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در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی تصویب شد؛

250 میلیارد ریال برای نجات اصفهان
11

اصفهان؛ پایتخت ام اس دنیا
کالهی که سر اصفهانی ها رفت؛

11

صد رحمت به بد!
مروری بر عملکرد سپاهان و ذوب آهـن در نیم فصـل اول لیگ هفدهم؛

10

برنامه ای برای مبارزه با مواد مخدر در منطقه 13 نداریم
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

11

اعطای تسهیالت به متقاضیان خرید انشعاب فاضالب در اصفهان
مدیرعامل آبفای استان خبر داد:

به بهانه مشعل داری »بهرام رادان« در 3
المپیک زمستانی کره؛

10 همه می درخشند

شوراها به دنبال مشاغل 
جایگزین در شرق اصفهان باشند

11

 عامل قاچاق آیفون ۷ 
در اصفهان محکوم شد

3

اصفهانی ها کمتر ازدواج 
می کنند، بیشتر طالق می گیرند

8

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

»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 دوم

3

مسئوالن وعده داده اند که براساس بودجه 97 چیزی گران نمی شود؛

قابل لمس نیست!
رییس جمهور در اجالس ملی حقوق شــهروندی گفت در  

بودجه 97 چیزی گران نمی شــود مگر اینکه بگوییم کجا 
خرج می شود و مردم موافق باشند. به »تب« گرفته اند که به »مرگ« راضی 
نشوند. به فرض دولت به مردم توضیح بدهد که ایران یکی از ارزان ترین 

بنزین های جهان را دارد و...
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 مجلس شورای اسالمی چند وقتی است که بیش از پیش به محلی برای
 کل کل های میان نمایندگان تبدیل شده است. نماینده ای در نطق یا تذکر 
خود حرفی می زند و این حرف مبنای تحلیل ها ، اعتراضات و واکنش های 

بعدی توسط سایر نمایندگان قرار می گیرد. 
شاید همین موضوع سبب شده تا عده ای از کارشناسان سیاسی و یا حتی 
مسئوالنی همچون سخنگوی شورای نگهبان بگویند که فضای مجلس و 
فعالیت های نمایندگان از رســالت و وظایف شغل خود با ازدیاد حواشی 

دور شده است. 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این باره با تاکید بر اینکه  
مجلس نباید از وظیفه نظارتی اش غفلت کند ، می گوید: »بنده معتقدم 
باید تعداد جلسات علنی مجلس کمتر شود. ضرورتی ندارد که هر هفته از 

یکشنبه تا چهارشنبه مجلس، جلسه علنی داشته باشد.«
در ادامه برخی از این حواشی و جنجال های نمایندگان مجلس با یکدیگر 

را در هفته اخیر می خوانید: 
نقوی حسینی روز یکشنبه 26 آذرماه در مجلس  در اخطاری مستند به 
اصل ۷۹ قانون اساسی با اشاره به نطق محمود صادقی که در آن گفته بود 
مجلس عصاره فضائل ملت نیست بلکه عصاره فضائل شورای نگهبان است، 
گفت: اینقدر مجلس را تضعیف نکنید، بگذارید نمایندگان اظهارنظر کنند 
و حرف شان را بزنند. مردم مذاکرات صحن علنی را گوش می کنند. مطالبی 

مطرح می شود، چه قضاوتی خواهند کرد.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در پاسخ به نقوی حسینی گفت: آیا 
مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. 

بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس، غیرشفاف است.
این صحبت های صادقی باعث شد تا نقوی حســینی با فریادهای خود، 
آغازگر یک تنش در مجلس باشد. جمعی از نمایندگان اطراف وی تجمع 
کردند.در این میان برخی نمایندگان ســعی داشتند نقوی حسینی را به 
ســمت صندلی اش هدایت کنند که اکبر ترکی، نماینده فریدن برخی از 

این افراد از جمله محمدرضا تابش و محمدعلی وکیلی را به عقب هل داد.
اما این موضوع همان روز تمام نشد و واکنش ها به این صحبت ها ادامه پیدا 
کرد تا اینکه روز گذشته حجت االسالم احمد سالک درواکنش به اظهارات 
محمود صادقی، نماینده مردم تهران که روز یکشنبه در نطقی نمایندگان 
 مجلس را عصاره فضائل شورای نگهبان دانســت ،گفت: برخی برادران

 خود عصاره فضائل دولت هستند.
اما همه حواشی مجلس تنها در هفته اخیر به این موضوع ختم نشد بلکه 
حواشی دیگری مانند افزایش ۷0 درصدی حقوق نمایندگان، جو مجلس 
را متشنج کرد که نمایندگان اظهار نظرهای مختلفی در رابطه با آن داشتند 
و هنوز با اینکه این خبر چندین بار تا به حال تکذیب شــده اســت هنوز 

نمایندگانی در مورد آن اظهار نظر می کنند.
برای پیگیری موضوعاتی مانند حقوق نمایندگان مجلس به سراغ یکی از 
نمایندگان مجلس رفتیم، ابولفضل ابوترابی در گفت و گو  با  زاینده رود در 
این باره اظهار کرد: بحث حقوق نمایندگان مجلس توسط افرادی مانند 
دشمنان در خارج از کشور مطرح شد تا جو داخل کشور را متشنج کند؛ 

رسانه ها هم به طور نسنجیده به آن دامن زدند.
وی با اشاره به اینکه غالمرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
گفته بود نماینده هیچ کاری هم که نکند باید 10 میلیون تومان حقوق 
بگیرد، افزود: همه موضوع افزایش ۷0 درصدی حقوق نمایندگان را تکذیب 
کردند، اما هنوز این مبحث ادامه دارد. به نظر بنده تاجگردون یک حرفی 

زده که اشتباه بوده و نباید این سخن را بیان می کرد.

قطعا نمایندگان در جلســات علنــی مجلس اقدامات مهــم تری برای 
تصویب طرح های مختلف و بررسی مشــکالت مردم دارند که بر اساس 
نظر کارشناسان چنین جوهایی در مجلس باعث می شوند تا نمایندگان 
 از رســالت اصلی و وظیفه خود در بهارســتان و صحــن علنی مجلس

 دور شوند.

 تحریم دو شرکت روسیه
 از سوی آمریکا

آمریکا دو شرکت تسلیحاتی روسیه را در فهرست 
تحریم ها قرار داد و اتحادیه اروپا نیز قرار اســت  
امروز تحریم های ضدروســی را برای 6 ماه دیگر 
تمدید کند. وزارت بازرگانی آمریکا دو شــرکت 
تسلیحاتی روسی به نام های »مرکز طراحی نظامی 
نوواتور« و »مرکز علمی و تولیدی تیتان باریکادی« 

را در فهرست تحریم ها اضافه کرد.

اردوغان: 
 پیش نویس قطعنامه قدس را

 به سازمان ملل می بریم
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه اعالم 
کرد: پیش نویس قطعنامه در خصوص قدس را که 
با وتوی آمریکا در شورای امنیت رد شد، به مجمع 
عمومی ســازمان ملل می بریــم. اردوغان گفت: 
باور داریم که جامعه بین الملل در مجمع عمومی 
ســازمان ملل موضع قاطعانه   ای بر اساس عدالت، 
حقانیت و صلح اتخاذ خواهد کرد. سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه ضمن محکوم کردن وتوی قطعنامه 
شورای امنیت ســازمان ملل درباره قدس توسط 
آمریکا گفت: موضوع شناسایی شهر قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی توسط ایاالت متحده در 
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته

 می شود.

 شهرک الرویضه 
در سوریه آزاد شد

ارتش سوریه، شــهرک الرویضه و مزارع اطراف 
آن در حومه شــمالی اســتان حماه را از دست 
تروریست ها آزاد کرد. منابع میدانی اعالم کردند 
که ارتش ســوریه با پشــتیبانی گروه های دفاع 
مردمی، این مناطق را درحومه شــمالی استان 

حماه از دست گروه های تروریستی آزاد کرد.

اروپا متعهد به حمایت از لبنان 
است

»فدریکا موگرینی« مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در کنفرانس مشــترک با »ســعد 
الحریری« نخست وزیر لبنان تاکید کرد که اروپا 

خود را متعهد به حمایت از لبنان می داند.
موگرینی خود و اتحادیه اروپا را »دوست لبنان« 
دانست و گفت: حمایت از لبنان و بازسازی قدرت 
اقتصادی این کشــور اولویت اروپا بوده و خواهد 
بود.وی خطاب به ســعد الحریری گفــت: ما از 
بازگشت شــما به لبنان و از سرگیری حضورتان 

در جایگاه نخست وزیری رضایت جدی داریم.

 توجیه مضحک آمریکا
 برای تصمیم جنجالی

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهاراتی 
مضحک از افزایش نزاع در منطقه در پی قطعنامه 

پیشنهادی مصر سخن گفت.
هدر نائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا آمریکا 
قطعنامه پیشنهادی مصر در سازمان ملل درباره 
فلســطین را وتو کرد، گفت: آمریکا نمی خواهد 
ســبب افزایش نزاع شــود. ما احساس می کنیم 
قطعنامه پیشــنهادی اخیر مصر می توانست به 

نزاع بیشتر در منطقه منجر شود.

وقتی حاشیه ها از کار در بهارستان پیشی می گیرد؛

جای خالی وکالت
بر اساس نظر کارشناسان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی وظایف مهمی دارند که با افزایش حاشیه ها، از رسالت اصلی خود 

مانند بررسی مشکالت مردم دور می شوند.

نماینده آمریکا در سازمان ملل: 
نباید گروگان برجام باشیم

نماینــده آمریکا در ســازمان ملل متحد در 
مقابل گزارش دهندگان تایید پایبندی ایران 
به تعهدات برجامی، به دروغ مدعی شــد که 
ســازمان ملل، تعهد ایــران را تایید نکرده و 

تاکید کرد که ما نباید گروگان برجام باشیم.
نیکی هیلی در نشســت شــورای امنیت که 
برای بررسی دوره ای اجرای قطعنامه 2231 

برگزار شد، این ادعا را مطرح کرد.
هیلی با اشاره به برخی گزارش ها از نشانه های 
همکاری های ایران با حوثی های یمن و دادن 
اســلحه به آنها گفت که آخرین شــواهد در 
واشــنگتن به نمایش گذاشته شد و تا کنون 
بیش از 12 کشور آن را مشاهده کرده اند و در 
حال حاضر اعضای کنگره در حال بررسی آنها 
هستند. وی اظهار کرد ما چند گزینه داریم که 
با ایران برخورد کنیم. می توانیم علیه ایران 
قطعنامه های جدیدی صادر کنیم، ایران را 
تحریم و سپاه قدس را برای تخلف از قوانین 

بین المللی مسئول بدانیم.

ظریف: 
در سراسر جهان، ایرانیان 
جزو موفق ترین ها هستند

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که 
به باکو سفر کرده است، با ایرانیان مقیم باکو 
دیدار کرد. محمدجواد ظریف، در این دیدار 
گفت: ایرانیان در سراســر جهان، هر جا که 
هستند یک نحله بســیار موفق، فرهیخته و 
ســالم از جامعه و فرهنگ ایرانی اند. در هر 
نقطه از جهان که چند ایرانــی وجود دارد، 
موفق ترین افراد جامعه شان هستند. ایرانیان 
از پرکارترین، فرهیخته ترین، باســوادترین، 
موفق ترین تجار، پزشــکان، مهندسین در 
سراسر جهان هســتند.وزیر امور خارجه در 
ادامه گفت: ایرانیان در جوامعی که در اقلیت 
هستند، در میان برجسته ترین ها قرار دارند.

حکم بقایی صادر شد
رییس کل دادگســتری تهران گفت: حکم 
دادگاه در خصوص پرونده حمید بقایی صادر 
و به متهمان ابالغ شد.اسماعیلی، رییس کل 
دادگستری استان تهران، از صدور حکم بقایی 
خبر داد و گفت: حکــم دادگاه در خصوص 
پرونده حمید بقایی صادر و به متهمان ابالغ 
شــد. وی ادامه داد: حکم صادره غیر قطعی 
بوده و ظــرف 20 روز قابل اعتراض و تجدید 
نظر خواهی است. جزئیات رای دادگاه پس از 

قطعیت اعالم خواهد شد.

فرمانده ارتش پاکستان:
هیچ جنگی بین ایران و 

عربستان روی نخواهد داد
فرمانده ارتش پاکســتان با تشریح وضعیت 
منطقه در مجلس ســنای این کشــور گفت 
که هیچ جنگی بین ایران و عربســتان روی 
نخواهد داد.فرمانده ارتش پاکســتان پس از 
ارائه گزارش امنیت ملی و امنیت منطقه ای 
به ســنا درباره احتمال جنگ بیــن ایران و 
عربستان گفت: ائتالف ضد جنگ علیه هیچ 
کشوری تشکیل نشــده، اما هنوز ساختار و 
دستورالعمل شــرکت در این ائتالف تعیین 

نشده است.

 کمیسیون اصل ۹۰ 
»دیوان« شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تبدیل 
»کمیســیون اصل ۹0 قانون اساســی« به 
»دیوان اصل ۹0 قانون اساســی« در ساختار 
مجلس موافقت کردند. در جلسه علنی مجلس 
و در ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون 
آیین نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی، 
نمایندگان بــا اصالح ماده ۴۸ ایــن قانون، با 
تبدیل کمیسیون اصل ۹0 مجلس به »دیوان 

اصل ۹0 قانون اساسی« موافقت کردند.

سید مصطفی میرسلیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

واکنش

بهرام قاسمی اظهار کرد: تبعات اعالم موضع جدید 
ترامپ نسبت به تغییر پایتخت رژیم اشغالگر قدس، 
گریبان دولــت آمریکا را خواهــد گرفت و منطقه 
 را با بی ثباتی و آشــوب های جــدی مواجه خواهد

کرد. ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما 
هیچ گونه ارتباط تســلیحاتی با یمن نداریم. یمن 
در محاصره اســت و چنین امکانــی در کل وجود 
ندارد؛ در غیر این صورت ایران به قدری شــهامت 
دارد که چنین اقدام و سیاستی را اگر داشته باشد، 
اعالم کند؛ آنچه امروز در دستان مردم یمن هست 
سالح هایی است که از دولت های قبل در پادگان ها 
وجود داشته، امروز مشــاهده می کنیم یمن برای 
آنکه در مقابل تجــاوز و حمالت بی امــان از خود 
محافظت کند به سراغ تکنیک های درونی رفته و 

این طبیعی است.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی پیرامون توانمندی 
دفاعی ایران گفــت: بحث توانمنــدی دفاعی هر 
کشوری به خود آن کشور بازمی گردد و قابل مذاکره 

نیست.

ارتباط تسلیحاتی با یمن 
نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سیاست خارجه

کافه سیاست

عکس  روز 

قدرت نمایی یک هواپیما 
در روز ملی قطر

نمایندگان دو کارت حالل و حرام دارند

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
گفت:مــن از جنــاب رییس جمهــور و 
سایر مســئوالن اســتدعا می کنم در مورد 
مســائلی که تخصص ندارند بدون مشورت 
بــا صاحب نظــران خبــره، اظهــار نظر و 
موضع گیــری نکنند و آتش بــه جان مردم 
نزنند. وی افزود: اوال فرض می کنیم در دهلی 
و پکن و شهرهای دیگر هم مصیبت آلودگی 
هوا وجود داشته باشــد، تکثیر مشکل چه 

سودی در رفع مشکل ما دارد؟ 
ثانیا در این امور به کشــورهایی بنگرید که 
در جایگاه رفیع تر از مــا قرار دارند و ببینید 
از 50 سال پیش تاکنون چه راهی را رفته اند 
که توانســته اند وضع مرگبار خود را اصالح 
کنند، نــه اینکه به کشــورهایی نگاه کنند 
 که بدتر از ما نتیجه ناآگاهــی های خود را 

می چشند.

 آتش به جان مردم
 نزنید!

امیر حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

کابینه

دریابان علی شــمخانی در پاســخ به ســوالی در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده حصر اظهار داشت: 
تصمیم اتخاذ شــده در خصوص ایجاد گشایش در 
وضعیــت محصورین به صــورت تدریجی در حال 
انجام اســت. وی با اشــاره به برخی اظهار نظرها و 
موضع گیری هایی که با اغراض سیاسی و جناحی 
در خصوص این پرونده انجام می شود، افزود: به طور 
قطع فضاسازی های رسانه ای، کمکی به این روند 
نخواهد کرد و مراجع مسئول بر اساس تصمیمات 

اتخاذ شده این پرونده را مدیریت می کنند. 
شــمخانی در خصوص موضع جمهوری اســالمی 
در قبال فشــارهای خارجی برای محدود ســازی 
توانمندی هــای دفاعی گفت : ایــن اقدامات که با 
رویکرد تضعیف اقتدار جمهوری اسالمی ایران انجام 
می شود، سابقه ای طوالنی داشــته و با قالب های 
 مختلف چون تحمیل جنگ، تحریــم اقتصادی و
بــه کار گیــری عناصــر تروریســت بــرای 
 خرابکاری وایجاد ناامنی در کشــوردنبال شــده

 است. 

 رفع حصر، به تدریج
 در حال انجام است

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

خبر

امیرحاتمی اظهار کرد: دشمن تهدید خود 
را زمانی عملی می کند که تهدیدش قابلیت 
اجرا داشــته باشــد و امروز با بررسی های 
کارشناســان خود به این نتیجه رسیده اند 
که قادر به اعمال تهدید معتبری علیه ایران 
نیســتند و هدف آنها محدود ســازی نفوذ 
منطقه ای و قدرت دفاعی جمهوری اسالمی 
است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
با اشاره به ادعای بی اساس و واهی نماینده 
آمریکا در سازمان ملل درخصوص استفاده 
موشــک ایرانی در حمله نظامی اخیر یمن 
به عربستان گفت: اینگونه ادعاهای بی پایه 
نشان از شکست سیاســت های آمریکا در 
منطقه و جهان بوده و بیشتر به یک نمایش 
مضحک و بــی ارزش شــباهت دارد و البته 
جمهــوری اســالمی ایران پیگیــری های 

حقوقی الزم را انجام خواهد داد.  

هدف دشمن محدودسازی 
نفوذ قدرت دفاعی است

پیشخوان

بین الملل

پایگاه آمریکایی »واشنگتن تایمز« با انتشار گزارشی از اتحاد آمریکا 
و فرانسه علیه برنامه موشکی ]دفاعی[ ایران سخن به میان آورده و 

نسبت به این موضوع ابراز خرسندی کرده است.
در این گزارش می خوانیم:

»آمریکا و فرانسه علیه گسترش برنامه موشک های بالستیک ایران 
متحد شده اند. آنها اعالم کرده اند که این دو کشور عضو ناتو، در کنار 
یکدیگر برای بازداشتن جمهوری اسالمی ایران از گسترش قابلیت های 

موشکی خود، کار خواهند کرد. دولت اوباما با توافق هسته ای خود 
با ایران، تهران را در مسیر دستیابی به تسلیحات هسته ای قرار داد 
و منابع مالی مورد نیاز این کشور برای طی این مسیر را از طریق لغو 
تحریم ها، تامین کرد. اکنون که فشــار تحریم های گذشته از دوش 
ایران برداشته شده است، دولت ترامپ و کشورهای متحد آمریکا -از 
اعضای ناتو- به دنبال راه هایی برای تحت فشار قرار دادن ایران هستند 
و به نظر می رسد تحریم های جدید به زودی علیه ایران اعمال شود؛ 

ایران نیز نارضایتی خود از این موضوع را اعالم کرده است.
در این میان اسرائیل نیز نسبت به توسعه سلطه ایران در منطقه نگران 
است و به روسیه اعالم کرده که به تهران اجازه نخواهد داد از طریق 
پایگاه های خود در سوریه، اسرائیل را تهدید کند. در حالی که اقدامات 
خصمانه و مداخله جویانه فرانســه علیه ایران در ماه های اخیر بارها 
تکرار شده اســت، رییس جمهوری این کشور در روزهای گذشته از 

روابط خوب میان دو کشور ابراز خرسندی کرده است.

واشنگتن تایمز منتشر کرد: 
اتحاد آمریکا و فرانسه علیه ایران

حکم پرونــده بقایی 
صادر شد

 موشک یمنی در قلب 
ریاض

رییــس کمیســون برنامــه و بودجه مجلــس گفت: 
نمایندگان اصطالحــا دو کارت حالل و حــرام دارند 
کــه در کارت حالل آنها حقوقشــان واریز می شــود و 
در کارت دیگــری هزینه هایی مانند هزینــه دفتر در 
شهرســتان، تلفن همراه، نیرو های همــراه، پول بلیت 

هواپیما واریز می شود؛ لذا باید اذعان داشــت که حقوق نمایندگان هیچ افزایشی نداشته است.غالمرضا 
تاجگردون اظهار کرد: هزینه های دفتر نمایندگان در شهرستان شش میلیون تومان، تلفن همراه 600 
هزار تومان، نیرو های همراه 2 میلیون و ۹00 هزار اســت و همچنین پول هواپیمــای نمایندگان برای 
سفر به شهرستان ها به صورت نیم بها داده می شــود، مجلس برای نماینده ای که از شهرستان به تهران 
 می آید حدود 250 میلیون تومان خانــه رهن کرده و در پایان دوره از آن نماینــده پول رهن را دریافت

 می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به نطق محمود صادقی 
که در مجلس شورای اسالمی گفته بود »نمایندگان عصاره 
فضائل شورای نگهبان هســتند«، گفت: شورای نگهبان 
طبق قانون به صالحیت های نامزدهای انتخابات رسیدگی 
می کند، اگر قانون اشــکال دارد، اصالح شــود. عباسعلی 

کدخدایی تصریح کرد : اینکه نماینده ای در نطق مجلس بیان می کند» نمایندگان عصاره فضائل شورای نگهبان 
هستند« به خود این نماینده مربوط است ،اما شورای نگهبان طبق قانون عمل می کند و اگر قانون اشکال دارد، 
قانون اصالح شود. وی با اشاره به کاهش جلسات علنی مجلس دریک  دوره کوتاه و سوءتفاهم هایی که برای برخی 
به وجود آورد، گفت: تصور غلطی است که گفته شود مجلس اگر جلسه علنی ندارد، پس بیکار است  بلکه نمایندگان 
در کمیسیون های تخصصی مجلس و پیگیری ها و مطالعات مربوط به قانون گذاری و نظارت فعال هستند و برای 

سرکشی به حوزه های انتخابیه و رسیدگی به مشکالت موکالنشان فعال هستند.

رییس کمیسون برنامه و بودجه:

نمایندگان دو کارت 
حالل و حرام دارند

پاسخ کدخدایی به نطق صادقی:

شورای نگهبان طبق  
قانون عمل می کند

سیاست  عیارسنجی 
بنزین

 روحانی بــه مردم پناه 
آورده است

 بنزیــن 1500 تومانی، 
سوخت 800 هزار شغل

گرانی گاز انبری

حمید وکیلی
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عامل قاچاق آیفون ۷  در اصفهان محکوم شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

پایگاه اطالع رسانی دولت:
افزایش قیمت بنزین و 
گازوییل قطعی نیست

پایگاه اطالع رســانی دولت با شفاف سازی یک 
گزارش اعالم کرد که هیچ چیــز درباره قیمت 

بنزین و گازوییل قطعی نیست.
 این پایگاه افزود: انتشــار یــک گزارش خبری 
درباره یکی از راه های تامین درآمد برای دولت 
به منظوراشتغالزایی در بودجه ۹۷ در این پایگاه 
خبری با سوء برداشــت هایی همراه بوده است 
که برای تنویر افکار عمومــی توضیح ذیل ارائه 
می شود. در این گزارش آمده است که اشتغالزایی 
یکی از اصلی ترین موضوعات بودجه ســال ۹۷ 
است و دولت در ذیل تبصره ۱۸، یکی از راه های 
تامین درآمد بــرای اشــتغالزایی را که یکی از 
اصلی ترین دغدغه های کشــور است، افزایش 
قیمت بنزیــن و گازوییل و اختصــاص درآمد 
حاصل از آن برای این امر در نظر گرفته اســت. 
در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است که دولت از 

این طریق ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد به دست 
می آورد که خود را ملزم می دانــد آن را در راه 
اشتغالزایی هزینه کند. از این رو در ادامه گزارش 
آمده است که برای تحقق چنین درآمدی، قیمت 
بنزین و گازوییل در بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب 
۱۵۰۰ و گازوییل ۴۰۰ تومان پیشــنهاد شده 
است. از کلمه پیشــنهاد کامال مشخص است 
که این موضوع قطعی نیســت و صرفا یک نظر 
کارشناسی است که نیاز به بحث و بررسی بیشتر 
دارد و در زمان قطعی شــدن به صورت رسمی 

اعالم خواهد شد.

بازار

قیمت انواع ماساژور

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور خبر داد:              
 تعیین تکلیف قرارداد»ونسی«

 تا چند ماه آینده
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران گفت: در مراحل پایانی مذاکرات با شرکت 
ونسی هستیم و اگر اتفاق خاصی نیفتدتا چند ماه 

آینده با آنها به توافق خواهیم رسید.
رحمت ا... مــه آبــادی اظهار کــرد: مذاکرات 
قراردادی با این شــرکت سخت اســت، زیرا هر 
دو طرف )شرکت فرودگاه ها و شرکت ونسی( به 
دنبال گرفتن منافع بیشــتر هستند و همین امر 

مذاکرات را طوالنی تر کرده است.

وی افزود: در حال حاضــر، کار در حوزه ما تمام 
شده است، اما شرکت ونسی برخی خواسته ها و 
دولت نیز انتظاراتی دارند که درباره آنها در حال 
مذاکره هستیم و بعد از برطرف شدن این موضوع 
به ســمت جدی شــدن قرارداد و امضای نهایی 
پیش خواهیم رفت.مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران درباره اینکه اگر شــرکت 
ونسی به تعهدات خود پایبند نباشد و مذاکرات 
لغو شــود چه خواهید کرد، تصریح کرد: ما کار 
خود را انجام می دهیم و نبایــد منتظر بمانیم، 
اما باید تاکید کنم که در شرکت فرودگاه ها برای 
جذب سرمایه گذار خارجی تالش خواهیم کرد و 
از این موضوع چشم پوشی نمی کنیم، زیرا سرمایه  

خارجی مطمئن و ارزان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
 عامل قاچاق آیفون ۷ 
در اصفهان محکوم شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
محکومیت عامل قاچاق آیفون ۷ خبر داد.

غالمرضا صالحی گفت: پرونده کشف ۵۷ دستگاه 
تلفن همراه آیفــون ۷ برای رســیدگی به اداره 
تعزیرات حکومتی شهرستان نایین ارسال و شعبه 
اول اداره مذکور، پس از بررسی متهم پرونده را به 
ضبط کاال و پرداخت یک میلیارد و ۵۷۶ میلیون 
ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
کرد. وی افزود: ایــن محموله در زیر کانتینر یک 
دستگاه کامیون کشنده جاســازی شده بود که 
 توسط مامورین اطالعات شهرستان نایین کشف

 شد.

مسئول مرکز تماس 2020 مخابرات استان:
 عامل قطعی اینترنت

 اختالل در پهنای باند کشور است 
مســئول مرکز تماس 2۰2۰ شــرکت مخابرات 
استان اصفهان گفت: قطعی اینترنت در اصفهان 

به دلیل اختالل در پهنای باند کشور بود.
هادی عطارزاده افزود: اتصال اینترنت با نوســان 
مواجه بود ولــی در حال حاضر مشــکل قطعی 
خطوط اینترنتی برطرف شــده و مشترکان در 

حال استفاده از اینترنت هستند.
عطارزاده گفت: معمــوال در چنین مواقعی زمان 
قطع شــدن خطوط ارتباطات اینترنتی برخی از 
مشترکان طوالنی تر می شــود که در این صورت 
با خاموش و روشــن کردن مودم این مشکل نیز 

برطرف خواهد شد.

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان گفــت: اصفهان و 
سوئد در بخش حمل و نقل، خودروسازی و انرژی 
می توانند سرمایه گذاری مشترکی تعریف کنند. 
سیدعبدالوهاب سهل آبادی  در دیدار سفیر سوئد 
در ایران، اظهار کرد: اســتان اصفهان می تواند به 
صورت مستقیم با ســوئد روابط تجاری نزدیکی 
در بخش های مختلف تعریف کند.وی با اشاره به 
قانون مترقی جذب سرمایه گذاری خارجی ایران، 
اظهار کرد: اســتان اصفهان بیــش از ۱۴۰ پروژه 
مطالعاتی ســرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران 
خارجــی طراحــی و آمــاده ســرمایه گذاری 
مشــترک با آنان کرده است.سهل آبادی خواستار 
برقراری روابــط دوطرفه با اتاق بازرگانی ســوئد 
از طریق سفارت این کشــور در ایران شد و گفت: 
سفارتخانه ها نقش مهمی در برقراری ارتباط بین 
اتاق های بازرگانی و فعاالن اقتصادی دو کشــور 
دارند.سفیر ســوئد در ایران با اشاره به توانمندی 
ســوئد در بخش های حمل و نقل، خودروسازی، 
انرژی های پاک محیط زیستی، فناوری اطالعات 

و داروسازی گفت: شرکت های سوئدی می توانند 
همکاری مشترکی با شرکت های استان اصفهان در 

این زمینه آغاز کنند. 
وی با اشاره به قرارداد شرکت اسکانیا با شهرداری 
اصفهــان بــرای تولیــد ۱۰۰ دســتگاه اتوبوس 
مســافربری، گفت: شرکت های ســوئدی آماده 
سرمایه گذاری مشترک در استان اصفهان با هدف 

تولید و صادرات مجدد هستند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

خودروسازی؛ فرصتی برای سرمایه گذاری اصفهان و سوئد
مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان گفت: امسال واحدهای مرغ تخم گذار درگیر 

آنفلوآنزای پرندگان نشده اند.
زهرا فیضی با اشاره به گرانی تخم مرغ و کمبود این 
محصول در بازار، اظهار کرد: کمبود عرضه تخم مرغ 
در اصفهان و کشور، به شــیوع بیماری آنفلوآنزای 
پرندگان به ویژه در واحدهای بزرگ مرغ تخم گذار 
در اواخر ســال گذشــته برمی گردد بــا این وجود 
امســال در اصفهان واحدهای مرغ تخم گذار درگیر 
آنفلوآنزای پرندگان نشده اند.وی افزود: سال گذشته 
در واحدهای بزرگ تخم گذار اســتان بین سه و نیم 
تا چهار میلیون قطعه مرغ تخم گذار معدوم شد و تا 
زمانی که آنها به چرخه تولید برگردند، زمان زیادی 
طول کشید و تولید در کشور کاهش یافت.مدیر امور 
طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
هنوز بسیاری از واحدهای مرغ تخم گذار به شرایط 
تولید ایده آل نرســیده اند و به دلیل کاهش تولید، 
اکنون شــاهد افزایش نرخ تخم مرغ هستیم.وی با 
بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون قطعه مرغ 

تخم گذار در کل کشــور معدوم شده است، تصریح 
کرد: عالوه بر کمبود تولید بــا افزایش هزینه های 
تولید چون قرنطینه، ضدعفونی، موارد بهداشتی و... 
در واحدهای مرغ تخم گذار مواجه هســتیم.فیضی 
تاکید کرد: بــا تداوم افزایش نــرخ تخم مرغ وزارت 
جهاد کشــاورزی برای تنظیم بازار نیازمند واردات 
اســت و به طور قطع واردات ســبب کاهش قیمت 

خواهد شد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

شیوع آنفلوآنزای پرندگان، عامل گرانی تخم مرغ است

مدیر عامل آبفای استان اصفهان گفت: بر اساس بودجه مصوب ســال ۹۶ باید تا پایان امسال 2۸ هزار و ۶۰۰ فقره 
انشعاب فاضالب با ۵۵ هزار آحاد به متقاضیان جدید واگذار شود.هاشم امینی اظهار کرد: شهروندانی که تاکنون نسبت 
به خرید انشعاب فاضالب اقدام نکرده اند، می توانند با معرفی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به شعب منتخب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه و از وام در نظر گرفته شده با اقساط ۳۶ ماهه استفاده کنند. مدیر عامل آبفای 
استان اصفهان گفت: بر این اساس تا پایان آبان ماه امسال ۱۱ هزار و ۱۶۰ فقره انشعاب با 22 هزار و ۴۰۰ آحاد واگذار 

شده که نشان از تحقق ۴۰ درصدی برنامه زمان بندی دارد.

اعطای تسهیالت به 
متقاضیان خرید انشعاب 

فاضالب در اصفهان

مدیرعامل آبفای استان خبر داد:

فا
آب

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،360،000
تومان

687،000نیم سکه
تومان

398،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،930
تومان

      قیمت سکه و طال

ماساژور تن زيب مدل هند

 3,900
تومان

BM30 ماساژور منولی مدل

 140,250
تومان

ماساژور بدن تن زيب مدل بادي

 5,500
تومان

هنر »کالش بافی« در مریوان
کردها بــه زبان محلــی، به گیــوه »کالش« 
می گویند. مریوان خیابانی به نام »کالش« دارد، 
در این خیابان، کارگاه های کوچک زیادی فعال  
هســتند که زنان و مردان درخانه و مغازه های 
آن، به کالش بافی مشغول هستند. شهر مریوان 
به تازگی به عنوان شــهر کالش ثبت جهانی 

شده است.

عکس روز

جهاد کشاورزی اتاق بازرگانی

بیش از ۸۵میلیون و ۵۰۰هزار دالر ازمحصوالت کشاورزی 
استان به خارج از کشور صادر شده است .

مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت :۵۵ درصد این صادرات شامل  محصوالت 
نباتی، 2۳ درصد احشــام و محصوالت دامی، 2۰ درصد 

محصوالت صنایع غذایی و دو درصد محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته آن است. 
فرهاد حاجی مرادی افزود: بر اســاس ارزش دالری نیز ۴۴ درصد این صادرات مربوط به احشام و محصوالت 
دامی، 2۶ درصد مربوط به محصــوالت نباتی، 2۴ درصد محصوالت صنایع غذایــی، پنج درصد محصوالت 
شیمیایی و صنایع وابسته و یک درصد ماشین آالت کشاورزی اســت.حاجی مرادی با اشاره به اینکه ساالنه 
حدود ۶میلیون و ۵۰۰هزار تن انواع محصوالت کشاورزی و دامی در استان  تولید می شود افزود : اصفهان در 

تولید شیر ، مرغ و گلرنگ جایگاه نخست کشور رادارد.

ارسال محصوالت 
کشاورزی اصفهان به 
بازارهای جهانی

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه 
ذخیره سد زاینده رود بحرانی و از خط قرمز عبور کرده است، گفت: 
در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۴۵ میلیون مترمکعب است.

علی بصیرپور با اشــاره به آخرین وضعیت ذخیره سد زاینده رود، 
اظهار کرد: مطابق آخرین آمار ذخیره سد زاینده رود ۱۴۵ میلیون 
مترمکعب است که نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۸۰ درصد 

و نسبت به سال گذشته حدود 2۰ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه وضعیت بارش ها در سرشاخه های زاینده رود و 
اصفهان نامطلوب و در ۴۷ سال گذشته در کمترین حد بوده است، 
افزود: میزان بارش هــای اصفهان صفر و در ایســتگاه کوهرنگ 

نزدیک به ۷۰ میلی متر ثبت شده است.
معاون بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان اضافه کرد: 
میزان بارش های ایستگاه کوهرنگ در سال گذشته ۳۸۰ میلی متر 

و مشابه میانگین بلندمدت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ذخیره سد زاینده رود بحرانی و از خط قرمز 
عبور کرده اســت، گفت: با توجه به میزان بارش ها، ورودی سد 

زاینده رود حدود ۸ متر است.
بصیرپور بــا بیان اینکه در حــال حاضر برای تامین آب شــرب 
اصفهانی ها مشکلی نداریم، افزود: برای تحویل آب به کشاورزان 
نیز شــورای هماهنگی آبریز زاینده رود باید تصمیم های الزم را 

اتخاذ کند.

آب از خط قرمز عبور کرد؛
کاهش ذخیره سد زاینده رود به ۱۴۵ میلیون مترمکعب

با تالش معاونت مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان با نصب ۱۰ دستگاه بیس موبیلیفون 
در ایســتگاه های مخابراتی منطقه، تمــام خودروهای 
عملیاتی به این سیستم با تکنولوژی باال تجهیز و امکان 
برقراری ارتباط مســتقیم و بدون حضور اپراتور فراهم 

شــد.احمد بهفرد، معاون مخابرات منطقه درباره اقدامات صورت گرفته جهت استقرار تجهیزات جدید 
ارتباطی، گفت: مخابرات نفت منطقه اصفهان با ایجاد زیرســاخت های فیبر نوری و رادیوهای دیجیتال 
گامی بلند در مسیر ایجاد خدمات ارتباطی مستمر و پایدار در زمینه های مختلف صوتی، تصویری، دیتا 
و ... برداشته است.وی درباره گستره این خدمات اضافه کرد: گستره این خدمات ارتباطی فراتر از شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بوده به طوری که سایر شرکت های نفتی و غیر نفتی نیز از این خدمات 

بهره مند می شوند.

راه اندازی سیستم 
موبیلیفون در منطقه 
اصفهان

رییس جمهور در اجالس ملی حقوق شهروندی گفت در بودجه 97 چیزی گران نمی شود مگر اینکه بگوییم کجا خرج می شود و مردم موافق باشند.
یعنی اگر مردم موافق نبودند، گران نمی شود؟ مردم اصوال و اساسا با گرانی موافق نیستند و سال هاست بار گرانی بعضا تصاعدی و هرروزه، چنان 

کمرشان را خم کرده که برخی نای راست کردن قامت هم ندارند و فقط می خواهند اوضاع از این بدتر نشود.

سما مطیعی

مسئوالن وعده داده اند که براساس  بودجه 97 چیزی گران نمی شود؛

قابل لمس نیست!
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به »تب« گرفته اند که به »مرگ« راضی نشوند. به فرض دولت به مردم توضیح 
بدهد که ایران یکی از ارزان ترین بنزین های جهان را دارد و گران ترشدن بنزین 
و گازوئیل، کمک به حل معضل ترافیک و آلودگی هواست) که تجربه نشان داده 
بعید است باشد( و هزار و یک توجیه و توضیح منطقی و غیرمنطقی دیگر هم 
بیاورد، بازهم در اصل ماجرا فرقی نمی کند. مردم از گرانی خســته اند. همان 

مردمی که قرار بود یارانه بگیرند  بلکه به یک زخم زندگی شــان بزنند و حاال 
همان یارانه »مرهم« که نشده هیچ، عذاب عظمای دولت است و پرداختش به 
هزار و یک اما و اگر متصل شده و قرار است حذف شود و مردم می مانند و گرانی 

های پس از یارانه و قبض هایی که روی دستشان مانده است. 
دیروز آیت ا... نوری همدانی باز هم از مسئوالن گالیه کرد؛ از گرانی ها که امان 

مردم را بریده است . مرجع تقلید شیعیان گفت: » مردم از گرانی رنج می برند. 
چرا باید برخی مســئوالن بی تفاوت باشــند.« همزمان یک نماینده مجلس 
میکروفونش باز شد تا در نطق پیش از دستورش بگوید : »نماینده مجلس هیچ 

کاری هم که نکند، باید ده میلیون تومان حقوق بگیرد!« 
و همان موقع ســخنگوی دولت هم با خبرنگاران جلســه داشــت تا درباره 
سیاســت های عمومی بودجه ۹۷ حرف بزند. نوبخت، باز هم آمار و ارقام داد. 
آماری که می گوید اوضاع خوب است؛ در برخی زمینه ها حتی بهتر از خوب! 
ولی به تعبیر رهبر انقالب، این وضعیت خوب باید برای مردم »قابل لمس باشد.« 
که به نظر می رسد »نیست«. دیروز نوبخت تاکید کرد »مردم باید بدانند که 
دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که کاالیی را گران کند و مسئله افزایش 
اشتغال و مقابله با فقر مطلق را پیگیری می کند. برای کاهش فقر دولت به هیچ 
وجه ریالی را از پرداخت یارانه ها نمی خواهد به خزانه واریز کند، سال آینده هم 
تمام یارانه ای که می گیریم را به جامعه باز می گردانیم تا به دست مستمندان 
برسد و ما تحت هیچ شرایطی راضی نمی شویم که مردم از ما ناراضی شوند، 
بلکه می خواهیم این یارانه ای که برای برخی از دهک ها ممکن است کمتر از 

خط واریز فعلی شود را برای حرکت در مسیر عدالت به نیازمندان برسانیم.«
بهتر است تنها یک روز در همین اصفهان خودمان و در بین مردم و مغازه دارها 
قدم می زدند. صاحب مغازه ای در ترمینال کاوه ، ساعتی که ده هزارتومان هم 
قیمت ندارد را 2۵ هزارتومان می فروشد. می گوید ماهی 2 میلیون اجاره مغازه 
می دهم، باید پولش دربیاید! به داروخانه ای در حوالی بهارستان می رویم؛ سرم 
شست و شوی غیرقابل تزریق که تاریخ تولید حک شــده روی آن نشان می 
دهد، به تازگی تولید شده و روی آن قیمت ۳۰۰۰ تومان خورده را ۴۵۰۰ می 
فروشند. می پرسیم چرا؟ پاسخ می دهند:» قیمت های مال قبل است!« اینها 

فقط مشتی نمونه خروار است. 
و خب ما از نمایندگانی که سال هاســت پای خود را در میدان میوه و تره بار 
یا سوپری سر کوچه و یا نانوایی و قصابی نگذاشــته اند و نمی دانند بازار روز 
کجاست و خریدهای منزلشان را محافظ ها و بادیگاردهایشان انجام می دهند 
و برخی هایشــان فکر می کنند قیمت گوشــت 2۰ هزارتومان است، انتظار 
 نداریم در تصویب بودجــه ۹۷ به مردمی فکر کنند که دیگــر به وعده ها دل

 نمی بندند!
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»پزشکنازنین«بهفرشچیانمیآید

پیشنهاد سردبیر:

مهم ترین فیلم های جشنواره سی و ششم در قاب نگاه »زاینده رود«؛

غافلگیریبهوقتبهمن!
پای فیلم، امضای »ابراهیم حاتمی کیا«ست. همین برای جذب 

مخاطب کافی است. حاتمی کیا هم خودش کارگردان محبوبی 

است و هم آثارش مخاطبان خاص و همیشگی خود را دارد. تازه 

ترین اثر حاتمی کیا »به وقت شام« تولید پرهزینه و طوالنی 

داشت که با سرمایه گذاری موسسه اوج و تهیه کنندگی محمد 

خزاعی، جلو ی دوربین رفت. فیلم نامه این فیلم را حاتمی کیا 

نوشته و داستان یک فروند هواپیمای ترابری ایرانی است که 

از ایران عازم فرودگاه دمشق می شود. هادی حجازی فر و بابک 

حمیدیان، خلبان و کمک خلبان هواپیما و پدر و پسر هستند. 

آنها در کنار یکدیگر قرار است یک محموله بشردوستانه را از 

ایران به سوریه منتقل کنند. پدر و پسر خلبان در سوریه میان 

تروریست های تکفیری به دام افتاده و به اسارت برده می شوند. 

حاال آنها اســیر داعش  هستند.  فیلم در شــیراز و در اطراف 

شهریار و همچنین شهرک سینمایی دفاع مقدس فیلمبرداری 

شده اســت.از همین حاال بــی صبرانه منتظریم تــا ببینیم 

کارگردان مولف سینمای کشــورمان که در جشنواره دوسال 

قبل با »بادیگارد« خوش درخشید، این بار چه می کند.

 به وقت شام

 حوزه هنری ســرمایه گــذار این فیلم اســت. فیلمی 
که کارگردانــش تا مدت ها برای ســاخت آن به دنبال 
اسپانسر می گشت. »سرو زیر آب« با حضور خانواده های 
شــهدا کلید خورد. در خالصه داستان فیلم آمده: » راز 
جهانبخش کرامت فاش می شود؟ این راز خواب چیستا، 
ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و ســرگرد پوشــیاس را 
آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهیش 
و بازگشت آرامش ســفربلندی را آغاز می کند؛ سفری 

که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می دهد...« 
بابک حمیدیان، رضا بهبودی، حســین باشــه آهنگر، 
مسعود رایگان، هومن برق نورد، همایون ارشادی، مهتاب 
نصیرپور، فرخ نعمتی، مینا ســاداتی، هادی قمیشی و 

شهرام حقیقت دوست از بازیگران این فیلم هستند. 
حضور زوج حمیدیان-ساداتی می تواند بر جذابیت های 

فیلم بیفزاید. 

سرو زیر آب

 الناز شاکردوســت یک تنه برای فیلم تبلیغ کرد. صفحه 

اینســتاگرام این بازیگر تــا مدت ها محلی بــرای تبلیغ 

تازه ترین اثر »فرزاد موتمن« شده بود. شاکردوست که از 

بازیگران این فیلم است، حتی آخر داستان را هم لو داد! 

به طورکلی به نظر می رسید خیلی از بازی کردن در این 

فیلم ذوق زده شده اســت! »سراسر شب« به نویسندگی 

مشــترک زامیاد ســعدوندیان و فرزاد موتمن یک درام 

معاصر اســت. این نخســتین همکاری این کارگردان با 

الناز شاکردوســت است که انتشار عکســی از این دو در 

اینستاگرام، حاشیه هایی را برای این کارگردان ایجاد کرد. 

عالوه بر شاکردوست؛ امیر جعفری، افسانه چهره آزاد، سینا 

حجازی، آزاده صمدی، مهدی سلطانی، حسام شجاعی، 

سحر نظام دوست، محمدرضا هاشــمی و... بازیگران این 

فیلم هستند. بیشــتر فیلم هم در شب فیلمبرداری شده 

و از این حیث، به اثر قبلی موتمن »شــب های روشــن« 
شباهت دارد. 

سراسر شب

 مصطفی کیایی، کارگردان جوانی است که نشان داده 
رگ خواب مخاطب را هم خوب می شناســد. تقریبا 
تمامی فیلم هایی که در ســال های گذشته ساخته با 
استقبال خیلی خوب از ســوی مخاطب روبه رو شده 
است. پس از »خط ویژه« و »بارکد« این بار کیایی به 
سراغ یکی از موضوعات بسیار مهم سال گذشته یعنی 
حادثه پالسکو رفته اســت. ابتدا هم قرار بود نام فیلم 
»پالسکو« باشد که بعدا به »چهارراه استانبول« تغییر 
نام داد. این فیلم کیایی هم همچــون آثار قبلی او با 
بازیگران چهره ساخته شده است. بهرام رادان، محسن 
کیایی، سحر دولتشاهی، رعنا آزادی ور، ماهور الوند، 
سعید چنگیزیان، پوریا رحیمی ســام، بابک بهشاد، 
خسرو احمدی، تینو صالحی، حســین امیدی، رضا 
شریف نژاد، علی گیل وری، شقایق جعفری جوزانی و با 
هنرمندی مسعود کرامتی و مهدی پاکدل ستاره های 

حاضر در چهارراه استانبول هستند. 

چهار راه استانبول

همیشــه برای تفریح و 
خندیدن و شاید هم 
گریه کردن به سینما نمی رویم. گاهی 
پیش می آید دنبال فیلمی می گردیم 
که مغز و روح و روان مــا را به چالش 

بکشد! جالب اینجاســت که از تماشای 
اینگونه فیلــم ها لذت هم مــی بریم. 

فیلمــی که مــا را بــه یک ســفر 
روان پریش کننده می برد! اگر جزو 
آن دسته از افرادی هســتید که به 
تماشای اینگونه فیلم ها عالقه دارید، 

بهتر اســت بدانید که در سال 2018 
فیلم های زیادی در این زمینه ســاخته 

خواهدشــد. در ادامه بــا چند فیلم 
جذاب که قرار است در سال 2018 

روی پرده بروند، آشنا خواهیم شد. 

 1-نابودی 
 رمان »نابودی« )Annihilation( نوشته 

»جــف وندرمیر« در ســال 2014 به یک رمان 
پرفروش تبدیل شد و البته داستانی که خواننده را به چالش 
کشــیده و به مرز دیوانگی می کشــاند. فیلم، داستان یک 
ماموریت را روایــت می کند که هماننــد ماموریت قبلی با 
تراژدی های متعددی به پایان می رسد. مقصد، مکانی به نام 
»منطقه ایکس« است، بخشی از زمین که در آنجا اتفاقات 
غیرطبیعی رخ داده و تمامی قوانین فیزیک کارآیی ندارند. 
به نظر می رســد اقتباس سینمایی این داســتان به اندازه 
خوانشی که از رمان آن شده ترسناک و موثر باشد و ویدئوی 
کوتاهی که اخیرا از این فیلم منتشر شده نشان می دهد که 
اقتباس سینمایی داستان وندرمیر به دست های مطمئنی 

سپرده شده است.
 در فیلم »نابــودی« بازیگران با اســتعداد و قابل اعتمادی 
مانند جنیفر جیســون لی و ناتالی پورتمــن حضور دارند و 
ویدئوی منتشر شده از آن نشــان می دهد که باید منتظر 

یک تصویرسازی ترســناک و مهیج باشیم که 
نشانه هایی از دیوانگی در شخصیت های آن 

دیده می شود.

 2- سقط 
  فیلم »سقط« )Abruptio( که عنوان آن به 
معنای جدایی جنین از دیواره رحم است توسط 
»ایوان مارلو« نوشته و کارگردانی شده است و 
در واقع یک تریلر مهیج با داستانی خوفناک 
در مورد مردی است که یک روز صبح پس از 
بلند شدن در می یابد که یک بمب در گردن او 
کار گذاشته شده است. برای جلوگیری از منفجر 
شــدن بمب باید کارهایی صورت دهد، کارهایی 
وحشتناک که همزمان با انجام این کارها باید 

تالش کند مســئول این کار و دلیل او 
برای چنین شکنجه ای را دریابد.

 داستان فیلم به اندازه کافی 
ترسناک است، اما باید بدانید 
که تمامی شــخصیت های فیلم 
توســط عروسک هایی ســاخته شده از 

التکس و در ســایز یک انســان واقعی به 
نمایش درخواهند آمد.

3- موتورهای فانی 
فیلم »موتورهای فانــی« که از مجموعه 
کتاب های نوشته »فیلیپ ریو« اقتباس 
شده است ســال آینده روی پرده سینما 

خواهد رفــت. داســتان این رمــان ها در 
آینده ای بسیار دور و در دنیایی پساآخرالزمانی 

رخ می دهد که در آن شــهرهایی بزرگ 
باعث بــه پایان رســیدن منابع طبیعی 
زمین ویران شده خواهند شد و هر یک 
برای دستیابی به منابع اندک بازمانده به 

جنگ شهرهای دیگر خواهد رفت.

 4- خانه ای که جک ساخت 
 هیچ کارگردانی به انــدازه »الرس وون تریه« پروژه هایش 
را از لحاظ خالقیت تصویری تحریک کننــده و تاثیر گذار 
نمی سازد، از این رو بدون شــک هر پروژه جدید از او شامل 
داستان و تصویری سازی هایی خواهد بود که مغز شما را به 
چالش می کشــد. با این وجود به نظر می رسد جدیدترین 
 The( »ســاخته او با عنوان »خانــه ای که جک ســاخت
House That Jack Built( داستانی بسیار آشفته کننده 
و پیچیده دارد. فیلم نگاهی روانشناختی به حرفه یک قاتل 
ســریالی دارد که بیش از یک دهه فعال بوده و به هر یک از 
قتل های خود به چشــم یک اثر هنری نگاه می کند. چنین 
داســتان هولناکی در دســتان »وون تریه« نوید یک فیلم 
عمیق، تاریک و با کشش روانشناسانه ای جذاب را می دهد.

 مت دیلون کهنــه کار، نقش اصلی ایــن فیلم را بر 
عهده داشــته و برونو گانز و اما تورمن نیز در 
میان بازیگران ســاخته جدیــد وون تریه 

خواهند بود. 

 5- بازیکن آماده شماره یک 
 ارنست کالین، نویســنده رمان »بازیکن 
 )Ready Player One( »آماده شماره یک
زمانی که فیلمش تازه وارد کتاب فروشی ها 
شــده بود، قرارداد فروش داستانش برای 
ســاخت یک فیلم از روی آن را به امضا 
رسانده بود و بدین ترتیب به نظر می رسد 
که دنیای هالیوود این رمان را به چشــم 
گنجینه ای بســیار قیمتی دیده است. این 
رمان داستان یک بازیکن واقعیت مجازی در 
آینده ای پادآرمانشــهری را روایت می کند 
که باید در یک بازی بسیار عجیب و غریب 
حضور داشته باشد. »استیون اسپیلبرگ« 
کارگردانــی آن را پذیرفته کــه تا حدود 

زیادی موفقیت آن تضمین شده است. 

 دارکوب، ســومین فیلم ســینمایی بهروز شعیبی در 
مقام کارگردان است. در این فیلم که سومین همکاری 
ســینمایی مشترک شــعیبی و ســیدمحمود رضوی 
اســت،مهناز افشار، ســارا بهرامی، جمشید هاشم پور، 
هادی حجازی فر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی، شادی 
کرم رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا کی منش، ندا 
عقیقی و امین حیایی بازی می کنند.  این فیلم داستان 
اجتماعی روابط انسانی افراد جامعه را زمان رو در رویی 
با معضالت اجتماعی و اعتیاد با نگاهی متفاوت روایت 
می کند. شعیبی نشــان داده کارگردان خوش فکری 
است و چه در مقام کارگردان ســینما و چه تلویزیون ، 
مدیوم را خوب می شناسد و با تجربه ای که از آثار قبلی 
این بازیگر-کارگردان داریم، می توانیم به »دارکوب« 

امیدوار باشیم. 

دارکوب

»ماجــرای نیمروز« شــوکه کننده بود؛ یک شــاهکار 

ســینمایی از کارگردان جوانی که قبــل از این فیلم با 

مستند »آخرین روزهای تابســتان« غافلگیرمان کرده 

بود. مهدویان امســال با »التاری« به جشنواره خواهد 

آمد. داســتان این فیلم درباره قاچاق دختران ایرانی به 

کشورهای عربی است. مهدویان بارها و بارها ناچار شد 

به دلیل ممیزی های فراوان سازمان سینمایی، فیلمنامه 

را تغییر دهد. محمدحسین مهدویان، چهره جدیدی را 

به عنوان نقش اول زن به جشنواره فجر معرفی می کند. 

زیبا کرمعلی، بازیگر جوانی است که مقابل ساعد سهیلی 

در این فیلم بازی می کند. عالوه بر ایــن بازیگر جوان، 

جواد عزتی و هادی حجازی فر در این فیلم نقش آفرینی 

می کنند. اصال همین که »هادی حجازی فر« در فیلمی 

حضور داشته باشد، یعنی باید منتظر یک اثر متفاوت و 

جذاب باشیم! 

6 التاری

هرسال با فرارسیدن این روزها، تب و تاب جشنواره فیلم فجر هم اوج 
می گیرد.کارگردانان تا امروز فرصت دارند نســخه ای از فیلم خود را 
تحویل دبیر جشــنواره بدهند. مهلت فرم پرکردن هم تمام شــده و 
تاکنون 137 اثر که 94 فیلم از میان آنها داستانی و بقیه مستند است، 
توسط صاحبان آنها برای حضور در سی وششمین جشنواره فیلم فجر 
به دبیرخانه معرفی شده است. جالب اینکه دبیر جشنواره گفته تنها 22 
فیلم در بخش مسابقه نمایش داده خواهد شد؛یعنی چهاربرابر ظرفیت 

نمایش، فیلم معرفی شده است! 
معموال رسم بر این است که هرســاله، تعدادی کارگردان نام آشنا در 
جشنواره حضور دارند که مخاطبان از قبل برای تماشای آثارشان بلیت 
پیش خرید کرده و سر و دست می شکنند. کارگردانانی که حضورشان، 
اعتباری دوچندان به جشنواره می بخشــد حتی اگر اثر قابل دفاعی 
عرضه نکرده باشــند. امسال هم جشــنواره فیلم فجر سورپرایزهایی 
دارد؛ ابراهیم حاتمی کیا شــاید مهم ترینشان باشــد که قرار است با 
فیلمی درباره »مدافعان حرم« به جشــنواره فجر بیاید. فیلمی با نام 
»پرواز به وقت شام« که  در ســکوت کامل خبری هم ساخته شد. از 
دیگر فیلمســازان مطرحی که برای حضور در جشــنواره امسال فرم 
پر کرده اند، می توان به بهروز شــعیبی، احمدرضا معتمدی، مصطفی 
کیایی، محمدحسین مهدویان و...اشاره کرد. نام های جوان زیادی هم 
در لیست دیده می شود که می تواند حس کنجکاوی مخاطبان را بیش 
از پیش برانگیزد. یادمان باشــد در سال های اخیر، کارگردانان جوانی 
همچون »سعید روســتایی« و »محمدحسین مهدویان« با فیلم های 

خوش ساخت و جذاب خود، پدیده جسنواره شناخته شدند. 
در ادامه با هم نگاهی گذرا به فیلم هایی که می توانند جشنواره امسال 
را پررونق کنند، خواهیم داشت و صدالبته این جشنواره هم می تواند 

غافلگیری های ازقبل تعیین نشده ای برایمان داشته باشد. 

سمیه پارسادوست 

 فیــلم هایی 

که ما را دیوانه خواهدکرد؛

مسحور شوید!

»پزشک نازنین« به فرشچیان می آید
نمایش »پزشک نازنین« نوشته نیل سایمون، به کارگردانی سعید دخیل علیان از 1 تا 1۵ دی ماه در تماشاخانه اصفهان روی صحنه 
می رود.به گزارش ایمنا؛ درست همزمان با روزی که اجرای کله پوک های نیل سایمون به کارگردانی مجید کاشی فروشان در هنرستان 
هنرهای زیبا به پایان می رسد، نمایشنامه »پزشک نازنین« این نویسنده آمریکایی اجرای خود را در تماشاخانه مجتمع فرهنگی هنری 
فرشچیان آغاز می کند.نیل سایمون » پزشک نازنین« را بر اساس داستان های کوتاه آنتوان چخوف روسی نوشته و در آن به ساده ترین 
شکل ممکن، پیچیدگی های روابط انسانی را بازگو کرده است. متن نمایشنامه او در ایران توسط آهو خردمند و شهرام زرگر ترجمه 

شده و حاال به کارگردانی سعید دخیل علیان در اصفهان روی صحنه می رود.
عالقمندان برای دیدن این نمایش می توانند با تهیۀ بلیت از سایت پارتاک تیکت و ســرور کنسرت، از 1 تا 1۵ آذر ماه، هر روز رأس 

ساعت 17:00 به تماشاخانۀ اصفهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

»ماجرای اپوش درازگوش« به صحنه می رود
نمایش »ماجرای اپوش درازگوش« به نویسندگی و کارگردانی لیدا شمس قریشی از ۵ تا 20 دی ماه در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر 

روی صحنه می رود.
تاالر شیخ بهایی، یکی از فعال ترین آمفی تئاترهایی است که در شاهین شهر، میزبان گروه های مختلف نمایشی است. نمایش هایی چون 
»کالنتری غیرانتفاعی«، »دختران عروسکی« و »دخترک موش، مرد و آرزوش« در ماه آذر روی صحنه این تاالر اجرا شده اند و نمایش 

»ماجرای اپوش درازگوش« آغازگر فصل نمایش های زمستانی آن است.
این نمایش ویژه کودک و نوجوان است و لیدا شمس قریشی، نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده دارد.

با توجه به آغاز پیش فروش بلیت های »ماجرای اپوش دراز گوش«، عالقه مندان می توانند با مراجعه به آموزشگاه بازیگری صحنه اندیشه 
نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند و از ۵ تا 20 دی ماه شاهد اجرای این نمایش شاد، در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر باشند.

برگزاری نشست شاعران افغان در خانه هنرمندان
نشست شعر فارسی زبانان با حضور جمعی از اهالی شعر و ادب افغان، امروز در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود.

مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان از برپایی این نشســت خبر داد و گفت: نزدیک به پنج سال است که جمعی از ادیبان افغان، هر 
هفته در خانه هنرمندان گرد هم می آیند و نشست شعر فارســی زبانان را برگزار می کنند. این نشست فضای ویژه ای را در میان شعرا 
و عالقه مندان به شعر در اصفهان ایجاد کرده و توانسته توجه آنها را به اشعار شاعران افغان جلب کند، شاعرانی که بسیار برجسته و در 
این حوزه متخصص هستند.حسین خالقی پور افزود: این نشست پنجشنبه هر هفته برپا می شود و همزبانان ما در آن به خواندن شعر و 
داستان می پردازند و گاهی نیز میهمانانی را از سراسر کشور برای حضور در این نشست دعوت می کنند. این حضور موجب رونق هرچه 
بیشتر این سلسله نشست ها شده و عالقه مندان به شعر و شاعری را از نقاط مختلف شهر و حتی استان اصفهان به این مکان می کشاند.

وی افزود: این نشست امروز  رأس ساعت 14 در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می شود. 
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ژاکت هوشمند گوگل هم رسید
پیشنهاد سردبیر:

گوگل با همکاری یک شرکت بزرگ تولید پوشاک، ژاکتی کامال 
هوشمند طراحی و تولید کرده اســت که قابلیت های جدید و 
جذابی دارد. این نخستین باری نیســت که خبری از گجت های 
پوشــیدنی می شــنویم؛ اما گوگل این بار با معرفی و تولید این ژاکت 
هوشــمند جدید قصد دارد به همگان ثابت کند که در عرصه طراحی و تولید 
گجت های پوشیدنی حرف اول و آخر را در جهان می زند. این ژاکت هوشمند به کاربران و 
مصرف کنندگان خود این امکان را می دهد که به عنوان مثال، هنگام دوچرخه سواری یا پیاده روی، در صورتی که نمی خواهند 

گوشی همراه هوشمند خود را با خود حمل کنند، آن را در کیف یا ماشین بگذارند، اما همچنان کارهای اصلی و اساسی خود را با استفاده از ژاکت هوشمندی که به همراه خود 
دارند، انجام دهند. به عنوان مثال، کاربران قادر خواهند بود موسیقی مورد عالقه خود را گوش داده و یا مسیر و مسافت های پیش رو را دریافت کنند. این ژاکت هوشمند 
همچنین در برابر سرما و گرما به صورت کامال هوشمند از بدن شما محافظت می کند و در صورتی که باد سرد به سمت شما بوزد، این ژاکت شروع به تولید گرما می کند 
تا کاربر احساس سرما نکند. کاربران برای استفاده از این ژاکت هوشمند باید اپلیکیشن ژاکارد را روی گوشی هوشمند خود دانلود و نصب کنند. این اپلیکیشن 

برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS قابل دسترسی و دانلود است.

یک استارتاپ ایرانی، محصولی سخت افزاری طراحی کرده که از طریق 
آن والدین می توانند در هر لحظه از سالمت فرزند خردسال خود مطمئن 

شــوند. این گجت که »نینیکس« نام دارد، با اتصال بــه بدن کودک، عالئم 
حیاتی کودک را از طریق بلوتوث به گوشی تلفن همراه هوشمند والدین ارسال 

و سپس از آنجا به وب سایت منتقل می کند.  این محصول عالئمی  همچون نرخ 
تنفس، دمای بدن و چگونگی خواب کودک را به طور لحظه ای پایش و گزارش 

می کند. جالب اینجاســت که اگر کودک هنگام خواب بچرخد، سریعا والدین را 
مطلع می سازد و همچنین در صورت نیاز به تعویض پوشک نیز با اعالم هشدار، 

از اذیت شــدن کودک جلوگیری می کند. با توجه به زیرساخت نرم افزاری این 
گجت، والدین می توانند از طریق تمامی  وسایل هوشمند خود به اطالعات کودک 

دست پیدا کنند. اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند این محصول نیز 
برای اندروید و iOS عرضه شــده و دسترسی 

آنالین عالوه بر اپلیکیشن، از طریق 
پورتــال وب نیز ممکن 

است.

 گجت هوشمند برای اطمینان
 از سالمت کودک طراحی شد

انتشار اطالعاتی از تبلت مدیاپد M5 هوآوی پیش از رونمایی رسمی
در حالی که هنوز تبلت MediaPad M5 رسما رونمایی نشــده، جدیدا اطالعاتی از آن فاش شد و آن طور که از این مشخصات 

پیداست این محصول احتماال جزو تبلت های پیشرفته و با کیفیت خواهد بود. بر اساس خبرها شرکت هواوی قصد دارد 
سری مدیاپد را با تولید مدل M5 ادامه دهد؛ بنابراین خبری از مدل M4 این سری نخواهد بود.

محصول جدید درســت همانند تبلت های پیشــین ســری مدیاپد و موبایل Mate 9، از چیپست 
۶۴ بیتی چهارهســته ای کایرین 9۶۰ بهره می برد و صفحه نمایــش ۸.۴ اینچی با وضوح 

تصویر ۲5۶۰ در ۱۶۰۰ پیکســل برای آن در نظر گرفته شــده است. این گجت 
از سیســتم عامل اندروید ۸.۰ اوریو پشــتیبانی می کنــد که می تواند 

فاکتور جذابی برای خریداران به حســاب آید. همچنین بدنه  
این محصول از نوعــی آلومینیوم شــفاف و صیقلی 

بــه علت ساخته شــده که از آن در صنعت هوافضا نیز 
می شــود. شــایعات ویژگی های آیرودینامیکی اســتفاده 
از این تبلت جدید در نمایشــگاه محصوالت حاکی است که هواوی قصد دارد 

)CES( سال ۲۰۱۸ رونمایی کند.الکترونیــک الس وگاس 

 

شکستگی 
نمایشگر  شیشه 

موبایل یکی از بدترین 
اتفاقاتی است که می تواند 

برای موبایلتان پیــش بیاید. در 
این صورت یا باید قید استفاده از تلفن 

هوشمندتان را بزنید یا شیشه آن را تعویض 
کنید. به تازگی پلیمری شبیه به شیشه توسعه 

داده شــده که در صورت تعبیه در موبایل ها، تنها با 
فشار دست می توان شیشــه نمایشگر شکسته را تعمیر 

کرد.پلیمرهای با قابلیت خود ترمیمــی معموال به 120 درجه 
سانتی گراد دما برای ترمیم شــدن نیاز دارند ولی پلیمری که اخیرا 

توسط محققان دانشگاه توکیو به سرپرستی پروفسور »تاکوزو آیدا« توسعه 
داده شده، در دمای 21 درجه ســانتی گراد و تنها با فشار دست کاربر به سادگی 

ترک ها را به یکدیگر چسبانده و ترمیم می شود.

ساخت پلیمری برای نمایشگرهای موبایل که با نوازش ترمیم می شود! 
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سرانجاِم عرضه حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر
شرکت ویوو توانسته است تا نخستین حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر را طراحی 

و عرضه کند و به کمک این ســاختار، کاربر دســتگاه می تواند از نمایشگر به عنوان 
حسگر اثرانگشت استفاده کند و دیگر نیازی به استفاده از یک حسگر مجزا نخواهد بود. 

مدت هاست که شرکت های مختلف به استفاده از حسگرهای اثر انگشت روی تلفن های همراه 
روی آورده اند. در این میان، شــرکت سامسونگ مدت هاست با شــایعاتی در زمینه ساخت حسگر 

اثرانگشــت یکپارچه با نمایشگر روبه رو است، اما 
برخالف انتظارات، یک شرکت چینی موفق به طراحی 

یک فناوری جدید برای عرضه نخستین حسگر از این دست 
شده است. شرکت مزبور که ویوو )Vivo( نام دارد، توانسته نخستین 

حسگری که موجب می شود تا نمایشگر تلفن همراه را بتوان به عنوان 
ابزاری برای اسکن اثرانگشت کاربران مورد استفاده قرار داد، طراحی و عرضه 

کند. این حسگر )که با نام SF95۰۰ شناخته می شود(تنها ۰.۶9 میلی متر ضخامت 
دارد و به همین دلیل نیز موجب ضخیم شدن نمایشگر نخواهد شد.

پیکسل هوشمند، تصاویر دلخواه را نمایش می دهد
یک پیکسل هوشــمند ساخته 
شده که به موبایل کاربر متصل 
مــی شــود و تصاویــر، گیف و 
اسالیدشــوی مــورد نظــر را 
 BEAM نمایش می دهد. شرکت
Authentic به تازگی گجتی به نام 
»پیکسلBEAM« ساخته که به 
وسیله یک اپلیکیشن با موبایل 
فرد، همخوان می شود و به کاربر 

 AMOLED اجازه می دهد بــه طور مجازی تصویر دلخواه خود را روی نمایشــگر
دایره ای شکل نمایش دهند. در نمایشگر این پیکســل عالوه بر تصویر می توان 
اسالیدشو و گیف نیز نمایش داد. جالب آنکه فرد می تواند با این نمایشگر کوچک 

حتی پیام بفرستد و طرح دکمه هایی که هنرمندان دیگر ساخته اند را ببیند.

»شیائومی« درصدد عرضه  پرچمداران خود در بازار آمریکاست
با موفقیت شیائومی در بازارهای جهانی، این شرکت در صدد عرضه  پرچم داران خود در خاک ایاالت متحده آمریکاست. سازندگان 
چینی با عملکرد قوی  که از خود نشان  داده اند، توانسته اند بازار کشور مادری خود، یعنی چین را به تسخیر در آورند. حال 
پس از هواوی، به  نظر می رسد که شیائومی نیز قصد دارد برای ورود به خاک ایاالت  متحده آمریکا و گسترش بازار خود، 
با اپراتورهای تلفن  همراه این کشور وارد مذاکره شود. پیش تر مطلع شدیم که هواوی قصد دارد گوشی پرچم دار 
جدید خود، یعنی میت ۱۰ پرو را با کمک اپراتورهای ورایزن و AT&T، برای مشتریان آمریکایی خود عرضه 
کند. حال گویا شرکت رقیب و هم وطن هواوی؛ یعنی شیائومی نیز به بازار آمریکا پا می گذارد. مسلما 
با ورود هواوی و شیائومی به بازار این کشور، عرصه برای برندهای مطرحی چون اپل و سامسونگ 
تنگ  خواهد شد و می توان انتظار گرایش برخی از کاربران این شرکت ها به نمونه های چینی 

تازه وارد را داشت.

»علیرضا رمضانی«، مدیر روابط عمومی تپ سی می گوید که اسنپ بر خالف قوانین تجاری عمل می کند و به دلیل عدم وجود 
قوانین صریح برای کسب وکارهای نوپا، مرجعی وجود ندارد تا مشــخص کند اسنپ در حال کار غیرقانونی است: »خألهای 
قانونی باعث می شود تا این درگیری و شــکایت ها طوالنی شود. بخشی از انرژی تپ ســی در ماه های اخیر صرف مذاکره با 
قانون گذار شده است تا قوانین به نفع تمام استارت اپ ها باشد. جالب است که کافه بازار هم درک می کند که اسنپ در حال 

زیرپا گذاشتن قوانین است، اما هنوز این مسئله در دل قوانین ما جایی ندارد.«
روابط عمومی اسنپ با این حال در مورد شکایت تپ سی در شورای رقابت، بیانیه زیر را منتشر کرده است: »با روی کارآمدن 
سامانه اسنپ بحث هوشمندسازی حمل ونقل در ایران برای نخستین بار مطرح شد. از همان ابتدا، با توجه به اقبال عمومی 
بی نظیر مردم نسبت به این کسب وکار تازه نفس، دور از ذهن نبود که دیگر بازیکنان نیز به سرعت وارد این عرصه 
شوند. با وجود این، تمامی اعضای خانواده اســنپ از بزرگ و کوچک رقابت سالم را در دستور کار خود قرار دادند. 
چنین روحیه ای موجب می شود تا حتی در فضای ناسالم و متشنج تبلیغاتی رقبا نیز به اخالق پایبند 

بمانیم و استوار و ثابت قدم در مسیر رشد و توسعه خود گام برداریم.
اسنپ در جایگاه خوانده در جلسه شــورای رقابت با موضوع استفاده 
انحصاری خدمات حاضر شد. محوریت این جلسه شکایت یکی از 
شرکت های رقیب اسنپ بود و خواهان و خوانده توضیحاتشان را 
به مقامات مربوطه ارائه کردند. اسنپ به رویه منصفانه رقابتش 
و تصمیم گیری صحیح اعضای شورای رقابت اطمینان دارد و در 

نهایت به رای نهایی آن شورا احترام خواهد گذشت.
خانواده اســنپ باور دارد که رشــد و توسعه این شــرکت بدون تبعیت از 
سختکوشی، عملگرایی، اخالق و تعهد امکان پذیر نیست و از همین رو هرگز از یک فضای 

رقابتی سالم به جنگ ناسالم ورود نخواهیم کرد.«
الزم به ذکر است که علت حذف شدن اسنپ رانندگان از سوی کافه بازار، هنوز به شکل رسمی بیان نشده و مدیر روابط عمومی 
کافه بازار در دسترس نیست و نتیجه گیری احتمالی در خصوص علت حذف شدن اپ رانندگان اسنپ، با جست وجو در میان 

قوانین کافه بازار به دست آمده است.

کافه بازار، اسنپ رانندگان را حذف کرد؛

دعوای آنالین !
کافه بازار کار درستی را انجام داده است و ما از آن پشتیبانی می کنیمهرگز از یک فضای رقابتی سالم به جنگ ناسالم ورود نخواهیم کرد

کافه بازار یکی از اپلیکیشن های کلیدی مربوط به سرویس اسنپ را از سامانه خود حذف کرده است و قوانین واضحی 
برای انتشار اپلیکیشن از سوی توسعه دهندگان دارد که به نظر می رسد اسنپ، یکی از اصلی ترین موارد این قوانین 

را زیر پا گذاشته است. 
موضوع اصلی به ماجرای محدودسازی رانندگان به استفاده صرف از اپ رانندگان اسنپ برمی گردد. این سرویس به 
رانندگان خود اجازه نمی دهد تا در موبایل اندرویدیشان، اپلیکیشن رقبا را نیز داشته باشند. برای مثال اگر یک راننده 
تصمیم بگیرد اپلیکیشن رانندگان تپ سی را دریافت و با دو سرویس کار کند، اسنپ تا زمان حذف شدن اپلیکیشن 
تپ سی اجرا نخواهد شد. این راهکاری است که شرکت های تاکسی اینترنتی اخیرا در مقابله با استفاده رانندگان از 
سرویس »ویز« هم به کار گرفته بودند. در واقع این کار، نیاز به هیچ دسترسی خاصی در سیستم عامل اندروید ندارد.

 اپلیکیشن ها قادر هستند نام پکیج یکدیگر را ببینند و توسعه دهنده می تواند تغییراتی را در اپ خود اعمال کند 
که تا زمان وجود داشتن یک اپلیکیشن خاص در موبایل شما، اپلیکیشن قبلی  اجرا نشود. این مورد 

به شکل ضمنی در قوانین کافه بازار ذکر شده است. 
کافه بازار می گوید اپلیکیشــن هایی که کاربران را ترغیب به حذف برنامه ای دیگر کنند حق 

انتشار ندارند و این دقیقا اتفاقی اســت که برای اپ رانندگان اسنپ افتاده 
است.

روابط عمومی اسنپ از اظهار نظر به دیجیاتو 
در رابطه با حذف شــدن اپ رانندگان از 
سرویس کافه بازار امتناع می کند. با این 
حال روابط عمومی تپ سی، شرکتی که 
اخیرا شکایتش در شورای رقابت از اسنپ 

را پیگیری کرده اســت، خبر می دهد که 
تپ سی ارتباطی با حذف شدن اسنپ از کافه 

بازار ندارد اما »قطعا کافه بازار کار درستی را انجام 
داده است و ما از آن پشتیبانی  می کنیم«.
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معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و 
پرورش استان در نطنز:

وظایف مسئوالن، تکلیف شرعی 
است

معاون تربیت بدنــی اداره کل  نطنز
آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: مســئوالن به وظایف خود بــه عنوان یک 
تکلیف شــرعی و کاری نگاه کننــد و هرکجا که 
توانســتند، بدون منت عمل کننــد. عبدالرضا 
رییســی اظهار کــرد: هدف از برعهــده گرفتن 
مسئولیت ها در نظام جمهوری اسالمی، گسترش 
عدل و ارتقای جامعه اسالمی است و هرگز نباید 
این اصل مهم به فراموشی سپرده شود. وی افزود: 
مســئوالن به وظایف خود به عنوان یک تکلیف 
شرعی و کاری نگاه کنند و هرکجا که توانستند، 
بدون منت عمل کنند که اگر چنین شد، به طور 
حتم وظیفه اصلی در مقام مسئولیت انجام شده 
اســت. وی با بیــان اینکه پرداختن بــه عدالت 
آموزشی از لحاظ کمی و کیفی بسیار مهم بوده، 
اظهار امیــدواری کرد که با همدلــی و همیاری 
مجموعه آمــوزش و پرورش، ارتقــای این نهاد 
تاثیرگذار را در جامعه شــاهد باشــیم.علیرضا 
محمودی مدیر اســبق آموزش و پرورش نطنز 
اظهار کرد: معلمان، نخبگان و پیام رسان فرهنگ 
و توسعه هســتند و تاریخ نشــان داده است که 
بسیاری از پیشرفت ها در جامعه نتیجه ایثارگری  
و از خودگذشتگی  این قشر از جامعه در کسوت 
معلمی بوده است. وی افزود: تنها زمانی می توانیم 
شــاهد رشــد و شــکوفایی جامعه باشــیم که 
فرهنگیان دغدغه ای نداشــته باشند و بتوانند با 
فراغ بال و آسودگی خاطر در کالس درس حضور 

یافته و به امر شریف تعلیم و تعلم مشغول شوند.

مدیر جهاد کشاورزی اردستان خبرداد:
برداشت هشت تن عسل در این 

شهرستان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

اردستان گفت: یک هزار و 200 اردستان
کلنی زنبور عســل در شهرستان اردستان وجود 
دارد که امسال نزدیک به هشت تن عسل مرغوب 
از آن تولید و برداشــت کردند. علی اکبر صالح با 
بیان اینکه کاهش نزوالت آسمانی در سال جاری 
موجــب کاهش 20درصــدی تولید عســل در 
اردستان شــده اســت، افزود: به دلیل موقعیت 
جغرافیایی شهرستان برداشــت عسل در بهار و 
پاییز انجام می شــود. محصــول تولیدی از بوی 
خاصی برخوردار است که درآمد مناسبی هم برای 
زنبورداران به همــراه دارد. وی اضافه کرد: این 
شهرستان دارای اقلیم کوهستانی و گرمسیری 
است که در صورت بارندگی، از گوناگونی رویش 
گل های طبیعی برخوردار شــده و زمینه تولید 
عسل را در این منطقه فراهم می کند. شهرستان 
اردســتان دارای 25 هــزار و 761 هکتار اراضی 
کشاورزی شامل 18 هزار و 186 هکتار زراعی و 6 
هزار و 750 هکتار باغی است که می تواند محل 
مناسبی برای پرورش زنبور و تولید عسل باشد. 
شهرســتان اردســتان با بیش از 43 هــزار نفر 
جمعیــت، در فاصلــه 118 کیلومتری شــمال 

اصفهان واقع است.

مدیر سابق جهاد کشاورزی شهرضا 
خبرداد:

 بازسازی و مرمت ۸۰ رشته 
قنات درطول 5سال

رییــس اداره جهاد کشــاورزی  شهرضا
شهرستان شــهرضا با اشاره به 
کاهش 50 درصدی ســطح زیر کشت شهرستان 
شــهرضا گفت: با ارائه راهکارهای علمی و نوین از 
جمله اصالح روش های کاشت و آبیاری توانستیم 
عملکرد در واحد سطح را به گونه ای باال ببریم که 
تولید ما کاهش پیدا نکند.عبدالرضا تاکی، یکی از 
فعالیت های شــاخص و عملکرد مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان شــهرضا در طول پنج سال 
گذشته را تجهیز یک هزار و ۹00 هکتار از اراضی 
سطح شهرستان شهرضا به سامانه آبیاری تحت 
فشار دانست وتصریح کرد: با مجهز شدن اراضی 
شهرســتان به آبیاری قطــره ای، حداقل حدود 
10میلیــون مترمکعــب در آب شهرســتان 
صرفه جویی شده است.مدیر سابق جهاد کشاورزی 
شهرستان شهرضا، از بازسازی و مرمت 80 رشته از 
قنوات شهرستان در 5 سال گذشــته خبر داد و 
افزود: 23 کیلومتر کانال های آبی در شهرســتان 
احداث شده است.وی با بیان اینکه اولویت کاری 
این اداره، توجه به حفظ آب و خاک شهرستان در 
تقسیم اعتبارات است، گفت: توانستیم 20 کیلومتر 

شبکه فرعی آبیاری از نوع 3 و 4 احداث کنیم.

رییس اداره حفاظت محیط زیست میمه 
خبرداد:

جلوگیری از فعالیت 7 واحد 
آلوده کننده محیط زیست

میمه رییــس اداره حفاظت محیط 
زیست میمه  گفت: هفت واحد 
صنعتی برش ســنگ در یکی از شهرک های 
صنعتی شهرستان شاهین شهر و میمه، به دلیل 
تخلیه دوغــاب و گل ســنگ در اراضی مجاور 
واحدهای تولیــدی خود، موجــب آلودگی و 

تخریب محیط زیست شده بودند.
مهدی پورقاسم افزود: مسئوالن این واحدهای 
آلوده کننده محیط زیســت به مراجع قضائی 
معرفی شدند. وی اظهار کرد: با حکم دادگاه، این 
واحدها به استناد مواد 16 و 1۹ قانون مدیریت 
پسماندها و ماده 20 قانون هوای پاک، به جمع 
آوری پســماندها و جلوگیری از تخلیه دوغاب 
خود به اراضی خارج از محیط کاری خود ملزم 
شدند. پورقاسم، همچنین از تخریب سه حلقه 
چاه تولید غیرمجاز زغال در بخش مرکزی این 
شهرســتان خبر داد. محمد محمدی، رییس 
اداره محیط زیست نجف آباد گفت: این چاه ها 
در اراضی مرکزی شهرســتان، در پی شکایت 
متعدد مردمی و صدور اخطارهای مکرر زیست 
محیطی به مالکان مربوطه، بــا حکم قضائی و 
همکاری نیروی انتظامی تخریب شد. نزدیک 
به 40 حلقه چاه غیرمجاز تولید زغال در سه ماه 
گذشته در شهرستان نجف آباد با حکم مراجع 

قضائی تخریب شد.

 رییس اداره میراث فرهنگی 
فریدونشهر خبرداد:

 دستگیر ی ۱۳ متخلف 
در حوزه میراث فرهنگی

 رییس اداره میراث فرهنگی 
فریدونشهر با اشاره به اینکه فریدونشهر

تعدد آثار تاریخی در این شهرســتان نیازمند 
حفظ و حراست جدی است، اظهار داشت: از این 
رو این امر مورد توجه ویژه قرار گرفته و با تشدید 
مراقبت هــا از به تاراج رفتن میــراث فرهنگی 
کشورمان و شهرستان فریدونشهر، در این راستا 
اقدامــات خوبی صورت گرفته است.محســن 
محمدی با اشــاره به اینکه با توجه به تشدید 
برخورد با متخلفان حوزه میــراث فرهنگی از 
ابتدای سال جاری تاکنون 13 نفر را شناسایی و 
دستگیر کردیم، اضافه کرد: این آمار نسبت به 
دستگیری هفت متخلف سال گذشته با افزایش 
روبه رو بوده است.رییس اداره میراث فرهنگی 
فریدونشهر با اشــاره به اینکه متخلفان به جرم 
حمل دســتگاه فلزیاب، خرید و فروش اشیای 
تاریخی و حفاری غیرمجاز دســتگیر شده اند، 
تصریح کرد: از این رو در ۹ ماهه امسال تاکنون 
13 دستگاه فلزیاب و تعدادی اشیای تاریخی از 
جمله گردنبند، ســنگ قیمتی و مجســمه از 
متخلفان کشف شده است.وی با اشاره به اینکه 
این اشــیا دارای ارزش تاریخی زیادی نبودند، 
اضافه کرد: البته باید توجه داشــت که حفظ و 
حراســت از میــراث فرهنگی در شهرســتان 
فریدونشهر همچنان استمرار دارد.محمدی در 
ادامه با اشــاره به اینکــه 1۹ اثــر تاریخی در 
شهرستان فریدونشهر برای ثبت در بین آثار ملی 
انتخاب شده  است، تصریح کرد: تاکنون دو اثر 
شامل دو کلیسا در این شهرستان ثبت ملی شده  
است. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز پرونده 
17 اثر تاریخی و طبیعی دیگر شــامل تپه های 
تاریخی، قبرستان ارامنه، کلیسا و آبشار پونه زار 
و ســراب آبلوت در حال تکمیل برای ثبت ملی 
است، اضافه کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری 

پنج اثر از این آثار به ثبت ملی برسد.

سرپرست اداره ورزش اردستان:
۳۳ هیئت ورزشی در شهرستان 

فعال هستند
سرپرست اداره ورزش و جوانان 

اردستان
شهرستان اردستان بیان کرد: 
این شهرستان فاقد زیرساخت برای ورزش های 
حرفه ای بوده و امکانات موجود ناقص است و به 
دلیل بی توجهی به ورزش های پایه، همگانی و 
استعدادیابی، زمینه فعالیت در سطح حرفه ای 

و قهرمانی به خوبی وجود ندارد.
عباس روحانــی افزود: هیئت های فوتســال، 
پهلوانی و زورخانه ای، اســکیت، شنا، تکواندو، 
کشــتی، والیبال )مردان و زنــان( فعال بوده و 
هیئت های تنیس روی میز، بسکتبال، شطرنج 

و بدمینتون فعالیت نسبی دارند.
وی مجموع هیئت های ورزشی فعال شهرستان 
را 33 مورد عنوان کرد و گفت: تعداد ورزشکاران 
سازمان یافته شهرستان شامل 700 نفر مرد و 
500 نفر زن بوده و 16 سالن ورزشی سرپوشیده 
و روباز در منطقه وجود دارد که سرانه را نزدیک 
به 3/2متر مربع رســانده که از میانگین سرانه 

ورزشی استان باالتر است.

محمدحسن شــبانی ادامه داد: در حوزه صنایع دستی تعداد هنرمندان 
شناسایی شده در شهرستان از حدود 30 نفر به 450 نفر افزایش یافته و 

برای این تعداد از هنرمندان کارت صنایع دستی صادر شده است.
وی گفت: با پیگیری انجام شده و باتوجه به پیشینه کهن هنر سفالگری در 

این شهرستان، شهرضا به عنوان شهر ملی سفال شناخته شد.
شبانی افزود: با تالش های انجام شده سفالگری شهرضا در فهرست آثار 

ناملموس کشور ثبت شد، این درحالی است که پرونده ثبت سمنوی سنتی 
و هیئت سنگ زن شهرضا در فهرست میراث ناملموس کشور نیز تکمیل 

و ارسال شده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا، گفت: 
به تازگی تپه شاه آباد، راسته بازار شهرضا و گورستان منظریه در فهرست 

میراث ناملموس کشور ثبت شده است.

شبانی از برقراری بیمه هنرمندان برای 50 نفر از هنرمندان این شهرستان 
خبر داد و اظهار کرد: از رشته های صنایع دستی شهرضا به هنر زری بافی 
می توان اشــاره کرد که عنوان مهر اصالت از سوی ســازمان بین المللی 

یونسکو برای آن کسب شده است.
وی افزود: نخستین پارچه زربافت نقش برجسته در این شهرستان بافته 
شده، این در حالی است که دستگاه گالبتون تابی نیز برای نخستین بار در 

این شهرستان اختراع و ثبت شده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرضا اضافه 
کرد: این اختراع به موجب بند ۹ در جشــنواره خوارزمی به عنوان ایده 

برتر شناخته شد.
شبانی از ارائه تسهیالت مشــاغل خانگی به 100 نفر از هنرمندان این 
شهرســتان خبر داد و تصریح کرد: تاکنون 80 درصد از مراحل اجرایی 

تشکیل اتحادیه مستقل صنایع دستی شهرستان انجام شده است.
وی با اشاره به تالش های انجام شده برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی 
این شهرستان، اظهار کرد: پشت بام بازار مسگرها در دو سال متوالی، راسته 
سیدعلی بازار شهرضا، قمستی از راسته نخودچی بریزها به صورت کامل 
و کاروانسرای امین آباد در چند مرحله به صورت کامل مرمت شده است.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرضا اضافه 
کرد: شبستان مسجد تاریخی خان در ســال 13۹4، پشت بام شبستان 
مسجد تاریخی خان در سال 13۹5و قسمت هایی از بازار شهرضا و مسجد 

حاج هادی شهرضا به صورت کامل مرمت و بازسازی شده اند.
شبانی درخصوص دیگر پروژه های مرمت شــده در شهرضا اظهار کرد: 
قسمتی از بقعه تاریخی زیارتگاه در روســتای زیارتگاه، قسمتی از خانه 
تاریخی شهید مدرس واقع در روستای اسفه، کاشی کاری ورودی کارخانه 

نوین و پشت بام مسجد تاریخی نو، از جمله این موارد بوده است.
وی از راه اندازی نخســتین واحد اقامتی بوم گردی در این شهرســتان 
خبر داد و افزود: چندین جاذبه گردشگری جدید در شهرستان کشف و 
شناسایی شده و مراحل اداری بررسی و صدور موافقت نامه های اصولی 

برای 30 نفر از متقاضیان تاسیسات گردشگری نیز انجام شده است.

رییس اداره میراث فرهنگی مطرح کرد:

	راه	اندازی	نخستین	واحد	اقامتی	بوم	گردی	درشهرضا	

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا بااشاره به اینکه به تازگی تپه شاه آباد، راسته بازار شهرضا و  شهرضا
گورستان منظریه در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده است، اظهار کرد: میراث فرهنگی شهرضا پیش از این فاقد مکان، 
پرسنل و ادوات اداری بود که با پیگیری انجام شده در حال حاضر دارای مکان تملکی و تجهیزات کامل اداری است و از سال ۱۳۹۵ با کسب باالترین 

امتیاز، از نمایندگی به اداره تبدیل شد.

اخبار

بیش	از2هزارمتر	از	زمین	های	ملی	طرقرود	
رفع	تصرف	شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

چهارم دی مــاه ســالروز آغاز  آران و بیدگل

عملیات کربالی 4 و 5 است؛ روزی که شهرستان آران 
و بیدگل بیش از یکصد شهید از فرماندهان و جوانان 
رشید خود رادر این عملیات ها تقدیم نظام اسالمی 
ایران کرد. این روز در تقویم افتخارات شهرستان به 
عنوان »روز شــاخص حماســه و ایثار« ثبت شــد. 
شهرستانی که به فرمان امام زمان خود در راه حفاظت 

و اعتــالی آرمان هــای متعالی انقالب اســالمی با 
مجاهدت های بی دریغ در این دوره به ویژه در حماسه 
هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم بیش از 800 الله به 
خون خفته از نظــر درصد ایثارگری نیــز رتبه اول 
کشــوری را داراســت؛ لذا در این ایام عزت مدارانه و 
افتخار آمیز یاد و خاطره تمام فرماندهان و همرزمان 
شهیدشان را گرامی می داریم؛ به ویژه سرداران شهید 

علی محمد اربابی )رییس ستاد و جانشین لشکر 8 
نجف اشرف( و حجت االسالم والمسلمین شیخ جواد 
قاسم پور )جانشین گردان خط شکن امام محمدباقر 
)ع( از لشکر 14 امام حسین )ع(( و شهدای گردان خط 
شکن )فتح( علی ابن ابی طالب به ویژه سردار شهید 
عبدا... الماسی از لشکر 8 نجف اشرف و همسنگران 
شهیدشان که در این عملیات به درجه رفیع شهادت 
نائل آمدند. همه دوستداران و رهپویان راه پربهجت 
شهدا را به مراسم روز  حماسه و ایثار شهرستان دعوت 

می کنیم. ان شاءا... که فرهنگ عاشورایی شهیدان و 
فرهنگ انتظار منتظران منجی عالم )عج( روز به روز 
شکوفاتر شده و به زودی تحقق وعده الهی که همان 
لحظه ظهور آقا و موالیمان و انزوا و نابودی مطلق کفر 
جهانی است را به نظاره بنشــینیم. این مراسم روز 
دوشنبه 4 دی ماه ساعت 18در مصالی نماز جمعه 
شهرستان آران و بیدگل با سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین شهیدی و مداحی حاج علی مالکی نژاد 

برگزار خواهدشد.

بزرگداشت روز حماسه در آران و بیدگل

مدیر حوزه گردشگری شهرداری 
کاشان

کاشان، با تاکید بر اهمیت بهسازی 
خانه های تاریخی گفت: خانه های تاریخی کاشان 
نشــانه فرهنگ، معماری و ایدئولــوژی حاکم بر 
سازمان فضایی شهری در دوره های متعدد هستند 
و نگهداری از آنها مســاوی با پیشگیری از تخریب 
فرهنگ و تمدن شهر است. سیدمهدی رضوی زاده، 
با اشاره به اینکه خانه طباطبایی ها به زودی مورد 
بازسازی و مرمت قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: 
چندسالی است که شــهرداری کاشان مرمت این 
بنای عظیم را شروع کرده، اما با توجه به تغییرات 
آب و هوایی و اهمیت استحکام این خانه تاریخی، 
تصمیم گرفته شــد تا طی دو ماه در دی و بهمن، 
بهسازی و مرمت به صورت کامل انجام پذیرد.وی با 
اشاره به اینکه خانه طباطبایی ها با قدمتی حدود 
180 سال به همت حاج سید جعفر طباطبایی در 
عهد قاجار ساخته شده است، اظهار کرد: این خانه 
شامل ســه بخش اصلی بیرونی، اندرونی و خدمه 
اســت که به دلیل داشــتن گچ بری ها و طراحی 

منحصر به فرد، به عروس خانه های تاریخی ایران 
مشهور شده است.رضوی زاده با اشاره به اینکه فصل 
جدید گردشگری کاشان در نوروز خواهد بود، گفت: 
امیدواریم با بهســازی عروس خانه های تاریخی 
ایران، بتوانیم به نحو مطلوب در خدمت گردشگران 
باشیم. وی افزود: مرمت عروس خانه های تاریخی، 
تداخلی در تولید سریال »بانوی عمارت« نخواهد 

داشت.

مدیر حوزه گردشگری شهرداری کاشان عنوان کرد:

عدم تداخل مرمت خانه تاریخی، در تولید سریال بانوی عمارت
سرپرســت اداره صنعت، معدن و  لنجان
تجارت شهرستان لنجان اظهار کرد: 
اکیپ های بازرسی ویژه با توجه به نزدیک بودن شب 
یلدا و به منظور پیشگیری از افزایش نامتعارف قیمت ها 
 در بــازار، طــرح نظارتــی ویــژه ای را پیــاده 

خواهند کرد.
محمدمهــدی دهقانــی تصریــح کــرد: بیش از 
چهار اکیپ، از بازارهــای میوه و تره بار، خشــکبار 
 و شیرینی فروشــی های سطح شهرســتان بازدید 

خواهند کرد.
 وی متذکــر شــد: بازرســی های اداره صنعــت، 
معدن و تجــارت، اتــاق اصناف و کمیســیون های 
اتحادیه هــا، به صــورت مســتمر از ســطح بــازار 
انجــام می گیــرد؛ امــا در ایامــی کــه تقاضــای 
 خرید مــردم افزایــش می یابــد، بازرســی ها نیز 

گسترده تر می شود. 
دهقانی، با اشاره به میزان بازرسی از سطح بازارهای 
لنجان افزود: ماهانه بین 300 تا 400 بازرسی توسط 
بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و بیش از 250 

بازرسی توسط کارشناسان و بازرسان اتاق اصناف در 
لنجان به عمل می آید.

سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
لنجــان، از وجــود بیــش از 250 پرونــده تخلف 
فروشــندگان در ســه ماه اخیر در لنجان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: بررســی های ما نشان می دهد که 
ماهانه بیــن 80 تا ۹0 پرونده تخلــف از 27 اتحادیه 

شهرستان لنجان تشکیل می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لنجان خبرداد:

تشکیل بیش از ۸۰ پرونده تخلف در ماه 

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: الزم است برای پروژه های 
عمرانی و همچنین ایجاد اشتغال از بخش خصوصی حمایت شود. محمودی تصریح کرد: شهرضا

در شهرستان های شهرضا و دهاقان ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری دارد بنابراین از همه تحصیل کردگان 
دانشگاهی که توانایی کارآفرینی دارند درخواست می کنیم که با استفاده از تسهیالت مصوبه به ویژه تسهیالت 
بخش روستایی برای ایجاد مراکز کارآفرینی اقدام کنند.وی گفت: استان اصفهان رتبه چهارم بیکاری در کشور 

را دارد به همین دلیل الزم است، مدیران اجرایی برای حل این معضل با جدیت وارد عمل شوند.

استان اصفهان رتبه 
چهارم بیکاری در کشور 

را دارد 

ژه
وی

صنعتگردشگری

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
نطنز

نطنز گفت: 2 هــزار و 500 متر مربع از 
زمین های ملی با دســتور قاضی اجــرای احکام کیفری 
دادسرای عمومی و انقالب نطنز در منطقه باغستان پایین 
طرقرود رفع تصرف شــد و پس از جمع آوری فنس های 

موجود در آن به حالت اولیه بازگشت. سعید زمانی با اشــاره به فعالیت گشت یگان حفاظت از اراضی ملی در 
شهرســتان نطنز افزود: تصرف دوباره زمین های خلع ید شده بر اســاس ماده 6۹3 قانون مجازات اسالمی، 
مستوجب مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال خواهد بود. وی بیان کرد: شماره تلفن 1504 یگان حفاظت منابع 
طبیعی، در زمینه بروز حادثه، تخریب و تصرف در عرصه های جنگلی، مرتعی و سایر منابع طبیعی، به صورت 
شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی اســت. پهنه اراضی ملی شهرستان نطنز نزدیک به 300 هزار 

هکتار است که 250 هزار هکتار آن مرتع و 50 هزار هکتار، بیابان است.

بیش از2هزارمتر از 
زمین های ملی طرقرود 
رفع تصرف شد

فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج  شاهین شهر
شاهین شــهر و میمه، حوادث روز 
عاشورا در فتنه سال 88 را عامل مهمی برای پی بردن 
مردم به آمریکایی بودن ســران فتنه دانســت و افزود: 
مهم ترین عامل ریشه کن شدن فتنه سال 88، بصیرت 

مردم بود که با روشنگری های رهبر معظم انقالب در مردم، ایجاد و در حماسه نهم دی ماه متبلور شد و اگر 
آن بصیرت در مردم اتفاق نمی افتاد، چشم فتنه هم کور نمی شد. وی گفت: رهبر انقالب فرمودند بصیرت 
مهم است و دانستن و فهمیدن آن نیز مهم اســت و اگر واقعیت برای مردم بازگو شود بهترین تصمیم را 
خواهند گرفت. سرهنگ قریشی، با اشاره به تالش دشمن و پیاده نظام آن برای تطهیر چهره پلید سران 
فتنه و بازگرداندن آنها به مسند امور و تاکید بر لزوم روشنگری، اظهار کرد: حقایق باید برای مردم بازگو و 

تبیین شود تا با عمیق تر شدن بصیرت مردم، توطئه های دشمنان نیز خنثی شود.

روشنگری، فتنه های 
دشمنان را خنثی 
می کند
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تحدید حدود اختصاصی
9/752 شــماره صادره : 1396/42/447223 – 1396/9/26 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه شماره 4483/3857 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام سیف اله نیکبخت دستجردی و شــریک فرزند غالمعلی در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
 قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشــنبه مورخ 96/10/27 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 30031 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )144 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

9/776 شــماره: 136/96  به موجب رای شــماره 338 تاریخ 96/6/8 حوزه 2 شــورای 
حل اختالف شهرســتان تیران و کرون که قطعیت یافته اســت محکــوم علیه ابراهیم 
منجزیکربالئی پناه فرزند امیرقلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام خوانده 
به انتقال سند موتور سیکلت یاد شده و پرداخت مبلغ 172/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
و تمبر الصاقی در حق خواهان ابراهیم شفیعی اسفیدواجانی فرزند منصور به نشانی تیران 
 میدان امام حســین بلوار امام کوی شهدا منزل ســه طبقه، طبقه همکف صادر و اعالم 
می نماید موتورسیکلت طرح هوندا مدل 86 به شــماره انتظامی 3515 اهواز 44 و ضمنا 
محکوم اســت به پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت که توسط اجرای 
احکام حقوقی احتساب و اخذ می گردد رای صادره غیابی می باشد. ماده 34 قانون اجرای 
 احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز

 مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:390 شعبه دوم حقوقی مجتمع 
219 کلمــه،   شــماره یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان تیــران )

2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

9/777 شماره نامه: 9610113630401906 به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2 شورای 
حل اختالف تیران و کرون در پرونده کالسه 659/95 شعبه اجرای احکام حقوقی شورای 
حل اختالف دادگســتری تیران، محکوم له حســین فدایی فرزند رضا با وکالت هادی 
عباسی هفشــجانی و محکوم علیه داریوش شــهیدی عزیزآبادی فرزند حسن با وکالت 
حمید مظاهری مبنی بر فروش مال غیر منقول زیر که حســب درخواســت محکوم له 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: 
مورد مزایده عبارت است یک ملک قولنامه ای به آدرس روستای عزیزآباد- شمال جاده 
کمربندی نجف آباد به شهرکرد  مرغداری صدری به مساحت 5000 متر مربع که از طریق 
قولنامه عادی از آقای حسن شــهیدی در تاریخ 86/1/16 خریداری نموده است که طی 
بازدید صورت گرفته وضعیت موجود زمین بصورت بایر و قطعــه زمین مورد نظر دارای 
حق انتفاع از مشاعات آب چاه – اســتخر آب و برق می باشد که قیمت عرف روز زمین با 
امتیازات متعلقه از قرار هر متر مربع 120/000 ریال و بابــت 5000 متر مربع زمین مبلغ 
600/000/000 )ششصد میلیون ریال( معادل شصت میلیون تومان کارشناسی و برآورد 
می گردد و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه سه شنبه 96/10/19 از ساعت 9/30 صبح 
الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری 
تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف:391 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف تیران و کرون )314 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
9/778  آقای غالمرضا ابوفاضلی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
401 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
هاجی ابوفاضلی به شناســنامه 2747 در تاریخ 1396/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا ابوفاضلی، ش.ش 
3 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه ابوفاضلی فرزند هاجی، ش.ش 101 نسبت با متوفی 
فرزند 3- زهرا ابوفاضلی فرزند هاجی، ش.ش 3292 نســبت با متوفی فرزند 4- اعظم 
ابوفاضلی زارع، ش.ش 8982 نسبت با متوفی فرزند 5- داود ابوفاضلی زارع، ش.ش 98  
نسبت با متوفی فرزند 6- صغرا خانم شیخی طرق فرزند عباس، ش.ش 2700 نسبت با 
متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 502 
 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/779 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1563/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
1396/11/9، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
بلوار شهید بهشتی خ قیام ک دانش 3پ 108، مشــخصات وکیل خواهان: آقای محمد 
علی آلویی فرزند حسین به نشانی خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی 
ط فوقانی دفتر اسناد رسمی، مشخصات خوانده: ســیف اله میرزایی، خواسته و بهای آن:  
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 562014 مورخ 96/6/25 
عهده بانک صادرات به انضامم  مطلق خسارات دادرسی، تاخیر تادیه در حق الوکاله وکیل، 
دالیل خواهان:کپی مصدق چک شــماره 562014 مــورخ 96/6/25 کپی گواهینامه  
 عدم پرداخت، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المکان اعــالم 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 دادخواســت 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 رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6089 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )229 کلمه،3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/780 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2083/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/30  بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
1396/11/16، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
بلوار شهید بهشتی خیابان خیام کوچه دانش 3 پالک 108،  مشخصات خوانده:سیف اله 
میرزایی،  خواسته 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 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: 6090 شعبه دوم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

9/781 خانم طیبه اسحقیان درچه دارای شناسنامه شــماره 270 به شرح دادخواست به 
کالسه  782/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسعلی اسحقیان درچه به شناسنامه 271 در تاریخ 1395/12/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- طیبه 
اســحقیان درچه فرزند محمد، ش. ش 270 )همســر( 2- مهدی اسحقیان درچه فرزند 

عباسعلی، ش.ش 294 درچه )فرزند( 3- حسین اسحقیان درچه فرزند عباسعلی، ش.ش 
1130476936 )فرزند( 4- مریم اسحقیان درچه فرزند عباسعلی، ش.ش 3597 )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: 6092 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )151 کلمه، 

2 کادر(
ارزیابی بهای ثمینه اعیانی

9/784 شماره صادره: 1396/37/446795-1396/9/26 خانم معصومه بیگم احتشامی  
زواره فرزند سید ابراهیم، نظر به اینکه شما مالک بهای ثمینه اعیانی بیست و شش سهم 
و سی و چهار صدم سهم مشاع از سی و شش سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
7114 فرعی واقع در زواره 16- اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان می باشید 
و کارشناس رسمی دادگستری طی برگ ارزیابی شــماره 52/28 مورخه 1396/08/27 
اعالم نموده مقدار مذکور سیصد هزار ریال ارزیابی گردید. لذا مراتب آگهی تا از تاریخ انتشار 
در ساعت اداری به این اداره مراجعه و نســبت به دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه نسبت 
به ارزیابی فوق اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی 
نموده و گواهی آن را به این اداره ارائه نمائید. در غیر این صورت بهای ثمینه اعیانی پالک 
مذکور حذف می گردد. م الف: 378 ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

زواره )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/785 آقای شکراله عظیمی دستگردی دارای شناسنامه شماره 303 به شرح دادخواست 
به کالسه  782/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا عظیمی دستگردی به شناسنامه 75 در تاریخ 1396/8/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- معصومه عظیمی 
دستگردی فرزند علی، ش.ش 9 )همسر( 2- امراله عظیمی دستگردی فرزند رضا، ش.ش 
119 )فرزند( 3 – علی عظیمی دستگردی فرزند رضا، ش.ش 2169 )فرزند( 4- شکراله 
عظیمی دســتگردی فرزند رضا، ش.ش 303 )فرزند( 5- زهرا عظیمی دستگردی فرزند 
رضا، ش.ش 35 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6096 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/786 آقای ســعید هوازاده دارای شناسنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه  
764/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان عزت محمدی جوآبادی به شناســنامه 50 در تاریخ 1395/9/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- منصور هوازاده 
فرزند قدمعلی، ش.ش 2 )فرزند( 2- ســعید هوازاده فرزنــد قدمعلی، ش.ش 12 )فرزند( 
3- محمدرضا هوازده فرزند قدمعلی، ش.ش 66 )فرزند( 4- مهری هوازاده فرزند قدمعلی، 
ش.ش 12335 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6099 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/787 آقای مصطفی سلطانی تیرانچی دارای شناسنامه شماره 752 به شرح دادخواست 
به کالسه  772/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسنعلی ســلطانی تیرانچی به شناسنامه 13 در تاریخ 1395/3/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهرا 
سلطانیان فرزند حسن، ش.ش 28 )همسر( 2- رمضان سلطانی تیرانچی فرزند حسنعلی، 
ش.ش 21 )فرزند( 3- مرتضی ســلطانی تیرانچی فرزند حسنعلی، ش.ش 753 )فرزند( 
4- مصطفی سلطانی تیرانچی فرزند حســنعلی، ش.ش 752 )فرزند( 5- لیال سلطانیان 

تیرانچی فرزند حسنعلی، ش.ش 85 )فرزند( 6- مریم سلطانی تیرانچی فرزند حسنعلی، 
ش.ش 70 )فرزند( 7- شهربانو ســلطانی تیرانچی فرزند حسنعلی، ش.ش 925 )فرزند( 
8- سکینه سلطانی تیرانچی فرزند حســنعلی، ش.ش 587 )فرزند( 9- عصمت سلطانی  
تیرانچی فرزند حســنعلی، ش.ش 659 )فرزند( 10- صدیقه ســلطانی تیرانچی فرزند 
حسنعلی، ش.ش 24 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6100 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )202 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/789  آقای روح ا... سرپله دارای شناسنامه شماره 4488 به شرح دادخواست به کالسه  
470/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس سرپله به شناسنامه 53 در تاریخ 1396/9/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- روح ا... سرپله، ش.ش 4488 نسبت با 
متوفی فرزند 2- مرتضی سرمدی، ش.ش 91 نسبت با متوفی فرزند 3- مجتبی سرپله، 
ش.ش 4228 نســبت با متوفی فرزند 4- مصطفی ســرپله، ش.ش 35 نسبت با متوفی 
فرزند 5- مجید ســرمدی، ش.ش 70 نســبت با متوفی فرزند 6- محمد سرپله، ش.ش 
1230055886 نســبت با متوفی فرزند 7- زهره ســرپله، ش.ش 557 نسبت با متوفی 
فرزند 8- مهری سرپله، ش.ش 92 نسبت با متوفی فرزند 9- اعظم سرپله، ش.ش 181 
نسبت با متوفی فرزند 10- اقدس ده نایبی، ش.ش 3 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 503 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/800 شماره نامه: 9610113633600955 شــماره پرونده: 9609983633600670 
شماره بایگانی شــعبه: 960677 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 960677 به آقایان 1- ســعید جزینی 2- بهروز جزینی 
3- مهدی جزینی 4- مرجان جزینی 5- مریم جزینی 6- اکرم جزینی خواندگان  پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن 1- مهــدی امان الهی 
2- اســماعیل امان الهی  به خواســته اثبات و در جریان رســیدگی می باشد و قرامعابه 
محل می باشــد اخطار می نماید که برای روز ســه شــنبه مورخ 96/11/14 ساعت 12 
صبح در دادگاه شــعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نمایــد و یا چنانچه 
جهات ردی دارید بــه صورت کتبی قبل از موعــد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال 
دارید واال تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهــد نمود جهت دریافت 
نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتــر دادگاه مربــوط مراجعه نماید. 
این آگهی وفق مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شــود. م الف: 6104 
 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شــهر )189 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/813 شــماره صادره : 1396/42/448092 – 1396/9/28 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 428 فرعی مجزا شــده از 4786 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حســن زرافشان فرزند حاجی 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/27 ســاعت 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 محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 م الف: 30576 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه،

 2 کادر(

اخطار اجرایی
9/790 شماره: 960290 به موجب رای شماره 9609976797200760 تاریخ 96/6/28 
حوزه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید 
محمود رجایی فرزند سید اصغر شغل آزاد به نشانی فعال مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویست و 
هفتاد و ســه هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی تا 
اجرای حکم و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ) 96/4/1( لغایت اجرای کامل حکم 
در حق خواهان کاظم مظاهری فرزند غالمحسین شــغل آزاد به نشانی بخش کوهپایه 
مزرعه شور خ جمهوری اســالمی )تلفن 09335730275( و نیم عشر حق االجرا در حق 
صندوق دولت، ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ 
شد، 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 خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:29653 شعبه 42 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/791 شماره: 960150 به موجب رای شماره 9609976797200374 تاریخ 96/4/11 
حوزه 42 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- محسن رفیعیان 2- آنیسا رفیعیان به قیومیت محسن رفیعیان 3- نعمت اله صفریان 
بروجنی فرزند فتح اله همگی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت 
خواندگان )ورثه مرحومه گلنوش صفریان بروجنی( نســبت به امــوال ماترک مرحومه 
صفریان به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان( 
بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال ) 2/235/000 ریال( 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها به شماره 491632-
93/1/30 به مبلغ سی میلیون ریال ) 30/000/000 ریال( و 624407 مورخه 92/12/20 
به مبلغ پانزده میلیون ریال تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان علیرضا آقابابایی فرزند 
حسین شغل آزاد به نشانی خ رزمندگان کوی معلم پ 55 کدپستی 8139865365 )تلفن: 
09133298600( طبق شاخص بانک مرکزی و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:29656 
 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )258 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

9/792 شماره: 960529 به موجب رای شماره 9609900001205 تاریخ 96/6/30 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
اکبری شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 2/305/000 ریال و )هزینه نشــر آگهی با احتساب 
اجرای احکام(  بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
96/5/3 لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی همراه با نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له حسین ابراهیمی با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به نشانی 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18، 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:29607 
 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )202 کلمه، 

2 کادر(

اخطار اجرایی
9/793 شماره: 951510 ش 13 به موجب رای شماره 960990000430 تاریخ 96/3/4 
حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه میرزا 
جالل ناظمیان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه 
نشر با احتساب اجرای احکام در حق محکوم له زینب استکی به نشانی اصفهان خ مطهری 
پل شیری بیشه حبیب بن بســت تهمتن پ 10 زنگ دوم همراه با نیم عشر دولتی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:29636 شعبه 13 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/794 شماره: 960136 به موجب رای شماره 9609976795900758 تاریخ 96/5/16 
حوزه 29 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا 
نوری امامزاده به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 56/924/000 
ریال بابت اصل خواســته طبق یک فقره چک و یک میلیون و نهصد و بیست هزار ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/11/2 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان مصطفی خراسانی فردوانی به نشانی اصفهان بلوار رزمندگان 
جنب بستنی حجت خانه اصفهان و مبلغ نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:29641 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

9/795 شماره اجراییه:9610426796100048  شماره پرونده:9509986796100576 
شماره بایگانی شعبه:950576 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796100025  محکوم علیه علی مظفری به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و 
چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک 93/06/31 تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق 
محکوم له سید مهدی حسینی فرزند سید جمال به نشانی خ چهارباغ عباسی روبروی بانک 
صادرات فروشگاه چینی ایران با وکالت خانم مرضیه هاشمی و مهشید بحرانی به نشانی 
اصفهان چهار راه جهاد جنب شرکت آب و فاضالب ساختمان کیان واحد 108،  محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 

مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 29644 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم(  )432 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/796 شماره اجراییه:9610426796100049  شماره پرونده:9509986796100577 
شماره بایگانی شعبه:950577 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796100023  محکوم علیه رضا حســین علیزاده به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و 
هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 94/12/20 تا تاریخ اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له ســید مهدی حسینی فرزند سید 
جمال به نشانی خ چهارباغ عباسی روبروی بانک صادرات فروشگاه چینی ایران با وکالت 
خانم مرضیه هاشمی و مهشید بحرانی به نشانی اصفهان چهار راه جهاد جنب شرکت آب 
 و فاضالب ســاختمان کیان واحد 108،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. م الف: 29645 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) مجتمع شهدای مدافع حرم(  )443 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/797 شماره اجراییه:9610426794100075  شماره پرونده:9609986794100537 
شــماره بایگانی شــعبه:960538 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794101003 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794102559  محکوم 
علیه حسین رضایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 6/300/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/347/500 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آ گهی مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 1396/02/14 لغایت اجرای حکم در حق خواهان مجید یعقوب زاده فرزند رضا به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ امام خمینی شــهرک کوثر مجتمع نور بلوک 48 
واحد 5 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجرای احکام،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 

که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 29662 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم(  )418 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

9/798 شماره اجراییه:9610420352200337  شماره پرونده:9509986794400347 
شماره بایگانی شعبه:950967 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970352200953  محکوم علیه فرشــید فرشــی زاده به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 12/830/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10/880/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان ایوب آراسته فر فرزند علی به نشانی اصفهان قشم دهستان درالب 
روستای مرادی با وکالت سید حمید رنجبران فرزند ســید جمال به نشانی سمیرم فلکه 
ساعت پاساژ پارسیان طبقه دوم پالک 34 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 12/000/000 ریال 
در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 29660 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )410 کلمه، 4 کادر(
ابالغ

9/788 شماره: 514 - 96/9/28 آقای یونس عزیزی فرزند محمد مجهول المکان پیرو 
نشــر آگهی تاریخ 1396/09/07 روزنامه زاینده رود، همسر شما خانم افسانه مهدوی فر 
برابر دادنامه شــماره 9609973633300748 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 
شــهر در تاریخ 1396/09/20 مطلقه به طالق بائن خلع غیرمدخوله گردید و ذیل شماره 
 193 این دفترخانه به ثبت رسید دفترخانه رسمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر 
م الف: 6102 ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور دفترخانه رســمی ثبت ازدواج 37 
 و طالق 34 خمینی شهر )شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر( )92 کلمه، 

1 کادر(
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مسئول بهداشت محیط استان اصفهان:
مردم حتما از ماسک مناسب 

استفاده کنند
مسئول بهداشت محیط اســتان اصفهان گفت: 
شــهروندان در نظر داشته باشــند که از هرگونه 
فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود 
تا زمانی که شــرایط به حالت مطلــوب برگردد 
خودداری کرده و از ماســک مناسب P2 استفاده 

کنند. 
حسین صفاری اظهار داشت: شهروندان همچنین 
تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد 

بی مورد در معابر شهری بپرهیزند.
وی افــزود: وی افزود:بیمــاران قلبــی و ریوی و 
مبتالیان به آسم، در فضاهای باز فعالیت نکنند و تا 
حد امکان از حضور در سطح شهر خودداری کرده و 

در منزل استراحت کنند.
وی تصریح کرد: ماندن در ترافیک و استنشاق هوای 
آلوده، سرعت ابتال به آســم را در کودکان افزایش 
می دهد، بنابراین کودکان را در منزل نگه دارید و 

درها و پنجره ها را ببندید.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
خبرداد:

 خودروها؛ عامل انتشار
 80درصد از آلودگی

عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهــان گفت: با 
پیشرفت تکنولوژی شاهد رشد و تنوع آالینده های 
زیســت محیطی در حد نانو ذرات هستیم که به 
طور مســتقیم بر بافت های بدن تاثیر می گذارد؛ 
به همین دلیل ضرورت اجرای طرح جامع کنترل 

آالینده های هوا به خوبی احساس می شود.  
محمدرضا طالیی، در نشســت تخصصی تعیین 
ســهم منابع آالینده در آلودگی و تهیه ســیاهه 
آالینده های گازی کالنشهر اصفهان که در کتابخانه 
مرکزی برگزار شد، اظهارکرد: طرح جامع کنترل 
آالینده های هوا با هدف توســعه پایدار، افزایش 
رفاه اجتماعــی و جلوگیــری از ضررهای عظیم 
اقتصادی برنامه ریزی شــده و هــدف از ارائه این 
طرح، ایجاد سیستمی است که ضمن حفظ کیفیت 
شاخص های آب و هوایی، به اقتصاد شهری آسیب 

نزند. 
وی با بیان اینکه آلودگی هوا، ۲۳ تریلیون تومان 
برای کالنشهرهای کشور هزینه داشته است، ادامه 
داد: اکوسیستم، اجزایی به هم پیوسته دارد که اگر 
انسان ها به آن دست اندازی کنند، محیط زیست 

نمی تواند به حالت اولیه خود بازگردد.
طالیی، ایجاد مکانیســم های اقتصادی و نگارش 
برنامه راهبری برای اجــرای این طرح را ضروری 
دانست و گفت: منابع آلوده کننده هوا به دو دسته 
منابع ثابت همچون صنایع و منابع متحرک مثل 
خودروها تقســیم بندی می شــود که بر اساس 
مطالعاتی که در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، 
خودروها عامل انتشار ۸۰ درصد آالیندگی هستند.

 به دام افتادن سه صیاد متخلف
 به همت محیط بانان

محیط بانان پناهــگاه حیات وحش موته، ســه 
متخلف شکار با الشه یک میش وحشی را دستگیر 

و به مراجع قضائی معرفی کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: از این متخلفان الشه یک میش وحشی و دو 
قبضه اســلحه مجاز و ادوات شکار کشف و ضبط 
شد. مرتضی جمشــیدیان افزود: این متخلفان به 
علت شکار غیر مجاز در پناهگاه حیات وحش موته 

دستگیر و تحویل مراجع قضائي شدند.
پناهگاه حیات وحش موته با وســعت ۲۰۴ هزار 
و ۳۰۵ هکتار در شمال اســتان اصفهان و شمال 
غربی میمه قرار دارد.پناهگاه موته دارای دو بخش 
جلگه ای و هموار برای زیســت آهــو و همچنین 
مناطق کوهســتاني براي زیست قوچ، میش، کل 

و بز است.

شب یلدا که به »شب چله« نیز معروف است، شب اول زمستان و درازترین 
شب سال است. ایرانیان باستان ، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر 

یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می کردند.
امشب بلندترین شب از لحاظ زمانی است که مردم ایران آن را جشن گرفته و 

دور هم جمع می شوند. اینکه مردم این دیار به خاطر داشتن دانش فراوان در 
حوزه نجوم از سالیان بسیار دور صاحب نام هستند، یک سر این ماجراست؛ 
اما عده ای اعتقاد دارند که اصل ماجرای یلدا داســتان های دیگری دارد. 
ازجمله اینکه از اول پاییز، زمان شب و تاریکی رو به افزایش است و این تفکر 

در میان گذشتگان وجود داشته که ممکن است این شب به روشنایی و طلوع 
آفتاب ختم نشود؛ به همین منظور به دور هم جمع می شوند تا ترس ناشی 
از این رخداد آنها را کمتر اذیت کند و صبحگاهان بعد از طلوع آفتاب به دور 
درخت های کاج همیشه سبز )که نماد پایداری و استقامت هستند( جمع 
می شــوند و صبح اولین روز پاییز را به عنوان آغازی سفید و روشن گرامی 
می دارند. اگر چه احتمال واقعیت داشتن داستان دوم کمرنگ تر است؛ اما 

تمام این وقایع درآداب و سنن این کهن دیار ریشه دارد.
شب آغاز زمستان در ایران و ســرزمین های هم فرهنگ مجاور با خوردن 
خوراکی ها و خواندن شــاهنامه و گرفتن فال حافظ می گذرد. این شــب 
بهانه ای اســت برای بیدار ماندن و دور هم جمع شــدن تا دوســتی ها و 
خویشــاوندی ها پایدار بمانند. اینکه یلدا ســرآغازی برای شکستن شب 
محسوب شده و از این شب به بعد روز و روشنایی بیشتر و بیشتر می شود، 
نشان می دهد که یلدا مقدمه و طلیعه روزهای بلند است و گویا بر همین 

اساس، گذشتگان ما این شب را به بیداری و کنار هم بودن  می گذرانند.
تمام این داستان ها و آداب کهن ایرانیان 
را گفتیم تا به اینجا برســیم که فرهنگ 
ایرانی هیچ گاه تنهایــی و عزلت را برای 
مردمش نپسندیده اســت؛ اینکه باهم 
بودن در غم و شــادی را بــر تنها بودن 
ترجیح می دهند و باور دارند که در کنار 
هم بودن می تواند بســیاری از آالم آنها 
را کمرنگ تر کند. سال های قبل توجه 
به پدربزرگ ها و مادربــزرگ ها را برای 
این شب ضروری می دانســتیم اما این 
روزها که فاصله زیادی هم با  حادثه زلزله 
کرمانشاه نداریم، موقعیت چنین ایجاب 
می کند که به یاد بیاوریم آیا این مردم هم 
در این شب ســرد می توانند در محیط 
گرم خانواده هندوانه ای بریده و شب را به 

انتظار روشنایی بگذرانند؟
 یلدا فرصتی برای با هم بودن است و باید از این فرصت استفاده کرد؛ حتی 
برای شاد کردن دل کودکی که شب های بلند زمستانی را به کار می پردازد؛ 
شاید تنها با یک ظرف انار بتوانیم این محبت را با همنوع کم توان خودمان 

تقسیم کنیم.

چند سال پیش در یک کنگره چند استاد بین المللی دور هم جمع شده بودند و در البه الی فرصتی که دست داد در مورد شب یلدا دوستانه صحبت 
می کردند. یکی از این اساتید که از کشور هلند بود با حالتی که بیشتر رنگ و بوی کنایه داشت، گفت: چقدر شما ایرانی ها از گذشته تا به حال 
خوشگذران و دنبال بهانه برای دورهمی هستید که حتی یک دقیقه افزایش طول شب را جشن می گیرید ! اما یکی از اساتید نجوم ایرانی با لحنی 
آرام و همراه با لبخند در پاسخ به استاد هلندی گفت : شوخی جالبی بود اما واقعیت این است که ایرانی ها با این حرکت، نبوغ و دانش نجومی خود 

را از هزاران سال پیش به رخ جهانیان می کشند...

یلدا مقدمه و 
طلیعه روزهای 

بلند است و گویا 
بر همین اساس، 

گذشتگان ما این 
شب را به بیداری 

و کنار هم بودن  
می گذرانند

عکس  خبر 

مردم حتما از ماسک مناسب استفاده کنند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عکس روز

معاون پیشگیری از آســیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی استان اصفهان، با تاکید بر وضعیت طالق 
استان در بین استان های کشور  اظهار کرد: بر اساس 
آمارهایی که به طور رســمی از طریق ثبت احوال 

انتشار پیدا کرده ،  در سال ۹۵ وضعیت طالق استان 
در بین استان های کشــور، رتبه ۱۸ را احراز کرده 
اســت؛ بدان معنا که نرخ میانگین ۱۱ هزار زوجی 
که طالق گرفته اند، حدود ۲ در هزار نفر بوده و نرخ 

طالق در استان اصفهان نیز عدد ۲ در هزار نفر است.
مجتبی ناجی ضمن اشاره به شاخص های ازدواج و 
طالق اذعان کرد: شاخص دیگر نسبت ازدواج و طالق 
است که با هم قیاس می شود و در استان این نسبت تا 
حدودی باالتر بوده  و میزان ازدواج ها آمار پایین تری 
را نشــان می دهد و همین اتفاق موجب شــده تا 
شاخص نسبت طالق به ازدواج با افزایش همراه شود.

وی توضیح داد: ایــن افزایش آمار طالق به گونه ای 
است که در مقابل ۳/۷ ازدواجی که در استان ثبت 
شده،  یک مورد طالق هم به ثبت رسیده است و به 
تعبیری در مقابل هر ۳۷ ازدواج ثبت شده، قریب به 
۱۰ مورد طالق به ثبت رسیده است و این شاخص 
تاحدودی نگران کننده بوده و از  کاهش آمار ازدواج ها 

نسبت به طالق ها در استان حکایت دارد.

زنگ خطری برای استان؛
اصفهانی ها کمتر ازدواج می کنند، بیشتر طالق می گیرند

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفــت: یکی از 
اقدامات این فرماندهی امر به معروف ونهی از منکر 
است و به همین ســبب دوشــنبه هر ماه در همه 
بخش های پلیس استان به عنوان روز امر به معروف 
و نهی از منکر اختصاص یافت. سردار مهدی معصوم 
بیگی با اشاره به ویژگی های فرهنگی، هنری، علمی 
تاریخی، گردشگری و ارزشی استان اصفهان افزود: 
اصفهان به لحاظ اینکــه پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اســالمی نام گرفته و به لحاظ وجود شهدای 
شــاخص و علمای بزرگ و ویژگی فرهنگ پروری 
مردم آن، کار فرهنگی کردن در این خطه بســیار 
وسیع و گســترده اســت. وی به برپایی دوره های 
بصیرت افزایی برای کارکنان و خانواده های آنها اشاره 
کرد و گفت: تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری 
و نحوه عملی کردن تدابیر معظم له، راه اندازی مرکز 
مشاوره خانواده ها و کارکنان و ترویج دفاع مقدس در 
بین کارکنان از دیگر اقدمات فرهنگی این فرماندهی 

است. فرمانده انتظامی استان اصفهان، سرکشی به 
خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران ناجا، 
جمع آوری زندگی نامه و وصیت نامه شهدای ناجا 
در 6 جلد، تقویت روحیــه انقالبی و معنوی در بین 
کارکنان، تولید محتواهای آموزشی، آسیب شناسی 
فضای مجازی و تکریم کارکنان و خانواده های آنها 
را به عنوان دیگر اقدامات فرهنگی صورت گرفته در 

پلیس استان برشمرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

روز امر به معروف در پلیس اصفهان نام گذاری شد
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
پژوهش سراهای دانش آموزی در چهار سال گذشته 
رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.محمدحسن قائدی ها 
در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر آموزش و پرورش 
اظهار کرد: یکی از شاخص های اصلی توسعه، در زمینه 
دانایی و دانش است و امروز کشورها دیگر به داشته های 
منابع طبیعی و فیزیکی خود نمی بالند. وی با بیان اینکه 
امروز افتخار جوامع و ملت ها به توسعه دانایی است، 
بیان کرد: امروز ملتی پیشــرفته است که در جوامع و 
مدارســش حرف از تفکر، نقادی و اندیشه زده شود و 
دانش آموزان جامعه با میزان پژوهشــگری و نقادی 
آشنا شوند. قائدی ها با بیان اینکه خرد جمعی نتایج 
پژوهش را مشخص می کند، مطرح کرد: نقش معلم، 
دانش آموز، فضای علمی و امکانات، همه در پژوهش 
اثرگذار است، پژوهش ســرای دانش آموزی در چهار 
سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است و در ۱۲ 
منطقه استان، دبیرخانه های پژوهش تاسیس شده و 

آموزش کارکنان در راستای افزایش پژوهش، از دیگر 
اقدامات بوده است.

وی با بیان اینکه امروز بیــش از ۵۰۰ عنوان پژوهش 
پایان یافته و در اختیار صاحب نظران قرار گرفته است، 
تاکید کرد: راه اندازی ۴ مرکز برای هنرآموزان و ایجاد 
بازارچه های دائمی برای دانش آموزان، از دیگر اقداماتی 
است که صورت گرفته و »هر دانش آموز یک مهارت«، 

از ابتکارات آموزش و پرورش اصفهان است.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان مطرح کرد:

رشد 100 درصدی پژوهش سراهای استان اصفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان:
۲۹0 تریلر و کامیون کمک های مردمی اصفهان به غرب کشور ارسال شد 

 خودروی هشت میلیاردی 
در تهران!

تنها »فراری ۴۵۸ « پالک شــده در ایران که 
ارزشی نزدیک به هشت میلیارد تومان دارد.

توزیع شیر در دانشگاه تهران
توزیع شیر در دانشگاه تهران با توجه به آلودگی 

هوا

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان از ارسال بیش از ۲۹۰ تریلر و کامیون کمک های اهدایی مردم اصفهان به مردم زلزله زده غرب کشور 
برای امدادرسانی خبر داد.محسن مومنی ضمن قدردانی از تالش مردم فهیم و دستگاه های اجرایی استان در امدادرسانی به مناطق زلزله زده 

غرب کشور اظهار کرد: از شروع جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان غرب کشور، پس از جمع آوری ،کنترل و تفکیک کمک های مردمی، بیش از ۲۹۰ 
دستگاه تریلر و کامیون و ۲ فروند هواپیمای کمک های غیر نقدی مردمی به استان کرمانشاه ارسال شد.

 وی تصریح کرد: هم اکنون نیز کمک های مردمی به زلزله زدگان ادامه دارد و از آنجا که بخشی از این اقالم اهدایی تفکیک نشده است این اقالم به صورت روزانه 
توسط اعضای داوطلب جمعیت هالل احمر استان، تفکیک و کنترل، بسته بندی و برای ارسال به منطقه آماده می شود.

هالل احمر

مشارکت مردم، ترافیک را 
30درصد کاهش می دهد

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: اگر 
مردم در تعطیلی ها مشــارکت کنند با کاهش 
۳۰ درصدی ترافیک در ســطح شهر اصفهان 
مواجه می شویم و کاهش ترافیک موجب کاهش 
آالیندگی هوا نیز می شود. سرهنگ رضا رضایی  
اظهار کرد: در حال حاضر موضوع محدوده زوج 
و فرد را بــه طور جدی دنبال کــرده و از طریق 
دوربین های نظارتی و ماموران خود، اعمال قانون 
خواهیم کرد؛ بنابراین مردم باید به محدوده زوج 
و فرد توجه کنند. همچنیــن خودروهای فاقد 
معاینه فنی در محدوده زوج و فرد جریمه خواهند 
شد. وی افزود: در مراکز استان هایی مثل اصفهان 
تردد خودروهای فرسوده ممنوع است و از تردد 
این گونه خودروها جلوگیــری به عمل می آید. 
براساس پیش بینی ها، جمع خودروهای سنگین 

و غیر سنگین فرسوده ۷۰ هزار دستگاه است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم استان مطرح کرد:

تسریع اجرای حکم محکومان 
متواری با کمک مردم

معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری اســتان اصفهان گفت: با همکاری 
مردم اجرای حکم محکومین متواری تســریع 
می شــود.محمدرضا قنبری با بیان اینکه طرح 
جمع آوری و دســتگیری محکومان متواری با 
همکاری هفت نهاد اجرا خواهد شد، اظهار داشت: 
شناســایی، جمع آوری و دستگیری محکومان 
متواری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با 
همکاری مردم، اجرای حکم محکومین متواری 
تسریع می شــود. وی با اشــاره به اینکه اجرای 
احکام صادره از محاکم دادگســتری، اهمیت 
ویژه ای دارد، افــزود: خروجی تمــام اقدامات 
دستگاه های قانون گذاری، امنیتی و قضائی در 
واحد اجرای احکام خالصه می شود و تا زمانی که 

حکم اجرا نشود، این اقدامات موثر نخواهد بود.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
خبرداد:

توقیف بیش از یک میلیارد 
کاالی قاچاق در اصفهان

کارآگاهان پلیس آگاهــی فرماندهي انتظامی 
اســتان اصفهان، طی دو عملیات همزمان در 
بازرسی از دو انبار در شهر اصفهان، دو محموله 
پتو و کفش خارجی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون ریال را کشف کردند.
رییس پلیس آگاهي اســتان اصفهــان  گفت: 
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز این 
پلیس، از دپوي دو محموله پتو و کفش خارجي 
قاچاق در دو انبار مطلع شده و بررسي موضوع را 

در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ ستارخســروي ادامه داد: کارآگاهان 
پس از هماهنگي با مقام قضائي از دو انبار مذکور 
بازرســي کردند که در این عملیات، تعداد ۳۱ 
گوني حاوي پتو با مارک هاي مختلف ، دو کیسه 
حوله و یک هزار و ۲۵۵ جفت کفش خارجي فاقد 

مدارک گمرکي کشف شد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان:

خدمات اورژانس 115 دانشگاه 
علوم پزشکی رایگان است

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه تمام خدمات اورژانس 
۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی رایگان است، گفت: 
شهروندان به منظور صدور گواهی فوت برای فرد 
متوفی، صرفا با مرکز جواز دفن پزشکی قانونی 

اصفهان )دادپزشک( تماس بگیرند.
غفور راســتین افزود: اخیرا مشــاهده شده که 
افرادی سودجو با خانواده متوفی تماس گرفته و با 
معرفی خود به عنوان پزشک اورژانس، هزینه ای 
هنگفت از آنها دریافت کرده و به صدور گواهی 

فوت اقدام می کنند.

اخبار

آموزش و پرورشناجا

ســومین همایش ملی شــتابگرهای ذرات و کاربردهای 
آن، درتاالر شیخ بهایی دانشــگاه صنعتی اصفهان آغاز به 
کار کرد. دبیر ســومین همایش ملی شــتابگرهای ذرات 
و کاربردهای آن، در مراســم آغاز بــه کار این همایش، با 
اشــاره به فعالیت گروه های مختلف در زمینه شتابگرها، 

بر گسترش این فعالیت ها تاکید کرد و افزود: آشنایی بیشتر پژوهشــگران این عرصه با مسائل شتابگرهای 
ذرات وسرعت بخشیدن به فعالیت ها در این زمینه، تنظیم جهت گیری های پژوهشی برای نیازهای این حوزه 
و آشنایی گروه های مختلف با ظرفیت دانشگاه، از اهداف برگزاری سومین همایش ملی شتابگرهای ذرات و 

کاربردهای آن است.
دکتر ظفرا... کالنتری ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر میان گروه های تحقیقاتی، این فعالیت ها در بدنه 

علمی کشور نفوذ کند و با پیدا کردن جایگاه خود در دانشگاه ها، شتاب بیشتری گیرد.

دانشگاه صنعتی اصفهان 
میزبان همایش ملی 
شتابگرهای ذرات

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا کنون 
برای ۷۰ میلیون نفر، پرونده الکترونیکی پایه سالمت در 
مرکزها و پایگاه های بهداشتی ایجاد شده و دسترسی به 
پرونده الکترونیکی برای ایرانیان در سال ۱۳۹۷ محقق 

خواهد شد. 
علی اکبر حق دوست، در حاشیه آیین قدردانی از ۱۰ پژوهشگر برتر دانشــگاه علوم پزشکی کاشان در 
جمع خبرنگاران بیان کرد: پرونده های الکترونیکی هم اکنون دارای اطالعات اولیه هستند که با اتصال به 

پایگاه های اطالعاتی بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و داروخانه ها، حجم آن افزایش خواهد یافت. 
وی افزود: دفترچه های بیمه با توجه به حجم اطالعات موجود در این پرونده ها به تدریج حذف خواهد شد 

و پزشکان با استفاده از شناسه ملی می توانند بیماران را درمان کرده و نسخه تجویز کنند.

دسترسی به پرونده 
الکترونیکی برای 
ایرانیان محقق می شود

این مردم برای مهربانی از ثانیه ها هم نمی گذرند؛

دورهمی 

فاطمه کاویانی
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زمان ثبت نام کاروان های راهیان نور اعالم شد

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
9/808 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 

شهرستان تیران وکرون 
نظر به اینکه طبق آراءصادره باستناد مدارک تسلیمی تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
زیر در شهر تیران و رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان احراز گردیده است .لذا طبق قسمت 
اخیر بند مذکور و ماده 10 آیین نامه اجرایی مراتب برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض 
خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون تسلیم و پس 
از تاریخ تسلیم اعتراض، ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه  صالحه تقدیم  و گواهی 
طرح  دعوی را به این واحد ثبتی ارایه نماید .بدیهی است  در صورت عدم وصول اعتراض 
وگواهی طرح دعوی  ظرف مدت مقرر دراجرای رای صادره اقدام و ســند مالکیت به نام 

متقاضیان صادر خواهد شد.
شهر تیران 1 - اصلی

1- رای شماره 2001 مورخ 1396/08/08 به نام آقای ابوالقاسم خدائی تهرانی فرزند علی 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره پالک 2552 فرعی مجزی شده از 253 فرعی 

از 65 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 331.65 مترمربع.
2- رای شماره 2002 مورخ 1396/08/27 به نام آقای حسین مظاهری تهرانی فرزند علی 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به شــماره پالک 567 فرعی از 1 اصلی بخش 

12ثبت اصفهان به مساحت 190.10 مترمربع . 
شهر رضوانشهر 2 - اصلی

3- رای شماره 2003 مورخ 1396/08/27 به نام آقای عباس مختاری فرزند عبدالحسین 
ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک 116 فرعی از 2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 166.56 مترمربع.
4- رای شماره 2004 مورخ 1396/08/08 به نام خانم زهرا یزدانی فرزند رمضان و آقای 
حسین مختاری فرزند رضا هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
شماره پالک 3040 فرعی از 2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 308.1 مترمربع . 
5-رای شماره 2005 مورخ 1396/08/29 به نام خانم فرشته مختاری فرزند اکبر ششدانگ 
یکباب خانه به شــماره پالک 4099 فرعی مجزی شده از 2347 فرعی از 2 اصلی بخش 

12ثبت اصفهان به مساحت 196.83 مترمربع .
6-رای شماره 2006 مورخ 1396/08/29 به نام آقای ســید مهدی هاشمی فرزند سید 
مرتضی ششدانگ یکباب خانه پالک 4100 فرعی مجزی شده از 2221 فرعی از 2 اصلی 

بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 349.40 مترمربع .
تاریخ انتشار   30  /   09 /1396

م الف: 396 سید محمد حسن مصطفوی رئیس ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون
اجراييه

9/799 شماره اجراییه:9610420352200328  شماره پرونده:9509980352200630 
شماره بایگانی شعبه:950645 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970352201161  محکوم علیها مهــراس بیگی فرزند محمد و 
محمد بیگی هر دو به نشانی اصفهان خ رباط ک شهید جعفری پ 38 محکومند متضامنا 
به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 34/815/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 5/100/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 1395/06/27 تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
مجید حقیقی فرزند رزاق به نشانی اصفهان خ شاهپور جدید خ امیرکبیر نرسیده به 3 راهی 
لیالن رستوران توکل و کدپستی 8199948994 با وکالت رازمیک درمگردیچیان هایگاز 
به نشانی اصفهان خ خاقانی چهار راه خاقانی ســاختمان 419 ط 2 و نیم عشر اجرایی به 
مبلغ 45/000/000 ریال در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 

نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 29665 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )461 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

9/801  آقای اکبر رجبی ده نایبی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه  
454/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلی رجبی ده نایبی به شناسنامه 23 در تاریخ 96/9/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 5 دختر و یک 
همسر دائمی که عبارتند از: 1-  اکبر رجبی ده نایبی به شماره شناسنامه 8 متولد 46/2/6 
صادره از اردستان فرزند متوفی 2- اعظم رجبی ده نایبی به شماره شناسنامه 346 متولد 
55/7/1 صادره از اردســتان فرزند متوفی 3- فاطمه رجبی ده نایبی به شماره شناسنامه 
1246 متولد 60/11/4 صادره از اردستان فرزند متوفی 4- عصمت رجبی ده نایبی به شماره 
شناسنامه 8 متولد 48/2/1 صادره از اردســتان فرزند متوفی 5- بی بی رجبی ده نایبی به 
شماره شناسنامه 4 متولد 42/3/19 صادره از اردستان فرزند متوفی 6 –صدیقه رجبی ده 
نایبی به شماره شناسنامه 4 متولد 51/5/7 صادره از اردستان فرزند متوفی 7- عذرا رجبی 
به شماره شناسامه 1 متولد 18/11/28 صادره از اردســتان همسر متوفی.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 379 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان )234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/802 کالسه پرونده 96/571 شماره دادنامه: 1067 مورخ: 96/08/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمد علی رحیمی فرزند برات 
به نشانی خمینی شــهر خ مدرس خ شهید فهمیده کوچه شــهید کیانی بن بست 16/2،  
خوانده: علی بصیری فرزند ابراهیم به نشانی خرمشهر فلکه اردیبهشت کوچه مراد پالک 
37  فعاًل مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات 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 دعوی آقای محمد علی رحیمی فرزند برات  به طرفیت آقای علی 
بصیری فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000  ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 1448504 مورخ 90/11/01 عهده بانک کارآفرین به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 96/07/29 و عدم الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستندا به مواد  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 دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/675/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت 20 روز پس از 
انقضا  مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  

م الف:6106 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر 
)372 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
9/803  شــماره نامه: 1396009000835567 شماره پرونده: 9609983635300342 
شــماره بایگانی پرونده: 960160 آقای جالل شکرانی فرزند نصرا... که مجهول المکان 
اعالم شده است حســب گزارش مرجع انتظامی شما متهم هســتید به نگهداری وسایل 
استعمال که جلسه رسیدگی به اتهام شما مورخ 96/11/03 ساعت 9/30 تعیین شده است 
لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر 
در این دادگاه حاضر و یا نســبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت 
کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی 
وکیل به صورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود این آگهی وفق 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج می گردد. م الف: 6107 شــعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )143 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610103634104266 ابالغنامــه:  شــماره    9 /804
96099836335600083 شــماره بایگانی پرونده: 961174 نظر بــه اینکه در پرونده 
کالسه 961174   آقای محســن مهدور فرزند غالمعلی متهم می باشد به ورود به عنف 
موضوع شکایت آقای داود بهرامی خواه و ثریا بهرامی خواه لذا وقت رسیدگی پرونده برای 
مورخ 1396/11/10 ساعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق 
الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردیده بدیهی اســت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق 
 وقت رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 6108 شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610103634104393 ابالغنامــه:  شــماره    9 /805
9509983634900721 شماره بایگانی پرونده: 961404  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
961404   آقای حسین شنبه فرزند اصغر متهم می باشد به سرقت  موضوع شکایت خانم 
اکرم حاج حیدری ورنوسفادرانی لذا وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 1396/11/15 ساعت 
8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی 
به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است 
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه 
غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 6109 شعبه 104 دادگاه کیفری 2 

شهر خمینی شهر )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610103634104255 ابالغنامــه:  شــماره    9 /806
9509983634900247 شماره بایگانی پرونده: 961375 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
961375   آقای جواد زمانی فرزند احمدرضا متهم می باشد به مشارکت در تخریب خودرو 
موضوع شکایت آقای سید مهدی سیدی لذا وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 1396/11/4 
ساعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت 
آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی 
است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب 
و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 6110 شــعبه 104 دادگاه 

کیفری 2 شهر خمینی شهر )112 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/807 آقای جان مراد پازدار دارای شناســنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه  
768/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرجان عباسی به شناسنامه 903 در تاریخ 1396/8/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بیکم عباسی فرزند نوروز، ش.ش 19 
)مادر( 2- جان مراد پازدار فرزند علی، ش.ش 3 )همسر( 3- بهمن شریفی نسب فرزند جان 
مراد، ش.ش 1130090280 )فرزند( 4- جبار پازدار فرزند جانمراد، ش.ش 168 )فرزند( 
5- قاســم پازدار فرزند جانمراد، ش.ش 1251 )فرزند( 6- ســمیه پازدار فرزند جانمراد، 
ش.ش 548 )فرزند( 7- سکینه پازدار فرزند جانمراد، ش.ش 169 )فرزند( 8- نرگس پازدار 
فرزند جان مراد، ش.ش 1185 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 6112 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )180 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/809 خواهان سید ناصر موسوی دادخواستی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9124/026252 با احتساب هزینه دادرسی و 
کلیه خسارت وارده و تاخیر تادیه مربوط به صدور و قرار تامین خواسته به طرفیت خوانده 
رضا رحمانی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 686/95 ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 96/10/30 روز 
شنبه ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 
و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
 اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 395 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/810 آقای حسن جزینی دارای شناسنامه شماره 6024  به شرح دادخواست به کالسه  
794/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رسول جزینی به شناسنامه 435 در تاریخ 1396/9/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حســن جزینی فرزند اسماعیل، 
ش.ش 6024 )پدر( 2- فاطمــه جزینی درچه فرزند تقــی، ش.ش 97 )مادر( 3- فرزانه 
جزینی درچه فرزند حســن، ش.ش 139 )همســر( 4- محمدرضا جزینی فرزند رسول، 
ش.ش 1130691012 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6118 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/811 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 1407/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1397/1/27، مشخصات خواهان: محمدرضا رحیمی فرزند صدر به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی ابتدای کوچه 123 منزل اول سمت چپ، مشخصات خوانده: رضا 
احمدی،  خواسته 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 اســت 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: 6119 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

 9/812  آقای عبدالرضا رونقی فرزنــد کریم با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی مدعی 
می باشد سند مالکیت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارخانه یخسازی پالک 
7569 اصلی  واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحه 452 دفتر 10 امالک 1 به شماره  ثبت 
1086  به نام نامبرده ســابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و  
درخواست صدور سند المثنی نموده اند. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 30445 شبان کفیل 

منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(

اخبار

علی خوش لفظ، به درجه رفیع 
شهادت نائل شد

»علی خوش لفظ« از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس 
پس از تحمل ســال ها رنج جانبازی به شهادت 
رسید. علی خوش لفظ در عملیات رمضان، مسلم 
بن عقیل، والفجر ۵، کربالی ۴ و کربالی ۵ حضور 
داشته و نهایتا در عملیات کربالی ۵ با اصابت تیر به 
نخاع ایشان، به شدت مجروح می شود. پس از این 
واقعه، وی از ایــن مجروحیت رنج می برد و مکررا 
در بیمارستان بود.»وقتی مهتاب گم شد« عنوان 
کتاب خاطرات این شهید اســت که پیشتر مورد 

عنایت رهبری انقالب هم قرار گرفته بود.

زمان ثبت نام کاروان های 
راهیان نور اعالم شد

ثبت نــام کاروان های راهیان نور در قالب ســتاد 
شهید حسن باقری و صیاد شــیرازی ویژه نوروز 
97 از 17 دی ماه آغاز می شود.کاروان های راهیان 
نور شــهید باقری ویژه خودروهای شخصی است 
که زائران می توانند با خودروهای خود، در قالب 
کاروان به همــراه راوی و هدایتگــر، از یادمان ها 
 و مناطــق عملیاتی دفاع مقدس جنــوب بازدید 

کنند.
همچنین کاروان های راهیان نور ســتاد شــهید 
صیاد شیرازی ویژه اعزام کاروانی گروه های مردمی 
است که در بازه های زمانی مشخص از اسفندماه 
96 لغایت فروردین مــاه 97 از یادمان های اروند، 
کربالی چهار، شلمچه، طالییه، هویزه، دهالویه، 
میشداغ، چذابه، فکه و فتح المبین بازدید می کنند.

 اعطای تندیس فداکاری
 به خانواده  چند شهید

در آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان 
که عصر سه شنبه 2۸ آذر در دانشگاه تهران برگزار 
شــد، از پدران شــهیدان مدافع حرم »مصطفی 
صــدرزاده« و »محمدرضــا دهقــان« و خانواده 
جهادگر شهید »سیدمحمد حسینی« تجلیل به 

عمل آمد.

عکس خبر

کافه کتاب

دوچرخه سواری شهید 
همدانی

سردار مجتبی عسکری از هم رزمان حاج احمد 
متوسلیان و از نیروهای باسابقه و قدیمی لشکر 
27 محمد رســول ا...)ص(، از جمله سرداران 
بی ریایی بود که هنگام تصدی فرماندهی پادگان 
دوکوهه در محوطه پادگان، به رســم معمول و 
اختصاصی خود، با دوچرخه تردد می کرد. نمایی 
که پیش روی شماست هنگام سوار شدن  سردار 
شهید مدافع حرم، حاج حسین همدانی بر ترک 

دوچرخه سردار عسکری به ثبت رسیده است.

آغاز فروش اینترنتی کتاب 
»رفیق مثل رسول«

فــروش اینترنتی کتاب »رفیق مثل رســول«  
آغاز شــد. این کتاب، زندگی نامه شهید مدافع 
حرم رســول خلیلی از نگاه خانواده، دوستان و 
هم رزمان وی به نگارش شهال پناهی است. این 
کتاب در 192 صفحه شــامل خاطرات شهید 
رسول خلیلی به همراه دست نوشته ها و خاطرات 
خودنوشته وی است که توسط انتشارات شهید 

کاظمی در 2 هزار نسخه به چاپ رسیده است.

 توزیع کتاب »من زنده ام« 
در افغانستان

سیدصفر صالحی، مدیر انتشارات بروج با اشاره 
به برنامه های این انتشــارات گفت: قرار اســت 
کتاب »من زنده ام« در آینده نزدیک در برخی 
از کشورها از جمله افغانستان توزیع شود.وی به 
ترجمه های صورت گرفته از این کتاب اشاره کرد 
و افزود: ترجمه انگلیســی و آلمانی از مجموعه 
خاطرات معصومه آباد در دســت انجام و رو به 

اتمام است. 

در پیام فرمانده کل سپاه  سردار سرلشکر محمدعلی جعفری، 
به مناسبت شهادت شهید مدافع حرم مهدی ایمانی فردویی 

آمده است: سالم بر مهدی ایمانی فردویی که در استمرار و 
امتداد خط عاشــورا و در تداوم راه گران سنگ ایستادگی و 

مقاومت و دفاع مظلومین از چنگال استکبار و ایادی وهابی 
تکفیری شــان، عمارگونه از زالل معرفت علوی بهره برد و با 
تأسی از موال و مقتدایش حضرت حسین بن علی )ع( چنین 
مشق کرد که باید در آوردگاه مقدس مقابله با خصم بداندیش 
و زشت ســیرت، رایت غیرت و عزت برافراشت و در این راه 
حسینی، حسینی زیست و حســینی به مسلخ عشق روان 

گشت.
در ادامه این پیام افزوده شــده است: طوبی بر آن سلحشور 
مومن انقالبی و عارف والیتمدار که سرانجام نام خود در لوح 
زرین مدافعان حرم آل ا... )ع( جاودانه ســاخت و ثابت کرد 
نمی شود جنات عدن و رضای حضرت حق را در زندان تعلقات 
و عادات دنیای تنگ و تار جســت وجو کرد؛ چراکه باید بر 
حقیقت صراط مستقیم نه تنها دل و جان بلکه با کمال انقطاع 
سر بر طبق اخالص نهاد تا چشم دل به ضیای حضرتش منور 
شود.در این پیام آمده است: بی شک این راه عزیز و سترگ 
همچنان ادامه دارد و هزاران هزار مهدی ایمانی دیگر بر آنند 
و نخواهند گذاشت که عَلم برافراشته و خون پاک و مطهر او 
و دیگر شهدای واالمقام مدافع حرم بر زمین افتد یا به هدر 
رود و به یقین همچون صاعقه ای ویرانگر، عصر جاهلیت ثانی 
را در هم فرو خواهند ریخت و راه تاریخ را به ســوی نور باز 
خواهند گشود. در پایان پیام سردار جعفری تاکید شده است: 
این جانب شــهادت آن عزیز افالک نشین را به شما خانواده 
معظم و فداکار و همه کسانی که اینک رسالت خطیر حراست 
و ترویج مشی و سیره آن عزیز سرافراز را بر دوش گرفته اند، 
تبریک و تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال تداوم راهش 

را برای همگان مسئلت می کنم.

پیام فرمانده کل سپاه به مناسبت شهادت مهدی ایمانی:

 نخواهیم گذاشت خون پاک شهیدان به هدر برود

فرمانده کل سپاه در پیامی به مناسبت شهادت مدافع حرم مهدی ایمانی فردویی گفت: هزاران هزار مهدی ایمانی دیگر بر آنند و نخواهند 
گذاشت که عَلم برافراشته و خون پاک و مطهر او و دیگر شهدای واالمقام مدافع حرم بر زمین افتد یا به هدر رود.

حجت االسالم »محمدمهدی ماندگاری« مدیر موسسه روایت سیره شهدا 
در هشتمین همایش راویان دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس برگرفته 
از فرهنگ عاشورایی است و رکن اصلی زندگی عاشورایی، والیتمداری است.
وی افزود: هر جایی که با مدیریت عاشورایی پیش رفتیم به نتیجه رسیدیم، 
برای مثال همان طور که در دفاع مقدس با مدیریت و فرهنگ عاشورایی به 
پیروزی دست یافتیم، با اســتفاده از همان مدیریت در دفاع از حریم اهل 
بیت)ع( نیز به نتیجه رسیدیم.مدیر موسسه روایت سیره شهدا بیان کرد: 

مدیریت عاشورایی دفاع مقدس باید وارد زندگی هایمان شود که گام نخست 
آن ایمان به غیب است، گام دوم آن والیتمداری است و گام سوم آن این است 
که نسبت به مسائل فهم والیی پیدا کنیم.حجت االسالم ماندگاری ادامه 
داد: ما دو نوع روایتگری داریم: یکی روایت جنگ که به جغرافیا و تاکتیک 
عملیاتی می پردازد و دیگری روایت گنج که در آن، فرمول ها و درس های 
عبرت آموز زندگی مجاهدان فی ســبیل ا... عنوان می شود. وی با اشاره به 
فرهنگ غنی دفاع مقدس تاکید کرد: باید الگوهای زندگی خود را از دفاع 
مقدس بگیریم.حجت االســالم ماندگاری با تاکید بر آموزش و مطالعه در 
حوزه روایتگری خاطرنشان کرد: هرگاه احســاس کردیم که دیگر نیاز به 

آموزش نداریم، این در واقع سرآغاز طغیان ما خواهد بود.
وی در پایان گفت: راوی ما باید از ۵ خصیصه سواد، سلیقه، سوز، سالمت و 

سعه صدر برخوردار باشد.

حجت االسالم ماندگاری تاکید کرد:
الگوهای زندگی را از دفاع مقدس بگیریم
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ورودي هاي عجيب ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:

خداحافظی تلخ پادشاه سلفی
 دستیار برانکو ایوانکوویچ بعد از اینکه مشخص 
شــد جدایی اش از پرســپولیس برای همکاری 
بــا فدراســیون فوتبال 
کرواســی قطعــی 
اســت برای آخرین 
بــار در مصــاف با 
صنعت نفت آبادان 
در مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی، روی 
نیمکت سرخپوشان نشســت به این امید اینکه 
خداحافظی شــیرینی با این تیم و طرفدارانش 
داشته باشــد. شکســت برابر حریف آبادانی آن 
هم در ضربــات پنالتی، همه رویاهای ســرتن 
چوک را بر باد داد. دستیار برانکو پیام جالبی را از 
آخرین حضورش منتشر کرد تا با طرفداران خود 
خداحافظی کند. چوک در این پیام نوشت:» بعد 
از تقریبا دو فصل فعالیت در باشگاه پرسپولیس 
عالقه مندم خوشحالی و احساس غرور خودم را 
برای این که عضوی از درخشان ترین مقاطع این 
باشگاه بوده ام، ابراز دارم. تشکر از بازیکنان برای 
کسب نتایج فوق العاده، تشــکر از هواداران برای 
حمایت بی نظیر همچنین تشکر از برانکو و کادر 
فنی به علت انجام کار گروهی که ما را منحصر به 
فرد ساخت. همانند بزرگی که می گفت این پایان 
راه نیســت، هرگز نگو هرگز... من باید ابراز کنم 
که این مقطع، بخش شگفت انگیزی از زندگی 

من بود. با عشق! پادشاه سلفی شما «.

خبر روز

ادعای جالب ستار؛
 قائدی بهتر از عبدالرحمان

در اینکه عمــر عبدالرحمان یکــی از بهترین 
فوتبــال  بازیکنــان 
آسیاست جای هیچ 
شکی وجود ندارد، 
امــا حاال ســتار 
همدانی در اظهار 
نظری جالب مدعی 
شده که مهدی قائدی، 
بهتــر از هافبک خالق اماراتی هاســت. مربی 
سابق اســتقالل که با خبرگزاری مهر صحبت 
کرده درباره ایــن موضوع گفتــه:» به همین 
مهدی قائدی نگاه کنید، آیــا اگر این بازیکن 
مدیریت شــود و خوب از او استفاده شود بهتر 
از خیلی از ستاره های آسیایی نیست؟ به نظر 
من که حتی از عبدالرحمان هم بهتر اســت. 
اما متاســفانه فوتبال ما به دلیل همین ســوء 
مدیریت ها حتی استفاده از داشته های خود را 

هم بلد نیست.«

ادعای روز

هافبک سابق تیم ملی زیر ۲۱ سال آلبانی، رســما به تیم فوتبال 
سپاهان پیوست.»ادون حسنی« که ســابقه حضور در لیگ های 
رومانی و بلغارستان را نیز در کارنامه دارد به جمع زردپوشان ملحق 
شــد. قرارداد وی به طور مشــروط تا یک فصل و نیم است، به این 
صورت که قرارداد قطعی وی تا پایان فصل است و در صورت رضایت 

کادر فنی، این قرارداد برای یک فصل دیگر تمدید خواهد شد.

هافبک سابق تیم ملی آلبانی به سپاهان پیوست 

24
باشــگاه گســترش فوالد برای حضور قدرتمند در نیم فصل دوم  
لیگ برتر قصد دارد امیر میربزرگی را جذب کند، اما باشگاه بادران 
برای عملی شدن این انتقال مبلغ ۱0 میلیارد تومان از این باشگاه 
تبریزی پول خواسته است! هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل باشگاه 
گسترش فوالد گفت: »این موضوع درست است. باشگاه بادران به 
ما نامه زده است و مبلغ یکصد میلیارد ریال پول خواسته است.« 

بازیکن 10میلیاردی در لیگ یک!

11
به بهانه مشعل داری »بهرام رادان« در المپیک زمستانی کره؛

همه می درخشند

 هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس؛

آغاز یلدایی نیم فصل
رقابت های لیگ برتر پــس از وقفه ای ۱۶ روزه از 
امروز از سر گرفته خواهد شــد. مسابقات هفته 
شانزدهم البته در دو مقطع پیگیری می شود، به 
این صورت که چهار بازی جمعه و چهار مسابقه 
دیگر یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. این فاصله 
دو روزه بین رقابت های هفته شــانزدهم به این 
خاطر اســت که طی چند روز گذشته برگزاری 
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در دســتور 

کار قرار داشت.
 نمایندگان فوتبال اصفهان کــه در همان اولین 
گام جام حذفی از دور ایــن رقابت ها کنار رفتند، 
از جمله تیم هایی هستند که اولین مسابقه خود 
در نیم فصل دوم را در اولین روز از دی  ماه برگزار 
خواهند کرد.تیم های پرطرفدار پایتخت در اولین 
هفته از نیم فصل دوم به مصاف حریفان خوزستانی 

می روند. 
بازی فوالد و پرســپولیس را باید مهم ترین بازی 
هفته شانزدهم قلمداد کرد، به این دلیل روشن که 

بین دو تیم باالنشین لیگ برگزار می شود.  

مستطیل سبز

طالی جهان به گردن جوان 
اصفهانی آویخته شد

قهرمان مسابقات جهان »توکی ما« در رده جوانان 
اظهار کرد: با پشــتکار، تمرین و تالش توانستم 
با ایجاد آمادگی مناســب جســمی و روحی در 
مسابقات جهانی توکی ما در کشور ترکیه شرکت 
کنم.مهدی علیزاده کوپایی افزود: بعد از چندین 
مسابقه با حریف های آماده در فینال مسابقات با 
حریف روس که  از آمادگی بدنی باالیی برخوردار 
بود، کار سخت و دشوار در پیش داشتم.قهرمان 
مســابقات جهان در رده جوانــان تصریح کرد: 
حریفان در این دوره از مسابقات از سطح آمادگی 
بســیار باالیی برخــوردار بودند و مــن به لطف 
خداوند توانســتم در وزن 5۱ کیلوگرم به مدال 
طالی جهانی دســت یابم.وی خاطرنشان کرد: 
در مسابقات کشوری توانستم نایب قهرمان شوم 
و این نخســتین حضور من در مسابقات جهانی 
بود؛ اکنــون  تمام تمرکز خــود را برای المپیک 
روسیه که در هفته اول فروردین برگزار می شود، 

قرار می دهم.

منهای فوتبال

برادر مسی به قید وثیقه آزاد شد
»ماتیاس مســی« برادر لیونل مسی که به جرم 
حمل غیرقانونی اســلحه بازداشت شده بود، به 

قید وثیقه آزاد شد.
مســی پس از یک تصادف با قایق تفریحی اش 
راهی بیمارســتان شــد و مدتی در بیمارستان 
بســتری بود. با این حال، پس از بررســی های 
پلیس، یک اسلحه در قایق او پیدا شد و مشخص 
شد که او مجوز حمل اســلحه نداشته است. از 
همین رو مســتقیما از بیمارستان بازداشت شد 
تا تکلیف پرونده اش مشخص شود.اسلحه پیدا 
شده توســط پلیس غرق خون بود ولی با این 
وجود، خوان دونوال، قاضــی پرونده، وثیقه ای 
۱۱3 هزار دالری برای آزادی موقت او تعیین کرد 
و برادر مســی با قرار دادن ۱۱3 هزار دالر، فعال 
آزادی موقت دارد. او فعال ممنوع الخروج اســت 
و باید هر ۱5 روز خودش را بــه دادگاه مرکزی 

روساریو معرفی کند.
خانواده مسی با انتشار بیانیه ای اعالم کردند که 
ماتیاس صاحب تفنگ نبوده و ســاعت ها بعد از 

ترک قایق، این اسلحه پیدا شده است.

در حاشیه

 دستور وزیر برای رسیدگی
 به وضعیت بازیکن استقالل

مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به 
دنبال پخــش گزارش 
سعید پاژخ، بازیکن 
سابق اســتقالل و 
ماشین ســازی که 
اکنون بــه بیماری 
پمفیگوس  ســخت 
مبتال شــده و احتمال قطع 
شدن پاهای وی وجود دارد در تماسی با رؤسای 
فدراسیون های فوتبال و پزشــکی - ورزشی، 
دستور داد هر چه سریع تر به وضع درمانی این 
بازیکن رسیدگی کنند و حمایت های الزم مالی 

و درمانی از وی صورت گیرد.

الیک روز

پیشخوان

 سرخ ها قربانی پنالتی 
نزن ها و گل نزن ها

برانکو: آلودگی هوا بهانه 
خوبی نیست

با پایان نیم فصل، قلعه نویي سه بازیکن کلیدي اش را براي 
نیمه دوم لیگ از دســت داد. دانیال اسماعیلي فر، احسان 
پهلوان و مهدي مهدي پور، ستاره هایي بودند که براي پشت 
سر گذاشتن خدمت ســربازي راهي تبریز و تراکتورسازي 

شدند. از دست دادن این سه بازیکن کلیدي و جوان، شوک بزرگي براي قلعه نویي و ذوبي ها بود و انتظار مي رفت 
آنها با خرید هایي بزرگ به این شوک واکنش نشــان دهند. برخالف پیش بیني ها، بختیار رحماني اولین خرید 
قلعه نویي براي نیم فصل دوم بود، بازیکني که در ۲ فصل اخیر عملکردي ناامیدکننده در استقالل و پیکان داشته. 
دومین خرید ژنرال حتي از خرید اولش هم عجیب تر بود. قلعه نویي براي تقویت تیمش در پســت دفاع راست، 
دست روي میالد فخرالدیني گذاشت، بازیکني که در استقالل شاگردش بوده است. مهم تر اینکه فخرالدیني هم 
در این سال ها عملکرد قابل قبولي در استقالل، نفت و گسترش نداشته است. خیلي ها اعتقاد دارند قلعه نویي با این 

دو خرید نه  تنها گامي روبه جلو برنداشته بلکه با دو خرید سوخته ،به عقب حرکت کرده است.

ورودي هاي عجیب 
ذوب آهن

اســتقالل  امروز این شــانس را دارد تا با شکست تیم 
قدیمی ایران جوان بوشــهر که هم اکنون در لیگ یک 
فعالیت می کند بدون رقیب به سمت قهرمانی در جام 

حذفی پیش برود.
نکته مهم این اســت که ســه تیمی که به مرحله نیمه نهایی جام حذفی راه پیدا کــرده اند هیچ وقت 
تجربه قهرمانی در جام حذفی را نداشــته اند و اســتقالل در صورتی که امروز اسیر شگفتی جام حذفی 
 نشود و بتواند ایران جوان را شکســت بدهد، بی تردید شــانس اول قهرمانی در این رقابت ها محسوب 

می شود.
در بین سه تیمی که به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کرده اند، هیچ کدام بین پنج تیم اول جدول 
نیستند و این بهترین فرصت برای شفر و شاگردانش اســت که بتوانند با قهرمانی در جام حذفی، فصل 

ناکام خود را فراموش کنند.

چشمک تاریخی 
قهرمانی به شفر! 

»بد « مثل ذوب آهن
ذوبي ها وقتي عذر مجتبي حسیني را خواستند و سکان هدایت تیمشان 

را به امیر قلعه نویي سپردند ســوداي صدر نشیني و مدعي تراز اول بودن را در سر 
مي پروراندند ولی نتایج ضعیف سبزپوشان درنیم فصل اول نشان داد که این تیم از روزهای 

اوج خود در گذشته فاصله گرفته است. شاگردان قلعه نویی  در حالی در پایان ۱5 بازی ، ۱9 امتیاز 
گرفته اند که در فصل قبل تا هفته ۱5 با ۲5 امتیاز دررده ســوم جدول جــا خوش کرده بودند ولی پر 

افتخارترین سرمربی لیگ برتر در این فصل نتوانســته نتایج خوبی ر ا با تیمش کسب کند ، هرچند  نتایج 
ذوب آهن به غیر از شکست در دربی اصفهان تا هفته دهم منطقی به نظر می رسید ولی در ادامه لیگ این تیم  

با افت چشمگیری روبه رو شد و با قبول 3 شکست از 3 تیم باالی جدول و دریافت 8 گل در مجموع این 3 بازی   
بیش از پیش از صدر جدول دور شد.سبزپوشــان اصفهانی در ۱5 بازی این فصل  4 برد، 7 تساوی و 4 شکست 
کسب کردند.ذوبی ها  اگرچه در این فصل با ۲۱ گل زده یکی از زهردارترین خطوط حمله را دارد، اما با ۱9 گل 
خورده، چهارمین خط دفاع ضعیف لیگ برتر را دارند و همین مسئله کار  ذوب آهن را در نیم فصل اول دشوار 
کرد.بهترین نتیجه ذوب آهن در این فصل درمقابل استقالل خوزســتان به دست آمد، در این دیدار که 

درهفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه فوالد شهر برگزار شد شاگردان قلعه نویی با زدن ۶ گل توانستند 
بهترین نتیجه خود و بهترین پیروزی دیدارهای نیم فصل اول را رقم بزنند. هم چنین آنها رکورد 

بیشترین تعداد تساوی ها در این دوره از لیگ برتر را به نام خود ثبت کردند. بدترین نتیجه 
این تیم نیز درورزشگاه آزادی رقم خورد که  ذوبی ها مقابل تیم پرسپولیس با 4 

گل شکست خوردند.مرتضی تبریزی با ۶ گل بهترین  گلزن این تیم  
و  ربیع عطایا با 4 پاس گل بهترین پاسور این تیم نام 

گرفته اند.

این سپاهان بود؟
عملکرد ســپاهان تا هفته پانزدهم به گونه ای بود که 

کمتر طرفدار اصفهانی می توانست تصور وضعیت کنونی 
این تیم را داشته باشد. طالیی پوشان نصف جهان که لیگ 

هفدهم را در قامت یک مدعی شروع کردند با کسب 3 پیروزی و 
فقط ۲0 درصد موفقیت از ضعیف ترین تیم سپاهان در تاریخ لیگ برتر رونمایی کردند.شاگردان 

زالتکو کرانچاردر ۱5 بازی این فصل 3  برد،۶ تســاوی و ۶ شکست کسب کردند. سپاهان در حالی در 
این فصل ۱4 گل به ثمر رســاند که ۱9 توپ از خط دروازه اش عبور کرد و با تفاضل 5- ، بدترین نتیجه 
زردپوشان درنیم فصل اول در تاریخ لیگ برتر را در کارنامه اش ثبت کرد که کسب تنها سه امتیاز از شش 
بازی شامل 3 بازی ابتدایی و 3 بازی انتهایی نیم فصل، شکســت مقابل فوالد، نفت، پیکان و صنعت نفت، 
باخت با 4 گل در برابر پدیده، باخت  با 3 گل در برابر رقیب همیشگی یعنی استقالل، گواه  این ادعاست.
بهترین نتیجه ســپاهان دراین فصل در مقابل تیم تراکتورسازی به دست آمد که شاگردان کرانچار در 
ورزشگاه خالی از تماشاگر نقش جهان با 3 گل شاگردان یحیی گل محمدی را بدرقه کردند و بدترین 

نتیجه این تیم هم در مشهد رقم خورد و در این دیدار سپاهان با 4 گل مغلوب تیم پدیده شدند. 
جالل الدین علی محمدی با زدن ۶ گل ، برترین گلزن این تیم  و حسین پاپی با 3 پاس گل 

بهترین پاسور این تیم درپایان نیم فصل اول نام گرفتند. تنها رکورد سپاهان در 
نیم فصل اول  به کار گیری چهاردروازه بان بود که از مشکل دروازه بانی 

دراین تیم خبر می دهد.

درخواست استاندار اصفهان برای بررسی 
عملکرد ضعیف تیم های ذوب آهن و سپاهان، گویای 
واقعیت تیم های اصفهانی در نیم فصل اول هفدهمین 

دوره رقابت های  لیگ برتر است. دو تیم اصفهانی نه تنها 
نتوانستند نمایشی از چهره یک تیم مدعی به نمایش بگذارند 
بلکه با  قرارگیری در رتبه نهم و دوازدهم جدول رده بندی  در 
پایان از کورس مدعیان قهرمانی  جا ماندند. به بهانه شروع 

نیم فصل دوم در گزارش پیش رو نگاه آماری خواهیم 
داشت به عملکرد این دو تیم در پایان نیم 

فصل اول:

مروری بر عملکرد سپاهان و ذوب آهـن در نیم فصـل اول لیگ هفدهم؛

صد رحـــمـت به بد!

زینب ذاکر

ســال ۲004 آخرین باری کــه یک بازیگــر را در مقام 
 مشــعل داری مســابقات المپیک دیدیم، در آن ســال 
»تام کروز« مشعل مســابقات المپیک آتن را در دست 
داشــت. بازیگر محبوب و خــوش چهــره هالیوود به 
عنوان یک چهره غیر ورزشــی در یکــی از مهم ترین 
مسابقات ورزشی دنیا حاضر شــده بود. پس از سال ها ، 
این بار نوبت به یک بازیگر خوش چهره ایرانی رســید تا 
مشعل دار المپیک باشد. »بهرام رادان« به عنوان یکي از 
مشعل داران المپیک زمستاني ۲0۱8 پیونگ چانگ کره 
جنوبي انتخاب شــد. اتفاقي که  همزمان براي ورزش و 
ســینماي ایران اتفاق بزرگي به حســاب مي آید. اینکه 
یک چهره هنری ، ســفیر ایران در این مســابقات شده 
است.رادان از ســوی »سامســونگ موبایل« که یکی 
از اسپانســرهای این رقابت هاســت، به عنوان یکی از 
مشعل داران ایران در المپیک زمســتانی انتخاب شده 
است؛ البته این یک پویش از ســوی سامسونگی ها بود 

که از خردادماه آغاز شــد. خرداد امســال، برای یافتن 
مشعل داران ایران در المپیک زمستانی ۲0۱8، شرکت 
سامســونگ موبایل به عنوان حامی رســمی این دوره 
از مســابقات المپیک در پیونگ چانگ، برای اولین بار 
فراخوان دعوت از افراد برای حمل مشعل المپیک را داد.
در نهایت نیز هیئت داوران سامســونگ با بررسی آثار 
رســیده، در نهایت از میان ۱۶ هزار، ده نفر را به عنوان 
نماینــدگان ایران در مراســم حمل مشــعل المپیک  
انتخاب کرد که یکی از این افــراد »رادان« بود . از دیگر 
مشعل داران ایرانی هم می توان به »سارا داستان« بانوی 
ایرانی مبتال به ام اس اشــاره کرد. بهناز شفیعی، حسن 
میرزاحسینی، علی اکبر عبدالرشــیدی، عظیم قیچی 
ساز، هلیا باغبانی و فروغ عباســی از دیگر مشعل داران 
انتخاب شده هستند. »بهرام رادان« در این باره گفته بود 
این فرصت بزرگي  است که در اختیار ایرانیان قرار گرفته 
تا به عنوان نماینده ایران افتخار حمل مشعل المپیک را 
داشته باشند. افتخاري که ممکن است فقط یک بار در 

زندگي  به وجود بیاید.

این اولین المپیک زمستانی اســت که در کره جنوبی 
برگزار می شــود و ســومین دوره که در آســیا برگزار 
می شود.مشعل المپیک زمستاني از ۱7 شهر و استان کره 

جنوبي مي گذرد و ۲۶ اکتبر طی مراسمي سنتي 
در شهر قدیمي  المپیا در یونان روشن خواهد 
شد و با  تشریفاتي در 3۱ اکتبر به مدیران 
کره جنوبي تحویل داده مي شــود. مشعل 
بازي ها به مدت ۱0۱ روز از ســوي هفت 
هزار و 500 نفر حمل خواهد شد. شعار 
مراسم حمل مشعل» اجازه بدهید همه 
بدرخشند« است. شعاری که به نظر می 
رسد در مراســم حمل مشعل، عینیت 

پیدا کرده و فرصتی اســت تا بســیاری 
از افرادی که مثــل »رادان« نام آشــنا هم 

نیستند، در کنار ستاره سینمای ایران، فرصت 
درخشــش پیدا کنند آن هم در آوردگاهی 
 جهانی که چشم های بسیاری به آن دوخته

 شده است. 

کاریکاتور  روز 

نمایش موزیکال فوتبال ایران 
هر دوشنبه شب از شبکه سه!

  پرســپولیس همه چیز 
دارد جز پنالتی زن!

  زنده باد خوزستان

 پرسپولیس در آتش نفت 
سوخت

سمیه مصور
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اعتیاد یکی از معضالت اجتماعی است که گریبانگیر قشرهای مختلف 
جامعه در همه روستاها، شهرها و کالنشهرها شده است که اصفهان نیز 
از این قاعده مستثنی نیست. ما نیز به منظور بررسی عکس های ارسالی 
یکی از شهروندان به دفتر روزنامه زاینده رود، در رابطه با این معضل در 
خیابان کشاورزی واقع در بلوار کشاورز منطقه 13 اصفهان، گفت و گویی 
داشتیم با معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان که شرح 

آن را در ادامه می خوانید:
سرهنگ جهانگیر کریمی با اشاره به اینکه اجرای طرح های محله محور 
نیروی انتظامی به دو صورت انجام می شود، اظهار داشت: در مواردی که 
معضل اجتماعی محدود است، کالنتری محل وارد عمل شده و اقدامات 
الزم را در دستور کار خود قرار می دهد.وی تصریح کرد: در مواردی که 

آن معضل گسترش بیشتری دارد، موضوع را در زیر مجموعه طرح های 
اســتانی قرار می دهیم و با کمک یگان های مرتبط با موضوع از جمله 
یگان مواد مخدر استان، یگان ویژه و نیروهای قدرتی به موضوع رسیدگی 
کرده و اقدامــات الزم را انجام می دهیم. معــاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اســتان، ضمن اشــاره به اینکه در این منطقه برنامه ای  برای 
مبارزه با اعتیاد انجام نشده است، گفت: موضوع بررسی شده و اقدامات 

الزم در دستور کار قرار می گیرد.
جمع آوری معتادان رهگذر در حوزه کار شهرداری نیست

معاون فرهنگی_ اجتماعی شــهرداری اصفهان ضمن اشاره به اینکه 
معتادان مرتبط با این موضوع در دو دســته جای مــی گیرند، اظهار 
داشت: دسته ای از این افراد، کسانی هســتند که سرنگ های خود را 
بعد از اســتفاده در این محدوده رها می کنند و دسته دیگر رهگذرند.
مسعود مهدویان فر تصریح کرد: اگر این افراد بی خانمان باشند، ازطریق 

اطالع رسانی به گشــت های نیروی انتظامی جمع آوری می شوند.وی 
ادامه داد: مدیریت و جمع آوری معتادانی که به صورت موقت و رهگذر 
از این محدوده عبور می کنند، در حوزه کار شهرداری نیست و متولیان 
دیگر باید در این مورد برنامه ریزی و اقدام کنند.وی در پاســخ به این 
سوال که برای جلوگیری از مصرف سرنگ های آلوده توسط افراد معتاد 
و در نتیجه ابتال به بیماری های دیگر چه ایده ای دارید اذعان داشــت: 
برای این محدوده که شامل قائمیه و دستگرد می شود، مرکز بهداشت 
وی.آی.پی به صورت رایگان ســرنگ و موارد دیگری که مورد نیاز این 

افراد است را ارائه می دهد.
دیوارکشی40درصد زمین های بایر و مخروبه منطقه 13

در ادامه این گزارش، مدیر شــهرداری منطقه 13 در خصوص میزان 
زمین های بایر این منطقه و اســتفاده معتادان از این زمین ها، با اشاره 
به اینکه منطقه مذکور به دلیل نزدیکی به ناژوان زمین های بایر زیادی 
دارد، اظهارداشــت: به مالــکان این زمین ها درخصوص دیوارکشــی 
زمین های خود طی دو نوبت به صورت کتبی اخطار دادیم.ســیدرضا 
مبلغ  فاصله این اخطارها را بیست روزه اعالم و تصریح کرد: در صورتی 
که مالکان این زمین ها خــود اقدام به دیوارکشــی ملک خود نکنند، 
شهرداری با هزینه خود، به جمع آوری ســرنگ ها و دیوارکشی اقدام 
کرده و هزینه آن از مالک دریافت می شود.به گفته وی تاکنون 40درصد 
زمین هــای بایر و مخروبه منطقه 13، به وســیله مالک و شــهرداری 

دیوارکشی شده است.
به دلیل مالحظات اداری، از رسانه ای کردن برنامه های انجام 

شده معذوریم
به منظور پیگیری این موضوع قصد داشتیم با حیدری، معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، در خصوص اقدامات و برنامه های 
انجام شده و در دستور کار این معاونت گفت و گویی داشته باشیم؛ اما 
بعد از چند روز پیگیری برای این گفت و گو، عزیزی، روابط عمومی این 
دانشگاه اظهارداشــت: به دلیل مالحظات اداری، از مطرح و رسانه ای 

کردن برنامه های انجام شده برای این منطقه معذور هستیم.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

برنامه ای برای مبارزه با مواد مخدر در منطقه 13 نداریم

اصفهان؛ پایتخت ام اس دنیا
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

در جلسه هیئت دولت به ریاست 
روحانی تصویب شد؛

 250 میلیارد ریال 
برای نجات اصفهان

اعضای هیئت وزیران در جلســه هیئت دولت 
به ریاســت رییس جمهور، با اختصاص مبلغ 
250میلیارد ریــال اعتبار بــه منظور جبران 
خســارت و رفع کمبود منابع آبــی در منطقه 
شرق اســتان اصفهان و ســاماندهی وضعیت 

قنوات و رودخانه زاینده رود موافقت کردند.

طی حکمی از سوی شهردار اصفهان؛
معاون خدمات شهری 

شهرداری اصفهان منصوب شد
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان طی حکمی، 
حیدر قاسمی را به عنوان معاون خدمات شهری 

شهرداری منصوب کرد.
حیدر قاسمی پیش از این مدیر کلی دفتر امور 
اداری و مالی اســتانداری اصفهان، فرمانداری 
شهرســتان تیران و کرون، بخشــدار مرکزی 
اصفهــان، نماینده اســتاندار و عضــو کمیته 
دائمی طرح طبقــه بندی مشــاغل کارگری 
شــهرداری های اســتان، معاون برنامه ریزی 
و امــور عمرانی فرمانداری اصفهان، مســئول 
واحد تقسیمات کشــوری استانداری اصفهان 
و شهردار شهرداری خوراســگان را در سوابق 

اجرایی خود به ثبت رسانده است.
گفتنی اســت پیش از ایــن احمدرضا مصور 
مســئولیت معاونت خدمات شهری شهرداری 

اصفهان را بر عهده داشت.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:
اصفهان؛ الگوی شهرهای 

خورشیدی در کشور
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
ظرفیت اصفهان در بهره منــدی از انرژی های 
خورشــیدی گفت: این شــهر می تواند الگوی 
شــهرهای خورشــیدی در ایران شــود و در 
این زمینه مــوج آفرینی کند؛ بــه گونه ای که 
 ســاالنه میلیاردها تومــان ثروت بــه ارمغان 

بیاورد.
کوروش خسروی درباره طرح شهر خورشیدی 

افزود: اصفهانی ها سال گذشــته برای خرید 
برق 540 میلیارد تومان و برای خرید گاز 3۸۶ 
میلیارد تومان هزینه کرده و در مجموع بیش از 
۹00 میلیارد تومان انرژی خریداری کرده اند، 
این در حالی است که اصفهان از نعمت عظیم 
انرژی خورشیدی بهره مند است و باید از این 

نعمت خدادادی حداکثر استفاده را ببریم.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته اصفهانی ها 
تنها برای گرم کردن آب مورد نیاز اســتحمام 
خود، یک میلیون تن CO2 وارد اتمسفر شهر 
کرده اند؛ در حالی که می توانستند با آبگرمکن 

خورشیدی این آب را تامین کنند.
رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان 
با بیان اینکه انرژی خورشیدی، تنها منبع انرژی 
تجدیدپذیر و منبع اصلــی تمامی انرژی های 
موجود اســت اظهار کرد: در دنیا اســتفاده از 
منابع عظیم انرژی خورشــیدی بــرای تولید 
انرژی الکتریسیته، استفاده دینامیکی، ایجاد 
گرمایش محوطه ها و ســاختمان ها، خشــک 
کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی 

و غیره شروع شده است.
وی با اشــاره به اینکه طی بررسی انجام شده 
ازسوی کارشناسان برق خورشیدی، مدیریت 
شهری اصفهان، شرکت ملی گاز و شرکت توزیع 
برق، در زمینه انرژی چاره اندیشی شد، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه  انرژی در ایران بســیار 
ارزان قیمت اســت، به همین دلیل بی محابا 

مصرف می شود و افراد قدر انرژی را نمی دانند.

معاون هالل احمر استان اصفهان:
دانش آموزان اصفهانی در طرح 

»دادرس« آموزش می بینند
معــاون جوانان جمعیــت هالل احمر اســتان 
اصفهان با اشاره به کد طرح »دادرس« که مخفف 
دانش آموز آماده در روزهای ســخت است اظهار 
داشت: ۶ ســال اســت که این طرح در مدارس 
آموزش و پــرورش با هدف تربیــت تیم امدادی 

اجرا می شود.
حیدرعلی خانبازی افزود: دانش آموزان منتخب 
پایه هشتم هر مدرسه تحت آموزش موضوعاتی 
چون امداد و کمک های اولیه، چادرزنی، اطفای 
حریق و...  قرار می گیرند. معاون جوانان جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهــان بیان کــرد: 14 
دانش  آموز از بین دانش آموزان هر مدرسه انتخاب 
می شــوند که به عنوان تیم امدادی آن مدرسه 
قلمداد می شــوند و اگر برنامه خاصی باشد این 
تیم برای پاسخگویی به حوادث و سوانحی که در 
مدرســه اتفاق می افتد آمادگی دارند.وی افزود: 
در مرحله بعدی مســابقه ای بین دانش آموزان 
منتخب مدارس شهرســتان برگزار می شــود؛ 
همچنین تیم برتر شهرستان، انتخاب و سپس 2 
تیم 14 نفره دانش آموزان دختر و پسر به مرحله 

استانی معرفی می شوند.

مدیرکل اوقاف و خیریه استان اصفهان:
۹00 موقوفه روستایی در استان 

اصفهان سند دریافت کردند
مدیرکل اوقاف و خیریه اســتان اصفهان، با بیان 
اینکه صدور سند برای موقوفات روستایی استان 
در دســتور کار قرار دارد، گفــت: در حال حاضر 
برای ۹00 موقوفه روســتایی ســند صادر شده 
اســت. حجت االســالم رضا صادقی با اشاره به 
وجود روستاهای موقوفه  در استان اصفهان اظهار 
داشت: 12 روستا در اصفهان، به صورت ۶ دانگ 
موقوفه هستند و روستاهایی با دانگ های کمتر 
نیز وجود دارد. وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه 
سازمان اوقاف و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
سطح ملی افزود: این تفاهم نامه برای صدور سند 
موقوفات روستایی تنظیم شده که به موازات این 
امر، صدور سند برای موقوفات روستایی در سطح 
اســتان اصفهان به ویژه مســاجد، کاروانسراها، 
آب انبارها و حمام های قدیمی نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان:

 معوقات حقوق راهداران 
تا پایان سال به روز می شود

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان گفت: استان اصفهان با داشتن 11هزار 
و 500 کیلومتــر جاده برای نگهــداری نیازمند 
15هزار میلیــارد تومان اســت. داریوش امانی 
با بیان اینکه استان اصفهان شــاهراه کلیدی و 
کریدور شمال به جنوب و شــرق به غرب کشور 
است، افزود: این اســتان رتبه یک جابه جایی بار 
را به خود اختصاص داده و بعد از آن استان های 
جنوبی به دلیــل واردات بار قــرار دارند. وی با 
تاکید بر اینکه تمــام راهدارخانه های اســتان 
تا پایــان فصل زمســتان به طــور کامل مجهز 
هستند، گفت: با ادغام اداره حمل و نقل و پایانه 
و راهداری، مشــکالت این مجموعه دو چندان 
شد؛ به گونه ای که قبل از آن راهداران هفت ماه 
حقوق خود را دریافت نکرده بودند و بعد از ادغام 
بدهی آنها به ما منتقل شــد؛ با این وجود ســال 
گذشــته خللی در کارها ایجاد نشد. وی با اشاره 
به اینکه هزینه حقوق راهــداران در هر ماه 1.5 
میلیارد تومان است که از محل اعتبارات استانی 
و ملی تامین می شــود، تاکید کرد: قرار اســت 
 تاپایان امسال معوقات راهداری در استان به روز 

شود.

امام جمعه اصفهان در دیدار با اعضای شــورای اســالمی شهرستان 
اصفهان، با بیان اینکه مهم ترین مشــکل اســتان در شرایط کنونی 
کم آبی اســت، اظهار کرد: این مشــکالت کم آبی موجود در استان، 

به دلیل عدم مدیریت صحیح و سوءمدیریت ها به وجود آمده است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه مردم به شما اعضای 
شوراهای اسالمی اعتماد کرده اند، تصریح کرد: این اعتماد مردم به 
شما، از الطاف الهی است که وظیفه بزرگی برعهده شما گذاشته است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مردم در شوراهای اسالمی، باید با خدمت 
به مردم ایــن اعتماد را جبران کنند، عنوان کرد: بخل و تنگدســتی 
مسئوالن، به رکود اقتصادی دامن خواهد زد و در مقابل آن وسعت نظر 
و خیرخواهی مسئوالن می تواند بسیاری از مشکالت به وجود آمده 

توسط رکود اقتصادی را حل کند.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشاره به مشکالتی که خشکسالی های اخیر  
را در سطح استان و به ویژه منطقه شــرق اصفهان ایجاد کرده است، 
خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین در کشــور، بدون توجه به مسئله 

اقلیم ها در حال اجراست که نمایندگان شوراهای اسالمی شهرها و 
روستاها باید مسئوالن اجرایی و نمایندگان مجلس را از این تفاوت ها 

آگاه سازند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه قانون تبدیل اراضی کشــاورزی به 
واحدهای مســکونی یا تجاری در حال حاضر باید در شرق اصفهان 
با مالحظات خاص این منطقه پیگیری شود، خاطرنشان کرد: دیگر 

در این منطقه آبی برای کشــاورزی وجود ندارد و ما باید روش های 
جایگزین درآمدزایی را برای مردم این منطقه ایجاد کنیم.وی با بیان 
اینکه البته این قانون در مناطق شمالی کشور باید با جدیت پیگیری 
شود، خاطرنشان کرد: شــرایط آب و خاک در شــمال کشور برای 
کشاورزی مساعد است، اما در منطقه شرق اصفهان که کشاورزان به 
دلیل خشکسالی قادر به گذراندن یک زندگی حداقلی هم نیستند، چه 
چیزی می توانند در  چندین هکتار زمین بکارند؟آیت ا... طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه نمایندگان مردم در شــوراها، بایــد تغییر کاربری این 
زمین ها را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: پس بررسی و انجام اقدام 
کارشناسی الزم باید مشاغل جایگزین مناسب برای مردم این مناطق 
ایجاد شــود.نماینده مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: مدیریت 
روستاها و شهرها در اختیار شوراهای اسالمی است و استان ما الیق 
بهترین هاســت؛ همچنان که در تاریخ ایران نقش بسزایی ایفا کرده 
است، لذا برای شکســتن این رکود اقتصادی نیازمند فکری خالق و 

عزمی با اراده هستیم.

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

شوراها به دنبال مشاغل جایگزین در شرق اصفهان باشند

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: برخالف 
شایعات مطرح شــده، تصمیمی مبنی بر تعطیلی ادارات 
اصفهان در روز پنجشنبه )امروز( گرفته نشده است.منصور 
شیشه فروش در پاسخ به شایعه تعطیلی ادارات اصفهان در 
روز پنجشنبه اظهار داشت: ادارات اصفهان امروز دایر بوده و 

همچون روزهای قبل به فعالیت خود می پردازند. وی با تکذیب شایعه تعطیلی ادارات افزود: ستاد کارگروهی برای 
تعطیلی اداره ها در این روز تشکیل نشده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: براساس 
ستاد کارگروه آلودگی هوا که شامگاه دوشنبه در استانداری اصفهان تشکیل شد، دیروز مدارس مناطق ششگانه 
آموزش و پرورش شهرهای اصفهان، زرین شهر، فوالدشهر، نجف آباد، شاهین شهر، فالورجان، پیربکران، برخوار 

و خمینی شهر به دلیل آلودگی هوای اصفهان تعطیل بودند.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهارکرد: هر ساله در فصل 
ســرما برخی از گردشــگرانی که به پارک طبیعی ناژوان 
مراجعه می کنند، با روشن کردن آتش، ریه تنفسی شهر را 
به خطر می اندازند.حسن شفیعی ادامه داد: روشن کردن 
آتش در این محیط طبیعی و بکر، عالوه بر خسارت زدن 

به درختان، موجب افزایش آلودگی هوا می شود که این امر نارضایتی ساکنان محدوده ناژوان را نیز به همراه 
داشته است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان از شهروندان و گردشگران درخواست کرد هنگام مراجعه به ناژوان از روشن کردن 
آتش خودداری کنند؛ زیرا در صورت آتش ســوزی طبق قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها، فرد متخلف به 
حبس و جریمه نقدی محکوم خواهد شد.شفیعی خاطر نشان کرد: مخالف تفریح مردم نیستیم اما این تفریح 

نباید به محیط زیست آسیبی وارد کند.

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

ادارات اصفهان امروز 
تعطیل نیستند

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

 حبس و جریمه نقدی 
در انتظار متخلفان

دانشمند شیمیدان ایرانی در همایش تجلیل از پژوهشگران آموزش 
و پرورش اصفهان اظهار کرد: آنچه خداوند آفریده، بهترین بوده و هر 
تغییراتی در آن خطرناک است. شیمیدان ها تغییراتی ایجاد می کنند 
که زندگی بشر ساده تر شود اما این تغییرات باعث بروز معضل هایی 
می شود که حل آنها دشوار است.علی اصغر انصافی با بیان اینکه رتبه 
ایران در علم شیمی 14 است، بیان کرد: به جای فرار مغزها، موضوع 
فراری دادن مغزهاست؛ چرا که جوانان ما عالقه دارند در ایران فعالیت 

کنند، استعدادیابی از دوران مدرسه است و بنیاد ملی نخبگان این کار 
را انجام می دهد.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره 
به اینکه پول در ایران زیاد است اما برای کار پژوهشی و علمی بودجه 
صرف نمی شود، تصریح کرد: اصفهانی ها فکر می کنند زرنگ هستند 
در حالی که سر اصفهانی ها کاله گذاشته اند؛ چرا که صنایع آالینده را 
در اصفهان راه انداخته اند.وی با بیان اینکه اصفهان پایتخت بیماری 
ام اس دنیاست، عنوان کرد: بخشی از بهترین خاک کشاورزی دنیا در 

اصفهان است و نه تنها مردم اصفهان بلکه مسئوالن نیز به هشدارها 
بی تفاوت هستند. صحبت مســئوالن را بسیار شنیده ایم، در شیراز 
آســمان آبی را می بینیم اما از این آســمان آبی در اصفهان خبری 
نیست.دانشمند شیمیدان ایرانی با بیان اینکه مشکالت جز با اصالح 
فرهنگ درست نخواهد شد، مطرح کرد: باید شرایطی مهیا شود که 
دانش آموزان هر چیزی را که از ابتدا می بینند محیط پژوهش را فراهم 

کنند و امیدوارم آب، خاک و هوای تمیز به کشورمان برگردد.

کالهی که سر اصفهانی ها رفت؛
اصفهان؛ پایتخت ام اس دنیا

معاون دانش و پژوهش سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه، با تاکید بر اینکه  سپاه فقط یک مجموعه نظامی نیست،  گفت: به 
دنبال آن هستیم که از توان، ظرفیت علمی و دانش نخبگان کارکنان سپاه استفاده 
کنیم.رسول گلکار صبح روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت 
هفته پژوهش اظهار کرد: »بدون پژوهش تصمیم گیری نکنیم« شعار ما در سال ۹۶ 
است.وی افزود: از سال 13۸۹ معاونت پژوهش در پی فرمان جهادی رهبر معظم 

انقالب، در قالب یکی از راهبردهای تحولی سپاه تشکیل شد و راه اندازی آن با هدف 
گسترش فضای علمی و پژوهشی در سطح کشور ، خودکفایی علمی ، تبدیل شدن 
ایران به یکی از قطب های علمی در منطقه و جهان صورت گرفت. معاون دانش و 
پژوهش سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تصریح کرد: بیشتر به دنبال آن 
هستیم که از توان، ظرفیت علمی و دانش نخبگان کارکنان سپاه استفاده کرده و 
بتوانیم مشکالت درون سازمانی خود را در راستای بهبود ماموریت ها و تحقق برنامه 
های سپاه رفع کنیم که سپاه در دهه اخیر با جذب نیروهای انقالبی و برخوردار از 
دانش و پژوهش، توانســته گام های بلندی در مسیر علمی و پویا کردن نهاد سپاه 

بردارد و بسیاری از نیازمندی های سازمانی را با دستان خود نیروهای داخلی تامین 
کند.وی تاکید کرد: نیاز سنجی پژوهش های کاربردی، تجربه نگاری، تبادل و نشر 
دانش، اندیشه ورزی و ایده پردازی ، یادگیری و آموزه یابی دانشی، از ارکان معاونت 
دانش و پژوهش سپاه صاحب الزمان)عج( است.گلکار با بیان اینکه بیش از 30 مورد 
پژوهش در حوزه های مختلف مدیریتی، جنگ نرم و غیره داشــته ایم، ادامه داد: 
از تجارب سازمانی کارکنان 4هزار و 200 تجربه تایید شده در الیه های مختلف از 
جمله جنگ سخت، نیمه سخت و غیره ثبت شده است.وی با بیان اینکه در حوزه 
های مختلف کتاب های تجربه نگاری را تدوین کرده ایم که سایر ارگان های نظامی 

از ما درخواست انتقال تجربیات را داشته اند، اضافه کرد:  5 کتاب تجربه نگاری تهیه 
و آماده شده که مورد استقبال کارمندان قرار گرفته است. معاون دانش و پژوهش 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با اعالم اینکه سامانه ای در معاونت پژوهش 
راه اندازی شده که می تواند تجارب را به طور آنالین ثبت کند، گفت: همچنین سه 
هزار و 200 تجربه ارزشیابی محتوایی آماده شده است که در این زمینه رشد کمی 
و کیفی خوبی داشته ایم. وی با بیان اینکه در سال حدود 4 بازدید علمی از مناطق 
مختلف داریم، بیان کرد: حوزه تبادل نشر دانش محصوالت دانشی را آماده و منتشر 

می کند که محصوالت دانشی را تولید کرده و در اختیار کارمندان قرار می دهد. 

معاون پژوهش سپاه صاحب الزمان)عج( تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت های علمی کارکنان سپاه در معاونت پژوهش
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امام حسين عليه  السالم :
هر كس انسانى را از گمراهى به معرفت حق فرا بخواند و او اجابت كند، 

اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

 بحث و دعوا بین تمام زوج هــا پیش می آید، 
بخصوص در سال های اول زندگی که کم تجربه  
و حساس تر هستند. شاید داشتن یک زندگی 
بدون اختالف، رویای اکثر زوج ها باشد و برای 
رسیدن به این رویا سعی کنند که تا حد ممکن 
از بحث و جدل بپرهیزنــد. اما صحبت نکردن 
درمورد مسائل و تل انبار شــدن آنها روی هم 
فقط اوضــاع را بدتــر می کنــد و می تواند در 
درازمدت پایه های روابــط زوجین را متزلزل 
ســازد. درعوض الزم اســت که زوج ها، اصول 
و مهارت های الزم برای حل مســائل زندگی 
مشــترک را یاد بگیرند. یادتان باشــد که هر 
چیزی اصولی دارد، حتی دعوا کردن! در مطلب 
زیر به شما می گوییم که چگونه کشمکش های 
رابطه تان را بــه بحث هایی ســازنده و مثبت 

تبدیل کنید. 
همه  زوج ها یا حداقل تمام زوج های سالم با هم 
بحث و مشاجره می کنند. شاید دلیل مشاجره   
شما آن باشد که همسرتان برای رفتن به جایی 
که برایتان مهم است، دیر کرده یا بدون آنکه به 
شما بگوید، محل کارش را عوض کرده است. 
یااینکه بیش ازحد با دوستانش وقت می گذراند 
یا فراموش کرده است که پس از کار برای شما 
خرید کند. فهرســت عواملی کــه باعث بروز 
بحث و اختالف بین زوجین می شــود، تقریبا 

بی پایان است.
اکنون می خواهیم بــه رفتارهای غیرمنطقی 

اشاره کنیم که هنگام بحث مرتکب می شویم.
احساس ترس در هنگام دعوا

مناقشه و بحث معموال مفهومی ضمنی و منفی 
دارد. اگر همسرتان با شما موافق نباشد، ممکن 
است نوعی احساس ناسپاسی و خیانت به شما 
دســت دهد و این آزردگی باعث شود که به او 
حمله کنید. طبیعت انسان به گونه ای است که 
وقتی آزار می بیند یا می ترسد، درصدد تالفی 
کردن آن برمی آید. بنابراین اکثر افراد با انجام 

کارهای غیرمنطقی، دست به تالفی می زنند.
قهر کردن

برخی از مردم در چنین شرایطی قهر می کنند 
و برای تالفی رفتار همسرشــان، درمورد هیچ 
چیزی با او صحبت نمی کننــد. این کار جنبه  
انتقام جویانه دارد و با ایجاد وقفه در بحث برای 
آرام شــدن و درک بهتر احساســات متفاوت 

است.

مهارت زندگی

مشاجره بدون دعوا

غذای خلیفه
 روزی در مجلس هارون الرشید )پنجمین خلیفه عباسی( که جمعی 
ازاشراف حاضر بودند، صحبت از بهلول و دیوانگی او شد. هنگام غذا 
خوردن ، سفره سلطنتی پهن شــد و یک ظرف غذای مخصوص در 
مقابل هارون گذاردند. هارون غذای خود را به یکی از غالمان داد و 
گفت: این غذا را برای بهلول ببر؛ با این هدف که شاید بتواند بهلول 

را جذب خود کند.
 وقتی غذا را نزد بهلول که در خرابه ای نشسته بود، گذاشت، دید چند 
سگ در چند قدمی او، الشه االغی را می خورند. بهلول غذا را قبول 
نکرد و به غالم گفت: این غذا را نزد آن سگ ها بگذار، غالم گفت: این 
غذای مخصوص خلیفه بوده و به احترام تو، برایت فرســتاده است؛ 

توهین به مقام خلیفه نکن.
 بهلول گفت: آهسته سخن بگو که اگر ســگ ها هم بفهمند، از این 
غذا نمی خورند )چه آنکه امــوال در تصرف خلیفه حالل و حرامش 

معلوم نیست(.
عقیل

 روزی عقیل برادر امام علی)ع( از حضرتش درخواست مالی کرد و 
گفت: من تنگدستم، مرا چیزی بده. حضرت فرمود: صبر داشته باش 
تا میان مسلمانان تقسیم کنم، سهمیه ترا خواهم داد. عقیل اصرار 
ورزید، امام)ع( به مردی گفت دست عقیل را بگیر و ببر در میان بازار، 
بگو قفل دکانی را بشکند و آنچه در میان دکان است بردارد. عقیل 
در جواب گفت: می خواهی مرا به عنوان دزد دستگیر کنند؟ امام)ع( 
فرمود: پس تو می خواهی مرا در جایگاه یک سارق قرار دهی که از 

بیت المال مسلمین بردارم و به تو بدهم؟
عقیل گفت: پیش معاویه می روم، فرمود: خــود دانی. عقیل پیش 
معاویه رفت و از او تقاضای کمک کــرد. معاویه او را صد هزار درهم 
داد و گفت: باالی منبر برو و بگو که علی)ع( با تو چگونه رفتار کرد و 
من چه کردم. عقیل برمنبر رفت  و پس از سپاس و حمد خدا گفت: 
مردم، من از علی)ع( دینش را طلب کردم، مرا که برادرش بودم رها 
کرد و دینش را گرفت؛ ولی از معاویه درخواست کردم، مرا بر دینش 

مقدم داشت.

باغ 
کاغذی

کتاب »تاریخ مختصر شیمی« نوشــته محمدرضا مالردی و               
سیدرضا آقاپور مقدم منتشر شد. در معرفی کتاب می خوانیم: 
»تاریخ مختصر شــیمی« تحوالت تاریخی شــیمی دانان و 
رویدادهای نظری شــیمی را از دوران یونان باستان تا امروز 

ترسیم می کند.
مطالعه تاریخی شیمی، فراز و نشــیب های این علم را در پیچ 
وخم  رویدادهای تاریخی و انگیزه های مبتکران و دانشمندان 
آن نشــان می دهد. مطالعه تاریخی هــر علمی یک ضرورت 

انکارناپذیر اســت؛ زیرا ســیر تحول و پیشــرفت و منازعات 
و کشــمکش هایی را که منجر به این علم و بســط آن شده، 
فراروی خواننده قرار می دهد. این  کتاب به جست وجوی علم 
شــیمی در الیه های تاریخی می پردازد و با به تصویر کشیدن 
رویکردهای نظری و عملی اقوام و ادوار فرهنگی- تاریخی شرق 
و غرب در اعتالی علم شیمی، سرگذشت  این علم را در مسیر 
سه هزارساله  آن نشــان می دهد؛ عالوه بر این خوانندگان را با 

دنیای عظیم علم شیمی آشنا می سازد.

تاریخ مختصر شیمی حالل و حرام )2(

در این مطلب قصد داریم نمونه هایی از بهترین خانه های 
سبک وزن، نوآورانه و فوق العاده را به شما معرفی کنیم؛ 
خانه هایی که روی آب شناورند و می توان آنها را با کامیون 
به راحتی حمل کرد. همه این خانه ها از آجرها یا مصالحی 

با وزن کم ساخته شده اند.
خانه شناور

 Huron این خانه در یک جزیره در دهانه ورودی دریاچه
در کانادا قرار دارد. گروه معماری MOS یک ساختمان دو 
طبقه را طراحی کرده است که روی یک پلت فورم شناور 
به همراه یک اسکله شــناور محکم در زیر آن پشتیبانی 
می شود. این طراحی از مزیت های َسبک روستایی با در و 
پنجره های بزرگ بهره می برد و پوسته درخت سرو یک 
حفاظ و دیواره ارزان را فراهم مــی آورد؛ درحالی که این 

حجم در برابر محیط طبیعی نرم شده است.
مصالح موردنیاز برای ساخت این خانه به پیمانکار تحویل 
داده شده است. تمامی کارها روی یک قسمت از دریاچه 

یخ زده انجام شــده و ســازندگان این واحد، خانه را روی 
پلت فورم ساختند و سپس آن را با یدک کش و لنگرانداز 

به محل موردنظر منتقل کردند.
خانه درختی

Andreas Wennin از Baumraum، یــک خانــه 
درختی فوق العاده را با بهره گیری از حرفه خود در میان 
درختان ساخته اســت. در بلژیک، آقای Wenning در 
همکاری با یک شرکت بزرگ تولیدکننده کاغذ و سازمان 
جنگل داری برای ساخت خانه درختی و کمک به تاکید 
بر مســائل مربوط به پایداری و حفاظت مناطق جنگلی 
کار کرده اســت.این دو کابین در ارتفــاع 5 و 6/5 متری 
باالتر از سطح زمین ساخته شــده اند و شامل تراس هم 
می شــوند. در این فضای کوچک سیستم آب لوله کشی، 
سرویس بهداشتی و امکانات آشــپزی وجود دارد و کل 
فضا توســط ۱۹ میله فوالدی در باالی زمین نگه داشته 

شده است.

بهترین خانه های سبک وزن!
دانستنی ها

حرف حساب

آیا تا آخر عمر با او حرف داری؟
وقتــی تصمیم می گیــری یک احســاس را به 
سرانجامی به نام »ازدواج« برسانی، اولین حرکت 
مفید این است که از خودت بپرسی آیا واقعا باور 
داری که تا سنین پیری از سخن گفتن با این زن، 
لذت خواهی برد؟تمامی مسائل دیگر در ازدواج 
موقت و گذراست. تا زمانی که دونفر حرفی برای 
گفتن و گوشی برای شــنیدن دارند، می شود به 

عمر ارتباطشان امید داشت.
»انسانی زیاد انسانی«
نیچه

مردی که بزرگ ترین کلکسیون همبرگر دنیا را دارد
ُکلکسیونرهای بسیاری در سرتاســر جهان وجود دارند که به گردآوری 
اشیا و قطعات خاص عالقه مند هســتند؛ عالقه ای که البته گاها به نوعی 
وسواس و اعتیاد تبدیل می شود و آنها را برآن می دارد تا هر آنچه به موضوع 
و مجموعه مورد عالقه شان مربوط می شود، بخرند. هری اِسِپرل ملقب به 
»هری همبرگری«، یکی از عجیب ترین ساکنین منطقه ساحلی دیتونای 
آمریکاست. عالقه عجیب او به همبرگر موجب شده وی بزرگ ترین مجموعه 
از اشیای مربوط به این ساندویچ را در خانه خود جمع آوری کند؛ عالقه ای 
افراطی که حتی نام او را در کتــاب رکوردهای جهانی گینس نیز به ثبت 
رسانده است.وی که از ۲۹ سال پیش تا کنون مشغول تکمیل کلکسیون 
خود بوده، به پایگاه اینترنتی وایس گفت مجموعه اش در گینس شــامل 
۳۷۲۴ تکه می شود. از جاسوئیچی گرفته تا اســباب بازی حیوانات و از 
ماشــین های همبرگری تا 
دکور فیلم های هالیوودی، 
همگی در این مجموعه جای 
گرفته اند.البته خود اسپرل 
معتقد اســت کارشناسان 
گینس، نزدیک بــه 6 هزار 
مورد را در کلکســیون وی 

نادیده گرفته اند.
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افقی
۱- از انواع شرکت ها

۲- شــمار علمي که موضوع آن طبقه بندي علمي 
وقایع و موارد اجتماعي بر مبناي محاسبه است - از 

انواع مالیات - خشک و بي طراوت
۳- بازي نرد - آیین ها - ناشایست

۴- درخشــش ها - جدید - عالمت جمع فارسي- 
پول خارجي و هر ســند تجاري کــه ارزش آن به 

پول هاي بیگانه معین شده باشد
5- عود - در علم اقتصاد به سندي اطالق مي شود 
که مطابق آن شخص متعهد شده مبلغ معیني را در 
وجه یا حواله کرد شخص دیگري بپردازد - تنها رود 

قابل کشتیراني ایران
6- از بازي هاي رایانه اي - بــدون نظر و عقیده - از 

القاب بزرگان ترک
۷-خرماي هندي وحشــي - جمــع ناموس - مار 

بزرگ بي زهر
8-نوعي درخت شــبیه آبنوس - حرف تصدیق - 

همگرایي
۹-یارگان ورزشــي - این نوع هزینــه از مجموع 
هزینه هــاي فــروش و اداري و عمومــي حاصل 

مي شود- پسوند آراینده
۱0-افزودني برنج - مال وارثي که از کسي بازمانده 
باشد - هر دستگاه مجهز به سیستم خودکار با هر 

نوع مولد نیرو

۱۱-سراســر و همگي - آتش ســوزي -  تصدیق 
انگلیسي

۱۲-واحــد دوره تحصیلي - اثر چربــي - لحظه 
کوتاه - مغازه کوچک

۱۳-ماه هفتم از سال مســیحي - قصد و همت - 
حرف درد

۱۴-کشنده شتر - دیپلماتیک - آشکار
۱5- از انواع ترازنامه کــه در آن ابتدا اقالم دارایي و 

بعد بدهي ها و ارزش ویژه به ترتیب ذکر مي گردد.
عمودی

۱- خامــوش کردن - هــدف غایــي در اقتصاد و 
سیاست و جنگ

۲- چشــم درد - نــام وزارتخانــه مامــور وصول 

مالیات ها- روایتگران
۳- پایتخت افغانستان - لبخند - کالنتر

۴- مرطــوب - برابر - ضمیر اجتماعــي - چین و 
چروک پوست

5- خاک آلوده - دادوستد
6- هنگام - انجیــر تازه - ســختي تمثیلي که به 
شوخي یا سرزنش به کسي گفته شود - صحنه تئاتر

۷- سرود و نغمه - اقتصاددان فرانسوي متولد ۱8۳۴ 
که فعالیت هاي زیادي در ارتباط با ســود اضافي و 
موازنه عمومي انجام داد و در سوئیس در گذشت - از 

ادوات استفهام
8- نردبان ریسماني - کم عرض - نمایش داستاني 

غم انگیز و خنده آور
۹- عصب بدن - شیمي قدیم - شعر و داستان رزمي

۱0-عدد خیطي- بیماري سگي - خرماي تازي- از 
ظروف مطبخ

۱۱-کج - نظر و عقیده
۱۲-ســر باز زدن- ضمیر غایب- مضراب سنتور- 

حرف همراهي
۱۳- بزرگان - حصار شهر - صداي فروریختن سقف

۱۴- مددکار - خوراک اســفناج آب پز  مخلوط با 
ماست - کمانگیر باستاني

۱5- از انــواع گرایش هاي مدیریــت- اقتصاددان 
آمریکایي متولد ۱۹۱0 که با همکاري »پل بارن« 
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مجلل ترین کتاب فروشی جهان 
اگر تا به حال مجلل ترین کتاب فروشی جهان را ندیده اید، باید بدانید 
که با تبدیل سالن آمفی تئاتر ۱00 ســاله  به کتاب فروشی در آرژانتین 
که این روزها مورد توجه خاص کاربران شــبکه هــای اجتماعی قرار 
گرفته، مجلل ترین کتاب فروشــی جهان برای عالقه مندان به حوزه 
کتاب و کتابخانی مهیا شده است. جایی خیلی دور از اینجا در بوینس 
 آیرس، آرژانتین، یک کتاب فروشــی مجلل به نــام »اِل آتنو« وجود

 دارد. 
مجلل ترین کتاب فروشی جهان ساختمانی با قدمتی تاریخی دارد؛ با 
این حال تبدیل سالن آمفی تئاتر ۱00 ساله  به کتاب فروشی در حالی 
انجام پذیرفته است که ســاختمان این کتاب فروشی در حدود ۱00 
سال پیش از این ســاخته شده و ســالن تئاتر مجللی بوده که در سال 
۱۹۱۹ ساخته شده است. 
این سالن آمفی تئاتر بعدها 
به ســینما تبدیل شد و در 
سال ۲000 با تغییر کاربری 
به کتاب فروشی »اِل آتنو« 
تعلق گرفت که حاال ساالنه 
میلیون هــا بازدیدکننده 

دارد.

  قاب روز

نقاشی های بی نظیر دانش آموزان کره جنوبی با گچ، روی تخته

سیره بزرگان
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