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سکوتاستانداراصفهاندربارهتعدادمعترضانبازداشتشده؛

نمی توانم همه رازها را بگویم
1

تئاترهای تهرانیزه شده!
نمایشتئاترپرسروصدای»دههزارسیگارودونات«دوشبماندهبهآخریناجرا،متوقفشد؛

4

خوب شد سرنشینان غرق نشدند!
 شش روایت از گم شدن قایق 200 میلیونی دراگون بوت؛

10

تخم مرغ وارداتی ترکیه به اصفهان نرسید
مدیرعاملاتحادیهشرکتهایتعاونیمرغتخمگذارومادراستاناصفهان:

3

سهم هر مددجو از صدقات اصفهانی ها ۱۳هزار تومان است
مدیرکلکمیتهامداداستاناصفهان:

بهبهانهحضوراولینسوپراستارسینمای8
پسازانقالبدر»دورهمی«؛

4 سـتاره بـود، هست

بازار سکه، »سکه« شد!
3

اصفهان، میزبان چهاردهمین 
کنگره بین المللی صرع می شود

8

رتبه سوم اصفهان در تعداد 
زندانیان مهریه در کشور

11

مسئوالنمیگویندسکهنخریدتاالتهابات
بازارفروکشکند؛

11

آیینتکریمومعارفهمدیرانکلبهزیستیاستاناصفهانبرگزارشد؛

فرصت خدمت در شهر خیرها
آیینتکریمومعارفهمدیرانکلبهزیستیاستاناصفهان
باحضوررییسسازمانبهزیستیکشور،مدیرکلروابط
عمومیواموربینالمللسازمانبهزیستیکشور،استاندار،فرماندار،
فرماندهیانتظامیاستانودیگرمدیراناستانیوشهریبرگزارشد...

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی سالیانه
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان اصفهان

نوبت دوم

           هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزی استان اصفهان 

بهاطالعمیرساندمجمععمومیسالیانهاتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگان
محصوالتکشاورزیاستاناصفهان-نوبتدومدرساعت16:00روزچهارشنبه
مورخ1396/11/04بهآدرساصفهان-میدانفیض-اتاقبازرگانی،صنایع،معادن

وکشاورزیاصفهانبرگزارمیشود.
بدینوسیلهازکلیهفعالینحوزهتولیدوصادراتمحصوالتکشاورزیوصنایع
مرتبطکهدارایکارتعضویتاتحادیهوکارتعضویــتویابازرگانیازاتاق
بازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیاصفهانونیزاسنادومدارکمثبتهکهگویای

حوزهفعالیتآنهامیباشددعوتمینمایددراینجلسهشرکتنمایند.
دستورجلسه:

1.ارائهگزارشاعضایهیئتمدیرهوبازرسمربوطبهعملکردسال95
2.ارائهگزارشمالیتوسطخزانهدارمنتهیبه95/12/29

3.انتخاباعضایاصلیوعلیالبدلهیأتمدیرهوبازرسان
4.تعینورودیهوحقعضویتسالیانه

5.سایرموارد
ضمناچنانچهاعضا،کاندیدایهیئتمدیرهمیباشندتایکهفتهقبلازبرگزاری
مجمعتقاضایخودرابهدفتراتحادیه36691041ارسالنمایندیاجهتکسب
اطالعاتبیشــترمیتوانندبادبیرخانهمشترککمیســیونهاوتشکلهای
اقتصادیاتاقبازرگانیاصفهانبهشــماره8-36651636داخلی1815تماس

حاصلنمایند.

از روزی که به اصفهان آمده، هنوز نشست خبری برگزار نکرده 
است. از مصاحبه اختصاصی با رسانه های محلی هم خبری 
نیست. با این حال »اعتمادآنالین« توانســت نظر مثبت »مهرعلیزاده« برای 
مصاحبه را جلب کند . مصاحبه ای که از همان ابتدا با یک سوال صریح سیاسی 
آغاز می شود و واکنش استاندار اصفهان را هم به دنبال دارد. این مصاحبه یک 
مقدمه کنایه آمیز هم دارد:» سایت محســن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان با 
وجود این که می گوید من باور یقینی دارم که مردم نامحرم نیستند، اما از ارائه 

آمار بازداشت شدگان در حوادث اخیر این استان امتناع می کند.«
آمار و ارقام اعالم شــده می گوید اســتان اصفهان یکی از کانون های اصلی 
ناآرامی های اخیر بود که تعداد کشته شده ها در این استان هم به نسبت سایر 
استان ها باال بوده است. »اعتمادآنالین« به همین بهانه به سراغ مهرعلیزاده 
رفت تا صحبت های او را در این باره بشنود. اســتاندار در این مصاحبه که در 
ادامه گزیده ای از آن را می خوانید، تالش کــرده تا همه جوانب احتیاط را در 
پاسخگویی رعایت کند و البته به برخی ســواالت، در نهایت جواب صریحی 

نداده است!  
چندنفردراستانبازداشتشدهوچندنفرتااالنآزادشدهاند؟

من اجازه ندارم چنین چیزی را بگویم، نمی توانم بگویم. فکر کردم می خواهید 
درباره مسائل کلی بپرسید.

خببهنظرشماریشهاعتراضاتوناآرامیهایاخیردرکشورازجمله
اصفهانچهبودهاست؟

در مورد اینها، می توانم صبحت کنم. واقعیت این است در جامعه محدودیت های 
بسیار زیادی در سالیان گذشــته در خصوص مسائل اقتصادی بوده است. اگر 
توجه کنید مقام معظم رهبری در عید دو سال گذشته دغدغه اشتغال و اقتصاد 
مقاومتی را مطرح کردند. در چهار ســال دوره آقای روحانی و قبل تر هم همه 
دولت ها همواره دغدغه هایشان این بوده است که مسائل معیشتی مردم مورد 
نظر قرار بگیرد، اما محدودیت هایی از سوی آمریکا و همکارانش تحمیل می شود 
و طبیعی است که آنها دنبال چنین وضعیتی بودند که با تحمیل شرایط تحریم 
به بنیه اقتصادی کشور ضربه بزنند و دنبال این بودند که در جنگ تحمیلی و 
بعد آن شرایطی پیش بیاید که نارضایتی ایجاد کنند. بدیهی است که آن چه 
در حوزه اقتصادی مطلوب مردم است با آنچه که االن وجود دارد متفاوت است.

این اعتراضات مشخص است که با یک برنامه ریزی خاص انجام می شود، اما به 
این معنی نیست که در داخل، هیچ مشکلی نداریم و توطئه ها از خارج است. 
ولی همه توطئه ها نیز از طرف دشمن از جمله صهیونیست ها و منافقین انجام 
گرفته است، در تلگرام می بینیم که چگونه خط می دهند. زمینه های نارضایتی 
درباره اشتغال وجود داشت که اینها سوار شدند. اما در فرآیند کار مسئله فراتر 
رفت و مردم دیدند که اینها دنبال این نیستند که مسئله اشتغال را حل کنند 
بلکه دنبال مسائل خودشان و نا امنی هستند. دیدیم در اصفهان و استان های 
دیگر دنبال اغتشاش بودند. آنهایی که ما بازداشت کردیم بیش از 90 درصدشان 
کسانی بودند که کسب و کار داشتند، پس به خاطر بیکاری نبود. مسئله تحریک 
بود که  متاسفانه تحریک شدند. این مسائل باید بین مردم و مسئولین بیان شود 
و یک جریان اطالعاتی شفاف باشد. به خصوص صدا و سیما در این قضیه باید به 
کمک بیاید. نباید از مردم چیزی را پنهان کنیم. مردم را نامحرم ندانیم. اگر قرار 
است افزایش قیمتی صورت بگیرد باید مردم نسبت به آن توجیه شوند. مردم 

همیشه بهترین کمک و داور بوده اند.
آیافضایسیاسیاســتانهاازجملهاصفهانآنقدربازهستکه

اعتراضاتبهخشونتکشیدهنشود؟
جالب است که این حرکت ها به هیچ وجه ناشی از درگیری ها و اختالف نظرهای 
سیاسی جناح های فعال در کشور نبود و عمدتا به شکل تحریک از بیرون کشور 
صورت گرفت و عده ای هم یا احساسی عمل کرده و یا کمبودهایی واقعا وجود 
داشته است که در نتیجه این مشکالت پیش آمد، ولی به این معنی نیست که 

مسائل سیاسی داخل بتواند باعث این اتفاقات شود.
دراینحوادثخودتانبینمردمرفتیدکهباآنهاصحبتکنیدویااز

فرمانداراناستاناصفهانخواستیدکهاینکارراانجامدهند؟
 بارها و بارها این اتفاق افتاده است ولی ما مســئله مردم را از این اتفاقات جدا 

می کنیم. دیدیم و می بینیم که مردم را تحریک کردند.
یعنیشمامیگویدکههمهایناتفاقاتسازمانیافتهبودهاست؟

مطمئنا بله! مشــخص بود که خط می دادند با همین پیــام های کانال های 
تلگرامی هدایت می شد. مشخص بود مگر شما نمی دیدید؟

ولیفرماندارمشهداعالمکردهکهبخشعمدهایازبازداشتیهادانش
آموزبودهاند؟یعنیممکناستکهدانشآموزانراسازماندهیکرده

باشند؟!
اصال اینگونه نبود که دانش آموز باشند. مشهد جریانش متفاوت بود که توضیح 
آن مفصل است و تحلیل های بعدی آن را مشخص خواهد کرد. در نقاط دیگری 
که بعد از مشهد شروع شد، جریان هدایت شده و مشخصی از بیرون هدایت می 
کرد. شعارها و هدف گذاری ها مشخص بود،در اصفهان دانش آموزی بازداشت 

نشده است.
شماچقدرباورداریدکهمردمنامحرمنیستند؟

باور یقینی و صد در صد دارم.
پسچراازاعالمآماربازداشتشدگاناستانخودداریمیکنید؟

نمی شود که تمام رازها را بگوییم،خیلی چیزها هست که مردم علی القاعده...  
وقتی رد پای فالن گــروه را پیدا کردیم نمی توانیم مســئله را باز کنیم، یک 
مسائلی هست که به امنیت مردم برمی گردد. مسائل قابل طرح مسائل فرهنگی 
و اجتماعی مردم اســت. مردم که دنبال اینتلیجنس سرویس نیستند، مردم 
دنبال زندگی و راحتی هستند. باید مســئولین مربوطه مبانی و مسائل حوزه 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با مردم در میان بگذارند. هر جامعه یکسری 
مسائل طبقه بندی شده دارد که دولت ایجاد می شود که مردم احساس امنیت 
کنند و دولت وظیفه خودش می داند که بحران و خطرهای امنیتی را رفع کند.

سکوتاستانداراصفهاندربارهتعدادمعترضانبازداشتشده؛
نمی توانم همه رازها را بگویم
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خبرگزاری فرانســه چند روز پیش به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی 
گزارش داد که  ایاالت متحده در حال بررسی گزینه های خود برای وضع 

تحریم های جدید علیه صدا و سیمای ایران است.
 اگر این خبر صحت داشته باشد و صدا و سیما در لیست تحریم های آمریکا 
و همراهی برخی کشورهای اروپایی و عربی  قرار گیرد قطعا آسیب های 
جبران ناپذیری خواهد دید. در این نوشتار نگاهی اجمالی بر این موضوع 

خواهیم داشت.
در صورت اعمال تحریم های آمریکا علیه صدا و سیما یکی از آسیب های 
مهمی که به این سازمان می رسد، حذف سیگنال  های شبکه تلویزیونی 

ایران از روی ماهواره  هاست. 
این در حالی اســت که بســیاری از مخاطبان تلویزیون، ســریال ها و 
برنامه های محبوبــی را از این طریــق دنبال می کنند کــه در صورت 

تحریم  صدا و ســیما، تماشــای آنها برای مخاطبان به راحتی میســر 
نخواهد بــود و با ایــن  اتفاق امکان تماشــای برنامه های شــبکه های 
 تلویزیون برای هیچ یک از مخاطبان فارسی زبان از طریق ماهواره وجود

 نخواهد داشت.
 یکی دیگر از چالش هایــی که صدا و ســیما در صــورت تحریم با آن 
 مواجه خواهد شد، نقل و انتقاالت  این ســازمان در کشورهای مختلف
  اســت؛ در حال حاضر این ســازمان در اکثر کشــورهای جهان اعم از
  آسیا و اروپا نمایندگانی را دارد، اگر قرار باشــد صدا و سیما تجهیزاتی

  به نمایندگان خود در آن کشــورها بفرستد و یا اســتودیوهایی به راه 
 بینــدازد با مشــکل مواجه می شــود و وضعیــت پیچیده تــر از قبل 

خواهد شد.
در این میان باید به چالش مهم تری اشاره کرد و آن هم بحث به روز شدن 
تجهیزات ســازمان صدا و سیماســت. تجهیزاتی از جمله دوربین های 
این سازمان به طور معمول باید هرچند سال یک بار مطابق با پیشرفت 
تکنولوژی به روز و ارتقا یابند؛ خرید تجهیزات به روز در صدا و سیما ، به 
کندی انجام می شــود و قطعا  با اعمال تحریم هــا و افزایش قیمت این 

تجهیزات؛ وضعیت بدتر هم خواهد شد.
شرکت های ماهواره ای، ریسک مقابله با دولت آمریکا را نخواهند پذیرفت 
و شرکت های فروش تجهیزات صدا و ســیما ترجیح  می دهند که مورد 
تحریم آمریکا قرار نگیرند؛تحریم صدا و ســیما صد در صد تجهیزات را 

گران تر می کند  و این خود مشکل بزرگی خواهد بود.
 کنگره آمریکا در تاریخ فوریه ۲۰۱۳ میالدی، صدا و سیمای ایران را به 
دلیل ارسال امواج پارازیت روی امواج ماهواره، مشمول تحریم اعالم کرد 
که به موجب لغو ارسال پارازیت از سوی ایران، کنگره آمریکا، این مصوبه را 
در فوریه ۲۰۱۴ میالدی به حالت تعلیق درآورد؛ هر چند این امر صدمات و 

آسیب هایی را به این سازمان وارد کرد.
 هنوز به طور رســمی خبر تایید و آغاز تحریم برای این سازمان از منابع 
 رســمی اعالم نشــده اســت، اما قطعا تحریم های این بار آمریکا برای
  صدا و ســیما جدی تر خواهــد بود و مشــکالتی را بــه وجودخواهد
  آورد،مشــکالتی که شــاید ســالیان متمادی گریبانگیر  صدا و سیما

 باشد.

ترامپ: 
مایل به گفت وگو با» اون« هستم

رییس جمهــوری آمریکا با بیــان اینکه مایل به 
گفت و گو با رهبر کره شمالی است، ابراز امیدواری 
کرد کــه مذاکرات دو کــره از مســئله المپیک 
زمســتانی ۲۰۱8 فراتــر رود. در حالــی که کره 
شمالی به تازگی پیشنهاد مذاکره از سوی سئول 
را پذیرفته، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
ابراز امیــدواری کرد که این مذاکرات از مســئله 
المپیک زمســتانی ۲۰۱8 کره جنوبی فراتر رود. 
ترامپ همچنین در پاســخ به خبرنگاری که از او 
پرسید آیا مایل به گفت و گوی مستقیم با »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی است، گفت: قطعا، 

این کار را می کنم.

اوضاع »ریاض« به هم ریخت
ریاض در اخیرا شاهد تظاهرات صدها تن بوده که 
بیشتر به تصمیمات اقتصادی اخیر ولیعهد سعودی 

معترض بوده اند.
منابع خبری عربی اعالم کردند که خیابان اصلی 
نزدیک کاخ پادشــاهی در ریاض شاهد تظاهرات 
صدها تن بوده که بیشترشان نیز جزو شهروندان 
عادی هســتند و علیه تحمیل مالیات و لغو یارانه  

ماهانه تظاهرات کرده بودند.

رییس ستاد مشترک ارتش 
دولت مستعفی یمن کشته شد

فارس: منابع آگاه یمن در ریاض از کشــته شدن 
»طاهر العقیلی« رییس ستاد مشترک ارتش دولت 
مستعفی یمن در یکی از بیمارستان های سعودی 
خبر دادند. »طاهر العقیلی« رییس ستاد مشترک 
ارتش دولت مســتعفی یمن که در کمین ارتش 
یمن و کمیته های مردمی وابســته به انصارا... در 
استان الجوف زخمی شــده بود، روز شنبه کشته 
شــد. منابع آگاه یمن در ریــاض در این باره خبر 
دادند که العقیلی برای درمان در عربستان جراحی 
شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از 

دست داده است.

ارتش ترکیه مشکوک است
یک خبرگزاری روسی از آماده شدن ارتش ترکیه 

برای حمله به »عفرین« در سوریه خبر داد.
به گزارش اســپوتنیک، ارتش ترکیه، کار ساخت 
درمانگاه های صحرایی در مرزهای مشــترک این 
کشور با ســوریه را به عنوان بخشــی از مقدمات 
عملیات نظامی علیه گروه های کــرد در منطقه 
عفرین آغاز کرد.یک منبع امنیتی گفت که ارتش 
ترکیه این درمانگاه های صحرایــی را در منطقه 
»کوملو« از توابع استان »ختای«، تاسیس کرده 

است.

اظهارات دادستان عربستان 
درباره بازداشت ۱۱ شاهزاده

دادســتان کل عربســتان دالیل بازداشــت ۱۱ 
شاهزاده منتقد این کشور را اعالم کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان )واس( به نقل از شیخ 
سعود المعجب، دادستان کل این کشور اعالم کرد 
که در روز پنجشنبه گذشته ۱۱ شاهزاده با تجمع 
در کاخ سلطنتی خواســتار لغو تصمیم دولت در 
خصوص توقف پرداخت قبوض آب و برقشان شدند.
وی افزود که این شاهزادگان معترض خواستار دیه 
یکی از عموزادگان خود که به قصاص محکوم شده 

است، بودند.

زمزمه تحریم صدا و سیما به گوش می رسد؛

ورود  صدا و سیما به چالش های جدی تر

آمریکا در پی اغتشاشات اخیر  بهانه ای جدید به دست آورده تا به وضع تحریم های دیگر بپردازد. بنا بر گزارش منابع خبری از جمله رسانه های 
دولتی انگلیس و  بی بی سی  رییس جمهور آمریکا، مدعی شده است که تحریم های جدید علیه ایران با هدف تحریم صدا و سیما صورت می گیرد. 

درخواست نمایندگان انگلیس 
برای تروریستی نامیدن سپاه

ده ها نفــر از نمایندگان پارلمــان انگلیس از» 
امبر راد« وزیر کشورشــان خواســتند، سپاه 
پاســداران ایران را یک گروه تروریستی بنامد. 
برخی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس گفتند 
لندن باید سران آنچه آنها یگان حکومتی ایران 
نامیدند، به لیست تحریم ها اضافه کند. یکی از 
نمایندگان پس نشین پارلمان انگلیس و عضو 
حزب محافظه کار )حزب حاکم انگلیس( مدعی 
شد ســپاه ایران با کشــتار مردم سوریه تالش 
می کند بشار اسد را در قدرت نگه دارد. این جمع 
از نمایندگان پارلمان انگلیس مدعی شــدند 
ســپاه اعتراضات را در ایران سرکوب می کند و 
خواستند انگلیس با دیگر متحدانش، سپاه را از 

سوریه، عراق و خاورمیانه اخراج کند.

درخواست »نتانیاهو« از »ترزامی«:
 از آشوب ها در ایران

 حمایت کنید
»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیم 
صهیونیستی در تماس تلفنی که با »ترزا می« 
نخست وزیر بریتانیا داشــت از او خواسته بود 
تا از آشــوب ها و تخریبگران در ایران حمایت 
کند.شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی با 
اعالم این خبر، گــزارش داد که نتانیاهو در این 
تماس به خانم می تاکید کرده که علنا حمایت 
دولت بریتانیــا از معترضان خیابانــی را اعالم 
کند.وی در این گفت وگوی تلفنی به خانم می 
مدعی شده بود که حمایت ایران از »بشار اسد« 
رییس جمهور سوریه باعث افزایش تنش ها در 
منطقه و هجوم موج جدیدی از پناهندگان به 
اروپا خواهد شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
همچنین ادعا کرده بود که به نفع اروپاییان است 
تا اجازه دهند اسرائیل مانع تثبیت حضور نظامی 

ایران در سوریه شود.

 سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص
 از صندوق ذخیره فرهنگیان:

تخلفات به قوه قضائیه ارجاع 
شده است  

اسدا... عباســی، ســخنگوی هیئت تحقیق و 
تفحص از صندوق ذخیــره فرهنگیان با بیان 
اینکه گزارش این تحقیق و تفحص تدوین و به 
هیئت رییسه مجلس تقدیم شده است، گفت: 
زمان قرائت این گزارش در صحن علنی پارلمان 

باید از سوی هیئت رییسه تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه تخلفات رخ داده در صندوق 
ذخیره فرهنگیان احصا و به قوه قضائیه ارجاع 
شده اســت، ادامه داد: قوه قضائیه نیز در حال 
رســیدگی به این پرونده اســت؛ البته در روند 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
نیز قوه قضائیه همکاری های الزم را با مجلس 
داشت.وی با اشــاره به آخرین پیگیری ها برای 
پرداخت بدهی 5۰۰ میلیاردی یکی از متهمان 
صندوق ذخیره فرهنگیان که به کشــور آلمان 
متواری شده است، گفت: در حال حاضر وکیل 
این فرد در جهت پرداخت بدهی ها به صندوق، 

پیگیر موارد است. 

 احداث پایگاه نظامی چین 
در نزدیکی مرز ایران

با تشدید تنش ها میان اسالم آباد و واشنگتن 
به دنبال متهم کردن پاکســتان به حمایت از 
تروریســم و قطع کمک های مالی این کشور 
توســط دولت دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
آمریکا، برخی رســانه ها از تصمیــم چین در 
ساختن پایگاه نظامی در نزدیکی بندر چابهار 
خبر می دهند. این اقدام،  واکنشــی به مواضع 
رییس جمهــور آمریــکا علیه پاکســتان در 
راستای استفاده از واحد پولی چین در تجارت 
دوجانبه و تامین اعتبار معامالت پس از افزایش 
سرمایه گذاری های چین در پاکستان به ارزش 

5۰ میلیارد دالر بوده است.

علیرضا کاظمی
معاون آموزشی و پژوهشی وزارت 

آموزش و پرورش:

 واکنش

حمید رضا آصفی در خصوص جلسه شورای امنیت 
ملی سازمان ملل در خصوص ناآرامی های ایران گفت: 
دستگاه حاکمه آمریکا یا از واقعیات جهان بی اطالع 
اســت یا خود را بی اطالع نشــان می دهد؛ و اال هر 
سیاست مداری می دانست از جلسه شورای امنیت 
نه تنها چیزی عاید آمریکا نمی شود بلکه به ضرر این 

کشور هم خواهد شد.
وی افزود: ۱5 کشــور در ســازمان ملل بودند، اما 
به جز دو یا ســه کشور بقیه کشــور ها از جمهوری 
اسالمی حمایت کردند. به اصطالح معروف؛ »از قضا 
سرکنگبین صفرا فزود« یعنی آمریکا خواست کاری 
انجام دهد که اوضاع به ضرر جمهوری اسالمی باشد، 
اما این جلسه در حقیقت باعث رسوایی خودش شد.

آصفی تصریح کرد: اگر شــرایط این طور باشد که 
امریکایی ها بیان کرده اند جمهوری اســالمی باید 
هر روز تقاضای تشکیل جلســه شورای امنیت را به 
خاطر تظاهرات سیاه پوســتان و رنگین پوستان در 

آمریکا بدهد.

 جلسه شورای امنیت
 باعث رسوایی آمریکا شد

سخنگوی اسبق وزارت خارجه:

سیاست خارجه

کافه سیاست

عکس  روز 

واکنش یک مرد سوری بعد  از 
دیدن خانه اش پس از جنگ

ناپدید شدن ۳۰ ایرانی در آب های چین

پیشنهاد سردبیر:

علیرضــا کاظمی با ابراز بی اطالعــی از تعداد 
دانش آموزان بازداشتی در ناآرامی های روزهای 
گذشته، گفت:  این آمار در اختیار مراجع امنیتی 
و انتظامی اســت. اگر آماری هم در این زمینه 
وجود داشته باشد به ما نمی دهند. وی با بیان 
اینکه من آمــاری در این رابطــه ندارم گفت: 
به این شــنیده ها و گفته ها نمی شود اعتماد 
کرد. ممکن است در این بین دانش آموزی هم 
بازداشت شده باشــد؛ کما اینکه از همه اقشار 
جامعه هستند.کاظمی در پاسخ به این سوال 
خبرنگار که پیگیری ایــن موضوع مربوط به 
حوزه شما در آموزش و پرورش است، ادامه داد: 
نه. اینها مسائل امنیتی است و من ممکن است 
پیگیری کنم، اما مرجع رسیدگی و پاسخگویی 

نیستم.

 از تعداد  دانش آموزان
 بازداشت شده اطالع ندارم

بهرام پارسایی
عضو فراکسیون امید مجلس شورای 

اسالمی:

پارلمان

اسماعیل کوثری، جانشــین فرمانده قرارگاه ثارا... 
سپاه با اشــاره به ناشــیانه عمل کردن دشمن در 
اغتشاشات اخیر، گفت: اوج این رفتار حمایت دفعی 
رییس جمهور و وزیر خارجه آمریکا و فرانسه از این 

آشوب ها بود.
اســماعیل کوثری در واکنــش به اتفاقــات اخیر 
اظهار داشــت: هدف این اغتشاشــات که توســط 
عوامل خودباخته داخلی و به ســرکردگی آمریکا، 
صهیونیست و کشــور های مرتجع منطقه صورت 
گرفت، تحمیل شکست به نظام جمهوری اسالمی 
ایران بود. هوشیاری و بصیرت باالی مردم و اقدامات 
متناسب نیروی انتظامی و ســایر ارگان ها دسیسه 

دشمن را حنثی کرد.
وی افزود: دشمن مردم ایران را نمی شناسد و نمی داند 
که آنها کوچــک ترین توجهی به یــاوه گویی های 
بیگانگان ندارنــد و هرگاه احســاس کنند که پای 
دسیسه های دشــمن در میان است مسیرشان را از 

آنها جدا می کنند.

 حمایت آمریکا  مردم را
 از آشوبگران جدا کرد

جانشین فرمانده قرارگاه ثارا... سپاه:

نیروهای مسلح

پارسایی اظهار داشت: من به عنوان نماینده در 
میان مردم هستم و حق اعتراض را امری طبیعی 
برای آنها می دانم، طبیعی است که بعد از وقوع 
اعتراض افرادی سوء استفاده کنند و دست به 
اغتشاش بزنند یا اهداف خاصی را دنبال کنند 

که این موضوع باید مدیریت شود.
وی افزود: در بحث احزاب نیز باید بپذیریم که 
جامعه ما از لحاظ نهادهای مدنی مانند احزاب 
توسعه یافته نیست.دلیل اینکه تاکنون تقاضای 
تجمع یا اعتراض از سوی احزاب ارائه نشده این 
است که در چند دهه گذشته چنین امری باب 
نبوده و اگر کســی نیز در گذشته درخواست 
تجمع می داد، مورد موافقت قرار نمی گرفت و 
عدم صدور مجوز تجمع تبدیل به عرف شــده 

است.

عدم صدور مجوز تجمع 
تبدیل به عرف شده است

پیشخوان

بین الملل

در پی برخورد دو کشتی در آب های ساحل شرقی چین، ۳۲ نفر از 
جمله ۳۰ ایرانی ناپدید شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانســه؛ مقامات چین روز یکشنبه اعالم 
کردند که یکی از کشــتی ها نفتکش اســت که بر اثر این برخورد 
آتش گرفته است. بر اساس اعالم منابع خبری، ۳۰ ایرانی در میان 
ناپدیدشدگان هستند و ۲ نفر دیگر نیز بنگالدشی بوده اند. عملیات 

برای جست وجو و نجات ناپدیدشدگان آغاز شده است. 

کشتی نفتکش حامل ۱۳۶ هزار تن نفت تغلیظ شده بود که پس از 
برخورد با کشتی باری آتش گرفت. هم اکنون عملیات امداد و نجات 
برای پیدا کردن ۳۲ خدمه گم شده در این حادثه در جریان است. بر 
اساس این گزارش یک تانکر نفتی پانامایی »سانچی« و یک کشتی 
باری هنگ کنگی ساعت 8 شب روز شنبه در ۱۶۰ مایلی شرق دهانه 
رودخانه »یانگتز« باهم برخورد کردند. در همین حال وزارت حمل 

و نقل چین اعالم کرد که ۲۱ خدمه کشتی باری نجات یافته اند.

کره جنوبی پس از هماهنگی با مرکز امداد و نجات دریایی چین، 
یک فروند کشــتی و هواپیما برای کمک به عملیات جست وجو و 

نجات ناپدید شدگان به منطقه اعزام کرد.
سخنگوی وزارت نفت در مصاحبه با شبکه خبر گفت :نفتکش حادثه 
دیده در آب های چین، ایرانی است و برای کره جنوبی میعانات نفتی 
حمل می کرد. وی گفت: اغلب پرسنل کشتی ایرانی بوده اند؛ این 

نفتکش توسط یک شرکت معتبر خارجی بیمه شده است!

مقامات چینی اعالم کردند:
ناپدید شدن ۳۰ ایرانی در آب های چین

 پرونده بنزین و یارانه 
بسته شد

 هم علیه اقتصاد هم 
بهانه تحریم 

 ناکامی نیمه شب

دو سیگنال بین المللی 
به نفع ایران

نفــس آمریــکا در 
سازمان ملل برید

با  آمریکا  شکســت 
اشتباه احمقانه

بهروز نعمتی با اشــاره به بررســی موضوع فیلترینگ 
تلگرام در جلســه غیرعلنی مجلس گفــت: با توجه به 
اینکه فیلترینگ تلگرام از سوی شــورای عالی امنیت 
ملی صورت گرفته، قرار شد با تمهیدات الزم فیلترینگ 
تلگرام رفع شود که البته رفع آن بستگی به تعهداتی دارد 

که مجموعه تلگرام باید به کشور بدهد؛ در این جلسه تاکید شد که تعهد تلگرام برای رفع فیلتر در ایران 
الزامی است و با توجه به فضای کشور و اقداماتی که یکی از سایت های معاند علیه نظام داشته این تعهد 
تلگرام الزام آور است.سخنگوی هیئت رییسه مجلس اضافه کرد: در این جلسه از وزارت ارتباطات خواسته 

شد که تعهدات الزام آور تلگرام برای رفع فیلتر در ایران را به طور جدی پیگیری کند.
نعمتی تصریح کرد: رفع فیلتر تلگرام منوط به الزام تعهد صاحبان آن شــده که وزارت ارتباطات در این 

زمینه باید موضوع را پیگیری کند.

عبدا... رمضان زاده، ســخنگوی دولــت اصالحات گفت: 
نمی دانم آقای باهنــر از چه موضعی صحبــت می کند و 
چگونه به خود اجازه داده اســت که برای گفت و گو، پیش 
شرط بگذارد! او کسی است که به صراحت اعالم کرد آقای 
احمدی نژاد را ما آورده ایم. اگر قرار به پیش شرط گذاشتن 

است؛ ایشان ابتدا باید از آوردن احمدی نژاد عذرخواهی کند، بگوید که چرا این کار را انجام می دهد و سپس عنوان 
کند به چه دلیلی به قول خودشان احمدی نژاد را آورده اند!

رمضان زاده گفت: معتقدم اصولگرایان پایگاهی ندارند که بخواهند روی آن تکیه کنند. درگذشته بار ها گفته ام 
که اردوگاه اصولگرایان از هم پاشیده است. در حال حاضر اصولگرایی یعنی چه؟ اصولگرایی مگر جریان واحدی 
است؟ اصولگرا آقای الریجانی است یا آقای باهنر؟ آقای روحانی است یا آقای احمدی نژاد؟ آقای رسایی است یا 

آقای مطهری؟ اصولگرایان چه اشخاصی هستند؟

خبرهای جدید در خصوص پیگیری 

رفع فیلتر تلگرام؛

تلگرام باید تعهد بدهد

باهنر به خاطر حمایت 
از احمدی نژاد 
عذرخواهی کند

حمید   وکیلی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2326 | January  08,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



بازار سکه، »سکه« شد!

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش اطالع رساني در اجراي 
سياست هاي نظام مالياتي

ارتباطات، مهم ترين عنصر توســعه و پيشرفت 
جوامع در عصر حاضر بوده و بر اين اساس هرچه 
دامنه ارتباطات و تعامالت يک فرد يا جامعه با 
افراد و جوامع پيرامونش بيشــتر و گسترده تر 
باشد، ضريب موفقيت و پيشرفت آن نيز باالتر و 
بهتر خواهد بود. اما بايد به ياد داشت که عنصر 
تعامل و ارتباط، صرفا در راستاي افزايش دامنه 
اطالعات مي تواند اثربخشــي بهتر و بيشتري 
داشــته باشــد. حجم عظيم اطالعات و مقوله 
اطالع رســاني در دنياي امروز توانســته دايره 
تحوالت جهاني و بين المللي را به طور فزاينده 
اي متحول کند. در اين ميــان منابع اطالعاتي 
و ارتباطات موجود بر مبنــاي اطالعات مفيد و 
موثري که در اختيار مــردم قرار مي دهند، مي 
توانند در جذب مخاطب يا پيشبرد سياست هاي 
تعريف شده براي خود گام هاي موثري بردارند. 
نخست آنکه با انتشار گسترده دستاوردهاي نظام 
مالياتي مي توان اين بــاور را در اذهان عمومي 
تقويت کرد که نوع تعامل ميان ســازمان امور 
مالياتي کشور و مؤديان مالياتي، تعاملي از جنس 
اعتماد و حسن نيت بوده و طرفين با رويکردي 
مثبت و سازنده، در راستاي تحقق اهداف بلند 
نظام اقتصادي کشــور گام بر مي دارند. از سوي 
ديگر توجه به مقوله اطالع رساني مي تواند از اين 
منظر داراي اهميت باشد که با عنايت به اجراي 
قوانين جديدي همچون قانون ماليات بر ارزش 
افزوده يا اجراي طرح جامع مالياتي، شهروندان 
و مؤديــان مالياتــي نيازمند آگاهي بخشــي 
درخصوص اجراي اين قوانين و نيز اثرات شگرف 
آن در چرخه اقتصادي و چرخه معيشــت خود 

هستند. 
جهت دريافت مجموعه مدون گزارش هاي 
تحليلي با محوريت مباحث مالياتي، به اداره 
روابط عمومي امور مالياتي استان اصفهان 

مراجعه کنيد.

بازار

کپسول آتش نشانی

با مسدود شدن 729 حلقه چاه صورت 
گرفت؛

صرفه جویی 15 ميليون متر 
مکعبی در آب های زیر زمينی

از ابتدای امســال 729 حلقه چاه غيــر مجاز در 
استان اصفهان مسدود شد. مدير عامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: ميــزان آب صرفه جويی 
شده حاصل از انسداد اين چاه های غير مجاز بيش 

از 15 ميليون مترمکعب است.
مســعود مير محمد صادقــی افزود: در راســتای 
حفاظت از منابع آب زيرزمينی موجود، همچنين 
17 مورد جلوگيری از اضافه برداشت چاه های مجاز 
در اســتان اصفهان صورت گرفته و يک ميليون و 
600 متر مکعب نيز از اين روش در ميزان آب صرفه 
جويی شده اســت. وی گفت: در اين مدت بيش از 

303 دستگاه کنتور حجمی نصب شد.

مصوبه جديد تلفيق: 
فروش کاالی قاچاق آزاد 

می شود
بر اســاس مصوبه کميســيون تلفيق، بــا وجود 
مخالفت های جدی، فروش کاالی قاچاق در سال 
97 مجاز شــده و 10 هزار ميليارد تومان از منابع 

حاصله، صرف ايجاد شغل در کشور خواهد شد.
تبصره 18 اليحه که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 
ميليارد تومانی از محــل افزايش حامل های انرژی 
برای موضوع ايجاد اشــتغال و توليد در نظر گرفته 

شده بود، حذف شد.
بر اســاس مصوبه کميســيون، منابــع حاصله تا 
ســقف10هزار ميليارد تومان از فــروش اموال و 
کاالهايی که در انبارهای ســازمان اموال تمليکی 

وجود دارد، برای ايجاد اشتغال هزينه خواهد شد. 
اين درحالی اســت که بر اســاس مصوبه اعضای 
کميســيون تلفيق، برخالف مباحث مطرح شده 
درخصوص ممانعت از ورود کاالی قاچاق به ســبد 
مصرف مردم، کاالهايی  در اختيار ســازمان اموال 
تمليکی متشــکل از کاالهای قاچاق، بايد فروخته 
شود و منابع آن تا سقف 10 هزار ميليارد تومان در 

اختيار اشتغال قرار گيرد.
الهوتی عضو کميسيون تلفيق ضمن اعالم مخالفت 
خود با اين پيشــنهاد، گفت: نکته مهم آن اســت 
که ورود کاالی قاچاق به بــازار، مخل توليد بوده و 
عمال بازار نحيف کاالی توليد داخل را نيز با اخالل 
مواجه می کند.به گفته اين عضو کميسيون تلفيق، 
نمايندگان تالش می کنند در صحن علنی مجلس، 
جلوی تصويب اين طرح را بگيرند؛ چراکه مشخصا 
ورود کاالی قاچاق به بــازار مصرف مردم، عالوه بر 
آنکه مخل توليد است، نمی تواند باعث ايجاد اشتغال 

در کشور شود.

کسر اقساط سهام بيمه ملت 
»بازنشستگان« از ۲ ماه آینده

مديرعامل هلدينگ مالی، بانکی و ســهام صندوق 
بازنشستگی کشــوری گفت: کسر اقساط 20 هزار 
تومانی ســهام بيمه ملت از حقوق بازنشســتگان 

سهام دار، از يک تا دو ماه آينده آغاز می شود.
محمود طهماسبی با اعالم اين مطلب، اظهار کرد: 
قرار بود تا مبلغ 20 هزار تومان بابت خريد ســهام 
بيمه ملت از حقوق بازنشســتگان سهام دار از آبان 
ماه امسال کسر شود، اما با توجه به تعداد سهام داران 
و تکميل نشــدن اطالعات بازنشســتگان، تمام 
 تالش اين اســت که يکی دو ماه آينده اين فرآيند 

انجام شود.
طهماسبی با تاکيد بر اينکه تمامی بازنشستگانی 
که در اسفند ماه سال گذشته ثبت نام کردند سهام 
دريافت کرده اند، گفت: اين افراد می توانند با مراجعه 
به سايت صندوق بازنشســتگی کشوری به نشانی 
cspf.ir برگه اينترنتی سهام خود را دريافت کنند.

شانزدهمين نمايشگاه بين المللی تجهيزات و تاسيسات سرمايشی و 
گرمايشی در اصفهان گشايش يافت.مدير عامل شرکت نمايشگاه های 
بين المللی استان اصفهان گفت: در اين نمايشگاه 115مشارکت کننده 
به نمايندگی از استان های اصفهان، تهران، مازندران، آذربايجان شرقی، 
البرز، يزد، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، همدان و قم و نمايندگی 
های فروش کشــورهای آلمان، آمريکا، ايتاليا، ترکيه، تايوان و بلژيک 
حضور دارند. علی يار محمديان افزود: انواع لوله و اتصاالت ، عايق های 
حرارتی و برودتی، ديگ های بخار آب گرم و سرد، برج های خنک کننده 
و چيلرهای جذبی تراکمی، در 9200 متر مربع فضای نمايشگاهی به 

نمايش گذاشته شده است.
استفاده از بخاری، بدترين نوع شيوه گرم کردن منزل است

مديرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: بدترين نوع استفاده از 
سوخت گاز و شيوه گرم کردن منازل و ساختمان ها، استفاده از وسيله 
گرمايشی بخاری است.سيد مصطفی علوی افزود: فقط با عايق سازی 
ساده موتورخانه ها در مجتمع های مسکونی و اداری می توان از 20 تا 
30 درصد اتالف انرژی جلوگيری کرد. علوی ادامه داد: عايق ســازی، 
تعميرات، عدم اســتفاده از وسايل سرمايشــی وگرمايشی نامناسب و 
بسياری اقدامات ساده ديگر می تواند از هدررفت حامل های انرژی که 
نقش ويژه ای در تشديد آلودگی هوا به ويژه در فصول سرد سال دارند، 

جلوگيری کند. وی گفت: در استان اصفهان ساالنه 21ميليارد مترمکعب 
گاز مصرف می شود که رقم بسيار زياد و قابل مالحظه ای است.

مسکن های مهر استان اصفهان براساس مقررات ساخته  شده اند
رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: براساس 
اسناد موجود، ساخت مسکن های مهر استان اصفهان براساس آخرين 
مقررات و آيين نامه های زمان خود انجام شــده است.علی عموشاهی 
اظهار داشت: برای توسعه پايدار ناگزير از به کارگيری فناوری های جديد 
و مصالح استاندارد هستيم. وی نمايشگاه را حلقه اتصال افکار متفکران، 
مخترعان و توليدکنندگان با مصرف کنندگان دانســت و گفت: بخش 

تاسيسات را به عنوان بخش زنده ساختمان می دانيم و اين بخش بايد به 
صورت مدوام مورد بررسی و بازرسی قرار گيرد.

تامين 20 درصــد از انرژی مورد نياز ســازمان های دولتی از 
انرژی های تجديد پذير 

رييس کميسيون انرژی، اســتاندارد مصالح و محيط زيست سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ارتقای کارايی 5 هزار موتورخانه 
در ساختمان های دولتی و عمومی استان اصفهان، منتظر يک جلسه 
در استانداری اين استان اســت. احمدرضا طاهری اصل اظهار کرد: در 
اواخر مهرماه ســال جاری آيين نامه اجرايی بهينه سازی مصرف انرژی 
در ساختمان ها توسط هيئت دولت تصويب شدکه براساس آيين نامه 
اجرايی بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها، بازنگری مقررات ملی 
ساختمان به منظور مميزی انرژی ساختمان، رده بندی انرژی ساختمان 
و تعبيه سامانه های کنترلی اجرا می شود. وی تاکيد کرد: هيئت دولت 
مصوب کرده که از سال آينده ســازمان های دولتی 20 درصد از انرژی 
مورد نياز خود را از انرژی های تجديدپذيــر تامين کنندودر آيين نامه 
اجرايی بهينه سازی مصرف انرژی در ســاختمان ها، 2 سال به تمامی 
ساختمان های دولتی و عمومی کشور مهلت داده شده تا نسبت به تعبيه 
سامانه های کنترلی، مميزی مصرف کننده انرژی رده بندی و رده بندی 

انرژی ساختمان ها اقدام کنند.

گشايش نمايشگاه بين المللی تجهيزات سرمايشی و گرمايشی در اصفهان؛
نمایشگاهی برای زمستانی گرم و تابستانی خنک 

رييس حفاظت از خوردگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه اصفهان، از تعويض 518 متر طول 
پوشش خطوط لوله 32 اينچ انتقال نفت مارونـ  اصفهان در محدوده کيلومترهای 270 تا 380 خبر داد.

رحمت ا... مصباح اضافه کرد: در اين عمليات از پوشش پلی اتيلن سه اليه با زيرسازی سطح لوله، در قالب عمليات 
بالستينگ برای پيشگيری و کنترل از روند خوردگی خطوط لوله انجام شده است.

وی افزود: پوشش لوله پلی اتيلن سه اليه، از خواص مکانيکی مطلوبی به عنوان پوشش خطوط لوله با قطرهای پايين 
يا باال در دماهای مختلف برخوردار است.

بخشی از پوشش خطوط 
لوله انتقال نفت مارونـ  

اصفهان تعویض شد

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،433،000
تومان

718،000نیم سکه
تومان

418،700ربع سکه
تومان

173،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

136،525
تومان

      قیمت سکه و طال

کپسول آتش نشانی پودری 
پارسا 3 کیلوگرمی

 39,900
تومان

اسپري ضد حريق فاير 
استاپ  1000میلی لیتری

 27,000
تومان

کپسول آتش نشاني 
دژ يک کیلوگرمي

 38,000
تومان

 ميهمان خاص ایتاليایی 
در ایران

تصويری از خودروی ايتاليايی آلفارومئو جوليا 
با پالک گذرموقت در ايران.

عکس روز

نمایشگاه

رييس اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به بخشش جرايم 
بيمه تامين اجتماعی گفت: اين اقدام يک تصميم ارزشمند 
از سوی اين سازمان است و در شــرايطی که کارفرماها با 
مشکالتی روبه رو هستند، بخشودگی جرايم نوعی تنفس 
برای آنها به حساب می آيد. سيد عبدالوهاب سهل آبادی در 

همين رابطه افزود: تعامل سازمان تامين اجتماعی با کارفرمايان در موضوع حق بيمه، می تواند به بقا و فعاليت 
واحدهای توليدی کمک کند. رييس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: در عمل همه کارفرمايان 
متمايل به پرداخت به موقع حق بيمه کارگران خود هستند؛ اما شرايط اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش تقاضا 
برای خريد محصوالت، باعث بروز مشکالت برای کارفرمايان شده است. سهل آبادی در پايان ابراز داشت: در شرايط 
فعلی جامعه، کاهش تقاضا و انباشت عرضه از يک طرف و بدهی بانکی، ماليات، بيمه تأمين اجتماعی و حقوق 

کارکنان از طرف ديگر فشار را بر کارفرماها بيش از پيش ساخته است.

بقای واحدهای توليدی 
حاصل تعامل تامين 
اجتماعی با کارفرمایان

مديرعامل اتحاديه شــرکت های تعاونی مــرغ تخم گذار و مادر 
استان اصفهان گفت: مجوز واردات 20 هزار تن تخم مرغ به کشور 
صادر شده، اما صدور مجوز مبنای محاسبه واردات نيست. ممکن 
است مجوز 100 هزار تن هم توسط مســئوالن صادر شود ولی 
فقط يک هزار تن بار وارد کشور شود. براساس اطالعات، تاکنون 
کمتر از 300 تن تخم مرغ از ترکيه واردات داشته ايم که فقط در 
پايتخت عرضه شده، زيرا در اســتان اصفهان نيازی به تخم مرغ 

وارداتی نداريم.ســيد شــهاب الدين افضل افزود: هم اکنون هر 
شانه تخم مرغ وارداتی از ترکيه در بازار پايتخت با بهای 12هزار 
و 600 تومان عرضه می شــود، اما در طرح حمايتــی بازارهای 
اصفهان هر شــانه تخم مرغ 100 تومان کمتر از نرخ  وارداتی در 
اختيار مصرف کنندگان قرار می گيــرد. وی تاکيد کرد: ظرفيت 
پروانه و مجوز توليد تخم مرغ در استان اصفهان حدود 11ميليون 
قطعه اســت و هم اکنون 6 ميليــون و 500 هزار تــا 7 ميليون 

قطعه مرغ تخم گذار در قفس  واحدهای توليدی اســتان وجود 
دارد و معدوم ســازی 100 هزار قطعه، هيچ گونه تاثيری بر بازار 
تخم مرغ اصفهان نمی گذارد. افضل افزود: طی 10 روز اخير قيمت 
تخم مرغ در بازار اصفهان بــه نرخ های حمايتی مصرف کنندگان 
هم نزديک تر شده و قيمت های روز بازار به کمتر از 7 هزار تومان 
رسيده است؛ تا جايی که هر شــانه از اين کاال با وزن يک کيلو و 

900 گرم حدود 14هزار تومان فروخته می شود.

مديرعامل اتحاديه شرکت های تعاونی مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان:
تخم مرغ وارداتی ترکيه به اصفهان نرسيد

رييس کميســيون انرژی مجلس گفــت: مجلس روی 
موضوع حامل های انرژی دقت نظر و حساسيت دارد و 
هرگز به افزايش قيمت رای نمی دهد؛ حتی اگر از طريق 

دو نرخی شدن بنزين باشد.
فريدون حســنوند با اشــاره به طرح مباحثی همانند 

دونرخی شــدن بنزين، اظهار کرد: همان گونه که قبال گفته شــد با توجه به اينکه کميسيون انرژی کل 
تبصره 18 درباره افزايش قيمت حامل های انــرژی را رد کرده، هرگونه افزايش قيمت حامل های انرژی 

در سال آينده ممنوع است.
وی با بيان اينکه در ماده 39 قانون برنامه ششم توســعه کشور اعالم شده که هرگونه افزايش قيمت بايد 
با رعايت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و به صورت تدريجی تا ســال 1400 انجام شــود، يادآور شد: 

مالحظات اعالمی برنامه ششم توسعه، ما را از افزايش قيمت حامل های انرژی منع می کند.

مخالفت با افزایش قيمت 
بنزین حتی در صورت دو 
نرخی بودن

بازار سکه اين روزها حسابی »سکه« است! حتی حراجی هم جواب نداد 
و تالطمات دنيای سکه و طال با افزايش صعودی قيمت اين فلزات گرانبها 

وارد فاز تازه ای شده است. 
فروش سکه در بانک هم راهگشا نشــد. به نظر می رسد اين راهکار هم 
ديگر جواب نمی دهد و حتی گاهی اوقــات نتيجه عکس دارد!  قيمت 
ســکه هرروز باال و باالتر می رود و طبق معمول کارشناسان اقتصاد به 
مردم پيشنهاد می دهند که در چنين شرايطی، قيد خريد سکه را بزنند 
تا التهاب بازار فروکــش کند؛ بازاری که فعال اســير هيجانات کاذب و 

غيرکاذب شده و خبری از کاهش قيمت نيســت. بازار سکه اين روزها 
بيش از بازار طال دستخوش تغيير و تحول شــده و بارها نوسان قيمت 
آن را در سال جاری شاهد بوده ايم؛ نوسانی که طی ماه های اخير روند 
صعودی خود را طی می کند. اين روزها بازار ســکه حال و روز خوشی 
ندارد. بازار جهانی رشدی بی سابقه داشته و نرخ ها تا حد زيادی افزايش 
يافته است؛ کارشناسان اقتصادی بر اين باور هستند که رشد قيمت سکه 
در هفته های اخير منطق اقتصادی ندارد و به نظر می رسد بايد بررسی 
جامعی در اين باره توسط نهادهای نظارتی صورت گيرد. در اين ميان اما 

مسئول کميته فلزات گران بها و سنگ های قيمتی اتاق بازرگانی استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی زاينده رود، به تحليل قيمت 
سکه طی سال جاری می پردازد و می گويد: بازار سکه، سال 1396 را با 
قيمت يک ميليون و 210 هزار تومان استارت زد؛ اين در حالی است که 
اين رقم تا شهريور تقريبا با تغييرات 10 الی 20 هزار تومانی بدون نوسان 
عجيب و غريب ثابت ماند و می توان علــت اين ثبات را در پايدار ماندن 

نرخ انس و قيمت دالر دانست.
ابراهيم حبيب الهی عنوان می کند: از شــهريور تا مهرماه شاهد جهش 
110 هزار تومانی بــوده ايم که ايــن روند جهش قيمــت در آبان ماه 
دچار رکود شــد و در آذرماه به عــدد يک ميليــون و 406 هزار تومان 
رسيد. در حال حاضر قيمت هر قطعه ســکه بهار آزادی بر حسب انس 
 جهانی که 30 دالر افزايش داشــته، يک ميليــون و 475 هزار تومان 

تعيين شده است.
وی داليل اين نوســان قيمت را در بازه زمانی شهريور تا مهرماه، تغيير 
نرخ عرضه و تقاضا در بازار می داند و اضافه می کند: حباب ايجاد شــده 
در اين مدت، به دليل عملکرد ديرهنگام بانک مرکزی برای فروش سکه 
در بانک کارگشايی بود که به اســم حراج باعث افزايش روند صعودی 
حباب قيمت ســکه در بازار شــد؛ چراکه حضور دالالن نگذاشت اين 
حراج به مقصود اصلی خود که واگذاری سکه به متقاضيان اصلی است، 
صورت بگيرد. همچنين در ابتدای آذرماه يک افت 50 تا 60 هزار تومانی 
را نسبت به آبان ماه شاهد بوده ايم. حبيب الهی بازه زمانی آذرماه را که 
مصادف با پايان سال ميالدی است، عامل ديگری برای افزايش قيمت 
طالی جهانی و به دنبال آن در بازار ايران عنوان کرد و افزود: با توجه به 
مسافرت های پايان سال و اينکه حجم خريد افزايش می يابد و در کنار 
آن با افزايش قيمت دالر، بدون شک افزايش قيمت سکه طبيعی است و 
حبابی که بانک مرکزی تا حدودی آن را شکسته بود، دوباره ايجاد شد. 
مسئول کميته فلزات گرانبها و سنگ های قيمتی اتاق بازرگانی استان 
اصفهان در پايان تاکيد کرد: با توجه به اينکه برای هر سکه 130 تا 140 
هزار تومان اجرت در نظر گرفته شده و اين رقم برابر يک گرم طالست، 
توصيه می شود کسانی که قصد سرمايه گذاری دارند، در بازار پر تالطم  

سکه ورود نداشته باشند و اسير جو بازار نشوند.

مسئوالن می گويند سکه نخريد تا التهابات بازار فروکش کند؛

بازار سکه، »سکه« شد!

فاطمه کاويانی
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تئاترهای تهرانیزه شده!

پیشنهاد سردبیر:

پیر و شکسته شــده؛ اما هنوز دوست داشــتنی اســت. هنوز همان آقای سوپراستاری اســت که خیلی از ما و 
هم نسالن مان، سینمای پس از انقالب را با او شناختیم؛ روزها و روزگاری که هنوز جای زخم به یادگار 
مانده از جنگ درد می کرد و کشور با مشکالت زیادی در دوران پساجنگ روبه رو بود و او »تک 
ستاره« سینمایی بود که تالش می کرد هویت داشته باشــد و از ابتذال فیلم فارسی های 
قبل از انقالب فاصله بگیرد. ستاره آمد و ســتاره شد و ستاره ماند؛ »مردی شبیه باران« 
که هم خوش تیپ بود و هم خوش سیما. نقش اول سینمای ایران شد و محبوبیتی بی 
نظیر به دست آورد. از »عروس« و »نرگس« بگیرید تا »غریبانه« و »دست های آلوده« 
و »جوانی« و »مردی از جنس بلور«. از نقش جوان عاشق پیشه بگیرید تا مردی معتاد 

که عاشق شده است. 
 حتی وقتی ناگهان غیب شد و دوران افول ستاره از راه رسید، بازهم جای خالی اش در 
سینما به شدت احساس می شد؛ آن هم وقتی سینمای ایران با هجوم چشم آبی هایی که 

ابتدایی ترین قواعد بازی را هم بلد نبودند، محاصره شده بود. 
پس از سال ها غیبت و حاشیه هایی که پیرامون زندگی شخصی اش شنیده می شد، با 
سریال »مسافر« به تلویزیون برگشت؛ سریالی که در آن با همسر سومش »آنا نعمتی« 
همبازی بود و نقشی به یادماندنی هم ایفا کرد و باعث شد باردیگر ایمان بیاوریم که 
بازیگر خوب همیشــه »خوب« اســت؛ مثل »آل پاچینو« یا »مارلون براندو« که از 

بدترین فیلم ها و فیلم نامه ها هم خاطره ای خوش برای ما ساختند. 
چندســال بعد با یک نقش آفرینی تازه و خالقانه و قابل تحســین، پا به شبکه نمایش 
خانگی گذاشت. ایفاگر نقش »حشمت« در سریال »شهرزاد« شد و یکی از بهترین بازی 
های این ســریال را ارائه داد؛ آن قدر که حذف ناگهانی اش از این مجموعه، با انتقاد 

مخاطبان مواجه شد. 
حضور در »شهرزاد« پس از طی کردن دوران بیماری سختی اتفاق افتاد که ستاره به 

آن دچارشده بود و چندسالی هم او را خانه نشین کرد. 
» سرطان خوش خیم اثنی عشر« نام بیماری بود که ستاره سینمای پس از انقالب را 
درسال 89 در بیمارستان بهمن تهران بستری کرد و دیگر خبری از او نداشتیم؛ تااینکه 
در مراســم تجمع هنرمندان برای محکومیت اهانت به پیامبر اسالم)ص( در برابر دوربین 
رسانه ها قرار گرفت و تماشای تصویر صورت تکیده و موهای کمی ریخته سرش، شوکه مان 
کرد. سال۱۳9۲ محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت به دیدارش رفت و بازهم نامش 

بر سر زبان ها افتاد.
جدایی اش از »آنا نعمتی« از دیگر حاشــیه های زندگی این ستاره بود که شنیده می شد 
قبل از نعمتی، دو ازدواج دیگر هم داشته است. ســتاره پس از سه ازدواج اما چندشب قبل 
در برنامه »دورهمی« گفت که »عشــق را در زندگی اش پیدا نکرد!«» عشق شاید شبه پذیر 
باشد ولی خیلی ها را دوست داشتم. متاسفانه نشد که عاشــق بشوم؛ یعنی گشتم پیدا نشد. شما 

هم نگرد، نیست!
ما و خیلی از ما ولی با او عاشق سینما شدیم؛ با »ابوالفضل پورعرب« که ستاره بود، ستاره هست و ستاره خواهد 

ماند.

به بهانه حضور اولین 
سوپراستار سینمای پس از 

انقالب در »دورهمی«؛

سـتاره بـود، 
هست

سمیه پارسادوست

بازیگر نقش نوجوانی »یوسف پیامبر« 
که حاال بزرگ شده است 

 سلفی ابوالفضل پورعرب
 با پسرش »پوریا«

تیپ ساده و بی آالیش دختر مهران 
مدیری در حاشیه یک برنامه

 تیپ قجری
 خانم بازیگر

اینستاگردی

پنج اصفهانی در جمع برگزیدگان جشنواره عمار؛

فانوس ها در اصفهان
امسال هم هشتمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در ایام مصادف با سالروز حماسه نهم دی برگزار 
شد که اصفهانی ها در بخش های پوستر، آگهی تبلیغاتی، داستانی نیمه بلند، مستند مدافعان حرم 

و پویانمایی، عناوین برگزیده را کسب کردند.
در مراســم افتتاحیه، برگزیدگان بخش های پوســتر، آگهی تبلیغاتی، تیزر فیلــم، نقد مقاالت و 
پژوهش های ســینمایی، فیلم ما، برنامه تلویزیونی و کلیپ، نماهنگ، فیلم نامه و تولیدات رادیویی 
معرفی شدند که هنرمندان اصفهانی در بخش پوستر و آگهی تبلیغاتی توانستند یک فانوس زرین 

و یک لوح افتخار را کسب کنند.
حامد مغروری در مقام گرافیست توانست فانوس زرین بهترین پوستر را برای مستند »رویای 
خالفت« به خود اختصاص دهد. او با مدرک لیسانس ارتباط تصویری، مدرس و طراح گرافیک و از 
اعضای هیئت مؤسس مجمع طراحان انقالب اسالمی آیه است که تاکنون در جشنواره های مختلفی 

شرکت کرده و حائز رتبه شده است.
 در بخش آگهی تبلیغاتی محمدرضا فرزادمهر توانست لوح افتخار این بخش را برای تیزر »راه 

او رفتنی« ویژه برنامه محرم مجموعه فرهنگی شــهید بهشــتی از آن خود  کند، 
فیلم سازی است که چندی پیش اثری کوتاه از او تحت عنوان »متنفرم« 

توانســته بود ضمیمه ای خالقانه و تکمله ای مناسب برای 
فیلم سینمایی »یتیم خانه ایران« باشد و در مدت کوتاهی 

در فضای مجازی تکثیر شود.
در مراسم اختتامیه هشــتمین دوره جشنواره مردمی فیلم 
عمار، برگزیدگان  بخش های داستانی و مستند در موضوعات 
مختلف معرفی شــدند که هنرمنــدان اصفهانی در بخش 

داستانی نیمه بلند، مستند با موضوع مدافعان حرم و پویانمایی 
عناوین برتر را کسب کردند.

استاد هاشمی نسب شناسنامه اصفهان است
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: استاد هاشمی نسب 

الگوی پایداری حرفه عکاسی و هنر است.
شامگاه شنبه۱۶ دی ماه سید عبدا... هاشمی نسب نمین، پیشکسوت عکاسی اصفهان میزبان 
محمد عیدی، مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، فریده روشن، 
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شــهر و  مدیرکل ارتباطات و روابط 
بین الملل شــهرداری اصفهان در منزل خود بود.در این دیدار محمد عیدی رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان استاد هاشمی نســب را الگوی پایداری 
حرفه عکاسی و هنر دانست و اظهار کرد: من در فضای فرهنگی و مطبوعاتی اصفهان حضور 
داشته ام و از نزدیک شاهد تالش های ایشان در سرما و گرما و شرایط سخت بوده ام. وی افزود:  

امیدواریم بتوانیم حق ایشان را در زمینه های مختلف ادا کنیم.

این نمایشنامه اجرا نمی شود!
چهل و پنجمین نشست »یکشنبه های تئاتر«، به خوانش و نقد »این نمایشنامه به دلیل عدم 

حضور یکی از بازیگران اجرا نمی شود« نوشته حامد قصری اختصاص پیدا کرد. 
نویسنده این نمایشنامه اظهار کرد: »این نمایشنامه به دلیل عدم حضور یکی از بازیگران اجرا 
نمی شود« پنجمین نمایشنامه من است که ۵ شخصیت دارد و در یک پرده اجرا می شود. این 

نمایشنامه برای نخستین بار روز گذشته، در پاتوق یکشنبه های تئاتر خوانش شد. 
حامد قصری افزود: داستان نمایشنامه از این قرار است که یک ساعت پیش از اجرا به عوامل 
یک نمایش اطالع می دهند که این نمایشنامه به دلیل عدم حضور یکی از بازیگران اجرا نمی 
شود و در این شرایط، بازیگران در میدان اصلی شهر در حالی که تماشاگرانشان بلیت اجرا را 

در دست دارند، در حال مشاجره هستند؛ تا اینکه...
وی افزود: این نمایشنامه، به لحظه سخت تصمیم گیری در موقعیت های سخت می پردازد و 

واکنش انسان های مختلف را در برابر این موقعیت نشان می دهد.

اجرای »شطرنج روی آب« در فرشچیان
نمایش »شطرنج روی آب« به کارگردانی بهناز متولی باشی نائینی و مجید جعفری دینایی، 

از ۱۶دی ماه در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان روی صحنه رفت.
نمایشنامه »شطرنج روی آب« اقتباسی از نمایشنامه »این آب آشامیدنی نیست« نوشته وودی 
آلن است که نگار شاطریان آن را ترجمه کرده و بهناز متولی باشی با دراماتورژی خود آن را به 
زمان حال برگردانده و در موقعیت مکانی و زمانی معاصر اما نامعلومی قرار داده است. داستان 
این نمایشنامه جنگ کشــورها را بر سر قدرت نشــان می دهد و قدرت طلبی را آب کثیفی 
می داند که آشامیدنی نیست و نباید از آن خورد. از آنجا که در فرهنگ فارسی، اصطالح »بر 
آب بودن« برای هر امر بیهوده ای به کار می رود، نام این نمایشنامه »شطرنج روی آب« انتخاب 
شده است، به این معنی که جنگ فکری قدرت طلبان بر سر مرکزیت دادن به قدرت خود، با 

یک موج به راحتی می تواند بر آب برود.
عالقه مندان برای دیدن »شطرنج روی آب« می توانند با تهیه بلیت از سایت پارتاک تیکت و 
سرور کنسرت، تا ۳۰ دی ماه هر شب رأس ساعت ۱8 به مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 

مراجعه کنند.

نگارستان امام خمینی)ره( اصفهان از پنجشنبه 7 دی ماه میزبان نمایش »ده هزار سیگار و دونات« بود؛ 
تئاتری که از همان ابتدا می شد حدس زد در ادامه با حواشی روبه رو خواهدشد. 

در اولین شب نمایش، کارگردان اثر در گفت وگو با خبرنگاران عنوان کرده بود که نمایش ده هزار سیگار و دونات سبک 
جدیدی از نمایش است که در اصفهان به اجرا در آمده و ارشاد در بازبینی اثر شرط های زیادی برای نمایش عمومی اثر 
قائل شده است. او این روند را مانعی برای نمایش های خاص در شهری  می دانست که سابقه دیرینه در امر نمایش دارد.

به هر حال نمایش ده هزار سیگار و دونات روی صحنه رفت و از همان روزهای ابتدایی مخاطبان خود را جذب کرد. کم کم 
بازار شایعات و واکنش های مختلف نسبت به این نمایش داغ داغ شــد؛ تا اینکه روز گذشته در حالی که تنها دو شب از 
نمایش این تئاتر باقی مانده بود، خبر رسید که اجرای این نمایش متوقف شده است. این در شرایطی است که کارگردان 

اثر عنوان کرد اجرای این نمایش تا ۲۱ دی ماه مجوز داشته است.
برخی به پایان رسیدن یکباره این اثر را توقیف به دلیل محتوای مستهجن آن عنوان کردند واین در شرایطی است که در 
بسیاری از کانال ها و شبکه های مجازی، با انتشــار عکس ها و اخبار این نمایش در خبرگزاری روابط عمومی شهرداری 
اصفهان به آن واکنش نشان دادند و نوشتند: شهردار اصفهان پاسخگو باشد آیا نظارتی بر فعالیت های شهرداری هست؟ 

با کدام ماموریت ها و اهداف به این موضوعات پرداخته می شود؟!
در تصویری که از این نمایش در سایت شهرداری منتشر شد، خانم بازیگر سیگاری بر لب دارد؛ آن هم در حالی که شنیده 
می شد یکی از شروط ارشــاد برای دادن مجوز به این اثر، حذف این گونه ســکانس ها بوده و به عوامل گفته شده بود که 

بازیگران حتی ژست سیگار کشیدن را هم نگیرند.
چندی پیش انتشار تصویری از تئاتر »الیور توییست« با بازی »مهناز افشار« و »نوید محمدزاده« خبرساز شد. در سکانسی 

از این نمایش، محمدزاده با لمس صورت افشار، سیگاری را درون دهان او می گذارد! 
حاشیه های تئاترهای تهران، حاال به اصفهان کشیده شده است. عوامل »ده هزار سیگار و دونات« روز گذشته حاضر به 
مصاحبه درباره علت توقف اجرای این نمایش نشدند و حتی یکی از عوامل تاکید کرد که بهتر است دلیل توقف نمایش را 

»بیماری یکی از بازیگران« عنوان کنیم! 

نمایش تئاترپرسروصدای» ده هزار سیگار و دونات« دوشب مانده به آخرین اجرا، متوقف شد؛ 

تئاترهای تهرانیزه شده!
 همه سازمان ها موظف به همکاری 
با طرح »یک عاشقانه آرام« هستند

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با توجه به اهمیت و 
ضرورت امر ازدواج در جامعه و تشکیل خانواده های پایدار، اجرای 
دوره ای جامع به نام »یک عاشــقانه آرام« را در دستور کار خود 
قرار داده اســت. طرح فوق در روزهای اخیر به منظور ثبت نام و 
 استمرار یافتن آن، مورد استقبال و پیگیری جوانان قرار گرفته 

است.
این در حالی اســت که به گفته رییس خانه جوان، روز گذشته 
در کارگروه ستاد ســاماندهی امور جوانان استان که با حضور 
استاندار اصفهان برگزار شد، طرح یک عاشقانه آرام مورد تایید 
و تشویق محسن مهرعلیزاده قرار گرفت و  مصوبه جلسه این 
بود که تمام دستگاه ها و ارگان ها با این طرح همکاری الزم را 

داشته باشند تا روند رو به رشدی را در این راه شاهد باشیم.
محسن معصومی آموزش برای جوانان را حلقه مفقوده آغاز 
یک زندگی دانســت و تاکید کرد: برنامه یک عاشــقانه آرام 
با همکاری ۳۰ نهاد از اداره های کل اســتان و تشکل های 
مردم نهاد در حال اجراست و در آن، زندگی جوانان حاضر در 
طرح از زمان آشنایی تا ایجاد انگیزه ازدواج در آنها و به دنبال 
آن شروع زندگی مشترک و همچنین هزار روز اول زندگی 
که بیشــترین تکانه ها در این زمان رخ می دهد، توســط 

مشاور رصد خواهد شد.
رییس خانــه جوان در ادامه، با اشــاره بــه اینکه درحال 
حاضر در مرحله اولیه این طــرح یعنی کالس های پیش 
از ازدواج قــرار داریم، افــزود: این کالس هــا در ۵ گروه 
شــرکت کننده برگزار می شــود که در مجموع شامل 
۱۲۰۰ نفر اســت و این در حالی اســت که 8۰ درصد از 
 شهرســتان اصفهان و ۲۰ درصد از ســایر شهرستان ها

 در آن حضور دارند.
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چه برندهایی بهترین کارایی را دارند؟
پیشنهاد سردبیر:
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اپل واچ ۳
اپل واچ ۳ که با نام اپل واچ سری ۳ هم شناخته می شود، بهترین ساعت هوشمند موجود در بازار است. این ساعت در واقع یک اپل واچ ۲ محسوب می شود که قابلیت های جدیدی را در خود دارد، اما همین 
قابلیت ها ماهیت جدیدی را برای این گجت هوشمند تعریف کرده  است. اپل ساعت جدیدش را به قابلیت LTE هم مجهز کرده است و سازنده آمریکایی، اپل واچ ۳ را در یک مدل بدون ال تی ای عرضه کرده 
است. این مدل نسبت به نمونه دارای قابلیت LTE ارزان تر است و عالوه بر اینکه همه ویژگی های هوشمندانه اپل واچ ۲ را ارائه می کند، سرعت و عملکرد باتری بیشتری را نیز در اختیار کاربرش می گذارد. 
اپل واچ ۳ در برابر نفوذ آب، مقاوم است و از این رو  به راحتی می توانید با آن شنا کنید. این گجت زیبا سیستم عامل واچ او اس ۴ را  روی خود دارد و یک جی پی اس کاربردی را نیز در اختیار شما می گذارد.

ال جی واچ استایل
واچ استایل با همکاری شرکت گوگل و ال جی ساخته شده و بدون تردید یکی از بهترین اسمارت واچ های جهان اســت. این گجت هر آنچه را که از یک ساعت هوشمند اندروید انتظار دارید، در یک 
قالب بدون حاشیه زیبا در اختیار شما می گذارد. واچ استایل قابلیت های منحصر به فرد دنیای گوگل را هم به شما هدیه می کند، اما محدودیت های خاص خود را نیز دارد. این ساعت زیبا باتری چندان 
قدرتمندی را روی خود ندارد و از آنجایی که گوگل هنوز هم در حال توسعه نرم افزارهای پشتیبانی کننده ساعت های هوشمند است، تنها نرم افزارهای سیستم عامل اندروید ویر ۲ را در اختیار شما 
قرار می دهد. این دستگاه عالوه بر اینکه قیمت ارزانی دارد و قابلیت  های ساعت های هوشمند قدیمی را ارائه می کند، یک طراحی باریک و زیبا را نیز در کنار ویژگی های شاخصی مثل دستیار پیشرفته 

گوگل اسیستنت و رابط کاربری مجهز را در اختیار شما می گذارد.

گیر اس ۳ سامسونگ
گیر اس ۳ سامسونگ، نرم افزارهای کاربردی بســیار زیادی ندارد، اما باز هم به عنوان یکی از برترین ساعت های هوشمند موجود در بازار شــناخته می شود. سازنده کره ای در ساخت این اسمارت واچ 
قدرتمند شاخص های کنترلی و نمایشگر سوپر AMOLED مدل گیر اس ۲ را در کنار چند مشخصه جدید مانند قابلیت جی پی اس در اختیار کاربرانش گذاشته است. گیر اس ۳ در مقایسه با گیر اس 
۲ زیباتر است. این ساعت به شاخص مقاومتی IP68 در برابر نفوذ آب و گرد و خاک مجهز شده است و می تواند با یک بار شارژ به مدت ۳ روز روشن باقی بماند. سامسونگ قیمت این مدل را تا حد زیادی 

کاهش داده تا بتواند ساعت جدید خود را که گیر اسپورت )Gear Sport( نام دارد، با موفقیت بیشتری عرضه کند. 

گارمین فوررانر
»گارمین فوررانر« به معنای واقعی یک ساعت هوشمند نیست، اما می تواند به راحتی در قالب یک ساعت زیبا با قابلیت های اتصالی یک گوشــی هوشمند برای شما ایفای نقش کند. این گجت زیبا 
اعالن ها را در قالبی ساده در اختیار شما قرار می دهد و عالوه بر این، امکان کنترل کردن فرآیند پخش موسیقی را نیز برای شما فراهم می سازد. گارمین فوررانر شاخص های سالمتی و ورزشی را نیز 

نمایش می دهد و عالوه بر این به واسطه باتری قدرتمند خود به مدت چند روز می تواند روشن باقی بماند.

ال جی واچ اسپرت
»ال جی واچ اسپرت« همان ساعت هوشمندی است که باید آن را بدون هیچ گونه تامل خریداری کنید، زیرا در قالب یک گجت زیبا همه شاخص های ورزشی را نیز در اختیارتان قرار می دهد. واچ 
اسپورت سیستم عامل اندروید ویر ۲ را روی خود دارد و می تواند عالوه بر اینکه میزان کالری و فعالیت های ورزشی کاربر را گزارش و دنبال کند، یک برنامه تمرینی مناسب را نیز در اختیار شما 
قرار  دهد. به راحتی می توان این مدل را یکی از بهترین ساعت های هوشمند جهان دانست. واچ اسپرت ال جی توانایی پشتیبانی قابلیت اتصالی LTE را دارد و از این رو اگر که یک سیمکارت 
را روی آن نصب کنید، می توانید تماس های خود را با آن انجام دهید؛ اما متاسفانه تنها در ایاالت متحده عرضه می شود. این گجت زیبا باتری چندان قدرتمند و برنامه های بسیار زیادی ندارد.

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103623503633 ابالغنامــه:  شــماره   10 /380
9609983624700059 شــماره بایگانی شــعبه: 960829 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به آقای 1-میالد البوغیپش فرزند لفیته 2- ســعید شیری، شــاکیه خانم سهیال پزشک 
زاده شکوائیه ای علیه شما با موضوع کالهبرداری مطرح که به این شعبه استان اصفهان 
شهرستان اردستان خیابان قیام دادگستری اردستان کدپستی 88381756478 ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609983624700059 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان 
)101 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/21 ساعت 11 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق م قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهمین 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهمین ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 399 شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر اردستان ) 101 جزایی سابق( )147 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

10/381 شماره اجراییه:9610423623100235  شماره پرونده:9509983623100753 
شــماره بایگانی شــعبه:950879 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
853600-96 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509973623101494 محکوم علیه وحید 
حیدری فرزند محمد امیر به نشانی گرگان گلشــهر نبش گلشهر 4 واحد 2 محکوم است 
به پرداخت مبلغ 360/000/000 ریال وجه چک با مشخصات 984594 مورخ 95/11/4 
و مبلغ 11/605/000 ریال هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له محمدرضا رحمتی فرزند اسداله به نشانی اصفهان اردستان 
شــهرک کاوه کاوه اول و نیز پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی 
در حق دولت، ضمنا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایــت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرسی مدنی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )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 یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 401 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان)424 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

10/382 خواهان: مهدی محمد شریفی رهنانی به نشانی اصفهان رهنان خ شهیدان غربی 
ک 90،  خوانده: کمال سلطانی به نشانی مجهول المکان، به تاریخ 96/10/6 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه شورای حل اختالف خمینی شهر به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 649/96 ح 4 از دفتر واصل و تحت نظر است. شورا با توجه به 
محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مهدی محمد شریفی رهنانی به 
طرفیت آقای کمال سلطانی به خواسته تقاضای مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال وجه نقد 
بابت یک فقره سفته به شــماره 302405    به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه های 
دادرسی شورا با بررســی مجموع اوراق ومحتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه 
رونوشت مصدق سفته از توجه به وجود اصل سفته در ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل 
ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه 

ننموده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون 
تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ 96/6/11 لغایت اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد 
هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 6367 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/383 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1895/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/12/14، مشخصات خواهان: حسین حاج هاشمی فرزند اصغر به نشانی خمینی شهر 
خ ش مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوستان، مشخصات خوانده: محمد ابراهیم پور 
فرزند عظیم،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال دو فقره چک به شماره 
های 184680-89/2/25 و 184679-90/1/31 هر کدام به مبلغ 5/000/000 ریال به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چکها و 
عدم برگشت چک ها، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6055 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/384 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1893/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 11 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1396/12/14، مشخصات خواهان: حسین حاج هاشــمی فرزند اصغر به نشانی 
خمینی شهر خ ش مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوســتان، مشخصات خوانده: 
ســجاد تیرناک فرزند علی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال یک 
فقره چک 423123-90/9/30 به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت چک، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6056 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/385 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1441/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11/20 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/12/19، مشخصات خواهان: محمد کاظم حاجی حیدری فرزند رمضانعلی به 
نشانی خمینی شهر سه راه معلم کوچه پیمان، مشخصات خوانده: علی دهقانی پوده فرزند 
حسین،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 95/000/000 ریال به موجب یک فقره چک 
به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، دالیل خواهان: 
1- کپی مصدق یک فقره چک 2- کپی مصــدق گواهینامه و عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف: 6363 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
)مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794102216 ابالغنامــه:  شــماره   10 /386
9609986794101336 شماره بایگانی شــعبه: 961339  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت وضمائم به خانم ملیحه مومنی ، خواهان آقای ابراهیم بصیری دادخواستی 
به طرفیت خوانده خانم ملیحه مومنی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان 
چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
 ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961339 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/08 ساعت 9تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
 آگهی می گــردد تا خوانده ظرف یــک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه
 مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32278 شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106795600665 ابالغنامــه: شــماره   10 /387
9609986795600757 شماره بایگانی شــعبه:960757 ابالغ شونده حقیقی: مسعود 
حیدری به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/12/16 چهارشنبه ساعت: 17/30 
،محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرســه نیلی 
پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی زهرا مرادی خولنجانی به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید. م الف:32274 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( ) 153 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/392 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شــماره پالک 10393/3532 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ابراهیم امینی هرندی فرزند محمد در 
جریان ثبت است و رای شــماره 9387 مورخ 1396/07/28 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1396/11/10 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد.  م الف:32192 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)261 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/388  به موجب رای شــماره 354 مورخه 96/6/25 شــعبه اول حقوقی شورای حل 
اختالف تیران که در پرونده کالسه 658/95 قطعیت یافته است محکوم علیه 1- علیرضا 
دادار فرزند غالمرضا 2- غالمرضا دادار فرزند اکبر 3- محمد خمسلوئی فرزند غالمرضا 
)عدم شناسایی( مجهول المکان است محکوم اســت به پرداخت مبلغ 145/000/000 
ریال به نحو تضامنی بابت اصل خواسته به مبلغ 2/877/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 533960-95/11/20 لغایت 

اجرای کامل حکم در حق خواهان آقای حمیدرضا احمدی فرزند صادق به استناد قانون 
اجرای احکام محکوم علیه مکلف اســت ظرف 10 روز آن را به موقع اجرا بگذارد در غیر 
این صورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام محترم دادگستری محل تحویل 
 خواهد شد. م الف: 422 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف تیران )133 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/389 خوهان آقای وحید ادریســی دادخواســتی به خواســته تقاضای صدور حکم 
محکومیت خوانده بــه پرداخت وجه یک فقره چک به میزان پنجــاه و پنج میلیون ریال 
معادل پنج میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و صدور قرار تامین خواسته به طرفیت خوانده 
مهدی دستوار به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرســتان تیران و کرون تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 657/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 96/11/21 روز 
شنبه ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و 
نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابرماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی زاینده رود محلی آگهی می شود و به 
خوانده اخطار می گردد که از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شــورا به خواسته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف: 424 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

تیران )211 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

10/390 کالســه 528/96 دادنامه: 678-96/10/2 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی 
شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: آقای رسول محمدی فرزند مصطفی به آدرس تیران 
خ طالقانی جنوبی جنب مسجد سید، خوانده: آقای مجتبی کریمی فرزند محمد)مجهول 
المکان(، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواست 
آقای رســول محمدی فرزند مصطفی به طرفیت آقای مجتبــی کریمی فرزند محمد به 
خواسته مطالبه وجه حساب دفتری به میزان 10/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه شورا با بررسی محتویات پرونده، مالحظه دادخواست تقدیمی، فاکتور 
ممضی به امضای خوانده عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعیه، 
خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 10 و 219 و قانون مدنی و 
مواد 2 و 198 و 197 و 502 و 503 و 519 و 521 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/6 )تقدیم دادخواست( تا زمان وصول در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی تیران می باشد. 
م الف:426 شعبه اول مجتمع شــماره یک حقوقی شورای حل اختالف تیران و کرون 

)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370304963 ابالغنامــه:  شــماره   10 /396
9609983720700053 شماره بایگانی شعبه: 960211  محاکم کیفری یک دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 960211 برای 1 - فرهاد 
بیاتی فرزند حشمت ا... و 2- حسین بیاتی فرزند محمد به اتهام مشارکت در آدم ربایی با 
وسیله نقلیه )موتور سیکلت و مباشرت در ایراد و ضرب عمدی(  نظر به متواری بودن متهم 
تقاضای کیفرخواست نموده که رسیدگی موضوع به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 460 ( ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1396/11/30 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشــر تا 
متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در 
صورت عدم  حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:32651  
 شــعبه 5 دادگاه کیفری یک ) ویــژه اطفال و نوجوان( اســتان اصفهــان)156 کلمه، 

2 کادر(
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مدیر اجرایی امامزاده هالل بن علی )ع( 
آران وبیدگل:

دفن اموات در جوار امامزاده 
مهم ترین مشکل است

مدیر اجرایی امامزاده هالل  آران و بیدگل
بن علــی )ع( آران وبیدگل گفــت: فضای فعلی 
امامزاده دیگر ظرفیت دفن اموات را ندارد و باید با 
همکاری نهادهــای مســئول در این خصوص 

راهکاری اندیشیده شود.
سید جواد تکیه اظهار کرد: این امامزاده همراهی 
و همکاری بیشتری را از سوی مسئولین شهری 
طلب می کنــد و با حجم بــاالی مســافر، زائر 
و مرکزیت شــهری دارای بار ســنگین شهری 
اســت و به جز کمک مــردم به کمک بیشــتر 
شهرداری هم نیاز داریم. وی به مشکل ترافیکی 
خیابان منتهــی به امامــزاده بــه خصوص در 
روزهای آخر هفتــه و ماه های عزاداری اشــاره 
کرد و گفت: رینگ حرم امامزاده چندین ســال 
اســت تصویب شــده؛ اما به حال خود رها شده 
 و همکاری خاصی از شــوی شــهرداری صورت 

نگرفته است. 

رییس شورای اسالمی شهرستان 
گلپایگان مطرح کرد:

احداث ساختمان اداره ثبت 
گلپایگان در انتظار تخصیص اعتبار

رییــس شــورای اســالمی  گلپایگان
وضعیــت  گفــت:  گلپایــگان  شهرســتان 
ساختمان های اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان 
مناسب نیست و در وضعیت بالتکلیفی در جذب 

بودجه مانده است.
مسعود اسکندری اظهار کرد: شورای شهرستان 
در راستای بررسی و حل مشــکالت شهرستان 

تالش مضاعف دارد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان ثبت 
اسناد گلپایگان، افزود: ســال گذشته با توجه به 
پیگیری ها، در ردیف جــذب بودجه یک میلیارد 
تومان قرار گرفت، اما تاکنون این بودجه تخصیص 
داده نشده اســت؛ شورای شهرســتان از طرق 
مختلف بــرای جذب بودجه رایزنــی انجام داده 

است.
 رییس شورای اسالمی شهرســتان گلپایگان با 
اشاره به اینکه 70 درصد ادارات گلپایگان نوسازی 
شده است، گفت: بیشــترین مراجعات مردم در 
شهرســتان گلپایگان به اداره ثبت اسناد، اداره 
دارایی و شهرداری هاست، ضروری است کارهای 
اداری ثبت اسناد به صورت مکانیزه انجام شود. 
وی تاکید کــرد: یکی از بزرگ ترین مشــکالت 
شهرهای کوچک این است که در خود شهرستان 
مشکالت حل نمی شود،در کمیســیون ماده 5 
شهرداری ها برای طرف شــدن باید به اصفهان 
مراجعه شود، اما کارشناس مربوطه نیز به دلیل 
عدم آشنایی به شهرستان، ممکن است با مشکل 
مواجه شود. اســکندری در پایان مطرح کرد: از 
طریق نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در 
مجلس شورای اسالمی و فرماندار در حال رایزنی 
هستیم، برای برطرف شدن مشکالت شهرستان 
باید جلسات با حضور اعضای کمیسیون ماده 5 

در گلپایگان برگزار شود.

مدیرآموزش و پرورش اردستان:
جشن دختران آسمانی در 
اردستان برگزار می شود

مدیراداره آمــوزش و پرورش  اردستان
اردستان گفت: جشن تکلیف دختران آسمانی در 
بهمن ماه سال جاری در اردستان برگزار خواهد 

شد.
عیسی شــفیعی اظهار کرد: جشــن تکلیف در 
بهمن ماه سال جاری و با حضور بیش از ۱۶0 نفر 
دانش آموز دختر کالس سوم ابتدایی شهرستان 
برگزار خواهد شــد. وی افزود: در جلســه ستاد 
برگزاری جشــن دختران آســمانی طرح های 
مختلف بررسی و به مدیران مدارس مهلت داده 
شــد که با جلســه ای که با اولیای دانش آموزان 
برگزار می کنند نسبت به مکان و نحوه برگزاری با 

خانواده ها به توافق برسند.
مدیراداره آمــوزش و پرورش اردســتان گفت: 
دانش آموزان باید بدانند این ما هستیم که همیشه 
محتاج خداوند بوده و در مقابل نعمت های فراوانی 
که به ما عطا کرده اســت باید ســر تعظیم فرود 

آوریم.
شــفیعی با بیان اینکه آنها باید از دوران کودکی 
 بــا آداب بندگی آشــنا شــوند، تصریــح کرد:
 دانش آموزان با ورود به سن قانونی و شرعی باید 
بتوانند به منظور اطاعت از خداوند متعال و عمل 

به دستورات دین اسالم گام بردارند.

رییس پلیس راه استان اصفهان خبرداد:
 تصادف زنجیره ای

 در محور آزادگان 
رییــس پلیس راه اســتان  اصفهان
اصفهان گفت: براثر وقوع تصادف زنجیره ای که 
بین یک دستگاه کامیون بنز، سواري پژو و وانت 
نیسان در محور آزادگان رخ داد، یک نفر در دم 

فوت کرد.
حســین پورقیصــری با اشــاره بــه تصادف 
زنجیره ای در محور آزادگان اظهار داشــت: در 
ســاعت ۶ و ۱5 دقیقه صبح دیروز در پی وقوع 
تصادف زنجیره ای در محور آزادگان، بالفاصله 
عوامل گشت پلیس راه شاهین شهر-کاشان به 

محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: در بررســی انجام شده مشخص شد 
یک دستگاه کامیون بنز، ســواری پژو و وانت 
نیســان با یکدیگر برخورد کردنــد که در این 
حادثه یکی از سرنشــینان کامیــون بنز دردم 

فوت می شود.
رییس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: علت 
تصادف تغییر مسیر ناگهانی توسط وانت نیسان 
اعالم شــد.وی در ادامه از رانندگان خواســت 
هنگام رانندگی از عجله و شتاب بی مورد پرهیز 
کرده و با دقت کامل به امر رانندگی توجه و از 
رانندگی در شرایط خستگی و خواب آلودگی 

جدا پرهیز کنند.

دستگیری شکارچیان متخلف 
در منطقه غرقاب گلپایگان

رییس اداره حفاظت محیط  گلپایگان
زیست شهرســتان گلپایگان از دستگیری دو 
شکارچی غیر مجاز پرندگان وحشی در منطقه 
 تفریحــی توریســتی غرقــاب گلپایــگان 

خبر داد.
قاســم حســومی  اظهار کرد: مامورین یگان 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان در حالی 
که مشغول گشــت در منطقه »تنگه غرقاب« 
بودند موفق شــدند دو نفر شکارچی غیرمجاز 
پرندگان وحشی را دســتگیر کنند. وی ادامه 
داد: از شــکارچیان متخلف دو الشــه پرنده 
فاخته، یک قبضه اســلحه دولول و مهمات و 
 یک دســتگاه خودرو سواری کشــف و ضبط 
 .  شــد
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان گلپایگان گفت: برای شکارچیان 
متخلف پرونــده قضائــی تشــکیل و جهت 
 رســیدگی به مراجع قضائی گلپایگان معرفی

 شدند.

رییس اداره هواشناسی نطنز مطرح کرد:
کاهش بی سابقه میزان 

بارندگی در نطنز
رییس اداره هواشناســی نطنز  نطنز
گفت: میزان بارش ها در سال زراعی جاری در 
نطنــز، به حدی افــت کرده که در 53 ســال 

گذشته بی سابقه بوده است.
ناصر عزیزی ، اظهــار کرد: میــزان بارندگی 
در ســال زراعــی جــاری در نطنز بــه صفر 
رسیده و نســبت به مدت زمان مشــابه سال 
 قبــل بــا کاهــش ۱00 درصــدی مواجــه 

شده است. 
وی افزود: طبق بررسی اســناد هواشناسی در 
53 ســال گذشــته این حجم از افت و کمبود 
میزان بارندگی بی ســابقه بوده اســت و طبق 
اسناد موجود از سال ۱343 تاکنون شهرستان 
 نطنز با چنین کاهش بارشــی روبــه رو نبوده

 است.
 رییس اداره هواشناســی نطنز گفت: تا امروز 
که فصل پاییز را پشــت سر گذاشــته ایم و در 
میانه های دی ماه هســتیم، میزان بارندگی ها 
در نطنز صفــر بوده که در مدت زمان مشــابه 
 ســال قبل تا ایــن زمــان 2۶ میلی متر بارش

 داشــته ایم.  وی تصریح کــرد: در مدت زمان 
مشابه در ســال ۱395 نیز میزان بارش ها 87 
میلی متر بوده که سیر نزولی بارش ها در این 3 

سال گذشته کامال ملموس است.

با ورود سامانه بارشی به کشور، غرب استان اصفهان نیز شاهد بارش برف و باران بود.از شنبه  استان
شب و پس از ورود سامانه بارشی به کشور، مردم شاهد بارش هایی به صورت برف و باران در نقاط مختلف استان 
به ویژه در مناطق غربی آن بودند.بارش نخستین برف زمستانی در گلپایگان باعث خوشحالی مردم و به ویژه 

کشاورزان شد و لغزندگی محورهای مواصالتی و معابر شهری و روستایی این شهرستان را در پی داشت.
در خوانسار نیز بارش باران که از بامداد جمعه آغازشد ، باعث سفیدپوش شدن این شهرستان و لغزندگی معابر 
و کندی عبور و مرور در این شهرستان شد. در فریدون شهر که مشتاقان ورزش های زمستانی به ویژه اسکی، 
منتظر بازگشایی پیست اسکی هستند و این مهم به دلیل کمبود بارش ها هنوز رخ نداده است، بارش برف از روز 
جمعه آغاز و باعث سفیدپوش شدن این شهرستان شده است.در بوئین و میاندشت نیز حدود 5 سانتی متر بارش 
برف گزارش شد که خوشحالی مردم محلی و کشاورزان را در پی داشت. بارش برف در شهرستان های فریدن 
و چادگان نیز باعث لغزندگی معابر و کند شدن رفت و آمد در محورهای مواصالتی این شهرستان ها شده بود.

حسین پورقیصری، رییس پلیس راه اســتان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت راه های استان  اظهار کرد: 
جاده های برفی لغزنده بوده، امــا ممنوعیت تردد در هیچ کدام از جاده های اســتان نداریم و تمامی محورها 
باز هستند؛ در حال حاضر محورهای شهرستان فریدون شهر، فریدن، بوئین میاندشت، خوانسار، گلپایگان و 
چادگان به دلیل بارش برف لغزنده است.به گفته پورقیصری، رعایت سرعت مطمئنه، به همراه داشتن زنجیر 
چرخ، پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهســتانی، داشتن لباس گرم و غذای کنسرو شده، سوخت 

کافی و رعایت فاصله طولی از جمله موارد ایمنی است که باید از سوی شهروندان رعایت شود.
به گزارش فارس؛ با وجود این بارش ها، میانگین امســال نســبت به بلند مدت و ســال های گذشته کاهش 
 چشمگیری داشــته و دریاچه ســد زاینده رود در چادگان  به عنوان منبع اصلی آب شــرب استان اصفهان، 

هم اکنون در حالت بحرانی به سر می برد و صرفه جویی در مصرف آب بسیار جدی به نظر می رسد.

رقص دانه های برف در مناطق غربی استان؛

اصفهان سپید پوش شد

اخبار

اصفهان سپید پوش شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم سمیرم در مجلس  سمیرم
دهم، گفت: شــهرداری های شهرهای کوچک و 
بدون منابع درآمدی پایــدار، نیازمند کمک ها و 

مساعدت هایی از سوی دولت ها هستند.
اصغر ســلیمی، به صحبــت های عنوان شــده 
در جلســه کاری بــا رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در 
این نشســت بر این موضوع و کمک بیشتر دولت 

به شهرداری شهرهایی مانند سمیرم تاکید شد.
وی خاطر نشان کرد: شهرستان سمیرم در زمان 
حاضر دارای چهاربخش و چهار شــهر اســت که 
در صورت موافقت وزارت کشــور دو شــهرداری 
دیگردر بخش های وردشت و دناکوه نیز به مجموع 

شهرهای شهرستان اضافه می شود.
به گفته ســخنگوی کمیسیون شــوراها و امور 
داخلی کشور، درخواست اعطای شهرداری به دو 
بخش دناکوه و وردشت و روستاهای مرکزی آنها 
از جمله فتح آبادو بیده چند سالی است داده شده 
و همچنان منتظر موافقــت این وزارت خانه برای 

تشکیل شهرداری است.
وی ادامــه داد: در مناطقــی ماننــد ســمیرم 
معیشت مردم وابســته به آب و کشت و کار است 
که با وجود تداوم خشــکی ها از رونــق افتاده و 
 از همیــن رو توان مالی و اقتصــادی مردم پایین 

آمده است.
ســلیمی اظهار کرد: از همین رو و با توجه به افت 
توان مالی مردم کشاورز این خطه و شهرداری هایی 
که دولتی نیســتند، ضــروری اســت دولت به 
شهرداری های این مناطق توجه بیشتری داشته 

باشد تا مردم نیز رفاه بهتری را شاهد باشند.

نماینده سمیرم:

توان مالی سمیرمی ها با تداوم خشکسالی ضعیف شده است
سرپرســت اداره کتابخانــه های  دهاقان
عمومی دهاقان گفــت: در کتابخانه های دهاقان ۱00 
هزار نسخه کتاب موجود است که مورد استفاده دو هزار 

و 200 نفر از اعضای آنها قرار دارد.
زیبا وفادار از وجود هفت باب کتابخانه در شهرســتان 
دهاقان خبــر داد و گفــت: منطقه دهاقــان در حال 
حاضر دارای چهار باب کتابخانه نهادی و سه کتابخانه 

مشارکتی است که هم اکنون مشغول به کار هستند.
سرپرســت کتابخانه عمومی آیت ا...خرد شهرستان 
دهاقان خاطرنشــان کرد: در ایــن کتابخانه ها ۱00 
 هزار نســخه کتاب موجود اســت که مورد اســتفاده 

 2 هزار و دویست نفر از اعضای آنها قرار دارد.
وی گفت: در یک ســال گذشــته با توجه به اینکه در 
شهرستان هفت کتابخانه موجود بوده و دارای فعالیت 
هســتند، تعداد 40 هزار جلد به امانت گذاشته شده 
و در همین مدت دو هزار جلد کتــاب نیز به کتابخانه 
اهدا شده است. وفادار تصریح کرد: کتابخانه های این 
منطقه دارای دو هزار و 200 عضو فعال هستند که هر 
کدام از اعضای فعال دارای کارت عضویت یکســاله از 

کتابخانه هستند و کتب موجود در کتابخانه نیز مورد 
اســتفاده این افراد قرار می گیرد.سرپرست کتابخانه 
عمومی آیت ا... خرد شهرســتان دهاقان با اشــاره به 
اینکه زیر بنای کل کتابخانه دو هزار متر مربع اســت 
 افزود: در حال حاضــر  پروژه احداثی در شهرســتان
 وجود ندارد. وی بــا تاکید بر اینکــه کتابخانه ها باید 
در روستاها نیز انجام فعالیت کنند، اظهار کرد: 2 باب 
کتابخانه روســتایی در روســتای  قمبوان هم اکنون 
مشغول فعالیت هستند و قرار است کتابخانه شهدای 
 علی آباد جمبــزه نیز بــه کتابخانه های روســتایی

 اضافه شود.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی دهاقان خبر داد:

وجود ۱۰۰ هزار جلد کتاب در هفت کتابخانه فعال دهاقان

آران و بیدگل کارشناس اقلیم و هواشناسی آران و بیدگل گفت: با توجه به خشکسالی دهه اخیر و بحرانی بودن 
وضعیت سفره های آب زیرزمینی در ایران و به خصوص در آران و بیدگل ضرورت مدیریت آب باران بیشتر نمود پیدا 
کرده است.حسین شکری زاده اظهار کرد: در کشور ما که بیشتر به عنوان یک کشور نیمه خشک محسوب می شود 
صرفه جویی آب باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: از جمله راهکارهای مناسب برای حفظ وکنترل آب های 
زیر زمینی مدیریت آب باران است که سال هاست در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مورد توجه قرار می گیرد تا 

بیشترین استفاده وبهره وری از این منبع عظیم صورت گیرد.

کارشناس هواشناسی آران وبیدگل:
مدیریت آب باران 
ضرورت شهرهای 

کویری است

گاه
ید
د

خبرپارلمان

مدیر آموزش وپرورش آران وبیدگل  آران و بیدگل
گفت: در راستای تشویق بی سوادان برای کسب علم و 
دانش مبلغ ۱44 هزار تومان به قبول شــدگان نهضت 
سواد آموزی پرداخت می شود.محمد معدندار در مراسم 
بزرگداشت علم ودانش و جایگاه نهضت سواد آموزی در 

رشد علم، اظهار کرد: کسب علم ودانش برای رشد و تعالی معنوی انسان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و 
این وظیفه همگانی است که در راستای رشد فرهنگ عمومی اجتماع به کسب دانش افراد کمک کنند.معدندار 
به فعالیت های این نهاد در آران و بیدگل اشــاره کرد و گفت: با فعالیت و تالش بی وقفه همکاران در نهضت 
سوادآموزی و آموزش وپرورش آمار بی سوادی در سطح شهرستان حدود 4 درصد است و این نشان از جایگاه 
علم ودانش در میان مردمان با فرهنگ این خطه اســت.وی تصریح کرد: در چند سال اخیر افراد جذب شده 

برای سواد آموزی ۱2 برابر شده و حدود 400 نفر در این مدت به کسب سواد ودانش نائل آمده اند.

پاداش ۱۴۴ هزار تومانی 
برای قبول شدگان 
نهضت سواد آموزی

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شهرضا
شهرضا گفت: مرکز فنی و حرفه ای شهرضا در نظر دارد 
یک آزمایشــگاه در اختیار افراد عالقه مند به ســفال و 
سرامیک برای آموزش، پژوهش، آزمایش و خطا قرار دهد.
حسن ضیایی با اشاره به انتخاب شدن شهرضا به عنوان 

شهر ملی سفال و ســرامیک و اقدامات فنی و حرفه ای، اظهار کرد: در مردادماه ۱395 با توجه به مصوبات 
کارگروه اشتغال، تصمیم به ایجاد کارگاه سفالگری با چرخ برقی، سفال گری نقش برجسته و نقاشی روی سفال 
گرفته شد. وی افزود: از زمان افتتاح کارگاه تاکنون بیش از 200 نفر خانم و 30 نفر آقا در حرفه سفال گری حرفه 
نقاشی روی سفال به صورت رایگان آموزش داده شده اند.ضیایی گفت: این مرکز در نظر دارد در صورت تامین 
بودجه خرید تجهیزات، تجهیزات مورد نیاز یک کارگاه سفال و سرامیک و لعاب کاری را تهیه و به عنوان یک 

آزمایشگاه در اختیار افراد عالقه  مند برای آموزش، پژوهش، آزمایش و خطا قرار دهد.

راه اندازی آزمایشگاه 
 سفال و سرامیک
 در شهرضا

عکس  روز 

در حاشیه آیین اختتامیه 
جشنواره عمار کاشان

رییس دامپزشکی شهرضا عنوان کرد:
 صادرات ۱۰ تن عسل از شهرضا 

به کشورهای جنوب شرق آسیا
رییس شبکه دامپزشــکی شهرضا گفت:  شهرضا
ساالنه حدود ۶ تا ۱0 تن عسل از شــهرضا به خارج از کشور 
صادر می شود که عمده صادرات به کشورهای جنوب شرق آسیا 

به ویژه مالزی است.
حمید رییس زاده با اشاره به عدم تکمیل میدان فروش دام 
این شهر اظهار کرد: شــبکه دامپزشکی در خصوص فروش 
دام، دو استراتژی کلی برای کاهش فروش دام در شهر دنبال 

می کند.
وی با اشاره به بازرسی های مداوم و ســرزده شبکه دامپزشکی از 
دام فروشی های سطح شهر افزود: بازرسان شبکه دامپزشکی 
به صورت اکیپ های مشترک با بازرسی اتاق اصناف و شبکه 
بهداشت از دام فروشی ها بازدید و با متخلفان برخورد قاطع 
می شود.رییس شــبکه دامپزشکی شــهرضا گفت: آموزش 
و اطالع رســانی به مردم در خصوص عواقب بهداشــتی خرید 
دام و ذبح در محل های مناســب و مصرف گوشت خارج از چرخه 
بهداشتی دامپزشکی و بدون نظارت بهداشتی، مهر و لیبل 
دامپزشکی انجام می شــود.وی با تاکید بر اینکه اگر مردم 
موارد بهداشتی را رعایت کنند بسیاری از مشکالت این حوزه 
برطرف می شود، بیان داشت: زمانی که با افزایش سطح سواد 
بهداشــتی جامعه، تقاضایی برای این موضوع نباشد به نحو موثری 
مشکل فروش دام در شهر برطرف می شود.رییس زاده 
اذعان کرد: در مقایسه با بسیاری از شهرهای استان 
و کشور، شهرستان شــهرضا در خصوص ذبح دام در 

سطح قابل قبول و بسیار باالیی قرار دارد.
وی تاکید کرد: در خصوص میدان دام مقرر 
شد در جلســات کارشناســی پس از 
تکمیل سازه ها و زیرساخت ها انتقال 
دام فروش ها به میدان دام تسریع 
شود.رییس شــبکه دامپزشکی 
شــهرضا در بخش دیگــری از 
صحبت های خود با اشاره به تولید 
عسل در شــهرضا، گفت: شهرضا 
با تولید سالیانه 750 تن عسل در 
جایگاه دوم استان قرار دارد.وی تاکید 
کرد: ساالنه حدود ۶ تا ۱0 تن عسل از 
شهرضا به خارج از کشور صادر می شود 
که عمده صادرات، کشورهای جنوب 

شرق آسیا به ویژه مالزی است.
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اخطار اجرایی
10/163 شماره: 1265/95 به موجب رای شماره 108 تاریخ 96/1/31 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیها  1- محمد رضا 
فروغی فرزند خیراله 2- محمد ترابی زیارتگاهی فرزند قاسم 3- مهدی منصوری فرزند 
محمد علی 4- مریم رجائیان مونجانی فرزند نبی الــه 5- نرگس کوه چین کوهی فرزند 
حسن همگی به نشانی مجهول المکان محکومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ صد و 
شصت میلیون ریال بابت بخشی از چک شماره 593702 به سررسید 95/4/6 بابت اصل 
خواسته و مبلغ 4/925/000 ریال هزینه دادرسی و 120/000 ریال نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیراز سررســید چک موصوفه لغایت اجرای حکم 
و نیم عشر در حق دولت در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه با نمایندگی محمد 
حسین نظری توکلی و مســعود مهردادی با وکالت محمد هدایت به نشانی  خ جی مقابل 
تاالر تعاونی ثامن االئمه. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:30887 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )240 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایي

10/165 شماره: 709/95 به موجب راي شماره 1052 تاریخ 95/11/28 حوزه 52 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- عفت رفیع زاده 
قهدریجاني  2- توران کشاني 3- یدا... محقق کروني همگي به نشاني مجهول المکان 
4- نیلوفر معزي کتایونچه به نشاني خ کاوه خ آل محمد مادي شاه پسند کوچه الله منزل 
دوم سمت راســت محکومند به پرداخت تضامني مبلغ 147/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 4/695/000 ریال بابت هزینه هاي دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانوني و هزینه نشــر آگهي طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر درتادیه از تایخ 96/4/26 
لغایت اجراي حکم و نیم عشر اجرایي در حق محکوم له تعاوني اعتباري ثامن االئمه )ع( 
به نمایندگي محمد حسین نظري توکلي و با وکالت جواد قاسمي به نشاني میدان بزرگمهر 
ابتداي خ بزرگمهر کوچه آبشار سرپرستي تعاوني ثامن االئمه. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30889 شعبه 52 حقوقي مجتمع شماره 

سه شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان )233 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایي

10/166 شماره: 1295/95 به موجب راي شماره 111 تاریخ 96/1/31 حوزه 52 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها  1- محمد صادقي 
تقي آبادي 2- منصور حسن زاده 3- ابوالفضل ابراهیمي همگي به نشاني مجهول المکان 
محکومند بــه پرداخت تضامني مبلــغ 77/000/000  ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/825/000 ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و هزینه نشر 
آگهي و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/4/31 لغایت اجراي حکم و نیم عشر اجرایي 
در حق محکوم له تعاوني اعتبار ثامن االئمه به نمایندگي نظري و بهرامي و با وکالت جواد 
قاسمي به نشاني خ جي مقابل خ تاالر سرپرستي تعاوني ثامن. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30890 شعبه 52 حقوقي مجتمع شماره 

سه شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان )204 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
10/11  اجرای احکام حقوقی شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 961153 ج/ 13 له خانم فاطمه ترکان و علیه آقای امیر ارسالن 
پوزشی مبنی بر مطالبه تعداد 450 عدد ســکه بهار آزادی بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/11/17 ســاعت 10 صبــح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 طبقه فوقانی یک باب خانه فاقد پالک 
ثبتی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی آقای امیر 
ارسالن پوزشی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل ازجلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهده بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل مورد نظر به صورت یک عمارت ساختمانی 2 طبقه مسکونی می باشد 
که درب به حیاط و درب آهنی با رنگ فرسوده ای دارد. کف حیاط موزاییک است. طبقه 
پایین به صورت یک واحد مسکونی است که در 60- واقع است. دارای کف موکت شده 
است و دیوارها در پایین سرامیک و در باال گچ است. آشپزخانه با کابینت فلزی است و یک 
اتاق دارد و حمام و توالت. طبقه فوقانی دارای کف سرامیک است و دیوارهای آن رنگ شده 
و آشــپزخانه آن کابینت ام دی اف دارد و یک اتاق خواب و حمام و توالت است. بر اساس 
اندازه گیری به عمل آمده در محل دارای حدود 100 متر مربع عرصه و حدود 180 متر مربع 
اعیانی در هرطبقه می باشد. حال با توجه به محل و موقعیت، محله و ابعاد و اندازه و با در 
نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه برابر 2/500/000/000 ریال )دو میلیارد و پانصد 
میلیون ریال معادل ) دویست و پنجاه میلیون تومان( ارزیابی وا عالم می گردد. با همان 
توضیحات ارزش هر طبقه به صورت مجزا به شرح ذیل اعالم می گردد. 1- طبقه پایین: 
با توضیحات مندرج در گزارش بدوی بــه ارزش 1/150/000/000 ریال )یک میلیارد و 
یکصد و پنجاه میلیون ریال( می باشد. 2- طبقه فوقانی: با توضیحات مندرج در گزارش 
بدوی به ارزش 1/350/000/000 ریال) یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال( میباشد. 
با توجه به اینکه طبقه تحتانی جز مســتثنیات دین واقع شده است صرفًا طبقه فوقانی که 
کارشناس رسمی دادگستری 1/350/000/000 ریال ارزیابی نموده است از طریق مزایده 
به فروش خواهد رســید.   م الف:29652 اجرای احکام شعبه 13 حقوقی دادگستری 

اصفهان )462 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

10/18  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان، در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961922 ج / 2 له محکوم لهان به شرح زیر و علیه آقای سید حمید 
نیکبخت نصرآبادی مبنی بر مطالبه مبلــغ 27/365/982/187 ریال بابت محکوم به و 
هزینه های اجرائی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/11/17 ساعت 11 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ ملکی 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است، ملکی آقای سید حمید 
نیکبخت نصرآبادی اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشــد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و ازملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بهاء به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس ملک به نشــانی اصفهان خ جی نبش خیابان آذر مهر 
)شماره 17(  مساحت ملک طبق سند 138/05 متر مربع) قطعه یک تفکیکی واقع در غرب 
همکف( به انضمام بالکن داخلی به مساحت 72/09 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 
و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی  آن می باشد. 

مشخصات ساختمانی: مغازه در شمال غرب همکف از یک مجتمع تجاری، اداری واقع شده 
و دارای دو دهانه درب بزرگ و یک دهانه کوچک به انضمام ورودی با نمای سنگ، درب 
آلومینیم کرکره ای برقی، شیشه سکوریت می باشد اسکلت ساختمان بتن مسلح و سقف 
تیرچه بلوک و نمای ساختمان آجر، سنگ و کامپوزیت آلومینیوم است. بدنه داخلی سنگ 
و گچ و رنگ، کف سازی در همکف ســنگ  گرانیت و در بالکن سرامیک می باشد ارتفاع 
کلی مغازه حدود 4/4 متر، ارتفاع در زیر بالکن 2/2 و ارتفاع قسمت روی بالکن حدود 2 متر 
است، در قسمتی از انتهای مغازه )در کنار راه پله بالکن( یک آبدارخانه قرار دارد. اشتراکات 
شهری آب، فاضالب، گاز و برق سه فاز است، ضمناً در زمان بازدید مغازه خالی بود. با توجه 
به موارد مذکور مشخصات ملک، موقعیت محلی، کاربری تجاری، کیفیت مصالح مصرف 
شده در قضیه ارزش ششدانگ مذکور به مبلغ 26/500/000/000 ریال معادل دو میلیارد 
و ششصد و پنجاه میلیون تومان برآ ورد و اعالم نظر می گردد. مطالبات اشخاص به ترتیب 
اولویت به شــرح زیر میباشد: 1- ســید مجید نیکبخت بابت بدهی 17/099/808/760 
ریال ومبلــغ 809/650/036 بابت حق االجــرا 2- خانم معصومه طالبــی بابت بدهی 
1/173/599/122 ریال و مبلغ 58/679/956 ریال بابت حق االجرا 3- مهرداد براتی مبلغ 
939/529/944 ریال ومبلغ 46/976/497 ریال بابت حق االجرا 4- حسین توکلی بابت 
بدهی 618/112/373 ریال و مبلغ 29/865/108 ریال بابت حق االجرا 5- شهرام نقشینه 
بابت بدهی 989/168/434 ریال و مبلــغ 49/458/421 ریال بابت حق االجرا 6- مائده 
آقا ابراهیمیان بابت بدهی 1/757/967/606 ریال و مبلغ 87/898/380 ریال بابت حق 
االجرا 7- زهره جهان نما بابت بدهــی 888/844/879 ریال و مبلغ 43/975/711 ریال 
بابت حق االجرا 8- فرحناز غنی بابت بدهی 95/508/261 ریال و مبلغ 4/775/413 ریال 
بابت حق االجرا 9- مهدی زارع بابت بدهی 905/867/768 ریال و مبلغ 45/293/388 
ریال بابت حق االجرا 10- فخری شریف لنجانی بابت بدهی 1/639/933/000 ریال و 
مبلغ 81/139/130 ریال بابت حق االجرا.   م الف:30871 اجرای احکام شعبه 2 حقوقی 

دادگستری اصفهان )462 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/331 شماره صادره : 1396/42/453456 – 1396/10/13  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه شماره 3654/17 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام علیرضا صداقت و شرکاء فرزندان مرحوم مقصود در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
96/11/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 32348 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)143 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/357 شماره صادره: 1396/42/450585– 1396/10/5 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 11 فرعی از 4855 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان ذیل ثبت 274491 در صفحه 152 دفتر امالک جلد 1462 طبق ســند انتقال 
شماره 23744 مورخ 93/11/12 تحت شماره چاپی مسلسل 994526  به نام خانم اعظم 
زنجانی غالمحسینی فرزند محمد مهدی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و با قید اینکه 
منافع مورد مصالحه مادام الحیات فروشنده محمد مهدی زنجانی غالمحسینی می باشد 
و بعد از فوت وی منافع تابع عین و متعلق به خریدار می باشــد اعالم می دارد مالک طبق 
درخواســت کتبی به شــماره وارده  1396217020024033708 مورخ 1396/09/28 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 659478 مورخ 
1396/9/26 به گواهی دفترخانه 146 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 

را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 32570  

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )276 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/358 شماره صادره: 1396/42/450570– 1396/10/5 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 11 فرعی از 4855 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان ذیل ثبت 274490 در صفحه 149 دفتر امالک جلد 1462 طبق ســند انتقال 
شماره 23744 مورخ 93/11/12 تحت شماره چاپی مسلسل 994525  به نام خانم آرزو 
زنجانی غالمحسینی فرزند محمد مهدی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و با قید اینکه 
منافع مورد مصالحه مادام الحیات فروشنده محمد مهدی زنجانی غالمحسینی می باشد 
و بعد از فوت وی منافع تابع عین و متعلق به خریدار می باشــد اعالم می دارد مالک طبق 
درخواســت کتبی به شــماره وارده  1396217020024033708 مورخ 1396/09/28 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 229661 مورخ 
1396/9/26 به گواهی دفترخانه 146 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 32571  

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )276 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9610100370305064 ابالغنامــه:  شــماره   10 /360
9309983642400891 شماره بایگاني شعبه: 950077  محاکم کیفري یک دادگستري 
 شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالســه 950077 براي متهمین

 1- حمزه رحیمي 2- کیوان قنبري 3- رضا عسگري زاد فرزند علي داد به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدي با سالح سرد و شکاری و مشارکت در نزاع دسته جمعي منجر به ضرب و جرح 
عمدی و تخریب عمدی باشگاه نظر به متواري بودن متهم تقاضاي کیفرخواست نموده که 
رسیدگي موضوع به این شعبه) اصفهان - خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و وقت رسیدگي براي مورخه 
1396/12/02 ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسي به متهمین و در اجراي مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب دو نوبت منتشــر تا متهمین جهت دفاع از اتهام 
انتسابي در وقت مقرر در دادگاه  حاضر گردند. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهد آمد. م الف:20657 شعبه 5 دادگاه کیفري یک 

)ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/361 در خصوص پرونده کالســه 961363 خواهان حبیب اله هارونی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فضل اله قربانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/11/21 ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 32204 

شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351511501 ابالغنامــه:  شــماره   10 /362
9609980351500788 شماره بایگانی شــعبه: 960910  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای محمد صادق وفادار فالورجانی فرزند حسن، خواهان  بانک 
مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای محمد صادق وفادار فالورجانی و شهال 
آشوری و فاطمه شیخ دارانی و کمال مسیبی اطاقسرا به خواســته مطالبه وجه بابت ... و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
344(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351500788 شعبه 15 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/23 و ساعت 10 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:32232 شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/363 در خصوص پرونده کالســه 960741 خواهان اصغر داودی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت فتح اله جعفری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/11/23  
ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32293 شــعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )101 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/364 در خصوص پرونده کالســه 960724 خواهان ملیکا عیدی وندی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرزانه بیگدلی و محســن طاهریان تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/11/23  ســاعت 17 عصر تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32283 شعبه 
24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106805102345 ابالغنامــه:  شــماره   10 /365
9609986805101274 شماره بایگانی شــعبه: 961274   خواهان آقای بهمن بهرامی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امید ایران پور فرزند مسعود به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805101274 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1396/11/24 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 32295 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 

سه( )161 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/366 در خصوص پرونده کالسه 960789 خواهان حسن قنبری  دادخواستی مبنی بر 
انتقال سند به طرفیت زهره رنجکش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای سه شنبه مورخ 

96/11/24  ساعت 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32291 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/367 در خصوص پرونده کالســه 960858 خواهان ابراهیم قرهی قهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- مهشــید شــهباز گهروئی 2- علی اصغر محمودی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخ 96/11/25  ســاعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع  شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32270 
 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106805102338 ابالغنامــه:  شــماره   10 /368
9509986805100600 شــماره بایگانی شــعبه: 950600   خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت حسینعلی نصرآزادانی  دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا توکلی- 
 مسعود خادمیان زاده – سید جواد حســینی  به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509986805100600 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/11/28 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 32200 شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )168 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/369 در خصوص پرونده کالسه 960745 خواهان سید علی جلوه گران دادخواستی 
مبنی بر مطالبه 104/567/915 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت وحید شمدانی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی مورخ 96/11/29  ساعت 16/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
چهار راه وکال ساختمان مدافعان حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32280 شــعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354006998 ابالغنامــه:  شــماره   10 /370
9609980362201016 شــماره بایگانی شــعبه: 961443  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای امید دارابی، خواهان  دادخواستی به طرفیت  خوانده  به 
خواسته مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980362201016 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق( 
ثبت  و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/29 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 

و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:32229 شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 

جزایی سابق( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106793702210 ابالغنامــه:  شــماره   10 /371
9609986793701353 شماره بایگانی شــعبه: 961353  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای علی اسکندری، خواهان آقای مهدی سوادکوهی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای علی اسکندری به خواســته مطالبه چک  مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به 
شماره پرونده کالســه 9609986793701353 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/28 ساعت 
9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32206 شعبه 7 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/372 در خصوص پرونده کالسه 961330 خواهان حسن تاج بخش دادخواستی مبنی 
بر مطالبه  وجه چک به طرفیت محسن جهانبخش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/11/28 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
 32205 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106796901399 ابالغنامــه:  شــماره   10 /373
9609986796900635 شــماره بایگانی شــعبه: 960635  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای خانم مریم شــجاع ســقا، خواهان آقای علیرضا رئیسی 
دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مریم شجاع سقا به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986796900635 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/29 ساعت 
15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 32198 شعبه 39 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351110903 ابالغنامــه:  شــماره   10 /374
9609980351100459 شماره بایگانی شــعبه: 960517  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای رسول مشتاقیان خواهان  آقای محمد پور نایب زاده فرزند 
مهدی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای رسول مشتاقیان و حمید مشتاقیان به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351100459 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  

وقت رســیدگی  مورخ  1396/11/29 و ســاعت 12/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:32238 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/375 در خصوص پرونده کالسه 961358 خواهان اصغر باقری هارونی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خط به طرفیت 1- نجمیه حسینی 2-مصطفی رحیمی طرقی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/11/30 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 32289 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/377  آقای محمدرضا کریمی قصبه دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست 
به کالسه  508/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی کریمی قصبه به شناسنامه 1703 در تاریخ 1396/5/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدرضا کریمی 
قصبه،ش.ش 97 نســبت با متوفی فرزند 2- مهدی کریمی قصبه، ش.ش 124 نسبت 
با متوفی فرزند 3- پروین کریمی قصبه، ش.ش 259 نسبت با متوفی فرزند 4- محسن 
کریمی، ش.ش 3282 نسبت با متوفی فرزند 5- عصمت خانم صفاری نطنزی، ش.ش 
128 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 540 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

10/378  شماره ابالغیه: 9610103734105130 شماره پرونده: 9609983734100342 
شماره بایگانی شــعبه: 960353  مشخصات ابالغ شــونده: روح ا... خاکی، شماره ملی: 
1239971869، نوع ابالغیه: ابالغ اخطاریه/ احضاریه حضور در جلســه رسیدگی برای 
شخص ذی سمت و مرتبطین، تاریخ حضور: 1396/12/12، ساعت حضور: 10، نوع علت 
حضور: رسیدگی، متن ابالغیه: در خصوص دعوی موکل شــما به طرفیت بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی نطنز، هاشم رفیع بخش، شورای اسالمی روستای اوره، مهدی شبانی، در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید،ضمنا جهت پرداخت هزینه نشر 
آگهی ) ابالغ وقت رسیدگی( در این شعبه حاضر شوید. م الف: 539 شعبه دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )102 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/379 شماره صادره :1396/04/453704-1396/10/14 چون تمامی ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک شماره 249 فرعی از 33- اصلی واقع در نطنز جز بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای دخیل اله آقا علی فرزند علی اکبر و 
غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1396/11/14  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:538 عباسعلی عمرانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)147 کلمه، 2 کادر(
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 دستگیری6 شکارچی متخلف 
در زیستگاه حیات وحش اصفهان

فرمانده یگان حفاظــت اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، از دستگیری 6 متخلف شکار 
و صید در زیستگاه های حیات وحش این استان در 

چند روز گذشته خبر داد.
مرتضــی جمشــیدیان افــزود: در پــارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش قمیشــلو و شهرستان های 
گلپایگان و خوانسار، هر کدام دو متخلف دستگیر 
و تحویل مراجع قضائی شــدند. وی اظهار کرد: از 
دستگیرشدگان، سالح شکاری، دوربین، فشنگ و 

خودرو و موتورسیکلت کشف و توقیف شد.
شکار و اقدام به شــروع آن در زیستگاه های حیات 
وحش توسط متخلفان جرم بوده و طبق ماده 10 و 
15 قانون شکار و صید، قابل تعقیب و مجازات است.

برگزاری بزرگ ترین همایش 
تخصصی کویر نوردی کشور

بزرگ ترین همایش تخصصی کویر نوردی کشور با 
حضور 650 کوهنورد برتر ایران در رمل های بادرود 

برگزار شد.
به گــزارش پارما از اداره آموزش و مشــارکت های 
مردمی حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، 
حمید رضا گودرزی دبیر و مســئول روابط عمومی 
هیئت کوهنوردي بادرود در این بــاره اظهار کرد: 
بیش از 650 کوهنورد از 11 استان کشور در عصر 
روز پنجشنبه مورخ 1۴ دي ماه سال جاري با حضور 
در شهر بادرود به زیارت امامزاده آقا علی عباس )ع( 
رفتند و ضمن زیارت در کارگاه علم محیط زیست 
که توســط انجمن حافظان محیط زیست بادرود و 
با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان  برگزار شد، شــرکت کردند. حضور استاد 
پیشکسوت احمد معرفت، ابرمرد کوهنوردی ایران از 
شهر شیراز، کوهنورد فرانسوی و همچنین حضور ۳5 
مربی برتر کوهنوردی و سنگ نوردی ایران، ازجمله 

حاشیه های این برنامه بود.

پایان سرشماری منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزک کاشان

سرشماری زمســتانه منطقه حفاظت شده قمصر 
و برزک، با همکاری و حضور کارشناســان محیط 
طبیعی و یگان حفاظت محیط زیســت اداره کل، 
یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان کاشان و 

شهرستان هاي مجاور و کوهنوردان پایان یافت.
به گزارش پارمــا از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان کاشــان، سرشماری زمســتانه منطقه 
حفاظت شــده قمصر و برزک با همکاری و حضور 
کارشناسان محیط طبیعی و یگان حفاظت محیط 
زیســت اداره کل، یگان حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان کاشــان و شهرســتان هاي مجاور و 
کوهنوردان انجام گرفت. این سرشماري با اعزام10 
اکیپ سرشماري در مسیرهاي کارشناسي شده از 

قبل از طلوع تا غروب آفتاب به طول انجامید.
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک به محدوده ای 
از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و 
آب و کوهستان اطالق می شود که از لحاظ ضرورت 
حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و احیای 
رستني ها و وضع طبیعي آن، داراي اهمیت خاصي 

بوده و تحت حفاظت قرار مي گیرد.

هشدار به منظور خشکسالی تجمیعی در 
طبیعت ایران:

۹6 درصد مساحت کشور دچار 
خشکسالی است

رییس مرکز ملــی خشکســالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناســی، وضعیت کشــور را از لحاظ 
خشکســالی در بازه های کوتاه مــدت و بلندمدت 
تشریح کرد و گفت: متاسفانه بررسی نقشه ها، بیانگر 
خشکســالی های اندوخته و تجمیع یافته ای است 
که در بستر طبیعت باقی مانده است. شاهرخ فاتح 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: براساس شاخص 
)1۲ماهه SPEI( منتهی به پایان آذرماه ۹6، اغلب 
مناطق و استان های کشــور با درجات مختلفی از 
خشکســالی درگیر بودند. براســاس برآوردها، در 
بازه یک ساله گذشته حدود ۹0 درصد از مساحت 
کل کشور با خشکسالی های مختلف اعم از خفیف، 
متوسط، شدید و بسیار شدید مواجه بودند. وی افزود: 
نقشه خشکسالی کشور نشان می دهد که طی 1۲ ماه 
گذشته استان خوزستان، جنوب ایالم، شمال بوشهر 
و قسمت هایی از زنجان با خشکسالی بسیار شدید، 
جنوب کهگیلویه و بویراحمد، بخش هایی از اصفهان، 
خراسان شمالی، گلستان، سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بخش هایی از 
خراسان رضوی، یزد، شمال و شرق کرمان و خراسان 

جنوبی، با خشکسالی شدید مواجه بودند.

در عین حال یک نفر وظیفه مدیریت و کنترل آنها را بر عهده دارد و بعد 
از ساعت کار در محلی که به اصطالح خودشان» دادا« مشخص می کند، 
جمع می شــوند تا به خانه برگردند. این افراد، کودکان کار هستند که 
در اوج دوران کودکی و در زمانی که باید مشــغول بازی و احیانا درس 
خواندن باشند به سطح شهر رفته و خواســته یا ناخواسته برای کسب 

درآمدی هر چند ناچیز روزگار می گذرانند.
مردم ایران به کودکان ترحم دارند

چندی پیش معاون اجتماعی ســابق ســازمان بهزیســتی استان، از 

افزایش 1۲0 درصدی تعداد کودکان کار نســبت به ســال گذشته و 
قبل از آن خبرداد. مرضیه فرشــاد با بیان اینکه افزایش تعداد دختران 
کار حساسیت بیشــتری ایجاد می کند، افزود: در سال ۹۴، ۳8 درصد 
کودکان کار ایرانی و 6۲ درصد اتباع خارجی بودند؛ اما ســال گذشته، 
این آمار به ۳۹درصد ایرانی و 61 درصد خارجی تغییر یافت.وی با ابراز 
نگرانی از افزایش آمار کودکان کار ایرانی، خاطرنشان کرد: مردم ایران 
به کودکان ترحم دارند و وقتی کودکی را در حال کار و دست فروشــی 
می بینند تحت تاثیر قرار گرفته و به او کمک می کنند و همین، دلیلی بر 

افزایش تعداد کودکان کار ایرانی است. فرشاد افزود: کار کردن کودکان 
علل مختلفی دارد که از آن جمله می توان بــه فقر فرهنگی و فقر مالی 
خانواده ها و در برخی مــوارد بیماری پدر و مادر اشــاره کرد که آنها را 
مجبور به کار کردن می کند. مسعود مهدویان فر، مدیر امور اجتماعی و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه آمار کودکان 
کار و خیابانی در سال های اخیر در شهر اصفهان رشدی صعودی داشته 
است، گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده، پسران در رده سنی 1۲ تا 
1۴ سال و دختران 6 تا 11 ساله بیشترین درصد فراوانی را بین کودکان 

خیابانی دارند.
نبود آمار دقیق کودکان کار، به دلیل نداشتن بانک اطالعاتی 

است
عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر نیز با اشاره به اینکه به طور کلی 
در بحث کودکان کار آمار دقیقی به دســت نیامده است، گفت: در این 
خصوص بانک اطالعاتی وجود ندارد و به طور پراکنده تعداد کودکان بین 
۳00 تا700نفر تخمین زده می شود. کوروش محمدی با اشاره به اینکه 
آمار انسجام خاصی ندارد، دلیل این امر را نبود بانک اطالعاتی از سوی 

متولیان دانست و افزود: متاسفانه این حوزه متولی خاصی هم ندارد.
وی تصریح کرد: مردم بر اساس روحیه انسان دوستی و عواطف انسانی 
خود، همچنین ارضــای روحی و معنوی خود به ایــن کودکان کمک 
می کنند و عمدتا بحث دلسوزی و کمک شایان مالی و اقتصادی به این 
کودکان در میان نیست؛ لذا نمی توانیم بگوییم مردم تقویت کننده این 
موضوع هستند، چرا که مردم با ریشه ها  و عوامل شکل گیری کودک کار 
مرتبط نیستند. به گفته این عضو شورای شهر، عوامل اصلی و ریشه ای 
باعث به وجود آمدن کودکان کار می شود؛  چرا که نمی توانیم به مردم 
بگوییم از آنها خرید نکنند و در این صورت این کودکان از بین می روند.

محمدی ادامه داد: اگر کودکان به این کار ادامه ندهند، به تکدی گیری، 
سرقت و ناهنجاری های اجتماعی روی می آورند. وی گفت: بر اساس 
آمار غیررســمی، درصد زیادی از این کودکان بعــد از گذراندن دوران 
ابتدایی و با داشتن اندک سواد به این کار روی می آورند. عضو کمیسیون 
اجتماعی شورای شهر افزود: به مشاغل کودکان کار نمی توان به عنوان 
یک شغل نگاه کرد؛ چرا که آنها  بر اساس یک اجبار اجتماعی یا به دلیل 
فقر حاکم بر فضای خانواده، بدسرپرســتی و همچنین عوامل خارج از 

خانواده به بیگاری کشیده شده و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.

 صبح که می شود، خودرویی در یک ساعت معین، تعدادی کودک قدو نیم قد را با بسته های آدامس وگل و... در محلی بسیار دورتر از محل 
سکونت آنها پیاده می کند و به هرکدام از آنها ماموریت می دهد که در بخشی از خیابان ایستاده و این اجناس را بفروشند.

عکس  روز 

ویروسی خطرناک  در پیامک های تلفن همراه

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: 
دریافت هر گونه وجــه مازاد بر ۳0۳ هــزار تومان 
حق التحریر سردفتران و هزینه سفره عقد، در دفاتر 

ثبت ازدواج ممنوع است.
علی بهبهانی با اشاره به اجرای طرح تقسیم بندی 

ثبت وقایع ازدواج و طالق در شــهر اصفهان اظهار 
کرد: این امر با همکاری رییس کل دادگســتری و 
کانون دفترداران ثبت طالق و ازدواج در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در گذشته سهم برخی از دفترداران 

ثبت طالق و ازدواج، از برخی دیگر به دالیل مختلف 
)از جمله ایجاد سالن عقد جداگانه و همچنین برخی 
افراد واسطه( کمتر بوده است، افزود: با همکاری های 
صورت گرفته و به منظور توزیع عادالنه حق التحریر 
طالق و ازدواج، مقرر شــد مرکزی در دادگستری 
اســتان اصفهان فعال شــود که تمام دادنامه های 
طالق به این مرکز وارد شده و به صورت نرم افزاری 

بین دفاتر مختلف برای جاری شــدن خطبه طالق 
تقسیم بندی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان با بیان 
اینکه برای تقســیم بندی وقایع ازدواج نیز با مرکز 
بهداشت رایزنی هایی داشته ایم، گفت: به زودی در 
خصوص تقسیم بندی این واقعه نیز برنامه ریزی های 

الزم در دستور کار قرار می گیرد.

دریافت وجه مازاد در دفاتر ازدواج ممنوع است

مدیــرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: با 
احتساب جمعیت 160 هزارنفری مددجویان تحت 
حمایت، ســهم هر مددجو از صدقــات به صورت 

میانگین ماهیانه 1۳هزار و 500 تومان است. 
حمیدرضا شیران با بیان اینکه مردم استان اصفهان 
در ۹ ماهه ســال جاری 1۹میلیارد و 57۹ میلیون 
تومان صدقه پرداخت کردند، افزود: پرداخت صدقه 
اصفهانی ها نسبت به مدت مشــابه سال گذشته دو 

درصد رشد داشته است.
شــیران با اشــاره به اســتقرار ۴88 هــزار و 581 
صندوق صدقــات فعال در این اســتان، عنوان کرد: 
این تعداد شــامل صندوق های کوچک،  متوسط و 
بزرگ است که با احتساب جمعیت 160هزارنفری 
مددجویان تحت حمایت، سهم هر کدام به صورت 

میانگین ماهیانه 1۳ هزار و 500 تومان می شود. 
وی با اشاره به نحوه تســهیم صدقات توسط کمیته 
امداد افزود: صدقات بر اســاس موازین شــرعی و 

دســتورالعمل های الزم در ســرفصل های خدمات 
درمانــی، کمک های مــوردی خــاص، کمک به 
دانش آمــوزان نیازمنــد، تامین و تعمیر مســکن، 
جهیزیه، معیشت و امور فرهنگی مددجویان هزینه 

می شود. 
مدیر کل کمیته امداد اصفهان برا این نکته  تاکید کرد 
که هیچ مبلغی از کمک هــای مردمی صرف هزینه 

خدمات اداری و کارکنان نمی شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

سهم هر مددجو از صدقات اصفهانی ها ۱۳هزار تومان است
یک متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه 60 درصد 
بیماران مبتال به صــرع، کنترل بیماری شــان با دارو 
محقق می شــود، گفت: ۴0 درصد دیگر این بیماران 
برای بهبودی نیاز به عمل جراحی دارند. سید سهراب 
هاشمی فشــارکی  اظهار کرد: برای اولین بار در ایران 
شــاخه ILAE ایران عهده دار برگــزاری این کنگره 
سالیانه شده است. ILAE یک سازمان بین المللی است 
که اخیرا ایران به عضویت آن در آمده است و میهمانانی 
از کشورهای کانادا، برزیل و آمریکا در این کنگره حضور 
خواهند داشت و جدیدترین دستاوردها  و مطالب علمی 
در حوزه صرع، توسط اســاتید داخلی و خارجی مورد 

بحث و گفت و گو قرار می گیرد. 
ایــن درمانگر صرع گفــت: در چهاردهمیــن کنگره 
بین المللی صرع، ســه کارگاه نوار مغزی، رادیولوژی 
صرع و نوروسایکولوژی برگزار و جدیدترین مباحث در 
این حوزه ها ارائه می شود. وی گفت: با تولید داروهای 
ضد صرع، انقالب بزرگی در زمینه کنترل بیماری صرع 

در دنیا به وجود آمــد و در حال حاضر 50 تا 60 درصد 
بیماران مصــروع از طریق دارو بیماری شــان کنترل 
می شــود. مســئول کمیته کارگاه های چهاردهمین 
کنگره صرع  گفت: بر اســاس تخمین هــا این رقم در 
ایران حدود 800 هزار نفر بوده که ۳00 هزار مورد آنها 
برای بهبودی نیاز به عمل جراحی دارند. چهاردهمین 
کنگره بین المللی صرع، از ۴ تا 6 بهمن ماه در ســالن 
همایش های بیمارستان میالد اصفهان برگزار می شود. 

از 4 تا 6 بهمن ماه؛

اصفهان، میزبان چهاردهمین کنگره بین المللی صرع می شود

حمله به 6 بسیجی در جنوب تهران

دکان عطاری در عهد قاجار

شش بسیجی در جریان درگیری با چند نفر، مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
این حادثه مقابل بیمارستان سوم شعبان در محله آبمنگل تهران اتفاق افتاد. لحظاتی قبل از حادثه، عده ای مرد با تجمع مقابل بیمارستان 
قصد اخالل در نظم عمومی را داشتند که گروهی از اعضای بسیج ناحیه در محل حاضر شده و درخصوص حضور آنها هشدار دادند. مهاجمان 

اما افراد بسیجی را با ضربات قمه و چاقو هدف قرار دادند که 6 نفر از آنها مجروح و به بیمارستان های ناجا و بقیه ا... منتقل شدند.
به دنبال وقوع حادثه، تیم های گسترده ای از پلیس در محل حاضر شده و موفق شدند تعدادی از مهاجمان را بازداشت کنند.

یکی از بسیجیان محل، وضعیت یکی از مجروحان را وخیم اعالم کرد. مرکز اطالع رسانی پلیس تهران بزرگ هم اعالم کرد که متهمان بازداشت شده با تشکیل 
پرونده راهی زندان شدند. 

حادثه

رییس پلیس فتای استان هشدار داد:
 ویروسی خطرناک 

در پیامک های تلفن همراه
رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ویروسی 
که پس از نصب شــدن روی گوشــی های تلفن 
همــراه اطالعات آنهــا را پاک می کنــد در حال 
انتشــار در فضای مجازی اســت. سید مصطفی 
مرتضوی با بیــان اینکه این ویروس بــا نام های 
گوناگون به کاربــران پیامک می شــود و از آنان 
می خواهد روی لینک ارســالی کلیــک کنند، 
گفت: به محض کلیک کردن روی لینک ارسالی 
کلیــه اطالعات گوشــی تلفن همــراه آن کاربر 
پاک می شــود. وی افزود: دور زدن فیلتر، لینک 
پراکسی، افزایش امکانات تلگرام یا مسنجر جدید، 
 عللی اســت که در گروه ها یا کانال ها پیشــنهاد 
می شــود.رییس پلیس فتای اصفهان، همچنین 
از یک فقره کالهبرداری اینترنتی دیگر خبر داد 
و گفت: در این مورد متهم شاگرد یک مغازه بوده 
است. زماني که شاکي براي خرید کاال به مغازه اي 
مراجعه مي کند کارت عابر بانــک خود را جا می 
گذارد و شاگرد مغازه از این فرصت استفاده کرده و 
یک میلیارد و 50 میلیون ریال از حساب او برداشت 
مي کند.سرهنگ سید مصطفي مرتضوي افزود: 
متهم با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائي شد.

یک کشته در سانحه رانندگی 
اصفهان به کاشان

رییس پلیس راه اســتان از برخورد یک دستگاه 
ســواري ال ۹0 با عابر پیاده در آزاده راه امیر کبیر 
و فوت عابر به علت شدت جراحات وارده خبر داد. 
سرهنگ حسین پورقیصري گفت: در این حادثه 
که ساعت 18:50 روز جمعه رخ داد، عابرپیاده که 
فردي ۴0 ساله بود،جان خود را از دست داد. علت 

وقوع این حادثه، ورود عابر به آزاد راه اعالم شد.

فعالیت 200 نیرو در مراکز 
انتقال خون استان اصفهان

مدیرکل ســازمان انتقال خون استان اصفهان  با 
بیان اینکه در کل اســتان اصفهان ۲00 نیرو در 
مراکز انتقــال خون فعالیت دارنــد، گفت: از نظر 
وضعیت نیروی انسانی شــرایط مناسبی داریم و 
تعدادی که در حال حاضر هستند کفایت می کند.

مجید زینلی با انتقاد از کمبود فضا در مراکز اهدای 
خون تصریح کرد: در زمینه امکانات با مشکل جدی 
مواجه هستیم، در کالن شهری مانند اصفهان فقط 
مرکز انتقال خون خواجو وجود دارد و این موضوع 
نگران کننده اســت.وی با تاکید بر اینکه ضروری 
است مرکز دومی برای انتقال خون در شهر اصفهان 
تاسیس شود، عنوان کرد: رایزنی هایی با مسئوالن 
شهری و اســتانی صورت گرفته اما هنوز نتیجه 

مطلوبی به دست نیامده است.

 شرکت بیش از ۱۹8 هزار نفر 
در مسابقات پرسش مهر

تعــداد 1۹8هــزار و 571 نفر از دانــش آموزان، 
فرهنگیان و اولیای دانش آموزان استان اصفهان از 
سوال پرسش مهر 18 ریاست جمهوری استقبال 

کردند.
رییس اداره فرهنگی هنــری، اردوها و فضاهای 
پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: رییس جمهور طبق روال همه ساله در ابتدای 
مهرماه سوالی را مطرح کرده و از جامعه فرهنگیان 
و دانش آموزان می خواهد کــه در این خصوص 
پاسخ های خودرا در قالب مســابقه پرسش مهر 
ارائه دهند که سوال پرسش مهر 18 چنین عنوانی 
داشت: »چگونه محیط مدرسه را به محیط تحمل 
افکار دیگران و احترام به نظرات مختلف و اخالق 
و ادب تبدیل کنیم و چگونه و با چه سبکی ارتقای 
اخالق و ادب و کسب توان تحمل باالتر را تمرین 
کنیم؟« وی گفــت: فرهنگیــان و دانش آموزان 
در پرسش مهر 18 می توانســتند تا پایان آذرماه 
سال جاری شرکت کنند. مرتضی شکری با بیان 
این مطلب که با توجه به سوال امسال که یکی از 
مشکالت جامعه امروزی ما بود گفت: پیش بینی 
ما این بود که با استقبال دانش آموزان و فرهنگیان 

روبه رو شویم که همین گونه نیز شد.

اخبار

خبر کمیته امداد

نایب رییس فراکســیون روحانیت مجلــس گفت: ایران 
نسبت به سایر کشورهای جهان بیشترین تعطیالت رسمی 

را دارد و نمی شود بی تفاوت از کنار آن عبور کرد.
حجت االســالم احمد ســالک گفت: دولت و مجلس یک 

بار برای همیشه باید به این مسئله)تعطیالت( بپردازند.
وی متذکر شد: حذف تعطیالت مناسبتی نباید دستخوش این شائبه شــود که خدای ناکرده گویا آدم های 
بی دین می خواهند مناسبت های دینی و مذهبی را کم ارزش جلوه دهند؛ هرگز این طور نیست. نگرانی جامعه 
متدین را درخصوص این مســئله رد نمی کنم اما قضاوت زودهنگام آنان را قبل از رسیدگی طرح در مجلس 

درست نمی دانم.
وی تاکید کرد: حذف تعطیالت مناسبتی اصال به معنای بی احترامی به مناسبت های مذهبی نیست. نمایندگان 

مجلس هم معتقد به عترت پاک اهل بیت علیهم السالم بوده و انسان های دینداری هستند.

قضاوت زودهنگام 
درباره حذف تعطیالت 
مناسبتی درست نیست

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان از افزایش 
۳0درصدی کشف سرقت های منازل اصفهان در ۹ماهه 

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
حسن یاردوســتی اظهار داشت: در راســتای اجرای 
طرح های امنیتی و محله محور و افزایش توان فیزیکی و 

لجستیکی واحدهای گشتی، شاهد افزایش کشف سرقت های منازل در ۹ ماهه امسال بودیم.
وی با اشاره به اینکه کشف سرقت های مغازه ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، 
افزود: به کمک همشهریان عزیز و ارتباط خوب آنها با پلیس و تالش کارکنان نیروی انتظامی وقوع سرقت 
مغازه نیز در ۹ ماهه امسال روندی کاهشی داشته است.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اضافه کرد: 
در این رابطه پلیس با اجرای طرح های هدفمند و تغییر موضع درمقابل جرایم خرد و خشن با برنامه ریزی 
منسجم و استفاده از تعامل سایر ارگان های مربوطه و مشارکت مردمی، اقدام به برقراری امنیت می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان مطرح کرد:

افزایش کشف ۳0 
درصدی سرقت منازل 

ناهید حاجی رضازاده

عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر:

مردم، تقویت کننده کودکان کار نیستند
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چهره های موفق  با مشکالت چه کرده اند؟!
کارآفرینانپیشنهاد سردبیر:

کارآفرینان موفقی که فقیر به دنیا آمدند؛
از فرش به عرش

با دیدن زندگی حال حاضر بســیاری از افراد 
موفق، به ذهن همه ما خطــور می کند که به 
یقین این افراد از ابتدا در رفاه به ســر می برده 
اند و این آســودگی خیال در آنها باعث شده تا 
به چنین جایگاهی دســت یابند، اما بد نیست 
بدانید تمام این افراد وضعیت مالی مناســبی 

نداشته اند :
»بیل گیتس« عالقه به کامپیوتر را در سن 
۱۳ سالگی و زمانی که به مدرسه ای در سیاتل 
می رفت در خود کشف کرد. او در آنجا یک کد 
کامپیوتری ساده نوشت و سپس به همکاری با 
»پل آلن« پرداخت که در نهایت با هم شرکت 
مایکروسافت را تاسیس کردند. گیتس در سال 
۱۹۷۵ و در ســن ۲۰ ســالگی وارد دانشگاه 
هاروارد شد، اما برای تمرکز روی فعالیت های 
شرکت مایکروسافت دانشگاه را رها کرد. این 
تصمیم نســبتا ســاده باعث شــد که وی به 
ثروتمندترین انســان خودساخته روی زمین 

تبدیل شود.
»جف بزوس«، موسس و مدیر عامل شرکت 
آمازون، در نوجوانی در رستوران مک دونالدز 
کار می کرد و البتــه در ایــن کار نیز مهارت 

چندانی نداشته است.
 بــزوس در مصاحبه ای در ایــن مورد چنین 
گفته اســت:» در اولین هفته کاری ناخواسته 
یک مخزن بزرگ پر از ســس کچاپ که روی 
دیوار نصب شــده بود را روی زمین انداختم و 
مقدار زیادی ســس کچاپ به تمامی سوراخ 
ســمبه های آشــپزخانه رفت. از آنجایی که 
من تازه کار بودم آنهــا به من کمک کردند که 

این خرابکاری را تمیــز کنم و به 
من گفتند که به کارم ادامه 

دهم. من همبرگر سرخ 
می کردم و هیچ وقت 
در قسمت صندوق کار 
نکردم. سخت ترین کار 

انجام درســت کارها در 
مواقع شــلوغی و اضطراری 

بود«.
»ران بافت«، در دورانی که 

بزرگ ترین سرمایه گذار جهان ۱۶ 
سال سن داشت او توانسته بود به اندازه 

 53/000 دالر امــروزی پــول جمــع کند.
 یکی از اولین کارهــای »بافت« پیک روزنامه 
واشــنگتن پســت بود و این روزنامه را برای 
مشتریان می برد. همچنین او مدتی توپ گلف 
و تمبــر می فروخت. حتی بــه خرید و فروش 
ماشین چپ کرده و درآمدزایی با بردن ماشین 
های پینبال )نوعی دستگاه بازی و سرگرمی( به 
آرایشگاه ها نیز پرداخت. او از دانشکده تجارت 
دانشــگاه هاروارد اخراج شــد اما بالفاصله در 
دانشکده تجارت دانشگاه کلمبیا ثبت نام کرد 
و مدتی را نیز به شغل های فروشندگی، تحلیل 

امنیت سرمایه گذاری و دالل بورس گذراند.

به ازای هر اســتارت آپ یونیکورن چند میلیارد دالری، تعداد 
بی شماری استارت آپ هستند که در طرف دیگر قدم برداشته اند؛ 
مهندسان خود را اخراج کرده و اتاق های بازی دارای میز پینگ 
پونگ را تعطیل کرده اند. آنها مجبور شــده اند یادداشــت های 
خداحافظی احساسی برای مشــتریان روی وبسایت خود قرار 
دهند.حاال وقت آن رسیده که پولدارترین استارت آپ هایی که 
در سال ۲۰۱۷ تعطیل شدند را معرفی کنیم. روی هم رفته، این 
شرکت ها ۱/۶۹۵ میلیارد دالر سرمایه در سرمایه گذاری های 
خطرپذیر جمع آوری کردند. ولی در عمــل تمام این پول ها به 
هدر رفته و ســرمایه گذاران دیگر نمی توانند امیدوار باشند که 
بتوانند با عرضه سهام اولیه یا فروش این شرکت ها، به پول خود 
برسند.در ادامه با چند استارت آپ ثروتمند که در سال ۲۰۱۷ 

نابود شدند، آشنا می شویم.

در ســال های اخیر، در هر دو سطح 
ملی و بین المللــی، توجه طرفین 
ذی نفــع یعنــی کارآفرینــان و 
ســرمایه گذاران به اســتارت آپ ها 
افزایش یافته و این رونــد به ایران نیز راه یافته اســت. اهمیت اســتارت آپ ها و 
کارآفرینی در حوزه تکنولوژی و مشخص شــدن فواید پشتیبانی از کسب و کارها 
در وضعیت شــکننده خود در مراحل اولیه موجب شده اســت افراد متخصص در 
حوزه های فنی و صنعتی مختلف در صدد اشــتغال زایی به روش علمی و سازمان 
یافته برآیند. امروزه، اســتارت آپ های فناوری موفق تبدیل به موتور رشد اقتصاد 
اطالعاتی و اقتصاد اینترنتی  شده اند و توســعه اخیر اکوسیستم های استارت آپ 
در سراســر جهان، نتایج چشــمگیری در آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت.در 
بخش دولتی کشورهای پیشرفته، بیش از ۳۰ سال اســت که توسعه مراکز رشد 

کسب و کارها به عنوان سیاســت و راهکاری پرطرفدار برای پرورش کارآفرینی و 
در نتیجه، توسعه پایدار از طریق ایجاد شغل مطرح شده اند و فعالیت این مراکز در 
رشد اقتصادی مانند کاتالیزور عمل می کند. همزمان، سرمایه گذاران نیز حمایت 
از استارت آپ ها را راهی جدید برای افزایش احتمال بازگشت سرمایه می دانند.با 
توجه به رسیدن قله جمعیتی به سن اثربخشی و نیاز به اشتغال، کارآفرینی و ایجاد 
شغل یکی از دغدغه های مهم جامعه محسوب می شــود. برنامه های دولت برای 
اشتغال زایی و ارائه وام به مشــاغل کوچک و کسب و کارهای خانگی و نیز فعالیت 
بخش خصوصی در جهت جذب و پرورش ایده های جدید و تبدیل آن به کسب و 
کارهای نوپا، اهمیت زیادی در توســعه اقتصادی کشور دارد. به همین دلیل ما در 
روزنامه زاینده رود بر این تالش هســتیم از این پس صفحه ای به نام استارت آپ 
داشته باشیم تا در آن شما را بیشتر با مفاهیم این حوزه آشنا کنیم و با به اشتراک 

گذاشتن تجربیات موافقان در این عرصه راه موفقیت را برای شما روشن کنیم.

فی
عر

م

چرا استارت آپ؟

* مهندس حسین اکبرپور/مدیر موسسه فکر برتر
در گذشته کارمند بودن یکی از آرزوهای جوانان این مرز و بوم بود، 
اما امروزه دیگر کارمند بودن رنگ خــود را باخته و همه به دنبال 
تاسیس یک کسب و کار پر درآمد و نو هستند تا  به قول قدیمی ها 
یک شبه بار خود را ببندند و پله های ترقی را ده تا یکی طی کنند! 
در بســیاری از مقاالت در مورد کارآفرینی این چنین نوشته شده 
است : اگر از شغل تان خسته شده اید، پس شاید تنها دو گام دیگر تا 

کارآفرین شدن فاصله داشته باشید.
 نخستین گام آن است که شــغل تان را ترک کنید و گام بعدی آن 
است که یک شرکت بزنید. اما باید بدانید هرچند  گذر موفقیت آمیز 
از کارمندی به کارآفرینی شدنی است، ولی قضیه به همین سادگی 

هم نیست. به یک شبه و بدون هیچ گونه مطالعه و تجربه ای نمی 
توان کارمند بودن را کنار گذاشــت و یک کار آفرین موفق شــد. 
در این نوشــته چندین روش برای اینکه بتوانیــد از یک کارمند 
 نه چندان موفق به یک کارآفرین موفق تبدیل بشــوید، پیشنهاد

 شده است:
در نخستین پله  شما باید داشــته های خود را بسنجید 
و نداشته هایتان را بشناســید. به مهارت ها، توانایی ها و 
تجربیات  خود فکر کنید. ببینیــد واقعا چه کاری وجود 
دارد که می توانید هر روز، برای هفته ها و ســال ها آن را 
انجام دهید و از آن خسته نشــوید و چه کارهایی را حتی به شرط 

موفق و پول ساز بودن حاضر نیستید تا آخر عمر ادامه دهید.

 به این فکر کنید که دیگران برای چه چیزی حاضر 
هستند پول خرج کنند و یا به چه چیزهایی احتیاج 
دارند.یک کسب وکار عملی فصل مشترک کاری است 
که دوســت دارید انجام بدهید و چیزی که دیگران 

حاضر هستند برایش پول خرج کنند. 

برنامه های بازاریابی و کسب وکارتان را طراحی کنید.
بازاریابی امروز شــامل خلق محتوا، رسانه  اجتماعی، 
ایمیل فرســتادن و... می شــود. مطمئن شوید برای 
معرفی ایده  خود به مشتریان، نحوه  استفاده از هریک 
از این گزینه ها را می دانید و در همین اثنا، یک برنامه  کســب و کار 
طراحی کنید که نحوه  انتظار شما را درمورد کارکرد کسب وکارتان 
کامال شرح می دهد. الزم نیست خیلی رسمی باشد ولی کامال الزم 
است که تمام ســاختار عملیاتی، تولیدات، سیستم های تحویل و 

برنامه های توسعه ای را در بر بگیرد.

کســب و کارتان را در مقیاســی کوچک برپا کنید.
اگر می توانید، همزمانی که مشــغول شغل فعلی تان 
هســتید، به صورت جانبی ایده  شــرکت خود را با 
راه اندازی آن در مقیاس کوچک بیازمایید. این کار، 
پیش از آن که امنیت موقعیت فعلی تان را به خطر بیندازید، به شما 
فرصت بی خطــری می دهد تا ایده هایتان را بیازمایید، نخســتین 
مشتری ها را جذب کنید و ببینید آیا آن کســب وکار با گذر زمان 

دوام خواهد داشت.

بازخوردها را ارزیابی کنید و اصالحات الزم را انجام دهید. اداره کردن 
یک عملیات در مقیاس کوچک به شما کمک خواهد کرد تا مشخص 

کنید کــدام بخش های ایده، عالی هســتند و کدام 
بخش ها نیاز به اصالح دارند. مسئله  بازخورد مشتریان 
را جدی بگیریــد و پیش از شــروع افزایش مقیاس 

کاریتان هر تغییری که الزم است، انجام دهید.

 یــک تیــم درســت کنید.اگر ایــده  شــما عملی 
به نظر می رســد، مشــخص کنید وقتــی کارتان را 
به صورت تمام وقت شــروع کنیــد در تیم رهبری 
کســب وکارتان به چه کســانی احتیــاج دارید. بر 
اســاس تجربه  شخصی  شــما، ممکن اســت در زمینه هایی مثل 
 امــور مالی، بازاریابــی، خدمات مشــتری و تولید بــه کمک نیاز

 داده باشید.

 از تامین مالی  خود مطمئن شــوید. اگر آرزوهایتان 
کمی بزرگ تر هســتند، شاید الزم باشــد به نحوه  
فراهــم کردن ســرمایه  ریســکی یــا دیگــر انواع 

سرمایه گذاری های بیرونی بیشتر فکر کنید.

وقتی کامال آماده شدید، شــغل روزانه  خود را ترک 
کنید. بعد از آن همه کاری که انجام داده اید شاید این 
ترک شغل یک استراحت حیرت انگیز به نظر برسد 
ولی باور کنید، هنوز کارهای بیشتری در انتظارتان 
است. هرچند ترک شغل ممکن است وسوسه برانگیز باشد، مطمئن 
شوید همه  پل ها را پشت ســرتان خراب نکرده باشید هیچ معلوم 
نیست شاید دوباره بخواهید به شــغل قبلی خود بازگردید و یا در 
 کسب و کار جدید خود مایل باشــید با مدیر قبلی خود همکاری 

داشته باشید.

چند گام ازکارمندی تا کار آفرینی؛

نه چندان آسان!

 چهره های موفق
 با مشکالت چه کرده اند؟!

۱-راه اندازی کسب و کاری پرســود که در آن رییس 
خودتان باشید، رویایی دلپذیر است، اما در واقع محقق 
کردن ایــن رویا آنقدرها که به نظر می رســد، آســان 
نیســت. برخی از بزرگ ترین و موفق ترین کارآفرینان 
جهان، برای دستیابی به آرزوهای خود مسیر دشواری 
را پیموده اند. آنها ســخت تالش کرده اند و تنها پس از 
سال ها کوشش به موقعیتی باثبات و موفق رسیده اند. 
در این بخش، گفتــه های آنها را درباره ســخت ترین 
بخش از کارشــان ذکر کرده ایم تا با خواندن آنها، اراده 
شما برای رســیدن به قله های موفقیت دوچندان شود 
و بدانید که این چهره های مشهور نیز با سعی و تالش 
سخت به موقعیت کنونی دست یافته اند.مدیرعامل اپل 
اغلب به سبب تمرکز و پشتکارش مشهور است، اما این 
کار همیشه آسان نیســت؛ چرا که یکی از اهداف اصلی 
او در اداره مجموعه اپل و تولید محصوالت، سادگی آنها 
بوده است. به گفته جابز، تولید محصولی ساده در اغلب 
موارد دشوارتر و پیچیده تر اســت و به همین دلیل، به 

تفکر و برنامه ریزی وسیع تری نیاز دارد.

نیاز به سادگی

۲-موســس گوگل به خوبی از قوت ها و ضعف هایش آگاه است و 
می داند که با تالش در کمپانی گوگل چیزهای زیادی را از دســت 
داده اســت؛ چرا که در زندگی یک کارآفریــن، زمان زیادی صرف 
کار می شود و طبیعی اســت که امور دیگری در این فرآیند آسیب 
می بینند. او یکی از بخش های دشــوار کارش را مدیریت نیروهای 
کمپانی خود می داند. اینکــه باید به خوبی آینــده را تصویر کرد، 
شناخت درستی از صنعت »آی تی« داشت و فعالیت های پرسنل 
را در مسیر تحقق اهداف هدایت کرد. این فرآیند آن قدر تخصصی و 
پیچیده است که کارآفرینان جوان به سختی از پس آن بر می آیند 
و گاه به ساعت های متمادی کار نیاز دارند.موسس دیگر گوگل به 
نکته جالب توجهی اشاره کرده است، اینکه موفقیت ناگهانی و جاری 
شدن سیلی از تقاضا برای محصول یا خدمات شما نیز ممکن است 
باعث دردسر شــود. به طور مثال، شــرکت گوگل ناچار است برای 
میلیون ها جست وجوی روزانه آمادگی داشته باشد و زیرساخت های 
آن را  فراهم کند. این کار نیازمند توجه و تالش بسیار است و اندکی 
کوتاهی در جلب رضایت مشتریان باعث تضعیف جایگاه مجموعه و 
از بین رفتن دستاوردها خواهدشد. از این رو، کارآفرینان جوان باید 

پس از موفقیت اولیه نیز هوشیار باشند و به تالش خود بیفزایند.

دکتر دره، تشکیل کار گروه مناسب را رمز موفقیت می داند. جلب رضایت مشتری  -۳
این تولیدکننده مشهور محصوالت شنیداری و ابزارهای دیجیتال 
زمان زیادی را صرف یافتن نیروهای کارآمد و ایجاد گروه کاری 
مطلوب خود کرده است. او می گوید: »من کمال گرا هستم و به 
همین دلیل ســخت می توانســتم از افراد برای کار دعوت کنم. 
شــما باید با اعضای تیم خود  ذهنیت مشــترکی داشته باشید، 

انگیزه هایکسان باشد و چشم انداز آینده را به یک شکل ببینید.« البته او در نهایت توانست گروه مطلوبش 
را پس از صرف زمان زیاد تشکیل دهد و موفق شود؛ همچنین »مارک کوبان« گفتن کلمه »نه« را توصیه 
می کند.این تاجر و سرمایه دار مشــهور آمریکایی یکی از چالش های بزرگ موفقیت در کارآفرینی را »نه 
گفتن« می داند. او معتقد است هر »نه« شما را به سوی یک »آری« سوق می دهد. وقتی ناچار باشید کاری 

را بر خالف میل و عقل انجام دهید. طبیعی است که موفقیت دور از دسترس خواهدشد!

»نه« گفتن! 

فناوری

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:
به  زودی شاهد استارت آپ های ۵ 
میلیارددالری ایرانی خواهیم بود

معاون علمــی و فناوری رییــس جمهور چندی 
پیش گفت: صاحبان شرکت های بزرگ دنیا »بچه  
پولدار« نبــوده و در ابتدای کار بــا پول توجیبی 
خانواده ها و از زیرزمین و زیر پله شــروع کرده و 
ظرف دو الی سه سال به این جایگاه رسیده اند. وی 
ادامه داد: واقعیت این است که برای کشوری که 
۱۰۰ سال اقتصاد نفتی را تجربه کرده، سخت است 
که جهت گیری اقتصاد خود را عــوض کرده و با 
استفاده از نیروی انسانی جوان ثروت آفرینی کند.

ستاری خاطرنشــان کرد: بحث های کارآفرینی 
ســالیان ســال بود که به واســطه  اقتصاد نفتی 
سرکوب می شــد.در اقتصاد جدید نیاز است که 

بسیاری از المان ها عوض شوند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیان کرد: 
اســتارت آپ هایی داریم که در مرز یک میلیارد 
دالر بوده و اکثرشــان هفته ای بیش از ۱۰ درصد 
رشــد می کند، این بدان معنی اســت که هیچ 
چیزی اقتصادی تر از سرمایه گذاری روی جوانان 

توانمندمان نیست.
وی گفت: پژوهش در مغزهاست و درآمد از طریق 
آن نیز از کارهای دیگر و پروژه های دیگر بســیار 
بهتر است و اعمال روش جدید در اقتصاد، قطعا 
المان های بســیاری را الزم دارد. ستاری گفت: 
به زودی اســتارت آپ هایی خواهند بود که ۴ و ۵ 
میلیارد دالر را رد می کنند. همین جوانانی که در 
نمایشگاه ها حضور دارند بزرگ ترین شرکت های 
کشــور را راه اندازی خواهند کرد، اکنون چنین 

روندی در کشور اتفاق می افتد.

 فعالیت: 2013 تا فوریه 2017
سرمایه جذب کرده: 150 میلیون دالر

اوج ارزش گذاری: 560 میلیون دالر
 »بیپی« که وبسایت آن خریداران خودرو 
و فروشندگان خودروی دسته دوم را در 
کنار هم آورده بود، در ماه فوریه تعطیل 
 DGDG و Fair.com شد. وبسایت
فروشنده ماشین های دسته دوم هر 
دو قصد داشتند که این استارت آپ 
را بخرند ولی در پایان منصرف شدند 

و در نهایت، بیپی ورشکست شد.

 )Quixey( کویکسی
 فعالیت: 2009 تا فوریه 2017

 سرمایه جذب کرده: 133 میلیون دالر
اوج ارزش گذاری: 600 میلیون دالر

 کویکسی، که موتور جست وجوی موبایل آن قادر 
بود بین اپلیکیشن ها جست وجو کند، در پایان 
ماه فوریه بیشتر کارکنان خود را اخراج کرد. با 

اینکه این شرکت مدیرعامل بنیان گذار خود، تامر 
کاگان، را در ماه مارچ 2016 عوض کرده 

بود، ولی به نظر می رسد هرگز نتوانست 
منبع درآمدی پایداری به دست آورد.

 )Yik Yak( ییک یاک
 فعالیت: 2013 تا آپریل 2017

ســرمایه جذب کــرده: 73 
میلیون دالر

اوج ارزش گذاری: 400 میلیون 
دالر

  ییــک یاک، که اپ شــبکه 
اجتماعی ناشناس آن در مرکز 
رسوایی آزار و اذیت در چندین 

کالج قرار گرفته بود، بعد از ناتوانی در نگه داشــتن 
کاربران روی پلتفرم اش تعطیلــی خود را در 28 
آپریل اعالم کرد. تنها چند روز پیش از تعطیلی ییک 
یاک، شرکت پرداخت مالی Square تیم مهندسی 

آن را با قیمت 3 میلیون دالر خرید.

استارت آپ هایی که در سال 2017 ورشکست شدند؛
نابودشدگان
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شرط آزادی نوراللهی؛ 
حضور در میدان تیر!

تمریــن هفته اخیر پرســپولیس یــک غایب 
ویــژه داشــت؛ احمــد 
نوراللهی کــه بعد از 
حضوری ناکام در 
تراکتورسازی برای 
پشت سر گذاشتن 
ســربازی،  دوران 
در نهایــت بــا ارائــه 
مــدارک مربــوط به کســری خدمــت خود 
توانســته بود به پرســپولیس بازگردد، با مانع 
 بزرگی از سوی ستاد کل نیروی انسانی مواجه 

شد. 
در این رابطه گفته شــده در صورتــی که این 
بازیکن در دوران آموزشی سربازی و میدان تیر 
حاضر شود قادر به بازگشت و حضور در ترکیب 

سرخپوشان خواهد بود. 

ستاره سپاهان، دربی را از دست داد

پیشنهاد سردبیر:
شرط روز

 واکنش رییس کمیته انضباطی
 به اعتراض استقالل؛

 رای جباروف 13 دی
 اعالم شده بود

تاخیر در اعالم حکم محرومیت سرور جباروف 
باعــث اعتراض باشــگاه 
استقالل و طرفداران 
این تیم شده است. 
اما حاال اسماعیل 
حسن زاده، رییس 
انضباطی  کمیتــه 
فدراســیون فوتبال 
توضیحاتــی در این باره داده اســت:» اینطور 
نیســت که جباروف ابتدا محروم شــده و بعد 
به کمیته انضباطی فراخوانده شــده باشــد. 
هیچ وقت کســی ابتدا محکوم و بعد محاکمه 
نمی شــود. ضمن اینکه این رای در تاریخ 13 

دی ماه به باشگاه استقالل ابالغ شده است.«

واکنش روز

درخواست مکتوب طارمی؛
 می خواهم به  خارج از کشور 

بروم
غیبت مهدی طارمی در تمرینات چند روز اخیر 
پرسپولیس و پیشنهاد جدی 
باشگاه الغرافه قطر به 
این بازیکــن باعث 
شــده تا اینطور به 
نظر برسد که عمر 
حضور ایــن مهاجم 
ملی پــوش در تیــم 
پرسپولیس به پایان رسیده و طارمی طی روزهای 
آینده جدایی اش را از این باشــگاه قطعی خواهد 
کرد. مســئوالن باشگاه پرســپولیس به طارمی 
عنوان کردند که به دلیــل محرومیت ۴ ماهه و 
غیبت او در حســاس ترین روزهای سرخپوشان 
او به پیشــنهاد این باشــگاه جواب مثبت بدهد، 
اما طارمی که تصمیم قطعــی خود را گرفته این 
پیشنهاد را نپذیرفت و تصمیم جدی او رفتن به 
تیمی در خارج از کشــور است که در حال حاضر 
باشگاه الغرافه قطر به صورت جدی خواهان حضور 
طارمی شده است.طارمی طی نامه ای به مسئوالن 
باشگاه پرســپولیس عنوان کرده که در شرایط 
فعلی نمی تواند در پرسپولیس بماند و می خواهد 

به خارج از کشور برود. 

درخواست روز

علی کریمی، ملی پوش تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در بازی با 
پارس جنوبی جم از ناحیه همسترینگ پا دچار کشیدگی شده و به 
احتمال زیاد بازی با ذوب آهن را از دست خواهد داد.علی کریمی 
بعد از پایان بازی مقابل پارس جنوبی جم به اردوی تیم ملی ملحق 
شد و پزشــکان تیم ملی ایران بعد از معاینه و گرفتن »ام آر آی« 

متوجه شدند که علی کریمی دچار آسیب دیدگی شده است. 

ستاره سپاهان، دربی را از دست داد

14
قربان بردیف، ســرمربی ترکمنســتانی تیم روبین کازان روسیه 
در واکنش بــه قرار گرفتــن بازیکنان خارجی روبیــن کازان در 
فهرست فروش به جز چهار بازیکن گفت: از میان بازیکنان لژیونر 
فقط ســزار ناواس )اســپانیا(، کارادنیز )ترکیه(، میژو ساکتاس 
 )کرواسی( و ســردار آزمون )ایران( در تیم روبین کازان خواهند 

ماند. 

»بردیف« تکلیف آزمون را مشخص کرد
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سکوت مسعود شکست؛ 
 مجبور شدیم مقابل مکابی

 بازی کنیم
بعد از مدت ها سکوت، مســعود شجاعی هافبک 
فعلی »آ.ا. ک« و ســابق پانیونیوس درباره بازی 
جنجالی در پانیونیوس و مکابی رژیم صهیونیستی 
توضیح داد. اتفاقی که باعث شد او از تیم ملی ایران 
هم دور شود. او در مصاحبه با روزنامه »ال پایس« 
در این باره گفته: باشگاه پانیونیوس می دانست که 
قوانین ایران به ما این اجازه را نمی دهد که مقابل 
تیم هایی از رژیم صهیونیستی بازی کنیم، اما آنها 
ما را مجبور به این کار کردند. آنها فکر می کردند 
ترکیب تیم شــان به اندازه ای خوب نیســت که 
بتوانند در خانه حریف به میدان بروند. پانیونیوس، 
بازی رفت را 2 بر صفر باخته بود و ســرمربی تیم 
)میچالیس گریجوریو( از من و احسان حاج صفی 
خواســت بازی کنیم. وقتی به او گفتیم که ما در 
بازی رفت هم شــرکت نکردیم و در این بازی هم 
نمی توانیم حضور داشته باشیم، سرمربی در پاسخ 
به ما گفت که ما تیم یونانی و در لیگ اروپا هستیم، 
نه تیم ایرانی. ســرمربی به ما گفت که اگر بازی 

نکنید عواقب بدی در انتظارتان است.

اتهام به رحمتی: 
ناراحتی بابت موفقیت حسینی

پست اینســتاگرامی وینفرد شــفر در تعریف از 
عملکرد دروازه بان و خط دفاعی تیمش ، دروازه بان 
ذخیره استقالل را شاید مجبور به توضیح درباره 
یک عکس کند. داستان از این قرار است که شفر 
برای پستش، عکسی از رحمتی و حسینی را منتشر 
کرده که از دید بعضی از کاربران صفحه او، حالت 
رحمتی هنگام در آغوش گرفتن حســینی، اصال 
شباهتی به فردی ندارد که از موفقیت هم تیمی 
و بهتر بگوییم رقیبش خوشحال شده.این کاربران 
برای اثبــات ادعای خود به دســت چپ رحمتی 
اشــاره کرده اند که به نظر می رســد در جیبش 
است و از دید آنها، رحمتی با بی میلی حسینی را 
در آغوش گرفته و با توجه به حرف و حدیث هایی 
که درباره رحمتی وجود دارد، شفر باید حواسش 

به سرشــناس ترین 
بازیکــن ذخیــره 

تیمش باشد.

در حاشیه

دلیل غیبت کی روش در 
تمرین ملی پوشان چه بود؟!

کارلوس کی روش که برای تعطیلی ســال نوی 
میالدی در ایران حضور 
هفتــه  نداشــت، 
گذشــته طی سفر 
کوتاهــی به تهران 
و پــس از پیگیری 
کارهــای تیــم ملی 
برای اولین تمرین ریکاوری 
ملی پوشان، عصر پنجشــنبه راهی امارات شد. 
بدین ترتیب درحالی که فدراسیون فوتبالی به 
غیبت کی روش در تمرینات تیم ملی اشــاره ای 
نکرده بود، ایــن مربی پرتغالــی در این دو روز 
تمرین حضور نداشت. هر چند تمرینات ریکاوری 
بوده و شاید حضور خود کی روش چندان تاثیری 
 در روند تمرینی نداشته اســت. در عکس ها و 
فیلم هایی هم که از ســوی ســایت فدراسیون 
فوتبال منتشر شد، چهره کی روش در تمرینات 

دیده نمی شود.

سوال روز

پیشخوان

 تختی در کرب و بال

مهره کمر اســتقالل
 زیر دندان برانکو

بــه روح  تعظیــم   
کی روش

پرسپولیس، مشکوک 
به قضاوت داوران

تراکتــور محــروم
 می شود

جبــاروف فعال تعلیق 
شد

خریدهای زمســتانی امیر قلعه نویی در نقــل و انتقاالت 
نیم فصل، انتقادات زیادی را متوجه سرمربی ذوب آهن کرده 
بود. منتقدان اصرار داشــتند که قلعه نویی به ازای نفرات 
کلیدی مهمی که ذوب آهن در نقل و انتقاالت از دست داده 
به سراغ نفراتی رفته است که از روزهای اوجشان فاصله دارند. 

انتقادات مشخصا متوجه جذب بختیار رحمانی و میالد فخرالدینی بود که خریدهای درخوری برای نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا به حساب نمی آمدند. 

گل پیروزی بخش ذوب آهن در دیدار با پیکان اما با نقش آفرینی مستقیم و همزمان خریدهای جنجالی این تیم 
به ثمر رسید. در این صحنه، رحمانی با پاس عمقی خود فخرالدینی را در موقعیت تک به تک با دروازه بان حریف 
قرار داد  تا این دو بازیکن جدید سهم پررنگی از برد خانگی تیم اصفهانی داشته باشند و انتقادات نسبت به جذب 

آنها دست کم تا اطالع ثانوی فروکش کند.

روز اعاده حیثیت 
خریدهای جنجالی 
ذوب آهن

طبق اعالم رسمی مسئوالن فدراسیون فوتبال، بازی روز 
جمعه سیاه جامگان و پرسپولیس از هفته نوزدهم لیگ 
برتر در زمین چمن افتضاح ورزشگاه ثامن برگزار خواهد 
شد در حالی که یک ورزشــگاه خوب و مجهز با چمن 
مطلوب به نام ورزشــگاه امام رضا)ع( در مشهد وجود 

دارد! چند هفته پیش هم بازی سیاه جامگان با استقالل در همین ورزشگاه برگزار شد که آن تصمیم هم 
صدای همه اهالی فوتبال را درآورده بود؛ اما گویا در مشهد همه تصمیم گرفته اند خودشان را به نشنیدن 
بزنند! دقیقا مشخص نیست دلیل این تصمیم های عجیب و غریب چیست. گفته می  شود به خاطر اینکه 
ورزشگاه امام رضا)ع( در مرکز شهر مشهد قرار دارد برگزاری بازی های حساس در آن باعث ایجاد بی نظمی 
و ترافیک در شهر می شــود. به همین دلیل بازی تیم های مشهدی در مقابل پرسپولیس و استقالل را در 

ورزشگاه ثامن برگزار می کنند. 

سیاه جامگان-
 پرسپولیس باز هم
 در ثامن

امتیازبازی هاتیمردیف
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لیگ برتر بسکتبال

اصفهان پرچم دار نهضت 
استعدادیابی در تنیس روی میز است

رییس هیئــت تنیــس روی میز اســتان اصفهــان اظهار 
داشــت: ســال جاری وضعیت خاصی در تنیس روی میز 
اصفهان داشتیم و بیشــتر درگیر مرمت و بازسازی، تجهیز 
و استاندار دســازی خانه تنیس روی میز اصفهان بودیم که 
استاندارد های بین المللی را برای این مکان به دست بیاوریم.

مهــدی تکابی افــزود: اســتان اصفهان پرچــم دار نهضت 
استعداد یابی در رشته تنیس روی میز است و از نظر طراحی 
و تدوین طرح های استعدادیابی، داشتن نیروی متخصص و 
برگزاری جشنواره هایی در این خصوص پیشرو  بوده و نتایج 

آن نیز دیده شده است.

 زندگی شخصی باعث شد 
از ورزش دور شوم

حمید سوریان، کشتی گیر مدال آور ایران و دارنده ۶ مدال طالی 
کشتی فرنگی در مسابقات جهانی و یک طالی المپیک 2۰12 
لندن، این روزها از فضای کشتی فاصله گرفته است و بیشتر در 
تالش برای ساماندهی کارهای عقب افتاده زندگی شخصی اش 
است. وی درباره شرایط حال حاضر خود گفت: به فکر تحصیالتم 
هســتم و کارهای عقب افتاده زندگی شخصی و فردی ام باعث 
شده مقداری از ورزش دور شوم، همیشه در تالش بوده ام تا در 
حوزه های مختلف، دینی که به گردن دارم و وظیفه ای که برای 

خود تعریف کرده ام را ادا کنم.

 » تختی« را 
مردم تختی کردند

پنجاهمین سالگرد گرامیداشت نام و یاد جهان پهلوان غالمرضا 
تختی در حالی با حضور چهره های ورزشی در شهر ری برگزار شد 
که بهنام ابوالقاسم پور، بازیکن اسبق تیم ملی و پرسپولیس نیز 

در این مراسم شرکت داشت.
وی در صحبت های خود اظهار داشت: همه می دانند که تختی 
از نظر جوانمردی، پهلوانی و مردمی شهرت داشت.پیشکسوت 
باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که تختی را چه چیزی 
تختی کرد، اظهار داشت: تختی را مردم تختی کردند چون واقعا  

مردمی بود و همه از مرام پهلوانی او صحبت می کردند.

 شش روایت از گم شدن قایق 200 میلیونی دراگون بوت؛

خوب شد سرنشینان غرق نشدند!

 وقتی خبر گم شــدن قایق 200 میلیونی در  یکی از رسانه های 
خارجی k 35.8 بازدید داشت، تازه رسانه های داخلی به صرافت 
افتادند پیگیر موضوعی شوند که این همه سروصدا کرده است! 
اصل ماجرا در مورد از دســت رفتن سرمایه 200 میلیونی یکی از 
رشته های ورزشی در اصفهان بود که خود نیز در بالتکلیفی میان 
دو هیئت ورزشی قرار گرفته و حاال این ماجرا نیز بر چالش های این 
رشته افزوده بود تا دراگون بوت که دراوضاع خشکی زاینده رود از 
نفس افتاده درگیر ماجرایی شود که هنوز پایانی برای آن مشخص 
نشده است. در این گزارش در شش روایت نگاهی خواهیم داشت 

به گم شدن این قایق 200 میلیونی.

سمیه مصور

روایت اول 
نیز در این جشنواره حضور داشتند و ورزشکاران این رشته ها با یکدیگر رشته های آبی مانند دراگون بوت، کریکت، جت اسکی، اسکی روی آب آبشار برگزار شد که به دلیل وجود جریان آب در رودخانه زاینده رود، توسط هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان در مجموعه ورزشی  خرداد ماه ســال جاری دومین جشــنواره ملی ورزشــی زاینده رود 

به رقابت پرداختند.

روایت دوم
این تصمیم این رشته در اصفهان از سوی هیئت انجمن های ورزشی به اصفهان  آبان ماه سال جاری در گفت و گو با فارس خبر داد که  با وجود زیرنظر هیئت های قایقرانی انجام شود ولی دبیر هیئت قایقرانی استان این پس فعالیت های این رشته زیر نظر فدراسیون قایقرانی و در استان ها مسئوالن وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون قایقرانی بازگردانده شد تا از انجمن های ورزشــی فعالیت می کرد تا اینکه چند ماه پیش با تصمیم رشــته دراگون بوت از جمله رشــته هایی بود که زیر نظر فدراســیون 

هیئت قایقرانی تحویل داده نشده است. 

روایت سوم

هادی قاضی عسکر در آن گفت و گو پرده از ماجرای گم شدن یک قایق 

دراگون بوت برداشت و مدعی شد که این هیئت چند سال پیش  دو قایق 

مربوط به رشــته دراگون بوت که هر کدام حــدود 2۰۰ میلیون قیمت 

داشت را تحویل هیئت انجمن های ورزشی داده که اکنون گفته می شود 

یکی از این قایق ها گم شده است،آن هم قایقی که به اندازه یک اتوبوس 

است. دبیر هیئت قایقرانی استان اصفهان همچنین مدعی شد که با گم 

شدن این قایق ماجرای گم شدن دکل نفتی تکرار شده است.

 روایت چهارم
یک ماه بعد از رســانه ای شــدن این خبر بود 
که رییس هیئت انجمن های ورزشــی استان 
اصفهان درباره این موضوع ســخن گفت و در 
مصاحبه با ایمنــا مطرح کرد کــه در جریان 
جشــنواره ورزشــی تفریحی زاینده رود، این 
قایق به دلیل برخورد با سنگ سوراخ شده و به 
زیر آب رفته است. غزنوی مدعی شد در زمان 
غرق شدن این قایق رییس کمیته دراگون بوت 
هیئت حضور داشــته و این قایق در  عرض دو 
دقیقه به زیر آب فرورفته و چون فرصتی برای 
گرفتن عکس و فیلم نبوده ، هیچ عکس و فیلمی 

از این حادثه منتشر نشده است.

روایت پنجم
غزنوی با اشاره به عمق 2۰ متری سد آبشار از پیگیری برای پیدا شدن قایق 
خبرداد و گفت:تاکنون  دو بار، غواصانی برای پیدا کردن این قایق به زیر آب 
فرستاده شده اند که به دلیل گل آلود بودن آب موفق به پیدا کردن قایق 
نشدند.رییس هیئت انجمن های ورزشی مدعی شد وقتی به دلیل وجود 
شاخه های زیادعلف پشت سد در محل شهربازی پل شهرستان غواصان 
نتوانستند ردی از قایق به دست آورند، هیئت انجمن های ورزشی استان 
دست به دامان شرکت آب منطقه ای شده تا تیم جست وجوگری را برای 
پیدا کردن این قایق بفرستند ولی گویا نتیجه ای کسب نشده و همه  باید 

منتظر باشند تا آب ته نشین شود و نشانی از قایق گم شده به دست آید .

روایت ششم
رییــس هیئت انجمــن های ورزشــی 1۰ دی 

ماه در گفت و گو با ایمنا خبرداد آب ته نشــین 

نشــده، خبری هم از قایق نیست،نمی دانیم چه 

اتفاقی برای قایق افتاده چون در روز جشــنواره 

ورزشــکاران زرین شــهر در این قایق نشستند، 

چاره ای نیست باید این موضوع را پیگیری کنیم 

حاال مدیرکل اداره کل ورزش و اســتان هم از ما 

درخواست کرده تا قایق را پیدا کنیم، باید رییس 

کمیته دراگون بوت و ورزشــکاران این رشته را 

بسیج کنیم تا خبری از این قایق به دست آید.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2326 | January  08,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



سعید صادقی، مدیرکل پیشین بهزیستی که در کارنامه درخشان خود، 
چندین بار به احراز رتبه اول جشنواره شهید رجایی نائل شده، با تکیه 
بر تحقق واژه خانواده بزرگ بهزیستی، از گستردگی فعالیت های این 
نهاد سخن راند که مستلزم تعامل با بســیاری از نهادها، سازمان ها و 

اقشار مختلف است.
وی از فعالیت و کمک های خیرین و ســازمان های مردم نهاد به این 
سازمان در جهت حمایت از جمعیت تحت پوشش بهزیستی تقدیر کرد 
و گفت: هرکجا هستم،خود را وابسته به بهزیستی می دانم و نه تنها از 
هیچ کمکی در این راه دریغ نمی کنم، بلکه در مسئولیت جدید خود، 

حمایت از این نهاد را از اهداف خود می دانم. 
دکتر انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی 
کشور در آیین معارفه و تکریم مدیران بهزیستی استان بیان کرد: دولت 
تدبیر و امید ســه راهبرد اصلی را مدنظر دارد کــه ابتدا، فراهم کردن 
یک فرآیند سیســتمی و پایدار برای پیشــگیری از بروز آسیب های 

اجتماعی است. 
وی گفت: اقدامات پیشگیرانه می تواند چتری را فراهم آورد تا جمعیت 

بیشتری تحت پوشش قرارگیرند و از آسیب ها مصون باشند که در این 
راستا، اقداماتی خاص انجام شده است؛ از جمله مشاوره های اجتماعی 
دانش آمــوزان، آموزش هــای پیــش از ازدواج، توســعه برنامه های 
غربالگری شنوایی سنجی، تنبلی چشم، مشاوره ها و غربالگری قبل و 

بعد از بارداری در پیشگیری از معلولیت ها.
وی با اشــاره به تولد 25 تا 30 هــزار کودک معلول در ســال، گفت: 
مهم ترین اقدام در این زمینه، ماده 75 برنامه ششــم توســعه اســت 
که الزاماتی برای انجــام غربالگری ها، مداخــات بهنگام تخصصی و 

کارشناسی برای مقابله با آسیب های اجتماعی تعیین شده اند. 
رییس سازمان بهزیســتی کشــور با اعام اینکه الیحه دفاع از حقوق 
معلولیت ها، در صحن علنی مجلس مطرح شده است، افزود: اقداماتی 
با توجه به حقوق شهروندی معلوالن برای تردد، مناسب سازی، اشتغال 
و معیشــت و برخورداری از خدمات بیمه برای توان بخشــی معلوالن 
 تحقق می یابد و این اثربخش ترین قانون برای حل مشکات معلوالن 

است. 
وی، نجات 4هزار نفر در سال 94 و 5 هزار نفر در سال 95 از خودکشی 

را نتیجه فعالیت شــبکه اورژانس اجتماعی کشور دانست و اظهارکرد: 
استفاده از سرمایه های نیکوکارانه و خیرخواهانه، راهکار سوم سازمان 
بهزیستی کشور است که خوشــبختانه در این راستا گام های بزرگی 
توسط خیرین برداشته شده است؛ چنان که استان اصفهان در همکاری 

و مشارکت خیرین، در کشور سرآمد است. 
معاون وزیر، کمک های نقدی و غیرنقدی مردم خیر اصفهان در کاهش 
و مهار آسیب های اجتماعی را 25 میلیارد تومان اعام کرد و افزود: این 

استان بیشترین کمک ها را به مناطق زلزله زده داشته است. 
 

پس از قرائت حکم انتصاب دکتر مرضیه فرشــاد، با ســوابق مدیرکل 
بهزیستی در استان های فارس و چهارمحال و معاونت حوزه پیشگیری 
و امور اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان، مرضیه فرشاد با اشاره به 
تکالیف و مسئولیت های فراوان در بهزیستی و مخاطبان عام و خاص 
این نهاد، گفت: یک ســوم خدمات تخصصی برعهده دولت اســت و 

دوسوم خدمات توسط خیرین انجام می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: باید تاش کنیم تا 99 درصد خدمات تخصصی 

توسط بخش غیردولتی تحقق یابد. 

محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان در این آیین بیان داشت: مسند 
مدیریت، فرصتی برای خدمت به مردم اســت که باید مغتنم شمرده 

شود. 
وی با تقدیــر از تجربیات،کاردانــی و خوش اخاقــی دکتر صادقی، 
مسئولیت دکتر فرشــاد، مدیرکل جدید بهزیســتی را متاثر از سوابق 

درخشان وی عنوان کرد. 
استاندار اصفهان خدمت در بهزیستی 
را کمک به اقشــار خاص جامعه نامید 
کــه ناخواســته از توانمنــدی هایی 
محروم شده اند و انسان های توانمند با 
 روحیه الهی خود باید یاری رسان آنها 

باشند. 
وی از فعالیت گســترده بیش از 800 
خیریه در استان اصفهان تقدیر کرد و 
گفت: اقدامات سازمان های مردم نهاد 
و خیرین، مسئولیت پذیری اجتماعی و 
از شاخص های رشد جوامع محسوب 
می شود که باید با تقویت روحیه کمک 
رســانی، خیراندیشــی و مهربانی در 
جامعــه، به تحقــق مســئولیت پذیر 

اجتماعی کمک کنیم و سازمان بهزیســتی، غالبا نقش نظارتی داشته 
باشد؛ 

زیرا این امر به کاهش وابســتگی مالی به دولت و رشد و توسعه جامعه 
کمک  می کند. 

آیین تکریم و معارفه مدیران کل بهزیستی استان اصفهان، با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان بهزیستی کشور، استاندار، فرماندار، فرماندهی انتظامی استان و دیگر مدیران استانی و شهری برگزارشد.

فرزانه افسرطه

 رتبه سوم اصفهان در تعداد زندانیان مهریه 
در کشور

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزار ی چهارمین ماراتون 
بازی  سازی در دانشگاه اصفهان

سومین کنفرانس ملی و نخســتین کنفرانس 
بین المللــی »بازی های رایانــه ای؛ فرصت ها و 
چالش ها«، از 25 تا 27 بهمن امسال در دانشگاه 
اصفهان برگزار خواهد شــد.چهارمین رویداد 
ماراتون بازی سازی، یکی از برنامه های جانبی 
این کنفرانس است که به مدت سه روز و با هدف 
ســاخت بازی رایانه ای برای بازار ایران برگزار 

می شود.
شرکت کنندگان در این رقابت سه روزه تاش 
می کنند تا ایده خود درباره بازی رایانه ای را به 
یک محصول تجاری تبدیل کرده و با سایر تیم ها 
در این زمینه رقابت کنند.تعدادی از بازی سازان 
با تجربه و موفق ایران در کنار شرکت کنندگان 
در این رقابــت حضور می یابند تــا تجربه های 
خود در زمینــه تولید و تجاری ســازی بازی را 
در اختیار آنها قــرار دهند.همچنین تعدادی از 
ســرمایه گذاران عاقه مند به حوزه بازی های 
رایانه ای )گیــم( در این رویــداد حضور دارند 
تا از ایده های برتر حمایــت کنند.پیش از این 
سه رویداد ماراتون بازی ســازی در بهمن ماه 
ســال های 94 و 95 و همچنین مرداد امسال 
در دانشــگاه اصفهان، برگزار و ایــده های برتر 
معرفی و تجلیل شد. بازی رایانه ای، هنر هشتم 
دنیای امروز اســت که با بهره گیــری از عناصر 
روان شناســی، جامعه شناســی، هنری و فنی 
به عنوان یک رسانه- صنعت- هنر جایگاه خود را 
تثبیت کرده و در جایگاه رسانه ای موثر، فراگیر و 
صنعتی ثروت آفرین و سودآور قرار گرفته است.

برگزاری سومین گردهمایی 
بزرگ مدیران در اصفهان

مدیر موسسه فناوران حکیم، در نشست خبری 
که با حضور مدیران دولتی و خصوصی در هتل 
کوثر برگزار شد، از برنامه سمینار مدیریت عالی 
کسب و کار رونمایی کرد.این گردهمایی 5بهمن 
ماه در سالن بزرگ همایش های اصفهان سیتی 
سنتر  و با حضور اساتید بزرگ کشوری ، احمد 
روستا، پرویز درگی، محمود محمودیان و محمد 
طاالری، جدیدترین آمــوزش های مدیریتی را 

ارائه خواهند داد.

امداد رسانی به 35مسافر گرفتار 
دربرف و سرما

نجاتگران جمعیــت هال احمــر اصفهان، در 
روزهای اخیر به 35مســافر گرفتــار در برف و 
سرما امداد رسانی کردند. معاون امداد و نجات 
جمعیت هال احمر  اســتان اصفهان گفت: به 
دنبال بارش بــرف در مناطق شــمالی و غربی 
استان  و ایجاد اختال در رفت و آمد خودروها، 
امدادگــران به این تعــداد مســافر گرفتار در 
محورهای مواصاتی کمــک کردند.  داریوش 
کریمی تعداد مصدومان را ســه نفر اعام کرد 
وافزود: این افــراد با حضور بــه موقع نیروهای 
امــدادی مداوا شــدند. وی افزود: هــم اکنون 
21تیم امداد و نجات جمعیــت هال احمر در 
محورهای مواصاتی اســتان به ویــژه نواحی 
 غربی برای امدادرسانی به مســافران درحالت

 آماده باش کامل هستند. 

 مدیر کل زندان های استان اصفهان 
خبر داد:

رتبه سوم اصفهان در تعداد 
زندانیان مهریه در کشور

مدیر عامل ستاد دیه کشور با اشاره به آمار 12هزار 
نفری زندانیان جرایم غیر عمد در ندامتگاه های 
کشور گفت: این آمار حدود پنج  درصد جمعیت 
کیفری را در کشور به خود اختصاص داده  است 
که زندانیان مهریــه در رتبه دوم محکومان مالی 

هستند.
استان اصفهان پس از فارس با هزارو 85 زندانی 
غیرعمد در رتبه دوم بیشــترین ها در کشور قرار 
دارد.سید اســداله جوالیی افزود: تعداد زندانی 
مهریه کشــور هم اکنون بیش از دوهزارو 600 
نفر است که بیشتر آنها  نیروهایی جوان و اغلب 
آماده به کار هستند که در بسیاری از کشورهای 
صنعتی از آنها بــه عنوان منابع عظیم انســانی 
یاد می شــود؛ مردانی که نه بر حســب سوءنیت 
مجرمانه، بلکه به دنبال وقوع یک حادثه ناخواسته 
البته در صحت کامل عقــل و اراده، روانه زندان 
شــده و در پی ناتوانی مالی شــان روزهای خود 
را در ندامتگاه های کشــور طــی می کنند.طبق 
آخریــن آمارها اســتان های فــارس، گیان و 
مازندران بیشترین درصد و استان های  سمنان، 
خراسان شمالی،ایام و خراسان جنوبی کمترین 
درصد محکومان مهریه را در کشــور دارند.این 
زندانیان  نه بر حســب ســوء نیت مجرمانه بلکه 
به علت  ارتکاب جرایمــی از روی جهل به قانون 
یا ناخواسته و غیرمنتظرانه، بدهکار مالی یا دیه 
شــده و در ادامه به علت  ناتوانی در پرداخت آن 
روانه زندان شده اند؛ از این رو مورد حمایت ستاد 
دیه کشور قرار می گیرند. در این میان نیز ممکن 
است برخی افراد مشمول حمایت ستاد دیه قرار 

نگیرند.
به گفته مدیــر کل زندان های اســتان اصفهان 
درحال حاضــر 174 نفر به علت مهریه پشــت 
میله های زندان استان هستند.اسداله گرجی زاده 
به دیگر آمار زندانیان هم اشــاره کــرد و افزود: 
از هزارو 85 محکوم جرایم غیر عمد در اســتان 
اصفهان، هزارو 79نفر مــرد بوده که از این تعداد 
عاوه بر 174 زندانی مهریه،774 نفر هم محکوم 

مالی هستند.

در نخستین جلسه هم اندیشی 
سرمایه گذاران و مدیران شهری مطرح شد:

 مشکالت ساخت و ساز
 فرا شهرداری است 

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان 
در نخســتین جلســه کمیســیون هم اندیشی 
ســرمایه گذاران توسعه شهرســازی و مدیران 
شهری در منطقه 10 اظهارکرد: طبق آمار، صدور 
پروانه  ســاختمانی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته در منطقه 10 افزایش یافته؛ به طوری که 
در بین مناطق 15 گانه بیشترین پروانه ساخت و 
ساز از لحاظ متراژ و تعدادی در منطقه 10 صادر 
شده است.ســید جمال الدین صمصام شریعت 
افزود: ابتکار عمل شهرداری منطقه 10 در جذب 
سرمایه گذاران، تشویق انبوه سازان و تکریم ارباب 
رجوع قابل تحسین اســت. معاون شهرسازی و 
معماری شهردار با بیان اینکه مشکات و مسائل 
فرا روی ساخت و ساز و انبوه سازان، فرا شهرداری 
اســت، تصریح کرد: نظام مهندسی، بیمه تامین 
اجتماعی و مالیات بر عملکرد دســت اندرکاران 
ساخت و ساز، از مشــکاتی است که پیش روی 
ساخت و ساز قرار دارد که منجر شده عاقه مندی 
برای سرمایه گذاری در این بخش در سطح ملی 
کاهش یابد.صمصام شــریعت ادامه داد: کاهش 
صدور پروانه ســاختمانی در کان شهرها، نظام 
عرضه و تقاضا را به هم ریخته است، بنابراین باید 
با ایجاد بسترهای الزم در مناطق شهری و تشویق 
سرمایه گذاران، به سمت رونق بخشی ساخت و 

ساز حرکت کنیم.

در نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر، قدرت ا... 
نوروزی، با اشاره به اینکه در کنترل هزینه ها رشد 
خوبی داشتیم گفت: کنترل درآمدها بهتر از ارائه راه 
حل برای کسب درآمد بوده و اولویت دوم شهرداری، 

کارآفرینی در شهر است.
شهردار اصفهان اظهارداشت: در حوزه شهرسازی به 
دنبال ایجاد انضباط و جلوگیری از شهرفروشی و در 
حوزه مالی به دنبال شفافیت هستیم و برای اولین بار 
در کشور مشاوری انتخاب شد. وی بااشاره به اینکه 
دولت می تواند با انتشار اوراق مشارکت، به تسریع 
روند احداث مترو کمک کند،گفت: دولت برای مرکز 
همایش ها، اوراق مشــارکت80میلیاردی منتشر 
می کند. نوروزی گفت: اصفهان با 8درصد استفاده از 
منابع درآمدی کانشهرها، کمترین بهره و مشهد با 
84درصد، بیشترین بهره را می برد. شهردار، از محقق 
شدن50درصد مطالبات شهرداری ازطریق وزیر راه 

و شهرسازی در تشکیل ستاد بازآفرینی و دریافت وام 
برای بافت فرســوده خبرداد و افزود: مذاکرات الزم 
با وزیر صنایع نیز برای ترخیص 4 رام قطار شهری 
از گمرک در حال انجام اســت. نوروزی از مذاکره با 
دکتر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری در خصوص 
معضل خشکی زاینده رود، همچنین مدیرکل بنیاد 
مســتضعفان برای تبدیل کارخانه قند اصفهان به 
مجموعه تجاری بــزرگ خبرداد و افــزود: رییس 
سازمان انرژی اتمی این اعتماد را ایجاد کرد که به 
دلیل پایش مستمر  وضعیت جوی آسمان اصفهان  
انرژی هســته ای خطری برای شــهروندان ندارد. 
شــهردار تاکید کرد: مهم ترین اولویت شهرداری 
تکمیل خط یک مترو تا پایان سال جاری و دومین 

برنامه آن، کارآفرینی در شهر است.

نباید از ترس حل نشدن کار، به باج دهی 
روی آوریم

علیرضا نصر، نایب رییس شــورای شهر با اشاره به 
اینکه باید در سیستم های اداری جلوی زیاده خواهی 
نورچشمی ها گرفته شود، گفت: طوالنی  کردن کار 
مردم امری مذموم اســت و نباید مردم را در پیچ و 
خم های اداری گرفتار کنیم. الزم است سیاست های 
یک بام و چند هوا در مناطق 15 گانه را اصاح کنیم و 
نباید از ترس حل نشدن کار، به باج دهی روی آوریم.
بحران ناکارآمدی، خود را با عدم پویایی 

نشان می دهد 
سخنگوی شورای شــهر گفت: موضوعی که باعث 
مشــکات پیچیده امروز شــده، مربوط به اعضای 
جدید با گرایش سیاسی اصاح طلب نیست؛ بلکه 

این مشکل در آینده ای نزدیک در همه کانشهرها 
اتفاق می افتد. مهدی مقــدری گفت: اقتصاددانان 
سیاسی بر این اعتقاد هستند که مشکل امروز، عدم 
اجماع مدیران و بازیگران در تصمیم گیری بر ســر 
توسعه پایدار اســت. وی افزود: بحران ناکارآمدی، 
خود را با عدم پویایی نشان می دهد؛ چرا که صدها 
میلیارد بیت المال در پــروژه هایی همچون میدان 
امام علی)ع(، نقش جهان و شــهر رویاها، به رکود 

منتهی شد. 
نگاه تنگ نظرانه به سرمایه گذاری،ریشه 

در بدنه شهرداری دارد
مهدی مزروعی، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر 
با اشاره به اینکه ساختارهای سرمایه گذاری مربوط 
به اصفهانی های داخل یا خارج از کشور نیست، گفت: 
این موضوع مربوط به بسترهای غلط سرمایه گذاری و 
نگاه تنگ نظرانه در بدنه شهرداری به سرمایه گذاری 
است؛ چرا که برخورد نامناسب مدیران با آنها باعث 

دلسردی سرمایه گذاران می شود.

در جلسه شورای شهر، ا ز تاثیر انرژی اتمی بر آلودگی هوا  رفع اتهام شد:
 انرژی هسته ای خطری ندارد

اســتاد دانشــکده حمل و نقل دانشگاه 
اصفهان گفت: با توجه به اینکه بودجه الزم 
برای تســریع در روند احداث مترو فراهم 
نیست، بهتر است در شرایط موجود خطوط 
»B.R.T« در شهر اصفهان گسترش یابد.

محسن ابوطالبی اصفهانی افزود: باید ضمن گسترش شبکه حمل و نقل عمومی در شهر، هزینه  خدماتی مثل 
عوارض و پارکینگ را بیشتر کرد تا شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تشویق شوند، البته 
همه خیابان های شهر ظرفیت استفاده از این وسایل را ندارد، به همین دلیل بهتر است حریم های مشترکی 
برای وسایل حمل و نقل عمومی و خودروهای شخصی در این معابر در نظر بگیریم.وی خاطرنشان کرد: برای 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شــهر باید یک برنامه ریزی جامع داشته باشیم و مطلوبیت، 

قیمت، اختاف ویژگی های حمل و نقل عمومی با خودروهای شخصی و زمان بندی آنها را در نظر بگیریم.

مدیر مطالعــات پژوهش شــهرداری اصفهان 
گفت:400پایان نامه  دانشجویی در حوزه های 
معماری، کنترل آلودگی، شهرسازی و صنایع 
دستی در اصفهان کاربردی شده است. سعید 
ابراهیمــی افزود: بــا توجه بــه زمان بر بودن  

مطالعات علمی طرح های کان شهری، از پایان نامه های دانشــجویی حمایت می شود. به گفته وی ظرفیت 
باالی علمی پایان نامه ها باعث  کاهش 50درصدی هزینه ها ی ساخت طرح های کان شهری شده است. مدیر 
مطالعات پژوهش شهرداری اصفهان این طرح را به منظور ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه ها دانست و افزود: 
به منظور حمایت و تشویق دانشجویان در انتخاب پایان نامه های کاربردی در مقطع کارشناسی40میلیون ریال 
و در مقطع ارشد 120میلیون ریال به دانشجویان اختصاص می یابد.وی گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون 

100دانشجو با مرکز مطالعات پژوهش شهرداری اصفهان  همکاری داشته اند.

کارشناس حمل و نقل شهری:

توسعه حمل ونقل شهری نیاز 
به برنامه ریزی جامع دارد

مدیر مطالعات پژوهش شهرداری خبر داد:

 پایان نامه های دانشجویی 
در خدمت طرح های شهری 

 آیین تکریم و معارفه مدیران کل بهزیستی استان اصفهان برگزارشد؛

فرصت خدمت در شهر خیرها

مسند مدیریت، 
فرصتی برای 

خدمت به مردم 
است که باید 

مغتنم شمرده 
شود

رییس سازمان بسیج سازندگی اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده توسط 
بسیج سازندگی استان در مناطق زلزله زده کرمانشــاه، اظهار کرد: پس از 
اعام مقام معظم رهبری مبنی بر امدادرسانی و کمک به مردم زلزله زده غرب 
کشور، سپاه استان اصفهان طبق رسالتی که بر عهده داشت، بسیج  سازندگی 

را به نمایندگی از سپاه صاحب الزمان)عج( به منطقه اعزام کرد.
سرهنگ احسان ا... رضاپور با اشاره به  تقسیم بندی مناطق زلزله زده بین 31 
استان کشور، تصریح کرد: براساس این تقسیم بندی سه روستای  مرشاعه، 
بزمیرآباد و فرج امام در اختیار استان اصفهان قرار گرفته که در مراحل اولیه 

اسکان اضطراری  به نحو احسن انجام شد.
وی ادامه داد:در اسکان اضطراری، چادر، پتو، وســایل گرمایشی، تغذیه و 
تمام مایحتاج روزمره در اختیار 370 خانوار حاضر در این مناطق قرار گرفت.

سرهنگ رضاپور با بیان اینکه پس از اسکان موقت به مسئله بازسازی ورود 
پیدا کردیم، خاطرنشان کرد: در بازدیدی که مقام معظم رهبری از مناطق 
زلزله زده داشتند، دستور دادند پیش از سرد شــدن هوا و شروع بارش ها، 
مردم در کانکس ها مستقر شوند که ما پیگیری های الزم را طبق فرمایشات 

مقام معظم رهبری انجام دادیم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه تقسیم بندی نوع 
احداث ساختمان ها توسط بنیاد مسکن انجام شد، اظهار کرد: احداثی نوع 
یک، درخصوص تخریبی صددرصد و احداثی نوع دو، مربوط به منازل سرپایی 
بوده که قابلیت سکونت نداشتند. وی ادامه داد: بر این مبنا اولویت بندی ها 
آغاز شد و کسانی که  احداثی نوع یک بودند و کل منزل آنها تخریب شده بود، 
کانکس ها را تحویل گرفتند. سرهنگ رضاپور با بیان اینکه در مرحله اولیه 
کانکس های اهدایی مردم را به مناطق زلزله زده منتقل کردیم، اظهار کرد: در 
مراحل بعدی شروع به ساختن سکو کردیم و پس از ساخت سکو، کانکس های 

ویژه قرارگاه خاتم االنبیاء مستقر شد.
رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان، با بیان اینکه نزدیک به 112 
سکو ساخته شد، خاطرنشان کرد: 112 کانکس از کانکس های ویژه قرارگاه 
خاتم اســتقرار پیدا کرد و بالغ بر 185 کانکس اهدایی مردمی را تاکنون در 
بین مردم مناطق زلزله زده تقسیم و به آنها تقدیم کردیم.سرهنگ رضاپور با 
بیان اینکه خوشبختانه مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اظهار کرد: چون 
که اصناف خیر و مردم هنوز پا به کار هستند و هنوز در زمین احداث و توزیع 

کانکس مشغول هستند، ما نیز هنوز کانکس ها را احداث می کنیم.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان خبرداد:
استقرار ۱۱۲ کانکس قرارگاه خاتم در مناطق زلزله زده 
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ساعت های طوالنی کار کردن با رایانه درطول 
روز، می تواند سبب مشکالتی چون خیره شدن 
ناخودآگاه به صفحه نمایش، بروز چاقی، آسیب 
پوستی، لخته شدن خون در رگ های پا، کاهش 
توان ذهنی و احساس خســتگی و افسردگی 
شــود.برای از بین بردن این مشکالت، هر یک 
ســاعت به مدت ۵ دقیقه راه بروید تا خون در 
بدن شــما به خوبی جریان پیدا کند و از ابتال 
به بیماری هایی چون ســرطان مصون بمانید.
بررسی ها نشان می دهد افراد در زمان راه رفتن 
و ایستادن، درمقایسه با زمانی که می نشینند 
خالقیت بیشــتری دارند و ذهــن آنها فعال تر 
است. در زمان انجام کار های خسته کننده ای 
چون اتوکشــی لباس ها، تمیز کردن ماشین، 
انجام خرید، آشپزی و نظافت خانه، به موسیقی، 
کتاب های صوتی، برنامه هــای رادیویی مورد 
عالقه یا فایل های آموزشی صوتی گوش دهید 
تا بازده کاری شما باال رود و معلوماتتان افزایش 
یابد.هر روز روی کاغذ لیســتی از کار هایی که 
باید انجام دهید، کار هایی که از قبل مانده است 
و نیز کار هایی که باید درآینده انجام دهید، تهیه 
کنید و آن را همراه خود داشته باشید. درصورتی 
که موفق به انجام بیشتر کار ها شدید به خودتان 
پاداش بدهید و دالیل تاخیر یا موفقیت خود را 
ثبت کنید تا در آینده مورد استفاده قراردهید. 
هر روز زمانی را به ورزش اختصاص دهید؛ انجام 
ورزش در ســالمت ذهنی وروحی شما بسیار 
موثراست و سبب افزایش توان جسمانی، انگیزه 
و عملکرد ذهنی برای انجام بهتر کار ها می شود. 
هیچ وقت نگویید دیر اســت و دیگر نمی شود 
برنامه ریزی منظمی داشــت؛ با ممارســت و 
پشتکار می توانید به موفقیت دست یابید. بسته 
به قوای بدنی و فصل خاصی از ســال که در آن 
هستید، با آب گرم یا ســرد به میزان استاندارد 
اســتحمام کنید؛ این کار سبب رفع فشار های 
عصبی، ایجاد آرامش روانی، تقویت سیســتم 
ایمنی بدن و نیز افزایش ســالمت می شود. با 
انجام این کار ها می توانید از زمان خود در طول 
روز بیشــترین اســتفاده را ببرید و برای انجام 
کارهایی چون اســتراحت، مطالعــه، رفتن به 
کالس های مورد عالقه، ورزش و مواردی از این 

دست فرصت کافی پیدا کنید.

مهارت زندگی

راهکارهای طالیی برای 
برنامه ریزی در طول شبانه روز)2(

  دعای مشلول: امام حسین)ع( فرمود: من و پدرم درشب تاریکی در 
خانه خدا مشغول طواف بودیم که متوجه ناله ای شدیم که با سوز و تضرع 
همراه بود. پدرم فرمود: ای حسین! می شنوی ناله گناهکاری که به خدا پناه 
آورده اســت؟ او را پیدا کن و نزدم بیاور. من در تاریکی شــب در طواف به 
دنبالش گشتم تا او را میان رکن و مقام پیدا کردم و به حضور پدرم آوردم. 
پدرم  جوانی را دید خوش اندام با لباس های قیمتی، به اوفرمود: تو کیستی؟ 
گفت: مردی ازاعراب هستم. فرمود: ناله ات برای چیست؟ عرض کرد: گناه و 
نافرمانی و نفرین پدر، اساس زندگی ام را از  هم پاشیده و سالمتی از بدنم رفته 
است. فرمود: علت و حکایت تو چه بوده است؟ عرض کرد: پدری پیر داشتم 
که به من مهربان بود و من دائم به کارهای ناشایست مشغول بودم. هر چه 
راهنمایی می کرد نمی پذیرفتم و حتی گاهی او را آزار می رساندم. روزی 
پولی در صندوقش بود که خواستم بردارم، او متوجه شد و من او را بر زمین 
زدم. خواست برخیزد نتوانســت، پول ها را گرفتم و دنبال کار خود رفتم، 
شنیدم که می گفت: امسال به خانه خدا روم و تو را نفرین کنم. چند روز به 
نماز و روزه مشغول بود و بعد به ســفر خانه خدا رفت. من هم کارهایش را 
می نگریستم. او دست به پرده کعبه گرفت و مرا  نفرین کرد؛ هنوز نفرینش 
تمام نشده بود که یک طرف بدنم خشک و بی حس شد، پیراهن را باال زد و 
نشان داد. بعد پشیمان شدم، از او عذر می خواستم تا سه سال گذشت؛ تا 
اینکه سال ســوم ایام حج قبول کرد در حقم دعا کند. با هم به طرف مکه 
حرکت کردیم. در راه به وادی اراک رسیدیم، شب تاریک بود ناگاه پرنده ای 
بزرگ پرواز کرد و شتر پدرم رمید و او به زمین افتاد و مرد و همانجا او را دفن 
کردم. این گرفتاری ام از نفرین پدرم باقی مانده است. امام فرمود: دعایی که 
پیامبر)ص( دستور د اده است، به فریادت خواهد رسید. آن گاه فرمود: شب 
دهم ذی حجه عید قربان این دعا را بخوان و صبح نزدم بیا و نسخه دعا را به 
جوان دادند. بعد از مدتی جوان باسالمت و شادی آمد. امام  فرمود: چطور شفا 
یافتی؟ گفت: در شب دهم دست به دعا کردم و اشک توبه ریختم تا برای 
مرتبه دوم خواستم بخوانم آوازی از غیب شنیدم که می گفت: ای جوان بس 
است، خدا را به اسم اعظم قسم دادی، پس به خواب رفتم و پیامبر)ص( در 
عالم خواب دست بر بدنم گذاشــت و  فرمود شفا یافتی؛ برخاستم، خود را 
سالم یافتم. آن دعا  که امام علی)ع( به جوان تعلیم داد، دعای مشلول است.

باغ 
کاغذی

  »چرا زنان حرف مــی زنند و مردان فرار مــی کنند« اثر               
مشترک »پاتریشــیا الو« و »استون استوسنی« به ترجمه 
مریم فتاح زاده، کتابی است که شما را به مطالعه آن توصیه 
می کنیم. یکــی از نیازهای ضروری در زندگی انســان ها، 
داشتن یک همسر به معنای واقعی است که با او باشد، او را 
درک کند و همنشین، هم صحبت و همراه او در همه مسائل 
زندگی باشــد؛ اما چه اتفاقی می افتد که افرادی که با این 
هدف به زندگی مشترک رومی آورند، بعد از مدتی احساس 

نارضایتی می کنند و آنچنان که شــاید در اوایل آشنایی و 
تشکیل زندگی به هم عشق می ورزیدند، دیگر به آن شدت 
و حتی کمتر از حد نرمال و طبیعی، رابطه عاطفی و کالمی 

و... با هم برقرار می کنند.
شاید با یک ســوال بحث واضح تر شــود، اینکه اگر زنی به 
همســرش بگوید: »عزیزم با هم درباره رابطه مان صحبت 
کنیم« به نظرتان چــه اتفاقی خواهد افتاد و همســر چه 

واکنشی نشان خواهد داد؟

چرا زنان حرف می زنند 
و مردان فرار می کنند

 دعا

  هاوربایک)hoverbike(: این مفهومی بود که برای 
اولین بار در مجموعه فیلم های »جنگ ستارگان« به آن 
پرداخته شــد. این هاوربایک توســط یک مخترع به نام 
کالین فورز در خانه ســاخته شــده اســت که دو پروانه 
قدرتمند آن را از زمین بلنــد کرده و مانند چرخ های آن 
عمل می کند. این اختراع بدون شک راه زیادی در پیش 
دارد و جزو اختراعات مورد اســتفاده در آینده به شمار 

خواهد آمد.
  دوچرخه طرح شناور: این طراحی آینده نگرانه از 
شرکت Dezien که »طرح شــناور« نام گرفته، در واقع 
یک دوچرخه است که دارای یک ژنراتور و باتری بوده و با 
پــدال زدن دوچرخه ســوار، انرژی الکتریســیته تولید 

می کند که این انرژی در باتری ذخیره خواهد شد. 
طراحان این دوچرخه قرار اســت یک نمایشــگر ال ای 
دی و یک مودم وای فای نیــز روی این دوچرخه جالب 

نصب کنند.
  دوچرخه های کوچک: تمایل به ساخت دوچرخه 
های کوچک و فشرده تنها از عالیق و ضرورت های دوران 

مدرن نیست.
 این دوچرخه که در دهه ۱۹۲۰ میالدی ساخته شده است 
دارای ساختاری فشرده و یک زنجیر و پدال بوده و روی دو 
چرخ بسیار کوچک حرکت می کند. به نظر می رسد که 
نشستن روی این دوچرخه و راندن آن با توجه به نزدیکی 
بیش از حد زین و دستگیره، کار ناخوشایندی بوده باشد.

استوپیدتالر)Stoopidtaller(: یکی از عجیب ترین 
دوچرخه های جهان، دوچرخه ای اســت که توسط یک 
 )Richie Trimble( مخترع به نام ریچــی تریمبــل
ساخته شــده که ۶متر طول دارد و اســمش به عنوان 
بلندترین دوچرخه در کتــاب رکوردهای گینس به ثبت 

رسیده است.

عجیب ترین دوچرخه های جهان)2(

دانستنی ها

حرف حساب

 ترس، احساسی ضعیف کننده است
 ما  از ترس هایمان حــذر می کنیم و برای همین 
رودررو نشدن هاســت که می نشــینیم و انواع و 
اقســام رخدادهای وحشــتناک را که قرار است 
اتفاق بیفتد، در خیال مــی پرورانیم. ترس ابتدا 
عزم ما را و سپس از همین راه، خودمان را ضعیف 
می کند. با رفتارهای ناشــی از تــرس، برآتش 
اضطرابمان هیزم می ریزیم و این دور باطل تا ابد 

ادامه می یابد.
»هفت گناه کبیره در بورس و راه های 
 غلبه بر آنها« 
روث بارونز روزولت

سیره بزرگان
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 افقی
۱- طبقه بندي - از کارکنان مدرسه که در همان جا 

سکونت دارد
۲- ملیــت پرغرور و افتخار آفرین - ِکشــتي هاي 

تفریحي دارند
3- داراي رنگ هاي مختلف - دشمني - خاندان - از 

چهار پایان ُسم دار
4- بي سابقه - سرباز خانه - نامي دخترانه

۵- مخفف »هستم« - زیارت کننده - برهنه - رازها 
و رمزها

۶- مترادف خوب - تصویرگر - دور و جدا از یکدیگر
7- نوعي تلفن - پسوند میل کننده - خالي

8-صاحبان اصلي حکومت ها هستند - شهر زیباي 
شمالي - پهلو و جنب

۹-رنگ شهادت - شــهر بي قانون - از اختراعات 
»مارکني« و از وسایل قدیمي ارتباط جمعي

۱۰- بخت آزمایي - بخش شرقي اصفهان - بیهوده 
و بي فایده

۱۱- بازي خانمــان برانداز - بي پــرده و صریح - 
کرانه هاي آسمان - پادگاني در تهران

۱۲- حرف سفره نوروزي - غمگین و نا آرام - حرف 
گزینش

۱3- اشاره به دور - محل - ســرایت آب یا نفت - 

کشتیبان و ناخدا
۱4- گرفتگي - کســي که آرزوهاي خود را تحقق 

بخشد
۱۵- ارمغان و هدیه اي براي حفظ خاطره دوستي- 

بنگاه علمي
عمودی

۱- کتاب »کارل چاپک« نویسنده چک که آثارش 
به خاطر مخالفت با تمدن ماشیني شهرت یافت و 
واژه »روبات« براي آدم هاي ماشیني، ساخت اوست

۲-  نرم و روان - پزشــک آلماني پیشگام در روش 
هیپنوتیزم - امانتدار

3- عنصر شیمیایي از گروه گازهاي نجیب که در 
المپ سازي کاربرد دارد - استاني در غرب ایران

4- نام چند ســفینه فضایي - روزگذراني - مبارزه 
و پیکار

۵- جمع منت - وسیله اي در دست درودگر - باربر 
صبور و درازگوش - آژانس فضایي آمریکا

۶- حرف خطــاب - نمایشــنامه - چین و چروک 
پوست - مروارید درشت

7- پلیس مخفي - شیپور بزرگ
8- حشره پشم خوار - دریاي غرب ترکیه - شدیدتر
۹- کاشف انسولین و برنده جایزه نوبل شیمي ۱۹۵8 

با نام »فردریک« - آسایش پس از کار
۱۰- اثر پا - جزوی از مولکول - طالي سیاه - جاي 

پر از درخت
۱۱- ماه پاییزي - عید ویتنامي ها - نوعي باالپوش- 

واحد شمارش چهارپایان
۱۲- مــوي گــردن شــیر - داســتاني از »دافنه 

دوموریه«- روز رستاخیز
۱3- رود آرام - وکیل - جمله دستوري

۱4- ابتدایي و آغازي - از پسران فریدون - مخترع 
ماشین بخار

۱۵- ضرب المثلي با این مفهوم: »ادامه وضع یا تکرار 
رفتار پیشین«
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