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رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با اشاره به وضعیت خرید و فروش مسکن در اصفهان:

هر روز بدتر از دیروز!
3

حق ندارید علیه کشور حرف بزنید
رهبر انقالب خطاب به کسانی که امکانات کشور در اختیارشان بوده یا هست؛

2

اصفهان زلزله خیز هست یا نیست؟
زاینده رود بررسی می کند؛

8

مهاجرت در افزایش آلودگی هوای اصفهان تاثیر دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

8

پلی اکریل از سال آینده سودآور می شود
مدیراجرایی کارخانه پلی اکریل:

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:3

3
نشان سرآمدی بنیاد مدیریت 
کیفیت اروپا  برای فوالد مبارکه

آژیر قرمز
11

حماسه ۹ دی نشان از بیداری و 
هوشیاری مردم است
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اصفهان در بازیافت طالیی 
پیشتاز می شود
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 بحران آب در اصفهان، چهره ای خشن تر
 به خود می گیرد؛

11

الریجانی در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان:

اصفهان و چهارمحال و بختیاری نباید بیشتر از 

مازاد سهمیه شورای عالی آب استفاده کنند
نمایندگان استان اصفهان به دیدار علی الریجانی، رییس مجلس 
رفتند. در این دیدار رییس مجلس گفت: اســتان های اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری باید از مازاد سهمیه خود که شــورای عالی آب آن را تعیین 

کرده، استفاده کنند و نباید بیشتر از آن استفاده داشته باشند...

درمنطقه 12 شهرداری اصفهان صورت گرفت؛

کلنگ زنی و افتتاح چندین 
پروژه با اعتبار 687 میلیارد و 

200 میلیون ریال

آئین بهره برداری از طرح های عمرانی، فرهنگی و خدماتی منطقه 12 شهرداری اصفهان همزمان با جشن والدت امام 
حسن عسکری )ع( در مجموعه ورزشی چندمنظوره امیرالمومنین )ع( با اعتباری بالغ بر 687 میلیارد و 200 میلیون ریال با 

حضور شهردار اصفهان، مدیر منطقه، اعضای شورای شهر و جمعی از اهالی محل برگزار شد. 
محمدرضا برکت، مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان در آئین بهره برداری از طرح های عمرانی، فرهنگی و خدماتی در محله امیرالمومنین)ع( 

با اشاره به کلنگ زنی ورزشگاه چندمنظوره امیرالمومنین )ع( در 30 خرداد ســال 95، گفت: امروز شاهد افتتاح این مجموعه ورزشی مجهز به 
سالن های سرپوشیده بازی های توپی، زمین چمن مصنوعی روباز، سالن ورزش های رزمی و بدن سازی، اتاق های بازی کودکان و مربیان، اتاق اورژانس 

و مراقبت های پزشکی با قابلیت حضور همزمان چهار گروه ورزشی مختلف به مساحت شش هزار مترمربع هستیم. وی با اشاره به اجرای قریب به 80 درصد 
از پروژه های سال جاری، از احداث بوستان 2700 متری در کوی مهدیه با زمین ورزشی روباز، مسیر دوچرخه سواری، زمین بازی کودکان و محل های ورزش 

همگانی با اعتبار 120 میلیارد ریال، خیابان شهید آریانژاد با اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و خیابان حکمت با اعتبار یک میلیارد و 730 میلیون ریال، 
ساماندهی و احداث خیابان های مینو، گلزار، شهدای عاشق آباد، نوآوران و پیاده روسازی ضلع غربی خیابان کاوه با اعتبار 12 میلیارد ریال و آغاز عملیات اجرایی هفت 

پروژه مشارکتی در میدان شهید علیخانی خبر داد. وی افزود: هفتاد درصد از آزادسازی خیابان های مفتح و آزادگان انجام شده و در سال آینده با آزادسازی ادامه مسیر، 
در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 

در ادامه، قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از افتتاح ورزشگاه امیرالمومنین)ع( در منطقه 12 شهرداری همزمان با میالد امام حسن عسکری )ع(، بیان 
داشت: عدالت محوری در مناطق شهرداری باعث شد تا مردم این منطقه بتوانند از این امکانات بهره مند شوند. وی سیاست شهرداری اصفهان در محالت را در راستای 
محرومیت زدایی، توجه به نقاط محروم با هدف بهره مندی از امکانات بیشتر و دسترسی به امکانات عنوان کرد و یادآور شد: در همه نقاط شهر تسهیالت ویژه ای را برای 
مردم فراهم می کنیم. شهردار اصفهان با عنایت به اینکه احداث اینگونه مجموعه ها و دسترسی به امکانات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به پیشگیری از معضالت اجتماعی 
کمک می کند، تحقق این امکانات در مناطق محروم را ارزشمند خواند. وی از احداث پارک جدیدی با مساحت 27 هزار مترمربع با 11 میلیارد تومان اعتبار در شهرک 

نگین خبر داد و گفت: به زودی شاهد افتتاح و اجرای طرح های بیشتری در این شهرک خواهیم بود. 
قدرت ا... نوروزی، شادی و رضایت مردم ناشی از افتتاح پروژه ها را مایه تحقق جامعه سالم دانست و افزود: احداث ورزشگاه و مجموعه های فرهنگی عالوه بر کمک به 
مردم در گذران اوقات فراغت در محیطی سالم، به رفع معضالت اجتماعی کمک می کند که در این راستا، امیدواریم با مشارکت مردم، حمایت و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم.  شایان ذکر است، شهردار اصفهان در آئین افتتاحیه طرح های عمرانی، قیچی ربان چینی را به دست یکی از پاکبانان داد. 

فرزانه افسرطه
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رهبر انقالب اســالمی با تبریک ســالروز میالد حضرت امام حسن 
عسکری علیه السالم و گرامیداشت سالگرد حماسه مردمی نهم دی 
سال ۱۳۸۸، از »تبلیغ« به عنوان مهم ترین وظیفه شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی یاد کردند و با اشــاره به ریشه قرآنی تبلیغ گفتند: 
در اسالم تبلیغ به معنای »رساندن صادقانه، صمیمانه، مسئوالنه و 
امانت دارانه یک پیام به افکار عمومی بمنظور تفاهم با مردم« است 
تا آنان با احساس مسئولیت به سمت یک هدف واال سوق داده شوند 

و حرکت کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: تبلیغ در اســالم کامال در جهت 
مخالف با پروپاگاندای غربی هاست که با هدف رسیدن به پول و قدرت 
انجام می شود و در آن فریب افکار عمومی، دروغگویی و بازیگری نیز 

جایز است.
ایشــان، دادن امید و اعتماد به نفس به مــردم و تبیین فرصت ها و 
تهدیدها و شناساندن دوست و دشــمن را از الزامات تبلیغ در اسالم 
دانستند و خاطرنشان کردند: امروز مهم ترین هدف جنگ نرم دشمن، 

گرفتن امید و اعتماد به نفس ملت ایران است.
رهبر انقالب اسالمی، تبلیغ را همانند عرصه های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی یک میدان جنگ توصیف کردند و گفتند: برخی از اینکه گفته 
شود جنگ تبلیغاتی یا جنگ اقتصادی و فرهنگی، خوششان نمی آید 
و می گویند باید از صلح صحبت کرد، در حالی که جنگ دشمن با ملت 
ایران، در عرصه های مختلف یک واقعیت است و اگر ما از این واقعیت 
غافل باشیم، طرف مقابل هوشیار و مراقب است و طراحی خود را به 

پیش می برد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای تاکید کردند: البتــه امروز جنگ، جنگ 
نظامی نیست زیرا آنها جنگ نظامی نمی کنند و غلط هم می کنند 

اگر بخواهند جنگ نظامی کنند.

ایشان جنگ نرم دشمن را خطرناک تر از جنگ نظامی خواندند و در 
بیان علت اصلی دشمنی با نظام اسالمی افزودند: انقالب اسالمی در 
طول چهل سال گذشته، ساختار و فرمول غلط قدرت حاکم بر دنیا را 
تغییر و نشان داده است که یک ملت می تواند نه سلطه گر باشد و نه 

سلطه پذیر، نه زور بگوید و نه زیر بار هیچ زورگویی برود.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری انواع توطئه ها و فشارها اعم از جنگ 
و تحریم، تهدید و تهمت، نفوذ و ایجاد اختالف داخلی برای مقابله با 
ملت ایران گفتند: ملت ایران چهل سال مقتدرانه ایستادگی کرده و 
توانسته است بر همه این توطئه ها فائق آید و از هفت خوانی عبور کند 

که دیگر ملت ها از یک خوان آن نیز نتوانستند عبور کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به سرنوشــت بیداری اسالمی در 
برخی کشورهای عربی و شمال آفریقا که منجر به فتنه و جنگ داخلی 
و اختالفات مذهبی و قومی شد، خاطرنشان کردند: ملت ایران از همه 
این مراحل با سربلندی و اقتدار عبور کرد و مقایسه میان جمهوری 
اسالمی و سرنوشت بیداری اسالمی در برخی کشورها، مقایسه ای 
عبرت آموز است.ایشان با تاکید بر استمرار دشمنی ها با ملت ایران، 
گفتند: مهم این اســت که در هر دوره ای طراحی و نقشه دشمن در 
عرصه های مختلف را بفهمیم و براساس آن، پیشگیری، دفاع خوب یا 

حمله پیش دستانه انجام دهیم.
رهبر انقالب اسالمی، مهم ترین طراحی جبهه مقابل در مقطع فعلی 
را ناامید کردن مردم به آینده و گرفتن اعتماد به نفس آنان از طریق 
بزرگ نمایی مشکالت و ضعف ها و کاســتی ها دانستند و افزودند: 
امروز در فضای مجازی، هزاران توپخانه در حال شلیک به سمت ملت 
ایران است و اگر گفته می شود باید مراقب فضای مجازی بود از این 
جهت است که دشمن نتواند از این فضا برای هدف قرار دادن هویت و 

موجودیت ملت و نظام اسالمی استفاده کند.

حضرت آیت ا... خامنه ای، »انتشار آمارهای بی پایه، ادعاهای دروغ، 
تخریب چهره های مورد قبول مردم و انــکار موفقیت های انقالب 
اســالمی« را بخش هایی از اقدامات در فضای مجازی برای بدبین 
کردن مردم بویژه جوانان و نوجوانان دانستند و خاطرنشان کردند: 
متاسفانه برخی افراد بی تقوا در داخل با متهم کردن افراد و دستگاه ها 
و تالش برای صحیح جلوه دادن دروغ های شاخدار بیگانگان، همان 

کار دشمن را انجام می دهند.
ایشان افزودند: این افراد به جای آنکه سیاست خود را »دینی« کنند، 
برای رسیدن به اهداف پست و حقیر سیاسی، دین خود را با سیاسی 

کاری همراه کرده اند.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: این افراد، بی مالحظه و بدون در نظر 
گرفتن خدا و دین و انصاف، در جهت اهداف دشمن سخن می گویند 

و به قیمت ناامید کردن مردم و نسل جوان، دشمن را شاد می کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: کسانی که دیروز همه امکانات کشور 
در اختیار آنها بود و کسانی که امروز همه امکانات مدیریتی کشور را 
در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند و علیه کشور 
سخن بگویند بلکه باید پاسخگو باشند، ضمن آنکه مردم آگاه هستند 

و اینگونه رفتارها در آنان تاثیرگذار نخواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به خدمات مهم همه مدیران جمهوری 
اســالمی از ابتدا تاکنون، تاکید کردند: البتــه در کنار این خدمات، 
صدماتی هم بوده است که باید از خدمات سپاسگزاری شود و صدمات 
هم مورد نقد منصفانه و مسئوالنه و عاقالنه قرار گیرند نه نقد همراه 
با فحاشی و تهمت؛ چراکه نقد و نقدپذیری واجب است، اما تهمت و 

لجن پراکنی حرام است.
ایشان خاطرنشــان کردند: اینکه فردی مکرر، دســتگاه ها یا قوای 
مختلف را مورد حمله و تهمت قرار دهد، هنر نیست زیرا هر کودکی 
می تواند با یک سنگ، شیشه ای را بشکند، هنر آن است که انسان خدا 
را در نظر داشته باشد و منطقی حرف بزند و از سخن گفتن برای هوای 
نفس و جهات شخصی و دستیابی به قدرت پرهیز کند؛ چرا که خداوند 

بابت هر سخنی از انسان سوال و مؤاخذه خواهد کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکــه »انقالبی نمایی« غیر از 
»انقالبی گری« اســت، گفتند: انقالبی گری کار سختی است زیرا 
پایبندی و تدین الزم دارد و نمی شود که انسان در یک دهه همه کاره 

کشور باشد و در دهه بعد، تبدیل به مخالف خوان کشور شود.
ایشان تاکید کردند: روز نهم دی با آن عظمت، روز پاسخ ملت به چنین 
بازیهایی و دفاع از ارزش های انقالب و دین بود که البته امروز هم بحث 

پایداری بر ارزش ها وجود دارد.
ایشان خاطرنشان کردند: در آن زمان در دفاع از انتخابات ایستادگی 
کردیم و همانگونه که اعالم کردم و با وجود فشــارها، زیر بار ابطال 

انتخابات نرفتم.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری سخنان حکیمانه امام خمینی)ره( 
مبنی بر اینکه »میزان حال فعلی افراد است« خاطرنشان کردند: همه 
باید مراقب باشیم زیرا هیچ کس ضمانت درست ماندن تا لحظه مرگ 
را ندارد. رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان وظیفه 
مهم دستگاه های تبلیغاتی و رســانه ها را در پاسخگویی به شبهات 
ایجاد شده از جانب دشمن خاطرنشان کردند و افزودند: نباید جوان 
ما احساس گیجی و حیرت کند و باید شبهات را برطرف و ذهن ها را 

قانع و آسوده کرد.
ایشان بزرگنمایی رسانه های دشــمنان درباره میزان مخاطبان را 
همچون وعده های آنان درباره اضمحالل جمهوری اسالمی، پوچ و 
دروغ خواندند و افزودند: روز اول انقالب گفتند نظام اسالمی شش ماه 
بیشتر دوام نمی آورد، در پایان شش ماه گفتند دو سال و بعد هم مدام 
این تحلیل های بی اساس را تکرار کردند، اما بعد از ۴۰ سال جمهوری 

اسالمی به حیات طیبه خود ادامه می دهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: همه بدانند در این مرحله نیز 
آمریکای جنایتکار و همدستان او را به فضل الهی زمین گیر خواهیم 

کرد.

ایشــان رژیم ایاالت متحده امریــکا را از فاســدترین و ظالم ترین 
حکومت های دنیا برشمردند و افزودند: حمایت این رژیم از داعش و 
تروریست های تکفیری، همدستی با حکومت های ظالم و دیکتاتور 
همچون آل سعود و حمایت از جنایتکاران صهیونیست و جنایتکارانی 
که هر روز در یمن مردم را به خاک و خون می کشند، نمونه هایی است 

که ماهیت پلید و فاسد رژیم آمریکا را نشان می دهد.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به تبعیض نژادی حاکم بر آمریکا و 
سیستم قضایی این کشور گفتند: با وجود این مشکالت و ایرادهای 
مبنایی، آنها دستگاه قضائی دیگر کشورها از جمله دستگاه قضائی 
متدین ایران را متهم می کنند. ایشان افزودند: البته دستگاه قضائی 
 ما بدون ایراد نیســت و بنده از اشــکاالت قوه قضائیه و قوه مجریه
 بی اطالع نیستم، اما باید نقاط مثبت و منفی را در کنار هم دید و نباید 

همه را با یک چوب راند.
حضرت آیت ا... خامنه ای هزینه های فــراوان و طرح های پیچیده 
آمریکا را برای ایجاد اختالف سیاسی، مذهبی، قومی و زبانی در ایران، 
بی فایده و شکست خورده دانستند و افزودند: به اذن الهی ملت ایران و 

نظام اسالمی در همه عرصه ها آمریکا را مأیوس خواهند کرد.
رهبر انقالب اسالمی با مقایسه ریگان از رؤسای جمهور سابق آمریکا 
با رییس جمهور فعلی این کشور گفتند: ریگان از این فرد فعلی هم 
هنرپیشه تر بود و هم قوی تر و البته عاقل تر و عمال هم علیه مردم ایران 
اقدام کرد و هواپیمای مسافربری ما را زد، اما اکنون در درگاه عذاب 
الهی مؤاخذه می شود و جمهوری اسالمی با اقتدار افزون تر به رشد و 

پیشرفت ادامه می دهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: این مســیر در دوره رییس 
جمهور فعلی آمریکا هم ادامه خواهد داشت و داغ از میدان خارج شدن 

یا ضعیف شدن جمهوری اسالمی بر دل اینها هم باقی خواهد ماند.
ایشان افزودند: البته بعضی مقامات آمریکایی با نرمش های ظاهری و 
پوشاندن دست چدنی خود با دستکش مخملی، توانستند در برهه ای 
سر بعضی از ما را گرم کنند، اما زود رسوا شدند و امروز حقیقت نیات 
پلید امریکا در قبال اسالم و جمهوری اسالمی کامال آشکار شده است.
رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان، اقتصاد درون زا و مقاومتی 

را عالج ابزار اصلی دشــمن یعنی 
تحریــم برشــمردند و افزودند: 
مسئوالن اقتصاد مقاومتی را جدی 
بگیرند و به زبــان آوردن آن اکتفا 
نکنند و متوجه باشند که اقتصاد 
مقاومتی با واردات بی رویه و ضعف 

تولید داخلی نمی سازد.
ایشــان با تاکید بر خریــد اقالم 
مورد نیاز دســتگاه ها از تولیدات 
داخلی، مردم را به اقبال جدی به 
محصوالت داخلی توصیه کردند و 
افزودند: اینها باطل السحر دشمن 
اســت، البته نیاز به زمــان دارد و 
ممکن است در شــش ماه یا یک 
ســال جواب ندهد، اما تنها عالج 

واقعی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای هوشیاری 

در مقابل رو ش های مختلف دشــمن از جمله نفوذ در دستگاه های 
تصمیم ساز و تصمیم گیر راکامال  ضروری خواندند و گفتند: باید نقشه 
دشمن را درک کرد و چاپلوسی، ابراز محبت ها و ارادت ها و دعوت او 

برای دست دادن و گفت وگو را جدی نگرفت.
سخن پایانی رهبر انقالب این جمله بود: اگر این موارد را رعایت کنیم 
جمهوری اســالمی به حرکت رو به جلو ادامه می دهد و مشکالتی 
نظیر تورم، رکود و مشکالت معیشــتی و اقتصادی مردم که بنده از 
آنها مطلع هستم با همت و تالش مسئوالن قابل رفع است و خداوند 

گره ها را باز خواهد کرد.

ترکیه شمار نیروهای نظامی خود 
در قطر را افزایش داد

نیروهای نظامی تازه ای از ارتــش ترکیه به عنوان 
بخشــی از توافق نظامی میان دو کشور،وارد قطر 
شده و در پایگاه هوایی این کشور مستقر شده اند.

به دنبال بروز بحران میان قطر و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به رهبری عربســتان، ترکیه تعدادی 
از نظامیان خود را به این کشــور اعــزام کرده بود.

براســاس این گزارش، تعداد این نظامیان با ورود 
بخش دیگری از نظامیان ترکیه افزایش یافته است.

گواتماال: انتقال سفارت به قدس 
قطعی است

دولت گواتماال از تصمیم خود برای انتقال سفارت 
به بیت المقدس دفاع کرد. بر این اســاس با وجود 
انتقادهای بیــن المللی به اقــدام گواتماال، وزارت 
خارجه این کشــور آن را در چارچوب سیاســت 
خارجی خــود اعــالم و تاکید کرد قصــدی برای 
بازگشت از این تصمیم وجود ندارد. »ساندرا خوول« 
وزیر خارجه گواتماال در این رابطه گفت این تصمیم 
با توجه به مناسبات این کشور با رژیم صهیونیستی 
اتخاذ شده است. انتقال ســفارت گواتماال، اولین 
مورد پــس از تصمیــم »دونالد ترامــپ« رییس 
جمهور آمریکا در انتقال سفارت از تل آویو به قدس 
اشغالی به شمار می رود. وزارت خارجه تشکیالت 
خودگردان فلســطین تصمیم »جیمی مورالس« 
رییس جمهوری گواتماال برای انتقال ســفارتخانه 

این کشور از تل آویو به قدس را »شرم آور« خواند.

رهبر انقالب خطاب به کسانی که امکانات کشور در اختیارشان بوده یا هست؛

حق ندارید علیه کشور حرف بزنید 

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز  در دیدار مسئوالن و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در سراسر کشور، با اشاره به تالش بی وقفه آمریکا برای شبهه پراکنی و گرفتن »امید و اعتماد به نفس ملت«، از همراهی خواسته 
یا ناخواسته برخی افراد با اهداف دشمن به شدت انتقاد کردند و با یادآوری تحلیل ها و تبلیغات پوچ چهل ساله دشمن درباره شکست 
یا تضعیف جمهوری اسالمی تاکید کردند: به فضل الهی و با اتکا به هوشیاری و ایستادگی مردم، همچون گذشته، بینی دشمنان را به 
خاک می مالیم و با تالش مضاعف مسئوالن برای حل مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم، راه پیشرفت و سرافرازی را با اقتدار ادامه 

خواهیم داد.

جزئیاتی جدید از پرونده 
دکل نفتی

وکیل مدافع یکــی از متهمــان پرونده دکل 
نفتی می گوید که در این پرونده عالوه بر دکل 
گمشده، موضوع یک شناور نیز مطرح است و 
ســه متهم آن هم از جمله مدیرعامل شرکت 
اردنی در خارج به ســر می برند.سید محمود 
علیزاده طباطبایی با اشاره به برگزاری نخستین 
جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و قرائت 
کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان 
تهران اظهار کرد: در این جلسه وکیل شرکت 
تاسیســات دریایی به کیفرخواســت صادره 
اعتراض کرد و گفت که شــکایت تاسیســات 
دریایی تحت عنوان اتهامــی اخالل در نظام 
اقتصادی و کالهبرداری مطرح شده بود، اما در 
کیفرخواست، خیانت در امانت قید شده است.
علیزاده طباطبایی در پاســخ به این سوال که 
در رســانه ها رقم این پرونده 7۸ میلیون دالر 
ذکر شده اســت گفت: در این پرونده عالوه بر 
دکل نفتی گمشــده که مبلغ آن 7۸ میلیون 
دالر است، موضوع یک شناور نیز مطرح است.

 برنامه مجلس
 برای تقویت پدافند هوایی

ابوالفضل حســن بیگی، عضــو کمیته دفاعی 
مجلس شورای اســالمی درباره پیشنهادات 
کمیســیون امنیت ملی به کمیسیون تلفیق 
مجلس درباره بودجه دفاعی سال 97، گفت:  
با توجه به گستردگی وسیع ماموریتی نیروی 
انتظامی، ناجا بالغ بــر ۴۰۰۰ میلیارد تومان 
کمبود اعتبــار فقط در بخش حقــوق و مزایا 
دارد و امروز مســئولیت حفاظت بســیاری از 
اماکن حســاس و حیاتی و همچنین حفاظت 
محیط بیرونی مجلس هم به ناجا واگذار شده، 
لذا یکی از پیشنهادات تامین اعتبارات جاری 
نیروی انتظامی بود.عضو کمیته دفاعی مجلس 
شورای اسالمی می گوید: از آنجایی که آمریکا 
در ۱۳ کشور از همسایگان ما پایگاه نظامی دارد 
باید بنیه پدافند هوایی کشور برای پاسخگویی 

به شیطنت احتمالی آمریکا تقویت شود.

وزارت خارجه، حمالت 
هوایی به یمن را محکوم کرد

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
حمالت هواپیماهای عربســتان ســعودی به 
بازاری در شهر تعز  و همچنین حمالت مستمر 
به اهداف غیرنظامی در شهرهای مختلف یمن 
در چند روز گذشته در این کشور را که منجر 
به کشته و مجروح شدن ده ها نفر از شهروندان 
بی گناه یمنی از جمله زنان و کودکان شــد، 
شــدیدا محکوم کرد و خواســتار توقف این 

حمالت ناجوانمردانه شد.
قاسمی افزود: در طول بیش از هزار روز از آغاز 
این جنگ ویرانگر، عربســتان سعودی نشان 
داده است که هرگاه در میادین جنگ و مناطق 
عملیاتی با ناکامی و شکست روبه رو می شود با 
بمباران مردم بی دفاع و کشتن زنان و کودکان 
بی گناه یمنی دســت به انتقام جویی می زند و 
جای بسی تاسف و تعجب است که این حمالت 
جنون آمیز که با سالح های مرگبار آمریکایی 
انجام می شود واکنش مدعیان را برنمی انگیزد.

 نشست سران سه قوه
 برگزار می شود

نشست سران سه قوه شنبه هفته آینده،9 دی 
ماه به میزبانی رییس قــوه مقننه در مجلس 
شورای اسالمی برگزار می شود. بر اساس این 
گزارش، نشست گذشته سران قوا به میزبانی 
رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار 
شــده بود و سران ســه قوه طی این جلسه به 
بیان مباحث مهم ملــی و منطقه ای همچون 
رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران مؤسسات 
مالی و اعتباری و مسائل داخلی و بین المللی 

پرداخته بودند.

سلیمینمین
فعالسیاسیاصولگرا:

واکنش

بهروز نعمتی، عضو فراکسیون مستقلین والیی گفت: 
برخی ها بسیار اثرگذار هستند و آقای هاشمی در شمار 
این انسان ها بود که از ستون های اصلی نظام و انقالب 
به شمار می رفت و خأل ایشــان پس از رحلتشان به 
جد در جامعه به ویژه در حوزه های سیاسی مشهود 
 است. هرچه پیش می رویم خأل حضور آیت ا...هاشمی

 در جامعه  بارزتر می شود.
وی با اشــاره به تاثیرگــذاری آیت ا... هاشــمی بین 
جریان های سیاسی مختلف کشــور گفت: صالبت، 
صمیمیــت، صبــوری و وفاقی که بیــن جریان ها و 
گروه های سیاسی به وجود  آورده بود، اثربخشی خوبی 
در جامعه داشت و بعید می دانم که کسی بتواند به این 
زودی ها خأل ایشــان را پر کند. به عنوان مثال ایشان 
در حل اختالفات مسئوالن از همه رده های سیاسی 
توانمند بود. اگر اکنون حضور داشت شاید مسائل این 
روزهای قوه قضائیه و مسئله سازی های رییس جمهور 
ســابق به وجود نمی آمد و حضور آیت ا... برای حل و 

فصل آنها خیلی کمک حال بود.

 بسیاری در حق 
آیت ا... هاشمی جفا کردند 

عضو فراکسیون مستقلین والیی مجلس:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

بازدید فرماندهان ارشد نیرو های 
مسلح از باغ موزه دفاع مقدس

حق ندارید علیه کشور حرف بزنید

پیشنهاد سردبیر:

ســلیمی نمین اظهار کرد: پرونده آقای بقایی 
از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 
مطرح بوده است. آیا طی این مدت برای آگاه 
ســاختن افکار عمومی، اقدامی موثر صورت 
گرفت؟ اینکه امروز آقای فالنی فکر می کند با 
جوسازی می تواند مجری قانون را منفعل کند 
به معنی وجود داشتن ایرادات و ضعف هایی در 
اقناع جامعه اســت. قوه قضاییه باید جدی تر 
با جریان احمدی نــژاد برخورد کند و در تعلل 

صورت گرفته حکمتی وجود ندارد.
فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در هر صورت 
خوشــبختانه قوه قضائیه اگرچه دیرهنگام اما 
در حال ارتباط برقرار کــردن با افکار عمومی 
اســت و مســائلی را به افکار عمومی منتقل 
 می کند که می تواند به صورت غیرمســتقیم 
 جوســازی بعضی از کانــون های قــدرت را 

 بی اثر کند.

 حکمتی در عدم برخورد 
با احمدی نژاد نمی بینیم

حجتاالسالمموسوی
عضودفترمقاممعظمرهبری:

روحانیت

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی پس 
از تصویب طرح دو فوریت حمایت از انقالب اسالمی 
فلسطین گفت: از نمایندگان برای رای قاطعی که به 

این امر دادند، تشکر می کنم.
وی ادامه داد: اقدامی که به نظر از سوی رییس جمهور  
آمریکا طراحی شده بود، در حقیقت یک توطئه  برای 
دنبال کردن روند ســازش آبکی بود تا به فلسطین 

لطمه بزنند.
رییس مجلس تصریــح کرد: اما زمانی کــه با افکار 
عمومی و همچنین کشورهای اسالمی مواجه شدند 

دنبال یک سناریوی مبتذل دیگری رفتند.
الریجانی با خطاب قــرار دادن نمایندگان افزود: کار 
درستی در مجلس انجام شد و از شما تشکر می کنم 
و ان شاءا... دولت با رای باالیی که به این قانون دادند 
آن را به جد دنبال کند.آمریکایی ها در سازمان ملل 
یک آهن پاره را به نمایش گذاشتند و ادعا کردند الشه 
موشکی است که جمهوری اسالمی ایران به یمن داده 

اما سازمان ملل با رای باال این کار را تقبیح کرد.

توطئه سازش آبکی با اقدام 
اخیر ترامپ خنثی شد

رییس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

حجت االسالم سید محســن موسوی، عضو 
دفتر مقام معظم رهبری طی سخنانی اظهار 
داشت: دنیای امروز عطش اسالم را دارد.وی با 
بیان اینکه قرآن تنها برای یک مقطع تاریخی 
نازل نشــده اســت، تصریح کرد: قرآن کتاب 
جامعی اســت که هدایت همه بشریت و ادوار 
تاریخی را در بر می گیرد.عضو دفتر مقام معظم 
رهبری ادامه داد: قرآن کتاب فطرت اســت و 
هر چیزی که مطابق با فطرت باشد انسان به 
سمت آن گرایش پیدا کرده و تشنه آن است.
وی با اشاره به نامه های مقام معظم رهبری به 
جوانان اروپایی گفت: این نامه ها بر پایه مبانی 
قرآنی، جوانان اروپایی را مورد خطاب قرار داده 
بود و جامعه جوان و الئیک اروپا بعد از دریافت 
این نامه  یک عطشــی نســبت به اسالم پیدا 
کردند و این نامه در پاسخ به نیازهای فطری و 

مشکل گشای جوانان غربی بود.

نامه های رهبر انقالب 
مشکل گشای جوانان غربی بود 

بین الملل

 دستگاه قضائی ما 
بدون ایراد نیست 
و بنده از اشکاالت 
قوه قضائیه و قوه 

 مجریه
 بی اطالع نیستم، 

اما باید نقاط 
مثبت و منفی را 

در کنار هم دید و 
نباید همه را با یک 

چوب راند
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پلیاکریلازسالآیندهسودآورمیشود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مزایای مالیات بر ارزش افزوده 
برای سیستم اقتصادی کشور

آنچه چرخ های اقتصادی یک جامعه را به حرکت 
در می آورد، درآمدهــای حاصل از فعالیت های 
بنگاه هــای اقتصادی آن جامعه اســت. در این 
میان، برخی از جوامــع از نعمت های خدادادی 
بهره مند هستند که نقش کلیدی و بسیار مهمی 
را در افزایش درآمدهای کشور ایفا می کند. یکی 
از این درآمدهای پایدار که در بیشــتر جوامع و 
دولت ها بســیار موثر و معروف است، »مالیات« 
اســت. سیســتم مالیات بر ارزش افزوده برای 
سیستم اقتصادی کشــور مزایای فوق العاده ای 
دارد که از آن جمله می توان به چند مورد اشاره 
کرد :1.پایین بودن هزینه وصــول آن به دلیل 
اینکه سیســتم مالیــات بر ارزش افــزوده یک 
سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مامور 

مالیاتی را ایفا می کنند؛
2. مالیات بر ارزش افزوده را می توان در ســطح 

وسیعی جایگزین مالیات های دیگر کرد؛
3. به دلیل گستردگی پایه مالیاتی، می توان آن را 
با نرخ های پایین تری در مقایسه با سایر مالیات ها 

وضع کرد؛
4. اعمال سالیق و نظرات شخصی چه از جانب 
مؤدیــان و چه از ســوی ممیــزان مالیاتی، در 
محاسبه و اخذ مالیات به حداقل می رسد؛ زیرا از 
یک سو نرخ های مالیاتی مشخص بوده و از سوی 

دیگر فاکتورها به حداقل می رسد؛
5. می تواند به عنوان انتقــال مالیات از درآمد به 
مصرف تلقی شــود و با تامین منابع گسترده تر 
در جهت شــکل گیری ســرمایه گذاری، زمینه 
رشد تولید داخلی و کاهش بیکاری را در جامعه 

فراهم سازد.
جهت دريافت مجموعه مــدون گزارش 
هاي تحليلي با محوريت مباحث مالياتي، 
به اداره روابط عمومي امور مالياتي استان 

اصفهان مراجعه کنيد.

بازار

دستگاه  دمنده و مکنده

 کشف دو محموله قاچاق 
از دو واحد صنفی

دو محموله پــودر کاکائو و پی وی ســی قاچاق در 
اصفهان کشف شد. مدیر بازرسي و نظارت اصناف 
استان اصفهان گفت: در بازرســی از انبار دو واحد 
صنفی، 250 کیلوگرم پودر کاکائوی قاچاق از کشور 
هلند و هزار و 760 رول پی وی ســی قاچاق کشف 
وجمع آوری شد. جواد محمدی فشــارکی افزود: 
ارزش این محموله ها بیش از دو میلیارد ریال برآورد 
شده است. وی گفت: پرونده این دو واحد متخلف به 

مراجع قانونی تحویل داده شد.

با تسهيالت شعب بانک صنعت و معدن 
صورت گرفت؛

اجرای 13 طرح کوچک و 
متوسط در استان اصفهان

 13 طرح کوچک و متوســط صنعتی با استفاده از 
تسهیالت شــعب بانک صنعت و معدن در استان 

اصفهان مراحل اجرایی خود را می گذرانند.
طرح کوچــک و متوســط صنعتی با اســتفاده از 
تسهیالت شــعب بانک صنعت و معدن در استان 

اصفهان مراحل اجرایی خود را می گذرانند.
برای اجرای طرح های یاد شــده یک هــزار و 170 
میلیارد تومان توسط شــعب این بانک تخصیص 
یافته که از آن میان میــزان 25 درصد یعنی مبلغ 

290 میلیارد تومان پرداخت شده است.
گفتنی است 118 طرح کوچک و متوسط صنعتی 
در ســطح کشــور با 5 هزار و 500 میلیارد تومان 
تسهیالت شعب بانک صنعت و معدن در حال اجرا 
هستند که به بهره برداری رسیدن آن ها تاثیر زیادی 

در افزایش سطح اشتغال کشورمان خواهد داشت.

کاهش بدهی ایرالین ها به دولت
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: مطالبه این شرکت از ایرالین ها رقمی حدود 
970 میلیارد تومان بود که اکنون به 650 میلیارد 

تومان کاهش یافته است.
سید محمدرضا موسوی خواه از کاهش حدود 320 
میلیارد تومانی بدهی ایرالین ها به این شرکت خبر 
داد و اظهار کرد: میزان مطالبه ما از ایرالین ها رقمی 
حدود 970 میلیارد تومان بود کــه اکنون به 650 

میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه پرداخت بدهی ایرالین ها به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی به طور دقیق و منظم 
نیست، ادامه داد: ایرالین ها بدهی خود را به صورت 

اقساطی می پردازند.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
افزود: ارزش ســوخت تحویلی شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی بــه ایرالین ها طــی 9 ماهه 
امسال785 میلیارد تومان بوده است، این درحالی 
است که میزان بازپرداخت این شرکت ها به شرکت 
ملی پخش فــرآورده های نفتی حــدود یک هزار 
میلیارد تومان بوده که بخشــی از بدهی شان را نیز 

شامل شده است.

مديراجرايی کارخانه پلی اکريل:
 پلی اکریل از سال آینده 

سودآور می شود
مدیراجرایی کارخانه پلــی اکریل اصفهان با تاکید 
بر اینکه سودآوری پلی اکریل منوط به فعالیت کل 
کارخانه است، گفت: به دنبال تامین منابع بابت خرید 
»ای. ام« برای ماه های آینده هســتیم و پیش بینی 
می شــود اوایل بهمن ماه کارخانــه اکریلیک وارد 
خط تولید شود. محسن رجایی در خصوص آخرین 
وضعیت کارخانه پلی اکریــل، اظهار کرد: کارخانه 
»استیپل پلی استر« و کارخانه »دی ام تی« و ماشین 
پنجم تولید »نخ یارن پلی استر« اکنون در خط تولید 
هســتند. در حال حاضر میزان تولید نخ پی.او. وای 
بین 10 تا 15 تن و الیاف اســتیپل پلی استر حدود 

80 تن در روز است.   

در هفدهمين همايش سراسری اتحاديه انجمن های اسالمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد:

توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات، با وحدت و انسجام تحقق می یابد

رییس اتحادیه لبنیات سازان و لبنیات فروشان اصفهان گفت: بازار فروش لبنیات سنتی بسیار خوب است و فعاالن 
این بازار، رکود را تاکنون احساس نکرده اند. محمد شفیع زادگان اظهار کرد: فروش در این صنف اکنون رقابتی شده و 
هر کدام سعی دارند با ارائه محصوالت با کیفیت، مشتریان بیشتری را جذب کنند. وی تاکید کرد: قیمت محصوالت 
لبنی سنتی بسیار ارزان تر از لبنیات های صنعتی است؛ به همین دلیل اقبال مردم به استفاده از لبنیات های سنتی 
بیشتر است. شفیع زادگان با اشاره به اینکه در حال حاضر 100  واحد صنفی فروش لبنیات سنتی مجوز دار در شهر 

اصفهان فعالیت می کنند، گفت: مجوز فعالیت 60 واحد صنفی دیگر نیز در دست اقدام است.

اصفهانی ها از لبنیات سنتی 
بیشتر استقبال می کنند

رييس اتحاديه لبنيات سازان و 
لبنيات فروشان اصفهان :

اف
صن

ا

مريم مومنی

هفدهمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های اسالمی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت های تابعه در استان اصفهان، 
با حضور مقامات کشوری و اســتانی و به میزبانی مخابرات منطقه 
اصفهان، در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم برگزار شد. مهدی 
حیدرزاده مدیر مخابــرات منطقه اصفهان، بااشــاره به جمعیت 
5میلیون و 120 هزار نفری در 24 شهرستان و 122 شهر و 3 هزار 
و 497 روستا و 50 بخش این اســتان، از فعالیت شرکت مخابرات 
در این عرصه سخن راند و گفت: پرسنل شرکت مخابرات همراه با 
پیمانکاران این شرکت، برای خدمت رسانی در این حوزه فعالیت 

مستمر داشته اند. وی در ادامه، وجود ایثارگران، جانبازان، آزادگان 
و فرزندان شهدا و رزمندگان را از افتخارات بزرگ شرکت مخابرات 
اعالم کرد و افزود: اعضای شورای فرهنگی مخابرات منطقه اصفهان 
در حوزه بسیج شامل خواهران و برادران، روابط عمومی، حراست 
و معاونت مالی و شــورای امر به معروف و نهی از منکر هســتند. 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: در اصفهان 565 هزار پورت 
پرســرعت ADSL و دوهزار و 29 سایت BCS در سایت مخابرات 
فعال اســت. حیدرزاده افزود: امیدوارم ماحصــل این همایش به 
انسجام، توسعه و تحکیم وحدت بیشتر و اجرای هرچه بهتر فرامین 
مقام معظم رهبری بینجامد. در ایــن همایش مهندس وزیریان، 
دبیر انجمن اسالمی مخابرات منطقه اصفهان، ایجاد همدلی بین 
کارکنان و مدیران مجموعه را یکی از مهم ترین دغدغه های اتحادیه 
عنوان و اظهار کرد: در مجموعه ما مدیران متخصصی وجود دارند 
که در کنار کار و فعالیت خود، به فعالیت های دینی توجه می کنند. 
وی یادآور شــد: هدف ما تالش در جهت همیــاری و مددکاری با 
مدیران است.آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان نیز با اشاره به پیشــرفت کشور در عرصه مخابرات 
همگام با دیگر کشورهای جهان، توسعه این صنعت بعد از انقالب را 

حائز اهمیت خواند و با مقایسه درخواست تلفن در سال های قبل 
از انقالب و زمان حاضر، گفت: قبل از انقالب تعداد کل تلفن ثابت 
در کشور حدود 850 هزار مشترک بوده است؛ در حالی که اکنون 
ســاالنه بیش از یک میلیون تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات به 
متقاضیان تحویل داده می شود.  وی دسترسی به امکانات مخابرات 
در همه نقاط کشور از جمله روســتاها را این گونه توصیف کرد که 
کشاورزان و چوپانان عالوه بر داشتن تلفن ثابت، از تلفن همراه نیز 
برخوردار هستند. امام جمعه اصفهان با تاکید بر وحدت، صداقت و 
حسن رفتار، ابراز امیدواری کرد که با بصیرت در راه رشد و اعتالی 

کشور گام برداریم.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،370،000
تومان

690،000نیم سکه
تومان

407،700ربع سکه
تومان

270،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

130،662
تومان

      قیمت سکه و طال

دستگاه دمنده و مکنده 
UB1103 ماکيتا مدل

 245,000
تومان

دستگاه دمنده و مکنده 
SH1680 شيلدر مدل

 108,000
تومان

دستگاه دمنده و مکنده 
PB001 برندکو مدل

 195,000
تومان

اعتراض تاکسی داران فرودگاه 
امام)ره( به تاکسی های اینترنتی

عکس روز

صنعت

ساالنه بیش از 12 هزار تن محصول گلخانه ای از اصفهان 
به سایر استان ها و همچنین خارج از کشور ارسال می شود.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی استان، به 
صادرات محصوالت گلخانه ای از این استان به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و روسیه اشــاره کرد و گفت: ساالنه 

حدود 12هزار و 500تن انواع محصو الت صیفی به خارج از کشور و استان های همجوار صادر می شود.
احمدرضا رییس زاده افزود:از ابتدای امسال تاکنون بیش از 160هکتار از اراضی گلخانه ای استان زیر پوشش 

کشت گل و گیاهان زینتی و هزار و 485هکتار نیز زیر پوشش سبزی و صیفی  قرار گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از دو هزار و  650 بهره بردار در گلخانه های استان گفت: هم اکنون بیش از 16هزار 

نفر در مراکز گلخانه ای اصفهان فعالیت می کنند.

ارسال ساالنه بیش از 
12 هزار تن محصول 
گلخانه ای

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به کسب نشان 
سرآمدی از ســوی رییس بنیاد مدیریت کیفیت اروپا گفت: این 
شرکت بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در سطح ایران، خاورمیانه 
و شمال آفریقاست و در گســتره جهانی از جمله اتحادیه اروپا، 
شرق آسیا و خاورمیانه، به صادرات محصوالت خود اقدام می کند. 
بهرام سبحانی  اظهار داشت: در همین راستا این شرکت باید خود 
را با یک چارچوب اســتاندارد تطبیق دهد و برای خود یک الگو 

تعریف کند و سامانه ای داشته باشــد که برای رسیدن به اهداف 
خود از آن بهره مند شود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
خاطرنشان کرد: همه مردم شریف ایران از ذی نفعان فوالد مبارکه 
هستند، در باالدست این شرکت تامین کنندگان و در پایین دست 
نیز مصرف کنندگان محصــوالت و کارکنان قــرار دارند.وی در 
ادامه، ضمن تاکید بر لزوم مدیریت کارآمد شرکت فوالد مبارکه 
باتوجه به گستردگی آن، اذعان داشت: به صورت مشخص صنایع 

خودروسازی، پروفیل و لوله سازی در داخل و خارج کشور، بخش 
دیگری از مصرف کنندگان ورق فوالد مبارکه را تشکیل می دهند؛ 
از این رو شــرکتی با این گســتردگی نباید به شــکل سلیقه ای 

مدیریت شود.
وی تصریح کرد: یک ســازمان متعالی باید برای خود چارچوب 
مشخص تعریف کند و هر دوی این موارد را در کنار هم ارتقا دهد 

تا به رشد و بالندگی دست یابد.

مدير عامل فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

نشان سرآمدی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا  برای فوالد مبارکه

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت:  وضعیت 
خرید و فروش مسکن هر روز در اصفهان بدتر می شود و 
امروزه دیدگاه و روزنه ای برای رشد مسکن در اصفهان 

وجود ندارد و باید کار از سوی دولت آغاز شود. 
احمد توال اظهار داشــت: معموال اقتصاد ما یک اقتصاد 

دولتی بوده 85 درصد آن در دست دولت اســت و اگر هم بخش خصوصی بخواهد اقدام جدی در جهت 
خرید و فروش مسکن انجام دهد، بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: قیمت مسکن با اقتصاد خانوارها متناسب نیســت و در محالت پایین شهر اصفهان به یک 
میلیون و 700 هزار تومان به ازای هر متر می رسد. وی گفت: خانه بدون سکنه در اصفهان وجود ندارد و 

بسیاری از خانه های ساخته شده به فروش رفته است.

رييس انجمن انبوه سازان مسکن 
اصفهان با اشاره به وضعيت خريد و 
فروش مسکن در اصفهان:

هر روز بدتر از دیروز!

برخــی از تولیدکننــدگان در ایــن میان بــه دریافت تســهیالت از 
بانک ها روی آوردند کــه در این راه نیز با توجه به ســود باالی وام ها و 
جریمه های مختلف در رقابت با بانک شکســت خوردند؛ تســهیالتی 
که قرار بود حمایتگر این تولیدکنندگان باشــد، اما بــه یکی دیگر از 
 عوامل نابودی تولید در این بازار نامهربان اقتصادی کنونی در کشــور 

تبدیل شد.

بدون تردید اشــتغال هر جامعه ای به صنعت و تولید همان کشور گره  
خورده اســت و زمانی که صنعتگر و تولیدکننــده از هزینه های باالی 
تولید و قیمت تمام شــده سخن می گویند، قطعا ســهم نیروی کار در 
تولید کاهش می یابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار ازســوی 

تولیدکننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است.
در شــرایطی که در تمام دنیا بهــره بانکی 1/5تا 2 درصد اســت، در 

بانک های ما در ابتدا بهره را 18 درصد مطرح می کنند، ولی در پایان امر، 
این میزان به 30 درصد هم می رسد و تا زمانی که نظام بانکی به صورت 
 زیربنایی تغییر نکند، نمی توانیم به نجات صنعت بیمار کشــور امیدوار 

باشیم.
حال این سوال مطرح می شود که چطور می توان با سود 9 تا 10 درصد 

تولید، سود 20 تا 30 درصدی تسهیالت بانکی را پرداخت کرد؟ 
ایجاد انگیزه در تولیدکننده برای رونق اقتصاد، از عوامل مهمی اســت 
که باعث تحرک چرخه تولید و به دنبال آن اقتصادی مطلوب می شود. 
این ایجاد انگیــزه که می تواند در قالب هایــی همچون کاهش مالیات 
و بهره وام هــای بانکی بروز یابــد، از مهم ترین گزینه هایی اســت که 
 جای خالی آن احساس می شود و توجه مســئوالن اقتصادی کشور را 

می طلبد.
اما بسیاری از کارشناسان، برای حل بسیاری از مشکالت تولید، راهکار 
عملی ارائه می دهند و آن هم افزایش نقدینگی در تولید است که البته 
کلید حل این مشکل در دست بانک هاست تا با افزایش تسهیالت کم بهره 
برای تولید کننده، موجب رونق تولید و افزایش اشتغال در حوزه صنعت 
کشور شود؛ اما متاسفانه بانک ها در سال های گذشته نه تنها کمک حال 
صنایع نبودند، بلکه با قوانین و بروکراسی های سختگیرانه، تولیدکننده 
را از دریافت وام ناامید می کردند و آن دســته از تولید کننده هایی که 
می توانستند شاخ غول بروکراسی و ضامن های مختلف بانکی را بشکنند 
و تســهیالت دریافت کنند، به دلیل ســود باالی وام ها و جریمه های 

مختلف در رقابت با بانک شکست می خوردند.
با نگاهی به صنایع استان شاهد این واقعیت هستیم که عمر بسیاری از 
آنها کوتاه است؛ در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد سالم، صنایعی با 
عمری باالی صد سال دیده می شود و بدون شک حمایت دولت از صنایع 
کوچک و متوســط می تواند تسهیلگر باشــد؛ اما عمال شاهد ماجرایی 

خالف این امر هستیم.
با این تعاریف، می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر تاثیرات قاچاق و 
مالیات های باال را از تولید حذف کنیم، بدون شک سیاست های نادرست 
بانکی یا به عبارت بهتر عدم تعامل سازنده بانک ها با صنایع، متهم ردیف 

سوم در تعطیلی صنایع خواهند بود.

وقتی تعطيلی صنايع کوچک و متوسط سريالی می شود؛

بانکها؛متهمردیفسوم

پديده تعطيلی صنايع در اصفهان به داستانی زنجيره ای در اقتصاد استان تبديل شده است و توليدکنندگانی که تمام سعی خود را به کار می برند 
تا بتوانند چرخ کارخانه خود را داير نگه دارند، در مرحله ای ديگر توان رقابت نداشته و ناگزير به ترک کار می شوند.

فاطمه کاويانی
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مجری تلویزیون،سوژه 
یک گروه طنز پرداز شد

مجری تلویزیون، فضه سادات حسینی 
این بار سوژه یک گروه طنز پرداز شده 

است.
در گیر و دار ترس و اضطراب ناشــی از 
زلزله ایــن  روزهای کشــور، یک گروه 
سازنده انیمیشن های طنز، به شوخی با 
فضه سادات حسینی، گوینده و مجری 
 یکی از بخش هــای خبــری پرداخته 
اســت.گفتنی اســت بامــداد روز 
پنجشــنبه29 آذر  حوالی ســاعت 11 
شــب، زلزله ای به بزرگی 5/2 ریشــتر 
عمق 7 کیلومتری تهران و بخش هایی 
از اســتان البــرز را لرزانــد کــه طبق 
انتظار کارشناســان، ایــن زمین لرزه 
در روزهــای بعــدی با پــس لرزه های 
متعددی همراه شــد. شــب سه شنبه 
5 دی مــاه پس لــرزه ای بــه بزرگی 
 4/2 ریشــتر مرز بین تهــران و کرج را 

لرزاند.

فضای مدرن  خاقانی تا جلفا، دلیل انتخاب این 
مسیر بود

پیشنهاد سردبیر:

کارگردان سینما:
در حال رایزنی برای تامین بودجه ساخت»پروتز« هستیم

بهنوش صادقی از تالش برای اکران خانه دیگری پیش از آغاز سال 97 خبر داد. این کارگردان سینما، همچنین درباره 
آخرین وضعیت ساخت فیلم دیگر خود گفت: فیلمنامه این اثر  به نام »پروتز«آماده ساخت است و این روزها در حال 
مذاکره و رایزنی برای تامین بودجه آن هستیم. تالش می کنیم تا قبل از شروع سال جدید ساخت آن را آغاز کنیم؛ البته 
همه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها به فراهم شدن شرایط ربط دارد.گفتنی است لیال زارع، پژمان بازغی، ناصر هاشمی، 
مهنوش صادقی، علیرضا جعفری، روشنک گرامی، متین ستوده، رابعه مدنی، پیمان یونسی، امیرجمشید صادقی و 
گوهر خیراندیش بازیگران فیلم »خانه دیگری« هســتند. این فیلم به قلم بهنوش صادقی مضمونی اجتماعی دارد و 
روایتگر داستان پدری به نام حبیب ا... است که در سال های آخر عمر تصمیم گرفته به خانه آبا و اجدادی اش برگردد. او 
خانواده اکرم، از اقوام دورش را برای پرستاری و مراقبت از خود به این خانه دعوت کرده تا با او زندگی کنند. در این میان، 

خوشی ها و ناخوشی های این خانواده زندگی حبیب ا...، دختر و دامادش را تحت الشعاع قرار می دهد.

رقابت اصغر فرهادی با کریستوفر نوالن
فیلم »فروشــنده« ،در میان 2۰ فیلم برتر اکران شــده در آمریکا در سال 

2۰17 قرار گرفت. این انتخاب از ســوی وب ســایت معتبر روتن 
توماتوس انجام شــده است؛ وب ســایتی که بر اساس تعداد 

نقدهای مثبت نوشته شــده بر فیلم ها از سوی منتقدان، 
فیلم ها را رده بندی می کند. فیلم »فروشــنده« از تعداد 
17۰ نقد نوشته شده، 96درصد نقد مثبت دریافت کرده و  

در لیست بیست فیلم برتر سال قرار گرفته است. فیلم هایی 
همچون »دانکرک« به کارگردانی کریستوفر نوالن، »جنگ 

ستارگان«، »مرا به نام خودت صدا بزن«، »کوکو« و... در لیست 
2۰ فیلم برتر سال 2۰17 از نگاه منتقدین فیلم دیده می شوند.

مفاد آراء
10/249 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 9219 مورخ 96/07/26 هیات اول خانم معصومه رمضاني به شناسنامه شماره 88 
كدملي 1288498071 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 123/58 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 265 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 8256 مورخ 96/06/28 هیات اول اقاي سعید عدیلي نسب به شناسنامه شماره 
726 كدملي 1288695829 صادره اصفهان فرزند حسین برششدانگیکباب ساختمان به مساحت 
108/05 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 52 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم  صغری مالكریمی 

خریداری شده است.
3- رای شــماره 5224 مورخ 96/05/10 هیات دوم آقاي نوراله دشتي به شناسنامه شماره 566 
كدملي 1198874961 صادره شهرضا فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 305.98 
مترمربع پالك شماره 65 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 7330 مورخ 96/06/12 هیات اول آقاي حسین ســبزعلي یان دستجردي به 
شناسنامه شماره 1712 كدملي 1282762974 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یکباب 
انبار به مســاحت 110/5 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 365 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
5- رای شماره 7383 مورخ 1396/06/14 هیات دوم خانم معصومه بهزادي به شناسنامه شماره 
54 كدملي 6209875653 صادره لنجان فرزند بهزاد بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 71 
مترمربع پالك شماره 48 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم فاطمه مهر علی دستجردی  خریداری 

شده است.
6- رای شماره 8585 مورخ  96/07/10 هیات اول آقاي رسول كریمي فروز به شناسنامه شماره 
2718 كدملي 1282772945 صادره اصفهان فرزند فتح اله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
147/10 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمحسین مصدقی خریداری شده است.
7- رای شماره 8594 مورخ 96/07/10 و رای اصالحی شماره 9685 مورخ 96/08/07 هیات اول  
آقاي مهدي تركي به شناسنامه شــماره 23 كدملي 4623065804 صادره شهركرد فرزند سعید 
برششدانگ یکبابخانه به مساحت 38/78 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 - اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای 

سید مرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
8- رای شماره 8036 مورخ 95/05/31 و رای اصالحی شــماره 9710 مورخ 96/08/07 هیات 
اول آقاي هادي انصاري بني به شناسنامه شــماره 173 كدملي 4623601773 صادره بن فرزند 
خدابخش بر ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 98/51 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4483/131 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
9- رای شماره 1159 مورخ 95/01/25 و رای اصالحی شــماره 9128 مورخ 96/07/25 هیات 
دوم خانم فاطمه داوري دولت آبادي به شناسنامه شماره 58 كدملي 1288746636 صادره فرزند 
حسین در  یك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 267/47 مترمربع 
پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم حاجیه بیگم دادخواه دستجردی خریداری شده 

است.
10- رای شماره 1161 مورخ 95/01/25 و رای اصالحی شماره 9132 مورخ 96/07/25 هیات 
دوم آقاي غالمرضا شاه رضایي دولت آبادي به شناسنامه شماره 1027 كدملي 1287730337 
صادره اصفهان  فرزند جعفر قلي در  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه دو طبقه . به 
مساحت 267/47 مترمربع پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم حاجیه بیگم دادخواه 

دستجردی خریداری شده است.
11- رای شماره 1160 مورخ 95/01/25 و رای اصالحی شماره 9130 مورخ 96/07/25 هیات 
دوم خانم احترام داوري دولت آبادي به شناسنامه شــماره 5542 كدملي 6609125457 صادره 
دولت آباد  فرزند كاظم در یك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یك باب خانه دو طبقه . به مساحت 
267/47 مترمربع پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم حاجیه بیگم دادخواه دستجردی 
خریداری شده است.

12- رای شماره 0701 مورخ 95/08/26 و رای اصالحی شماره 9198 مورخ 96/07/26 هیات 
اول آقاي  سعید وحید دستجردي به شناسنامه شماره 124 كدملي 1288729294 صادره اصفهان 
فرزند اسمعیل بر چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  به مساحت 164/27 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره فرعي از 4400 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شماره 0703 مورخ 95/08/26 و رای اصالحی شماره 9199 مورخ 96/07/26 هیات 
اول خانم فاطمه وحید دستجردی به شناسنامه شماره 124 كدملي 1288729294 صادره اصفهان 
فرزند اسمعیل بردو دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه  به مساحت 164/27 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره فرعي از 4400 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 8989 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي حسین صفریان به شناسنامه شماره 53 
كدملي 1288675852 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 249.80 مترمربع پالك شــماره 23 فرعي از 4410 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 

حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 8976 مورخ 96/07/19 هیات  دوم خانم زهرا اقائي فروشاني به شناسنامه شماره 
33848 كدملي 1282265946 صادره فرزند حیدرعلي در یك دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 249.80 مترمربع پالك شــماره 23 فرعي از 4410 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 

حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 9663 مورخ 96/08/07 هیات اول آقاي عبداله سیامك دستجردي به شناسنامه 
شــماره 1036 كدملي 0041749324 صادره اصفهان فرزند صادق بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 269/06 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد علی عباسپور خریداری 

شده است.
17- رای شماره 8844 مورخ 96/07/16 هیات دوم آقاي علي محمد عسکري به شناسنامه شماره 
7 كدملي 1288603576 صادره اصفهان فرزند حیدر بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 279 
مترمربع پالك شماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی هادیان خریداری شده است.
18- رای شماره 0494 مورخ 96/09/07 هیات اول آقاي مرتضي جان نثاري الداني به شناسنامه 
شماره 5 كدملي 1290278156 صادره اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
206/1 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 180 فرعي از 4999 اصلــي واقع در اصفهان بخش 
حوزه 5ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

19- رای شماره 8300 مورخ 96/06/29 هیات دوم آقاي خسرو محمودیه چم پیري به شناسنامه 
شماره 9 كدملي 6209866352 صادره لنجان فرزند شاه میرزا بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
53.53 مترمربع پالك شماره 21 فرعی از 4493 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شــماره 9759 مورخ 96/08/09 هیات اول آقاي حســین علي قمیشه دستجردي به 
شناسنامه شــماره 99 كدملي 1288714653 صادره فرزند تقي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 129/30 مترمربع مفروزی از پالك4421 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید اصغر فیاض 

خریداری شده است.
21- رای شــماره 9754 مورخ 96/08/09 هیات اول خانم ســودابه محمودیان دستجردي به 
شناسنامه شــماره 25560 كدملي 1970257881 صادره فرزند هوشنگ بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/30 مترمربع مفروزی از پالك4421 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسین علي 

قمیشه دستجردي خریداری شده است.
22- رای شــماره 8960 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي  مهران آزاد به شناسنامه شماره 798 
كدملي 1288754035 صادره فرزند نادر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه سه طبقه  به 
مساحت 95/40 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی رمضان پور خریداری شده است.
23- رای شماره 8959 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي علي اصغر رضامند به شناسنامه شماره 
201 كدملي 5759656686 صادره فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه سه 
طبقه به مساحت 95/40 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شــماره 9289 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي محسن حیدري به شناسنامه شماره 
7424 كدملي 1292783982 صادره اصفهان فرزند اكبر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه به 
مساحت 18 مترمربع مفروزی از پالك شماره 271فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای عزیزاله شاهی 

خریداری شده است.
25- رای شماره 9290 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي مهدي حیدري به شناسنامه شماره 2261 
كدملي 1289592543 صادره اصفهان فرزند اكبر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه به مساحت 
18 مترمربع پالك شــماره271 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عزیزاله شاهی خریداری شده است.
26- رای شــماره 9080 مورخ 96/07/23 هیات دوم خانم خدیجه مهدي خشوئي به شناسنامه 
شماره 21 كدملي 6209915779 صادره فرزند اصغر در 44 سهم مشاع از 242 سهم ششدانگ 
یکباب ســاختمان تجاری اداری به مســاحت 49 مترمربع پالك شــماره 2961 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 9078 مورخ 96/07/23 هیات دوم آقاي محســن حبیبي حســین آبادي به 
شناسنامه شماره 170 كدملي 1288858043 صادره فرزند حبیب اله در 78 سهم مشاع از 242 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان تجاری اداری به مساحت 49 مترمربع پالك شماره 2961 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شماره 9050 مورخ 96/07/20 هیات دوم خانم رضوان حاتمي به شناسنامه شماره 1548 
كدملي 1288890656 صادره فرزند حاتم در 120 سهم مشــاع از 242 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان تجاری اداری به مساحت 49 مترمربع پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

29- رای شماره 9087 مورخ 96/07/23 هیات دوم آقاي  یداله فروتن دنبه به شناسنامه شماره 
19 كدملي 1288525036 صادره اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242 
مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید محمد علی هاشمی خریداری شده است.
30- رای شــماره 8325 مورخ 96/06/30 هیات دوم آقاي اصغر كاظمي ونهري به شناسنامه 
شماره 17 كدملي 1111341389 صادره فالورجان فرزند صفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 203/60مترمربع پالك شماره 2258 فرعي از 5000 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
31- رای شماره 8324 مورخ 96/06/30 هیات دوم خانم زهرا احمدي ونهري به شناسنامه شماره 
20 كدملي 1111368171 صادره فالورجان فرزند رمضانعلي در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 203/60 مترمربع پالك شماره 2258 فرعي از 5000 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
32- رای شماره 9680 مورخ 96/08/07 هیات اول خانم شهبانو ربیعي صادق آبادي به شناسنامه 
شماره 16 كدملي 6209900186 صادره لنجان فرزند علي قلي بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 131/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای احمد 

انواری خریداری شده است.
33- رای شماره 0450 مورخ 96/09/01 هیات اول  خانم فاطمه صفریان دستجردي به شناسنامه 
شــماره 3387 كدملي 1292743689 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششــدانگ یکبابخانه  به 
مســاحت 182/15 مترمربع مفروزی از پالك4370 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای حسین آقاجان دستجردی 

خریداری شده است.
34- رای شماره 3533 مورخ 96/04/14 هیات دوم خانم ربابه سخنور دستجردي به شناسنامه 
شــماره 19823 كدملي 1282667572 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 187/31 مترمربع پالك شماره 4407 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان  در ازای مالکیت ســهم االرث نامبرده از مرحوم آقای حسن سخنور دستجردی 

مالك رسمی مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 0001 مورخ 96/08/13 هیات اول خانم توران نجفي چالشتري به شناسنامه 
شــماره 88 كدملي 4621944150 صادره شهركرد فرزند خدایار بر ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 81.36 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی رمضانپور دستجردی 

خریداری شده است.
36- رای شماره 1338 مورخ 95/09/23 و رای اصالحی شماره 0273 مورخ 96/08/24 هیات 
اول خانم توران ذي حجه زاده به شناسنامه شماره 28623 كدملي 1750286017 صادره اهواز 
فرزند محمد برششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/67 مترمربع مفروزی  از پالك شماره 1 و 2 
فرعي از3293 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شــماره 0392 مورخ 96/08/29 هیــات اول خانم بتول خیراللهي حســین آبادي به 
شناسنامه شماره 874 كدملي 1288754795 صادره اصفهان فرزند علي برششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 94/05 مترمربع مفروزی از پالك 3105 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 0231 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي غالمحســین قلي پور شهركي به 
شناسنامه شماره 95 كدملي 4622315408 صادره شهر كرد فرزند اسداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 115/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.

39- رای شماره 0195 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي نجاتعلي محمدي برنجگاني به شناسنامه 
شــماره 27 كدملي 6209874452 صادره لنجان فرزند محمد بر ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 151/30 مترمربع مفروزی از پالك 4493 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شماره 0202 مورخ 96/08/20هیات اول  آقاي محمد نصیري ده سرخي به شناسنامه 
شــماره 33727 كدملي 1282262696 صادره اصفهان فرزند علمدار بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 35/94 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق دنبه خریداری 

شده است.
41- رای شــماره 0269 مورخ 96/08/23 هیات اول آقاي محمد رضا صدقي دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 792 كدملي 1289069001 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ یکباب 
دامداری به مساحت 179 مترمربع مفروزی از پالك 4534 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف نعمت اله صدقی دستجردی 

خریداری شده است.
42- رای شــماره  9387 مورخ 96/08/01 هیات اول آقاي حسن جوشقاني به شناسنامه شماره 
1184 كدملي 1288830890 صادره اصفهان فرزند محمد برششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
22/22 مترمربع مفروزی از پالك  1902 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
43- رای شــماره 0234 مورخ 96/08/20 هیــات اول  آقاي جعفر قلي قاســمي پیر بلوطي به 
شناسنامه شماره 442 كدملي 4620368911 صادره شهر كرد فرزند مختاربر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 150/59 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای احمد 

انواری خریداری شده است.
44- رای شماره 8854 مورخ 96/07/16 هیات  اول خانم شهناز محمدي گهرویي به شناسنامه 
شماره 1888 كدملي 1819017338 صادره آبادان فرزند حسینعلي بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 139/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود 

خیاركار خریداری شده است.
45- رای شــماره 0272 مورخ 96/08/23 هیات  اول آقاي ابراهیم امیني به شناســنامه شماره 
53 كدملي 5499335052 صادره فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 53 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 3099 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
46- رای شــماره 6368 مورخ 96/05/25 هیات اول آقاي محمدرضا هادیان دنبه به شناسنامه 
شــماره 3 كدملي 1282747444 صادره فرزند حسینعلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
372/37 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای قدیرعلی هادیان خریداری شده است.
47- رای شــماره 0402 مورخ 96/08/29 هیات اول خانم ســهیال كوچك زاده سعد آبادي به 
شناسنامه شماره 40 كدملي 1142094881 صادره خمیني شهر فرزند امراله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع پالك شماره5 فرعي از4790 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف تعاونی 

مسکن مرآتو خریداری شده است.
48- رای شــماره 0401 مورخ 96/08/29 هیــات اول  آقاي علي كوچــك زاده نصر آبادي به 
شناســنامه شــماره 152 كدملي 4459516683 صادره تفت فرزند محمد بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از4790 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف تعاونی مسکن مرآتو خریداری شده است.
49- رای شماره 0376 مورخ 96/08/29 هیات اول آقاي  مهدي علیمحمدي به شناسنامه شماره 
12884 كدملي 1292838507 صادره اصفهان فرزند حســن بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 135 مترمربع مفروزی از پالك 4427 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
50- رای شماره 2555 مورخ 94/06/30 هیات دوم خانم بتول خدابنده دستجردي به شناسنامه 
شماره 18755 كدملي 1282656899 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در سی و پنج و هفت دهم حبه 
مشاع) باستثنا" بهای ثمنیه اعیانی آن( از72 حبه ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 
362/65 مترمربع پالك شماره1 فرعي از3596 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
51- رای شــماره 2557 مورخ 94/06/30 هیات دوم آقاي  احمد رضا تقوائي دســتجردي به 
شناسنامه شماره 106 كدملي 1288626428 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  سی وشش و سه  
دهم حبه مشاع) باستثنا" بهای ثمنیه اعیانی آن( از72 حبه ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به 
مساحت 362/65 مترمربع پالك شماره1 فرعي از3596 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:  96/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  96/10/23

م  الف : 31408    اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

فوتو واک، رویداد جهانی عکاســی  است که توسط اسکات کلوین 
پایه گذاری شده و از دو کلمه »فتو« و »واک« تشکیل شده است. 
فوتو به معنی »عکس« و واک به معنی »راه رفتن« بوده و فتو واک 

یعنی عکاسی حین راه رفتن.
در این برنامه، رهبر گروه عکاسان اجازه دارد 5۰ نفر را برای گروه 
خود  انتخاب کند که بعد از مشــخص کردن مسیر، طی یک روز 
همزمان در سراسر جهان به عکاســی می پردازند و بعد از آن 1۰ 

عکس به صورت منتخب معرفی می شود.
ما نیز به بهانــه برگزاری این برنامه، اواخر آذر ماه ســال جاری در 
اصفهان و به منظور اطالع از میزان اســتقبال شــهروندان از این 
رویداد جهانی، با احمد شیرازی، لیدر فوتوواک های خاقانی-جلفا 

و مسئول برگزاری این نمایشگاه  گفت وگو کردیم.
لیدر واک های اصفهان خاقانی-جلفا با اشاره به اینکه این رویداد از 
5سال پیش تاکنون در ایران برگزار می شود، اظهارداشت: امسال 
برای دومین سال متوالی تصمیم بر آن شــد که فوتوواک فقط به 

گرفتن عکس خالصه نشود.
احمد شــیرازی تصریح کرد: به این منظور و با هدف ترغیب اعضا 

به عکاسی، یک کارگاه آموزشــی با حضور اساتید خوب 
اصفهانی برپا کردیم تا ضمــن داوری در کنار لیدر گروه 

عکاس ها، به هنرآموزان، آموزش رایگان بدهند.
وی ادامه داد: بعد از برپایی این کارگاه آموزشی نیز نمایشگاه 

عکس در نظر گرفتیم.
مســئول برگزاری نمایشگاه فوتو واک با اشــاره به  اینکه سال 

گذشــته برنامه مذکور، به میزبانی عصارخانه شاهی برگزارشد 
اذعان داشت: مزیت این کار نیز آشنایی اعضای گروه با قدیمی ترین 

کارخانه ایران و عکاسی فضای سنتی بود.
شیرازی هدف دیگر خود را داشتن نگاه متفاوت به اصفهان و توجه 

به تاریخ شهر عنوان کرد.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل انتخاب خاقانی تا جلفا چیست، 
گفت: فضای مدرن این مسیر و داشــتن حس نزدیک تر در موقع 
عکاســی، همچنین تفاوت این فضای کامال ســنتی با نمایشگاه 
سال گذشــته در عصارخانه شــاهی، بهانه ای برای انتخاب مسیر 

مذکور شد.
لیدر فوتوواک های خاقانی-جلفا، دلیل دیگر انتخاب این مسیر را 
سکونت ارامنه در این قسمت از شهر با پوشش و چهره های خاص 

برای سوژه عکاسی عنوان کرد.

شــیرازی  در پاســخ بــه ســوالی مبنی 
بــر اینکه»برپایــی ایــن نمایشــگاه در 

یک روز مشــخص و همزمان در سراســر دنیا تا چه حد می 
تواند در معرفی عکاســان موثر باشــد؟«، با اشــاره به اینکه این 
نمایشــگاه در هیچ جای دنیا بجز اصفهان و مشــهد برپا نشــد، 
گفت: نمایشــگاه مشــهد با حمایــت انجمن ســینمای جوان 
 و نمایشــگاه اصفهــان با همــکاری گالــری گمان و مســتقل

 برپا شد. وی تصریح کرد: برپایی این نمایشگاه در معرفی عکاسان 
جوان و جویای نام تاثیر زیادی دارد؛ چرا که اساتید با بازدید از این 
 عکس ها، سواالت، انتقادات و پیشنهادات خود را از این هنرمندان

 

می پرسیدند.
مسئول برگزاری نمایشــگاه فوتو واک در پاسخ به اینکه استقبال 
شهروندان از این نمایشــگاه چگونه بود، اســتقبال عالقه مندان 
 از نمایشــگاه فوتــوواک را بخصــوص در روز اول بــی نظیــر 
توصیف کرد. شیرازی خاطرنشــان کرد: عکاسی اصفهان به دلیل 
محدودیت با کم لطفی روبه رو شــده و برنامه های عکاسی منوط 

به برپایی کارگاه شده است و تهران از این نظر فعال تر ظاهر شد.

مسئول برگزاری نمایشگاه فوتو واک:

 فضای مدرن خاقانی تا جلفا 
دلیل انتخاب این مسیر بود سازمان سینمایی حوزه هنری 

خبرداد:
حضور 13 اثر در 
جشنواره فیلم عمار

سازمان ســینمایی حوزه هنری، با 
13 اثر در بخش مســابقه هشتمین 
جشــنواره فیلم عمــار حضور دارد 
که از جمله این آثار، 7 اثر از باشگاه 
فیلم ســوره و 5 اثر از مرکز مستند 
سوره از مراکز تابع سازمان سینمایی 
حوزه هنری اســت.این آثار عبارت 
است از:»ســحری« محمد علیزاده 
فرد/ »کشتی گیر« حسین دارابی/ 
»مادر« رضا زهتابچیان/ »شیرینی« 
محمدحسین امانی/ »چرخ« مهدیه 
قطــب الدین محمــدی/ »خطی« 
محمدسعید غالمی و »همکالسی« 
بــه کارگردانی مجتبــی حیدری. 
گفتنــی اســت 7 فیلــم حاضر در 
باشگاه فیلم سوره، در بخش مسابقه 

»داستانی« جشنواره حضور دارد.

اعظم حاجی رضازاده
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پیشرفت 
فزاینده  هوش مصنوعی

امسال، ســال اوج فناوری های مربوط به هوش مصنوعی بود و در 
این عرصه، شاهد پیشــرفت های زیادی بودیم. تقریبا دو سال پیش بود که 

نرم افزار هوش مصنوعــی »آلفاگــو« )AlphaGo(، زیرمجموعه  »دیپ مایند« 
)DeepMind( گوگل، برای اولین بار استاد بزرگ بازی Go را شکست داد، اما در سال 

جاری، نرم افزار هوش مصنوعی پیشــرفته تری تحت عنوان AlphaGo Zero توسعه 
پیدا کرد که در عرض سه روز توانست تمام قواعد و استراتژی های بازی Go را به خودش 
آموزش دهد. در یک رقابت بین این دو هوش مصنوعی،  AlphaGo Zero توانســت 
»آلفاگو« را با نتیجه  ۱۰۰ به هیچ ببرد. یکی از محققین »دیپ مایند« در همین زمینه 

گفته: »این تجربه نشــان داد که می توان هوش مصنوعی مافوق بشری را بدون 
راهنمایی انسانی هم ایجاد کرد«. در آخر هم باید به هوش مصنوعی ساخت 

 مایکروسافت اشــاره کنیم که موفق شده رکورد بازی »پک-من« 
)Pac-Man( را تا سرحد ممکن ثبت کند.

ساخت 
رحم مصنوعی کاربردی

برای سال ها به ما می گفتند که ساخت رحم مصنوعی شدنی 
است، اما در سال ۲۰۱۷، این بیمارستان کودکان فیالدلفیا بود که 

در این زمینه پیشــرفت حائز اهمیتی داشــت. برای آزمایش، ۶ جنین 
نارس بره را در یک پالســتیک سرشار از مایع گذاشــتند. این پالستیک ها 
تداعی کننده  محیط رحم بودند و با کنترل دما و دیگر شرایط، جنین ها در این 
محیط مصنوعی به رشــد خود ادامه دادند. این جنین ها در محیط سرشار از 
»مایع آمنیوتیک« )amniotic fluid( نفس می کشیدند، قلب آنها خون 

را از طریق بند ناف های مصنوعی به سیستمی در بیرون از پالستیک 
پمپاژ می کرد و عالئم حیاتی آنها هم با استفاده از انواع و اقسام 

وسایل، تحت نظر قرار گرفته بود. 

چند 
مورد عجیب دنیای علم 

و تکنولوژی در سال ۲۰۱۷

داستان های علمی تخیلی، سال ها باعث سرگرمی ما شده اند و  فیلم های بسیاری بر اساس آنها ساخته 
شده است. حاال سرعت پیشرفت ها در تمام عرصه ها آن قدر زیاد شده که ما روزبه روز به آینده  ای 

مشابه فیلم های علمی-تخیلی نزدیک تر می شــویم. این تغییرات آن قدر سریع و روبه رشد 
است که حتی خود دانشــمندان نیز  از آنها در حیرت اند. در ادامه به معرفی تعدادی از 

عجیب ترین اتفاقات دنیای علم و تکنولوژی در سال ۲۰۱۷ می پردازیم.

افزایش 
تعداد هکرهای 

بیولوژیکی
روند توسعه داروها از مرحله  مفهومی تا عرضه در داروخانه ها، 

حدود ۱۰ تا ۱۵ ســال به طول می انجامد. همچنین، بسیاری از 
تکنولوژی های مربــوط به ویرایش ژن هنوز غیرقانونی محســوب 

می شوند. 
به خاطر همین ســرعت پایین، برخی از هکرهای بیولوژیکی 

عجول تصمیم گرفته اند با تزریق این داروهای آزمایشی 
به بدن خود، این روند را تسریع بخشند.

اتصال 
مغز به کامپیوتر

دانشمندان سال هاســت که از طریق کاشــت تراشه در مغز 
حیوانات، می خواهند بین مغز و کامپیوتر ارتباط برقرار کنند. در سال 

۲۰۱۷ مشخص شــد که این ایده در بین غول های تکنولوژی هم پرطرفدار 
است. در ماه مارس، »ایالن ماســک« )Elon Musk( خبر تاسیس استارت آپ 

Neuralink را اعالم کرد. این استارت آپ قرار است از طریق کاشت تراشه در مغز و 
»بندهای عصبی« )neural lace( امکان دانلود و آپلود اطالعات از مغز به کامپیوتر 
را فراهم کند یا قابلیت های شناختی انسان را افزایش دهد. تمام این موضوعات هنوز 
عمدتا در حد تئوری هستند، اما »ماسک« امیدوار است درنتیجه  این تالش ها، 

انســان های فوق هوشــمندی به وجود بیایند که توانایی مقابله با هوش 
مصنوعی پیشرفته را هم داشته باشند. البته Neuralink تنها بازیگر 

این عرصه نیست و در این زمینه شرکت هایی مانند IBM و 
فیسبوک هم مشغول به کار شده اند.

سخت تر 
شدن تشخیص اخبار جعلی

کلیــدواژه  »اخبــار جعلــی« )fake news( در ســال 
 ۲۰۱۷ ســروصدای زیادی بــه راه انداخت. یک اســتارت آپ به نام

 Lyrebird الگوریتمی را توسعه داده که فقط با بررسی تعدادی فایل صوتی 
از صحبت های یک نفر، می تواند هر متنی را با صــدای آن فرد بخواند. در یک 
مورد دیگر، محققان دانشگاه واشنگتن سیستم یادگیری ماشینی جالبی را توسعه 
داده اند که می تواند حاالت چهره  کاربر را مطالعه و سپس حرکات لب را با توجه به 
 )Nvidia( »صداهای مختلف بازسازی کند. عالوه بر این، پژوهشگران »انویدیا
یک الگوریتم یادگیری ماشینی توسعه داده اند که می تواند منظره  یک عکس 

زمستانی را به منظره  تابستانی تبدیل کند. هرچند این تکنولوژی ها هنوز 
در مراحل اولیه به سر می برند، اما می توان گفت به زودی تشخیص 

واقعیت به کار بسیار سخت تری بدل می شود.
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گوشی خود را به سیستم ضدجاسوسی تبدیل کنیدنش
برنامه »ادوارد اسنودن« که با عنوان Haven به صورت عمومی منتشر شده از سنسورهای داخلی گوشی هوشمند 
برای ردیابی تغییرات محیط اطراف آن استفاده می کند. ادوارد اســنودن با همکاری بنیاد آزادی رسانه ها و پروژه 
گاردین،اپلیکیشن جدیدی منتشر کرده که می تواند گوشــی های اندرویدی را به یک ابزار امنیتی تبدیل کند. این 
اپلیکیشن که با عنوان Haven به صورت عمومی منتشر شده از سنسورهای داخلی گوشی هوشمند برای ردیابی 
Hav�تغییرات محیط اطراف آن استفاده می کند. برای مثال برای کنترل محیطی که در آن حضور ندارید، اپلیکیشن 

en می تواند صداهای اطراف را ضبط کند، تغییرات نور محیط را تشخیص دهد و یا برداشته شدن و جابه جایی موبایل را 
به شما اطالع بدهد و حتی می تواند آن را به یک دوربین امنیتی تبدیل کند. یکی از توسعه دهندگان اپلیکیشن مزبور، 
روش کار این اپلیکشین را اینطور توضیح می دهد که فرض کنید لپ تاپ خود را قفل کرده و در اتاق می گذارید و سپس 
موبایل مجهز به این اپلیکشین را روی آن قرار می دهید. اگر کسی در نبود شما در اتاق را باز کرده و قصد نفوذ به لپ تاپ 

ر را داشته باشد، حسگر نور موبایل ممکن است متوجه تغییراتی  د
نور محیط شده و میکروفون صدای باز شدن در )و حتی 
صحبت کردن هکر( را بشنود؛ همچنین احتمال دارد که 
حسگر شتاب سنج بتواند حرکت هکر را تشخیص داده 

و حتی دوربین موبایل تصویری نیز از آن فرد بگیرد.

ساخت کوچک ترین کارت تبریک کریسمس جهان
محققان انگلیســی کوچک ترین کارت تبریک کریســمس 
جهان را ساختند. این کارت تبریک آنقدر کوچک است که با 
میکرون - یک میلیونیوم متر- اندازه گرفته می شود. عرض 
این کارت ۱۵ میکرون و طول آن ۲۰ میکرون است که برای 
تجسم ابعاد این کارت می توان آن را با یک تار موی انسان که 
پهنایی حدود ۵۰ تا 8۰ میکرون دارد، مقایسه کرد.  محققان 
آزمایشــگاه ملی فیزیک انگلیس که این کارت را ساخته اند، 
می گویند با حدود ۲۰۰ میلیون عدد از این کارت های کوچک 
می توان ســطح یک تمبر پستی را پوشــاند.روی این کارت 
کوچک یک آدم برفی خوشــحال با پیام تبریک فرارسیدن 
فصل زمستان»Season's Greetings« حک شده است 

اما بدون کمک میکروسکوپ نمی توان آن را خواند.

گوشی جدید سونی، راهی بازار می شود
شرکت سونی در حال ساخت مدل های جدیدی از گوشی های اکسپریاست. 
اطالعات جدیدی از بنچمارک این گوشــی به بیرون درز کــرده که ما را 
با محصول تازه سونی بیشتر آشــنا می کند. این گوشــی جدید با شماره 
مدل H8266 در حال ساخت اســت؛ البته گفته شده سونی گوشی های 
 دیگر به نام های H8216، H8276 و H8296 را هم در دســت ساخت 
دارد. گوشــی H8266 به تراشــه اســنپ دراگون 8۴۵ مجهز شده و در 
بنچمارک GeekBench عملکرد خوبی از خودش نشــان داده اســت. 
این تراشه در حالت تک هســته ای امتیاز ۲۳۹۳ و در حالت چند هسته ای 
امتیاز 8۳۰۰ را کسب کرده است؛ همچنین سونی از دوربین دوتایی برای 
این گوشــی اســتفاده کرده و  برای این دوربین دوتایی از دو سنسور ۱۲ 
مگاپیکسلی استفاده شده است. شایعات می گویند که گوشی جدید سونی 

با نام اکسپریا XZ2 راهی بازار می شود.

مکالمه با وای فای همگانی شد  
از مزایای تلفای همراه اول تماس روی وای فای بدون نیاز به اپلیکیشــن واسط، برقراری و دریافت تماس در 
نقاط با آنتن دهی ناپایدار و یا با ازدحام باال بوده و مشکل ناپایداری آنتن دهی شبکه تلفن همراه در این نقاط 
یا داخل برخی ساختمان ها حل خواهد شد. مکالمه تلفنی بر بستر وای فای )وای فای کالینگ( که پیش از این 
به صورت پایلوت بود، به صورت تجاری و رسمی در کشور راه اندازی شد. این سرویس با نام »تلفای« خدمتی 

نوآورانه و بسیار جدید است که همراه اول، اولین اپراتور ارائه دهنده این سرویس در کشور است. با استفاده 
از سرویس تلفای، مشترکین همراه اول نیازی به پوشش شبکه تلفن همراه برای برقراری تماس نخواهند 
داشــت، بلکه تنها با دریافت و نصب اپلیکیشن تلفای، فعالسازی ســرویس واتصال به هر شبکه وای فای 
می توانند مکالمه کنند و برای این کار نیازی به استفاده از هیچ اپلیکیشن واسط دیگری ندارند. همراه اول 

در پیاده روی اربعین امسال این سرویس را برای زائران ارائه کرده بود. مشترکین می توانند پس از فعالسازی 
تلفای، تماس را با استفاده از شماره گیر تلفن همراه خود و همانند تماس عادی برقرار و دریافت کنند. هزینه 
برقراری تماس نیز کامال مشابه تماس عادی بوده و با اســتفاده از این سرویس اتصال به هر شبکه وای فای، 
مشابه اتصال به آنتن همراه اول است. مشترکانی که سیم کارت یوسیم دارند و گوشی همراه آنها اندروید ۴.۴ 

به باال باشد، می توانند از این سرویس استفاده کنند.

رمزگشایی از شکل گیری کره ماه
دانشــمندان با بیش از ۲ میلیارد شبیه ســازی از برخورد زمین با پیش ســیاره »تیا« به نتایج قابل توجهی دست یافتند. 
شبیه سازی های جدید دانشمندان نشان می دهد پیش سیاره »تیا« )Theia( که با برخوردش به زمین موجب شکل گیری 

ماه شده، بسیار کوچک تر از چیزی بوده که تاکنون تصور می شده است.
محققان موسسه فیزیک زمین پاریس بیش از دو میلیارد ترکیب پارامترها را آزمایش و بررسی کردند تا راز شکل گیری ماه 
را کشف کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که جرم پیش سیاره »تیا« یک دهم جرم زمین بوده است. اخترشناسان مدت ها 
مشکوک بودند که ماه هنگامی ایجاد شده که یک پیش سیاره غول پیکر به نام »تیا« به زمین برخورد کرده است. این نظریه 
اولین بار در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد و می گوید که این برخورد بزرگ باعث ایجاد ابرهای فراوانی از آوارها شد که به هم آمیخته 
شدند و کره ماه را تشکیل دادند.با این حال، تاکنون اخترشناسان قادر به توضیح اینکه چگونه ماه و زمین از لحاظ شیمیایی 
یکسان هستند، نبودند. یک مطالعه جداگانه به تازگی نشــان داد مدت کوتاهی پس از ایجاد ماه، زمین توسط سیاره های 
کوچکی که چندین عنصر گرانبها را به جهان ما آورده اند، بمباران شده است. این اشیای ماه مانند عناصری نظیر طال، نقره 
و پالتین را به طور مستقیم به هسته سیاره جوان ما منتقل کردند و همچنین در جرم کلی زمین تاثیر داشتند. این یافته ها 
موج جدیدی را درباره تکامل زمین در حدود ۴/۵میلیارد سال پیش ایجاد کرد. این نظریه موسوم به نظریه اصابت غول آسا 

یا »Big Splash« است.

گوشی جدید سونی، راهی بازار می شود

پیشنهاد سردبیر:
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رییس شورای زکات خمینی شهر:
زکات حق مستمندان است

زکات  رییــس شــورای  خمینی شهر
شهرستان خمینی شهر گفت: کمیت برای ما مهم 
نیســت بلکه آن چیزی که مهم به نظر می رسد 
عمل به واجبات از سوی مردم است و نظام مقدس 
جمهوری اســامی صرفا برای گذراندن زندگی 
دنیوی نبوده و اســاس تشــکیل نظام اسامی 

اجرای فرامین الهی است.
آیت ا... عباس رحیمی با اشــاره به اینکه زکات 
متعلق به مالک نیســت بلکه حق مستمندان و 
مستضعفان است، تصریح کرد: اگر کسی زکات 
اموال خود را پرداخت نمی کند، نباید گمان کند 
که زرنگی کرده اســت؛ در حالی که نتیجه این 
اقدام در زندگی شخصی همان فرد دیده خواهد 
شد و این وظیفه ماســت که مردم را راهنمایی 

کنیم.
در ابتدای جلســه دبیــر ســتاد زکات و رییس 
کمیته امداد امام)ره( شهرســتان خمینی شهر، 
به بیان عملکرد شــورا در زمینــه جذب زکات 
پرداخت وگفت: در 8ماه ابتدای ســال95 مبلغ 
512 میلیــون ریال و در ماه های مشــابه آن در 
سال جاری مبلغ 957 میلیون ریال زکات جمع 
آوری شده که این رقم 48درصد از کل اعتبارات 

پیش بینی شده زکات است.

فرماندار ویژه کاشان:
 فلسفه قانون گذاری، حمایت 

از قشر ضعیف است
معاون استاندار و فرماندار ویژه  کاشان
کاشان، ایجاد فرصت های برابر مبتنی بر قانون و 
شفافیت در عرصه های مختلف اداری و اقتصادی 
را از ثمرات منشور حقوق شــهروندی دانست و 
ابراز امیدواری کرد که عموم مسئوالن با رعایت 
اصول آن زمینــه رضایتمندی بیشــتر مردم را 

فراهم کنند.
حمیدرضا مومنیان، تفاسیر شــخصی و اعمال 
ســلیقه را از آفات نظام اداری کشور برشمرد و 
فلســفه قانون و قانون گذاری را حمایت از قشر 

ضعیف دانست.
مومنیان، بــه کارگیــری و اســتخدام افراد در 
دستگاه های اجرایی به صورت رابطه ای و خارج 
از تشریفات و ضوابط اداری را مصداق نقض حقوق 
شهروندی دانسته و بر فراهم کردن فرصت برابر 

برای همگان تاکید کرد.
فرماندار تصریح کرد: شأن مسئول و مدیر در گرو 
رفتار وی با مردم است و مطابق آموزه های دینی 
و ارزش های اسامی، مردم ولی نعمت مسئوالن 
هستند؛ بنابراین هیچ حاشیه امنی برای مدیران 

ناقض حقوق شهروندی وجود ندارد.
وی، قانــون و حاکمیــت آن را مطمئــن ترین، 
کوتاه ترین و امن ترین مســیر نیــل به اهداف و 
مطالبات مردمی برشــمرد.رییس ستاد صیانت 
از حقوق شهروندی کاشان، با ابراز گایه از موج 
تخریب ها علیه دولت اذعان کرد: امور اجرایی و 
مناسبات اجتماعی از طریق سلسله نهادهایی که 
قانون گذار تعیین کرده انجام می پذیرد؛ بنابراین 
ترغیب مردم به ناکارآمدی و کنارگذشتن دولت، 

ضربه به پیکره نظام و عموم مردم است.

رییس اداره آموزش و پرورش دهاقان 
خبرداد:

حضور190 نفر در کالس های 
نهضت

رییــس اداره آموزش و پرورش  دهاقان
شهرستان دهاقان، افراد بی سواد با سن 49 سال 
را واجد شــرایط حضــور در کاس های نهضت 
سوادآموزی دانست و افزود: مدیران مدارس در 
هنگام ثبت نام دانش آموزان میزان ســطح سواد 
اولیا را مشخص کرده و اولیای بی سواد کمتر از 49 
ســال را به ما معرفی می کنند تا به کاس های 

نهضت سوادآموزی دعوت شوند.
رجــب فرهمندیان اذعان کــرد: مرکز اطاعات 
ایران، ثبت احوال و هدفمندسازی یارانه و سامانه 
سوادآموزی و برخی از ارگان های دیگر، لیستی 
از افراد بی ســواد را معرفی می کننــد که پس از 
وارد کردن کد ملی و تایید سامانه، برای ثبت نام 
به اداره آمــوزش و پرورش معرفی می شــوند. 
فرهمندیان ســهمیه دهاقان برای حضور افراد 
بی سواد در کاس های نهضت را 190 فرد دانست 
و عنوان کرد: ســهمیه شهرســتان دهاقان در 
نهضت ســوادآموزی 190 فرد بود که 60 نفر در 
دوره ســوادآموزی، 80 نفر تحکیم و 50 نفر در 
دوره انتقال هســتند. امتحانات پایانی این افراد 
در بهمن ماه برگزار شــده و ثبت نــام مجدد در 

اردیبهشت ماه صورت می گیرد.   

خروجی جلسات شورای 
ترافیک چه شد ؟

خبرهای اخیر رســانه ها درخصوص تشکیل 
جلسه شورای ترافیک و تصمیمات گرفته شده، 
حاکی از آن اســت که مســئوالن عزیز ظاهرا 
به فکر ترافیک هم هســتند؛ البته درخصوص  
برگزاری جلسه با  این مسئوالن سخنی داریم. 
قبا هم گفته ایم که حدود 50 درصد از ترافیک 
شــهر به عدم حضور مامورین راهور و اجرای 
قانون باز می گردد. بارها شاهد بودیم که هرگاه 
مامورین گشت راهور در خیابان شهید رجایی 
حضور دارند، رانندگان از پارک وسیله نقلیه در 
این خیابان خودداری می کنند یااینکه گاهی 
با حضور مامورین راهور در ورودی خیابان 22 
بهمن و جلوگیــری از ورود اتومبیل ها به خط 
ویژه این خیابان، شاهد نظم بیشتری هستیم. 
خیابان هــای میرعماد، افضــل و باب الحوائج 
دارای تابلوهای ســی پی بوده و یک طرف این 
خیابان ها تابلوی توقف ممنوع در سراسر خیابان 
نصب شده اســت؛ با این حال بد نیست بعضی 
از مســئوالن در طول روز سری به این خیابان 
ها بزنند و از نزدیک شــاهد توقف سرتاسری 
اتومبیل زیر تابلوهای توقف ممنوع باشند. در 
ایام دهه فجر سال گذشــته با سام و صلوات 
پارکینگ طبقاتی خیابان باب الحوائج  افتتاح 
شد؛ ولی با گذشت بیش از ده ماه از افتتاح، هنوز 
اتومبیل ها را به پارکینگ راه نمی دهند. چرا؟ 
تمام کوچه های خیابان 22 بهمن به پارکینگ 
تبدیل شــده و باید از ســاکنین این کوچه ها 
تشــکر کرد و لوح تقدیر به آنهــا داد که هیچ 
اعتراضی به این وضعیت نمی کنند. اصا یکی از 
مسئولین، خط ویژه را برای شهروندان تشریح 
کند. شاید بنده معنی خط ویژه را نمی دانم. بی 
شک تاکنون شــاهد تجمع اتومبیل ها جلوی 
ســازمان تامین اجتماعی بوده اید؛ بخصوص 
هنگامی که یک تاکســی برای پیاده یا ســوار 
کردن یک مسافر در این منطقه توقف می کند، 
سایر تاکسی ها یا باید پشت سر او توقف کنند یا 
با گردش به چپ، وارد الین ورود ممنوع شوند؛ 
با این حال تکلیف وســائل نقلیــه روبه رو چه 
می شود؟ این که دیگر ربطی به ترافیک ندارد. 
راستی، در این بین تکلیف موتورسیکلت سواران 
چه می شود؟ بهتر نیست یک جلسه هم برای 
رســیدگی به این تخلفات پیش پا افتاده ولی 
نهادینه شده در شهر برگزار شود؟ حاال اگر در 
جلسه میوه و شــیرینی هم میل کردید، نوش 
جانتان! خروجی آن را هم به مردم اعام کنید.

مسئول ساماندهی گردشگری کویرات 
آران و بیدگل:

منطقه نمونه گردشگری 
سیازگه ساماندهی می شود 

آران و بیدگل مســئول ســاماندهی 
گردشگری بخش کویرات آران و بیدگل اظهار 
داشــت: مرحله نخست ســاماندهی عمرانی 
منطقه نمونه گردشگری ســیازگه، انجام می 
شود.رشید قاسمی افزود: در این مرحله مسیر 
دسترسی به منطقه گردشگری سیازگه جهت 
سهولت تردد گردشــگران و محلی ها به این 
منطقه بهسازی می شود.وی گفت:این برنامه 
ساماندهی در سه مرحله عملیاتی طراحی شده 
است که در مرحله اول، زیرساخت های اساسی 
و الزم برای جذب گردشگر به این منطقه تامین 

می شود.

رییس شوراي اسالمي ابیانه خبرداد:
ثبت ملي لباس سنتي ابیانه

رییس شوراي اسامي روستاي  ابیانه
تاریخي ابیانه گفت: براي حفظ لباس ســنتي 
ابیانه، در مراسمي این لباس در نوروز 97 ثبت 

ملي مي شود. 
رضا علیرضایي خاطر نشــان کــرد: در همین 
رابطه بــراي استانداردســازي و جلوگیري از 
تغییرهاي ناهمگون این لباس و حفظ و احیاي 
این هویت ارزشمند فرهنگي و منحصر به فرد، 
همچنین کاهش رواج لباس هاي غیرمتعارف، 
تشویق نسل جدید و فرزندانمان به استفاده از 
این هویت ماندگار، معرفي و تشویق دوزندگان 
این لباس ســنتي، اشــتغال زایي و حمایت از 
فروشــندگان بومي این لباس و... درنظر داریم 
در جشــني کــه در تعطیات  نــوروز 1397 
در ابیانه برگــزار خواهیم کرد، ایــن فعالیت 
فرهنگي را پاس بداریــم.وي از همه صاحبان 
فکر، پژوهشــگران و عاقه مندان دعوت کرد  
تا براي دســتیابي به هدف هاي طرح شــده و 
ارائه راهکارهاي پیشــنهادي یا همکاري براي 
برپایي این جشــن، از طریــق آدرس ایمیل 
 omrani_2004@yahoo.com اقــدام

 کنند.

حمیدرضا شیروانی افزود: در شهرهای جدید طبق آمار سرشماری هر 
پنج سال یکبار جمعیت دو برابر می شــود، البته این مهم در سال های 
اولیه محسوس نیست، اما زمانی که بارگذاری جمعیتی از 10 هزار نفر 

گذشت، در سرشماری ها خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: این مهم به گونه ای اســت که طبق آمار سرشماری سال 
95 جمعیت فوالدشهر حدود 80 هزار نفر بوده و طبق آمار غیررسمی 
که در اختیار داریم جمیتی بالغ بر 110 هزار نفر در این شــهر جدید 

ساکن هستند.
شیروانی اضافه کرد: فوالدشــهر در حوزه شهرسازی فراز و نشیب های 

بسیاری را پشت سرگذاشــته است. زمانی که مســکن مهر در کشور 
اجرایی شد، سهمیه اولیه فوالدشهر 63 هزار واحد مسکونی تعیین شد 

و در نهایت 31 هزار واحد مسکونی در این شهر شکل گرفت.
وی عنوان کرد: نباید فراموش کنیم که مســکن مهر فوالدشهر امروز 
در قالب برزن های ایثار و فرهنگ شــکل گرفتــه و مردم در واحدهای 
 مسکونی این محات ساکن هستند و قســمتی نیز در برزن Cسکونت 

دارند.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر تصریح کرد: از این جهت باید توجه 
داشت که ساکنان مسکن مهر فوالدشهر از دستگاه های خدمت رسان، 

خدمات می خواهند؛ از این رو این دســتگاه ها نیز باید با یک برنامه از 
پیش تعیین شده در راستای ارائه خدمات به شهروندان در میدان عمل 

حضوری فعال داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: متاســفانه این مهم تا به امروز به درستی محقق 
نشده و این در حالی است که براســاس قانون، با ایجاد شهرهای جدید 
دستگاه های اجرایی مکلف هستند متناسب با پیشرفت شهر درخصوص 

پیش بینی امکانات و خدمات زیربنایی و رونمایی شهر اقدام کنند.
شــیروانی اظهار کرد: به طور مثــال آموزش و پرورش مکلف اســت 
پیش بینی کند پــس از احداث شــهر جدیدی همچون فوالدشــهر 
چه تعــداد دانش آموز در آن ســکونت خواهند داشــت تــا بر همین 
اســاس فضاهای آموزشــی الزم برای دانش آموزان پیش بینی شــود 
و بــرای احداث ایــن مجموعه هــا اقدامــات الزم انجام گیــرد تا در 
 زمان ســکونت، این افراد بتوانند از مدارس ســاخته شــده، استفاده 

کنند.
وی متذکر شد: مقیاس کارهای عمرانی در شهر جدید فوالدشهر بسیار 
عظیم است؛ چراکه از سال گذشته تاکنون تنها چهار هزار نفر به جمعیت 
دانش آموزی شهر اضافه شده و این مهم، نشانگر اهمیت تامین مسائل 

زیرساختی در این پروژه عظیم است.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر تاکید کرد: از خردادماه سال گذشته 
طی حضور در مجموعه شرکت عمران فوالدشهر با چند موضوع مواجه 
بودیم که نخستین مسئله، معضات مســکن مهر فوالدشهر در حوزه 

خدمات و بهای تمام شده واحدهای مسکونی بود.
وی یادآور شــد: در طول زمان ساخت مســکن های این پروژه، شاهد 
افزایش قیمت تمام شده این مســکن ها بودیم و از یک سو مردم معتقد 
بودند قیمت ها نباید از حدی فراتر رود و از ســوی دیگر سازنده ها نیز 
مطرح می کردند که به دلیل به روز بودن و افزایــش هزینه ها، آنها نیز 
هزینه های مربوط به این واحدها را به نــرخ روز پرداخت کرده اند و بر 

همین اساس مبلغ مد نظر آنها باید از متقاضیان دریافت شود.
شــیروانی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، بالغ بــر 70 درصد وقت 
مجموعه شرکت عمران فوالدشهر به این موضوع اختصاص یافته بود و با 
تاش های صورت گرفته طی یک سال گذشته بهای حدود هشت هزار 
واحد مسکونی توسط تعاونی ها، شرکت ها و انبوه سازان مختلف تعیین 

شد و با توافق طرفین موضوع به پایان رسید.

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر:

شرکت عمران فوالدشهر بودجه دولتی ندارد

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر گفت: این شرکت هیچ بودجه دولتی برای اجرای پروژه در اختیار ندارد و هزینه های  فوالدشهر
آن تنها از طریق فروش و واگذاری زمین و ساختمان تامین می شود.

یادداشت

اخبار

شرکت عمران فوالدشهر بودجه دولتی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

دهاقان نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شورای اســامی گفت: با موافقت وزیر 
نفت، قطعه زمینی به مساحت 600 متر به کتابخانه 

عامه طباطبایی شهرضا الحاق می شود.

ســمیه محمودی با بیان اینکه الحــاق این زمین 
می تواند به منظور توســعه نهاد کتابخانه یا ایجاد 
یک سالن بزرگ در شهرســتان باشد، اذعان کرد: 
در جلسه ای که با حضور وزیر نفت برگزار شد، در 

راستای رفع بخشی از مسائل و معضات شهرستان 
مصوباتی اخذ شد. 

وی با اشــاره به محــروم بودن روســتای هوک 
شــهرضا از نعمت گاز، خاطرنشان کرد: گازرسانی 
به روســتای هوک، شــرایط خاصی داشت که در 
این جلســه با پیگیری هایی که انجام شــد، وزیر 
نفت بــرای گازرســانی به این روســتا دســتور 

مســاعدت داد. نماینده مردم شــهرضا و دهاقان 
در مجلس شورای اســامی تاکید کرد: گازرسانی 
به برخــی از واحدهای تولیــدی و برخی از مراکز 
تولید محصــوالت گلخانه ای شــهرضا و دهاقان، 
ازجمله دیگــر مصوبات این جلســه بــود که به 
 صورت تقســیط انجام گیــرد تا مشــکات آنها 

حل شود.

نماینده مردم دهاقان در مجلس خبرداد:
الحاق ۶00 متر زمین به کتابخانه عالمه طباطبایی

رییس شورای اســامی شهر  مبارکه
مبارکه از شهرداری شهرســتان درخواست کرد: 
پیگیری های الزم برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
و رفع کم و کاســتی ها و رســیدگی به مشکات 
راننــدگان و توجه به انتظارات مــردم در اولویت 
برنامه های مســئوالن قرارگیرد. سجاد خالوزاده، 
بهبود خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی 
را بسیار مهم دانست و ادامه داد: نوسازی ناوگان 
اتوبوســرانی به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به 
شهروندان و برطرف شدن کاســتی ها، از جمله 
موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی 
با بیان اینکه برای رسیدن به موفقیت در هر کاری 
باید برنامه ریزی هدفمند داشته باشیم، افزود: باید 
به ســمت درآمدزایی پایدار در سازمان حرکت 
کنیم. خالوزاده با بیان اینکه سازمان اتوبوسرانی از 
نظر مدیریت وابسته به شهرداری است، اما از نظر 
اقتصادی باید مســتقل باشــد، گفت: ســازمان 
اتوبوسرانی باید بتواند حقوق و هزینه های پرسنل، 
هزینه های نوسازی و تعمیرات و نگهداری ناوگان 

خود را تامین کند.
رییس شــورای اســامی شــهر مبارکه با بیان 
اینکه ســازمان اتوبوســرانی ارتبــاط تنگاتنگی 
بــا مــردم و شــهروندان دارد، گفــت: باید در 
 راســتای رفاه و آســایش مردم گام های اساسی

برداریم.
وی گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های مجموعه 
مدیریت شــهری مبارکه، نوســازی و گسترش 

ناوگان حمل و نقل عمومی است.

رییس شورای اسالمی مبارکه خواستار شد:

انتظارات مردم در اولویت برنامه  مسئوالن قرار گیرد
شهرداری آران و بیدگل هر سال  آران و بیدگل
حدود یک میلیــارد و 400 میلیون تومان در حوزه 
حمــل و نقــل عمومی هزینــه می کند کــه تنها 

400میلیون آن از طریق فروش بلیت بازمی گردد.
رضا رمضانی با بیان این مطلب اظهار داشــت: این 
هزینه در حالی به شــهرداری تحمیل می شود که 
مردم از خدمات ارائه شــده این حوزه 100درصد 

ناراضی هستند. 
وی همچنین واگذاری به بخش خصوصی، همکاری 
با ســازمان حمل و نقل عمومی شهرداری کاشان و 
ادامه روند پیش رو را از جمله گزینه های قابل اجرا 
در این زمینه دانســت و بیان کرد: جلب رضایت و 
رفاه مردم در این حوزه از جمله دغدغه های اساسی 

مجموعه شهرداری است.
شــهردار آران و بیدگل اظهار داشت: به منظور حل 
مشکل حمل و نقل عمومی، در حال تهیه الیحه برای 
شورای شهر هستیم که در یک ماه آینده پیشنهاد 
داده شده و براســاس آن فعالیت های جدیدی آغاز 

می شود.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه جــاده قدیم آران و 
بیدگل به کاشــان )بلــوار خلیج فــارس(، ورودی 
شــهرک صنعتی و محور مواصاتی این شهرستان 
 اســت، گفت: به دنبال بهبود زیرگــذر جاده قدیم 

هستیم.
رمضانی افزود: مسیرهای ورودی شهر در شکل گیری 
دیدگاه اولیه افراد، به محــض ورود به منطقه تاثیر 
فراوانی دارد و باید این موضوع را در طراحی شهری و 

برنامه ریزی های عمرانی درنظر گرفت.

شهردار آران و بیدگل خبرداد:

زیان یک میلیارد تومانی در حوزه حمل و نقل عمومی

رییس اداره میراث فرهنگی نائین گفت: با توجه به اهمیت بازار تاریخی نائین به عنوان یکی  نائین
از مهم ترین آثار تاریخی شهرستان و همچنین آســیب ها و تخریب هایی که به علت متروکه شدن این بنا در 
دهه های گذشته متوجه آن شده است، مرمت این بنای تاریخی در دستور کار قرار گرفت.محمود مدنیان  افزود: 
البته در سال های اخیر توسط میراث فرهنگی در چندین مرحله و طی عملیات های مختلف، استحکام بخشی 
پی ها و بدنه ها، ایزوله بام، کف سازی و بدنه سازی بازار تاریخی انجام شده است؛ ولی امسال نیز قسمت دیگری 

از بازار با تخصیص مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار  مرمت می شود.

بازار تاریخی نائین 
مرمت می شود

خبر

 حمل و نقلشورا

فرماندار شهرســتان چــادگان گفت:  چادگان
هرگونه حفاری جهت احداث شبکه های گاز، آب، مخابرات 
و تاسیســات زیربنایی، تنها باید از طریق صدور مجوز در 

کمیسیون حفاری و براساس قوانین موجود انجام شود.
مهدی اسدپور اظهار کرد: ضروری است تا با برنامه ریزی 

منسجم و قبلی به اجرای طرح های عمرانی و حفر کانال ها اقدام شود؛ چراکه تعامل با یکدیگر موجب تسریع 
در امور و صرفه جویی در هزینه می شود.وی با اشاره به اینکه در برخی موارد نصب نکردن عائم هشداردهنده 
موجب بروز خطرات جانی و مالی برای مردم شده است، گفت: اقدامات الزم برای جلوگیری از هرگونه حادثه ای 
باید انجام شود.فرماندار چادگان خاطرنشان کرد: رعایت کلیه مصوبات عمومی جلسات قبل از سوی دستگاه 
حفار الزامی است؛ ازجمله اطاع رسانی با نصب شعارنوشته شــروع و خاتمه عملیات، ترمیم اصولی نوارهای 

حفاری، رعایت اصول فنی و ایمنی، نصب عائم هشداردهنده و تسریع در ترمیم نوار حفاری.

هرگونه حفاری با 
مجوز کمیسیون 
حفاری انجام شود

رییس اداره آموزش و پرورش بادرود   بادرود
اظهار کرد: اداره آموزش و پرورش بادرود در طول یکسال 
گذشــته در بخش نهضت ســوادآموزی فعالیت های 
پرثمری انجام داده که درنتیجه آنها، درصد باســوادی 
مردم بخش بادرود به بیش از 99درصد رسیده است. وی 

با بیان اینکه هم اکنون دوره انتقال با 30 نفر سوادآموز در شهرهای بادرود، خالدآباد و روستاهای اریسمان 
و ده آباد دایر است، افزود: سال گذشته از مجموع 60 سوادآموز در دوره های انتقال و سواد آموزی، تعداد 
9 نفر قبول شده اند. رییس اداره آموزش و پرورش بادرود گفت: نهضت سوادآموزی با اجرای طرح هایی 
ازقبیل انسداد بی سوادی و باسواد کردن اولیا، درصدد ریشه کن کردن کامل بی سوادی است.وی تصریح 
کرد: هم اکنون با استفاده از سامانه ای که در دســترس بوده و متصل به سامانه سازمان ثبت احوال است، 

می توان بی سوادان را شناسایی کرد.    

باسوادی مردم بادرود 
به بیش از 99درصد 
رسید
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حصر وراثت
10/196  آقای نعمت اله اسدی کشه دارای شناســنامه شماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه  477/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان  صاحب خانم آگاهی به شناســنامه 10 در تاریخ 76/4/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نعمت اله اسدی 
 کشه فرزند حســن، ش.ش 20 صادره از نطنز فرزند 2- داود اسدی کشته فرزند حسن، 
ش.ش 4 صادره از نطنز فرزند 3- محترم اسدی کشــه فرزند حسن، ش.ش 6 صادره از 
نطنز  فرزند 4- احترام اسدی کشه فرزند حســن، ش.ش 24 صادره از نطنز فرزند. 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: 513 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/197  آقای نعمت اله اسدی کشه دارای شناســنامه شماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه  478/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  حسن اسدی کشه به شناسنامه 816 در تاریخ 96/6/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نعمت اله اسدی کشه 
فرزند حسن، ش.ش 20 صادره از نطنز فرزند 2- داود اسدی کشته فرزند حسن، ش.ش 
4 صادره از نطنز فرزند 3- محترم اســدی کشه فرزند حســن، ش.ش 6 صادره از نطنز  
فرزند 4- احترام اسدی کشه فرزند حسن، ش.ش 24 صادره از نطنز فرزند.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 514 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/198  آقای مهدی رفیعی میالجردی دارای شناسنامه شماره 1329 به شرح دادخواست 
به کالســه  451/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  علی رفیعی میالجردی به شناسنامه 6 در تاریخ 1395/10/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  1- مهدی 
رفیعی مالجردی فرزند علی به شماره شناســنامه 1329 پسر متوفی و 2- مهرداد رفیعی 
میالجردی فرزند علی به شماره شناسنامه 1792 پسر متوفی 3- منیژه رفیعی میالجردی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 26959 دختر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 512 شعبه 
 اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شــماره یک( )155 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

10/199  آقای حسین ســالم زاده زواره به شناسنامه شــماره 18 به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواست شــماره 521/96 تقدیم این دادگاه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان عباس سالم زاده زواره به شناسنامه شماره 1426/8551 
در تاریخ 95/4/21 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 
1- ناصر سالم زاده زواره فرزند عباس، ش.ش 87 نســبت فرزند 2- حسین سالم زاده 
زواره فرزند عباس، ش.ش 18 فرزند 3- طوبی سالم زاده زواره فرزند عباس، ش.ش 97 

فرزند 4- خاتون نظری کهنگی فرزند، ش.ش 9 نسبت همسر،  پس از تشریفات قانونی و 
انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت 
نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
به شــماره 10007 ســرانجام در تاریخ 96/10/4 وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل 
اختالف زواره بتصدی امضاء کننده زیر تشــکیل و پس از مالحظــه پرونده گواهی می 
نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شــده در باال بوده و وارث دیگری ندارد 
 و دارائی آن روانشاد را پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. 
م الف: 386 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف زواره  )208 کلمه،2 کادر(

ابالغ رای
10/200 شماره دادنامه: 9609976823200943 شماره پرونده: 9509986823200635 
شماره بایگانی شعبه: 950709 خواهان: آقای مسعود رحمانی فرزند غالمحسن با وکالت 
خانم فاطمه دهقانان زاده زواره فرزند رضا به نشانی اردستان زواره خیابان منتظری جنب 
دادگســتری عمومی زواره، خواندگان: 1- مهران رحمانی فرزند  غالمحسین به نشانی 
زواره میدان امام پشت مسجد سامع الدین منزل مســکونی رضا ناجی 2- نجمه قربانی 
فرزند رمضان به نشانی مجهول المکان 3- ابوالفضل گنجی زاده فرزند رمضان به نشانی 
زواره خ امام خمینی نمایشگاه اتومبیل عرفان، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، 
گردش کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم جلسه رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای مسعود رحمانی فرزند غالمحسین با 
وکالت بعدی خانم فاطمه دهاقانان زاده از نامبرده بــه طرفیت 1- مهران رحمانی فرزند 
غالمحســن 2 - ابوالفضل گنجی زاده فرزند رمضان 3- نجمه قربانی فرزند محمود به 
خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام به انتقال ســند بر طبق سند تعهدنامه دفتر 
خانه اسناد رسمی با شماره 24036 مقوم بر ده میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و کلیه 
خسارات قانونی مقوم بر پنج میلیون ریال، و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از 
نقل و انتقال، با این توضیح که در مورد دستور موقت، تصمیم مربوطه اتخاذ گردید که به 
موافقت ریاست محترم حوزه قضایی زواره نیز رسید حالیه در مورد ماهیت امر، توضیحاً آنکه 
طی تعهدنامه رسمی صادره از دفترخانه شماره 24036 مورخ 1389/10/23 تنظیمی در 
دفتر خانه شماره 49 حوزه ثبتی زواره، اشاره شده است که خوانده ردیف اول و خوانده ردیف 
دوم به وکالت رسمی از خوانده ردیف سوم با حضور در دفترخانه صراحتًا تعهد نموده اند که 
نسبت به انتقال سند دو قطعه زمین تفکیک شده از پالک ثبتی شماره 4842 مفروز شده از 
 پالک 961 واقع در زواره، 16 اصلی بخش گرمسیر، بخش 17 اردستان که معادل 36 حبه
 می باشــد به حدود اربعه مندرج در تعهدنامه مذکور، به خواهان اقدام نمایند و هیچگونه 
اعتراض بعدی نداشته باشند، علیهذا با توجه به استعالم صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و 
امالک بخش زواره مبنی بر احراز مالکیت بر قسمت متنازع فیه، دادگاه مبادرت به تشکیل 
جلسه نمود که طی آن ف تنها خوانده ردیف دوم در جلسه حاضر گردید و خوانده ردیف اول 
و خوانده ردیف سوم ) که همسر خوانده ردیف دوم است( هیچکدام در جلسه رسیدگی حاضر 
نشده اند در جلسه رسیدگی خوانده ردیف دوم بدون دفاع در ماهیت، نسبت به میزان تقویم 
خواسته از سوی خواهان، ایراد نموده اســت، حالیه صرفنظر از آنکه اختالف نامبرده موثر 
در مراحل بعدی رسیدگی نبوده و ایراد نامبرده رد می باشد لیکن نظر به استعالم اداره ثبت 
و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی- که مصون از اعتراض طرفین 
باقی مانده است- اساسا خوانده ردیف دوم، دارای مالکیتی نبوده لذا دعوی متوجه وی نمی 
باشد بنابراین به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. در مورد خواندگان ردیف اول 
و ســوم، نظر به مراتب فوق و احراز تعهد نامبردگان- که از مالکین رسمی قسمت متنازع 

فیه می باشند- مبنی بر انتقال سند به شخص خواهان و نیز نظر به لزوم انتقال سند رسمی 
ملک و اموال غیر منقول و نیز قاعده )اوفوبالعقود( ادعای خواهان را ثابت و مسلم تشخیص 
داده و مســتندا به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و نیز ماده 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، حکــم به محکومیت خواندگان ردیف اول و 
سوم به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی زواره جهت انتقال سند به نام خواهان 
و نیزپرداخت هزینه دادرسی و خســارات قانونی) از جمله هزینه کارشناسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه( که وفق مقررات توســط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد. 
صادر و اعالم می شود. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم، ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان، و نسبت به 
خواندگان ردیف اول و سوم، غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ، قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان است.  م الف:385  شعبه اول دادگاه عمومی بخش زواره )711 کلمه، 7 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

10/207   شــماره پرونده: 1129/96 حل 4 ، آقای ایمان حیدری فرزند سعید به نشانی 
مجهول المکان، محل حضور: شعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شهر خ پاسداران 
مجتمع شورای حل اختالف خمینی شهر، وقت حضور: ظرف ده روز پس از رویت، علت 
حضور: دعوی تجدیدنظرخواهی علی رحیمی به طرفیت شــما با ارســال نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم چنانچه الیحه دارید ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ الیحه خود 
را کتبا به این شــعبه اعالم نمایید. م الف: 6214 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )88 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/222 شماره نامه: 1396009000899112 شماره پرونده: 9609983633100619 
شماره بایگانی شعبه: 960628 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 960628 به آقای ابوالفضل قرنی فرزند شکرا... و آقای شکرا... 
قرنی فرزند کرمعلی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و 
خواهان آن بانک مهر اقتصاد به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان رســیدگی می 
باشد اخطار می نماید که برای مورخ 96/12/07 ساعت 12/30 صبح در دادگاه شعبه اول 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوط مراجعــه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج
 می شود. م الف: 6228 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/221  آقای رحمت اله مهران زاده دارای شناسنامه شماره 124 به شرح دادخواست به 
کالسه  462/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خانم یزدانی اردستانی به شناســنامه 58 در تاریخ 89/12/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پسر و یک 
دختر یک همســر دائمی: 1- رضا مهرانپور، ش.ش 130 متولــد 33/7/1 فرزند متوفی 
2- رحمت اله مهران زاده، ش.ش 124 متولد 37/10/1 فرزند متوفی 3- حســن مهران 
پور، ش.ش 2798 متولد 47/6/5 فرزند متوفی 4- حسین مهران پور، ش.ش 2573 متولد 
44/7/14 فرزند متوفی 5- محمد علی مهــران زاده، ش.ش 886 متولد 42/1/1 فرزند 
متوفی 6- احمد علی مهران پور، ش.ش 183 متولــد 35/6/1 فرزند متوفی 7- فاطمه 

مهران پور، ش.ش 5873 متولد 39/11/20 فرزند متوفی 8- قدمعلی مهران پور، ش.ش 
4626 متولد 1307/4/3 همسر متوفی،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 387 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )200 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

10/185 مشــخصات محکوم علیه : آقای علی اکبر شافوری نیاســر فرزند علی محمد 
نشانی مجهول المکان، مشــخصات محکوم له : آقای عابدین حاجی زاده با وکالت آقای 
علی رمضانی به نشانی آران و بیدگل – خ شهدا – ک معراج 14 – دفتر وکالت، محکوم 
به : به موجب رای شماره 287 تاریخ 96/4/12 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان 
آران و بیدگل که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های 944331 بتاریخ 86/10/28 و 944332 
بتاریخ 86/11/28 و 944350 بتاریخ 86/11/8 عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و نیز 
هزینه دادرسی به مبلغ 635/000 ریال و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهای مذکور تا زمان اجرای حکم در حق خواهان . رای 
صادره غیابی است .  ماده 34 قانون اجرای احکام : همینکه اجرائیه 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 اســتیفا 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 صریحا اعالم نماید . 
م الف: 5/2/96/679  شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل)231 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/233 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالک 371 فرعی از 7949 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر اکبریان خوراســگانی در 
جریان ثبت است و رای شــماره 13960302027000733 مورخ 1396/1/26 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/4 روز چهارشــنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهــی طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتــی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یــا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید ســپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:30907 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)262 کلمه، 

3 کادر(

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

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

 نمایند.
1- رأی شماره 2642و2643-96/09/16 هیأت : آقای احسان پناهیده فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 615 وآقای حســین پناهیده فرزند علی محمد شماره شناسنامه 2021  
)بالمناصفه( ، ششدانگ محل یکباب کارخانه وانباری به مســاحت 7722.50 مترمربع 
شماره پالک 451 فرعی مجزا از پالک 1 اصلی واقع در سرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک مشاعی
2- رأی شماره 2712و2713-96/09/28 هیأت : آقای محمدحسین بذرافشان بیدگلی 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 244 و خانم محبوبه سهرابی سرنجکه فرزند محمد شماره 
شناسنامه 191  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 90.25 مترمربع شماره 
پالک 909 فرعی مجزا از باقیمانده از پالک 6 اصلی واقع در حســین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مرتضی ناظمی
3- رأی شماره 2593-96/09/07 هیأت : خانم فاطمه مدیری بیدگلی فرزند سید مانده 
علی شماره شناسنامه 44 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 332.50 مترمربع شماره پالک 
67 فرعی مجزا از شماره 32 فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مرتضی موالیی
4- رأی شماره 2710-96/09/27 هیأت : آقای عبداله مجیدی بیدگلی فرزند قنبر شماره 
شناسنامه 323 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 133 مترمربع شماره پالک 20 فرعی 
مجزا از شماره 4و5و11 فرعی از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از قنبر مجیدی بیدگلی
5- رأی شماره 2709-96/09/27 هیأت : آقای حســین مجیدی بیدگلی فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 1056 ، ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 58 مترمربع شماره 
پالک 19 فرعی مجزا از شماره 10و11 فرعی از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از قنبر مجیدی
6- رأی شــماره 2644-96/09/16 هیأت : آقای عباس مبینی بیدگلی فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 146 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 90 مترمربع شماره پالک 
21 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 223 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.موروثی
7- رأی شماره 2646-96/09/16 هیأت : خانم جواهر منده علی زاده فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 286 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 275.13 مترمربع شماره پالک 8 فرعی 
مجزا از شماره 4و5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 512 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
8- رأی شماره 2596-96/09/08 هیأت : خانم فاطمه نوروزی آرانی فرزند ناصر شماره 
شناسنامه 248 ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 34.25 مترمربع شماره پالک 
14 فرعی مجزا از قسمتی از مشاعات از پالک 1160 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی

9- رأی شــماره 2645-96/09/16 هیأت : مســجد جواد االئمه به تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه آران وبیدگل شماره شناسه 14003505268 با نمایندگی آقای احمد رهنما 
، ششدانگ قسمتی از یکباب مسجد به مساحت 63.36 مترمربع شماره پالک 22 فرعی 
مجزا از شماره 3 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1295 اصلی واقع در اماکن بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از بانو مرضیه ابراهیم پور
10- رأی شماره 2595-96/09/7 هیأت : آقای اصغر حیدرزاده آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 7932 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 442 مترمربع شماره پالک 4 
فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 1383 اصلی و1383اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.انتقالی از وراث ستمکش
11- رأی شماره 2382و2383-96/08/08 هیأت : آقای حسین آسوده آرانی فرزند علی 
اکبر شماره شناســنامه 9424 و خانم معصومه علیزاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
111  )بالمناصفه( ، ششدانگ قســمتی از یکبابخانه به مساحت 133.43 مترمربع شماره 
پالک 9080 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
12- رأی شماره 2717-96/09/28 هیأت : آقای نصرت اله میرزازاده آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 175 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 165.38 مترمربع شماره پالک 
3046 فرعی مجزا از پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسن اکرمیان
13- رأی شماره 2716-96/09/28 هیأت : آقای نصرت اله میرزازاده آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 175 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 162.87 مترمربع شماره پالک 
3118 فرعی مجزا از پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از حسن اکرمیان
14- رأی شماره 2597و2598-96/09/08 هیأت : آقای احمدکشایی آرانی فرزند محمد 
شماره شناســنامه 93 و خانم باهره غیاث پور آرانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 167 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 335.35 مترمربع شماره پالک 3157 فرعی 
مجزا از شماره 26 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از وراث رضا فخرآبادی
15- رأی شماره 2711-96/09/28 هیأت : خانم صغری صالحی بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 122  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 208.70 مترمربع شماره پالک 
1896 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین اوقانی
16- رأی شماره 2591و2592-96/09/07 هیأت : آقای ســید حسین شریفیان آرانی 
فرزند سیدمهدی شماره شناسنامه 485 و خانم رضوان بی خوابی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 225  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 178.50 مترمربع شماره 
پالک 1170 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین شریفیان
17- رأی شماره 2648و2649-96/09/16 هیأت : آقای جلیل حیدری سرتختی فرزند 
مرتضی قلی شماره شناسنامه 9160 و خانم مریم قنایی آرانی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 230  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع شماره پالک 
1172 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی صالح
18- رأی شــماره 2705و2706-96/09/27 هیــأت : آقــای ســلمان دانــش پژوه 
آرانی فرزند محمد شــماره شناســنامه 2822 و خانم زینب سادات حســنی تکیه فرزند 
سیدمحمدتقی شماره شناســنامه 2492  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
113.62 مترمربع شــماره پالک 1173 فرعی مجزا از شماره 350 فرعی از پالک 2645 

 اصلی واقع در وشــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمدجواد الماســی
 مقدم

19- رأی شماره 2708-96/09/27 هیأت : آقای عباســعلی خان صالح به تولیت اداره 
اوقاف آران وبیدگل شماره شناسه 14003505268 با نمایندگی احمد رهنما ، ششدانگ  
یکباب حمام به مساحت 246 مترمربع شــماره پالک 1174 فرعی مجزا از شماره 340 
فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

وراث عباسعلی صالح
20- رأی شماره 2703-96/09/27 هیأت : آقای مجید الماسی بیدگلی فرزند مسلم شماره 
شناسنامه 389 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 374 فرعی 
مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از هادی حمیدپناه
21- رأی شماره 2714و2715-96/09/28 هیأت : آقای مهدی مشتاقیان بیدگلی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 8609 و خانم زینب نوحی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 165  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 132.50 مترمربع شماره پالک 6096 فرعی 
مجزا از شماره 1016 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ام البنین سادات حسینی
22- رأی شماره 2601و2603-96/09/08 هیأت : آقای حســین آقایی بیدگلی فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 313 و آقای ســیدمهدی آقایی بیدگلی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9584 و خانم منیره مهران فر فرزند محمد شــماره شناسنامه 222  به ترتیب 
نسبت به1.5و3و1.5 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه به مساحت 304.86 مترمربع 
شماره پالک 6154 فرعی مجزا از شماره 16 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23- رأی شماره 2599و2600-96/09/08 هیأت : آقای سید نظام الدین سعادتدارآرانی 
فرزند آقا صادق شماره شناسنامه 805 و خانم زهرا مالآرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 
390  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 164.60 مترمربع شماره پالک 
6155 فرعی مجزا از شــماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
24- رأی شماره 2704-96/09/27 هیأت : آقای حامد ولیا بیدگلی فرزند مرتضی شماره 
شناسنامه 558 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112.78 مترمربع شماره پالک 6159 
فرعی مجزا از شــماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی ناظمی بیدگلی
25- رأی شــماره 2594-96/09/07 هیأت : آقای حسن چاوشــیان نوش آبادی فرزند 
عباسقلی شماره شناسنامه 14 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 34.50 مترمربع شماره 
پالک 3909 فرعی مجزا از شماره 939 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
26- رأی شــماره 2647-96/09/16 هیأت : آقای احمد اشــرفی فرزند علی آقا شماره 
شناسنامه 142 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع شماره پالک 3911 فرعی 
مجزا از شماره 169 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از بانوخانم یوسفی نوش آبادی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/10/07                                

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/10/23                                              
م الف: 5/2/96/683 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 

وبیدگل  

ابالغ راي
10/204 کالسه پرونده 1277/96 حل 4 شماره دادنامه: 1872 تاریخ رسیدگي: 96/9/22 
مرجع رسیدگي: شعبه چهارم شوراي حل اختالف خمیني شــهر، خواهان: نوراله محمد 
صادقي فرزند غالمعلي با وکالت علیرضا هاشــمیان به نشاني خمیني شهر میدان قدس 
ابتداي بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد6،  خواندگان: 1- مختار 
قلعه گري به نشــاني مجهول المکان 2- مهدي شاهزماني به نشــاني خمیني شهر خ 
شریعتي شمالي کوچه دبیرســتان شهدا ) 108( روبروي دبیرســتان شهدا جنب نانوایي 
منزل محمدرضا شاهزماني درب سفید رنگ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه 
مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي 
مي نماید: راي قاضي شورا:در خصوص دادخواست تقدیمي آقاي نوراله محمد صادق یبا 
وکالت علیرضا هاشمیان به طرفیت آقاي مختار قلعه گري و مهدي شاهزماني به خواسته 
مطالبه مبلغ 25/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره 874612-95/11/20 به 
مبلغ 25/000/000 ریال( عهده بانک ملي به انضمام خســارت دادرسي و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمي، مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگي مورخه 96/9/8  و عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگي شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلي که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتي اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/9/8 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقاي دین و مستنداً به ماده 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســي مدني حکم به 
محکومیت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراي حکم که توسط دایره 
محترم اجراي احکام حقوقي بر اساس شــاخص اعالمي از ناحیه بانک مرکزي محاسبه 
مي گردد و پرداخت مبلــغ 1/412/500 ریال بابت هزینه دادرســي و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم مي گردد. راي صــادره غیابي و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومي حقوقي خمیني شــهر مي باشد.  م الف:6208 
 شــعبه 4 حقوقي مجتمع شماره یک شــوراي حل اختالف خمیني شــهر )415 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

10/216 آقای کورش حاجی هاشمی دارای شناســنامه شماره 171  به شرح دادخواست 
به کالسه  825/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اقدس کبیری سدهی به شناســنامه 92 در تاریخ 1388/3/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مسعود 
حاجی هاشمی فرزند غالمرضا، ش.ش 14801 )فرزند( 2- سعید حاجی هاشمی  فرزند 
غالمرضا، ش.ش 14800 )فرزند( 3- کورش حاجی هاشمی فرزند غالمرضا، ش.ش 171 
)فرزند( 4- زینت حاجی هاشــمی فرزند غالمرضا، ش.ش 80 )فرزند( 5- نجمه حاجی 
هاشمی فرزند غالمرضا، ش.ش 16388 )فرزند( 6- آرزو حاجی هاشمی فرزند غالمرضا، 
ش.ش 2798 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 6223 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( ) 167 کلمه، 2 کادر(  
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 15 شکارچی متخلف
 در اصفهان دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان از دستگیری 15 متخلف 
شکار و صید در زیستگاه های حیات وحش این 

استان در حدود 10 روز گذشته خبر داد.
مرتضی جمشیدیان افزود: درپارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشــلو 4 مختلف، پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحــش کاله قاضی یک متخلف، 
پناهگاه حیات وحش موتــه  9 متخلف و منطقه 
شــکار ممنوع کیهاز شهرســتان اردستان یک 
متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. 
وی اظهارکرد: از دستگیر شدگان 2 رأس میش 
وحشی، یک کل وحشی، سه قطعه کبک و سالح 
شــکاری، دوربین، فشــنگ و اتومبیل و موتور 
سیکلت کشف و توقیف شد. شکار و اقدام شروع 
به شکار در زیســتگاه های حیات وحش توسط 
متخلفان جرم و طبق ماده10 و 15 قانون شکار و 

صید، قابل تعقیب و مجازات است. 
 توقیف یک دســتگاه موتورسیکلت 250 

سی سی قاچاق 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان همچنیــن  با اشــاره بــه توقیف یک 
دســتگاه موتورسیکلت 250 ســی سی قاچاق 
درپارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلوکه 
بــا آن تخلف شــکار صورت می گرفــت، گفت: 
 توســط این موتورسیکلت تخلف شــکار انجام
 می شد.مرتضی جمشیدیان ارزش های زیستی 
پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو را 
بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این منطقه دارای 
انواع وحوش به خصوص آهوی ایرانی و نیز قوچ 
و میش است. گفتنی است؛ شــکار و حتی اقدام 
به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش 
توســط متخلفان جرم اســت و طبق ماده 10 و 
15 قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و 

مجازات قرار می گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:
مهاجرت در افزایش آلودگی 

هوای اصفهان تاثیر دارد
مدیرکل محیط زیست اصفهان با تاکید بر تاثیر 
مهاجرت در افزایــش آلودگی هــوای اصفهان 
گفت: مدیریت شهری و کالنشهرها باید در بحث 
مهاجرت توجه جدی به ظرفیت سنجی شهرها را 

مدنظر قرار دهند.سید رحمان دانیالی، مهاجرت 
روزافــزون را در افزایش آلودگــی اصفهان موثر 
برشمرد و گفت: بحث ســیل  ورود مهاجران به 
اصفهان و تاثیر آن در آلودگی ناشی از حمل و نقل 
بحث بجایی است و بر این اساس مدیریت شهری 
و کالنشهرها باید در بحث مهاجرت توجه جدی 
داشته باشد، از ارگان های مرتبط تقاضای توجه 

مکفی و ظرفیت سنجی شهرها را داریم.
وی در ارتباط با ناوگان فرســوده حمل و نقل به 
موضوع انتقال خودروهای فرسوده به شهرهای 
اطراف اصفهان اشــاره و بیان داشت: متاسفانه 
اکنون ناوگانی که از رده خارج است در شهرهای 
اطراف آن در زمره سرویس های حمل و نقل قرار 
می گیرد کــه تبعات ناشــی از آلودگی آن برای 

اصفهانی ها باقی می ماند.
وی احیای تاالب گاوخونــی، زاینده رود و هوای 
پاک را زیرساخت الزم برای گردشگری اصفهان 
برشــمرد و گفت: احیای تاالب گاوخونی آرزوی 
محیط زیســت اســت و این حرف کــه یک نفر 
مســئول  جلوی ایــن کار را گرفته بــه لطیفه، 
شباهت دارد.وی با بیان اینکه بخش زیادی از این 
گردوغبار شرق مربوط به معادن است، اضافه کرد: 
۸0 درصد  این معادن را پلمب کردیم، اما امری 
مقطعی بوده و در حال انجام راهکاری بنیادی تر 
از طریق بخش خصوصی ماننــد بهره برداری به 

عنوان منطقه ویژه هستیم.

 این روزها بحث زلزله در بین مردم بســیار داغ اســت. مدتی است که  
بیش از نیمی از مردم ایــران درگیر این اتفاق یا حتــی ترس از وقوع 
آن را دارنــد. خیلی ها حداقل یک بــار این واقعه را احســاس کرده و 
می توان گفت سال 96، ســالی زلزله خیز بوده که همچنان هم ادامه 
دارد. برخی به شــوخی ادعا می کنند قرار بوده زلزله های با قدرت باال 
 اتفاق بیفتد، اما این زلزله ها را خــرد کرده و در مقیاس های کوچک تر 

نشان داده اند! 
عده ای هم با نگاهی بدبینانه عنوان می کنند این زلزله های ضعیف خبر 

از زلزله ای بزرگ می دهد، اما واقعیت این است که هیچ کس نمی تواند 
وقوع زلزله را پیش بینی کند.

در این میان اســتان اصفهان هم از این ماجرا در امان نبوده است و در 
برخی از شهرستان های خود با قدرت کم حدود 3 یا 4 ریشتر زلزله را 
تجربه کرده و این در شرایطی است که همایون صفایی در گفت و گو با 
زاینده رود در رابطه با وضعیت استان اصفهان در خصوص زلزله اظهار 
 کرد: برخی از مــردم گاها اصطالحاتی به کار می برنــد و به طور مثال 
می گویند اصفهان روی خط زلزله نیست باید بگوییم که این اصطالحات 
از لحاظ علمی درست نیستند و بهتر است بگوییم پتانسیل اصفهان در 
بحث زلزله، کم است. وی با بیان اینکه در تاریخ 31 فروردین سال 92 

در منطقه حبیب آباد اصفهان زلزله ای به بزرگی 4.1 ریشتر اتفاق افتاد، 
افزود: اصفهان در پهنه ای به نام سنندج-سیرجان قرار دارد؛ پهنه یعنی 
محدوده هایی که خصوصیات جوی و زمین شناسی آنها مانند هم است.

رییس دانشکده علوم زمین دانشگاه اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه 
در پهنه سنندج-سیرجان که اصفهان در این محدوده قرار دارد زمین 
لرزه های بزرگی اتفاق نمی افتــد، اما وقوع زمین لرزه هم در آن منتفی 

نیست.
وی تاکید کرد: اصفهان جزو معدود شهرهای بزرگی است که در زلزله 
پتانسیل پایینی دارد، اما در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد و شیراز 
پتانسیل زلزله باالست که اصفهان دارای خطوط کمتری از زمین لرزه 
است.صفایی ادامه داد: با این وضعیت نسبتا نرمال اصفهان در بحث زمین 
لرزه نمی توانیم بگوییم احتمال وقوع زلزله در اســتان اصفهان منتفی 
است؛ البته شــهرهای بزرگی در این استان همچون  کاشان، شهرضا و 

فریدن پتانســیل باالی برای زلزله باال  
دارنــد؛ بنابراین بحث زمیــن لرزه در 
شــهر اصفهان منتفی نیست؛ چرا که 
اصفهان سابقه زلزله هایی هم در قدیم 
داشته اســت که از جمله آنها می توان 
به زلزله اصفهان در سال 1202 هجری 
قمری اشاره کرد که بر اثر آن 20 نفر در 

اصفهان کشته شدند.
عضــو هیئــت علمــی گــروه زمین 
شناســی دانشــگاه اصفهــان ادامه 
داد:مسئله این اســت که نمی توانیم 
بگوییــم در اصفهان اصــال زلزله نمی 
آیــد و یا بگوییــم که اصفهان شــهر 
خطرناکی در بحث زلزله اســت؛ بلکه 
در این مــورد در کل وضعیت نرمالی  

داریــم.وی بــا اشــاره به گســل هــای فعــال در اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: گســل هایی در اطراف شــهر اصفهان شناســایی 
 شــده اند که نشــان می دهد زمیــن لــرزه 31 فروردین ســال 92

 در حبیب آباد اصفهان هم در بازده این گسل ها  رخ داده است.

زاینده رود بررسی می کند؛

اصفهان زلزله خیز هست یا نیست؟

 باید بگوییم که 
این اصطالحات 
از لحاظ علمی 

درست نیستند و 
بهتر است بگوییم 
پتانسیل اصفهان 
در بحث زلزله، کم 

است

عکس  روز 

خبرنگاران در پویش  اهدای خون پیش قدم شدند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
با اشــاره به طرح ملی ســامانه رصد آســیب های 
اجتماعی ) ســراج(، اظهار داشت: ســراج، طرحی 
ملی است که توســط دفتر پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برای توجه بیشتر 
به تغییرات روند آســیب های اجتماعــی و تعیین 
کننده های آن طراحی شــده اســت.مجتبی ناجی 

افزود: رصد آســیب های اجتماعی و عوامل ســبب 
شــناختی آنها در کشــور به برنامه ریزان اجتماعی 
کمک می کند تا با وضعیت موجود و ســیر تغییرات 
این عوامل؛ برنامه های مناســب تری برای کنترل و 
پیشگیری آسیب ها طراحی کنند.معاون پیشگیری 
بهزیستی استان اصفهان، هدف از اجرای طرح سراج 
را شــناخت وضعیت موجود و داشــتن تصویری از 

وضعیت آسیب های اجتماعی محالت دانست و بیان 
کرد: بررسی روند آســیب های اجتماعی، شناسایی 
عوامل تعیین کننده آسیب ها در کشور و همچنین 
طراحی برنامه هایی مناســب برای کاهش آســیب 
اجتماعی اولویت دار به منظور پیشــگیری از عوامل 
سبب شناختی طرح است. وی بیان کرد: قبال طرح 
ملی ســامانه رصد آســیب های اجتماعی در استان 
تهران انجام شــده بود و اکنون به صورت پایلوت در 

تمام استان ها در سطح محدود انجام می شود.

ناجی خاطرنشــان کرد: از مجموع 24 شهرســتان 
اســتان اصفهان، 3 شهرســتان اصفهان، مبارکه و 
کاشان برای انجام این طرح انتخاب شدند که در هر 
شهرستان، مراکز آنها و 3 روستا و در مجموع 9 مورد، 

زیر پوشش طرح سراج قرار خواهند گرفت.
معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان گفت: طرح 
سراج حالت پیمایشی، ارزیابی و جنبه پژوهشی دارد 
که بعد از اســتخراج اطالعات، نموداری از مشکالت 

اجتماعی محله به دست می آید.

طرح ملی سامانه رصد آسیب های اجتماعی اجرایی می شود

رییس پلیس فتای استان خبر داد:

دستگیری رمال اینترنتی در اصفهان

 زمین  بازی کودکان
 در 117 سال قبل

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: فردی که با ترفند دعانویسی و رمالی در فضای مجازی از شهروندان کاله برداری می کرد توسط ماموران پلیس 
فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.سید مصطفی مرتضوی درباره دستگیری رمال اینترنتی، اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان 

مبنی بر اینکه مبلغ 4 میلیون ریال به حساب فردی که در فضای مجازی تبلیغ دعانویسی می کرد، واریز کرده و این شخص دیگر جوابگوی تلفن او نیست ، بررسی 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.وی افزود: شاکی اظهار داشت در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی با فردی که خود را دعانویس و رمال معرفی 
می کرد آشنا شدم و برای رفع مشکلم، مبلغ 4 میلیون ریال به حساب او واریز کردم، اما پس از واریز وجه دیگر جوابگوی تلفن خود نبود.رییس پلیس فتای اصفهان ادامه 

داد: با جمع آوری مدارک و مستندات پلیسی و انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی متهم شناسایی و پس از دستگیری تحویل مرجع قضائی شد.

حادثه

 کشف سیگار خارجی قاچاق
 با طعم چغندر 

رییــس پلیس آگاهي اســتان اصفهــان گفت : 
ماموران انتظامی استان در بازسی از یک کامیون، 
626 هزار نخ سیگار خارجي قاچاق که در زیر بار 
قانوني چغندر جاساز شــده بود را کشف وضبط 

کردند . 

 سر هنگ ستار خسروی ارزش این محموله قاچاق 
را بیش از دو میلیــارد و 200 میلیون ریال اعالم 
کرد و افزود: در این رابطه دو نفر دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی شدند.

سرپرست اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان منصوب شد

رییس سازمان بهزیستی کشور در حکمی مرضیه 
فرشاد، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 

استان را به سرپرستی این اداره کل منصوب کرد.
معاون وزیر و رییس ســازمان بهزیســتی کشور 
در حکمی مرضیه فرشــاد، معاون امور اجتماعی 
اداره کل بهزیســتی اســتان را به سرپرستی این 
اداره کل منصوب کرد. پیش از این سعید صادقی 

عهده دار این سمت بود.
ســعید صادقی طی حکمی از ســوی استاندار 
اصفهان به سمت مدیر کل حوزه استاندار اصفهان 

منصوب شد.

 خبرنگاران در پویش
 اهدای خون پیش قدم شدند

با توجه به دعوت و اعالم نیــاز اداره انتقال خون 
اســتان اصفهان، جمعی از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه اصفهان ضمن پاسخ مثبت به این فراخوان 
از شهروندان اصفهانی برای حضور در این پویش 

دعوت کردند.

در این پویش که با شــعار »اصفهان خون ندارد« 
شــروع به کار کرده، قرار اســت جمعی از اهالی 
رسانه شــهر اصفهان با حضور همزمان و نمادین 
خود شهروندان را برای اهدای خون تشویق کنند.

تاکنون خبرگزاری هــا و خبرنگاران متعددی در 
فضای مجازی از این پویش استقبال کرده و سعی 

در نشر آن در فضای مجازی داشته اند.

در پی اعتراض به نصب دکل مخابراتی؛
دانش آموزان یک مدرسه هیئت 

امنایی در کالس حاضر نشدند
دانش آموزان یکی از مدارس هیئت امنایی شهر 
اصفهان در اعتراض به نصــب دکل مخابراتی در 
مدرســه ، از رفتن به کالس هــای درس امتناع 
کردند. این دانش آموزان با نرفتن سر کالس های 
درس نســبت به نصب دکل مخابراتــی در این 

مدرسه اعتراض کردند.
والدین دانش آموزان که ضعیف شــدن سیستم 
دفاعی بدن، تخریب DNA ســلول ها و ابتال به 
سرطان، افسردگی، کم اشتهایی، سردرد، چشم 
درد و دیگر تاثیرات سوء بر فرزندانشان را بخشی 
از عوارض امــواج دکل BTS تلفــن  همراه می 

دانند،خواستار جمع آوری این دکل شدند .
البته امروز مســئوالن آموزش و پرورش با بیان 
اینکه امــکان جمــع آوری دکل وجــود ندارد 
 قول دادند تــا پایان ایــن ماه کابل هــای آن را

 قطع کنند.
در این مدرسه حدود 700 دانش آموز در مقطع 

متوسطه اول تحصیل می کنند.

اخبار

نبود مکان تفریحی و فرهنگی ســالم برای تجمع زنان و 
دختران شــهر از جمله مطالبه های اولیه بانوان است که 
با احداث یا تکمیل باغ بانوان بهارســتان، این نیاز مرتفع 

می شود.
اولین گردهمایــی و هم اندیشــی کمیته بانوان شــهر 

بهارستان اصفهان، با حضور جمعی از بانوان فعال این شهر، به مدیریت سیده بتول نوربخش، عضو شورای شهر 
و پیگیری امور بانوان و خدمات شهری در دفتر شورای اسالمی شهر بهارستان برگزار شد.

نوربخش با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت شهر بهارســتان را زنان و دختران تشکیل می دهند، اظهار کرد: 
باید به این قشــر از جامعه توجه ویژه داشــت زیرا آنها مدیریت خانه و خانواده ها را بر عهده دارند و داشتن 
 خانواده ســالم قطعا جامعه ای ســالم و موفق را به دنبال دارد؛ بنابراین به برنامه ریزی های خاص برای آنان 

 نیاز داریم.

در گردهمایی بانوان فعال شهر 
مطرح شد؛

باغ بانوان مهم ترین 
مطالبه بانوان بهارستان

مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به کاهش اهدای 
خون در استان و نیاز مبرم به همه گروه های خونی گفت: 
تعداد مراجعات مردم به مراکز اهدای خون اصفهان به 

میزان 200 نفر کاهش داشته است.
مجید زینلی با اشاره به اینکه با توجه به فرارسیدن فصل 

سرما طبق روال هر سال شاهد کاهش مراجعات اهدای خون هستیم، اظهار داشت: این در حالی است که 
نیاز ما همچنان پا برجاست و با کاهش مراجعات مردم با مشکل مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه در روزهای عادی به صــورت میانگین روزانه 400 الی 450 نفــر برای اهدای خون به 
مراکز انتقال خون اســتان اصفهان مراجعه می کنند، ابراز داشــت: این در حالی است که اکنون با توجه 
 به کاهش حدود 150 تــا 200 نفری مراجعه کنندگان تعــداد مراجعات به کمتر از 300 نفر رســیده 

است.

مدیرکل انتقال خون استان 
اصفهان خبر داد:

کاهش ۲۰۰ نفری 
اهداکنندگان خون

حمید وکیلی

ما ایرانی ها اصوال مردمان سختگیری نیستیم؛ یعنی 
هر اتفاقی می افتــد می گوییم می گذرد، درســت 
می شــود. این حس رضایــت، در تمــام جنبه های 
زندگی مان حضور پررنگ دارد. سرعت های غیرمجاز، 
ریختن زباله در دریا و رودخانه، از بین بردن فضای سبز 
و آلودگی هوا و ... مســائلی است که هرروز درباره آن 
همه جا صحبت می شود و کارشناسان و افراد ذی ربط 
هم به اشکال مختلف نسبت به بحران های آینده در 
پی این مشکالت هشدار می دهند. اما کو گوش شنوا؟ 
با هر هشدار ما گوی ســبقت را از یکدیگر می رباییم 
و در جاده بی توجهی و بی خیالی مــی تازیم بدون 
اینکه به عاقبت اقدامات خود فکر کنیم. چندروزی از 
زمستان گذشته و ما به شدت با بحران بی آبی مواجه 
هســتیم؛ اما هنوز می بینیم مرد همسایه ماشینش 
را با آب شــرب می شــوید و در ادارات و کارخانه ها 
و... افراد بی خیال، شیر آب را باز می گذارند و خرابی 
های لوله و کهنگی آنها نادیده گرفته می شود. رسانه 
ها از صبح علی الطلوع از آلودگی هوا و ناسالم بودن آن 
برای گروه های مختلف می گویند؛ اما می بینیم که 

هرروز بر تعداد خودروهایی که به خیابان ها می آیند 
اضافه می شود و همچنان خودروهای تک سرنشین 
در شــهر جوالن می دهند و دود به حلق شــهر می 
ریزند. داستان هایی از این دست بسیارند و گفتن آنها 
 تکرار مکررات؛ اما به راســتی دلیل این بی توجهی و 
بی اهمیت بودن نسبت به مسائلی که مرگ تدریجی 

ما را به دنبال دارد، چیست؟ 
دکتر محسن کوهی، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
در این خصوص می گوید: ما ایرانی ها روحیات خاصی 
داریم و نگاهمان به زندگی و مرگ نسبت به نگاه سایر 
کشورها متفاوت است. این موضوع ریشه های مختلفی 
دارد که یکی از آنها برمی گردد به مسائل فرهنگی که 
به صورت موروثی به ما رسیده است و آموزشی برای 
اصالح آن ندیده ایم. به گفته کوهی، هیچ کاالیی در 
ایران ارزان تر از جان نیست و دلیل آن این است که 
عزت نفس در مردم از بین رفته؛ این اســتاد دانشگاه 
وضعیت اجتماعی و فرهنگــی و اقتصادی جامعه را 
عاملی می داند که بر عزت نفس مردم تاثیرگذار بوده 

و می افزاید: در چنین شرایطی عده ای از مردم مرگ 
را بر زندگی ترجیح می دهند و دست به کارهایی می 
زنند که به این مسئله دست یابند. کوهی با اشاره به 
افزایش نرخ خودکشی در جامعه به دلیل فقر و مسائل 
اجتماعی ناشی از آن می گوید: با توجه به هرم مازلو، 
وقتی فردی نتواند نیازهــای اولیه خود را تامین کند 
نمی تواند عزت نفس هم داشــته باشــد و در نتیجه 
مشــکالت اجتماعی فراوانی در پی دارد که یکی از 
آنها توجه نکردن به هشــدارها درباره مسائل زیست 
محیطی و ... است. وی ادامه می دهد: در روایات نیز 
ذکر شده، از دري که فقر وارد شود از در دیگر ایمان 
خارج می شود؛ بنابراین وجود فقر باعث می شود که 
ایمان به آینده بهتر در فرد از بین برود و مشکالتی به 
وجود بیاید که در جامعه می بینیم. این استاد دانشگاه 
به نظریات جدید جامعه شناسی نیز اشاره و تصریح 
می کند: جامعه شناســان جدید فرهنگ و مســائل 
اجتماعی را در مباحث اقتصادی و سیاسی بسیار موثر 
می دانند. برای نمونه هابر ماس از سه حوزه تاثیرگذار 

بر اجتماع یاد می کند که بر تمام جنبه های زندگی 
ما موثر اســت: عمومی، زیست محیطی و رسانه. این 
سه حوزه زندگی امروز ما را تعریف می کنند. به گفته 
کوهی، درست است که مســائل اقتصادی و سیاسی 
بسیار تاثیرگذارند، اما مســائل اجتماعی موثرترند. 
وی تاکید می کند: اگر بیکاری و فقر به عنوان مسئله 
اجتماعی کاهش پیدا کند در نتیجه دنیای شادتری 
داشته و مردم نسبت به محیط زیست و هنجارهای 
جامعه دیــدگاه بهتر و رفتار مناســب تری خواهند 
داشت. وی مدیریت نادرســت را بزرگ ترین مانع بر 
توسعه می داند و آن را مسئله ای اجتماعی عنوان می 
کند و می گوید: وقتی مدیری نتواند درست مدیریت 
کند در نتیجه زیردستان او هم رفتار نادرستی خواهند 
داشــت و همین موضوع باعث می شود کشور از نظر 
سیاســی و اقتصادی عقب بماند؛ چراکه دیگر کسی 
تمایل ندارد قوانین را رعایت کند و هنجارها در جامعه 
نادیده گرفته می شود. کوهی معتقد است جامعه از 
تک تک افراد تشکیل می شود و اگر هرکسی نسبت به 
بهتر شدن خود و جامعه تالش کند و همنوع دوستی 
بر خودمحوری برتری یابد، به طور حتم جامعه بهتری 

خواهیم داشت.

در گفت و گو با یک جامعه شناس بررسی شد؛ 

دالیل بی توجهی به هشدارها در زمان بحران
سمیه حفیظی
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من از دیار حبیبم، به دور افتـادم

پیشنهاد سردبیر:

کوتاه از جنگ

 
 »خیبر« 

آخرین عملیات من است!
محمدرضا پروازیان، مســئول وقت عقیدتی لشکر 
۲۷ می گوید: »بعد از آنکه حسین خرازی، فرمانده 
لشکر ۱۴ امام حســین )علیه السالم( دستش قطع 
شــد و او را به عقب انتقال دادند، دیدم حاج همت 
گرفته و عصبانی است. به او گفتم: »تو چرا ناراحتی 
حاجی؟« دستم را گرفت و مرا از کنار خاکریز، پنج تا 
شش متر آن طرف تر برد. نشست روی زمین. من هم 
در کنار او نشستم. حاجی یک نفس عمیق کشید و 
گفت: »خیبر« آخرین عملیات من است. گفتم »نه، 
این طور نیست. ان شاء ا...که سال ها زنده هستی و..« او 
باز حرف خودش را تکرار کرد و گفت: »این عملیات، 

آخرین عملیات من است.«

 »صادق آهنگراِن« آزادگان
 چه کسی بود؟

علی طریقی کسی بود که گروه سرود را در آسایشگاه 
اسرای ایران در عراق تشــکیل داد و هر عضو بعدها 
مسئول سرود آسایشگاه خود شدند. تاثیر کار او در 
میان اسرا کمتر از تاثیر آهنگران در بین رزمندگان 
نبود.»همین طور که راه می رفت سرودهای انقالبی 
را زمزمه می کرد و گاهی هم که مزاحم کسی نمی شد 
آن سرود را با صدای بلند می خواند »خمینی ای امام، 
خمینی ای امام«، »ای مجاهد، ای مظهر شرف« و...  

خبر

»فرمانده حسین« کتاب می شود
کتاب زندگینامه شــهید »مرتضی حسین پور« با 
نام جهادی »حســین قمی« توسط شهال پناهی به 
نگارش در خواهد آمد.شهید حسین پور متولد سال 
۱36۴ از رزمندگان زبده نیروی قدس سپاه پاسداران 
و فرمانده عملیات قرارگاه حیدریون در سوریه بود. 
او از ســال 9۲ با آغاز درگیری ها در سوریه وارد این 
کشور شــد. نبوغ و مجاهدت های او به گونه ای بود 

که فرماندهان به او لقب حسن باقری زمان را دادند.

عکس خبر

آیت ا... حائری  در لباس بسیج

آیت ا... حائری شیرازی در دوران جنگ تحمیلی 
در مناطق جنگی حاضر می شــدند و با بیانات 
ارزشمندشــان، به رزمندگان روحیه می دادند. 
آنچه در تصویر می بینید، مرحوم آیت ا... حائری 
شــیرازی در کنار حضــرت آیــت ا... العظمی 

خامنه ای با لباس بسیجی است.

عکس حجله ای سه نفره

این عکس را حمید داودآبادی، رزمنده و نویسنده 
دفاع مقدس گرفته است و درباره اش نوشته:دی 
ماه ۱365 بود.گردان حمزه که ما در آن بودیم، در 
خط مقدم ارتفاعات قالویزان در مهران، مستقر 
بود.آن روز دوربین را آوردم و رفتم دم سنگرشان 
تا با هر کدام از بچه ها عکس بیندازم.از هر ســه 
نفرشان خواستم از سنگر بیرون بیایند که آمدند.
هر سه کنار هم ایستادند، درحالی که می خواستم 
عکس بگیرم، گفتم: یه عکسی ازتون می گیرم 
که هر کی دید و فهمید، خنده اش بگیره.امینی 
با تعجب پرسید:»بخنده؟ واســه چی؟ مگه ما 
چمونه؟« که گفتم: خنده دارتر از این می خوای 
که هر سه تایی تون متولد ۱3۴8 هستید؟ تو با 
این ریشت و محسن با این جثه کوچیک و احمد 
با این هیکل درشت!ده روز بیشتر نگذشت که ما 
را از مهران به پادگان دوکوهه بردند و از آن جا به 
منطقه عملیاتی کربالی 5 در شلمچه.دو سه روز 
بیشتر از مستقر شدن مان در خط مقدم نگذشته 
بود که هر سه جوان ۱۷ ساله که در مهران ازشان 

عکس گرفته بودم، به شهادت رسیدند.

سالم به خون شهیدان! سالم به ارواح پاک شــهیدان! سالم به انگیزه 
شهیدان! ســالم به روزی که متولد شــدند و روزی که در خون خود 
غلطیدند و شــهید شــدند. ســالم به مدافعین حرم آل ا...! و سالم به 

محمدحسن)رسول( خلیلی!
رســول جان ســالم! از روز اولی که بر مزار تو آمدم و تو را در آنجا آرام 
دیدم و با یک دل پرشــور و بی طاقت از محاصره عمه جان زینب)س( 
و آن شعر که روی مزار تو حک شــده بود دیدم، از همان زمان دل به تو 
دادم و هر پنجشنبه که با دوستان به بهشت زهرا)س( می آمدم، حتما 
به تو ســر می زدم. تا اینکه یک روز به تنهایی آنجا آمده و بر سر مزار تو 
نشسته بودم ناگهان متوجه تاریخ تولد تو شدم و این که شما چهار ماه از 
حقیر کوچک تر )از لحاظ سنی( هستید و اال که شما بزرگ و چراغ راه ما 
هستید. ناگهان قلبم از جای کنده شد و به خود گفتم خاک عالم بر سرت 
که رسول چهار ماه از تو کوچک تر است، جهاد کرد و یک سال است به 
مراد دل و به زیارت ارباب رفته و تو تنها کاری که می کنی این است که 

بر سر مزار او می آیی و روضه ای می خوانی؛ از همان جا تمام سعی خود را 
کردم که به تو برسم و این جاماندگی و دور افتادن را جبران کنم.

من از دیار حبیبم به دور افتـادم
بیا بیا گل نرگس برس به فریادم

یا صاحب الزمان)عج(! از شــما خواهش می کنم که بساط رفتن حقیر 
مذنب را فراهم کنید. رســول جان! وقتی خاطرات شــما را شنیدم که 
آخرین باری که به تهران آمدی و پیکر رفیق شــهیدت را آورده بودی، 
ساعت دو بامداد به دوستت زنگ می زنی و در گلزار شهدا قرار می گذاری. 
آن روز۷۲ ساعت نخوابیده بودی، کامال خســته و بی تاب ... طوری که 
دوستت می پرسد چه شده و ناراحت می گویی از شهدا جامانده ام و باید 
شهید شوم . او می خندد و تو جدی به او می گویی من شهید می شوم و باز 
او می گوید تو این کاره نیستی و تو می گویی حاال خواهی دید؛آن دیدار 

آخرین دیدار تو می شود.
وقتی این خاطره را خواندم آتشی به دل من افتاد که نگو، چون رسول 

جان من هم خیلی وقت است این حس را داشــته ام و این غربت و این 
که هیچ کس نیست که آدم حرف دل و آرزوی شهادت و آرزوی دیدار 
امام زمانش)عج( را به او بزند و او هم متوجه شود کسی که او هم دنبال 
آقایش باشد کسی که آرزوی شهادت داشته باشد و به اشک تو نخندد 
و با هم عهدی و پیمانی ببندیم که برای امامم باید شهید شویم و حاال 
دانســته بودم که تو هم مثل من در بین افراد غریب بودی و غربت تو را 

هم آزار می داده است. 
پس برای همین با تو عهد و میثاق می بندم که راهت را ادامه می دهم و 
ان شاء ا... به مدد مادر سادات)س( به فیض شهادت نائل شوم. ان شاء ا... 
آری رسول جان و اما از شما هم خواهش می کنم تو را به مادرت حضرت 
زهرا)س( اسم من را هم ببر و مرا هم ســفارش کن به بی بی که ما هم 
عمرمان به هدر نرود. رسول جان ثواب ناچیزی از روزه و مناجات و نماز 
شــب هایم دارم. آن ها هم برای روح پاک تو؛ تو را هم قسم می دهم مرا 

فراموش نکنی.

دست نوشته ای از مناجات یک شهید با شهید دیگر؛

من از دیار حبیبم، به دور افتـادم
شهید مدافع حرم» نوید صفری« که در آبان ماه امسال به شــهادت رسید، دست نوشته ای خطاب به شهید مدافع حرم »رســول خلیلی« دارد که نام آن را مناجات با شهید گذاشته است.نوید صفری متولد ۱6 تیرماه 
۱365 بود. او یکی از پاسداران مستشار در سوریه و از دوستان و همرزمان شهید» سعید علیزاده« و شهید رسول خلیلی بود. شهید صفری که به تازگی ازدواج کرده بود در ۱8 آبان ماه سال 96 در عملیات آزادسازی شهر 
البوکمال در صحرای المیادین در استان دیرالزور سوریه و در سن 3۱ سالگی به فیض شهادت رسید. شــهید صفری وصیت کرده است که پیکر مطهرش را در حرم امام رضا علیه السالم طواف داده و جوار شهید مدافع 

حرم  رسول خلیلی با لباس پاسداری به خاک بسپارند.

ابالغ وقت رسيدگي
10/203  مرجع رسيدگي: شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر به نشاني 
خميني شهر بلوار پاسداران روبروي کوي مهستان  مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1992/96 حل 4 ، وقت رسيدگي ســاعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/11/25، مشخصات خواهان : فريبرز کوچکي با وکالت عليرضا هاشميان به نشاني 
خميني شهر ميدان قدس ابتداي بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکي غدير طبقه سوم واحد 3، 
مشخصات خوانده: سميه لطفي فرزند اسماعيل،  خواسته و بهاي آن: محکوميت تضامني 4 
فقره چک جمعا 120/000/000 ريال خسارات دادرسي و حق الوکاله تاخير در تاديه، تامين 
خواسته، داليل خواهان: فتوکپي  مصدق چک ، فتوکپي گواهي عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواست و وقت رسيدگي به 
وي از طريق نشر آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده است لذا در اجراي قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به اين 
شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 
گردد.م الف: 6210 شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر 

)مجتمع شماره يک( )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

10  شــماره صورتمجلــس: 9609003623300190 شــماره پرونــده:  /218
9509980352200524 شماره بايگانی شعبه: 950190  اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد نيابت ارسالی از شعبه پنجم اجرای احکام 
اصفهان در پرونده کالسه 950190 مدنی که به موجب آن آقای عليرضا مالعلی اکبری 
فرزند حسين محکوم اســت به پرداخت مبلغ 454/399/658 ريال به عنوان محکوم به 
در حق محکوم له آقای رسول نادری درباغشاهی و پرداخت مبلغ 22/719/982 ريال به 
عنوان هزينه اجرا در حق صندوق دولت، با توجه به اينکه محکوم عليه طوعاً درصدد اجرای 
مفاد اجرائيه برنيامده است فلذا اموال مشاراليه را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش 
می رساند: يک دستگاه ديزل ژنراتور VOLVO، 6 سيلندر به شماره موتور  80766550 
TD 120 FC به همراه ژنراتور kva 200 به شماره 10016050234 کوپله شده کامل 
با مخزن گازوئيل و تابلو برق مربوطه به مبلغ 220/000/000 ريال، متقاضيان خريد می 
توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده مالی را که 
آگهی شده مالحظه نمايند. مورد مزايده به شخصی واگذار می گردد که باالترين پيشنهاد 
را ارائه نمايد. برنده مزايده بايد 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسليم نمايد و مابقی آن را ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در صورتی 
که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط می 
گردد. تاريخ مزايده: 1396/10/26 روز سه شنبه ســاعت 10 صبح ، مکان مزايده: واحد 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردســتان، م الف:389 اجرای احکام مدنی 

شعبه پنجم دادگستری شهرستان اردستان ) 260 کلمه، 3 کادر(  
اجراييه

10/219 شماره اجراييه:9610423623100214  شماره پرونده:9509983623100604 
شــماره بايگانی شــعبه:950708 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
641224-96 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509973623101233  و دادنامه شــماره 
9609973623100599 قطعيت يافته اســت محکــوم عليه زهرا شــهر بابکی مفرد 
فرزند اسمعيل به نشانی کاشان فاز 2 شــبنم 15 پالک 9 محکوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و مبلــغ 3/515/000 ريال بعنوان هزينه 
دادرسی و تاخير تاديه از تاريخ 95/6/28 لغايت اجرای احکام و مبلغ 1/800/000 ريال به 
عنوان حق الوکاله نماينده قضايی در حق محکوم له مديريت آموزش و پرورش شهرستان 
اردستان به نشانی اردستان خ شهيد فائق اداره آموزش و پرورش اردستان و پرداخت مبلغ 
5/000/000 ريال به عنوان نيم عشر هزينه اجرا. محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتيبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا 
محکوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 

اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزيری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه 
فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزيری درجه شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 388 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اردستان) 424 کلمه، 5 کادر(  
حصر وراثت

10/220 آقای رجبعلی کيانی دارای شناســنامه شــماره 11636  به شرح دادخواست به 
کالسه  809/96  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان شکراله کبابی خوزانی به شناسنامه 4603 در تاريخ 1396/4/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- منور شيروی فرزند 
مختارخان، ش.ش 86 )همسر( 2- رجبعلی کيانی فرزند شکرا...، ش.ش 11636 )فرزند( 
3- عبداله کيانی فرزند شکراله، ش.ش 2142 )فرزند( 4- عبدالعلی کيانی خوزانی فرزند 
شــکراله، ش.ش 4530 )فرزند( 5- امراله کيانی خوزانی فرزند شکراله، ش.ش 2143 
)فرزند( 6- طيبه کيانــی خوزانی فرزند شــکراله، ش.ش 553 )فرزند( 7- فاطمه کيانی 
خوزانی فرزند شــکراله، ش.ش 2209 )فرزند( 8- زهرا کيانی خوزانی فرزند شــکراله، 
ش.ش 431 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6226 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( ) 181 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

10/217 کالسه پرونده 588/96 حل 4 شماره دادنامه: 1381 تاريخ رسيدگی: 96/7/29 
مرجع رسيدگی: شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: عليرضا محب 
محمدی فرزند مصطفی به نشانی خمينی شهر خ شريعتی شمالی کوچه شهيد ناصر کاوه 
پ 103،  خوانده: شرکت رستاک ســرزمين اطمينان حجت اله فرجی  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رســيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواســت تقديمی آقای عليرضا محب محمدی به طرفيت حجت اله فرجی  
به خواســته مطالبه مبلغ 190/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 608677-

94/12/20 به مبلغ 190/000/000 ريال عهده بانک مسکن به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسيدگی مورخه 96/7/26  و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا  و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از 
پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/7/26 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دين و مستنداً 
به ماده 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 تشــخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آيين دادرســی مدنی 
حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره 
 محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه 

می گردد و پرداخت مبلغ 3/195/000  ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمينی شهر می باشد.  م الف:6139 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره يک شورای 

حل اختالف خمينی شهر )372 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

10/209 شماره: 515/96 به موجب رای شماره 697 تاريخ 96/7/24 حوزه اول شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه احسان طالئيان فرزند 
عباس شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ يکصد و پنجاه 
ميليون ريال معادل 150/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/875/000 ريال 
بابت هزينه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/5/5 تا زمان پرداخت 
رای صادره غيابی است، مشــخصات محکوم له: عليرضا خدايی فرزند احمد شغل آزاد به 
نشانی اصفهان خمينی شهر خ کهندژ خ عماد ســيادت فرعی 14،  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:6217 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/210 شماره: 514/96 به موجب رای شماره 741 تاريخ 96/8/13 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه احسان طالئيان 
فرزند عباس شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ يکصد 
و پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 2/875/000 ريال هزينه دادرسی و 
پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ چک 96/3/5 تا زمان پرداخت رای صادره غيابی 
است. مشــخصات محکوم له: عليرضا خدايی فرزند احمد شــغل آزاد به نشانی اصفهان 
خمينی شهر خ کهندژ خ عماد سيادت فرعی 14،   ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:6218 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/194 شماره دادنامه: 9609973734100739 شماره پرونده: 9609983734100251 
شماره بايگانی شــعبه: 960259 خواهان: آقای مهيار عابد نظری فرزند محمد به نشانی 
نطنز بلوار طالقانی فروشــگاه نوت بوک، خوانده: آقای احمد ميرزاپــور فرزند ذکرعلی، 
خواسته ها: 1- اعســار از پرداخت هزينه دادرســی 2- مطالبه وجه چک، خواهان: آقای 
رضا عباسی مزرعه خطيری فرزند علی به نشــانی نطنز فاطميه منزل محمود کشميری، 
خواندگان: 1- آقای مهيار عابد نظری فرزند محمد به نشانی نطنز بلوار طالقانی فروشگاه 
نوت بوک 2- آقای احمد ميرزاپور فرزند ذکرعلی، خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزينه 
دادرسی 2-  وارد ثالث، گردشــکار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای مهيار عابد نظری فرزند محمد به طرفيت آقای احمد 
ميرزاپور فرزند ذکرعلی به خواسته درخواست رسيدگی و صدور حکم بر محکوميت خوانده 
به پرداخت وجه چک شماره 892550 تاريخ 96/4/30 به مبلغ يک ميليارد و چهارصد و 
هفتاد ميليون ريال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک لغايت اجرای حکم بدوا صدور حکم بر اعســار از پرداخت  هزينه دادرسی ) موضوع 
پرونده کالسه 960259( و در خصوص دادخواســت ورود ثالث آقای رضا عباسی مزرعه 
خطيری فرزند علی به طرفيت آقايان 1- مهيار عابد نظری فرزند محمد 2- احمد ميرزاپور 
به خواسته ورود ثالث در پرونده کالســه 960259 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز 
و بدوا اعسار  از هزينه دادرسی ) موضوع پرونده کالســه ورود ثالث 960290(  با عنايت 

به مفاد دادخواســت خواهان دعوی اصلی و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی 
که عنوان نموده دعوی ورود ثالث آقای رضا عباســی مزرعه خطيری را قبول داشــته و 
 قرار شد پول به حساب مشــترک واريز گردد و خواهان دعوی ورود ثالث نيز اظهار داشته 
با خواهان دعوی اصلی دارای حساب مشترک بوده ايم و چک در وجه هر دو نفر ما صادر 
گرديده و گواهی عدم پرداخت از طرف ما بوده اســت لذا دادگاه بــا توجه به مفاد چک و 
گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه و بــا توجه به اينکه دفاعيات موثری 
از طرف خوانده دعوی اصلی که برائت ذمــه خويش را به اثبات برســاند ارائه نگرديده 
و با امعان نظر در اينکه وجود ســند تجاری در يد خواهانهای دعــوی اصلی و وارد ثالث 
 داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دعوی اصلی داشــته دعاوی خواهانهای دعوی اصلی و
 ورود ثالث را مقرون به صحت دانسته عليهذا مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198 و 504 و 505 و 506 و 515 و 
519 و 522 قانون  آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مستندا 
به اصول تجريدی بودن اســناد تجاری و عدم ايرادات اســناد تجــاری ضمن قبول و 
پذيرش اعســار خواهانهای دعاوی اصلی و ورود ثالث و معافيــت آنها از پرداخت هزينه 
دادرسی خوانده دعوی اصلی را به پرداخت مبلغ 1/470/000/000 ريال به عنوان اصل 
 خواسته با احتساب خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت زمان اجرای حکم

 و پرداخت 3/240/000 ريال خســارات دادرســی در حق خواهانهــای دعاوی اصلی و 
ورود ثالث صادر و اعالم می نمايــد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيســت روز پس 
 ازابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس ازانقضای مهلت مذکور ظرف مهلت بيست

 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر اســتان اصفهان می باشــد.  
م الف:515 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز )556 کلمه، 6 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
10/230 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمينی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 961279 ح 4 به  سيد اصغر رضوانی فرزند علی خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای سحرالسادات رضوانی فرزند سيد 
اصغر به نشانی خمينی شهر خ اميرکبير آدريان خ امام حسين گذر حضرت ابوالفضل منزل 
حاج رجبعلی رضائی به خواسته اذن ازدواج ودر جريان رسيدگی می باشد اخطار می نمايد 
که برای جلسه رسيدگی روز دوشنبه مورخ 96/11/9 ساعت 11/30 صبح در دادگاه شعبه 
چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمينی شــهر مراجعه نمايد و ياچنانچه جهات ردی 
داريد به صورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارســال داريد واال 
تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دريافت نسخه ثانی و 
برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نمايد. اين آگهی  وفق ماده 
 73 آئين دادرسی مدنی در يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار درج می شود. 
م الف: 6230  اجرای احکام شــعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر )173 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/756 آقای قديرعلی سلمانيان اندانی دارای شناسنامه شماره 4038  به شرح دادخواست 
به کالسه  773/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان عباس سلمانيان  اندانی به شناسنامه 78 در تاريخ 1395/3/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عصمت زينلی 
خوزانی فرزند محمد، ش.ش 123 )همسر( 2- فاطمه حاجی حيدری فرزند حسين علی، 
ش.ش 131 )همسر( 3- محمد علی ســلمانيان اندانی فرزند عباس، ش.ش 82 )فرزند( 
4- عليرضا سلمانيان فرزند عباس، ش.ش 21996 )فرزند( 5-قديرعلی سلمانيان اندانی 
فرزند عباس، ش.ش 4038 )فرزند( 6- عفت ســلمانيان اندانــی فرزند عباس، ش.ش 
131 )فرزند( 7- سکينه ســلمانيان اندانی فرزند عباس، ش.ش 77 )فرزند( 8- معصومه 
 سلمانيان اندانی فرزند عباس، ش.ش 71 )فرزند( 9- سميه سلمانيان اندانی فرزند عباس، 
ش.ش 2436 )فرزند( 10- خديجه سلمانيان اندانی فرزند عباس، ش.ش 736 )فرزند( و 
الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6079 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )203 کلمه، 

2 کادر(
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پایداری 
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شهباززاده در ذوب آهن
سجاد شهباززاده از استقالل می رود. این شایعه 
مدت هاست که به گوش می رسد و حاال با توجه 
به عملکرد خوب محسن 
کریمی و همچنین 
اعتقاد شفر به علی 
قربانــی و مهدی 
قائدی، گویا شماره 
10 آبی هــا چاره ای 
جــز جدایی نــدارد. 
اینطور که به نظر می رســد مقصد او مشخص 
شــده؛ چرا که خبر ورزشــی اعالم کرده این 
بازیکن در روزهای آینده به ذوب آهن می رود 

تا شاگرد امیر قلعه نویی شود.

طالیی پوشان اصفهانی در شانزدهمین هفته از لیگ برتر، بازی باخته به 
سایپا را در دقایق پایانی مسابقه به تساوی کشاندند تا با واریز تک  امتیاز 
آن دیدار بیرون از خانه، برابر حریف نسبتا باالجدولی شان شروع تقریبا 

نویدبخشی را در آغاز نیم فصل دوم برای خود رقم بزنند.
برخالف ســپاهانی ها که از نتیجه رقم خورده در دیدار هفته گذشــته 
خود رضایت نســبی داشــتند، پدیده به تســاوی خانگی برابر پیکان 
 بســنده کرد تا دور برگشــت لیگ هفدهــم را خیلی خوب شــروع

 نکرده باشد.
 تیم مشهدی البته در فصل جاری بسیار فراتر از انتظار ظاهر شده است 
و در مقطعی حتی در زمره باالنشینان جای داشت، اما یک اتفاق خارج 
از مستطیل سبز باعث شد تا این تیم ناگهان از رده های باالی جدول به 
نیمه پایینی آن پرتاب شــود و آن حکم فیفا مبنی بر کسر شش امتیاز 
از پدیده بود که به خاطر پرداخت نکردن بدهی یکی از بازیکنان سابق 

این تیم اتفاق افتاد. 
همین شرایط منجر به آن شــد تا پدیده با وجود آنکه در فصل جاری 
نسبت به سپاهان نتایج بهتری گرفته است در همسایگی تیم بحران زده 

اصفهانی 
قرار بگیرد.

دیدار همسایه های 
نیمه پایینی جدول را 

باید یک دوئل شــش امتیازی به 
حساب آورد، زیرا همانطور که پیروزی برابر 

پدیده به مثابه هم امتیاز شدن سپاهان با این حریف خواهد بود شکست 
در این مســابقه برای تیم اصفهانی به قیمت افزایش فاصله امتیازی با 

رقیب مشهدی تمام خواهد شد.
سپاهان در بازی رفت با چهار گل در ورزشگاه ثامن مغلوب پدیده شد. 
آن نتیجه، سنگین ترین باخت سپاهان در تاریخ 1۷ ساله لیگ حرفه ای 
به حساب می آمد.آخرین تقابل دو تیم در اصفهان هم به کام پدیده به 

پایان رسید.

در آن مسابقه که پنجم مردادماه 
۹۵ از هفته اول لیگ شانزدهم در 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد، میهمان 
مشهدی با تک گل محمدحســین مرادمند 
میزبان خود را شکســت داد تا فصل جدید به 

شکل نامناسبی برای طالیی پوشان اصفهانی آغاز شود.
ســپاهان که در حال حاضر با رتبــه ای دورقمی در نیمه 
پایینی جدول به سر می برد، برای پایان دادن به شرایط دور از 
 شأن فعلی باید حداکثر امتیازات دیدار خانگی با پدیده را به حساب خود

 واریز کند.
 طالیی پوشــان اصفهانی در صورتی که به این هدف تحقق بخشــند 
با یک تیر، دو نشــان خواهند زد؛ نخســت آنکه تا حدودی به وضعیت 
نامساعدشــان در جدول رده بندی ســر و ســامان می دهنــد و دوم 
 اینکه انتقام شکســت تحقیرآمیز دور رفت را از ایــن حریف خواهند 

گرفت.

لیگ برتر به ایستگاه هفدهم رسید؛

وقتجـبـرانسنگینترین
شکستتاریخ

فرارسید

انتقالحاجصفیبهالمپیاکوسنهاییشد

پیشنهاد سردبیر:

تیم ذوب آهــن اصفهان تاکنــون بختیار رحمانی 
 و میــالد فخرالدینــی را جــذب کــرده اســت، 
اما ســرمربی ذوب آهن همچنان خواهان جذب 
 حداقل یکی دو بازیکن دیگر است تا تیم را تقویت 
کند.در فهرست مد نظر امیر قلعه نویی، بازیکنانی 

نظیر میثــم تیمــوری از پارس جنوبی، ســجاد 
شهباززاده از استقالل و عیســی آل کثیر از نفت 
تهران حضــور دارند؛ امــا همه ایــن بازیکنان با 

باشگاه هایشان قرارداد دارند.
 در این بیــن بــا اینکه گفته شــده بود ســجاد 
 شــهباززاده در اســتقالل ماندنی شــده، اما این
 بازیکــن خواهــان جدایــی از آبــی پوشــان 
اســت زیــرا نــه تنهــا در ترکیــب اصلــی تیم 

قــرار نمی گیــرد بلکه حتــی گاهی به ســختی 
 نامــش در فهرســت 1۸ نفــره تیم هــم آورده 

می شود! 
باشگاه ذوب آهن خواهان جذب آل کثیر هم هست 
اما مشخص نیست برای جذب این بازیکن باشگاه 
باید با چه فرد یــا افرادی در باشــگاه نفت تهران 

مذاکره کند.
امیر قلعه نویی همچنین خواهان یک بازیکن به نام 

آریا کیا از تیم دســته اولی برق شیراز است که در 
پست وینگر بازی می کند.در روزهای گذشته تیم 
تراکتورسازی با جدایی محمد ابراهیمی و حضور او 

در ذوب آهن مخالفت کرده بود. 
تیم ذوب آهن در حال حاضر بــا ۲0 امتیاز در رده 
نهم جدول اســت و روز جمعــه در هفته هفدهم 
 لیگ برتر باید به مصاف گســترش فوالد در تبریز

 برود.

 لیست پر و پیمان ژنرال؛
هیچ کس آزاد نیست

شایعه روز

انتقال حاج صفی به 
المپیاکوس نهایی شد

یک رسانه معتبر ورزشی یونان از نهایی شدن 
پرونده انتقال ملی پوش 
ایرانــی پانیونیوس 
بــه المپیاکــوس 
خبر داد.بــه نقل 
 SDNA از ســایت
احســان  یونــان؛ 
حاج صفی باید نفس راحتی 
برای انتقالش به تیم المپیاکوس بکشــد، زیرا 
فقط جزئیات کوچکی برای نهایی شدن پرونده 
انتقالــش باقی مانده  اســت.در ادامه این خبر 
آمده است: اولین خرید زمستانی المپیاکوس 
در فصل نقل وانتقاالت ماه ژانویه اروپا، احسان 
حاج صفی است و به نظر می رسد سفید و  قرمز 
پوشــان آتنی می خواهند آن را نهایی شــده 
بدانند.مدافع چپ ۲۷ ســاله ایرانــی نیاز به 
اندکی زمان دارد تا پیراهــن تیم المپیاکوس 

را بر تن کند. 

اخبار روز

 بازیکن پدیده
 یکطرفه فسخ کرد

هافبک ملی پوش قرمزهای مشهد از این تیم 
جدا شــد. اکبر ایمانی 
بازیکــن پدیــده با 
فســخ قانونــی و 
یکطرفه، از این تیم 
جدا شد تا فوتبالش 
را در تیــم دیگــری 
دنبال کند. این هافبک ۲۵ 
ساله به علت اینکه کمتر از 4۵ درصد از باشگاه 
دریافتی داشته، توانســت به صورت قانونی از 

جمع قرمزهای مشهد جدا شود. 

قرارداد با آدیداس به روایت عابدینی؛
لباس تیم ملی را به قیمت مغازه 

می خریم
در شــرایطی که فدراســیون فوتبــال مدعی 
شــده در قراردادش با آدیداس برای البسه تیم 
ملی، ۷۵ درصد تخفیف از ایــن کمپانی آلمانی 
گرفته اما گویا قرارداد منعقد شــده، آن چیزی 
 نیســت که فدراســیونی ها درباره اش صحبت
 می کننــد. خبرآنالیــن گفت وگویــی از امیر 
عابدینی منتشــر کرده کــه او دربــاره قرارداد 
فدراســیون با آدیــداس گفته:»آن قــرارداد را 
خواندم،مــن هم بودم امضا نمی کــردم. یکی از 
دعواهای من هم همین بود. می گفتم این قرارداد 
معنی ندارد که ما همه اختیاراتمان را به آدیداس 
بدهیم، بعد آدیداس هر جور می خواهد ساز بزند.
پول از ما می گرفت آن هــم به قیمت مغازه ولی 
چاره ای نداشــتیم. ما آدیداس را پوشیده بودیم 
دیگر نمی شــد جر بزنیم و به مردم بگوییم دیگر 

نمی پوشیم.«

در حاشیه

پیشخوان

طلبکار معروف چراغ خاموش 
پرسپولیس را بشناسید! 

یحیی گل محمدی کــه به عنوان دســتیار مانوئل 
ژوزه به پرســپولیس آمده بود بعــد از جدایی این 
مربی پرتغالی جایگزین او شــد و توانســت رکورد 
1۶ بازی بدون باخت را برای پرسپولیس ثبت کند.

این در حالی اســت که گل محمدی از همان سال از 
پرسپولیس طلب چند صد میلیون تومانی داشته، اما 
قصد شکایت یا پیگیری از این باشــگاه را ندارد.او با 
قرارداد دستیاری که بسته بود سرمربی پرسپولیس 
شد و رقم آن را افزایش نداد، اما مدیران وقت باشگاه 
برای تجلیل از او مبلغ قراردادی را به عنوان متمم به 
قرارداد گل محمدی اضافه کردند که او هیچ گاه برای 
گرفتن این مبلغ چند صد میلیون تومانی اقدام نکرد.

تالش کفاشیان برای ورود به 
انتخابات کمیته المپیک

ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی کمیته ملی المپیک در 
هیئت اجرایی و هیئت رییسه از روز شنبه دوم دی ماه 
آغاز شــده و تا 1۵ دی ادامه خواهد داشــت. شنیده ها 
حاکی از این است علی کفاشیان نایب رییس فدراسیون 
فوتبال که با انتخابش به عنوان کارشناس خبره راهش 
برای ورود به انتخابات باز شــده به دنبال گرفتن مجوز 
ایثارگری برای شرکت در انتخابات است.اگرچه وی پیش 
از این اعالم کرده بود تمایلی برای نامزدی ندارد و فقط 
برای رای دادن می آید، اما به نظر می رسد در این مدت 
کوتاه نظرش تغییر کرده است. کفاشیان یکی از گزینه ها 
برای دبیر کلی کمیته به حساب می آید. البته وی پیش از 

این نیز در پست دبیرکلی فعالیت کرده است.

»زالتکو«ی پرسپولیس رسید
بعــد از چنــد روز پرحــرف و حدیــث، باالخــره 
مربی جدید پرســپولیس و دســتیار جدید برانکو 
 وارد تهران شــد و به محل تمرینات پرســپولیس

 رفت. 
زالتکو،  برادر برانکو ایوانکوویچ که 3 سال از سرمربی 
پرسپولیس کوچک تر است جانشین سرتن چوک شد 
که به کرواسی برگشــته تا کارش را در تیم های پایه 

کرواسی ادامه دهد.
انتخاب زالتکو به عنوان دســتیار برانکو انتقاداتی را 
هم از سرمربی پرسپولیس در پی داشته، اما برانکو از 

انتخابش دفاع کرده است.
 باید دید حضور زالتکو در پرسپولیس چه نتایجی در 

این تیم به دنبال خواهد داشت.

محمودی  رقیب ضیایی شد
ملی پوش پیشین تیم ملی والیبال در جمع نامزدهای 

ریاست فدراسیون این رشته قرار گرفت.
تاییدیه حضور بهنام محمودی، ملی پوش پیشــین 
تیم ملی والیبال صادر شــد و او مــی تواند در جمع 
نامزدهای ریاست فدراسوین این رشته حضور داشته 
باشد.محمودی نسبت به رد صالحیتش برای حضور 
در این انتخابات اعتراضاتی را مطرح کرد و حاال پس 
از بررسی این اعتراض ها، با کسب تایید الزم می تواند 
در انتخابات شرکت کند.احمد ضیایی، محمد تقی 
حسن زاده، امیر حسین منظمی و کریم فروزان، چهار 
کاندیدای دیگر ریاست فدراسیون والیبال هستند.

مجمع انتخاباتی فدراســیون والیبال ساعت 10 روز 
امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

AEK شجاعی در
  چنــد روز قبل بــود که یکی از رســانه های 
مســعود  از  یونانــی 
شــجاعی به عنوان 
کادوی کریسمس 
باشــگاه آ.ا.ک نام 
برد و اعــالم کرد 
کــه بازیکن ســابق 
پانیونیــوس به زودی 
با این تیم  قرارداد خواهد بست. حاال نوبت به 
سایت گاتزتا رسیده که حضور مسعود در آ.ا.ک 
را تایید کند. قرارداد شجاعی با تیم جدیدش 
فعال تا پایان فصل اعتبــار دارد ولی در صورت 
رضایت طرفین در پایان فصل برای یک سال 

دیگر تمدید خواهد شد.

نورالهی مظلوم ترین 
سردار

 در آمد مــال دولت، 
هزینه مال مردم

جشــن تولد مهاجم 
استقالل به سبک آبی ها

جیب خالی صدرنشین
اســپک محمودی به 

انتخابات والیبال

عالیشاه: در تراکتور 
می مانم

مشکل  غفوری:  وریا 
گلزنی استقالل حل شد

طالیی پوشــان اصفهانی ماموریت دارند تا 
ضمن گرفتن انتقام شکست تاریخی دیدار رفت 

با پیروزی خانگی برابر پدیده، به وضعیت نامساعدشان در 
جدول رده بندی لیگ برتر سر و سامان دهند.

توقف شــیاطین ســرخ در اولدترافورد به نوعی هدیه هدیه کریسمس آقای خاص به گواردیوال
کریمس آقای خاص به پپ گواردیوال بود و مورینیو جام 
قهرمانی را به پپ گواردیوال که با اختالف امتیاز 1۲ و یک 

بازی کمتر در صدر جزیره قرار دارد، هدیه داد.

ص ناکام می شود
ی  آقای خا

وقت

 ســریع به 
ینیو می خواهد توپ را

زه مور
وقتی ژو

یرد و 
د، اما نمی تواند آن را بگ

اگردانش برســان
ش

 او رد می شود.
ن پاهای

پ از بی
تو

اوقات خوش رونالدو با کودکانش

رونالدو، ستاره باشگاه رئال مادرید که با پایان نیم 

فصل در تعطیالت به سر می برد، اوقات خوشی با 

کودکان خردسال خود می گذراند.وی تصویری از

 
3 کودک خردسالش در کنار خود را منتشرکرد.

پیغام علی کریمی برای 
جویندگان قاتل بروسلی!

علی کریمی در تازه تریــن پیغام خود در فضای 
مجازی در مورد لیستی 
که  از ســهامداران 
شــرکت اســتیل 
شــد،  منتشــر 
گفته:»دوستان یه 
مسئله ای بود که باید 
توضیح می دادم،این لیست 
برای زمانی بود که شرکت استیل آذین ایرانیان 
قرار بود تیم پرســپولیس رو خریداری کنه! که 
آقای خودشون خواستن که یه سری از بازیکنان 
تیم را هم دراین قضیه شریک کنن! که همونطور 
که در لیست می بینین فقط من نیستم، بازیکنان 
دیگه ای هم هستن!اگر کســی فکر می کنه که 
ریالی از این سهم به جیب من رفته بیاد ثابت کنه. 
اون دوســتانی که دنبال قاتل بروسلی هستین 

بدوین. سوال دیگه ای دارین، درخدمتم«

پیغام روز
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نمایندگان استان اصفهان به دیدار علی الریجانی رییس 
مجلس رفتنــد. در این دیدار رییــس مجلس گفت: 
استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری باید از مازاد سهمیه خود که 
شــورای عالی آب آن را تعیین کرده، استفاده کنند و نباید بیشتر از آن 

استفاده داشته باشند.
علی الریجانی گفت: باید این واقعیت را بدانیم و از مردم نیز بخواهیم که 
از منابع به بهترین شکل استفاده کنند و به موضوع آب نگاه ملی داشته 
باشند. وی در ادامه، تدوین ســند جامع آب را ضروری دانست و افزود: 
در این زمینه باید با همکاری مجلس از دولت بخواهیم هرچه سریع تر 
این سند را تدوین کند. رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط 
فعلی که شورای عالی آب را سهمیه بندی کرده و مسئوالن اصفهانی و 
چهارمحالی نیز آن را قبول دارند، باید هر یک در حوزه ســهمیه خود 
کار کنند. در جلسه با نمایندگان چهارمحال نیز حرفی از اضافه شدن 

سهمیه آنها نزدم بلکه آنها مطرح کردند که وزارت نیرو اجازه استفاده از 
سهمیه خودشان را نمی دهد که از این رو درخواست کردیم این موضوع 

بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم هر یک از استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری باید از مازاد سهمیه خود که شورای عالی آب آن را تعیین کرده 

استفاده کنند و نباید بیشتر از آن استفاده داشته باشند.
الریجانی عنوان داشــت: الزم است درخصوص پیشنهادهایی که برای 
حل مشکل آب دارید، با مرکز پژوهش ها و وزارت نیرو گفت وگو کنید، 
به عنوان مثال برای مسئله »یونیزاسیون«، اگر این طرح در کشورهای 
دیگر مفید بوده، باید مطالعاتی صورت گیرد؛ چراکه در گذشته تجربه آن 
را داشتیم اما چندان نتیجه بخش نبوده است. وی در ادامه با بیان اینکه 
موضوع لوله گذاری در مناطقی که هدررفت آب وجود دارد نیز باید مورد 
مطالعه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: برای تبدیل کولرهای آبی به گازی در 

مناطق گرمسیر باید مطالعه صورت گیرد که به چه میزان ظرفیت برق 
داریم؛ چراکه در حال حاضر مشکل برق در فصل تابستان در برخی نقاط 
مشاهده می شود. رییس قوه مقننه با اشاره به پیشنهاد برخی نمایندگان 
درباره استفاده از برق خورشیدی اذعان داشت: مسئوالن نیروگاه های 
برق خورشیدی می گویند برق تولیدی شان با قیمت باال خریداری شود و 
نیروگاه ها، برق مورد نیاز خود را با قیمت پایین در اختیار آنها قرار دهند؛ 
اما این کار زمانی به صرفه خواهد بود که برق خودشان را تولید کنند و 

برق از دولت نخواهند.
وی در ادامه عالج برخی سدها را ضروری دانست و اضافه کرد: انتقال آب 
اصفهان به کرمان باید بررسی شود؛ البته برخی صنایع استان اصفهان 
آب بر است که اگر از ابتدا آمایش صورت گرفته بود، نباید ایجاد می شد؛ 

اما اکنون باید راهکارهایی برای کاهش مصرف آب پیدا کرد.

اصفهان در بازیافت طالیی پیشتاز می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ذره بین

موتورسیکلت های برقی؛ 
ایده ای برای کاهش آلودگی

ایده ساخت موتورسیکلت برقی چند سالی است 
که در اصفهان مطرح است و در صورت تحقق آن 
و قرار گرفتن در چرخه تولید و عرضه، می تواند 
سهمی بسزا در کاهش آلودگی هوای اصفهان 
داشته باشــد. هم اکنون حدود یک میلیون و 
500 هزار دستگاه موتورســیکلت بنزین سوز 
در اصفهان وجود دارد که بیش از نیمی از آن در 
کالنشــهر اصفهان تردد می کنند و در آلودگی 

هوای اصفهان سهم بسیاری دارند.
همچنین 70 درصــد از آلودگی هــای هوای 
اصفهان از سوخت موتورسیکلت ها و خودروها 
ناشی می شود؛ تا حدی که می توان گفت تنها 
یک دستگاه موتورسیکلت 125 سی سی، چهار 
برابر یک خودروی سواری، آلودگی صوتی و هوا 

ایجاد می کند.
به تازگی در مراسمی با حضور استاندار اصفهان و 
پلیس راهور، از دو نمونه 

موتورسیکلت برقی و بومی ساخت 
صنایع دفاع در اصفهان رونمایی شــد. به 
گفته شرکت ســازنده، این موتورسیکلت های 
برقی دارای قدرت موتــور یکهزار و 500 وات و 
حداکثر سرعت 60 کیلومتر و شارژ اولیه چهار 
ساعته و همچنین باتری دوم است. رییس پلیس 
راهور اســتان اصفهان ازجمله مزایای این نوع 
موتورســیکلت را عالوه بر کاهش آلودگی هوا، 
کاهش ســرعت بر اساس اســتاندارد شهری و 

کاهش میزان تصادفات و جرایم برشمرد.
سرهنگ رضا رضایی بیان کرد: این موتورسیکلت 
برقی بومی مورد تایید ســازمان استاندارد قرار 
گرفته و برای پالک و شــماره گذاری نیز هیچ 
مانعی ندارد و در صورت تولیــد انبوه می تواند 
جایگزین موتورسیکلت های بنزین سوز شود. 
اســتاندار اصفهان نیز پس از رونمایی و بازدید 
موتورســیکلت های برقی گفت: اســتفاده از 
موتورسیکلت های برقی در کاهش آلودگی هوا 
نقش بسزایی دارد و الزم است در یک زمان بندی 
مشخص تمامی موتورسیکلت های شهر اصفهان 

برقی شود.

بحران آب در اصفهان، چهره ای خشن تر 
به خود می گیرد؛
آژیر قرمز!

ایرنا: مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان در 
تشریح وضعیت فعلی این استان گفت: 94درصد 
از جمعیت و 95 درصد از مســاحت این استان 

درگیر خشکسالی درازمدت است.
مجید بیجندی با اشــاره به اســتمرار شرایط 
خشکســالی در اســتان اصفهان به مدت 17 
ســال پیاپی افزود: بر اســاس مدل های پیش 
نگر اقلیمی، این وضعیت همچنان در اســتان 
ادامه دارد و برای مقابله بــا آن به برنامه ریزی 
بلند مدت ملی و منطقه ای نیاز داریم. به گفته 
وی، خشکسالی این اســتان از نظر مساحت به 
11درصد خفیف، 48 درصد متوسط، 30 درصد 
شــدید و 6 درصد بسیار شــدید  تقسیم بندی 

می شود.
به گفته کارشناســان، مصرف ســرانه آب در 
اصفهان 151لیتر است و حدود 70درصد منابع 
آبی استان در بخش کشــاورزی، 10 درصد در 
بخش شرب و 20 درصد در بخش صنعت و سایر 

موارد مصرف می شود. 
این در حالی است که کاهش چشمگیر نزوالت 
آســمانی، خشکســالی شــدید و خالی بودن 
76 درصدی حجم سدهای اســتان اصفهان، 
وضعیتی را برای این اســتان رقم زده است که 
از به صدا درآمدن زنگ خطر و هشدار گذشته و 
به وضعیت» آژیر قرمز« تبدیل شده که یادآور 

دلهره و نگرانی ایام جنگ است.

امام جمعه موقت اصفهان:
 حماسه ۹ دی، نشانگر بیداری 

و هوشیاری مردم است
امام جمعه موقت اصفهان، با اشاره به حضور مردم در 
اجتماعات، راهپیمایی ها و دفاع مقدس، بیان کرد: 
این حضور فعال و اتحاد و یکپارچگی مردم، دشمن 
را به زانو در آورده و دشمن در دل خویش احساس 
وحشت کرده است. حجت االسالم محمد تقی رهبر 
اظهار کرد: در فاجعه توهین به مقدسات، عده ای از 
مردم نا آگاه، با خط گرفتن از دشــمنان به حاشیه 
کشیده شدند و آمریکا و اسرائیل را خوشحال کردند.
حجت االسالم رهبر تصریح کرد: حرکت جریان های 
فتنه گر با حضور مردم و رهبری نظام خنثی شد؛ 
اما فتنه گران بدانند که همچنان در پیشگاه ملت 
ایران محکوم هستند و لکه ننگ آنها هیچ گاه پاک 
نخواهد شــد. وی عنوان کرد: فتنه گران با آگاهی 
کامل مرتکب خطا شدند و مســببان این موضوع 
باید بدانند که اشــتباهات آنان بخشودنی نیست. 
امام جمعه موقت اصفهان خاطر نشــان کرد: این 
افراد چنان ضربه ای به نظام زدند که به هیچ عنوان 
جبران پذیر نیست و این حرکت همدالنه مردم بود 
که این فتنه را در نطفه خفه کــرد. وی با تاکید بر 
حماســه عظیم 9 دی عنوان کرد: مردم با همدلی 
و دلگرمی خویش این حماســه را آفریدند و مشت 
سنگینی بر دهان آمریکا و اسرائیل و ایادی آنها در 
داخل کشــور کوبیدند. وی تصریح کرد: بیداری و 
هوشیاری، تحلیلگری و در صحنه بودن همیشگی، از 
ویژگی های برجسته مردم این جامعه انقالبی است.

 مدیرعامل سازمان فرهنگی 
ورزشی و اجتماعی شهرداری:

 خدمات فرهنگی و ورزشی را 
به در خانه  شهروندان می بریم

مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی 
شــهرداری اصفهان گفت: با احداث مجموعه های 
ورزشی در دل محالت و مدیریت صحیح آن، نشاط 
و سالمت اجتماعی منطقه تضمین می شود.محمد 
عیدی اظهار کرد: یک شهر فرهنگی باید در تمامی 
ابعاد، خدمات فرهنگی متوازنی را به شهروندان ارائه 
دهد، این حق همه شهروندان است که در کمترین 
زمان ممکن و بــه راحتی به خدمــات فرهنگی و 

ورزشی دسترسی داشته باشند. 
وی اضافه کرد: باور شــهرداری بر این است که در 
تمامی مناطق شــهری خانه فرهنگ و ورزشــگاه 
احداث شــود؛ از این رو باید با همراهی دستگاه ها 
خدمــات ورزشــی فرهنگی را بــه در خانه های 

شهروندان ببریم.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان خبر داد:

 رو نمایی از سامانه میثاق مهر 
در اصفهان

ســامانه میثاق مهر به منظور پیشگیری از افزایش 
آمار طالق به عنوان یک آســیب مهم اجتماعی در 

اصفهان رونمایی شد. 
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان اصفهان، در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع 
جرم استان گفت: این ســامانه در راستای افزایش 
آگاهی جوانان قبــل از ازدواج برای داشــتن یک 
زندگی مطلوب و جلوگیری از  افزایش آمار طالق، 

نخستین بار در کشور راه اندازی شده است. 
محمدرضا قنبری افزود: در این ســامانه اینترنتی 
کاربران آموزش های الزم را در دوران قبل، حین و 
بعد از ازدواج فرا  می گیرند. وی گفت: در این سامانه 
کاربر با کلیک کردن روی گزینه عضویت، پس از وارد 
کردن مشخصات فردی، کد عضویت دریافت کرده 
و در ادامه با رجوع به دروس مختلف آموزشی، می 

تواند از فایل های صوتی و تصویری استفاده کند. 
دکتر قنبری افزود: این ســامانه در قالب 29 فایل 
ویدئویی دروس مختلف مانند آموزش همسرداری، 
آموزش پیــش از دوران ازدواج، فرزندپروری و... به 

کاربران آموزش می دهد.

عکس خبر )کریسمس در اصفهان(

  

با گشــت و گذاری در شهر، شــاهد صدها مرکز 
خرید و فروش ابزارآالت کامپیوتری، الکترونیکی 
و... خواهیــم بود کــه هریک از مغــازه داران آنها 
روزانه بیش از هزاران قطعــه و محصول خود را به 
مراجعه کنندگان فروخته و سود هنگفتی را نصیب 
خود می کنند. اما هیچ گاه نه فروشنده و نه خریدار 
به این موضوع مهم فکــر نمی کنند که درصورت 
پایان عمر مفید این ابزارهــای الکترونیک، باید با 

آن چه کنند.
گسترش وسایل الکترونیکی از طرفی و عمرکوتاه 
تجهیزات کامپیوتری و تنوع طلبی مردم به استفاده 
از تجهیزات الکترونیکی جدید از طرف دیگر، باعث 
شــد تا زباله های الکترونیکی بخش قابل توجهی 
از زباله های شــهری را به خــود اختصاص دهد؛ 
زباله هایی که به دلیل  وجود فلزات خطرناک مانند 
سرب، کادمیوم و جیوه در آن، برای محیط زیست 
خطرناک شناخته می شود؛  از این رو ضرورت به 

کارگیری راهکارهای مناســب برای مهار خطرات 
روزافزون آن سبب شد تا کشــورهای پیشرفته و 
بزرگ جهان به تصویــب قانونی برای بازیافت این 
زباله ها مبادرت ورزند؛ چراکه بازیافت زباله های 
الکترونیکی، افــزون بر اینکه از خطرات زیســت 
محیطی آنها می کاهــد، به دلیل وجــود فلزات 

گرانبها در این زباله ها  اهمیت ویژه ای می یابد.
زباله هــای الکترونیکی، معادنی سرشــار از طال، 
نقره، مــس و فلزات گران بهای دیگر هســتند که 
به کارگیری شــیوه درســت بــرای بازیافت آنها 
سبب می شــود این زباله ها به جایگزین مناسبی 
برای معادنی که محتوایشــان به پایان رســیده 
اســت، تبدیل شــود. کارشناســان آی تی، زباله 
های الکترونیکی را بســیار ارزشــمند می دانند؛ 
تا جایی کــه حتی دربرخی کشــورهای خارجی 

چندین شرکت خصوصی با بازیافت این زباله ها به 
درآمدهای هنگفتی دست پیدا کرده اند. در حال 
حاضر نیز در اروپا دو مرکز اصلی برای بازیافت زباله 
های الکترونیکی یکی در سوئد و یکی در انگلستان 
در نظر گرفته شده که از سراســر اروپا زباله های 
الکترونیکی به این دو مرکز، ارسال و بازیافت شوند.
اهمیت بازیافت زباله های الکترونیکی ســبب شد 
تا در شهر اصفهان که طالیه دار بازیافت در ایران 

است نیز این کار مورد توجه قرار گیرد. 
به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری اصفهان، روزانه بیش از 200 کیلو گرم 
زباله الکترونیکی در شــهر جمع آوری می شود؛ 
پیش از این به دلیل نبودن بودجه و امکانات برای 
راه اندازی کارخانه بازیافت قطعات الکترونیکی در 
اصفهان، این پســماندها در انبارها ذخیره می شد 

ولی قرار است به دلیل ثروت نهفته در این زباله ها، 
با کمک بخش خصوصی  و همیاری مردم اصفهان، 
کارخانه بازیافت قطعات الکترونیکی در سال آینده 

راه اندازی شود.
امیرحســین کمیلی درحالی از راه انــدازی این 
کارخانــه بازیافت زبالــه هــای الکترونیکی خبر 
می دهد که پیش از این سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری، تنها وظیفه جمع آوری این زباله ها را 
برعهده داشت و به گفته معاون برنامه ریزی سازمان 
مدیریت پســماند، شــرکت دانش بنیان بازیافت 
الکترونیکی کاسپین که در استان اصفهان استقرار 
داشت، در این زمینه فعالیت می کرد و توانسته بود 

به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یابد.
اصفهان بــه دلیل اقدامات خوبی که در راســتای 
فرهنگ ســازی میان مردم انجــام داده بود، رتبه 
نخســت تفکیک زباله از مبــدأ را در اختیار دارد؛ 
همچنین جمــع آوری زباله هــای الکترونیکی و 
پسماند آن را  نیز در دستور کار قرار داده و می تواند 

در این عرصه نیز پیشتاز باشد.

وقتی زباله های الکترونیکی جدی گرفته می شود؛

اصفهان در بازیافت طالیی پیشتاز می شود

یک کارشــناس حمل و نقل گفت: بــه دنبال کاهش 
آلودگی هوای اصفهان و ترغیب شهروندان به استفاده از 
حمل و نقل عمومی، باید ترکیبی از سیستم حمل و نقل 

در شهر فعال شود.
احمد گلی اظهارکرد: اســتفاده هدفمنــد از فناوری 

اطالعات برای خلق سیستم کارآمدتر و ایمن تر حمل و نقل، تحت عنوان سیستم حمل و نقل هوشمند 
در دنیا تعریف می شود، امروزه در دنیا نیز فصل مشترکی بین حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطالعات 

پیش بینی شده است.
این استاد دانشــکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: سیســتم های حمل و نقل هوشمند 
سوددهی بسیار مثبتی در کاهش مصرف سوخت، استفاده هدفمند از انرژی ها، کاهش ترافیک، کاهش 

زمان سفر مسافران، آالیندگی محیط، حذف سفرهای غیرضروری و ... دارند.

حسین تاجمیر ریاحی کارشناس عمران شهری اظهارکرد: 
فعالیت های عمرانی متعددی در اصفهان به عنوان یکی از 
کالنشهرهای کشور انجام شده اســت؛ تا جایی که روزی 
اصفهان بعد از شهر تهران در زمینه اقدامات عمرانی مطرح 
بود؛ اما اکنون مشاهده می کنیم که شهر مشهد از اصفهان 

در این خصوص پیشی گرفته است.وی افزود: اولین مشکل اصفهان، شهرسازی است؛ البته اصفهان در حفظ 
بافت سنتی خود موفق عمل کرده است، اما از نظر توســعه در مناطق دیگر وضعیت مناسبی ندارد و امکانات 
رفاهی و خدماتی به درستی در مناطق توزیع نشده اســت.این کارشناس عمران شهری ادامه داد: با توجه به 
بافت سنتی شهر اصفهان، توجه به میراث فرهنگی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین تعامل بین شهرداری و میراث 
فرهنگی ضروری است، زیرا اگر این دو نهاد یک سیستم مناسب برای استفاده از میراث فرهنگی و حفظ آن 

نداشته باشند، به طور حتم به شهر لطمه وارد می شود.

یک کارشناس حمل و نقل:

سیستم حمل و نقل شهر 
باید هوشمند شود

یک کارشناس عمران شهری:

شهرداری و میراث 
فرهنگی تعامل کنند

خطر در کمین اصفهان است
در این جلسه، اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز به بیان برخی مسائل و مشکالت مناطق خود پرداختند.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، 
نماینده مــردم فالورجــان: هر کــدام از 
شهرستان های اصفهان به نوعی با مشکل کم آبی 
درگیر هستند و در چنین شرایطی 100 میلیارد 
تومان برای طرح بن-بروجن درنظر گرفته شده 
که بعد از مصوبه شورای عالی آب صورت گرفته و 

خالف قانون است.

محمودی،  ســمیه 
مــردم  نماینــده 
شــهرضا: انتقال آب 
کشاورزی از حوزه ای به 
حوزه دیگر غیر قانونی 

اســت؛ همچنین باید از انتقال آب اصفهان به 
رفسنجان جلوگیری کرد.

ســید محمدجواد 
ابطحــی، نماینده 
مردم خمینی شهر: 
مســئله آب از نــان 
شــب واجب تر است. 

مشــکالت ذوب آهن به آتشــی زیر خاکستر 
تبدیل شده که باید فکری به حال آن کرد.

محســن کوهکــن، 
 نماینده مردم لنجان:
 اگر مردم بدانند فقط آب 
کم شده و سدها خالی است 
و باران نمی بارد، راحت تر 
تحمل می کنند تا اینکه در 

توزیع آب بی عدالتی به وجود آید و آنها عصبانی شوند 
و بحران ایجاد شود.

ابوترابی،  ابوالفضل 
نماینــده مــردم 
نجف آباد: برای حل 
مشکل آب باید کمیته 
راهبری تشکیل می شد 

که تاکنون صورت نگرفته. زمین های زاینده رود 
نشست کرده و خطر در کمین اصفهان است.

عباسعلی پوربافرانی، 
نماینده مردم نایین: 
تخصیص آب اصفهان 
تحت پوشــش استان 
چهارمحال و بختیاری 

قرار گرفته و هرگاه آنها بخواهند، آب در اختیار 
اصفهان قرار می دهند.

حجت االسالم احمد 
نماینده  ســالک، 
مردم اصفهان: پروژه 
بن-بروجن کــه تنها 
6 کیلومتر مانده تا به 

زاینده رود برسد و از آب اصفهان برداشت کنند، 
باید متوقف  شــود.  لوله کشــی آب سمیرم به 
کرمان نیز مسئله ای اســت که ممکن است به 
بحران امنیتی تبدیل شود و در کل حل نشدن 
مشکالت آب، باعث مهاجرت روستایی می شود 

که از آسیب های جدی است.

زهرا سعیدی، نماینده 
مردم مبارکه: طرحی 
به اجرا درآمــده که از 
کارون آب بــه اصفهان 
می کشند بعد همان آب 

را با لوله کشی به همان منطقه باز می گردانند که 
غیر منطقی به نظر می رسد.

سمیه مصور

الریجانی در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان:

اصفهان و چهارمحال و بختیاری نباید بیش از 
مازاد سهمیه شورای عالی آب استفاده کنند
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تعریف همدلی
هــرگاه بتوانیم خــود را بــا تمــام کمبودها و 
توانایی هایمان بشناسیم، دیگران را با تمام نقاط 
ضعف و قوتشــان می پذیریم و بــه آنها احترام 
می گذاریم. از شــرایط الزم برای ایجاد همدلی 
بین افراد، اعتماد متقابل است و این  اعتماد زمانی 
ایجاد می شــود که طرفین در ارتباط با یکدیگر 
احساس یکدلی، آســایش و امنیت خاطر داشته 
باشند. این اعتماد حاصل نمی شود، مگر با شناخت 

تفاوت های فردی و احترام گذاشتن به آن.
تفاوت های بیــن فــردی و تاثیر آن 

در برقراری روابط همدالنه
محققــان بر ایــن باورند کــه دو عامــل اصلی 
تفاوت های بین فردی، تفاوت در ساختار ژنتیکی 
و سپس محیط زندگی افراد است. هر فرد ساختار 
ژنتیکی خاص خود را دارد و هر خانواده ای از روش 
زندگی و شیوه تربیتی مخصوص به خود برخوردار 
است؛ بر این اســاس، کودکان متفاوتی را تربیت 
می کند. محیط مدرسه، دوستان و همساالن، هر 
یک به گونه ای خاص در چگونگی رشد شخصیت 
ما تاثیر می گذارند و فرهنــگ حاکم بر جامعه و 
طبقه اجتماعی خاصی که هر یــک از ما در آن 
قرار گرفته ایم، می تواننــد بر  ویژگی های روانی 
و اجتماعی ما تاثیر بگذارند. مجموعه این عوامل، 
از ما فردی منحصر به فرد می سازد که در بعضی 
زمینه ها با دیگران متفاوت و در برخی دیگر مشابه 
باشیم. عده ای معتقدند تفاوت ها مانعی بزرگ بر 
سر راه روابط صمیمانه است و در برقراری روابط 
نزدیک با دیگــران باید افــرادی را برگزینند که 
بیشترین شــباهت ها را به آنها داشــته باشند. 
مسلما چنین باورهایی به فرد اجازه نمی دهد با 
صبر و تحمل به احساسات و افکار دیگران توجه 
کند و دیگران را همان گونه که هستند، بپذیرد. 
شاید بتوان گفت بسیاری از رفتارهای نامناسبی 
که در جوامع مختلف شاهد آن هستیم، ناشی از 
همین باور نادرست است؛ رفتارهایی ازجمله بی 
عدالتی ها، تبعیض ها و...؛ عــده ای بر این باورند 
که تفاوت هــا، فرصت هایی مغتنم در زندگی هر 
فرد هســتند؛ فرصت های چالش برانگیزی که 
به ما اجازه می دهند نقــاط ضعف و قوت خود را 
ببینیم؛ همچنین به ما فرصت می دهند تا بفهمیم 
با چه مهارت هایی آشنا نیستیم و به دنبال کسب 

آنها باشیم.

مهارت زندگی

 راه هایی برای یادگیری 
مهارت های همدلی)2(

خائفان
 » البته وعده گاه جمیع آن مردم گمــراه نیز آتش دوزخ خواهد بود. 
آن دوزخ را هفت در است و هر دری برای ورود دسته ای از گمراهان 
معین گردیده است«؛ زمانی که این آیه بر پیامبر)ص( نازل شد چنان 
گریه می کرد که اصحاب از گریه او به گریه افتادند و کسی نمی دانست 
جبرئیل با خود چه وحی کرده است که پیامبر)ص( اینچنین گریان 
شده است. یکی از اصحاب به در خانه دخترپیامبر)ص( رفت و داستان 
نزول وحی و گریه ایشان را شرح داد. فاطمه)س( ازجای حرکت کرد، 
چادر کهنه ای که دوازده جای آن به وسیله برگ خرما دوخته شده 
بود، بر سر نمود و از منزل خارج شد. چشم سلمان فارسی به آن چادر 
افتاد، در گریه شد و با خود گفت: پادشــاهان روم و ایران لباس های 
ابریشمین و دیبای زر بافت می پوشند، ولی دختر پیامبر)ص( چادری 
چنین دارد و در شگفت شــد! وقتی فاطمه)س( به نزد پیامبر)ص( 
آمد، حضرت به ســلمان فرمود: دخترم از آن دسته ای است که در 
بندگی بسیار پیشی و سبقت گرفته است. آن گاه فاطمه عرض کرد: 
بابا، چه چیز شما را محزون کرده است؟ آیه ای از جبرئیل آورده و آن 
را برای دخترش خواند. فاطمه از شنیدن جهنم و آتش عذاب چنان 
ناراحت شد که زانویش قدرت ایستادن را از دست داد و بر زمین  افتاد 
و می گفت: وای بر کسی که داخل آتش شود! سلمان گفت: ای کاش 
گوسفند بودم و مرا می خوردند و پوســتم را می دریدند و اسم آتش 
جهنم را نمی شــنیدم. ابوذر می گفت: ای کاش مادر مرا نزاییده بود 
که اسم آتش جهنم را بشــنوم. مقداد می گفت: کاش پرنده ای در 
بیابان بودم و مرا حساب و عقابی نبود و نام آتش جهنم را نمی شنیدم.  
امیرالمومنین)ع( فرمود: کاش حیوانات درنده پاره پاره ام می کردند و 
مادر مرا نزاییده بود و نام آتش جهنم را نمی شنیدم. آن گاه دست خود 
را بر سر گذاشته و شروع به گریه نمود و فرمود: آه! چه دور است سفر 
قیامت، وای از کمی توشه! در این  سفر قیامت آنها را به سوی آتش می 
برند، مریضانی که در بند اســارت اند و جراحت آنان مداوا نمی شود، 
کسی بندهایشان را نمی گشــاید، آب و غذای آنها از آتش است و در 

جایگاه های مختلف جهنم زیر و رو می شوند.

باغ 
کاغذی

چاپ ششــم کتاب » حوزه باید انقالبی بماند« با موضوع متن               
و تحلیل بیانات رهبرمعظم انقالب در جمع نمایندگان طالب 
حوزه علمیه در قم ســال 94، از سوی نشر شهید کاظمی روانه 
بازار کتاب شد. کتاب حوزه باید انقالبی بماند، شرح و تبیین یکی 
از مهم ترین و راهبردی ترین سخنرانی های مقام معظم رهبری 
است، سخنرانی 25 اسفند 94 رهبری به یکی از ماندگارترین 
بیانات ایشــان درباره حوزه علمیه بدل شده است. رهبر فرزانه 
انقالب ســخن از حوزه انقالبی به میان آورده اند و نســبت به 

خطری جدی به نام »انقالبی زدایی از حوزه« هشــدار داده اند. 
این سخنرانی راهبردی نباید در بین انبوه اخبار و مشغله ها گم 
می شد و مورد غفلت قرار می گرفت؛ چرا که خطر جدی است 
و دشمن در کمین اســت که در این صورت با نفوذ خود، نقشه 
انقالبی زدایی از حوزه را عملی خواهد کرد. از همین روی دفتر 
مطالعات گفتمان انقالب اسالمی و انتشارات شهید کاظمی، به 
شرح و تبیین زوایای مهم و پنهان سخنان معظم له پرداختند تا 

چون منشوری مهم، همواره مدنظر حوزویان قرار داشته باشد.

» حوزه باید انقالبی 
بماند«  خوف

ساختمان های بوکر هیل استیشن، کامبوج
امـروز، بوکر هیـل استیشـن، گروهـی از سـاختمان های 
متروکـه با وضعیتـی ناهنجـار اسـت؛ ولـی در اوایـل دهه 
1920 بـا ایـن هـدف سـاخته شـده بـود کـه اقامتگاهـی 
لوکس مخصوص اسـتعمارگران ثروتمند فرانسـوی باشد. 
موقعیت جغرافیایی دورافتاده و آب و هوای گرم و شـرجی 
کامبـوج از همان آغـاز مشـکالتی را ایجاد کـرد؛ به طوری 
کـه 900 نفـر در هنگام سـاخت و سـاز فـوت کردنـد. این 
مـکان در سـال 1925 افتتـاح شـد ولـی 15 سـال بعد در 
حین جنگ هندوسـتان و چیـن به مکانـی متروکه تبدیل 
شد. در سال 1962 ساختمان های بیشـتری از جمله یک 
کازینو افتتاح شـد؛ ولـی در سـال 1972 گـروه خمرهای 
سـرخ، منطقه را به دسـت گرفـت و ایـن اقامتگاه یـک بار 

دیگـر متروکه شـد.
هتل هاچیجو رویال، ژاپن

هاچیجـو جیمـا جزیـره ای نیمـه گرمسـیری اسـت کـه 

تقریبا در 300 کیلومتری جنوب توکیـو در ژاپن قرار دارد. 
بعـد از جنگ جهانـی دوم، این جزیـره به عنـوان مقصدی 
گردشـگری محبوبیت یافت و دولـت ژاپـن آن را به عنوان 
»هاوایـِی ژاپـن« تبلیـغ کرد. ولـی بـا افزایش ثـروت ژاپن 
صنعـت گردشـگری افـت پیـدا کـرد و گردشـگران یـا 
هاوایـی واقعی را انتخـاب کردند یـا اینکه به سـمت جزایر 
گرمسـیری اوکیناوا روانه شـدند. هتل ده طبقـه هاچیجو 
رویـال در سـال 1963 افتتـاح شـد و در آن زمـان یکی از 
بزرگ تریـن هتل هـا در ژاپن بود. بعـد از تغییـرات متعدد 
در مالکیت و تـالش های مختلـف برای برندینـگ مجدد، 
این هتل سـرانجام بیـش از یک دهـه پیش تعطیل شـد و 
از آن زمان بـه بعد در اثر شـرایط گرمسـیر و مرطوب آب و 
هوایی به سـرعت در معـرض تخریب قرار گرفـت. گیاهان 
پیچشـی به سـرعت راه خـود را بـه ایـن سـاختمان بتنی 
ترک خـورده باز کردنـد و خودروهـای رها شـده زنگ زده 
در بیرون سـاختمان به صورت پارک شـده باقـی مانده اند.

ترسناک ترین اقامتگاه های تفریحی در جهان)2(
دانستنی ها

حرف حساب

من شبیه کشوهای یک کمد هستم
 همه جا کشــوهایی برای همه چیز وجود دارد؛ 
برای هر چیزی که ما آموخته ایم. من فکرمی کنم 
مانند کمد هستند یا کشوهای یک کمد. بعضی 
اوقات، هنگام بیرون کشیدن گیر می کنند. گاهی 
درون خالی اســت و برخی مواقع چیز اشتباهی 
درونشان است. بعضی وقت ها هم به هیچ نحوی 

گشوده نمی شوند.

»وقتی پسربچه بودم«
اریش کستنر

روستایی که داخل یک غار ساخته شده است !

روستای ژونگ دونگ در عین ناباوری در حالی درون یک غار قرار دارد که به 
نحوی ارتباط ساکنین آن با دنیای بیرون بسیار کم بوده و حتی دسترسی 
آنها به روزنامه و تلویزیون ناممکن است. این روستای استثنایی در استاِن 
گوئیژوی چین است و در ارتفاع 1۸00 متری از سطح دریا واقع شده و تنها 
با یک ساعت کوهنوردی قابل دسترسی است؛ به همین دلیل ساکنان آن 
زندگی دشواری را می گذرانند. روستای ژونگ دونگ و ساکنین آن در حالی 
داخل یک غار قرار گرفته اند که مقامات چینی اعالم کرده اند در چین دیگر 
هیچ انسان غارنشینی وجود ندارد و باوجود این سخنان در سال 200۸ توسط 
دولت مدرسه ای در این غار برای بچه های روستای ژونگ دونگ بنا شد و بعد 
از آن نیز توسط بزرگان روســتا تالش شده تا راهی برای دسترسی بهتر به 
نقاط پایین دست کوه به منظور تردد آسان تر ایجاد شود که این اتفاق رخ 
داد و گاهی نیز توریست ها 
برای دیدن این روستا به آنجا 
ســفر کرده و همین راه نیز 
باعث شــد تا دانش آموزان 
روستای ژونگ دونگ بتوانند 
برای ادامه تحصیل به نقاط 

دیگری از چین راهی شوند.

جدول شماره 2317

افقی
1- از کشورهاي دوپایتختي که پایتخت رسمي آن 
»ســاندیه گو« و مرکز مراکز دولتي آن »والپارایزو« 
است - پرفروش ترین آلبوم پاپ به نام »از تو دورم « 
از این خواننده کشورمان - از کاالهاي بسیار مهم در 

بازارهاي مالي
2- این کشور جدیدا صادرات تمام محصوالت خود 
را متوقف کــرده و فقط »بیلت« و »اســلب« صادر 
مي کند - دوا - اســتفاده از امکانات دولتي یا افراد و 
شخصیت هاي داراي نفوذ در نهادهاي دولتي براي 

کسب سود شخصي
3- مرغ کنجدخوار - زن نابارور - شروع کردن

4- صداي ضربه به در - گاوبان - کاغذ روزنامه - باغ 
شداد

5- درجات - نخست وزیر بریتانیا که با رهبران سه 
کشور آلمان، ایتالیا و فرانسه جلسه اي تشکیل داد 
تا در مورد آشفتگي ها و بحران هاي اقتصاد جهاني 

گفت وگو کنند
6- آتش - رمق آخر - جسم و تن - همه

7- ریاست جمهوري ایاالت متحده - کهولت - تاخت 
و تاز و تاراج

۸- از اقتصاددانان آمریکایي متولد 191۸میالدي که 
جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد

9- دیدني ارتش - قطعي و استوار - سازمان بورس 

و اوراق بهادار
10- دهان - تورم - حرف درد - پیروان

11- هواي خوب - کشتي بان
12- طاقت - تصدیق فرنگي - مادر - ساز شاکي

13- شهري - نیرویي که اهورا مزدا براي نگهداري 
آفریدگان و راهنمایي ایشان از آسمان مي فرستد - 

بخشي از ساعت
14- نوعي قایق - پوشش - مملکت

15- خداوندگار - متخصص - پدر شعر نو
عمودی

1- بخش سرپوشیده مسجد - از مهم ترین مواد کاني 
غیرفلزي در ایران - از مرتجعین

2- ابزار دروپنجره - پافشاري - فرماندهان

3- چسبنده - آخرین خلیفه امویان - مهم ترین ابزار 
سیاست هاي مالي

4- حرف دهن کجي - کچل - ســنگریزه - مخفف 
گاه - کنایه از جان آدمي

5- ظرف آبخوري - سودمندي
6- بزرگ ترین نیروگاه آبي جهــان در برزیل - رود 

مرزي - مخفف  »که«
7- رادار - اهل یمن - گریزنده

۸- کشنده شتر - نقشه ساده - داخل شدن
9- گشادگي میان دو کوه - حتمي - آن طرف

10- ضمیر فرانسوي - نوعي سوسمار دم دراز - دست 
خدا

11- گله هاي مرغان - از مهم ترین اقالم صادراتي در 
9ماه گذشته ایران

12- خداوند - دوستي - از سوره هاي قرآن کریم - 
سوداي ناله - هرگز نه تازي

13- جاهل - درخشان - یک خلعت
14-چراغ فانوسي - النه جانوران درنده - باد خنک

15- عید ویتنامي ها - از کشورهاي آسیایي که براي 
کاهش بیکاري در کشورشان از استراتژي گسترش 
بنگاه استفاده کرده و موفق شــده اند - این شرکت 
خودروسازي توانســت با تولید بیش از 9میلیون و 
500هزار دســتگاه خودرو در جهان، به نخستین 

شرکت خودروسازي جهان تبدیل شود
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زندگی در روستای مدفون زیر شن و ماسه!

در شمال کشور پهناور روسیه، روســتایی به نام »شوینا« قرار دارد. 
مردم این روستا فقط با سرما دست و پنجه نرم نمی کنند، بلکه مشکل 
جدی تری دارند و آن هجوم شــن و ماســه از کیلومترها آن طرف تر 
ازسوی دریای سفید اســت. بادهایی که از غرب به سمت این روستا 
می وزند، قادرند تنها طی یک شــب خانه ها را زیر تلی از شن و ماسه 
مدفون کنند و ساکنان خانه باید به سختی خانه  خود را از شن و ماسه 
نجات دهند تا بتوانند روز خود را آغاز کنند. ساکنان شوینا می گویند 
شب ها در خانه ها را نباید بست؛ زیرا ممکن است هنگام صبح دیگر باز 
نشود. این روستا که نامش کمتر شنیده شده، به اندازه یک شهر بزرگ 

سخن برای گفتن دارد.
در نزدیکی روســتا یک بیابان وجود دارد و گفته می شود این شن ها 
از آنجا به همراه بادهای قدرتمند 
به روستا می رسند. این خانه ها در 
طول یک شب می توانند زیر شن 
و ماســه ناپدید شــوند. ساکنان 
آنها درهای خانه هایشــان را باز 
می گذارند تا موقع صبح بتوانند 

آن را باز کنند.

  قاب روز

جشن میالد حضرت عیسی مسیح )ع( در سراسر دنیا

سیره بزرگان
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