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 استاندار وعده داده مردم می توانند از این پس چنانچه انجام فرآیندهای اداری در این استان بیش از 15 روز بطول انجامید
 به دفتراو مراجعه و موضوع را مطالبه و پیگیری کنند؛

مهرعلیزاده؛ وکیل اصفهانی ها 
11

11

لطفا آرام باشید!
مدیرکل پزشکی قانونی استان از کاهش 6 درصدی نزاع در اصفهان خبرداد:

8

مردم با خرید بیش  از حد به هیجانات دامن نزنند
رییس اتاق اصناف استان اصفهان مطرح کرد:

3

شیوع چاقی در اصفهان به 61/3 درصد  رسید
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

8
 وقتی نمایندگان جریان های سیاسی 
از عملکرد صدا و سیما راضی نیستند؛

2 رسانه سانسور!

خط بطالن مردم بصیر 
اصفهان بر سناریوی اغتشاش

11

اصفهان 
کمبود تخم مرغ ندارد

3

افزایش بستری بیماران در 
اصفهان با افزایش آلودگی هوا

8

11

امام جمعه موقت اصفهان:

مسئوالن فکر نکنند مطالبات مردم تمام 
شده است

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه هــای نماز جمعه این هفته 
اصفهان اظهار کرد: گاهی انجام عمل صالح بدون جدیت و انگیزه 
است، به ظاهر عمل را نگاه می کنیم اما گاهی روح قضیه مهم تر از ظاهر 

آن است...

           روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 

امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 96 از طریق 
سامانه www.evat.ir می باشد.

1526 مرکز ارتباط مردمی 

م الف: 127396 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده

مسافران
در ایام سال نوی میالدی، مرحله سوم ورود گردشگران خارجی به استان آغاز شده است؛

جناب آقای احمد رضوانی
فرماندار محترم اصفهان

 درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و شکیبایی 

مسئلت می نماییم.

روزنامه زاینده رود
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 این روزها مسئوالن و کارشناسان مسائل سیاسی در رابطه با اغتشاشات 
و درگیری های اخیر  اظهار نظرهای متفاوتــی را ارائه داده اند.بعضی از 
مسئوالن و برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد نیروی انتظامی در این 
اغتشاشات نمره قابل قبولی داده اند اما در عوض عملکرد سازمان هایی 

مثل صدا و سیما را نامطلوب ارزیابی کرده اند. 
صدا و سیما یکی از عوامل موثر در ایجاد نارضایتی ها بود

صادق زیبا کالم، کارشناس مسائل سیاسی عملکرد رسانه ملی را نادرست 
دانسته و با انتقاد از عملکرد رســانه ملی اظهار کرد:» من معتقدم اتفاقا 
یکی از دالیل و عوامل ایجاد نارضایتی، عصبانیت و خشم که ما در برخی 
از شهرهای ایران  شــاهد بودیم، عملکرد صدا و سیماست که باعث بروز 

این اتفاقات می شود.«
حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده مــردم اصفهــان در ارزیابــی 
 عملکــرد رســانه ملــی در اغتشاشــات اخیــر، در گفــت و گــو با 
 زاینده رود  ابراز داشــت: باید گفت که صدا و ســیما یک ســازمان دو
  وجهی اســت و بــه نحوی بایــد بیانگر مطالبــات بحق مردم باشــد؛
  از طرف دیگر هم صدا و ســیما یک ســازمان حاکمیتی اســت و باید

 به شکلی عمل کند که با دیگر رسانه ها  متفاوت باشد و عملکرد بهتری 
داشته باشد.

عملکرد رسانه ملی در روزهای اول تجمعات، مورد انتقاد بود
 وی بــا تاکید بــر اینکــه کار برای رســانه ملی بســیار مشــکل تر از
  دیگــر رسانه هاســت، افــزود: عملکرد رســانه ملــی در روزهای اول
  اغتشاشــات و تجمعات، مــورد انتقاد بــود؛ چرا که صدا و ســیما باید

  زودتــر در این صحنــه ها وارد می شــد و به مســائل آنهــا ورود پیدا 
می کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی خاطرنشان کرد: 
با گذشــت چند روز از اغتشاشــات، صدا و سیما به مســائل اعتراضات 
 مردمی ورود پیدا کرد و عملکردش به تدریج در پوشش این وقایع بهتر

 شد. 
صدا و سیما در جهت حفظ امنیت ملی گام بردارد

فوالدگر  در رابطه با سانسور شــدن برخی از اخبار اغتشاشات در رسانه 
ملی گفت: در صورتی که بیان مشــکالت مردم ساختارشکنانه نباشد؛ 
 صدا و ســیما باید نسبت به پوشــش دادن این مشــکالت، اقداماتی را

 انجام دهد. 
 وی در پایان گفت: صداوسیما باید به گونه ای رفتار کند که مردم احساس 
 کنند مســائل بــه درســتی بیان می شــود. صدا و ســیما یــک نهاد 
 حاکمیتی اســت و بایــد به نحــوی گام بــردارد کــه در جهت حفظ
  منافع و امنیت ملی باشــد. در این نهاد  نمی توان همه مسائل را شفاف
  بیان کــرد و پوشــش داد  ولی اینکه همــه چیز را سانســور کنند هم

 نمی شود.
فرصت استفاده از انتقادات در جهت بهبود عملکرد صدا و 

سیما 
در نهایــت اینکه بــه نظر می رســد نماینــدگان دو جریان سیاســی 
کشــور انتقاداتی نســبت به عملکرد رســانه ملــی دارند. ســازمان 
صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایــران به عنــوان مهــم ترین و 
 موثرترین رســانه جمعی در کشــور در حوادث اخیر جهت پوشــش 
 دادن اتفاقــات از نظر بســیاری نمــره قابــل قبولی نگرفــت، اما این

 سازمان می تواند با اســتفاده از نقدها و انتقاداتی که درباره این سازمان 
شد، در رخدادهای مهم آینده کشــور عملکرد بهتری را برای خود ثبت 
کند.  گاهی در کشور برخی اتفاقات مانند اغتشاشات اخیر رخ می دهد که 
می توان در آن موقعیت عملکرد دستگاه ها و سازمان هایی که به نوعی در 

آن نقش آفرینی می کنند را مورد نقد و بررسی قرار داد.
از رسانه ملی انتظار می رود تا در جهت بهبود عملکرد خود برای بازتاب 
 و بیان بهتر مشــکالت مردم در کشــور گام های جدی و کاربردی تری

 بردارد.

 ریش سفید معروف داعشی
 در موصل دستگیر شد

نیروهای عراقی از بازداشــت ریش سفید مشهور 
داعشی که دســتور اعدام، بریدن سر و سنگسار 
قربانیان این گروه تروریستی در موصل را می داد، 
خبر دادند. به نقل از روســیاالیوم، پیرمرد ریش 
سفیدی که دســتور اعدام، بریدن سر و سنگسار 
قربانیان گروه تروریســتی داعــش در موصل را 

می داد، توسط نیروهای عراقی دستگیر شد.
براســاس این گزارش؛ این تروریست داعشی که 
ابوعمر نام دارد و ملقب به سفاح )خونریز( موصل 
است، یکی از معروف ترین تروریست  های داعشی 
بود که بــه ایجاد رعب و وحشــت در میان مردم 

موصل می پرداخت.

شروط جدید دولت مستعفی 
یمن برای گفت وگو با انصارا...

وزیر خارجه دولت مستعفی یمن اعالم کرد این 
دولت که در ریاض مســتقر است، ۵ شرط جدید 
برای انجام هرگونه گفت وگــوی جدید با انصارا... 
معین کرده اســت.»عبدالملک المخالفی« وزیر 
خارجه و معاون نخســت وزیر دولت مستعفی در 
گفت وگو با روزنامه سعودی الشرق االوسط اعالم 
کرد که موافقت دولت مستعفی مستقر در ریاض 
با شرکت در هرگونه مذاکرات با انصارا...، منوط به 
پذیرفتن پیش شــر ط جدید این دولت است.وی 
افزود: شروط پنج گانه شامل »توقف حمالت علیه 
سیاسیون و شهروندان یمنی، آزادی همه زندانیان 
بدون استثنا، توقف شلیک موشک ها، توقف حمله 
به شهرها و اجازه دادن به کاروان های امدادرسانی 

برای کمک به غیرنظامیان یمنی« است.

 شلیک موشک بالستیک یمن
 به عمق خاک عربستان

نیروهــای یمنی صبــح روز جمعه یــک فروند 
موشک بالســتیک »کوتاه برد« را به سمت غرب 
عربستان سعودی شــلیک کردند.پایگاه خبری 
یمن پرس ضمن پوشش خبر حمله موشکی یمن، 
 گزارش بیشتری درباره جزئیات آن منتشر نکرده

 است.
یگان موشکی ارتش یمن و انصارا... پس از شلیک 
موشــک بالســتیک برکان اچ2 کاخ الیمامه در 
ریاض در تاریخ 19 دسامبر گذشته، اعالم کردند 
که مرحله جدیدی از درگیری و مقابله با عربستان 

سعودی آغاز شده است.

»اون« پیشنهاد کره جنوبی را 
پذیرفت

وزارت وحدت کره جنوبــی روزجمعه اعالم کرد 
که همسایه شمالی اش در پیامی رسمی پیشنهاد 
سئول برای از سرگیری مذاکرات میان دو کشور 
را پذیرفته و این مذاکــرات ظرف چند روز آینده 

آغاز می شود.
به گزارش اسکای نیوز؛ سخنگوی وزارت اتحاد کره 
جنوبی در کنفرانسی مطبوعاتی در این باره گفت: 
دستورکار مذاکرات که نهم ماه جاری آغاز می شود 
بازی های المپیک زمستانی که در سئول برگزار 
می شــود را به همراه پاره ای موارد دیگر که برای 

دوطرف مهم است، در بر خواهد داشت.
این تصمیم کره شــمالی یک روز پــس از ارائه 
پیشنهاد کره جنوبی برای انجام مذاکرات در سطح 

باال میان دو کشور اتخاذ شده است. 

وقتی نمایندگان جریان های سیاسی از عملکرد صدا و سیما راضی نیستند؛

رسانه سانسور!

۵ نهاد ایرانی به فهرست 
تحریم های آمریکا اضافه شد

وزارت خزانه داری آمریکا، پنج نهاد ایرانی را به 
بهانه همکاری در برنامه موشکی بالستیک ایران 

به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.
در بیانیه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا آمده اســت: صنایع شهید 
خرازی، صنایع شــهید صنیــع خانی، صنایع 
شهید مقدم، صنایع شــهید شوشتری و مرکز 
تحقیقاتی شهید اسالمی پنج نهاد ایرانی هستند 
که بر اساس فرمان اجرایی 1۳۳۸2 که مالکیت 
یا اداره آنها بر عهده صنایع شهید باکری است، 
به فهرست تحریم های مربوط به برنامه موشکی 
ایران اضافه شده اند.اســتیون منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریکا در اظهاراتی خصمانه گفت: 
این نهادها به دلیل همکاری در برنامه موشکی 
بالستیک که ایران آن را بر رفاه مردم خود ترجیح 
می دهد به فهرست تحریم ها اضافه شده اند. در 
حالی که مردم ایران در رنج هستند دولت و سپاه 
پاسداران این کشور گروه های نظامی خارجی را 

تامین مالی می کند.

هشدار »شرمن« به ترامپ 
درباره برجام

رییس تیــم مذاکــرات هســته ای آمریکا در 
گفت گوهای ایران و گروه 1+۵ ضمن حمایت 
از آشــوب های اخیر در برخی شهرهای ایران، 
به دونالد ترامپ درباره بر هم زدن برجام هشدار 
داد.»وندی شرمن« در »تایم« نوشت: »بدون 
تردیــد رییس جمهــور و متحدانــش اینطور 
فکر می کنند که اکنون زمان مناســبی برای 
از بین بردن توافق اســت و چنین کاری شاید 
به ایرانی هایی که در اعتراض به حکومتشــان 
به خیابان  هــا رفته اند، کمک خواهــد کرد اما 
این قرائت اساسا به سه دلیل خوانش غلطی از 
وضعیت است«.معاون جان کری در بیان دالیل 
خود، بار دیگر به تقسیم بندی غربی ها از فضای 
سیاسی ایران رجوع و از لفظ »تندروها« در ایران 

استفاده کرد.

منافقین دست به جیب شدند
خبرنــگار »فیــگارو« بــه نقل از یــک منبع 
دیپلماتیک خبر داد که گروهک تروریســتی 
منافقین در مراســم های خود به هر سخنران 
آمریکایــی 2۵هــزار دالر و به هر ســخنران 
فرانسوی 12هزار و پانصد دالر می دهد.در حالی 
که انتقادات درباره حضور سرکردگان گروهک 
تروریستی منافقین در فرانسه ادامه دارد، یک 
خبرنگار ارشد فرانســوی از هزینه های گزاف 
این گروهک به سخنرانان آمریکایی و فرانسوی 

حاضر در مراسم های منافقین خبر داده است.

انهدام هسته گروهک منافقین 
در بروجرد

هسته گروهک تروریستی منافقین در بروجرد 
با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( منهدم 
شــد.یکی از هســته های گروهک تروریستی 
منافقین که در روز های اخیر اقدامات خرابکارانه 
زیادی را در لرستان به خصوص بروجرد انجام 
داده بــود با اقدامــات اطالعاتی شناســایی و 
متالشی شد.تا کنون ۴ نفر از اعضای این هسته 
تروریســتی دســتگیر و یک نفر از آنها هنگام 

درگیری مجروح شد.

تقدیر الریجانی  از تالش  ناجا 
برای کنترل ناآرامی های اخیر

سردار حسن اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
در تماس تلفنی با علی الریجانی، رییس مجلس 
شورای اسالمی گزارشــی از آخرین وضعیت 

حوادث اخیر کشور ارائه کرد.
رییــس مجلــس شــورای اســالمی در این 
گفت و گوی تلفنی از تالش ها و زحمات پرسنل 
خدوم ناجا در مدیریــت و کنترل ناآرامی های 
اخیر تشکر کرده و بر حفظ نظم و امنیت جامعه و 
حراست از اموال عمومی و شخصی مردم، همراه 

با سعه صدر تاکید کرد.

احمد مرادی
رییس مجمع نمایندگان هرمزگان:

پارلمان

حجت االسالم علی سعیدی اظهار کرد: برخی گاهی 
دچار لغزش هــای اخالقی و برخی دیگر با مشــکل 
لغزش های مالی روبه رو می شــوند. شیطان برای هر 
فردی دام متفاوتی را درنظر گرفته تا بتواند افراد را به 
سمت گمراهی هدایت کند. وی افزود: ریزش، سیاسی 
نیز می تواند باشد؛ چراکه گاهی رییس جمهور، نماینده 
مجلس، فرماندار و اســتاندار نیز می تواند در دوره ای 
درست عمل کند و در دوره دیگری عملکرد اشتباهی 
داشته باشد، اما فرد مؤمن بر اساس تغییر وضعیت ها 
برخوردها و ارتباطات خــود را دنبال می کند. برخی 
از افراد از ابتدا منافق هســتند و با پنهان کردن چهره 
واقعی خود در مشاغل و مسئولیت ها قرار می گیرند، اما 
برخی دیگر در ابتدا سالم هستند و در چارچوب عمل 
می کنند و با حرکت در مسیر دچار انحراف می شوند 
که این موضــوع مهم باید در شــرایط کنونی جامعه 
اسالمی مورد توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد: افرادی 
که در جایگاهی قرار می گیرند باید مراقب عملکرد خود 
باشند تا دچار تغییر نشوند؛ شــیطان برای فریب هر 

فردی نقشه ای دارد.

 عده ای از ابتدا منافق 
بوده اند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

اهدای گل به حافظان امنیت 
در راهپیمایی مشهد

رسانه سانسور!

پیشنهاد سردبیر:

احمد مرادی با بیــان اینکه مردم به نتیجه کار 
می نگرند و کاری به دو یا سه گانگی سازمانی 
ندارند، خاطرنشان کرد: هر فرد، مجموعه، گروه 
و یا سازمانی خدمتی را قبول کرد، باید مردم را 
راضی کند؛ این یک وظیفه است و اگر خالف این 
باشد مورد سوء استفاده دشمن و فتنه گران قرار 

گرفته به اغتشاش منجر می شود.
وی بــا تاکید بر لزوم پاســخگویی مســتقیم 
مسئولین به مردم، از طرح سوال و مطرح کردن 
موضوع تحقیــق و تفحص از وزیــر اقتصاد در 
خصوص منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: وزیر 
اقتصاد را به خاطر ســهل انگاری هایی که در 
قشم می شود استیضاح خواهیم کرد و در رفع 
مشکالت مردم تمام قوای قانونی خود را به کار 

می بندیم.

وزیر اقتصاد را  استیضاح 
خواهیم کرد

آیت ا... سید احمد خاتمی
خطیب موقت نماز جمعه تهران:

خطبه

سید مصطفی هاشــمی طبا  عنوان کرد:به شخصه 
متوجه هستم که آقای روحانی چه خدماتی انجام 
داده و می دهد، اما معتقدم کــه نباید فقط انتظار 
داشت باید در میدان حضور پیدا کرد، برای همین 

در انتخابات حضور پیدا کردم.
وی درباره گالیــه برخی اصالح طلبان نســبت به 
فرضیه گــردش به راســت روحانی گفــت: آقای 
روحانی   همان شخصیتی اســت که نشان می دهد 
و تغییری نکرده اســت اینکه انتظار داشته باشیم 
به ســمت اصولگرایان تند تمایل پیدا کند درست 
نیست، روحیه و شــخصیت رییس جمهور همیشه 

همین طور بوده است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری 96 در پاسخ به این 
سوال که فکر می کنید اصالح طلبان و اصولگرایان 
برای انتخابات 1۴۰۰ با یکدیگر ائتالفی خواهند کرد 
تا مانع ورود یک جریان تند رو به عرصه سیاســی 
شــوند، گفت: خیر، فکر نمی کنم که چنین اتفاقی 
بیفتد، دو طرف به قدر کافی افرادی دارند که وارد 

میدان کنند.

 روحانی   تغییر نکرده 
است

فعال سیاسی اصالح طلب:

دیدگاه

آیت ا... ســید احمد خاتمی اظهار کرد: با بیان 
اینکه اغتشاشــات از اعتراضات بحق آغاز شد، 
گفت: مــردم به عملکرد موسســات اعتباری 
اعتراض داشــتند و می گفتند اگر اینها مجوز 
ندارند پس چرا پنج ســال پیش روی شما کار 

کرده اند و چرا کرکره شان را پایین نکشیدید.
وی افزود: ما هــم مانند مردم می گوییم مرگ 
بر گرانی؛ چه کسی است که از گرانی خوشش 
بیاید؟ کارگر می گوید من چند ماه است حقوق 
نگرفته ام. اینکه حرف مردم باید شنیده شود، 
حرف صحیحی است.آیت ا... خاتمی اظهار کرد: 
مردم، آزادی می خواهند و خواســتار شنیدن 
صدایشان هستند. صدایی که به نیابت از ترامپ 
و نتانیاهو برخیزد، صدای مردم نیست و ملت 

ایران آن را خفه خواهد کرد.

 صدای بیگانه را خفه 
می کنیم

پیشخوان

بین الملل

»جو بایدن« معاون رییس جمهور ســابق آمریکا  در مصاحبه با یک 
برنامه تلویزیونی اظهارات مقامات دولت ترامپ مبنی بر سکوت دولت 

اوباما در جریان فتنه ۸۸ را رد کرد.
مجری این برنامه گفت: رییس جمهور آمریکا )دونالد ترامپ( به شدت 
از حکومت ایران انتقاد می کند و در روزهای گذشته که اعتراضات در 

ایران انجام شد، وی نسبت به آن واکنش نشان داد.
این مجری افزود: رییس جمهور آمریکا ادعا می کند مبالغی که باراک 

اوباما، رییس جمهور آمریکا، در زمان حصول توافق هســته ای سال 
2۰1۵ به دولت ایران پرداخت کرد، صرف تروریســم و فعالیت های 
تروریستی از جانب ایران شده و به مردم ایران نرسیده است. امروز، 
مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا نوشته است دولت اوباما و 

بایدن برای حمایت از جنبش سبز اقدامی انجام نداده است.
بایدن در پاسخ مجری این برنامه گفت: »ما از جنبش سبز حمایت 
کردیم«. وی همچنین در پاسخ به این که آیا این حمایت اشتباه بوده 

است یا خیر گفت: »خیر، ما از معترضان جنبش سبز حمایت کردیم. 
اما شرایط در آن هنگام با اوضاع کنونی تفاوت داشت«.

بایدن مدعی شد: »بیایید اینگونه به این مسئله نگاه کنیم. حکومت 
ایران خطرناک است. تصور کنید در صورتی که اکنون ایران تسلیحات 
هسته ای در اختیار داشت چه می شد؟ ما همچنین می دانیم که مردم 
دســت به اعتراض زده اند. اما ترامپ چه کرد؟ او ورود مردم ایران به 

خاک آمریکا را ممنوع اعالم کرد.«

معاون رییس جمهور سابق آمریکا:
ایران کشور خطرناکی است!

 داعــش بــه دنبال 
سرزمین

راهپیمایی  برپایــی   
»شــکوه و وحــدت« در 

شهرستان ها

 قدردانــی روحانی از 
تالشگران ایجاد آرامش 

 مدارا با فرانســه از 
موشک تا منافقین

کمیســیون  عضــو 
اقتصادی: قیمت سوخت 
یک ریال هم نباید گران 

شود

رییس دفتــر رییس جمهور بــه درخواســت جمعی از 
دانشجویان دانشگاه های تهران برای استعفای حجت االسالم 
روحانــی از مقام ریاســت جمهوری واکنش نشــان داد. 
ســید محمود واعظی  درباره بیانیه برخی از دانشجویان 
دانشگاه های مبنی بر اســتعفای رییس جمهور و برگزاری 

انتخابات زودهنگام و انتشار آن در برخی از سایت های منتقد دولت،  گفت: من چنین چیزی را نشنیده ام.  وی در 
ادامه تاکید کرد: کسانی که اینگونه اظهارنظر می کنند باید جای پایشان را در شروع حرکات اخیر در مشهد هم 
ببینید.گفتنی است چند روز پیش جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران در یکصد و پنجاهمین روز از آغاز 
دولت دوازدهم در نامه ای خطاب به رییس جمهور خواستار استعفای رییس جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام 
شدند. در این نامه دانشجویان با تاکید بر عدم تحقق عملی وعده ها و شعارهای رییس جمهور و آشفتگی حاکم بر 

رویکردهای برنامه ریزی دولت روحانی، وی را در حل مشکالت واقعی مردم ناتوان ارزیابی کردند.

محمدجــواد آذری جهرمی در شــبکه اجتماعــی توئیتر 
درخصوص انتشار تصویر طنزی که از وی در رسانه ها منعکس 
شده بود، نوشــت: تصمیم نداشــتم در موضوعی که وزارت 
ارتباطات در تصمیم آن نقشی نداشت، اظهار نظری کنم، اما 

به ناچار کالمی چند در این خصوص خواهم نوشت. 
وی افزود: شورای امنیت کشور )که وزارت ارتباطات در آن عضو نیست( برای ایجاد آرامش تصمیم گرفت در کنار 
سایر اقدامات تامینی و انتظامی، محدودیت های موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند.طبیعی است که این اقدامات 

نارضایتی هایی را ایجاد کند اما گیرندگان این تصمیم طبیعتا بین مزایا و معایب این تصمیم وزن سنجی کرده اند.
ضمن تشکر از دوستان رسانه ای که با طنزهای مختلف در این ایام به نقادی و یا حتی تخریب بنده پرداختند، تقاضا 
دارم برای یکبار هم که شده به مرور قوانین در عرصه پاالیش فضای مجازی و شرح مسئولیت هر یک از دستگاه ها 

در برابر این مقررات بپردازند.

واکنش واعظی به استعفای روحانی:

من چنین چیزی را 
نشنیده ام

محمدجواد آذری جهرمی:

وزارت ارتباطات عضو 
شورای امنیت نیست

حمید وکیلی
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اصفهان کمبود تخم مرغ ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تاثير ماليات در کاهش فاصله 
طبقاتي و عدالت اجتماعي

پرداخت ماليات از مهم ترين عوامل رشد و توسعه 
جامعه محسوب مي شود و موجب رونق اقتصادي، 
تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات و عمران 
و آباداني کشور مي شود.در سال هاي اخير دولت 
ها براي تامين هزينه هاي خويش مي کوشــند 
از منابع مختلف درآمدي بهره مند شــوند؛ بدين 
ترتيب که يک قسمت از درآمدهاي دولت از طريق 
اموال و بهره برداري از منابــع طبيعي و تصدي 
اعمال انتفاعــي )مانند فروش بــرق، گاز و ...( و 
درآمد حاصل از خدمات مختلف )خدمات پستي، 
حمل و نقل و انحصارات دولتي و...( به دست مي 
آيد. با اين حال مهم ترين منبع درآمدي دولت از 
طريق وصول ماليات ها تامين مي شــود. ماليات 
در واقع بهايي است که افراد در مقابل استفاده از 
خدمات دولتي مي پردازند. بر اين اساس افراد بايد 
متناسب با بهره مندي از خدمات دولتي، ماليات 
بپردازند. شايان ذکر اســت که ماليات عالوه بر 
آنکه در تامين هزينه هاي دولت تاثيرگذار است 
در سياست گذاري هاي دولت نيز مي تواند نقش 
ابزاري ايفا کند. از مهم ترين اهداف وضع ماليات در 
جامعه، مي توان به توزيع مناسب درآمد، تحقق 
عدالت اجتماعــي، مبارزه با فســاد، مهارکردن 
تورم، فراهم کردن زمينه هــاي ال زم براي تحقق 
رقابت پذيري، تحقق رشــد اقتصادي پيوســته، 
باثبات و پرشتاب متناســب با اهداف چشم انداز، 
ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران، اهتمام به 
نظم و انضباط مالي و بودجه اي، تال ش براي قطع 
اتکای هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل 

درآمدهاي مالياتي و... اشاره کرد.
جهت دریافت مجموعه مدون گزارش های 
تحلیلی با محوریت مباحث مالیاتی، به اداره 
روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

مراجعه کنید.

بازار

دستکش زنانه

امروز؛ آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالياتی پایيز

معاون ماليات بــر ارزش افزوده ســازمان امور 
مالياتی کشــور، امــروز را آخرين مهلــت ارائه 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه 

پاييز ۱۳۹۶ اعالم کرد. 
محمد مسيحی اظهار کرد: طبق قانون، مؤديان 
نظام ماليات بر ارزش افــزوده، حداکثر ۱۵ روز 
پس از پايان هــر فصل مهلت دارنــد اظهارنامه 
مالياتــی خــود را از طريــق ســايت عمليات 
 الکترونيکــی ماليات بر ارزش افزوده به نشــانی

 WWW.EVAT.IR ارائــه و ماليات و عوارض 
ابرازی را پرداخــت کنند؛ اما با توجــه به اينکه 
آخرين روز مهلت تســليم اظهارنامه دوره سوم 
)پاييز( سال جاری مصادف با روز جمعه )تعطيل 
رسمی( بود، بنابراين روز شــنبه ۱۶دی)امروز( 
آخرين مهلت تســليم اظهارنامــه دوره مذکور 

خواهد بود.
معاون ماليات بــر ارزش افزوده ســازمان امور 
مالياتی کشور خاطرنشان کرد: مؤديان مالياتی 
به منظور برخورداری از هرگونه تسهيالت قانونی 
و جلوگيری از تعلــق جرايم مالياتی، درخصوص 
تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده در موعد 

مقرر اقدام کنند.

معاون شرکت آب و فاضالب کشور 
خبرداد:

سرمایه گذاری 1800 ميليارد 
تومانی درآب و فاضالب کشور 

معاون شرکت آب و فاضالب کشور گفت: بخش 
آب و فاضالب در 20 طرح با بخش خصوصی عقد 

قرارداد بسته است.
معاون برنامه ريزی و توسعه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور گفت: قراردادها در قالب ساخت، 
بهره برداری و انتقال آب هســتند و برای اجرای 
اين طرح ها منابع بخش خصوصی۱800 ميليارد 

تومان سرمايه گذاری کرده اند.
علی اصغــر قانــع از اختصــاص ۱۹۵ ميليون 
يورو بــرای ايجــاد تاسيســات و فاضــالب در 
روســتاهای کشــور خبر داد و گفت: اين مبلغ 
 از محل بانک توســعه اســالمی اختصاص يافته 

است.
معاون برنامه ريزی و توسعه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور افزود: با اختصاص اين مبلغ ۱۱۱ 
روســتای دارای اولويت، از تاسيســات فاضالب 

بهره مند می شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
خبرداد:

جریمه 77 ميليارد ریالی 
قاچاقچی طال

قاچاقچی طال در اصفهان بــه 77 ميليارد ريال 
 جريمه نقــدی در حق صنــدوق دولت جريمه 

شد.
مديرکل تعزيــرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت: ماموران در بازرسی از منزل فردی، موفق 
به کشف سه چمدان مســافرتی حاوی بيش از 
4۶ کيلوگرم طالی قاچاق شامل زمرد، الماس، 
 ياقوت و برليان به ارزش حدود ۵2 ميليارد ريال 

شدند.
غالمرضا صالحی افزود: با تشکيل پرونده و بررسی 
در شعبه نهم رســيدگی به تخلفات قاچاق کاال 
و ارز متهم به ســبب ارائه ندادن اســناد مثبته 
گمرکی، عالوه بر جمع آوری اين ميزان طال، به 
پرداخت 77ميليارد ريــال جريمه در حق دولت 

محکوم شد.
وی گفــت: وی همچنيــن بــه قاچــاق حدود 
۱2کيلوگرم زمرد و جواهرات قيمتی متهم شــد 
که پرونده اش در اين زمينه هم در دست پيگيری 

است تا حکم آن صادر شود.

استاندار اصفهان با اشاره به اينکه به اندازه کافی در 
استان مرغ تخم گذار و تخم مرغ وجود دارد، گفت: 
کميسيون تنظيم بايد جلوتر از بازار باشد و وضعيت 
بازار را بسازد؛ نه اينکه وضعيت ما را به سمت خود 
بکشاند.محســن مهرعليزاده در نخستين جلسه 
کميسيون تنظيم بازار استان که برگزار شد، اظهار 
کرد: بخش عمده ای از فعاليت تنظيم بازار از جمله 
واردات و... وابسته به سيستم پولی و سياست های 
دولت در مرکز است ولی استان می تواند در بخشی 

از آن نيز نقش داشته باشد.
وی با بيان اينکه آنچه تا امروز صورت گرفته مربوط 
به پايش بازار است، افزود: بايد از توليدکننده حمايت 
به موقع صورت گيرد و با عرضه به موقع، از حقوق 

مصرف کننده حمايت شود.
استاندار اصفهان با تاکيد بر اينکه جلسات تنظيم 
بازار نبايد تبديل به جلسات اداری شود، اظهار کرد: 
بايد کميسيون های ويژه، نوسانات بازار را به صورت 

مستمر، بررسی و مطالعه کنند.
وی با اشــاره به گزارش شرکت پشــتيبانی و امور 

دام اســتان، گفت: در جهت تنظيم بازار و کاهش 
قيمت، واردات گوشت قرمز صورت گرفت که اکنون 
در اکثر فروشــگاه های کوثر و برخی از تعاونی ها 
عرضه می شود. مهرعليزاده افزود: درخصوص تخم 
مرغ هيچ مشــکلی وجود ندارد و با توجه به اينکه 
در آنفلوآنــزای فوق حاد پرنــدگان، اصفهان جزو 
کم آسيب ترين اســتان ها بود، به اندازه کافی مرغ 

تخم گذار و تخم مرغ وجود دارد.

استاندار اصفهان:

اصفهان کمبود تخم مرغ ندارد
معاون وزير راه و شهرســازی گفت: برای بهره برداری 
مجــدد از کارخانه ريســباف، بايد نهــادی در عرصه 
بخش خصوصی، متولــی اجرای کارخانه ريســباف 
شده و ساختار تشکيالتی شفافی برای تدوين و اجرای 
برنامه های بازآفرينی آن شکل گيرد تا برنامه ريزی آن 
به انحراف کشيده نشود. محمدســعيد ايزدی اظهار 
کرد: متاسفانه ميراث فرهنگی  معاصر کشور به شدت 
درحال تخريب است و بايد اين آثار ارزشمند مورد توجه 
ويژه  قرار گيرد. وی افزود: کسانی که کارخانه ريسباف 
اصفهان را از نزديک ديده اند طی روزهای گذشــته از 
وجود آثار و بناهای ارزشمند مشابه کارخانه ريسباف 
اصفهان در شهر خود خبر داده اند که اين نشان می دهد 
ظرفيت های بی نظيری در شــهرهای مختلف کشور 
وجود دارد که بايد به آنها نيز توجه شود. ايزدی با بيان 
اينکه بايد به سمتی برويم که موضوع بهره برداری مجدد 
به جريان ملی تبديل شود، اظهار کرد: اين جريان سازی 
زمانی اتفاق می افتد که برای آن بتوانيم  سياستی مدون 
تنظيم کنيم؛ تاکنون در اين  رابطه مطالعات زيادی انجام 
شده و می توانيم سياســت مدونی را به تمام استان ها 

ابالغ کرده و مسيری قانونمند برای آن در نظر بگيريم. 
معاون معماری و شهرســازی وزير راه و شهرســازی 
تصريح کرد: با توجه به اينکــه تجربه های خوبمان در 
زمينه بهره برداری مجدد در کشــور، در مورد ضرورت 
بهره برداری مجدد از بناها و ساختمان های  ارزشمند در 
کشور اطالع رسانی خوبی صورت نگرفته و تنها منجر 
به برگزاری نشست در سطوح دانشگاه ها شده و جامعه 
حرفه ای کشور متاسفانه از اين رويدادها اطالعی ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

بخش خصوصی به بهره برداری مجدد  ریسباف کمک کند

رييس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: مردم به جوی که ايجاد می شود پاسخگو نباشند و زمانی که احساس می شود 
اخبار به دليل القای جو منفی بر بازار است، با خريد بيش از نياز مصرفی، به اين موضوع دامن نزنند. رسول جهانگيری 
اظهار کرد: افزايش قيمت برنج وارداتی به منظور حمايت از توليد داخل صورت گرفت و در نهايت تصميم بر آن شد که 
واردات اين محصول کاهش يابد. وی افزود: پيش بينی شده بود که بر اساس خريدهای قبلی مربوط به برنج خارجی و 
توليدات برنج داخلی، بازار پاسخگوی نياز مصرف کنندگان باشد و کمبودی از اين بابت احساس نشود. وی خاطرنشان 

کرد: مردم اين موضوع را در نظر داشته باشند که کشور ما با مشکل کمبود محصولی روبه رو نيست.

مردم با خرید بيش  از حد 
به هيجانات دامن نزنند

رییس اتاق اصناف استان 
اصفهان مطرح کرد:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،455،000
تومان

735،000نیم سکه
تومان

425،700ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

136،387
تومان

      قیمت سکه و طال

دستکش زنانه چرم 
BR91 واته مدل

 63,000
تومان

دستکش زنانه ريباک 
Classic Spirit مدل

 97,000
تومان

دستکش زنانه آديداس 
Climawarm مدل

 60,000
تومان

حال و روز فروشگاهی در 
هامبورگ پس از خارج کردن 

محصوالت خارجی

عکس روز

بامسئوالنخبر

مدير عمليات شــرکت فوالد سفيددشــت چهارمحال و 
بختياری، از رشد 270 درصدی توليد آهن اسفنجی نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل و توليد بيش از ۳00 هزار تن از 
اين محصول در واحد احيای مستقيم اين شرکت خبر داد.

جمشيد علی بابايی با اعالم اين خبر، اظهار کرد: کارکنان 
اين واحد به موازات رشد کمی، از لحاظ کيفی نيز به دستاوردهای خوبی رسيده اند.

وی گفت: ثبت رکوردهای پياپی در ماه های اخير، نشــان از عزم جدی مديريت و کارکنان تالشــگر فوالد 
سفيددشت در راه رسيدن به اهداف شرکت دارد.

علی بابايی اظهار اميدواری کرد که عمليات ساخت واحد فوالدسازی و ريخته گری اين شرکت نيز در آينده 
نزديک به پايان برسد. گفتنی است مجتمع فوالد سفيد دشت چهارمحال و بختياری که فوالد مبارکه اصفهان 

۶۵ درصد سهم آن را داراست، يکی از طرح های هشتگانه فوالد استانی است.

رشد ۲70 درصدی 
توليد آهن اسفنجی 
فوالد سفيد دشت

حدود 400 ميليارد ريال تســهيالت مقام ســازی به متقاضيان 
روستايی و شــهری زير 2۵ هزار نفر در استان اصفهان ارائه شده 

است.
کارشناس بازسازی بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
گفت: از ابتدای امســال بيش از دو هزار خانه  روستايی و شهری 
زير 2۵ هزار نفر استان، تسهيالت مقاوم سازی و نوسازی دريافت 

کردند.

فريبا شيرانی سقف ارائه اين تسهيالت را برای متقاضيان ۱80تا 
200ميليون ريال اعالم کرد و افزود: ميزان ارائه اين تســهيالت 
در مقايســه با مدت مشابه ســال قبل بيش از ۳0درصد افزايش 

داشته است. 
وی با بيــان اينکه بيش از 7 هــزار متقاضی بــرای دريافت اين 
تسهيالت به دفاتر بنياد مسکن انقالب اسالمی استان مراجعه و 
ثبت نام کردند، گفت: پيش بينی می شود تا پايان امسال بيش از 

شش هزار متقاضی اين تسهيالت را دريافت کنند. 
شــيرانی بيشــترين ميزان ارائه تسهيالت مقاوم ســازی را در 
شهرستان های فالورجان، دهاقان و اصفهان اعالم کرد و افزود: 
بيش از ۳7 هزار خانه روستايی و شهری زير 2۵ هزار نفر در استان 

اصفهان نياز به مقاوم سازی و بهسازی دارند.
اســتان  اصفهان رتبه چهارم کشــور را در بهســازی خانه های 

روستايی دارد.

کارشناس بنیاد مسکن و انقالب اسالمی استان خبرداد:
اعطای 400 ميليارد ریال تسهيالت مقاوم سازی

تاکنون ۱۳ کانون بيماری تنفســی فوق حاد پرندگان 
در شهرستان های گلپايگان، خمينی شهر و نجف آباد 

شناسايی شده است.
مديرکل دامپزشکی اســتان با اشــاره به اينکه شبکه 
دامپزشــکی اســتان تاکنون 220 هزار قطعه طيور را 

معدوم سازی کرده است، گفت: بعضی از اين کانون ها در گلپايگان، تعدادی در خمينی شهر و يک واحد 
نيز در نجف آباد شناسايی شده است. شــهرام موحدی علت اصلی افزايش اين بيماری را رعايت نکردن 
ضوابط بهداشتی قرنطينه ای دامپزشــکی، آنفلوآنزا و وجود واحدهای غيرمجاز پرورش مرغ مادر رنگی 
بيان کرد و افزود: برخی از صاحبان اين واحدها، تلفات مرغداری های خود را در محيط رها کرده و باعث 
انتشار بيماری بين حيوانات ولگرد و پرندگان می شوند.وی گفت: روستائيان و شهروندان هرگونه تلفات 

پرندگان خانگی را به شبکه دامپزشکی اطالع داده و الشه های پرندگان خود را در محيط رها نکنند.

شناسایی 13 کانون 
بيماری تنفسی فوق 
حاد پرندگان

اين خبرها تنها باعث خوشحال شدن جوانان و نوجوانانی که اوقات فراغت 
خود را در تلگرام به سر می برند، نشده است؛ بلکه بسياری از صاحبان کسب 
و کارهای اينترنتی نيز   از باز شدن دوباره تلگرام خوشحال خواهند شد. اما 
آيا بايد باز هم به شيوه قبل اين پيام رسان ها به کار خود ادامه می دهند يا 
بهتر است اندکی با انسجام بيشتر در فضای کسب و کار مجازی، قوانينی 

تعريف و احيا شود تا اگر روزی اين پيام رسان ها )که در بيشتر موارد هم 
در خارج از کشور کنترل می شوند( قطع شد، آسيب جدی به اقتصاد کشور 
و کسب و کارهای مجازی که بسيار هم پر رو نق شده، وارد نشود؟ در پی 
اخبار قطع دائمی تلگرام، وزير ارتباطات در توييتر خود نوشــت: يکی از 
جهت گيری های دولت برای حل معضل بيکاری، توسعه کسب وکارهای نوپا 

و تقويت فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظيفه دارم از صدها هزار هم وطن 
عزيزی که به دليل شرايط اخير متضرر شده اند عذرخواهی کنم. با بازگشت 
آرامش در حال مذاکره با شورای امنيت کشــور برای رفع محدوديت ها 
هستيم. هر چند کسب و کارهای اينترنتی در مواردی به کسب وکارهای 
سنتی لطمه وارد کرده است اما منفعتی که از کسب وکار های اينترنتی 
عايد مردم و جامعه شده، به مراتب بيشتر از ضرر ابتدايی است و به همين 
خاطر دولت نيز قصد دارد از اين کسب  وکارها حمايت کند؛ اما در مواردی 
احتياج به وضع قوانينی است تا سوء استفاده اقتصادی از مردم نشود. بخش 
قابل توجهی از کســب و کارهای جديد که ميزان قابل توجهی از حجم 
گردش مالی را هم به خود اختصاص داده است حاال ديگر در  فضای مجازی 
انجام می گيرد؛ فضای مجازی به تناسب همين قابليت جذب سرمايه ای که 
دارد برای جذب اشتغال هم گزينه بسيار جالبی به نظر می رسد.يک مورد 
از مشاغلی که در ماه های اخير توسط حوزه فناوری اطالعات رشد جهشی 
پيدا کرد، تاکسی های تلفنی بود که حاال توسط اينترنت به فراگيری قابل 
توجهی رسيده است. به راحتی هرچه تمام تر کسانی که يک وسيله نقليه 
عادی دارند می توانند با عضو شدن در باشگاه رانندگان اين سرويس ها، 

شغلی معقول و با حقوق مکفی برای خود پيدا کنند. 
هر چند کسب و کارهای اينترنتی به خوبی توانسته جای خود را در بين 
مردم کشور باز کند اما در ايران نيز مانند تمامی کشورهای ديگر ، همان طور 
که نهادهای نظارتی و انتظامی در همه جوامع وجود دارد، در دنيای مجازی 
نيز اين نهادها فعال هستند و فعاليت های غير قانونی کاربران و وب سايت ها 
را رصد می کنند. برای اينکه مديران وب ســايت ها با اطمينان خاطر به 
فعاليت اينترنتی خود بپردازند، توصيه می شود حداقل يک بار متن قانون 
جرايم رايانه ای را مطالعه کنند يا با يک وکيل در اين زمينه مشورت کنند 
و بعد به اين کار مبادرت ورزند تا مشکالت بعدی پيش نيايد و به خوبی اين 
رشته از اقتصاد که بسيار توانسته به اشتغال زايی و درآمد افزايی کمک کند 
در کشور رشد کند. با تمام اين حرف ها اگر عالقه به راه اندازی فروشگاه 
اينترنتی داريد بايد يک اصل مهم را در نظر بگيريد که آن اصل يادگيری 
است و اگر از اصول فروشندگی در  فضای مجازی اطالعی نداريد کتاب های 
آموزشی را مطالعه کنيد و اگر در طول کار نياز به کار با نرم افزاری داشته ايد 

آن را بياموزيدو بعد به اين دنيای مجازی اقتصادی وارد شويد.

عواقب قطع شدن اینترنت بر اقتصاد مجازی؛

فیلتر اقتصادی

اغتشاشات چند روز اخیر در کشور باعث شد مسئولین با نگاه حساس تر و شاید دقیق تری به فضای مجازی نظاره کنند و حتی باعث قطع 
شدن چند سرور مجازی در کشور شد . در شرایطی که در چند روز اخیر فیلتر شدن این پیام رسان ها در صدر اخبار ایران و جهان بود اما 

دوباره خبرهایی مبنی بر بازگشایی مجدد این پیام رسان ها به گوش می رسد.

فرزانه مستاجران
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مدیرعامل مجمع گردشگری استان:
سرمایه گذاران برای6روز 

تعطیالت نوروز هتل نمی سازند
مدیرعامل مجمع گردشــگری اســتان اصفهان 
با اشــاره به روند احداث هتل و افزایش ظرفیت 
اقامتگاهی در استان اظهار داشت: بحث کمبود 
مکان نه تنها در اصفهان بلکه در همه کشور وجود 
دارد زیرا در تعطیالتی همچون نوروز که انبوهی 
از گردشگر وارد شــهرهای مختلف می شود، با 
کمبود ظرفیت اقامتی در هتل ها روبه رو می شویم. 
مهدی نریمانی با بیان اینکه هیچ سرمایه گذاری 
برای 6 روز تعطیالت نوروز اقدام به ساخت هتل 
نمی کند، گفت: در طول سال ما نه تنها با کمبود 
مکان مواجه نیستیم بلکه بسیاری از ظرفیت های 

اقامتی استان خالی است.

رییس اتحادیه صنایع دستی خبرداد:
حضور پر رنگ گردشگران 

خارجی در میدان نقش جهان
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهــان با بیان 
اینکه گردشگران خارجی بسیاری هم اکنون در 
اصفهان حضور دارند و هم اکنــون میدان نقش 
جهان شاهد حضور پررنگ گردشگران خارجی 
اســت، درباره وضعیت فروش ایــن محصوالت 
فرهنگی خاطرنشــان کرد: حجم فروش صنایع 
دستی نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است 
و  نظارت ها بر نحوه فروش و قیمت صنایع دستی 
اصفهان همچنان ادامه دارد.عباس شیردل اضافه 
کرد: به  همه فروشــگاه های صنایع دستی واقع 
در میدان نقش جهان کد 3رقمی داده شــده که 
فروشندگان ملزم به زدن برچسب قیمت و ارائه 
فاکتور با این کد هســتند.وی با اشاره به حضور 
هنرمندان گردشگری اصفهان در جشنواره فجر 
صنایع دستی اظهار داشــت: از هزار و 481 شهر 
کشور، تنها 3 شهر اصفهان، خمینی شهر و تهران 
دارای اتحادیه صنایع دســتی است؛ با این حال 
ارســال آثار و شرکت در جشــنواره فجر صنایع 
دستی توســط معاونت صنایع دســتی میراث 

فرهنگی انجام می شود.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی:
نقاشی، یک هنر بینامتنی است

رییس دفتر تبلیغات اســالمی با اشاره به تاثیر 
هنر در زندگی انسان ها گفت: امروزه از محیط 
پیرامون مــا به عنوان یک متن یــاد می کنند 
چراکه در زمان بیداری، انســان درحال درک 
 محیط اطراف خود است و نقاشی جزو  بهترین 
هنرهایی اســت که محیط را از حالت خشک 
بی روح به رسانه ای تاثیرگذار تبدیل می کند؛ 
لذا نقاشی ابزار تبدیل محیط به متن و رسانه و 

دانشگاه و فضای آموزشی است.
حجت االســالم محمد قطبی بــا تاکید براین 
نکته که نقاشی یک هنر بینامتنی است، بیان 
کرد: رویدادهــای بزرگ تاریخــی، زمانی که 
برای نســل های آینده ثبت شــود، قالب های 
مختلفی چون عمارت و نقش برجســته دارد، 
نقاشــی هم  عامل دیگری اســت که گذشته 
را بــا قاب ثبتــی به آینــده منتقــل می کند 
 و گاهی سرمنشــأ اتفاقات دیگــری در آینده 

 می شود.
وی درباره استفاده از هنر نقاشی در زیباسازی 
شهری و ســیمای شــهر بیان کرد: نقاشی در 
تمدن امروز ابزاری اســت که برای دیسیپلین 
سیمای شهری و آرایش فضای شهری استفاده 
می شود. امروزه شــهر برای معرفی ابراز خود و 
بیان حقوق و تکالیفش با اســتفاده از نقاشی 
 و حکاکی و معماری می توانــد خود را معرفی 

کند. 
نقاشــی ابزار ترکیب و تناســب شهری است، 
گفت: بزرگ تریــن  ابنیه تاریخی کــه  امروزه 
در دوره حیرت آن به ســر می بریم آن فضای 
تاریخی با سازه های اولیه یا الصاقی، تناسب و 
ترکیب خود را با چشم  انسان تنظیم  می کنند. 
نقاشــی عظمت معماری را قابل درک  می کند 
و پیوند ســاخت و بافت ایجاد می کند، دامنه 
نقاشی بسیار گسترده و وسیع است که از ذهن 

تا خیال را دربرمی گیرد.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای شهر:

 باید شب های اصفهان را 
در این شهر زنده کنیم

رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شهر اصفهان گفت: نخستین مصوبه ای که در 
شورای شهر مطرح شــد، این است که بتوانیم 
چهارباغ عباســی را که پیاده راه می شــود به 
حوزه ای فرهنگی هنری تبدیــل کنیم؛ لذا از 
دوســتانی که در مبحث گردشــگری فعالیت 
 دارند، خواهشــمندم در این زمینه ما را یاری 

کنند.
فریده روشــن با تاکید بر اینکه باید شب های 
اصفهان را در این شهر زنده کنیم، گفت: جوانان 
متفاوت از سالمندان هستند، سالمندان وقتی 
که به ایران یــا اصفهان می آیند بــه هر حال 
سرشــب که می شــود می خواهند استراحت 
کنند، ولی جوانان می خواهد از فرصت استفاده 
کرده و تا پاسی از شب از دیدنی ها و جاذبه های 
گردشگری استفاده کنند و آن زمان هم زمانی 
 نیســت که ما بخواهیــم به مســائل تاریخی

 بپردازیم.

کارشناس گردشگری:
خانه های تاریخی؛ دلیل سفر 
جهانگردان خارجی به ایران

امروزه احیای خانه های تاریخی سبب توسعه 
گردشگری نیز شده؛ زیرا گردشگران در راستای 
اســتفاده از امکانات، از این خانه ها نیز بازدید 

می کنند و با معماری آن آشنا می شوند.
میثم محمدی، کارشــناس گردشگری در این 
مــورد می گوید: خانه های قدیمــی و تاریخی 
یکــی از مهم تریــن میراث هــای فرهنگی، 
معماری و تاریخ شــهری است که نگهداشت و 
مرمتشــان از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
برخی از خانه ها به دلیل شیوه معماری و طرح 
 و نگاره های بــه کار رفته در آن مــورد توجه 
هستند که ســبک معماری و خانه سازی یک 

دوره تاریخی را به خوبی نشان می دهند.
وی افزود: با تغییر کاربری خانه های ســنتی 
به هتل، مهمانســرا، موزه، گالــری، عالوه بر 
نگهداشــت آنها و جلوگیــری از تخریب آن، 
ســودآوری اقتصادی زیادی نصیــب مالکان 
می شــود؛ زیرا اغلب گردشــگران خارجی که 
به کشــور وارد می شــوند عالقه منــدی خود 
 برای بازدید و اقامت در این خانه ها را نشــان 

داده اند.
این کارشــناس گردشــگری گفت: خانه های 
تاریخی و ســنتی به عنوان هویــت فرهنگی 
و تاریخی کشــور، اکنون یکــی از انگیزه های 
قوی سفر گردشــگران و جهانگردان خارجی 
به ایران شده است؛ آنان اقامت در این خانه ها 
را به ماندن در هتل های پنج ســتاره ترجیح 

می دهند.

با گذشت دو ماه از اجرای طرح کدگذاری صنایع دستی در اصفهان و به 
منظور اطالع رسانی از این طرح، گفت و گویی داشتیم با مدیرکل اداره 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.
فریدون الهیاری اظهار کــرد: با اجرای این طــرح، چنانچه خریداران 
محصوالت صنایع دستی به هر دلیل در نرخ گذاری و صدور فاکتور برای 
محصوالت ایرادی مشاهده کردند، می توانند مراتب شکایت خود را از 
طریق ارسال ایمیل یا ارتباط تلفنی به وسیله فاکتور فروش به اتحادیه 

یا معاونت اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان 
ارجاع دهند؛ در این صورت همکاران ما به شکایت آنها رسیدگی کرده 

و احیانا اگرخطایی صورت گرفته باشد با فروشنده برخورد می کنند.
اتمام طرح کدگذاری فروشگاه های صنایع دستی تا پایان 

سال جاری
وی با اعالم اینکه از تعداد مغازه های کدگذاری شــده در میدان نقش 
جهان آمار دقیقی ندارد، تصریح کرد:  در حال حاضر، اولویت ما در مورد 
فروشگاه هایی اســت که به صورت مجموعه کنار هم قرار دارد؛ چرا که 
معموال این فروشگاه ها، مقصد تورهای گردشگری و راهنمایان تور است.

به گفته مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان، تا پایان سال جاری تعداد 800 فروشگاه صنایع دستی در سطح 
شهر اصفهان کدگذاری می شود.الهیاری در پاسخ به این سوال که آیا 
تاکنون شکایتی هم اعالم شده گفت: اتحادیه، مسئول رسیدگی به این 
موضوع است و اگر شکایتی از طرف خریداران رسیده باشد در اتحادیه 

حل و فصل می شود.
وی ادامه داد: برای سهولت گردشگران داخلی و خارجی، دفتری را در 
میدان نقش جهان درنظر گرفتیم که مدیران انجمن حرفه ای راهنمایان 
تور در آن حضور دارند و به صورت میدانی بر مغازه های مذکور و روند 
کار آنها نظارت واز آن بازرسی می کنند. مدیرکل اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با تاکید بر امنیت این موضوع در همه 
شهرهای تاریخی کشور، اذعان داشت: این موضوع در اصفهان اهمیت 
بیشــتری دارد. الهیاری افزود: به دلیل این اهمیت، تدابیری را در نظر 
گرفتیم تا عالوه بر فروشگاه های صنایع دستی، بر راهنمایان توری که 
احیانا به صورت غیرمجاز در سایت های تاریخی حضور دارند )که عموما 
راهنمایان غیرمجاز هســتند( نیز نظارت بیشــتری صورت گیرد و به 

تخلفات آنها در همان جا رسیدگی شود.
اصفهان، مهم ترین پایگاه تولید و عرضه صنایع دستی در 

کشور است
وی در مورد مزیت ایــن طرح با اشــاره به اینکه اصفهــان مهم ترین 
پایگاه تولید و عرضه صنایع دستی در کشــور است و بازار اصفهان باید 
مطمئن ترین بازار عرصه صنایع دستی باشــد، گفت: وظیفه ما فراهم 
کردن اطمینان خاطر برای خریداران و گردشگران داخلی و خارجی و 
حتی متقاضیان خرید عمده این محصوالت در ســطح استان اصفهان 
است که تصمیم دارند احیانا در شهری که شناخت ندارند، خرید کنند.

 مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: 
خریداران اگر جایی احساس کردند در حق آنها اجحافی صورت گرفته، 
حتی بعد از بازگشت به شهر یا کشور خود، به شکایت آنها رسیدگی شده 

و نتیجه بررسی ها به آنها اطالع داده می شود.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبرداد:

با راهنمایان غیرمجاز تور برخورد می شود

چهره ها

با راهنمایان غیرمجاز تور برخورد می شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: کســانی که درگیر فضــای معنوی و 
مذهبی هستند باید توجه ویژه ای نیز به هنر نشان 

دهند تا اثرگذاری بیشــتری داشته باشند. مهدی 
بقایی با بیان اینکه فضای نقاشی در محیط شهری 
کمک زیادی به آرامش شهر می کند، افزود: نقاشی 

شهری، شــخصیت خاصی به شــهر داده و نشان 
می دهد که یک شــهر از چــه ظرفیت های هنری 
برخوردار است. فضای نقاشی غیر شهری یا گالری با 
نقاشی شهری تفاوت زیادی دارد و در جشنواره های 
نقاشی، بخشی می تواند به گرافیک شهری و فضای 
شهری تعلق گیرد. مدیرعامل سازمان زیباسازی 

شــهرداری اصفهان عنوان کرد: بعضــی از هنرها 
در زمان خاصــی جلوه خواهد کــرد و این یکی از 
ویژگی هایی است که باید در نقاشی شهری به آن 

توجه شود.
وی در پایان  از بازگرداندن نقاشی دیواری به شهر 

توسط شورای چهارم شهر خبرداد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری خبرداد:

بازگرداندن نقاشی دیواری به شهر توسط شورای چهارم شهر
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در این روز در سال 1333 خورشیدي روزنامه هاي تهران خبردادند 

که سازمان جوانان حزب توده که آن را شبکه اي سراسري و بسیار 

گسترده توصیف کرده بودند، اوایل دي ماه ) دسامبر 1954 ( کشف 

و گردانندگان آن شناخته شده و پاره اي از آنان دستگیر شده اند؛ 

همچنین اشاره شده بود که در پي کشــف سازمان نظامي حزب 

توده)در همین سال( و دستگیري بیش از یکصد افسر و اعدام ده ها 

تن از آنان ســازمان جوانان نیز افشا شده است، ولي روشن نکرده 

بودند که چه رابطه اي میان کشــف این دو سازمان وجود داشته 

است. رادیو تهران در آن روز گفت که جوانان توده اي در گروه هاي 

کمتر از ده نفري قرار گرفته بودند و جز مســئول گروه که به آنان 

آموزش کمونیستي مي داد و دستورهاي حزبي را ابالغ مي کرد و 

جلسات منظم عمدتا در صحرا و میدان ورزشي و... داشت، کسي را 

نمي شناختند و پس ازیک دوره آزمایشي سخت،تنها کسانی داراي 

کارت)عضو حزب( مي شدند که آزمایش هاي تئوریک و عملي را 

گذرانده و رفتار کمونیستي داشته باشند.

سالروز دستگیری جوانان حزب توده 

مجموعه »قصه های آدم برفی«راهی بازار کتاب شد
مجموعه »قصه های آدم برفی« اثر محمدرضا یوسفی توسط انتشارات مدرسه روانه بازار کتاب شد.

کتاب های این مجموعه برای کودکان 3 تا 7 ساله، هرکدام در 18 صفحه با شمارگان 1000 نسخه در انتشارات مدرسه راهی بازار شده است.
قصه های این مجموعه، به موضوعات روزمره تالش کودکان برای دانســتن می پردازد؛ به مفاهیم و مسائلی که کودکان شاید و در مواردی به طور قطع در 

برخورد با دنیای پیرامون خود به آنها توجه نشان می دهند. در این قصه ها مفاهیمی مانند شجاعت، ایثار، همکاری و ... در قالب داستان طرح شده است.
مجموعه »قصه های آدم برفی« هر جلد در 26 صفحه و با قیمت 7 هزار تومان در نوبت اول از سوی انتشارات مدرسه چاپ شد.

مستند »۷6 دقیقه 

و 1۵ ثانیه«

 هجوم

»روایتی از رازهای 

سربه مهر یک تیم 

ورزشی«

 شاید عشق نبود

داستان یک هویت

»هنر و تجربه«برنامه های امشب سینما

سری جدید تصویر زندگی را در شبکه دو ببینید
 ســری جدید تصویر زندگی با رویکرد حاِل خوب خانواده ایرانی از امروز روانه آنتن شبکه دو سیما می شود. 
بخش اصلی این برنامه شامل مســتندهایی  پیرامون زندگی های واقعی مردمی است که دارای یک ویژگی 
منحصر به فرد هستند و دیدن این مستندها منجر به افزایش آگاهی و دانش اجتماعی افراد می شود. افزون بر 
این »تصویر زندگی« هر هفته با یک موضوع خاص به پویش های هفتگی می پردازد که با عکس ها و فیلم های 

ارسالی از سوی بینندگان کامل می شود.
»خیال راحت« عنوان بخش روان شناسی این برنامه است که با کارشناسی دکتر بهروز اتونی تقدیم مخاطبان 
می شــود. از دیگر بخش های »تصویر زندگی« می توان به دو آیتم »درباره سالمندان« و »درباره کودکان« 
اشاره کرد. همچنین بخش آشــپزی با تمرکز بر اصالح روش تغذیه و استفاده از غذاهای سالم، ساده و ارزان 
و گفت و گو با کارشناسان و متخصصان رشته های پزشکی، جامعه شناسی، حقوقی و ... از دیگر بخش های 
این برنامه است. »تصویر زندگی« کاری از گروه خانواده به تهیه کنندگی محمود محمودی و با اجرای نیلوفر 
امینی فر، محسن آزادی، رامین شاملو و محمدرضا محبی است که از شــنبه تا چهارشنبه ساعت 14:00 از 

شبکه دو پخش می شود.

نمایش»آخر بازی«، از جشنواره بین المللی تئاتر فجر انصراف داد
نمایش »آخر بازی« به کارگردانی محمدمهدی ســامی منش از حضور در ســی و ششــمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر انصراف داد.کارگردان این اثر، طی نامه ای سرگشاده به دبیر جشنواره سی و ششم، 
دالیل انصراف خود را اعالم کرد.در این نامه چنین آمده است: »اهداف بیان شده جشنواره با شکل اجرای 
آن تفاوتی آشــکار دارد؛ به گونه ای که کشف اســتعدادهای جوان، به راه گشایی استاد برای شاگردان 

خلف تبدیل شده!
طبق قانونی که جشنواره اعالم کرده است، مالک بخش مسابقه نمره کارشناسان بوده و خردجمعی؛ 
پس چطور نمایش هایی که بعد از انصراف چند نمایش از بخش مرور، وارد این بخش می شوند در جدول 
مسابقه قرار می گیرند؟ حاال یا من به عنوان یک مهندس، ریاضیاتم ضعیف شده یا مهندسی چینش 

شما هوشمندانه بوده جناب آقای مهندس پور. البته در این مورد خانم مقتدی به بنده فرمودند »آخر 
همه چیز با نظر دبیر تایید می شود« و این یعنی رأی یک نفر باالتر از خرد جمعی!«

بازیگر سینما و تلویزیون، در خصوص فعالیت های هنری اخیر خود گفت: مشغول بازی در سریال »آسمان هوای 
باران دارد« به کارگردانی شهرام شاه حسینی هســتم.مرجانه گلچین ادامه داد: این سریال یک درام اجتماعی 
جدی و روایتگر جایگاه خانواده است. نمی توانم بیشتر درباره نقش صحبت کنم؛ اما این سریال قرار است در 30 
قسمت پخش شود.بازیگر سریال »سه دونگ سه دونگ« در خصوص نقش خود در این اثر عنوان کرد: نقش من 
نسبت به کارهای دیگرم متفاوت است. البته فضای کار جدی را در سریال نفس گرم تجربه کرده بودم اما نقش من 
در سریال »آسمان هوای باران دارد« نسبت به نفس گرم بسیار متفاوت است.بازیگر سریال »خوش نشین ها« در 
خصوص همکاری خود با شهرام شاه حسینی اظهار داشت: این اولین همکاری من با ایشان است و از این همکاری 
راضی هستم. پیگیر کارهای ایشان بوده ام. آقای شاه حسینی بســیار باهوش و نکته سنج هستند و کار با ایشان 

لذت بخش است.

 مرجانه گلچین از ایفای نقشی متفاوت در سریال »آسمان هوای باران دارد« می گوید

اعظم حاجی رضازاده
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پیشنهاد سردبیر:

بهترین 
گجت های سال ۲۰۱۷

دنیای تکنولوژی در تکاپو است تا هر سال در تولید و عرضه محصوالت روند تازه ای را 
دنبال کند. سال ۲۰۱۷، سال گجت های نوآورانه بود. به عنوان مثال گوشی هوشمند 
دوباره جذاب شد، لپ تاپ بازگشــت قدرتمندی داشــت و در عرصه  خانه های 

هوشمند هم شاهد ارائه  گجت های بســیار خوبی بودیم. این گجت ها  در دنیا 
طرفداران زیادی هم برای خود جمع کرده اند.  به مناســبت فرارسیدن 

سال ۲۰۱۸، تصمیم گرفتیم که تعدادی گجت را به عنوان بهترین 
گجت های سال ۲۰۱۷ معرفی کنیم.

اپل واچ 

سری ۳

اپل با عرضه  اپل واچ ســری ۳ توانست این ساعت 
هوشمند را به اوج خود برســاند. اپل تغییرات زیادی در 

سیستم عامل watchOS اعمال کرده، سرعت عملکرد این 
ساعت را باالتر برده و تعداد زیادی ویژگی های جدید مربوط به 
تندرستی را به آن اضافه کرده اســت. مهم تر از همه، در سری 

جدید اپل واچ امکان استفاده از شبکه  اینترنت موبایل هم 
وجود دارد و این مشــخصه بدون افزایــش در اندازه  

ساعت امکان پذیر شده است. 

آیپد 
پرو 10/5 اینچی

اگر آیپد پرو ۱۲/9 اینچی زیادی بزرگ و آیپد پرو 
9/۷ اینچی زیادی کوچک اســت، پس آیپد پرو ۱۰/5 

اینچی از همه لحاظ ایده آل محســوب می شود. این آیپد 
پرو به همراه یک صفحه کلید هوشــمند و قلم اپل، یکی از 
بهترین گجت ها برای کارهای خالقانه است. هرچند این 

تبلت به طور کامل نمی تواند جایگزین یک لپ تاپ 
تمام عیار شود ولی به لطف iOS 11، چنین 

کاری تا حدی امکان پذیر است.

گوگل 
پیکسل ۲ ایکس ال

گوگل امسال هم دو مدل گوشی پیکسل ۲ را عرضه 
کرد، اما ســتاره  اصلی، گوشی پیکســل ۲ ایکس ال است. 

البته این گوشی بی نقص نیست و کاســتی هایی هم دارد. اگر 
کمی فراتر نگاه کنید، با یک گوشی فوق العاده روبه رو می شوید. 
مهم ترین مشخصه  این گوشی، دوربین آن است. دوربینی که 

به لطف هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، تمام رقبا را 
کنار زده است. حالت پرتره فقط با یک لنز چیزی 

نیست که هر سازنده ای از پس انجام آن 
بربیاید.

سرفیس 
لپ تاپ

برای ســال های متمادی، مایکروسافت می خواست 
تبلت های هیبریدی سرفیس پرو را به عنوان جایگزین یک 

لپ تاپ معمولی معرفی  کند؛ کاری کــه چندان در آن موفق 
نبود، اما با معرفی ســرفیس لپ تاپ ورق به نفع مایکروســافت 
برگشــت. جســورانه ترین ویژگی ظاهری این لپ تاپ استفاده از 
پوشــش »آلکانترا« )نوعی میکروفیبر( برای صفحه کلید است 
که البته به مــذاق بعضی ها خــوش نیامد. به طــور کلی این 

لپ تاپ عالوه بر سخت افزار عالی، از صفحه کلید و ترک پد 
فوق العاده ای هم بهره می برد و با داشتن پورت های 

متنوع دیگر نیازی بــه دانگل ها نخواهید 
داشت. 

گلکسی 

نوت 8

بعد از عرضه  فاجعه آور گلکســی نوت ۷، سامسونگ با 
عرضه  گلکسی اس ۸ و گلکســی اس ۸ پالس توانست شهرت 

خود را مرمت کند، اما این گوشــی گلکسی نوت ۸ بود که توانست 
سامســونگ را بار دیگر بر تخت پادشــاهی قرار دهد. گلکسی نوت ۸ 
قیمت باالیی دارد ولی از ســوی دیگر از لحاظ امکانات هیچ گوشــی 
اندرویدی دیگری به پای آن نمی رســد. از جمله مشــخصه های 

جذاب این گوشــی می توانیم به نمایشــگر بــزرگ، دوربین 
 ،S Pen دوگانه، عملکرد عالی، عمر باتری بــاال، قلم

شارژ بی سیم، ضد آب بودن و درگاه کارت 
حافظه اشاره کنیم. 

کابل 

مغناطیسی USB-C گریفین

اپل، ید طوالیی در حذف انواع و اقسام پورت ها دارد. 
این شــرکت عالوه بر حذف جک هدفون در آیفون، پورت 

مغناطیســی محبوب MagSafe را هــم از مدل های جدیدتر 
مک بوک حذف کرده اســت. خوشبختانه شــرکت گریفین برای 
طرفداران این پورت محبوب کابل Magnetic Breaksafe را 

 MagSafe عرضه کرده که از آن می توان به عنوان جایگزین
استفاده کرد. این کابل با تمام لپ تاپ ها و گجت های 

دارای پورت USB-C هم سازگار است.

کارت 
حافظه  ۴00 گیگابایتی 

سن دیسک
در دســت گرفتــن یــک کارت حافظــه ۴۰۰ گیگابایتی 

که از نــوک انگشــت هــم کوچک تــر اســت، مطمئنا حس 
 microSD لعــاده ای دارد. همیــن کارت حافظــه فوق ا
کوچــک را می توانید تقریبــا جایگزین یک هارد اکســترنال 

 5۰۰ گیگابایتــی کنیــد. در ایــن کارت حافظــه
 microSD شما می توانید صد هزار آهنگ یا حدود 

۸۸ فیلم فول اچ دی را ذخیره کنید. 

هدفون 
Beats Studio 3

هدفون Beats Studio 3 از سه مشخصه مهم 
هدفون های بی سیم باکیفیت بهره می برد: در رنگ های 

متنوعی عرضه شــده، صدای محیــط را به خوبی حذف 
می کنــد و با یک بار شــارژ تا ۲۲ ســاعت کار می کند. 

همچنین به لطف اســتفاده از تراشه  W1 اپل، این 
هدفون به راحتی و بدون هیچ دردســری به 

گجت های اپل متصل می شود.

ساخت کاله ایمنی با قابلیت 
خوانش مغز 

 یک شرکت خودروسازی، کاله ایمنی با قابلیت خوانش مغز ساخته تا با بررسی 
امواج مغز کیفیت تمرکز رانندگان را بهبود دهد. یک کاله ایمنی با قابلیت خوانش مغز می 

دهد و ایمنی بیشــتری برای آنها فراهم تواند تمرکز رانندگان را بهبود 
فورد، کاله ایمنی ساخته که کند. در همین راســتا شــرکت 

را بررســی و در مقاطع امواج مغز، انرژی مغزی و سطح تمرکز 
آنها یــک کاله ایمنی مختلف رانندگی در جــاده کنترل می کند. 

هدست فعالیت های حاوی هدست الکترون ســفالوگرافی ساختند. این 
لیت مغز را می خواند و با اســتفاده از هدست مذکور می توان  فعا

مغز و انرژی آن را ردیابی کرد. این سیستم برای مطالعه رانندگان 
معمولی اســتفاده شــد تا راهکارهایی برای بهبود تمرکز رانندگان در نظر 
گرفته شــود. همچنین این کاله نشــان می دهد رانندگان حرفه ای چطور هنگام 

رانندگی با سرعت زیاد تمرکز خود را حفظ می کنند.

نوکیا سال آینده چهار گوشی جدید معرفی می کند
شرکت HMD Global چندین گوشی نوکیا را در دست معرفی و عرضه دارد؛ بنابراین طرفداران این برند باید منتظر گوشی های 

جدید باشند. پیش از این گزارش شده بود که سال آینده احتماال شاهد معرفی دو گوشی نوکیا ۱ و نوکیا ۶ خواهیم بود.
اما ظاهرا تعداد گوشی های جدیدی که سال ۲۰۱۸ از برند نوکیا معرفی می شود بیش از اینها خواهد بود. ظاهرا با بررسی آخرین 

نسخه از اپ دوربین نوکیا اطالعاتی در همین زمینه لو رفته است. در لیست مورد بحث نوکیا 9 پرچم دار جدید هم حضور دارد؛ 
به این ترتیب نوکیا در سال آینده ۴ گوشی جدید معرفی خواهد کرد. طبق اطالعات منتشر شده آخرین نسخه اپ دوربین 

نوکیا 5 شامل لوگوی چندین گوشی معرفی نشده نوکیاست. در این لیست شاهد حضور نوکیا ۱ در کنار تعدادی 
گوشی که در بازار موجودند مثل نوکیا ۲، نوکیا ۳، نوکیا 5، نوکیا ۶، نوکیا ۷ و نوکیا ۸ خواهیم بود، اما در 

عین حال گوشی هایی هم هســتند که تا به حال چیزی درباره شان نشنیده ایم، گوشی هایی 
مثل نوکیا ۴ و نوکیا ۷ پالس. در عین حال در لیست مورد بحث نوکیا 9 پرچم دار 

جدید هم حضور دارد. به این ترتیب نوکیا در سال آینده ۴ گوشی جدید 
معرفی خواهد کرد.

چه گوشی هایی هدیه کریسمس بودند؟ 
طبق بررسی هایی که کارشناسان در موسسه Flurry انجام داده اند گوشی های هوشمند و تبلت هایی 

که در هفته منتهی به کریسمس توسط مردم هدیه داده شده مورد بررسی قرار گرفتند و 
مشخص شده محصوالت برند اپل بیش از سایر محصوالت هدیه داده شده اند.

در میان گوشی های اپل، آیفون ۷ و آیفون ۶ بیش از آیفون ۸، آیفون 
۸ پالس و آیفون X هدیه داده شدند. احتماال این موضوع به 

دلیل به صرفه بودن مدل هــای قدیمی تر آیفون 
بوده است. باید اشاره کنیم که در مجموع 

گوشی ها و تبلت های اپل و سامسونگ حدود ۷۰ درصد دستگاه های هدیه شده در این روزها را 
تشکیل داده اند. اپل از این مجموعه سهم ۴۴ درصدی و سامسونگ سهم ۲۶ درصدی 

دارد. سهم سامسونگ نسبت به سال قبل در حدود ۶ درصد کاهش یافته است 
و البته گوگل در میان ۸ برند اول مطرح شــده در این حوزه نیست. 

پس از سامسونگ برند هواوی با 5 درصد سهم قرار دارد و 
سپس به ترتیب شیائومی، موتوروال، ال جی ، اوپو 

و ویو با درصدهایــی کمتر از ۳ درصد 
حضور دارند.

بازی های کودکان، جاسوسی می کنند

 Beer« و »Honey Quest« اپلیکیشــن های کودکانه ای ماننــد
Pong« در نگاه اول بسیار لطیف و جالب به نظر می رسند، با این حال 
گزارش نیویورک تایمز نشــان می دهد که توســعه دهندگان زیر این 
پوسته زیبا سرگرم جاسوسی از کاربران هستند. بر اساس تحقیقات این 
نشریه آمریکایی بیش از ۲5۰ بازی از جمله برنامه های مناسب کودکان 
از نرم افزارهای شــنود صدا برای رهگیری عالیق کاربران در تماشــای 
برنامه ها و تبلیغات تلویزیونی استفاده می کنند. تحقیقات این روزنامه بر 
نسخه های اندروید متمرکز بوده، اما برخی از این برنامه ها در اپ استور نیز 
ارائه شده اند. این برنامه ها حین نصب باید اجازه استفاده از میکروفون را 
از کاربر دریافت کنند، با این حال اغلب از متون مبهم و نامفهوم استفاده 

می کنند. نیویورک تایمز در گزارش خــود به حدود ۲5۰ 
بازی اشــاره کرده، اما کمپانی آلفونسو تاکید می 

کند که این نرم افزارها تقریبا در ۱۰۰۰ 
اپلیکیشن به کار رفته است.

تولید 
چراغ های 

روشنایی دارای 
پوشش نانویی آب گریز 

محققان ایرانی موفق شدند چراغ هایی با پوشش نانویی تولید 
کنند که این چراغ ها خاصیت آب گریزی دارد. اســتفاده از فناوری نانو 
در تولید چراغ های روشنایی از سوی محققان ایرانی ســبب شده تا بازدهی نوری 
آنها به صورت طوالنی مدت حفظ شود. چراغ های روشنایی که در فضای باز مورد استفاده قرار 
می گیرند، به صورت دائم در معــرض عوامل محیطی از جمله گردوغبار، بــاران و آلودگی قرار دارند، این 
پدیده ها، به خصوص در فضاهای پر گرد وغبار صنعتی، می توانند به شدت بر بازدهی نوری چراغ ها تاثیر بگذارند و سبب 
کاهش شدید نور آنها در مدت زمان کوتاه شوند ولی در چراغ های روشنایی نانویی این مشکالت وجود ندارد. در بیرونی ترین جداره 
نورگذر این چراغ ها، پوششی از جنس نانوذرات سیلیکا اعمال شده است که این موضوع سبب شده تا سطحی با ناهمواری های نانومتری 
ایجاد شود و زاویه تماس قطرات آب با سطح خارجی به نحو چشمگیری افزایش یابد و به اصطالح، سطح آب گریز شود؛ بنابراین ذرات گردوغباری که 

روی سطح خارجی قرار می گیرند، به راحتی برطرف می شوند و بازدهی نور چراغ مدت زمان بسیار طوالنی تری حفظ می شود.

عرضه لپ تاپ 
 کامال تاشوی سامسونگ 

با دوربین قدرتمند

سامسونگ بعد از 
عرضه دو لپ تاپ 
کروم بوک پالس 
و کروم بوک پرو، 
محصول جدیدی 
بــا صفحــه کلید 
کامال جداشونده 

و سیستم عامل کروم طراحی و آماده عرضه به بازار کرده است.
 imx۲5۸  این لپ تاپ که ناتیلوس نام دارد مجهز به حســگر دوربین قدرتمند
اســت که می توان با جدا کردن صفحه کلید از آن از ایــن محصول برای تهیه 
عکس های باکیفیت باال استفاده کرد. گفته می شود دقت دوربین این لپ تاپ 
۱۳ مگاپیکســل خواهد بود و کیفیت دوربین یادشــده با کیفیت دوربین های 
گوشی های هوشمند قدرتمندی همچون جی ۶، ردمی نوت ۴ و... برابری خواهد 
کرد؛ البته کیفیت باالی عکس های ناتیلوس تنها مربوط به این حسگر نیست 
و استفاده از دیگر ســخت افزارهای قدرتمند نیز در این مساله تاثیرگذار است. 
دوربین یادشده برای ضبط ویدئو با کیفیت ۷۲۰ پیکسل نیز قابل استفاده است 

که این امر در لپ تاپ ها و تبلت ها امری کم سابقه محسوب می شود.

نوکیا سال آینده چهار گوشی جدید معرفی می کند
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سرپرست اداره ورزش و جوانان تیران 
خبرداد:

کمبود سرانه ورزشی ۷۸ 
سانتی متر مربعی برای هر نفر 

تیران و کرون سرپرســت اداره ورزش و 

جوانان شهرســتان تیران و کرون گفت: جبران 
کمبود فضای ورزشــی در  تیران و کرون نیازمند 

مشارکت خیران و سایر بخش های اداری است.
مهدی مراد با اشاره به اینکه ۷۸ سانتی متر مربع 
برای هر نفر کمبود فضای ورزشی داریم، اظهار کرد: 
وزارت ورزش و جوانــان قادر به جبران این میزان 

کمبود سرانه ورزشی نخواهد بود.
وی با انتقاد از عدم همــکاری در واگذاری زمین 
برای احداث پــروژه های ورزشــی، تصریح کرد: 
احداث ورزشگاه کارگران شهرستان تیران و کرون 
با مشکل واگذاری زمین مواجه شده و به دلیل عدم 
واگذاری زمین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکنون در این خصوص  ســرمایه گذاری نکرده 
اســت. وی در پایان، ســخت گیری و بروکراسی 
اداری را از دیگر عوامل عدم ســرمایه گذاری در 

حوزه ورزش دانست.

رییس اداره بهزیستی اردستان:
 نگاه جامعه به معلوالن 

باید تغییر کند
رییس اداره بهزیستی اردستان  اردستان

گفت: اشتغال یکی دیگر از مشکالت مهم و اساسی 
معلوالن اردســتانی بوده که شــهرداری در این 
 خصوص نــگاه حمایتــی خوبی به آن داشــته 

است.
محمــد علی مطلــب زاده بــا بیان اینکــه نگاه 
جامعه به معلــوالن بایــد تغییر کنــد، تصریح 
کرد: اشــتغال و مناسب ســازی اماکن همچنان 
 مهم تریــن دغدغه کنونــی معلوالن اردســتان
 است.  وی تاکید کرد: خدماتی همچون پرداخت 
شهریه کامل دانشجویان معلول، اولویت اشتغال 
برای معلوالن تحصیل کرده، اعطای تســهیالت 
بانکی و معرفی به دوایر دولتــی مبنی بر اجرای 
قانون ســه درصد حمایت از معلــوالن به منظور 
اســتخدام و معرفــی بــه بنگاه هــای اقتصادی 
خصوصی، از مواردی بوده که ایــن اداره تاکنون 

انجام داده است.

مدیر شیالت جهاد کشاورزی استان:
گلپایگان در تولید ماهی 
قزل آال در استان برتر است

مدیر شیالت جهاد کشاورزی  گلپایگان

استان اصفهان اظهارکرد: میزان مصرف آبزیان 
برای هر نفر در جهان ۲۰ کیلوگرم  و در ایران ۱۰ 
کیلوگرم است، اما این میزان امسال نسبت به 
سال گذشته چهار کیلوگرم افزایش داشته است.

مجتبی فوقی گفت: ســمینار یک روزه بررسی 
ارزش های غذایی آبزیان در گلپایگان، ســوم 
بهمن ماه با هدف ارزش غذایی آبزیان و ارتقای 

مصرف برای سالمت جامعه برگزار می شود.
فوقی گفت: شهرســتان گلپایــگان در تولید 
ماهی قزل آال همــواره دارای عنوان های برتر 

استانی است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز 
خبرداد:

اقدامات الزم برای ثبت  
جهانی مسجد جامع نطنز

سرپرست اداره میراث فرهنگی  نطنز

نطنز اظهار داشــت: در راســتای آماده سازی 
مجموعه مسجد جامع نطنز برای ثبت جهانی 
یونسکو در یکســال اخیر اقدامات خوبی انجام 
شده است.حســین یزدان مهر  تصریح کرد: از 
مهم ترین فعالیت هایی کــه در محدوده بافت 
تاریخی مسجد جامع انجام شد، اتمام عملیات 
ســنگ فرش، بهسازی و بدنه ســازی محوطه 
مقابل مســجد جامع نطنز است که با اعتباری 
بالغ بر دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال صورت 
پذیرفت.وی بیــان کرد: با همــکاری ادارات و 
دستگاه های ذی ربط، جمع آوری کامل کابل ها 
و تیرهای برق و اجرای زمینی آنها و همچنین 
جاگذاری علمک های گاز و پست های مخابرات 

داخل دیوارها به صورت کامل صورت پذیرفت.
یــزدان مهــر در خصــوص ســایر اقدامات 
مرمتی در محوطه مســجد جامع نطنز اذعان 
داشــت: در نیمه نخســت ســال جــاری فاز 
اول بازســازی آتشکده ساســانی نطنز که در 
نزدیکی مســجد جامع قرار دارد با اعتبار ۹۰۰ 
میلیون ریال انجام شــد که تــالش می کنیم 
برای مرمــت نهایی این بنا که شــامل گنبد و 
 سقف ســنگی اســت، اعتبارات الزم را جذب

 کنیم.

علی اصغر قاسمیان با بیان اینکه دستورالعمل ها نباید مانع اشتغال شود، 
افزود: نباید درگیر دستورالعمل های دست و پاگیر باشیم و باید ایرادات 

را منعکس کنیم تا بررسی و رفع شوند.
وی اذعان کرد: دغدغه اصلی دولت، نظام و دغدغه مردم، اشتغال است 
و در عین حال مســائل معیشــتی مردم برای دولت مهم بوده و باید به 
آن پرداخته شــود.  وی عنوان کرد: دولت زمینه هایی را برای توســعه 
 و ایجاد اشــتغال جدید در نظر گرفته و تســهیالتی را به آن اختصاص 

داده است.
قاسمیان اجرای درست این دستورالعمل ها را وظیفه مسئوالن دانست 

و گفت: همه ما باید متوجه باشــیم که دولت زمینه هایی را برای ارائه 
تســهیالت ایجاد کرده اما اجرای درست این دســتورالعمل ها وظیفه 
 ما تلقی می شــود تا راهکارهــا و راهنمایی های درســتی را به مردم 

ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه طرح های حساب شده تری باید ارائه شود، تصریح کرد: 
الزم است دستگاه های اجرایی در کمیته های تخصصی اشتغال حضور 
داشته باشند و با ارائه تسهیالت فراگیر و ایجاد اشتغال پایدار و استفاده 

از صندوق توسعه ملی، طرح های حساب شده تری ارائه شود.
فرمانــدار شهرســتان دهاقان عنوان کــرد: با توجه بــه ظرفیت های 

شهرستان و سابقه موجود، بخشدار  باید به مدیریت و سمت و سوی بهتر 
و جهت دارتر شدن کمیته ها بپردازد تا به صورت تخصصی برگزار شوند.

وی با بیان اینکه سند توســعه از دوباره کاری جلوگیری می کند، اعالم 
کرد: سند توسعه چراغ راه و افقی پیش روی ماست که وضعیت موجود 
را نشان می دهد، همچنین ســند توسعه شهرســتان تبیین شده که 
 می گوید باید به چه ســمتی حرکت کنیم و از دوباره کاری خودداری 

می کند.
قاسمیان خاطرنشــان کرد: کارگروه های تخصصی سند توسعه شروع 
شده است و در راستای ظرفیت های اعتباری که در برنامه ششم توسعه 
برنامه ریزی شده و همچنین در تســهیالتی که ابالغ می شود، در سند 
توسعه شهرستان باید لحاظ شــود. وی تصریح کرد: سند توسعه نشان 
می دهد که جلب ســرمایه گذار و اعتبارات باید به چه صورت باشد و با 
توجه به این مقدمات و زمینه ها باید هماهنگی وجود داشــته باشــد و 
اعتبارات هم جهت دار باشند تا رشدی متناسب با امکانات داشته باشیم.

فرماندار شهرستان دهاقان وظیفه مســئوالن را القای امید در جامعه 
دانست و گفت: اقدامات ما باید القاکننده امید به مردم باشد تا بدانند که 
مســئوالن برنامه دارند و امید از طریق مسئوالن باید به جامعه منتقل 
شود. برخی مدیران رفتار، گفتار و عملکردی دارند که القا کننده یأس 
است و با ارباب رجوع و سرمایه گذار  بد رفتار می کنند. وی عنوان کرد: 
همه تالش های مسئوالن به دست مدیر بد سلیقه پنبه می شود در حالی 
که با حمایت درست از زمینه های فراهم شده و هدایت آن به سمت رونق 

اقتصادی، جذب سرمایه گذار محقق می شود.
قاسمیان، مســئوالن را خدمت گزار دانســت و اعالم کرد: رفتارهای 
مسئوالن باید القا کننده امید و نشاط به مردم باشد که به معنی واقعی 
تکریم ارباب رجوع و حمایت از سرمایه است؛ چرا که شأن خدمت گزاری 

و نوکری مردم را داریم و ارباب رجوع، آقای ماست.
وی اظهار کرد: تجربه نشان داده که تکریم و گوش دادن به ارباب رجوع 
و در حد توان پیگیر و پاســخگو بودن، مهم بوده و اگر باور و به آن عمل 

کنیم، زمینه های نارضایتی رفع می شود. 
فرماندار شهرستان دهاقان عنوان کرد: پرونده متقاضیان بررسی شده 
و الزم اســت ظرفیت های موجود در زمینه انرژی نــو، طرح های نو در 
کشاورزی و دام مطرح شده و در این راستا از کمیته تخصصی با محوریت 
شورا و دستگاه ها دعوت به عمل آید تا مطالعه و بررسی شوند؛ همچنین 

از تجربیات شهرستان ها و کشورهای دیگر استفاده شود.

فرماندار دهاقان:

دستورالعمل ها نباید مانع اشتغال شود

فرماندار شهرستان دهاقان اشتغال زایی را در اولویت دانست و اظهار کرد: در راستای اشتغال زایی همه باید تمام تالش خود را به  دهاقان

کار گیرند  و از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

اخبار

نگاه جامعه به معلوالن باید تغییر کند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم خمینی شهر در  خمینی شهر

مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: وزارت راه و 
شهرسازی می تواند الیحه های استفاده از الیه های 
بتنی را تقدیم به مجلس کند تا از این پس، استفاده 

از این نوع روکش جاده ها ترویج شود.
ســید محمدجواد ابطحی با بیان اینکه اســتفاده 

از این شیوه برای جاده کشــی، صنعت سیمان را 
در کشــور رونق می دهد، افزود: با تغییر تقاضای 
داخلی می تــوان از تعطیلی واحدهــای تولیدی 
سیمان جلوگیری کرد. وی همچنین تاکید کرد: با 
مشارکت انجمن سنگ ایران و اتحادیه سنگبری ها، 
اولین شــهرک فناوری آزاد و نمایشگاه و فروشگاه 

بین المللی و دائمی ســنگ برای تحقــق اقتصاد 
مقاومتی در دانشــگاه آزاد اســالمی خمینی شهر 

تأسیس و راه اندازی می شود.
ابطحی با اشــاره به لــزوم برندســازی در صنعت 
سیمان، تاکید کرد: برندسازی یکی از راه های مهم 

احیای صنعت سیمان در کشور است.
نماینده مردم خمینی شــهر با بیان اینکه دانشگاه 
آزاد خمینی شهر با ایجاد بخش ویژه سنگ می تواند 
نقش مهمی در صنعت سنگ استان داشته باشد، 

تاکید کرد: برای برون رفت از مشکالت و شکستن 
تحریم و نجات نفت از تــک محصولی بودن، راهی 
جز توجه به سنگ وجود ندارد و شش هزار و ۷۰۰ 
کارخانه فرآوری سنگ در کشــور، سرمایه بزرگی 

است که دولت باید به این بخش کمک کند.
وی در انتها اذعان کرد: شهرداری ها می توانند به 
یکی از عمده ترین مصرف کنندگان سنگ تبدیل 
شــوند و از ســنگ و ضایعات صنعت سنگ برای 

مبلمان شهری و حتی نماها استفاده کنند.

 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تاکید کرد:
لزوم برندسازی در صنعت سیمان 

حصر وراثت
10/324 آقای رضا پریشانی دارای شناسنامه شماره 955 به شرح دادخواست به کالسه  
852/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نورعلی پریشــانی به شناســنامه 9262 در تاریخ 1396/2/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بی بی جان حاجیان فروشانی 
فرزند محمد صادق، ش.ش 9721 )همســر( 2- عباس پریشانی فرزند نورعلی، ش.ش 
12679 )فرزند( 3- محمد حسین پریشانی فرزند نورعلی، ش.ش 358 )فرزند( 4- محمد 
حسن پریشــانی فرزند نورعلی، ش.ش 165 )فرزند( 5- محمد پریشانی فرزند نورعلی، 
ش.ش 830 )فرزند( 6- سعید پریشــانی فرزند نورعلی، ش.ش 2715 )فرزند( 7- رضا 
پریشــانی فرزند نورعلی، ش.ش 955 )فرزند( 8- علی پریشانی فرزند نورعلی، ش.ش 
11116 )فرزند( 9- زهره پریشــانی فرزند نورعلی، ش.ش 19685 )فرزند( 10- زهری 
پریشانی فرزند نورعلی، ش.ش12678 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6320 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/326 نظر به اینکه خواهان علی مقری بیدگلی دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه 
فاکتور به طرفیت مجتبی قائمی مجارنشین )جهت قرار ایتان سوگند(  به مجتمع شوراهای 
حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 
به کالسه 703/96 ثبت و برای تاریخ 96/11/17 ســاعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که 
در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 5/2/96/701 عباس اربابی مســئول دفتر شعبه 2 شورای حل 

اختالف آران و بیدگل )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/327 نظر به اینکه خواهان علی مقری بیدگلی دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه 
فاکتور به طرفیت مجتبی قائمی مجارنشین )جهت قرار ایتان سوگند(  به مجتمع شوراهای 
حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 
به کالسه 704/96 ثبت و برای تاریخ 96/11/17 ســاعت 17/20 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که 
در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 5/2/96/702 عباس اربابی مســئول دفتر شعبه 2 شورای حل 

اختالف آران و بیدگل. )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/312 آقای رجبعلی حاجی هاشمی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 9213 به شرح 
دادخواست به کالسه  840/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  مشــهدی صفرعلی حاجی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه 
9211 در تاریخ 1369/4/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا حاجی هاشــمی فرزند مشهدی صفرعلی، ش.ش 
114 )فرزند( 2- رجبعلی حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند مشهدی صفرعلی، ش.ش 
9213 )فرزند( 3- ربابه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 99 )فرزند( 
4- حسن حاجی هاشمی فرزند صفرعلی، ش.ش 246 )فرزند( 5- صدیقه حاجی هاشمی 
ورنوســفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 3992 )فرزند( 6- عشرت حاجی هاشمی فرزند 
صفرعلی، ش.ش 93 )فرزند( 7- خدیجه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند صفرعلی، 

ش.ش 453 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6306 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/311 خانم آمنه سعیدی دارای شناسنامه شــماره 394 به شرح دادخواست به کالسه  
846/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقدس نجارپور ورنوسفادرانی به شناسنامه 10810 در تاریخ 1396/7/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عباس سعیدی 
فرزند حسین، ش.ش 351 )فرزند( 2- آمنه سعیدی فرزند حسین، ش.ش 394 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6303 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )127 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/298 آقاي محمد رحمتي داراي شناسنامه شــماره 29 به شرح دادخواست به کالسه  
865/96 از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان رمضانعلي رحمتي انداني به شناســنامه 1169 در تاریخ 1394/10/1 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- حسین 
رحمتي انداني فرزنــد رمضانعلي، ش.ش 12813 )فرزند( 2- قاســم علي رحمتي فرزند 
رمضانعلي، ش.ش 3343 )فرزند( 3- محمد رحمتي فرزند رمضانعلي، ش.ش 29 )فرزند( 
4- ابراهیم رحمتي انداني فرزند رمضانعلي، ش.ش 76 )فرزند( 5- جواهر رحمتي انداني 
فرزند رمضانعلي، ش.ش 70 )فرزند( 6- شهناز رحمتي انداني فرزند رمضانعلي، ش.ش 
56 )فرزند( 7- خدیجه رحمتــي انداني فرزند رمضانعلــي، ش.ش 67 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 6293 شعبه 
 7 حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر )مجتمع شماره یک( )173 کلمه،  

2 کادر(
حصر وراثت

10/313 آقای رجبعلی حاجی هاشمی ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شماره 9213 به 
شرح دادخواست به کالسه  841/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلطان حاجی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه 
9212 در تاریخ 1366/8/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- مشــهدی صفرعلی حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند 
غالمعلی، ش.ش 9211 )همسر( 2- غالمرضا حاجی هاشمی فرزند مشهدی صفرعلی، 
ش.ش 114 )فرزند( 3- رجبعلی حاجی هاشــمی ورنوسفادرانی فرزند صفرعلی ،ش.ش 
9213  فرزند 4- حسن حاجی هاشــمی فرزند صفرعلی، ش.ش 246  فرزند 5- صدیقه 
حاجی هاشمی ورنوســفادرانی فرنزد صفرعلی، ش.ش 3992 )فرزند( 6- عشرت حاجی 
هاشمی فرزند صفرعلی، ش.ش 93 )فرزند( 7- ربابه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند 
صفرعلی، ش.ش 99 )فرزند( 8- خدیجه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند صفرعلی، 
ش.ش 453 )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: 6305 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

10/173 شماره اجراییه:9610420350500420  شماره پرونده:9609980350500173 
شماره بایگاني شعبه:960212 بموجب دادنامه غیابي مربوطه 9609970350500823 

محکوم علیهم 1- محمود علي توپچي فرزند قنبر 2- زهرا رحیمیان اکي فرزند ناصر هر 
دو به نشــاني مجهول المکان  متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 32/752/000 ریال 
و محمود علي توپچي محکوم اســت به پرداخت مبلغ 206/703/760 ریال بابت اصل 
خواســته در حق محکوم له فرید سراندي فرزند مجتبي به نشــاني استان اصفهان شهر 
اصفهان خیابان رزمندگان مجتمع زیتون طال و جواهري سراندي با وکالت الهام کاظمي 
اسفه فرزند محمد به نشاني اصفهان شیخ صدوق شمالي جنب داروخانه رامین ساختمان 
اندیشــه طبقه دوم واحد 5 همراه 09131698355 و به نسبت محکومیتشان به پرداخت 
مبلغ 8/805/952 ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوي و خسارت 
دیرکرد وفق شاخص اعالمي بانک مرکزي از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایي در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیست.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خــودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون 
اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 
5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 30853 شعبه 

5  دادگاه عمومي حقوقي اصفهان )465 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

10/176 شماره اجراییه:9610426798200012  شماره پرونده:9509986798200212 
شماره بایگانی شعبه:950212 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976798200038  محکوم علیه محمد صالحی به نشانی اصفهان 
طوقچی خ مصلی خ عطار نیشابوری سمت راســت جنب بستنی فروشی مخصوص ک 
ارشاد سرباالئی روبه روی مسجد پ 5  )مجهول المکان( محکوم است به پرداخت مبلغ 
170/200/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 455000 ریال خسارت دادرسی 
وپرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 94/4/20- 93/7/7 لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان کاوه شــفیعی فرزند احمد به نشانی 
اصفهان آبشار سوم پل غدیر ک باغ ارم پ 15 واحد 6 مقابل مجتمع کیمیا صادر و اعالم 
می گردد و دارای نیم عشر حق االجرا می باشــد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 

محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 30873 شعبه 49  حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )432 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

10/177 شماره اجراییه:9610426794200035  شماره پرونده:9609986794200234 
شــماره بایگانی شــعبه:960234 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794201273  و شماره دادنامه مربوطه 9609976794201827  محکوم علیه 
محمد قاسمی فرزند رجبعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی 
و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/715/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1396/1/20 لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له احسان آقا اســماعیلی فرزند محمد تقی به نشانی 
اصفهان خ خیام ک مسعود منزل فروجانی زاده و پرداخت نیم عشر حق االجر ا. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 30838 شعبه 12 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )411 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103623503551 ابالغنامــه:  شــماره   10 /332
9309983624700634 شماره بایگانی شعبه: 960806 فرماندهی انتظامی شهرستان 
اردستان شکوائیه به طرفیت آقای محمود پیام فرزند ابراهیم با موضوع تخریب مطرح که 
به این شعبه ) اصفهان شهرستان اردســتان خیابان قیام دادگستری اردستان(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9309983624700634 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان 
) 101 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/15 ساعت 11 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آ گهی می گردد  تا ایشان ظرف یک ماه پس  
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود درو قت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:400 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

اردستان) 101 جزایی سابق(  )132 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آراء
10/283 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي 
ميشــودتادرصورتي كه اشخاصي نســبت به صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي 
دارندميتوانندازتاريخ انتشــاراولين آگهي به مــدت دوماه اعتــراض خودرابه اداره ثبت 
واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وطرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك 
شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.
شماره 3 / 88 فرعي از23 اصلي فضل آباد 

1- راي شماره 139660302008005247 -  30 / 09 / 96 – رمضانعلي كفاش  فرزند 
حيدرعلي ششــدانگ يك باب خانه ومغازه متصله به آن مفروزي ازپالك 3 / 88 فرعي 
از23 اصلي سودآبادبه مساحت 163 مترمربع درازاء تمامت 163 سهم مشاع از1750 سهم 
ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محمدومحمودرضابراهيمي فرزندان عليرضا 

وراث مع الواسطه مرحوم فتح اله براهيمي  
تاريخ انتشارنوبت اول  16 / 10 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  01 / 11 / 96

م الف: 900 سيد اسداله موسوي  رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
حصر وراثت

10/314 آقای كرامت شيروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 233 به شرح دادخواست به 
كالسه  854/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان سكينه بزی خوزانی به شناسنامه 84 در تاريخ 1388/1/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن شيروی خوزانی 
فرزند جعفر، ش.ش 322 )همسر( 2- كرامت شيروی خوزانی فرزند حسن، ش.ش 233 
)فرزند( 3- رضا شيروی خوزانی فرزند حسن، ش.ش 2014 )فرزند( 4- غالمعلی شيروی 
خوزانی فرزند حسن، ش.ش 769 )فرزند( 5- فاطمه شيروی خوزانی فرزند حسن، ش.ش 
126 )فرزند( 6- طيبه شيروی خوزانی فرزند حسن، ش.ش 44 )فرزند( 7- زهرا شيروی 
خوزانی فرزند حســن، ش.ش 2013 )فرزند( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6313 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )176 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/318 آقای محسن روح اللهی با وكالت خانم فرزانه طباطبائی فخار دارای شناسنامه 
شماره 303 به شرح دادخواست به كالسه  819/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حيدرعلی روح اللهی ورنوســفادرانی به 
شناســنامه 166 در تاريخ 1396/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جميله روح اللهی ورنوســفادرانی فرزند مرتضی، 
ش.ش 12366 )همسر( 2- حســين روح اللهی فرزند حيدرعلی، ش.ش 8945 )فرزند( 
3- محســن روح اللهی فرزند حيدرعلــی، ش.ش 303 )فرزند( 4- پرويــن روح اللهی 
ورنوسفادرانی فرزند حيدرعلی، ش.ش 6524 )فرزند( 5- مرضيه روح اللهی ورنوسفادرانی 
فرزند حيدرعلــی، ش.ش 22626 )فرزند( و الغير.  اينك با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6315 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )167 كلمه، 2 كادر(
اجراييه

10/172 شماره اجراييه:9610426795700052  شماره پرونده:9609986795700451 
شــماره بايگانی شــعبه:960451 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096795700268 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976795700911 محكوم 
عليه محمد حسنی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك های 
موصــوف 281915-95/3/29 و 281914-95/3/15 تا زمان اجرای حكم بر اســاس 
 شــاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی و پرداخت 705000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
هزينه های نشر آگهی در حق محكوم له فاطمه كمالی دولت آبادی فرزند علی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ اشرفی اصفهانی )كهندژ( كوی 13 كوی شهيد گرشاسبی 
پالك 55 طبقه اول واحد اول و پرداخت نيم عشر حق االجرا،  محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتيبــی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند 
بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غيرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهای 
مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم كامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيــزه فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانــده اموال برای پرداخت ديون 
كافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شــش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجرای محكوميــت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. م الف: 30829 شعبه 27 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )430 كلمه،

 5 كادر(
اجراييه

10/174 شماره اجراييه:9610426794100068  شماره پرونده:9509986794101424 
شــماره بايگانی شــعبه:951424 بموجب درخواســت اجرای حكم مربوطه به شماره 
9610096794100979 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794100211 محكوم 
عليه هادی هاشمی شــاهزاده علی اكبری به نشــانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 5/930/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و مبلغ 120/000 ريال بابت هزينه نشــر آگهی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررســيد چك به شــماره های 243653 مورخ 1395/10/30 و 130641 مورخ 
1395/09/30 لغايت اجرای حكم در حق خواهان حميدرضا اعتزازيان فرزند حســين به 
نشانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر بن بست ميثم مجتمع مسكونی پيام واحد 3 و نيم 
 عشــر حق االجرا در حق اجرای احكام.  محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی 

برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از 
آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز كليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی 
يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه 
شــش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يــا توديع وثيقه يا معرفی 
كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394(. م الف: 30893 شعبه 11  حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم(  )428 كلمه، 5 كادر(
اجراييه

10/175 شماره اجراييه:9610426794100069  شماره پرونده:9509986794101423 
شــماره بايگانی شــعبه:951423 بموجب درخواســت اجرای حكم مربوطه به شماره 
9610096794100029 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794100142 محكوم 
عليه هادی هاشمی شــاهزاده علی اكبری به نشــانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ 180/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 5/420/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و مبلغ 120/000 ريال بابت هزينه نشــر آگهی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررســيد چك به شــماره های 243652 مورخ 1395/10/26 و 243651 مورخ 
1395/09/30 لغايت اجرای حكــم در حق خواهان حميدرضا اعتزازيان فرزند حســين 
به نشــانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر بن بســت ميثم مجتمع مسكونی پيام واحد 
 3 و نيم عشــر حق االجرا در حق اجرای احكام. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ

 اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتيبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و اســتيفا 
محكوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی 
كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزيری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه 
فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزيری درجه شــش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 

له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالــی 1394(. م الف: 30892 شــعبه 11  حقوقی مجتمع 
 شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهدای مدافع حرم( )427 كلمه،

 5 كادر(
ابالغ رای

10/323 شماره دادنامه: 9609973749101626 شماره پرونده: 9509983749100559 
شماره بايگانی شــعبه: 951041 خواهان: آقای عبدا... رادفر فرزند درويشعلی با وكالت 
آقای مجتبی حقيقی نجف آبادی فرزند محمد علی به نشانی نجف آباد خيابان امام كوی 
ارشاد مقابل حســينه ارشاد ابتدای كوچه شــهيد احمد موحدی مجتمع ارشاد طبقه سوم 
واحد 6، خواندگان: 1- آقای محسن رنجكش فرزند مهدی به نشانی اصفهان خ آتشگاه 
كوی سعدی سوپر سعدی 2- آقای محســن عباس نژاد فرزند حسن به نشانی مجهول 
المكان، خواسته: ابطال وكالتنامه، گردشــكار: دادگاه با توجه به بررسی مجموع اوراق و 
محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رســيدگی به شــرح ذيل  مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای عبداله رادفر فرزند درويشعلی با وكالت آقای 
مجتبی حقيقی به طرفيت آقايان محسن عباس نژاد و محسن رنجكش به خواسته ابطال 
وكالتنامه شماره 11132 مورخ 1393/8/7 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 292 
شــهرضا فی ما بين خواندگان و الزام خوانده رديف اول به تفويض و اعطا مالكيت رسمی 
و محضری در خصوص تمامت سهم انتقالی از شش دانگ پالك ثبتی 109 اصلی بخش 
يك ثبتی شهرضا و به موجب سند وكالت نامه تفويضی از جانب آقای سيد رضا طيبی به 
موجب وكالت نامه شــماره 7252 مورخ 1391/11/29 و مطلق خسارات دادرسی و حق 
الوكاله وكيل بدين شــرح كه وكيل محترم خواهان اظهار می دارد به موجب تصوير يك 
فقره قرارداد عادی مورخ 1391/12/8 اقدام به خريد يك قطعه ملك تحت عنوان باغ به 
مساحت قريبی 2390 متر مربع از خوانده رديف اول می نمايد كه با توجه به اينكه ايشان 
ملك مزبور را به صورت وكالتی و طبق سند وكالت از آقای سيد رضا طيبی انتقال گرفته 
بود وفق مفاد قرارداد متعهد به انتقال وكالتی آن بنام موكل می گردد وليكن نه تنها تاكنون 
اقدامی در جهت ايفا تعهد قراردادی خويش به عمل نياورده بلكه با توجه به عدم دسترسی 
موكل به قرارداد ضمن انتقال وكالتی سهام خويش به خوانده رديف دوم) به نحو صوری( 
 وی اقدام به طرح دعوی كيفری تصرف عدوانی بر عليه موكل نموده است كه دعوی تحت 
كالســه 940166 دادياری دهاقان ثبت و پس از احراز و اثبات يد مالكانه موكل منجر به 
صدور قرار منع تعقيب و قطعی گرديده است علی هذا با توجه به اينكه خوانده رديف اول 
متعهد به انتقال ســهام وكالتی خويش به موكل بوده برخالف آن اقدام به انتقال مال به 
غير نموده اســت علی هذا دادگاه با توجه به مودای اظهارات شــهود كه داللت بر صدق 
اظهارات خواهان می باشد رونوشــت مصدق قرارداد عادی، رونوشت سند وكالت شماره 
11132 مورخ 1393/8/7 خواسته های خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به 
مواد 519، 515، 198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر ابطال وكالتنامه شماره 11132 
مورخ 1393/8/7 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 292 شهرضا و الزام خوانده 
رديف اول به تفويض و اعطا وكالت رسمی و محضری در خصوص تمامت سهم انتقالی 
از 6 دانگ پــالك ثبتی 109 اصلی بخش يك ثبتی شــهرضا و به موجب ســند وكالت 
نامه تفويضی از جانب آقای ســيد رضا طيبی به موجب وكالت نامه شــماره 7252 مورخ 
1391/11/29 و الزام خواندگان بــه پرداخت مبلغ 1/115/000 ريــال به عنوان هزينه 
دادرســی و مبلغ 1/520/000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل صــادر و اعالم می دارد. 
رای صادره در خصوص خوانده رديف اول غيابی بوده و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه 
تجديدنظراصفهان می باشد و درخصوص خوانده رديف دوم حضوری بوده و ظرف بيست 
 روز پس از ابــالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر اســتان اصفهان 
می باشد.  م الف:96/292 شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان )586 كلمه، 

6 كادر(

تحديد حدود اختصاصی
10/315 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب ســاختمان پالك 1815 فرعی از 12953 
اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبــق پرونده ثبتی به نام ســيد اصغر مير نيام 
فرزند سيد محمود در جريان ثبت است و رای شــماره 13960302027000557 مورخ 
1396/6/28 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق 
قانونی نبوده است اينك بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعيين تكليف  و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1396/11/14 روز شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضيات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 
سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی 
ثبت و يا نماينده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:32242 شــبان رئيس ثبت 

اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)266 كلمه، 3 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/316 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك 1816 فرعی از 12953 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام ســيد اصغر مير نيام شــهرضا  
فرزند سيد محمود در جريان ثبت است و رای شــماره 13960302027001296 مورخ 
1396/2/7 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق 
قانونی نبوده است اينك بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعيين تكليف  و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1396/11/14 روز شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضيات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 
سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی 
ثبت و يا نماينده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:32240 شــبان رئيس ثبت 

اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)266 كلمه، 3 كادر(
مزايده

10/303 شــماره: 930206 اجرايی تاريخ 1396/10/11 با توجه به اينكه اجرای احكام 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شــهر در پرونده كالسه 930206 اجرا له خانم 
بتول رضايی فرزند تقی و عليه آقای اسماعيل رضايی فرزند تقی به خواسته مطالبه مبلغ 
260/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/205/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و مبلغ 12/440/000 ريال بابت حق الوكاله در حق محكوم له درنظر دارد ســهم االرث 
آقای  اسماعيل رضايی از پالك ثبتی 133/70 مجزی شده از 133/12 واقع در بخش 14 
ثبتی اصفهان بر اساس سهم 401 متر مربع مشاعی بدون عقب نشينی و ميزان در طرح 
100/25 متر مربع و با احتساب عقب نشينی سهم آقای اسماعيل رضايی برابر 67/10 متر 
مربع به مبلغ 1/503/750/000 ريال به نشانی خمينی شهر جاده نجف آباد مقابل مصالح 

فروشی خيريه امام حسن مجتبی )ع( حد جنوب جاده نجف آباد به صورت چند باب مغازه 
و انبار متصله با تســهيالت آب و برق و تلفن از طريق مزايده به فروش برساند. لذا جلسه 
مزايده در تاريخ 1396/11/14 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل اجرای احكام شعبه دوم 
حقوقی خمينی شهر واقع در خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی بسيج خواهران مجتمع 
قضائی شــماره يك طبقه اول برگزار می گردد و خريداران می توانند 5 روز قبل از مزايده 
از مورد مزايده كه به نشانی فوق الذكر می باشــد بازديد نمايند خريدار كسی می باشد كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد و خريدار بايد 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس 
و مابقی را ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در 
غير اين صورت 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد.  م الف:6294 اجرای احكام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر )284 

كلمه، 3 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/276 شماره:1396/04/452142 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ دو قطعه زمين 
مزروعی و مشــجر معروف كوهاب پا كپه مارچون تقريبًا يك رجل و سه ربع رجل پالك 
شماره 93 فرعی از 37 اصلی واقع در كشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام خانم مهرانگيز توكلی كشه فرزند حســين و غيره در جريان است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1396/11/11  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف:528 اداره ثبت اســناد و 

امالك نطنز)156 كلمه، 2 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/205 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب ســاختمان پالك شماره  11548/3291 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام سعيد شجره طيبه فرزند محمد 
در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شماره  
139660302027005783- 96/5/21 مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملك تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1396/11/11 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به 
كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند 
اعتراضيــات مجاورين و صاحبان امالك مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:31140 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان)193 كلمه، 2 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/215 چون تحديد حدود ششــدانگ يكبابخانه پالك شماره  39/149 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهــان كه طبق پرونده ثبتی به نــام علی دهقانی ارزنانــی فرزند رمضان در 
جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شــماره  
139660302027005580- 96/5/16 مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملك تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1396/11/10 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مالكين و مجاورين اخطــار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:31297 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان)193 كلمه، 2 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/214 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب مغازه پالك شــماره  39/148 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام علــی دهقانی ارزنانی فرزند رمضان 
در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شماره  
139660302027005583- 96/5/16 مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملك تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1396/11/10 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مالكين و مجاورين اخطــار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:31296 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان)194 كلمه، 2 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/213 چون تحديد حدود ششــدانگ يكبابخانه پالك شــماره  7949/353 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام محمد علی عابدی فرزند حسين علی 
در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شماره  
139660302027007004- 96/6/13 مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملك تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1396/11/11 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به 
كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند 
اعتراضيــات مجاورين و صاحبان امالك مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:31291 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان)193 كلمه، 2 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/212 چون تحديد حدود ششــدانگ يكبابخانه پالك شماره  10393/3617 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام صغرا عابدی جبلی فرزند حاجی محمد در 
جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای مفروز گرديده 
با توجه به اينكه اصل ملك تحديد حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/11/10 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:31289 شبان رئيس ثبت 

اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)191 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

10/308 كالسه پرونده 96/1216 شماره دادنامه: 1472-96/10/5 مرجع رسيدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: روح اله حيدری فرزند حسن به نشانی 
اصفهان شهرك صنعتی محمودآباد آخر خيابان 12 سنگبری آروين، خوانده: پيلسم مرادی 
فرزند پرويز  به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای روح ا... حيدری فرزند حسن  به طرفيت آقای پيلسم 
مرادی فرزند پرويز  به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال وجه يك فقره چك به 
شماره 912008/637929 مورخ 96/02/30 عهده بانك رفاه كارگران به انضمام خسارت 
دادرسی و خســارت تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چك 
و  گواهينامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضورخوانده در جلسه مورخ 96/09/25 
و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب وی علی رغم ابالغ از طريق نشر آگهی و  با عنايت به 
نظريه مشورتی اعضا شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و با توجه به وصف 
تجريدی بودن اسناد تجاری مستندا به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانــون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 و 519 و 
522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/300/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اســتهالك كامل دين بر مبنای شاخص  بهای كاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران  در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همين شورا و ســپس ظرف مدت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجديد نظر در 
محاكم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف:6311 شعبه سوم مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف خمينی شهر )366 كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

10/309  شماره 432/96 كالسه پرونده: 432/96 ، وقت رسيدگی: 96/11/25 ساعت 18 ، 
خواهان: سعيد مهدی موسوی ، خوانده: مرتضی رهنما، خواسته: مطالبه مبلغ 53/100/000 
ريال بابت يك فقره چك، خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 9 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويزماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ 
نشــر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 
 به هم رســاند. م الف: 6296 شعبه 9 حقوق شــورای حل اختالف درچه )130 كلمه، 

2 كادر(

اعالم مفقودی 
کارت دانشــجویی متعلق به آقای محمدرضا رهبرنیا 
با شــماره ملی 1810296447 و شــماره دانشجویی 
 9275042 متعلــق بــه موسســه آمــوزش عالــی 
دانش پژوهان پیشــرو مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط میباشــد از یابنده تقاضا می گردد کارت را به 

صندوق پستی به شماره 816551475 ارسال نماید.
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 در حال حاضر میلیون ها نفر در سراســر جهان به بیماری های ژنتیکی 
مبتال هستند و وراثت، ســابقه خانوادگی و شــرایط زیست محیطی 
مهم ترین فاکتور برای پیش بینی  خطر ابتال به بیماری های ژنتیکی است 
ولی سهم هر کدام در ابتال هنوز مشخص نیست. بر اساس بررسی های 
انجام شده از سوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی ۳ تا ۴ 
درصد نوزادانی که در کشور به دنیا می آیند، به یک بیماری ژنتیکی یا 
نقص مادرزادی مبتال هستند.این در حالی است که احتمال تولد نوزاد 
مبتال به بیماری ژنتیکی در ازدواج های فامیلی بیش از۲ برابر اســت و 

این موضوع در کشور ما که در آن سابقه ازدواج فامیلی سهم چشمگیری 
دارد ضرورت توجه بر این موضوع را بیش از پیش به نمایش می گذارد. 
به هر حال در کنار تمام آسیب ها و تحمل درد این نوع از بیماری ها اما 
در ســوی دیگر به دلیل اینکه فرد تا پایان عمر درگیر آن است پس در 
نتیجه هزینه درمان نیز به مراتب بیشتر و داروها جزو داروهای خاص و 

عمدتا وارداتی هستند وهزینه های زیادی برای خانواده به دنبال دارد.
زهرا مادری ۳8 ساله که دو سالی است متوجه بیماری کودک 5 ساله 
خود شده، می گوید : بیماری دخترم درمان قطعی ندارد و به دلیل اینکه 

به عنوان بیماری نادر و ژنتیکی است با کمبود داروهای آن و حتی بازار 
سیاه مواجه هستیم. بیماری دخترم با یک حالت تشنجی خود را نشان 
داده و بعد از مدتی تمام دســتگاه های بدن را تحت تاثیر قرار داد. زهرا 
ادامه می دهد: قبل از ازدواج مشــاوره ژنتیک رفته بودیم و با توجه به 
اینکه هیچ نسبت فامیلی با همسرم نداشتیم، اما امروز شاهد این بیماری 
هســتیم. حتی برای فرزند دوم نیز به مشــاوره مجدد رفته ایم و به ما 
گفته اند مشکلی وجود ندارد، اما واقعا برای ما داشتن فرزند دوم، دارای 

ریسک باالیی است. 
در بسیاری از مواقع، کارشناسان حوزه سالمت تاکید بر این نکته دارند 
که می توان با مراجعه قبل از ازدواج به مراکــز ژنتیک تا حد زیادی از 
ابتالی فرزندان به ایــن نوع بیماری ها پیشــگیری کرد؛ موضوعی که 
در این میان برای زوج های جوان، دوراهــی حیاتی را در پی دارد، این 

نکته اســت که آیا با صرف هزینه های 
سرسام آور این مشــاوره ها که تحت 
پوشش بیمه ای نیز قرار ندارد، می توان 
درصد باالیی از اطمینان را برای داشتن 

فرزندی سالم داشت یا نه؟
با توجه به این موضوع اما سال گذشته 
رییس ســازمان بهزیستی کشوراعالم 
کرد که تمــام زوج های جــوان باید 
پرسشنامه هایی را قبل از ازدواج تکمیل 
کنند تا از عوارض بعــدی جلوگیری 
شود. با این خبر تکلیف همه روشن شد. 
وی هدف از این غربالگری های قبل از 
ازدواج را راهنمایی و هدایت زوج های 
جوان، افزایش آگاهی و دانش آنان در 
جهت کاهش معلولیت  اعــالم کرد و 
یکی از مهم تریــن دالیل این تصمیم 
را جلوگیری از تولد ســاالنه حدود ۳۰ 
هزار کودک معلول در کشور دانست در 

این بین باید دید سهم طرح تحول سالمت برای کاهش هزینه های این 
بیماری تا چه حد نمایان می شود و این مشاوره ها می تواند مورد اعتماد 

و اطمینان باشد یا خیر؟

در پناهگاه حیات وحش قمیشلو اتفاق افتاد؛
 سگ های گله 

میش وحشی را دریدند
سگ های گله دامداری، میش وحشی را در پارک 
ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو اصفهان 
دریدند. رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو گفت: محیط بانان این اداره حین 
گشت و کنترل، دامدار و گله اش  را به سبب تلف 
شدن میش وحشــی در حمله سگ ها از منطقه 
اخراج کردند.مرتضــی جوهری افزود: همچنین  
پرونده صاحب گله در دســت بررســی مراجع 
قانونی است.میش وحشی از گونه های حمایت 

شده محیط زیست است.

 ۱۰ماه تالش برای سیراب 
نگه داشتن حیات وحش عباس آباد

به گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان نایین، در پی اســتمرار خشکسالی 
بســیار شــدید در عرصه هاي فالت مرکزي به 
ویژه پناهگاه حیات وحــش عباس آباد از ابتدای 
فروردین ماه و طی ۱۰ ماهه گذشــته بر اساس 
برنامه های حفاظتی تالش شبانه روزی و بي وقفه 
براي سیراب نگهداشتن انواع گونه هاي جانوري 
در پناهگاه حیــات وحش عباس آباد از ســوي 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نایین و 
با سختکوشــي واحدهاي محیط باني چوپانان و 

بیاضه صورت گرفته است.

اگرچه خشکسالی های شــدید و متوالی از ابعاد 
مختلف، زیســتگاه حیات وحــش را تحت تاثیر 
قرار می دهد ولي با توجه به اینکه در هر اقلیمي 
و به طور خاص اقلیم گرم و خشک و حیاتي ترین 
فاکتور بقاي زیســتیان آب بوده؛ لــذا تضمین 
پایداري منابع آبي در دســترس حیات وحش از 
مهم ترین برنامه هاي زیستي بوده است به طوري 
که طي ۱۰ ماه گذشته، ۶5 دهنه چشمه به طور 
مســتمر الیروبي و بهداشتي شــده و ۳5 دهنه 
چشمه نیز تعمیر اساسي شــده است.همچنین 
حدود ۴۰۰ متر تعویض لوله صورت گرفته است. 
از طرفی در راســتای توزیع متناسب آبی حدود 
۴۰۰/۰۰۰ لیتر آب از طریق سیار و بوسیله تانکر 
در ســخت ترین شــرایط جغرافیایي و جاده اي 
خاکي ناهموار کوهســتاني حمل و با تغذیه ۱۴ 
آب انبار موجود پایداري آب در دسترس حیات 
وحش تضمین شده است.نتایج این تالش بی وقفه 
سیراب نگهداشتن انواع حیات وحش کوهزی و 
شنزی به ویژه گونه هاي شاخص پلنگ، یوزپلنگ، 
جبیر، کاراکال، شــاه روباه، گربه وحشي، انواع 
پرندگان و جمعیت هاي فــراوان کل و بز و قوچ و 

میش وحشي بوده است.

قاتل ستایش قریشی اعدام شد
غالمحسین اســماعیلی، رییس کل دادگستری 
استان تهران ، اظهار داشت: با توجه به درخواست 
و تاکید خانواده ســتایش قریشــی، دختربچه 
افغانستانی که سال گذشــته به قتل رسیده بود، 

تمام مراحل اجرای حکم سپری شد.
وی ادامه داد: با توجه به تکمیل مراحل، صبح روز 

پنجشنبه حکم اعدام اجرا شد.
رییس کل دادگســتری تهــران اظهــار کرد: 
امیدواریــم اعمــال قانــون و اجــرای ایــن 
احــکام بازدارندگــی الزم را داشــته باشــد و 
 در آینده شــاهد تکرار این حــوادث و جنایات

 نباشیم.
۲۳ فروردین        سال گذشته بود که گزارشی مبنی 
بر وقوع قتل یک دختربچه ۶ســاله افغانستانی 
در روســتای خیرآباد ورامین تحویــل مراجع 

قضائی شد. 
گزارش حاکی از آن بود که ســتایش قریشــی 
که به گفته پــدر او یکشــنبه ۲۲ فروردین برای 
خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه 

بازنگشته است. 
در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱7ساله 
همســایه که دچار وسوسه شــیطانی شده بود، 
 او را ربــوده و پــس از تجــاوز به قتل رســانده

 است.

مشاوره هایی که خیلی هم قابل اعتماد نیستند؛

دردسر والدین

بیماری های ژنتیکی ممکن است از همان ابتدای تولد یا در طول سال های زندگی فرد خود را نشان دهد و در تمام سال های حیات، همراهش 
باشد. تولد هر نوزاد با بیماری های ژنتیکی او را وارد دنیای سخت و آزار دهنده ای می کند که هرگز از آن خارج نمی شود .

 بر اساس 
بررسی های انجام 

شده از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی ۳ 

تا ۴ درصد نوزادانی 
که در کشور به دنیا 

می آیند، به یک 
بیماری ژنتیکی یا 

نقص مادرزادی 
مبتال هستند

عکس  روز 

شیوع چاقی در اصفهان به 61/3 درصد  رسید

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه شیوع اضافه وزن و چاقی در ایران 59/۳ درصد 
است، گفت: شیوع چاقی در اصفهان به ۶۱/۳ درصد و 

شیوع کم تحرکی به 89 درصد رسیده است.
کمال حیدری اظهار کرد: شــعار امسال برای بسیج 

ملی تغذیه صحیح، »چاقی تهدید امروز و فردا، مراقب 
باشــید« اســت. وی افزود: بیماری های غیرواگیر، 
مهم ترین عامل مرگ و میر در کشــور به حســاب 
می آید، به طوری که 7۶ درصد کل بار بیماری ها در 

ایران به بیماری های غیر واگیر اختصاص دارد.

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه از مهم ترین عوامل بیماری های غیر واگیر، 
تغذیه نامناسب، مصرف کم میوه و سبزی و همچنین 
کم تحرکی است، گفت: در حال حاضر بیماری های 
قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر در افراد باالی 
۳۰ سال است. وی با بیان اینکه طبق آخرین بررسی 
انجام شده در افراد باالی ۲5 ســال در ایران، شیوع 
دیابت 9/5 درصد است، خاطرنشان کرد: این آمار در 

اصفهان به ۱۱/۶درصد می رسد؛ همچنین کلسترول 
خون باال در کشور ۴۱/8درصد شیوع داشته که این 

رقم در اصفهان ۴۶ درصد است.
حیدری ادامه داد: شــیوع کم تحرکی در افراد باالی 
۱8 سال در ایران 9۰/۳درصد و در اصفهان 89 درصد 
است؛ بر اساس استانداردها، مصرف قند و شکر افراد 
روزانه ۴۰ گرم است در حالی که این رقم در ایران به 

۶۶ گرم در روز می رسد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
شیوع چاقی در اصفهان به 6۱/3 درصد  رسید

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: به دلیل 
سهولت در دسترســی زندانیان هر خوابگاه دارای 
یک فروشگاه مجزا بوده و اقالم آن نیز زیر نظر وزارت 
بهداشت و واحدهای نظارتی درج قیمت شده که بعضا 
از قیمت های فروشگاه های سطح شهر نیز مناسب تر 
است.اسدا...گرجی زاده اظهار داشت: فرآیند حضور 
خانواده زندانیــان در زندان ها به دلیل امنیتی بودن 
این مکان همراه با بازرسی توسط آقا و خانم صورت 
می گیرد. وی افزود: ورود هر گونه شیء به داخل زندان 
به ویژه در زمان مالقات بــا خانواده ها ممنوع بوده و 

دلیل چند مرحله بازرسی نیز همین موضوع است.
مدیرکل زندان های اســتان اصفهــان در خصوص 
مکان مالقات زندانیان با خانواده هایشان عنوان کرد: 
در ســال های اخیر با کمک اتاق بازرگانی و خیرین 
کابین های مالقات تعویض شــده و از کیفیت قابل 
قبولی برخوردار است.وی اضافه کرد: در مورد مالقات 
حضوری به دلیل کمبود اعتبارات دولتی مکان فعلی 

با کمک خیرین به مجموعه ای بهتر و با امکانات کامل 
تبدیل خواهــد شــد.گرجی زاده در رابطه با قیمت 
اجناس فروشــگاه های داخل زندان، تاکید کرد: به 
دلیل ســهولت در دسترســی زندانیان هر خوابگاه 
دارای یک فروشگاه مجزا بوده و اقالم آن نیز زیر نظر 
وزارت بهداشت و واحدهای نظارتی درج قیمت شده 
که بعضا از قیمت های فروشگاه های سطح شهر نیز 

مناسب تر است.     

مدیرکل زندان های استان اصفهان:

قیمت ها در زندان از سطح شهر مناسب تر است
معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری گفت: تخلفــات پژوهشــی در ایران از 
متوسط جهانی بسیار پایین تر و در مقایسه با حجم 
باالی مقاله های بین المللی منتشــر شده از سوی 
دانشگاهیان کشورناچیز است.مسعود برومند افزود: 
سال گذشــته حدود 5۰ هزار مقاله علمی از سوی 
استادان و دانشجویان کشورمان در دنیا منتشر شد، 
اما تعداد تخلفات پژوهشی در مقایسه با آنها ناچیز 
است.وی بدون اشــاره به تعداد تخلفات پژوهشی، 
اظهار کرد: اقدامات بســیار خوبــی در دولت های 
یازدهم و دوازدهم برای مقابله با تخلف های احتمالی 

پژوهشی و علمی در کشور انجام شد.
وی ادامه داد: پیش از این نوشــتن پایــان نامه در 
برخی مناطق خاص در تهران یا شــهرهای دیگر به 
یک کسب و کار تبدیل شــده بود و هیچ ابایی نیز از 
این کار وجود نداشت، اما اکنون این کار به یک ضد 
ارزش تبدیل شده اســت.برومند با تاکید بر اینکه 

هدف نهایی ما به صفر رســاندن تخلف های علمی 
و پژوهشی اســت، گفت: قانون مقابله با تخلف های 
پژوهشی در مجلس به تصویب رسیده و آیین نامه ای 
نیز برای برخورد با این تخلفات به دانشگاه ها ابالغ 
شــده اســت.معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، افزود: آنچه که ما در این زمینه 
انجام می دهیم باید بر اســاس اســتاندارد و سطح 

جریمه ها با تخلف ها نسبت معقول داشته باشد.

معاون پژوهشی وزیر علوم:

تخلفات پژوهشی در کشور از متوسط جهانی پایین تر است

لزوم راه اندازی گرمخانه زنان در اصفهان

ساخت »عروسک های معلول« برای 
روحیه دادن به کودکان معلول

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان در خصوص لزوم ایجاد گرمخانه زنان در اصفهان گفت: ما برای زنان هم نیازمند گرمخانه هستیم، 
اما باید توجه داشته باشیم که زنان به موسسات و گرمخانه های خیریه ای اعتماد بیشتری نسبت به گرمخانه های دولتی دارند. محمود ابراهیمی  با 

اشاره به فعالیت یک عدد گرمخانه مردان در اصفهان اظهار کرد: یک واحد شلتر مختص بانوان توسط بهزیستی ایجاد شده است، اما به دنبال این هستیم که یک مرکز 
گرمخانه و مددسرای زنان دیگر در اصفهان داشته باشیم. وی با بیان اینکه راه اندازی گرمخانه جزو وظایف شهرداری است، افزود: البته در این راه همه دستگاه ها اعم از 
بهزیستی، علوم  پزشکی، کمیته امداد و حتی ثبت احوال، نیروی انتظامی باید در کنار شهرداری همکاری الزم را داشته باشند.ابراهیمی در خصوص نظارت استانداری 
بر این مراکز اظهار کرد: ما همه دستگاه ها را برای همکاری فعال می کنیم تا وظایف خود را نسبت به این مراکز انجام دهند و مرتب در حال بازرسی دوره ای آنها هستیم.

بهزیستی

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبر داد:

 دستگیری برادران سارق 
در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به 
مشکوک شدن نیروی انتظامی به خودرویی در 
ورزنه، گفت: با تعقیب این خودرو، دو ســارق 
ســابقه دار دارای جرائمــی در مــواد مخدر و 
 ســرقت به عنف که برادر هم بودند، دستگیر 

شدند.

حســن یاردوســتی اظهار کرد: یک خودروی 
مشــکوک توســط کالنتری ورزنه شناسایی 
شد که بعد از اســتعالم این کالنتری مشخص 

می شود، خودرو سرقتی است. 
وی افزود: با دخالت نیروی انتظامی ســارقین 
اقدام به فــرار کردنــد و با تعقیــب کالنتری 
ورزنه روبه رو می شوند که در جاده حسن آباد 
و حضور به موقع و بســته شــدن راه توســط 
کالنتــری رامشــه، به الســتیک خــودروی 
 ســارقین شــلیک شــده و خــودرو واژگون

 می شود.
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان در پایان 
خاطر نشــان کرد: با هوشیاری کالنتری ورزنه 
و رامشــه این دو سارق ســابقه دار دستگیر و 
به دلیــل حادثــه واژگونــی خــودرو، روانه 
بیمارستان شــدند و روز چهارشــنبه هر دو 
 مرخص شــده و در اختیار مقامات قضائی قرار

 گرفتند.

دستگیري سارق میلیاردي 
تجهیزات مخابرات

دســتگیري ســارق میلیــاردي تجهیــزات 
مخابراتي در تیران و کرون و کشف بار قاچاق 
اســباب بازي در شــهرضا از مهم ترین اخبار 
 نیــروي انتظامي طی چند روز گذشــته  بوده 

است.
سرهنگ ستار خسروي، رییس پلیس آگاهي 
استان اصفهان اظهار داشــت: در پي دریافت 
شــکایاتي مبني بر ســرقت از داخل خودرو 
در محدوده غرب شــهر اصفهان، رســیدگي 
به موضــوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهي قرار گرفــت. وي افــزود: کارآگاهان، 
 تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و یک سارق

 حرفه اي را شناســایي و حین سرقت از داخل 
خودرویي دستگیر کردند.

این مقام انتظامي بیان داشــت : فرد دستگیر 
شــده در بازجویي هاي پلیس به سرقت 5۰۰ 
میلیون ریــال اموال از خودروي شــهروندان 

اعتراف کرد .

 نجات چاهکن جوان
 از اعماق 3۰ متری چاه

با تالش آتش نشانان، کارگر چاه کن که در عمق 
۳۰ متری چاهی در خیابان ولیعصر گرفتار شده 

بود، به سالمت خارج شد.
ایمان کیانی فر، فرمانده آتش نشــانان اعزامی 
به محل حادثــه در این باره گفت: با رســیدن 
نیرو هــای عملیات به محل حادثــه چاهی به 
عمق ۳۰ متر، دیده شــد که یک کارگر از تبعه 
افغان هنگام حفر مسیر ارتباطی بین دو چاه، به 
علت ریزش یک سنگ به ابعاد 5۰ سانتی متر از 
دیواره چاه و سقوط روی دست و کتفش، دچار 

مصدومیت شده بود.
وی افــزود: آتش نشــانان به ســرعت پس از 
ایمن ســازی کامل محل حادثــه، کارگاه چاه 
را برپا کردند و بــا تجهیزات فــردی، خود را 
به اعماق ۳۰ متــری چاه رســاندند و کارگر 
 ۲5 ساله را به ســالمت به خارج از چاه انتقال

 دادند.

حوادث

با مسئوالن 

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان از کاهش ۶ 
درصدی آمار مراجعین ناشی از نزاع در هشت ماهه امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
علی ســلیمانپور اضافه کرد: در این مدت ۲7 هزار و ۱۴۳ 
نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی 

استان مراجعه کردند. وی اظهارکرد: از کل این مراجعان 8 هزار و 55۱ نفر زن و ۱8 هزار و 59۲ نفر مرد بودند. 
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان افزود: مراجعان به دلیل نزاع ۳۲ درصد از حجم مراجعان معاینات 

بالینی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.
وی همچنین به کاهش ۱/۳درصدی آمار متقاضیان دریافت سقط درمانی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: در این مدت ۴7۲ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی 

قانونی استان مراجعه و ۴۰5 نفر از آنها مجوز الزم را دریافت کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان از 
کاهش 6 درصدی نزاع در اصفهان 
خبرداد:

لطفا آرام باشید!

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: روند بستری 
 بیمــاران قلبی و ریــوی در بیمارســتان های اصفهان

 به دلیل آلودگی هوا افزایش یافته است.
طاهره چنگیز با اشــاره به اثرات آلودگی هوا بر سالمت 
مردم اصفهان اظهار داشت: آمار تفکیک شده در دست 

نیست که چقدر از مبتالیان بیماری های قلبی و یا ریوی در روزهای آلودگی هوا به بیمارستان ها مراجعه 
کرده اند. وی افزود: اما آنچه که مســلم است تشــدید عالئم در این مواقع برای افرادی است  که بیماری 
زمینه ای و سابقه بیماری قلبی و یا ریوی دارند؛ تشدید این عالئم منجر به بیماری شده و بستری ها افزایش 
پیدا می کند. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: یکی از علت های زمینه ای در تشدید عالئم قطعا 
آلودگی هواست، در زمستان نیز بستری مبتالیان حتی  به صورت کوتاه مدت در بیماران زمینه ای بیشتر 

می شود، اما تفکیک آنها دشوار است.

افزایش بستری 
بیماران در اصفهان با 
افزایش آلودگی هوا

فاطمه کاویانی

خبر
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گزارشات خیس خورده
گزارشات خیس خوردهپیشنهاد سردبیر:

    باران وحشت آفرین
»از روز سه شنبه باران شروع شد. روز چهارشنبه 
مذکوره از اول صبح تا نزدیک غروب آفتاب، دو 
سه مرتبه هر مرتبه به قدر یک ساعت به شدت 
باران می بارید و نزدیک به غروب، باران به طوری 
شــدت کرد که مایه خرابی بعضی از طاق های 

دکاکین بازار و موجب وحشت قلوب شد.«
 )روزنامه فرهنگ، 20
 جمادی اآلخر1301ه.ق(

   قربانی سیل زاینده رود
»آب زنــده رود نهایت طغیان را داشــته و همه 
روزه در تزاید است به خصوص در این دو سه روز 
بعد از بارندگی مذکــور که کمال طغیان و تزاید 
را پیدا کرده و سیالب عظیمی جاری شده است 
و خالیق دسته دسته و فوج فوج رجاال و نسوانا به 
تماشای سیالب همه روزه در کناره های رودخانه 
و باالی پل ها اجتمــاع و ازدحام می نمایند. روز 
پنجشنبه، 20 شهر مذکور که جمعیت زیادی از 
رجال و نساء به تماشای سیالب در باالی پل های 
رودخانه ازدحام کرده بودند. زنی که طفل شیر 
خواره ای در بغل داشته، در یکی از غرفات باالی 
پل ها رفته و نشســته و طفل خــود را در دامن 
خود گذاشته در بین آنکه ســرگرم تماشا بوده، 
از محافظت طفل غفلــت می کند.طفل مزبور از 
دامن او غلطیده به میان آب افتاده، غریق سیالب 

فنا و مفقود االثر شده است.«
 )روزنامه فرهنگ، 20
 جمادی اآلخر1301ه.ق(

   اولین سیل قرن چهاردهم
»عالوه بر اینکه از سی و سه چشــمه پل تماما 
آب در کمال طغیان و تندی و ارتفاع زیاد جاری 
بود، طرفین پل را نیز به قدر پانصد ذرع گرفته، 
جاده ای که از شهر به جلفا و سایر قرا و توابع می 
رود به کلی مسدود کرده، از آنجا نیز تجاوز کرده، 
بســیاری از زراعت هایی که در اطراف زنده رود 
بود، آب گرفت و بعضی از آنها را نیز شســته و از 
ریشه کنده بود،برخی از درختان کهنسال و تازه 
کاشته را نیز  که در اطراف رودخانه کشته بودند، 
آب از جا کنده می برد و کســی را دســترس به 
ضبط آنها نبود. یکی از پل های زنده رود نیز پلی 
است که معروف اســت به پل ماربانان)مارنان(، 
پانزده چشــمه و طاق دارد و آخــر پل متصدی 
به سدی است که از قدیم کشیده اند برای اینکه 
هنگام طغیان آب، جاده را آب نگیرد و راه عبور و 
مرور مردم مسدود نشود. این چند چشمه پل را 
نیز تماما آب گرفته، سد مزبور با جاده و راه عبور 
و مرور همه در زیر آب پنهان شــده بود . تقریبا 
یک ذرع از روی ســد مذکور فرو می ریخت و تا 
جنب بازارچــه و امامزاده را که تا پل مســافت 
زیادی دارد، آب فرو گرفته بود و در آن دو شب و 

روز کسی از این راه عبور و مرور نتواست بکند.«
)روزنامه فرهنگ، 12 رجب 1301ه.ق(

   خشکسالی قجری!
»چون زمســتان گذشــته برف چندانی نیامد 
و در ایام بهار هم بارندگی نشــد، ارباب زراعت 
از کم آبی تنگی می کشــند. مع هذا قلت آب تا 
درجه ای نیست که بیم آفتی از برای محصوالت 

و مزروعات باشد.«
)روزنامه فرهنگ، 2 ذیقعده 1305ه.ق(

   برف بی سابقه
»روز جمعه دوازدهم شهر ربیع الثانی سه ساعت 
به غروب مانده شــروع به باریدن برف شــده، 
تمام شــب را و روز شــنبه را نیز تا سه ساعت از 
دسته)ساعت 12 ظهر و شب( گذشته می بارید 
قطر برف بیشتر از نیم ذرع شد. سال هاست در 
اصفهان چنین برفی نیفتاده بوده اســت. در روز 
مذکور تمام کوچه ها و طرف و شوارع شهر بند 
آمده در بازارها و دکاکین را باز کردند.در جایی 
مثل اصفهان که کوه هایش خالــی از جنگل و 
هیزمش منحصر به درختان خشک باغات است 
و ذغال بسیار گران است، چنین زمستان سختی 
از برای فقرا و کســبه، شــکی نیست که اسباب 

زحمت و اضطراب خواهد بود.«
 )روزنامه فرهنگ، 15 
ربیع اآلخر 1304ه.ق(

   سیل زدگان حسین آباد!
»روز جمعه آقای مســتوفی، بخــش دار حومه 
و...اعضای کمیسیون کمک به سیل زدگان، به 
حسین آباد رفته و در آنجا آقایان تحقیقاتی در 
اطراف خســارت دیدگان کرده  و به عالوه نهر 
جدیدی که برای جریان سیل در باالی حسین 
آباد حفر می شود، بازدید و قرار شده که از طرف 
بخش داری به رعایای دهســتان های سیچان 
و... بنویســند که با دادن َمرد، کمک به حفر نهر 
بنمایند و نیز مقرر شده که نهر فرح آباد را تنقیه 
نمایند تا در مواقع بارندگی آب های ســیل در 
آن نهر نیز جریان پیدا کند و نیز مقرر شــده که 
معمار شهرداری به حســین آباد رفته و میزان 
خرابی و خسارات رعایا و اشخاص را معین نماید 
و کالنتری بخش 5 و دهداری حســین آباد نیز 
صحت عدم استطاعت و خسارت وارده به سیل 
زدگان را تصدیق نمایند تا کمیســیون پس از 
تکمیل تحقیقات اقدام به تقسیم اعانه فیمابین 

آنها بنمایند.«
)روزنامه اخگر،28 آذر 1317ه.ش(

»اکنون که پنجشنبه 11آذرماه و پنجم ربیع الثانی 1374ه.ق 
است، اخبار موحش از بارندگی اصفهان می رسد که خرابی 
زیاد بارآورده و مردم را به وحشت انداخته است. اتفاقا طهران 
و شیراز نیز بارندگی بسیار است. خدا رحم کند...« این بخشی 
از یادداشت های جالل الدین همایی درباره باران عجیب سال 
1333 خورشیدی است. بارندگی غیرعادی که مردم اصفهان 
را دعاگویان به مساجد و امامزاده ها کشاند. اصفهان از این 
برف و باران ها زیاد به خودش دیده. سال ها پیش از اینکه، 
زاینده رود تبدیل به خشــک رود فعلی شود، بارها و بارها 

شاهد طغیان های خاطره انگیز و گاه مخرب بوده است. 

    اول ماه عقرب شروع می شد
محمد مهدی ارباب، شــرحی از وضعیت آب و هوایــی اصفهان در 
عصر قاجار نوشــته که قطعا با اوضاع امروزی تفاوت های بســیاری 
دارد:»بارش این شهر به اعتدال است، بارندگی زیاد ندارد. از اول ماه 
عقرب که ماه هشتم سال است، موسم بارش است و اکثر شروع آن در 
این ماه می شود و تا دو ماه از نوروز گذشته که اوایل جوزا باشد آخر آن 
است و قطع می شود و در این بین احیانا بارانی می بارد و در زمستان 
کمی برف می آید و اکثر به سالی زیاده از چهار یا پنج برف نبارد و باقی 
آنچه آید همه باران است و از این تقریر معلوم می شود که در حوالی 
اصفهان زراعت دیم ندارد، اال در امکنه قریب به سرچشمه زاینده رود 
که فریدن و چهارمحال باشد جهت کثرت برف و باران دیم و آبی هردو 
دارند.« برای اصفهان امروز اما متاســفانه بارش چهار یا پنج برف به 
آرزویی محال تبدیل شده است. برف که سهل است، از بارندگی های 

فصلی هم دیگر خبری نیست.  

    باران عجیب سال 1333
عین الســلطنه در ضمن خاطرات یکی از روزهای سال 1313ه.ق 
بارانی مرگبار را در مازندران خبر داده اســت:»تقریبا چهل و هشت 
ســاعت تمام برف و باران آمد که برف های آن تکه تکه و هر تکه به 
قدر یک نان برنجی قزوین بود. امروز صبح هم به قدر ســه انگشت 
زمین نشســته و پارو کردند. دیگر شــرح خرابی و نداشتن مسکن، 
عام و همه مبتال. یک اتاق آباد در این شــهر باقی نمانده. ناله خرابی 
از هر خانه بلند است.« بارش چنین باران ویرانگری در اقلیم پرباران 
شمالی شاید مورد نادری نباشد، اما رویدادی که در سال 1333 در 
اصفهان پیش آمد، قطعا در چندین قرن گذشته بی سابقه بوده است. 

لطف ا...هنرفر درباره این باران شگفت انگیز نوشته:»اتفاق افتاده است 
که چند ســال متوالی حتی یک برف هم در فصل زمستان نباریده، 
در صورتی که در یک سال اســتثنایی چهل روز متوالی آسمان این 
شهر ابری بوده و برف های ســنگین باریده است. در اصفهان معموال 
تغییرات آب و هوا و انقالبات جوی کمتر دیده شده است و اگر استثنا 
در ســالی انقالب جوی رخ دهد نیز بسیار محســوس و قابل توجه 
است، چنانچه از اواخر آبان تا آخر نیمه اول آذرماه سال 1333 برای 
مدت بیســت روز متوالی باران هایی بارید که مسلما در تاریخ پانصد 
سال اخیر این شهر نظیر نداشته است...« ذکر ویرانی های این باران 

 هم تلخ و هم خواندنی اســت:
»به خانه های مسکونی و ابنیه 
شــهر و بناهای باســتانی که 
برای مقاومــت در مقابل چنان 
باران های بــی ســابقه آماده 
نبودند، خسارات فراوانی رسانید 
و رعب و وحشتی عجیب مردم 
را فرا گرفت. باران های مزبور در 
مدت 20 روز به میزان یکصد و 
شصت و هفت میلیمتر رسید و 

مردم فقیر و ساکنین قسمت های قدیمی شهر که خانه های گلی آنها 
را آب باران فرا می گرفت و خراب می شــد به شبستان های مساجد 
بزرگ و تاریخی پناه بردند و به دنبال ریزش این باران ها زاینده رود 
در روزهای شانزدهم و هفدهم آذر1333 طغیان بی سابقه ای کرد و 
شهر اصفهان مورد تهدید واقع شد.« استاد همایی هم خاطراتی از آن 

روزها دارد:»بارندگی بی ســابقه از اواخر آبان ماه شروع و تا مدتی از 
آذرماه 1333 شمسی دوام داشت. در اثر بارندگی 28 روزه، در حدود 
صد میلیون تومان به اصفهان خسارت وارد شده و علی التحقیق صِد 
هفتاِد)هفتاد درصد( خانه ها و عمارات اصفهان خراب شده و حکایاتی 
رخ داده که از عجایب تاریخ اصفهان اســت!« البته همایی شرح این 

عجایب را متاسفانه ننوشته است.

    باران صفوی
ژان شــاردن، ســفرنامه نویس عصر صفوی گزارشــی خواندنی از 

بارانی ســیل آســا در عصر شــاه 
سلیمان دارد:»روز نهم باراني تند 
و سیل آســا در اصفهان آغاز شد و 
چهار روز متوالي بــه تناوب ادامه 
یافت. نزول چنین باراني درازمدت 
و رگبار مانند زیاد اتفاق نمي افتد؛ 
اما اگر باریدن بــاران تند و بردوام 
باشد زمین تا عمق ســه پا گلناك 
مي شود.روز بیست و سوم نیز توفاني 
مهیب، توأم با ریزش شدید باران و 
تگرگ برخاست. باران و تگرگ چنان تند مي بارید که من در سراسر 
عمر چنان حالتي ندیده بودم. بر اثر بیســت و چهار ساعت بارندگي 
تند و پیاپي در کوي ها و برزن ها جوي هاي آب روان شــد. بسیاري 
از خانه ها و باغ ها ویران و دیوارها فرو ریخت.بر اثر طغیان زاینده رود 
عده زیادي از عمارات نزدیک آن منهدم شد و سیل به خیابان ها که 

گردشگاه مردمان بود سرازیر شد.خسارت ناشي از این باران سیل آسا 
بســیار و افزون بر دو میلیون بود. تنها به ســاختمان هاي متعلق به 
شاهنشاه بیش از صد هزار اکو زیان رســید.« مردم اصفهان صفوی 
حتما خبری از طلسمی نداشته اند که اهالی ورزنه چند قرن پیش از 
آن برای بند آمدن بارش های ویرانگر استفاده می کرده اند. طلسمی 
که شرح آن در کتاب محاسن اصفهان آمده:»دراین ناحیت)ورزنه( در 
دیهی، معلوم اهالی آن مهره هایی باشد که به زبان ایشان مهره تذرك 
گویند، هرگه که ابری با تگرك ظاهر شــود، آن مهره ها را بر اطراف 
حصار قلعه ها و دزها)دژها( در آویزند، به قدرت الیزالی هم در ساعت، 

ابر از صحرای آن دیه، متقشع و متفرق شود.«

  سیل به گزارش بیهقی
بیهقی در کتاب تاریخ ارزشمند خود شرح خواندنی یک سیل تاریخی 
را ثبت کرده است:»روز شــنبه نهم ماه رجب میان دو نماز بارانکی 
خرد خرد می بارید چنان که زمین ترگونه می کرد. و گروهی از گله 
داران در میان رود غزنین فرود آمده بودند و گاوان بدانجا بداشــته، 
هرچند گفتند از آنجا برخیزید که محال بود بر گذر سیل بودن فرمان 
نمی بردند، تا باران قوی تر شد کاهل وار برخاستند و خویشتن را به 
پای آن دیوارها افکندند که به محلت دیه آهنگران پیوســته است و 
نهفتی جستند و هم خطا بود و بیارامیدند و بر آن جانب رود که سوی 
افغان شال است بسیار استر سلطانی بسته بودند در میان آن درختان 
تا آن دیوارهای آسیا و آخورها کشیده و خرپشته زده و ایمن نشسته، 
و آن هم خطا بود که بر راه گذر سیل بودند.« تا اینکه سیل در می رسد 

و گله را باخود می برد.

    رفتگران آب
به درستی از ســامانه بلدیه در عصر ناصری در اصفهان خبر نداریم. 
اما در گزارشات روزانه عین الســلطنه جزئیات جالب توجهی درباره 
رفتگرانی آمده که در تهران، آب گرفتگی معابر را پس از بارندگی های 
شدید برطرف می کرده اند.هیچ دور از ذهن نیست که در اصفهان هم 
چنین دم و دستگاهی بوده باشد:»از دیشب ساعت چهار تا یک ساعت 
به ظهر مانده باران، بعد برف و باران تا غروب آمد.کوچه و خیابان ها 
گفتند معرکه شده اســت. از این بلدیه ابدا چیزی دستگیر نشد، در 
این مدت از اقدامات آنها یک روز دیده شد که سی چهل عمله با پارو 
راه انداخته گل های خیابان را گله گله جمع کردند که دو ساعت بعد 
از آن باران آمده به جای خود برد... مزه اینجاست چندی است ادعای 
مقرری می کنند که همانطور کــه وکالی مجلس مقرری گرفتند به 

ما هم بدهید.«

یادی از اصفهـان بـارانـی
پیش از آنکه رگ های حیاتی اصفهان خشک شود، این شهر بارندگی های تاریخی زیادی را تجربه کرده است

پل مارنان همواره خط مقدم نبرد زاینده رود با سیل های خروشان بوده است. در روزگار قدیم که هنوز خبری از سد زاینده رود 
نبود و خشکسالی و سوءمدیریت مانند امروز دامن رودخانه را نگرفته بود، مارنان چندین بار دچار سیل های ویرانگر شد و 

بخش هایی از آن ویران گشت. سیل سال 1333 یکی از معروف ترین این سیالب های تاریخی است. 

» طی دوران اقامت خود فرصت یافتم از مناظر و ساختمان ها و میدان های جالب عکس برداری کنم و خوشحالم که این عکس ها، یادگاری 
از بسیاری عمارات کهن است که بعدها خراب شدند و از بین رفتند...« این یادداشت های یک تلگرافچی معمولی است که در ابتدا در یکی از 
شهرهای کوچک آلمان زندگی می کرد ولی بعدها در اصفهان یک عکاس بنام و معروف شد، نام او »ارنست هولتسر« بود. او در اواخر سال 
1863 میالدی به اصفهان آمد و در تلگرافخانه اصفهان مشغول به کار شد و به مدت 20 سال در اصفهان بود و در همین شهر تشکیل زندگی 
داد، اما آنچه سبب معروفیت او در تاریخ شده شغل اصلی او نیست بلکه عکس هایی است که او از وضعیت اجتماعی و بناهای آن دوران گرفته 
است. بناهایی که اکثر آنها بعدا و در دوران ظل السلطان حاکم اصفهان در زمان ناصرالدین شاه قاجار از صفحه روزگار محو و نابود شدند؛ البته 
مردم و عوامل طبیعی هم در این تخریب ها بی تاثیر نبوده اند: » طوفان درخت های چهارباغ را از جا می کند و جای آن چیزی کاشته نمی 
شود. باد و بوران و یخبندان ساختمان های کهن را می ترکاند و کسی آنها را تعمیر نمی کند و سنگ و آجرهای آنها برای ساختمان خانه های 
نو بکار می روند. مردم ترجیح می دهند قسمت های جدیدی بسازند و قسمت های کهنه را به حال خود واگذارند که در هم بریزند آنها به 
ساختمان های نو عالقه مندند..«  دوران او دورانی است که در آن ایران شاهد تغییرات بسیار چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی است. از 
نظر سیاسی دوران نفوذ بیگانگان در ایران است و از نظر اجتماعی آغاز غربی شدن اجتماع و تغییر کردن طرز لباس پوشیدن و آداب و سنن و 
حتی تغییر در معماری و دکوراسیون منازل. چنانچه خود هولتسر می گوید: »عمارات کهن، عادات و آداب تدریجا از بین می روند به طوری 
که تا چند سال دیگر بسیاری از آنچه را که شاردن و تاورنیه به وصف آورده اند پیدا نتوان کرد.« عالوه بر تصاویری که از او ثبت شده یادداشت 
های جالبی هم از مشاغل و آداب اجتماعی دارد مشاغل و آدابی که امروزه انسان از شنیدن آن تعجب می کند. او در مورد آداب و وضعیت 
مکتب خانه ها و مراسم عروسی و عزا و موارد دیگر توضیحاتی داده اســت. وی مردم اصفهان را دارای استعداد زیاد برای فراگیری صنایع 
مختلف معرفی می کند. هولتسر در اصفهان با یک ارمنی به نام مریم ازدواج کرد و منزلی در محله جلفا برای خانواده خود بنا کرد که تصویر 
آن در کنار سایر عکس های وی به چشم می خورد. او در طول 35 سال فعالیت خود 3000 شیشه نگاتیو تهیه کرد که حتی پس از مرگ 

او در سن 76 سالگی و تا 38 سال بعد در صندوقچه ای از دسترس همگان مصون بود و بعد توسط نوه او به طور اتفاقی کشف شد.

عکس روزعکاس مسیحی در اصفهان قجری
چهارسوق

شکل گیری محله جلفا
سال 1598 میالدی سالی اســت که هنوز اثری از محله جلفا 
در اصفهان نیست. در این سال است که اصفهان تازه قرار است 
تبدیل به یکی از معــروف ترین و بزرگ ترین شــهرهای یک 
امپراتوری شــود و این درســت مصادف با زمانی است که شاه 
عباس اول صفوی، پایتخت خود را بــه اصفهان انتقال داد. 12 
سال قبل، او زمام کشور را به دست گرفت. در آن زمان ارمنستان 
 در اشــغال عثمانی بود و عثمانیان بســیار بد با ارمنیان رفتار

 می کردند طــوری که بســیاری از ارمنیان معتبر شــروع به 
مهاجرت به ایران کردند. از جمله این افــراد خواجه نظر یکی 
از عالی رتبه ترین مقامات جلفا بود که در ایران اسکان یافت و 
اکنون خیابان نظر به نام اوســت؛ البته بعدا و پس از حمله شاه 
عباس به ارمنستان و شکست عثمانی در آنجا، او ارمنیان را به 
اصفهان کوچاند. ارمنیان در محله هــای مختلف و بین مردم 
زندگی می کردند » آنچه ملک ما بوده باشد ایشان را جا دهید و 
تتمه که بماند خانه های رعیت را کرایه کرده و به جهت ایشان 
جا تعیین نمای که ان شاءا... تعالی در آینده به جهت خود خانه 
سازند. می باید که جمعی که با ایشان نزاع کرده اند تنبیه بلیغ 

نمایی.« این بخشی از فرمان شاه عباس در سال 1612 میالدی 
است که هفت سال بعد از کوچ ارمنیان داده شده است. سرانجام 
51 سال بعد و درزمان شاه عباس دوم همه ارمنی هایی که در 
محله های مختلف اصفهان ساکن بودند به هم کیشان خود در 
ساحل زاینده رود پیوســتند و محله های جلفای نو را تشکیل 
دادند. چون در این قسمت زمین های کشاورزی بود، توانستند 
نقشه ای مهندسی شده و زیبا جهت معماری جلفا طرح کنند. 
خیابــان طوالنی نظر، جلفــا را به دو بخش تقســیم کرد. این 
خیابان وسط جلفا قرار داشته است. در کناره زاینده رود هم 10 

بخش تقسیم شده که کوچه های آن همگی به خیابان نظر می 
رسید. در کوچه ها هم خانه ها ساخته شدند و خانه های افراد 
مرفه تر به رودخانه نزدیک تر بود. این شهرك جدید جلفای نو 
نام گرفت. محله های سنگتراش ها و ایروانی ها و تبریزی ها را 
جلفای قدیم می گفتند که قبل از ایجاد شهرك جدید ساکنان 
آن از شهر به اینجا رانده شده بودند. در شهرك جلفای نو با گذر 
زمان 24 عدد کلیســا هم در محله های مختلف ســاخته شد. 
در خود شهر اصفهان هم که قبال ارمنیان زندگی می کردند 6 
کلیسا وجود داشت، اما در حال حاضر تنها 13 کلیسا در منطقه 
جلفا باقی مانده اســت. از جمله قدیمی ترین کلیساهای جلفا 
کلیسای هاکوپ مقدس است که در سال 1607 میالدی ساخته 
شده است. تقریبا هفت سال بعد هم کلیسای مریم مقدس در 
مجاورت آن ســاخته شد، اما از دید گردشــگری این کلیسای 
وانک است که در سال 1664 میالدی ساخته شد و مجموعه ای 
است از برج ســاعت )ناقوس( و نمازخانه با نقاشی های بسیار 
زیبا و موزه و کتابخانه و اولیــن چاپخانه ایران هم در این مکان 

قرار دارد.

اصفهانگردی قصه برف زرد!
حتما از سالخوردگان داستان هایی درباره، طوفان های عجیب 
یا باران های شدید و برف های سنگین شنیده اید. برف هایی 
که تا باالی چارچوب در خانه های می آمده و معابر را مسدود 
می کرده است یا باران هایی که چندین شبانه روز می باریده و 
مردم برای بند آمدنش دست به دعا می شده اند، اما معزالدین 
مهدوی، خاطره ای از اصفهان قدیم دارد که در آن شاهد بارش 
برفی به رنگ زرد بوده است:»به خاطر دارم در یکی از زمستان ها 
در اصفهان برفی آمد که رنگ آن زرد بود و موجب تعجب شدید 
اهالی شد. بعضی اشخاص کنجکاو مقداری از آن را جوشانده 
بودند که بدانند ماده زرد چه است ولی چون اسباب هایی که 
با آن تجربه می کردند دقیق نبوده، نتوانستند بدانند.« هرچند 
کنجکاوان اصفهان قدیم موفق به کشف این راز نشده اند، اما 
مهدوی خود فرضیه ای برای جواب این مسئله دارد:»...منشأ 
 باد زرد و برف زرد یکی است و آن هم وجود خاک های گوگردی 

می باشد که به وسیله طوفان و بوران جابه جا می شود.« 

در 
حاشیه 
تاریخ

قرائتخانه

بارش چنیــن باران ویرانگــری در اقلیم 
پرباران شمالی شــاید مورد نادری نباشد، اما 
رویدادی که در ســال 1333 در اصفهان پیش 
آمد، قطعا در چندین قرن گذشــته بی سابقه 

بوده است

مهرداد موسوی خوانساری

محمدرضا موسوی خوانساری
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خط و نشان قلعه نویی برای سپاهان

پیشنهاد سردبیر:

 عربستان
 برنده احتمالی مناقشه فوتبالی

در شرایطی که در فدراســیون فوتبال مدعی 
کــه  بودنــد  شــده 
ن  ســیو ا ر کنفد
فوتبال آسیا دیگر 
با برگــزاری بازی 
تیم هــای ایرانی و 
عربســتانی در زمین 
بی طــرف موافقت نخواهد 
کرد، اما گویا باز هم عربستانی ها برنده مناقشه 
فوتبالی شان با ایران خواهند بود و بازی ها در 
کشور سوم برگزار می شود. ایسنا در گزارشی 
نوشته: در شرایطی که کسی از احقاق حقوق 
ایــران مطمئن نیســت، مهدی تــاج، رییس 
فدراسیون فوتبال می گوید: باید منتظر بمانیم 
و ببینیم کــه AFC چه تصمیمــی می گیرد. 
اگر نظر ما تامین نشــود، ما هم راه هایی داریم 
و می توانیــم از ایــن راه ها اقــدام کنیم. مثال 
می توانیم خواستار دخالت FIFA شویم.روند 
کنونی و بی خبــری مدیران ایرانــی از نتیجه 
مناقشه با عربستان کامال مشــابه اتفاقات دو 
سال قبل اســت که AFC تا زمان اعالم زمان 
دقیق مسابقات، تکلیف ایران را مشخص نکرده 
بود و در نهایت رای به برگزاری بازی های ایران 

و عربستان در زمین سوم داد.

اتفاق روز

 پیراهن پور موسوی
 ارتباطی با نتایج فوالد ندارد

در روزهایــی که فوالد بســیار خــوب نتیجه 
می گیرد و در رده دوم 
جــدول قــرار دارد 
دوباره بحث هایی 
مبنی بــر خرافات 
در فوتبال و ارتباط 
این نتایــج با پیراهن 
پورموســوی،  مشــکی 
سرمربی فوالد مطرح شــده است. بحث هایی 
که واکنش مدیرعامل فوالد را در پی داشــته. 
اژدری زاده به خبرگزاری مهر گفته:» توانایی 
یک مربی مهم تر از رنگ پیراهنش است. اگر 
لباس مشکی پورموسوی به سفید یا قرمز هم 
تغییر یابد بازهم نتایج ما فرقی نمی کند چون 

او یک مربی توانمند است.«

تکذیب روز

سرمربی تیم فوالد خوزستان اعالم کرد که احمد عبدا... زاده از لیگ 
یونان پیشنهاد دارد و برای همین درخواست جدایی از فوالد را داده 
است.شنیده ها حاکی از آن است که تیم پانیونیوس خواهان جذب 
عبدا...زاده شده اســت.به نظر می رسد سود مالی انتقال ملی پوشان 
ایرانی از پانیونیوس به دیگر تیم های یونانی، این باشگاه را بر آن داشته 

تا روی بازیکنان جوان ایران سرمایه گذاری کند.

عبدا... زاده در یک قدمی پانیونیوس

20
در حالی که در چند روز اخیر بیشتر روزنامه های قطری مدعی شده 
بودند که مسئوالن تیم الغرافه قطر قصد دارند مهدی طارمی را جذب 
کنند، اما روزنامه العرب دوحه نوشت: »اویگون«، سرمربی الغرافه قطر 
خواهان جذب »فرناندو«، مهاجم برزیلی تیم فنرباغچه ترکیه شده 
است. »بولند اویگون«  به صورت اختصاصی با رییس باشگاه فنرباغچه 
ترکیه تماس گرفته تا مقدمات انتقال »فرناندو« را قطری فراهم کند. 

رویای طارمی برباد رفت

09

عجیب ترین شهر میزبان 
جام جهانی 

یکی از شــهرهای عجیــب میزبان جــام جهانی 
»سارانســک«، مرکز اســتان »موردوویا« است. 
مسابقات قرار است در ورزشــگاه »موردوویا آرنا« 
برگزار شود که از برنامه ساختش عقب است و 1500 
کارگر مهاجر در سرمای سخت زمستان این منطقه 

در حال باال بردن سازه فلزی ورزشگاه هستند.
سارانسک 330 هزار نفری، زیاد بابت فوتبال مشهور 
نیست و قرار است این ورزشگاه بعد از جام جهانی 
در اختیار اف. سی. موردوویا قرار بگیرد که در دسته 
سوم روســیه بازی می کند و متوسط تماشاگرش 
در هر بازی به زحمت به دو هزار نفر می رســد. این 
منطقه بیشتر به خاطر زندان گوالک شهرت دارد 
که شــوروی ســابق به عنوان تبعیدگاه مخالفان و 
منتقدانش استفاده می کرد و فیلم »فرار از گوالک« 
هم که مرتبط با همین زندان است، در سینماهای 
ایران اکران شــده و بارها از تلویزیون پخش شده 

است.
یکی از این زندانیان »یوری گریم« است که در سال 
1963 به خاطر انتقاد از دولت »خروســچف« به 
زندان فرستاده شد. او درباره سابقه فوتبالی این شهر 
تعریف می کند که مسئوالن گوالک زندانیان را به 
مسابقات ورزشی تشویق می کردند تا از سیاست و 

الکل فاصله بگیرند.

در حاشیه

استفاده از کمک داور 
ویدئویی در جام جهانی ۲۰۱۸

یک روزنامه روســی از تصمیم اعضای هیئت 
بین المللــی فوتبــال 
بــرای   )IFAB (
 استفاده از سیستم 
کمک داور ویدئویی 
در جــام جهانــی 
۲01۸ خبر داد.هیئت 
 )IFAB( بین المللی فوتبال
به عنوان تنها نهاد قانونگــذار در فوتبال قصد 
دارد استفاده از سیســتم کمک داور ویدئویی 
در جام جهانی ۲01۸ روسیه را در نشست ماه 
جاری میالدی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

اولین نشست IFAB در سال ۲01۸ میالدی 
۲۲ ماه ژانویه )۲ بهمن( در شهر زوریخ سوئیس 
برگزار می شــود و اعضای این نهاد بین المللی 
فوتبال برای کمــک به داوران جــام جهانی 
۲01۸ روســیه ســعی در تصویب استفاده از 
سیســتم کمک داور ویدئویی خواهند داشت.

سیســتم VAR یا همان کمک داور ویدئویی 
پیش از ایــن در برخی از لیگ هــای اروپایی 
همانند ایتالیا، فرانسه و جام کنفدراسیون های 
 ۲017 روســیه مورد بهره برداری قرار گرفته

 است.

خبر روز

پیشخوان

پس از رد و بدل شدن صحبت هایی بین زالتکو کرانچار، 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان و کارلوس کی روش، سرمربی 
تیم ملی فوتبال به نظر می رســد با اظهارات کرانچار در 
کنفرانس خبری پیش از بازی با پارس جنوبی این ماجرا 

خاتمه پیدا کرده است.کرانچار که  از کی روش در خصوص علت برنامه تیم ملی در خصوص ریکاوری بازیکنان 
ملی پوش پس از هر مسابقه لیگ برتر فوتبال در سال ۲01۸ سوال کرده بود با بیانیه سرمربی تیم ملی رو به 
رو شد .سرمربی تیم سپاهان در کنفرانس خبری پیش از بازی با پارس جنوبی جم گفته است که انتظار داشته 
فدراسیون فوتبال با نامه نگاری این مســئله را حل کند و از طریق تماسی که از سوی مهدی تاج با وی گرفته 
شده از موضوع مطلع شده و برای کمک به تیم ملی بازیکنانش را برای حضور در تمرینات ریکاوری در اختیار  

کارلوس کی روش می گذارد.

کی روش و کرانچار 
ذوب آهن بعد از برد هفته گذشته در مقابل گسترش فوالد آشتی می کنند

تبریز، میزبان پیکان بود. بازی در نیمه اول با برتری کامل 
ذوب آهن دنبال شد ،شروع نیمه دوم این انتظار وجود داشت 

که پیکان برای جبران گل خورده پیش بکشد، اما بازی خوبی خط دفاعی ذوب آهن به تیم حریف اجازه پیشروی 
نداد و از طرف دیگر پیکان  با یک تک موقعیت که روی ضربه ایستگاهی به دست آورد دروازه حریف را باز کرد 
تا به گرفتن امتیاز در این بازی امیدوار شــود. در ادامه ذوب آهن باز هم برای زدن گل دوم پیش کشید و میالد 
فخرالدینی گل دوم تیمش را به ثمر برساند تا در نهایت این بازی با برتری ۲بریک ذوب آهن به پایان برسد. با این 
نتیجه ذوب آهن دومین برد متوالی خودش در نیم فصل دوم لیگ را کسب کرد تا با روحیه ای خوب آماده نبرد 

در مقابل سپاهان شود.

خط و نشان قلعه نویی 
برای سپاهان
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      لیـــگ بـرتر  فوتسـال

 کارنامه فرعون کوچک 
در سال ۲۰۱7

قاب روز

»محمــد صالح« ملقــب به فرعــون کوچک 
کارنامه درخشانی در ســال ۲017 داشت و به 
عنوان مرد سال فوتبال قاره آفریقا انتخاب شد.

حمله22آبیبهرکورد
یکقرمز

مســلمانبهنیمکت
برگشت

شفرعصبانیازدست
خبرچین

23دقیقــهدفــاع
شخصی

تراکتورقربانیصعود
استقالل

 مسی قراردادش را با بارسا
 تمدید کرد

در حالی که شایعات بسیاری در مورد تمدید قرارداد مسی شنیده 
می شد، در نهایت ستاره آرژانتینی قراردادش را به صورت رسمی 
با باشگاه تمدید کرد. با این حال نشریه »ال موندو« تایید کرد که 
مسی تنها در صورتی در بارســا خواهد ماند که این باشگاه عضو 
لیگ اسپانیا، فرانسه، انگلیس یا آلمان باشد. این بدین معناست 
که در صورت استقالل کاتالونیا، باشگاه باید حتما عضو لیگ کشور 
دیگری شود زیرا در غیر این صورت، لیونل مسی می تواند به عنوان 
بازیکن آزاد تیم را ترک کند. در حقیقت بند فسخ 700 میلیون 
یورویی او عمال از بین می رود و باشــگاه هــا می توانند بدون 

پرداخت پول او را به عنوان بازیکن آزاد جذب کنند.

 راموس: ایران
 شایسته احترام است

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در گروهی دشوار با تیم های 
اسپانیا قهرمان سابق جهان، پرتغال قهرمان اروپا و مراکش هم 
گروه شــده است.سرخیو راموس یکی از ســتاره های تیم ملی 
اســپانیا درباره حضور در این گروه گفت: ما پرتغال، قهرمانان 
اروپا را داریم و آنها یکی از قوی ترین تیم ها هســتند، اما همه 
حریفانمان را جدی می گیریم. ایران و مراکش شایسته احترام 
هستند، آنها با شایستگی به این رقابت ها راه یافته اند و به همین 
خاطر ما باید آنها را جدی بگیریم. در بــازی اول با پرتغال بازی 
داریم که بازی سختی برای ماست با این حال می خواهیم برنده 

این دیدار شویم.

 تمجید زیدان از بازیکنان
 نیمکت نشین رئال

پیروزی ســه بر صفر رئال مادرید در بازی پنجشنبه شب برابر 
نومانسیا در جام حذفی  اســپانیا باعث شد از همین حاال خیال 
رئال مادریدی ها برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی راحت 
شود. در ترکیب تیم زیدان، اغلب بازیکنان نیمکت نشین این تیم 
حضور داشتند و تنها گرت بیل و دنی کارواخال، دو بازیکنی بودند 

که از تیم اصلی حضور داشتند.
زین الدین زیدان بعد از پایان مســابقه، گفــت : بازی در زمین 
نومنسیا هیچ وقت آسان نیست. آنها بازی خوبی را انجام دادند و 
کار را برای ما سخت کردند. خوشبختانه نتیجه  خوبی نیز گرفتیم. 

ما بازیکنانی را به زمین فرستادیم که اغلب بازی نمی کنند .

 نام گذاری خانه های کشتی تهران 
به نام عبدا...موحد و محمد بنا

خانه های کشتی شماره یک و دو مجموعه ورزشی 
آزادی تهران به ترتیب به نام عبدا...موحد و محمد 

بنا نام گذاری شد.
با تصمیم مســئوالن فدراسیون کشــتی، خانه 
کشتی شماره یک به نام »عبدا... موحد« دارنده 
مدال طــالی المپیک 196۸ مکزیکوســیتی و 
پنج مدال طالی جهان در رشــته کشــتی آزاد 
نام گذاری شــد؛ همچنین خانه کشتی شماره 
دو نیز به نام »محمــد بنا« دارنده مــدال نقره 
جهان و ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در دو 
المپیک ۲01۲ لنــدن و ۲016 برزیل که همراه 
با تیم ملی افتخارات فراوانی را به دســت آورد، 
نام گذاری شد.مراحل اجرایی این نام گذاری در 

حال انجام است.

منهای فوتبال

 

 شاگردان حسین شــمس که در هفته گذشــته با شکست مقابل 
فرش آرای مشهد، اندک شانس قهرمانی را در این دوره از لیگ برتر 
فوتسال از دست داده بودند؛ اگرچه این دیدار را هجومی آغاز کردند 
اما در نهایت این شاگردان حمید بنی غم بودند که توانستند دست 
به کار بزرگی بزنند و با نتیجه 5 بر  4 به پیروزی دســت یابند تا در 
 مقابل چشم هواداران اصفهانی، کسب مقام قهرمانی خود را جشن

 بگیرند. 
 به دنبال شکست تیم گیتی پسند که با مقام سومی این تیم در این 
دوره از رقابت ها همراه بود، هــواداران این تیم  علیه علیرضا افضل، 
سرمربی سابق گیتی پسند شعار دادند که این  اعتراض با درگیری 
فیزیکی همراه شــد و با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت.  رییس 
فدراسیون فوتبال که برای شرکت در مجمع هیئت فوتبال به اصفهان 
سفر کرده بود یکی از تماشاگران ویژه این دیدار بود که  پس از پایان 
بازی در رختکن تیم گیتی پســند حاضر شد و کسب مقام سوم این 
دوره از رقابت ها را به  مسئوالن و بازیکنان تیم گیتی پسند تبریک 

گفت.
رییس فدراسیون فوتبال با اشــاره به درخشش تیم گیتی پسند در 

مسابقات آسیایی و جهان ،حضور این تیم را یک اتفاق ویژه اصفهان  
دانست.

تاج همچنین از تجهیز سالن  نقش جهان )۲5 آبان( برای  تیم گیتی 
پسند سخن گفت و افزود:گیتی پسند می تواند هرگاه که خواست از  

این سالن استفاده کند.
 رییس فدراســیون فوتبال به دوره بعدی این مسابقات اشاره کرد و 
گفت: از سال آینده حضور تیم ها در لیگ برتر فوتسال منوط به مجوز 
حرفه ای شــدن خواهد شد. تعداد تیم ها کم می شــود و نزدیک به 
دوسال فشار روی فوتسال کشور خواهد آمد، اما چند اتفاق مهم روی 
می دهد؛ ابتدا اینکه در میانه فصل تیم ها نمی توانند انصراف دهند  و 

برنامه ریزی ها حرفه ای تر خواهد شد.
فوتسالبهجایگاهواقعیخوددستنیافتهاست

در ادامــه هراتیان، رییس هیئــت فوتبال اصفهــان خطاب به تیم 
گیتی پسند اظهار کرد: شما برای مردم اصفهان قهرمان هستید، ما با 

شادی شما شاد و با غمگین بودنتان غمگین هستیم.
وی تاکید کرد: فوتسال هنوز به جایگاه واقعی خود در کشور دست 
پیدا نکرده و هنوز فراز و نشیب های زیادی در برابرش قرار دارد. گیتی 

پسند نیز از تیم های آماده این لیگ محسوب می شود.
گیتیپسند،نمادبخشخصوصیدرفوتسالاست

 حسین شمس در رختکن تیم خطاب به ریاست فدراسیون فوتبال و 
ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: ما عادت داریم کسی که 
از بخش خصوصی می آید به جای اینکه دستش را بگیریم و کمکش 
کنیم تــا بتواند موجب پیشــرفت ورزش شــود، کار دیگری انجام 

می دهیم و مانع پیشرفتش شویم.
شمس ادامه داد: بخش خصوصی مظلوم واقع شده و در میان سه تیم 
اول لیگ فوتسال کشور فقط یک تیم که آن هم گیتی پسند است از 
بخش خصوصی در میدان است و مابقی دولتی هستند. کمک کنید 
تا این تیم ها پیشــرفت کنند. اگر امروز گیتی پسند تصمیم بگیرد 
 دیگر 5 میلیارد تومان برای فوتســال خرج نکند کســی نمی تواند
  بگوید چــرا؟ خواهــش می کنم هیئــت فوتبال حمایــت ویژه از
  بخش خصوصی داشــته باشــد. اگر گیتی پســند به عنوان نماد

 بخش خصوصی در فوتسال نتواند دوام بیارود، دیگر بخش خصوصی 
پای در فوتسال نخواهد گذاشت. دلســرد شدن گیتی پسند به نفع 

فوتسال نیست.

رییسفدراسیونفوتبالدرحاشیهدیدارتیمگیتیپسندومسسرنگون:

لیگ فوتـسال در راه حرفه ای شدن قدم بر می دارد

هفتمیندورهرقابتهایلیگبرترفوتسالعصرپنجشنبهبابرگزاریدیدارگیتیپسنداصفهانومسسرنگون،قهرمانخودرایکهفتهماندهبهپایاناینرقابتهاشناخت.درهفتهبیست
وپنجماینرقابتها،درحساستریندیدار،دوتیمگیتیپسندومسسرنگوندرورزشگاهپیروزیاصفهانبهمصافیکدیگررفتندکهتیممسسرنگونباشکستگیتیپسند،مدافععنوان

قهرمانی،توانستاولینقهرمانیخوددراینرقابتهاراجشنبگیرد.
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آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی عنوان کرد: اهمیت حضور در نماز جمعه 
در حدی است که دین اسالم ســفر کردن قبل از ظهر جمعه را مکروه 
می داند، امام هفتم )ع( می فرماید » هیچکس صالحیت ندارد در زمان 
خطبه های نماز جمعه نماز بخواند مگر اینکه ۱ رکعت از آن گذشته باشد 

که باید سریع نماز را تمام کند و به خطبه ها گوش فرا دهد.«
امام جمعه موقت اصفهان ابراز داشــت: انقالب این آزادی را برای ما به 
ارمغان آورده اســت که مردم بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند، 

از طرفی گذشــت ســال های زیادی از عمر انقالب اسالمی باعث شده 
تحریم ها و تالش دشمنان بیشتر شــود که دلیل آن اقتدار نظام است. 
آخرین سیلی نظام اسالمی به دشمن نیز شکست داعش بود؛ می دانیم 
که نظام ما نیز متکی به ۲ چیز اســت: یکی مردم و دیگری اسالم که به 

همین دلیل به آن »مردم ساالری دینی« می گوییم.
وی تاکید کرد: مردم رای به نظام دادند و طاغوت را رد کردند تا هم در 
سرنوشتشان دخیل باشند و هم احکام اســالم پیاده شود؛ ایستادگی 

مردم در دفاع مقدس، پایان شیرین ۸ ســال جنگ را به همراه داشت، 
ایستادگی در فتنه ۸۸ باعث شد ۸ سال به ۸ ماه کاهش یابد و ایستادگی 
در فتنه اخیر نیز ۸ ماه را به ۸ روز کاهش داد و ثابت کرد اگر دشمنان به 

دنبال فتنه مجدد باشند مردم جلوی آن را می گیرند.
مهدوی تصریح کرد: تخریب اموال عمومی، امید دشــمنان، کشــته و 
زخمی شدن برخی مثل شهید شاه سنایی، سلب امنیت، مختل شدن 
کســب و کار مردم، تعرض به مقدســات مثل پرچم ایران، مساجد و 

حوزه های علمیه و... هزینه هایی است که به کشور تحمیل شد.
وی تشــریح کرد: البه الی مطالبات به حق مردم، عده ای فتنه گر آمدند 
و مسیر را تغییر دادند اما نیروهای انتظامی و بسیج در این فتنه خیلی 
خوب عمل کردند که حتی برخی از آنها کشــته و زخمی شدند؛ برخی 
فتنه گران اخیر حرف از رفع حصر فتنه گران می زدند که موجب شــد 
برخی مســئوالن که حرف از رفع حصر فتنه گران می زنند، بفهمند که 

نظام اسالمی چقدر با رأفت با فتنه گران برخورد کرده است.
امام جمعه اصفهان اظهار کرد: مسئوالن ادارات به استاندار گزارش دهند 
که چقدر در یک سال گذشته از نیروهای انقالبی حمایت کردند؛ مردم 
را به دو گروه اصالح طلب و اصولگرا تقسیم کردن و ترساندن از اینکه اگر 

فالن شخص بر سرکار بیاید چه می شود را کنار بگذاریم.
وی ادامه داد: اهمیت شبکه ملی اطالعات در این روزها مشخص شد که 
باید همه مسئوالن دست به دست هم دهند و این مشکل فضای مجازی 
را رفع کنند. مراقب ورود کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند باشیم، 
منافع چه کسانی در ورود این کاالهای قاچاق تامین می شود؟ اقتصاد 
مقاومتی را باید در کنار هم تقویت کنیم. برای مسکن و گرانی چه کاری 
انجام دادیم؟ فشــار گرانی بنزین به قشر محروم وارد می شود. جدیتی 
برای مقابله با حقــوق نجومی صورت نگرفت، بحــث آب در اصفهان و 

وعده های انتخاباتی چه شد؟
 مهدوی عنوان کرد: امیدواریم با تمام شــدن فتنه اخیر مسئوالن فکر 
نکنند مطالبات مردم تمام شده است؛ همه با هم و مطیع رهبری باشیم 

تا به موفقیت برسیم.

امام جمعه موقت اصفهان:

مسئوالن فکر نکنند مطالبات مردم تمام شده است

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: گاهی انجام عمل صالح بدون جدیت و انگیزه است، به ظاهر عمل 
را نگاه می کنیم اما گاهی روح قضیه مهم تر از ظاهر آن است؛ اینکه گفته شده هنگام نماز جمعه معامله کردن حرام است، گویای جدیت 

نماز جمعه است.

ثبت وقایع ازدواج در اصفهان تقسیم بندی می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

این هفته زیپ کاپشن ها را باال بکشید؛
برف و باران در راه اصفهان 

کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط ناپایدار 
اســتان اصفهان از روز گذشــته، بیان کرد: از 
سمت غرب استان شــاهد افزایش ابر خواهیم 
بود و برای امروز و فردا بارش بــرف و باران را 
پیش بینی می کنیم و به احتمال بســیار زیاد 
شهرستان اصفهان نیز شاهد بارش باران و برف 

خواهد بود.
حســن خدابخش با بیان اینکه بیشتر بارش ها 
در نواحی غربی، شمالی و جنوب غربی متمرکز 
اســت، عنوان کرد: بیشــینه دما در اصفهان 
حداکثر به درجه ۱۲ نزدیک خواهد شد و برای 
امروز نیز در سردترین ساعات، 5 درجه زیر صفر 

را تجربه خواهد کرد.
وی ادامــه داد: گرم تریــن نقطــه اســتان، 
خوروبیابانک با دمــای ۱5 درجه باالی صفر و 
ســردترین نقطه نیز بوئین میاندشت با دمای 
۱3 درجه زیر صفر خواهد بــود و از فرداتا روز 
چهارشنبه شاهد کاهش محسوس دما در سطح 

استان خواهیم بود.
خدابخش در پایان خاطر نشان کرد: این سامانه 
بارشــی، امروز و فردا میهمان استان اصفهان 
خواهد بود و البته روز دوشــنبه نیز به صورت 
ضعیف تر خودنمایــی کرده و سه شــنبه نیز 

اصفهان را ترک خواهد کرد. 

 در بیست و سومین جشنواره رازی رقم 
خورد؛

محقق اصفهانی در جمع 
برگزیدگان بخش علوم بالینی

محقق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتبه اول 
برگزیدگان حقیقی بیست و سومین جشنواره 

رازی را کسب کرد.
رویا کلیشــادی برای ســومین دوره رتبه اول 
برگزیدگان حقیقی بیست و سومین جشنواره 
تحقیقاتی علوم پزشکی رازی را در بخش علوم  

بالینی و سالمت کسب کرد. 
این عنوان به دلیل چاپ نشــریات، مقاالت و 
کتاب های علمی اثر گذار در موضوعاتی شامل 
پیشــگیری اولیه از بیماری هــای غیر واگیر  
به  این عضــو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان 

اعطا شد. 
در این دوره از جشــنواره ۲۴۶ شرکت کننده 
در ســه گروه علوم پایه پزشکی، علوم بالینی و 
سالمت، ابداعات و اختراعات و فناوری مقاالت 
و نشریات علمی خود را در دو بخش حقیقی و 

محققان ارائه کردند. 

معاون وزیر دفاع خبر داد:
اصفهان؛ پایلوت استفاده از 
موتورهای الکترومغناطیس

معاون وزیر دفاع در حاشیه سفر به اصفهان که به 
منظور بازدید از خط تولیــد به کارگیری فناوری 
موتور برقی )الکترومغناطیس( در موتور سیکلت، 
دوچرخه برقی و کولرآبی در یکی از کارخانجات 
صنعتی نجف آباد صورت گرفته بود، اظهار داشت: 
سازمان صنایع دریایی، مســئولیت ساخت انواع 
شــناورها را برعهده دارد که انواع الکتروموتورها 
یکی از تجهیزاتی اســت که به شــکل وسیع در 
شناورهای ســطحی و زیردریایی مورد استفاده 
قرار می گیرد.امیر دریادار امیر رســتگاری بیان 
کرد: ســازمان صنایع دریایی موفق به طراحی و 
تولید انواع الکتروموتورهای دی.سی شده است. 
رییس ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع با 
اعالم اینکه این ســازمان امروز تــوان تولید انواع 
الکتروموتورهایی بــا کاربرد تجــاری، تفریحی 
و اســتفاده عموم مردم را دارد که بــا توان 3۰۰، 
35۰ و سه هزار وات تولید شده است، ابراز داشت: 
الکتروموتورهای با توان ســه هزار بــرای موتور 
سیکلت های برقی اســتفاده می شود.رستگاری 
بیان داشت: ســازمان با مجموعه دوچرخه ساز و 
خودروســاِز الکتریکی در اصفهان قراردادی را به 
منظور تولید موتور برای محصوالت این مجموعه 
امضا کرد و بدین شکل شهر اصفهان پایلوتی برای 
استفاده از موتورهای الکتریکی و انرژی های پاک 

می شود.

استاندار وعده داده مردم می توانند از این 
پس چنانچه انجام فرآیندهای اداری در این 

 استان بیش از 15 روز به طول انجامید
 به دفتراو مراجعه و موضوع را مطالبه و 

پیگیری کنند؛
مهرعلیزاده؛ وکیل اصفهانی ها

استاندار اصفهان جذب سرمایه گذاری برای اجرای 
طرح های عمرانی و برنامه های اشــتغال زایی را از 
برنامه های مهــم مدیریت اســتان در دوره جدید 
بیان کــرد و گفت: در شــرایط کنونــی دیگر قابل 
تحمل نیســت که ســرمایه گذار بخش خصوصی 
به عنــوان موتور محرک اصلی اقتصــاد مقاومتی و 
رشــد اقتصادی در انجام فرآیندهای اداری استان 
اصفهان معطل و ناامید شــود.وی با اشاره به اینکه 
برای جذب ســرمایه  گذاران داخلی و خارجی باید 
نهایت تالش خود را انجام دهیم، گفت: همه مدیران 
باید فرآیندهای اداری مورد نیاز برای صدور مجوز و 
پاسخ های استعالمی جهت طرح های سرمایه گذاری 
را در کمتر از ۱5 روز انجام دهند.مهرعلیزاده گفت: 
چنانچه انجام فرآیندهای اداری در این استان بیش 
از ۱5 روز به طول انجامید مردم به دفتر بنده مراجعه 
و موضوع را مطالبه و پیگیری کنند.وی بار دیگر بر 
حذف بروکراسی اداری در اســتان اصفهان تاکید 
کرد و گفت: یک مدیر بایــد در چارچوب اختیارات 
خود به طور کامل عمل و ســعی کند پاسخ مردم را 
در کوتاه ترین زمان ممکــن و به نحو مطلوب بدهد. 
اســتاندار اصفهان اظهارکرد: معطل کردن مردم از 
نظر شرعی و عرفی و همچنین از لحاظ قانونی مجاز 
نیست؛ بنابراین درصورت کوتاهی، به شدت با مدیر 

مربوطه برخورد می  شود.

رییس شورای اسالمی شهر:
خدمت به مردم باید برای رضای 

خدا باشد
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در هجدهمین 
نشست از سلسله نشست های  هم اندیشی »اصفهان 
فردا« در جمع فرزندان شــاهد شاغل در شهرداری 
اصفهان اظهــار کرد: برگزاری این جلســه به دلیل 
توجه شهردار به شهداست. اگر قصدمان خدمت به 
مردم باشــد هر کاری می تواند در مسیر الهی قرار 
بگیرد؛ حتی اگــر یک مغازه دار این نیت را داشــته 
باشــد که نیازی از مردم رفع کند، قطعا نزد خداوند 
اجر دارد. فتح ا... معین با اشــاره بــه اینکه اصفهان 
به عنوان دارالمومنین و نمایشــگر فرهنگ و تمدن 
ایرانی اسالمی شناخته می شــود، گفت: بنا بر قول 
قرآن، شیعیان امیرالمومنین )ع( عزتمند هستند و 
تمامی اشارات قرآن چنین می گوید که تمام حرکت 
انسان باید برای رضای خدا باشد و چه کسی بهتر از 
شما خانواده های شهدا که توفیق خدمت به مردم را 

داشته باشید.

مدیر کل ثبت اسناد وامالک استان:
ثبت وقایع ازدواج در اصفهان 

تقسیم بندی می شود
مدیر کل ثبت اســناد وامالک اســتان اصفهان، بر 
اهمیت جایگاه دفاتر ازدواج و طالق و ماهیت خاص 
این دفاتر در نظم اخالقی و اجتماعی جامعه تاکید 
و خاطرنشــان کرد: موضوع دفاتــر ازدواج و طالق 
موضوعی است که در قوانین و مقررات به آن پرداخته 
نشده است و این موضوع به عنوان یک حلقه مفقوده 

تلقی می شود.
 علی بهبهانی افزود:همان گونه که دفاتر اسناد رسمی 
دارای جایگاهی خاص در قانون خود هستند و شرایط 
و ضوابطی دارند، کانون دفاتر ازدواج و طالق نیز باید 
به این مرحله دست یابد.مدیر کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان با اظهار تاســف از اینکه تعدادی از 
ســردفتران،برای امرار معاش خود با مشکل مواجه 
هستند، بر توجه ویژه کانون به این گروه ازسردفتران 
تاکید کرد. بهبهانی با تشــریح طرح تقســیم ثبت 
ازدواج گفت: در این طرح به شدت مراقبت شده که 
تقسیم بندی به صورت منصفانه انجام شود و حقی از 

سردفتران تضییع نشود.

 با توجه به فرا رســیدن عید میالد حضرت مسیح 
علیه السالم و جشن های سال نو میالدی، مرحله 
سوم سفر گردشــگران خارجی به استان اصفهان 
آغاز شده است.در سال های گذشــته در کنار دو 
فصل بهار و ابتــدای پاییز، فصل ســومی هم در 
راستای توسعه گردشگری پایدار با توجه به امنیت 
کشور و معرفی جاذبه های اصفهان به ویژه در فصل 

سرد زمستان فراهم شد.
امروزه اســتقبال ســرمایه گذاران بــرای خرید 
خانه هــای تاریخــی و تبدیل آنها به تاسیســات 
گردشگری بیشتر شده؛خانه هایی که در گذشته 
متروکه و درحال تخریب بود امــا در حال حاضر 
سرمایه گذاران رغبت نشان دادند و خرید و فروش 

آنها در دفاتر معامالت ملکی جایی باز کرده است.
اجرای 334 طرح گردشگری در استان 

اصفهان 
با توجه به ورود گســترده گردشــگران خارجی و 
اجرای 33۴ طرح گردشگری در استان اصفهان با 

همکاری بخش خصوصی و مرمت 5۰ خانه تاریخی 
در شــهر اصفهان و تغییر به کاربری گردشگری، 

هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
رشد گردشــگری در اصفهان به بیش از 

50درصد رسیده است
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان معتقد 
است باید از فرصت هایی که در عرصه ملی و بین 
المللی برای توسعه اصفهان فراهم شده بهره برداری 
کنیم زیرا میانگین رشد گردشگری کشور در سه 
ســال اخیر ۱۲ درصد و رشد گردشگری اصفهان، 

بیش از 5۰ درصد بوده است.
فریدون الهیاری در همین راســتا تاکید می کند 
که در دو سال گذشــته با برنامه ریزی، ده ها هزار 
نفر از گردشگران کشور چین که همانند ایرانیان 

از تعطیالت فصلی در ایام ســال نو در کشور خود 
برخوردارند، به اصفهان سفر کردند و امسال رغبت 

حضور گردشگران، خوب ارزیابی شده است.
امسال گردشــگران چینی بیشــترین بازدید را 
در کریســمس ســال ۲۰۱۸ میالدی در اصفهان 
داشــته اند و شــهروندان فرانســوی ایتالیایــی، 
اســپانیایی ، آلمانی، چینی ، آســیای شــرقی  ، 
آمریکایی  ، ایتالیا ، اســپانیا ، برزیــل و تایلند هم 

حضوری پررنگ داشته اند. 
الهیاری می گوید: بیســت طرح شامل راه اندازی 
ســه هتل، ســه مهمان پذیر، دو اقامتگاه سنتی، 
هتل آپارتمان در اصفهان ، ســاخت سه اکو کمپ 
گردشگری در  شهرستان آران و بید گل ، ابوزیدآباد 
و گلشهر، دو مجتمع گردشگری در شهر زاینده رود 

و روستای خشوئیه ، کمپ گردشگری در روستای 
قوام آباد شهرضا، دو مجتمع گردشگری در نطنز و 
بادرود، مجتمع گردشگری در گرگاب ، راه اندازی 
کمــپ گردشــگری درگلپایگان و یــک مجتمع 
گردشگری در شهرســتان اردستان توسط بخش 
خصوصی به تصویب رسیده است. از مجموع ۱۰7 
شهر استان، ۸۰ شهر تاریخی دارای بافت تاریخی و 
از مجموع ۲۲ هزار اثر تاریخی استان، بیش از هزار 
و ۸5۰ اثر ثبت شده که از این تعداد بیش از ۴۸۰ 

اثر در شهر تاریخی اصفهان بوده است.

در ایام سال نوی میالدی، مرحله سوم ورود گردشگران خارجی به استان آغاز شده است؛
مسافران

عضو هیئت علمی دانشــگاه شیخ بهایی 
اظهار کرد: منظر شــهری، در زیباسازی، 
هویت بخشی، روان سازی جریان زندگی 
در محیط شــهری، یکپارچگــی عناصر 
بصری و ســاختاری مجموعه هایی مانند 

ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی که محیط شهری را می سازد، موثر است.
نعیمه السادات ابطحی  افزود: منظر شهر، مهم ترین عامل هویت یک شهر است، زیرا مفاهیمی که از توده، 
فضا و عناصر گوناگون شهری در طول تاریخ و در تعامل انسان ها با محیط و با یکدیگر پدید آمده را باز تولید 
می کند. این کارشناس طراحی شهری با بیان اینکه شهرداری در کنار اجرای پروژه های زیباسازی خود 
باید به منظر تاریخی و هویت شهر توجه کند، گفت: متاسفانه نورپردازی پل فردوسی باعث تضعیف منظر 

پل های همجوار شده و منظر مطلوب تاریخی شهر را به اغتشاش کشیده است.

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی 
مشاغل شــهری شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: طی چند ســال گذشــته شــهرداری 
اصفهان به منظور کاهش ســفرها به مرکز 
شهر، بهبود ترافیک و خدمات رسانی بیشتر 

به شهروندان، اقدام به راه اندازی بازارهای روز کوثر در مناطق ۱5 گانه کرده است.اصغر کشاورزراد با اشاره به 
اینکه تاکنون ۱3 بازار روز کوثر در مناطق مختلف شهر اصفهان احداث شده است، افزود: با توجه به درخواست 
شهروندان منطقه ۱3، احداث چهاردهمین بازار روز کوثر در بلوار شفق این منطقه به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع 
پیش بینی شده است. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: این 
پروژه با اعتبار 37 میلیارد ریال تاکنون 75 درصد پیشرفت داشته است و تاپایان سال جاری تکمیل می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی مطرح 
کرد:

توجه ویژه به منظر تاریخی و 
هویتی اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین خبرداد:

راه اندازی چهاردهمین بازار 
روز کوثر در بلوار شفق

 شهردار اصفهان در هفدهمین نشســت از سلسله نشست های 
هم اندیشــی اصفهان فردا در جمع اصفهان شناســان، حامیان 
و دوستداران اصفهان، با بیان اینکه ســازمان های مردم نهاد به 
عنوان مراقبان تیزبین و هوشیار شهر بیشترین نقش را در حفظ 
هویت اصفهان بر عهده دارند، عنوان کرد: شــهرداری به دنبال 
ایجاد راهکاری اســت تا با کمک و راهنمایــی اصفهان پژوهان 
و دوستداران این شــهر، هویت و میراث فرهنگی این کالنشهر 

تاریخی حفظ شود؛ زیرا این مهم نیازمند یک بسیج همگانی است.
قــدرت ا... نوروزی افزود: ســلجوقیان و صفویــان خالق میراث 
فرهنگی اصفهان بوده اند، اما مســئوالن نتوانستند همه آنها را 
به ثبت برسانند؛ درحالی که وقتی به کتاب های تاریخی مراجعه 
می کنید همه مورخان از اصفهان، بناها و مناظر زیبای آن سخن 
به میــان آورده اند.نوروزی بــا تاکید بر اینکه مدیریت شــهری 
اصفهان خواستار بازگشــت اصفهان به هویت اصلی خود، احیا و 

حفظ آن اســت، تصریح کرد: کمیته ای برای بررسی زشتی ها 
ایجاد شده است تا آن را به خوبی بیان کند زیرا اگر زشتی ها رصد 
و گوشزد نشود، خطری برای میراث به جامانده شهر خواهد بود.

وی نقش شهرداری اصفهان را در حفظ آثار تاریخی بسیار موثر 
خواند و اضافه کرد: البته امروزه همه جا شعار توسعه می دهند و 
هر مدیری به دنبال آن اســت، اما توسعه ای که مدیریت شهری 

اصفهان از آن سخن می گوید، توسعه پایدار است.

نوروزی:
به دنبال بازگرداندن اصفهان به هویت اصلی خود هستیم

پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی، عاملی شد تا اســتکبار جهانی و در 
رأس آن آمریکای جنایتکار، با اتاق های فکر خود هرروزه به فکر راه اندازی 
توطئه ای علیه ملت ایران اسالمی باشند تا خللی درحرکت این نظام برآمده 

از مردم ساالری دینی ایجاد کرده یا فروپاشی آن را منجر شوند.
آخرین ســناریویی که این روزها با همراهی صهیونیســت ها، آل سعود، 
منافقان کوردل، ســلطنت طلبان و فرصت طلبان در کشور اجرا شد، ایجاد 
اغتشــاش در بخش های مختلف این خــاک و بوم یادگار هزاران شــهید 
گلگون کفن بود؛ ســناریویی که با سوءاســتفاده از خواســته های به حق 

 مردمی در خصوص وضعیت اقتصادی کشــور و معیشت، فضای جامعه را
 به سمت ناامنی ســوق داد؛ ولی مردم با بصیرت زمانی که متوجه حضور 
 افراد توطئه گر و آشــوب گر در میان خود شــدند حســاب خود را از آنها 

جدا کردند.
 دشــمنان زبون و خوار که می خواســتند بر مطالبات مردم موج سواری 
کنند، یک بار دیگر با وحدت، یکدلی و شعارهای زنان و مردان والیت مدار 
 ملت ما مواجه شــده و شاهد کشیده شــدن خط بطالن بر سناریوی خود

 شدند.

اصفهانی های معتقد به آرمان های انقالب اســالمی، صبح  پنجشــنبه با 
فریادهای بلند خود با سردادن شــعارهای »اهلل اکبر«، »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر ترامپ«، »مرگ بر اسرائیل«، »مرگ بر ضد والیت فقیه«، »ملت 
ما بیدار اســت از فتنه گر بیزار اســت«، »ما همه عمار توایم خامنه ای« و 
»مرگ بر منافق فتنه گر« و »هم غزه و هم لبنان، جانم فدای اسالم« گالیه 
خود را از رفتار منزجرکننده عده ای اغتشاشــگر که بــا اقدامات خود در 
 کشور موجبات فرح و شادمانی مســتکبران جهان را رقم زده بودند، اعالم 

کردند.

مردم ما با اعتمادبه نفســی ملی در برابر مکر دشــمنان که درصحنه های 
گوناگون در مقابل امت ایران ناکام مانده بودند، به پا خاســته و طی چند 
روز گذشته در شهرهای مختلف با راهپیمایی های دشمن شکن، امان آنها 

و بازیگرانشان در داخل را بریدند.
کوردالن آشوبگر طی چند روز گذشته باکارهای غیرقانونی و هنجارشکنانه 
خود آب به آسیاب دشــمن ریختند؛ ولی بار دیگر بصیرت مردم، با آنها به 

میدان کارزار آمد و بار دیگر روسیاهی به زغال ماند.

خط بطالن مردم بصیر اصفهان بر سناریوی اغتشاش 
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پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله :
برترین صدقات اصالح میان مردم است.
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همــگان می داننــد کــه عالمــت زودیاک 
]=منطقه البروج[ هر فرد، ویژگی های بسیاری از 
شخصیت او را فاش می سازد. اما آیا می دانستید 
فصلی کــه در آن متولد شــده اید نیز گویای 

خصوصیات زیادی از شخصیت تان است؟
۱. زمستان

اگر در فصل زمســتان متولد شده اید، یعنی از 
اواســط ماه نوامبر تا پایان مــاه فوریه، )اواخر 
آبان تا اوایل اســفندماه(، احتماال شــخصی 
ســخت کوش و فعال هستید. کســانی که در 
فصل زمستان به دنیا آمده اند عمدتا توانایی آن 

را دارند که از خود انتقاد کنند. 
۲. بهار

اگر از اوایل ماه مارس تا پایان ماه می، )از اوایل 
اســفندماه تا اوایل خردادماه( به دنیا آمده اید 
متولد فصل بهار به حساب می آیید. کسانی که 
در فصل بهار متولد شده اند عموما از دیدگاهی 
مثبت به زندگــی برخوردارند. متولد شــدن 
در بهار، با روحی ماجراجــو و هوش و زکاوتی 
چشمگیر همراه است. شما، به عنوان کسی که 
در فصل بهار متولد شده اید، عموما تمایل دارید 
که در هر جمعی شــادترین و مسرورترین فرد 
باشید و به همین سبب مردم برای جذب انرژی 

و اشتیاق، به شما رو می آورند.
۳. تابستان:

کســانی که از اوایل ماه جوالی تــا اواخر ماه 
آگوست )از اوایل خردادماه تا اوایل شهریورماه( 
به دنیا آمده اند، متولدین تابســتان به حساب 
می آیند و از جمله دوست داشتنی ترین کسانی 
هستند که هر یک از ما می شناسیم . این افراد 
به سبب متولدشــدن در گرم ترین فصل سال 
از روحیه ای بســیار گرم برخوردارند. شــما، 
به عنوان کسی که در فصل تابســتان به دنیا 
آمده اید، بسیار مهربان و دوســتدار انسان ها 

هستید.
۴. پاییز

متولدین اوایل سپتامبر تا اواسط نوامبر )اواسط 
شهریور تا اواخر آبان( را می توان متولدین فصل 
پاییز به حساب آورد. این اشخاص دوست دارند 
به زندگی دیدگاهی خوب و مثبت داشته باشند. 
آنان افرادی هستند استوار و قابل اعتماد و به 
همین دلیل گاه مردم بیشــتر از آنچه که خود 

این افراد می خواهند به آنها تکیه می کنند. 

روان شناسی

  ارتباط شخصیت  با فصلی 
که در آن متولد شده اید

ندادن مهریه زن، قرض گرفتن و ادا نکــردن و پرهیز از دادن زکات 
واجب، از مصادیق سرقت است و لکن منظور از دزدی، سرقت اموال و 
متاع مردم به صورت مخفیانه و با حیله است که مورد نظر است. اگر 
امنیت نباشد، مردم خواب راحت نمی روند و از ترس دزد، خانواده ها 

هم در وحشت هستند.
امام)ع( و اقرار دزد

 مردی نزد امام علی علیه الســالم آمد و اقرار به دزدی کرد، حضرت 
فرمود: از قرآن چیزی می توانی قرائت بنمایــی؟ عرض کرد: بلی، 
ســوره بقره را می دانم. فرمود: تو را به  جهت سوره بقره بخشیدم. 
اشعث بن قیس گفت: آیا حدی از حدود خدا را معطل می گذاری؟ 
فرمود: تو چه می فهمی ؟ هر آینه برای امام اســت که هر گاه کسی 
خودش اقرار به دزدی بکند، او را بخواهد حد بزند یاعفو نماید، ولی 

هر گاه دو نفر شهادت دادند، تعطیل حدود روا نیست.
 شتر اعرابی 

 شیخ طاووس الحرمین گوید: وقتی در مکه معظمه در مسجد الحرام 
ایستاده بودم، اعرابی را دیدم که برشتر نشسته می آید. وقتی به درب 
مسجد رسید، از شتر فرود آمد و شتر را خوابانید و هر دو زانویش را 
بست و آنگاه سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بار خدایا، این شتر  
و بار او را به تو سپردم، بعد داخل مسجد الحرام شد. طواف کرد و نماز 
خواند و سپس از مسجد بیرون آمد و شتر را ندید. رو به سوی آسمان 
بلند کرد و گفت: الهی در شرع مقدس آمده که مال را ازآن کس طلب 
می کنند که به او امانت سپرده باشد؛ اکنون من شتر را به تو سپردم، 
تو به من بازرسان. چون این بگفت، دیدم که از پشت کوه ابو قبیس 
کسی می آید و مهار شتری به دســت چپ و دست راستش بریده و 
در گردنش آویخته است. نزدیک اعرابی آمد و گفت: ای جوان، شتر 
خود را بگیر. اعرابی گفت: تو کیســتی و چطور به این حالت گرفتار 
شدی؟ گفت: من به مردی درمانده بودم و به خاطر احتیاج شتر را به  
سرقت بردم، ناگاه در پشت کوه ابوقبیس رفتم و سواری را دیدم می 
آید ، بانگی بر من زد و گفت: دستت ر ا جلو بیار. دستم را جلو بردم، 
با شمشیری دستم را برید و بر گردنم آویخت و گفت: این شتر را به 

صاحبش برسان.

باغ 
کاغذی

کتاب » شانزده سال « نوشــته منیژه آرمین مشتمل بر 400               
صفحه از سوی انتشــارات بهار دل ها چاپ و روانه بازار کتاب 
شده است.این کتاب شامل 24 قســمت با عناوینی همچون 
مســافری که حامل پیغام مهمی برای شــاه است،  شاهزاده 
تبعیدی، من تاج نو می خواهم، بابا طوطی، پرنده گریزپا، کالغ 
غرغرو، اســتعفایی به قیمت یک میلیون لیــره، زنده به گور، 
شنگول و منگول و حبه انگور، شام آخر، حلقه گمشده، قمار 
شاهانه و قلعه خان است.رمان »شانزده سال« در یک مقطع 

تاریخی ویژه از ایران اتفاق می افتد. این داستان  چند الیه ای 
از سال 1304 آغاز می شود و تا سال 1320 ادامه پیدا می کند. 
در حقیقت این کتاب به تاریخ سلطنت رضا شاه پرداخته است.

در بخشی از کتاب می خوانیم:»صدای قاقار کالغ ها با صدای 
مویه زنان حرمسرا به گوش می رسید. زن هایی که تا چندی 
پیش در حریر و اطلس می خوابیدند و زندگی شان در سکوتی 
وحشتناک می گذشت، اینک با حرف هایی که از خواجه ها و 

خبرچین ها می شنیدند...«

شانزده سال دزدی

5.پودینگ یورکشایر، یکی از معدود نوآوری هایی است 
که از انگلستان آغاز شــد، اما هنوز معلوم نیست که سال 
آینده نیز به همین اندازه پرطرفدار باشد. این نوع پودینگ 
بیش از حد ضخیم است و به محض اینکه سعی کنید آن 

را بخورید، همه جا را کثیف می کنید.
6.یک نوع شکالت جدید که به طور طبیعی صورتی رنگ 
است، امسال ابداع شــد که اولین نوع جدید شکالت در 
۸۰ سال اخیر بعد از اختراع شــکالت سفید است. گفته 
می شود این شــکالت طعم توت دارد و از کاکائوی رابی 
ساخته می شود. اما حداقل تا سال آینده وارد بازار نشده و 

در سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد شد.
7.ماست های گیاهی به طور مثال با طعم چغندر یا سیب 
زمینی شیرین به عنوان یک ترفند سالمتی جدید در سال 
۲۰۱7 عرضه شد، اما طرفدار زیادی پیدا نکرد و در واقع 

فقط در سوپرمارکت ها انبار شدند.

۸.کیک قطره باران در سال ۲۰۱7 سروصدای زیادی به 
راه انداخت؛ زیرا این کیک دقیقا شــبیه یک حباب باران 

شفاف است. 
با این حال بسیار بیمزه بوده و یکی دیگر از خوراکی هایی 

است که ظاهرش بهتر از طعم آن است.
۹.دونات ها امســال بســیار محبوب بودند و باعث شــد 
هیبریدهای عجیبــی از دونات به وجــود بیاید. یکی از 
عجیب ترین موارد، دونات اســپاگتی بود که در بروکلین 
درست شد و اسپاگتی ها به شکل دونات سرخ می شدند. 
به نظر جالب می رســد، اما ایتالیایی ها از این نوآوری دل 

خوشی ندارند.
۱۰.بستنی زغالی امسال تابســتان جنجال زیادی به پا 
کرد؛ اما چون بعد از خوردن، زبان را کامال سیاه می کند 
تضمینی نیست که ســال بعد هم در لیست خوراکی ها 

قرار بگیرد.

فهرست عجیب  و غریب ترین خوراکی های سال 2017)2(

دانستنی ها

حرف حساب

آدم ها در نوعی بی خبری زندگی می کنند
بیشتر آدم ها در نوعی بی خبری همیشگی زندگی 
می کنند.آنها همیشه امیدوارند که چیزی اتفاق 
بیفتد و زندگی شــان را دگرگون کنــد؛ حادثه 
ای،برخوردهای اتفاقی،بلیت برنده بخت آزمایی! 
آنها هرگــز نمی دانند که همه چیز از خودشــان 

آغاز می شود...

»حکایت آن که دلسرد نشد«
مارک فیشر

زن میلیونر چینی که سوژه رسانه ها شد

»لی لی جوآن« اهل استان » هبئی« چین است که ۲۰ سال از عمرش 
را صرف خدمت به کودکان بی سرپرســت کرده اســت. او به تازگی 
صد و هجدهمین کودک را برای نگهداری پذیرفته اســت. زمانی که 
۲7سال داشت نخستین بار یک دختر خردسال را که در خیابان برای 
غذا گدایی می کرد به خانه برد. در میــان این تعداد کودک، برخی از 
کودکان دچار نقص عضو یا بیماری هــای جدی بودند که با کمک او 
سالمتی خود را به دست آوردند. اما روزگار امتحان بزرگ دیگری را 
پیش روی این زن شجاع قرار داده بود. لی در سال ۲۰۱۱ متوجه شد 
که به بیماری سرطان مبتالست. با وجود اینکه هزینه های سرسام آور 
نگهداری این کودکان و همچنین بیماری ســرطان، لی را در شرایط 
دشــوار مالی قرار داده اســت، او همچنان از طرد کودکان خودداری 
می کند. لی بیشــتر از آنکه نگران وضعیت خود و سالمتی اش باشد، 

نگران ۱۱۸ کودکی است که به او پناه آورده اند.
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استخوان  هایی برای تزئین کلیسا

در جمهوری چک، شهر کوتانا هورا، کلیسایی بسیار عادی از بیرون ولی 
بی نهایت شگفت انگیز از درون وجود دارد که با جمجمه ها و استخوان های 
ده هزار نفر تزئین شده اســت. در قرن چهاردهم میالدی، اروپا با بحران 
شیوع طاعون روبه رو شد و بیش از 3۰هزار نفر در این منطقه جان خود 
را از دست دادند. قبل از آن نیز ۱۰هزار نفر در این قبرستان دفن شده و با 
اضافه شدن مرده های طاعون، ظرفیت آن کامال پر شد. در قرن پانزدهم 
میالدی، این کلیســا بازســازی و بخش هایی به آن اضافه شد. تزئینات 
داخلی این کلیسا تا سال ۱۸7۰ میالدی هیچ تغییری نکرد؛ اما کلیسا یک 
دکورساز محلی به نام فرانسیس رینت را استخدام کرد تا درون کلیسا را 
مرمت و بازسازی کند. او شروع به تراش و تزئین استخوان ها و جمجمه ها 
کرد. نتیجه کار همه را شگفت زده کرده بود. سازنده این استخوان ها ادعا 
کرده است که از تمامی استخوان های موجود استفاده کرده. امروزه این اثر 

به جاذبه گردشگری بزرگی در این منطقه تبدیل شده است.

  قاب روز

کشور جزایر اروپایی )مالدیو(

سیره بزرگان
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