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دفتر امام جمعه اصفهان با انتشار اطالعیه ای، اخبار جعلی اخیر را تکذیب کرد؛

زودباورها و بی بصیرت ها 
11

نان اسیدی! 
مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان از افزایش کیفیت نان با مواد شیمیایی خبر داد؛

8

طرحی برای تحرک
نوسازی ناوگان خودرویی نیروی انتظامی استان اصفهان؛
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بخش پلی استر کارخانه پلی اکریل اصفهان راه اندازی شد
با خرید نخستین محموله اکریلونیتریل؛
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 در »قجرالجدید«، به خانم ها توهینی نشده است
نویسنده و کارگردان اصفهانی: 

دبیر جامعه اسالمی کارگران  مطرح کرد:4

3
 اخراج  27 هزار کارگر

 در استان اصفهان

اجرای طرح ساماندهی مربیان 
اولویت اصلی فدراسیون 

دوومیدانی
10

اصفهان در حوادث غیرمترقبه 
جانشین تهران  است

11

باید به فکر مجلس ترحیم 
باغداری سمیرم باشیم

6

 رییس فدراسیون دوومیدانی
 در اصفهان مطرح کرد:

م الف: 120960 مدیریت شعب بانک کشاورزی  در استان اصفهان

مدیریت شعب بانك کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در 
جدول ذيل بصورت نقدي و اقساطي به فروش برساند.متقاضیان مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت بیست روز ، همه روزه به استثناء 
روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغايت 14 جهت كسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني اصفهان خ مطهري مديريت شعب 

بانك كشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمايند.
توضیحات:

1-هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد و بانك در رد هر يك يا تمامي و قبول هر يك از پیشنهادات مختار است .
2-اوراق شركت در مزايده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذكر موجود و پیشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قید قبولي امضاء 
كرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واريزي مربوط به 5درصد قیمت پايه در پاكت الک و موم شده ) با قید مربوط به ملك رديف  

آگهي ( تسلیم و رسید دريافت نمايند . براي هر ملك بايد پیشنهاد و اوراق و پاكت مستقل تهیه و تنظیم و تكمیل و امضاء  شده ارائه گردد .
3-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 20روز می باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از 

انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .
4-در شرايط مســاوي اولويت با مالك اولیه امالک خواهد بود . وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تكلیف نهايي برنده مزايده مسترد 

نخواهد شد .
5-اخذ كلیه مجوز ها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شــرايط از ادارات ذيربط بر عهده خريدار خواهــد بود و هزينه آن بر عهده 

خريدار خواهد بود.
6-نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد يا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی 

پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقی  حداكثرشــصت ماهه با تعلق ســود مربوطه خواهد بود. ضمنا اولويت با پیشــنهاد 
نقدی است.

7-كلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرايي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده 
خريدار مي باشد و در صورت نیاز به اقداماتی اعم از ادغام ، تفكیك ، افراز ، تجمیع ، دريافت سند ششدانگ ، رفع مغايرت در حدود اربعه و مساحت 
امالک و غیره و طي كلیه مراحل آن بعهده و هزينه خريدار مي باشد و بانك هیچگونه هزينه اي از اين بابت پرداخت نمي نمايد و بانك هر گونه 

مسئولیتي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد .
8-كل هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رســمي و شــهرداری و دارايی و غیره كه به ملك تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزايده 

خواهد بود .
9-بازديد از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي تمامي شــركت كنندگان در مزايده الزامي مي باشد و 
امضاي اوراق مزايده و شــركت در مزايده به منزله بازديد از امالک و مطالعه مدارک و ســوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هر گونه 

ادعايي بر خالف آن مردود مي باشد .

10-در امالكي كه نیاز به تفكیك و اصالح باشــددر صورت بروز مشــكالت در خصوص تفكیك و قطعي شــدن عدم امكان استفاده بدون 
تفكیك، وجوه واريزي عینا به خريدار مسترد مي گردد و خريدار هیچگونه ادعايي نخواهد داشت در اينصورت وجوه واريزي شامل سود و يا 

خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود .
11-قطعیت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ايران ) تهران ( مي باشد .

12-براي شركت در مزايده ارائه فیش واريزي به میزان 5 درصد قیمت پايه  امالک  به صورت نقدی  نزد بانك كشاورزي شعبه محل وقوع ملك 
يا هر يك از شعب بانك كشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانكاران بابت مزايده ، الزامي است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد 

قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها ضبط خواهد شد .
13-شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايي معتبر به همراه ارائه رسید تحويل پاكت مزايده ، يا فیش 

واريز 5 درصد شركت در مزايده در جلسه شركت نمايند .
14-بديهي است عدم حضور شركت كنندگان مزايده در جلسه مذكور ، تحت هر شرايط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام 

مزايده و باز گشايي پاكتها نخواهد بود .

آگهی مزایده عمومی اموال غیرمنقول

امالک برای مزایده  )آبان ماه96(

وضعیت ملك قیمت پايه اعیانعرصهكاربرینوع ملكپالک ثبتی آدرس ملكنام شعبه رديف

اصفهان-خیابان هزارجريب- خیابان شهید شهرضا 1
خسرو پور- كوی ازادگان-ده متری گل رز

بیست و چهار و نیم حبه مشاع از 
تخلیه و در تصرف بانك نیست      3,403,968,750 247305مسكونیمشاع 72 حبه   پالک 163/15261

خمینی شهر- بلوار الغدير جاده اصفهان چادگان 2
تخلیه و در تصرف بانك نیست          874,800,000 278/63310/5مسكونیمشاعپنجاه و چهار حبه مشاع از 72 حبه پالک 1172/88نجف آباد كوچه 36 فرعی چپ بن بست يك 

داران- مركزی- مونانفريدن 3
  دو و هجده صدم دانگ مشاع از 

تخلیه و در تصرف بانك نیست          340,356,478 1301464مسكونیمشاع ششدانگ پالک شماره 9/87

اصفهان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 4
تمامیت 98/16964 سهم مشاع از 40/95133متر 

تخلیه و در تصرف بانك نیست      5,434,081,830 -16964/98مزروعی زمین مربع ازششدانگ پالک 50 فرعی از 153 اصلی 

خیابان میرداماد كوچه بازار شاطر باشی كوچه اصفهان 5
شهید مقراضگر بن بست امین پالک 17 

چهل و يك و نیم حبه مشاع از 
     4,052,466,090 -434/56مسكونیمسكونی72 حبه پالک 2153 

تخلیه و در تصرف بانك نیست 

زرين شهر 6
خیابان هاتف- كوچه مشیر يخچال-مجتمع 

     1,947,604,500 25/31-تجاری مغازه ششدانگ پالک 30/4286تجاری قصر مشیر-واحد شماره 217
تخلیه و در تصرف بانك است  

هرمزگان 7
خیابان هاتف- كوچه مشیر يخچال-مجتمع 

     2,036,097,000 26/46-تجاری مغازه ششدانگ پالک 31/4286تجاری قصر مشیر-واحد شماره 218
تخلیه و در تصرف بانك است  

هرمزگان 8
خیابان هاتف- كوچه مشیر يخچال-مجتمع 

     1,603,638,000 20/84-تجاری مغازه ششدانگ پالک 39/4286تجاری قصر مشیر-واحد شماره 219
تخلیه و در تصرف بانك است  

فالورجان9
نجف آباد- جوزدان- جنب كانال 

آب به سمت قهدريجان
سی وهفت و نود وهشت هزارم سهام 
مشاع از ششدانگ پالک 405/2/433

كشتارگاه 
   21,894,300,000 10877/97922كشتارگاه مرغصنعتی 

تخلیه و در تصرف بانك است

   10,239,697,215 -11976زمین مزروعی ششدانگ ششدانگ پالک 905/430فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 10
تخلیه و در تصرف بانك است در 

محاكم دادگستری طرح دعوی دارد 

روستای قلعه شاهرخ شهرستان چادگان چادگان 11
چهار دانگ و هشتاد و شش صدم دانگ 

120000 زمین مشاعازششدانگ پالک 30/8/101
     2,888,999,995 -متر مربع

 تخلیه و در تصرف بانك نیست  

شصت و دو سهم از 96 سهم گلپايگان جاده شركت زراعی گلپايگان 12
 تخلیه و در تصرف بانك نیست       5,107,836,442 1857/5ششدانگ 63000مرغداری مشاعششدانگ پالک 281/3

تمامیت 84 سهم مشاع از 275 سهم شهرضا روستای وشاره شهرضا 13
گلخانه مشاعاز ششدانگ پالک 244/62

ششدانگ 
 72/4752

متر مربع
 تخلیه و در تصرف بانك نیست           846,718,855 -

يكصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم  مزرعه واقع در مهر آباد چغا جوش مباركهشهرضا 14
ششدانگ زراعی مشاعسه ربع مشاع از 72 حبه شش دانگ 216/1

 تخلیه و در تصرف بانك نیست       5,184,000,000 -40 هكتار

شهرضا دشت مهیارشهرضا 15
تمامیت هشتصد و هشتاد وهفت سهم و 
هفتصد و پنجاه و يك هزارم سهم مشاع از 

1450 سهم ششدانگ پالک ثبتی 12/181 
مساحت ششدانگ باغمشاع

 تخلیه و در تصرف بانك نیست           691,210,000 -بیست و يك هكتار 

اصفهان-بران جنوبی-روستای اصفهان 16
 تخلیه و در تصرف بانك نیست           352,350,000 265191خانه ششدانگششدانگ پالک 289/4راران-كوچه زاينده رود 

يك و چهل و شش هزارم دانگ مشاع كاشان روستای استرک جنب قبرستان كاشان 17
 تخلیه و در تصرف بانك نیست          964,834,271 13061547/60مرغداری مشاعاز ششدانگ پالک 1/667 

 تخلیه و در تصرف بانك نیست     13,324,828,601 -4489/814باغ مشاع4/862 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1/3515كاشان بلوار قطب راوندی كاشان 18

يك و هشتصد و پنجاه و هفت هزارم دانگ كاشان جاده برزک جنب كارخانه سیمان كاشان 19
 تخلیه و در تصرف بانك نیست       1,174,552,500 -10000مرغداری مشاعمشاع از ششدانگ پالک 1/241

شهرضا 20
شهرضا- مركزی- جاده 
سمیرم-  كهرويه- هوک

پنج و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه پالک 
 تخلیه و در تصرف بانك است       7,725,880,000 -474644باغ مشاع 1/265 به انضمام اشجار و حق آب متعلقه

شهرضا 21
شهرضا- مركزی- جاده 
 تخلیه و در تصرف بانك است       3,652,350,000 -280950باغمشاع  نه و يك چهارم مشاع از 72 حبه پالک 1/265سمیرم-  كهرويه- هوک

شهرضا 22
جاده اصفهان شهرضا بعد از پلیس 

 تخلیه و در تصرف بانك نیست      8,576,227,500 3875004654مرغداری مشاعيك دانگ از ششدانگ پالک 297/76راه سمت چپ بخش مهیار 

اصفهان- خیابان كاوه-  خ نگارستان- مجتمع شهرضا 23
تخلیه و در تصرف بانك نیست          725,000,000 127127مسكونیمشاعسه دانگ مشاع از ششدانگ پالک2261/2924مسكونی نگارستان- بلوک 4راه پله 3طبقه 3

چادگان جاده اورگان خرسونكچادگان 24
يك پمپ بنزين به انضمام يك قطعه 

 تخلیه و در تصرف بانك نیست       1,812,335,000 -531000پمپ بنزينششدانگزمین مزروعی پالک 115/17

اصفهان 25
بلوار كشاورز روبروی رستوران 

بیستون واقع در بین كوچه يخچال و 
كلینیك آتیه جنب فضای سبز 

 تخلیه و در تصرف بانك نیست    14,000,000,000 170/5330آپارتمان ششدانگ 1/4468

 تخلیه و در تصرف بانك است       2,210,000,000 266/65186منزل مسكونی ششدانگ 103/1091خمینی شهر كوشك خیابان ابوذر كوچه ابوذر 23اصفهان 26

آران و 27
چهار دانگ مشاع 1205آران و بیدگل بیدگل

 تخلیه و در تصرف بانك نیست      1,369,666,667  88منزل مسكونی از ششدانگ 

آران و 28
بیدگل

آران و بیدگل حد فاصل خیابان 16 متری 
و شاد تا طرح خیابان 20 متری سر كوچه 

دراژ كوی احمد آباد محدوده 2 كوچه 
واقع در شرق موتور خانه احمد آباد

 تخلیه و در تصرف بانك نیست       1,550,000,000 21327/57منزل مسكونی ششدانگ 2638/35/706

امالک برای مزایده  )آبان ماه96(

وضعیت ملكقیمت پايهاعیانعرصهكاربرینوع ملكپالک ثبتیآدرس ملكنام شعبهرديف

102دهاقان مزرعه مهدی آباد دهاقان 29

شش حبه و پانصد و 
بیست و پنج هزارم حبه 
از شانزده حبه مشاع از 

هشتاد و چهار حبه

زمین مزروعی و واحد 
پرورش بلدرچین 

مساحت ششدانگ 
 تخلیه و در تصرف    12,887,855,841 ششدانگ 5513 متر مربع 144300

بانك نیست  

كیلومتر 15 جاده شهرضا-دهاقان 30
110/1110مباركه)جاده معدن سنگ(

پنجاه و پنج حبه ششصد 
و بیست و شش هزارم 

سهم از 72 سهم 
مساحت ششدانگ مرغداری 

 تخلیه و در تصرف    41,948,000,000 ششدانگ 567/21 متر مربع 35 هكتار 
بانك نیست  

روستای علی آباد جمبزه خیابان اصلی دهاقان 31
58/1417روبروی سوپر ماركت آقای عسگری

پنجاه و چهار حبه و 
سی ونه هزارم مشاع 

از هفتاد و دو حبه
 تخلیه و در تصرف          235,970,300 120393مسكونی

بانك نیست  

 دهاقان روستای درج بلوار دهاقان 32
 تخلیه و در تصرف          180,000,000 90136منزل مسكونیششدانگ 170/217ولی عصر كوچه 8 متری 

بانك نیست 

لنجان باغبهادران روستای زمان آباد چرمهین 33
 تخلیه و در تصرف            39,160,000 120336منزل مسكونی ششدانگ 356/195خیابان مولوی نبش كوچه نسیم 

بانك است  

 تخلیه و در تصرف      1,490,000,000 -337منزل مسكونی ششدانگ 1264/66چرمهین بلوار معلم كوچه 10 متری چرمهین 34
بانك است  

 نود و شش صدم دانگ مشاع فريدن اشجردفريدن 35
     8,200,000,000 1960029400گلخانه مشاع از ششدانگ پالک 141/8 

 تخلیه و در تصرف بانك 
نیست پرونده در محاكم 
دادگستری مطرح است  

  خیابان شیخ بهايی نرسیده بوستان سعدی36
به چهارراه ارديبهشت 

13حبه مشاع از 72حبه 
 تخلیه و در تصرف      1,463,000,000 -79/69مغازه مشاع ششدانگ پالک   6/1840

بانك نیست 

تیران بلوار امام خمینی خ امیركبیر جنب تیران 37
كوچه نور شركت تعاونی بنت الهدی 

بیست و پنج حبه مشاع 
از هفتاد حبه ششدانگ 
پالک   6940/1/298 

 تخلیه و در تصرف      1,539,000,000 -154/35مسكونی مشاع  
بانك نیست 

كارگاه برنج كوبی واقع در بران جنوبی اصفهان38
 تخلیه و در تصرف      3,091,388,400 -282/13كارگاهششدانگ98/538كیلومتر 30 روستای پیله وران 

بانك است  

روستای پیله وران روستای روران نبش اصفهان39
میدان ورودی بن بست امام خمینی 

چهل و چهار حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالک 4/18

 تخلیه و در تصرف          502,700,000 314/57200مسكونیمشاع
بانك نیست  

خیابان آتشگاه خیابان بهشت اصفهان 40
روبروی كوچه صفا 

يك و نیم دانگ مشاع از 
 تخلیه و در تصرف      4,266,000,000 31601500زمین و گلخانهمشاع  ششدانگ پالک  7/33

بانك نیست  

 تخلیه و در تصرف    17,770,467,150 202692681گاوداری  شش دانگ  153/48دهستان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 41
بانك نیست  

اصفهان 42
دروازه دولت خیابان علی قلی بیك 
كوچه جهان نما بن بست دهدشتی 

بن بست اول پالک 130
 تخلیه و در تصرف      9,580,500,000 395380مسكونیششدانگ باقیمانده1826

بانك است  

خیابان كاوه خیابان ابوريحان كوهپايه 43
بیرونی پالک 20

نوزده حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه پالک   
6400/15177/470

 تخلیه و در تصرف      2,446,250,000 265/02344مسكونیمشاع
بانك نیست  

بوئین44
آپارتمان مسكونی واقع در خیابان سروش 

     4,860,000,000 180/42-مسكونیششدانگ15190/33224كوچه 23)شهید سعید لطفی( پالک 9
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

     1,785,600,000 -320زمینششدانگ167/65خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهانشهرضا 45
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

     3,271,725,000 -655زمینششدانگ167/133خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهانشهرضا 46
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

     1,961,993,124 -370/5زمینششدانگ167/66خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهانشهرضا 47
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

     2,276,279,770 -379/55زمینششدانگ167/77خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهانشهرضا 48
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

     3,327,156,000 -828زمینششدانگ167/132خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهانشهرضا 49
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

مشاع76/1734شهرضا بخش مهیار شهرضا 50
زمین زراعی- 
     5,435,599,850 -243750باغ- دامداری 

 تخلیه و در تصرف 
بانك نیست  

جاده اصفهان شهرضا بعد از پلیس شهرضا 51
راه سمت چپ بخش مهیار 

يك دانگ مشاع از 
     5,018,604,750 -387500مرغداری مشاعششدانگ پالک 297/76

 تخلیه و در تصرف 
بانك نیست  

     4,935,600,000 -865زراعی-باغششدانگ 159/1372بادرود خیابان شهید مطهریبادرود 52
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

     2,891,880,000 2290/5943هتل نیمه كاره ششدانگ 159/1379بادرود خیابان شهید مطهری بادرود 53
 تخلیه و در تصرف 

بانك نیست  

خیابان مراد ملكی مقابل زرين شهر 54
كوچه بهار پالک 45

سی و چهار و نیم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ 

پالک 658/3/145
     3,105,000,000 292/60620مسكونیمسكونی

 تخلیه و در تصرف 
بانك نیست  
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آمارها از افزایش مهاجرت به استان اصفهان خبرمی دهد؛

جایی برای زندگی!
استان اصفهان از دیرباز به دلیل وجود موقعیت های خوب 
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بوده و شرایط 
خوب زندگی در این استان، سبب شــده تا سیل مهاجران داخلی به این 
شهر سرازیر شود و با افزایش امکانات در مرکز استان، این مهاجرت ها در 

5 سال اخیر تاکنون رشد چند برابری داشته است...
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نخستین کشــور اروپایی که این ادعاها را علیه ایران مطرح کرد، فرانسه 
بود. ظاهرا آلمان نیز به این جبهه پیوســته است و باوجودی که آلمان در 
مقایسه با برخی از کشــورهای اروپایی موضع نسبتا مالیم تری در قبال 
ایران داشت، اما اکنون وزیر خارجه آلمان از لزوم مقابله با »مشکل نقش 

ایران« سخن می گوید. 
زیگمــار گابریــل، وزیر خارجــه آلمان طــی گفت وگویی بــا روزنامه 
الشرق االوســط از نقش منطقه ای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: »برلین 

و ریاض در رابطه با تحلیل وضعیت، دیدگاه مشــترکی دارند. عربستان 
درباره ایران بسیار نگران است. ما نیز مانند عربستان درباره نقش سیاسی و 

خارجی که ایران در منطقه ایفا می کند، بسیار نگران هستیم.«
وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه روابط آلمان و عربســتان محوری است، 
با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران، افزود: »ما می خواهیم بدون آسیب 
رساندن به توافق هسته ای، به شکل مشترک با آمریکایی ها با مشکل نقش 
ایران در منطقه مقابله کنیم. در این زمینه، آشکارا آزمایش های موشکی 

ایران را محکوم کردیم. زیرا این آزمایش ها به هیچ وجه با قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازگار نیست. هدف استراتژیک ما باید این باشد که ایران از 

چنین اقداماتی دست بردارد و به شکل سازنده رفتار کند.«
 پیشگامی پاریس

همان طور که اشاره شد فرانسه پیشگام مطرح کردن ادعاهای موشکی و 
منطقه ای علیه ایران در میان کشورهای غربی بود؛ در این رابطه امانوئل 
ماکرون، رییس جمهور فرانسه در سفری که ۱۹ آبان به امارات متحده عربی 
داشت، مدعی شد: »بسیار مهم است که در برابر فعالیت های منطقه ای و 
برنامه های بالســتیکی ایران با قاطعیت برخورد کرد.« همچنین شبکه 
تلویزیونی الحدث به نقل از رییس جمهوری فرانســه اعالم کرده بود که 
ممکن است به دلیل فعالیت های موشــکی ایران، تحریم هایی علیه این 
کشور اعمال شود. وزیر امور خارجه فرانسه بعد از دیدار اخیرش با مقامات 
آمریکایی در واشنگتن مدعی شد پاریس و واشنگتن مصمم هستند که 

فشارها بر ایران به دلیل برنامه موشک بالستیک تهران را افزایش دهند. 
لودریان، ایران را به تالش برای دستیابی به »هژمونی« در منطقه متهم 
 کرد و گفت: »ایرانی ها از این لغت خرســند نشــدند  ولی من از آن دفاع 

می کنم.«
 در این رابطه علی اکبر والیتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی 
پیش طی گفت وگویی با رد و تقبیح مواضع ضدایرانی رییس جمهور فرانسه 
گفت: »ما برای مسائل و برنامه دفاعی کشورمان از دیگران اجازه نمی گیریم 
که موشک داشته باشیم یا نداشته باشیم یا بگویند برد موشک هایمان چند 

کیلومتر باشد.« 
همچنین بهرام قاســمی در پاسخ به پرسشــی درباره اظهارات ماکرون 
مبنی بر لزوم مذاکره با ایران درخصوص کاهش توان دفاعی ایران گفت: 
»دولتمردان فرانســه و دیگر دولتمردانی که درخصوص مســائل ایران 
صحبت می کنند الزم اســت با توجه به تحوالت عمیقی که در دهه های 
گذشته در منطقه روی داده است و تفاوت های زیادی که در شرایط کنونی 
و گذشته وجود دارد، دقت کنند.« وی در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما 
افزود: »آنها باید در بیان و کالم خودشــان مســائل را با دقت و ظرفیت 
بیشتری تحلیل کنند، زیرا قطعا جمهوری اسالمی ایران در مسائل دفاعی 

و موشکی مذاکره نمی کند.«

 شلیک موشک »صمود« یمن
 به جنوب عربستان

نیروهای یمنی یک فروند موشک »صمود« را به 
سمت مواضع شــبه نظامیان ائتالف سعودی در 
منطقه جازان واقع در جنوب عربســتان شلیک 

کردند.
یگان موشــکی ارتش یمن و انصارا...، یک فروند 
موشک »صمود« را به سمت مواضع شبه نظامیان 
ائتالف سعودی و تجهیزات نظامی آنها در استان 
»العارضه« واقع در جنوب شرقی منطقه جازان 

در جنوب عربستان شلیک کردند.

معاون اول نخست وزیر انگلیس 
مجبور به استعفا شد

»دامیان گرین« معاون اول نخست وزیر انگلیس 
در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر دسترسی وی 
درگذشــته به تارنماهای غیراخالقی، مجبور به 

استعفا شد.
دامیان گرین در اســتعفانامه خــود خطاب به 
نخســت وزیر انگلیــس از اینکه بــه دلیل نقض 
پروتکل های اداری و اظهار بی اطالعی از تصاویر 
غیراخالقی در رایانه محل کارش ابراز تاسف کرد.

آمریکا: 
یمن 120بار، هدف حمله 
هوایی قرار گرفته است

وزارت دفاع آمریکا گزارش کرد: یمن در ســال 
۲0۱7، بیش از ۱۲0 نوبــت، هدف حمله هوایی 

واشنگتن قرار گرفت.
»ارل براون« سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریــکا مدعی شــد: این حمــالت مراکز گروه 
تروریستی شــبه جزیره العرب شاخه القاعده در 

یمن را هدف قرار دادند.
آمریکا گروه شبه جزیره العرب شاخه القاعده در 
یمن را خطرناک ترین شاخه این گروه تروریستی 

در جهان می داند.

وزیر خارجه بحرین:
 مسئله فلسطین

 مسئله فرعی است!
وزیر امور خارجه بحرین مسئله فلسطین را یک 

مسئله فرعی دانست. 
خالد بن احمد آل خلیفه گفت: مسئله فلسطین 
مسئله فرعی است و ایجاد اختالف با آمریکا بر سر 

این مسئله فایده ای ندارد.
گفتنی است؛ پس از تصمیم ترامپ علیه قدس و 
موج اعتراضات در جهان اسالم، هیئتی بحرینی 
در یــک اقدام عجیــب اعالم کرد به ســرزمین 
اشغالی سفر خواهد کرد. شــبکه دوم تلویزیون 
اســرائیل گزارش داد که هیئت رسمی بحرین 
با کســب موافقت رســمی از »حمد بن عیسی 
 آل خلیفه« پادشــاه ایــن کشــور وارد تل آویو

 شدند.

 رسوایی جدید ایوانکا 
و همسرش

یک وکیــل واشــنگتنی علیه ایوانــکا ترامپ و 
همسرش جارید کوشنر شــکایت و آن دو را به 
مخفی نگه داشــتن اطالعات درباره بخشــی از 
درآمدشان متهم کرد. بر اســاس اعالم روزنامه 
olitico ایــن زوج، دربــاره درآمــد خــود از 
۳0 صندوق ســرمایه گذاری و ســهام هایشان، 
اطالعاتی نداده اند. بر اساس این شکایت، کوشنر 
به دلیل توافق سری پیشــین از دادن اطالعات 
خودداری کرده است که این وکیل آن را با قانون 

اخالقیات با دولت، در تضاد می بیند.

هم نوایی دومین کشور اروپایی با عربستان علیه ایران؛

آلمان به فرانسه پیوست

اقتصاد نیوز:بعد از حصول توافق هسته ای ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ شاهد تعدیل روابط اروپایی ها با ایران هستیم،  اما باوجودی که 
این کشورها شامل فرانسه، آلمان و انگلیس همواره در حوزه برجام خواهان حل وفصل موانع هستند ولی در حوزه های دیگر همچون مسائل 

موشکی برخی اتهامات را علیه ایران مطرح کرده اند.

 قطعنامه پیشنهادی ایران 
در سازمان ملل تصویب شد

قطعنامه پیشــنهادی ایران بــرای مقابله با 
ریزگردها در مجمع عمومی ســازمان ملل 

متحد به تصویب رسید.
غالمعلی خوشــرو، ســفیر و نماینده دائمی 
کشورمان در ســازمان ملل متحد در همین 
رابطه به خبرنــگاران گفت: بخش دیگری از 
این قطعنامه نیز از معاون دبیر کل ســازمان 
ملل متحد می خواهد تا یک سازوکار جهانی 
تحت نظر آژانس های این سازمان برای مقابله 
جهانی با ریزگردها تشکیل دهد و یک برنامه 
اقدام و یک راهبــرد جهانی میــان مدت و 

بلندمدت تهیه کند.

 ظریف به تهدید ترامپ
 پاسخ داد

ظریــف در یک پســت توئیتــری از تهدید 
کشورهای مستقل توسط دولت ترامپ انتقاد 

کرده و نوشته است: 
رژیم ترامپ نفرتش را از دموکراسی با تهدید 
علیه کشورهایی که در سازمان ملل متحد در 
برابر قلدری هایش مقاومت می کنند، نشان 
می دهد و همزمان بــا دیکتاتوری خواندن 
ایران بدون هر منطقی بــه ایران توهین می 
کند. نسخه آمریکایی دموکراسی در این شعار 
خالصه می شود که یا با ما هستید و یا علیه ما.

الزم به یادآوری است؛ دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا و نیکی هیلی، سفیر واشنگتن 
در ســازمان ملل به جامعه بین الملل هشدار 
دادند، کشــورهایی کــه در رای گیری روز 
پنجشنبه مجمع عمومی علیه تصمیم ترامپ 
درباره قدس موضع گیری می کنند، منتظر 
باشــند تا اســامی آنها به رییس جمهوری 

آمریکا داده شود!

سوال از روحانی در مجلس 
دوباره کلید خورد

نماینده شادگان در مجلس از کلید خوردن 
طرح سوال از رییس جمهور درباره اقدامات 

رییس سازمان محیط زیست خبر داد.
مجید ناصری نژاد، نماینده مردم شــادگان 
با اشــاره به درگیری لفظــی اعضای مجمع 
نمایندگان اســتان خوزســتان با عیســی 
کالنتری درباره بحث کم آبی در این استان، 
گفت: اخیرا مجمع نمایندگان استان جلسه 
ای را برگزار کــرده و تصمیماتی برای مقابله 
با توهین های معاون رییــس جمهور اتخاذ 

کرده است.

جزئیاتی از تخلفات صندوق 
ذخیره فرهنگیان

رییس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: در بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد که بیشترین تخلفات در بانک 
سرمایه و شرکت ســرمایه گذاری فرهنگیان 

صورت گرفته است.
جبار کوچکی نــژاد اظهار کرد: بیشــترین 
تخلفات مربوط به بانک ســرمایه و شرکت 
سرمایه گذاری فرهنگیان است که با یکدیگر 

ارتباط اقتصادی داشتند.

پیکر مرحوم آیت ا... حائری 
در قم به خاک سپرده شد

پیکر آیت ا... محی الدین حائری شــیرازی 
صبح پنجشــنبه در قم، روی دستان اقشار 

مختلف مردم و مسئوالن تشییع شد.
برخی از اعضای مجلس خبــرگان رهبری، 
مراجع تقلید و علمای بزرگ کشــور در این 
مراسم شــرکت کردند.پس از تشییع، پیکر 
آن مرحوم در حرم حضــرت معصومه)س( 
 قم در کنــار قبــور ســایر علما بــه خاک

 سپرده شد.

حسن ملکی
کارشناس مسائل سیاست خارجی:

دیدگاه

رحمانی فضلی، وزیر کشــور در پاســخ به پرسشی 
درباره نظر دولت نسبت به اجرای طرح گشت های 
محلی سپاه، اظهار کرد: در این زمینه واقعا مباحثی 
اضافه مطرح می شود. ما برای همه این موارد قوانین 
و مقرراتی داریم و اصلی که مسلم است این است که 
 مسئولیت امنیت و انتظامات شهر و روستاها کامال

 بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد و در مواقعی خاص 
با توجه به شــرایطی که پیش می آید قرارگاه هایی 
تشکیل می شود که مسئولیت آنها با نیروی انتظامی 

است.
وزیر کشور افزود: پس از تشکیل قرارگاه ها، ناجا بنا به 
نیازی که دارد از سایر دستگاه های نظامی و امنیتی 
استفاده می کند. بیان این مســئله که یک نیرویی 
بخواهد در کار سایر نیروها تداخل داشته باشد اصال 
مطرح نیســت و همه نیروها با توجه بــه مقررات و 
شرایط که تشخیص آن در پایتخت بر عهده شورای 
امنیت و سایر استان ها بر عهده شورای تامین است، 

عمل می کنند.

مسئولیت امنیت برعهده 
نیروی انتظامی است

وزیر کشور:

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

 سلفی فرمانده سپاه با 
تنها بازمانده یک خانواده 

از زلزله کرمانشاه

آلمان به فرانسه پیوست

پیشنهاد سردبیر:

حســن ملکی، کارشناس مســائل سیاست 
خارجی در خصوص عملکرد فرانسه در مسئله 
برجام با توجه به انتفاع حداکثری این کشور 
در زمینه قراردادهایی چون توتال و پژو اظهار 
کرد: عملکرد فرانسه در حوزه روابط با ایران و 
در حوزه برجام از سال ها قبل قابل نقد است.

حرکات زیکزاکی این کشور نشان دهنده آن 
است که مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید 

ماهی از آب گل آلود هستند. 
وی با بیان اینکه در زمان مذاکرات شاهد آن 
بودیم که فرانسه به دنبال تعاملی که با آمریکا 
داشت نقش پلیس بد را در روند مذاکرات به 
خوبی ایفا کرد، گفت: هدف فرانســه این بود 
که بتواند امتیازهــای الزم را از ایران بگیرد و 

در مقابل، خواست آمریکا را نیز تامین کند.

فرانسه به دنبال ماهی گیری 
از آب گل آلود است

 علی اکبر والیتی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بین الملل

آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به انواع هجمه ها به 
دستگاه قضائی، گفت: مســئوالن دستگاه قضائی، 
قضات و کارکنان قــوه قضائیه هرگــز نباید از این 
هجمه ها ناامید شــوند و در کارشــان کاســتی یا 
نقصی پدید آید زیرا دشــمن با حمالت، هجمه ها و 
ارزیابی های غیرمنصفانه خود دقیقا به دنبال ایجاد 
تردید و در نتیجــه پدید آوردن کاســتی در کار و 
خدمت رسانی دستگاه قضائی است که بر این اساس 
بهترین پاسخ دندان شکن به دشمن، خدمت رسانی 

بیشتر و حل مشکالت مردم است.
وی افزود: ما در کنار خدمت رســانی باید نسبت به 
تبیین و روشــنگری درباره خدمــات و تالش های 
مجموعه دســتگاه قضائی نیز اهتمام داشته باشیم. 
در جلسه ای که اخیرا با جمعی از دانشجویان داشتم 
به این جمع بندی رسیدم که بســیاری از تصورها 
از دســتگاه قضائی ناشــی از عدم تبیین پاره ای از 
مشکالت این دستگاه اســت که تبیین آنها در کنار 

تشریح خدمات قوه قضائیه کار دشواری نیست.

تبیین مشکالت دستگاه قضا 
کار دشواری نیست

رییس قوه قضائیه:

قوه قضائیه

والیتی درخصوص پایــان کار داعش و خروج 
نیروهای روسی از منطقه به العالم گفت: آنها می 
گویند داعش به صورت نیروهای منظم تمام 
شده ولی آدم های داعش که از بین نرفته اند. 
روســیه خودش می داند می خواهد در آنجا 
باشد یا نباشد ولی با گفتن اینکه داعش تمام 
شده است، داعش تمام نمی شود و حضور دارد 
منتهی شــهرهایی که داعش در آنها حضور 
داشت از آنها گرفته شــده است. آنها آدم های 
بی مغزی هستند که تحت تاثیر آمریکایی ها 
و عربستان سعودی هستند. عده ای از داعش 
در افغانستان هستند و حتما روسیه هم نگران 
است که داعش در آســیای مرکزی نفوذ کند 
فلذا مصلحت روس ها هم در این است که در 

منطقه حضور فعال داشته باشد.

روسیه باید  در منطقه 
حضوری فعال داشته باشد

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیت ا...خامنه ای در پیامی به بیســت و ششــمین اجالس 
سراسری نماز با تاکید بر لزوم به کارگیری همه امکانات برای دعوت به 
نماز، افزودند: برگزارکنندگان این گردهمایی سالیانه این توفیق بزرگ 

الهی را قدر بدانند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا...الرحمن الرحیم

دعوت به نماز، دعوت به زیباترین جلوه های زندگی است؛زیرا نماز، 
فصلی از زندگی است که در آن انسان در برابر آفریننده و دارنده  همه  

نیکی ها و زیبایی ها، به عرض نیازی عاشــقانه می پردازد و بر عیار 
زیبایی و نیکی روان و دل خویش می افزاید. این حجم عظیم و زبان 
موثر توصیه به ذکر و نماز در قرآن و حدیث، نشانه  همین ویژگی در 
دعوت به نماز است. بندگان صالح و نیکوکار خداوند باید این را درسی 
برای خود بدانند و بــه نماز دعوت کنند. مســئوالن مؤمن در نظام 
اسالمی باید امکانات گسترده  خود را در خدمت این دعوت بگذارند. 
روحانی، معلم، مربی، مدیر و مسئول در همه جا مخاطبان و دایره  نفوذ 

خود را به این سو بکشانند و از آنان دعوت کننده به خدا و نماز بسازند.
شما برگزارکنندگان این گردهمایی ســالیانه به ویژه عالم مجاهد و 
با اخالص حجه االســالم آقای قرائتی، این توفیق بزرگ الهی را قدر 
بدانید و بر این خط مستقیم پای بفشارید و بدانید و می دانید که خدا 

با صابران و استقامت ورزان است.
والسالم علیکم و رحمه ا...

سیدعلی خامنه ای/ ۲۹ آذر ۱۳۹۶

پیام رهبر معظم  انقالب به اجالس سراسری نماز:
مسئوالن باید امکانات گسترده خود را در خدمت دعوت به نماز بگذارند

 دولــت محرمانه ها و 
دعوت به شفافیت؟!

 ســرمایه اجتماعــی 
دولت، رضایت مردم است

 آشــتی پیش شرط؛ 
گفت و گوی ملی

2۵0 میلیون، رهن خانه 
نماینده

 جنگ یمن نسخه مرگ 
آل سعود

حجت االسالم عبدالواحد موســوی الری با اشاره به طرح 
شایعه ای درباره پشیمانی اصالح طلبان از رای به روحانی 
گفت: ما معتقدیم نه تنها پشــیمانی وجود ندارد بلکه این 
شایعه موجی اســت که جناح رقیب راه انداخته تا بتواند 
فضاسازی کند. موسوی الری با اشــاره به اینکه پشیمانی 

مربوط به اصالح طلبان نیست، گفت: این موضوع یک سناریوی ساختگی است و رقبا می خواهند با استفاده از آن 
موج سازی کنند. نایب رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با بیان اینکه همه اصالح طلبانی که در 
گذشته از آقای روحانی حمایت کردند االن هم این حمایت را از دولت خواهند داشت، گفت: البته اصالح طلبان 
منتقد هم هستند و انتقادهای سازنده خود را دارند. در جلسه روز دوشنبه مجمع روحانیون مبارز هم رییس 
دولت اصالحات با اشاره به این موج سازی تاکید داشت که ما از آنچه تصمیم اصالحات در انتخابات  ۹۲ و ۹۶ بوده 

نه تنها پشیمان نیستیم بلکه قاطعانه حمایت می کنیم و هیچ گاه از این تصمیم پشیمان نخواهیم شد.

»حمید بقایی« در کانال تلگرامی خود مدعی شد،  دادگاه 
برای او حکم حبس ۶۳ ساله صادر کرده است.

ســه روز پیــش بــود کــه رییــس کل دادگســتری 
اســتان تهــران از صــدور حکــم بقایــی خبــر داد 
و گفتــه بــود: »حکــم صــادره غیــر قطعی بــوده و 

 ظــرف ۲0 روز قابل اعتــراض و تجدید نظــر خواهی اســت. جزئیــات رای دادگاه پــس از قطعیت اعالم
 خواهد شد.«

غالمحسین اسماعیلی درباره ادعای بقایی مبنی بر محکومیتش به ۶۳ سال حبس توضیح داد و گفت: این فرد 
به خاطر چند اتهام، چند محکومیت دارد؛ اینکه گفته به ۶۳ سال حبس محکوم شده یا جهل به قانون است یا 
قصد شیطنت داشته است وگرنه طبق قانون مجازات، او باید بیشترین حبس در میان محکومیت هایی که در 

دادنامه برایش درنظر گرفته شده را تحمل کند.

رییس دولت اصالحات :

هیچگاه پیشمان 
نخواهیم شد

ماجرای حکم 63 سال حبس؛

بقایی شیطنت کرده 
است!
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داریوش امانی، مدیرکل اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان  
یکی از زیربنایی ترین محورهای توســعه را صنعت حمل ونقل بیان کرد 
که پیش درآمد آن، جاده و راه اســت که مناطق مختلف را به هم متصل 
می کند. وی، جایگاه استان را شــاهراه کلیدی کشور و استقرار در کریدور 
شمال-جنوب، شرق به غرب و دارای محورهای مواصالتی پراهمیت عنوان 
کرد و افزود: وجود 9 هزار واحد صنعتی در استان، نقش حمل و نقل و جاده 

را دوچندان می کند.امانی با اشــاره به رتبه یک استان و بیشترین ناوگان 
گفت: اربعین امسال در تهیه ماشــین آالت و راهداری، معین استان ایالم 
بودیم.همچنین اولین اعزام به مناطق زلزله زده از سوی شرکت های حمل 
و نقل اســتان اصفهان صورت گرفت و تاکنون 800 دستگاه کامیون اعزام 
کرده ایم. عالوه بر کمک رانندگان، 2 دستگاه توسط شرکت های حمل و نقل 
به هالل احمر اهدا شده است.وی با اشاره به آمادگی اکیپ های راهداری، از 

برف روبی در مناطق غرب استان، سمیرم و فریدون شهر خبر داد و عملکرد 
9ماهه راهداری را شــامل 322 کیلومتر روکش آســفالت عنوان و اظهار 
کرد که تاکنون 82 کیلومتر روکش با اعتبار 20 میلیارد تومان اجرا شــده 
است. امانی اعتبار ســال جاری راهداری را 157 میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: 33درصد آن تاکنون تخصیص یافته است؛ همچنین در اعتبارات 
ملی، 100میلیارد تومان ابالغ اعتبار داشتیم که  40 درصد آن تخصیص 
یافته است.داریوش امانی گفت: نقاط حادثه خیز استان را 109 نقطه اعالم 
کرده ایم که 67 نقطه، تایید و 13 نقطه، رفع خطر شــده است. ضمن آنکه 
نصب عالئم ایمنی و اخطار 15 هزار نصب در محورهای مواصالتی، 2300 
کیلومتر خط کشی و ایمن سازی اضطراری 2200 کیلومتر راه در دستور کار 
ما قرار داشت.در حوزه حمل ونقل، برخورد با بارهای فاقد بارنامه و جلوگیری 
از تخلف با همکاری پلیس راه، از دیگر اقدامات اداره راهداری بوده اســت. 
امانی با اشاره به رشد حمل بار، تعداد سفر از طریق خطوط جاده ای در 8 
ماهه امسال را 875 هزار مورد، جابه جایی مسافر را 9 میلیون و 770 هزار 
نفر و تعداد بارنامه های صادر شده را یک میلیون و 899 هزار فقره اعالم کرد 
و افزود: توناژ حمل کاال، 31 میلیون و 344 هزارتن بوده است که 3 هزار و 
هفت تخلف مربوط به اضافه توناژ بوده و در مقایسه با سال گذشته، 6 درصد 
کاهش تخلف داشــته ایم. وی از حمل باری با 17 تن اضافه بار خبر داد و 
گفت: این گونه بارها تهدیدی جدی برای جاده ها، پل ها و سایر وسایل نقلیه 
در جاده است. وی یادآور شد: 459 شرکت حمل بار و 129 شرکت حمل 
مسافر در اصفهان فعال هستند.مدیرکل راهداری با تاکید بر ایمنی به عنوان 
اولین اولویت، از ارائه آموزش های ایمنی به 45 مدرسه و شش هزار و 500 
دانش آموز و ایمن سازی فیزیکی مقابل 60مدرســه خبر داد و در ادامه، از 
هوشمند سازی جاده ها سخن راند و گفت: از هزار و 100 دوربین در کشور،  
8 درصد دوربین های کنترل سرعت و از 640 دوربین نظارت تصویری، 50 
دوربین در استان اصفهان نصب شده اند.امانی با اشاره به رتبه یک استان 
اصفهان با 43 مجتمع رفاهی-خدماتی در محورهای مختلف، بیان داشت: 

26 مجتمع در حال ساخت و 30 مجتمع در حال دریافت مجوز هستند. 

صنعت حمل و نقل، زیربنایی ترین محور توسعه 
کشور است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ویژه

ماليات بر ارزش افزوده؛ ابزاري 
موثر در مديريت اقتصادي

مالیات بــر ارزش افزوده ممکن اســت آثار و 
تبعات بي شماري برای اقتصاد کشور به همراه 
داشته باشد که از آن جمله مي توان به اصالح 

الگوي مصرف اشاره کرد. 
لذا در این بررســي بیش از آنکــه نحوه تاثیر 
مالیات بر ارزش افزوده بــر مصرف خانواده ها 
مورد مطالعه قرار گیرد به ویژگي هاي این نوع 

مالیات اشاره مي شود.
 در کشــور ما نظــام مالیات بــر ارزش افزوده 
با توجه بــه مزیت ها و ویژگي هایــي که از آن 
برخوردار بوده اســت، موفق شــده سهم قابل 
 مالحظه اي از منابع درآمــدي دولت را تامین 

کند. 
البته گفتني است اهمیت این نوع مالیات فقط 
محدود به تامین منابع درآمدي دولت نبوده، 
بلکه از آنجایي که اساســا ایــن مالیات بر پایه 
مصرف اخذ و وصول مي شود مي تواند بر اصالح 
 الگوي مصرف نیز تاثیر فوق العاده اي داشــته 

باشد. 
اما قبل از تبیین اثــرات آن بر مصرف خانوارها 
شایسته است در ادامه به ویژگي ها و مزیت هاي 
مالیات بر ارزش افزوده اشــاره شود: 1- تامین 
منابع مالي براي دولت ها به علت درآمدزایي باال 
که از مهم ترین اهداف دولت اســت؛ 2- کمک 
به داشتن یک نظام جامع اطالعات مالیاتي در 
کشور؛ 3- ثبات نسبي مالیات از طریق کاهش 
وقفه هاي وصول؛ 4- جلوگیري از فرار مالیاتي؛ 
5- امکان تشخیص دقیق تر مالیات بردرآمد؛ 
6- اقتصادي بودن هزینه هاي وصول؛ 7- ایجاد 
تغییرات الزم در الگوي مصرف امروز که اقتصاد 
کشور تحت تاثیر تحریم هاي بین المللي، رکود 
تورمي و سایر عوامل قرار دارد ایجاب مي کند 
که دولت و کارگزاران با سیاست گذاري مناسب 

به تقویت آن همت گمارند.

بازار

دستگاه چسب

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق 
بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

تقويت گردشگری به جای 
وضع عوارض خروج از کشور 

رییس کمیسیون ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان در رابطه با پیش نویس الیحه بودجه 97 
اظهار داشت: در حال حاضر مهم ترین مبحثی که 
پیرامون الیحه بودجه 97 مطرح اســت، میزان 
تحقق این الیحه اســت و باید دید تا چه میزان 

عملیاتی می شود.
قاسمعلی جباری در ادامه تصریح کرد: دولت باید 
به منظور کسب درآمد، به جای افزایش عوارض 
خروج، اقدام به توسعه بخش گردشگری می کرد 
و درآمد خود را از آن طریق افزایش می داد و باعث 
پویاتر شــدن اقتصاد و تقویــت ارتباطات با دنیا 
می شد.جباری خاطرنشان کرد: بهتر بود به جای 
اینکه هزینه ســفر را گران کنیــم، افرادی را که 
می توانند به داخل بیایند و با خود ارز وارد کنند، 

به سفر ترغیب می کردیم.

تکنولوژی های نو؛ محلی برای 
خالقيت جهانی

یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، در آیین افتتاحیه 
دوازدهمیــن  نمایشــگاه صنعــت )تجهیزات 
صنعتی، کارگاهی، ابــزار و نظافت صنعتی( در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسیاری از صنایع 
مادر همچون ریخته گری، فوالد و... در اصفهان 
به عنوان یکی از صنعتی ترین استان های کشور 
مستقر هستند، افزود: با توجه به این پتانسیل ها، 
برگزاری ساالنه نمایشگاه صنعت اصفهان درخور 
منطقه است و باید تمام امکانات و زیرساخت های 
آن افزایش یابد تا بتوانیم با ارائه تکنولوژی های 

نو، محلی برای خالقیت جهانی فراهم کنیم. 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان:

 واحدهای توليدی اصفهان 
بين حيات و ممات هستند

رییس خانه صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی 
استان اصفهان زیر ظرفیت و بین حیات و ممات 
قرار دارند و سطح انرژی برای فعالیت صنعت گران 
در اســتان اصفهان پایین آمده است. محمدرضا 
برکتین اظهار کرد: ناامیــدی صنعت گران برای 
اقتصاد جامعه بسیار مضر است اما در هر صورت 
صنعت باید فعال باشــد و این بدان معنا نیست 
که مســئوالن به واحدهای تولیــدی و صنعتی 

بی تفاوت باشند. 
وی گفت: بســته حمایتی از واحدهای کوچک و 
متوسط در اســتان اصفهان، شاید برای تسهیل 
یا کنترل شرایط صنعت مفید بود اما واحدهایی 
که از این بسته اســتفاده کردند به صورت موقت 
نجات پیدا کردند و این بسته نوش داروی اصلی 

برای صنایع نبود.
   

مدیرعامل شرکت مخابرات استان 
اصفهان مطرح کرد:

ضريب نفوذ تلفن ثابت اصفهان 
10 درصد باالتر از کشور

مدیر کل مخابرات استان اصفهان گفت: ضریب 
نفوذ تلفن ثابت در کشــور 38 درصد و در استان 
اصفهان 48 درصد است که در استان 10 درصد 

از میانگین کشوری باالتر است.
مهدی حیدری زاده اظهار داشــت: ضریب نفوذ 

تلفن ثابت در گلپایگان 50/4درصد است.
وی با اشاره به اینکه در گلپایگان 38 هزار و 438 
نفر از تلفن همراه برخوردار هستند، عنوان کرد: 
ضریب نفوذ تلفن همراه در شهرستان گلپایگان 

42 درصد است.

مدیــر اجرایی کارخانــه پلی اکریــل اصفهان از 
راه اندازی کارخانه دی ام تی و بخش تولید الیاف 
اســتیپل پلی اســتر و همچنین خرید نخستین 
محموله ماده اولیه اکریلونیتریل برای تولید الیاف 

اکریلیک خبر داد.
محسن رجایی اظهارکرد: با تالش بسیار کارکنان 
و کارگــران و پیگیری هــای فــراوان، کارخانه 
»دی ام تی« و بخش تولید الیاف »اســتیپل پلی 
استر« راه اندازی و نخستین محموله اکریلونیتریل 

برای تولید الیاف اکریلیک خریداری شد.
وی افزود: بر اســاس هماهنگی های انجام شده 
در اســتانداری اصفهان و مذاکره با پاالیشــگاه و 
پتروشیمی اصفهان، مقرر شد از هفته جاری ماده 
اولیه پارازایلــن ) ازمواد اولیه الیــاف مصنوعی( 
به طور مستمر و بر اســاس نیاز کارخانه و با هدف 
استمرار تولید بخش پلی اســتر، به این کارخانه 
تحویل داده شود. این محموله به میزان 2 هزار تن 
از خارج از کشور خریداری شده و در زمان حاضر 

در حال بارگیری از مقصد است.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر بخش اســتیپل 
پلی اســتر در حال فعالیت و تولید الیاف اســت، 
گفت: مقرر شده دست کم تا حدود 30 روز آینده 

خط تولید »یارن پلی استر« نیز راه اندازی شود.
رجایی اظهار امیدواری کرد کــه این محموله تا 
حدود یک ماه دیگر به کارخانه برسد و خط تولید 

الیاف اکریلیک نیز راه اندازی شود.
وی بااشاره به اینکه محموله دوم اکریلونیتریل نیز 
درحال خریداری است، گفت: در مرحله دوم نیز 

حدود 2 هزار تن ماده اولیه خریداری می شود.

با خرید نخستین محموله اکریلونیتریل؛

بخش پلی استر کارخانه پلی اکريل اصفهان راه اندازی شد
یک عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: مهم ترین علت پایین بودن کیفیت 
کاغذ داخلی، قدیمی بودن دستگاه های تولید کاغذ 
است که سال ها نوسازی نشــده اند و برای حل این 
مشکل باید ســرمایه گذاری اصولی به منظور وارد 

کردن دستگاه های جدید انجام شود.
صادق طباطبایی نژاد اظهار کرد: در خصوص گران 
شــدن قیمت کاغذ علت های مختلفی وجود دارد. 
گران شــدن جهانی قیمت کاغذ، نرخ ارز، نوسانات 
بازار و احتــکار کاغذ، از دالیل گران شــدن قیمت 

کاغذ است. 
وی افزود: برای حل این مشکل کمیته ای در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تشــکیل شــده است. روز 
سه شنبه در کمیســیون فرهنگی، وزرای اقتصاد، 
ارشــاد و صنایع را دعوت کردیم و توضیحشان این 
بود که برای تعدیل قیمت کاغذ کمیته ای تشــکیل 
شده و قیمت کاغذ از 3600 تومان به 3400 تومان 

کاهش یافته است.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی، 

تصریح کرد: آخرین تصمیمی که گرفته شد این بود 
که از کمیســیون فرهنگی مجلس هم 2 نفر در این 
کمیته حضور پیدا کنند تــا پیگیر مطالبات مردم و 

مطبوعات باشند.
طباطبایی نژاد در خصوص دلیل پایین بودن کیفیت 
کاغذ داخلی، خاطرنشــان کرد: مهم ترین علت این 
نقیصه، قدیمی بودن دستگاه های تولید کاغذ است 
که سال ها نوسازی نشده اند و برای حل این مشکل 
باید ســرمایه گذاری اصولی به منظــور وارد کردن 

دستگاه های جدید انجام شود.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی خبرداد:

تشکيل کميته ای در وزارت صنعت برای تعديل قيمت کاغذ 

مدیرعامل شرکت تعاونی فرآورده های لبنی استان اصفهان گفت: از سه ماه پیش نرخ واقعی صنایع لبنی تعیین 
شده اما دولت با شعار حمایت از حقوق مصرف کننده، آنها را اعالم نمی کند.هومان امیری اظهار کرد: مرگ فعالیت 
کارخانجات تولیدمحصوالت لبنی نزدیک است و واحدهای صنعتی لبنی به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید مردم 
یکی پس از دیگری رو به تعطیلی رفته اند.وی افزود: هر ســال قیمت شیر خام، هزینه انرژی، دستمزد کارگران، 
حق توزیع محصول، حمل و نقل و... افزایش می یابد اما دولت فروش محصوالت لبنی را بر مبنای نرخ شیرخام در 
سال 1393 تعیین می کند که این امر موجب فشار مالی و زیان دهی باال برای کارخانجات این صنعت شده است.

دولت نرخ واقعی صنايع 
لبنی را اعالم نمی کند

مدیرعامل شرکت تعاونی 
فرآورده های لبنی استان:

ش
کن
وا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،361،000
تومان

688،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،584
تومان

      قیمت سکه و طال

دستگاه چسب پهن 
WS505 واشین مدل

 25,576
تومان

دستگاه چسب تفنگی پاور 
POWX145 پالس مدل

 88,350
تومان

چسب حرارتي واک 
النگ مدل 25710

 6,000
تومان

در رويای خانه!

عکس روز

پارلمانصنعت

دبیر جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان گفت: اکثریت 
کارگران اصفهانی بخصــوص کارگرانی که در بخش های 
خصوصی به کار گرفته می شــوند، زیر خــط فقر زندگی 

می کنند و امورات خود را با مشقت و سختی می گذرانند.
حسین رحمانی با اشــاره به عدم امنیت شغلی کارگران 

در استان اصفهان عنوان داشت: در ســال جاری 27 هزار کارگر در استان اصفهان بیکار شده  و تحت پوشش 
بیمه بیکاری قرار گرفته اند؛ این کارگران دارای شــغل بودند ولی به دلیل رکود و یا تعطیلی کارخانجات در 
استان اصفهان از کار اخراج شده اند.وی با بیان اینکه نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده در استان اصفهان چندین 
برابر افراد کم سواد است، خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی فعال استان اصفهان در حال حاضر با 
وضعیت بحرانی روبه رو شده اند، به طوری که وضعیت 11 کارخانه بزرگ در استان اصفهان از خط قرمز عبور 
کرده و بحران زده هستند و 113 کارخانه در استان اصفهان با مشکل پرداخت حقوق به کارگران مواجه شده اند.

دبیر جامعه اسالمی کارگران استان 
مطرح کرد:

 اخراج  27 هزار کارگر
 در استان اصفهان

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان گفت: 
ســرمایه گذاری در بخش آب و پســاب اســتان اصفهان برای 

سرمایه گذاران سودآور خواهد بود.
نعمــت ا... اکبــری در دومین جلســه کمیســیون حمایت از 
سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی، 
اظهار کرد: با توجه به کمبود آب در استان حضور بخش خصوصی 
در این موضوع می تواند عالوه بر تسریع در پروژه های آبرسانی در 

افزایش بهره وری آب موثر باشــد.وی خواستار اصالح نگاه بخش 
دولتی به حضور بخش خصوصی در زیرســاخت های اقتصادی 
شد و گفت: بخش خصوصی با توانمندی و بهره وری باال می تواند 

پروژه های آبرسانی را با کمترین هزینه به سرانجام برساند.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان با اشاره به سند 
آمایش سرزمین استان، افزود: استان براســاس حوضه آبریز به 
هفت منطقه تقسیم بندی شده و سازمان مدیریت برنامه ریزی، 

یک کارشناس معین پیگیر موضوعات مرتبط به آن منطقه بوده 
 و سند راهبردی هر منطقه براساس مزیت هایش درحال تدوین 

است.
وی به بودجه  97 کشور اشاره کرد و گفت: اصالحات ساختاری 
در بودجه مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته 
است و تالش شده از 20 درصد بودجه با عنوان متفرق به 11درصد 

تغییر یابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان خبر داد:
رونمايی از سند آمايش 7 منطقه استان تا پايان سال

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان پیرامون 
تاثیر واردات گوشت گوســفندی استرالیایی الشه ای گرم 
و منجمد بر قیمت گوشت قرمز در بازار اصفهان، گفت: با 
واردات این نوع گوشت، قیمت  گوشت قرمز در بازار اصفهان 
هیچ گونه تغییــری نکرده و همانند ماه هــای قبل عرضه 

می شود.رضا انصاری افزود: به دلیل کمبود دام زنده در کشور و استان اصفهان طی یک ماه گذشته برای کسب 
اطالعات اولیه و بررسی کم و کیف گوشت قرمز  استرالیایی، با تجار شرکتی در ایران صحبت هایی صورت گرفت 
تا با طی مراحل قانونی و بهداشتی در سازمان های مربوطه، واردات این نوع گوشت به بازار اصفهان اجرایی شود.

حیدری زاده با بیان اینکه تعداد 36 بی تی اس در شهرستان گلپایگان شامل 11 نسل 3 و 12 نسل چهار هستند، 
اظهار داشت: در اقدام اخیر، نسل 4/5در استان و 2 سایت نسل 4/5 نیز در گلپایگان انجام شد که تفاوت آن با 

گذشته در نصب دیتا و ساپورت سرعت است.

قيمت  گوشت قرمز 
در بازار اصفهان تغيير 
نکرده است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان اصفهان:

صنعت حمل و نقل، زیربنایی ترین محور توسعه کشور است

فرزانه افسرطه
در نشست خبری مدیرکل و معاونین اداره کل راهداری استان اصفهان به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری از 26 آذر تا 1 دی ماه، 
جایگاه منطقه ای استان اصفهان به عنوان شاهراه کلیدی و دارای رتبه یک کشور به لحاظ وسعت بزرگراه، تعداد پایانه های حمل کاال و مسافر و 

بیشترین مجتمع های رفاهی- خدماتی، مطرح شد.
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کارگردان و نویسنده اصفهانی: 

 در »قجرالجديد«، به خانم ها توهینی نشده است

این اســتقبال از یک طرف، نشــان از تمایل و عالقه مردم طناز 
اصفهان به نمایش های کمدی باکیفیت داشت و از طرف دیگر 
به این موضوع اشاره داشــت که هر چه نمایش درگیر سفارشي 
بودن نباشــد و ذائقه مخاطب را بشناســد،  با استقبال بیشتری 

روبه رو می شود.
به منظور بررسی دالیل این استقبال و اجرای مجدد نمایش قجر 

الجدید به سراغ نویسنده و کارگردان این نمایش رفتیم. 
رامین ســامانی با اشــاره به اینکه»قجر الجدید«، یک کمدی 
اجتماعی و شخصیت اســت، این نمایش را در واقع یک کمدی 

انتقادی در الیه های زیرین دانست.
ســامانی تصریح کرد: چیدمان محتوای این نمایش به صورتی 
است که در عین انتقاد به مسائل روز، مخاطب در ناخودآگاه خود 

پیام آن را دریافت می کند.
وی گفت: قجر الجدید در واقع بازگو کننده این واقعیت اســت 
که در حالی که فرهنگ ســازی ما مربوط به عصر قاجار اســت، 

تکنولوژی جدید شده است.
این نویســنده تئاتر افزود: برای مثال در حالی که این خانواده، 
هیچ توجهی به طرز تفکر خودشان ندارند، اما تکنولوژی در حال 
پیشرفت اســت و مترو از زیر خانه آنها رد می شود و در آخر به 
دلیل عدم اصالح این طرز تفکــر، تکنولوژی )مترو(، خانه آنها را 

خراب می کند.
سامانی با اشــاره به اینکه نمایش »قجر الجدید«، اولین کار وی 
در عرصه کارگردانی است، از نمایش »آدامس« به عنوان بهترین 

کار خود در عرصه نویسندگی یاد کرد.
وی گفت: نمایــش مذکور، پرمخاطب ترین کار ســالن کوچک 

اصفهان)مجموعه فرشچیان( را به خود اختصاص داد.

نویسنده تئاتر در پاسخ به سوالی درباره دالیل موفقیت نمایش 
»قجرالجدید«گفــت: دلیل موفقیت این نمایش این اســت که 
من از یک کمدی جدید اســتفاده کردم چراکــه روایت جذاب، 
بازیگران خالق، کارگردانی درست و محتوای خوب به صورت یک 
مجموعه، باعث شد مخاطب تا آخرین لحظه این نمایش منتظر 

اتفاقات جدید باشد و از نمایش لذت ببرد.
ســامانی با اشــاره به اینکه تبلیغات این نمایش تنها به صورت 
مجازی بود، از رکوردزنی در فرهنگ سازی فروش اینترنتی بلیت 
در اصفهان خبرداد و افزود: این موضوع باعث شد دیگران نیز از 

این ایده تبلیغاتی استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما استفاده از آقایان برای 
ایفای نقش خانم  ، توهین به شخصیت زنان محسوب نمی شود؟، 
گفت: با این موضوع موافق نیستم، چرا که به نظر من این موضوع، 
یک گونه انتقادی است و اگر شخصیت پدر به دختر خود دست 
می زد، این نمایــش مجوز اجرا نمی گرفت  و بــه ممیزی برمی 

خورد. 
نویســنده نمایش کمدي »قجرالجدید« تصریــح کرد: به طور 
مثال اگر در قسمتی از نمایش پدر خانواده به دلیل کهولت سن 
مجبور به سوار شدن بر دوش دختر خود می شد، شخصیت خانم 

نمی توانست این کار را انجام دهد.
سامانی خاطرنشان ســاخت: الزمه شــکل گیری داستان این 
نمایش، لمس کردن بازیگران بود و من نیز مجبور به این کار شدم 
و با این کار توهینی به خانم ها نکردم.  وی در آخر از شــهرداری 
اصفهان، حمایت های مالی وتبلیغاتی برای ســاخت بخش دوم 
نمایش »قجرالجدید« را خواستار شــد و گفت: قول  می دهم با 

قجرالجدید2، اتفاق بزرگی دراصفهان رخ دهد.

در روزهای سرد و پاییزی  اصفهان، شاهد اتفاق تازه ای در حوزه تئاتر شهر بودیم.  اتفاقی که می شود گفت در سال های اخیر 
بی سابقه بوده است و در حوزه هنر اصفهان کمتر شاهد آن بوده ایم. نمایش کمدي »قجرالجدید« که در اجرای اول خود در 

شهریورماه، مورد استقبال خوب مخاطبان قرارگرفت، برای دومین بار  به روی صحنه رفت. 

در قجرالجديد به خانم ها توهینی نشده است

پیشنهاد سردبیر:

اعظم حاجی رضازاده

توصیف طنازانه مهراب از عکس 

دسته جمعی

نویسنده ایرانی، در حاشیه جشن چلچراغ، عکسی در 

صفحه اینستاگرام خود گذاشت. مهراب قاسمخانی در 

توصیف طنازانه این عکس نوشت: مهراب، شقایق و این 

پسره که یک گل ملی داره.

سحر ولدبیگی روی آنتن می رود
برنامه تلویزیونی »دورهمی« بــه کارگردانی و اجرای 
مهران مدیری، تا امروز در سه فصل متفاوت با حضور 

بازیگران مختلف روی آنتن شبکه نسیم رفته است.
مدیری در فصل اول در کنــار محمدنادری، الیکا 
عبدالرزاقی، مهــران رنجبر، شــقایق دهقان و 
امیر مهــدی ژوله، به اجرای اســتنداپ کمدی 
پرداخت و پس از آن در سری های بعدی رامین 

ناصرنصیر، لیــال ایرانی، امیر جنانی، مــه لقا باقری و 
سروش جمشیدی به گروه بازیگران اضافه شدند.

هر چه از برنامه تلویزیونــی »دورهمی« می گذرد، 
بازیگران این برنامه به حداقل رســیده و حاال سری 
سوم این برنامه با ایفای نقش سروش جمشیدی و 

سحر ولدبیگی روی آنتن می رود.

دلیل قطع برنامه من و شما چه بود؟ 
برنامه من و شــما که قرار بودگفت وگوی ناصر ملک مطیعی را 
پخش کند، به دلیل مشــکالت فنی پخش نشد. خبری مبنی 
بر حضور ناصر ملک مطیعی برای اولیــن بار در تلویزیون اعالم 
شد اما برنامه بعد از صحبت های ابتدایی آرش ظلی پور، قطع و 

سریال سه دونگ سه دونگ پخش شد.
قرار بود ناصر ملــک مطیعی بــرای اولین بار در یــک برنامه 
تلویزیونی حضور داشته باشــد. وی در طول این چند دهه در 
هیچ برنامه تلویزیونی حاضر نشده است. شایان ذکر است »من 
و شما« به تهیه کنندگی هادی قندی، با اجرای آرش ظلی پور 
و نویســندگی دنیا خمامی، هر هفته از شــبکه شما روی آنتن 

می رود.

رویا نونهالی:

تا پایان سال فرصتی برای کار تئاتر ندارم

بازیگر تئاتر و تلویزیون عنوان کرد: این روزها مشــغله زیادی در کارهای تصویری دارم، پس از نمایش »اســطوره می شوم« که در 

ایرانشهر به اجرا رسید، نه نقش دیگری را قبول کردم و نه به کارگردانی کار جدیدی  پرداختم.

رویا نونهالی افزود:  فکر نمی کنم تا پایان سال فرصتی برای کار تئاتر داشته باشم.نونهالی که برای تماشای تئاتر به تماشاخانه پایتخت 

مراجعه کرده بود، در حین گپ و گفتش با مردم درباره حضور خود در فضای مجازی گفت: آنقدر مشغله ام زیاد است که ماهی یک 

بار هم فرصت نمی کنم به کانال های مجازی یا صفحات خودم رجوع کنم یا حتی با همکاران و دوستانم در ارتباط باشم.به گزارش 

فارس،  نونهالی اخیرا نمایش »اسطوره می شوم« را در تماشاخانه ایرانشهر کارگردانی کرد و به ایفای نقش در آن پرداخت.نمایشنامه 

»اسطوره می شوم« نوشته ماه گل مهر، بازیگر جوان و مستعد تئاتر است که سال 93 چشم از دنیا فرو بست. تهیه این نمایش بر عهده 

رامین حیدری فاروقی و پیران مهاجری، سرپرست موسیقی این اثر نمایشی بود.

اجراييه
10/24 شماره اجراییه:9610420350500387  شماره پرونده: 9609980350500049 
شماره بایگانی شــعبه:960052 بموجب دادنامه غیابی شماره 9609970350501100 
محکوم علیه مجتبی جهانگیری فرزند طاهر به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 363/500/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 11/912/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور 
چکها )چک شماره 142758 مورخ 1391/12/17 به مبلغ 95/000/000 ریال و 531676 
مورخ 1392/02/06 به مبلغ 118/000/000 ریــال و 431002 مورخ 1392/02/25 به 
مبلغ 100/000/000 ریال و 32346573 مــورخ 1391/12/25 به مبلغ 50/000/000 
ریال( لغایت زمان پرداخت وجــه در حق محکوم له حمید جندقیــان فرزند حبیب اله به 
نشانی اســتان اصفهان شــهر اصفهان خ میر جنب بانک کارآفرین ساختمان مهندسین 
قسمت نگهبانی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیست.  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 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: 29628 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)440 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

10/30 شماره اجراییه:9610426793600194  شماره پرونده: 9609986793600645 
شــماره بایگانی شــعبه:960650 بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096793601350 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609976793601289 
محکوم علیــه مریم محمدی به نشــانی مجهول المــکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلــغ 150/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته ) یک فقــره چک به شــماره 
931/07689571 بــه تاریخ 96/01/17 به عهده پســت بانک( و مبلــغ 1/915/000 
ریال بابــت هزینه دادرســی و مبلــغ 120/000 ریــال بابــت هزینه نشــر آگهی با 
 احتســاب اجرای احکام و خســارت تاخیر در تادیــه از تاریخ سررســید چک موصوف

 ) 96/01/17( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محســن کریمی فرزند محمد 
علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ مدرس خ شهید ضابط زاده روبروی دانشگاه 
فرهنگیان صادر گردید به انضمام نیم عشر دولتی.  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 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: 29614 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )431 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکيت

10/33 شماره:1396/04/447559-1396/9/26 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت 592 مترمربع  پالک ثبتی شماره 3292 فرعی از 193- اصلی واقع 
در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 7908 در صفحه 504 دفتر امالک جلد 
42 به نام ناصر قربانی کوشــکی فرزند محمود  به شناسنامه 31 نطنز تحت شماره چاپی 
مسلسل 352521 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی بــه شــماره وارده  960407061558650-1396/09/25 بــه انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 64343 الی 1396/09/25-64345 
به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 7  نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن به 
علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 507 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)242 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/35 آقای عبدالحسین هارونی دارای شناسنامه شــماره 960 به شرح دادخواست به 
کالسه  786/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمحسین هارون رشیدی  به شناسنامه 4 در تاریخ 1370/5/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- تاجماه 
الهیاری فرزند خسرو، ش.ش 142 )همســر( 2- منوچهر رشیدی فر فرزند غالمحسین، 
ش.ش 709 )فرزند( 3- قباد هارون رشــیدی فرزند غالمحسین، ش.ش 1171 )فرزند( 
4- ابراهیم هارون رشیدی فرزند غالمحسین، ش.ش 1407 )فرزند( 5- یاور رشیدی زاده 
فرزند غالمحسین، ش.ش 3 )فرزند( 6- داور هارون رشیدی فرزند غالمحسین، ش.ش 
1406 )فرزند( 7-  قدیر هارون رشیدی فرزند غالمحسین، ش.ش 1169 )فرزند( 8- ناصر 
هارون رشیدی فرزند غالمحســین، ش.ش 908 )فرزند( 9- عبدالحسین هارونی فرزند 
غالمحســین، ش.ش 960 )فرزند( 10- باقر هارون رشیدی فرزند غالمحسین، ش.ش 
856 )فرزند( 11- حســین هارون الرشیدی فرزند غالمحســین، ش.ش 344 )فرزند( 
12- مهناز هارون رشیدی فرزند غالمحسین، ش.ش 1170 )فرزند( 13- پریجان هارون 

الرشیدی فرزند غالمحســین، ش.ش 348 )فرزند( 14- شــهناز هارون رشیدی فرزند 
غالمحســین، ش.ش 181 )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: 6120 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )234 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/36 بهجت ابطحی فروشــانی دارای شناســنامه شماره 46 به شــرح دادخواست به 
کالسه  790/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان هاجیه بیگم ابطحی  به شناســنامه 1 در تاریخ 1392/6/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید رضا ابطحی 
فرزند سید عبدالرزاق، ش.ش 105 )همسر( 2- مهرالسادات ابطحی فروشانی فرزند سید 
رضا، ش.ش 129 )فرزند( 3- مریم السادات ابطحی فرزند سید رضا، ش.ش 211 )فرزند( 
4- بهجت ابطحی فروشانی فرزند سید رضا، ش.ش 46 )فرزند( 5- بتول ابطحی فرزند 
سید رضا، ش.ش 122 )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: 6122 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/40 در خصوص دادخواســت آقای مجید گواهی بیدگلی فرزند حسین با وکالت اقای 
آیت سنجر آرانی به طرفیت آقایان 1. سردار فریدونی فرزند عبدالعلی 2. محمد متولی فرزند 
داود به خواسته مطالبه مبلغ شصت و هشت میلیون ریال وجه دو فقره چک به شمارگان 
1595/045119/38 مــورخ 95/12/25 و 1595/045120/28 مورخ 96/01/25 هر دو 
عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه . با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چکهای مذکــور و گواهینامه های عدم امکان 
پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چکهای مستند دعوا در ید 
خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل چکها و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر آنها 
و با عنایت به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استضهار از اصل استصحاب – در مورد اشتغال ذمه خواندگان – و اینکه دلیلی 
مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خواندگان نیز علی 
رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی بعمل نیاورده 
اند. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر 
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان 
می باشد . م الف: 667 /5/2/96 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف آران و بیدگل  )345 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/41 در خصوص دادخواســت آقای روح اهلل صالحی راد  فرزند حبیب اهلل به طرفیت 
آقایان 1.مرتضی حسن پور حســین آبادی فرزند امیر 2. احسان شکوری فرزند محمدآقا 
دائر بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 448/110279مورخ 
94/02/25 عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه . با عنایت 

به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصــدق چک مذکور و گواهینامه عدم 
امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید 
خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل چک و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چک 
و با عنایت به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استضهار از اصل استصحاب – در مورد اشتغال ذمه خواندگان – و اینکه دلیلی 
مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خواندگان نیز علی 
رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی بعمل نیاورده 
اند. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم طبق 
شاخص تورماعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 
عمومی حقوقی این شهرستان می باشد . م الف: 668 /5/2/96 زهره گرامی نوش 

آبادی قاضی شورای حل اختالف آران و بیدگل )333 کلمه، 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/2 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره  9554/3 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام فاطمه یوســفی گورتی فرزند محمد علی در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027005175- 96/5/8 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قاونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13  قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و بر  طبــق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1396/10/25 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:29487 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/32 شماره: 175/96 به موجب رای شماره 329 تاریخ 96/7/11 حوزه 2 شورای حل 
اختالف نطنز که قطعیت یافته اســت محکوم علیه روح ا... نیکبخــت فرزند قربانعلی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 96/2/30( لغایت 
اجرای حکم و 2- پرداخت مبلغ 3/665/000 ریال به عنوان خســارات دادرسی. رعایت 
تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد. پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. 
مشخصات  محکوم له: فاطمه شریف نسب با وکالت روح ا... خاکی فرزند جواد به نشانی 
نطنز خ رهن جنب بیمه رازی دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:506 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )200 کلمه، 2 کادر(
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طراحی جلیقه ضدگلوله با ماده ای سخت تر از الماس
پیشنهاد سردبیر:

حفاظت از حریم خصوصی یکی از مهم ترین نکاتی اســت که کاربران هنگام 
استفاده از اینترنت باید به آن توجه داشته باشــند؛ همه ما باید بدانیم که 

چه اطالعاتی را به اشــتراک می گذاریم، در این مطلب به معرفی تکنیک 
هایی برای ارتقای سطح امنیت مجازی شما خواهیم پرداخت. واقعیت 

این است که این فقط افراد سر شناس، هنرمندان و فوتبالیست ها 
نیستند که باید از حریم خصوصی خود محافظت کنند، حریم 

خصوصی برای همه ما اهمیت زیادی دارد.
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یکی از اولین کارهایی که به منظور حفاظت از حریم خصوصی خود ملزم به انجام آن هستید مربوط به انتخاب کلمه عبورهایی پیچیده و غیر قابل حدس زدن است؛ پیشنهاد ب
می کنیم که برای حساب های کاربری مختلف خود روی شبکه های اجتماعی، وبسایت ها و... از کلمات عبور مجزایی استفاده کنید. شاید بگویید که انتخاب کلمات عبور مجزا 
و متعدد، مدیریت آنها را دشوار می کند و ممکن است در آینده برخی از کلمات عبور خود را فراموش کنید؛ حق با شماست اما راه هایی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از 
موثر ترین آنها استفاده از نرم افزار های مدیریت رمز عبور است. این نرم افزار ها نام کاربری و رمزهای عبور حساب های کاربری متنوع و متعدد شما را  به صورت متمرکز در محیط 

کاربری خود نگه می دارند.

اکثر مرورگر ها به کاربر اجازه می دهند تا با فعال کردن حالت خصوصی از حریم شخصی خود هنگام وبگردی محافظت بیشتری داشته باشند؛ ویژگی 
 Google Chrome در مرورگر Incognito و Firefox مرورگر Private Browsing Mode مرورگر شرکت مایکروسافت، ویژگی InPrivate
همگی در هنگام وبگردی به طور ویژه ای از اطالعات شما محافظت می کنند. پیشنهاد می کنیم افزونه هایی مانند NoScript و یا ScriptSafe را برای 
مرورگر خود دانلود و نصب کنید. افزونه های مذکور به وبسایت ها اجازه دسترسی به اطالعات شما را نخواهند داد و هنگامی که سرور یک سایت نیاز به 

دسترسی به اطالعات خاصی از کامپیوتر شما را داشته باشد، این افزونه ها اجازه این دسترسی را از کاربر خواهند گرفت.

در حالی که اکثر کاربران شبکه اینترنت از جاسوسی دولت ها در مورد اطالعات مردم ترس و واهمه دارند، باید بدانید که اولین سازمان هایی 
که به صورت کامل به اطالعات کاربران دسترسی پیدا می کنند، موتور های جست و جو هستند. برای مثال موتور جست و جوی گوگل همیشه 
سوابق جست و جو های شما و نتایجی که بیشتر روی آنها کلیک می کنید را زیر نظر داشته و از آن برای شخصی سازی هر چه بیشتر جست و جو 
برای کاربران خود استفاده می کند. برای جلوگیری از این موضوع پیشنهاد می کنیم از موتور های جست و جوی دیگری استفاده کنید؛ اما شاید 

بسیاری از کاربران نتوانند عادت خود به استفاده از موتور جست و جوی گوگل را ترک کنند.

فایل های ضمیمه شده در ایمیل های ناشناس تنها راه برای سرقت اطالعات شما نیســتند، در واقع کاربران این سرویس اینترنتی حتی از شرکت سرویس دهنده خود 
هم در امان نیستند. برای مثال کارشناسان امنیت و هکرهای White Hat )هکرهایی با نیت های خوب و غیر مخرب( بارها به جاسوسی اطالعاتی شرکت های ارائه دهنده 
سرویس ایمیل از جمله گوگل اشاره کرده اند؛ شرکتی مانند گوگل از اطالعات استخراج شده از ایمیل های شما برای شخصی سازی نتایج موتور جست و جویش برای کاربران 
استفاده می کند.اگر سطح اطالعاتی که با استفاده از ایمیل به تبادل آنها می پردازید امنیتی و مهم است، پیشنهاد می کنیم از هیچ سرویس ایمیل تبلیغاتی )مانند گوگل، یاهو  
و...( استفاده نکنید و برای ارتقای سطح امنیت اطالعات خود هنگام استفاده از ایمیل می توانید به کاربران سرویس های رمزگذاری شده ای مانند Hushmail بپیوندید. 

تا حد ممکن باید از این تکنیک استفاده کنید، با فعال سازی این تکنیک در ساز و کار ورود به حساب های کاربری خود، می توانید احتمال نفوذ به آنها را تا 
حد زیادی کاهش دهید. این تکنیک، خود متد های زیادی دارد، اما در یکی از محبوب ترین آنها سایت و یا نرم افزار پس از عبور از مرحله اول )ورود کردن 
اطالعات حساب کاربری( به تلفن همراه شما پیامی متنی حاوی رمز عبوری دیگر را خواهد فرستاد که در مرحله بعدی باید از آن استفاده کنید؛ البته برخی از 
سرویس ها و وبسایت ها هنوز از این تکنیک امنیتی پشتیبانی نمی کنند، اما روند رو به افزایش به کار گیری از این تکنیک ادامه دارد و در آینده هر نرم افزار و 

شبکه اجتماعی و وبسایتی از آن پشتیبانی خواهد کرد.

با اینکه دسترسی وبسایت ها به برخی از اطالعات سیستم شما امری معمول و عادی است، اما نحوه انجام آن هر کاربری را به شک می اندازد، چرا این دسترسی باید 
بدون آگاهی شما انجام گیرد؟ افزونه هایی برای مرورگرها وجود دارند که با نصب آنها می توانید در هر لحظه لیستی از وبسایت ها و سرورهایی که قصد دسترسی به 

اطالعات شما دارند را مشاهده کنید؛ بدین منظور می توانید افزونه هایی مانند Ghostery و Disconnect را دانلود و روی مرورگر خود نصب کنید.

 Cache یکی از ســاده تریــن راه ها بــرای ارتقــای امنیت کاربــر در فضــای مجازی، پــاک کردن منظــم و متنــاوب 
 CCleaner در قســمت تنظیمــات مرورگر اســت؛ همچنین مــی توانید از نــرم افزار هــای جانبی ماننــد Cookies و 
به این منظور استفاده کنید؛ بدین ترتیب، شما سوابق نحوه استفاده از اینترنت و رد پا های خود در فضای مجازی را از بین خواهید 
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گوشی های ضدآب و ضدغبار سامسونگ
سامسونگ از دو موبایل جدید رونمایی کرده که در سال ۲۰۱۸ برای فروش عرضه می شوند، هر دو دستگاه ضد آب و گردو غبار هستند. سامسونگ نسخه ۲۰۱۸ موبایل  گلکسی A8 را رونمایی 

  A8 را به بازار عرضه می کند. گلکسی A8 Plus و گلکسی A8 و گلکسی نوت۸ را دارد.   این شرکت در حقیقت دو موبایل، گلکسی S8 کرد. این موبایل بهترین ویژگی های گلکسی
دارد. گلکسی A8Plus  نمایشــگر 6 اینچی با یک نمایشگر سوپر AMOLED5 ،  6 اینچی با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۲۲۰ پیکسل 
Note8 نیست. باالی نمایشگر دستگاه ها لبه هایی بســیار نازک دارد؛ البته ابعاد این موبایل به بزرگی S8 یا 
دستگاه ۱6 و ۸ مگاپیکسل هستند.دو لنز دوربین برای عکس سلفی وجود دارد. دوربین های 
است. جالب آنکه گلکسی A8 همچنین بدنه دســتگاه ضدگرد و غبار و آب 
 Gear نیز همخوانی دارد. با هدســت واقعیت مجازی  VR
عرضــه این موبایل هــا در ژانویه   ۲۰۱۸

می شوند.

 
کمیســیون ارتباطات فدرال آمریکا )FCC( اسنادی 
را منتشــر کرده که حاوی اطالعاتــی از موبایل نوکیا 9 
هستند. بر این اساس، نوکیا 9 از نمایشگر 15/5ینچی ساخت 
ال جی با پنل OLED بهره می برد که در حال حاضر نسبت تصویر 

و رزولوشن آن نامشــخص است. از دیگر مشــخصات این موبایل 
هوشمند می توان به چیپست اسنپدراگون 835، دوربین دوگانه اصلی با 
سنسورهای 12 و 13 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی اشاره کرد. 
اگرچه در این سند به حافظه رم دستگاه اشاره نشده، اما پیش از این خبرهایی از 

احتمال تعبیه رم 6 گیگبایتی در آن منتشر شده بود.
در همین گزارش به احتمال برخورداری این موبایل از تاییدیه IP67 مقاومت در برابر آب و 

گرد غبار هم اشاره شده بود. اندروید پیش فرض پرچمدار جدید نوکیا اوریو بوده و وظیفه تامین انرژی آن نیز بر 
عهده یک باتری 3250 میلی آمپر ساعتی قرار دارد.

هنوز تاریخ عرضه یا قیمت این موبایل مشخص نشده، اما بر اساس گزارش منابع چینی، کمپانی »HMD Global« صاحب برند نوکیا، قصد دارد در 
تاریخ 30 دی ماه طی رویدادی در کشور چین از نوکیا 9 رونمایی کند و قیمت احتمالی آن هم 635 دالر خواهد بود.

 

ن  ا ســر
شــهر دوبی تالش 

دارند تا سیســتم شــهری و 
اداری دوبی را به سیســتمی مبتنی بر 

بالک چیــن رمزگذاری دیجیتال ســوق دهند. 
دوبی که از آن به عنوان »شهر آینده« یاد می شود، قصد دارد 

از پلیس های روباتی، تاکسی های پرنده و اتومبیل های اتوماتیک در 
جاده هایش استفاده کند. به همین منظور یک وزیر مسئول، هوش مصنوعی 

منتصب کرده است. آنها قصد دارند کار دیگری نیز انجام دهند؛ دوبی به اولین دولت دنیا 
در زمینه  فعالیت بر اساس زنجیره   بلوکی تبدیل می شود. امارات قصد دارد تا سال ۲۰۲۰، تمامی 

برنامه های ویزا، صورت  حساب ها و تجدید مجوز ها را که شامل حدود ۱۰۰ میلیون سند و مدرک به طور ساالنه 
می شود، از طریق بالک چین و به صورت دیجیتال انجام دهد.

ی مبتنی بر بالک چین
م شهر

ن سیست
برنامه دوبی برای تبدیل شدن به نخستی

بر 
ی  مبنا

اهداف مدنظر در 
برنامه ششم توسعه، حداقل 

۸۰ درصد خانوارهای ایرانی تا پایان 
ســال 99 به اینترنت پر ســرعت دسترسی 

خواهند داشت و متوسط سرعت اینترنت به ۲۰ مگابیت 
بر ثانیه می رسد. بر اساس برنامه کالن اعالم شده از سوی شرکت 

ارتباطات زیرساخت که تصویری کلی از بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
کشور را تا پایان سال 99 ترسیم می کند، افزایش ترانزیت بین الملل، افزایش پهنای 

باند اینترنت، افزایش دسترسی به خدمات پهن باند و افزایش متوسط سرعت اینترنت در 
دستور کار قرار گرفته است. از این رو وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف به 

تامین دسترسی حداقل ۸۰ درصد خانواده های ایرانی به خدمات 
پهن بانــد و نیز افزایش متوســط ســرعت اینترنت 
مشترکان پهن باند به ۲۰ مگابیت بر ثانیه 

شده است.

ت متصل می شوند
ه اینترنت پر سرع

مشخصات نوکیا 9 در اسناد FCC  رویت شد80 درصد خانواده های ایرانی ب

 الگوریتم رتبه بندی گوگل قرار است به زودی دچار تغییر شــود و وب سایت ها را بر اساس نســخه  موبایل آنها رتبه بندی کند. با رشد 
 روزافزون کاربران گوشی  هوشمند، موتورهای جست وجو نیز توجه بسیاری به کاربران این دستگاه ها نشان می دهند. در همین راستا، موتور 
جست وجوی گوگل به زودی وب سایت ها را بر اساس نســخه  موبایل آن ها اولویت بندی خواهد کرد. به این ترتیب وب سایت های دارای نسخه 

دهند؛ البته این موضوع تنها در صورتی مخصوص موبایل، می توانند در نتایج جست وجو جایگاه باالتری در صفحه به خود اختصاص 
موبایل انجام شــده باشد. الگوریتم اتفاق می افتد که جســت وجو از طریق دستگاه  

دسکتاپ رده بندی می کند. کنونی گوگل، وب سایت ها را تنها بر اساس نسخه  

گوگل برای رتبه بندی سایت ها، سازگاری با موبایل را در نظر می گیرد

طراحی جلیقه ضدگلوله با ماده ای سخت تر از الماس
پژوهشــگران آمریکایــی موفق شــده اند 
با اســتفاده از گرافین، یــک جلیقه ضدگلوله 
فوق مســتحکم طراحی کنند. با اینکه پوشش 
یک جلیقه ضدگلوله ضخیم و ســنگین است، اگر 
پژوهشی که در دانشگاه شــهری نیویورک در حال 
انجــام گرفتن اســت نتیجه بدهد، ممکن اســت این 

استحکام حتی بیشتر هم بشود.
این پژوهشگران که به سرپرستی پروفســور»الیزا ریدو« 
)Elisa Riedo( در حال انجام پروژه هســتند، تشــخیص 
داده اند کــه دو الیه گرافین متراکم می توانــد به محض ضربه 

خوردن، استحکامی چون الماس پیدا کند.
گرافین، از اتم هایی که با الگوی شش ضلعی النه زنبور به هم متصل شده اند، تشــکیل شده که آن را به شکل ورقه هایی 
 با ضخامت یک اتم درمــی آورد. گرافین در میان دیگر موادی که به استحکام شــان مشــهور شــده اند، محکم ترین ماده 

دنیاست.

یکی از مقامات رســمی پنتاگون که در پروژه»رهگیری یوفوها« حضور داشته، مدعی شد که موجودات 
بیگانه از زمین دیدن کرده اند! یک مقام ســابق پنتاگون که برنامه دولتی محرمانه ای را برای مبارزه با 

تهدیدات»اشیای ناشناس پرنده« )یوفو( مدیریت می کرد، می گوید معتقد است که اشیای ناشناس از 
زمین دیدن کرده اند.

 )Luis Elizondo( »پیش تر برنامه»شناســایی تهدید هوافضایی »لوییــز الیزونــدو
اداره می کرد که سوابق فاش شده پیشــرفته« )AATIP( را 

شــده برخوردهایــی بــا آن، گزارشــات بررسی 
را نشــان می دهــد. یک هواگرد ناشــناس 
در مورد برخورد با براساس گزارشات بسیار 
سابق این پروژه هواگردهای بیگانه، رییس 
فکر می کند که ۲۲ میلیون دالری می گوید 

ماه اکتبر، در ما تنها نیستیم.»الیزوندو« در 
حد و مخالفت اعتراض به آنچه پنهان کاری بیش از 

آن در ســال ۲۰۱۲ داخلی با ایــن پروژه که ســرمایه گذاری روی 
آمریکا« استعفا داد.قطع شــده بود خواند، از کار در»وزارت دفاع 

بیگانگان وجود دارند! گوشی میان رده»میزو« با 4 دوربین در راه است
تصاویر مختلفی از گوشــی مرموز تازه ای از برند چینی میزو در فضای وب 
منتشر شده است که آن را با 4 دوربین به نمایش می گذارد. این گوشی 
احتماال میان رده ای است و سال آینده توسط Blue charm معرفی 
خواهد شد. تصاویر شماتیک و رندر شــده متعددی از یک گوشی 
ناشــناس میزو در روزهای اخیر در فضای وب منتشــر شد که تا 
حدودی شــبیه گوشــی های موجود این کمپانی چینی به نظر 
می رســد. درواقع 6 تصویر مختلف از این گوشی ناشناس فاش 
شــده که منبع انتشارشان ســازمان پتنت چین است. طبق 
شایعه های اخیر، کمپانی میزو قصد دارد یک گوشی تقریبا 
ارزان و میان رده را به نــام Meizu M6s در آینده نزدیک 
معرفی کند؛همچنین شــایعه شده اســت که پرچم دار 
 Meizu M15 Plus بعدی این سازنده چینی هم به نام
در بهار سال ۲۰۱۸ رونمایی خواهد شد. تولید گوشی 
 M15 Plus پیش از ایــن به تاییــد مقامات میزو 

رسید. 
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مدیر عامل شرکت آبفار در چادگان:
تضمین سالمت و تامین آب 

شرب در مواقع بحرانی 
چادگان آیین تجلیــل از عوامل اجرایی 

مانور تامین اضطراری آب شــرب روســتاهای 
شهرستان چادگان، در سالن همایش فرمانداری 
این شهرستان برگزار شد. مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب روستایی اســتان اصفهان، تامین آب 
شرب سالم و پایدار را وظیفه و ماموریت اصلی این 
شــرکت اعالم کــرد و گفــت: در زمــان وقوع 
حوادث،حفظ پایداری و ســالمت آب شرب در 
اولویت قــرار دارد و این مســئله در مطالعات و 
طراحی تاسیسات آبرسانی مورد توجه جدی قرار 
می گیرد.محمد حسین قرائتی، با اشاره به زلزله 
اخیر استان کرمانشــاه اظهار کرد: در این حادثه 
تامین آب شــرب به دلیل شکســتگی لوله ها و 
کدورت آب یکی از چالش های اساسی بود که با 
تالش هــای صورت گرفته برطرف شــد.قرائتی 
مناســب بودن تجهیزات و وسایل مورد استفاده 
برای خدمت رســانی به مردم به ویژه در شرایط 
اضطراری را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: برای 
درســت هزینه کردن اعتبارات تخصیص یافته، 

باید نظارت ویژه و جدی صورت گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان مطرح کرد:
فعالیت زنان در ۳۲ واحد 

گلخانه ای
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  دهاقان

دهاقــان با اشــاره به اینکــه اشــتغال زنان در 
عرصه های مختلف دارای اهمیت ویژه ای است، 
اظهار کــرد: مدیریــت شهرســتان دهاقان در 
عرصه های کشاورزی از حضور زنان استقبال کرده 
و در زمینه هــای آگاه ســازی، ایجــاد زمینــه 
فعالیت های جدیــد در منطقــه و آموزش های 
تخصصی توســط کارشناســان مجرب، از آنها 

حمایت می کند.
امیرصفرپور خاطرنشــان کرد: به این دلیل که 
زنان شهرســتان همواره فعالیت چشــمگیری 
در زمینه کارآفرینی داشــته انــد، توجه انجمن 
زنان کارآفریــن را به خود جلب کــرده و باعث 
شــدند جمعی از اعضای انجمن زنان کارآفرین 
تهران از مجموعه های تحــت نظارت و مدیریت 
زنان این منطقه بازدید کنند.وی گفت: از جمله 
مجموعه هایی که انجمن کارآفرینان تهران از آن 
بازدید کردند و از نزدیک بــا فعالیت زنان نمونه 
شهر آشنا شــدند، می توان به مجموعه تولیدی 
سوهان فروغی در دهستان قمبوان و گلخانه گل 
لیلیوم افشاری کیا واقع در شــهرک گلخانه ای 

اشاره کرد.
وی افــزود: طــی بازدیــد ایــن انجمــن از 
مجموعه های فعــال زنان، خالقیــت و نوآوری 
در کار و فعالیــت ایــن بانوان که علــت اصلی 
 موفقیــت آنها بــود، مــورد ارزیابی و بررســی 

قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان تصریح 
کرد: حضور زنان در عرصــه های مختلف بخش 
کشاورزی شهرستان شامل ۳۲ واحد گلخانه ای، 
یک صندوق خرد زنان، ۲ کارآفرین نمونه استانی 

و یک تسهیلگر نمونه کشوری قابل ذکر است.

مدیر کل بنیاد شهید در تیران وکرون:
حفظ وحدت،مهم ترین 

خواسته شهداست
مدیر کل بنیاد شهید و امور  تیران وکرون

ایثارگران استان اصفهان با اشاره به شفاعت ۷۲ 
نفر توسط شهدا در روز آخرت، تصریح کرد: شهدا 
قطعا افرادی که به خواسته های آنها جامه عمل 
پوشانده، راهشــان را ادامه داده و فرهنگ ایثار و 
شهادت را به نسل های بعدی منتقل کنند،  مورد 

شفاعت قرار خواهند داد.
داریوش وکیلی افزود: جوانان و نوجوانان بسیاری 
با فرهنگ ایثار و شهادت آشــنایی ندارند و باید 
 این فرهنگ را با نوآوری و خالقیت به آنها معرفی 

کرد.
وکیلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را زمینه ای 
برای شفاعت شــهدا در آخرت دانست و افزود: 
شیوه های مختلفی از جمله تولید آثار فرهنگی و 
هنری، ساخت کلیپ ارزنده، موسیقی و مواردی 
از این قبیل برای ترویج این فرهنگ وجود دارد 

که باید آنها را به کار بست. 
وی ضمن بیان اهمیت توجه به وصیت نامه های 
شهدا، یادآور شد: تاکنون ۱۴ هزار وصیت نامه در 
حین جمع آوری آثار شهدای استان، گرد آوری 

شده که حاوی مطالب و نکاتی قبل تامل است.
وکیلــی حفظ وحــدت را یکــی از مهــم ترین 

خواسته های شهدا عنوان کرد.

 پیکر شهید قاسم رضایی 
تشییع شد

 پیکر شــهید قاســم رضایی از تیپ فاطمیون 
پس از 50 روز مفقود بودن کشــف شــده و به 
شهرســتان تیران و کرون بازگشت و با حضور 

گسترده مردم این شهرستان تشییع شد.

به گفته اصغر ســلیمی، انتظار می رود با رونق صادرات،  برندســازی، 
بازاریابی، احداث صنایع تبدیلی و بسته بندی، خرید تضمینی و لحاظ 
کردن آن در سبد غذایی خانوار و توســعه تعاونی های پویا، از نابودی 

دسترنج چندساله کشاورزان جلوگیری شود.
 عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با بیان اینکه 
خسارت بیمه محصوالت کشاورزان به موقع و کامل پرداخت نمی شود،  
اضافه کرد: بخشودگی و اســتمهال دیرکرد وام های زیر ۱00 میلیون 
برای مدت محدود به صورت ناقص اجرا و بعد از مدتی کوتاه متوقف شد.

وی در ادامه خواستار کاهش تعرفه آب بهای کشاورزی )که در چندسال 
اخیر افزایش غیرمنصفانه داشته( از وزیر نیرو شد و اظهار کرد: هزاران 
اصله درخت سیب از بی آبی خشکیده و دچار تنش های شدید آبی شده 

است و آب شرب نیز به سختی تامین می شود.
نماینده ســمیرم ادامه داد: جا دارد دولت در مــورد طرح های آبیاری 
مدرن و اجرای آبخیزداری و بستن چاه های غیرمجاز و مدیریت منابع 
آبی موجود اقدام کند.سلیمی ادامه داد: زمزمه انتقال آب از منطقه ای 
که خود دچار خشکسالی چندساله است به ۷00 کیلومتر آن طرف تر با 

تونلی 6۷کیلومتری زیر شهرستان سمیرم، تنها شاهدی بر بی کفایتی 
در مدیریت پایدار منابع آب است و تصمیمات پشت درهای بسته، قابل 

اجرا در میدان های عمل نیست.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس دهم، خطاب به آخوندی، وزیر راه و 
شهرسازی نیز تاکید کرد: الزم اســت درباره پروژه های قول داده شده 
سمیرم-یاسوج، ونک-بروجن،  مهدی آباد-روســتای آغداش و سایر 
پروژه های حوزه های انتخابیه و حذف نقاط حادثه خیز ســرعت عمل 

داشته باشید.
وی یادآور شد: ضمن اینکه باید تاکید وزیر بهداشت درخصوص نصب 
دستگاه سی تی اســکن،  احداث درمانگاه تخصصی، ساختمان دیالیز، 
پانسیون پزشــکان و جذب پزشکان متخصص ســریعا عملیاتی شود، 
از وزیر آموزش و پرورش می خواهم به حال ۳۴ مدرســه تخریبی، ۴0 
مدرسه تعمیری و حقوق معلمان زحمتکش و همچنین همسان سازی 

حقوق بازنشستگان قبلی با فعلی فکری کند.
ســلیمی همچنین تاکید کرد: یکی از اهداف کالن کشــور در محور 
توسعه شهرستان سمیرم، رونق صنعت گردشگری است که باید برای 
 اشــتغال پایدار در این حوزه برنامه های کاربــردی با جدیت پیگیری 

شود.
نماینده ســمیرم خاطرنشــان کرد: زیرســاخت های الزم ورزشی با 

توجه به استعدادهای خدادادی جوانان 
ســمیرمی کافی نبوده که حتی برای 
حضور در مسابقات ورزشی مشکالت 
عدیده دارند که این موضوع هم نیازمند 

توجه ویژه وزیر ورزش است.
ایــن نماینده مــردم در مجلس دهم، 
خطاب به اســتاندار اصفهان نیز گفت: 
ضمن کاهش سختگیری های موجود 
در اســتان و حــذف کاغذبــازی ها و 
بروکراسی های مخصوص این استان 
با دیدگاه ملی و فراجناحی، الزم است 
با تعییــن و نصب مدیــران کاردان و 
شایسته با ســابقه اجرایی موفق،برای 
اشتغال زایی و جذب ســرمایه داری، 
زمینه تامین معــاش و رونق اقتصادی 
 و رفــع بیــکاری گســترده را فراهم 

کنید.

نماینده سمیرم در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی:

باید به فکر مجلس ترحیم باغداری سمیرم باشیم

سمیرم نماینده سمیرم در مجلس، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: شهرستان سمیرم یکی از قطب های تولید سیب 

درختی مرغوب با شهرت بین المللی است اما نرخ فروش سیب در باغ ها زیر قیمت تمام شده در اختیار دالالن قرار می گیرد که اگر وضع به همین 
منوال پیش رود باید به فکر مجلس ترحیم باغداری سمیرم باشیم.

جا دارد دولت در 
مورد طرح های 
آبیاری مدرن و 

اجرای آبخیزداری 
و بستن چاه های 

غیرمجاز و 
مدیریت منابع 

آبی موجود اقدام 
کند

باید به فکر مجلس ترحیم باغداری سمیرم باشیم

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرماندار شهرستان لنجان اظهار  لنجان

کرد: رییس جمهور در نشست اخیر ستاد مبارزه با 
مواد مخــدر، نجات یک معتاد را احیای بشــریت 
عنوان کرد و گفت: تالش و حرکت در مسیر مبارزه 
با مواد مخــدر و کاهش آســیب های مترتب این 

 موضوع، اقدامــی دینی، اخالقی، ملــی و انقالبی 
است.

سیدمحسن سجاد با اشاره به اینکه امروز گرایش 
جوانان به ســمت مواد مخدر صنعتی زنگ خطر 
را برای همه به صدا درآورده اســت، تصریح کرد: 

همان گونه که وزیر کشــور اعالم کــرد، در حال 
حاضر بیــش از 600 نوع ماده مخــدر صنعتی در 
محل هایی با عنوان آشــپزخانه تولید می شــود و 
کنترل این میزان تنوع کار ساده ای نیست، اما باید 
با آموزش به سمتی حرکت کنیم که جامعه به ویژه 
نسل جوان امتحان کردن مواد مخدر برای یکبار را 
نیز همانند امتحان کردن نیش عقرب خطرناک و 

کشنده بداند.

وی تمرکز بر پیشــگیری را تنها راه برون رفت از 
اعتیاد دانســت و گفت:آموزش های چهره به چهره 

دارای تاثیرگذاری  باالیی است.
وی در ادامه با بیــان اینکه ۳5درصــد از جرایم، 
مربوط به معتادان متجاهر است، عنوان کرد: طبق 
گزارش های ارائه شده به شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان لنجان، اکثر سرقت های 
خرد معموال توسط معتادان متجاهر انجام می گیرد.

 فرماندار لنجان تاکید کرد:
زنگ خطر گرایش جوانان به سمت مواد مخدر صنعتی 

مبارکه شهردار  مبارکه گفت : ۳۹۴ هکتار 

بافت فرسوده در شهرستان مبارکه وجود دارد که با 
عنوان بافــت تاریخــی، بافت ناکارآمــد میانی و 
پهنه های شهری با پیشینه روستایی تعریف شده 
است. سیدمحسن هاشــمی اظهار کرد: جمعیت 
ساکن در این بافت ها حدود ۲۷ هزار نفر تخمین زده 
می شود که جمعیت زیادی را دربر می گیرد. وی با 
بیان اینکه باز آفرینی فقط تخریب نیست، گفت: 
طراحی و باز آفرینی کارخانه ریسباف اصفهان در 
ســطح بین المللی الگوی خیلی خوبی برای سایر 
شهرها محسوب می شود. هاشمی با اشاره به اینکه 
شــهرداری ها با مشــکالت متعــددی در زمینه 
بافت های فرسوده دست به گریبان هستند، افزود: 
همه مردم شهرداری ها را متولی بافت های فرسوده 
می دانند. وی خاطرنشــان کرد: بافت فرســوده 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد 
و به همین دلیل برای باز آفرینی این بافت ها، همه 
ادارات و نهادهای دولتی باید همکاری داشته باشند.

شهردار مبارکه گفت: شــهرداری ها باید در بافت 

فرسوده شهر به عنوان محور فعالیت کنند، اما اگر 
مردم مشارکت نداشته باشند،  هیچ حرکتی نه تنها 
در بافت فرسوده، بلکه در بافت های مدرن شهر نیز 

نمی توان انجام داد. 
شهردار مبارکه گفت: در حال حاضر تنها امتیازی 
که در شهرســتان مبارکه در زمینــه بافت های 
فرسوده به مردم ارائه می شود، 60درصد تخفیف 

شهرداری هاست.

شهردار مبارکه:

باز آفرینی فقط تخریب بافت فرسوده نیست
رییس شورای اسالمی شهرضا گفت:  شهرضا

کارخانه نوین شهرضا مربوط به دوره پهلوی اول بوده 
و در سال ۱۳8۱ به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است.مهدی صالحپور افزود: یکی از کارهای 
بزرگ شــورای دوره پنجم باید ادامه تملک کارخانه 
نوین باشــد و الزم اســت بودجه ای برای تملک این 
کارخانه اختصاص یابــد. وی با بیــان اینکه تملک 
کارخانه نوین شهرضا در دستور کار شورای این شهر 
است، گفت: کارخانه نوین جزو تاریخ شهرضاست و 
مردم و شــهروندان شــهر عالقه زیادی به این بنای 
تاریخی دارند و هر چه سریع تر باید وضعیت مالکیت 
این بنا حل شود.رییس اداره میراث فرهنگی شهرضا 
گفت: کارخانه نوین تا چند سال پیش ثبت ملی بود اما 
متاسفانه با شــکایت مالکان از ثبت ملی خارج شد.
محمد حسن شــبانی با بیان اینکه در مرکز استان 
فضایی به وسعت این کارخانه با 5 سالن بزرگ وجود 
ندارد، تصریح کرد: برای تملــک کارخانه نوین باید 
چاره ای اندیشــیده و به کمک مسئوالن شهرستان 
بودجه تملک آن تامین شود.کارگر پیری که روزگاری 

را در این کارخانه سپری کرده اســت آنجا را معدن 
خاطره هــای کار و درآمد می دانــد و  از روزهایی یاد 
می کند که سه شیف صبح، عصر یا شب، با دوچرخه 
خودش را به این کارخانه می رساند و پشت دستگاه 
ریسندگی می ایستاد و 8 ساعت را با رنج زیاد به کار 
می پرداخت. این کارگر اکنون که دســت نوه اش را 
می گیرد تا در میدان حر قدم بزنند، با افتخار و شاید 
کمی افسوس می گوید:» آنجا کارخانه ما بوده است.«

رییس اداره میراث فرهنگی شهرضا:

کارخانه نوین با شکایت مالکان از ثبت ملی خارج شد

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان گفت: طرح امداد  کاشان

زمستانی اورژانس پیش بیمارستانی همزمان با سراسر کشور، از اواخر آذر ماه شروع به کار کرده و تا ۲0 اسفند 
امسال به مدت سه ماه ادامه دارد. دکتر حسین ریاحی گفت: مرکز فوریت های پزشکی این دانشگاه با ۲0 پایگاه 
شامل ۷ پایگاه شهری و ۱۳ پایگاه جاده ای و یک دستگاه خودروی اتوبوس آمبوالنس، ۲ اتاق فرمان، یک واحد 
فرماندهی عملیات و حدود ۱۲0 نیروی انسانی فوریت های پزشکی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 

به صورت مستقیم در این طرح مشارکت دارد.

آغاز طرح امداد 
زمستانی فوریت های 
پزشکی در کاشان و 

آران و بیدگل

خبر

 میراث فرهنگیشهرداری

فرماندهی انتظامی اردستان اظهارکرد:  اردستان

براثر وقوع یک فقره تصادف در محــور ترانزیت بادرود به 
اردستان، یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

سرهنگ رحمت ا... مهرانفرگفت: برابر اعالم ماموران حاضر 
در صحنه، مورد واژگونی مربوط به یک دستگاه خودروی 

پراید نقره ای رنگ با سه نفر سرنشین بوده است.
مهرانفر با بیان اینکه در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت شده، 
تصریح کرد: جسد وی به سردخانه منتقل شد و راننده و سرنشــین دیگر نیز به دلیل جراحات وارده توسط 
عوامل اورژانس به بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان انتقال یافتند و خودرو نیز در پارکینگ متوقف شد.
وی خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه برابر نظر کارشناس تصادفات پلیس راه، بی توجهی به جلو و عدم توانایی 

کنترل وسیله نقلیه بوده است.

تصادف در محور 
بادرود به اردستان 
حادثه آفرید

رییــس اورژانس پیش بیمارســتانی  نایین

شهرستان نایین گفت: در پی امدادخواهی برای کمک به 
مادر باردار در گردنه مالاحمد، امدادگران پایگاه اورژانس 
این گردنه به محل اعزام شــدند. رضا عباسی افزود: به 
هنگام انتقال مادر باردار به بیمارســتان، نوزاد دختر با 

کمک امدادگران پایگاه اورژانس گردنه مالاحمد، چشم به جهان گشود.
وی گفت: بر اســاس این گزارش، نوزاد پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و اکسیژن درمانی از سوی 
تکنســین های فوریت های پزشکی ۱۱5 نایین به همراه مادر، به بیمارســتان نایین منتقل شد. رییس 
اورژانس پیش بیمارســتانی شهرســتان نایین افزود: در حال حاضر وضیعت جسمی مادر و نوزاد که در 

زایشگاه بیمارستان حشمتیه بستری هستند، خوب بوده و هر دو در سالمت کامل به سر می برند.

نوزاد نایینی در 
آمبوالنس چشم به 
جهان گشود

جوابیه مسئوالن به مشکالت 
ایمنی دبستانی در شهر درچه

در پــی اعالم خبــر تجمع  درچه

اعتراضی اولیای دانش آموزان مدرسه دخترانه 
مالصدرای شهر درچه، اداره آموزش و پرورش 
خمینی شــهر با ارســال جوابیه ای به این 
مشکل اولیای دانش آموزان پاسخ داد که در 

ادامه متن و تصویر نامه منتشر شده است.
بسمه تعالی

موضوع:مشکالت ایمنی ساختمان دبستان 
مالصدرا

با سالم واحترام
پس ازحمد و درود وصلــوات بر محمد و آل 
محمد )ص(، ضمن تشکر و قدردانی از اهالی 
محترم وشــهید پرور درچه، به اســتحضار 
می رســاند باتوجه به تغییر مدیریت آموزش 
و پرورش شهرســتان خمینی شــهر و عدم 
اطالع از موضوع،  بــه محض اطالع در رابطه 
با این مشــکل ،پیگیری هــای الزم در این 
خصوص توســط کارشناســان محترم اداره 
قبل از اعتراض اولیــای گرامی به عمل آمده 
بود و نیــز در روز تجمع اولیــای گرامی، با 
اعزام ســریع کارشناســان این مدیریت به 
محل و مذاکــره باخانواده هــا، مقرر گردید 
جلسه مشترکی باحضور مســئوالن اداره و 
اولیای گرامی در این خصوص برگزار شــود 
 یا هم اندیشــی پیگیری هــای الزم به عمل 

آید. 
الزم به توضیح است طی مکاتبه با اداره کل 
نوسازی مدارس، درخواســت بازدید فوری 
مهندســان برای ارائه نظرات کارشناســی 
درخصوص مدارس این منطقه صورت گرفته 

است. 
حسین آقا بابایی
 مدیر آموزش و پرورش خمینی شهر

مدیر آبفای شهرستان اردستان:
عملیات اجرایی طرح فاضالب 

شهرک ولیعصر آغاز شد
مدیــر آبفای شهرســتان  اردستان

اردستان گفت: عملیات اجرایی طرح فاضالب 
شــهرک ولیعصر)۲0۹( به طول یک و نیم 
کیلومتر با اختصاص بیش از ۲ میلیارد و 500 
میلیون ریال از محل اعتبارات آب و فاضالب 
آغاز شده و مجموع طرح فاضالب این شهرک 
با بیش از پنج کیلومتــر لوله گذاری اصلی و 

فرعی است.
ســید عباس شــریعتمدار افزود: هم اکنون 
مرحله نخست آن در حال اجرا بوده و مرحله 
دوم نیز به هفت میلیارد و 500 میلیون ریال 
اعتبار نیــاز دارد که باید از محــل اعتبارات 
استانی و خودیاری ۳50 مشترک این شهرک 

تامین و اجرایی شود. 
مدیــر آبفــای شهرســتان اردســتان 
بیــان کــرد: متقاضیــان مــی توانند حق 
انشــعاب را در ۲۴ مــاه به صورت قســطی 
پرداخت کننــد و تنها تا پایان ســال جاری 
 فرصــت اســتفاده از این طــرح را خواهند 

داشت.
 وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه جهــت 
تامیــن آب آشــامیدنی در شهرســتان 
۲ حلقــه چــاه جدیــد در   اردســتان 
 شــهرهای زواره و مهابــاد حفــر شــده 
اســت، گفت: همچنین درخصوص تعویض 
یک ایســتگاه جدید با بیــش از ۱۷ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات شرکت آب و فاضالب 
 اقدام شــده است. شــریعتمدار خاطرنشان 
ســاخت:۱00 درصد جمعیت شهری تحت 

پوشش شبکه آبرسانی هستند.

واکنش

خبر

عکس نوشت 
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تحدید حدود اختصاصی
10/5 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  11516/1581 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام صغرا سلطانی کوپائی فرزند حیدرعلی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027006358- 96/5/31 مفــروز گردیده با توجه بــه اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قاونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13  قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و بر  طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1396/10/25 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:29945 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/19 چون آقای ســید محمد حسینی ایچی فرزند سید حســین نسبت به ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 21 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 7897/1344 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 258175 که در صفحه 407 دفتر 45 خوراسگان به 
نام نامبرده سابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری 
انجام نشده و طبق سند 49434-91/4/21 دفتر 107 اصفهان  در رهن وثیقه می باشد. به 
علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 30254 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )221 کلمه، 

3 کادر(
اجراییه

10/20 شماره اجراییه:9610420352400331  شماره پرونده: 9309980352400792 
شــماره بایگانی شــعبه:930840 بموجب درخواســت اجــراي حکم غیابــی مربوطه 
9409970352400207 محکوم علیهم 1- سید فرشــید بهبهانی موسوی فرزند احمد 
2- سید فرید بهبهانی موسوی فرزند رحمت اله  3- پرسیا بهبهانی موسوی فرزند رحمت 
اله 4- سید رحمت اله بهبهانی موســوی فرزند رحمان  همگی به نشانی مجهول المکان 
محکومند به 1- مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان را متضامنا به پرداخت 
مبلغ دویست و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله به 
میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ چــک لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان 
محکوم می نماید 2- پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 12/000/000 
ریال در حق محکوم له موسسه مالی اعتباری کوثر به نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی 
نرسیده به چهار راه ملک مجتمع ستاره دفتر سرپرستی استان اصفهان به وکالت مسعود 
کریمی فرزند محمد تقی به نشانی هشت بهشت غربی چهار راه ملک مجتمع الماس طبقه 
دوم واحد 3 دفتر آقای انصاری.  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 

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 فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 29679 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)494 کلمه، 5 کادر(

اجرائیه
پرونــده:  شــماره   9610106836606519 ابالغنامــه:  شــماره    10 /21
9409986836600835 شــماره بایگانی شــعبه: 941317 پیرو آگهی های منتشره در 
جراید بدینوسیله به خانمها مرضیه ومریم حسین زاده و سیاوش و کیومرث حسین زاده که 
مجهول المکان می باشند ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 6 دادگاه اصفهان در 
پرونده کالسه 941317 به موجب دادنامه 9509976836600730 مورخ 1395/04/26 
صادره از شــعبه 6 خانواده محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال 
حسب السهم و پرداخت مبلغ 6/300/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و نیز چهار میلیون 
ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم لها حق االجرا مبلغ 10/500/000 ریال محاسبه و 
پرداخت آن به عهده محکوم علیهم میباشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های 
اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م 
وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیرالنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر این صورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود. ) نشانی: اصفهان خ میرقندرسکی )خ میر(- حد فاصل چهار باغ باال وپل میر 
مجتمع قضایی شهید قدوســی طبقه 2 اتاق 202( م الف: 29622 شعبه 6 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان  )246 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

10/22 شماره اجراییه:9610420350500386  شماره پرونده: 9509980350500834 
شماره بایگانی شــعبه:950963 بموجب دادنامه غیابی شماره 9609970350501013 
محکوم علیهم 1- محمود جلیلــی فرزند علی 2- محمد جلیلی فرزند علی 3- حســن 
دکامین فرزند خیراله همگی به نشــانی مجهول المکان متضامنا محکوم اند به حکم به 
پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 15/920/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد فوق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور 
چک 769094 به تاریخ 1395/08/30 لغایت زمان پرداخت وجه در حق محکوم له حمید 
تحسیری فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خیابان مشتاق سوم کوچه بیمارستان چمران 
کوچه شهید رحمانی پالک 63 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت اجرای 
احکام موظف است عالوه بر هزینه دادرســی فوق الذکر میزان 50 درصد هزینه دادرسی 
را در زمان اجرا از محکوم علیه وصول وایصــال نماید رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 

الزامیست  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 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: 29626 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)449 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

10/23 شماره اجراییه:9610420350500402  شماره پرونده: 9509980350500977 
شماره بایگانی شــعبه:951115 بموجب دادنامه غیابی شماره 9609970350500642 
محکوم علیه 1- مرجــان ضیغمی امنیه فرزنــد محمد علی 2- محمــد علی ضیغمی 
امنیه فرزند حسین هر دو به نشــانی اصفهان خ کاوه خ بهمن کوچه کیمیا واحد 3 طبقه 
دوم محکومند به پرداخت مبلــغ 240/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 
6/895/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت 
دیرکرد وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 1395/07/14 لغایت 
زمان پرداخت وجه در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد بــه نمایندگی علیرضا زمانی به 
نشانی اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ 3 با وکالت محبوبه السادات تدین فر فرزند سید 
رسول به نشانی اصفهان خ نیکبخت غربی ساختمان ماکان واحد 45 و پرداخت نیم عشر 
اجرایی در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست.  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 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 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: 29627 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)494 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

10/39 مشــخصات محکوم علیه : تضامنی: 1- خانم ملیحه عرب خورآبادی فرزند علی 
، 2- علی محمد رزاقی فرزند حسین ،  نشــانی محل اقامت: مجهول المکان خانم ملیحه 
عرب خورآبادی، مشخصات محکوم له: روح اهلل صالحی راد فرزند حبیب اهلل ، شغل : آزاد، 
نشانی محل اقامت : آران و بیدگل ، خیابان جمهوری ، بهار 11 ، منزل روح اهلل صالحی، 
محکوم به : به موجب رای شماره 240 تاریخ 96/03/23 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ شصت و شــش میلیون ریال به صورت تضامنی به عنوان اصل خواسته با احتساب 
خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک 94/02/05 لغایت یوم الوصول آن و نیز 
خسارات دادرسی آن ، ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 669 /5/2/96 قاضی شعبه 3 شورای 

حل اختالف آران و بیدگل)229 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/42 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1287/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/12/23، مشخصات خواهان: محمد کریمی فرزند اصغر به نشانی خمینی شهر خ 
ش فهمیده خ شهیدان موســوی ک فردوس نبش فردوس 6، مشخصات خوانده: سعید 
عاشوری،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 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 رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6125 شعبه 
 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )164 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

10/44 شماره: 408/95 به موجب رای شماره 544 تاریخ 95/8/25 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- حمید احمدی 
2- شرکت ساختمانی و راه ســازی برد هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم است  
متضامنا به پرداخت مبلغ 56/250/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 703/125 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/17 لغایت اجرای حکم و 
پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: مصطفی توتونیان 
فرزند جعفر به نشانی اصفهان ملک شهر خ فتح کوچه آبان پ 61،  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، صریحاً اعالم نماید. م الف:6128 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )185 کلمه، 2 کادر(

اجراییه
10/25 شماره اجراییه:9610420350500390  شماره پرونده: 9509980350501062 
شماره بایگانی شــعبه:951212 بموجب دادنامه غیابی شماره 9609970350500717 
محکوم علیه مهدی ابوالقاسمی فرزند حسنعلی به نشــانی اصفهان میدان امام چهارسو  
میناسرای هنر ماندگار توسط برادرش محسن ابوالقاســمی پ 1 محکوم است به انجام 
تعهد خود مبنی بر احداث بنا موضوع قــرارداد 1394/9/23 و پرداخت 5/323/500 ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له اکبر رحیمی دشتی فرزند 
محمد علی به نشانی اصفهان جاده آبشار سوم روســتای دشتی امالک شایان کدپستی 
8169145159 و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیست.  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 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 حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 29629 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)407 کلمه، 

4 کادر(
اجراییه

10/26 شماره اجراییه:9610426796200135  شماره پرونده: 9509986796201560 
شــماره بایگانی شــعبه:951576 بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096796201240 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796200845 محکوم علیه 
علی صفدریان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته ) به خواسته وجه دو فقره چک به شماره های 665793 مورخ 88/10/25 
به مبلغ 25/500/000 ریال – 073730 مورخ 88/10/15 به مبلغ 25/500/000 ریال( 
و پرداخت مبلغ 1/545/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چکهای موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی شمس فرزند 
محمد علی به نشانی اصفهان خ کهندژ جنب بانک ملی ش اشراقی ک31 پ 3 با احتساب 
پرداخت نیم عشر دولتی.  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 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 حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 

34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الف: 29599 شعبه 32  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )425 کلمه، 

5 کادر(
اجراییه

10/27 شماره اجراییه:9610426793500100  شماره پرونده: 9609986793500521 
شــماره بایگانی شــعبه:960525 بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096793501403 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793502296 محکوم 
علیه نرگس رضایی حیدری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت وجه سفته به شــماره 905144 )سری/4( و مبلغ 1/145/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)96/5/11( لغایت اجــرای حکم در حق محکــوم له مصطفی شمســی خوزانی فرزند 
عبدالحسین به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شــهر خیابان اشرفی اصفهانی 
محله فتح آباد ک شــهید مجیری بن بســت شمس کدپســتی 8416644161 همراه 
09133062428 و نیم  عشر در حق اجرای احکام،  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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
 مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و
 کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص 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 اعســار 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 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: 29601 شعبه 5  مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم(  )419 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

10/28 شماره اجراییه:9610426793700077  شماره پرونده: 9509986793701234 
شماره بایگانی شــعبه:951234  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096793701781 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793702868 محکوم 
علیه فرشته نبهانی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/245/000 ریال هزینه دادرسی 
و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/08/26 لغایت اجرا 
حکم در حق محکوم له ابوالفضل کاظمی فرزند امراله به نشــانی اصفهان خ برازنده بن 
بست آهو پ 79 و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
 به طور مشــروح مشــتمل 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 اشــخاص 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 بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون 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: 29608 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم(  )403 کلمه،4 کادر(
اجراییه

10/29 شماره اجراییه:9610426795700043  شماره پرونده: 9609986795700441 
شــماره بایگانی شــعبه:960441 بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096795700240 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795700916 محکوم علیه 
محمد علی یزدانی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه های نشر آگهی پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
084680-89/3/1 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم لــه احمد رضائی فرزند عباس 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ مصلی کوچه شــهید مرادی بن بست مهتاب 
 پالک 56 و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  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

 محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هــر نحو با انگیــزه فرار از 
ادای دین به نحــوی که باقیمانــده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم به 
یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت امــوال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکــم علیه از 
زندان منوط بــه موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهــد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
م الف: 29609 شــعبه 27 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )413 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/34 شماره:1396/04/447566-1396/9/26 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 287 مترمربع  پالک ثبتی شماره 3286 فرعی از 193- اصلی واقع 
در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 9034 در صفحه 319 دفتر امالک جلد 

43 به نام ناصر قربانی کوشــکی فرزند محمود  به شناسنامه 31 نطنز تحت شماره چاپی 
مسلسل 853155 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی بــه شــماره وارده  960407061558661-1396/09/25 بــه انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 64340 الی 1396/09/25-64342 
به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 7  نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن به 
علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 508 عباســعلی عمرانی رئیــس ثبت اســناد و امالک نطنــز)242 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

10/43 کالسه پرونده 96/870 شماره دادنامه: 1209-96/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: احمدرضا رحیمی فرزند حیدر به نشانی 
خمینی شهر خ کهندژ جاده کاشان موزائیک ســازی اخوان رحیمی، خوانده: ناصر صالح 
لیالن فرزند حکمعلی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواست تقدیمی دعوی آقای احمدرضا 
رحیمی فرزند حیدر  بــه طرفیت آ قای ناصــر صالح لیالن فرزند حکمعلی به خواســته 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 215/5510519 مورخ 
96/7/15  عهده بانک توسعه تعاون به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشــت مصدق چک و  گواهی عدم پرداخت آن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 96/8/2 و عدم الحیه دفاعیه از جانب وی و 
با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شــورا 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 
شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 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 دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال  بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت خســارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.  م الف:6126 
 شعبه سوم حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر )363 کلمه، 

4 کادر(

اعالم مفقودی 
مدرک تحصیلــی دانشــگاهی کاردانــی معماری از 
 دانشــگاه خوراسگان ســال تحصیلی 88-87 به نام

 یلدا شفیق به کدملی 1292918918 و شماره شناسنامه 
2529 فرزند هدایت ا... مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. شماره تماس: 09138004675 
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دستگیری متخلف فروش عقاب 
طالیی در فضای مجازی 

متخلف فروش یک پرنده عقاب طالیی در فضای 
مجــازی با همــکاری پلیس فتا در شهرســتان 

گلپایگان دستگیر و به مراجع قضائي معرفي شد.

به گزارش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
گلپایگان؛ مامــوران یگان حفاظت ایــن اداره با 
همکاری ماموران  پلیس فتا شهرستان گلپایگان 
شــخصی که در فضای مجازی اقدام به عرضه و 
فروش یک پرنده عقاب طالیي را کرده بود دستگیر 
کردند.این پرنده شکاري)عقاب طالیي( کشف و 
ضبط و پرونده قضائي جهت سیر مراحل قانوني به 

دادگستري گلپایگان ارجاع شد.

وقتی زلزله سوژه جدید شبکه های 
مجازی می شود؛

راهی برای فرار  
ایرانیان بـا وجود اینکه همیشـه 
بـه انسـان هایی عبـوس معروف 
هسـتند و اینکـه در مقابـل خندیـدن بسـیار 
مقاومـت می کننـد، امـا روحیه لطیـف و طنازی 
دارنـد. نمونـه آن را شـاید بتـوان در حـوادث و 
بالیـای طبیعی در شـبکه های مجازی مشـاهده 
کرد.اینکـه بالفاصلـه بعـد از وقـوع چنیـن 
رخدادهایـی بـرای تسـکین آالم خـود و شـاید 
تقویـت روحیـه مـردم آن منطقـه، بـه انتشـار 
متن هایـی فـان در فضـای مجـازی اقـدام 

می کنند. 
روانشناسـان اجتماعـی معتقدنـد کـه سـاختن 
جـوک و لطیفه یکـی از راه هایی اسـت کـه افراد 
برای فرار از ترس و شـوکه شـدن پیـدا می کنند.
در سـال جاری چندین شـهر ایران درگیـر زلزله  
شـده انـد و در جدیدتریـن آن تهران، کـرج و قم 
اسـتان هایی بودنـد که از شـر این بـالی طبیعی 

در امـان نبودند.
 بعـد از وقـوع زلزلـه سـیل عظیـم کامنـت هـا و 
عکس هـای جالـب و قابل توجـه در میـان مردم 
دسـت به دسـت شـد و این بـار ایـن شـهروندان 
تهرانـی بودنـد کـه بـرای فـرار از ترس بـه طرح 

جـوک و لطیفـه پنـاه آوردند.

در همـان دقایـق ابتدایـی بعـد از وقـوع زلزلـه 
۵.۲ ریشـتری در تهـران، شـهروندان تهرانـی به 
دنبـال راهی بـرای فـرار از شـوکه شـدن بودند و 
چه راهـی بهتـر از سـاختن لطیفه های سـرگرم 

کننـده در فضـای مجـازی!
در ادامـه تعـدادی از ایـن طنـازی هـا را بـا هـم 

مـی خوانیـم:
 مـردم بدبخـت تهـران نـه از تـرس زلزلـه 
می تونـن برن تـو خونشـون بخوابـن نـه از ترس 

آلودگی می تونن بیرون بخوابن.
  فکـر می کردیـم از آلودگـی زودتـر بمیریـم، 

زلزله سورپرایزمون کرد.
  این زلزلـه مثل غربال مـی مونه، تیـپ هایی 
رو تـو محـل می بینـم کـه بـاورم نمیشـه هـم 
محلیـم، یکـی از همـکارام رو هـم دیـدم نمـی 

دونستم همسایه است!
 کـرج زلزلـه میـاد، تهـران می لـرزه، قـم 

تعطیل می شه
ولی فـردا می تونیـم به بهونـه اینکـه تا صبح   

بیدار بودیم از ترس زلزله شرکت نریم!
ما االن یه ربعـه تـوی خیابونیم هنـوز نه پتو   

دادن نه کانکس!
فصـل هـا در ایـران: بهـار، تابسـتان، زلزلـه،   

زمستان
البتـــه ایـــن شـــوخی هـــا احتمـــاال تمامـــی 
نـــدارد و تـــا روزهـــای آینـــده هـــم پایتخـــت 
ـــرد  ـــد ک ـــغول خواه ـــود مش ـــه خ ـــینان را ب نش
ــان  ــود را  نمایـ ــازی خـ ــر طنـ ــیاری هنـ و بسـ

خواهنـــد کـــرد.

 در این مراســم فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه قرارگاه مبارزه با 
سرقت در استان های پر خطر در دستور کار قرار دارد، گفت: ۷۰ درصد 
سرقت ها در ۱۴ اســتان انجام می شــود این در حالی است که یکی از 
اولویت های نیروی انتظامی در زمان حاضر پیشگیری و مقابله با انواع 
سرقت است که بیش از ۵۰ درصد از سرقت های خرد توسط افراد معتاد 

انجام می شود.

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در طرح تحرک نیروی انتظامی 
اســتان اصفهان عنوان کرد: این امر در راســتای ارتقای امنیت استان 
اصفهان بوده و امیدوارم طرح تحرک و راه اندازی گشت های ویژه مقابله 
و پیشگیری موجب رضایت بیشتر شهروندان شود. نیروی انتظامی امروز 
در بیش از هشت هزار و ۷۵۰ کیلومتر مرز و در همه شهرها و روستاها 

حضور دارد و نظم و امنیت را به مردم کشور هدیه می کند.

وی بابیان اینکه تا قبل از ســال 9۴، هر ســال حدود ۱۵ درصد رشد 
سرقت ها را داشــتیم، اظهارکرد: با مجموعه اقدام های انجام شده این 
رشد در سال 9۴ متوقف شد و در ســال 9۵ حدود ۱۰ درصد و در سال 
96 تاکنون بیش از پنج درصد کاهش یافته اســت و توانستیم در حوزه 
برخورد با جرایم خشن، سرقت به عنف و سرقت مسلحانه به میزان ۴۰ 

درصد کاهش داشته باشیم.
فرمانده نیروی انتظامی با اشــاره به کاهش چهار درصدی سرقت های 
خرد در کشور افزود: در این زمینه اعتیاد یکی از علل سرقت های خرد 

است به طوری که بیش از ۵۰ درصد سارقین معتاد هستند.
وی با تاکید بر اینکه خوشایندســازی در کالنتری و پاسگاه ها یکی از 
ماموریت های ماست، افزود: طرح مبنا نیز در راستای مدیریت و کیفیت 
در کالنتری و پاســگاه ها اجرایی می شود. یکی دیگر از اقدامات نیروی 
انتظامی راه اندازی مراکز مشــاوره در ۷۰۰ کالنتری کشور بوده که با 
راه اندازی این مراکــز از ۴۰۰ هزار پرونده ارجاع داده شــده در مراکز 
مشاوره ۷۰ درصد به مصالحه ختم شد، کالنتری ها هنوز با ایده آل های 
تعیین شــده در طرح تحول فاصله دارند و برای دست یابی به اهداف 
مورد نظر، ۲ ســال دیگر زمان نیاز داریم و با اجرای این طرح وضعیت 
ظاهری کالنتری ها و رسیدگی به مشکالت مردم نسبت به سال های 
گذشته ۲۰ درصد بهبود یافته است. ســردار اشتری در پاسخ به سوال 
یکی از خبرنگاران در خصوص فرقه های انحرافی با اشاره به رصد کامل 
فعالیت فرقه های انحرافی در کشــور تصریح کرد: در نیروی انتظامی 
روی فعالیت گروه های منحرف و شیطان پرست و عرفان های کاذب در 
سطح کشور کار می کنیم و بر این امر اشراف داریم که با هماهنگی قوه 
قضائیه همکاری خوبی را با نیروی انتظامی داشته و اقدامات پیشگیرانه 
و مقابله ای صورت گرفته است.وی با اشاره به طرح تحول کالنتری ها نیز 
گفت: از سال گذشته قرارگاه تحول در کالنتری ها و پاسگاه ها با دو هدف 
اصلی تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق مردم راه اندازی شــده است.

فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه ما به برخورد 
مناسب نیروهایمان با مردم تاکید داریم، اضافه کرد: ما تعصبی نداریم و 

برخورد الزم را با متخلفان خواهیم داشت.
سردار اشتری تعامل ســازنده مردم و نیروی انتظامی را اثرگذار عنوان 
کرد و گفت: کاهش تصادفات جاده ای و تلفات آن حاصل همین تعامل 

بوده است.

نوسازی ناوگان خودرویی نیروی انتظامی استان اصفهان؛

طرحی برای تحرک

چند وقتی است که نیروی انتظامی استان اصفهان در جهت ارتقای ناوگان خودرویی خود به منظور افزایش امنیت شهروندان 
و بهبود وضعیت ناوگان فرسوده این ارگان دست به نوســازی خودروهای خود زده است. به همین منظور طرح تحرک با حضور 

مسئوالن کشوری و استانی در اصفهان برگزار شد.

عکس  روز 

نان اسیدی! 

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
گفت:وضعیت ناگوار آردهــای توزیعی درماه های 
گذشته، نارضایتی گسترده نانوایان را سبب شده 
و به همین علت برخــی از کارخانجات برای جلب 

رضایت مشــتریان خود ســعی کرده اند با تزریق 
افزودنی های تقویت کننده ماننــد ویتامین ث و 
 بهبود دهنده ها بخشــی از اعتراضــات را کاهش 
دهند. محمــد رضا خواجه افزود: یکــی از عواقب  

تزریق افزودنی به آرد، خشکی زودرس نان، سفتی 
نان،  شــکنندگی نــان و التهاب پوســتی و ترک 
خوردگی انگشــتان  برخی از نانوایان سنتی مثل 
سنگک است. وی افزود: افزودنی های نانوایی حدود 
3۰ درصد در بهبود کیفیت خمیــر موثرند و باید 
برای جلوگیری از شور شــدن نان در کارخانه آرد 
باهم ترکیب شده و یا از گندم خارجی برای تقویت 
گندم های داخلی استفاده شود؛ وگرنه چاره ای جز 

سرپیچی از دستور وزارت بهداشت  وجود ندارد.
وی با بیان اینکه طبق گفته وزارت بهداشت برای 
هر کیسه آرد به جای استفاده نمک از  6۰۰ تا 8۰۰ 
گرم باید ۴۰۰ گرم استفاده شود، گفت : نانوایی ها از 
اسید سیتریک ، اسید تارتاریک و  اسید اسکوربیک 
در آرد استفاده می کنند و شورای سالمت به جای 
جلوگیری از عمل نانوایــان فقط روی مقدار نمک 

تمرکز کرده و جریمه می کند.

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان از افزایش کیفیت نان با مواد شیمیایی 
خبر داد؛

نان اسیدی! 

اولین مرکز بــاروری و ناباروری دولتــی مجهز به 
آزمایشگاه و IVF ، ICSI و PGD در مرکز آموزشی 
و درمانی بهشــتی با عنوان بخش باروری و درمان 
ناباروری حضرت مریم به همت خیرین و مسئوالن 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افتتاح شد. 
دکتربهناز خانی، رییس بیمارستان شهید بهشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به ۷ هزار متر 
مربع مساحت بیمارســتان که  مجهز به بخش های 
جراحی زنان، مامایی، آی ســی یــو خاص بیماران 
مشــکل دار، اتاق های عمل و زایشگاه و مجهزترین 
بخش نوزادان اســت، گفت: این مرکز اولین مرکز 
درمان ناباروری دولتی در اصفهان است که در سال 
93 اقدامات الزم برای توســعه این بخش شروع و 
۴۵۰ مترمربع به مســاحت این قسمت اضافه شد و 

به همت خیرین مطابق با استانداردهای روز احداث 
شــد. وی گفت: بالغ بر یک میلیارد و۲۵۰ میلیون 
تومان از ســوی وزارت به این مرکز اختصاص داده 
شــد ولی برای تجهیز بخش نوزادان و آزمایشــگاه 
کافی نبود و بقیه توسط خیریه های مختلف استان 
تامین شد. همچنین حدود سیصد میلیون مربوط به 
وسایل آزمایشــگاه ژنتیک از این طریق تامین شد. 
ضمن آنکه بــرای تامین تجهیــزات PGD به ۲۵۰ 
میلیون تومان نیاز داریم. خانی اهمیت آزمایشــگاه 
ژنتیک را در تشخیص بیماری های ژنتیک در قبل از 
بارداری و در حین بارداری با IVF عنوان کرد که این 
موضوع در تشخیص جنین های بیمار اهمیت دارد. 
وی با اشــاره به اینکه این مرکز مجهز به آزمایشگاه 
آندرولوژی، جنین شناســی، PGD، انتقال جنین، 
انجام میکرو، فریز جنین، تخمک و اســپرم اســت، 
از امکان فریز تخمک و اســپرم برای افراد مبتال به 

سرطان و بیماری های خاص که نمی توانند شرایط 
بارداری را تحمل کنند، خبر داد. 

وی افزود: دو اتاق عمل، شش تخت ریکاوری، چهار 
کلینیک درمانی و سونوگرافی همچنین متخصصان 
زنان، نــوزادان، بیهوشــی، بیولوژی، کارشناســان 

پرستاری و مامایی در این مرکز فعال هستند. 
وی با اشاره به باال بودن هزینه های درمان ناباروری 
به ویژه در مراکز خصوصی، وجود چنین مرکزی برای 
اصفهان را با وجود ۵ میلیــون زوج نابارور، ضروری 
خواند و افزود: این مرکز عالوه بــر پذیرش بیماران 
استان، از استان های خوزستان، چهارمحال و دیگر 

استان های کشور مراجعه کننده دارد. 
وی ابراز امیدواری کرد که قطب درمانی این بخش  
در سطح استان، کشور و حتی بین المللی ارتقا یابد و 

بتواند پذیرای بیمارانی از خارج از کشور باشد.
دکتر صانعی، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

با تقدیر از خیرین که حدود یک سوم هزینه ساخت 
و تجهیز این مرکز را تامین کــرده اند، یکی از نقاط 
ضعف دانشگاه علوم پزشکی را نداشتن بخش درمان 
ناباروری اعالم کرد و افزود: چون این خدمات، گران 
قیمت و هایتک است، در تحمل قشر محروم نبود، اما 
ابالغ سیاست های کالن رهبری توانست به احداث 

این مرکز کمک کند. 
وی گفــت: کمیته ای بــرای بررســی اولویت ها و 
نیازهای تجهیزاتی بیمارســتان، تعیین شده است 
و اگر تجهیزات کامل شــود، می توانیم بخش الگو و 
نمونه ای در ناباروری در استان اصفهان داشته باشیم. 
صانعی با اظهار خرســندی از همکاری بین بخشی 
در این مرکز با حضور اساتید و متخصصان برجسته 
زنان و نازایی، آزمایشگاه ژنتیک و بخش های مرتبط، 
گفت:باید تالش کنیم تا این مرکز به بهترین مراکز 

باروری و درمان ناباروری تبدیل شود.

به همت خیرین و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح اولین مرکز باروری و  درمان ناباروری دولتی در استان اصفهان 

تصویری زیبا که این پاکبان 
خوش سلیقه شیرازی خلق کرد

هدف گیری دولت تا چه اندازه حرفه ای 
است؟

 ایجاد اشتغال
 سیبل الیحه بودجه 97

معضــل بیــکاری در حــال حاضــر متعلق به 
جمعیت میلیونی فارغ التحصیالن اســت و این 
بحران در حالــی گریبانگیر فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی شــده که دولت تا کنون نتوانسته در 
این زمینه اقدامی اساســی انجــام دهد. رییس 
دولت دوازدهم در زمان تقدیم الیحه پیشنهادی 
به مجلس شورای اســالمی حذف فقر مطلق و 
ایجاد اشتغال را به عنوان سیبل الیحه بودجه 9۷ 
معرفی کرده است. همچنین روحانی در اجالس 
ملی حقوق شــهروندی، یکی از بزرگ ترین حق 
شهروندی جوانان را اشتغال دانست. این سخنان 
در حالی ایراد شــده که بر اســاس آمارها و در 
جدیدترین اخبار، اعالم شده است که نرخ بیکاری 
 در کشــور روند صعودی دارد. بــه گزارش مهر؛
 بر اساس بررسی انجام شده توسط پژوهشکده 
آمار ایران، حدود 3۴ درصد از افراد فارغ التحصیل 
عالی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند. ۷۱ درصد 
از افراد فارغ التحصیل عالــی غیرفعال را زنان و 
۲9درصد را مردان تشکیل می دهند. 3۲ درصد 
از این افــراد دارای مــدرک کاردانی، 6۲ درصد 
دارای مدرک کارشناسی و 6 درصد دارای مدرک 
کارشناسی ارشــد و باالتر هســتند. با استفاده 
از این نتایج می تــوان گفــت از ۷ میلیون نفر 
فارغ التحصیل عالــی که از آمارگیــری نیروی 
کار سال ۱39۴ برآورد شــده است، حدود ۲.۴ 
میلیون نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هســتند 
که از این تعداد ۱.۷میلیون نفــر به زنان و ۷۰۰ 
هزار نفر به مــردان اختصــاص دارد؛همچنین 
برآورد فــارغ التحصیالن غیر فعــال در مقاطع 
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر 
به ترتیــب ۷۵۰ هزار، ۱.۵ میلیــون نفر و ۱۵۰ 
هزار نفر است.طبق آمار پژوهشکده آمار ایران؛ 
رشته حفاظت محیط زیســت با ۴9 درصد فارغ 
التحصیل بیکار در صدر جدول بیکارترین رشته 
های دانشــگاهی در ایران قرار دارد و بعد از آن 
علوم رایانه ای با ۴۰ درصد در رده دوم ایســتاده 
است. یعنی دو رشته ای که کشور نیاز زیادی به 
آنها برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود دارد. 
آلودگی هوا نفس شهرهای کشور را بند آورده و 
مسئوالن هربار با تعطیلی مدارس یا ادارات سعی 
در کاهش آلودگی دارند، درحالی که با استفاده از 
توان فارغ التحصیالن رشــته محیط زیست می 
توان راهکارهای عملی تر و اساســی تری برای 
رفع این مشــکل پیدا کرد. تیرماه سال جاری، 
مدیرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط زیست در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره 
به مواد قانون هوای پاک، از ایجاد۱۰هزار فرصت 
شــغلی برای فارغ التحصیالن محیط زیست از 
طریق اجرای مــواد این قانون خبر داد. شــینا 
انصاری گفته بود: در ماده ۱6 الیحه هوای پاک، 
همه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی۵۰ نفر 
به باال، برای انجام امــور مربوط به نمونه برداری، 
اندازه گیــری، پایش و کنترل مســتمر آلودگی 
هوا مکلف به ایجاد واحدهای سالمت، بهداشت 
و محیط زیست )HSE( و به کارگیری نیروهای 
متخصص این حوزه هستند؛ بنابراین تعداد زیادی 
از فارغ التحصیالن محیط زیست می توانند جذب 
هسته ها و بخش های زیســت محیطی صنایع 
متوسط و بزرگ کشــور به منظور پایش صنایع 
شــوند. با این حال نه آلودگی در کشور کاهش 
یافته و نه درصد بیکاران رشته محیط زیست.بعد 
از بیکاری در رشته محیط زیست نوبت به رشته 
علوم رایانه ای می رسد؛ رشته ای که در کشورهای 
پیشرفته فارغ التحصیالن آن امید زیادی برای 
یافتن کار در شرکت های مهم دارند. علوم رایانه 
ای به دلیل اینکه مشــاغل بســیاری را در خود 
جای می دهند به عنوان علوم بنیادین شناخته 
می شــوند؛ علومی که امکان انتقال اطالعات و 
دسترسی به موفقیت را میسر می سازند، اما در 
کشور ما به دلیل نبود زیرساخت های مناسب، با 
حجم انبوهی از فارغ التحصیالن بیکار این رشته 
روبه رو هستیم؛ مسئله ای که بسیاری را به فکر 

مهاجرت از کشور برای یافتن شغل می اندازد .

یادداشت

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل  احمر اســتان اصفهان، با اشاره 
به وقــوع زمین لرزه در تهــران، گفت: نیروهــای امداد و 
نجات هالل احمر اســتان اصفهان در وضعیت آماده  باش 
قرارگرفته اند، تا هرلحظه اعالم نیاز صادر شد به محل های 

مورد درخواست اعزام شوند.
محســن مومنی با بیان اینکه ضمن آماده  باش نیروها، با تهران نیز هماهنگ هستیم، گفت: در صورت اعالم 
نیاز، آمادگی برای حضور نیروهای اصفهان در تهران وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه، مشکل خاصی در تهران 
به وجود نیامده اســت، اظهار کرد: تاکنون مورد خاصی گزارش و درخواست نشده است.مومنی با بیان اینکه 
بنا به وظیفه ذاتی در این شــرایط آمادگی خود را حفظ کرده ایم، خاطرنشــان کرد: برای مناطقی از استان 
 که به مناطق زلزله  زده نزدیک  تر هســتند و در صورت نیاز باید زودتر در دسترس باشند تقسیم  کار صورت 

گرفته است.

آماده باش نیروهای 
امداد و نجات 
هالل احمراصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با اشاره به آتش سوزی در سرای اعتدالیون اصفهان 
گفت: در این آتش سوزی بخش مخروبه بازار حکیم در آتش 
سوخت. محمد شریعتی به اعزام امدادگران ایستگاه های 9، 
۱۴ و ۱۷ و پس از آن نیز اعزام امدادگران ایستگاه های یک، 

چهار و پنج به محل حادثه اشاره کرد و ابراز داشت: این حادثه در بخش مخروبه بازار اتفاق افتاد و آتش نشانان از 
سرایت آتش سوزی به دیگر بخش ها جلوگیری کردند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه حریق بازار اعتدالیون با کاربری های مخاطره آمیز، بافت تاریخی همچنین سقف های چوبی 
می توانست خسارت های جبران ناپذیری را بر بنای تاریخی و ارزشمند بازار وارد کند، اضافه کرد: با حضور به 

موقع و واکنش سریع اکیپ آتش نشانی، آتش سوزی مهار  و از سرایت به دیگر نقاط جلوگیری شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی استان:

بخشی از بازار حکیم 
در آتش سوخت

فاطمه کاویانی

سمیه حفیظی

فرزانه افسرطه

سوژه

زن و شوهر چینی در زلزله تهران

قاب 
جامعه

اوج دیدن فیلم در یک 
شب سرد پس از زلزله!

سلفی پس از زلزله در تهران!
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روزی روزگاری؛ اصفهان در محاصره
 روزی روزگاری پیشنهاد سردبیر:

اصفهان در محاصره

گزارشات روزانه کمپانی هنِد شرقی هلند در 
اصفهان وقایع تلخ اصفهان تحت محاصره را با 
دقت زیاد ثبت کرده است. این وقایع از اسفند 
ماه سال 1135ه.ق به صورت روزانه نوشته شده 

و ارزش تاریخی بسیاری دارد. 
11 ژوئن: دمدمه های صبح، شاه برای گردش 
بیرون شــهر به ســوی طوقچی حرکت کرد. 
می گفتند بــرای خاطر رعایای خود بســیار 
افسرده و اندوهگین می نموده که آنها در چنین 
وضعی فالکت بار به سر می برند. از طریق برخی 
از ارمنیان که از جلفا آمده بودند خبردار شدیم 
که پریشــب حمل بار و بنه محمود از فرح آباد 
به گلناباد آغاز شده و هنوز ادامه دارد؛ بنابراین 
روشن می شود که او سخت آهنگ رفتن دارد. 
خدا کند که هرچه زودتر این کار بشــود. نیز 
شایعه جامه مبدل پوشــاندن به زنان و مسلح 
کردن ایشان توسط محمود با گریختن دو تن از 
این زنان به اثبات رسید. امروز نخستین بار است 
که می شنویم طهماســب میرزا به حرم برده 
نشده، بلکه به جای صفی میرزا به بیرون شهر 
برده شــده و او همراه محمدعلی خان توپچی 
باشی رجب علی بیگ دیوان بیگی با شماری از 
نوکران شاه و خواجه سفیدپوست اسماعیل آغا و 
هزار مرد سراپا مسلح گریخته است. نیز گزارش 
شــد که افغانان سه ســاعت پس از گریختن 
شاهزاده از این کار آگاهی یافته و دست کم پنج 
میل او را دنبال کرده، اما او را درنیافته اند این 
قضیه ثابت می کند که هنوز کارآگاهان لعنتی 

اوباش در شهر هستند. 
13ژوئن: امروز بامداد پــگاه نایب، مهماندار 
باشی به خانه کمپانی آمد و ما بر شماری اسب 
زین کرده بر نشستیم و بیش از نیم ساعت در 
مبادله تعارفات گذشت، او مقاصد نیکخواهانه 
خود را درباره پیشــرفت کمپانی ما بیان کرد. 
همگی قهوه و گالب گرم نوشیدیم و شیرینی 
خوردیم سپس معیرباشــی یادشده در باال به 
نام شاه وامی نزدیک دوتا ســه هزارتومان در 
برابر گروگانی از مرواریدها و دیگر سنگ های 
گرانبها درخواست کرد. ما با ادب بسیار گفتیم 
این کار شدنی نیست چون اجازه چنین کاری 
را نداریم او سپس گفت که به علت ناامنی راه ها 
از نواحی جنوبی یا ساحلی کشور نمی توان به 

اصفهان پول فرستاد
18ژوئن: امروز تنها رویداد گفتنی تیراندازی 
گاه گاه دشمن است به سوی شهر. ایرانیان نیز 
از جایگاه خود در از میــان بردن مقدار زیادی 
گلوله و باروت بی آنکه فایده ای داشــته باشد 

کوتاهی نکردند.
23ژوئن:دشمن باز از آتش زدن کشت زاران 
نزدیک طوقچی کوتاهی نکرد. این کار موجب 
گران تر شــدن نیازمندی هــای زندگانی در 
شهر شد چنان که با دشواری بسیار نان به 16 
محمودی، گوشت 18 و جو را به 8 محمودی می 
خرند. انتظار می رود که وضع نیازمندی های 
زندگانی از این هم بدتر شود چون می گویند 
محمود اســتحکاماتی در همه راه هایی که به 
شهر می رسد و مشــرف به شهر است ساخته 
و به نظر می رســد دیری نخواهد پایید که به 
شــهر خواهد تاخت، خدا کند که در این کار 

کامیاب نشود.
24ژوئن:ما همه پول ها و سندهای کمپانی را 
در پنهان ترین اتاق این خانه در زیر خاک کردیم 
تا چنانچه محمود در آهنگ خود کامیاب شود 
و بخواهد به شهر آسیب رساند ما به قدر توان 
نقدینه ها و سندهای خود را از چنگ این دزدان 

دور نگه داشته باشیم. 
9ژوئیه:گفته می شــود که محمود دســتور 
داده بیشــتر درختان باغ هزارجریب را ببرند 
چون می خواهد برای زندگی کردن آنجا رود. 
سپاهیانی که محمود برای نبرد با بختیاریان 
فرستاده، به او پیام داده اند که خود را در برابر 
لران ناتوان می بینند. محمود به ســران سپاه 
خود دســتور می دهد که بــی هیچ حرکتی 
همانجا بماننــد تا خود به یاری آنها بشــتابد. 
راســت یا دروغ این گزارش را گذشــت زمان 

روشن خواهد کرد. 
15ژوئیه: ریش سفیدان شهر بار دیگر انجمن 
کردند و تصمیمی مانند بارهای پیش گرفتند. 
یعنی اینکه شاه را وادار کنند پس از ماه رمضان 
با محمود به نبرد پردازد؛ وگرنه مردم برای خود 
شاه دیگری برخواهند گزید. نتیجه این تصمیم 
را گذشت زمان روشــن خواهد کرد. گفته شد 
که قاجاریان زیر فرماندهی قورچی باشــی و 
احمد آغا امــروز از دروازه خواجو بیرون رفته 
هشت ایرانی اسیر را آزاد کرده، دوازده شتر از 
افغانان گرفته و بی کشتن هیچ یک از آنها آن 
اوباش را وادار به فرار کرده اند، اما گفته شد که 
اگر قورچی باشی احتماال در اثر ترس به شهر 
بازنگشته بود ایرانیان می توانستند افغانان را 
نابودی کنند، احمدآغا از بزدلی قورچی باشی 
به خشم آمده با شمشیر به وی حمله کرد و اگر 
ایرانیان پادرمیانی نکرده بودند حتما یکدیگر را 

زخمی می کردند. 
16ژوئیه: چون دیشب هالل ماه نو دیده شد که 
نمودار به پایان رسیدن ماه رمضان است. امروز 
ایرانیان عید فطر را جشــن گرفتند. به دستور 
جنابعالی آقای رییــس، دیلماج کمپانی برای 
عرض تبریک به حضور رجال دربار و کســانی 

که کمپانی با آن ها داد و ستد زیاد دارد رفت. 

»دفتر این یادداشــت روزانه را هم می بندیم و سخن را با دعا به پایان می بریم: 
خداوندا بازرگانی و منافع دیگر کمپانی را در امان و نیــز مدیرانش را به ادامه 
کار... موید و منصور بدار!«. فان الیپزیگ، مدیر شــعبه اصفهان کمپانی هلند 
در عصر صفوی هنگامی امضای خود را پایان گزارشــات مرداد ماه این کمپانی 
می گذارد که تنها سه ماه دیگر تا سقوط سلســله صفوی و تصرف اصفهان به 
دست افغان ها فاصله بوده است. سه ماه سخت و دشوار برای اصفهانی ها و البته 
هلندی های مقیم این شهر. هلندی ها به ســنت هرساله وقایع روزانه اصفهان 
را در سال 1135ه.ق یادداشت کرده اند. ســالی سرنوشت ساز در تاریخ ایران. 
همین یادداشت ها مبنای روشن شدن وقایع اصفهان در روزهای محاصره است. 
وقایعی خون بار همراه با گرسنگی فراوان و جنگ های خیابانی، تعقیب و گریز در 

خیابان ها و باغ های شهر. 

    اردوی نظامی در چهارباغ پایین
در روزهای اول محاصره، ضمن وقایع روز 17 مارس، گزارشات روزانه هلندی ها اطالعات 
جالبی درباره آغاز سرباز گیری صفویه ثبت کرده است:»پیش از دمیدن آفتاب باز همهمه ای 
عظیم از پیرامون کاخ شاه)عالی قاپو( به پا خاســت. به انگیزه کنجکاوی نگهبانی را برای 
تحقیق علت به آنجا فرســتادیم. وی پس از چندی، خبر آورد که همه روســتاییان که از 
پیرامون به شهر گریخته اند در مقابل کاخ شاه گرد آمده از او می خواهند که آنها را در برابر 
دشمن یاری دهد. شاهزاده جوان صفی میرزا به آنها قول یاری داده و اینان از شادی فریاد 
برآورده اند. می گویند این شــاهزاده فردا به تن خود آهنگ جنگ خواهد کرد و درسراسر 
شهر جار زده اند که هر کس او و مرتضی علی)ع( را دوست می دارد باید با سالح خود جلوی 
کاخ آید و به او بپیوندد.« صفی میرزا به قولش عمل می کند و فردای آن روز از عالی قاپو عازم 
چهارباغ می شود:»بامداد پگاه، غریو شیپور شــنیدیم و کمی بعد به ما گفتند که شاهزاده 
سواره از کاخ بیرون شده به چهارباغ رفته و می گویند چند روزی در آنجا خواهد ماند. به این 
منظور وی درســت درمیان این خیابان چادرزده است.« او در چهارباغ از داوطلبین جنگ 
با افغان ها نام نویســی می کرده اســت، اما اردوی نظامی صفی میرزا تنها هشت روز دوام 
می آورد. در 26 مارس او بیمار شده و به حرم خانه منتقل می شود. طهماسب میرزا پسر سوم 

شاه سلطان حسین بالفاصله جایگزین او شده و سنگر چهارباغ حفظ می شود. 

   نبرد در چهارباغ باال
در 26 مارس، چهارباغ باال مورد تاخت و تاز افغان ها قرار می گیرد. ظاهرا آنها که از اردوی 
شاهزاده صفوی در چهارباغ پایین مطلع شده بوده اند به قصد برهم زدن، چهارباغ باال را برای 
شلیک گلوله به سمت اردوی شــاهزاده انتخاب کرده اند:»دسته ای سپاهی نزدیک هزار و 
پانصد مرد افغان که محمود به سوی چهارباغ فرستاده بود به اینجا رسیدند، می گویند اینان 
به ســوی باغی که تا چهارباغ به اندازه برد یک تفنگ فتیله ای فاصله دارد در آمده اند و در 
بیرون باغ شماری شــتر را رها کرده اند تا از آنها به عنوان جان پناه استفاده کنند. از حدود 
ساعت 2 بعدازظهر تا پســین هنگام صدای تیراندازی سنگین میان دو سو را می شنیدیم. 

این حرامیان بی آنکه بتوانند کاری از پیش ببرند عقب نشسته از ایرانیان بیست تن کشته 
شدند، اما معلوم نشد که از سوی دیگر چند تن کشته شده اند.« البته بعدا معلوم می شود 
که تلفات افغان ها دویست نفر بوده است. مردی به نام یعقوب که توپچی بوده در این نبرد 

شهری پاداش می گیرد. 
  هزارجریب سقوط کرد!

افغان ها رفتنی نبوده انــد. آنها در 13 آوریل ناگهان به بــاغ هزارجریب)محدوده امروزی 
دانشــگاه اصفهان تا برج مردآویج( حمله کرده و آنجا را اشغال می کنند:»ساعت 9 ناگهان 

آگهی رســید که پانصد افغان به باغ هزار جریب که تا پل چهارباغ به اندازه برد یک تفنگ 
فتیله ای راه است، آمده و بی هیچ برخورد با مانعی آن را تسخیر کرده اند.آنگاه این دزدان، 
با توپ هایی که به همراه آورده بودند به سوی چادرشاهزاده نشانه رفتند و پیوسته به سوی 
چهارباغ تیر انداختند. بی آنکه زیان زیادی پدید آرند. زیرا توپچی آنها که یک امیر ایرانی بود 
گاه زیاد باال و گاه زیاد پایین نشانه گیری می کرد، اما شایع شد که گلوله به یک شاخه بزرگ 
چنار خورده و در اثر فرو افتادن شاخه یک ایرانی کشته شده است. مردم با دیدن این رویداد 
به خشم آمده خواستند شاهزاده وسید عبدا... خان)یکی از سرداران سپاه( را به زور به حمله 
وادارند، اما سید عبدا... خان تاختن به دشمن را با سپاهیان بسیار اما نا آزموده خود مصلحت 
نمی دانست. او به مردم پیشــنهاد کرد که پراکنده شوند و پانزده تا شانزده روز دیگر چشم 
به راه بمانند تا علیمردان خان بیاید و آنها همگی با ســپاهی نیرومندتر بتوانند به محمود 

بتازند.« اما علیمردان خان هرگز نیامد. 

   نوای موسیقی و تفنگ در پل مارنان
افغان ها که مرتب در پی روزنه ای برای نفوذ به داخل شــهر بوده انــد در ماه آوریل موفق 
به تسخیر باغی در نزدیکی پل مارنان می شــوند. از این پس به مدت چندین روز، این باغ 
عرصه مبارزه رو در روی ایرانیان و افاغنه می شــود. در این میان یکی از خواجگان شاه به 
نام احمدآغا از خود دلیری زیادی نشان می دهد. در 9 آوریل جنگ در مارنان ابعاد تازه ای 
می یابد:»دریافتیم که انگیزه تیراندازی دیشب این بوده که شماری از این اوباش)سپاهیان 
محمود افغان( دل و جرأت یافته سینه خیز به سوی ســنگر احمد آغا خزیده، تفنگ های 
خود را خالی کرده و بازگشته اند. ایرانیان هراس زده، به تیراندازی دمادم پرداخته اند، اما 
افغانان تا بامداد در سنگرهایشان مانده با غریو بوق و کرنای شادی کرده اند. آنگاه احمد آغا 
این مرد دالور که دیگر نمی توانسته جسارت این اوباش را برتابد برآن می شود که با سیصد 
مرد به آنها بتازد. می گویند با از دست دادن دوازده تن از آدم هایش در این کار پیروز شده 
،اما بدبختانه به او یاری نرسیده وچون افغانان با نیروی بیشتری به ضد حمله دست زده اند 
نتوانسته سنگرهای به دست آمده را نگه دارد و با از دســت دادن پنجاه تن دیگر به سنگر 
پیشین خود پس نشسته است. در این نبرد افغانان بیش از پنج تا شش مرد از دست نداده 
و از این رو دل و جرأت یافته و تا ظهرگاه، سخت سرگرم دمیدن در بوق و کرنای بوده اند.« 
فردای این روز تلخ وضع تغییری نمی کند:»تنها آگاهی امروز ما این است که دشمن هنوز 
باغ و پل باختر جلفا)پل مارنان( را در دست دارد و هنوز مانند پیش، خود را با آالت موسیقی 

سرگرم می کند.« 

نبرد خیابانی در اصفهان صفوی
به کمک اسناد کمپانی هلندی، نقاط حساس شهر اصفهان صفوی در نبرد با محمود افغان  مشخص شده است

تصویری که اوژن فالندن، سفرنامه نویس عصر قاجار از اصفهان کشیده، نمایی ویرانه از شهری است که در عصر صفوی یکی 
از باشکوه ترین شهرهای آسیا بوده است.

 در این تصویر اما، اصفهان پس از زخم سقوط صفویه، به ویرانه ای بیشتر شــبیه است. هرچند عالی قاپو در عمق تصویر 
همچنان شکوه سابق را دارد. 

وقتی در ســال 789ه.ق »علی کچه پا« که آهنگری از اهالی تیران اصفهان بود به همراه جمعی دیگر، مامورینی که تیمور پس از محاصره 
اصفهان به شهر فرستاده بود تا مالیات بگیرند را قتل عام کردند، نمی دانستند که تیمور از این اقدام گذشت نخواهد کرد: » در اول امر قیمت 
هر سر بیست دینار کپکی بود و اواخر کار به نیم دینار رسید و از غوامض حکمت الهی آنکه جمعی که در روز از گزند تیغ بی دریغ امان یافتند 
و در شب خواستند بگریزند چون از قضا برفی نشست و اثر پای ایشان در برف بماند روز دیگر آن کینه خواهان پی ایشان برگرفته برفتند و از 
هر جا که پنهان شده بودند بیرون آوردند و به تیغ انتقام بگذرانیدند. عده مقتولین به روایت اقل هفتاد هزار شد و از سرها مناره ها ساختند 
این واقعه در روز دوشنبه ششم ذیقعده سال 789 ه.ق واقع شد.« این از نوشته های نظام الدین شامی است در کتاب ظفرنامه که به دستور و 
خواست مستقیم تیمور به سادگی نگاشته شده است تا »هم عوام دریابند و هم خواص عیب نکنند.« تیمور لنگ پس از قشون کشی به ایران و 
سپس اصفهان با اینکه جنایات زیادی مرتکب شد ولی به هنر هم عالقه وافری داشت. وی در مجاورت میدان نقش جهان امروزی به سرپرستی 
شاهرخ، دستور ساخت تاالر تیموری را صادر کرد. در روایتی دیگر ساخت بنای تاالر تیموری را به یکی از نوادگان تیمور به نام رستم بن عمر 
شیخ بن تیمور نسبت می دهند. تیمور نهایتا در سال 795ه.ق در روستای مهیار دستور قتل همه شاهزادگان و خاندان آل مظفر را صادر 
کرده و این چنین سلسله ای دیگر به دست دیگری در هم پیچیده شد. چندین قرن بعد و در اواخر عهد 
صفویه و در زمان شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی یک قتل عام دیگر و از بین رفتن سلسله ای 
دیگر در شرف ظهور بود. و آن حمله افغان ها به اصفهان بود. باری شاه سلطان حسین ضعیف و سلسله 
اجدادیش نیز به دست محمود افغان جمع شده و رفتند اما پس از سقوط اصفهان توسط محمود افغان، 
در عمارت تاالر تیموری که در زمان صفویه کاربری دیوانی و دفتری داشت و دفترخانه همایونی نامیده 
می شد طبق روایتی بسیاری از شاهزادگان و سردمداران صفوی به قتل رسیده و در همین محل هم 
دفن شده اند؛ البته در نهایت دوره افغان ها نیز توسط نادر شاه به پایان رسید. سلسله ها و انسان های 
دیگر در طول چندین قرن آمدند و رفتند و به طور قطع اگر دیوارهای بنای قدیمی تاالر تیموری که همه این وقایع را دیده اند می توانستند 

سخن بگویند در جای خود بسی جالب توجه بود.

عکس روزسال های خونین تاالر تیموری
چهارسوق

تاالر تیمور لنگ
»ایـن میـدان بـه منزلـه جلوخـوان عمـارات 
مبـارکات اسـت. سـردری دارد مرتفـع و عالـی 
متضمن مـکان هـای مرغوب، عمـارات بـاغ چهل 
سـتون و دریاچـه هـای دو طـرف تـاالر وسـط باغ 
و اتـاق هـای بـزرگ و کوچـک جنبیـن و بیوتـات 
فوقانـی و اتـاق تحتانـی کـه سرتاسـر عقـب تـاالر 
افتـاده ....« اینها نوشـته هـای میرزا حسـین خان 
پسـر محمـد ابراهیـم خـان تحویلـدار اصفهـان 
در کتـاب جغرافیـای اصفهـان اسـت که در سـال 
1294 ه.ق نگاشته شده اسـت. مقصود از میدان در 
ایـن متن میـدان چهار حوض اسـت و جایـی که از 
تـاالر نام می بـرد منظـور تـاالر تیموری اسـت، اما 
در مـورد میدان چهار حـوض می نویسـد: » میدان 
چهـار حـوض کـه سـابق بر ایـن چهـار حـوض در 
چهـار موضـع آن بـوده میدانـی اسـت نسـبت بـه 
نقش جهـان و سـایر میـدان هـا کوچک مشـتمل 
بر حجـرات اطراف که اکنون سـرباز نشـین اسـت 
و یـک فـوج در آن سـکنی مـی کننـد. « در واقـع 

در حـال حاضـر تـاالر تیمـوری در غـرب خیابـان 
اسـتانداری قـرار دارد و میـدان چهـار حـوض در 
مقابـل عمـارت تـاالر تیمـوری قـرار داشـته و بـه 
واسـطه بـازار مسـگران بـه میـدان نقـش جهـان 
مرتبـط مـی شـده اسـت و اینهـا جـزء مجموعـه 
دولـت خانـه صفـوی بـوده اسـت. سـاختار بنـا و 
طـرز گچ بـری هـای آن انسـان را بـه قرن هـا قبل 
و بـه دوره تیموریـان مـی بـرد. ایوانـی بـزرگ کـه 
در طرفیـن از طریق دو پلـه وارد آن می توان شـد. 
ایوان بـه دو اتـاق بـزرگ و چندین اتـاق کوچک تر 
تـو در تو کـه همگـی به هـم ارتبـاط دارنـد متصل 
اسـت. ایـوان و اتـاق هـا دارای سـقف های مقرنس 
دار آجری بـه همراه گچ بـری های زیبایی هسـتند 
کـه البتـه از ایـن گـچ بـری هـا تنها آثـاری بـه جا 
مانده اسـت. تزئینـات و کاشـی و سـفال هایی هم 
کـه در وجـه شـمالی عمـارت پـس از حفـاری بـه 
دسـت آمـده، بـه سـایر بناهـای تیموری شـباهت 
دارد. مینیاتورهایـی هم بـه تقلیـد از مینیاتورهای 

کاخ چهلسـتون در تاریخ معاصر به دیگـر تزئینات 
آن اضافه شـده اسـت. در جنـوب محوطـه عمارت 
یک سـنگاب نفیس قـرار داشـته که تاریـخ 1056 
ه.ق روی آن حـک شـده و بـر آن اشـعار بـا خـط 
نسـتعلیق زیبا مشـاهده می شـود که این سنگاب 
در وسـط یکـی از باغچـه هـا در ضلع جنوبـی بوده 
که اکنـون در چهلسـتون نگهداری می شـود. تاالر 
تیمـوری در زمـان صفویـه دفتـر خانـه همایونـی 
بـوده و کاربـری دفتـری و دیوانـی داشـته اسـت 
امـا در زمـان قاجـار، ظـل السـلطان حاکـم وقـت 
اصفهـان آنجـا را بـه پادگانی تبدیـل کرده بـوده و 
بعدا کاربـری کتابخانـه و انجمن شـهر پیـدا کرده 
و در زمان پهلوی اول قسـمتی از آن بـرای اصطبل 
بـه کار گرفتـه مـی شـود. در زمـان پهلـوی دوم 
تعمیـرات و مرمـت هایـی انجـام شـده و از آنجا به 
عنوان باشـگاه افسـران استفاده می شـده است. در 
حال حاضـر ایـن عمـارت تبدیـل بـه مـوزه تاریخ 

طبیعی شـده اسـت. 

اصفهانگردی

نبرد پل خواجو و 
بازار داغ شایعات

شایعه جزو جدا نشدنی شــهرهای در محاصره همه جا پیچیده اســت. در روز 14 مارس یکی از همین شایعات 
همه امیدهــا را نا امید می کند:»دیوان بیگی ســواره از جلوی خانــه ما)کمپانی هلند( گذشــت یکی از نوکران 
ما از او پرســید چه خبر؟ او پاســخ داد: محاصره کردیم. بنابراین ما کســی را به کاخ شــاه فرســتادیم تا درباره 
حقیقت این ادعا تحقیق کند. او گفت که ســیصد افغان، بــه باغی در حوالی پل خواجو درآمــده اند و باغبان در 
باغ را بســته و آنها را محصور ســاخته. ســپس به والی ســیدعبدا... خان خبر داده و او آنها را محاصره کرده و با 

ســوراخ کردن دیوار باغ آنها را مورد حمله قرار داده اســت. دویســت تن از آنها را کشــته صد تن دیگر را همراه 
با رییس شــان به اســارت گرفته...« اما این خبر پیروزی شــایعه ای بیش نبوده:»در آغاز شــب ما ناامید شدیم 
چون هنگام بازگشت ایرانیان به شــهر دریافتیم که آن شــایعه دروغ بوده اســت. چند افغان در آن نزدیکی ها 
 بوده، اما به زودی رفته اند و چون ایرانیان به آنجا رســیده اند یک افغان زنده آنجا نبوده که او را بکشــند یا اسیر

 کنند.« 

سفره شاهانه
ژان شاردن، سفره شاهانه ای که برای هیئت سفارت فرانسه در اصفهان در کاخ شاه صفوی 
پهن می کرده اند را به خوبی تشریح کرده است:»ترتیب چیدن سفره و خوردن غذا چنین 
بود: نخست سفره هایي را که از منســوج زربفت بود، پیش روي حاضران مي گستردند و 
جابه جا از چهارگونه نان هاي بسیار خوب مي نهادند. سپس یازده سیني انباشته از انواع پلو: 
شیرین پلو، پلو آمیخته به عصاره انار، پلو ممزوج با آب لیمو، زعفران پلو، که وزن هر سیني 
افزون بر بیست و چهار لیور بود و هر کدام آنها براي سیر کردن همه حاضران کفایت مي کرد، 
مي آوردند. در هر کدام از چهار سیني آخر خورش گوشت گوسفند جا داشت. با این سیني ها 
چهار دیگ بزرگ که از بسیاري سنگیني آورندگان آنها به تنهایي قادر به پایین گرفتن و جا به 
جا کردن آنها نبودند و براي این کار به کمك دیگران احتیاج داشتند، مي آوردند. یکي از این 
دیگ ها پراز دلمه، دیگري انباشته از آش سبزي، سه دیگر پر از خورش قیمه و چهارمي پراز 
ماهي برشته در روغن بود. پس از چیدن این خوراکي ها بر سر سفره براي هر کدام کاسه گود 
بزرگي پراز شربت به لیمو مي گذاشتند. اندازه هر یك این کاسه ها چهار برابر گنج کاسه هاي 
اروپا بود.همچنین برابر هرکس یك بشقاب ساالد تابستاني و زمستاني مي نهادند. سپس 
خدمه مخصوص، بشــقاب هاي چیني هر یك از حاضران را از غذا پرمي کردند و برابرشان 
مي گذاشتند. من و دیگر فرانسویاني که به ترتیب پذیرایي ایرانیان آشنا بودیم و بارها غذاي 
ایراني خورده بودیم از صرف کردن آن اغذیه لذت بسیار بردیم، اما آنان که هرگز به ایران 
نیامده بودند از چنان پذیرایي و مشاهده ظروف و لوازم غذاخوري که همه از طال بود و بیش 

از یك میلیون بها داشت غرق حیرت و شگفتي شدند.«

در 
حاشیه 
تاریخ

سفرنامه

محمد رضا موسوی خوانساری

مهرداد موسوی خوانساری
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 واکنش سروش رفیعی 
به احتمال بازگشت به ایران

سروش رفیعی شروع خوبی در الخور قطر نداشت 
و همین باعث شــد تا 
خبرهــای زیــادی 
درباره بازگشــت 
او به فوتبال ایران 
در نیــم فصل دوم 
بــه گــوش برســد.

سروش در گفت وگویی که 
با سایت الرای داشت، درباره این سوال که آیا با 
پیشنهادی از ایران مواجه شده است، این گونه 
پاســخ داد: من هیچ پاســخی برای سوال شما 
ندارم، چــرا که بازیکن الخور هســتم و تنها به 
حضور در این تیم فکر می کنم.ســتاره ایرانی 
الخور قطر ادامه  داد: من اصال نگران حضور خود 
در الخور نیستم؛ یک بازیکن حرفه ای و با تجربه 

نباید نگران جدایی خود از یک تیم باشد.

در این نشســت که با حضور رییس فدراســیون دوومیدانی در محل 
موزه سیتی سنتر اصفهان برگزار شد، مدیر کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: امیدوارم با تالش 
تمام روســای هیئت های دوومیدانی استانی، شــاهد رشد و بالندگی 
و افزایش افتخارات این رشته باشیم.محمد ســلطان حسینی  افزود: 
دوومیدانی کشــور این ظرفیت را دارد که بتواند بــه جای تک مدال 

المپیکی،  به ده ها مدال المپیک در این رویداد بزرگ دست یابد.
وی با بیان اینکه اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان به دلیل برخی 
مشــکالت مالی نمی تواند تالش های رییس هیئت های دوومیدانی  
استان را جبران کند تصریح کرد: فدراسیون دوومیدانی نیز برای کمک 
به هیئت های استانی توان مالی ندارد و روسای این هیئت ها با تکیه بر 
تالش خود، درجهت جذب منابع مالی تالش کرده و به قهرمان پروری 

و کار در سنین پایه می پردازند. رییس فدراسیون دوومیدانی در ادامه 
نشست، با اشاره به اینکه افتخارات ورزشکاران دوومیدانی کشور حاصل 
تالش های روسای هیئت های دوومیدانی استانی است گفت: برگزاری 
چنین نشســت هایی به صورت هر 6 ماه یک بار در دستور فدراسیون 
دوومیدانی قرار دارد. مجید کیهانی افزود: عملکرد فدراسیون دوومیدانی  
با وجود فراز ونشیب های زیاد طی دو سال گذشته خوب بوده و توانسته 
نتایج خوبی کسب کند؛ بخصوص که در مسابقات نوجوانان آسیا بهترین 
نتیجه  را کسب کردیم. وی با اشاره به اینکه مطالعات زیادی در زمینه 
دوومیدانی صورت گرفته است ادامه داد: برنامه های آینده فدراسیون در 
14محور طراحی شده است و بجز این محورها هدف دیگری دنبال نمی 
شود. رییس فدراســیون دوومیدانی بیان کرد: اجرای طرح ساماندهی 
مربیان داخلی، اولویت اصلی این فدراســیون است واجرای طرح ملی 
اســتعدادیابی به منظور پشتوانه ســازی برای تیم ملی بزرگساالن در 
بازه زمانی سه ساله دنبال می شود که این طرح با اتکا به مربیان داخلی 
اجرا خواهد شد.کیهانی، اجرای طرح ساماندهی و به کارگیری داوران 
و ساماندهی برنامه آموزشی با تکیه بر مربیان و داوران را از دیگر موارد 
ذکر شده در برنامه فدراسیون دانست و با اشاره به اینکه طرح مشارکتی 
خرید تجهیزات دوومیدانی به صورت مشارکتی با ادارات ورزش وجوانان 
اســتان ها صورت می گیرد تصریح کرد: تمام تالشمان را به کار گرفته 
ایم که دوومیدانی اســتان ها را به صورت هدفمند احیا کنیم.این مقام 
مسئول با اشاره به اجرای طرح  پاداش برای نفرات برگزیده در مسابقات 
داخلی و خارجی، بیان داشــت: اجرای طرح  رده پایه برای مســابقات 
نوجوانان و جوانان، طرح جاکارتا 2018 و توکیو تا 2020 در دستور کار 
فدراسیون قرار دارد.کیهانی در پایان خاطر نشان کرد: ما باید به دنبال 
جذب استعدادهای صددرصدی در استان ها باشیم و اگر بتوانیم در هر 
استان 5 استعداد صددرصدی را شناسایی کنیم، دوومیدانی ایران بی 

شک متحول می شود.

رییس فدراسیون دوومیدانی در اصفهان مطرح کرد:

اجرای طرح ساماندهی مربیان؛ اولویت اصلی فدراسیون دوومیدانی

نشست مشترک روسای هیئت های استان های سراسر کشور پیرامون برنامه های عملیاتی چهارساله دوومیدانی کشور، به میزبانی 
اصفهان برگزار شد.

آزمون؛ در جمع 10 بازیکن گران قیمت لیگ 
روسیه

پیشنهاد سردبیر:

کارلوس کی روش اخیرا ایده ای جنجالی درباره برپایی 
اردوهای یــک روزه هفتگی مطرح کرده اســت که با 
حمایت احتمالی فدراسیون فوتبال برای اجرایی کردن 
آن، احتماال به زودی به تنش میان سرمربی تیم ملی و 
باشگاه های لیگ برتری خواهد انجامید.طبق طرحی 
که ســرمربی تیم ملی در اختیار فدراسیون فوتبال و 

باشگاه های لیگ برتری گذاشته است ملی پوشان لیگ 
داخلی باید از ژانویه )اواسط دی  ماه(، هر هفته یک تا 
یک ونیم روز در اختیار تیم ملی قرار گیرند. مرد پرتغالی 
این ایده را به این دلیل مطرح کرده است که امکان آغاز 
اردوی تیم ملی از یک ماه مانده به آغاز جام جهانی وجود 
ندارد.در هفته ای که گذشت، نقل قولی از زبان زالتکو 

کرانچار روی صفحه اول یکی از روزنامه های ورزشی 
کشور خودنمایی می کرد که حاکی از مخالفت احتمالی 
و قابل انتظار سرمربی کروات سپاهان با ایده جدید مرد 
پرتغالی بود.در آستانه جام جهانی 2014 برزیل، همین 
مسابقات یعنی لیگ قهرمانان آسیا و زمان برگزاری آن، 
زمینه بروز اصطکاک شدید بین کرانچار و کی روش را 
فراهم آورد، زیرا سرمربی تیم ملی خواهان آغاز اردویی 
زودهنگام با حضور ملی پوشان داخلی بود، اما سرمربی 
ســپاهان که طبیعتا به نفرات کلیدی تیمش در این 

تورنمنت آسیایی نیاز داشت زیر بار در اختیار گذاشتن 
زودتر از موعد آنها نرفت. این بار سپاهان در فصل منتهی 
به جام جهانی در لیگ قهرمانان حضور ندارد، اما باز هم 
نوع برنامه ریزی برای این رقابت ها باعث شده است تا 
سرمربی تیم ملی در جست وجو برای یافتن راهکاری 
مناسب، طرحی را پیشــنهاد کند که آشکارا به مذاق 
سرمربیان لیگ برتری و از جمله کرانچار خوش نمی آید.

آیا به زودی و به فاصله کمتر از چهار سال راند جدیدی از 
مبارزه کی روش و کرانچار شروع خواهد شد؟

دعوای کرانچار-کی روش دوباره باال می گیرد؟
راند جدید مبارزه در راه است

واکنش روز

 AFC اقدام تحریک آمیز 
به ضرر ایران

بــر اســاس ادعــای یــک ســایت مصری، 
کنفدراســیون فوتبال 
آســیا، قانــون لغو 
بــازی در زمیــن 
بی طرف را شامل 
باشگاه های ایرانی 
نمی دانــد؛ اقدامــی 
عجیب که به نفع سعودی ها 
و به ضرر ایران خواهد بود.با وجود اینکه کمیته 
برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا پیش از 
این تاکید کرد بازی در خانه بی طرف لغو شده 
است و باید نمایندگان ایران و عربستان در خانه 
خود از حریف پذیرایی کنند، ظاهرا دست های 
پشت پرده مانع اجرای این مصوبه درباره دیدار 

تیم های ایرانی و سعودی شده است.
سایت العرب الیوم نوشــت که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، کارگروهی به ریاست ویندسور 
جان، دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آســیا 
تشکیل داده است تا شرایط میزبانی را در سه 

کشور امارات، قطر و عربستان بررسی کند.

اتفاق روز

اثرات مخرب رفاقت با نیمار 
برای امباپه!

کیلیــان امباپه در روز تولد 19 ســالگی خود 
از مدل موی جدیدش 
رونمایــی کرد.این 
ســتاره فرانسوی 
که در تابستان از 
موناکو، راهی پاری 
سن ژرمن شده و لقب 
دومین بازیکن گران قیمت 
همــه ادوار را گرفته، برای اولیــن بار طرحی 
متفاوت را برای اصالح موهای خود اســتفاده 
کرده اســت.جالب اینجاســت کــه کاربران 
شــبکه های اجتماعی با انتشــار این عکس، 
تفاوت در مدل موهای امباپــه را به علت پیدا 
کردن رابطه صمیمی با نیمار دانسته و اذعان 
داشته اند که امباپه پیش از انتقال به پی اس جی 
ظاهری ساده داشــته است؛ اما حاال دوستی با 
نیمار باعث شده او نیز چهره متفاوتی را برای 

خود انتخاب کند.

فوتبال جهان

اینستاگردی

تسلیت بازیکن پرسپولیس به خانواده یک شهید
محمد انصاری، مدافع تیم پرسپولیس پس از شهادت جانباز علی خوش لفظ، با گذاشتن 
پیامی، به خانواده این شهید تسلیت گفت. انصاری نوشت: » دردهای علی خوش لفظ تمام 

شد،عرض تسلیت خدمت خانواده محترم ایشان/ جهاد ادامه دارد.«

 کاوه رضایی بازیکن فصل گذشته استقالل، قبل از اینکه با آبی ها 
قرارداد ببندد، با پرسپولیسی ها مذاکره کرده بود اما نهایتا تصمیم 
گرفت شاگرد منصوریان شود. خبر ورزشــی به جزئیات جالبی 
درباره این ماجرا اشاره کرده و نوشــته است:» کاوه رضایی طبق 
شــنیده های ما ۳ بار با علی اکبر طاهری، مدیر وقت پرسپولیس 

جلسه گذاشت ولی به خاطر 50 میلیون، توافقی حاصل نشد.

پشت پرده توافق کاوه با استقالل

09
علیرضا جهانبخش و رامین رضائیان از دوستان نزدیک هم بوده و 

هر دو هم شدیدا طرفدار رئال و کریس رونالدو هستند. 
حاال با هم گروهــی ایران در جــام جهانی با تیم ملــی پرتغال، 
جهانبخش به شــوخی و با خنــده در این باره به خبر ورزشــی 
می گوید: »دیگر خوش به حال رامین رضائیان شد! جلوی رونالدو 

قرار می گیرد.«

سرپرست تیم فوتبال بادران معتقد است آه این تیم سبب حذف پرسپولیس از جام حذفی شد.  ایزد 
سیف ا... پور، درباره صحبت های هوشــنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد که از پیشنهاد 
10میلیارد تومانی باشگاه بادران در ازای صدور رضایت نامه امیر میربزرگی بازیکن این تیم گالیه کرده 
بود، گفت: کادر فنی گســترش فوالد پیش از آغاز فصل نقل و انتقاالت، با میربزرگی مذاکره کرد و ما 
هم از این موضوع گالیه کردیم.وی با بیان اینکه مذاکره باشــگاه گسترش فوالد باید با باشگاه بادران 
انجام می شد، تصریح کرد: من با نصیرزاده تماس گرفتم و گالیه خود را در این خصوص اعالم کردم. 
به او گفتم ما هنوز بازی با ماشین سازی در لیگ یک و پرســپولیس در جام حذفی را پیش رو داریم و 
تمرکز میربزرگی را به هم نزنید. همچنین پیش از بازی با پرسپولیس، فریدون قربانیان )مالک باشگاه 
بادران( در حضور اعضای باشگاه گفت همه بازیکنان تیم ارزشمند هستند و بازیکنانی که ربیعی آنها را 
بخواهد، حتی به مبلغ 10 میلیارد تومان نمی فروشیم؛ چون هدف ما قهرمانی در لیگ یک و صعود به 
لیگ برتر است. این خوب نبود که قبل از آغاز فصل نقل و انتقاالت با بازیکن ما مذاکره کنند و مجبور 

شوم با نصیرزاده تماس بگیرم.
سرپرست تیم بادران با گالیه از اقدام یگان ویژه در دیدار این تیم مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 
خاطرنشان کرد: در این مسابقه میزبان بودیم، اما مســئوالن یگان ویژه حق میزبانی ما را ادا نکردند. 
تماشــاگران ما با وجود اینکه بلیت های روبه روی جایگاه ویژه را به صــورت اینترنتی خریده بودند، 
نتوانستند در این بخش از ورزشگاه بنشینند. نمی دانم چطور هواداران تیم میزبان در دیدار استقالل 

- ایرانجوان و پرسپولیس - صنعت نفت می توانند از این قسمت استفاده کنند؟!
سیف ا...پور ادامه داد: چرا تیم ما که میزبان بود باید هزینه کند، اما تماشاگران ما نتوانند در روبه روی 
جایگاه ویژه بنشینند؟ شکست پرســپولیس در دیدار مقابل صنعت نفت،  به خاطر آه ما بود! داور در 

دیدار بادران - پرسپولیس  یک پنالتی نادرست برای پرسپولیس اعالم کرد.

شوخی جهانبخش با رامین رضائیان
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»آهی« که پرسپولیس را گرفت!

جریمه نسبتا سنگین برای 
حدادی در لیگ چین

ستاره بسکتبال ایران در لیگ به دلیل حرکت غیر 
ورزشی خود با جریمه نقدی و محرومیت روبه رو 
شد.تیم بسکتبال ســیچوان که به همراه ستاره 
ایرانی اش در لیگ چین حال و روز خوبی ندارد، به 

تازگی با دردسر 
هم  جدیــدی 
روبه رو شــده 
اســت.در بازی 
روز چهارشنبه 
حا مد حدادی 
ضربــه ای به 
بازیکن حریف 
می زنــد که 

ایــن صحنه از 
چشم مســئوالن چینی 

دور نمی ماند و این بازیکــن به دلیل حرکتش با 
جریمه نسبتا سنگینی روبه رو می شود.

براساس رای صادره در مورد حدادی، این بازیکن 
دو جلسه محروم شده و عالوه بر آن 50 هزار یوآن 

نیز باید بپردازد.
این نخســتین تجربــه حدادی نیســت و او دو 
ســال قبل نیز در بازی درگیر شده و با جریمه و 
محرومیت روبه رو شده بود. سیچوان در لیگ 20 

تیمی چین در رده نوزدهم قرار دارد.

 ملی پوش سابق والیبال 
رد صالحیت شد!

ثبــت نــام نامزدهای تصدی پســت ریاســت 
فدراســیون والیبال برای معرفی شــانزدهمین 
رییس این فدراسیون از 16 تا 29 مهرماه انجام 
شد  که بر این اســاس، وزارت ورزش و جوانان 
اســامی نامزدهای تایید صالحیت شــده برای 
تصدی ریاست فدراسیون والیبال را اعالم کرد.
گفتنی است اســامی نامزدها در شرایطی اعالم 
شده که خبری از نام بهنام محمودی، ملی پوش 

سابق والیبال نیست.
 او هم در انتخابات ثبت نام کــرده بود و خود را 
دارای شــانس زیادی می دانســت؛ با این حال 
مشخص نیست دلیل رد شــدن صالحیت این 

ملی پوش سابق والیبال چیست!

توپ و تور

شاکی پرسپولیس: 
 از 102 هزار دالر 

فقط 18هزارتا گرفته ام
گابریل برزیلی در مورد شکایتش از پرسپولیس 
و اینکه فیفا اعالم کــرده اگر تــا ۳0 روز آینده 
طلبش پرداخت نشود، 6 امتیاز از پرسپولیس کم 
خواهد شد، چنین گفته است: »روز چهارشنبه 
وکیلم نامــه ای از فیفا دریافت کــرد که در آن 
نامه اعالم شــده بود اگــر پرســپولیس پولم را 
 تا ۳0 روز آینــده ندهد، با جریمه کســر امتیاز

روبه رو می شود. پرســپولیس 2 سال پول من را 
نداد، وقتی دیدم هیچ اقدامی صورت نمی گیرد 
مجبور شــدم شــکایت کنم. امیدوارم این پول 
هرچه ســریع تر پرداخت شود.« هافبک پیشین 
تیم فوتبال پرســپولیس در مــورد اینکه برخی 
از مسئوالن این باشــگاه مدعی هستند طلب او 
را پرداخت کرده اند، گفــت: »اگر پول می دادند 
چرا باید شــکایت می کردم؟ من 102 هزار دالر 
از پرســپولیس می خواهم که فقط 18 هزار دالر 
به من داده اند. هرکســی هم که مدعی است من 

بیشتر پول گرفتم، دروغگوی بزرگی است.«

مستطیل سبز

کاسیاس، نتیجه ال کالسیکو  
را پیش بینی کرد

در حساس ترین بازی هفته هفدهم رقابت های 
اللیــگا، رئــال مادرید 
شنبه هفته آینده در 
سانتیاگو برنابئو، از 
بارسلونا پذیرایی 
خواهــد کرد.ایکر 
کاســیاس، سنگربان 
سابق رئال که بارها چنین 
دیداری را تجربــه کرده اســت، نتیجه آن را 
پیش بینی کرد و گفت: با توجه به اینکه بازی 
در ســانتیاگو برنابئو برگزار می شــود، پیش 
بینی می کنم که رئال با نتیجه دو بر یک بازی 
را به سود خود به پایان رســاند. به نظرم رئال 
برنده بازی می شود.این دیدار در حالی برگزار 
می شود که بارسلونا با 42 امتیاز در صدر جدول 
رده بندی جای دارد؛ این درحالی است که رئال 
مادرید با یک بازی کمتــر و ۳1 امتیاز، در رده 

چهارم جای دارد.

فوتبال جهان

پیشخوان

برخی از افراد پس از پایان مجمع و اعالم نتیجه رای گیری 
برای عضو منتخب هیئت رییســه فدراســیون فوتبال، 
به نتایج شــمارش شــده اعتراض کردند و جلســه را به 
هم ریختند. براســاس آنچه در پایان مجمع فدراســیون 
فوتبال اعالم شد، شهاب الدین عزیزی خادم نتوانست در 

انتخابات هیئت رییسه رای بیاورد. پس از این اتفاق، افرادی در پایان جلسه شروع به اعتراض کرده و جلسه را 
به هم ریختند.یکی از این افراد معترض خطاب به تاج فریاد می زد »شما صندلی ریاست فدراسیون را غصب 
کرده اید«.تعدادی از این افراد که خود را هوادار فوتبال می خواندند نیز در گفت وگو با رسانه ها، به نحوه اعالم 
نتیجه رای گیری معترض بودند. آنها اعتقاد داشــتند نتیجه روی تخته نمایش داده نشده و اسالمیان پیروز 

این رای گیری نبوده است. 
مهدی تاج بعد از شنیدن اعتراض ها حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشد و محل جلسه را ترک کرد. او تنها 

به یکی از اعتراض کنندگان گفت که موضوع را پیگیری می کند.

اعتراض به شمارش آرا 
در مجمع فدراسیون 
فوتبال

یک رسانه معتبر ورزشی روســیه، نام ملی پوش ایرانی 
تیم روبین کازان را در جمع 10 بازیکن گران قیمت لیگ 
برتر فوتبال این کشور قرار داد.سایت اسپورتس روسیه 
فهرستی از 10 بازیکن گران قیمت لیگ برتر فوتبال این 
کشور را منتشر کرد که نام سردار آزمون نیز در میان آنها 

دیده می شود. این رسانه معتبر ورزشی روسیه در بخش مربوط به سردار آزمون نوشت: قیمت فعلی انتقال 
سردار آزمون 11 میلیون یورو اســت. این مهاجم ایرانی در فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا بازی کرد و 
در معرض نمایش قرار گرفت. آزمون همچنین بازیکن کلیدی یکی از قوی ترین تیم های ملی فوتبال در 
قاره آسیا یعنی ایران است. او در آغاز فصل جدید لیگ برتر روسیه قیمت بیشتری داشت اما آمار گلزنی 
نه چندان جالب، قیمتش را کاهش داد. سایت اسپورتس روســیه در بخش اعالم قیمت های 10 بازیکن 

منتخب برای سردار آزمون مبلغ 14/7میلیون یورو را در نظر گرفته است.

آزمون؛ در جمع 10 
بازیکن گران قیمت 
لیگ روسیه

 سمیه مصور 

برای قهرمانــی در جام 
حذفی؛ استقالل دندان تیز 

کرد

  راه آسان استقالل برای 
قهرمانی حذفی؛ آسمان آبی 

شد

  این استقالل تماشایی

  ســنگ تمام هواداران بعد از 
عذرخواهی برانکو و سرخ ها؛

 این است مکتب پرسپولیس
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البته این مطلب را یکی دو سال پیش، برخی رســانه ها به حجت االسالم 
والمسلمین سیدابوالحســن مهدوی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه 
موقت اصفهان نســبت دادند و ایشــان آن را تکذیب کرد و اخیرا یکی از 
شبکه ها، دوباره آن مطلب را منتشر کرد. آیت ا... مهدوی نیز برای چندمین 
بار در این باره توضیحاتی ارائه داد و تاکید کرد که اصل خبر تحریف شده 
است: »... اصل کالم این است که آقای دکتر آلکسیس کارل که متخصصی 

سرشناس است و در همه جهان به تخصص او اعتراف دارند، می گوید اکثر 
بیماری های معده و روده ناشی از ناآرامی و اضطراب است. این کجایش ایراد 
دارد؟! اگر می خواهید به این جمله ایراد بگیرید، خب باید به یک متخصص 
ایراد بگیرید؛ درحالی که همه متخصصین دنیا این جمله را می شــنوند و 
هیچ وقت هم مسخره نمی کنند.« اما پس از چندروز، به تازگی خبری مبنی 
بر توصیه امام جمعه اصفهان به گشت های بسیج و سپاه مبنی بر استفاده از 

اسید رقیق برای مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد. شایعه ای که حتی خواندن متن خبر آن هم خنده دار به نظر 

می رسید و کمتر عقل سلیمی است که چنین نقل قولی را باور کند.  
پیش از این نقل قــول ها، خطبه ها و اظهارات صریــح آیت ا... طباطبایی 
نژاد، امام جمعه اصفهان مورد توجه رســانه ها قرارگرفته بود:»75 درصد 
مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند«، »اســم بچه خود را عبدالعلی و 
عبدالحســین نگذارید.«، »بگذارید مردان اولویت نخست اشتغال باشند 
تا توان ازدواج با شــما را پیدا کنند.« ، » نوروز به معنی بازگشت به اصالت 
خویش یعنی خدا شناسی است. نوروز به این معنی نیست که عده ای دور هم 
جمع شوند و مانند گوسفند باال و پایین بپرند.« و ... از جمله اینگونه اظهارات 

است که به آن پرداخته و روی آن مانور داده شد.  
خبرمنتشرشده اخیر از قول امام جمعه اصفهان اما با تکذیب قاطعانه دفتر 
ایشان روبه رو شد. روز گذشته متن  اطالعیه ای در همین خصوص از سوی 
روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه روی پایگاه 
اطالع رسانی امام جمعه اصفهان قرارگرفت. دفتر امام جمعه خبر منتشر 
شده منتسب به آیت ا... طباطبایی نژاد با موضع اسید پاشی که در شبکه های 

اجتماعی منتشر شده است را تکذیب کرد.
در قسمتی از این اطالعیه آمده است: »به تازگی سایت غیرمجازی با شمایل 
یکی از خبرگزاری های کشور در حال انتشار عکس و متن خبری به نقل 
از امام جمعه اصفهان است که این خبر از اساس تکذیب می شود. سایت 
منتشر کننده خبر منتسب به آیت ا... طباطبایی نژاد، جعلی و غیر مجاز و در 
حال حاضر فیلتر می باشد و برای انتشار این خبر روی شبکه های اجتماعی 
از شمایل و آرم سایت یکی از خبرگزاری های کشور استفاده کرده است. طی 
روزهای اخیر و هفته های گذشته جلسه ای با عنوان شهدای مدافع حرم 
در اصفهان برگزار نشده و آیت ا... طباطبایی نژاد نیز در یک ماه گذشته در 

جلسه ای با این عنوان شرکت نکرده است. «
این اطالعیه یادآور شده اســت: »مطالعه کنندگان اخبار به این امر واقف 
هستند که هیچ عقل سلیم و هیچ انســانی به خود اجازه چنین فرمان یا 

پیشنهاد و یا عمل سخیف و غیر انسانی را نمی دهد.«
در این اطالعیه آمده است: به یقین شخصیت علمی و سیاسی حضرت آیتا... 
طباطبایی نژاد که مورد تایید همه مراجع و علما نیز هست از این مطالب و 
اتهامات مبراست و تولید و انتشار این اخبار و اتهامات، نشانه عجز و ناتوانی 

و عصبانیت دشمنان و عوامل داخلی آنان است.

 ائمه جماعت اصفهان و مشهد فعال هدف خبرسازی های جعلی رسانه های بیگانه و معاند قرار گرفته اند. همین چندروز پیش بود که تعدادی از 
همین رسانه ها در کانال تلگرامی خود با وارونه کردن اصل خبر ، از قول روحانی صاحب نام اصفهان نوشتند که بی حجابی باعث بیماری معده و 

روده می شود!

سمیه پارسادوست

اصفهان در حوادث غیرمترقبه جانشین تهران 
است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دیدار فرمانده ناجا با خانواده 
شهید و جانباز ۱۰۰ درصد 

سردار سرتیپ حسین اشــتری، فرمانده ناجا 
در ســفر به اســتان اصفهان با هیئت همراه از 
خانواده شهید حسین ودرخانی از شهدای جنگ 
تحمیلی ناجا بازدید و دلجویی کرد. در این دیدار 
از همسر شهید به عنوان نماد استقامت و صبر با 

اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد.
همچنین فرمانده ناجا از پلیس جانباز روح ا... 
مطلبی که در سیســتان و بلوچستان در حین 
ماموریت به درجه ۱۰۰ درصدی جانبازی نائل 
آمده بود نیز بازدید و در جریان مشــکالت این 

جانباز قرار گرفت.    

تجمع تعدادی از کارشناسان 
خانه های بهداشت اصفهان 

بیش از 4۰۰ نفــر از کارشناســان و مراقبین 
خانه های بهداشــت اصفهــان در اعتراض به 
برگــزاری آزمونــی با هــدف تعدیــل نیرو 
 مقابل مرکــز بهداشــت شــماره 2 اصفهان

 تجمع کردند.
یکی از تجمع کنندگان در گفت وگو با خبرنگار   
باشگاه خبرنگاران گفت :ما در قالب طرح تحول 
نظام سالمت قراردادی شده ایم و به یکباره به ما 
اعالم شد که باید در آزمونی شرکت کنیم.وی 
ادامه داد: این آزمون با هدف تعدیل نیرو برگزار 
می شود و برای همین 4۰۰ نفر از کارکنان این 
مرکز از شرکت در آزمون خودداری و در مقابل 
ســاختمان مرکز بهداشت شــماره 2 واقع در 

خیابان فیض تجمع کردند.
شــنیده ها حاکی از کمبود بودجــه در مراکز 
بهداشــتی اســت و این آزمون تنهــا با هدف 
توجیه و دلیلی بــرای اخراج ایــن کارنان که 
 هر کدام در رشــته ای خــاص تخصص دارند، 

برگزار می شود.

 نمایشگاه عکس مکاشفه و تماشا 
در موزه هنرهای معاصر افتتاح شد؛

سفر به قلب جهان تشیع
آیین افتتاح نمایشگاه عکس»مکاشفه و تماشا، 
سه سفر به قلب جهان شیعه« و مراسم رونمایی 
از کتاب مکاشــفه و تماشــا در موزه هنرهای 

معاصر اصفهان برگزار شد.
بوریس براوخیچ، ویراستار آلمانی کتاب مکاشفه 
و تماشا حضور خود را در موزه هنرهای معاصر 
اصفهان را رویایی دانست و اظهار داشت: موزه 
هنرهای معاصر زیباتر از آن بود که رویای خود 
می دیدم، این نمایشــگاه در تهران و مشهد و 
قم این نمایشــگاه برگزار شــد و شهر اصفهان 

آخرین مقصد این نمایشگاه است.وی پیرامون 
ایده و شکل گیری این نمایشگاه گفت: صنعت 
عکس برداری در پاریس شکل گرفت و بازتاب 
عکاسی مدرن در اروپا بود، در از سال ۱94۰ به 
بعد افراد عالقه مند به عکاســی تجربیات خود 
را ثبت می کردند بعدازآن تکنیک ثبت آثار به 
وجود آمد.این پژوهشگر هنر به تاریخ عکاسی 
در ایران اشاره کرد و افزود: 3 سال بعد از انقالب 
عکاسی اولین دستگاه دوربین عکاسی وارد ایران 
شد، در دربار ناصرالدین شــاه مدرسه عکاسی 
تاسیس و به عنوان مدرسه عکاسی در کاخ افتتاح 
شد، این شاه در ســفرهایی که می رفت عکاس 

خود را همراه می برد.
وی در مورد عکاس آلمانــی »هانس گئورگ 
برگر« که در میان ســال های ۱37۰ تا ۱385 
به ایران آمده و از حوزه های علمیه ایران عکس 
گرفته بود گفت: او ابتدا ســعی داشت مذهب 
شــیعه را نمایش دهد، اما یــک گام به عقب 
برداشت و به ســراغ افراد رفت؛ چراکه قدم اول 
برای به این نتیجه می رسد چیزی که بین ادیان 

وجود دارد موضوع واحد است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان خبر داد:

کسب درآمد با صدور گواهی 
فوت توسط افراد سودجو 

 مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان اظهار 
داشت: خانواده های متوفی باید برای صدور گواهی 
فوت با مرکز جواز دفن پزشــکی قانونی اصفهان 
)دادپزشــک( تماس بگیرند.غفور راستین با بیان 
اینکه خدمات اورژانس رایگان است، ادامه داد: به 
منظور صدور گواهی فوت هیچ هزینه ای از سوی 
اورژانس دریافت نمی شود.مدیر حوادث و فوریت 
های پزشــکی اســتان اصفهان تصریح کرد: طی 
تماس خانواده های متوفی با شماره 35723۱4۶ 
که مربوط به مرکز صدور جواز دفن پزشکی قانونی 
اصفهان )دادپزشک( اســت، بدون پرداخت هیچ 
هزینه ای گواهی فوت صادر شــود.وی اعالم کرد: 
همچنین سودجویان به منظور حمل جسد تا باغ 
رضوان مبالغ سنگینی از خانواده متوفی دریافت 
می کردند کــه برای این امر نیــز خانواده متوفی 
می توانند با مجموعه باغ رضوان به شماره ۱53۰ 
یا 35722۰2۰ تماس بگیرند.راستین با تاکید بر 
اینکه تمام خدمات اورژانس ۱۱5 دانشــگاه علوم 
پزشکی رایگان است، گفت: خانواده های متوفی از 
دو طریق می توانند گواهی فوت را دریافت کنند؛ 
روش اول تماس با پزشــک عمومی است که باید 
فقط مبلغ یکصد هزار تومان پرداخت کنند و در 
روش دوم، بــا مرکز جواز دفن پزشــکی عمومی 
تماس بگیرند که رایگان حساب می شود؛ اما بعضا 
برخی افراد با عنوان »پزشک اورژانس« سه برابر 

قیمت عادی هزینه دریافت می کردند.
وی گفــت: افــراد مــی توانند برای رســیدگی 
به شکایات با شــماره ۱9۰ و ســامانه پیام کوتاه 

3۰۰۰75۱۱۱5 تماس بگیرند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی:
صنعت گردشگری در توسعه 
اقتصادی اصفهان موثر است

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق 
بازرگانی اصفهان در ســومین جلســه از سلسله 
نشست های بررســی تخصصی مشکالت و موانع 
صادرات، با اشــاره بــه جذابیت هــای تاریخی و 
فرهنگی کشور اظهار داشت: صنعت گردشگری 
ایران از ظرفیت های بســیار باالیی برای رشــد و 

توسعه برخوردار است.
محمدرضا رجالی افزود: براساس گزارش سازمان 
جهانی گردشــگری، ایران رتبه دهم جاذبه های 
باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را 
در جهان دارد. رجالی تصریح کرد: دارا بودن میراث 
فرهنگی متعدد و تولید صنایع دســتی گوناگون 
سبب شده تا عالقه مندان عرصه گردشگری، ایران 
را به عنوان مقصد مناســب در حوزه گردشگری 
انتخاب کنند.وی گفت: گردشگری برای طبقات 
پایین جامعه اشتغال ایجاد کرده و تقسیم درآمد 
و سود را برای تمام طبقات فراهم می کند. رجالی 
به برنامه مدون کمیسیون گردشگری برای توسعه 
صنعت گردشگری اســتان اصفهان اشاره و بیان 
کرد: برند شهری اصفهان به تصویب شورای عالی 
برند رســیده و از شــرکت های برتر بین المللی 
تبلیغاتی دنیا برای مشــارکت در مراحل اجرایی 
این پــروژه دعوت به همــکاری کرده ایم.  رییس 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه 
این نشست اظهار داشت: فضای اقتصادی استان 
اصفهان به طور عمده تولیدی و صنعتی اســت و 
تجــار و بازرگانان کمتری در این فضا رشــد پیدا 
کرده اند، از این رو تجارت، یک بال اقتصاد و تولید 
بال دیگر آن اســت که اگر تجارت نباشد تولیدی 

شکل نمی گیرد.
مسعود گلشــیرازی مطالعه بازار، بازارشناسی و 
مارکتینگ را 3 نقش مهم شــرکت های مدیریت 
صادرات برشمرد و افزود: شــرکت های مدیریت 
صــادرات نقش یــک بــازرگان و تاجــر را برای 

تولیدکنندگان ایفا می کنند.

اســتاندار اصفهان در همایش سراســری رؤسا و 
فرماندهان کالنتری ها و پاسگاه های انتظامی استان 
اصفهان اظهار داشت: در هرجامعه ای که به انسان 
به عنوان سرمایه اجتماعی نگریسته شده و برای او 
ارزش قائل شده اند، آن جامعه رشد پیدا کرده ولی در 
جوامعی که به انسان به عنوان یک ابزار نگریسته شده 

آن جامعه عقب مانده است.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه کرامت انسانی یکی 
از مباحث مهم در جوامع و در اصول اسالمی است، 
افزود: اگر در صد ســال آینده فرهیختگان حاکم 
باشند و ایران در سطح جهان جایگاه و پایگاه باالیی 
داشته باشد، مشخص می شود که امروز خوب عمل 
کرده ایم و این به کرامت انسانی و نحوه عمل مدیران 
با جامعه و انسان ها باز می گردد.استاندار اصفهان با 
تاکید بر اینکه پلیس از منظــر درون و بیرون نباید 
نگاهی جرم گونه نسبت به مردم داشته باشد، تصریح 
کرد: در اسالم اصل بر برائت است و براساس کرامت 
انسانی، پلیس و مسئوالن باید به عنوان خادم مردم 
انجام وظیفه کنند و این امر سبب کریم و بزرگ شدن 

و اعتالی مسئوالن هم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر با تواضع در جهت ساختن 
خود، انسان ها و جامعه اقدام کنیم خود نیز از درون 
بزرگ می شویم و اعتال پیدا می کنیم.مهرعلیزاده با 
اشــاره به گزارش رییس جمهور از عملکرد منشور 
حقوق شهروندی، گفت: در سال گذشته این منشور 
ارائه شد که شامل آزادی فکر، اندیشه، قلم و حقوق 
جامعه از جمله حق دانستن است و به ابعاد امنیت 
اعم از امنیت اجتماعی، فکــری و فضای اجتماعی 

می پردازد.
وی با بیــان اینکه رییس جمهــور اینترنت را یک 
شــاهراه بزرگ برای تعامالت اجتماعــی و ایجاد 
اشتغال تعبیر کرد، گفت: رییس جمهور عنوان کرد 
7۰ درصد تعامالت دنیا با اینترنت انجام می شود و 
نباید اگر یک نفر در این مسیر خطا کرد کل مسیر 

را تعطیل کنیم.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه جامعــه باید در 
همه ابعاد احســاس امنیت کند، گفت: استفاده از 
بسترهای قانونی در هر زمینه ای آزاد است و جامعه 
باید احســاس کند که پلیس در عیــن حال که با 
مهربانی کامل برخــورد می کند اگر جایی برخالف 
قانون بخواهنــد به آن تعرض کنند بــا قاطعیت و 
اقتدار مقابله می کند.وی با بیان اینکه هیچ ارگانی به 
اندازه نیروی انتظامی نمی تواند نشان دهنده چهره 
و ماهیت نظام باشد، اظهار داشت: گاهی اقتدار را با 
قوه قهریه اشتباه می گیریم اما اقتدار، قدرت دارای 

شأن و احترام است.
اتهامات علیه جمهوری اسالمی ایران ادامه 

دارد
مهرعلیزاده با اشاره به مشکالت موجود در بخش های 

اقتصادی و تحریم ها افزود: اگر در این مسیر مقاومت 
کنیم برنده هســتیم و این از ابتدای انقالب صورت 
گرفته و هر زمان ایســتادگی کردیم، پیروز شدیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اتهامات علیه جمهوری 
اســالمی ایران ادامه دارد، گفت: دشــمنان به هر 
بهانه ای ایران را متهم می کنند ولی ما با قوت و قدرت 
در منطقه نقش آفرینی می کنیم و تبدیل به قدرت 
اثرگذار در منطقه شده ایم.وی با بیان اینکه در بعد 
اقتصادی نیز مقاومت خواهیم کرد و این به معنای 
فعالیت بیشتر و استفاده از همه ظرفیت ها و مزیت ها 
است، خاطرنشان کرد: اصفهان یک استان صنعتی 
است به همین دلیل مشکالت کارگری بیشتری نیز 
خواهد داشت، اگر تولید و کارگر و انسان های خدوم 
نباشند هیچ نداریم بنابراین باید با دقت و رأفت کامل 
برخورد کنیم. مهرعلیزاده تصریح کرد: ما در مقابل 
یاوه گویی های دشمنان از جمله ترامپ از هیچ چیزی 
نمی ترسیم و با اقتدار ایستاده ایم و با همه مشکالت 
 و ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی خود استفاده 

خواهیم کرد.

استاندار اصفهان:
 مقاومت در بعد اقتصادی با استفاده از همه مزیت ها 

محقق می شود

معاون ســابق خدمات شهری شــهردار اصفهان گفت: 
عقد قرارداد متقابل بین شــهرداری اصفهان و اداره آب 
و فاضالب به منظور تامین آب فضای سبز شهری، عقد 
قرارداد ساخت نیروگاه هاضم با شرکت مپنا به منظور 
تامین برق و تبدیل پســماند به کود آلی، عقد قرار داد 

ساخت»آر دی اف« به منظور بازیافت بهینه مواد و عقد تفاهم نامه زباله سوز پزشکی از مهم ترین اقدامات 
این حوزه بوده است که اکنون باید مرحله ساخت و اجرای آن پیگیری شود.

احمدرضا مصور با اشاره به ساخت بازار گل و گیاه افزود: احداث این بازار از جمله اقدامات تاثیرگذار این 
حوزه است که برای به سرانجام رسیدن آن باید پیگیری الزم صورت گیرد. وی در خصوص صندوق بیمه 
کارگران خدمات شهری اظهارکرد: تشکیل این صندوق به دلیل کمبود منابع مالی به سرانجام نرسید و 

باید این مهم پیگیری شود.

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان با اشاره 
به زلزله چهارشنبه  اظهار داشــت: با اطالعات و اخبار 
دریافتی از تهران، شمال استان اصفهان شامل کاشان، 
نطنز، بادرود، آران و بیدگل و اردستان، بالفاصله پس از 

زلزله در حالت آماده باش کامل قرار گرفت.
داریوش کریمی افزود: 3 دقیقه بعد هم کل شمال استان اصفهان به حالت آماده باش درآمده و چند دقیقه بعد 

وضعیت قرمز برای کل استان اعالم شد.
معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان گفت: به سازمان امداد و نجات اعالم کردیم آمادگی اعزام نیرو 

به استان تهران را داریم و اکنون منتظر تصمیم سازمان امداد هستیم.
کریمی عنوان داشت: اصفهان به علت اینکه در حوادث غیرمترقبه جانشین استان تهران است، اگر اتفاقی رخ 

دهد باید حوادث را مدیریت کند؛ ستاد بحران اصفهان نیز در هماهنگی کامل با تهران است.

انعقاد چهار قرارداد 
مهم خدمات شهری در 
دو سال گذشته

معاون امداد و نجات هالل احمر استان:
اصفهان در حوادث غیرمترقبه 
جانشین تهران است

مراسم تکریم و معارفه معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در 
تاالر شورا برگزار شد.قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در این 
مراسم از زحمات کارکنان حوزه خدمات شهری تشکر کرد و گفت: 
با وجود تمام تالش های معاون ســابق خدمات شهری، برای این 
حوزه برنامه ها و سیاســت های جدیدی پیش بینی شده که برای 
اجرای آنها تغییرات مدیریتی نیاز بود. نوروزی اظهارکرد: شهرداری 
درگیر مشکالت متعددی از جمله افزایش بدهی ها، آلودگی هوا و 

نبود نیروی انسانی مناسب در قسمتی از بخش هاست که هر کدام 
به تنهایی می تواند خللی در امور ایجاد کند؛ البته مجموعه نیروی 
انسانی درشــهرداری قوی است و ســرمایه های خوبی در مقابل 
مشکالت داریم.وی تصریح کرد: هیچ مشــکلی نیست که نتوان 
آن را حل کرد، اما باید راهکارها شناســایی شود تا با خرد جمعی، 
هماهنگی، انسجام و جسارت بر مشکالت غلبه کنیم و قطارحرکت 
را که از ریل خارج شده، به مســیر اصلی خود بازگردانیم. شهردار 

اصفهان عنوان کرد: اعتقاد داریم با هماهنگی و همکاری شهرداری، 
استانداری، دستگاه های خدماتی شهر مانند سازمان های آب، برق 
و ... می توان به سوی حل مشکالت حرکت کرد. نوروزی با تاکید بر 
حفظ تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی گفت: مدیریت 
شهر از سوی مردم انتخاب می شود تا به مردم خدمت کند؛ بنابراین 
نباید به شهروندان بی حرمتی و حق آنان ضایع شود، این موضوع به 

هیچ عنوان قابل قبول نیست.

نوروزی:
بی حرمتی به شهروندان قابل قبول نیست

استان اصفهان از دیرباز به دلیل وجود موقعیت های خوب اقتصادی ، اجتماعی و 
فرهنگی مورد توجه بوده و شرایط خوب زندگی در این استان، سبب شده تا سیل 
مهاجران داخلی به این شهر سرازیر شود و با افزایش امکانات در مرکز استان، این 

مهاجرت ها در 5 سال اخیر تاکنون رشد چند برابری داشته است.
آمار مهاجران اصفهان در حالی روز به روز افزایش پیدا می کند که استان اصفهان 
از چند سال گذشته با مشکل بزرگی به نام خشکسالی روبه رو شده که بیش از 
9۰ درصد اســتان را با خود درگیر کرده و مشکالت دیگری همچون بیکاری و 

مشکالت زیست محیطی را برای اصفهان رقم زده است. 
مهاجرانی که از استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری و خوزستان به اصفهان 
می آیند شاید کمتر با واژه خشکسالی درگیر بوده باشند. شاید این مهاجران اگر در 
استان خود می ماندند مشکل آب اصفهان تا به این حد جدی نمی شد. به منظور 
پیگیری این موضوع به سراغ حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی رفتیم، فوالدگر به خبرنگار زاینده رود گفت: استان اصفهان یک 
استان مهاجرپذیر است ومهاجرت ها به علل مختلفی مانند رفع محرومیت ها، 

اشتغال و ... صورت می گیرند.

وی با بیان اینکه باید یک سری از مشوق ها را کم کرد تا استان شاهد مهاجرت 
پذیری کمتری باشد، افزود: واقعیت را باید در نظر بگیریم؛ همین کسانی که به 
اصفهان مهاجرت کردند در افزایش نرخ بیکاری در استان هم موثر هستند. در 
مباحثی مانند تامین منابع آب باید این واقعیت ها در نظر گرفته شود؛ چرا که با 

افزایش جمعیت قطعا مصارف آب هم در استان اصفهان باال می رود.
فوالدگر در رابطه با مخالفت اســتان های مجاور با اجرای طرح های انتقال آب 
تاکید کرد: نباید برای اجرای طرح های انتقال آب  به اختالفات قومی توجهی 
داشته باشیم؛ باید مسئوالن و مردم این استان ها به این مسئله نگاه ملی داشته 

باشند تا با همکاری ها و همدلی ها مشکالت آبی مردم حل شود.
وی در پایان ابراز کرد: ما همیشه به همکاران خود در مجلس می گوییم که باالخره 
نباید برای حل بحران ها نگاه محلی داشته باشیم؛ چرا که سال ها ما باهم زندگی 
کرده ایم و بسیاری از همین استان های اطراف به اصفهان مهاجرت کرده اند. طبق 
گفته رییس سابق شورای اسالمی شهر اصفهان به طور متوسط روزانه ۱۱ خانوار 
)حدود 34 نفر( به قصد سکونت به اصفهان مراجعه می کنند که این رقم هر روز 
رو به افزایش است، اما خانواده هایی که به استان اصفهان مهاجرت می کنند باید 

توجه داشته باشند که بحران آب در اصفهان به مسئله جدی تبدیل شده است.

آمارها از افزایش مهاجرت به استان اصفهان خبرمی دهد؛

جایی برای زندگی!

دفتر امام جمعه اصفهان با انتشار اطالعیه ای، اخبار جعلی اخیر را تکذیب کرد؛

زودباورها و بی بصیرت ها 

حمید وکیلی
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امام علی عليه  السالم :
خداوند خير دنيا و آخرت را جز به خاطر خوش اخالقی و خوش نيتی به بنده 

نمی  دهد.
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کارهای غیر منطقی کــه هنگام بحث مرتکب 
می شویم:

ناپدید شدن
بعضی از آنها بدون آنکه هیچ خبری از خودشان 
بدهند، چند ســاعت یا حتی چند روز ناپدید 
می شــوند. آنها این کار را انجــام می دهند تا 
همسرشان نگران شود یا بترسد که رابطه آنها 
تمام شده است. این یک تاکتیک بی رحمانه و 
مخرب اســت؛ با آنکه ممکن است اصال چنین 

منظوری نداشته باشند.
توهین کردن

برخی به جــای تمرکز روی مســئله  اصلی، با 
الفاظ زشت و توهین آمیز به همسرشان حمله 
می کنند. آنها به  جای حل مســئله، شخصیت 
همسرشان را تخریب می کنند. به این نوع نزاع 
اصطالحا »دعوای کثیف« می گویند و می تواند 

واقعا به طرف مقابل صدمه بزند.
داشتن دیدگاه سیاه یا سفید

بعضی از افراد فقط دیدگاه خودشان را درست 
می دانند و با دید سیاه یا سفید به مسئله نگاه 
می کنند. این حالت زمانــی اتفاق می افتد که 
افراد هیچ گونه انعطافی از خودشــان نشــان 
نمی دهنــد و بــه هیچ وجــه دیــدگاه طرف 
مقابل شــان را درنظر نمی گیرند. این کار مانع 

بحث و مذاکره  سازنده می شود.
بدگویی کردن

عده ای هســتند که نزد دوســتان و آشنایان 
از همسرشــان بدگویــی می کننــد یا حتی 
در شــبکه های اجتماعی، پیغام هــای مرموز 
می گذارنــد. آنها با علنی کردن مشکل شــان 
به این شــکل، رابطه و همسرشــان را به طور 
ناعادالنه ای تحقیر می کنند. تخلیه  احساسات  
بسیار خوب اســت، اما انجام این کار از طریق 
شبکه  های اجتماعی مانند فیسبوک، از هر نظر 
به ضرر شماست و اگر فقط یک بار حرف بدی 
درباره همسرتان بگویید، مردم هرگز آن حرف 
را فراموش نخواهند کــرد. تالفی و رفتارهای 
منفی ذکرشــده، از ترس نشــأت می گیرند. 
احساس ترس، طبیعی است؛ مردم می ترسند 
که به اندازه  کافی خوب نباشند یا همسرشان به 
اندازه  کافی خوب نباشد. همچنین می ترسند 
که ســزاوار دوســت داشته شــدن نباشند و 

همسرشان را از دست بدهند.

مهارت زندگی

مشاجره بدون دعوا )2(

حقیقت حلم آن است که اگر از کســی به شخصی بدی برسد، درگذرد؛ 
با اینکه قادر به انتقام از او باشد. چون مومن روی زمین منفعتش از همه 
بیشتر است باید درمقابل گفتارر و آزار ســفیهان حلم بورزد که اگر در 
مقام جواب سفیهان برآید، مانند هیزم گذاشتن درآتش است که موجب 

زیادتی شعله می شود.
اذیت کبوترباز

 شیخ ابو علی ثقفی را همسایه ای بود کبوترباز، کبوتران وی بر بام خانه 
شیخ می نشستند و خود او برای پرواز دادن کبوتران پیوسته سنگ پرتاب 
می کرد و شیخ از این جهت در اذیت بود. روزی شیخ در خانه خود نشسته 
بود و به خواندن قرآن اشتغال داشت. همسایه به قصد کبوتران سنگی 
پرتاب کرد و سنگ بر پیشانی شیخ آمد و پیشانی او شکست و خون جاری 
شد. اصحاب شاد شدند و گفتند: فردا شیخ نزد حاکم شهر خواهد رفت و 
دفع شر کبوتر باز را خواستار خواهد شد و ما از زحمت او آسوده می شویم. 
شیخ خدمتکار را بخواند و گفت: به باغ برو و شاخی از درخت بیاور . خادم 
رفت و شاخه ای آورد. شیخ گفت: اکنون این چوب را پیش کبوترباز ببر 
و بگو از این پس کبوتران خود را با این چوب پرواز بدهد و سنگ نیندازد. 

مدارا با اعمال فرماندار
 در ایامی که هشام بن اسماعیل ) دایی عبدالملک مروان( از طرف یزید 
فرماندار مدینه بود، حضرت سجاد)ع( را آزار می داد. چون از مقامش عزل 
شد و ولید برسرکار آمد، دستور داد هشام را توقیف کنند تا هر کس از وی 
شکایت دارد مراجعه کند. در این موقع هشام گفت: از هیچ کس نمی ترسم 
مگر از علی بن الحسین)ع( و این به خاطر اذیت هایی بود که به حضرتش 
وارد کرده بود. امام)ع( به هنگام زندانی بودن هشام از درب خانه مروان 
)خواهر زاده او( عبور کرد و قبال به بعضی آشنایان خود که در توقیف هشام 
دخالت داشــتند فرمود: با یک کلمه هم او را اذیت نکنند. حتی امام)ع( 
پیغام به هشام فرستاد و فرمود: نظر کن اگر از پرداخت مالی که به عنوان 
جریمه یا مجازات از تو می خواهند ناتوانی، ما می توانیم آن را بپردازیم. 
پس تو از ناحیه ما و هرکس از ما اطاعت می کند آرامش خاطر داشته باش. 
همین که هشام، امام)ع( را از نزدیک با مدارا کردن به او و سرپوش نهادن 
به کارهای بدش دید، فریاد زد: خداوند خود اعلم و آگاه اســت که مقام 

رسالتش را در چه محلی قرار دهد.

باغ 
کاغذی

 دررابطه با موضوع همســرداری و تداوم یک زندگی عاشقانه               
کتاب های متعددی نگاشته شده اســت. در کتاب »رازهای 
تسخیر قلب همسر« به قلم مسلم داودی نژاد معموال به تفاوت 
های جنسیتی که میان زن و مرد وجود دارد، اشاره شده و علت 
عمده مشاجرات و سوءتفاهم ها و ندانستن این مسئله عنوان 
شده است. این کتاب با توجه به همان نیاز و با درنظر گرفتن و 
محور قرار دادن فرهنگ اسالمی و با استفاده از آیات و روایات 
به صورت وسیع ، سعی کرده است خأل موجود را برطرف سازد 

و توصیه هایی را ارائه دهد که با مخاطبانش همخوانی داشته 
باشــد. مشــکالت به وجودآمده در زندگی مشترک و پس از 

ازدواج معموال ناشی از عدم شناخت طرفین است. 
دراین کتاب مباحث مختلفی مطرح شــده اســت؛ ازجمله 
آرامش، تفاوت های جنسیتی، عشق و محبت، خانواده همسر، 
کنترل خشم، روابط جنسی همسران، خیانت و برخی احکام 
خانواده که شامل حقوق شــرعی زوجین نسبت به  یکدیگر 

است.

رازهای تسخیر قلب همسر حلم

)Bamboo( خانه ساخته شده با چوب بامبو
جاری شدن سیل به یک مشکل برای قرن حاضر تبدیل 
شده است. شــرکت ویتنامی H&P، یک خانه مقاوم در 
برابر سیل ساخته اســت که تقریبا به طور کامل از چوب 
بامبو بوده و توسط سازندگان غیرمتخصص به مانند یک 
نوع کیت از قطعات تهیه شده اســت. این طرح پایه، یک 
چرخ دنده با پیش بینی های کوچک اســت که یک تراس 

باز را شامل می شود.
عالوه بر این، پنل هایی از جنس بامبو در پشــت بام این 
خانه تعبیه شده است که با یک شیب مناسب از هر سمت 
دیوار به صورت یک شیروانی چهار ترک به صورت هرمی 
باال مــی رود. بخش مثلثی به صورت یــک تهویه مطبوع 
عمل می کند، همچنین از طریق دهانه های بسیاری که 
در اطراف این فضا قــرار دارد عمل تهویه انجام می گیرد. 
این خانه برای اینکه در برابر سیل مقاوم باشد، در ارتفاع 

1/5متری از سطح زمین ساخته شده است.

Meme Meadowsخانه
خانه ای بســیار ســبک وزن با نورگیری عالی، به عنوان 
بخشی از مجموعه ســاختمان های آزمایشی سازه های 
سازگار با محیط زیســت در ژاپن ساخته شده است. این 
خانه به صــورت مدل ســنتی chise )یک فرم ســاده 
متعامد با ســقف های منظــم و ساخته شــده از چمن و 
 خاک( بوده و البته از رویکردها و مصالح مدرن بهره برده

 است.
بتن در ســاخت این ســاختمان به کار رفته و سیســتم 
گرمایشی در قسمت مرکزی ساختمان تعبیه شده است. 
دیوارها و ســقف ها از ســه الیه مصالح مختلف تشکیل 
شده است: پلی استر فابریک، یک الیه عایق ساخته شده از 
بطری های PET بازیافتی و پرده داخلی قابل برداشتنی 

ساخته شده از فایبرگالس. 
ســاختار شــفافی هم برای »ایجاد نور طبیعی کافی و 

مناسب« طراحی شده  است.

بهترین خانه های سبک وزن! )2(
دانستنی ها

حرف حساب

چگونه باید تصمیم گرفت؟

 او شعوری برتر و طبیعتی جدی تر از من داشت، 
منطقی فکر می کرد و بعــد حاصل فکر منطقی 
را به اجرا می گذاشــت. در حالی کــه اکثرما بر 
عکس عمل می کنیم: خود به خود تصمیمی می 
گیریم، بعد زیربنایی از استدالل برای توجیه آن 

می سازیم و نتیجه را شعور عادی می نامیم.

»درک یک پایان«
جولین بارنز

 شهر زنان فراموش شده
 در هند

»ورینداوان« شهری مقدس است که بسیاری از زنان بیوه هند برای 
فرار از زندگی طاقت فرسا پس از آنکه خانواده هایشان آنها را به حال 
خود رها می کنند به آنجا پناه می آورند. در این شهر مقدس بیش از 
4هزار معبد وجود دارد. در طول ســال ها این شهر به پناهگاهی برای 
زنان بیوه هندی تبدیل شده اســت و گفته می شود نزدیک به نیمی 
از جمعیت این شهر 60 هزارنفری را زنان بیوه تشکیل می دهند.این 
شــهر درواقع مکانی برای زنان فراموش شده اســت که پس از مرگ 
همسرانشان بی پناه و فقیر مانده اند. بر اساس باوری خرافی در هند 
برخی معتقدند بیوه هــا بدبختی به بار می آورنــد و آنها را در مردن 
شوهرانشــان مقصر می دانند؛ به همین خاطر زندگی بسیاری از این 
بیوه ها به فقر و تنگدستی می انجامد.»پراواتی دیوی« 70 ساله که با 
عصای چوبی حرکت می کند پس از آنکــه خانواده اش او را رها کرد، 
به اینجا آمد. او با انــدوه می گوید: 
»وقتی که شوهرم مرد، مرا از خانه 
بیرون انداختند. اعضای خانواده فکر 
می کردند که شــاید من سبب این 
بدبختی بوده باشم. قسمت و تقدیر 

مرا به اینجا آورد.

جدول شماره 2312

افقی
1- مقروض بودن به کســي - پیش نویس - فلز 

تمدن
2- بخش و قســمت - از انواع دارایــي اصلي در 

اقتصاد
3- نوعي ریحان - پدید آوردن - ستاره و کوکب
4- پیاله - پسوند شباهت - ناامید - مادر وطن

5- نفس خسته - دفتري که اثرات معامالت مالي 
یک موسسه را نشــان مي دهد - حرف صریح - 

عالمت منفي
6- هر چیز شــبیه مار - درخت زبان گنجشک - 

مرکب دان
7- حرف فقدان انگلیسي - بلیغ و شیوا - درآمد 

خالص حاصل از کار
8- اشک چشم - از شهرهاي استان گیالن - فالني

9- آنچه از کسي باقي مي ماند - مجلس ترحیم - 
عمارت بلند و باشکوه

10- خرگوش - ضمیر مخاطب - آزاد و رها
11- دهان - زیستن - اقتصاددان انگلیسي  متولد 
1776 میالدي که معتقد بود یــک عدم تعادل 
اساسي میان میزان افزایش جمعیت و ازدیاد ثروت 
وجود دارد. وي کتاب معروف »رساله درباره اصل 
جمعیت« را بدون نام نویســنده در سال 1798 

منتشر کرد - چاي انگلیسي
12- تیم فوتبال یوناني - واحــد پول زیمبابوه - 

»یک« عامیانه - خرید و فروش
13- سرها - آرزوها - میوه گرمسیري

14- این عنوان مربوط به کاالها یا خدماتي است 
که در حال حاضر جزو اقالم دارایي موسسه بوده و 
در آینده ضمن جریان عملیات موسسه، به حساب 

هزینه منظور خواهد شد - گرز آهنین
15- هزار کیلو گرم - گرو گذار - از انواع موسسات 

مالي
عمودی

1- تنظیم و پیشنهاد اجراي طرح هاي مالي براي 

عملیات آینده موسسه بازرگاني - فرش انگلیسي
2- محافظ در - پرستاران - زیر و تحت
3- جوانمرد - به تعداد زیاد - پاي افزار

4- منحني - تصدیق روسي - هیچ گاه - محافظ 
فلزي جلوي خودروها

5- مادر تازي - فرســتاده ازکشــوري به کشور 
دیگر - انگیزه زندگي - خداي باستان

6- فارسي زبان - زن گندمگون - ابله و بي عقل
7- بیهــوده - داراي روحــي نامتعــادل - زیبا و 

خوشایند
8- از ادات استثنا - درس عبرت آموز

9- زنجیره - خار پشت بزرگ تیرانداز - پدر ترکي
10- سرزمین - از عوامل اقتصادي کشور - نقطه

11- رنگ ســپید - ترانه - محصــول درخت - 
باالپوش مردانه

12- نازک اندیشي - به اندازه - بي حرکت - نیک
13- اهلي - بســته کوچک مدار در کامپیوتر که 
شامل تعداد زیادي عناصر منطقي است - ایستاده

14- از ابــزار نواختن تار - آن طــرف - خدمت و 
غمخواري و محافظت

15- از انواع شــرکت هاي تجاري طبق ماده 20 
قانون تجــارت - از ارکان بانک ها کــه از 8 عضو 

تشکیل شده است.
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هدیه غافلگیرکننده مایکروسافت به کودک 
بخشنده

در ماجرای مایکا فری، پسربچه 9 ساله ساکن ایالت اوهایو و شهر اشلند 
ایاالت متحده، مایکروسافت نشان داد فقط به دنبال سود بیشتر نیست 
و گاهی اوقات به جنبه های انســانی و خیرخواهــی الیه های زیرین 
جامعه هم توجه دارد.مایکا از هدیه کریسمس خود، یک کنسول بازی 
ایکس باکس وان، می گذرد تا بتواند برای افراد بی سرپناه و اصطالحا 
بی خانمان تعدادی پتو بخرد. یکی از فروشگاه های محلی مایکروسافت 
هم با شنیدن این خبر، طی یک مراســم به مایکا یک کنسول بازی 

ایکس باکس وان اس هدیه می دهد با چند هدیه ریز و درشت دیگر!
مایکا در اوایل ماه دسامبر از مادربزرگش می پرسد: »افراد بی خانمان 
خیابان ها در این سرمای شدید چه کار می کنند؟« مادربزرگش به او 

می گوید »نمی دانم«! 
اما مادربزرگ مایکا از او سوال می کند  که آیا می خواهد یکی از هدایای 
خــود را برای خرید یــک پتو برای 
آنها هزینه کند، امــا مایکا تصمیم 
می گیرد از قید خرید کنسول بازی 
ایکس باکــس  وان )احتمــاال اس( 
بگذرد تــا پتوهای بیشــتری برای 

بی خانمان ها تهیه کند.

  قاب روز

خلق آثار روی کفش کتانی

سیره بزرگان
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