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وقتی اقدام جالب استاندار اصفهان،  خیلی ها را شوکه می کند؛

به سوی »پاستور«!
11

4

جز  لبـخند چیزی 
نگفت

وقتی ساخت فیلمی با موضوع 

»حسین خرازی« از اولویت شهرداری 

و شورای شهر خارج می شود؛

4

226 تازه داماد در زندان به سر می برند
مدیرکل زندان های استان اصفهان خبر داد

11

بازار مسکن اصفهان نیازمند شوک است
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

 فوتبالی که »توره« و »طارمی« 3
در آن شبیه می شوند؛

10 ایـنـجا چراغی روشن نیست!

مکان های فرهنگی شهر 
محل تجمع نیست!

4

کام سهامداران از عملکرد 
فوالد مبارکه شیرین شد

3

۱۱.6 درصد اصفهانی ها 
دیابت دارند

11

2

رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم قم:

بین حرکات وحشیانه و اعتراضات مردم 
باید تفکیک قائل شد

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار با مردم قم 
فرمودند: بایــد بین مطالبات صادقانه و بحــق مردم و حرکات 
وحشــیانه و تخریب گرانه یک گروه تفکیک قائل شــد و مطالبات و 

خواسته های مردم را پیگیری کرد...

سرکار خانم مرضیه فرشاد
 مدیرکل محترم بهزیستی استان اصفهان

سینما »ایران« قربانی اختالفات تمام نشدنی؛روزی روزگاری سینما

                        مهدی زرگر/ زاینده رود

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به مدیریت اداره کل بهزیستی استان که بیانگر 

تعهد،کارآمدی، لیاقت و شایستگی  های بر جسته شما  در صحنه های خدمت صادقانه 

به نظام و میهن اسالمی و مردم شریف استان  است را تبریک عرض نموده  و موفقیت و 

سربلندی روزافزون شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 

روزنامه زاینده رود
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حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی صبح  دیروز در دیدار هزاران 
نفر از مردم قم با تجلیل و تحسین حرکت عظیم، پر شور، به موقع و منسجم ملت در 
روزهای اخیر، به تشریح ابعاد و الیه های مختلف توطئه دشمنان برای سوءاستفاده 
از مطالبات بحق مردم پرداختند و با بیان ســخنان مهمی خطاب به آمریکایی ها، 
مسئوالن کشور و مردم تاکید کردند: ایستادگی و نبرد »ملت با ضد ملت«، »ایران با 
ضد ایران« و »اسام با ضد اسام« همچون چهل سال گذشته ادامه خواهد داشت اما 
کینه ورزی دشمن نباید موجب شود مسئوالن از ضعف ها و مشکات مردم و به ویژه 

طبقات ضعیف غافل شوند.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای سخنان خود، با گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی 
سال ۱۳۵۶، مردم قم را شجاع، سرشــار از انگیزه و امید و در صراط مستقیم انقاب 
دانستند و گفتند: مردم قم امسال همانند سال های گذشته در راهپیمایی نهم دی 
شرکت کردند، اما هنگامی که قضایای اخیر به وجود آمد، چهار روز بعد یعنی در روز 

سیزدهم دی، آن حرکت عظیم را آفریدند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه حرف ملت ایران به ویژه جوانان در چهل سال 
گذشته، »ایستادگی در مقابل زورگویی و زیربار قدرت ها نرفتن« بوده است، افزودند: 
ملت ایران همچنان با همان منطق، اهداف واالی خود را دنبال می کند اما با انگیزه تر 
و پرتجربه تر از گذشته شده است و جوانان انقابی کشور نیز پرتعدادتر از اول انقابند.

ایشان قضایای روزهای اخیر را شواهد روشــنی از این روحیه ملت ایران دانستند و 
گفتند: ملت ایران از روز نهم دی که این آتش بازی ها و شیطنت کاری ها آغاز شد، در 
نقاط مختلف کشور، حرکت خود را آغاز کردند اما هنگامی که دیدند مزدوران دشمن 
دست بردار نیســتند، پی در پی و در روزهای متوالی، راهپیمایی ها تکرار شد.رهبر 
انقاب اسامی تاکید کردند: این راهپیمایی ها حوادث معمولی نیست و این حرکت 
عظیم، منسجم و مردمی در مقابل توطئه دشمن و با چنین نظم، بصیرت، شور و انگیزه 

در دنیا بی نظیر است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در توصیف حرکت مستمر ملت، گفتند: این نبرد »ملت با ضد 
ملت«، نبرد »ایران با ضد ایران« و نبرد »اسام با ضد اسام« است که از این پس نیز 
ادامه خواهد داشت.البته این مبارزه و ایستادگی و مقاومت موجب نشده است که ملت 
از دیگر ابعاد زندگی از جمله پیشرفت های علمی و تامین امنیت و آرامش غافل شود.

حضرت آیت ا... خامنه ای، ریشــه تمام دشــمنی ها و توطئه ها بر ضد ملت ایران را 
»انقاب اسامی« دانستند و تاکید کردند: تمام حرکات ناکام دشمن در این چهل 
سال، در واقع پاتک به انقاب است، زیرا انقاب حضور سیاسی دشمن را ریشه کن 

کرد.
ایشان گفتند: این بار هم ملت ایران با ایستادگی همچون سدی محکم و ملی با قدرت 
تمام به آمریکا و انگلیس و لندن نشینان گفت که نتوانستید و بعد از این هم نخواهید 

توانست.

رهبر انقاب اسامی به میلیاردها دالر هزینه و سال ها شبکه سازی و مزدورپروری 
بدخواهان ملت ایران برای ایجاد مشــکل از دورن کشور اشــاره کردند و افزودند: 
مسئوالن فعلی آمریکا که ساده لوحی آنها در امور سیاسی آشکار است، این بار خود 
را لو دادند و به شبکه سازی و مزدورپروری اذعان و هزینه های این طراحی را نیز با 
سرکیسه کردن دولت های وابسته خلیج فارس تامین کردند تا شاید بتوانند زباله های 

فراری از ایران را بازیافت و دوباره وارد میدان کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به اقدام دشمنان در سال های اخیر در راه اندازی 
هزاران شبکه مجازی و ده ها کانال تلویزیونی، ایجاد جوخه های ترور و انفجار و اعزام 
آنها به داخل مرزها و بمباران گسترده ملت با دروغ، تهمت و شایعه خاطرنشان کردند: 
همه این تاش ها انجام شد تا شاید بتوانند افکار این ملت به ویژه جوانان را تغییر دهند 
اما نتیجه اش، شهید حججی عزیز و دیگر شهدا بودند که در دفاع از انقاب سینه سپر 
کردند.ایشان افزودند: دشــمنان حتی برای نفوذ در برخی ارکان، افرادی را تطمیع 
کردند و خود نیز مستقیم وارد میدان شدند که دخالت های مسئوالن آمریکایی را در 

این چند روز اخیر همه دیدند، اما باز هم نتوانستند و ناکام ماندند.
رهبر انقاب اسامی، صمیمانه از ملت ایران قدردانی کردند و گفتند: نه یک بار بلکه 
هزاران بار از این ملت تشکر می کنم؛ ملت ایران حقیقتا ملتی رشید، با بصیرت، وفادار، 
با همت، زمان شناس و لحظه شناس اســت و می داند که لحظه  حرکت، چه زمانی 
است.حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: دشمنان این پیام ها را می گیرند، اگرچه 
در تبلیغات به روی خود نمی آورند و صدها اخال گر را هزاران نفر  و حرکات میلیونی 
مردم را گروه اندک جلوه می دهند اما صاحبان سیاست متوجه این حرکت و پیام های 
آن می شوند. ملت ایران با این حرکت عظیم کار خود را کرد و در دل سیاست گذاران 

دشمن رعب ایجاد کرد و بصیرت و انگیزه خود را به اوج رساند.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به تحلیل های مختلفی که در روزهای گذشته از طرف 
اشخاص و جناح ها در روزنامه ها و شبکه های اینترنتی بیان شده، گفتند: همه این 
تحلیل ها یک نقطه مشترک صحیح داشت و آن اینکه باید بین مطالبات صادقانه و به 
حق مردم و حرکات وحشیانه و تخریب گرانه یک گروه تفکیک قائل شد و مطالبات و 

خواسته های مردم را پیگیری کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: اینکه عده ای از حقی محروم بمانند و 
در جایی جمع شوند و اعتراض کنند، یک مطلب است اما اینکه عده ای از این تجمع 
سوءاستفاده کنند و به قرآن و اسام دشنام دهند و به پرچم ایران اهانت کنند و مسجد 
آتش بزنند، یک مطلب دیگر است. ایشان افزودند: اعتراض ها یا درخواست های مردمی 
همواره بوده و اکنون نیز هست؛ در همین یک ســال اخیر، برخی از مردم در بعضی 
شهرها یا در مقابل مجلس به دلیل مشــکات صندوق ها یا برخی مؤسسات مالی، 
اجتماعاتی داشتند که هیچ کس هم با آنها معارضه و مخالفتی ندارد و باید این حرف ها 

گوش داده و رسیدگی شوند و در حد وسع و توان پاسخ داده شود.

حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در تبیین ابعاد قضایای اخیر گفتند: قرائن و شواهد 
اطاعاتی نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده بوده و در شکل گیری آن، یک 
مثلث فعال بوده است.ایشان افزودند: یک رأس این مثلث، آمریکا و صهیونیست ها 
بودند که طراحی را انجام دادند و چند ماه روی این طراحی کار کردند و بنای آنها این 

بود که حرکت ها از شهرهای کوچک شروع شود تا به مرکز برسد.
رهبر انقاب اسامی گفتند: رأس دوم این مثلث، یکی از دولت های پولدار خلیج فارس 
است که هزینه این نقشه را تامین کرد و رأس ســوم نیز، پادوها بودند که مربوط به 
سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماه ها قبل آماده بودند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
با اشاره به فراخوان ها، خاطرنشــان کردند: در این فراخوان ها، شعار »نه به گرانی« 

مطرح شده بود که شعاری جذاب بود تا عده ای را بدنبال خود وارد صحنه کنند.
در ابتدای کار هم عده ای با این شعار همراه شدند، اما مردم به محض آنکه دیدند، هدف 
و شعارها تغییر کرد، صف خود را جدا کردند. همان افرادی که روز پنجشنبه و جمعه 
در اجتماع »نه به گرانی« شرکت کرده بودند، بعد از جدا کردن صف خود، در اجتماع 

عظیم نهم دی به میدان آمدند و برضد آمریکا و منافق شعار دادند.
رهبر انقاب اسامی در ادامه تبیین قضایای اخیر به برخی حرف ها در رسانه های 
دشمنان اشاره کردند و گفتند: برای ســازماندهی و عملیات دو قرار گاه فرماندهی 
در همسایگی ایران تشکیل شــده بود، یکی از این قرارگاه ها برای هدایت عملیات 
در فضای مجازی بود و قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشــاش ها که هر دو قرارگاه به 
وسیله آمریکایی ها و صهیونیست ها فرماندهی می شد و پیروزی خود را نیز قطعی 

می دانستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال که دشمنان ملت ایران 
را از نادان ها قرار داده است، تاکید کردند: به رغم مقابله پی در پی مردم، دشمنان هنوز 
ملت ایران را نشناخته اند و معنای این سد محکم ایمان و شجاعت ملی را نفهمیده اند.

ایشــان، بیهوده گویی های اخیر مسئوالن آمریکایی را ناشــی از عصبانیت شدید و 
شکست اخیر دانستند و گفتند: می گویند حکومت ایران از مردم خود می ترسد! خیر. 
حکومت ایران متولد این مردم است و نظام اسامی چهل سال است که به پشتوانه 
همین مردم در مقابل شما ایستاده است.می گویند حکومت ایران از قدرت آمریکا 
هراس دارد؛ در پاسخ می گوییم اگر ما از شما هراس داشتیم، چگونه در دهه پنجاه 

شما را از ایران بیرون ریختیم و در دهه نود نیز شما را از کل منطقه بیرون راندیم.
ایشان به یکی دیگر از گزافه گویی های مقامات آمریکایی مبنی بر نگرانی از نحوه رفتار 
با معترضان اشاره کردند و افزودند: شــما خجالت نمی کشید؟ در یک سال گذشته 
هشتصد نفر از مردم آمریکا به دست پلیس کشته شده اند. در قضیه قیام وال استریت 
هر کاری که توانستید بر ضد مردم کردید و با هر احتمال و تهمتی، مردم را کشتید؛ 

آن وقت برای مردم ایران اظهار نگرانی می کنید؟
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی مسئوالن انگلیس خبیث 
گفتند: اخیرا در موضوع حمله به مســلمانان انگلیس و دفاع مسلمانان از خود، یک 
قاضی انگلیسی، احکام بسیار ســنگینی داد؛ حاال مسئوالن چنین کشوری، دلسوز 
معترضان شده اند؟رهبر انقاب اسامی، »براندازی نظام جمهوری اسامی« را هدف 
مشخص آمریکایی ها خواندند و با اشاره به تاش دولت قبلی آمریکا در پنهان کردن 
این هدف در موضع گیری ها و نیز نامه هایی که برای رهبر انقاب می فرستاد، گفتند: 
البته رفتار آنها همان رفتار براندازی بود که دولت فعلی، صریح و بدون ماحظه آن 
را اعام می کند. حضرت آیت ا... خامنه ای، تاش برای گرفتن ابزارهای اقتدار ملی 
ایرانیان را روش اصلی و وســیله آمریکایی ها برای تحقق »براندازی« برشمردند و 
افزودند: »عواطف مــردم و افکار عمومِی هم جهت با حکومــت« و »ایمان و انگیزه 
جوانان« از جمله ابزارهای اصلی اقتدار ملی است و به همین علت دشمنان درصدد 

تضعیف و سلب آنها هستند.
»قدرت دفاع موشکی« و »حضور مقتدرانه در منطقه« از دیگر ابزارهای اقتدار ملی 
ایرانیان بود که رهبر انقاب یادآور شــدند و افزودند: آمریکا جرأت نمی کند اســم 
مذاکره با ما را بیاورد اما یک کشور اروپایی می گوید می خواهیم با ایران درباره حضور 
منطقه ای آن مذاکره کنیم در حالی که باید از او پرســید شما چرا در منطقه حضور 

دارید؟
رهبر انقاب سپس سه نکته اساســی را خطاب به هیئت حاکمه آمریکا مورد تاکید 
قرار دادند: اول: سِر شما در حوادث اخیر به سنگ خورد و اگر در آینده تکرار کنید باز 
هم ناکام خواهید ماند. دوم: در این چند روز به ایران خسارت زدید، این کار بی تقاص 
نخواهد ماند و سوم: این کسی که به گفته خود آمریکایی ها تعادل روحی- روانی ندارد، 

بداند که این دیوانه بازی های نمایشی، بی جواب نخواهد ماند.
حضرت آیت ا...خامنه ای با اشــاره به ایســتادگی نظام در مقابل زورگویان و دفاع از 
منافع ملت و کشور افزودند: کسانی که در خارج یا متاسفانه در داخل دوست دارند با 
آمریکایی ها پیوند بخورند و نشست و برخاست کنند، این حرف ها را بشنوند و بدانند 

که نظام جمهوری اسامی به فضل الهی همه مشکات را برطرف خواهد کرد.
بخش دیگری از ســخنان رهبر انقاب خطاب به مسئوالن کشور و عناصر و فعاالن 
سیاسی بود. ایشان خود را هم مخاطب این سخنان دانستند و در نکته ای بسیار مهم 
گفتند: دست داشتن دشمن در مسائل اخیر، تحلیل نیست بلکه بر مبنای اطاعات و 

خبر بیان شد؛ اما این نباید موجب شود که از ضعف ها و مشکات خودمان غافل شویم.
دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکات و ضعف ها می نشینند، بنابراین باید 
زخم را خوب کنید و نگذارید بوجود آید چرا که اگر مشــکل داخلی نداشته باشیم، 
تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر نمی گذارد و آمریکایی ها هم نمی توانند هیچ غلطی 

بکنند.
حضرت آیت ا...خامنه ای، »دفاع از حقوق مردم و تاش برای حل مشکات آنها« را 
وظیفه همه مسئوالن برشمردند و افزودند: قشرهایی از مردم به خصوص »طبقات 
ضعیف« تحت فشار هستند و باید همه همت مسئوالن صرف حل مشکات موجود 
شود.»شناخت مشکات جامعه، تمرکز بر حل مسائل اساسی و تقسیم کار برای رفع 

آنها« توصیه مهم دیگر رهبر انقاب به مسئوالن سه قوه بود.
ایشان با اشاره به تشکیل چندین جلسه با مســئوالن و مدیران اصلی کشور درباره 
آسیب های اجتماعی و اقدام برخی مسئوالن در کاهش بعضی از این آسیب ها افزودند: 
همه بدانند که مشکِل حل نشدنی و گره  بازنشــدنی در کشور نداریم، اما باید در این 

زمینه آماده تر، پا به رکاب تر، بیشتر و دقیق تر، کار و تاش کنیم.
»وحدت و همدلی« دیگر توصیه مؤکد رهبر انقاب به مسئوالن بود.ایشان افزودند: 
در این شــرایط که دشــمِن لجوج تهدید می کند و درصدد ایجاد مشکات است، 
مســئوالن و مجموعه های سیاســی باید »هم افزایی« کنند و از تحلیل و تضعیف 

یکدیگر خودداری کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با یادآوری صدمات و خساراتی که در سال ۸۸ به علت بی 
قانونی برخی عناصر، متوجه مردم و ایران شد، افزودند: تسلیم در مقابل قانون همچون 

همیشه توصیه، تاکید و طلب بنده از همه مسئوالن و دستگاه هاست.
رهبر انقاب، »تذکر و انتقاد منصفانه« را الزم و مفید دانستند و در عین حال افزودند: 
نباید انتقاد و تذکر را با یک کاغ چهل کاغ کردن، مبالغه و تعمیم غیرمنطقی، به ابزار 

شایعه و سیاه نمایی تبدیل کرد.
ایشان افزودند: نباید وجود تعداد اندکی مدیر یا قاضی فاسد را به هزاران مدیر اجرایی یا 
قاضی شریف تعمیم داد و دل جوانان عزیز میهن را خالی کرد، همچنان که نباید یکی 
دو نماینده را که در میان حدود ۳۰۰ نماینده، جور دیگری مشی می کنند، به همه 
نمایندگان تعمیم داد.رهبر انقاب، »تمرکز مسئوالن کشور« به خصوص مسئوالن 
اجرایی را بر مسائل کلیدی به ویژه اشــتغال و تولید و حل مشکل واردات ضروری 

خواندند و افزودند: این مسائل را بارها به مسئوالن اجرایی تذکر داده ایم.
ایشان در همین زمینه افزودند: برخی گله می کنند که رهبری چرا تذکر نمی دهد 
اما بنده با گزارش های مردمی و دیگر گزارش ها از مسائل اساسی و مشکات مردم 
با خبرم و مدام تذکر می دهم؛ به گونه ای که این تذاکرات علنی، یک دهم هشدارها و 

اوقات تلخی های ما با مسئوالن در جلسات غیرعمومی هم نیست.
حضرت آیت ا... خامنه ای بار دیگر با تاکید بر اهتمام مسئوالن براشتغال و رونق تولید 
داخلی خاطرنشان کردند: بیکاری ریشه اصلی بسیاری از مفاسد است و باید با رونق 
تولید، آن را حل کرد البته پول پاشیدن بی حساب و کتاب مشکل را حل نمی کند و 

خوشبختانه مسئوالن دولتی در این زمینه ها مشغول کار هستند.
رهبر انقاب در بخش دیگری از سخنانشان با تشکر از مسئوالن امنیتی، انتظامی و 
سپاه و بسیج افزودند: در مسئله اخیر باید میان جوان و نوجوانی که تحت تاثیر هیجان 
فضای مجازی حرفی زده و کاری کرده با کسانی که جزو پادوهای آمریکا و ضد انقاب 
هستند، فرق گذاشت.رهبر انقاب افزودند: با کسانی که هیجانی وارد ماجرا شده اند 
چه دانشجو، چه غیر دانشــجو باید صحبت و روشــنگری کرد اما کسی که پادوی 

منافقین است و آدم می کشد حسابش جداست.
ایشان حضور تعیین کننده، بی منت و با بصیرت ملت عزیز را در هنگامه های نیاز کشور 
موجب جلب رضایت پروردگار کریم خواندند و افزودند: در همه چهل سال اخیر هر جا 
الزم بوده در انتخابات، راهپیمایی ها و هر صحنه الزم دیگر، مردم سینه خود را سپر 

کرده اند و به ایران آبرو داده اند.
رهبر انقاب با اشاره به شایعه پراکنی به عنوان یکی از ابزارهای مهم دشمنان به مردم 
توصیه کردند: هر موضوعی را مادام که سند درست و مطلب منطقی و معقول ندیده اید، 
باور نکنید و شایعات دشــمن و دیگر حرف های بی مبنا را منتشر و پراکنده نکنید.

حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: مردم بدانند مسئوالن کشور نخوابیده اند و به قدر 
وسعشان در حال کار و تاشند؛ البته جاهایی قصور و تقصیر هم هست.

ایشان با اشاره به روند جاری حل برخی مشکات گفتند: حل بعضی مسائل دیگر زمان 
بر است، ضمن اینکه تقریبا همه مسئوالن مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب خود مردم 
هستند که باید با ابتکار، به روز بودن و آمادگی های جسمی و عصبی، فعالیت برای 

حل مشکات را افزون تر کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در همین زمینه انتخاب مســئوالن با رای مردم افزودند: 
مردمساالری دینی را صادقانه و واقعا قبول دارم؛ به همین علت به هرکسی که مردم 
رای بدهند، کمک می کنم همچنان که درباره همه دولت ها از جمله این دولت، این 
کار را کرده ام و ادامه خواهم داد.رهبر انقاب اسامی در پایان سخنانشان تاکید کردند: 
به آینده بسیار روشن کشور امیدوار هستم و می دانم خداوند اراده کرده این ملت را به 

عالی ترین درجات برساند که به فضل الهی چنین خواهد شد.

 اتفاقی بزرگ
 برای شبه جزیره کره

هیئت هایی از مقامات عالی کره شمالی و کره جنوبی 
برای گفت وگو درباره مسائل منطقه ای از پل ارتباطی 
بین دو کشور گذشته و وارد منطقه غیرنظامی شدند 
مقامات پیونگ یانگ و سئول برای اولین بار پس از 2 
سال مذاکرات سطح باالیی را درباره مسائل دوجانبه 
و منطقه ای آغاز کردند.بر این اساس، »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شــمالی و »مون جائه این« رییس 
جمهور کره جنوبی این مذاکرات را از طریق ویدئو 
کنفرانس تماشا می کنند. این مذاکرات قرار است 
با موضوع چگونگی شــرکت کردن ورزشــکاران 
کره شمالی در المپیک زمستانی در کره جنوبی باشد.

نام اسرائیل در لیست گروه های 
تروریستی قرار می گیرد؟

مرکز اطاع رسانی فلسطین روزنامه اسرائیل الیوم 
در خبری نوشت، مسئوالن ارشد یونیسف به همراه 
سازمان های غیردولتی حامی حقوق کودکان تاش 
دارند با همکاری یکدیگر زمینه قرار گرفتن نام ارتش 
صهیونیســتی را به خاطر تجاوزات خطرناکی که 
علیه کودکان فلســطینی مرتکب شده ، در لیست 
ســازمان های تروریســتی ناقض حقوق کودکان 

قرار دهند.
به دنبال این افشاگری های شبکه فاکس نیوز آمریکا، 
روزنامه اسرائیل الیوم مسئوالن یونیسف را به تاش 
برای سلب مشروعیت از رژیم صهیونیستی و نادیده 
گرفتن نقض حقوق کودکان و تجاوزات علیه آنها در 

داخل فلسطین متهم کرد. 

رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم قم:

بین حرکات وحشیانه و اعتراضات مردم باید تفکیک قائل شد

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار با مردم قم فرمودند: باید بین مطالبات صادقانه و بحق مردم و حرکات وحشیانه و تخریب گرانه یک گروه 
تفکیک قائل شد و مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری کرد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد: 
همه طرف ها از برجام پشتیبانی 

کنند
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد موضع 
دبیرکل این ســازمان درباره برجام را بســیار 
روشن دانست و گفت: همه طرف ها باید برای 
پشتیبانی و ادامه این توافق کمک کنند.استفان 
دوجاریک در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
ایران تهدید کرده است در صورت عدم اجرای 
تعهدات برجامی آمریکا، همکاری خود با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را کم یا متوقف می کند، 
آیا دبیــرکل در این باره با مقامــات آمریکایی 
صحبت کرده است یا قصد دارد وارد این موضوع 
شود؟گفت: من فکر می کنم دبیرکل سازمان 
ملل متحد موضع خود را در مورد برجام بسیار 
روشــن در مجامع عمومــی و خصوصی اعام 
کرده اســت. وی ادامه داد: »گوترش« فکر می 
کند برجــام یکی از مهم ترین دســتاوردهای 
دیپلماتیک ســال های گذشته اســت و تمام 
طرف های درگیر باید هــر کاری که می توانند 

انجام دهند.
علی اکبر صالحی بعدازظهر دوشــنبه به وقت 
تهران، در تماس تلفنی با » یوکیا آمانو« مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به عواقب 
بدعهدی و نقض احتمالــی تعهدات برجامی از 
جانب دولت آمریکا هشــدار داد.صالحی تاکید 
کرد: در صورت عدم اجــرای تعهدات برجامی 
از جانــب آمریــکا، جمهوری اســامی ایران 

تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد .

عباس عبدی
فعال سیاسی اصالح طلب:

واکنش

آیت ا... جــوادی آملــی گفت: نبایــد کاری کنیم 
کــه از حــرف و عمل ما بــوی جدایــی و اختاف 
بیاید. مرجــع تقلید شــیعیان  در اولین ســالگرد 
 ارتحــال آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی گفــت:

 آیت ا... هاشمی مدت زیادی را در خدمت امام )ره( 
بود و از محضر ایشان استفاده کرد.

وی  ادامه داد: هاشــمی، زمانی که امــام)ره( زنده 
بودند در خدمت ایشــان و بعد از آن نیز در خدمت 

رهبری بودند.
آیت ا... جوادی آملی اظهار کرد: گرامیداشــت آیت 
ا... هاشمی رفسنجانی برای این است که شناسنامه 
این بزرگوار را حفظ کنیم. ایشــان چــه در قبل از 
انقاب و چه بعد از انقاب و در زمان جنگ خدمات 
ارزنده ای را برای کشــور انجام دادنــد. نباید کاری 
 کنیم که از حرف و عمل ما بــوی جدایی و اختاف

 بیاید.آیت ا... جوادی آملی اظهار کرد: آیت ا... هاشمی 
در همه ســال هایی که زندگی کرد با طهارت بود و 

همه باید از بیت ایشان  قدرشناسی کنیم.

باید از بیت آیت ا... هاشمی 
قدرشناسی کنیم

آیت ا... جوادی آملی:

مراجع خبر

بین حرکات وحشیانه و اعتراضات مردم باید 
تفکیک قائل شد

پیشنهاد سردبیر:

عبــاس عبــدی اظهــار کــرد: اگــر از نظر 
اصولگرایان، دولت، مطالبات بحقی را برآورده 
نکرده اســت یا وضع معیشت مردم نامناسب 
اســت و اگر معتقدند که مردم حق اعتراض 
دارند، در این صورت چرا خودشــان از طریق 
شــخصیت ها و احــزاب اصولگــرا تقاضای 
تظاهــرات اعتراضــی را به وزارت کشــور یا 

استانداری ها ارائه نمی کنند؟
وی افــزود: چنین درخواســتی علی االصول 

می تواند چند نفع داشته باشد.
 اول اینکــه اعتراضات رســمی و قانونی و با 
مجوز و در نهایت کنترل شده و چارچوب دار 
خواهد بود. دیگر آنکه این رفتار به سامان یابی 

رفتارهای حزبی و گروهی کمک می کند.

چرا اصولگرایان با مجوز علیه 
دولت راهپیمایی نمی کنند؟

حسام الدین آشنا
رییس مرکز بررسی های استراتژیک 

ریاست جمهوری:

منطقه

جهانگیری در نخستین مراسم بزرگداشت آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: این کنگره فرصتی 
برای بازخوانی حضور برجســته آیت ا... هاشمی در 

اتفاقات سیاسی است.
جهانگیری تصریح کرد: بدون تردید اگر بخواهیم نام 
۵ مدیر برجسته کشور و روحانیون فعال در انقاب 
را مطرح کنیم، آیت ا... هاشــمی یکی از موثرترین 

آنهاست.
وی همچنین در این کنگره گفت: این بدترین حرف 
است که گفته شود فان کشــور عربی در اتفاقات 
ایران مداخله داشــت؛ آنها کوچک تر از آن هستند 
که در کشــور ما مداخله کنند؛ ایــران امروز، یکه 
تاز منطقه اســت. معاون اول رییس جمهور اظهار 
داشــت: به آمریکایی ها می گوییم چنانچه از برجام 
خارج شوید این شما هستید که ضرر می کنید. وی 
افزود: آمریکایی ها همواره با ایران مشکل داشتند. 
آنها به یک ایرانی در خارج از کشور به صرف داشتن 

پاسپورت ایرانی، اجازه باز کردن حساب ندادند.

 ایران امروز
 یکه تاز منطقه است

معاون اول رییس جمهور:

کابینه

حسام الدین آشــنا اظهار کرد: اجازه دهیم که 
محققان و پژوهشــگران حوزه امنیت داخلی 
به کار خودشان بپردازند و گزارش های دقیق 
و بی طرفانه بیــان کنند. وی افــزود: یکی از 
مهم ترین مشکاتی که ما با آن مواجه هستیم 
این اظهارنظرهای سریع و قطعی در مورد ریشه 
و روند این حوادث است. آشــنا بیان کرد: هر 
کسی که قبل از بررســی های عمیق، جامعه 
شناسی و آشوب شناســی اظهارنظر می کند 
باید نگران باشد که یا به کلیه مردم ایران یا به 
بخشی از آنان، ممکن است نسبت های ناروایی 
بدهد. وی ادامه داد: حوزه امنیت برای سیاست 
خارجی هر کشوری بســیار مهم است و برای 

ایران اهمیت مضاعفی را دارد.

حوزه امنیت برای سیاست 
خارجی هر کشور  مهم است

بین الملل
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سقف وام ازدواج ۱۵میلیون تومان شد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

حذف یارانه نقدی ۹ میلیون 
ثروتمند در سال ۹۷

بر اســاس تصمیم کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی در سال ۹۷ یارانه نقدی 
حداقل ۹میلیون نفر ثروتمند حذف خواهد شد.

در الیحــه بودجه ۹۷ در موضــوع هدفمندی 
یارانه ها و در بخش درآمدی، دولت پیشــنهاد 
کرده که ۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع 
درآمدی در اختیار داشته باشــد و آن را برای 
هزینه هایی که پیش بینی کرده اختصاص دهد.

یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق، در این 
باره تعداد یارانه بگیران در کشور را ۷۶میلیون 
نفر اعالم کرد و گفت: طبیعتا با کاهش درآمد 
دولت از رقم ۴۸ هزار میلیــارد تومان از محل 
هدفمندی یارانه ها به ۳۷ هزار میلیارد تومان، 
حوزه یارانه بگیــران و موارد ســه گانه ای که 
در بودجه قانون پیش بینی شــده نیز کاهش 

می یابد.

سقف وام ازدواج ۱۵میلیون 
تومان شد

با موافقت رییس جمهور، ســقف وام ازدواج به 
۱۵میلیون تومان افزایش یافت.

در جریان جلســه رییــس جمهور بــا وزیر و 
معاونان وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، با 
موافقت رییــس جمهور ســقف پرداخت وام 
ازدواج به جوانان از ۱۰ میلیون، به ۱۵ میلیون 

تومان افزایش یافت.

بازار

بارکدخوان

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:
 بازار مسکن اصفهان
نیازمند شوک است

رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان گفت: 
بازار مســکن همچنان دچار رکود اســت؛ البته 
زمزمه هایی بین دولتمردان بــرای رونق این بازار 
به گوش می رســد که بارقه های امید را در وجود 
ما روشن نگه داشته است. رسول جهانگیری اظهار 
کرد: پیش از این پیش بینــی می کردیم که بازار 
مسکن در نیمه دوم امسال رونق بگیرد اما متاسفانه 
از آنجایی که شــرایط حاکم بر این بازار مبتنی بر 
تصمیم گیری های کالن در ســطح کشور است 
هنوز نتوانسته ایم شاهد افزایش ساخت و سازها 
و خرید و فروش در بخش مســکن باشیم. رییس 
اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با بیان اینکه بازار 
مسکن نیازمند شوک های متعدد برای بازگشت 
به دوران رونق خود است، گفت: بانک ها و نهادهای 
اقتصادی ذی ربط باید راهکارهای اساسی را برای 
افزایش قدرت خرید مردم قرار دهند تا بازار مسکن 
مشتری خود را دوباره پیدا کند. وی با اعالم اینکه 
در حال حاضر مردم باتوجه به قدرت مالی شــان 
بیشتر در مناطق حاشیه نشین شهر قادر به خرید 
مسکن هســتند، افزود: کمترین قیمت آپارتمان 
دراصفهان متری یک و نیم تــا دو میلیون تومان 
و بیشــترین قیمت آن متری ۲۵میلیون تومان 
است، البته نقاط مرکزی شــهر، مشتریان خاص 
خود را دارد و به طور متوسط بیشترین آمار خرید و 
فروش آپارتمان ها از متری سه تا پنج میلیون است. 
جهانگیری با اشاره به سیاست های جمعیتی کشور 
در سال های اخیر، تصریح کرد: ساختار جمعیتی 
کشــور در ســال های اخیر تغییر کرده و از چند 
فرزندی به تک فرزندی کاهش پیدا کرده اســت؛ 
بنابراین بهتر اســت انبوه سازان مسکن نیز به این 
امر توجه ویژه داشته باشند و به ساخت خانه های 
۵۰ تا ۶۰ متری روی بیاورند تا با پاسخگویی به نیاز 

بازار، قیمت ها نیز کاهش یابد.

دبیر انجمن شرکت های ساختمانی استان اصفهان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی، شهرداری و مهندس 
ساختمان مسئول و ناظر بر تاسیسات ساختمان ها هستند، گفت: متاسفانه نظارت های این ارگان ها به طور کامل 
نبوده؛ به نحوی که ۵۰ درصد از تاسیسات ساختمانی استاندارد الزم را ندارند. حسن نوری تصریح کرد: تاسیسات 
ساختمانی باید به صورت ۱۰۰ درصدی بهینه باشد؛ در صورتی که این طور نیست. دلیل این موضوع نیز هزینه های 
باالی نصب و راه اندازی تاسیسات نوین است. نوری اضافه کرد: ۷۰ درصد از محصوالتی که در تاسیسات استفاده 

می شود، با کیفیت است و نزدیک به ۳۰ درصد از محصوالت تاسیساتی نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

۵۰ درصد تاسیسات 
ساختمانی استاندارد 

ندارند

دبیر انجمن شرکت های 
تاسیساتی استان اصفهان:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،434،000
تومان

718،000نیم سکه
تومان

414،700ربع سکه
تومان

278،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

137،739
تومان

      قیمت سکه و طال

بارکدخوان ديتاالجيک مدل 
QuickScan Lite QW2100

 269,000
تومان

بارکد خوان بي سيم يک بعدي 
Z3190BT زبکس مدل

 1,150,000
تومان

Z3100 بارکد خوان زبکس مدل

 245,000
تومان

تورهای خالی صیادان
دریای خزر توسط چهار رودخانه یا گروه های 
رودخانه ای تغذیه می شود؛ اما طبق تحقیقات 
انجام شــده آمار ها حاکــی از آن اســت که 
وجود مقادیر باالی جیوه بر اثر ورود پســماند 
کارخانه ها و تصفیه کم فاضالب و کشــاورزی 
متراکــم به ویــژه برنــج، تاثیــر نامطلوبی بر 
اکوسیستم آب های شیرین گذاشته است که 
نتیجه آن مــرگ و میر پســتانداران دریایی و 
جانداران آبزی و در نهایت کاهش صید سالیانه 

ماهی توسط صیادان است.

عکس خبر

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت: 
افزون بر ۲۰۰هزارتن سیب در انبارها و سردخانه های این 
شهرستان و استان اصفهان باقی مانده و انبار شده است و 

مشتری هم ندارد.
اصغر سلیمی افزود: باقی ماندن این حجم زیاد از محصول 

سیب درختی مردم این منطقه در انبارها هیچ توجیهی ندارد و تنها به ضرر کشاورزانی است که از این راه امرار 
معاش و گذران زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه دولت نباید اجازه دهد اقتصاد صادراتی روند نزولی داشــته باشد، خاطرنشان کرد: افزایش 
تعرفه واردات سیب توسط کشورهای خارجی، مانع جان گرفتن اقتصاد صادراتی سیب این شهرستان شد.

به گفته این عضو کمیسیون شوراها، سال گذشته شــاهد صادرات ۴۵هزار تنی سیب درختی این شهرستان 
بودیم؛ اما امسال این میزان حدود ۱۵هزار تن بود.

کاهش صادرات سیب 
به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اســتان اصفهان گفت: 
پیش بینی شده اصفهان در ســال آینده دو میلیارد دالر صادرات 
داشته باشد که به طور حتم با اهمیت دادن به مسائل نمایشگاهی 

می توانیم به این عدد برسیم.
علی یارمحمدیان اظهار کرد: محل فعلی نمایشگاه اصفهان بسیار 
محدود است و استانداردهای مورد نظر را ندارد؛ به همین دلیل قرار 
شد نمایشگاه جدید اصفهان احداث شود. وی ادامه داد: با احداث 

نمایشگاه جدید، وســعت نمایشــگاهی افزایش پیدا می کند و از 
۳۵۰۰متر مربع در فاز نخســت، به دو برابر افزایش می یابد؛ البته 
فضای این نمایشــگاه در فازهای بعدی تا ۵۰ هزار متر مربع قابل 
افزایش اســت. یارمحمدیان اضافه کرد: اولویت نخســت شرکت 
نمایشگاه های بین المللی، احداث ســالن اصلی نمایشگاه است 
و پس از آن به دنبال ایجاد تجهیزات نرم افزاری و ســخت افزاری 
خواهیم بود؛ البته این مسئله نیازمند مرور زمان است اما متاسفانه 

زمان بندی این پروژه چندین بار از زمــان کلنگ زنی آن با تاخیر 
روبه رو شده که علت اصلی آن عدم تحقق بودجه الزم بوده است.

وی با بیان اینکه ۶۳ درصد از سهام نمایشگاه بزرگ اصفهان متعلق 
به شهرداری و ۳۴ درصد آن متعلق به اتاق بازرگانی است، گفت: با 
قول هایی که از شهردار اصفهان و اتاق بازرگانی برای احداث این 
پروژه گرفتیم، امیدواریم سالن نمایشگاه تا اواخر سال  ۹۷ یا اوایل 

سال ۹۸ افتتاح شود.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان:
تحقق صادرات ۲ میلیارد دالری اصفهان از مسیر نمایشگاه  می گذرد

بازار میوه و تره بار شــهر در چهارمین فصل از سال جاری 
تغییرات قیمت چندانی را مشاهده نکرد و بهای اکثر اقالم 
میوه و تره بار از اواسط فصل پاییز تا نیمه دی ماه ثابت ماند.

ثبات تغییرات آب و هوایی و تکرار نشدن افت محسوس دما 
همچون سال های گذشته، مهم ترین عامل محدود شدن 

تغییرات قیمت در بازار میوه و تره بار بود.
بر همین اساس قیمت اقالم میوه فصل سرد بر اساس آخرین تغییرات قیمتی در میادین میوه و تره بار اصفهان 
این گونه گزارش شده است: هر کیلو انار درجه یک ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، آناناس کارتنی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، به 
۵ هزار و ۲۰۰ تومان، پرتقال تامسون جنوب ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال ۲ هزار و ۲۰۰ تومان، 
انواع پرتقال معمولی ۲ هزار تومان، لیموشیرین درجه یک ۳ هزار و ۷۰۰ تومان، نارنج ۲ هزار و ۲۰۰ تومان، موز 

کارتنی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی بندری ۸ هزار و ۵۰۰ تومان.

هوای زمستانی در 
بازار میوه و تره بار 
اصفهان

اگر سری به برخی از فروشگاه های بزرگ شهر مثل فروشگاه کوثر، نگین، 
کوروش و... زده باشید، به خوبی می دانید که اجناس در این فروشگاه های 
زنجیره ای دارای قیمت مناسب تری نسبت به سوپرمارکت و فروشگاه های 
محلی کوچک تر هستند. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد 
که دلیل این ارزان تر بودن قیمت چیست؟ باتوجه به ضرب المثل معروف 
هیچ ارزانی بی حکمت نیست، اگر بخواهیم به این موضوع بها دهیم باید به 

دنبال حکمت ارزانی در این فروشگاه ها بگردیم.
در این بین شاید برخی با دید منفی به این موضوع بنگرند و بگویند کاالهای 
موجود در این فروشــگاه ها از لحاظ کیفیت و مرغوبیت استانداردهای 

الزم  را ندارد و حتی اظهار می دارند که در برخی از اوقات تاریخ انقضای 
کاالها سپری شده؛ این در حالی است که در گفت وگو با مدیر یکی از این 
فروشــگاه ها که به صورت دولتی نیز اداره نمی شود، وی اظهار کرد: این 
موضوع تا حدودی غیرممکن است؛ اما به فرض محال اگر هم چنین باشد، 
کاالهای خریداری شده که دارای این مشکل هستند قابل استرداد هستند؛ 
از سوی دیگر بعضی مراجعه کنندگان می گویند از کیفیت کاالها رضایت 
دارند و می توانند کاالها را با هم مقایسه و بعد خریداری کنند.  برخی از آنها 

نیز تنها نقطه ضعف کاالها را نبودن تنوع آنها می دانند.
به هر حال موضوع تفاوت قیمت تنها به مصرف کننده محدود نمی شود؛ 

چرا که می توان اهمیت این موضوع را در تعطیلی و رکود برخی از واحدهای 
صنفی و سوپرهای کوچک در حوالی این فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای 
یادآور شد؛ رکودی که برای تشخیص خوب یا بد بودن آن، شاید الزم است 

چندین زاویه مربوط با این موضوع بررسی شود.
اما برخی از کارشناســان اقتصادی، حذف جوالن دالالن و واسطه گران 
را عاملی مهم در پیشرفت و ارتقای فروشــگاه های زنجیره ای می دانند 
و اذعان می کنند وقتی کاال به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار 
مصرف کننده قرار می گیرد، شاهد کاهش قیمت هایی هستیم و این روند 
به همین منظور دارای مخالفانی اســت؛ چرا که منافــع خود را در خطر 

می بینند.
از آنجا که سیستم توزیع، رابط بخش تولید و مصرف است، هرگونه تغییر 
و تحول اساســي و عمده در یکي از دو بخش تولید و مصرف، به تغییري 
بنیادي در بخش توزیع منتهي خواهدشد. در نتیجه سیستم توزیع نیز از 
این تغییرات بي ثمر نمانده است؛ به طوري که روش ها و نهادهاي مدرن 
توزیع، به تدریج و در ابعاد متنوع رشــد و نموپیدا کــرده اند و به صورت 
جایگزین یا مکمل روش هاي ســنتي به فعالیت توزیعــي پرداخته اند. 
شــکل گیري نهادهاي مدرن توزیع، مرهون بعضي ابداعات و نوآوري ها 
درروش هاي توزیع نیز هست. اقدامات ابتکاري ازقبیل قیمت هاي ثابت 
اعالم شده روي اجناس، ورود و خروج آزاد و آزادي پرسه زني در مغازه، حق 
برگرداندن اجناس و... معامله نقدي و روش سلف سرویسي، نمونه هایي از 
این نوآوري ها هستند. فروشگاه هاي زنجیره اي یکي از این نهادهاي توزیع 
است که پس از پیدایش ، مسیري اگرچه غیریکنواخت، اما تکاملي را طي 
کرده است؛ به طوري که فروشگاه هاي زنجیره اي کنوني ترکیبي از انواع 
روش هاي نوین توزیع است. اهداف اولیه شکل گیري این فروشگاه ها )البته 
در شرایط مساعد به وجود آمده پس از انقالب صنعتي ( عمدتا اقتصادي 
و به علت وجود حاشیه ســود باال بوده اســت که افراد، اقدام به تاسیس 
فروشــگاه هاي زنجیره اي مي کردند؛ ولي به تدریج این نهاد نوین توزیع 
نشان داد که عالوه بر سودآوري )براي صاحبان سرمایه در بخش خصوصي( 
براي جامعه نیز مزایاي عمده اي به ارمغان مي آورد و این سبب شده که 
امروزه دولتمردان، به ساخت و توسعه این فروشگاه ها بیشترتشویق کرده و 

آن را تبلیغ کنند یا اینکه خود متولی ساخت آنها باشند.

از »رفاه« تا »کوروش« و »کوثر« و »نگین«

ارزانسراهای شیک!

فاطمه کاویانی

مدیر عامل فوالد مبارکه گفت: سهام شــرکت فوالد مبارکه 
از زمان برگــزاری مجمع عمومی در تیرمــاه تاکنون بیش از 
۱۰۰درصد افزایش داشته و این امر نشان دهنده عملکرد مثبت 
کارکنان شرکت است. بهرام سبحانی بااشاره به موفقیت های 
اخیر فــوالد مبارکه اظهار کــرد: موفقیت فــوالد مبارکه در 
 )EFQM( نخستین دوره ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
و کسب عنوان ســرآمدی و تقدیرنامه پنج ستاره و همچنین 
راهیابی فوالد مبارکه به جایزه جهانی تعالی سازمانی، در سایه 

تالش کارکنان این شرکت به وقوع پیوست.
وی در رابطه با تغییرات قیمت سهام این شرکت گفت: سهام 
شــرکت فوالد مبارکه از زمان برگزاری مجمــع عمومی در 
تیرماه سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته 
و افزایش ارزش ســهام ســهامداران حقیقی و حقوقی فوالد 

مبارکه، نشان دهنده عملکرد مثبت کارکنان شرکت است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه تصریح کــرد: ادامه فعالیت در 
همه بنگاه های اقتصادی، به  سالمت، شادابی و ارتقای ایمنی 
کارکنان مجموعه بستگی دارد؛ از این  رو ضرورت دارد کارکنان 
شــرکت و پیمانکاران دســتورالعمل های ایمنی را با جدیت 

رعایت کنند.

وی در همین راستا خاطرنشــان کرد: همه کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه از سرمایه های ارزشــمند این شرکت محسوب 
می شوند و پیمانکاران نیز به  عنوان بخشی از کارکنان شرکت 
باید در دوره های آموزشــی مربوط به مباحث ایمنی شرکت 

کنند.
ســبحانی همچنین به مدیریت حمل  و نقل مواد اولیه اشاره 
کرد و اذعان داشت: می توان با تشــکیل یک کارگروه کارآمد 
ازســوی واحد خرید شــرکت، حمل مواد اولیــه از معادن تا 
شرکت فوالد مبارکه را با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان 

ممکن بررسی کرد.

مدیر عامل فوالد مبارکه:

کام سهامداران از عملکرد فوالد مبارکه شیرین شد

صنعت آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( 
شماره مجوز )۱3۹6-468۷(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

 شرکت گاز استان اصفهان

موضوع مناقصه
خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحســاب مشترکین، وصول مطالبات 
مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، اشتراک پذیری، 

خدمات عمومی و کنتوربندی در سطح شهرستان مبا رکه و توابع آنها
میزان تخمین: 535/000/000 ریال )پانصد و سی و پنج میلیون ریال(

کد فراخوان: 3147253 
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت 

گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 96/10/27

مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس

 www.ntge.isfahan.ir، www.tets.mporg.ir  یــا با 
شماره تلفن های 5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت گاز استان 

اصفهان تماس حاصل فرمایند.

 ورود کاالی قاچاق، به تولید 
و اشتغال ضربه می زند

پارلمان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به فروش کاالی قاچاق در کشور گفت: 
با توجه بــه فرمایش مقام معظــم رهبری مبنی 
بر معدوم ســازی کاالی قاچاق، ورود این کاالها 
در چرخه فروش ســبب ضربه به تولید و اشتغال 
کشور می شود.حجت االسالم سید ناصر موسوی 
الرگانی اظهار داشت: یکی از مشکالتی که در حال 
حاضر برای صنایع و تولید کشور ما به وجود آمده 
و سبب رکود کمرشکن شده، بحث کاالی قاچاق 
بوده که مقــدار آن قابل توجه اســت. وی افزود: 
برخی از کاالهای قاچاق در گمرک یا بیرون از آن 
توسط نیروی انتظامی، شناسایی و برای نگهداری 
به ســازمان اموال تملیکی داده شده است.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه کاالهای قاچاق در اختیار سازمان اموال 
تملیکی اســت، تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر 
فردی بتواند قاچاق نبودن کاال و اصالت کاالی خود 

را ثابت کند، کاال به آن فرد تحویل داده می شود.
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روزی روزگاری سینما

پیشنهاد سردبیر:

لـبخـند

سال گذشته درگیر و دار تهیه ویژه نامه سالروز شهادت »حاج حسین خرازی« به یک موضوع قابل توجه 
و تامل رسیدیم؛ اینکه چرا درباره بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس فیلم و مستند تهیه شده، اما هیچ 

فیلم و مستندی درباره سردار نام آور و دالور دفاع مقدس-حاج حسین خرازی- ساخته نشده است؟ 
چرا در تمام این سال ها، اراده و همتی برای شناســاندن بهتر و بیشتر این فرمانده شجاع و بااخالص 
لشکر14 امام حسین)ع( به نسلی که او را ندیدند و شــاید حتی خاطراتش را هم نشنیده اند، وجود 

نداشته و اگر داشته چرا به نتیجه ای نرسیده است؟
یک سال پیش بود که خبر رسید قرار است »جمال شورجه« کارگردان سینمای کشورمان، »روایت 
عشق« شرحی بر سرگذشت فرمانده شهید حاج حسین خرازی را بسازد . یک سال گذشته اما خبری 

از ساخت این فیلم نیست. 
قرار ومدار ســاخت این فیلم، شهریور سال گذشــته در مراسم جشــن والیت و هفته دفاع مقدس 

 اصفهان در باغ موزه چهل ستون، با امضای تفاهم نامه ای بین شهرداری اصفهان، شورای اسالمی شهر و
 جمال شورجه گذاشته شد.

جمال شورجه روز 24 شهریور سال 95 در همین خصوص در گفت گو با فارس مطرح کرده بود: تصمیم 
برای ساخت این فیلم از چندین سال پیش اتخاذ شــده بود و من طرح آن را دنبال می کردم، نهایتا 

طرحی توسط رحیم رحیمی، کارگردان خوش ذوق اصفهانی به من ارائه شده که یک نمونه از آن را در 
اختیار کارشناسان، راویان دفاع مقدس، فرماندهان و هم رزمان شهید حاج حسین خرازی قرار می دهم تا 
با مشورت آنها بتوانم این طرح و فیلم نامه را هرچه بهتر پیاده سازی کنم. »روایت عشق« به زندگی شهید 

حسین خرازی از تولد تا شهادت پرداخته می شود و دارای 28 قسمت تلویزیونی است که ساخت آن 
5 سال به طول می انجامد و نسخه سینمایی آن نیز ساخته خواهد شد؛ در این فیلم به ابعاد مختلف 
شخصیتی این شهید بزرگوار و اینکه حسین خرازی در دامان چه کسی و بر سر سفره چه کسی بزرگ 

شده و ارتزاق کرده، اشاره شده است.
یک سال و سه ماه گذشت و هیچ خبری نشد. خبرگزاری »فارس« روز گذشته در گزارشی مفصل به 

این موضوع پرداخت و از قول شورجه نوشت: سال گذشته به برنامه ای با حضور شهردار و نماینده شورای 
شهر دعوت شدم و طرحی را که برای ساخت فیلم زندگی شهید خرازی آماده کرده بودم، تحویل دادم اما از 

آن زمان حتی یک تماس هم با بنده گرفته نشده و هیچ پیگیری صورت نگرفته است.
این کارگردان گفته:  »طبق برنامه باید در راستای طرحی که دادیم پاسخی اعالم می کردند و قراردادی بسته 

می شد و به نگارش فیلم نامه سریال شهید خرازی می پرداختیم تا پس از استخدام نویسنده فیلم نامه کار آماده 
شود و برای سیمای اصفهان و یا تهران کار را آماده می کردیم؛ حتی از طریق یکی از دوستان در اصفهان جویا شدم که 

وضعیت به چه شکلی است، اما هیچ کاری در این رابطه انجام نشده بود. ظاهرا این گونه اقدامات در مراکز استان ها رسم شده 
است، در یک چنین برنامه ای در تبریز هم تفاهم نامه ای در مقابل چشمان مخاطبین امضا شد که فیلم زندگی یکی از شهدای آذربایجان 

شرقی را بسازیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.«
علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس شــورای پنجم شهر در این باره می گوید هزینه ســاخت این پروژه برای شهرداری پولی نیست. شهرداری 

کمک های سنگینی به موزه دفاع مقدس انجام داد و کمک به ساخت فیلم شهید خرازی کمکی نیست که شهرداری از عهده 
آن بر نیاید و اینکه این موضوع به تاخیر افتاده ، دو دلیل داشته است: یکی از دالیل تغییرات در مدیریت شهری است 

که در خالل تغییرات کسی پیگیر موضوع ساخت فیلم نبوده است.
دلیل دیگر شرایط اقتصادی و مالی شهرداری است که مانع از انجام کار شده است، اما این دالیل به این معنا نیست 

که از باورهایمان برگشته باشیم و تصمیماتی که خصوصا در این زمینه گرفته شده را محقق نکنیم.
به هرحال به نظر می رسد مسئوالن ما یک نکته را فراموش کرده اند و آن هم اینکه، این پست و مقام ها را از صدقه سر 

جانفشانی حسین خرازی و امثال خرازی دارند. دینی به گردن ماست که تاابد برداشته نمی شود و هزینه ساخت 
فیلمی با موضوع زندگی قهرمان این شهر، هرچقدر هم زیاد باشد در برابر خاصه خرجی های برخی سازمان ها خیلی 

زیاد به نظر نمی رسد. زیاد هم باشد، فدای سر شهیدی که جان پناه همه ما شد و باعث سربلندی این شهر. 

وقتیساختفیلمیباموضوع»حسینخرازی«
ازاولویتشهرداریوشورایشهرخارجمیشود؛

جز                                          چیزی نگفت!

برپایی کارگاه »ایده یابی جشنواره ای« در خانه هنرمندان
کارگاه هفتگی خانه کاریکاتور اصفهان با موضوع »سوژه و ایده یابی جشــنواره ای« روز گذشته در خانه هنرمندان برگزار 
شد.مدیر خانه کاریکاتور اصفهان اظهار کرد: سه شنبه هر هفته کارگاه هایی از سوی خانه کاریکاتور حوزه هنری در خانه 
هنرمندان برگزار می شود که موضوعات متنوعی را درباره دنیای کارتون آموزش می دهد و عموما به دو بخش اصلی ایده 

یابی و سوژه پردازی و تکنیک های اجرایی می پردازد.
پیام پورفالح ادامه داد: در کارگاه این هفته خانه کاریکاتور به ایده یابی و ســوژه یابی برای جشــنواره های کارتون ملی و 

بین المللی که در پیش رو داریم، می پردازیم.

سمیهپارسادوست

لـبخـند 

طرحی از »بازماندگی« در گالری متن
نمایشگاهی از آثار طراحی »حسن نوزادیان« با عنوان »بازماندگی« در گالری 

متن برگزار می شود.
این هنرمند اظهار کرد: عمده آثاری که در قالب 14 اثر در این نمایشگاه ارائه 
شده است با استفاده از مداد سیاه روی کاغذ و مقوا ایجاد شده و در واقع تمامی 
آثار به صورت سیاه و سفید طراحی شده و در معرض تماشا قرار گرفته است.
حسن نوزادیان افزود: کلمه بازماندگی در خود معانی متفاوتی دارد، از سویی 
به معنی بر جای ماندن، متوقف شدن و باقی ماندن پس از یک واقعه یا رخداد 
و از سوی دیگر معنای هر چیزی که بتواند باقی و زنده بماند را در بر دارد، این 
واژه به معنای باز؛ متضاد بسته بودن نیز هست؛ این معانی مختلف که در عبارت 
بازماندگی وجود دارد با عالقه و دغدغه من نسبت به فضای پیرامون ارتباط دارد 

و به همیت دلیل آن را برای عنوان نمایشگاه انتخاب کردم.
نمایشگاه طراحی »بازماندگی« جمعه 
22 دی ماه ســاعت 1۷ تــا 2۰ افتتاح 
می شــود و عالقه مندان برای بازدید از 
این نمایشگاه می توانند تا دوم بهمن ماه 
صبح ها ساعت 1۰ تا 1۳ و بعدازظهرها 
ساعت 1۷ تا 2۰ به گالری متن، واقع در 

آبشار اول، پالک 25 مراجعه کنند.

 حجاب مریال زارعی و ملیکا 
در حرم امام رضا)ع(

 طبیعت گردی صبا راد
 در کنار همسر خواننده اش

 تیپ متفاوت هستی مهدوی فر 
در کنار نیکی کریمی در سوئد

اینستاگردی

روایتی از »شهر من« در کتابخانه مرکزی
همایش »راوی: شــهر من« به همت موسســه رویش مهر و مرکز آفرینش های ادبی 

قلمستان تا فردا در کتابخانه مرکزی اصفهان برپاست. 
دبیر همایش »راوی: شهر من« پیرامون برپایی این همایش اظهار کرد: موسسه رویش 
مهر در سال 1۳9۳ همایشی را با نام »راوی: شــهر اصفهان« برگزار کرد و در آن همه 
آثار تصویری و متنی دارای مجوز که در مورد شهر اصفهان کار شده بود در کنار هم قرار 
گرفت. اگر چه عالقه مند بودیم که هر سال این همایش را برگزار کنیم اما به دلیل پاره 
ای از مشکالت امکان آن فراهم نشد.زهرا سترده افزود: در سال جاری برای برپایی مجدد 
آن تالش کردیم تا فضای پویایی را با حضور همه نویسندگان و فیلمسازانی که در حوزه 
فضای شهری قلم زده یا فیلم ساخته بودند، ایجاد کنیم. شهرداری اصفهان نیز با این 
موسسه همکاری کرد و با همراهی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان این همایش را از 

18 دی ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برپا کردیم.
وی با اشاره به عمومیت بخشی موضوع این همایش در سال جاری گفت: در دوره فعلی 
موضوع این همایش را به آثاری که در مورد تمامی شهرها نوشته شده بود، اختصاص 
دادیم تا همه پدیدآورندگان آثار متنی و تصویری بتوانند تجربه زیست خود را در مورد 
شهرشان بیان کنند.وی یادآور شد: این همایش تا فردا  هر شب از ساعت 1۷ تا 2۰ در 

کتابخانه مرکزی اصفهان برپاست.

یککارشناسگردشگری:
مکان های فرهنگی شهر 

محل تجمع نیست!
یــک کارشــناس ارشــد برنامه ریزی 
و گردشــگری گفت: در گردشــگری، 
امنیت هر کشــور و منطقــه حرف اول 
را می زنــد. به ویژه گردشــگر خارجی 
ایــن امنیــت را بایــد حــس کنــد، 
مشــکالت و مســائل داخلــی نبایــد 
 تاثیری بر بازدید گردشــگران خارجی

 بگذارد.
یحیی سعادت اظهار کرد:زمانی که در 
مکان های جاذب گردشــگری و مورد 
عالقــه بازدیدکننــدگان و مکان هایی 
که خدمات مورد نیاز گردشــگران در 
آنها در دسترس است اعتراضاتی شکل 
می گیرد،تصویــر ذهنی گردشــگران 
داخلی و خارجی نســبت بــه آن مکان 
خدشه دار می شود و به تبع آن بر اقتصاد 
شــهری و گردشگری شــهر نیز اثرات 
منفی خواهد داشــت. وی با بیان اینکه 
امروزه گردشــگری فرهنگــی یکی از 
بزرگ ترین و ســریع ترین رشدها را در 
بازار گردشگری جهان ثبت کرده است، 
تصریح کرد: صنایــع فرهنگی و خالق 
به  طور جدی بــرای ترویج مقصدهای 
 گردشگران فرهنگی مورد استفاده قرار 
می گیرد. وی افــزود: باید مردم جوامع 
محلــی در خصوص جنبه هــای منفی 
حرکت های اعتراضــی خود کمی تامل 
کنند و تا حد امکان این جنبه های منفی 
را کاهش دهند، زیرا گردشگری نیروی 
محرکه توسعه اقتصادی امروز محسوب 
می شــود؛ بنابراین می توانیــم با ایجاد 
روابط بین کشورها و شهرها و دیپلماسي 
فرهنگي به این صنعــت جهاني رونق 
جدی دهیم که ایــن اعتراضات ترمزی 
بر ایــن روابــط خواهد گذاشــت.این 
کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری 
ادامه داد: برگــزاری تجمعات اعتراضی 
و مســائل اجتماعی در نقاط فرهنگی و 
تاریخی شــهری اصفهان مانند میدان 
نقش جهان، میدان انقــالب و ۳۳ پل و 
پل خواجو )پل موسیقی( که هر کدام از 
آنها مهم ترین CBD های شهر )محدوده 
اقتصاد گردشگری شــهرها( محسوب 
می شوند، ضربه اقتصادی و فرهنگی به 

بخش گردشگری وارد می کند.

دیدگاه

یک پاساژ دیگر؟ شــهر مگر چقدر پاساژ 
می خواهد؟ قرار اســت بازهم یک سینما 
فرو بریزد تا یک پاساژ دیگر قد علم کند. صبح دوشنبه بود 
که مسئول امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان خبر داد 
عده ای ناشناس دست به تخریب سینما ایران زده اند و در 
مواجه با اعتراض مســئوالن حوزه هنری که مالک اصلی 
سینماست، مدعی شــدند که از ســوی بانک دی مجوز 
تخریب سینما را به عنوان مالک اصلی آن دارند. حسینی 
گفت که تخریبگران مدعی هستند مالک این سینما بوده 
و قادر به دخل و تصرف در آن هســتند، اما رییس حوزه 
هنری تاکید دارد که مالک اصلی سینما ایران، حوزه هنری 
است . از سال ها پیش مقرر شد سینماهایی تعطیل و نیمه 
تعطیل کشور به حوزه هنری واگذار شود، در اصفهان نیز 
سینما فلسطین، ساحل، خانواده، ایران و اندیشه جزو این 
دسته از ســینماها قرار گرفتند، اما حاال سرنوشت سینما 
ایران به گونه ای دیگر رقم خورد. سینما ایران با توجه به 
وســعت و مکانش، یکی از بهترین ســینماهای اصفهان 
محسوب می شود، اما از چند ســال پیش به بهانه فروش 
نامناسب تعطیل شــد. دعوا بین بانک دی و بنیاد شهید 
است، هردو خود را مالک اصلی سینما می دانند. سینما باید 
به حوزه هنری واگذار می شــد، اما به نهاد دیگری واگذار 
شد و نماینده این نهاد که خود را نماینده بانک دی معرفی 
می کند، درحال تخریب سینماست. این موضوعی است که 
حسینی مطرح می کند و می گوید: » با توجه به اینکه این 
سینما پس از دستور مقام معظم رهبری در خصوص حفظ 
آن، از ســوی بنیاد شــهید به بانک دی واگذار شده این 
قرارداد غیرقانونی اســت.« البته روز گذشته اداره روابط 
عمومي و تبلیغــات بانک دي ضمــن رد ادعاي تخریب 
»سینما ایران« اصفهان اعالم کرد که این سینما در تملک 
این بانک نیســت.ضمن آنکه بانــک ارزش آفرین دي به 
عنوان بانکي حامي فرهنگ، هرگز به چنین اقدامي دست 

نمی زند.

روزی روزگاری سینماسینما»ایران«قربانیاختالفاتتمامنشدنی؛

توضیحاتهمایونشجریان
دربارهبیماریپدر:

بر سر دوراهی مانده ایم
همایون شــجریان توضیحاتــی را در 
خصوص بیماری محمدرضا شــجریان 

بیان کرد.
همایون درباره وضعیت جسمی و میزان 
پیشرفت بیماری پدرش گفت: وضعیت 
پدر نسبت به سال گذشته که ناچار به 
انجام اشعه درمانی و رادیوتراپی شدند 
و باعث شــد که ضمن کنترل بیماری 
تا حدی بافت های سالم سر هم آسیب 
ببیند، بهتر شــده اســت، اما وضعیت 
فعلی ایشــان به گونه ای است که دو راه 
را در مقابل ما قرار داده است، یا اینکه با 
فیزیوتراپی به سمت بهتر شدن و بهبود 
بروند و یا اینکه خــدای ناکرده بیماری 
پیشرفت کند و ایشان را به سمت بدتر 

شدن ببرد.
همایون شجریان ادامه داد: اکنون حدود 
شش، هفت ماه است که وضعیت ایشان 
نه بهبود یافته و نه بدتر شــده اســت. 
ممکن اســت بیماری در بدن فعالیتش 
را شروع کند و این برای ما نگران کننده 
است. آن بخشی از بیماری که قرار بود 
با فیزیوتراپی بهبود یابد، اکنون هفت، 
هشت ماه اســت که در وضعیتی ثابت 
مانده و قدری ما را ناامید کرده است، اما 
ایشان هنوز هم مثل همیشه هوشیاری 
عجیب و غریب خودشــان را دارند و ما 
آرزو می کنیم که وضعیت جسمی شان 

بهبود یابد.

چهره

وقتی »بهاره« 
عصبانی می شود

»بهــاره رهنما« در واکنــش به توهین 
برخی کاربران به همســرش نوشت:» این 

مردای ایرونی همچین میگن شــوهرت شــبیه 
دی جی فضنغریه انگار خودشون از دم بدل تام کروز 

جورج کلونی هستن ، یه نگاهم تو آینه به خودتون بکنین 
بد نیستا! «

رهنما چندروز قبل هم در توئیتی دیگر نوشــت که 
علت حسادت مردای ایرونی به همسر ایشون 

اینه که حاج آقا یک و نود قد دارند!

ذره بین

                        مهدی زرگر/ زاینده رود
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فناوری در سال2018 چگونه خواهد بود؟

سفر در دنیای مجازی!
فرزانه مستاجران

شاید 100 سال پیش هیچ کس تصور نمی کرد روزی بتوان در خانه  و کشور خود با فردی در کشوری دیگر به گفت و گو و تبادل نظر و حتی تجارت  پرداخت.  تصور اینکه در سال های آینده در دنیای تکنولوژی چه اتفاقی خواهد افتاد برای ما سخت است، اما دانشمندانی که در این عرصه فعالیت می کنند رویاهای خود را به عنوان 
آینده تکنولوژی جهان پیش بینی کرده اند و البته تعداد زیادی از این رویاها تا کنون دست یافتنی شده است. امروزه صحبت کردن با دوستان خود در فضای مجازی و دیدن تصویر یکدیگر در این فضا امری روتین و معمولی شده است، اما تا کنون فکر این را کرده اید که می توانید در فضای مجازی با هر کدام از دوستان خود که 
تمایل دارید به سفر بروید ؟ در حال حاضر واقعیت مجازی تجربه ای ایزوله شده محسوب می شود. شما هدست را قرار داده و در حالی که ساکن هستید، درجهانی جدید غوطه ور می شوید. اما به گفته Seth Mach واقعیت افزوده و مجازی امکان بازی، کار و کشف دسته جمعی را به انسان می دهد و جایگزین واقعیت می شود. 
به گفته وی به زودی مسافران در سفرهای پیشرفته و مجازی کنار هم قرار خواهند گرفت و دوستانتان را می توانید به این سفر دعوت کنید. گوشی های هوشمند و دستیاران دیجیتال در سال 2018 دوستانه تر در خدمت کاربران خواهند بود و در نهایت یکپارچگی را در زندگی ما به ارمغان خواهند آورد. به گفته »سم هاداوی« 

سخت افزار پرمعناتر خواهد شد و مصرف کنندگان گزینه های متناسب با سبک خود را بر می گزینند.

فناوری در خدمت سالمت
سالمتی، یکی از بهانه هایی  است که به خاطر آن همیشه ما را از تکنولوژی منع می کنند. متخصصین و پزشکان گوشزد کرده اند که استفاده بیش از حد از تکنولوژی های روز، امکان ضربه زدن به سالمت جسمی و روحی  را افزایش می دهد، اما اینکه 
فناوری بتواند در خدمت سالمت انسان باشد، خبری مسرت بخش خواهد بود. تصور کنید رگ شما بگیرد، خوردن ویتامین برای جلوگیری از انسداد کمک کننده خواهد بود. به گفته  »تینگیو چن«  طراح در فروگ، دکتر ممکن است در سال 2018 
نانو روباتی را به بدن شما بفرستد تا بتواند بدن شما را مدیریت کند و در نهایت سالم تر بمانید. روبات های خوراکی برای شناسایی و درمان، نقش محوری را بازی خواهند کرد. سم هاداوی می گوید خودروهای الکتریکی و تاکسی آنالین جهان ما 
را در سال 2018 تغییر می دهند. اقتصاد نیز در حال تغییر بدین سمت است. بیزینس های بیشتری از »یادگیری ماشین« و دیتا برای امور مشتریان خود بهره خواهند برد و سازندگان خودرو به این سمت حرکت می کنند. کمپانی های زیادی 
در امر فروش آنالین به کاربران خدمات می دهند و به گفته  »توشی موگی« معاون نوآوری در فروگ مشتری پسندی تمرکز استراتژیک این کمپانی ها در سال 2018 می شود. داده های دریافتی از کاربر با فناوری های جدید واقعیت افزوده و 

یادگیری ماشین جمع شده و محصوالت و خدمات بیشتری به کاربر داده می شود تا حس رضایتمندی کامل  شود.

جایزه یک میلیاردی برای هکرها!
دسترسی به اطالعات شخصی به وســیله هکرها نیز یکی دیگر از مشکالت دنیای مجازی اســت که این بار یک شرکت 

ایرانی خبر از حل شدنش داده و حتی برای آن جایزه گذاشته است. یک پیام رسان ایرانی اعالم کرده به فردی که بتواند 
اطالعات رمزگذاری شده این شبکه پیام رسان را هک کند، یک میلیارد تومان جایزه می دهد.مدیر و بنیانگذار پیام رسان 
 ایرانی »آی گپ« با تاکید بر توجه به امنیت و حفظ حریم خصوصی در تولید این برنامه، آن را تنها پیام رسان متن باز و 

Open API داخل کشور معرفی کرد. وی به کاربرانش این اطمینان را داده که تمامی پیام ها و حتی فایل های شما در این 
پیام رسان رمزگذاری شده و هیچ فردی به جز خود شما امکان دسترسی به آن را ندارد، از این رو به فردی که بتواند اطالعات 

رمزگذاری شده این شبکه پیام رسان را هک کند، یک میلیارد تومان جایزه می دهد.این پیام رسان که با اعالم این جایزه ، ایمان 
به نرم افزارش را اثبات کرده و  امیدواریم دنیای تکنولوژی به این مهم دست یافته باشد.

دروغ ممنوع
بزرگ ترین مشــکل دنیای مجازی، نشــر 

اکاذیب در آن است که در بیشتر جوامع 
نیز مشــکالتی را به وجود آورده است. 
شــلتون پاکوتی، معمار استراتژیست در 

فروگ معتقد است که پاسخ به کاربران بد و 
روبات های مضر در سال 2018 در شبکه های 

اجتماعی بیشتر خواهد شد تا مشکالت طراحی 
برطرف شده، اخبار جعلی کمتر شــده و انتقاد به 

اینگونه رسانه ها کمتر شود.

تازه های لپ تاپ
در سال 2018

 Dell XPS 13 نسخه جدید لپ تاپ
 یکی از بهترین لپ تاپ هایی که به بازار عرضه شــده را می توان Dell XPS 13 دانســت که هر سال به امکانات آن افزوده می شود. امسال نیز طبق ســنت هر ساله، کمپانی دل در رویداد 
CES 2018 نسخه جدید لپ تاپ XPS 13 را معرفی کرد. ظاهر Dell XPS 13 تفاوت زیادی با نسل قبلی خود ندارد و با همان زبان طراحی گذشته ساخته شده است، اما این لپ تاپ به جدیدترین 
سخت افزار مجهز شده که از جمله  آن می توان به نسل هشتم پردازنده  اینتل اشاره کرد. نسخه 2017 اکس پی اس 13 به عنوان کوچک ترین لپ تاپ 13/3 اینچی شناخته می شود و حال 
مدل 2018 باز هم بهتر از قبل شده، به طوری که حجم کلی Dell XPS جدید 24 درصد کمتر از نسل قبلی است و نمایشگر لپ تاپ با پوشش 80/7 درصد از کل صفحه رویی، تنها 4 میلی 

متر حاشیه دارد. جنس بدنه  نسخه  نقره ای از آلومینیوم تراش خورده بوده که در نسخه مشکی رنگ از فیبر کربون استفاده شده است.

لپ  تاپ سویفت 7 ایسر 
زمان زیادی تا شروع رسمی نمایشگاه CES نمانده و» ایسر« از این فرصت استفاده کرده است تا نسخه  سال 2018 اولترابوک سویفت 7 را به جهانیان معرفی کند. ایسر در سال های اخیر به یکی از بازیگران 
مهم بازار لپ تاپ ها مبدل شده و هر ساله طیف وسیعی از محصوالت را در این بخش روانه  بازار می کند. لپ تاپ های سبک و نازک سری سویفت از بهترین  محصوالت این شرکت به شمار می روند و حال ایسر 
تصمیم به معرفی نسخه  به روز شده  یکی از اعضای این خانواده گرفته است. ضخامت این لپ تاپ که به نمایشگر لمسی نیز مجهز شده، تنها ۹ میلی متر است. ایسر همچنین شارژدهی سویفت 7 جدید را نیز 
بهبود بخشیده است؛ طبق ادعای ایسر نسخه  جدید با افزایش یک ساعته  شارژدهی نسبت به نسل گذشته، حاال تا 10 ساعت شارژدهی می کند؛ متاسفانه این بهبودها روی قیمت دستگاه 

بی تاثیر نبوده و نسخه  جدید قیمت پایه  1۶۹۹ دالری دارد که در مقابل قیمت پایه  نزدیک به 1000 دالری نسل قبل سویفت 7 باال به نظر می رسد. 

  Notebook 7 Spin لپ تاپ سامسونگ
جدیدترین لپ تاپ سامسونگ Notebook 7 Spin با اسکنر اثر انگشــت اختصاصی به زودی روانه بازار می شود! سامسونگ اعالم کرد Notebook 7 Spin، لپ تاپ چند منظوره ای است که می تواند 
پاسخگوی نیازهای چندین نوع مصرف کننده باشد. Notebook 7 Spin دارای صفحه لمسی 3۶0 درجه است که با چرخاندن آن می تواند شبیه به یک تبلت بزرگ شود. همانند بسیاری از نوت بوک های 
all-in-one می تواند به شکل یک لپ تاپ استاندارد شود و همچنین می توان از آن مانند یک استند برای کنفرانس ها استفاده کرد. یکی از ویژگی های جالب این نوت بوک، سنسور اثر انگشت 
آن است که با مجموعه امنیتی Windows Hello کار می کند. کاربران همچنین می توانند یک پوشه Privacy داشته باشند تا اطالعات حساس خود را از صفحه اصلی جدا کنند. از دیگر 

قابلیت های این نوت بوک، نرم افزار Studio Plus سامسونگ است که یک ویرایشگر عکس و ویدئو است تا اثرات خالقانه و جالبی را برای کاربران مهیا کند. 

با برنامه ES App Locker اپلیکیشن های خود را قفل کنید 
ES App Locker اپلیکیشنی برای گوشــی های اندروید است که وظیفه  قفل گذاری روی 

اپلیکیشن های نصب شده در گوشی را بر عهده دارد. ES App Locker همان طور که از نام آن 
پیداست، توسط توسعه دهندگان ES Global تولید شده که احتماال با اپلیکیشن نامی و محبوب 

این تیم یعنی ES File Manager آشنا هستید. با این برنامه می توانید تعیین کنید که کدام برنامه ها 
برای اجرا نیازمند وارد کردن پترن باشند. نحوه  کار با ES App Locker بسیار ساده است؛ به طوری که 

به محض باز کردن آن، لیستی از اپلیکیشن های نصب شده در گوشی، اعم از سیستمی و غیر سیستمی 
برای شــما به نمایش درخواهد آمد که می توانید با روشــن کردن کلید قفل هر کدام، آنها را به لیست 

اپلیکیشن های محافظت شده انتقال دهید.

در کالیفرنیا، روبات ها مشاور امالک می شوند
امروزه روبات ها روز به روز قدرتمندتر می شوند و مشاغل سنتی بیشتری را تصاحب می کنند. مشاوران امالک تازه ترین 

گروهی هستند که نگران مداخله روبات ها در کسب و کار سنتی خود هستند. به تازگی در ایالت کالیفرنیا در جریان بازدید 
از منازل عرضه شده برای اجاره، روبات های بازدیدکنندگان را همراهی می کنند که می توانند توضیحات مفصلی را در مورد 

شرایط هر خانه به خریداران احتمالی ارائه دهند. این روبات ها که Zenny نام دارند، به طور بی سیم به سرورهای یک شرکت نوپا 
به نام zenplace متصل هستند و از این طریق مدیریت می شوند. روبات های یادشده در زمان حضور مشتریان در منازل عرضه شده 

برای اجاره و فروش در انتظار آنها هستند و آنها را در بخش های مختلف همراهی کرده و در مورد ویژگی های هر خانه صحبت می کنند. 
این روبات که ۹0 سانتی متر قد دارد، مجهز به یک آی پد است و مشتری از این طریق به صورت تصویری با یکی از مشاوران امالک محلی 

منطقه در ارتباط است.

ساخت خودروهای کارتینگ برقی مجهز به پنل خورشیدی
 محققان کشور موفق به طراحی و ساخت خودروهای کارتینگ برقی شدند که برای شارژ کمکی نیز به پنل 

خورشیدی مجهز شده است. شمس الدین سارانی، مجری ساخت خودروی کارتینگ برقی که در مرکز رشد 
دانشگاه آزاد واحد سیستان و بلوچستان طراحی شده است، اظهار کرد: سوخت خودروهای کارتینگ معمولی 

که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، بنزین است. ما توانستیم برای اولین بار نمونه برقی خودروهای 
کارتینگ را طراحی کرده و بســازیم. به گفته فارغ التحصیل مهندســی صنایع از دانشگاه آزاد سیستان و 

بلوچســتان، خودروهای کارتینگ کنونی آلودگی هوا به همراه دارند و هزینه های استهالک آنها باالست؛ 
است.وی عنوان کرد: این اما هزینه استهالک خودروهای برقی طراحی شده ۷0 درصد کاهش یافته 

خورشــیدی و بــرق خودروی کارتینگ بــا موتور dc و تامین انرژی به وســیله صفحات 
قرار می گیرند. سارانی شهری قابل شارژ است از این رو در رده سیستم های هیبریدی 

ر با اشــاره به مزایای خودروهــای برقی کارتینگ  داشت: حذف اظها
موتورهــای سیستم سوخت فسیلی، حذف استهالک 
از احتــراق بنزینی، کاهش آلودگی صوتی حاصل 

هزینه انرژی موتور به میزان ۹0 درصد، کاهش 
ایــن طــرح به میزان 80 درصد از مزایای 

محسوب می شود.

نسل جدید باتری؛ تحولی در صنعت موتورسیکلت
به گفته محققان دانشــگاه واترلوی کانادا، فناوری جدیــد باتری می تواند محدوده رانندگی موتورســیکلت های 
الکتریکی را سه برابر کند. تیم شیمی دانشگاه واترلوی کانادا، دستاورد جدیدی برای موفقیت در فناوری باتری 
موتورسیکلت کسب کرده است. این تیم به رهبری پروفسور لیندا نزار، کشف کرد که با استفاده از یک نانوصفحه 
دی اکسید منگنز، عملکرد باتری لیتیوم-گوگرد به طور چشــمگیری افزایش می یابد. این فناوری می تواند 
محدوده رانندگی موتورســیکلت الکتریکی با باتری لیتیوم-یون با همان وزن را به سه برابر افزایش دهد. 
سه برابر شدن محدوده رانندگی موتورســیکلت های الکتریکی می تواند باعث پیشرفت قابل مالحظه 

با فناوری جدید، میزان خریداران این صنعت نوپا شــود؛ چرا که با از بین بردن نگرانی اصلی 
عمر باتــری را در نوع بالقوه نیز افزایش می یابــد. اگر بتوان 
ه خود گسترش داد و هزینه های تولید  نبو ا

را حفظ کرد، به احتمال زیاد پذیرش 
موتورســیکلت های الکتریکی به 
میــزان قابل توجهــی بهبود 

خواهد یافت.

سفر در دنیای مجازی!

پیشنهاد سردبیر:
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سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز:
 مسجد جامع نطنز

 ثبت جهانی می شود
سرپرست اداره میراث فرهنگی   نطنز
نطنز گفت: بــه زودی و با اقدامات انجام شــده، 
مجموعه مسجد جامع نطنز ثبت جهانی می شود.
مجموعه آرامگاه شیخ عبدالصمد نطنزی در شهر 
نطنز شامل مسجد،آرامگاه و خانقاه بوده و نمای 
بیرون مسجد بســیار چشم نواز، کاشی کاری ها و 
آجرکاری های سردر، کتیبه، مناره و گنبد هشت 
ترک آن بی نظیر اســت. از تاریخ های موجود در 
مسجد مشخص می شود که قسمت های مختلف 
این بنا به  مرور در ســال های مختلف اضافه شده 
است. سرپرســت اداره میراث فرهنگی نطنز با 
اشاره به مرمت در محوطه مســجد جامع نطنز 
گفت: در نیمه نخست ســال جاری فاز  نخست 
بازسازی آتشکده ساســانی نطنز که در نزدیکی 
مســجد جامع قرار دارد، با اعتبار ۹۰۰ میلیون 
ریال انجام  شــد و در تالش هستیم برای مرمت 
نهایی این بنا که شامل گنبد و سقف سنگی است، 

اعتبارات الزم جذب شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات 
ایمنی شهرداری کاشان:

۱۶ هزار کاشانی آموزش های 
اولیه ایمنی را فرا گرفتند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی  کاشان
وخدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: بیش از 
۱۶ هــزار نفــر کاشــانی در ۹ ماهه امســال، 
آموزش های اولیه ایمنی و پیشــگیری از سوانح 
وحوادث و نحوه اســتفاده از کپسول های اطفای 
حریق را فراگرفتند. محمد مسعود چایچی اظهار 
کرد: این آموزش ها برای ۱۶ هــزار و ۴۳۷ نفر از 
جملــه دانــش آمــوزان مقاطع مهــد کودک، 
راهنمایــی، دبیرســتان، دانشــجویان، والدین 
دانش آموزان، ادارات، نهادها و ارگان ها ، شرکت و 
کارگاه هــا، کانون هــای فرهنگــی و مذهبی، 
پایگاه های بســیج و... بوده و به صورت تئوری و 

عملی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر:
مرکز بهداشت مسکن مهر 
فوالدشهر احداث می شود

مدیرعامل شــرکت عمران  فوالدشهر
فوالدشــهر گفت: از لحاظ کیفیت بهداشت و 
درمان، یک مرکز بهداشــت توســط شرکت 
عمران فوالدشهر بالغ بر ۳ میلیارد تومان احداث 
شــده اســت.حمیدرضا شــیروانی پیرامون 
مشکالت مجتمع های »ای یک« مسکن مهر 
فوالدشــهر اظهار داشــت:یک مرکز بهداشت 
توسط شرکت عمران بالغ بر ۳ میلیارد تومان 
احداث شــده اســت.وی با بیان اینکه ساخت 
فضاهای فرهنگی، مذهبی و بهداشــتی جزو 
تعهدات شرکت عمران نیســت، افزود:ولی در 
جهت تکمیل خدمــات زیربنایــی و روبنایی 
شرکت عمران و مجموعه شــهرهای جدید با 
اخذ مجوزهای قانونی الزم، به مشکالت ورود 

پیدا می کند.
 تکمیل مرکز بهداشت و درمان نیز با اعتباری 
 بالغ بر ۴ میلیارد تومان در دســت اجراســت

 از ایــن رو مناقصه ای در ایــن زمینه در حال 
برگزاری و اسناد مناقصه تهیه شده است.

علی مقدس زاده در حاشیه سفر به شهرستان لنجان در گفت و گو با خبرنگار 
ایمنا اظهار کرد: بسیاری از موضوعات اجرایی بدون مطالعه علمی و آنالیز در 
دستور کار قرار می گیرد و اجرایی می شود و به همین جهت هزینه های آن 
پروژه، هزینه های بجایی نبوده است. وی افزود: اینکه ما بتوانیم با مبانی علمی 
با موضوعات برخورد کنیم اتفاق خوبی است؛ چراکه این مهم نه تنها سند 
چشم انداز را مشخص می کند، بلکه فرصت های موجود را نیز ، مورد بررسی 
قرار می دهد و در نهایت این فرصت ها به خوبی معرفی می شوند.معاون امور 
عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: نباید فراموش کرد که کشور با یک عارضه 

جدی مواجه است و آن، بروکراسی حاکم بر سیســتم اداری بوده، چراکه 
افراد در هر جایگاهی از سیستم حاکمیتی و یا اجرایی قرار می گیرند، سعی 
دارند برای اثبات و ارائه خود به گونه ای با مردم رفتار کنند که خود را نشان 
دهند.مقدس زاده با تاکید بر اینکه امروز باید زمان دریافت مجوز در ادارات 
کاهش یابد، خاطرنشان کرد: همه سازمان هایی که در کشور شکل گرفته اند، 
سازمان هایی است که باید به مردم خدمات زیرساختی و یا عمومی ارائه  کنند 
از این رو باید از زمان ورود ارباب رجوع برای اخذ یک مجوز تا موقع خروج آن 
را در قالب یک فلوچارت تهیه کرد؛ البته فلوچارت های موجود بسیار زمان بر 

است.معاون امور عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: امروز متاسفانه در کشور 
عنصر زمان مفهوم ندارد و چیزی که به عنوان بروکراسی نام برده می شود به 
علت عدم توجه به ارزش زمان است و این فرهنگ باید اصالح شود، از سوی 

دیگر در سال های اخیر حساسیت هایی در حوزه آموزش ایجاد شده است.
مقدس زاده با بیان اینکه یکی از مشکالت در شــهرداری ها عدم آموزش 
صحیح کارکنان این مجموعه است، عنوان کرد: ارباب رجوع در برخورد با 
کارمندان شهرداری با سلیقه رفتاری مواجه است، از این جهت باید گام های 
استواری در راستای آموزش برداشته شود تا شاهد کاهش تخلفات و افزایش 

رضایتمندی ارباب رجوع باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: بروکراسی حاکم بر ادارات اســتان اصفهان یکی از 
مشکالت استان بوده است  و از سوی دیگر متاسفانه سرمایه گذاران استان 
اصفهان تمایل ندارند در استان خود سرمایه گذاری کنند و ترجیح می دهند 
در دیگر نقاط کشور ســرمایه گذاری کرده و این واقعیتی بسیار تلخ است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: باید توجه داشت 
سرمایه گذار بخش خصوصی که قصد اجرای پروژه ای را دارد، تحمل چرخ 
دنده های بروکراسی سنگین را ندارد در حالی که امروز آنها در بین رفتارهای 
سلیقه ای و کارشناسی اسیر می شــوند.وی متذکر شد نباید فراموش کرد 
اگر امروز در اصفهان زمینه سرمایه گذاری مهیا نشود، سرمایه گذار بخش 
خصوصی در جای دیگر که قدر او را می دانند فعالیت می کند از این جهت 
کاستی وجود یک بانک اطالعاتی در اصفهان باید ترمیم شود که بخشی از 
این بانک اطالعاتی را پروژه ها و سرمایه گذاران که قصد اجرای پروژه را دارند، 
تشکیل می دهند.معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: مدیران شهرستان ها 
باید بدانند ماده، بند و تبصره های قانون را تفسیر منطقی کنند و از این منظر 
به بندها و تبصره ها نگاه شود که یک کار باید انجام شود و سرمایه گذار را باید 
حمایت کنیم و رویکرد اســتانداری نیز اجرای پروژه های نیمه تمام سطح 
اســتان که تنها به دلیل کج سلیقه گی یک کارشــناس منتج به تهیه یک 

گزارش توقف پروژه شده، است.

معاون استاندار می گوید سرمایه گذاران اصفهانی تمایلی به سرمایه گذاری در اصفهان ندارند و سایر استان ها را ترجیح می دهند؛

چراغ هایی که به مسجد رواست!

معاون استاندار اصفهان گفت: متاسفانه سرمایه گذاران اصفهانی تمایل ندارند در اصفهان سرمایه گذاری کنند و دیگر  لنجان
نقاط کشور را برای این امر ترجیح می دهند و این واقعیتی بسیار تلخ است.

چراغ هایی که به مسجد رواست!

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم خمینی شهر در  خمینی شهر
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کارخانه های 
۵۰ نفر به بــاال باید عوارض آلودگی را به اســتان 
پرداخت کنند، گفت:  هیچ یک از صنایع از پرداخت 

عوارض آالیندگی مستثنی نیستند.
ســید جواد ابطحی بــا اشــاره به گالیــه مردم 

خمینی شــهر از جاده کمربندی این شهرســتان 
اظهار داشــت: 2 پل قرار اســت در این کمربندی 
احداث شود که متاســفانه یکی از آنها در اجرای 

عملیات عمرانی به لوله آب، مواجه شده است.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به عوارض آالیندگــی هوا در 

شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: بنده و نماینده 
سابق مردم شــیراز پیگیری هایی انجام داده و در 
برنامه پنجم توسعه عنوان کردیم که کارخانه های 
۵۰ نفر به بــاال باید عوارض آلودگی را به اســتان 
پرداخت کنند.وی افــزود: باید ایــن عوارض در 
استان جمع و به تناسب جمعیت و میزان آلودگی 
در شهرها تقسیم شود که این کار صورت گرفت و 
همان زمان حدود ۶ میلیارد تومان برای شهرداری 

خمینی شهر دریافت کردیم.
وی با بیــان اینکه هیچ یک از صنایــع از پرداخت 
عوارض آالیندگی مستثنی نیســتند، اضافه کرد: 
۳۷ درصد عوارض آلودگی پاالیشگاه، پتروشیمی 
و کارخانه ذوب آهن که وارد خمینی شهر می شود 
را دریافت می کنیم، در این راســتا ســازمان امور 
مالیاتی قول داده که این عوارض در سال جاری دو 

برابر سال گذشته شود.

 نماینده خمینی شهر:
صنایع استان از پرداخت عوارض آالیندگی مستثنی نیستند

عکس  نوشت

بختیــاری هــای مقیــم منطقه جــوی آباد 
شهرســتان خمینــی شــهر، در اجتمــاع 
بختیاری های انقالبی، والیتمدار و شهیدپرور 
با عنوان میثــاق امت با والیــت، حضور پیدا 
کردند و اقدامــات چند روز گذشــته عده ای 
آشوبگر، مزدور و فریب خورده داخلی که منجر 
به اغتشاشــات و درگیری، خســارت به اموال 
عمومی و زخمی شــدن نیروهای بسیج شد را 

محکوم کردند.

 راهپیمایی بختیاری های 
مقیم خمینی شهر

خبر

ابالغ رای
10/451 کالســه پرونده: 960193 شــماره دادنامه:2485-960-1396/8/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران قیادلو به نشانی شهرضا 
میدان رسالت خیابان شهید چاووشی با وکالت حسین تیموری به نشانی شهرضا چهار راه 
شهرداری مجتمع تجاری زنبق طبقه اول دفتر وکالت، خوانده: سید احمد رجائی میرآبادی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال و جه یک فقره چک 
به انضمام مطلق خســارات وارده،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مهران قبادلو با وکالت حسن تیموری به طرفیت آقای سید 
احمد رجایی میرآبادی  به خواســته مطالبه مبلغ  هفتاد میلیون ریال وجه چک  به شماره 
342973 به عهده بانک صادرات ایران  به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجه  به 
محتویات پرونده و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی از طریق نشرآگهی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 3/020/000 
ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 342973-93/9/15  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32294 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )326 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/452 کالسه پرونده: 951620 شــماره دادنامه:96/6/20-9609976793803319 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نوید باال زاده فرزند نجات 
اله به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ اول عباس آباد فروشگاه بندر شیراز،  خوانده: بهروز 
جنابی دهکردی فرزند رحمت اله به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای نوید باال زاده 
فرزند نجات اله به طرفیت آقای بهروز جنابی دهکردی فرزند رحمت اله به خواسته مطالبه 
مبلغ شش میلیون ریال وجه چک به شماره 1607/226820/62-95/11/16   به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و 1/010/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه  از تاریخ سررسید چک موصوف )95/11/16(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32282 

شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 297 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/453 کالسه پرونده: 960877-96/9/11  شماره دادنامه :9609976796201937-
96/9/20 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد ترک 
خلخالی با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 5، خوانده: میرزا جعفرپور به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
جواد ترک خلخالی به طرفیت میرزا جعفرپور  به خواسته مطالبه مبلغ 22/450/000 ریال 
طبق رسید عادی به شماره 1750  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت  به محتویات 
پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به 
استناد مواد  198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 22/450/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/475/630 ریال بابت هزینه  دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/7/12  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن  بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق  
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا  و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. می باشد. م الف:32271 

شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )272 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/454 کالسه پرونده:960561 شــماره دادنامه:96/9/27-9609976793602057 
مرجع رسیدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض الحسنه 
رسالت با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی ســاختمان بانک تجارت)ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خواندگان: 1- مسلم ترکی 
هرچگانی 2- حیدر نصیری 3- محسن نصیری هر سه به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به مبلغ 73/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات 
دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان  به طرفیت مسلم 
ترکی هرچگانی ، حیدر نصیری، محسن نصیری به خواسته مطالبه مبلغ 73/000/000 
ریال بخشی از یک فقره چک به شماره 214017 -96/3/30 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکم بر محکومیــت خواندگان بصورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/267/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/3/30(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32272 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )345 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/455 کالسه پرونده: 960434  شماره دادنامه: 96/9/29-9609976793804007 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین ابراهیمی به نشانی 
اصفهان خ شاهپور جدید خ مشیرالدوله جنب تعمیرگاه ســپاهان گلچین یدک با وکالت 
حسین محمدیان و مهری نمازیان به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18،  خوانده: احسان سلیمان زاده  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ جمعا 37/000/000 ریال، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حسین ابراهیمی به طرفیت آقای احسان 
سلیمان زاده به خواسته مطالبه مبلغ سی و هفت میلیون ریال وجه سه فقره چک  به شماره 

های 1308/728108/26 و 1308/728109/12 و 1308/728110/53 به عهده بانک 
ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
37/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/707/500 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )92/11/15 و 92/11/20 و 92/10/20(  
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه 
خواهد بود و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز  پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.  م الف:32235 

شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/456 کالسه پرونده: 960762-96/8/24 شماره دادنامه: 9609976796201822-
96/8/29 مرجع رسیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی 
عسگرزاده شیرازی به نشانی اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد کوچه 34 ک شاهین آجر 
مرجان با وکالت آناهیتا جلیلی به نشانی شاهین شهر بلوار عطار بین فرعی یک و دو شرقی 
ساختمان هلیا طبقه دوم واحد ســوم، خوانده: امیر همتی زحمت کش به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه ، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای مهدی عسگرزاده شــیرازی با وکالت آناهیتا جلیلی به طرفیت 
آقای امیر همتی زحمت کش  به خواســته مطالبه مبلغ 77/000/000 ریال وجه چک  به 
شــماره 375152-96/3/26 به عهده بانک انصار  به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم 
پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 77/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/102/500 
ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف 96/3/26 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:32268 شعبه 32 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/457 کالسه پرونده: 960630 شــماره دادنامه:96/8/23-9609976794401327 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرامرز رمضانی گهرویی 
به نشانی بروجن محله کاروان مقابل سقاخانه کوچه هادی پور منزل فایزشکاری، خوانده: 
مهران اقبالی زاده به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای فرامرز رمضانی گهرویی به طرفیت 
آقای مهران اقبالی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه چک به شماره 
165087   به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 

تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 565/000  ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )30 /87/7(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:32202 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 284 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/458 کالســه پرونده: 960664 شــماره دادنامــه:9609976805301918 مرجع 
رسیدگی: شعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  هادی محسن پور قهفرخی 
به نشانی اصفهان خ عسگریه خ فرسان شمالی خ فرصت بن بست ارغوان پ 4 با وکالت 
علی کاله ریز به نشــانی اصفهان خ ولیعصر روبروی کالنتری 13 مجتمع اداری ولیعصر 
طبقه اول واحد 101، خواندگان: علی نجات چتری و مسعود قربانی سینی هردو به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام 
کلیه خسارات قانونی وارده، هزینه دادرســی، خسارت تاخیر تادیه، حق الوکاله وکیل بدوا 
صدور قرار تامین خواسته،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای هادی محســن پور قهفرخی با وکالت علی کاله 
ریز به طرفیت آقای علی نجات چتری و مســعود قربانی ســینی به خواسته مطالبه مبلغ 
180/000/000 ریال وجه چک به شماره 682776 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده ردیف 
اول صادرکننده و ردیف دوم ضامن و اســتحقاق خواهان در مطالبــه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/305/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل مبلغ 240/000 ریال و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی  و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )96/4/29(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:32211 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان 

) 371 کلمه، 4 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

10/469 شماره صادره : 1396/42/455074 - 1396/10/18چون آقای عزت اله کیانی 
هچگانی فرزند چراغعلی در اجرای مقررات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
واقع در محدوده پالک 272 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده 
و رای شماره 8254 مورخ 96/6/28 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن 
صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 2739 فرعی از 4348 اصلی مفروز ومجزی از 272 
فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای عزت اله کیانی هچگانی فرزند چراغعلی 
در روز دوشنبه 96/11/16 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید 
حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 32957 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)214 کلمه، 2 کادر(
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حصر وراثت
10/435 خانم سمیرا غچه بگلو دارای شناسنامه شماره 1740308271 به شرح دادخواست 
به کالسه  873/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا پیمانی به شناسنامه 39788 در تاریخ 1396/8/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه دالوند فرزند 
حسین، ش.ش 194 )مادر( 2- ســمیرا غچه بگلو فرزند مسعود، ش.ش 1740308271 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6380 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )129 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/436 مرجع رســیدگی: شــعبه 8 حقوقی شــورای حــل اختالف خمینی شــهر به 
نشانی خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالســه پرونده 852/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/10   بعد 
از ظهر روز ســه شــنبه مورخه 1396/12/22، مشــخصات خواهــان:  مظاهر مکاری 
فرزند نعمت ا... به نشــانی خمینی شهر خ شــریعتی شــمالی کوچه فرهنگ بن بست 
ش اســحاقی پور،  مشــخصات خوانده: غالمرضا قنبریــان فرزند حبیب، خواســته و 
بهای آن:  بــه پرداخت مبلــغ 131/000/000 ریال بابت دو فقره چک به شــماره های 
زیــر 10911/2473230 و 10911/24733229، دالیــل خواهــان: کپــی چک ها، 
گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده 
 اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی

 می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6370 شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ و اخطار

10/437 شــماره: 560-1396/10/17 آقای علی رضایی فرزند اله داد مجهول المکان 
همسر شما برابر دادنامه شــماره 9609973633500057 مورخه 1396/01/24 شعبه 
چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر تقاضای ثبت طالق نموده است لذا الزم است 
ظرف مدت یک هفته پس از انتشار این آگهی در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر به آدرس 
خمینی شهر چهار راه شریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به طالق و ثبت 
آن خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. م الف: 6378  سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور سردفتر ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر ) شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر )102 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/270  چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3627  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عظمــت مظلومی فرزند محمد در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027005256- 96/5/9 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1396/11/18 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:31944 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/293  چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  7897/3334  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام رضا نیکوبخــت فرزند کاکاجان 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027006622- 96/6/6 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهار شــنبه مورخ 
1396/11/18 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:32061 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/356 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3339 فرعی از 7897 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید محمود قریشی خوراسگانی فرزند 
سید رضا در جریان ثبت است و رای شماره 1396030202708123 مورخ 1396/7/15 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 اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون  تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/16 روز دوشنبه 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 ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 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 دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:32544 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/393 شــماره صادره : 1396/42/454242-1396/10/16 چون خانم بتول عنایت 
دســتجردی فرزند علی اکبر در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان واقع در محدوده پالک 4198 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای 
شماره 11464 مورخ 94/6/8 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالک شــماره 3 فرعی از 4198 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام خانم بتول عنایت دســتجردی فرزند علی اکبر در روز شنبه 96/11/14 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 

مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف: 32633 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/417 کالسه پرونده: 1082/96 ح 2  شماره دادنامه: 2055 تاریخ رسیدگی 96/9/25 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: بهنام سدهی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه جماران پ 46،   خوانده: مسلم سیدی مرغکی  
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست خواهان بهنام ســدهی فرزند نوروز  به طرفیت خوانده مسلم سیدی 
مرغکی فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 149332 مورخ 94/12/23 بر عهده بانک کشاورزی شعبه آزادی کهنوج به شماره 
جاری 543872713 به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد 
دادخواســت تقدیمی خواهان، مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان 
که ظهوردر مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص مستندا به مواد 198،  515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور 
چک و  تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 250/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:6372 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر ) 294 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/418  آقای عبدالحســین حیدری هرستانی دارای شناسنامه شــماره 829  به شرح 
دادخواست به کالسه  868/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد حیدری هرستانی به شناسنامه 409 در تاریخ 1356/3/30 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 1- فاطمه حیدری هرســتانی فرزند حاجی رضا، ش.ش 410 )همسر( 2- عبدالحسین 
حیدری هرستانی فرزند محمد، ش.ش 829 )فرزند( 3- نعمت اله حیدری هرستانی فرزند 
 محمد، ش.ش 17 )فرزنــد( 4- عبدالرحیم حیدری فرزند محمــد، ش.ش 50 )فرزند(
 5- قاســمعلی حیدری هرســتانی فرزند محمد، ش.ش 28 )فرزند( 6- رحمن حیدری 
هرستانی فرزند محمد، ش.ش 1008 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6374 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( ) 168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/419  آقای عبدالحســین حیدری هرستانی دارای شناسنامه شــماره 829  به شرح 
دادخواست به کالســه  869/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه حیدری هرستانی به شناســنامه 410 در تاریخ 
1376/4/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- قاســمعلی حیدری هرســتانی فرزند محمد، ش.ش 28 )فرزند( 2- نعمت 
اله حیدری هرســتانی فرزند محمد، ش.ش 17 )فرزنــد(3 - عبدالرحیم حیدری فرزند 

محمد، ش.ش 50 )فرزند(  4- عبدالحســین حیدری هرســتانی فرزند محمد، ش.ش 
829 )فرزند( 5- رحمن حیدری هرســتانی فرزند محمد، ش.ش 1008 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6373 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( ) 158 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

10/420 کالســه 56/96 حل 11 ، شــماره دادنامه: 303-96/10/17  مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه خمینی شهر شعبه 11 به نشانی خ پاسداران، خواهان: مجتبی 
شریفی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی کوچه پنجشنبه بازار جنب نانوایی شریفی 
، خوانده: عیسی هرمزی نیا به نشانی مجهول المکان، با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشــا رای می  نماید. رای 
شورا: در خصوص دادخواست آقای مجتبی شریفی فرزند عبداله به طرفیت آقای عیسی 
هرمزی نیا فرزند خان طال  به خواسته مطالبه وجه به میزان ده میلیون تومان به انضمام 
هزینه دادرسی شورا با توجه به دادخواست تقدیمی، کپس مصدق فاکتورهای پیوست و 
این که خوانده با توجه به وصف ابالغ از طریق انتشــار آگهی حضــور نیافته و الیحه ای 
ارسال نکرده و وکیلی معرفی ننموده است و با عنایت به این که دلیلی بر برائت ذمه خود 
به شورا ارائه نداده است خواســته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 
198 و 519 از قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیــون ریال )معادل ده میلیون تومان ( بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/275/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم حقوقی دادگســتری خمینی شهر می باشــد. م الف:6376 شعبه 
 11 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر ) 263 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

10/460 شماره نامه: 9610113630402060 به موجب پرونده کالسه 44/96ش اجرایی 
این اجرا مطروحه در شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران، 
محکوم له منصور امینی با وکالت حســین دادخواه و محکوم علیه مجید فدایی فر فرزند 
محمد مبنی بر فروش مال غیر منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس 
رسمی دادگســتری به شــرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده 
عبارت است از 6 دانگ از باب منزل مسکونی به آدرس تیران خیابان شهید امینی )میدان 
بسیج( کوچه نرگس، با دیوارهای آجری و ســقف تیرآهن و نمای خارجی آجر معمولی و 
سطوح داخلی گچ- درب های خارجی فلزی و درب های داخلی چوب و مشترکات آب و 
گاز و برق تحت پالک ثبتی به شماره 5894 متعلق به آقای محمد فدایی فر فرزند حسن 
که طی بازدید صورت پذیرفته از ســوی کارشــناس رسمی دادگســتری به میزان مبلغ 
1/900/000/000 ریال )معادل صد و نود میلیون تومان( برآورد و ارزیابی می گردد و مقرر 
گردید اموال موصوف در مورخه سه شنبه 96/11/3 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از 
طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران به فروش 
برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف:431 اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان تیران ) 286 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
10/421 کالسه پرونده 1148/96 شماره دادنامه: 543 تاریخ رسیدگی 96/4/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: علی صالحی فرزند عزیزاله 
به نشانی خمینی شهر دستگرد قداده خ بسیج، خواندگان: 1- بهمن خالدی فرزند شهریار 
2- عبدالرضا ناطق منش فرزند اله رضا هر دو به نشانی مجهول المکان، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا:  در خصوص دعوی علی صالح رضایی  با وکالت حمید شفیعی 
به طرفیت بهمن خالدی و عبدالرضا ناطق منش به خواسته مطالبه مبلغ 187/000/000 
ریال به استناد یک فقره چک به شماره 804924-94/11/5 با توجه به خواسته خواهان 
و با توجه به وجود اصل مستند دعوی در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیاورده فلذا شورا دعوی خواهان وارد 
تشخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا بــه پرداخت 187/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تایه از زمان سررسید تا زمان اجرای حکم در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی خمینی شهر است. م الف:6365 شعبه هشتم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر) 270 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/359 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 375 فرعی از 7949 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین شمالی خیادانی فرزند حسن 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027008202 مورخ 1396/7/17 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/17 روز ســه شنبه 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 دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:32572 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/440 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1348/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/10بعداز ظهر روز 
شــنبه مورخه 1396/11/28، مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به 
نشانی خمینی شــهر بلوار ش بهشــتی خ خیام ک دانش 3 پ 108 با وکالت محمد علی 
آلویی فرزند حسین به نشانی خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی طبقه 
فوقانی دفتر اسناد رسمی،  مشخصات خوانده: مجید روحانی،  خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک شماره 9637930 مورخ 96/3/30 عهده 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به انضمام مطلق خســارات تاخیر تادیه هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان:  کپی مصدق چک شــماره 963793 مورخ 96/3/30 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به انضمام گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 6301 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )236 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/441 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 2021/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9/20 روز دوشنبه مورخه 
1396/12/7، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
بعد از بهشــتی خیابان خیام کوچه دانش 3 پ 1080 با وکالت ریحانه شــایقی به نشانی 
اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار،  مشخصات خوانده: بهزاد ملکی صدر،  خواسته 
و بهای آن: مطالبه یک فقره چک معادل بیســت میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید، دالیل خواهان: چک و گواهی 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 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 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6302 شــعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

10  شــماره درخواســت: 9610463631000001 شــماره پرونــده:  /442
9509983631001143 شماره بایگانی شــعبه: 951233 در پرونده کالسه 951233 
آقای مهدی کبیری دهکردی فرزند علیرضا حسب شکواییه آقای محمد سلیمانی فرزند 
هوشنگ متهم است به تسبیب در ایراد صدمه بدنی با فرار از صحنه )فرار از دست مامورین( 
با توجه به احضار متهم و عدم شناسایی در آدرس اعالمی و اعالم مجهول المکان بودن 
متهم مراتب یکبار وفق ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار  آگهی می گردد تا نامبرده ظرف یک ماه در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید. م الف: 430 شعبه دادســتانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تیران 

)105 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

10/443 شــماره: 559/96 حل 2  به موجب رای شــماره 996 تاریــخ 96/7/5 حوزه 2 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه زهره 
عابدی تیزکی فرزند محمود به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له نوراله محمد صادقی با وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر 
میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت به انضمام پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت 
ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6382 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/447 در خصوص پرونده کالسه 960584 خواهان شهربانو ملکی دادخواستی مبنی بر 

مطالبه مبلغ 115/000/000 به طرفیت ملیحه صفی خانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/11/24  ســاعت 16 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 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:32290 
شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )106 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/459 نظر به اینکه خواهان حســن فخر الدینی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت محمد کدخدایی  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از 
ارجاع به شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 261/96 ثبت و برای تاریخ 
چهارشنبه 1397/01/15 ساعت 19/40 شب وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5/2/96/711 مصطفی گلی مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل. )148 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

10/448 کالسه پرونده: 960913شماره دادنامه:9609976793602053 مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  مهرداد طورانی فرانی به نشانی اصفهان 
خ کاوه خ فالطوری نبش خ محمد طاهر قالی شــویی نگین اصفهان، خوانده: سید وحید 
موسوی جاللی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته و مطلق خسارات 
دادرسی،گردشــکار:  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهرداد طورانی فرانی به طرفیت سید 
وحید موسوی جاللی  به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه 
به فتوکپی مصدق سه فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 95/11/20-051334  
به مبلغ 50/000/000 ریــال و  051335-95/11/20 به مبلــغ 50/000/000 ریال و 
051336-95/11/20 به مبلغ 50/000/000 ریال  به مبلغ 150/000/000 و اینکه خوانده 
با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود 
هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
150/000/000 بابت اصل خواسته و 1/945/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 
ریال هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 96/7/6 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.   م الف:32277 شعبه ششم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )285 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/449 کالسه پرونده: 960303 شماره دادنامه: 96/9/30-9609976796903060 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جالل الماسی به نشانی 
خ پروین طبقه فوقانی فروشگاه گیاهی،  خوانده: علی قنواتی  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست  
جالل الماسی به طرفیت علی قنواتی به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 323896 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه  با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/9/14 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک  حکایت 
از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/9/14  و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک ومواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت 1/515/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
پس ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32292 
 شعبه 39 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 335 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

10/450 کالســه پرونده: 1194/95-28 شــماره دادنامه: 9609976795801037-
96/9/28 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهربانو ملکی 
به نشانی پارک الله دینان کوچه برج بن بست شــاهد پالک 333،  خوانده: محمد تقی 
سلیمانی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه و چهار میلیون ریال به موجب یک فقره چک به شماره 8913879 مورخ 94/1/20 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از سررسید تا اجرای حکم، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست شــهربانو ملکی به طرفیت محمد تقی سلیمانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 54/000/000 ریال  وجه یک فقره چک به شماره 208/8913879 
به تاریخ 1394/1/20  عهده بانک توســعه عهده بانک توسعه تعاون به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 256/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ )1394/1/20(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود. م الف:32288 شعبه 28 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/461  شماره: 489/96 کالســه: 527/96 دادنامه: 565-96/9/20 مرجع رسیدگی 
شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: محمدرضا صالحی فرزند پرویز 
به نشــانی تیران خ قیام منزل پرویز صالحی، خوانده: منصور امینی فرزند علی به نشانی 
اصفهان چهار باغ باال مجتمع پارسیان طبقه 5 واحد 705  دفتر وکالت آقای حسین دادخواه، 
قرار دفتر: در خصوص دادخواســت محمدرضا صالحی به طرفیت منصور امینی مبنی بر 
تقاضای تجدیدنظر خواهی و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان 
رعایت بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی را ننموده و علی رغم ابالغ و استحضار در مهلت 
مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام ننموده لذا مســتندا به ماده 54 قرار رد دادخواست 
خواهان صادر و اعالم می گردد این قرار پس از ابالغ به خواهان ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض می باشد. م الف:408 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان تیران و کرون ) 150 کلمه، 2 کادر(  
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان خبر داد:

جاده های روگذر حیات وحش 
ضمانت اجرا ندارد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفــت: در روزهای گذشــته یک قالده 

کفتار راه راه در تصادف  جاده ای از بین رفت.
مرتضی جمشیدیان با اشــاره به این حادثه، ابراز 
داشــت: این کفتار در نزدیکــی ارتفاعات معلی 
در مسیر جاده چوپانان - انارک در حال عبور از 
عرض جاده در شب بوده که به دلیل سرعت باالی 
خودرو دچار حادثه شد اما راننده خاطی با وجود 

پیگیری، شناسایی نشده است.

وی ادامه داد: کفتار راه راه ایرنی از گونه های نادر 
جانوری و حفاظت شــده است که تلف شدن هر 
یک از آنها خسارت جبران ناپذیری برای حیات 

وحش محسوب می شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان تاکید کــرد: محیــط زیســت بارها 
درخصوص لزوم ایجاد جاده های روگذر یا عالئم 
هشداردهنده جاده ای در مناطق حفاظت شده ای 
که جاده از میان آنها گذر می کند هشــدار داده 
است؛ اما این مسئله مورد توجه جدی مسئوالن 
قرار نگرفته اســت.وی با بیان اینکه هر ساله در 
جاده های اصلی تلفات انواع حیات وحش بر اثر 
تصادفات و برخوردهای جــاده ای رخ می دهد، 
افزود: در مواردی که ایجاد جاده روگذر برای عبور 
حیات وحش مصوب شده است، ضمانت اجرایی 
برای ملزم کردن سازمان های موظف وجود ندارد 
و بر این اساس تصادفات جاده ای به واقع حیات 

وحش را مورد تهدید جدی قرار داده است.

صدور حکم قضائی برای واحد 
غیر مجاز بازیافت پسماند ویژه

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان شاهین شهر و میمه، حکم قضائی برای 
یک واحد غیرمجاز بازیافت پسماندهاي ویژه در 

شهرستان شاهین شهر و میمه صادر شد.
مســئول یک واحد بازیافت که بــه جمع آوری، 
نگهداری و فروش غیر مجاز ضایعات پالستیکی 
باتري هاي ســرب- اســید در اراضــي مورچه 
خورت از توابع شهرستان شــاهین شهر و میمه 
مشــغول  بود، به مراجع قضائي معرفي شــد و 
پس از تحقیقات و بررســي هاي به عمل آمده به 
استناد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایي قانون مدیریت 
پســماندها، ناظر بر مواد ۱۶ و ۲۰ این قانون که 
هر گونه نگهداري، مخلــوط کردن، جمع آوري، 
حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه 
غیر مجاز پســماندهاي ویژه را در محیط ممنوع 
و مشمول مجازات دانسته است، منجر به صدور 
راي در دادگاه بدوي مبني بر محکومیت نامبرده 
به پرداخت بیست میلیون ریال جزاي نقدي شد.

 فراخوان مسابقه عکاسی 
از تاالب

مسابقه عکاســی از تاالب ها می کوشد خالقان 
تصاویری را که بیانگر زیبایی ها، اهمیت و رابطه 
تاالب ها با انســان و همچنین تاثیر تاالب براي 
ایجاد زندگي شــهري و روستایي پایدار هستند، 
شناســایي کرده و با معرفي نفــرات برتر از آنان 

تقدیر کند.

به گزارش پارما از پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت )پــام(، این مســابقه در 
هفت گروه رابطه انســان با تــاالب، تاثیر تاالب بر 
ایجاد زندگی شــهري و روســتایي پایدار، معرفي 
تاالب و اهمیت هاي آن، معرفــي تهدیدات تاالب 
و فرصت هاي ایجاد شــده توســط آن، چشم انداز 
تاالب ها، تفریح و گردشگري و تنوع زیستي تاالب، 
موضوعي براي پذیرش تصاویر دارد.این مسابقه در 
دو بخش عکس هایی که با دوربین عکاسی دیجیتال 
حرفه ای ثبت شده و تصاویري که با دوربین تلفن 

همراه گرفته شده اند، برگزار مي شود.

چندی پیش دبیر کل شــورای عالی آموزش و پرورش اعالم کرد: تدریس 
زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا 
غیررسمی ممنوع است و در صورت مشاهده، با آن برخورد خواهد شد؛ این 
در حالی است که این خبر واکنش های زیادی در پی داشت؛ عده ای از آن 

حمایت کردند و عده ای دیگر به مخالفت با این موضوع  پرداختند. 
مهدی نوید ادهم با بیان اینکه در برخی دبســتان ها، کالس های آموزش 
زبان انگلیسی به عنوان کالس های فوق برنامه دایر می کنند و برای تشکیل 
این کالس ها از اولیای دانش آموزان شهریه می گیرند که این تخلف است، 
برنامه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی را تقویت زبان فارســی و فرهنگ 
ایرانی اسالمی دانش آموزان دانسته و گفته بود: آموزش زبان های خارجی 

در دوره ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده و آموزش این زبان از دوره اول 
دبیرستان قابل اجراست.

اما عده ای با چنین طرحی مخالفت کرده اند و برای آن دالیل گوناگونی دارند. 
برخی از کارشناسان آموزشی این موضوع را رد کرده و معتقدند آموزش و 
پرورش به جای آنکه برنامه ریزی درســی در زمینه آموزش زبان انگلیسی 
داشته باشــد موضوع را به طور کلی حذف کرده است. ابوالفضل جلیلوند، 
کارشناس آموزشی در این باره می گوید: »سن طالیی کودک برای فرا گرفتن 
آموزش زبان انگلیسی همان دوران پنج سالگی به بعد است و ما نمی توانیم 
این موضوع را نادیده بگیریم. متاسفانه حاال از آموزش و پرورش خبر رسیده 
که مدارس حق تدریس زبان را ندارند. مسئوالن آموزش و پرورش به جای 
آنکه برنامه آموزشــی مدون برای یادگیری زبان در سنین کودکی داشته 
باشند، به طور کلی این موضوع را نادیده گرفته اند؛ این به نفع دانش آموزان 

نیست.« وی تاکید کرد: »دانش آموزان فقط با الفبای زبان آشنا می شوند و 
این طور نیست که در دوره پیش دبستانی به شیوه جدیدی قواعد زبان را به 
کودک آموزش دهیم. به نظر می رسد که مســئوالن باید در این باره چاره 
اندیشی کنند.« همچنین یک کارشناس آموزشــی با اشاره به این مطلب 
که طبق گفته های مسئوالن آموزش زبان انگلیسی باعث می شود کودکان 
از فرهنگ ایرانی و اسالمی دور شوند، عنوان کرد: »ما زبان رسمی داریم و 
فرهنگ ایرانی هم در خانه و ســایر مکان ها جاری است . چند ساعت زبان 
انگلیسی در هفته باعث نمی شود کودک، هویت و ریشه های فرهنگی خود را 
فراموش کند و به فرهنگ بیگانه دل ببندد ؛ برای مثال کودکی که در کشوری 
دیگر متولد شده، در خانه با زبان و فرهنگ مادری آشنا می شود و در بیرون 
هم به زبان خودش حرف می زند . آموزش زبان دیگر، باعث فراموش شدن یا 

بی توجهی به فرهنگ غنی تر نمی شود .«
اما موافقان این طرح نیز دالیل خود را دارنــد. معاون آموزش ابتدایی وزیر 
آموزش و پرورش  اظهار داشته: »این مسئله جدیدی نیست و براساس برنامه 
مصوب درسی، زبان انگلیسی در دوره ابتدایی تدریس نمی شود؛ بلکه آغاز 
تدریس آن در پایه هفتم در مقطع متوسطه اول است«. رضوان حکیم زاده 
گفته است: »دروس دوره ابتدایی با هدف کلی ایجاد، تقویت و تثبیت هویت 
ایرانی و اسالمی تنظیم می شوند و آموزش زبان فارسی در این دوره اهمیت 
بسیاری دارد« و بحث برنامه ریزی ویژه  برای آموزش زبان فارسی در دوره 

پیش دبستان مناطق دوزبانه را مطرح کرده است.
دکتر علی اکبر فراهانی، عضو هیئت علمی گروه زبان دانشــگاه تهران، در 
رابطه با عدم ضرورت تدریس زبان انگلیســی در مدارس کشــور، پیش از 
این در گفت وگو با روزنامه کیهان گفته بــود: »در حال حاضر هم لطمات 
جبران ناپذیری متوجه زبان فارسی شــده؛ درست است که زبان انگلیسی 
یک زبان بین المللی است و افراد برای پیشرفت در زمینه های علمی و فنی 
باید با این زبان آشنایی داشته باشند، اما می توان این نیاز را از طریق افراد با 
تجربه و با کمک مترجمان حرفه ای حل کرد. زبان فارسی هویت دینی، ملی 
و مذهبی ماست و باید بیش از پیش تقویت شود، هر چه به زبان انگلیسی 
بها بدهیم و بچه ها را به فراگیری آن در سنین پایین موظف کنیم، از اهمیت 
زبان فارسی کاسته ایم؛ کاری که االن آموزشگاه های خصوصی آن را انجام 

می دهند و من واقعا احساس خطر می کنم.«
فارغ از مخالفت ها و موافقت ها، در حال حاضر زبان اول دنیا انگلیسی است و 
نمی توان این موضوع را به راحتی انکار کرد و مسئوالن باید برای این موضوع 

راهکار اساسی ارائه دهند تا جامعه متضرر نشود.

واکنش ها به حذف زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی؛

عکس  روز 

آغاز به کار سامانه سجام در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت: در 
بازه زمانی هشت ماهه سال جاری ۵۳ نفر که همگی 
مرد بودند در حوادث ناشی از کار در استان اصفهان 

جان باختند.

علی سلیمانی پور با اشــاره به کاهش آمار متوفیان 
ناشی از حوادث کار استان اصفهان در هشت ماهه 
امسال اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۷۴ نفر 
که همگی مرد بودند در حوادث کار جان باختند که 

امسال این آمار به ۵۳ نفر کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه برخورد جســم سخت و سقوط از 
بلندی، بیشترین علت فوت مرگ ناشی از حوادث 

کار استان اصفهان بوده اســت، افزود: همچنین در 
سال جاری یک هزار و ۷۹۳ نفر به دلیل مصدومیت 
ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان 

اصفهان مراجعه کرده اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین به 
آمار مراجعات دریافت مجوز سقط درمانی در استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه سال جاری 

۴۷۲ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز 
پزشکی قانونی استان مراجعه کرده و ۴۰۵ نفر از آنها 

مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.
وی تصریح کــرد: آمار متقاضیان دریافت ســقط 
درمانــی در هشــت ماهه ســال جاری  نســبت 
 به مدت مشــابه ســال قبــل ۱.۳درصــد کاهش

 داشته است.

در هشت ماهه سال جاری؛
۵۳ نفر در حوادث کار جان باختند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اصفهان با بیان اینکه سامانه جامع اطالعات مردمی 
)سجام( با هدف پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده، 
گفت: افراد با مشــاهده آســیب ها و جرایم، ضمن 
اطالع رسانی آن به سامانه ســجام، در واقع معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را آگاه می سازند.

محمدرضا قنبری با بیان اینکه سامانه جامع اطالعات 
مردمی )سجام( با هدف پیشــگیری از وقوع جرم 
ایجاد شده است، اظهار کرد: ستادهای پیشگیری و 
حفاظت اجتماعی، نام دیگر این سامانه بوده که در 
گذشته با هدف پیشگیری در دادگستری ها فعالیت 

داشته است.
وی افزود: ایجاد این سامانه، اقدام موثری در جهت 
پیشــگیری از وقوع جرم اســت و افراد با مشاهده 
آسیب ها و جرایم، ضمن اطالع رسانی آن به سامانه 
سجام، در واقع معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم را آگاه می سازند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اصفهان ابراز داشت: این شــبکه اجتماعی در قالب 
تشــکلی مردمی تحت نظارت معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هر استان تشکیل 
می شود و افرادی با عنوان دیده بانان پیشگیری در 
عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی در راستای پیشگیری از وقوع جرم در این 

سامانه ثبت نام می کنند.

با هدف پیشگیری از وقوع جرم انجام شد؛

آغاز به کار سامانه سجام در اصفهان
مدیــرکل کمیته امــداد امــام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان گفت: این نهاد در ۹ ماه امســال ۱۱۷میلیارد 
و ۷۹۰میلیون ریال بابت حق بیمه هشت هزار و ۷۱۳ 
خانوار تحت حمایت خود به سازمان تامین اجتماعی 

پرداخت کرده است.
حمیدرضا شــیران اضافه کرد: حق بیمه چهار هزار و 
۷۹۰نفر از زنان سرپرســت خانوار، ۲ هزار و ۳۴خانوار 
مجری طرح های اشــتغال و یک هــزار و 88۹ خانوار 
اشــتغال غیر یارانه ای این نهاد در ۹ ماه ســال جاری 

پرداخت  شده است. 
وی گفت:طرح بیمه تامین اجتماعــی مددجویان از 
بهترین طرح های اجراشده برای خانوارهای مددجوست 
که باهدف توانمند شدن خانواده های نیازمند و خروج 

آنان از حمایت کمیته امداد پرداخت شده است. 
شیران اظهار کرد:با ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی، 
مددجویــان از مزایای بازنشســتگی، ازکارافتادگی و 

غرامت فوت بهره مند می  شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
با اشاره به بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار 
و مجریان طرح های اشتغال زا گفت: بر اساس بخشنامه 
جدید حوزه حمایت و سالمت مرکز، چهار هزار و ۱8۷ 
زن سرپرست خانوار شهری کمتر از ۴۵ سال که حق 
بیمه آنها در سه  ماهه سوم سال جاری پرداخت نشد، 
از سه ماهه چهارم به طور مجدد ادامه بیمه پردازی آنها 

انجام خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان خبرداد:

پرداخت 117میلیارد حق بیمه خانوارهای کمیته امداد اصفهان

رییس پلیس فتای اصفهان:

دانشجویی که ایمیل استاد خود را هک کرد

نقاشی با کاشی های شکسته 
روی دیوارهای تهران 

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: فردی که با هک کردن ایمیل استاد خود و تغییر رمز 
عبور آن مانع وارد شدن صاحب ایمیل به حساب کاربری اش شده بود توسط ماموران پلیس فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس ایمیل وی را هک کرده است، بررسی موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، متهم که از شاگردان شاکی بود شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم در بازجویی های صورت گرفته و همچنین در مواجهه با مدارک و ادله پلیس، صراحتا به بزه انتسابی اعتراف کرد و انگیزه خود را کنجکاوی 

از ایمیل استاد خود عنوان داشت.

سوژه

رییس شبکه دامپزشکی خمینی شهر 
خبرداد:

کشف فرآورده های دامی 
غیربهداشتی

بیــش از نیــم تــن فــرآورده خــام دامی در 
خمینی شهر کشف و معدوم شد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر 
گفت: در بازرسی از یک ســردخانه این مقدار 
فرآورده خام دامی منجمد و تاریخ گذشته، کشف 

و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. 
ســعید جان بخش با بیان اینکه این فرآورده ها 
شــامل گوشــت انواع طیور وآبزیان بوده است 
افزود: این محصوالت در شرایط غیر بهداشتی 

نگهداری شده بود.
وی گفت: از ابتدای امســال تاکنــون، بیش از 
۳۰تن انواع فرآورده های اولیه غذایی شــامل 
گوشت و ذرت غیر بهداشتی و دوتن و ۱۰۵کیلو 
گرم فرآورده خام دامی  فاسد در این شهر ستان 

کشف و معدوم شده است.

 کشف 48 کیلوگرم تریاک 
در اصفهان

معــاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان 
اصفهان از کشــف بیش از ۴8 کیلو گرم تریاک 
خبر داد. ســرهنگ جهانگیــر کریمي گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان در 
بازرسی از یک کامیون کشنده هوو، ۴8 کیلو و 
۷۰۰ گرم تریاک که زیر بار مواد اولیه ذوب آهن 
جاساز شده بود، کشــف و یک سوداگر مرگ را 

دستگیر کردند.

تولید ساالنه ۱۰هزار تن مواد بهداشتی؛
بیماران خاص، کار های خاص 
بیماران هموفیلی سه اســتان کشور دست در 
دســت یکدیگر، واحد صنعتی تولید پارافین و 

وازلین راه اندازی کرده اند.
۶۰۰ بیمار هموفیلی از اســتان های اصفهان، 
لرســتان و چهارمحال و بختیاری با راه اندازی 

یک شرکت تعاونی، پا به عرصه تولید گذاشتند.
این تعاونی که تنها شرکت تولیدی ویژه بیماران 
خاص در کشور است، صادرکننده نمونه ملی و 

کارآفرین برگزیده کشوری است.
صبری نقاشیان، مدیرعامل شرکت تعاونی نوید 
نور با بیان اینکه در این واحد صنعتی، مواد اولیه 
صنایع تولیدی محصوالت بهداشتی و دارویی 
تهیه می شود، گفت: ساالنه در این واحد صنعتی 
هفت هزار تن وازلین و سه هزار تن انواع پارافین 
تولید می  شود. وی افزود: بیش از ۹۰درصد این 

محصوالت به خارج از کشور صادر می شود.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر:
7۰ میلیارد تومان برای بیمه  

معتادان اختصاص یافت
قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر، 
با بیان اینکه بالغ بــر ۷۰ میلیارد تومان به بیمه  
معتادان اختصاص یافته است، گفت: اگر استانی 
معتادان را تحت پوشش قرار ندهد، باید موضوع 
برای پیگیری قضائی منعکس شود. علی مویدی 
گفت: متاسفانه در موضوع بیمه  معتادان شاهد 

تعلل بیمه ها هستیم که پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به اینکه این ستاد به دنبال اجتماعی 
کردن موضوع مبارزه با موادمخدر است، گفت: 
شناسنامه دار کردن سمن ها و اجتماعی شدن 
گفتمان مبارزه با اعتیاد و موادمخدر از موضوعات 

اساسی مد نظر این ستاد است .
مویدی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش 
از ۶۲۰ تن انواع موادمخدر  در کشور کشف شده 
است، این آمار را نســبت به سال گذشته دارای 
رشــد ۱۴درصدی توصیف و اضافه کرد: بالغ بر 
۷۵ درصد این کشــفیات در مرزها انجام شده و 

۶۵ درصد آن نیز مبنای اطالعاتی داشته است.
او گفت: در شیوع شناسی انجام شده در سال ۹۰ 
تعداد معتادان شناخته شده ۳ میلیون و ۳۶۰هزار 
نفر بود که این آمار به دالیلی در آن زمان اعالم 
نشد؛ حال آنکه در شیوع شناسی انجام شده در 
ســال ۹۴ این تعداد ۲ میلیون و 88۰ هزار نفر 

اعالم شده است.

اخبار

کمیته امداددادگستری

مدیرکل ثبت احوال اصفهان با اشــاره به انتشــار خبری 
مبنی بر فــوت مادر بــاردار خمینی شــهری در جریان 
آشــوب های اخیر گفت: در بررســی های صورت گرفته 
در سامانه ثبت احوال هیچ شخصی با این نام در خمینی 
شهر وجود ندارد و تنها ۱۰ مورد مشابه این نام در استان 

ثبت شــده که تمامی آنها زنده هستند.حسین غفرانی افزود: برخی رســانه های ضد انقالب با انتشار خبر و 
اعالمیه ترحیم، تصویر مرحومــه مریم زنگنه خبرنگار اجتماعی روزنامه قدس خراســان را که بر اثر بیماری 
 ســرطان گوارش فوت شــده بود، به طرز ماهرانه و با هویت جعلی راضیه اســماعیلیان، طراحی ومنتشــر 

کردند.
نام این سناریو کشته سازی است که رســانه های ضد انقالب بعد از شکســت در اهداف شوم خود و بازی با 

احساسات مردم به کار بستند. 

مدیرکل ثبت احوال اصفهان:

 راضیه ای 
وجود نداشت

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: اصفهان از 
آموزشگاه  رانندگی اشــباع شده است. مجوز آموزشگاه 
با توجه به جمعیت هر شــهر اعطا می شود و با توجه به 
جمعیت شــهر اصفهان و آموزشگاه های موجود، مجوز 
جدیدی برای آموزشــگاه صادر نمی شود. رضا رضایی 

اظهار کرد: آموزشگاه رانندگی پایه سوم ۵۶ مورد، موتورسیکلت ۵ آموزشگاه، پایه یک و دو، ۳ مورد و یکی 
هم ویژه و در مجموع ۶۵ آموزشگاه رانندگی در سطح شــهر اصفهان فعالیت دارند. رییس پلیس راهور 
استان اصفهان در پاسخ به سوالی در مورد نحوه قیمت گذاری در آموزشگاه ها عنوان کرد: قیمت ها با نظارت 
پلیس راهور و با هماهنگی ســازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد. وی با بیان اینکه ۶ جلسه 
آیین نامه، ۲ جلسه فنی و ۱۲ جلسه عملی برای تمامی متقاضیان گواهینامه پایه سوم الزامی است، گفت: 

امروزه با توجه به ثبت اثر انگشت در آموزشگاه، جلسات صوری و تخلفات در این زمینه کمتر شده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

اصفهان از آموزشگاه  
رانندگی اشباع شده

سارا حافظی
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 کالغی که گیر افتاده 
بود و ناپدید شد

پیشنهاد سردبیر:

تعارف آبمیوه برای سرقت اتوبوس خط آزادی-شهریار
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار جزئیات سرقت اتوبوس سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار در میدان آزادی تهران را تشریح کرد. سرهنگ فریدون مکرمی اصل، در گفت وگو با مهر درخصوص سرقت 

اتوبوس شهریار اظهار داشت: راننده خط آزادی- شهریار در میدان آزادی تهران منتظر مسافر بوده است که چهار نفر به وی مراجعه کرده و درخواست سرویس دربست می کنند. وی اضافه کرد: در مقابل برج 
»میالد« چهار نفر دیگر هم سوار اتوبوس می شوند و با دادن آبمیوه به راننده، وی را بیهوش می کنند. فرمانده انتظامی شهرستان شهریار گفت: این راننده زمانی به هوش می آید که در محله »امرآباد« 

ورامین بوده است. مکرمی با بیان اینکه خروج اتوبوس خط آزادی-شهریار می بایست با مجوز باشد، گفت: هم اکنون نحوه دقیق سرقت و جوانب آن توسط کالنتری مرکزی ورامین در حال بررسی است.

دامادی که شش نفر از اعضای خانواده همسرش را کشت
داماد جنایتکار، نیمه های شب دراوج خشم وعصبانیت، اسلحه به 
دست وارد خانه پدرزنش شد و درجنایتی هولناک همسر، پدر زن 
و مادر زن، برادر زن، یک نوزاد و یک دخترشــش ساله را به رگبار 

بست و گریخت. 
در این ماجرای خونین دست کم شــش زن و مرد و کودک کشته 
شدند و عامل جنایت که بالفاصله از صحنه گریخته بود، ساعاتی 

بعد با ردیابی های گسترده پلیسی دستگیر شد. 
در بررسی های به عمل آمده مشخص شد فرد 39 ساله ای به دلیل 
اختالفاتی که با خانواده همسرش داشــته به طور مسلحانه وارد 
خانه پدرزنش شده و ضمن درگیری و نزاع با ساکنان خانه، تمامی 
اعضای خانواده را که هفت مرد و زن و کــودک بوده اند، به رگبار 

گلوله بسته است.

داماد خشمگین همسر و مادرزنش را کشت
داماد خشــمگین در اقدامــی جنون آمیز همســر و مادرزنش را 
در غرب تهران با ضربه های چاقو کشــت. متهــم پدرزنش را هم 
 تا یک قدمی مرگ برده که تالش پزشــکان بــرای نجات جان او 

ادامه دارد.
اسماعیل 40 ساله در اعترافات اولیه، انگیزه اش از ارتکاب جنایت را 
دخالت اعضای خانواده همسرش اعالم کرد و درخصوص جنایت نیز 
به کارآگاهان گفت: شب گذشته، همسرم همراه اعضای خانواده اش 
به عروسی یکی از بستگان خود رفت اما من به عروسی نرفتم. پس 
از پایان عروسی منتظر بازگشت همسرم به خانه بودم اما او نیامد و 
عنوان کرد که شب در خانه پدری اش می ماند. شب را تنها در خانه 

سپری کرده و صبح روز بعد به خانه پدرزنم رفتم. 
ابتدا پسر پنج ســاله ام را به خانه خودمان بردم و پس از آن دوباره 
به خانه پدرزنم بازگشتم. در درگیری، همسر، مادرزن و پدرزنم را 
با چاقو زدم و پس از دقایقی ماموران در محل حاضر شــدند و مرا 

دستگیر کردند.

دامادی که 10 نفر از خانواده همسرش را کشت 
مرد جوانی که در یک 

اقدام جنون آمیز 
را در  نفــر   ۱0
خانه پدرزنش به 
گلوله بسته بود، 

در جلسه دادگاه از 
قضات خواست که هر چه زودتر او را قصاص 
کنند. دامــاد جنایتــکار، در دادگاه کیفری 

کرمان محاکمه شــد. این متهم ۲۶ساله در حالی که 
سالحی به دســت داشــت مقابل خانه پدرزنش در 

روســتای جهان آباد فهرج رفت و در اقدامــی جنون آمیز 
و تلخ، مادر و پدر همســرش و هشــت زن و مرد و کودک دیگر را 
هدف شــلیک های مرگبار قرار داد و چهار نفر دیگر را زخمی کرد 

و گریخت. 
بررسی زندگی این قاتل ۲۶ ساله نشان می دهد که او از سال های 
نوجوانی زندگی بسیار بدی داشته و بحران های روحی شدید باعث 

بروز اختالالت شخصیتی در این فرد شده است. 
ســرانجام مامــوران ردپای قاتــل فراری را در شــرق کشــور 
به دســت آوردند. وی همچنین زمانی که در محاصــره ماموران 
 قرار گرفــت، برای فرار اقــدام به گروگان گیری کــرد که عمل او 

ناکام ماند. 

دامادی که والدین همسرش را کشت
 به گزارش شــریان نیوز، مردی که با حمله مسلحانه به خانه پدر 
همسرش، دست به جنایت زده و گریخته بود، در کمتر از ۲4 ساعت 
دستگیر شد. در این جنایت پدر و مادر همسر قاتل کشته شده و دو 

زن نیز به شدت زخمی شدند که حال آنها 
وخیم است.

شــواهد موجود نشــان می داد یونس 
از مدت هــا قبل بــرای این کشــتار 
برنامه ریزی کرده، سالح خریده 

و نقشه ای کشیده بود که بتواند بعد از رسیدن به نیتش به سرعت 
فراری شــود. پس از آنکه این اطالعات به عنوان قوی ترین فرضیه 
موجود در پرونده به ثبت رســید، تالش ها برای دستگیری داماد 
فراری آغاز شد. این جست وجوها مدت زیادی به طول نینجامید و 
باالخره در کمتر از ۲4 ساعت یونس در حالی که قصد داشت استان 
کهگیلویه وبویراحمد را ترک کند در حلقه محاصره پلیس گرفتار 
شــد و ماموران او را پیش از هرگونه اقدامی و بدون اینکه فرصت 
یابد و دوباره دست به ســالح ببرد، دستگیر کرده و از او یک قبضه 
کالشینکف و یک خشاب پر کشف کردند. متهم بعد از دستگیری به 
پلیس آگاهی منتقل شد و تحت بازجویی های تخصصی قرار گرفت. 
او که راهی غیر از پذیرش اتهام قتل نداشت، اختالفات خانوادگی 
را انگیزه این جنایت عنوان کرد و گفت که قصد داشته با این  کار از 

همسر خود و والدینش انتقام بگیرد.

دامادهایی که قاتل شدند

میان  اختالف 
داماد و خانواده 
پیشــینه ای  همسر، 
طوالنــی دارد و در این 
میان حوادثی رخ می دهد 
که گاه بر اثر عمق اختالف 
به مرگ افــراد نیز منتهی 
می شــود. در ادامه به چند 
مورد از این حوادث اشــاره 
می شود که در سال جاری 

اتفاق افتاده است. 

کشف جسد یک نوزاد تازه متولد شده در پرواز ابوظبی
جسد یک نوزاد تازه متولدشده در پروازی از ابوظبی به جاکارتا کشف شد. به گزارش تسنیم، در پی کشف جسد یک نوزاد تازه متولد 
شده در سرویس بهداشــتی یکی از پرواز های هواپیمایی اتحاد ابوظبی در جاکارتا، پلیس یک زن 37 ساله را بازداشت کرد. پلیس 
جاکارتا در حال حاضر این زن 37 ساله را که مادر این نوزاد است بازداشت کرده. جسد نوزاد توسط یکی از خدمه هواپیما در حالی پیدا 
شد که داخل یک کیسه پالستیکی رها شده بود. پلیس احتمال داده است که این زن حین این پرواز که از مبدأ ابوظبی به جاکارتا بوده وضع 

حمل کرده  باشد.
طبق این گزارش، پیشتر و حین پرواز نیز بیماری این زن، خلبان را مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بانکوک کرده که مادر این نوزاد در این شهر 
از هواپیما پیاده شد. در حالی که هنوز دلیل مرگ نوزاد مشخص نشده  است، به گفته پلیس اندونزی مادر این نوزاد متهم اصلی مرگ وی محسوب 

می شود و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

قرص برنج، جان ۹۲ تهرانی را در ۸ماه گرفت
پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد: 9۲ نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج در ۸ ماهه امسال جان خود را از دست داده اند. به گزارش مهر، پزشکی قانونی استان تهران 

اعالم کرد: در ۸ ماه امسال، 9۲ نفر در اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی 
از مسمومیت با قرص برنج 93 نفر اعالم شده بود ۱ درصد کاهش یافته است. 

بنابر این گزارش، از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با قرص برنج در ۸ ماه، ۵۲مرد و 40 نفر زن بوده اند و در مهرماه امسال 9مورد فوتی بر اثرمسمومیت 
با قرص برنج به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.

آلومینیوم فســفاد کــه از آن برای ضــد عفونی کــردن و جلوگیــری از آفــت زدگی غالتی چــون برنج اســتفاده می شــود، با نام هــای تجاری 
 مختلفــی همچــون کوئیــک فــوس )Quickphos( و ســلفوس )Celphos( وجــود دارد کــه در ایــران بــه نــام قــرص برنج مشــهور

 است.

روز دوشنبه داخل محوطه استانداری 
اصفهان اتفاقی افتاد که بینندگان آن را به شدت 

تحت تاثیر قرار داد و ســواالتی را برای آنها به وجود آورد! یک کالغ به دلیل 
اینکه البه الی شاخه های درختان گیر کرده بود و نمی توانست پرواز کند، بر اثر بی دقتی 

ماموران آتش نشــانی که برای نجات او آمده بودند، پایش را از دست داد و بی پناه گوشه محوطه 
رها شد تا سرنوشت نامعلومی پیدا کند! به گفته شاهدان عینی، مردم از صبح می دیدند که کالغی روی 

شــاخه های باالیی یک درخت چنار گیر کرده و نمی تواند پایش را از شاخه جدا کند و سایر کالغ ها برای او 
غذا می آوردند. سرانجام پس از چندساعت با ماموران آتش نشانی تماس می گیرند تا برای 

نجات او کاری انجام شــود. ماموران پس از حضور در محوطه استانداری، ابتدا با شیلنگ 
های آتش نشانی و از طریق فشار آب قصد داشــتند پرنده را نجات دهند که این کار تنها 

منجر به خیس شدن او شد. سپس سعی کردند با بریدن شــاخه، کالغ را پایین بیاورند که 
بی دقتی آنها باعث شد پای پرنده بر اثر برخورد با اره برقی آسیب ببیند. پس از سقوط 

کالغ روی شمشادهای زیر درخت چنار، ماموران او را گوشه ای رها کرده و رفتند، 
درحالی که پرنده به دلیل خیس شدن بال ها و آسیب دیدگی پا، قادر به 

پرواز کردن یا راه رفتن نبود و گربه های گرسنه محاصره اش کرده 
بودند. شاهدان نمی دانند که سرانجام پرنده پاشکسته چه 

شده اما بعد از اینکه به محل برگشته بودند دیگر 
اثری از آن دیده نمی شد!

کالغی که گیر افتاده 

 
بود و ناپدید شد

پسر ۲9 ساله که از سوی افراد ناشناس ربوده شده بود، به زور 
اسلحه و در حالی که اشک می ریخت، ســارا دختر ۲9ساله را 
عقد کرد. »کومار« که مهندس فوالد و اهل ایالت »بیهار« هند 
اســت، پس از ازدواج اجباری و در حالی که موفق به فرار شده 
بود، با مراجعه به پلیس و تسلیم شکایتی گفت: »چند روز قبل 
ازسوی افراد ناشناس نقابدار در خیابان ربوده شده و به خانه ای 
ناشناس انتقال یافتم. اما درکمال ناباوری متوجه شدم باید با 
دختری عقد کنم که به هیچ عنــوان او را ندیده بودم. بنابراین 
وقتی به این وضعیت اعتراض کــردم چند مرد قوی هیکل که 
اسلحه نیز داشتند مرا به زور سرســفره عقد نشانده و درحالی 
که گریه می کردم و به هیچ عنوان راضی به این ازدواج نبودم، 
ما را عقد کردند. اما حاال خواســتار رســیدگی بــه موضوع و 
شناسایی و دستگیری آدم ربایان و سایر هم دستانشان هستم. 
 ضمن اینکــه درخواســت دارم هرچه زودتــر عقدمان باطل 

شود.«
به دنبال این شکایت تیمی از ماموران پلیس وارد عمل شدند 
تا پس از شناسایی متهمان، آنها را دستگیر و ابهام های موجود 
را برطــرف کنند. »کومــار« در بخش هایــی از صحبت های 

خود بعد از این حادثه، بیــان کرده بود که مطرح 
کردن این موضوع با اطرافیانش باعث خنده 

آنها می شــود و این موضوع برای او به هیچ 
عنوان خوشــایند نیســت. این در 
حالی اســت که اگر جای او با یک 
دختر عوض می شد و این ماجرا از 

جانب دیگری رخ می داد، بقیه مردم به 
شدت از آن ناراحت می شدند و آن را 

نوعی فاجعه می دانستند.
»ازدواج اجبــاری« پدیــده ای رایج در 

استان »بیهار« کشــور هندوستان بوده و 
بارها گزارش های مشــابهی از ازدواج های 
اجبــاری در این اســتان رســیده اســت. 

خانواده هایی که به دنبال پسر مناسبی برای 
ازدواج با دخترشان هستند، اما توانایی پرداخت 
هزینه جهیزیه را ندارند، از این روش به منظور 
 ازدواجــی ارزان برای دخترشــان اســتفاده

 می کنند!

نزاع دسته جمعی که بر سر شســتن ظرف اتفاق افتاده بود به 
قتل مردی 3۸ ساله منتهی شد.

به گزارش ایلنا، ساعت ۲۲ هشــتم آذر ماه، وقوع یک درگیری 
منجر به جنایت در برج های دوقلوی در حال ســاخت میدان 
المپیک، به کالنتری ۱4۱ شــهرک گلســتان اعالم شد که با 
حضور ماموران کالنتری و انجام بررسی های اولیه مشخص شد 
که یکی از کارگران تاسیساتی ساختمان به نام مسلم )3۸ساله( 
طی یک نــزاع و درگیری دســته جمعی در اتاقــک نگهبانی 
)استراحت( یکی از کارگران از ناحیه کمر و سینه مورد اصابت 
جسم تیز قرار گرفته و به قتل رســیده است. با تشکیل پرونده 
مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه دهم 
دادســرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
 کارآگاهان اداره دهم با حضور در محــل جنایت به تحقیق از 
چهار کارگر ساختمانی که در نزاع و درگیری مشارکت و حضور 
داشتند، پرداخته و موفق به شناســایی یکی دیگر از کارگران 
ســاختمانی به هویت مصطفی.چ )۲۶ ســاله( به عنوان قاتل 

متواری شدند. آنها در تحقیقات از شاهدان صحنه جنایت اطالع 
پیدا کردند که نزاع و درگیری به خاطر تمیز کردن ظرف های 
تهیه غذا آغاز شده است. در همان تحقیقات اولیه مشخص شد 
که متهم پس از فرار از محل جنایت، تهران را به محل ناشناسی 
ترک کرده و به محل ســکونت خانواده اش در شهرســتان نیز 

مراجعتی نداشته است.
تحقیقات جهت شناســایی مخفیگاه مصطفی در دستور کار 
کارآگاهان قرار داشت تا ســرانجام چندروز پیش اطالع پیدا 
کردند که مصطفی با هویت مجعــول احمد حیدری و به قصد 
ترک شیشه به یک کمپ ترک اعتیاد در شهر شیراز رفته است. 
بالفاصلــه هماهنگی های الزم با بازپرس پرونده انجام شــد و 
کارآگاهان اداره دهــم با اخذ نیابت قضائی به اســتان فارس، 
شهر شیراز اعزام شــدند و ضمن هماهنگی با قاضی درخشان، 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی شیراز، متهم پرونده 
در یکی از کمپ های ترک اعتیاد شهر شیراز دستگیر شد و در 
همان تحقیقات اولیه، صراحتا به ارتکاب جنایت و قتل مسلم 

اعتراف کرد.

ف!
ن ظر

ل نشست
ل به دلی

قت

سارقان زورگیر مسلح در سنندج دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: ۲ سارق زورگیر مسلح که عصر شنبه 
یک راننده خودروی مســافربر را به قتل رســانده بودند، پس از گذشت چند 

ساعت در نزدیکی سنندج شناسایی و دستگیر شدند.
سردار مســعود خرم نیا در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این ۲ سارق به عنوان 
مسافر، سوار خودروی خطی مسیر کامیاران - سنندج شده و در بین راه با توسل 

به زور راننده را مجبور می کنند از مســیر اصلی خارج شده و به جاده انحرافی 
برود. وی با بیان اینکه سارقان وقتی با مقاومت راننده در برابر سرقت خودرو مواجه 

می شوند او را به قتل می رسانند، افزود: این سارقان پس از ارتکاب جرم با خودروی 
سرقتی از محل متواری می شوند. ســردار خرم نیا تاکید کرد: ماموران پلیس ۱۱0 و 

عوامل انتظامی کامیاران پس از اطالع از وقوع این سرقت و قتل راننده، برای دستگیری 
سارقان وارد عمل شدند. وی با بیان اینکه این ۲ سارق مسلح با دیدن ماموران از جاده اصلی 

منحرف شدند، یادآور شد: سارقان در مواجهه با پلیس، با استفاده از سالح گرم قصد فرار داشتند 
که در درگیری با ماموران انتظامی یکی از ۲ سارق مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و پس از آن هر 

دو نفر دستگیر شدند. سردار خرم نیا با اشاره به اینکه ۲ قبضه ســالح از سارقان کشف و ضبط شد، گفت: 
پرونده این افراد که سابقه سرقت مسلحانه در یکی از اســتان های همجوار را دارند برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی ارجاع شد.

 ازدواج
 به زور اسلحه!

دختربچه ای که علیه مادرش شهادت داد
زن جوان شوهردار که به اتهام رابطه نامشروع دستگیر شده بود هنگام محاکمه در دادگاه کیفری تهران منکر 
رابطه شیطانی با مردان غریبه شد، اما همان زمان دختر خردسالش قدم درمحکمه گذاشت و شهادت داد 
که شاهد رابطه شیطانی مادرش بوده است. به گزارش ایران، شوهر این زن با مراجعه به پلیس، علیه همسر 
خیانتکارش به خاطر داشتن رابطه نامشروع شکایت کرده بود. با طرح این شکایت، زن ۲4ساله دستگیر 
شد و کارآگاهان پس از بررسی تلفن همراه این زن، دریافتند که او در نبود همسرش، مردهای غریبه  را به 
خانه دعوت می کرده است. سرانجام زن جوان که دستگیرشده بود از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری 
منتقل شد تا دردادگاهی به ریاست قاضی اصغرعبداللهی محاکمه شود. زمانی که قضات درجلسه محاکمه 
از این زن درباره رابطه شیطانی  اش پرسیدند، اتهامش را نپذیرفت و ادعا کرد که همسرش علیه او دسیسه 
کرده است. اما ناگهان دختر هشت ساله شان وارد دادگاه شد و علیه مادرش شهادت داد و گفت: »مادرم با 
مردها و حتی با شوهرخاله ام مالقات می کرد. وقتی هم مردان غریبه می آمدند مرا در اتاقم زندانی می کرد و 
می گفت اگر به پدرم چیزی بگویم مرا با قاشق داغ می سوزاند و تحویل بهزیستی می دهد.« پس از اظهارات 
تکان دهنده دختر خردسال، قضات، بخشی از پیامک های زن جوان را خواندند که نشان می داد او با مردان 
غریبه رابطه داشته است و سرانجام طی حکمی، زن جوان را به خاطر رابطه نامشروع به 99 ضربه تازیانه و دو 

سال محرومیت از حضانت دخترش و یک سال کار اجباری در یکی از ارگان های خدماتی محکوم کردند.
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 عربستان به دنبال میزبانی
 جام جهانی باشگاه ها

 پس از ناکامــی طوالنی مدت عربســتان در 
فوتبال ملی پس از جام 
جهانی آلمان، آنها 
حاال در روســیه 
حضــور خواهند 
داشت و امیدوارند 
به نتایــج خوبی نیز 
برسند، اما این تمام کاری 
نیست که عربســتانی ها انجام داده اند. حاال 
حضور خانواده ها و بانوان نیز در ورزشگاه های 
عربستانی مجاز اعالم شــده تا دیگر مشکلی 
بابت میزبانی مسابقات بین المللی نیز در این 
کشور نباشــد. فدراســیون فوتبال این کشور 
اعالم کرد که آنها به دنبال میزبانی مســابقات 
و تورنمنت های بزرگ فوتبال جهان هستند و 
برای همین موضوع نیز به فیفا نامه زده اند. در 
قسمتی از این نامه عربستانی ها به فیفا گفته اند 
که امیدواریــم اعتبار فوتبال عربســتان را به 
این کشــور بازگردانید. آنها مشخصا به دنبال 
اخذ میزبانی جام باشگاه های جهان هستند؛ 
البته این در حالی است که سعودی ها هنوز در 
لیگ قهرمانان آسیا بسیاری از مسابقات خود 
را در زمین بی طرف برگزار می کنند و حاضر 
نیستند در کشــورهایی مانند ایران و قطر از 

حریفان خود میزبانی کنند.

 رقم بدهی دقیق الهالل:
33 میلیارد تومان!

فدراسیون فوتبال عربستان پیش از حذف تیم 
پرطرفدار االتحاد و عدم صدور 
مجوز حرفــه ای که به 
حذف تیم های این 
کشور به جز الهالل 
و االهلی منتج شده 
بود، تصمیم جدی 
خــود بــرای برخورد 
با تخلفات باشــگاه های این 
کشــور را نشــان داد و حاال رییس فدراسیون 
فوتبال این کشــور رقم دقیق بدهی ســه تیم 
پرطرفدار و مطــرح عربســتانی را اعالم کرده 
است. ترکی آل شــیخ ، وزیر ورزش عربستان 
بدهی الهالل را ۳۳ میلیون  ریال سعودی معادل 
۳۳ میلیارد تومان،  النصر را ۲۴۰ میلیون ریال 
سعودی معادل ۲۴۰ میلیارد و االتحاد را ۳۱۷ 

میلیون ریال معادل ۳۱۷ میلیارد اعالم کرد. 

کوتینیو: 
»نیمار« بابت پیوستنم به 

بارسلونا به من تبریک گفت
فیلیپه کوتینیو فاش کرد که بعد از پیوســتنش 
به بارســلونا، نیمار برای 
او آرزوی موفقیــت 
کــرده اســت.به 
گزارش وبسایت 
نود، هافبک سابق 
لیورپول با مبلغ صد 
و شصت میلیون یورو 
به بارسلونا پیوســت و بعد از نیمار به گران ترین 
بازیکن تاریخ تبدیل شــد. نیمار نیز در تابستان 
گذشته با مبلغ دویست و بیست و دو میلیون یورو 
به پاریسن ژرمن پیوست تا پر ســر و صدا ترین 
انتقال دنیا نامیده شود. کوتینیو در این خصوص 
گفت:من با نیمار در تیم ملی برزیل بازی می کنم 
و ما از وقتی که بچه بودیم با هم دوســت بودیم. 
او بابت آمدنم به بارســلونا به من تبریک گفت. 
لوییس سوارز و پائولینیو نیز به من تبریک گفتند 
و امیدوار بودند که من آینده درخشانی در این تیم 

داشته باشم.

 رئال مادرید 
در حال غرق شدن!

رئال مادرید زیدان که ســال ۲۰۱۷ را با فتح 
5 جام قهرماني به پایان برد، در ماه هاي اخیر 
دچار افت شــدیدي شده اســت. بدون هیچ 
تردیدي باید شــرایط روحي ایــن تیم مورد 
ارزیابي قرار گیرد؛   چراکه آنها تابستان را در اوج 
خوشــبختي و موفقیت به پایان بردند ولي در 
اکثر بازي هایشان در ماه هاي اخیر پرافت و خیز 
ظاهر شده و به عنوان مثال در مصاف با بارسا و 
سلتا به دردسر زیادي برخوردند و حتي نباید 
بازي آنها با الجزیره در جام باشگاه هاي جهان 

را هم فراموش کرد.
عاقبت چنین افت و تزلزلي را مي توان در فاصله 
۱6 امتیازي این تیم با بارســلونا، صدرنشین 
مقتدر اللیگا دید. اگر شرایط فعلي ادامه یابد، 
شاید حتي رئال، شــانس کسب سهمیه فصل 

آینده لیگ قهرمانان اروپا را از دست بدهد.

ایـنـجا چراغی  روشن نیست!

پیشنهاد سردبیر:
اخبار

فوتبال جهان

فضای مجازی

 اعتراض گسترده پرسپوليسی ها 
به گران ترين مدير رسانه ای جهان

پس از سکوت مدیر رسانه اي باشگاه پرسپولیس در خصوص اتفاقات چند هفته اخیر، هواداران 
پرسپولیس با انتشار این عکس در صفحات مجازي، خواســتار استعفاي هر چه سریع تر »پندار 
خمارلو« از سمت خود شدند. مدیري که ورودش به حوزه ورزش تنها بر اساس ارتباطش با طاهري 
بود و همواره از پاشنه آشیل هاي یکي از موفق ترین مدیران پرسپولیس طي سال هاي اخیر محسوب 
مي شد. عجیب تر آنجاست که پس از ترك طاهري و یاور همیشگي اش ترکاشوند، خمارلو مقاومت 
عجیبي براي نرفتن نشــان داد تا شــخصي که همواره از او به عنوان مدیررسانه اي طاهري و نه 
مدیررسانه اي پرسپولیس یاد مي شد، حاال هدف حمالت هواداران عصباني پرسپولیس قرار بگیرد.

 استنلی کی روش در ابتدای فصل و با دردسر فراوان به تیم ذوب آهن 
اضافه شد  و رفته رفته این بازیکن به نفر اصلی قلعه نویی تبدیل شد 
و تاکنون در ۱۰ دیدار برای سبزپوشان راهی میدان شده است  و ۲ 
گل نیز به ثمر رسانده است. این مهاجم برزیلی اما به دلیل دریافت 
کارت زرد در مقابل پیکان سه اخطاره شد تا حضور در مقابل سپاهان 

در دربی حساس اصفهان را از دست بدهد.

محرومیت مهاجم برزیلی ذوب آهن در دربی 
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ابراهیم عالمه، گلر جدید ســپاهان در دیــدار برابر ذوب آهن در 
صورت بسته نگه داشتن دروازه اش، می تواند سومین کلین شیت 
پیاپی خــود را ثبت کند. این گلر که حاال نقطــه اتکای بازیکنان 
سپاهان در خط دفاعی شــده، در دوبازی ابتدایی خود، موفق به 
ثبت دومین کلین شیت شد تا نمایش خوبی در بدو حضورش در 

ایران داشته باشد.

علی کریمی امیدوار بود پــس از یک نیم فصل ناموفق در »دیناموزاگــرب« و یک حضور قرضی موفق در 
لوکوموتیو زاگرب همچنان در فوتبال اروپا بماند و فصل منتهی به جام جهانی را در تیمی اروپایی سپری 
کند. همین موضوع باعث شد تا او به امید دریافت پیشنهادهای خوب اروپایی هفته ها به انتظار بنشیند و 
برای انتخاب تیم آینده اش دست نگه دارد. هرچند این هافبک ملی پوش در نهایت مجاب شد تا پس از تنها 
یک فصل دوری از سپاهان بار دیگر به جمع طالیی پوشان بازگردد، اما او زمان نسبتا زیادی نیاز داشت تا از 
درستی این تصمیم کامال مطمئن شود. از این رو، کریمی یک سوم آغازین نیم فصل نخست را از دست داد 

در هفته ششــم لیگ برتر برابر فوالد در بازگشت به سپاهان را تازه و نخستین بازی خود 
حکم به برگزاری شهرآورد اصفهان در قرعه کشی مسابقات انجام داد. از آنجا که 

هــم هفته های ابتدایی لیگ  داده بود این هافبک ۲۳ ســاله در هفد
در هفتــه چهارم حضور بازی رفت برابر ذوب آهن 

نداشت.
کریمی امیدوار بود تا غیبت خود در شهرآورد 

رفــت را در بازی برگشــت جبران کند، امــا پنج روز 
مانده به دیدار با ذوب آهن خبر رســید که این بازیکن 

دچار کشیدگی از ناحیه همسترینگ پا شده است. این 
مصدومیت پــس از حضور کریمــی درPEC برای انجام 
ریکاوری توسط پزشکان تیم ملی شناسایی شد. معاینات 
دقیق تر بعدا نشان داد که این مصدومیت نسبتا جدی است و 
هافبک سپاهان عالوه بر بازی با ذوب آهن ممکن است برخی 

دیگر از دیدارهای لیگ برتر را هم از دست بدهد.

گلر سوری سپاهان به دنبال سومین کلین شیت
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لژیونر پیشین مصدوم است

با برانکو هم برخورد کنید!
 رای کمیته انضباطی درباره محرومیت ســرور 
جباروف بی رحمانه است، چون جباروف عمدا به 
بازیکن استقالل خوزستان ضربه نزد. متاسفانه 
این کمیته تحت تاثیر برخی رســانه های خاص 
قرار گرفته که مدام به موضوع برخورد جباروف 
با بازیکن استقالل خوزســتان تاکید می کردند. 
چرا برخی رســانه ها به اســتفاده پرسپولیس از 
یک بازیکن غیرقانونی اشــاره نمی کنند. برانکو 
ایوانکوویچ پس از پایــان بازی با نفت تهران داور 
چهارم را هل داد و همان طور که کمیته انضباطی 
خیلی زود به پرونده جباروف رسیدگی کرد، بهتر 

است به این پرونده هم رسیدگی کند.

نکونام کجا می رود؟
مالک »خونه به خونه« در البه الی صحبت های 
خود از پیشــنهاد یک تیم لیگ برتری تهرانی به 
نکونام سخن گفته و این در حالی است که شایعه 
حضور کاپیتان سابق تیم ملی در تراکتورسازی 
نیز مطرح شده بود که البته خودش این موضوع 
را رد کرد. در چنین شــرایطی کــه نکونام قصد 
جدایی از خونه به خونه را کرده، به نظر می رسد 
او با هدفی مشخص چنین تصمیمی گرفته و باید 
دید در نهایت او هدایت کدام تیم لیگ برتری را 

برعهده خواهد گرفت.

اجازه بده برم!
محمد عباس زاده، مهاجم ســابق پرســپولیس 
که در ابتدای فصل از نساجی مازندران به سایپا 
پیوست و بار دیگر شاگرد علی دایی شد، حاال قصد 
جدایی کرده است. عباس زاده با انتشار متنی در 
اینستاگرامش ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
علی دایی از او خواسته اجازه جدایی اش و حضور 
در نســاجی را بدهد. مهاجم ســایپا اعالم کرده 
دوست دارد در بازگشت به نساجی تیم شهرش 
را برای صعود به لیگ برتر یاری کند و طلسم ۲۴ 

ساله را در این خصوص بشکند.

اصفهان؛پایگاه استعدادیابی 
رشته سافت بال در کشور 

استان اصفهان پایگاه استعدادیابی رشته سافت بال 
در کشور معرفی شده است.

مسئول کمیته سافت بال استان هدف اصلی برای 
پیشرفت در  این رشــته را  شناسایی استعدادها 
دانست و گفت: طرح اســتعدادیابی سافت بال در 

مدارس ابتدایی استان آغاز شده است.
رویا زنگنه افزود:در قالــب این طرح بیش از ۴۰۰ 
عالقه مند به این رشته  شناسایی و جذب تیم های 

استان شدند.
به گفته وی قرار اســت تا پایان امســال هزار نفر 
در طرح استعدایابی سافت بال در مدارس استان 

اصفهان شناسایی شوند.
زنگنه افزود: رشــته مهیج و جذاب سافت بال هم 
برای تفریح و هم برای رقابت مناسب بانوان است و 
بهترین راه پیشرفت کشف استعدادهای این رشته  

و توجه به  زیرساخت ها و امکانات مناسب است.
وی  با بیان اینکه سافت بال 8۰ سال پیش به عنوان 
تفریح وارد کشورمان شد، گفت: این رشته در سال 
۱۳۷۴ به صورت رشته ورزشی تخصصی معرفی 
شــد و اکنون هم زیر نظر فدراسیون انجمن های 
ورزشی فعالیت می کند. گفتنی است؛سافت بال 

در ۱۰ استان کشور فعال است.

خارج  از گود

منهای فوتبال

پیشخوان

تختی گفت بلد نیستم 
فیلم بازی کنم

طارمی رفــت بدون 
خداحافظی

بدرود آقای آقای گل

ملک مطیعی: ما نسل 
پوریای ولی هستیم

آقای گل در قطر

وحشــت از تقابل با  
استقالل در دیدار با سایپا

با بازگشت حسن زاده به ترکیب ســپاهان، ترافیک خط 
حمله این تیم با حضور مروان حســین، ساسان انصاری، 
جالل علی محمــدی، رضــا میرزایی و مهدی شــریفی 
سنگین تر خواهد شد و این نفرات برای حضور در ترکیب 
اصلی کار دشوارتری خواهند داشت. مسعود حسن زاده، 

مهاجم سپاهان اواسط نیم فصل دوم لیگ شانزدهم دچار مصدومیت شدیدی شد که تا االن و بعد از گذشت 
حدود یک سال هنوز موفق نشده بار دیگر در ترکیب تیمش به میدان برود. حسن زاده از ناحیه رباط داخلی 
دچار آسیب دیدگی شدید شده بود و به دلیل اینکه این مشکل با شدت زیاد و از چند ناحیه ایجاد شده دوران 
نقاهت وی طوالنی شده است.آخرین خبرها در مورد او نشان از این دارد که این بازیکن ۲۰ روز دیگر می تواند 
به تمرینات گروهی اضافه شود.با بازگشت حسن زاده به ترکیب سپاهان ترافیک خط حمله این تیم سنگین تر 

خواهد شد و بازیکنان خط حمله  برای حضور در ترکیب اصلی کار دشواری خواهند داشت. 

 دردسرشیرین
 برای کرانچار و 
سپاهان

سرمربی حال حاضر ذوب آهن عملکرد خوبی در دربی 
اصفهان ندارد.به گزارش »ورزش سه«، امیر قلعه نویی 
به واسطه دو فصل حضور در سپاهان، 5 حضور در دربی 
اصفهان را تجربه کرده است. سرمربی حال حاضر ذوب 
آهن در لیگ های نهم و دهم سرمربی سپاهان بود که در 

این مدت ۴ دربی اصفهان را پشت سر گذاشت. قلعه نویی هر چند در این سال ها در نتیجه گیری موفق 
بود، اما در دربی اصفهان کارنامه قابل قبولی ندارد.قلعه نویی با سپاهان در ۴ دربی اصفهان با سپاهان ۲ 
باخت، یک مساوی و یک برد کسب کرده تا کارنامه خوبی نداشته باشد. سرمربی حال حاضر ذوب آهن در 
نیم فصل اول نیز برابر سپاهان در دربی شکست خورد تا کارنامه نه چندان خوب او ترمیم نشود.قلعه نویی 
در 5 دربی اصفهان لیگ برتری خود ۳ شکست، یک مساوی و یک برد کسب کرده تا در دیدار روز جمعه 

به دنبال ترمیم و بهبود کارنامه خود در دیدار سبز و زردهای اصفهان باشد.

قلعه نویی به دنبال 
 دومین برد
 در دربی اصفهان

»ابراهیم توره« بازیکن خوبی بود،خیلی هم خوب بود. از نظر فنی، یکی 
از بهترین هایی بود که به کشــورمان آمد؛ اما رفتارش حرفه ای نبود. 
شاید خودش را ســرتر از فوتبال ما و کل اعوان و انصارش می دانست. 

شاید فوتبال ما را کوچک تر از آن می 
دانست که بخواهد به قانون و قواعد 

نداشــته اش)!( احترام بگذارد. 
زودتر از آنچه فکــرش را بکنید، 
در گرداب همین بی نظمی و بی 

اخالقی فوتبال ما غرق شــده بود. به 
سپاهان که آمد، قرار بود زیر نظر »امیر 

قلعه نویی« کارکند. به شایعاتی که درباره 
تبانی این دو و محرومیت ایــن بازیکن در 
بازی برگشت مقابل استقالل در فصل 88-8۷ 
و کارت زردی که او مقابل پگاه گرفته بود و آن 
را هم به واســطه گری و تبانی ربط می دادند، 

کاری نداریم. توره غیرحرفه ای رفتار می کرد. 
امید بود در ســپاهانی که به مدیریت منسجم و 

منظم و پایدار و دیسیپلین شهره بود، این بازیکن 
هم کمی منظم تر شود که نشد! در مقطعی از باشگاه 

اجازه گرفت تا برای تعطیالت به کشور خودش برگردد. 
تعطیالت طوالنی شد و توره برخالف قرار و مدار با باشگاه، 

در وقت مقرر برنگشــت. آن روزها تصور می شد امیر قلعه نویی 
پس از بازگشت توره، او را روی نیمکت خواهد نشاند تا نشان بدهد 

اخالق را فدای نتیجه نمی کند. این اتفاق 
اما نیفتاد. 

توره برگشت و در همان بازی اول پس از بازگشت، در ترکیب قرارگرفت. 
»بصیرت« که سرپرست وقت تیم بود، به خبرنگاران گفت: »نمی توانیم 

کتمان کنیم که تــوره یک مهاجم با کیفیت اســت 
و در مورد کم کاری این بازیکــن نباید همه تیم 

جریمه شــود و همه باید از حضور او 
استفاده کنند و نباید فراموش کنیم 
که در صورت نبوداو در ترکیب تیم، 

سپاهان ضرر می کند«. 
به همین راحتی!

ماجرای پیوستن »مهدی طارمی« به الغرافه که البته روز گذشته شنیده 
شد با پیچیدگی هایی مواجه  شده است، ماجرای »توره« را بی اختیار به 
ذهنمان آورد. هواداران پرسپولیس از دست طارمی ناراحت هستند و او 
را »بی وفا« و »بی معرفت« می دانند. حق هم دارند. طارمی، جوانک بی 
نام و نشان و گمنامی بود که از بوشهر راهی پایتخت شد و در پرسپولیس 
به نان و نام و نوا رســید و به تیم ملی هم راه پیدا کــرد. ابتدای فصل با 
همراهی »رامین رضاییان« پروژه رفتن به تیم ترکیه ای را اجرا کردند 
که درنهایت هم به در بسته خوردند و طارمی پشیمان به ایران برگشت 
و پرســپولیس بود که بازهم او را در آغوش گرفت و هواداران این تیم 
تالش کردند بی معرفتی اش را ببخشند. مدتی بعد، داستان درخواست 
غرامت تیم ترکیه ای پیش آمد و هدایتی مدعی شد پول فسخ قرارداد 
را همان زمان به طارمی داده ولی گویــا طارمی این پول را در جیبش 
گذاشته و به تیم ترکیه ای نداده تا پرســپولیس حاال در خطر کسر 
امتیاز قرار بگیرد. حاشیه ها زیاد شد و حرف و حدیث ها ادامه داشت 
تا باشگاه دست به دامان رییس جمهور شد. رییس جمهور هم به 
رییس جمهور ترکیه رو انداخت تا مشکل طارمی حل شود که شد. 
اینکه بعدها اردوغان به خاطر همین کمکی که به ایران کرد، چه 
امتیازاتی بخواهد، بماند ... امــا اینکه یک بازیکن در »خیانت« و 
»بی وفایی« به چنین درجه ای برسد که یادش برود منافع یک 
 باشگاه و ملت فدای حل مشکالت او شــده، واقعا تاسف برانگیز

 است.

پرسپولیســی ها شاکی هســتند شاید چون نســل جدید هوادار 
نمی داند »طارمی« و طارمی ها محصول فوتبالی هســتند که در 
آن، اخــالق و نظم و اصول یک باشــگاه یا مدیر، بــه راحتی فدای 
کیفیت بازیکــن و امتیاز و نتیجه می شــود. فوتبالی کــه در آن نه 
»دهداری« داریــم و نه »زادمهــر« و نه حتی »ناصــر حجازی«  و 
البته یک ســوال هم برای ما باقی می ماند: باشگاه پرسپولیس برچه 
اساســی چنین حمایتی از بازیکنی کرد که ســابقه او در »نبودن« و 
»نماندن« و » ازپشــت خنجرزدن« را می دانست؟ چطور حاضر شد 
 مشکل او با باشگاه ترکیه ای را حل کند بدون اینکه از بازیکن امتیازی

 بگیرد؟ 
طارمی حق دارد به اینده فوتبالی و مالی)!( خود فکر کند، اما دست و پا 
زدن او برای جدایی از پرسپولیس به شدت غیرقابل فهم بود. هرچند 
برای هواداری که یادش نرفته آقای بازیکن در حســاس ترین دیدار 
تیمش ، پنالتــی را چیپ زد و بعد هم طلبکارانــه »هیس« را به آنها 
 نشــان داد، این نبودن و ندیدن خیلی زود تبدیل به عادتی شیرین

 می شود! 

فوتبالی که »توره« و »طارمی« 
 

                                     در آن شبیه می شوند؛

سمیه یوسفیان

ایـنـجا چراغی 
 

روشن نیست!
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استاندار اصفهان: مدیران باید منظم تر شوند
استانداری اصفهان به نقل از محسن مهرعلیزاده اعالم کرد: مدیران باید به 
موقع به نامه ها پاسخ دهند و نظم و انضباط، وقت شناسی و زمان بندی در 
حوزه کارها، هدف گذاری مشخص و ارائه پیشنهاد درباره بهبود روش ها را 
مورد توجه قرار دهند. وی که در جلسه شورای مدیران استانداری اصفهان 

سخن می گفت، با بیان اینکه در مســائل اجرایی باید یک رویه مدنظر قرار 
گیرد، افزود: معاونت ها باید همراه باشند و مدیران با اطمینان خاطر کارها را 
ادامه دهند؛ زیرا اصل بر تغییرات نیست و تغییرات باید با رعایت شأن و شئون 
صورت گیرد. وی آب و مشکالت زیست محیطی را از مهم ترین مسائل استان 
خواند و گفت: بیشترین وقت من در 2 ماه گذشته به این موضوع ها اختصاص 

یافته است. مهرعلیزاده تصریح کرد: باید 20 سال آینده استان را ترسیم کرده 
و با کار و تالش، آنچه در استان صورت نگرفته است را جبران کنیم. استاندار 
اصفهان، یکی از دالیل توقف کارها در استان را منازعات سیاسی خواند و گفت: 

باید به شایستگی ها احترام گذاشت و با تدبیر و تدبر فعالیت ها را پیش برد.
شــهردار اصفهان: نبودن آب در رودخانه، به اقتصاد آسیب 

می رساند
شــهردار اصفهان نیز از جاری نبودن رودخانه زاینــده رود به عنوان یکی 
از مشــکالت اصلی مردم شــهر برای امرار معاش نام برد و افزود:با توجه به 
جاری نبودن زاینده رود در ایام نوروز، حاشیه این رودخانه نیز از رونق الزم 
گردشــگری برخوردار نخواهد بود و الزم است با اتخاذ راهکارهای مناسب، 
رونق الزم را به شهر اصفهان برگردانیم. به گزارش ایرنا، شهرداری اصفهان 
روز دوشنبه به نقل از قدرت ا... نوروزی اعالم کرد: با وجود مشکل های بسیار 
در ایام نوروز سال های گذشته، آب در زاینده رود جاری بود؛ اما گویا در نوروز 
سال 97 قرار نیست آبی در بســتر زاینده رود جاری باشد. شهردار اصفهان 
که در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان سخن می گفت، 
عنوان کرد: مدیران شهری در ایام نوروز به دنبال ایجاد جاذبه و شادابی برای 
مسافران هستند؛ اما در این میان بخش خصوصی هم قصد انتفاع دارد که البته 
اشکالی به آن وارد نیست.کالنشهر اصفهان به واسطه برخورداری از جاذبه های 
تاریخی و میراثی فراوان، نوروز هر سال پذیرای صدها هزار گردشگر از داخل 

و خارج کشور است.
امام جمعه اصفهان: مدیریت صحیح مشکالت را حل می کند

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان نیزگفت: انجام مدیریت 
صحیح بســیاری از مشــکالت را حل و فصل می کنــد؛ بنابراین مدیریت 
باید به گونه ای اعمال شــود که گره از کار مردم باز کند.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، توجه 
به رونق ساخت مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: با رونق گرفتن ساخت و ساز و تحول در بخش مسکن، سایر 
مشاغل مرتبط نیز رونق پیدا می کنند. وی افزود: الزم است مسئوالن اجرایی 
کشور و استان، مطالبات به حق مردم را در نظر گرفته و با فعالیت جهادی و 
بدون هیچ درنگی، در مسیر برطرف کردن مشکالت اقتصادی کشور و افزایش 

رفاه اجتماعی مردم گام بردارند.

بعد از جریان اغتشاشات بیشتر مسئولین کشوری حق را به مردم دادند و در سخنرانی های خود با عناوین مختلف اعالم کردند که وضعیت 
معیشتی مردم به خطر افتاده و باید هرچه سریع تر به داد دل مردم رسید . رهبری که از مدت ها پیش با آینده نگری و تدبیر این جریان 
را به مسئولین گوشزد کرده بودند نیز یکبار دیگر از مسئولین خواستند که وضعیت اقتصادی کشور را سر و سامان دهند. در این بین مسئولین 

استان اصفهان نیز هر کدام به طور جداگانه سخنرانی کرده و از مدیران میانی خواستند اهتمام بیشتری در رفع مشکالت مردم به خرج دهند.

فرزانه مستاجران

مدیران باید منظم تر شوند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

انتصابات جدید در دانشگاه 
اصفهان اعالم شد

در احکامی جداگانه از ســوی رییس دانشــگاه 
اصفهان، چند انتصاب جدید در این دانشــگاه 
اعالم شد. در این احکام از سوی هوشنگ طالبی 
رییس دانشــگاه اصفهان، مجیــد صامتی عضو 
هیئت علمی دانشــکده علــوم اداری و اقتصاد، 
به عنوان مســئول بین المللی سازی دانشکده 
علــوم اداری و اقتصاد، وازگن میناســیان عضو 
هیئت علمی دانشــکده علوم ورزشی و تربیت 
بدنی، به عنــوان معاون پژوهــش و تحصیالت 
تکمیلی دانشکده علوم ورزشی، رضا ذاکری نژاد 
عضو هیئت علمی دانشــکده علــوم جغرافیا و 
برنامه ریزی به عنوان مسئول بین المللی سازی 
دانشــکده علوم جغرافیا،  آرش شــاهین عضو 
هیئت علمی دانشــکده علوم اداری و اقتصاد به 
عنوان معــاون پژوهش و تحصیــالت تکمیلی 
دانشکده علوم اداری و اقتصاد و محمد عموزاده 
عضو هیئت علمی دانشــکده زبان های خارجی 
به عنوان مدیر گروه آموزشــی زبان شناســی 

منصوب شدند.

۱۰۰ هزار شهروند اصفهانی  از 
آموزش های پلیس بهره مند شدند

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، از برگزاری 
یک هزار و 142 جلسه آموزش همگانی توسط 
کارشناســان انتظامــی پلیس و بهــره مندی 
111هزار شهروند طی 9 ماهه امسال خبر داد. 
سرهنگ حســن یاردوســتی با اعالم این خبر 
اظهار داشــت: کارشناســان نیروی انتظامی به 
منظور افزایش ســطح آگاهی و دانش انتظامی 
شهروندان و پیشــگیری از وقوع انواع جرایم به 
صورت مستمر در حال برگزاری جلسات آموزش 
همگانی در جوامع هدف هستند. وی بیان کرد: 
همه کارشناسان پلیس اصفهان با بهره مندی از 
تجربیات و تحصیالت کالسیک، در راستای ارائه 

آموزش های مختلف در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، اخالقی و حــوادث، با فن بیان عالی و 
استفاده از وسایل کمک آموزشی )فیلم، جزوات 
آموزشی و ...( اقدام به ارائه آموزش های همگانی 
می کنند. فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان 
افزود: 368 جلســه در مســاجد، 389 جلسه 
درمدارس، 51 جلســه ویــژه خانواده ها، 160 
جلســه برای کارکنان دولت، 92 جلســه برای 
صنوف و 82 جلســه برای کانون های فرهنگی 
برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل 
دیداری که در اکثر مدارس توسط کارشناسان 
مشــاوره با قوت پیگیری شــد، برگزاری 319 
نمایشگاه با محوریت عفاف و حجاب، آسیب های 
فضای سایبری و آســیب های اجتماعی ناشی 
از مصرف مواد مخدر و آشــنایی با مهارت های 

اجتماعی بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

۱۱.۶ درصد اصفهانی ها دیابت 
دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: 11.6 درصد افراد در اصفهان دیابت دارند 
و برآوردمی شــود آمــار پردیابتی های اصفهان 
دو برابر دیابتی ها باشــد. کمال حیدری با ابراز 
نگرانی از شیوه ناصحیح زندگی افراد در کشور، 
اظهارکرد: آمارها نشــان می دهد در ســال 89 
حدود 19 درصد افراد جامعه دچار فشــار خون 
بوده اند و این در حالی اســت که ایــن آمار در 
حال حاضر به 27 درصد افزایش یافته اســت. 
وی با بیان اینکه چنانچه میزان قند خون افراد 
بین 100 تا 125 باشد، همان عوارض دیابت در 
بدن آشکار می شــود، اضافه کرد: از این رو باید 
سبک زندگی سالم را در پیش گرفت تا از شیوع 

بیماری های غیر واگیر پیشگیری کرد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:
اصفهان نیازمند خون است

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: 
اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان همچنان 
نیازمند خــون اهدا کنندگان اســت. این روزها 
و در فصل ســرد با کاهش مراجعه کننده مواجه 
می شویم و امیدواریم اهدا کنندگان بیشتری برای 
اهدای خون مراجعه کنند. مجید زینعلی افزود: 
در حال حاضر به تمــام گروه های خونی احتیاج 
داریم، اما در این میان گروه خونی A و O منفی از 
اولویت بیشتری برخوردار است و در این دو گروه 
خونی با مشــکل مواجه هستیم. مدیرکل انتقال 
خون استان اصفهان ادامه داد: در 9 ماهه ابتدایی 
سال جاری 100 هزار نفر از مردم اصفهان خون 
اهدا کرده اند و نسبت به سال گذشته این میزان 

تغییر محسوسی نداشته است.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان:
امالک قولنامه ای، پروانه 

ساختمانی می گیرند
مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان گفت: یکی 
از تخلفات ســاختمانی مربوط به تغییرکاربری 
ساختمان هاست و این مورد زمانی اتفاق می افتد 
که بر خــالف مندرجات پروانه ســاختمانی، در 
منطقه غیرتجاری، محل کســب و تجارت دایر 
شــود؛ در چنین شرایطی شــهرداری به عنوان 
مدعی موضوع را در کمیســیون ماده صد مطرح 
می کند و این کمیسیون با تعیین مهلت مناسب 
که حداکثر دو ماه اســت، رای به تعطیلی محل 
داده و رای صادر شده توسط ماموران شهرداری 
اجرا می شــود. مســعود حیدری با بیان اینکه 
مهم ترین وظیفه شهرداری ها طبق بند 24 ماده 
55 قانون، صدور پروانه ساختمانی است، تصریح 
کرد: شهروندان قبل از هر گونه ساخت و ساز باید 
به دریافت پروانه ساختمان اقدام کرده و ساخت 
و ســاز را طبق موارد مطرح شده در پروانه انجام 
دهند تا موفق به دریافت پایان کار از شــهرداری 

شوند.
حیدری با بیان اینکه شهرداری برای تسهیل امور 
مردم در مناطقی که امکان اخذ سند مالکیت با 
مشکل مواجه است، به صدور پروانه ساختمانی در 
امالک قولنامه ای با رعایت ضوابط اقدام می کند، 
گفت: در پذیرش قولنامه های عادی برای صدور 
پروانه ســاختمانی به نوعــی بحث هایی وجود 
دارد؛ از این رو با توجه به اینکه نمی توان توسعه 
شــهری را متوقف کرد، وقتی ملک فاقد ســند 
رسمی مالکیت باشد، پس از احراز مالکیت، تایید 
قولنامه های عادی توسط مراجع قضائی و با اخذ 
تعهد از مالک، با رعایت ضوابط، پروانه ساختمانی 

برای ملک صادر می شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان:
شورای شهر برای حل بحران 
کم آبی دنبال راه حل  نیست

مهدی مقــدری در گفت وگو با خبرنــگار مهر، 
بااشــاره به تذکر کتبی 9 نفر از اعضای شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان به شــهردار این شهر 
درخصوص تشــکیل ســتاد مدیریــت بحران 
خشکســالی در شــهر اصفهان، اظهار داشــت: 
باتوجه به وضعیت بحرانی بارش ها و کمبود آب 
در اصفهان و همچنین پیش بینی هواشناســی 
در زمینه کاهش بارش، در بهار و تابســتان سال 
آینده شرایط سختی در حوزه ذخایر آبی در شهر 

اصفهان ایجاد می شود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه تشکیل ستاد بحران مدیریت خشکسالی 
کامال فنی و تخصصی اســت، ابراز داشت: شورا 
در این زمینــه به دنبال راه حل های دســتوری 
نیست و بر این باوریم که باید با تشکیل جلسات 
کارشناســانه، راه حل های مدیریــت بحران در 
حوزه خشکســالی در شــهر اصفهان بررسی و 

اجرایی شود.

احمدرضا جعفریــان مقدم، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان اظهار کرد: افزایش تردد خودروها 
در شهر، باعث بروز معضالت و مشکالتی از جمله 
افزایش ترافیک، آلودگی هوا و به دنبال آن به خطر 

افتادن سالمتی شهروندان می شود.
وی با بیان اینکه حمــل و نقل و جابــه جایی به 
عنوان شالوده و اساس توســعه پایدار یک شهر و 
کشور مطرح است، افزود: امروزه ارزش زمان افراد 
جامعه به شدت افزایش یافته و آنان انتظار دارند در 
کوتاه ترین زمان ممکن به مقصد خود برسند، این 
موضوع در شهرهای بزرگ از اهمیت بسیار بیشتری 
برخوردار اســت، بنابراین باید زیرســاخت های 
 مناســب و پایدار حمــل و نقلی در شــهر فراهم 

شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه ترافیک و ظرفیت های 
فعلی زیرســاخت های حمل و نقل ریلی شــهری 
وضعیت نامطلوبی را در شــهرها ایجــاد کرده و 
همین موضوع باعث شــده تا مردم زمان زیادی از 

وقت خود را در ترافیک از دست بدهند، ادامه داد: 
اتالف زمان در ترافیک باعث کاهش راندمان و بهره 
وری افراد شده و دست یافتن به رشد مورد نظر را 
برای مســئوالن، مدیران شهری و کشوری دشوار 

کرده است.
 این کارشــناس حمل و نقل شــهری اظهارکرد: 
بهترین راهکار برای رفع مشکالت ترافیکی استفاده 
بهینه از منابع موجود است، اگر از منابع موجود و 
فعلی شهر اســتفاده بهینه و مناسب شود، بدون 
نیاز به توسعه بیشتر زیرساخت های حمل و نقل، 

بسیاری از مشکالت ترافیکی رفع می شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
در سال های اخیر استفاده از فناوری اطالعات در 
سیســتم های حمل و نقل ریلی بسیار مورد توجه 

کشورهای پیشرفته بوده است، اظهار کرد: سیستم 
حمل و نقل ریلی به علت توانایــی در جابه جایی 
با صرف کمترین منابع به عنــوان صنعت حمل و 
نقلی سبز و دوستدار محیط زیست شناخته شده 
است، همچنین این نوع حمل و نقل می تواند نقش 

موثری در رونق اقتصاد کشور داشته باشد.
این کارشــناس حمل و نقل شــهری اظهارکرد: 
بهتریــن راهکار بــرای رفع مشــکالت ترافیکی 
اســتفاده بهینه از منابع موجود است، اگر از منابع 
موجود و فعلی شــهر اســتفاده بهینه و مناسب 
شود، بدون نیاز به توســعه بیشتر زیرساخت های 
 حمل و نقل، بسیاری از مشــکالت ترافیکی رفع 

می شود.
این کارشــناس حمل و نقل شــهری اضافه کرد: 

صنعتی بودن کالنشهر اصفهان و حجم بسیار باالی 
جابه جایی ها به دلیل نقش بســیار مهم در رشد و 
توســعه اقتصادی کشــور، اصفهان را با مشکالت 
بزرگی همچون آلودگی شدید هوا و ترافیک روبه رو 

کرده است.
جعفریان مقدم با بیان اینکه توسعه زیرساخت های 
حمل و نقلی شهر اصفهان، با توجه به بافت تاریخی 
آن هزینه بسیار زیادی به دنبال دارد، به شهرداری 
پیشــنهاد داد با استفاده از سیســتم حمل و نقل 
هوشمند و حمل و نقل ریلی، زمینه استفاده بهینه 

از امکانات و زیرساخت های موجود را فراهم کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: 
با توجه به شرایط فعلی شــهر اصفهان و افزایش 
روز افزون تردد خودروها در ســطح شــهر، عدم 
کفایت ظرفیت برخــی از خیابان هــا و هزینه بر 
بودن زیرساخت های حمل و نقل، الزم است روند 
راه اندازی و توســعه سیســتم حمل و نقل ریلی 

هوشمند دنبال شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
بهترین راهکار رفع ترافیک، استفاده بهینه از منابع موجود است

کارشناس پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: ســاختمان ها پس از پایــان کار با نظارت های 
آتش نشــانی، در نهایت ایمن بودن تحویــل بهره برداران 
می شود، اما متاسفانه برخی از آنها به دلیل رعایت نکردن 
مبحث 22 مقررات ملی ســاختمان، درخصوص رعایت 

موارد ایمنی بی تفاوت می شوند. اسالم هشتری گفت: مالکان ساختمان های چهار طبقه به باال، ساختمان های 
آسانسوردار و بناهایی که بیش از 600 مترمربع مساحت دارد، باید برای شروع و پایان کار از سازمان آتش نشانی 

تاییدیه بگیرند تا آن ساختمان موفق به دریافت پایان کار از شهرداری شود.
طبق بررسی های انجام شده، آمارهای حریق و حوادث در ساختمان هایی که استعالم های الزم را از آتش نشانی 
دریافت نمی کنند و در مراحل شروع و پایان ساخت وساز کنترل نمی شوند، نسبت به ساختمان های کنترل شده 

بیشتر بوده و هنگام وقوع حوادث، خسارات مالی و جانی بیشتری را متحمل شده اند.

اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه برای آزادی زندانیان جرایم 
غیر عمد استان اصفهان به 200میلیارد تومان اعتبار نیاز 
داریم، افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون نیز 428 نفر 
زندانی جرایم مالی بــا اعتبار 38 میلیــارد تومان از بند 

رهایی یافته اند.
مدیرکل زندان های استان اصفهان تصریح کرد: 19 میلیارد تومان از اعتبارات آزادی جرایم غیر عمد استان 
اصفهان در سال جاری از محل وام و تسهیالت، 13 میلیارد تومان از محل گذشت شکات و شش میلیارد تومان 

نیز از طریق کمک های بالعوض برای زندانیان تامین شده است.
گرجی زاده درخصوص تفکیک زندانیان جرایم غیر عمد استان اصفهان نیز گفت: از تعداد یک هزار و 80 نفر 
زندانی جرایم مالی و غیر عمد اســتان اصفهان، 226 نفر تازه داماد برای مهریه، 18 نفر برای پرداخت نفقه و 

مابقی به دلیل پرداخت دیه برای تصادفات و بدهی های مالی در زندان به سر می برند.

کارشناس پیشگیری آتش نشانی 
اصفهان خبرداد:

اجرا نشدن مبحث ۲۲ 
مقررات ملی ساختمان ها 

مدیرکل زندان های استان اصفهان 
خبر داد:

۲۲۶ تازه داماد در 
زندان به سر می برند

مدت ها منتظر بودیم کســی بیاید که کمی هم حرف دل ما را بزند. 
گالیه ها کم نبود؛ از پیربودن میانگین ســنی مدیریت استان و کم 
تحرکی در اصفهانی که مدیرانش به توانمندی و استراتژیست بودن 
شــهره اند گرفته، تا مدیرانی که به محض رسیدن به میز مدیریتی، 
ناگهان »غیب« می شــوند و دسترســی به آنها سخت است و حتی 

جلسات راهبردی و مهم اســتانی را هم چندان جدی نمی گیرند. 
حاال »مهرعلیزاده« همه این گالیه ها را با زبانی محترمانه و حرکتی 
غیرقابل انتظار اما به شدت قابل تحســین مطرح کرد. فیلمی که از 
اخراج معاونین و نواب مدیران استان توسط استاندار منتشر و از 20:30 
هم  پخش شد،  این روزها به نقل مجالس بسیاری از مردم این شهر و 
شهرهای دیگر بدل شده است. معموال اصفهان عالوه بر »معین« بودن، 
»الگو« هم هست و بسیاری از »اولین«ها از این استان الگو می گیرند 

و در استان های دیگر پیاده ســازی می کنند. شاید بهتر است  نحوه 
برخورد عالی ترین مقام اجرایی استان با مدیرانی که به شهر و استان و 
مردم خود دهان کجی می کنند را هم از استاندار اصفهان الگو گرفت؛ 
به ویژه برای مدیران و مسئوالنی که خودشان برای خودشان نامه تقدیر 
می زنند یا پای درخواست واگذاری زمین و آپارتمان را به نام خود و 
برای خودشان امضا می کنند! راستی از »اصفهان« تا »پاستور« هم 
راهی نیست؛ شاید رییس جمهور بعدی از استانداری اصفهان باشد! 

وقتی اقدام جالب استاندار اصفهان،  خیلی ها را شوکه می کند؛
به سوی »پاستور«!

وقتی مسئولین استان، مطالبه گر حق مردم می شوند؛

مدیران باید منظم تر شوند

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان بدون ارائه میزان بارش ها در 
سرشاخه های زاینده رود در سال آبی جاری و ســال آبی گذشته، گفت: 
 آمار کل بارش های سرشــاخه های زاینده رود 15 درصد ســال گذشته

 است.
مســعود میر محمد صادقی  گفت: حجم ســد زاینده رود نیــز به حدود 

140میلیون متر مکعب رسیده که فقط 10 درصد ظرفیت این سد است.
براساس اعالم معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان، حجم 
آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود در آبان امسال حدود 164میلیون 

مترمکعب بود که تنها حدود 12درصد از حجم کلی سد را شامل می شد.
سد زاینده رود با ظرفیت نگهداری یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب 
آب، به عنوان یکی از اصلی ترین ســدهای مرکز کشور در سال 1349 به 

بهره برداری رسید.
خاطرنشان می شود پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون( نیز 10 دی 
امسال گزارش داد: بررسی های آماری نشــان می دهد که بارندگی های 
امسال استان اصفهان نســبت به مدت مشابه سال قبل، 88 درصد کاهش 

داشته و در مقایسه با سایر استان ها در صدر کم بارشی قرار دارد.

در ادامه شــهرام نخعی، رییس گروه درآمد و مشــترکین آب منطقه ای 
اصفهان با معرفی طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی گفت: این 
طرح دارای 15 پروژه در زمینه حفاظت و صیانت از منابع آبی است که یکی 
از محورهای مهم آن اطالع رســانی، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ سازی 

مصرف بهینه آب است. 
وی با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی اســتان اصفهان افزود: با اجرای 
طرح احیا و تعادل بخشی و دستیابی به اهداف آن، می توانیم در درازمدت 

وضعیت آب استان را بهبود بخشیم. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
آمار کل بارش های سرشاخه های زاینده رود ۱5درصد سال گذشته است

سمیه پارسا دوست
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امام باقر عليه  السالم :
زكات دادن، روزى را زياد مى كند.
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هیچ فرمول خاصی برای شــادی و خوشحالی 
وجود ندارد، اما دانشمندان همچنان به بررسی 
جنبه هــای تاثیرگذار بر ســامت زندگی ما، 
از جمله اســتفاده از رســانه ها  و شــبکه های 
اجتماعی، ورزشــی و حتی حرکات روزمره ما 

 می پردازند.
اکنون، هشت ترفند جالب را معرفی می کنیم 
که در ســال ۲۰۱۷، از جمله عوامــل موثر بر 
خوشحالی و خوشــبختی و جلوگیری از بروز 

استرس و افسردگی شناخته شده اند.
اشتراکگذاریداشتهها

محققان چینی براســاس تحقیقی که در بین 
گروه هایی متشــکل از کودکان ۳ تا ۵ ســاله 
صورت پذیرفت، اذعان کردند که برای کودکان، 
به اشــتراک گذاری داشته هایشــان  می تواند 
خوشــحالی و شــادی را به ارمغان بیاورد، اما 
تنها درصورتی که آنها ایــن عمل را به صورت 

داوطلبانه انجام دهند.
همچنین این تحقیق نشــان  می دهد کودکان 
هنگا می  کــه داوطلبانه داشته هایشــان را به 
اشتراک  می گذارند،  می توانند روحیه مثبت را 
تجربه کنند که این امر ممکن اســت منجر به 
شادی و اشتراک گذاری بیشتر داشته هایشان 

شود.
مراقبهوعبادت

تمرین مراقبــه و انجام عبــادات،  می تواند به 
بهبود عملکرد بدن کمک کند. در یک تحقیق 
که روی افراد مبتا به اختــاالت اضطرابی و 
تشویش صورت پذیرفت، مشخص شد که بعد 
از گذراندن دوره ای تمرینی بــر ذهن، میزان 
هورمون اســترس و التهابی آنها، در مواجهه با 

یک رویداد استرس زا کاهش یافت. 
مراقبه ذهن و آگاهی در عبادات، به مردم کمک 
 می کند که در لحظات استرس زا، تمرکز کرده و 
با کنترل افکار و احساسات خود، موقعیت های 

دشوار را پذیرا باشند.
پژوهشگران در تحقیقی که در مجله تخصصی 
روان شناســی منتشر شــد، اذعان کردند که 
تمرکز و تعمق ذهنی در حیــن عبادات، می 
تواند یک استراتژی مفید برای کاهش واکنش 
پذیری اســترس بیولوژیکی در افراد مبتا به 

اختال اضطراب و تشویش باشد.

مهارتزندگی

 ترفندهای کاربردی
 برای مقابله با افسردگی 

دعایباران
در زمان حضرت داود علیه السام خشکسالی پدید آمد . مردم سه 
نفر ازعلمای خود را انتخاب کردند؛ آنها از شهر خارج شدند تا از خدا 
طلب باران نمایند. یکی از آنها گفت:  خدایا تو به ما فرمان داده ای تا 
کسی را که به ما ظلم کرده است مورد عفو و بخشش قرار دهیم، اینک 
ما به خود ظلم کرده ایم، تو ما را عفوکن. دومی گفت: خدایا تو به ما 
دستورداده ای که بندگان را آزاد کنیم و اینک ما بندگان توییم، ما را 
آزاد فرما. سومی گفت: خداوندا تو در تورات خود ما را حکم کرده ای 
که فقیر و مسکین را از خود نرانیم و ما مسکین هستیم که در خانه ات 
ایستاده ایم، تو ما را محروم نکن. کلمات این سه عالم با عمل پایان 

پذیرفت، خداوند باران رحمتش را بر مردم نازل فرمود.

دعابرایمردگان 
 زنی از اهل عبادت به نام باهیه، چون وفات نزدیکش شــد ســر به 
آسمان بلند کرد و گفت: ای خدایی که گنج من هستی، بر تو اعتماد 
می کنم؛ هنگام موت مرا مخذول نکن و در قبر از وحشتم نجات بده. 
چون از دنیا رفت، پسری داشت که هرشب و روز جمعه می آمد سرقبر 
مادر، قدری  قرآن و دعا می خواند و برای مادرخود و اهل قبرستان 
دعا و طلب مغفرت می کرد. شبی این جوان مادرش را در خواب دید 
و سام کرد و گفت: حال شــما چطور است؟ گفت: ای پسر جوان از 
برای مرگ منتهای سختی است و بحمدا... جایگاهم در برزخ بسیار 
خوب اســت. پســر عرض کرد: مادر حاجتی داری؟ گفت: آری ای 
پسرم، همیشه برایم دعا کن و زیارت بخوان و قر آن کریم را قرائت 
کن. با آمدن تو نزد قبرم درشب و روز جمعه شاد می شوم، وقتی که 
تو می آیی اموات به من می گویند: باهیه پسر تو آمد ، من و امواتی 
که کنار  قبرم هستند به این مژده شاد می شویم. جوان، مشغول به 
دعا وقرآن برای مادر و اموات دیگر شد. شبی در خواب دید جمعیت 
زیادی نزدش آمدند. پرسید: شما کیستید ؟ گفتند: ما اهل قبرستان 
هســتیم، آمدیم از تو به خاطر دعا و قرائت قرآن  تشکر نماییم، این 

عمل را ترک مکن.

باغ 
کاغذی

زمامداری و پارسایی،شرح نامه 45 نهج البالغه به عثمان بن               
حنیف انصاری است که به قلم دکتر مصطفی دلشاد تهرانی به 
همت انتشارات دریا منتشر شد. نامه امام علی)ع( به نام عثمان 
بن حنیف انصاری، از نامه های برجسته و پر لطایف و آموزنده 
امام علی)ع( به کارگزارانش است. این نامه بیانگر نوع حکمرانی 
امیرمومنان علی)ع( است و شدت نظارت حکومت بر عملکرد 
ورفتار و مناســبات کارگزاران، از مهم ترین وجوه حکمرانی 
خوب، جمع شــدن زمامداری و پارسایی در آن است. درهمه 

تاریخ بشر وعمرحکومت هایی که برآمده و  از میان رفته اند، 
دشوارترین پدیده، جمع شدن اخالق و سیاست و زمامداری 
و پارسایی بوده است. امیرمومنان)ع( چونان پیامبر اکرم)ص( 
اخالق را بر آن حاکم ساخته و این دو امر سخت جمع شدنی را 
جمع کرده و در عمل به تمام معنا  نشان داده است. این نامه 
که محور آن زمامداری و پارسایی است، گوشه ای از نگاه امام 
علی)ع( به این  امر و تالش ایشان برای آموزش تقدم اخالق بر 

همه چیز و جمع کردن زمامداری و پارسایی است.

زمامداری و پارسایی  دعا)2(

در سراسر دنیا، هستند کسانی که دست به دزدی می زنند 
و اگر بتوانند از دســت پلیس فرار کننــد، خود را صاحب 
مال می کنند و صاحب اموال مسروقه را دست خالی باقی 
می گذارند. اما در این میان هستند کسانی که به دزدی های 

متفاوت تری دست زده اند.
هریوینستون

این دزدی در دسامبر سال ۲۰۰۸ صورت گرفته است. در 
آن ۴ مرد که سه نفرشــان لباس زنانه به تن داشتند وارد 
مغازه طافروشی شده و به زور مغازه را خالی می کنند. آنها 
به ارزش ۱۰۸ میلیون دالر از این طا فروشی سرقت کردند.

آنتورپدایموندسنتر
الماس های نتراشیده قرار بود برای پردازش از مرکز آنتورپ 
دایموند ســنتر منتقل شــوند که لئوناردو نوتاربارتولو، 
سردســته حمله کنندگان، به محموله الماس ها دستبرد 
می زند و با خالی کردن ۱۲۳ صندوق از ۱۸۹ جعبه مملو 
از الماس ، به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر سرقت می کند. این 

الماس ها هرگز پیدا نشدند.
دزدیبانکمتحدهکالیفرنیا

گروهی به سرکردگی آمیل دینســیو اقدام به این دزدی 
کردند. آنها گاو صندوق این بانــک را کاما خالی کرده و 
بدین ترتیب ۳۰ میلیون دالر را به سرقت بردند. شاید در 
مقایسه با سایر مبالغی که در این لیست ذکر شده است، ۳۰ 
میلیون دالر در نظر اول کم به نظر برسد اما اگر بدانید که 
این دزدی در سال ۱۹۷۲ صورت گرفته است، آنگاه خواهید 
دانست که این مبلغ در زمان خود بسیار ارزشمندتر از ۱۰۰ 

میلیون دالر بوده است.
سرقتمسلحانهفرودگاهاسخیپهول

هدف این دزدی، سرقت مقدار زیادی الماس بوده است که 
با ثبت بزرگ ترین دزدی الماس و جواهرات به نام خود، به 
ارزش ۱۱۸ میلیون دالر همراه بوده اســت. برخاف سایر 
سرقت ها که بسیار برنامه ریزی شده بوده، این دزدی تنها با 
تهدید اسلحه، درگیری و در نهایت ربایش انجام شده است.

مشهورترین دزدی های دنیا!
دانستنی ها

حرف حساب

حسادتاحساسوحشتناکیاست
 حسادت احساس وحشتناکی است. به هیچ یک 
از رنج ها شبیه نیست، زیرا در آن هیچ گونه تعالی 
یا حتی غم واقعی وجود ندارد. فقط رنج می دهد 

و بس. نفرت انگیز است!

»روزهایبرمه«
جرجاورول

سیره بزرگان

جدول شماره 2328

افقی
۱-  اسم گذاري - ظرفي براي نوشیدن چاي

۲- جریمه و مجــازات - بخیــل و لئیم معناي 
کنایه گونه این ترکیب است

۳ - دشمن زائو - بازگردانیدن - دیدار کننده از 
اماکن مذهبي - پدر شعر نو

۴- آشکار - راستگو - رنگ فشرده شده
۵- زمان فرا رســیدن مرگ - شهري در شمال 

کرمان - ایالتي در آلمان - عامت جمع
6 - مخترع باتري - پرنده اي شهر نشین - رف

۷- خاک کــوزه گري - آفــت و مصیبت - لقب 
دهمین معصوم)ع(- پنهان شــدن براي حمله 

کردن
۸- محله اي در تهران - موسسه اقتصادي

۹- ضماد و مرهم - چین و چروک - پایین - رمز
۱۰- توصیفي براي خــودروي قراضه - صفتي 

براي گربه - ریاضیدان مشهور یوناني
۱۱- باران نم نم - عددي دو رقمي - همســایه 

نزدیک مراغه - حیرت
۱۲- زهرآگین - باي جان راننده بي احتیاط - 

اولین عائم نگارشي ایرانیان

۱۳- گلي زیبا - بت و صنم - خرس ســربریده - 
عامت مفعولي

۱۴- امساک در خرج کردن - ثروتمند
۱۵- ورزشي دسته جمعي - دگرگوني اجتماعي 

بنیادین
عمودی

۱- سرپرست خانواده - وزنه اي براي ترازو
۲- مشــهور و معروف در یک جمع خودماني - 

موذي و آب زیر کاه
۳- صد متر مربع - ابزار - آتش - واحد نظامي 

۴- نامي براي زنان - شهري در خوزستان - ظرف 
بافته شده از ترکه

۵- وصف نمک ســازگار با تیروئیــد- از طوایف 
ایران ما - کمان - مایع هستي بخش

6- مرض - عدم موفقیت - طول
۷- شیرین و شیوا - سرگردان - جانوري نابینا- 

بیمار
۸- پافشاري- کلمه اي براي تاکید کام

۹- ســخت و محکــم - عصبانیت - تاکســي 
پرظرفیت - پرنده سعادت

۱۰- کشوري در همسایگي عراق - فسخ شدن 
قرارداد - ضمیر اشاره

۱۱- روز ملي ویتنامي ها - بخشي از وام - پسوند 
فاعلي - کشیش کاتولیک

۱۲- قدیمي و دیرینــه - ضربه فني در بوکس - 
نوعی داروي گوارشي

۱۳- همدم - ساحي سرد - رنگ آرامش - پاسخ 
مثبت روس ها

۱۴- مامور انتظامي صد ســال پیش - تهي مغز 
و بي فکر

۱۵- شبکه حمل و نقل کار آمد - معاون
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ماهی سرخ شده در مقابل مشتری زنده شد!

یک ماهی سرخ شــده به طور غیرقابل باوری در بشقاب مشتری در 
رستورانی در شــهر »هنگیانگ« در اســتان هونان چین زنده شد و 
همگان را شــگفت زده کرد. این ماهی که درون ظرفی در کنار چند 

ماهی سرخ شده دیگر قرار گرفته بود، ناگهان شروع به حرکت کرد.
فیلم به حرکت در آمدن این ماهی به سرعت در رسانه های اجتماعی 

منتشر شد و همگان را وحشت زده کرد. 
اگر چه به نظر می رسد ماهی سرخ شده مرده اســت، اما بسیاری از 
طرفداران حقوق حیوانات درباره اینکه این ماهی رنج زیادی را تحمل 
کرده، ابراز نگرانی کردند. این درحالی است که موسسه علمی »آی اف 
ال ساینس« اعام کرده که این ماهی به طور کامل مرده بوده و فقط 

جسم آن این حقیقت را هنوز نپذیرفته است!
بنابر اعام این موسســه علمی، این اتفاق که ظاهرا بســیار شــایع 
هم هســت به این دلیل رخ داده که اگرچه مغز و قلــب از کار افتاده 
 اســت، برخی از ســلول های آن همچنــان به محرک هــا واکنش 

نشان می دهد. 

پارکی در کره شمالی با قوانین خاص

پارک آبی »مونســو« که در قلب پایتخت کره شمالی )پیونگ یانگ( 
ساخته شده است، بیش از ۳۷ هکتار مساحت دارد و دارای استخرهای 
سرپوشیده و روباز و یک ســالن ورزشــی دو طبقه است.پارک آبی 
الگوبرداری شده از دیزنی لند در بسته ترین سرزمین جهان نیز قانون 
خاص خود را دارد. روزنامه »میرر« با انتشار تصاویری از این پارک آبی 
می نویسد امکان رفتن به آن توسط جهانگردان خارجی بدون حضور 
یک راهنمای کره ای وجود ندارد. دولت کره شمالی اعام کرده که این 
پارک آبی در اولین سال افتتاح ۸۸۰ هزار بازدید کننده داشته است. 
با این حال، گزارش های تازه نشان می دهند که در نیمه نخست سال 
۲۰۱6 میادی، این پارک آبی تنها ۱۰۰ هزار بازدید کننده داشــته 
است.این پارک آبی همچنین دارای یک کافی شاپ و فست فودی به 
همراه سالن اصاح مو است. البته بازدید کنندگان تنها می توانند طبق 
۲۸ مدل موی دولتی موهایشان را اصاح کنند. هزینه ورود برای هر 
نفر ۲ یورو بوده و برای دسترسی به اســتخرها باید ۱۰ یورو اضافه تر 

پرداخت کرد.

  قاب روز

قلعه های زیبا در آلمان
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