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در دیدار مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با استاندار اصفهان مطرح شد:

بیشترین زمان مدیریت استان اصفهان 
صرف حل مشکل آب می شود

در دیدار سعید  جاللی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور، 
با محسن مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان در خصوص موارد و 
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نظر صورت گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد. استاندار در این دیدار ...

   همیشه پای قوانین دست و پاگیر در میان است؛

 نمره ضعیف اصفهانی ها 
در سرمایه گذاری
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 تصاویر شیخ با لباســی پاره و تنی که روی زمین افتاده و صورتی که غرق 
در خون است؛ هنوز در خاطرمان مانده اســت. تصویری که سندی دیگر 
بر مظلومیت شــیعیان این کشور و بویژه شــیخ آزادیخواه و مقاوم و مبارز 
نیجریه ای داشت. واکنش دستگاه دیپلماســی کشورمان به این اتفاق و به 
خاک و خون کشیده شدن شیعیان مظلوم در »زاریا«، تنها یک ابراز تاسف 

شدید بود! ســخنگوی وزارت امور خارجه که آن زمان »جابری انصاری« 
بود، با ابراز تاسف شــدید از این حادثه، بر ضرورت احترام به شعائر و اماکن 
و شخصیت های برجســته دینی و مذهبی تاکید کرد! چندروز بعد، ظریف 
به آفریقا رفت و انتظار می رفت در این ســفر، اقدامات ویژه و رایزنی هایی 
برای آزادی شیخ زکزاکی صورت بگیرد اما این سفر حداقل در این زمینه، 
هیچ دستاوردی نداشت. این واکنش درقبال بی حرمتی آشکار و شدید به 
روحانی ای بود که عالقه ویژه او به جمهوری اسالمی ایران، امام خمینی)ره( 

و حزب ا... لبنان ، مثال زدنی است و بسیاری او را مرید و رهرو واقعی مکتب 
امام)ره( می دانند که می تواند الگوی خیلی ها در داخل کشــورمان باشد! 
کسی که طی ســال ها فعالیت خود در نیجریه، هیچگاه فعالیت خشونت 
آمیز نداشته و اصلی ترین نقش را در ترویج مذهب شیعه بین مردم نیجریه 
داشته است. شیعیانی که مناسک و اعمال مذهبی خود را به دور از تنش و 
جنجال در مساجد و تکایای این کشور به جا می آورند و کاری هم به کسی 
نداشته اند. پس از اتفاق تلخ  زاریا، انتظار می رفت مسئوالن ایرانی واکنشی 
قاطع نسبت به این حادثه داشته باشند. انتظارمان در این مورد، گویا بیجا بود! 
کسی دلواپس »شیخ زکزاکی« نبود. دغدغه ها همه حول محور مذاکره با 
آمریکا و دوران پسامذاکرات و برجام می گشت!  در آن روزها اما اتفاق تلخ تر 
شاید این بود که حتی در مساجد و تکایا و حسینیه ها و هیئت های مذهبی 
ما هم اسمی از »شیخ زکزاکی« برده نمی شد و اگر هم برده می شد، اشاره ای 
گذرا بود و بعد هم فراموشی! کسی برای شیخ نمی خواند و خطابه ای درباره 
او نشنیدیم. شهریور ماه سال قبل بود که همسر شیخ از وخامت حال او خبر 
داد. شنیده شد که شیخ زکزاکی شرایط مناسبی ندارد؛ یکی از چشمان او 
نابینا و چشم دیگرش کم  سو شده است. دست چپ وی نیز به شدت آسیب 
دیده و وضعیت عادی ندارد.باز هم برای کسی مهم نبود. دیروز خبر تازه تری 
رسید. عبد ا... تانکو، کارشناس نیجریایی گفت: عالئم ظاهری سکته مغزی 
در شیخ زکزاکی دیده شده. بعضی از پزشکان از طرف دولت نیجریه ایشان را 
معاینه کرده و گفتند باید اقدامات فوری برای درمانشان انجام شود. برادر شیخ 
هم گفته که شیخ زکزاکی حتی نمی تواند نمازش را ایستاده بخواند. آیا برای 
کسی مهم هست؟ شیخ زکزاکی ، آبروی جهان اسالم و تشیع است. کسی 
که میلیون ها نیجریه ای را شیعه کرد و ما در ام القرای جهان اسالم و در اوج 
آرامش و امنیت پاسخ بدهیم که توانسته ایم یک نفر را مسجدی کنیم؟ جواب 
بدهیم که برای شیخ چه کرده ایم؟ درد شیخ، درد ما هم هست. باید از شیخ 
سخن گفت و برای آزادی اش تقال کرد در روزگاری که دستگاه دیپلماسی 
کشورمان، از یک رایزنی ساده برای نجات جان رهبر شیعیان نیجریه هم عاجز 
است و تالش برای نجات او را »دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر«)!( می 
داند و سفر وزیر خارجه کشورمان به آفریقا هم هیچ دستاوردی در این باره 
نداشت... آیا کسی صدای شیعیان مظلوم این کشور را می شنود؟ گویا صدای 

آنها هنوز به ما نرسیده است!

نتانیاهو، اظهارات جنجالی 
پسرش را تکذیب کرد

پسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که در 
شرایط عادی نبود، اظهاراتی را به زبان آورد که باعث 

جنجال رسانه ای شده است.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه؛ بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه و به 
دنبال انتشار یک فایل صوتی منتسب به پسر وی که 
تحت تاثیر مصرف مشروبات الکلی در بیرون از یک 
سالن درباره نقش نتانیاهو در یک معامله بزرگ گازی 
صحبت می کند، مجبور به ارائه توضیحاتی در این 
باره و دفاع از خود شد.انتشار نوار صوتی صحبت های 
یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو که در گذشته نیز 
مورد انتقادات متعددی قرار داشت باعث شد موج 
انتقادات از نخست وزیر رژیم صهیونیستی و نقش 
وی در معامالت صنعت گاز رژیم صهیونیستی آن 
هم در شرایطی که وی به خاطر پرونده های دیگری 

با تحقیقات مواجه است، تشدید شود.

نگرانی رژیم صهیونیستی از 
بازسازی قدرت موشکی سوریه

روزنامه لبنانی »االخبار« گزارش داد که طی روزهای 
گذشــته مقام های رژیم صهیونیستی در جلسات 
متعدد نسبت به بازسازی زرادخانه موشکی سوریه 
و راه اندازی کارخانه های ســاخت موشــک های 
نقطه زن در این کشور و لبنان ابراز نگرانی کرده اند.

این روزنامه در شماره روز سه شــنبه خود نوشته 
که بحث بر ســر خطرات حضور ایران در سوریه بر 
امنیت ملی رژیم اســرائیل، چندین بار و به صورت 
فشرده در کابینه امنیتی و سیاسی آن مطرح شده 
است.بر اساس گزارش االخبار، کانال 10 تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی برای اولین بار پرده از موضوع 
بازسازی زرادخانه های موشکی ســوریه از سوی 

ایران برداشته است. 

 نقشه شیطانی ولیعهد
 برای خاندان آل سعود

موسسه اروپایی حقوق بین الملل فاش کرد که شاه و 
ولیعهد سعودی به دنبال به قتل رساندن شماری از 
شاهزادگان برای ایجاد رعب و وحشت در بین خاندان 
حاکم در عربستان هســتند. محمود رفعت، قاضی 
ســابق دادگاه کیفری بین المللی و رییس موسسه 
اروپایی حقوق بین الملل در واکنش به بازداشــت 
اخیر 11 شاهزاده معترض در جلوی کاخ الحکم در 
شهر ریاض گفت: حکومت سعودی درصدد کشتن 
شماری از شاهزادگان است تا کسی بار دیگر جرئت 

نکند از این حکومت سرپیچی و تمرد کند.

فعالیت داعشی ها مقابل چشم 
نیروهای آمریکایی و افغان

افغان های طبقه متوسط که شبه نظامی شدند، به 
توسعه گروه داعش از پایگاه آن در مناطق ناآرام شرق 
افغانستان به ســمت کابل یاری رساندند و موجب 
شدند که این پایتخت به یکی از مرگبارترین نقاط 
این کشور تبدیل شــود،  داعش در 1۸ ماه گذشته 
مســئولیت حدود ۲0 حمله در سراسر افغانستان 
را بر عهده گرفته اســت و شــبکه هایی متشکل از 
دانشجویان، اساتید و مغازه داران از دست نیروهای 
امنیتی افغان و آمریکایی می گریزند تا کشتارهایی 

در این شهر حفاظت شده به راه بیندازند.

دوسال پیش، در نیجریه حادثه تلخی روی داد؛ همزمان با اربعین، ارتش این کشور به شیعیان عزادار حمله کرد و در این حمله ، »شیخ 
زکزاکی« رهبر شیعیان این کشور نیز مورد هتک حرمت قرارگرفت و با وضعی فجیع، شکنجه و سپس بازداشت شد و منزلش هم به آتش 

کشیده شد.

رییس جمهور:
 مشکالت اقتصادی

 یک شبه پدید نیامده است
حسن روحانی، رییس جمهوری در جلسه روز 
چهارشنبه هیئت دولت که ریاست آن را برعهده 
داشت، ضمن تشــکر از بیانات روشنگرانه مقام 
معظم رهبری درباره حوادث اخیر، گفت: رویکرد 
اصلی دولت در الیحه بودجه سال 97 اشتغالزایی 
و حرکت به سمت ریشه کنی فقر مطلق است و 
پیرو تاکید رهبر انقــالب، مردم انتظار دارند که 
همه قوا و تمامی دستگاه ها و نهادها با همدلی 
و همراهی به تحقق سریع تر این اهداف و تامین 
مطالبات به حق مردم کمک کنند. رییس جمهور 
با اشاره به اینکه مشــکالت اقتصادی یک شبه 
پدید نیامده و عمدتا ناشی از مدیریت نادرست 
در گذشته است، اظهار داشت: وقتی رهبر معظم 
انقالب متواضعانه خود را نیز مخاطب مطالبات 
بحق مردم معرفی می کننــد، یعنی همه باید 
مســئولیت مشــکالت را بپذیرند و با وحدت و 
همدلی ضمن مأیوس کردن دشمن از توطئه، 
مردم را به شرایط کشور و آینده امیدوار و دولت 
را نیز در اصالح و پایــداری اقتصاد به نفع مردم 

یاری کنند.

 ترامپ فردا درباره برجام
 اعالم نظر می کند

رویترز: وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که دونالد 
ترامپ، رییس جمهوری این کشور، فردا تصمیم 
خود درباره ادامه تعلیق تحریم های هســته ای 
علیه ایران را اعالم می کند. »دیوید گلدشتاین« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که 
ترامپ پیش از اعالم تصمیم خود در روز جمعه، با 
»رکس تیلرسون« وزیر خارجه و »جیمز متیس« 
وزیر دفاع خود دیدار خواهد کرد.ترامپ روز ۲3 
مهرماه ســال جاری از تایید برجام خودداری 
کرده و با این کار سرنوشت این توافق را به کنگره 
ســپرد تا درخصوص بازگشــت تحریم های 
 هسته ای و یا تغییر قوانین مربوط به این توافق 

تصمیم گیری کند.

ظریف، عازم مسکو  شد
وزیر خارجه کشورمان به منظور دیدار با همتای 
روسی خود، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.
محمدجواد ظریف به منظور دیدار با »سرگئی 
الوروف« همتای روسی خود تهران را به مقصد 
مسکو ترک کرد.ســفر ظریف به مسکو با هدف 

رایزنی درباره برجام انجام می شود.

هشدار ترکیه به ایران و روسیه!
وزیر خارجه ترکیه ضمن »وحشیانه« خواندن 
حمالت هوایی دولت ســوریه به ادلب، از ایران 
و روسیه خواســت به وظایف خود جهت حفظ 
آتش بس در این کشــور عمــل کنند.»مولود 
چاووش اوغلــو« وزیر خارجــه ترکیه گفت که 
روســیه و ایران باید مانع حمالت هوایی دولت 
ســوریه به معارضان شــوند.چاووش اوغلو طی 
مصاحبه با خبرگزاری »آناتولی« ادعا کرد دولت 
سوریه به بهانه مبارزه با گروه تروریستی »جبهه 
النصره«، غیرنظامیان را در ادلب بمباران می کند.

وی با بیان اینکه این بمباران ها باید متوقف شود، 
از ایران و روســیه خواســت به وظایف خود به 
عنوان کشورهای ضامن )آتش بس( در مذاکرات 
آستانه عمل کرده و مانع حمالت هوایی دولت 

سوریه شوند.

تکذیب خبر نامه سید حسن 
نصرا... به رهبر انقالب

شبکه المیادین به نقل از منابع موثق خود، خبر 
ارسال نامه دبیرکل حزب ا... لبنان به رهبر معظم 
انقالب را تکذیب کرد.این شبکه به نقل از منابع 
موثق خود اعالم کرد که »اخباری که اخیرا در 
مورد نامه سید حســن نصرا... به رهبر انقالب 

اسالمی ایران منتشر شده است، صحت ندارد«.

محمدرضا عارف
رییس مجمع نمایندگان تهران:

پارلمان

نقوی حسینی درخواســت تعدادی از نمایندگان 
انگلیس برای تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران 
به بهانه ســرکوب معترضان در ایــران را مضحک 
خواند و گفــت: این ادعا در حالی مطرح شــده که 
سپاه به موضوعات اعتراضات اخیر ورود نکرده است.

وی افزود: تضعیف منابع اقتدار و پایداری جمهوری 
اسالمی ایران یکی از موضوعاتی است که در دستور 
کار معاندان و دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران 

قرار دارد.
به گفته وی، ســپاه پاســداران همواره از ســوی 
قدرت هــای ســلطه گر از جمله آمریــکا و برخی 
کشورهای اروپایی و حتی منطقه ای که در راستای 
سیاست های آمریکا و غرب حرکت می کنند مورد 
هجمه قرار گرفته است، همواره تالش می کنند که 
ســپاه را تضعیف و تحریم کرده و علیه آن فضای 
تبلیغاتی درست کنند و حتی دســت به اتهامات 
تروریستی زنند، این همان کاری است که چندی 

پیش آمریکایی ها انجام دادند.  

تروریستی خواندن سپاه 
مضحک است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

درگیری یک زن ضد روسیه 
در اوکراین با یک طرفدار 

روسی ماسک زده

دیپلماسی سکوت!

پیشنهاد سردبیر:

عارف با بیان اینکه کارگروهی را تشکیل داده 
بودیم تا در فاز اول پیگیر وضعیت دانش آموزان 
و دانشجویان بازداشت شــده در حوادث اخیر 
باشد، اظهار کرد: گزارش هایی که در رابطه با 
دانش آموزان داریم، جز یکــی دو مورد که در 
بازداشت هستند، تقریبا مسئله ای باقی نمانده 

و بقیه آزاد شده اند.
رییس فراکســیون امید مجلس با بیان اینکه 
کمیته وضعیت ســایر بازداشت شدگان را نیز 
پیگیری می کند، گفــت: تقاضای نمایندگان 
عضو مجمع 3۵ نفره اســتان تهران در جلسه 
با مسئوالن ســازمان اطالعات استان این بود 
که هماهنگی های الزم انجام شود تا بازدیدی 
از بازداشتگاه اوین داشــته باشند و در جریان 
مسائل و مشکالتی که مطرح است، قرار گیرند.

به جز دو مورد،بقیه دانش آموزان 
بازداشتی آزاد شده اند

حجت االسالم تقوی
قائم مقام جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

آیت ا... مکارم شــیرازی اظهار کرد: در گوشــه و 
کنار کشــور افرادی می خواهند بعــد از خاموش 
شــدن آتــش فتنــه، نزاع هــای انتخاباتــی راه 
 بیندازند و جناح ها، حوادث اخیــر را به گردن هم

 بیندازند.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به کار جدید شهرداری 
تهران ادامه داد: شــهرداری تهــران محلی برای 
اعتراضات آماده کرده که خیلی خوب اســت ولی 
شرطش این است که مســئولین هم آنجا باشند و 
اعتراضات را بشنوند و پاســخ دهند؛ هر گروهی به 
نوبت برود اعتراض کرده و راه حل بدهد وگرنه اینکه 
جایی برای اعتراض داشته باشیم ولی کسی جواب 

ندهد فایده ندارد.
آیت ا... مــکارم شــیرازی با بیــان اینکــه نباید 
مشــکالت اقتصادی مردم را توجیــه کنیم گفت: 
برخی حوادث را توجیه می کنند در حالی که باید 
 تلخ و شــیرین را بپذیریم و برای رفع مشکالت راه

 حل بدهیم.

 نباید مشکالت اقتصادی مردم را 
توجیه کنیم

آیت ا... مکارم شیرازی:

دیدگاه

حجت االســالم ســیدرضا تقوی گفت: این 
افتخار ماست که آمریکایی ها و اسراییلی ها 
دشمن نماز جمعه هســتند. وقتی مصالها 
و دفاتر امــام جمعه را مورد هــدف قرار می 
 دهند، این نشــان دهنده صحیــح بودن راه 

ماست.
وی افزود: هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند بدیل 
نماز جمعه باشــد. ائمه جمعه با وجود همه 
مخالفت هایــی که با نماز جمعه می شــود، 
حضور تاثیرگذاری دارند. در همین فتنه اخیر 
در 1۵ شهر، به مصلی و دفاتر ائمه جمعه حمله 
شــد. چرا امامان جمعه مورد هجمه قرار می 
گیرند؟ چون اینها مانند کوه ایستاده اند و مردم 
انقالبی را هماهنگی مــی کنند و در صفوف 

فشرده در برابر هجمه ها قرار می دهند.

افتخار ماست که آمریکایی ها 
دشمن نماز جمعه هستند

پیشخوان

بین الملل

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای با اکثریت قریب 
به اتفاق آرا، جمهوری اســالمی را به نقض حقوق بشــر متهم و از 
ناآرامی های اخیر در برخی شــهرهای ایران ابــراز حمایت کرد.

براساس گزارش ها، قطعنامه 676 به بهانه حمایت از آزادی بیان 
مردم ایران، محکومیت سرکوب اعتراضات مشروع  و دسترسی به 
فناوری های ارتباطی تدوین و با 41۵ رای مثبت در صحن مجلس 
نمایندگان آمریکا مورد تصویب قرار گرفته است.براساس گزارش 

تلویزیون صدای آمریکا، این قطعنامه آنچه که نقض حقوق بشــر 
توسط ایران، فساد و فعالیت های بی ثبات ساز آن در خارج از جمله 
حمایت از گروه هایی مانند حزب ا... و حمایت از ســوریه توســط 
تهران ایران خوانده شده را محکوم کرده است.براساس این گزارش، 
این قطعنامه از دولت آمریــکا می خواهد با اعمــال تحریم های 
هدفمند، نقض مداوم حقوق بشر از سوی تهران را پاسخ دهد و از 
دولت ها و ســازمان های دموکراتیک بخواهد به طور شفاف، حق 

مردم ایران را برای زندگی در یک جامعه آزاد حمایت کنند!
هفته گذشــته بالفاصله پس از شــکل گیری برخــی تجمعات و 
ناآرامی ها در چند شهر ایران، بسیاری از نمایندگان سنا و مجلس 
نمایندگان آمریکا همصدا با »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
از این ناآرامی ها اظهار خرسندی کرده و ابراز امیدواری کردند که 
بتوان از این بهانه برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران استفاده 

کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد

  همه باید پاسخگوی 
اعتراض های مردم باشیم

 رهبر انقــاب: زخم 
مشکات کشور را درمان 

کنیم

 به جای گرانی، خرج 
دولت را کم کنید

فارس: اینستاگرام، صفحه منتســب به فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را بست.

 صفحه رسمی سردار قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط اینستاگرام 

بسته شد!
هفته گذشته بود که صفحه اینستاگرام سرلشکر قاسم سلیمانی، کلیپی هولناک از جنایات داعش و اهداف 

آنها منتشر کرد، اما اینستاگرام این پست را حذف کرد. 
تاکنون چندین بار صفحه اینستاگرام سردار ســلیمانی توسط اینستاگرام بسته شده است.گفتنی است 
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران یکی از فرماندهان برجسته و شناخته 
شده در دنیاست که نقش بسزایی در نابودی و تغییر روند جنگ های داعش در کشورهای عراق و سوریه 

داشته است.

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه رفع فیلتر اینستاگرام 
خالف موازین قانونی بود، از ارسال اخطاریه دادستانی کل کشور 

به وزارت ارتباطات خبرداد.
عبدالصمد خرم آبادی در قالب یادداشتی در پاسخ به این سوال 
که چرا با وجودی که اینســتاگرام دارای میلیون ها محتوای 

مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسالمی و غیر اخالقی است، دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع 
قضایی نمی خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟در کانال شخصی خود نوشته است:بله کامال درست 
است، شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطالع رسانی است؛ اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر 
قابل کنترل است که میلیون ها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخالقی و علیه 
مقدسات اسالمی را منتشر می کند. وزارت ارتباطات بدون توجه به مسائل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه 

موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.

اینستاگرام، صفحه 
منتسب به سردار 
سلیمانی را بست!

معاون دادستان کل کشور:
رفع فیلتر اینستاگرام 
خالف موازین قانونی بود

ننــد  ما : ی نگیر جها
هاشــمی اعترضات را به 

رسمیت بشناسیم

گرانی  تحمــل  مردم 
جدید را ندارند

سمیه پارسادوست 

دیپلماسی سکوت!کسی به فکر »شیخ« نیست؛
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 مجلس با حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر 
مخالف است

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

کافه اقتصاد

با ۳۵ میلیون تومان چه 
خودروهایی می توان خرید؟

بــا مبلــغ ۳۵ میلیــون تومان امــکان خرید 
خودروهایی مانند هیونــدای آوانته دنده ای، 
مزدا ۳۲۳ دنده ای، پــژو ۲۰۶ تیپ ۵، لیفان 
)۶۲۰( ۱.۸ لیتر، پژو پارس دوگانه سوز و موارد 

مشابه را دارید.

سود سهام عدالت برای بعضی 
سهامداران، واریز نشده 

برداشت شد
سود سهام عدالت به حساب مشموالن واریز شد 
اما برخی مشــموالن اعالم کردند که این سود 
از حسابشان برداشت شده است.این مسئله با 
اما و اگر و ابهامات متعددی روبه روســت؛ چرا 
که رقم های متفاوت به عنوان ســود ســهام 
عدالت به حساب مشموالن واریز شده است و 
برخی مخاطبان اعالم کردند که از سود سهام 
آنها نیز بــدون اجازه برداشــت صورت گرفته 
است.یکی از این افراد به فارس گفته ۲۶هزار و 
۶۰۰تومان سود سهام عدالت به حسابش واریز 
شده که مانده آن حســاب نیز البته ۲7هزار و 
۶۰۰ تومان ثبت شده اما در عین حال این مبلغ 
قابل برداشت نیست. ســپس پیامکی از همان 
سود سهام واریزی آمده و نشان می دهد بابت 
»دریافت ســود، معطلی، بیمه و اصل« مبلغ 
۲۲هزار و ۶۰۰ هزار تومان کســر شده است.

براین اســاس برخی دیگر از مشموالن عنوان 
کرده اند هنوز سود سهام آنها واریز نشده است. 
بعضی از این ســهامداران مانده بهای ســهام 
۴7۰هزار تومانی اعالم شــده از سوی دولت را 
نیز پرداخت کرده اند؛ اما هیچ پولی به حساب 

آنها واریز نشده است.

بازار

ماشین حساب

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
بسته های اقتصادی درازمدت 

راهگشای معضل ها نیست
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: بسته های 
اقتصادی درازمدت که دولت برای رونق اقتصادی 
تدارک می بیند، راهگشای حل معضالت اقتصادی 
امروز نیست. رسول جهانگیری اظهارداشت: دولت 
به منظور رونــق اقتصادی برنامه هــای درازمدتی 
تدوین می کند که بسیاری از این برنامه ها در کوتاه 
مدت نتیجه عکس دارد. وی بیان داشت: الزم است 
در کنار برنامه های اقتصادی که برای امور زیربنایی 
کشور تعریف می شود، نسخه کوتاه و میان مدت هم 
برای مردم بپیچند تا در فاصله زمانی کوتاه، هسته 
کار اقتصادی از هم نپاشد. رییس اتاق اصناف استان 
اصفهان اعالم کرد: امروز نیازمند یکسری اصالحات 
در سیستم اقتصادی کشور هستیم که در وهله اول 
به یک جراحی اقتصادی در مباحث پولی کشور نیاز 
داریم؛ البته با کنترل تورم ۴۰ درصدی و تک نرخی 
کردن آن از سوی دولت، این جراحی را شاهد بودیم 
و هر جراحــی در مقاطعی تبعات خــود را بر جای 

می گذارد که دور از انتظار نیست.

موسوی در تشریح نشست مجمع 
نمایندگان استان با وزیر نیرو:

کارگروه ملی احیای زاینده رود 
تشکیل می شود

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان، از تشکیل 
کارگروه ملی احیای زاینــده رود خبر داد و گفت: با 
قول مســاعد وزیر نیرو و با حضور بخش خصوصی، 
نهایتا تا دو ســال آینده از پروژه مهم تونل سد سوم 
کوهرنگ بهره برداری شود. سید ناصر موسوی الرگانی 
گفت: در این نشست مشکالت کمبود آب در استان 
اصفهان در بخش های آشــامیدنی، کشــاورزی و 
صنعتی از زبان نمایندگان مطرح شد که این کمبود 
آب در اســتان در حال تبدیل به یک چالش است. 
وی ادامه داد: وزارت نیرو بــرای حل بحران آب در 
استان های مختلف برنامه ریزی های جدی دارد که 
این برنامه ها در جلسات شورای عالی آب و در نشست 
با رییس جمهور نیز پیگیری و مطرح شده است که 
امیدواریم مشکالت آب در استان هایی که با چالش 
مواجه هستند با برنامه های وزارت نیرو حل و فصل 
شود. موســوی الرگانی اضافه کرد: در این نشست 
همچنین مطرح شــد که بخش خصوصی آمادگی 
دارد تا سد تونل سوم کوهرنگ را که در حال حاضر 
احداث آن به دالیلی متوقف است، به عهده گیرد و 
چنانچه روند ساخت این سد با بودجه هایی ادامه یابد 
که دولت به صورت قطره چکانی برای پیشبرد پروژه 
در نظر می گیرد، ســاخت این پروژه سال ها ادامه 

خواهد داشت و به نتیجه نخواهد رسید.

به منظور افزایش نظارت بر سالمت دام 
صورت گرفت؛

قرنطینه دام در ورودی های پنج 
شهرستان

هفت پســت موقت قرنطینه دامپزشکی در استان 
اصفهان راه انــدازی شــد.رییس اداره قرنطینه و 
امنیت زیســتی اداره کل دامپزشکی استان گفت: 
این پست ها در  ورودی شهر ستان های گلپایگان، 
فریدن، نایین، خوانسار و نجف آباد به منظور  کنترل 
مجوزهای بهداشــتی محموله های دامی و طیور  

راه اندازی شد.
منصور کیمیایی با اشــاره به اینکه با راه اندازی این 
پســت ها، امکان فعالیت شــبانه روزی به منظور 
برخورد جدی با ورود غیر قانونی محموله های دامی 
به استان  فراهم می شود، افزود: تامین بهداشت دام، 
طیور، آبزیان و فرآورده های آن و پیشگیری از شیوع 
بیماری های شایع دامی از جمله اهداف راه اندازی 
پست های قرنطینه در استان است. وی گفت: در این 
پست ها با خودرو ها و افراد متخلف که دارای مجوز 

نباشند برخورد قاطع صورت می گیرد.

روز گذشــته مالکان و راننــدگان تانکرهای حمل 
ســوخت در اســتان اصفهان در اعتــراض به طرح 
برندینگ شــرکت نفــت از حمل بار ایــن منطقه 
خودداری کرده اند.بر اساس خبر و تصاویری که در 
شــبکه های اجتماعی  و گروه های مرتبط با مالکان 
و رانندگان تانکرهای حمل ســوخت منتشر شده و 
در اختیــار تین نیوز نیز قرار گرفته اســت، اعتراض 
در منطقــه اصفهان بــه دنبال به نتیجه نرســیدن 
پیگیری هایی بوده که در این زمینه انجام شده است.

اعتراض به طرح برندینگ شــرکت نفت از مدت ها 
قبل مطرح شــده و پیش از این فعاالن بخش حمل 
سوخت در استان های مختلف نسبت به اجرای این 
طرح اعتراض کرده اند که با وساطت نمایندگان دولت 
در استان ها این اعتراضات متوقف شده بود. همچنین 
چندی پیش بود که تشکل های صنفی رانندگان و 
مالکان نفتکش سراسر کشــور در نامه ای به رییس 
مجلس، با استثماری خواندن طرح برندینگ شرکت 
نفت، خواســتار توقف کامل اجرای این طرح شده 
بودند.در بخشی از این نامه که رونوشت آن به دفتر 

مقام معظم رهبری، معاونت سیاسی امنیتی وزارت 
کشور، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام،  وزیر 
اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی ایران نیز ارسال شده بود، چنین آمده است: ادامه 
این طرح باعث نگرانی و تشویش اذهان رانندگان و 
مالکان نفت کش در سراسر کشور شده است و شرکت 
ملی پخش، با هدف ایجــاد این طرح، افزایش کرایه 
حمل فرآورده های نفتی را به مدت سه سال به تعویق 
انداخته و آن را منوط بــه پذیرش طرح برندینگ از 

طرف مالکان نفتکش کرده است.

در اعتراض به طرح برندینگ صورت گرفت:

خودداری رانندگان تانکرها از حمل سوخت در منطقه اصفهان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
با بیان اینکه اســتان اصفهان بیش از ۱۳۰۰ پروژه 
ناتمام دارد، گفت: برخی از این پروژه ها جزو مطالبات 
اصلی مردم هستند ولی تعداد زیادی از پروژه ها مورد 
نیاز و مطالبه مردم نیستند. نعمت ا... اکبری با اشاره 
به کلیات بودجه استان اظهار داشت: بودجه ای که 
برای سال آینده تحت الیحه بودجه تنظیم و تقدیم 
به مجلس شده، از چند منظر با سال های قبل تفاوت 
دارد.وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور 
ماه ها قبل جلســاتی را برگزار و فعالیت هایی را در 
دســتگاه های مختلف تعیین کرد، گفت: درسطح 
ملی موفق شدیم تنها ۳۵ درصد از بودجه را مبتنی 
بر عملکرد بنویسیم؛ ولی در سطح دستگاه ها قریب 
به ۱۰۰ درصد این موضوع امکان پذیر شــد. اکبری 
بیان کرد: طبیعتا برای ســال های آینده باید مبانی 
حسابداری و ثبت عملیات را اصالح کنیم تا به یک 
بودجه ریــزی مبتنی بر عملکرد بــه معنای واقعی 
برسیم. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان با بیان اینکه مهم ترین نکته در الیحه بودجه 

97، تفویض اختیار به استان هاست، خاطرنشان کرد: 
در سال 9۶ متوســط بودجه جاری یا تملک دارایی 
تنها ۵ درصد در اختیار استان ها و سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی بود. 
وی با بیان اینکه مدیریت استان تنها برای ۵ درصد 
از بودجه استان تصمیم می گرفته است، ادامه داد: 
همچنین 9۵درصد برای بودجه هر استان در مرکز 
تصمیم گرفته می شد؛ اما اکنون با تفویض اختیار به 
استان ها مدیریت اســتان برای ۳۰درصد از بودجه 

استان تصمیم گیری می کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

استان اصفهان بیش از ۱۳۰۰ پروژه ناتمام دارد

معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: یک شرکت هندی به ذوب آهن اصفهان معرفی شد تا با 
تحویل مواد اولیه و شمش به ذوب آهن، ریل ملی کشور به تولید انبوه برسد.مازیار یزدانی افزود: تولید انبوه ریل ملی 
در کشور برای ما اهمیت زیادی دارد و هرچه ذوب آهن اصفهان ریل بومی تولید کند، در شبکه ریلی و خطوط مترو 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای اجرای طرح تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان ۲۸/۲میلیون یورو اعتبار 
ارزی و ۵7۳ میلیارد ریال اعتبار ریالی هزینه شده است. براساس این قرارداد ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین 

تولیدکننده ریل در خاورمیانه متعهد است ۴۰ هزار تُن ریل موسوم به C33 را به راه آهن تحویل دهد.

 همکاری  هندی ها 
با ذوب آهن اصفهان 
برای تولید ریل ملی 

عت
صن

به نظر شما، اصفهانی ها بیشتر ترجیح می دهند سرمایه گذاری کنند یا 
سرمایه خود را پس انداز کنند؟

اینکه کدام یک از راه های فوق، تاثیرگذار و برای افزایش سرمایه و رشد 
اقتصادی مطلوب است، یک موضوع بوده و اینکه قدرت ریسک پذیری 
داشته باشیم یا نه، روی دیگر سکه است که می توان با پرداختن به آن 

سنجید که اصفهانی ها جزو کدام دسته هستند. 

اصفهانی ها به عنوان مغزهای اقتصادی کشــور شناخته می شوند؛ این 
تعریف، یک شبه توسط عده ای خاص به وجود نیامده است. برخی این 
اقتصادی بودن را خساست نامگذاری می کنند اما بد نیست بدانیم که 
خساست با اقتصادی فک کردن تفاوت دارد؛ چرا که عملکرد اصفهانی ها 
در حوزه های متفاوت اقتصادی نشان داده اســت که نه تنها خسیس 
نیستند، بلکه در مواقع لزوم بسیار بیشتر از سایرین بر نحوه خرج خود 
متمرکز می شوند و به عبارتی دو دوتا چهارتای اصولی انجام می دهند.

اصفهانی هــا اصوال بی گدار بــه آب نمی زنند؛ یعنــی اینکه حتی اگر 

بخواهند در یک سرمایه گذاری کوچک هم شرکت کنند، تا تاریخچه آن 
پیش خواهند رفت. اما این روند، همیشه هم برای آنها بازدهی مطلوبی 
نداشته است چرا که طی سال های اخیر شــاهد بوده ایم که این مردم 
اقتصادی با توجه به اینکه سعی کرده اند همیشه مو را از ماست بیرون 
بکشــند، در بســیاری از مواقع با ضررهای زیادی مواجه شده اند که از 
نمونه های بارز آن شاید بتوان به تاسیس صندوق های قرض الحسنه ای 
که از اصفهان شروع شد اشــاره کرد که اگر چه نتیجه مطلوبی داشته 
است، اما به یکباره دچار مشکالتی شد که تا مدت ها اصفهانی ها درگیر 
پس گرفتن اصل ســرمایه خود بودند؛ یا همین اواخر که رییس پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان در مهرماه ســال جاری از وجود حدود ۶۰۰۰ 
میلیارد تومان طال و جواهرات در خانه اصفهانی ها خبر داد. این خبر به 
دنبال برآورد کشفیات صورت گرفته از سارقان بوده است، نه موجودی 
حال حاضر شهروندان. دلیل این عدم سرمایه گذاری را شاید بتوان در 
بی اعتمادی اخیر مردم به بازار پرتالطم عنوان کرد و بروکراسی اداری 
دست و پاگیری که نمی گذارد سرمایه گذاری روند مطلوب خود را طی 
کند. در مجموع می توان چنین عنوان کرد که حال و روز سرمایه گذاری 
این روزها در اصفهان چندان مطلوب نیست. نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان هم سرمایه گریزی از اصفهان را یکی از مشکالت اقتصاد استان 
اصفهان اعالم کرد و با اشــاره به اینکه افزایش زیرســاخت هایی نظیر 
کارخانه ها، تجارت، کشاورزی و ســرمایه گذاری، از مهم ترین نیازهای 
توسعه است، بیان کرد: فراز و نشــیب های اقتصادی کشور، بخصوص 
در چند سال اخیر، وضعیت فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت 
را تحت تاثیر قرار داده اســت و فعالیت تولیدکننــدگان این حوزه، با 

مشکالتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی، دچار مشکل شده است.
سرمایه های سرگردان و نقدینگی ســیال، در یک اقتصاد پویا، سالم و 
رو به رشد، باید به سمت تولید حرکت کند و در فعالیت های تولیدی و 
غیرراکد پناه گیرد؛ موضوعی که در اکثر اوقات نادیده گرفته می شود و 
یا جهت دهی مطلوبی به خود نمی گیرد. به هر حال باید توجه داشت که 
انباشت سرمایه در خانه ها و بانک ها، رکود در بازار سرمایه را به همراه 

می آورد که این خود آفت دیگری است. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،436،000
تومان

716،000نیم سکه
تومان

412،000ربع سکه
تومان

279،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

137،010
تومان

      قیمت سکه و طال

FX-991 ES PLUS کاسيو 

 95,000
تومان

FX-4500PA کاسيو 

 125,000
تومان

CS-2130 شارپ مدل

 تخلیه روستایی در سوئیس
از ترس وقوع بهمن!

عکس روز

خبرانرژی

تعداد 9 کارآفرین استان اصفهان مجوز دریافت تسهیالت 
اشتغال را دریافت کردند. مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره 
کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گفت: در نخستین 
نشست کمیته منتخب کارگروه تخصصی اشتغال اصفهان، 
مجوز اعطــای حــدود ۴۰۰میلیارد ریال تســهیالت به 

کارآفرینان  استان صادر شد. ســید کمال الدین میرهادی با بیان اینکه این تســهیالت با سود ۱۸درصد در 
اختیار متقاضیان قرار می گیرد افزود: به هریک از این کارآفرینان دو تاشش درصد یارانه نیز تعلق می گیرد. 

وی کشاورزی، خدمات سالمت و صنایع تبدیلی را از حوزه های فعالیت طرح های تصویب شده دانست و گفت: 
با ایجاد این طرح ها زمینه اشتغال ۱۶۶نفر به طور مستقیم  در استان ایجاد می شود. 

امسال هزار و ۶۰۰میلیارد تومان تسهیالت فراگیر اشــتغال زایی برای اجرای طرح های کشاورزی، صنعت و 
خدمات در استان اختصاص یافته است.

ارائه تسهیالت اشتغال 
به کارآفرینان 
اصفهانی

مدیر مجتمع معدنی نخلک گفت: میزان تولید کنســانتره سرب 
مجتمع معدنی نخلک در سال جاری درمقایسه با سال قبل هفت 

درصد افزایش یافته است.
حمید منتظری افــزود: مجتمع معدنی ســرب نخلک از ابتدای 
فروردین تا پایان آذرامسال، ۲ هزار و ۱9 تن کنسانتره سرب تولید 
کرد؛ درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار 

و ۸79 تن بود.

وی افزود: همچنین میزان تولید این شــرکت نســبت به برنامه 
)یکهزار و ۳۳۵ تن(، ۵۱ درصد رشد را نشان می دهد.

منتظری گفت: مجتمع معدنی سرب نخلک در 9 ماه سال جاری، 
۲ هزار و ۴۳۴ تن محصول به شــرکت های تولیدکننده شمش 
سرب ارســال کرد که در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته 

)یکهزار و ۸۳۰ تن(، حاکی از افزایش ۳۳ درصدی است.
وی افزود: این مجتمع تا پایان آذر امسال ۲۸ هزار و ۱۳9 تن ماده 

معدنی استخراج کرد که نسبت به میزان ماده استخراجی مدت 
مشابه سال گذشته )۲۱ هزار و ۴۸ تن(، ۳۴درصد رشد را نشان 

می دهد.
مدیر مجتمع نخلک گفت: در ســال جاری ۸۰ نفر کارگر ساده 

بومی جدید در این معدن مشغول به کار شدند.
معدن نخلک در شمار معادن قدیمی ایران است؛ به گونه ای که 

سابقه فعالیت معدن کاری در این محل به قرن ها قبل می رسد.

در یکی از قدیمی ترین معادن استان صورت گرفت؛
افزایش تولید کنسانتره سرب مجتمع معدنی نخلک

نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین 
میاندشــت در مجلس گفت: مجلس با حــذف یارانه 
۳۰میلیون نفر مخالف اســت؛ چرا که در این صورت به 

جامعه شوک وارد می شود.
اکبــر ترکی با بیــان این مطلــب، افــزود: دولت باید 

دهک های باال را شناسایی و حذف کند؛ ولی یارانه دهک های پایین حفظ شود و حتی اگر بتوانند، برخی 
از دهک ها را تقویت کنند.

نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
باید یارانه اقشار آسیب پذیر همچون افراد زیر پوشــش کمیته امداد و بهزیستی تقویت شود. وی گفت: 
یکی از مسائل عنوان شده در برنامه ششم توسعه این است که به اقشار آسیب پذیر و افرادی که زیر پوشش 

کمیته امداد و بهزیستی هستند کمک بیشتری صورت گیرد؛ بنابراین باید یارانه این افراد تقویت شود.

مجلس با حذف یارانه 
۳۰ میلیون نفر مخالف 
است

   همیشه پای قوانین دست و پاگیر در میان است؛

نمره ضعیف اصفهانی ها در سرمایه گذاری

 123,000
تومان

فاطمه جبلی
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تازه ترین اثر جذاب کارگردان وسواسی را ببینید؛

لذت تماشای سه تا بیلبورد!

اساتید روی صحنه

پیشنهاد سردبیر:

ستاره گلدن گلوب 2018، فیلم مارتین مک دونا بود: » سه بیلبورد خارج 
از ابینگ، میزوری«. داستان فیلم درباره میلدرد )فرانسیس مک دورمند( 
مادر تنهایی است که در یک شهر کوچک با فقدان بزرگ قتل دخترش 
زندگی می کند. دختِر میلدرد ماه ها پیش، پس از اینکه مورد آزار و اذیت 
قرار گرفت کشته شــد و از آن پس، او منتظر یافتن قاتل و محاکمه وی 
توسط پلیس است. اما این انتظار به نظر می رسد که هرگز پایانی نداشته  
باشد؛ چراکه رییس پلیس شهر )وودی هارلســون( تابه حال نتوانسته 
ردپایی از قاتل بیابد. همین موضوع باعث می شود تا میلدرد شخصا وارد 

عمل شده و اقداماتی انجام دهد که پلیس را وادار به واکنش کرده و...
مک دونا پس از »در بروژه« و »هفت روانی«، این بار با »سه بیلبورد....« 
به سینما بازگشته است. در اثر قبلی اش یعنی »هفت روانی« توانسته بود 
ترکیب جذابی از جنون فانتزی را به نمایش بگذارد، اما در »سه بیلبورد 
خارج از ابینگ، میزوری« این جنون رنگ و لعاب فانتزی اش را تا حدودی 
از دست داده و این بار در فضایی رئال و با انسان هایی معمولی به تصویر 

کشیده شده است.
فقدان فرزند، اتفاقی اســت که می تواند از یک مادر معمولی که در یک 
فروشگاه کار می کند، یک ماشین خشــونت غیرقابل کنترل بسازد؛ به 
نحوی که حتی پلیس هم در برابر اقدامات او کم بیاورد! »میلدرد« نقش 
مادر داغ دیده ای که به فکر انتقام اســت را به بهترین شکل ممکن ایفا 
کرده است. مجنون نیست اما خشونتی غیرقابل وصف تمام وجودش را 

دربرگرفته است. 
فیلم  مک موقعیت هایی طنز هم دارد که البته با زبانی تلخ و گاهی گزنده 
به تصویر کشــیده شده است. تســلط مک دونا بر اجرای موقعیت های 
کمیک و البته دیالوگ های نافذ و بُرنده که در دو اثر قبلی این کارگردان 
نیز شاهدش بودیم،به خوبی این نکته را به اثبات می رساند. دیالوگ ها 

عالی و البته دکوپاژ هم فوق العاده است. 
آخرین اثر مک دونا یک درام ارزشمند است با فیلم نامه ای بدون نقص 
و البته بــازی بی نظیر بازیگرانش که بار دیگر نشــان از وســواس ویژه 
کارگردان در انتخاب بازیگر، فیلم نامه و ســایر اجــزا دارد. در این میان 
کســانی که این فیلم را تماشــا کنند، قطعا بیش از همه مجذوب بازی 
فوق العاده مک دورمند خواهند شد که به احتمال زیاد از نامزدهای اسکار 
هم خواهد بود. مک دورمند بهترین بازیگر زن گلدن گلوب 2018 هم 

شد و حاال برای تصاحب اسکار نیز شانس باالیی دارد. 
در نهایت اینکه »ســه بیلبورد خارج از ابینگ، میــزوری« قطعا یکی از 
بهترین های 2017 بود؛ اثری که از فیلم نامه و کارگردانی تا بازیگری و 
حتی فیلم برداری، مهر و امضای کارگردان پُر وسواسش را در خود دارد.  
این فیلم روایتگر همه چیز هست؛ از رنج، خشم و انتقام گرفته تا امید و 

عشق. از دیدن این فیلم لذت می برید، امتحانش خالی از لطف نیست!

سمیه پارسادوست

»عصار« و »روحانی« در اصفهان به اجرای زنده می پردازند؛
اساتید روی صحنه

علیرضا عصار، خواننده موسیقی پاپ کشور، پس از وقفه ای 7 ساله، امشب در اصفهان به روی سن می رود. آخرین کنسرت 
عصار، آبان ماه 1۳8۹ طی سه شب متوالی در تاالر رودکی اصفهان برگزار شد و حاال این خواننده پس از گذشت 7 سال،  

بار دیگربرای اجرای زنده کنسرت خود به اصفهان می آید.
قرار است در این کنسرت از بین 28 قطعه موسیقی به نام های قدسیان آسمان، کویر غربت، انسانم آرزوست، کوچ عاشقانه، بارون، حال من 
بی تو، هم زبون، من مست و تو دیوانه، عشق الهی، دیوونگی، مسلمانان، خیال نکن نباشی، خیابان خواب ها، ای عاشقان، تو در جان منی، 
محتسب، سهم من، من با توام، بن بست، چنگ و عود، بت ها، فتوای تاک، به حرفم می رسی، فتنه، منتظر بودم، اصال به من چه، نوجوونی 
و خمره های قونیه، 18 آهنگ به درخواست مخاطبان اجرا می شود و علیرضا عصار دو قطعه از این آهنگ ها را خود با پیانو خواهد نواخت.

این کنسرت امشب در دو سانس 18 و 21 در تاالر رودکی اصفهان برگزار می شود. 
تاالر رودکی فرداشب هم یک میهمان ویژه دارد. شهداد روحانی فردا شب به اصفهان می آید تا اصفهانی ها شاهد کنسرت رسیتال پیانو به 
نوازندگی رهبر ارکستر سمفونیک تهران باشند. کنسرت رسیتال پیانوی شهداد روحانی سال 1۳۹۴ برای نخستین بار در سالن مجموعه 
فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان برگزار شد و این بار تصمیم گرفته شد تا در سالن بزرگ تری میزبان اجرای موسیقی توسط روحانی 
باشیم. قطعاتی که قرار است  در این کنسرت نواخته شــود، تنها محدود به تک نوازی پیانو نیست و در آن، ضمن نواختن قطعاتی مثل 
»رقص بهار« و ... توسط این موسیقیدان برجسته، شاهد همنوازی سازهای کوبه ای دف، تنبک و کاخون که توسط آرش اسالمی نواخته 
می شود نیز خواهیم بود.عالقه مندان برای شرکت در کنسرت رسیتال پیانو شهداد 
روحانی می توانند با تهیه بلیت از سایت رسا کنسرت، جمعه)فردا( 22 دی ماه 

رأس ساعت 20 به تاالر رودکی اصفهان مراجعه کنند.

»آپاندیس« سینمای 
اصفهان عود کرد!

»آپاندیس« یک فیلم داســتان گوی 
اجتماعی در لوکیشــن پرتنش یک 
بیمارستان اســت که این روزها در ۳ 
سانس مختلف در پردیس سینمایی 

چهارباغ آماده اکران است.
نخستین اثر بلند حســین نمازی با 
موضوعی اجتماعی این روزها میهمان 
پرده پردیس سینمایی چهارباغ است. 
» آپاندیس« فیلمی است که داستان 
آن در یک بیمارســتان می گذرد و از 
این لوکیشن خاص که پر از اضطراب 
و نگرانی است به مسائل جامعه اشاره 

دارد.
»آپاندیس« به تهیه کنندگی مقصود 
جباری  توانســته در بخش مسابقه 
چهل و یکمین جشنواره جهانی فیلم 
مونتــرال به نمایش در آیــد و جایزه 
بهترین فیلم نامه این جشــنواره را از 
آن خود کند. این فیلم با بازی متفاوت 
آنــا نعمتــی و امیرعلــی دانایی، در 
جشنواره سالمت هم اکران پرشوری 
داشته اســت. »آپاندیس« یک فیلم 
داســتان گوی اجتماعی در لوکیشن 
پرتنش یک بیمارســتان اســت که 
سازنده آن با قراردادن شخصیت های 
اصلی قصــه خــود در موقعیت های 
خاص، به تعریف و تبیین ســینمایی 
عملکردها و برخوردهای آنها پرداخته 
و تصاویری آشنا و ملموس از زندگی 
آدم های آشــنای جامعه ارائه کرده 
است. فیلم دیالوگ محور »آپاندیس«، 
داستانی باورپذیر و شخصیت هایی به 
نسبت پذیرفتنی با مشکالتی ملموس 
دارد که با هوشمندی فیلمساز تبدیل 
بــه اثــری غیرکلیشــه ای در مقابل 
فیلم های به اصطــالح اجتماعی این 

روزهای سینما شده است.

سینما

 الناز شاکردوست
 در افتتاحیه رستوران برادرش!

 میز شام الکچری شبنم قلی خانی 
 در پشت صحنه سریال »آنام« 

همسر شهرام شکیبا در کنار 
مجری خاطره ساز تلویزیون

اینستاگردی

ما رو به اینجا رسوند...خدارو شکر کردم که مادرم با همه نامالیمتی ها، ماند و در ذهنم مانده. همه زندگیم چه تلخ و چه شــیرینش، هیچ وقت پیدا نشدند. حاال فقط تصاویری مبهم از پدرم کمکی کنم. کیــف قاپ ها زندگیش رو تمــام کردند و صدای کمک خواستنش رو از پنجره شنیدم و نتونستم لذِت بودِن پدر رو خیلی نفهمیدم. دوازده ساله بودم که نوشت: 2۴ سال گذشت. کودکی و نوجوانی سختی بود. المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در اینستاگرامش سالروز قتل پدر مجری سرشناس زن تلویزیون 

اگر از امتیاز آقازادگی ام 
استفاده می کردم...

پس از آنکه بسیاری از رســانه ها به نحوه تهیه کننده 
شدن عباس نادران در ســینما معترض شدند، فرزند 
الیاس نــادران نماینده اصولگرای ســابق مجلس در 
واکنش به این انتقــادات اعالم کرد که اگــر از امتیاز 
آقازادگی خود استفاده می کرد، قطعا فیلم »شاه کش« 
می بایست در جشــنواره امســال انتخاب می شد. او 
همچنین از مدیران جشنواره فیلم فجر انتقاد می کند و 

می گوید در این دوره جشنواره قوانین نقض شد.
عباس نادران تهیه کننده فیلم »شاه کش« با اشاره به 
دالیل راه نیافتن این فیلم به بخش مسابقه جشنواره 
فیلم فجر گفت: »پیگیری ویــژه ای پس از اعالم نظر 
هیئت انتخاب نکردیم زیرا تجربه نشــان داده که این 
پیگیری ها نتیجه خاصی به دنبال ندارد. اتفاقاتی که در 
جشنواره فیلم فجر می افتد بسیار روشن و واضح است 
و نیاز به کنکاش زیادی ندارد. امسال هم شاهد تخطی 
مسئوالن برگزاری جشــنواره در قوانین این فستیوال 

بوده ایم و نیازی نیست به نام اثر مذکور اشاره شود.

نمی خواهم سیاهی لشکر 
باشم!

منیژه حکمت امسال در ســکوت خبری  فیلم »جاده 
قدیم« را جلــوی دوربین برد و با نظــر اعضای هیئت 
انتخاب جشنواره فیلم فجر، جدیدترین ساخته اش به 

جشنواره راه یافت.
حکمت درباره پیش بینی خود از اتفاقی که در جشنواره 
سی و ششم برای فیلمش رخ خواهد داد، نظر جالبی 
دارد. او می گوید: »من همه چیز را رصد می کنم؛ امسال 
فیلمسازانی که معموال مورد تایید جشنواره هستند، 
در این رقابت حضــور دارند؛ اما من هــم نمی خواهم 
نقش سیاهی لشکر جشــنواره فیلم فجر را بازی کنم 
و به موفقیــت فیلمم امیدوارم و امیــد دارم داوری ها 
بر اســاس عدالت و بر مبنای شاخصه های سینمایی و 

منافع ملی باشد.«
در »جــاده قدیم« کــه تهیه کنندگــی و کارگردانی 
آن را منیــژه حکمت بر عهــده دارد، مهتاب کرامتی، 
آتیال پسیانی و فرهاد اصالنی نقش های اصلی را بازی 

می کنند.

کارگردانی من در »عرق 
سرد« متفاوت است!

ســهیل بیرقی کــه امســال با »عــرق ســرد« در 
سی وششمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، معتقد 
اســت این فیلم فضا، قصه و جهان متفاوتی نسبت به 
فیلم اولش »مــن« دارد. او همچنیــن می گوید قصه 
»عرق ســرد« که باران کوثری نقش اصلی آن را ایفا 
می کند، درباره دختر فوتبالیســتی اســت که حقش 
تضییع می شود و نمی تواند در فینال بازی های آسیایی 

بازی کند.
بیرقی امسال با »عرق ســرد« در جشنواره فیلم فجر 
حضــور دارد. بیرقی درباره این فیلم به ســتاد خبری 
جشنواره فیلم فجر می گوید: »قصه فیلم درباره دختر 
فوتبالیستی است که حقش را تضییع می کنند و مانع 

از حضور او در فینال بازی های آسیایی می شوند.«
بیرقی همچنین می گوید: »فیلم »عرق سرد« فضا، قصه 
و جهان دیگری دارد. کارگردانی این فیلم متفاوت است 
و جذابیتش هم در این است که نوع کارگردانی من در 

آن تغییر پیدا می کند.«
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پنج پیش بینی دیجیتال 
در سال 2018

ارزیابــی ها و گــزارش های 
دریافت شده نشــان می دهند که با وجود 

گســترش دنیای دیجیتال و شــبکه های متعدد 
اجتماعی ، هنوز50درصد از شــرکت ها، اســتراتژی 

هماهنگی برای دیجیتال مارکتینگ خود را ندارند. با این 
حال پیش بینی می شود دنیا در آینده به سمت دیجیتال 

شدن پیش برود و بسیاری از کارهای ما از این طریق انجام 
شود. در زیر به پنج پیش بینی در دنیای دیجیتال 

می پردازیم که زندگی ما را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد.

جامعه امــروزی به ســمتی پیش 
می رود که استفاده از پول به حداقل رسیده است و شاید 

روزی برسد که پول به معنای فیزیکی دیگر مفهومی برای ما نداشته 
باشد. هرجا ردپایی از دیجیتال درمیان باشد، بحث دیتا و اطالعات پررنگ تر 

می شــود. امروزه، هرچند نه هرمعامله ای، ولی اکثر معامالت به صورت آنالین 
صورت می گیرد. البته این مسئله نیز وجود دارد که برخی از فروشندگان می خواهند 
فرآیند خرید مشتریان را در فروشگاه های فیزیکی به تکمیل برسانند. در سال 2018، ما 
بیشتر شاهد مشارکت شرکت های BAM هستیم. این شرکت ها به تجزیه و تحلیل مراحلی 
می پردازند که مصرف کنندگان را به سمت تکمیل فرآیند خرید  از فروشگاه های آنالین 

سوق می دهند. بر اســاس این اطالعات، پس از ورود به فروشگاه های آنالین، همانند 
سیســتم پرداخت الکترونیکی، مشتریان از طریق سیســتم دستگاه های شخصی 

خود که به سیستم فروشگاه متصل اســت، فورا توسط فروشگاه شناسایی و به یک 
دستیارهوشمند منتقل می شوند. در این صورت جنس واقعی محصوالت برای 

مشتریان قابل لمس خواهد بود. این گونه معامله ها و خرید محصوالت 
از راه دور و اینترنتــی، از طریــق هــوش مصنوعی انجام 

خواهد شد.

در آینده دســتیارهای هوشــمند 

فروشــگاهی می توانند مراحل خرید را برای یک مشتری 

واقعی از طریق اینترنتی به صورت رو در رو ایجاد کنند؛ برای مثال یک 

دستیار دیجیتال برای فروشگاه آنالین لوازم آرایشی می تواند تشخیص دهد که 

واقعا چه کسی تمایل به خرید دارد و برای آن شخص وقت گذاشته و اصطالحا ناز آن 

مشتری را بخرد. در این رابطه سواالتی برای ارائه مشاوره درمورد بهترین ترکیب آرایش 

برای یک مناسبت خاص طراحی شده است.

ما پیش بینی می کنیم از ســال 2018، به لطــف دیجیتال، بر اســاس اطالعاتی که هرروزه 

جمع آوری شده است، مدت زمان حیات چرخه فروش به صورت آنالین به طرز چشمگیری افزایش 

یابد. در مثال فروشگاه لوازم آرایشــی، قطعا نمودارهای رنگی، استایل ها و غیره، پتانسیل بسیار 

بیشتری خواهد داشت نسبت به اینکه صرفا یک مرجع پس از فروش باشد. هرچه اطالعات 

بیشتری در سایت گذاشته شود، مشــتریان قدرت بیشتری برای انتخاب خواهند داشت.

الگوریتم های آموزشی که همواره در حال تکامل هســتند، می توانند جهت راهنمایی 

مشتریان  ماه ها و حتی سال ها پس از مشاوره اولیه بســیار کمک کننده باشند. به 

شکرانه تدابیر دیجیتالی هوشمند )مدیریت شده انسانی ( تاثیر فرآیندهای 

خرید آنالین بر مردم ملموس تر  از گذشته خواهد بود.

 آخرین مرحله فرآیند
 خرید از طریق دیجیتال

چهار مانع اصلی برای جلوگیری 

از یکپارچه شدن و تحوالت فناوری مدیریت ناکافی 

خرید، فرآیندها و سیســتم های افزونه موروثی، کمبود منابع 

پیشرفته و حرفه ای، عدم تحمل فناوری است. اخیرا، نگرانی درمورد 

ویژه  درمورد مسئله 
دنیای دیجیتال بسیار همگیر و شایع شده است؛ به 

Big data، بدون شک  سیستم دیجیتال Big data ، بر تمام جنبه های 

زندگی تاثیرگذار است؛ از خرید سهام گرفته تا سفارش غذا، مدیریت کمپین ها 

و حتی یافتن عشق. درسال 2018 شاهد تکرار دیگری از توسعه دنیای دیجیتال 

خواهیم بود. درست همان طور که فقدان منابع پیشرفته کم کم به سوی نابودی 

می رود و همه به سمت پیروی از دانش و فناوری دیجیتال روی می آورند. 

شــایعات و مخالفت ها برای ســرکوب کردن فناوری، دیگر اثر خود را به 

تدریج ازدست می دهند. تغییرات براســاس علت تغییر به آسانی رخ   

نمی دهند؛ ولی دراین پیشرفت بی رحمانه فناوری، دلیلی برای 

ترسیدن وجود ندارد.

مشــتری on-boarding  بــه 

معنای تمام کارهایی اســت که یک شخص یا یک 

دپارتمان از شــرکت به عنوان بخشــی از فرآیند خرید برای 

مشــتری خود انجام می دهد. در بخش های قبلی توضیح دادیم که 

چطور دیجیتال برای بهبود فرآیند خرید مشتری اعمال می شود.

با پیشــرفت تکنولوژی و دیجیتال در ســال های آینده ، دیجیتال بیشتر 

روی مناطق خاصی به طــور جداگانه ، متمرکز خواهد شــد کــه درنهایت 

تمام آنها به سمت هدف مشــترک بزرگ تر سوق داده می شــوند. بنابراین، 

ما پیش بینی می کنیم بازاریابان دیجیتــال، قدردان تک تک عملکردها 

و مزیت هــای دیجیتال مارکتینــگ در آینده خواهند بــود. داده های 

مشتری on-boarding فرایندی اســت که داده های آفالین را به 

  cookies ، IP address عناصر آنالین متصل می کند  و

device ID ها ، شناسه های  non-cookie و 
جامعه ای که نسبت به دنیای دیجیتال غیره را شامل می شود.

آگاه تر باشد، آن را بیشتر درک می کند. قدرت 
انتخاب ها بیشتر می شــوند و درنتیجه مردم تمایل 
بیشــتری بر تعامل با برندهایی را خواهند داشــت که 
دانش های مفیــد، به روز، مناســب و دلســوزانه را ارائه 
می دهند. این موارد بخشــی از آینده دیجیتال اســت که 
برندها، مردم و فرآیندها به صورت قابل توجهی با یکدیگر 

هماهنگ می شوند تا فرآیند خرید مطمئنی از نقطه 
آغاز تا پایان خریــد را به صــورت آنالین برای 

مشتریان ارائه دهند.

 افزایش اطمینان مردم 

به خریدهای اینترنتی

موانع چهارگانه تحول دیجیتال 

از میان برداشته خواهد شد

توسعه بیشتر دیجیتال
 

 = 

گسترش بیشتر برند

تمییز دادن مشتری on-boarding از 
on-boarding داده های مشتری

دوربین پاناسونیک GH5S؛ 
هیوالی دنیای فیلم برداری

برای شناخت مختصر پاناسونیک GH5s همین کافی است که بدانید GH5، نمونه  قبلی 
و ســاده تر این دوربین، تمامی جایزه های بهترین دوربین سال برای فیلم برداری را از آن 
 GH5 خود کرده است. اگر با دنیای عکاسی و محصوالت آن آشنا باشید، قطعا پاناسونیک
را به خوبی می شناسید. این دوربین امکانات پیشــرفته  فیلم برداری را در حالی با قیمت 
2000 هزار دالر در اختیار خریداران قرار می دهد که دوربین هایی تا دو برابر گران تر نیز 
از بسیاری امکانات پیشرفته پرچم دار فیلم برداری پاناسونیک بی بهره هستند. پاناسونیک 
سال گذشته دوربین GH5 را به عنوان جایگزین مدل بسیار محبوب GH4 معرفی کرد؛ 

اما اکنون و تنها پس از یک سال، نمونه  بهبود یافته  آن با نام GH5S معرفی شد. 
پاناسونیک GH5S را می توان نمونه  منحصر فیلم برداری دانست؛ این در حالی است که 
GH5 با وجود قابلیت های متعدد در بخش عکاسی، به خودی خود دوربینی ایده آل برای 
فیلم برداران به شمار می آمد. اما نسخه  جدید پرچم دار دوربین های عکاسی پاناسونیک، 
به طور خاص برای عملکرد بهتر در شــرایط نوری ضعیف توسعه یافته است. پاناسونیک 
اولین شرکتی نیست که قابلیت های پیشرفته  فیلم برداری را در دوربین های خود به کار 
برده است. اما سری GH این شرکت، به طور مداوم توانایی خود در دوربین مختص امور 
فیلم برداری را با تجهیز به قابلیت های متنوع، طی ســال های گذشته افزایش داده و نام 
بزرگی برای خود دست و پا کرده اســت. GH5S پا را فراتر گذاشته و با کاهش رزولوشن 
سنســور، خود را محصولی مختص فیلم برداری معرفی کرده است تا دوربینی هیبریدی 

برای عکاسی و فیلم برداری حرفه ای.

اچ تی سی از نسل جدید هدست واقعیت مجازی وایو پرو رونمایی کرد
 اچ تی سی در جریان برگزاری CES 2018 ، نسل جدید هدست واقعیت مجازی خود را با نام وایو پرو و بهره گیری از رزولوشن باالتر 
رونمایی کرد. این شرکت نزدیک به دو سال پیش هدســت واقعیت مجازی خود را با نام وایو رونمایی کرد و حال شاهد 
معرفی نسل دوم این هدست واقعیت مجازی در الس وگاس هستیم. اچ تی سی دومین هدست واقعیت مجازی خود 
را با بهره گیری از نمایشگر دوقلوی اولد با رزولوشن 2880 در 1۶00 راهی بازار می کند. بهره گیری از نمایشگری 
با این رزولوشن به این معناست که هر چشــم می تواند  تصویری با رزولوشن 1۴00 در 1۶00 پیکسل دریافت کند 
که نتیجه  آن تراکم ۶15 پیکسل در هر اینچ است و ۷8 درصد در مقایسه با نسل گذشته افزایش پیدا کرده است. 
اچ تی سی در کنار افزایش رزولوشن تصویر این هدســت واقعیت مجازی، ویژگی های دیگری نیز به محصول خود 
 اضافه کرده اســت که از آن  جمله  باید به تغییراتی در ظاهر این محصول و همچنین اضافه شدن هدفون  اشاره کرد. 
همچنین وجود یک کنترلر برای تنظیم سایز این هدست کار را بسیار راحت کرده که نتیجه  آن، بهبود تجربه  کاربری وایو پرو در 
مقایسه با نسل پیشین این محصول است. از جمله  تغییرات دیگر باید به قرار گرفتن دوربین دوقلو در پنل جلویی و دو میکروفون 
اضافه شده به آن اشاره کرد؛ این دو ماژول برای استفاده توسط توسعه دهندگان، به این هدست واقعیت مجازی اضافه شده است. 

استاندارد نباید روشنایی رنگ مشکی بیشتر از 0.1 نیت داشته باشند؛ این موضوع به واسطه  استفاده از فناوری Nano IPS به  دست معنی اســت که مانیتور فوق  عریض 34WK95U توانایی نمایش واقعی رنگ های HDR را دارد. همچنین پنل های منطبق با این بسیار مناسبی برای جایگزینی با چیدمان  دو مانیتور است. دریافت استاندارد DisplayHDR ۶00 از موسسه معتبر VESA، بدین ویرایش خواهند داشت. مانیتور 34WK95U ال جی از نسبت تصویر 21:۹ و رزولوشن ۵120 در 21۶0 پیکسل بهره می برد و گزینه  داشت؛ بدین ترتیب کاربران، امکان نمایش کامل محتوا در رزولوشــن اصلی را در کنار فضای کافی جهت مشاهده  همزمان ابزار های عریض ال جی را می توان آرزوی هر کاربر حرفه ای دانســت. این مانیتور به صورت مخصوص برای ویرایش ویدئو ی 4K کاربرد خواهد مانیتورهای جدید ال جی، گزینه  مناسب و جذابی برای کاربران حرفه ای و ویرایشگر های تصویر و ویدئو هستند. مانیتور ۳۴ اینچی فوق  ال جی از دو مانیتور مخصوص کاربران حرفه ای رونمایی کرد
می کند. ال جی برای مانیتور ۳2 اینچی جدید خود برچسب قیمت 1۳00 دالری تعیین کرده است.همزمان محتوای 5K و صدا را داشــته باشــد. این درگاه توان مورد نیاز برای لپ تاپ های ۶0 وات را نیز از طریق همین پورت ارسال بهره می برد. مانیتور 32UK950 نیز از درگاه نسل سوم تاندربولت پشتیبانی می کند تا بدون نیاز به هرگونه کابل اضافه، امکان انتقال خود نیز موفق به دریافت نشان HDR600 از VESA شده است. این مانیتور از نسبت رایج 1۶:۹ و رزولوشن ۳8۴0 در 21۶0 پیکسل خواهد بود. این مانیتور نیز از فناوری نانو IPS پشتیبانی می کند تا توانایی نمایش دقیق رنگ ها را داشته باشد. ال جی برای این محصول دیگر مانیتور حرفه ای ال جی، مدل ۳2 اینچی 32UK950 است که به دلیل رزولوشن 4K و قیمت کمتر، گزینه  مناسبی برای عکاسان آمده است.

یک شرکت آمریکایی ادعا می کند اندازه گیری ســطح اکسیژن عضله با ردیاب 
تناسب اندام ممکن خواهد شــد. گروهی در شرکت Humon تصمیم گرفتند 
که نوع جدیدی از دستگاه های پوشیدنی را برای کسانی که سود بیشتری از این 
اطالعات می برند یعنی ورزشکاران اســتقامتی تولید کنند. هکس مانند حسگر 
ضخیم تر Moxy ، از LEDها برای انتشار نور اینفرارد نزدیک در بافت های یک 
شخص استفاده می کند تا اشباع هموگلوبین عضله را اندازه بگیرد. اکسیژن کلی 
عضله )SmO2( را می توان با فراهم کردن امکان اندازه گیری ســطح فعالیت 
آن، محاســبه کرد. هکس، در ابتدا برای پوشــیدن روی ران طراحی شده بود؛ 
زیرا quad عضله اصلی اســت که به حرکات دویدن و دوچرخه سواری قدرت 
می بخشــد. این موضوع، هکس را برای ورزشکاران اســتقامتی جدی کارآمد 
می ســازد اما به گفته ســازندگان آن، برخی ورزشــکاران با موفقیت این ابزار 
پوشیدنی را روی عضالت دیگر مورد استفاده قرار می دهند؛ مثال وزنه برداران از 

آن روی عضالت دو سر بازو استفاده می کنند.
هکس، در زمان حقیقی، تبادل اطالعات خود را از طریق 

  Android یا iPhone بلوتوث، هم با اپلیکیشن های
و هم با یک ســاعت هوشــمند 

مناسب Garmin انجام 
می دهد.

ب اندام
ب تناس

ح اکسیژن عضله با ردیا
ی سط

اندازه گیر
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رییس اداره میراث فرهنگی اردستان بیان کرد:
جذب گردشگر با توسعه 

خانه های بوم گردی
رییــس اداره میــراث فرهنگی،  اردستان
صنایع دستی و گردشگری اردستان گفت: با توسعه 
خانه های بوم گردی زمینه مناسب جذب گردشگر در 
شهرستان ایجاد می شود که این امر نقش موثری در 
افزایش درآمد روســتاهای هدف گردشــگری و 
مهاجرت معکــوس دارد.محمدرضا صدوقی اظهار 
کــرد: اداره میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری اردستان آمادگی الزم را دارد تا در تمام 
روستاهای سطح شهرستان خانه های بوم گردی  را 

راه اندازی کند.

مدیر اداره ثبت احوال تیران و کرون:
شناسنامه های فرسوده خود را 

تعویض کنید
مدیر اداره ثبت احوال شهرستان  تیران و کرون
تیران و کرون گفت: شناسنامه های قدیمی به دلیل 
فرســوده و قدیمی بودن تعویض می شــوند.اصغر 
رضازاده اظهــار کرد:افراد 15 ســال  تمــام برای 
عکس دار کردن شناســنامه های خود به اداره ثبت 
احــوال مراجعه کننــد و دانش آمــوزان از طرف 
آموزشــگاه محل تحصیل خود گواهی اشتغال به 
تحصیل به اداره ثبت احوال شهرستان ارائه دهند تا 

شناسنامه  خود را عکس دار کنند.

سرپرست میراث فرهنگی نطنز خبر داد:
پایان فاز نخست بازسازی 

آتشکده ساسانی نطنز
سرپرست سازمان میراث فرهنگی،  نطنز
صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: فاز نخست 
بازسازی آتشکده ساسانی نطنز با قدمت 2 هزار سال 
به پایان رسید.حسین یزدانمهر اظهار کرد: با توجه به 
آســیب های جدی که به ایــن اثر وارد شــده در 
اردیبهشت ماه سال جاری با عقد قرارداد پیمانکاری 
و با تخصیــص اعتبار 900میلیــون ریالی از محل 
اعتبارات ملی تصمیم به بازسازی این بنا گرفته شد.

 حمایت ناکافی دولت
 از پیام رسان های داخلی 

نماینده مردم شاهین شهر،  شاهین شهر
در مجلس شورای اسالمی گفت: شبکه های داخلی 
فضای مجازی با مشکالت عمده ای مواجه هستند.

حســینعلی حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: 
درحالی که وزیر ارتباطــات و فن آوری اطالعات 
خواهان حمایت از شبکه های پیام رسان داخلی 
به منظور رقابت با شبکه های پیام رسان خارجی 
ازجمله تلگرام اســت اما رییس جمهور با این کار 
مخالف اســت.وی با بیان اینکه پیام رسان تلگرام 
ممکن اســت به گونه ای خــود را تجهیز کند که 
به ســختی فیلتر شود،خاطر نشــان کرد: شرط 
راه انــدازی دوباره تلگرام در داخل آن اســت که 
سرورهای این شبکه داخل کشور باشد تا بار دیگر 

شاهد ترویج خشونت این شبکه خارجی نباشیم.

بازگشایی ارگ تاریخی 
محمدآباد جهت بازدید مردم 

ارگ تاریخــی محمدآبــاد  جرقویه
جرقویه در ســه فاز اجرا و برای بازدید همگان 
بازگشایی شــد.مرمت فاز اول با کاربری موزه 
مردم شناســی و افتتاح، توسط رییس میراث 
فرهنگی وقت کشور انجام و فاز دوم با کاربری 
رســتوران و تاالر اجتماعات افتتاح و به بهره 
داری رسید.فاز سوم ارگ تاریخی محمد آباد، 
دریچــه ای زیبا به روی گردشــگری شــرق 
اصفهــان گشــود. محمدآبــاد در فاصله 60 
کیلومتری شــهر اصفهان در بخــش جرقویه 

سفلی قرار دارد. 

رضا شیر محمدی اظهار کرد: اقشار مختلف مردم از نظر اقتصادی دارای 
درآمدهای مشخصی هســتند که بر اساس همین درآمدها هزینه های 

زندگی شان را مدیریت می کنند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان لنجان، با بیان اینکه بسیاری 
از مردم توان بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن را ندارند، خاطرنشان 

کرد: برخی از تسهیالت بانکی که در اختیار مردم قرار می گیرد از نرخ 
باالی بهره برخوردار هستند و همین موضوع سبب می شود تا مردم در 

بازپرداخت این وام ها با مشکالت زیادی روبه رو شوند.
وی با توجه به سخت گیری برخی از بانک ها برای ارائه تسهیالت خرید 
مسکن به متقاضیان متذکر شد: بانک های ارائه  دهنده تسهیالت خرید 

مسکن، ســند ملک متقاضیان را در اختیار دارند و متقاضی در صورت 
عدم وصول مطالبات خود می تواند از محل این اسناد خسارات خود را 
جبران کند، این موضوع در حالی است که بانک ها در کنار این تضمین 
مطمئن از متقاضیان می خواهند کــه ضامن و یا ضامن هایی را به بانک 

معرفی کنند.
شیرمحمدی در پاســخ به این ســوال که چرا بانک ها تمایل کمی به 
پرداخت وام مسکن دارند، تصریح کرد: بانک ها برای جلوگیری از حبس 
ســرمایه های خود، تمایل آن چنانی برای پرداخت وام های بلند مدت 
مســکن ندارند؛ چراکه همین بانک ها از طریق برخــی از فعالیت های 
تجاری نظیر مضاربه می توانند در مدت کوتاه تری به سودهای بیشتری 

دست یابند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان لنجان در خصوص افزایش 
10 الی 15 درصدی قیمت مسکن در روزهای اخیر متذکر شد: افزایش 
قیمت مسکن همیشه از پایتخت شروع می شود و به طبع آن و با مرور 
زمان در سایر استان ها هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود که البته این 
افزایش مربوط ساختمان های نوساز است و ما در کلیه امالک شهرستان 
لنجان تغییر قیمتی نداشتیم و تا پایان ســال هم روند به همین شکل 
خواهد بود.وی افزود: با وجود نرخ تورم و رشد قیمت مصالح ساختمانی 
در چهار سال گذشته هیچ گونه افزایش قیمتی در خرید و فروش ملک 
را نداشتیم؛ چراکه فشار این موضوع بر دوش سازنده های ساختمان ها 
می افتاد و در چنین شرایطی یا ســازنده های ساختمان باید کارشان را 
تعطیل بکنند و یا اینکه به نســبت افزایش قیمت مصالح ساختمانی، 

قیمت سازه ها را افزایش دهند.
شیرمحمدی از رونق خرید و فروش بازار مسکن در روزهای اخیر خبر 
داد و خاطرنشان کرد: متقاضیان آپارتمان هایی با قیمت 200 تا 300 
میلیون تومان در اصفهان و آپارتمان هایــی با قیمت بین 100 تا 120 

میلیون تومان در شهرستان لنجان افزایش یافته است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان لنجان:

بانک ها تمایل چندانی برای پرداخت وام مسکن ندارند

رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان لنجان، گفت: بانک ها برای جلوگیری از حبس سرمایه های خودشان تمایل  لنجان
چندانی برای پرداخت وام های بلندمدت مسکن را ندارند؛ چراکه همین بانک ها از طریق برخی از فعالیت های تجاری خود نظیر مضاربه 

می توانند در مدت کوتاه تری به سودهای بیشتری دست یابند.

اخبار

حمایت ناکافی دولت  از پیام رسان های داخلی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا  شهرضا
گفــت: امســال بیــش از ۷ هــزار و 200 کیلوگرم 
شیرخشک از شهرضا به کشورهای اتحادیه اروپا و عراق 
صادر شده اســت.حمید رییس زاده با اشاره به تولید 
شیر خشک در این شهرســتان اظهار داشت:شهرضا 

دارای یک کارخانه تولید شیرخشک است که موفق به 
دریافت کد صادراتی IR از سازمان دامپزشکی کشور 
شده است.وی با اشاره به ماهی فروشان دوره گرد در 
شهر، اظهار داشــت: اکیپ واحد نظارت بر بهداشت 
عمومی و مواد غذایی به صورت گشــت های مداوم و 

حتی خارج از زمان اداری نســبت به بازرسی از کل 
شهرســتان اقدام می کنند.وی افــزود: این اکیپ در 
صورت مشاهده و با توجه به اینکه این موارد به هیچ 
عنوان از نظر شــبکه دامپزشکی مورد تایید نیست با 
هماهنگی نیروی انتظامی و اکیپ سدمعبر شهرداری 
کل محموله توقیف و نســبت به برخــورد قانونی با 
محموله و شخص متخلف اقدام می شود.رییس زاده با 
بیان اینکه تامین سالمت و امنیت غذایی مردم یکی از 

مهم ترین اهداف دامپزشکی است که همکاری سایر 
دستگاه ها در رسیدن به این اهداف بسیار تاثیرگذار 
است، گفت: همشــهریان در صورت مشاهده موارد 
غیربهداشــتی با شــماره تلفن 1512 که به صورت 
شبانه روزی آماده پاســخگویی است، تخلف را اطالع 
دهند.رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا با اشاره به تولید 
عسل در شهرضا، گفت: شهرضا با تولید سالیانه ۷50 

تن عسل در جایگاه دوم استان قرار دارد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا مطرح کرد:

صادرات ۷ هزار تن شیرخشک به کشورهای اتحادیه اروپا

عکس  روز

 برداشت زعفران 
در خورزوق برخوار

تحدید حدود اختصاصی
10/397 شماره صادره : 1396/42/454582- 1396/10/17  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان شماره 4348/2738  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام معصومه باغبانی تهرانی فرزند قربانعلی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
96/11/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 32648 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)141 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/465 آقای احمد رضا طاهری دارای شناســنامه شــماره 778 به شرح دادخواست به 
کالسه  875/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مصطفی طاهری به شناسنامه 8907 در تاریخ 1396/9/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عفت حسین زاده 
خوزانی فرزند زین العابدین، ش.ش 419 )همسر( 2- احمدرضا طاهری فرزند مصطفی، 
ش.ش 778 )فرزند(  3- رسول طاهری فرزند مصطفی، ش.ش 1794 )فرزند( 4- مرتضی 
طاهری فرزند مصطفی، ش.ش 793 )فرزند( 5- ایران طاهری فرزند مصطفی، ش.ش 
11546 )فرزند( 6- فرخنده طاهری فرزند مصطفــی، ش.ش 11547 )فرزند( 7- زهرا 
طاهری فرزند مصطفــی، ش.ش 4086 )فرزنــد( 8- زهره طاهــری فرزند مصطفی، 
ش.ش 16791 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6387 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/464 آقای محمد علی مجیری دارای شناسنامه شماره 9838 به شرح دادخواست به 
کالسه  879/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم آغا میردامادی به شناسنامه 26 در تاریخ 1396/1/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اکبر مجیری فرزند 
علی، ش.ش 10920 )فرزند( 2- محمد علــی مجیری فرزند علی محمد، ش.ش 9838 
)فرزند( 3- محمد حسین مجیری فروشــانی فرزند علی محمد، ش.ش 285 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6386 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )142 کلمه،

 2 کادر(
اجرایيه

10/462 شماره اجراییه:9610423633500188  شماره پرونده:9509983633501247 
شماره بایگانی شعبه:951279 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973633501189 محکوم علیه 1- یونس زارعی فرزند حسنعلی 
2- امین شورابی هر دو به نشانی کرمانشاه میدان لب آب دفتر معادن و کارخانجات شورابی 
محکومند به پرداخت مبلغ 740/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه بر اساس 
شــاخص نرم تورم بانک مرکزی که در زمان اجراء توســط واحد اجرای احکام محاسبه 
می شــود. از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
هزینه های دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ســعید حاج حیدری 
فرزند علی اصغر به نشانی استان اصفهان شهرســتان خمینی شهر خ شریعتی خ ساعی 
کوی شهید امرا... حاج حیدری محکوم می نماید و نیز مبلغ 37/000/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتی، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 

و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6385 شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )441 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

10/468 آقای محمد حسین رستمی فروشانی دارای شناسنامه شماره 1130062422 به 
شرح دادخواست به کالسه  878/96  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا رستمی فروشــانی به شناسنامه 147 در تاریخ 
1396/9/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- عزت حاجی باقری فروشــانی فرزند عبدالغفور، ش.ش 247 )مادر( 2- طیبه 
دیباجی فرزند سید اسمعیل، ش.ش 11679 )همســر( 3- محمد جواد رستمی فروشانی 
فرزند علیرضا، ش.ش 13361 )فرزند( 4- محمد هادی رستمی فروشانی فرزند علیرضا، 
ش.ش 4367 )فرزند( 5- محمد مهدی رستمی فروشانی فرزند علیرضا، ش.ش 2533 
)فرزند( 6- محمد حسین رستمی فروشانی فرزند علیرضا،ش.ش 1130062422 )فرزند( 
7- فاطمه رستمی فروشانی فرزند علیرضا، ش.ش 1130209458 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6395 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/470 آقای مرتضی صرامی فروشانی )ذی نفع( دارای شناسنامه شماره 145 به شرح 
دادخواست به کالسه  871/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ســید مرتضی دادگر فروشانی به شناســنامه 3888 در تاریخ 
1394/8/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- سید جالل دادگر فروشانی فرزند سید مرتضی، ش.ش 369 )فرزند( 2- سید 
جعفر دادگر فروشانی فرزند مرتضی، ش.ش 66 )فرزند( 3- شهناز دادگر فروشانی فرزند 
مرتضی، ش.ش 234 )فرزند( 4- ناهید دادگر فرزند مرتضی، ش.ش 90 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6397 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/472  خانم فاطمه محبوبی پورنیه دارای شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به 
کالسه  500/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان احمد محبوبی به شناســنامه 4 در تاریخ 1396/9/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه محبوبی پورنیه 
شناسنامه شماره 26 صادره از نطنز همســر 2- معصومه محبوبی زاده شناسنامه شماره 
12 صادره از نطنز خواهر )ابوینی( 3- سکینه محبوبی شناسنامه شماره 23 صادره از نطنز 
خواهر) امی( 4- عباس محبوبی شناسنامه شماره 4 صادره از نطنز برادر)امی( 5- حسن 
محبوبی شناسنامه شماره 5 صادره از نطنز برادر)امی( 6- حسین محبوبی نیه شناسنامه 
شــماره 8 صادره از نطنز برادر)امی( 7- حیدرقلی محبوبی شناســنامه شماره 15 صادره 
 ازنطنز برادر)امی( 8- محمود محبوبی زاده نیه شناسنامه شماره 18 صادره از نطنز  برادر

) ابوینی(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
مینماید 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: 543 
 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )196 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ رای
10/471 کالسه پرونده 1371/95 شماره دادنامه: 940 تاریخ رسیدگی: 96/7/12 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: بانک مهر اقتصاد به 
مدیریت علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان پل آذر خ توحید پ 3 با وکالت سمیه عرب به 
نشانی نجف آباد گلدشت خ امام جنب داروخانه ایزدی، خوانده: بدرالدین ابوترابی 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 اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست تقدیمی بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی با وکالت سمیه 
عرب به طرفیت آقای بدرالدین ابوترابی به خواســته مطالبه مبلغ شصت و سه میلیون و 
هشتصد و شصت و هشــت هزار و چهل و یک هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 
229761 تاریخ 95/6/24 عهده بانک ملی شــعبه دهق به انضمام خســارت دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/26  و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  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 96/7/26 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار و 
چهل ویک ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:6398 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )408 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکيت

10/477 شــماره صادره: 1396/42/409156– 96/6/7 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شماره 4264 فرعی از 5000 اصلی واقع 
در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 65455 در صفحه 417 دفتر امالک جلد 399 به نام محمد 
اسالمی فرزند حسن تحت شماره چاپی مسلسل دفترچه ای 793416 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است که مع الواسطه  به موجب سند 145865 مورخ 1387/08/28 دفتر خانه 72 
اصفهان به فاطمه حاجی کریمی فرزند علیرضا انتقال گردیده و سپس خانم نجمه قاسمی 
طالخونچه طی وکالتنامه شماره 148509 مورخ 1396/04/31 دفترخانه 72 اصفهان به 
وکالت از مالک فوق )فاطمه حاجی کریمی(  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده به 
شــماره 13964202751407536 مورخ 1396/05/28 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 5978 مورخ 1396/05/24 به گواهی دفترخانه 266 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 32984 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )283 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

10/478 شــماره صادره: 1396/42/409152– 96/6/7 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شــماره 4264 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان ذیــل ثبت 35197 در صفحــه 307 دفتر امالک جلد 273 بــه نام غالمرضا 
فردوسی فرزند غالمعلی تحت شماره چاپی مسلســل دفترچه ای 360459 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است که مع الواسطه ســه دانگ مشاع از پالک به غیر انتقال و از صفحه 
و دفتر خارج و مع الواسطه  به موجب ســند 145865 مورخ 1387/08/28 دفتر خانه 72 

اصفهان به فاطمه حاجی کریمی فرزند علیرضا انتقال گردیده و سپس خانم نجمه قاسمی 
طالخونچه طی وکالتنامه شماره 148509 مورخ 1396/04/31 دفترخانه 72 اصفهان به 
وکالت از مالک فوق )فاطمه حاجی کریمی(  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده به 
شــماره 13964202751407536 مورخ 1396/05/02 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 5855 مورخ 1396/05/01 به گواهی دفترخانه 266 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 32985 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال منقول

9610463630400018 شــماره پرونــده:  10 شــماره درخواســت:  /480
9409983633600608 شماره بایگانی شعبه: 960327 به موجب نیابت واصله از شعبه 
اجرای احکام مدنی خمینی شهر به کالســه 960327 اجرای احکام حقوقی دادگستری 
تیران و کرون، محکوم له آقای ســید داود فاطمی و محکوم علیه اکبر عموشاهی فرزند 
محمد مبنی بر فروش اموال منقول ) 6 کوپ ســنگ( که حسب درخواست محکوم علیه 
توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شــرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده 
است: مورد مزایده عبارت است: 6 کوپ سنگ مرمریت طرح چوب واقع در معدن سنگ 
روستای فضل آباد خروجی سمت راست معدن شاه ســنگان، با وزن های باالی 10 تن، 
وزن متوسط کوپ ها 16 تن و جمعًا در حدود 100 تن در ورودی معدن سمت چپ، پس از 
بررسی کلیه عوامل قیمت هر تن از سنگ مرمیت طرح چوب به مبلغ 3/500/000 ریال 
 که جمعًا ارزش تعداد 6 عدد کوپ با وزن حدودی 100 تن به مبلغ 350/000/000 ریال

 ) سی و پنج میلیون تومان( ارزیابی و مقرر گردید که اموال مورد مزایده در روز چهارشنبه 
مورخه 1396/11/4 از ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و 
به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت 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 تمایــل می توانند پنج روز قبل 
 از موعد مزایده به این اجــرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شــود. 
م الف: 434  اجرای احکام حقوقی شــعبه دادگاه عمومی حقوقی تیران و کرون )290 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/466 کالسه پرونده 632/96 شــماره دادنامه: 2390-96/10/17 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مهدی محمدی به نشانی خ کهندژ 
خ شــمس خ ولیعصر فرعی 28 پ 74،  خوانده اعظم حقوقی 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 شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: دعوی خواهان آقای مهدی محمدی به طرفیت 
خوانده خانم اعظم حقوقی فرزند فضل ا... به خواسته الزام خوانده به انتقال سند مالکیت 
وسیله نقلیه پراید به شماره انتظامی 427 ب 69 ایران 13 مقوم به مبلغ 40/000/000 ریال 
بانضمام مطالبه هزینه دادرسی با توجه به مفاد بیع نامه مورخه 1391/6/14 که  قطعیت 
وسیله نقلیه توسط خواهان از خوانده است و استعالم شماره 1453/1654 – 96/5/11 که 
حکایت مالکیت خوانده دارد وارد است شورا مستندا به مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 219  و 220 قانون مدنی خوانده را به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و 
انتقال مالکیت خودروی پراید به شماره انتظامی 427 ب 69 ایران 13 بنام خواهان و نیز 
پرداخت مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق وی محکوم می نماید رای 
صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
مهلت بیســت روز از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتــراض در محاکم حقوقی خمینی 
 شهر می باشد. م الف:6394 شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر )252 کلمه، 

3 کادر(
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مفاد آراء
10/413 آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا 
سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا 
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
1- راي شماره 139660302027007620 مورخ 1396/06/28 زهرا مبیني نژاد فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 150 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290964874 در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13105 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 92/44 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027007625 مــورخ 1396/06/28 علیرضا احمدي فرزند 
محمدرضا  بشماره شناســنامه 24224 صادره از بجنورد بشــماره ملي 0680235264 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13105 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/44 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

3- راي شــماره 139660302027008397 مورخ 1396/07/20  رســول رستمي شاپور 
آبادي  فرزند رحیم بشماره شناسنامه 69495 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281792004 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027008873 مورخ 1396/08/02 عزت برهاني راراني  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291658807 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6035 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 190/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139660302027008990 مورخ 1396/08/06  فاطمه کفان فرزند فضل اله 
بشماره شناسنامه 29656 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282224093 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 146 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 195/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027009286 مورخ 1396/08/14  علي بگدلي فرزند فالمرز 
بشماره شناسنامه 867  صادره از اصفهان بشماره ملي 1289355282 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 61/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سلمه شاه علی رامشه.
7- راي شــماره 139660302027009488 مورخ 1396/08/24 مهدي کردآبادي  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 16942 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283870819 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
10089 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجی اسماعیل کردگاری.
8- راي شــماره 139660302027009491 مورخ 1396/08/24 عباس کرد آبادي  فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه 16943 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283870800 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
10089 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجی اسماعیل کردگاری.
9- راي شماره 139660302027009541 مورخ 1396/08/25 زهره دانشمند خوراسگاني 
فرزند محمد  بشــماره شناســنامه 84 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291332952 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5024 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 151/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027009834 مورخ 1396/09/09 مجیــد جلیلی فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 1576 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288069448 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 194/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

بانو ملیحه دهخدا فرزند آقا صادق.
11- راي شماره 139660302027009920 مورخ 1396/09/11 محمد هراتیان فرزند اسد 
اله بشماره شناسنامه 1569 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286610011 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027009923 مورخ 1396/09/11 زهرا هاشم زاده فرزند 
محمد تقي بشماره شناسنامه 183 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287907075 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027009933 مورخ 1396/09/11  نفیسه زکي زاده  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 100  صادره از اصفهان بشماره ملي 1290979324 در یکدانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027009936 مورخ 1396/09/11 سید اصغر مهمان دوست 
اصفهاني فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1272189627 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027009939 مورخ 1396/09/11 ســید حسین مهمان 
دوست اصفهاني فرزند سید اصغر بشماره شناسنامه 60451 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281700010 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027009942 مورخ 1396/09/11  سید رضا مهماندوست 
اصفهاني به قیمومیت اکبر زکی زاده فرند حسن طی قیم نامه شماره 347/85 مورخ 91/1/16  
فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274227232 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139660302027009947 مورخ 1396/09/12  امیر رضا سقارئیس االیتام  
فرزند محمد کریم بشماره شناسنامه 3057 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283617331 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9602 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 193/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027010016 مورخ 1396/09/13 عباس عابدیني پزوه  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1918 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291628908 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7 فرعي از اصلي 11549 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/07 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027010083 مورخ 1396/09/14 مهدي حائریان اردکانی 
فرزند حسن بشــماره شناســنامه 753 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287818617 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 168 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی فروغی.
20- راي شــماره 139660302027010090 مــورخ 1396/09/15 فتح اله محمد رحیم 
نیا فرزند مهدی بشماره شناســنامه 584 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285313011 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

21- راي شــماره 139660302027010093 مورخ 1396/09/15  سید سروش هاشمي 
فرزند فرضعلی بشــماره شناسنامه 69 صادره از شیراز بشــماره ملي 2296814621 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1157 
فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 141/23 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027010096 مورخ 1396/09/15 امیر مهري فرزند احمدرضا 

بشماره شناسنامه 2184 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290556199 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1157 فرعي از اصلي 
34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 141/23 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027010103 مورخ 1396/09/15 ناصر صبور فرزند مصطفي 
بشماره شناسنامه 959 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287647243 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12197 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 104/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مانده علی واعظ شهرستانی .
24- راي شماره 139660302027010104 مورخ 1396/09/15 محترم کاظمي اسفه فرزند 
خیراله بشماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199519561 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12197 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 104/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مانده علی واعظ شهرستانی .
25- راي شماره 139660302027010124 مورخ 1396/09/15 عبدالصمد اقاجاني کرد 
ابادي فرزند حیدر علي بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291231811 در 
ششدانگ یکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10146 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي به حاج حسین انوری.
26- راي شــماره 139660302027010132 مورخ 1396/09/16 مجید عباســي محمد 
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 64035 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281065889 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9333 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 183/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید احمد حسینی خوراسگانی فرزند سید حسین.
27- راي شــماره 139660302027010255 مــورخ 1396/09/20 رضــا نوذري فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270373341 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 128/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027010268 مورخ 1396/09/20  اسماعیل اخالقي بوزاني  
فرزند علي بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291307214 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 300/11 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027010334 مورخ 1396/09/22 دولت جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اصفهان ضمنا هرگونه فروش ، واگذاری و تغییر بهره برداری بعدی منوط 
به تصویب هیات وزیران خواهد بود  به شناســه ملي 14000188533 در ششدانگ یکباب 
مجتمع خوابگاهی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 10443/39  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139660302027010337 مــورخ 1396/09/22 مهدي قادري زفره 
فرزند محمدباقر  بشماره شناسنامه 5543  صادره از اصفهان بشماره ملي 1282838652 در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11515 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123/45 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139660302027010338 مورخ 1396/09/22 احترام ایزدي وصفي 
فرزند علي  بشماره شناسنامه 10  صادره از شهرضا بشماره ملي 1199535117 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/6 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسن احمدی .
32- راي شــماره 139660302027010340 مورخ 1396/09/22 محمــود فاندر فرزند 
نصراهلل بشماره شناسنامه 341  صادره از چالوس بشماره ملي 4839482209  در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با ســاختمان متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 342/64  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027010341 مورخ 1396/09/22 پري سادات طباطبائي 
پور فرزند حسین بشماره شناسنامه 497  صادره از اصفهان بشماره ملي 1283626381  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 124/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027010343 مــورخ 1396/09/23 قربانعلي قاســمي 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 109 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291281495 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 6489 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 243/43  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027010366 مورخ 1396/09/23  علیرضا ترابي زیارتگاهي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 15 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199549398 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139660302027010367 مورخ 1396/09/23  مریم ترابي زیارتگاهي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199606499 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شماره 139660302027010368 مورخ 1396/09/23 عباس موذني فرزند کریم 
بشماره شناسنامه 1820 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286587743 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1593 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 87 /260  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سعید ضیائی .
38- راي شماره 139660302027010369 مورخ 1396/09/23 محسن کیاني ابري فرزند 
علی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291341501 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12879 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 724 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139660302027010370 مورخ 1396/09/23  محمدرضا چنگانیان  
فرزند مراد بشــماره شناســنامه 8514 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283786915 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
6392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

40- راي شــماره 139660302027010371 مورخ 1396/09/23 آسیه صالحي هزاردره 
فرزند مصطفی بشماره شناســنامه 1351 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287296300 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 162 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/36  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رقیه فروغی ابری.
41- راي شــماره 139660302027010372 مــورخ 1396/09/23 حمید ضیائي فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 44 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419629232 در ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 181/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم آغا ایروانی .
42- راي شــماره 139660302027010373 مورخ 1396/09/23 فاطمه هاشمي فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291234683 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 260/53 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027010374 مورخ 1396/09/23 اقدس رنجبر فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291324585 در شش دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 156 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد فروغی ابری .
44- راي شماره 139660302027010375 مورخ 1396/09/23 ناصر خلفی خیادانی  فرزند 
یداله بشماره شناســنامه 1041 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283915014 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 175/42  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139660302027010379 مورخ 1396/09/23 بهزاد ایزدي فرزند ابراهیم 

بشماره شناسنامه 407 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199000183 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 390/45  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139660302027010380 مــورخ 1396/09/23 حســنعلي برکــت 
خوراســگاني فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 10797 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283809842 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 
 فرعي از اصلي 9585 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 333/5 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هادیان .
47- راي شماره 139660302027010383 مورخ 1396/09/23 حسنعلي جوکارسمسوري 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291261362 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 205/29  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شــماره 139660302027010385 مــورخ 1396/09/25 بهنام طاهري فرزند 
علی بشماره شناســنامه 237 صادره از مسجد سلیمان بشــماره ملي 1971361062 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 62 و 63 
فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 370 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139660302027010386 مورخ 1396/09/25 ســهیال فروغي ابري 
فرزند کریم بشماره شناســنامه 1930 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286815355 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 62 و 63 
فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 370 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شماره 139660302027010389 مورخ 1396/09/25 مرتضي یزداني باغملکي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 1 صادره از مبارکه بشــماره ملي 5419317613 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 62 و 63 فرعي 
از اصلي 10354 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 370 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027010390 مورخ 1396/09/25 عباس ترابي پوده فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1958 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288367538 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 10385 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 118/07  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

به آیت اله زمین پرداز هونجانی فرزند عبدالعلی.
52- راي شماره 139660302027010413 مورخ 1396/09/25 اکرم کریمي فرزند جعفر  
بشماره شناسنامه 1250 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283988100 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت281/79  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي جعفر کریمی .
53- راي شماره 139660302027010420 مورخ 1396/09/25 اشرف کریمي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 979 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283985391 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت281/79  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي جعفر کریمی .
54- راي شماره 139660302027010437 مورخ 1396/09/26 محترم اکبري بابوکاني 
فرزند حبیب اله بشماره شناســنامه 1051 صادره از شهرضا بشماره ملي 1198536561 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت189/69  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139660302027010440 مــورخ 1396/09/26 حکمت ربیعي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 276 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283924684 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت145/47  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمدعلی 

و محمد باقر و محمد تقی و حسین و بانو عطیه خانم و فاطمه خانم شهرت همگی کتابی.
56- راي شــماره 139660302027010545 مورخ 1396/09/28 اسداله ربیعي بابوکاني 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 12 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199536350 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12035 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/65  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
57- راي شماره 139660302027010546 مورخ 1396/09/28 آیت اله ربیعي بابوکاني 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 30 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199548170 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12035 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/65  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
58- راي شماره 139660302027010554 مورخ 1396/09/28 احمدرضا حیدري رامشه 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 870 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1289294208 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10103 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 161/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس کریمی کردآبادی.
59- راي شماره 139660302027010561 مورخ 1396/09/28 رسول کردآبادي فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291317562 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 134/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کردگاری کردآبادی فرزند اسماعیل.
60- راي شــماره 139660302027010564 مورخ 1396/09/28 سمیه هراتي اردستاني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 2380 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288275331 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10388و10389 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت198/57  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027010591 مورخ 1396/09/29 عفت فروتن فرزند حمزه 
علی بشماره شناســنامه 1561 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287669204 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 12193 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 133/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شماره 139660302027010592 مورخ 1396/09/29 عباس حاجي علي زاده 
کردآبادي فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291271422 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15202 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/45 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شــماره 139660302027010593 مورخ 1396/09/29 شــرکت ساختمانی و 
راه سازی کشور آراء سهامی خاص به شــماره ثبت 713 و شناسه ملي 10260129781 در 
ششدانگ یکباب یک قطعه زمین کشاورزی و ســاختمان متصله احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 106 و 10 فرعي از اصلي 15316 و 68 واقع در بخش 5 و 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 88876/02  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي دولت 

جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن.
64- راي شــماره 139660302027010625 مورخ 1396/09/30 سید مهدي موسویان 
نجف آبادي فرزند ســید حسین بشــماره شناســنامه 151 صادره از نجف آباد بشماره ملي 
1090897065 در ششدانگ یکباب ساختمان  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت346/26  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139660302027010626 مورخ 1396/09/30 محمدرضا ســلماني 
آذرخوارانــي فرزند رضاقلی بشــماره شناســنامه 566 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286360765 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب حانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت155/34  مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله زارعی.
66- راي شــماره 139660302027010628 مورخ 1396/09/30 طاهره آقادادي فرزند 
رجبعلی بشماره شناسنامه 54798 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281644961 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب حانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت155/34  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي یداله زارعی.
67- راي شــماره 139660302027010629 مورخ 1396/09/30 رضا ناصري اصفهاني 

فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 50627 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281603341 
در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2656 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت264/34  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139660302027010631 مورخ 1396/09/30  زهرا عشاقی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1044 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287730507 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2656 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت264/34  مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
69- راي شماره 139660302027010641 مورخ 1396/10/01  سعید تاجي فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 61634 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281713368 در ششدانگ یکباب 
مرغداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 38 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت20600/27  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027010642 مــورخ 1396/10/01 علیرضــا مرتضوي 
خوراسگاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 314 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291451323 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک ردیف 259  از 
اصلي 7897 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت158/65  مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه اکبر مرتضوی.
71- راي شــماره 139660302027010644 مورخ 1396/10/01  فریدون توکلي فرزند 
رضا بشماره شناســنامه 394 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285626435 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 99/31 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي جعفر 

داوودی فرزند رضا .
72- راي شــماره 139660302027010665 مورخ 1396/10/02 رســول یزدي ارزناني 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291388796 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 120/35 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله 

یزدی فرزند حسن بشناسنامه 45.
73- راي شماره 139660302027010673 مورخ 1396/10/02 ناصر زارعی خیادانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291437071 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 7929 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 221/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رسمی عبدالحسین حاجیان خیادانی که به شاهکارنیا .
74- راي شماره 139660302027010676 مورخ 1396/10/02 محمود زارعی خیادانی 
فرزند عبدالعلی بشماره شناســنامه 295 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291396411 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 7929 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عبدالحسین حاجیان خیادانی که به شاهکارنیا .
75- راي شــماره 139660302027010763 مورخ 1396/10/04 علــی اتحادی ابری 
فرزند مراد علي بشماره شناسنامه 1411 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283643022 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12444 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 195/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن اتحادی و قدیرعلی اتحادی.
76- راي شماره 139660302027010850 مورخ 1396/10/06 عباس جوادي خوراسگاني 
فرزند عبدالصمد بشماره شناســنامه 112 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291287523 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7202 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 135/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
77- راي شــماره 139660302027010900 مورخ 1396/10/07 احمد فدوي نیسیاني 
فرزند قدرت بشماره شناسنامه 56 صادره از اردستان بشماره ملي 1189806398 در ششدانگ 
یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 158/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

معصومه کشاورز هفدانی فرزند غالمحسین.
78- راي شماره 139660302027010957 مورخ 1396/10/10 اکبر فروغي ابري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291434471 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 127/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

تاج الملوک بنکدار .
79- راي شماره 139660302027010980 مورخ 1396/10/10 مهدي زارعي پور  فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 1632 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288919689 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي قربانعلی زارعی فرزند محمد .
80- راي شــماره 139660302027010988 مورخ 1396/10/10  عبدالکریم زارعي پور  
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 240 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291134281 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي قربانعلی زارعی فرزند محمد .
81- راي شماره 139660302027010995 مورخ 1396/10/10 قاسم قدیري پور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 12730 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283829207 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 127/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین 

دوقلی پزوه و عباس و حسن زمانی .
82- راي شماره 139660302027011079 مورخ 1396/10/13 حبیب حدادی زفره فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 76 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5659534805 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک - فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

آقای عبدالرحیم کشاورز هفتانی.
83- راي شماره 139660302027011083 مورخ 1396/10/13 اصغر قضاوي خوراسگاني 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 168 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291395148 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9562 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 112/1 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر و محمد 

و محمود نعمت بخش فرزندان رضا .
84- راي شماره 139660302027011001 مورخ 1396/10/11 مرتضی نیرومند فرزند فرج 
اله بشماره شناسنامه 21 صادره از نائین بشماره ملي 1249452406 در چهار دانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 307/80  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
85- راي شــماره 139660302027011002 مورخ 1396/10/11 سرور حدادیان نائیني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 16 صادره از اردستان بشماره ملي 1189316641 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 307/80  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
86- راي اصالحی شماره 139660302027010915  مورخ 1396/10/09 حسین مشهدي 
خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291406621 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6179 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت179/67  مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح می باشد 
 که در رای شــماره 139460302027027684 مورخ1394/11/17  به اشــتباه ثبت شده

 بود.
87- راي اصالحی شماره 139660302027010966 مورخ 1396/10/10  آیت اهلل شیرواني 
فیل آبادي فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 70 صادره از فارسان بشماره ملي 4679576669 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 20/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح می باشد 
 که در رای شــماره 139660302027004994 مورخ 1396/05/03 به اشــتباه ثبت شده

 بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/8

م الف: 32691 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2329 | پنجشنبه 21 دی 1396 | 23 ربیع الثانی 1439

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 
خبرداد:

لقاح مصنوعی کوشکی و دلبر 
درپردیسان

مدیر پروژه حفاظت از یوزآســیایی ازانجام لقاح 
مصنوعــی میــان دو یوزپلنگ در اســارت طی 
هفته های آینده در پردیسان خبر داد و گفت: در 
صورت موفقیت عمل لقاح می توان انتظار داشت 

که در بهار توله داشته باشیم.
هومن جوکار افزود: از آنجا که ســن کوشکی باال 
رفته، برای احتیــاط در مقابل هر نوع شــرایط و 
حوادثی که ممکن بود پیش بیاید، ســال گذشته 
یک گام به جلو رفتیم و چند کپی از اسپرم کوشکی 
در نیتروژن مایع ذخیره کردیم تا خیالمان از بابت 

اسپرم کوشکی راحت باشد.
وی تصریح کرد: البته کوشکی کامال سالمت است 
و االن اگر بخواهیم لقاح را انجــام دهیم به جای 
اسپرم ذخیره شده، مستقیما سراغ اسپرم خودش 
می رویم؛ ولی به هر حال این کار را توسط یک گروه 

آلمانی انجام دادیم.
جــوکار ادامــه داد: االن با یک گروه فرانســوی 
مذاکراتی شــده که یک بار به ایــران آمدند و با 
آنها کارگاهی داشــتیم که توضیح دهند چه کار 
می خواهند بکنند.حدود ۲۰ روز پیش هم من آنجا 
بودم و در پاریس مذاکرات نهایی را انجام دادیم و 

قرار شد در ماه ژانویه بیایند و کار را شروع کنند.

وضعیت گونه ها در مناطق 
حفاظت شده مناسب است

یک کارشناس حیات وحش اداره کل محیط زیست 
اســتان اصفهان، به وضعیت خشکسالی در تمام 
مناطق حفاظت شده استان اصفهان اشاره کرد و 
افزود: با وجود خشکسالی شدید، همچنان جمعیت 
گونه های موجود در مناطق حفاظت شده استان 
مناسب است؛ ولی وضعیت حفاظت از مناطق به 

علت کمبود نیرو سخت و دشوار است.
مریم امیــدی گفت: مردم محلی باید نســبت به 
مناطق حفاظت شده آگاه شوند، شکار همچنان 
یکی از عوامل کاهش گونه ها و خشکســالی هم 
عامل دیگر از بین رفتن گونه ها در اســتان است. 
هرچند آبرســانی به آبشــخورها در تمام مناطق 
حفاظت شده انجام می شود و حتی در کاله قاضی 
علوفه دســتی نیز برای حیوانــات در نظر گرفته 
می شود، اما علوفه دستی برای حیوان در مناطق 
مناسب نیست؛ ولی در کاله قاضی به دلیل اینکه 
مانند یک جزیره در میان اتوبان ها، شهرک های 
صنعتی و... افتاده، مجبور هســتیم از این روش 

استفاده کنیم.
امیدی تاکید کــرد: باید در زمینه گربه ســانان 
وضعیت اطالعات و آماری خود را دقیق تر کنیم؛ 
چراکه برای مدیریت این گونه ها نیازمند اطالعات 
دقیق هستیم تا متوجه باشیم وضعیت گونه ها از 

چه قرار است.
این کارشناس حیات وحش اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان، به کبک دری به عنوان گونه  خاص 
دیگر اشــاره کرد و گفت: این گونــه در ارتفاعات 
زندگی می کند؛ از جمله در فریدن و فریدونشهر 
که جمعیت آنها در حال کاهش یافتن است؛ چراکه 
شکار و زیستگاه خاص آنها و تخریب آن در کاهش 

این جمعیت موثر هستند.

 در سومین نشست هم اندیشی اساتید 
در دانشگاه اصفهان؛

محیط زیست از منظر فقه و 
حقوق بررسی می شود 

به گزارش پارما، سومین نشست هم اندیشی اساتید 
با موضوع »محیط زیست از منظر فقه و حقوق«، 
با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
در دانشــگاه اصفهان برگزار شد.حجت  االســالم 
والمسلمین حاج آقا میثم شریف اصفهانی، رییس 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
اصفهان، در این نشســت بر  لــزوم بهره گیري از 
رهنمودهاي دیني در عرصه هاي مختلف زندگي 

از جمله محیط زیست تاکید کرد.
همچنین در این نشست حجت االسالم والمسلمین 
دکتر مسعود راعی عضو هیئت علمی گروه حقوق 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد نجف آبــاد نیز به 
موضوع »صیانت از محیط زیست از پرتو تعهدات 
بین المللي دولت ها« اشاره داشت و بر رعایت حقوق 
همبستگي و حقوق نسلي در این عرصه تاکید کرد.

 در ادامه حجت  االســالم والمسلمین  دکتر علی 
رضائیان، مدرس حوزه علمیه قم، موضوع »محیط 
زیســت از منظر فقه« را مورد بررسی قرار داد و با 
اشــاره به اینکه حوزه فقه رفتار مکلفین را در بر 
مي گیرد، به بیان تاثیر رویکردهــا در این عرصه 

پرداخت.

اگر این روزها در سطح شهر کمی بیشتر به اطراف خود دقت کنید، بدون 
شک شاهد حضور دکل های مخابراتی روی ســاختمان های متفاوت 
خواهید بود؛ از منازل شخصی گرفته تا ساختمان های اداری و مدارس. 
دکل هایی که خیلی نرم و بی صدا برای پوشــش آنتن دهی یعنی با نام 
خدمات، جای پای خود را محکم کرده اند و این موضوع با اطالع رسانی 
نکردن درست و اصولی، همچون بسیاری از موضوعات دیگر با سکوت سرد 
و بی تفاوتی شهروندان روبه رو شده و در این بین کسی به این روند ادامه 

دار نصب دکل ها در سایر نقاط شهر و خطرات احتمالی آن توجهی ندارد؛ 
یااینکه واکنش ها در حد یک حرکت نمادین توسط نهادهای مردمی برای 

حمایت از سالمت و حقوق بشربه پایان می رسد.
اما چند وقت پیش دانش آموزان مدرسه ای در شهر اصفهان برای اعتراض 
به نصب دکل مخابراتي در مدرسه، از رفتن به کالس هاي درس امتناع 
کردند و  والدین این دانش آموزان که ضعیف شدن سیستم دفاعي بدن، 
تخریب DNA سلول ها و ابتال به سرطان، افسردگي، کم اشتهایي، سردرد 
و چشم درد و دیگر تاثیرات سوء بر فرزندانشان را بخشي از عوارض امواج 
دکل BTS تلفن همراه مي دانند، خواستار جمع آوري این دکل شدند؛ 

موضوعی که تنها در حد یکی دو تیتر در روزنامه ها و خبرگزاری ها نشر پیدا 
کرد و بدون هیچ گونه پاسخگویی مثبت از جانب مسئوالن و تنها با بیان 
اینکه امکان جمع آوري دکل وجود ندارد و قول اینکه تا پایان ماه کابل هاي 
آن را قطع می کنند، امر ختم به بی خیری شد؛ چرا که جمع نکردن این 
دکل ها و وعده های پوچ، سالمتی قشری را هدف قرار داده که قرار است 

آینده را بسازند؛ اگر آینده ای وجود داشته باشد. 
افزایش چشمگیر مشترکان تلفن همراه در سال های اخیر، افزایش شمار 
ایستگاه های آنتن موبایل در مناطق مسکونی را به امری اجتناب ناپذیر و 
اجباری تبدیل کرده است؛ اما این امر با توجه به امواجی که از این آنتن ها 
ساطع می شــود، نگرانی هایی را از حیث خطرساز بودن این امواج پدید 

آورده است.
در این میان سوالی که پیش می آید این 
است که آیا واقعا دکل های مخابراتی در 
شهر، برای شهروندان مضر است یا نه؟ 
این اساسی ترین پرسشی است که اکنون 

مردم با آن روبه رو هستند.
بررسی این موضوع تنها از زاویه سالمتی 
با توجه به اهمیت آن، کمی ساده انگارانه 
به نظر می رسد؛ چرا که بسیاری در مورد 
آنتن دهی در بسیاری از مناطق با توجه 
به همین شــرایط اعتراض هایی دارند؛ 
درنتیجه باید تدبیری اندیشــید که آیا 
می توان راهی بــرای کاهش خطرات 
این دکل هــا در نظــر گرفت؛یااینکه 
موقعیت یابی برای نصــب این دکل ها 
در مناطقی صورت گیــرد که حداقل 

خسارت ها را درپی داشته باشد.

سنگینی دکل های مخابراتی روی بام سالمتی شهر؛

به صدای اعتراض دانش آموزان اصفهانی پاسخ داده شد؟

افزایش چشمگیر 
مشترکان 

تلفن همراه در 
سال های اخیر، 

افزایش شمار 
ایستگاه های 

آنتن موبایل در 
مناطق مسکونی 

را به امری اجباری 
تبدیل کرده است

عکس  روز 

هزینه سفر به کربالی معلی افزایش یافت

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهان از کاهش 
اعزام زائران عتبات عالیات به دلیل قرار داشــتن 
در فصل زمســتان خبر داد و گفت: هزینه سفر به 
عتبات عالیات از یک میلیون و 6۰۰ هزار تومان به 
یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

غالمعلی زاهدی با اشــاره به اعزام زائران اســتان 

اصفهان به عتبات عالیات اظهار کرد: اعزام زائران 
به عتبات عالیات در ماه های قبل هفته ای 7 پرواز 
بوده که به دلیل قرار گرفتن در فصل زمســتان به 
4 پرواز کاهش یافته اســت. وی با بیان اینکه هر 
پرواز از اســتان اصفهان به عتبات عالیات شامل 3 
گروه از زائران می شــود، افزود: در اعزام زائران به 

عتبات عالیات به صورت زمینی محدودیتی وجود 
ندارد و سهمیه زائران استان اصفهان از این طریق 
به صورت یک روز در میان است که البته بستگی به 
تعداد متقاضیان سفر زمینی دارد و هیچ سقفی در 

این زمینه وجود ندارد. 
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: افزایش 
قیمت بلیت هواپیما و ویزا، در تغییر هزینه سفر به 
کربالی معلی بی تاثیر نبوده است و هزینه سفر به 
عتبات عالیات از یک میلیون و 6۰۰ هزار تومان به 

یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ 
البته شرایط روز و تغییر نرخ ارز نیز در این افزایش 

قیمت تاثیر داشته است.
زاهدی با بیــان اینکه آمار دقیــق فیش های حج 
تمتع در اختیار بانک هاســت، عنوان داشت: بین 
یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر 
متقاضی سفر به حج تمتع در کشور وجود دارد که 
بین 8 تا 9 درصد آنها، از اســتان اصفهان ثبت نام 

کرده و متقاضی سفر به سرزمین وحی هستند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان خبرداد:
هزینه سفر به کربالی معلی افزایش یافت 

کارشناس مسئول امور مهدهای کودک بهزیستی 
اســتان اصفهان گفت: فعالیت خانه هــای بازی و 
مهدهای قرآنی بدون مجوز بهزیستی ممنوع است.
عفت نجف پور با بیان اینکه در حال حاضر 7۵3 مهد 
کودک فعــال مجوزدار در اســتان اصفهان فعالیت 
دارند، اظهار کرد: از این تعداد، ۵۵7 مهد شــهری، 
۱46 مهد روستایی و ۵۰ مورد هم آدینه مهد هستند.
وی با اشاره به اینکه مهدهای کودک ملزم به پذیرش 
کودکان 6 یا 9 ماه تا پایان 6 سال هستند، افزود: آدینه 
مهد، صرفا مهدهایی هستند که تنها روزهای جمعه 
در محل برگزاری نماز جمعه دایر می شود و وظیفه 
خدمت رسانی به مادران دارای کودک در این سنین 

را بر عهده دارند.
کارشناس مسئول امور مهدهای کودک بهزیستی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه 3۰۰ مهدکودک صرفا 
در شهر اصفهان فعال است، افزود: چند سالی است که 
برای ارتقای کیفی مهدها تالش می کنیم و به منظور 

دستیابی به این هدف، سازمان بهزیستی طرحی را با 
عنوان ارزشــیابی و ارتقای کیفیت مهدهای کودک 
تدوین کرده است.کارشناس مسئول امور مهدهای 
کودک بهزیستی استان اصفهان، در خصوص بازرسی 
از مهدهای اســتان اصفهان گفت: در ابتدای سال 
تحصیلی تمام اســتان ها موظف انــد در 3ماهه اول 
آموزشی یکبار تمام مهدها را مورد بازدید قرار داده 
و از نظر رعایت استانداردهای آموزشی، آنها را مورد 

بازبینی قرار دهند.

کارشناس مسئول امور مهدهای کودک بهزیستی اصفهان خبرداد:

ساخت مهدکودک در مناطق محروم و حاشیه ای استان
مدیر پرستاری دانشــکده علوم پرستاری اصفهان 
گفت: در شــهر اصفهان و برخی از شهرستان های 
نزدیک مرکز اســتان، به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک 
مرکز مشاوره مراقبت های پرستاری راه اندازی شده 
است. غالمرضا جمالی با اشاره به فعالیت ۱8 مرکز 
مشاوره مراقبت های پرستاری در منزل در اصفهان 
اظهار کرد: پرستاران نقش های متفاوتی را در جامعه 
ایفا می کنند که یکی از این فعالیت ها نقش مراقبتی 
پرســتاران اســت؛ بدان معنا که زمانی که بیمار از 
بیمارستان ترخیص می شــود می تواند از خدمات 
پرستاران در منزل بهره ببرد و پرستاران این خدمات 

را در منزل به آنها ارائه می کنند.
وی با اشــاره به فعالیت این مراکز در شهرستان ها 
و دیگر اســتان ها، بیان کرد: برای انجــام این کار 
معاونت پرستاری وزارت بهداشــت با صادر کردن 
بخشــنامه ای این امــکان را فراهم کــرده تا مراکز 
مشــاوره ای پرستاری در  همه اســتان های کشور 

فعال شوند و در اصفهان نیز به ازای هر ۵۰ هزار نفر 
جمعیت، یک مرکز مشاوره و مراقبت از پرستاری در 

منزل ایجاد شده است. 
مدیر پرستاری دانشکده علوم پرستاری اصفهان با 
تاکید بر فعالیت مراکز مشاوره در اصفهان بیان کرد: 
بر این اساس ۱8 مرکز مشاوره پرستاری در استان 
اصفهان راه اندازی شده است که ۱4 مرکز در شهر 
اصفهان و مابقی در  دیگر شهرســتان های نزدیک 

مرکز استان قرار دارد.

مدیر پرستاری دانشکده علوم پرستاری اصفهان:

هر ۵۰ هزار اصفهانی، یک مرکز مشاوره پرستاری در منزل دارند

بالیی که انسان ها بر سر 
خرس های قطبی آوردند!

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: بیشترین میزان امدادرســانی در هفته گذشته در استان اصفهان، مربوط به حوزه 
حوادث جاده ای بود. داریوش کریمی اظهار داشت: در طول هفته گذشته، برای ۵3 مورد حادثه توسط امدادگران جمعیت هالل احمر اصفهان 
پوشش امدادی صورت گرفت. وی بیان داشــت: در این مدت امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر این استان اقدام به امدادرسانی به 

۱99حادثه دیده کردند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان تصریح کرد: در این بازه زمانی به ۲۵ مورد حادثه جاده ای، ۱۵ مورد حادثه 
شهری، هفت مورد خدمات حضوری و چهار مورد حادثه صنعتی و کارگاهی و دو مورد حادثه برف و کوالک توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان 
پوشش داده شد. وی با اشاره به اینکه در طول این مدت ۵ مورد عملیات رهاسازی توسط تیم های عملیاتی این جمعیت صورت گرفته است، تصریح کرد: ۱6۵ 

نفر نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب ۵7 تیم عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات یاد شده به کارگیری شدند.

حادثه

به میزبانی دانشگاه آزاد اصفهان برگزار 
می شود؛

همایش ایده های نو در 
کشاورزی و مهندسی برق

هفتمین همایــش ملــی »ایده هــای نو در 
کشــاورزی« و ششــمین کنفرانــس ملــی 
»ایده های نو در مهندســی برق« در دانشگاه 
آزاد اســالمی اصفهان )خوراســگان( برگزار 

خواهد شد.
همایش ایده های نو در کشاورزی، با مشارکت 
دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه های 
آزاد اسالمی کرج، اهواز، مشهد، اراک، علوم و 
تحقیقات، جهاد کشاورزی  و... برگزار می شود.

محورهای این همایش شــامل علوم باغبانی، 
علوم زراعــت و اصالح نباتات، علــوم خاک و 
آب، فضای سبز و منظر شهری، گیاه پزشکی، 
محیط زیســت، بیومکانیک )مکانیزاسیون و 
ماشین آالت کشــاورزی( و علوم دامی است. 
آخرین مهلت ثبت نام در این همایش ۲۵ بهمن 

ماه سال جاری است.
همایش ملی ایــده های نو در کشــاورزی در 
تاریخ ۱۵ اسفند ماه و کنفرانس ایده های نو در 
مهندسی برق در تاریخ ۱7 اسفند سال جاری 
در ســالن بین المللی امیرکبیر دانشــگاه آزاد 

اسالمی خوراسگان برگزار خواهد شد.

تصادف رنو، یک کشته بر جای 
گذاشت

سرهنگ حســین پورقیصری، رییس پلیس 
راه استان اصفهان با اشــاره به حادثه تصادف 
یک خودروی رنــو گفت: در پــی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک 
دستگاه سواری رنو ، در محور»طریق الرضا«، 
بالفاصله ماموران گشت پلیس راه خور و جندق 

به محل حادثه اعزام شدند.
این مقام مسئول عنوان کرد: متاسفانه در این 
حادثه یک سرنشین سواری رنو به علت شدت 

جراحات وارده در دم فوت شد.
ســرهنگ پورقیصری افزود: علت این حادثه 
رانندگی توسط کارشناسان تصادفات جاده ای، 
عدم توانایی راننده در کنترل وســیله نقلیه به 
علت خستگی و خواب آلودگی اعالم شده است.

رییس پلیس راه اســتان از رانندگان خواست 
در هنگام رانندگی از عجله و شــتاب بی مورد 
پرهیز کرده و هنگام خستگی و خواب آلودگی 

رانندگی نکنند.

 سارق 37۰ میلیون ریالی 
در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ مرتضوی در تشــریح این خبر گفت: 
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 
فردی ناشــناس طی چندین فقــره تراکنش، 
مجموعا مبلغ 37۰ میلیون ریال از حساب وی 
برداشت کرده، بررســی موضوع در دستور کار 

این پلیس قرار گرفت.
این مقام مســئول عنوان کرد: با بررسی های 
انجام گرفته، متهم به هویت عظیم.م 39 ساله 
که از دوســتان شــاکی است، شناســایی و با 

هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
 وی افزود: با توجه به اینکه شاکی و متهم رفت و 
آمد خانوادگی داشته اند، سارق از اعتماد شاکی 
به خود سوءاستفاده کرده و با داشتن اطالعات 
بانکی از وی، در فرصتی مناســب به سرقت از 
حساب او به صورت اینترنتی اقدام کرده است. 
ســرهنگ مرتضوی با تاکید بــر اینکه کارت 
اعتباری خود را در اختیار دیگران قرار ندهید، 
به شــهروندان توصیه کرد دائما حساب بانکی 
خود را چک کنند تا اگر از حســاب بانکی شان 
ناخواســته مبلغی کسر شــده، آن را به پلیس 

گزارش دهند.

اخبار

دانشگاهبهزیستی

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه تاکید کرد: اگر گزارشی 
مبنی بر فعالیت آقایان برای ارائه خدمات آرایشــگری به 
بانوان دریافت شود، قطعا این موضوع را از طریق دادستانی 

دنبال خواهیم کرد.
مصطفی گواهی در ارتباط با آقایانی که به تازگی به ارائه 

خدمات آرایشگری به بانوان می پردازند، اظهار کرد: در این زمینه گزارشی به دست ما نرسیده است، زیرا در 
غیر این صورت قطعا به موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

وی افزود: حتی اگر ارائه این خدمات در خانه و منازل مســکونی باشد ما به شیوه های ممکن بازرسان خود را 
فرستاده و پس از کسب اطالعات الزم، اداره پلیس اماکن را در جریان قرار خواهیم داد.

گواهی گفت: سال گذشته نیز حدود ۱7 تا ۱8 نفر از افرادی که در این قالب فعالیت داشتند را شناسایی کرده 
و به دادستانی معرفی کردیم و حتی دادستانی بابت این موضوع از اتحادیه صنف ما تشکر کرد.

هشدار به آرایشگران 
مرد که به زنان 
خدمات می دهند

مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح مدرسه 6کالسه 
محسن آباد شهرستان گز و برخوار اظهار کرد: به لطف 
و عنایت مقام معظم رهبری توفیق داشــتیم ۲۵ هزار 
و ۵۰۰ پروژه را در ســطح کشــور راه اندازی کنیم که 
6۰درصد آن تاکنون اجرا شده و مابقی در حال اجراست 

و هر روز تعداد آنها افزایش می یابد.
عارف نوروزی افزود: 9 طــرح اقتصادی را در اســتان اصفهان با اعتبــاری بالغ بــر 96 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری کردیم که ظرفیت اشتغال برای 3 هزار و ۵۰۵ نفر را فراهم کرده است.
نوروزی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ مدرسه با ظرفیت ۱3۰ کالس درس در استان اصفهان افتتاح شده است، 
تاکید کرد: 4۰ مدرسه دیگر در استان اصفهان در دست ساخت داریم که مجموعا ۵۰ میلیارد تومان حجم 

سرمایه گذاری ما در این استان برای ساخت مدرسه را تشکیل می دهد.

ساخت 6۵ مدرسه 
با اعتبار ۵۰ میلیارد 
تومان در اصفهان

فاطمه کاویانی

 بیشترین امدادرسانی هفته اخیر در اصفهان، مربوط به حوادث جاده ای بود
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به احترام پرچم
پیشنهاد سردبیر:

 روایت فرمانده لشکر فجر در سال های دفاع مقدس از عملیات های کربالی 4 و 5؛

هواپیـماهای شـناسایی آمـریکا، جبـهه مـا را رصـد می کـردند

عملیات کربالی 4 در دو منطقه اجرا شــد؛ یکی 
منطقه اصلی در خرمشــهر و دیگری در شلمچه. 
شما به همراه لشکر تحت امر خود یعنی 19 فجر 
در منطقه شلمچه عملیات کردید که منطقه اصلی 
نبرد نبود. در شلمچه چه هدفی را دنبال می کردید؟

اگر اجازه بدهید من ابتدا مروری داشــته باشم بر روند 
اجرای عملیات کربالی 4. همانطور کــه می دانید، این 
عملیات در چهارم دی ماه ســال 65 در منطقه عمومی 
خرمشهر آغاز شد که در حقیقت در دو منطقه عملیاتی 
به عنوان تک )حملــه( اصلی و تک پشــتیبانی صورت 
گرفت که حمله و تک اصلی یا بــه عبارتی تالش اصلی 
در منطقه ام الرصاص در رودخانه اروند بود که درســت 
روبه روی خرمشهر و روبه روی دهانه کارون قرار داشت.

روخانه اروند در برخی مناطق بیش از یک کیلومتر عرض 
دارد و در آن جزایری نظیر ام الرصاص، قطعه، ســهیل، 
ام البابی و جزایر دیگر مثل بوارین وجود داشت که باید از 
آن عبور کرده و به سمت ساحل دشمن در ابوالخصیب و 
تا بصره پیشروی می کردیم. این منطقه برای تک اصلی 
در نظر گرفته شده بود. همزمان برای فریب دشمن، یک 
تک پشتیبانی نیز در منطقه شرق بصره، منطقه عمومی 
پاسگاه زید عراق، پاسگاه کوت سواری و پاسگاه بوبیان در 
فاصله 20 کیلومتری در منطقه پنج ضلعی و شلمچه در 

نظر گرفته شد که 2 لشکر 19 فجر به فرماندهی بنده و 
57 ابوالفضل به فرماندهی سردار نوری )جانشین فعلی 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه( در آن حاضر بودند و بقیه 

لشکرهای سپاه در منطقه تک اصلی حضور داشتند.
با وجود شکســت زودهنگام عملیات در منطقه 
اصلی، شما در منطقه پشــتیبانی موفق بودید. با 
این حال تقریبا همزمان با شکست منطقه اصلی 
)شاید چند ســاعت دیرتر( شما هم منطقه تان را 
ترک کرده و به عقب برگشتید. این عقب نشینی 

به چه دلیل بود؟
دشــمن در منطقه تک اصلی، هوشــیار بود و به نوعی 
عملیات لــو رفته بود ولی در منطقه تک پشــتیبانی، نه 
تنها دشمن هوشیار نشد، بلکه غافلگیر شد و ما در کمال 
غافلگیری توانستیم خط را بشکنیم و تقریبا پنج ضلعی را 
تصرف کنیم؛ اما به دلیل شکست و عدم الفتح در منطقه 
تک اصلی، لشکرهای ما نیز در منطقه تک پشتیبانی به 
دســتور فرماندهی، در نیمه های شب به عقب برگشت و 
ما بعدا فهمیدیم که فرماندهی سپاه یعنی برادر محسن 
رضایی این طور تدبیر کرده بود که این منطقه دســت 
نخورده بماند و عــراق به آنجا حمله نکند تــا بتوانیم از 
این منطقه برای انجام عملیــات بعدی یعنی کربالی 5 

استفاده کنیم.
حــدود دو هفته پس از شکســت در کربالی 4، 
عملیات بزرگ دیگری به نام کربالی5 اجرا شد. 
چطور توانستید نیروها را در این فاصله کوتاه به 
لحاظ روحی و روانی آماده کنید؟ و چطور این بار در 

همان منطقه موفق عمل کردید؟
اوال تدبیر، ترغیب و تشــویق حضرت امام)ره( نسبت به 
نیروها پس از عملیات کربالی 4 برای شرکت در کربالی 
5 بسیار تعیین کننده بود.در ثانی در این فاصله 14 روز 
بین دو عملیات، یعنی از 4 دی تا 18 دی 65، جلســات 
زیادی با یگان ها و لشکرها صورت گرفت و تدبیر بر این 

شد که عراق را آرام نگذاریم.
در واقع عراقی ها بعــد از پیروزی در کربالی 4 بســیار 
خوشحال بودند حتی برای فرماندهان عراقی بلیت سفر به 

مکه، گرفته شد. تشویق شدند و سه روز در عراق جشن 
گرفتند، اما حضرت امام)ره( فرمودند اینها مغرور شــده 
و مست پیروزی هســتند و با تعبیر امام)ره( و همچنین 
جلســات متعدد، تصمیم برای عملیــات بعدی گرفته 
شــد.برای مثال در 10 دی 65، فرماندهان لشــکرهای 
حاضر در کربالی 4 با مرحوم هاشمی رفسنجانی جلسه 
گذاشتند که نوار این جلسه موجود و اسناد راویان آن نیز 

در دسترس بوده و مورد بررسی نیز قرار گرفته است.
لشــکرها گزارش دادند و نهایتا تصمیم بر این شــد که 
عملیات دیگری در همان منطقه تک پشــتیبانی )شرق 
بصره( انجام شود. بالفاصله لشــکرها، نیروهایی که در 
عملیات قبلی حضور داشتند را ساماندهی کرده و حمله 

آغاز شد.
چند گردان برای کربــالی 5 آماده کردید؟ جایی 
خواندم که برای انجام عملیات 350 گردان الزم 

بود.
ما در کربالی 4 توانســته بودیم 260 گردان نیرو آماده 
کنیم. هر چند نیاز ما شاید چیزی در حدود 350 گردان 

بود و البته برای فتح بصره 500 گردان نیاز داشتیم.
از 260 گردان حاضر در کربالی 4، ســی تا چهل گردان 
مجروح داشتند و شــهید داده بودند و ما کربالی 5 را با 
220 گردان آغاز کردیم و اگر 150 گردان دیگر داشتیم 
تازه به اندازه همان 350 گردان می شــد و می توانستیم 
حمالت را به سمت بصره ادامه دهیم، اما به هر حال توان 

ما همین قدر بود.
البته یــک نکته دیگر راهــم باید در اینجا اشــاره کنم. 
در عملیــات کربالی 5، برادر محســن رضایی، فرمانده 
سپاه نامه ای به امام)ره( نوشت و درخواست کرد برخی 
یگان های زرهی ارتش برای ادامه عملیات در اختیار سپاه 
قرار بگیرند که تعدادی از آنها مامور شدند و ما در کربالی 
8 در اوایل سال 66 از آنها اســتفاده کردیم؛ البته برخی 
از خدمه با نیروهای پاسدار و بســیجی جایگزین شدند 

تاهماهنگی بیشتر شود.
با وجود اینکه ما در کربــالی 5 تلفات زیادی دادیم ولی 

ضربات سنگینی هم بر ارتش دشمن وارد شد. 

دستاورد کربالی 5 برای ما چه بود؟
در کربالی 5، دشمن غافلگیر شد و ما توانستیم طی 45 
شبانه روز جنگ تمام عیار، با تمامی حمالت دشمن که 
شامل 130 تیپ از ارتش عراق بود، مقابله کنیم و جواب 
آنها را بدهیم به طوری که دشمن ناامید شد و 130 تیپ 
آن بین 30 تا 70 درصد تلفات دادند و ما اسرای زیادی از 
آنها گرفتیم و این اسرا همانجا در منطقه تخلیه اطالعاتی 

می شدند.
اهمیــت کربالی 5 به حدی اســت که می تــوان گفت 
بر سرنوشــت جنگ تاثیر زیادی داشــت و یکی از این 
تاثیرها این بود که سازمان ملل و آمریکا، شوروی، اروپا و 
کشورهای عربی که تماما پشت سر عراق بودند، نشستند 
و قطعنامه 598 را نوشــتند تا جلوی ایران را بگیرند و به 
نوعی ایران را راضی کنند که دست از جنگ بردارد؛ چرا 
که می دیدند با این وضعیت، نیروهــای ایرانی تا بصره و 

بغداد پیش می روند.
کربالی 5 در واقع تلخی شکست و عدم الفتح کربالی 4 
را به شــیرینی و حالوت برای ملت ایران تبدیل کرد هر 
چند ما در این دو عملیات چیزی حدود 12 هزار نفر شهید 
دادیم که 4 هزار نفر آنهــا در عملیات کربالی 4 و مابقی 
در کربالی 5 به شهادت رسیدند، اما واقعا می شد تفاوت 

میان نیروهای ما و نیروهای عراقی را دید.
من خودم باالی سر جنازه عراقی ها می رفتم. برخی از آنها 
بالفاصله بعد از اصابت گلوله باد کرده و چهره شان سیاه 
می شد اما شــهدای ما که فرماندهان گردان، گروهان و 
یا بســیجی ها بودند چون زیر پرچم اسالم می جنگیدند 
و بهشــت خدا بر آنها عرضه می شــد، چهره های نورانی 

داشتند.
همین باعث شد تا آمریکایی ها عمال برای حمایت 

از رژیم بعث وارد خلیج فارس شوند؟
البته آمریکایی ها از بعد از عملیات والفجر 8 )در سال 64( 
برای حمایت از عراق به خلیج فارس آمده بودند؛ اما این 
حضور بعد از کربالی 5 بیشتر شــد و برخی کشورهای 

دیگر هم به آن اضافه شدند.
درخصوص لو رفتن عملیات کربالی 4 صحبت های 

زیادی شــده مبنی بر اینکه این عملیات توسط 
منافقین یا برخی گروه های سیاسی مثل نهضت 
آزادی لو رفت و یا به نقش آمریکا در حمایت های 
شناسایی و جاسوسی از رژیم بعث اشاره می شود. 

نظر شما در این باره چیست؟
درخصوص لو رفتــن عملیات کربــالی4، افرادی مثل 
سردار محســن رضایی و ســردار صفوی صحبت هایی 

کردند که تقریبا نظر ما همین است.
البته به طــور کلی ماهواره ها و هواپیماهای شناســایی 
آمریکا هم در جای جای جبهه جنگ، ما را رصد می کردند 
و گزارش هــای آن را به عراق می دادنــد. آنها همه چیز 
حتی جابــه جایی نیروهــا و تجمعات ما را شناســایی 
می کردند؛ البته ما هم عملیات فریب داشــتیم. مثال در 
والفجر 8، چیزی در حدود هزار کمپرســی و کامیون را 
به هورالهویزه فرســتادیم وهمزمــان یگان ها، توپخانه، 
ماشــین آالت و نیروهای خود را با مراعات دقیق مسائل 
حفاظتی برای انجام عملیات به جزیــره آبادان منتقل 
کردیم و این عملیات فریب، موفق بود به طوری که طبق 
شنودی که ما داشتیم، عراقی ها اعالم کرده بودند ایران 
حتما از هورالهویزه و شرق دجله به سمت العماره و بصره 

عملیات خواهد کرد.

درجریان عملیات کربالی 4 که همزمان در دو منطقه عمومی خرمشهر و شلمچه انجام شد، برخالف شکست در منطقه اصلی، یگان های عمل کننده در شلمچه )به عنوان 
 منطقه تک پشتیبانی( توانستند ضمن شکستن خطوط دشمن، برخی مناطق را به تصرف خود درآورند ولی همین یگان ها نیز به دلیل شکست عملیات در منطقه اصلی،

 با دستور فرماندهی عقب نشینی کردند.یکی از این یگان ها لشکر 19 فجر استان فارس به فرماندهی سردار »محمدنبی رودکی« بود.
فارس در گفت وگو با وی ضمن بررسی آن مقطع، به مرور عملیات کربالی 5 نیز که به فاصله کوتاهی از کربالی 4 در 19 دی ماه سال 65 انجام شد، پرداخت.سردار رودکی هم 

اکنون ریاست پژوهشکده علوم و معارف دفاع مقدس را برعهده دارد.

عکس نوشت

به احترام پرچم
بعضی وقت ها چیزی مانند پرچم یک کشور به خودی خود هیچ ارزش 
و احترامی ندارد، اما وقتی نشانه عقبه وقایعی می شود و شناسنامه یک 
ملت با آن شناخته می شود آن وقت ارزشش می شود به اندازه شرافت 
قطره قطره خون هایی که به پای برافراشته شدن این پرچم ریخته شده 

و اینجاس که کوچک ترین اهانتی به هر دلیل 
از طرف آدم هایی که عرقی به این خاک ندارند 

برتابیده نمی شود.آنچه  می بینید جایگاه پرچم 
کشورمان است در دست شریف ترین مردان خدا که 
برای از دست نرفتن یک وجب از این خاک جانشان را 

کف دست گرفتند و وارد میدان آتش شدند.

 دست  نوشته  یک رزمنده عراقی 
روی عکس شهید بیضایی :

»هرگاه سالحم را به دست می گیرم،یاد تو می افتم بیضایی!تو زنده ای و 
ضربان قلب تو را با هر بار شلیک احساس می کنم.«

پیام برای مردی که روی دست ها بود
آنچه می بینید، تصویری است از مراسم تشییع پیکر پاک شهید »اصغر نبی محمدی« 
در شهرستان »قزوین«. گروهی از همشهریان شهید، مهیای اعزام به جبهه های نبرد 
شده اند و قبل از اعزام، با رزم جامه و سالح، در مراسم تشییع شرکت کرده و پیام خود 
را خطاب به شهید »نبی محمدی« پیشــاپیش خود قرار داده اند: برادر اصغر نبی 
محمدی!جسم پاکت را به خاک سپرده و جهت ادامه راه مقدست به جبهه 

نبرد حق و باطل می شتابیم.
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پایداری 
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 افتخار ی دیگر برای  فوتسال 
ایران

ســایت فوتســال پلنت، بعــد از رای گیری از 
مربیان و کارشناســان 
جهــان  سراســر 
اسامی برترین های 
فوتســال در سال 
۲۰۱۷ را منتشــر 
کــرد. بر این اســاس 
ایران کــه در پنــج بخش 
بهترین ســرمربی، بهترین تیــم   ملی، بهترین 
بازیکن، بهترین دروازه بــان و بهترین بازیکن 
جوان کاندیدا داشت، بهترین عنوانش را در بخش 
بهترین سرمربی کسب کرد. در این بخش محمد 
ناظم الشریعه، سرمربی تیم   ملی فوتسال به عنوان 
سومین سرمربی برتر دنیا انتخاب شد.همچنین 
تیم   ملی فوتسال ایران در این رای گیری در رده 

چهارم قرار گرفت. 

از نام ذوب آهن در آسیا دفاع می کنیم

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

 هدیه نقدی سردار آزمون
 به یک تیم والیبال

پس از پیروزی تیم والیبال »هاوش« گنبد برابر 
تیم شــهرداری ورامین، 
ســردار آزمون، که 
در ســالن المپیک 
گنبد شاهد دیدار 
همشهریانش بود به 
دلیل این برد شیرین 
پنج میلیــون تومان به 
تیم هاوش هدیه کرد.طاهر آزمون، سرمربی هاوش 
گنبد اظهار کرد: سردار مدتی که در گنبد بود و سه 
دیدار لیگ برتر والیبال برگزار شد، به تمریناتمان 
می آمد با توجه به شرایط مالی بد تیم اعالم کرد 
که در دیــدار برابر کاله مازندران، شــهرداری 
تبریز و شــهرداری ورامین اگر تیم برنده شود 
پنج میلیون تومان به ازای هر بازی و هر برد به 

تیم هدیه می دهد.

الیک روز

 ممنوع التصویری
 امیر حاج رضایی

امیر حاج رضایی، کارشناس فوتبال کشورمان 
ممنوع التصویر شــده 
اســت. این خبری 
اســت که روزنامه 
شــهروند بــه آن 
اشــاره کرده است. 
در شرایطی که شایعه 
شده حاج رضایی به خاطر 
انتقاد از کــی روش با عادل فردوســی پور به 
مشــکل خورده و این موضوع یکــی از دالیل 
اصلــی دعوت نشــدن او به تلویزیون اســت، 
وی این مســئله را تکذیب کــرده و گفته:»با 
فردوسی  پور هم هیچ گونه اختالفی نداشته ام 
و همچنان ارتباط نزدیکی بــا هم داریم. هیچ 
صحبــت و عقیده ای دوســتی عمیــق ما را 
تحت تاثیر قرار نــداده و می توانم بگویم که او 
مثل پســر من می ماند و رابطه  ما مانند پدر و 
فرزند اســت.« حاج رضایی نمی داند که چرا 
بعد از 3۱ ســال دیگر جایــی در برنامه های 
تلویزیونی ندارد:»واقعا از علت واقعی این دوری 
به صورت رسمی آگاهی ندارم و وقتی آگاهی 
ندارم، نمی خواهم قضاوت کنم. به آن چیزی که 
حدس و گمان اســت و در ذهن من می گذرد، 

نمی پردازم چون رسمی نیست.«

سوژه روز

اینستاگردی

واکنش شایان مصلح به فصل امتحانات در دانشگاه
شایان مصلح، مدافع پرسپولیس که همزمان با فوتبال مشغول تحصیل هم است، واکنش 

جالبی نسبت به فصل امتحانات دانشگاه از خود نشان داده است!

در حالی که امیر قلعه نویی، ســرمربی ذوب آهن خواهان جذب 
سجاد شــهباززاده، مهاجم نیمکت نشین استقالل شده است، اما 
مدیران باشــگاه ذوب آهن به دلیل کاهش بودجه و نبودن اعتبار 
کافی حاضر به جذب بازیکن جدیدی از جمله سجاد شهباززاده 
نیستند. آنها معتقدند فقط در صورت تامین اعتبار و اصالح بودجه 

باشگاه ذوب آهن برای جذب شهباززاده اقدام خواهند کرد. 

شرط ذوب آهن برای جذب مهاجم استقالل
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محمد نوری اظهار نظر جالبی درباره گلر استقالل دارد و معتقد است 
که دروازه بان این تیم به رکورد شکنی فکر نمی کند. نوری دراین باره 
گفته است: حسینی را خوب می شناسم ، پسر بی حاشیه و کم حرفی 
است و همه تمرکزش روی بازی و تمرین است، او در همه این ایام به 
تنها چیزی که فکر نمی کند رکوردشکنی است؛ چرا که اگر به رکورد 
شکنی فکر می کرد نمی توانست به این رکورد جالب دست پیدا کند.

سرمربی ذوب آهن درباره مشکالت مالی و کمبود بودجه تیم برای لیگ قهرمانان آسیا، گفت:انسان به 
امید زنده است. ذوب آهن باشگاه ساختارمدار و اخالق مداری است. بودجه باشگاه دو سال پیش ۲۸ 
میلیارد بوده اســت ولی با ۱۲ میلیارد تومان، اداره کردن باشگاه سخت است. خواهش من از مدیران 
کارخانه و باشگاه این است که باتوجه به اینکه ذوب آهن آسیایی است، تجدید نظر کنند؛ البته نشستی 

خدمت آقای لطفی داشتیم که قول هایی دادند و ان شاءا... مشکالت برطرف می شود.
امیر قلعه نویی ادامه داد: صحبت های امروز من سند است. قول می دهم ما یکی از ذوب آهن های خوب 

باشگاه های آسیا باشیم، می رویم که از نام ذوب آهن در آسیا دفاع کنیم. 
قلعه نویی درباره مشکالتی که در فوتبال ایران وجود دارد و شعارهایی که روی سکوهای ورزشگاه ها 
داده می شود، گفت: برای پیدا کردن ریشه این مشکالت باید به چند سال پیش برگردیم. باید ببینیم 
به جامعه و جوان ها چه چیزی داده ایم و انتظار داریم چه چیزی بگیریم. احترام به حریف واجب است. 
شما نگاه کنید بعد از فرگوسن، منچستر یونایتد شرایط ایده آل پیدا نکرد. آیا دیده اید تا االن ورزشگاه  
این تیم خالی بماند؟ وی افزود: آسیب هایی که جوان های ما را تهدید می کند، مشکل است. یکی از 
دالیلی که تمرینات تیم هایم را باز می گذارم به این خاطر است که جوان ها به یک جای آلوده نروند 
و در زمین های ورزشی حاضر شوند. پسوند فرهنگی باشگاه ها، الکی است. ما چه کار فرهنگی کرده 
ایم؟ نه باشگاه ها بلکه جامعه چه کار کرده است؟ جوان های ما مشکل اقتصادی دارند. حدیث داریم 
وقتی فقر از در وارد شود ایمان از پنجره خارج می شود. وی درباره صحبت های محمد دادکان مبنی 
بر مهندسی بودن انتخابات ورزشی گفت: دادکان جزو بزرگ مردان ایران است. او هم مومن است هم 
مسلمان. درباره مهندسی انتخابات چون جایی نبوده ام که ببینم نمی توانم حرفی بزنم اما دل دادکان 

برای ورزش و فوتبال می سوزد. او خاک ورزش را خورده است.

 گلر استقالل به رکورد شکنی فکر نمی کند

14
امیر قلعه نویی:

از نام ذوب آهن در آسیا دفاع می کنیم

جهت حضور در مسابقات تکواندو 
گرند اسلم؛

 تکواندو کار اصفهانی 
 راهی چین شد

نخستین دوره مسابقات »گرند اِسلم« تکواندو با 
حضور بهترین های تکواندوی جهان در دو گروه 
زنان و مــردان و در اوزان المپیکــی به میزبانی 

»ووشی« چین برگزار می شود.
این رقابت ها به صورت ســری در حال برگزاری 
اســت که ســری ســوم ۲3 دی ماه )وزن ۸۰+ 
کیلوگرم مــردان و 49- کیلوگرم زنان( پیگیری 
خواهد شــد و بر همین اساس ســجاد مردانی 
تکواندو کار اصفهانی نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم 
کشــورمان و ناهید کیانی، نماینــده وزن 49- 
کیلوگرم کشورمان ساعت ۱۸:3۰ سه شنبه ۱9 
دی  ماه تهــران را به مقصد چین تــرک کردند.

هدایت سجاد مردانی به عهده علیرضا نصرآزادانی 
و هدایت ناهید کیانی نیز به عهده مهرو کمرانی 

است.
به قهرمان این رقابت هــا ۷۰ هزار دالر )49 هزار 
دالر برای بازیکن و ۲۱ هــزار برای مربی(، نایب 
قهرمان ۲۰ هزار دالر )۱4 هزار برای بازیکن و 6 
هزار برای مربی( و نفر سوم 5 هزار دالر )35۰۰ 
دالر برای بازیکــن و ۱5۰۰ دالر مربی( پاداش 

تعلق می گیرد.

منهای فوتبال

جریمه سنگین دو ستاره 
خاطی پاریسن ژرمن

باشــگاه پاریســن  ژرمن می خواهد برخورد 
شــدیدی با دو ستاره 
خاطی خــود کند.

ادینســون کاوانی 
و خاویر پاســتوره 
که برای گذراندن 
تعطیالت ســال نو به 
کشورهای خود سفر کرده 
بودند با چند روز تاخیر به فرانســه بازگشتند. 
باشگاه پاریســن  ژرمن قصد دارد که با این دو 
بازیکن برخورد کند.»اونای امری« فهرســت 
۱۸ بازیکن خود برای دیــدار برابر آمیان را در 
آغاز دور برگشت رقابت های لیگ فرانسه اعالم 
کرد که در بین آنها نامی از پاســتوره و کاوانی 
به چشم نمی آید.رســانه های فرانسوی اعالم 
کردند که باشگاه پاری  سن  ژرمن  به احتمال 
خیلی زیاد جریمه ای را هم برای این دو بازیکن 

خود در نظر خواهد گرفت.

پیشخوان

 28 دی روز بازگشت 
شماره 8

پیشکسوت فوتبال اصفهان با اشــاره به حساسیت دیدار 
ســپاهان و ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: از دست دادن 
امتیازهای فراوان برای هر دو تیم با نیم فصلی با استرس 
و نوسان همراه بود.حمیدرضا بابایی افزود: با این حال پس 

از نیم فصل، ذوب آهن موفق در امر گرفتن بازیکن با تجربه شــد و تیم سپاهان نیز کادر فنی را تقویت کرد.به 
گفته دروازه بان سابق سپاهان، این دربی شاید  یکی از حساس ترین دربی های فوتبال کشور لقب بگیرد؛ چرا 
که هر دو تیم از سرمربی با تجربه در امر فنی و انجام دربی های مختلف سود می برند.بابایی معتقد است کفه 
ترازو برای نتیجه  گیری در دربی به سود تیم سپاهان اســت چون به دلیل انجام مسابقات بیشتر در استادیوم 
نقش جهان، شرایط بهتری دارد اما نباید از تیم تقویت شده ذوب آهن در نیم فصل دوم به راحتی گذشت.وی 
ادامه داد: باید دید تجربه ذوب آهن و یا جوانی و دوندگی سپاهان در این دیدار جواب داده و حداکثر امتیاز را 

جمع آوری می کند.

کفه ترازو به نفع سپاهان 
سنگینی می کند

با قبولی مهدی طارمی در تست پزشکی باشگاه الغرافه 
حضور او در این تیم تقریبا نهایی شده و در صورتی که 
قطری ها بتوانند مبلغ مورد نظر باشــگاه پرسپولیس 
برای صدور رضایت نامه طارمــی را پرداخت کنند این 

بازیکن همبازی »اسنایدر« خواهد شد. روز سه شنبه سرپرست باشگاه پرسپولیس در مصاحبه اش رقم 
5۲۰ هزار دالری برای صدور رضایت نامه طارمی را تایید نکرد و گفت که این باشــگاه تا زمانی که مبلغ 
مورد نظرش فراهم نشــود، اجازه حضور مهاجم ملی پوشــش را در تیم دیگری نخواهد داد. سایت نامه 
نیوز با اشــاره به این موضوع مدعی شــده که قرمزها برای صدور رضایت نامه طارمی ۸۰۰ هزار دالر می 
خواهند، اما الغرافه بیشــتر از 5۲۰ هزار دالر هزینه نخواهد کرد و طارمی کــه اصرار زیادی به جدایی از 
 پرسپولیس دارد احتماال مابه التفاوت این پول را از جیب می دهد و برای پرسپولیس چک صادر خواهد 

کرد.

طارمی به پرسپولیس 
چک می دهد؟

پیش بینی فرشید طالبی، مدافع سال های نه چندان دور سپاهان و ذوب آهن:

دربی اصفهان، پر گل از آب در می آید

سمیه مصور

فرشید طالبی یکی از با اخالق ترین بازیکنان تاریخ 
فوتبال ایران است که رکورد قهرمانی با 4 تیم در لیگ برتر و 

جام حذفی و حضور با آنها در لیگ قهرمانان آســیا را در 
کارنامه دارد. او در ســال  2010 توانست  به همراه فرهاد 

مجیدی در جمع نامزدهای نهایی بازیکن سال آسیا قرار 
بگیرد. طالبی که سابقه حضور در فجر سپاسی، ذوب آهن، 

سپاهان و تراکتورسازی را دارد خیلی زود و در سن 31 سالگی 
از فوتبال کنار رفت هر چند که می گوید هنوز تصمیم قطعی 
برای آویزان کردن کفش هایــش را نگرفته و در ماه های 

آینده دراین مورد تصمیم می گیرد. با توجه به اینکه 
طالبی ســابقه بازی در هر دو تیم سپاهان و 

ذوب آهن را دارد،  به بهانه دربی اصفهان 
به سراغ او رفتیم و گفت وگویی را 

ترتیب دادیم، با ما همراه 
باشید.

عملکرد تیم های ذوب آهن و سپاهان را در این فصل چطور ارزیابی می کنید؟
تیم های ذوب آهن و ســپاهان از روزهای اوج خود فاصله گرفته اند و  از آن چیزی که همه انتظار 
دارند خیلی دور شده اند. این مسئله به خاطر  ریزش هایی است که در این دو تیم رخ داده است، 
 گاهی ریزش، اثر مثبتی بر عملکرد یک تیم می گذارد ولی متاســفانه برای تیم های ســپاهان و 
 ذوب آهن این اتفاق نیفتاده و تغییراتی که در این دو تیم رخ داده سبب شده تا این تیم ها از شرایط

 ایده الی که قبال داشتند، فاصله بگیرند.
نوبت به دربی اصفهان رسیده، با توجه به ســال هایی که در ذوب آهن و سپاهان بازی 

کردید، دربی اصفهان چه تفاوتی با دربی پایتخت دارد؟
 تمام دربی ها در تمام نقاط دنیا، حساسیت های خود را دارند. دربی اصفهان هم معموال جذاب و 
هیجان انگیز  است؛ چرا که دربی پایتخت عموما با ترس همراه است و این مسئله درباره تیم های 
اصفهانی صدق نمی کند و این تیم ها معموال بدون ریسک بازی می کنند که عموما بازی های 

تهاجمی و پر گلی از آب در می آید.
شما سابقه حضور در دربی های متعددی را  داشتید؛ دربی با بازی های دیگر چه تفاوتی 

دارد؟
من ۸- 9 سال در این دوتیم بازی کردم و  بیش از ۱5 دربی را تجربه کرده ام ، بازی دربی با بازی های 
 دیگر متفاوت است و برد در این بازی، شــیرینی خاص خودش را دارد. من چه سال هایی که در
 ذوب آهن بودم و چه یک سالی که در ســپاهان بازی کردم در تمام این دربی ها با پیروزی، زمین 

بازی را ترک کردم و برایم دربی ها موفقیت آمیزبود و خاطرات خوشی از این بازی ها دارم.
این دربی را چطور می بینید؟

 مطمئنا به دلیل حضور امیر قلعه نویی و کرانچار روی نیمکت این دو تیم، این بازی حساســیت 
 زیادی دارد، تیم های آقای قلعه نویی یا تدافعی کار می کنند یــا تهاجمی که وقتی هجومی کار
 می کنند همیشه گلزن ترین تیم ها محسوب می شــوند و تیم سپاهان هم با تغییراتی که داشته 
است توانسته در بازی های اخیر عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و با توجه به مهره های خوبی 
که در خط حمله دارد انتظار می رود که دربی پرگلی از آب در بیاید، این دوتیم می توانند در این 

بازی  با ارائه یک بازی جذاب، سبک فوتبالی خود را نشان دهند.
دوست دارید کدام تیم برنده شود؟

 برایم فرقی نمی کند که چه تیمی برنده شود، من سابقه بازی در هر دوتیم را دارم، امیدوارم بازی 
زیبایی را روز جمعه ببنیم؛ چرا که  با توجه به  نتایجی که این دو تیم گرفته اند هواداران روزهای 
خوبی را در این فصل ندیده اند و  انتظار دارند که این دوتیم بازی خوب و با کیفیتی  را به نمایش 

بگذارند.  
دلتان برای دوران حضور در اصفهان تنگ نشده؟

من روزهای خوبی را در فوتبال اصفهان پشت سر گذاشتم ، بهترین سال های فوتبالی من در این 
شهر گذشت و تا کاندید بهترین بازیکن آسیا هم پیش رفتم و از اینکه نتوانستم حداقل یکی دو سال 
بیشتر در سپاهان بمانم خیلی ناراحتم. سپاهان هواداران بسیارخوبی دارد و آنها در قلب من جای 

دارند و امیدوارم این تیم بتواند به شرایط خوب گذشته خود بر گردد تا دل هوادارانش شاد شود.

  سهراب مرادی: قهرمان 
المپیکم نــه خانه دارم، نه 

شغل

 محرومیت پرسپولیس به 
یک پنجره کاهشم می یابد

  امام جمعــه تبریز: به 
خاطرآشوب های اخیر به 

استادیوم رفتم

فوتبال
رئال مادرید 
- نومانسیا

ساعت 
00:00

شبکه 
ورزش

پیکان - فوتبال
سپیدرود 

رشت
ساعت
15:00

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
21 دی

سیاه فوتبال
جامگان 

 پرسپولیس
ساعت 
14:30

شبکه 
سه

سپاهان فوتبال
 

ذوب آهن

ساعت
15:00

شبکه 
ورزش

  استقاللفوتبال
سایپا

ساعت
16:35

شبکه 
سه

صنعت نفت فوتبال
آبادان - 

پارس جنوبی 
جم

ساعت
17

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه 
22 دی

فوتبال جهان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2329 | January  11,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



بر اســاس برآوردهای جهانی در صورت اســتفاده صحیح از پتانسیل های 
جهانگردی ایران ، این ظرفیت های ملی می تواند ساالنه سودی 2برابر با ذخایر 
نفتی کشور عاید ایران کند؛ اما متاسفانه باوجود جایگاه ارزنده کشورمان در 
داشــتن منابع طبیعی و ابنیه تاریخی، هیچ جایگاهی در زمینه گردشگری 
متعلق به ایران نیست. این در حالی اســت که اگر به این صنعت توجه شود 
می تواند اشتغال زایی و درآمدزایی بیشتری نسبت به صنعت نفت در کشور 
داشته باشد.درآمد جهانگردی در سطح بین المللی تا سال 2005 حدود 622 
میلیارد دالر بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دالر هزینه 

می کند، در حالی که این رقم در ایران به کمتر از 500 دالر می رسد. آنچه برای 
کشور ما خطر جدی محسوب می شود، موازنه منفی در جهانگردی است، چرا 
که در ازای هر یک میلیارد دالر درآمد جهانگردی که عاید کشور می شود، 4 
میلیارد و 200 میلیون دالر توسط ایرانیان جهانگرد در خارج از کشور هزینه 
می شود. همچنین در کشورهای توســعه یافته 10 درصد از نیروی کار در 
بخش جهانگردی فعال اند، در حالی که در ایران تنها 50 هزار نفر در این بخش 

مشغول به کار هستند.
ساخت هتل ترکیه ای در اصفهان

نگاه اقتصادی به صنعت جهانگــردی می تواند تمامــی جوانب فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و ... آن را نیز دربر گیرد؛چرا که الزمه توسعه این صنعت و 

چرخه اقتصادی آن، در درجه اول مهیا کردن بسترها در ابعاد دیگر آن است. 
یکی از این زیر ساخت ها وجود هتل هایی در حد استانداردهای بین المللی 
است . در همین راستا به تازگی شهردار اصفهان برای همکاری با هیئت تجاری 
ترکیه در زمینه ساخت هتل در اصفهان اعالم آمادگی کرده است. وی در دیدار 
با هیئت تجاری از ترکیه اظهار کرد: اصفهان بزرگ ترین شهر ایران در زمینه 
گردشگري بوده و به لحاظ ســابقه تاریخي به »جهان شهر« معروف است.

شهردار اصفهان ادامه داد: اصفهان به عنوان یک شهر گردشگري و ترکیه به 
عنوان کشوري که از باالترین آمار گردشگري برخوردار است، مي تواند زمینه 
همکاري هاي مشترک گردشگري بین اصفهان و ترکیه را فراهم کند.نوروزي 
اضافه کرد: رابطه ایران و ترکیه به گونه اي است که هم شما و هم ما در ایران به 
ویژه در اصفهان به عنوان مرکز گردشگري مي توانیم به آمار خوبي در رابطه 
با توریسم دست پیدا کنیم. وي ضمن اعالم آمادگي شهرداري اصفهان براي 
همکاري با هیئت ترکیه اي افزود: شهرداري اصفهان  برای واگذاري زمین به 
هیئت ترکیه اي براي ســاخت هتل بدون دریافت هرگونه عوارضي آمادگي 
دارد. اصفهان با توجه به سابقه تاریخي و پایتختي خود در دوره هاي صفویه و 
سلجوقي و برخورداري از میراث تاریخي و میدان بي نظیر نقش جهان، مي تواند 

بهترین مکان براي ساخت هتل باشد.
تبلیغات جهانی در زمینه گردشگری الزم است

بررسی مقایسه ای گردشگران داخلی و خارجی در این صنعت، بیانگر اهمیت 
این صنعت در توسعه اقتصاد داخلی کشور اســت؛ به گونه ای که بر اساس 
آمار منتشره از سوی سازمان جهانی جهانگردی، نسبت گردشگران داخلی 
به خارجی، ده به یک است. در همین راســتا آثار مستقیم حاصل از صنعت 
جهانگردی، با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این 
صنعت ، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل به این صنعت در آینده ای 
نزدیک بوده و در صورتی که آثار و منافع غیر مستقیم نیز مد نظر قرار گیرد 
حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و یک شغل از هر 9 شغل در 
این صنعت ایجاد خواهدشد. با وجود اهمیت بی بدیل صنعت جهانگردی در 
توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقای 
آن در کشورمان صورت نپذیرفته و عمده تالش های مربوط به توسعه صنعت 
جهانگردی در دهه های اخیر ، معطوف به ره یافت های تشویقی و تبلیغاتی 
و یا به عبارتی تقاضا محور بوده است؛ اما بد نیست بر جنبه های دیگری نظیر 

تبلیغات جهانی در این عرصه نیز توجه شود.

تقاضا از  ترکیه برای ساخت هتل در نصف جهان؛

آنکارا در اصفهان

راه اندازی  باجه های سیار ثبت نام کارت 
هوشمند ملی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

به نمایندگی از رهبر معظم انقالب 
اسالمی؛

آیت ا... طباطبایی نژاد از 
حجت االسالم مظاهری 

عیادت کرد
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد، نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان صبح   
دیروز به نمایندگی از آیت ا... العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی( رهبر معظم انقالب اسالمی، از 
حجت االسالم و المسلمین مهدی مظاهری در 
یکی از بیمارستان های اصفهان عیادت کرد و 

از آخرین وضعیت جسمانی ایشان مطلع شد.
امام جمعه اصفهــان در این عیــادت پس از 
اطالع از چگونگی روند درمان حجت االسالم 
و المسلمین مظاهری، ضمن ابالغ سالم مقام 
معظم رهبری به خانواده ایشــان، برای شفای 
عاجل همــه بیماران به ویژه حــاج آقا مهدی 

مظاهری دعا کرد.

حجت االسالم و المســلمین مهدی مظاهری 
به دلیل عفونت ریوی، گرفتگــی عروق قلبی 
و کهولت ســن در روزهای اخیــر در یکی از 
بیمارســتان های اصفهان بســتری اســت.
حجت االسالم و المســلمین مظاهری در سال 
1310 در اصفهان متولد و از ســال 1320 در 
حوزه علمیه مشغول به تحصیل شد و در سال 
1389 از وی به عنوان چهــره ماندگار تبلیغ 

استان اصفهان تجلیل شد.
برگزاری دعای ابوحمــزه ثمالی در طول بیش 
از 60 سال ، تاسیس دانشــگاه قرآن و معارف 
اســالمی، تاســیس ســتاد اقامه نماز استان 
اصفهان،  فعالیت های گوناگون در زمینه نشر 
و ترویج معارف دینی و مبارزه با رژیم طاغوت 
و تحمل زندان برای پیروزی انقالب اســالمی، 
ازجمله فعالیت های این چهره ماندگار تبلیغ 

به شمار می رود.

 اقامه نماز باران در اصفهان 
به امامت آیت ا... مهدوی

نماز طلب باران، صبح فردا بــه امامت آیت ا... 
ســید ابوالحســن مهدوی، نماینــده مجلس 
خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان، 
در جوار حــرم مطهر امامــزاده زینب اصفهان 

اقامه می شود. 
مردم اصفهان با اقامه باشــکوه نمــاز باران در 
این مراسم معنوی شرکت می کنند و از خدای 
سبحان طلب نزول باران و بارش رحمت الهی 

خواهند کرد.
مردم این اســتان در روز نماز باران، کودکان 
و ســالخوردگان را نیز همراه خــود می آورند 
 و همه از پیــر و جوان و کودک دســت به دعا 

برمی دارند.

اصفهان؛ میزبان سمینار 
»مهارت های زندگی قرآنی«

سمینار »مهارت های زندگی قرآنی« در ایام ا... 
دهه فجر انقالب اســالمی به همــت معاونت 
فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در این 

شهر برگزار می شود. 
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
اظهار کرد: این سمینار در ایام دهه فجر انقالب 
اســالمی در اصفهان برگزار می شــود و تا آن 
زمان باید تمامی توان خود را در جهت هرچه 
بهتر برگزار کردن این برنامه اختصاص دهیم. 
داریوش اسماعیلی از همکاری مراکز و نهادهای 
دانشــگاهی و فرهنگی در برگزاری این برنامه 
خبر داد و گفت: معاونت فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، دارالقرآن کریم اصفهان، مرکز 
امام و انقالب اسالمی، جهاد دانشگاهی تهران 
و کانون های قرآن و عترت در دانشــگاه ها، در 

برگزاری این برنامه مشارکت داشته اند.

معاون استاندار اصفهان هشدار داد:
تغییر کاربری ها در جهت 

درآمدزایی   به صالح شهر نیست
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
در جلســه کمیســیون ماده 5 این هفته استان 
اظهار داشت: الزم است تا شهرداری ها درآمدهای 
پایدار را در شهر تعریف کنند و تغییر کاربری ها 
در جهت درآمدزایی شهرداری ها اصال به صالح 

شهر نیست.
علی مقدس زاده در ادامه متذکر شــد: در تغییر 
کاربری ها از مســکونی به تجــاری، راه اصولی 
تجمیع و متمرکز کردن این کاربری هاســت که 
امید است بتوان آن را به عنوان یک دیدگاه جدید 

در شهرها ایجاد کرد.
حجت الــه غالمی مدیــر کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان نیز در ادامه گفــت: بحث گذر 
معابر و خط بدنه مناطــق 15 گانه اصفهان طبق 
برنامه ریزی های قبلی، دسته بندی شده و در این 
جلسات طبق برنامه زمان بندی به آن رسیدگی 

خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
پلیس اصفهان با مجرمان خشن 
برخورد قاطع و قانونی می کند

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعالم اینکه 
این فرماندهی برای برقراری امنیت مردم  آمادگی 
کامــل دارد، از طرح های جدید بــرای مقابله با 

مجرمان خشن خبر داد. 
سرهنگ حسن یاردوستی با اشــاره به آمادگی 
نیروهــای نظامی و انتظامــی در بازدارندگی در 
مقابل تهدیدات دشمن اظهار داشت: مهم ترین 
برنامه فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان، 
ایجاد آرامش و امنیت الزم برای مردم در سرتاسر 

شهرستان است.
وی افزود: از دید پلیــس برخورد با جرایم خرد و 
آشکار بسیار مهم ارزیابی می شود؛ زیرا بسیاری 
از جرایم سازمان یافته و مجرمان خشن در پشت 
جرایم خرد پنهان می شــوند که وقتی این گونه 
مجرمان ببیننــد پلیس از کنــار کوچک ترین 
و جزئی تریــن جرایــم در جامعــه بــی تفاوت 
 نمی گذرد، دیگر فضا را برای نیات پلید خود امن 

نخواهد دید.
سرهنگ یاردوستی با اشاره به جامعه محور بودن 
عملکرد پلیس، نظارت دقیق بر اماکن و همچنین 
مقابله با مجرمان خشــن و محکومان فراری را از 
دیگر برنامه های پلیس اصفهــان برای برقراری 
امنیت و آرامش مردم برشمرد و ادامه داد: پیامبر 
مکرم اســالم)ص( فرموده اند دو نعمت است که 
برای هیچکس پوشیده نیســت و آن دو نعمت 
سالمت و امنیت است که اگر هر کدام از آنان به 

مخاطره بیفتد، فرد دچار مشکل می شود.

رییس اداره پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان:

کاهش 89 درصد میزان 
بارندگی در اصفهان

حسن خدابخش، رییس اداره پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان، با اشاره به وضعیت 
جوی استان اظهار داشــت: تا آخر هفته شرایط 

پایداری بر سطح استان حاکم است.
وی با بیان اینکه برای روزهای آینده آسمان صاف 
تا قسمتی ابری و گاهی در نواحی غرب افزایش 
ابر را پیش بینــی می کنیم، افــزود: همچنین تا 
برای نواحی مرکزی افزایــش غلظت آالینده ها 
را پیش بینی می کنیم که ممکن است به شرایط 

ناسالم برای گروه های حساس برسد.
خدابخش به میزان بارش ها از ابتدای سال زراعی 
جاری اشاره و بیان کرد: متاسفانه شهر اصفهان 
از ابتدای سال زراعی جاری 1/5میلی متر بارش را 
شاهد بوده که این میزان نسبت به سال گذشته 
89 درصد و نسبت به میانگین 96 درصد کاهش 

داشته است.

مدیرکل پست اســتان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهار داشــت: امیدواریم بتوانیم 
با رویکردها و شعارهای جدیدی که توسط مدیران 
ارشد استان در نظر گرفته شده است کارهای خود 

را پیش ببریم.
ســعید رجالی با بیان اینکه افزایش رضایتمندی 
مردم و کیفیت عملکــرد را در دســتور کار اداره 
پست استان اصفهان قرار داده ایم، افزود: با توسعه 
زیرســاخت های فن آورمحور، به دنبال رسیدن به 

این هدف هستیم.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره به پروژه های 
GNAF و سیماک اظهار داشــت: این پروژه ها به 
عنوان پروژه های اقتصاد مقاومتی شــرکت پست 
به صورت جدی در حــال پیگیری و اجراســت؛ 
چرا که اجرای کامل آن به عنوان بسترساز دولت 

الکترونیک یک موضوع ضروری است.
وی با بیان اینکه بــه زودی دو اپراتور جدید با اخذ 
مجوز از وزارت ارتباطات رقیب شــرکت پســت 
می شوند، گفت: این شرکت در تالش برای افزایش 
کیفیت ارائه خدمات و بهره وری برای قرار گرفتن 

در انتخاب نخست مردم است.
رجالی با اشــاره به فعالیت نزدیک بــه هزار واحد 
پستی دولتی و خصوصی در استان اصفهان، گفت: 
231 خط پســتی برای برقراری ارتباط بین این 

واحدها درحال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه در 9 ماه ســال 96، 13 میلیون 
مرسوله پستی ارسال و 10 میلیون مرسوله پستی 
از طریق پست استان اصفهان وارد شده است، اظهار 
داشــت: در حال حاضر به صورت روزانه از استان 
اصفهان 48 هزار فقره مرسوله خارج شده و 37هزار 

مرسوله وارد می شود.
مدیرکل پست اســتان اصفهان از رشد 6 درصدی 
مجموع ترافیک مرسوالت ارســالی و دریافتی در 
این مدت نسبت به مدت مشابه سال 95 خبر داد و 
افزود: در زمینه مرسوالت خرید اینترنتی باید گفت 
بیش از 60 هزار مرسوله از استان خارج و 300 هزار 
فقره وارد شده است که از رشد منفی 15درصدی 
در ارسال خریدهای اینترنتی از استان در این مدت 

نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
رجالی ثبت نام و ارائه کارت ملی هوشمند و توزیع 
شناسنامه را از امور ارائه شده از سوی این اداره کل 
به ثبت احوال عنوان کرد و گفــت: از میزان ثبت 
نام کارت هوشــمند ملی در اســتان اصفهان 50 
درصد آن توســط زیرمجموعه این اداره کل انجام 
شده و از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 250 هزار 

ثبت نام کارت هوشمند ملی توسط پست صورت 
گرفته است.

وی بیان کرد: براساس دستور وزیر ارتباطات، پیش 
ثبت نام کارت هوشمند ملی توسط واحدهای پستی 
دولتی به صورت رایگان انجام می شود ولی مردم 
باید هزینه های ثبت نام خود که نزدیک به 31 هزار 

تومان است را پرداخت کنند.
مدیرکل پست استان اصفهان تصریح کرد: در مدت 
9 ماه امسال 665 هزار کارت هوشمند ملی تحویل 
صاحبان آنها شده است ولی از ابتدای اجرای این 
طرح تاکنون 151 هزار نفــر هنوز اقدام به گرفتن 
کارت های صادر شــده خود نکرده اند که ما آنها را 
با عنوان کارت هوشمند ملی رسوبی دسته بندی 

می کنیم.
وی از اعالم آمادگی برای راه اندازی باجه های سیار 
ثبت نام کارت هوشمند ملی در استان اصفهان خبر 
داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال شاهد راه اندازی 

چندین واحد در این خصوص باشیم.

مدیرکل پست استان خبر داد:

 راه اندازی  باجه های سیار ثبت نام کارت هوشمند ملی در اصفهان 

مدیرکل تعاون روســتایی استان اصفهان 
گفــت: خــام فروشــی، آســیب بزرگ 
کشاورزی است که متاســفانه امروز وارد 

شهرستان های استان شده است.
ســلیمان میرزایی اظهار کرد: فعالیت در 
عرصه های کشــاورزی مســتلزم تعامل، 

تعاون و مشارکت در سرنوشت خود افراد برای توسعه متوازن مناطق است.
وی با اشاره به خام فروشی در منطقه گفت: این آسیبی است که وارد منطقه ما شده و تاثیرات نامطلوبی 

در پی داشته است.
مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان، تغییرات هیئت مدیره تعاونی ها را از دیگر آسیب ها خواند و افزود: 

باید روش ها را در شرکت های تعاونی  تغییر داد و از پتانسیل های شهرستان استفاده کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان گفت: از ابتدای امسال با همت خیران 
کمک هزینه معیشــت و تحصیــل  در اختیار 
فرزندان یتیم و بد ســر پرســت امداد استان 
قرار گرفته  اســت  وخیــران اصفهانی بیش از 
193میلیارد ریال به فرزنــدان نیازمند و یتیم 

کمک کردند .حمید رضا شیران با بیان اینکه هم اکنون بیش از شش هزار و 713یتیم و 9 هزار مددجوی طرح 
محسنین تحت پوشش این نهاد هستند، افزود: 36هزار و 416 حامی طرح اکرام  و 23هزار خیر طرح محسنین 
به طور نقدی و غیر نقدی برای رفع نیازهای اصلی فرزندان اقشار کم برخوردار با این نهاد همکاری می کنند. 
وی از نبود حامی برای  12هزار فرزند طرح محســنین امداد خبر داد و گفت: خیران اســتان می توانند برای 

مشارکت در طرح ایتام و طرح محسنین  مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان مطرح کرد:

توسعه متوازن مناطق اصفهان 
درگرو مشارکت افراد

 مدیر کل کمیته امداد امام)ره(
 اصفهان خبرداد:

کمک بیش از   193 هزار میلیارد 
ریال خیرین به نیازمندان

معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون مجوز بیش از 80 اقامتگاه بوم گردی در استان صادر شده 
که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 25درصد 

افزایش داشته است. 
حمید امینی با بیان اینکه این استان رتبه نخست کشور در توسعه 

اقامتگاه های بوم گردی را در کشــور دارد افزود: پیش بینی می 
شود تا پایان امسال 50 مجوز دیگر به منظور احداث اقامتگاه های 
بوم گردی  صادر شود. وی به استقبال بی نظیر مسافران خارجی 
از اقامتگاه های بوم گردی اشــاره کرد و گفت: هم اکنون مناطق 
روستایی و  شهری زیر  25هزار نفر استان بیشترین اقامتگاه های 
بوم گردی استان را داشته و بیش از 270 اقامتگاه بوم گردی در 

استان اصفهان مجوز فعالیت دارند. 
استان اصفهان با بیش از 22هزار بنا و اثر تاریخی که هزار و 850 
مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن به نام های میدان نقش جهان، 
کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مســجد جامع به ثبت جهانی 
رسیده، همواره کانون توجه گردشــگران داخلی و خارجی بوده 

است.

پیشتازی اصفهانی ها در توسعه اقامتگاه های بوم گردی

در دیدار  ســعید جاللی، مدیر کل تقسیمات کشــوری وزارت کشور، با 
محسن مهرعلیزاده در خصوص موارد و مسائل موجود در حوزه تقسیمات 
کشوری استان اصفهان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات الزم 

اتخاذ شد.
 محسن مهرعلیزاده در دیدار  ســعید جاللی مدیر کل تقسیمات کشوری 
وزارت کشور با ایشان، اظهارداشت: مشــی مدیریتی من این است که هر 
فعالیتی با حوصله، دقت و تدبیر صورت گیرد تا با مشــکلی مواجه نشویم 
و در خصوص تصمیمات کشوری نیز با مطالعه و بررسی دقیق تصمیمات 

کارشناسی اتخاذ خواهد شد.
وی مشکل اصلی استان را موضوع آب برشــمرد و افزود: حل این مشکل 
با توجه به اهمیت آن بیشــترین زمان را از مدیریت استان گرفته است و 
با توجه به روند خشکســالی باید در خصوص اصالح الگوی کشــت اقدام 

اساسی صورت گیرد.
مدیر ارشد استان با اشاره به مطالعات و اقدامات صورت گرفته در خصوص 
پرونده های تقسیمات کشوری استان اصفهان خاطر نشان کرد: در دولت 
تدبیر و امید وزارت کشــور در این خصوص با تدبیــر و دقت عمل کرده و 

قطعا از این پس اینچنین خواهد بود. ســعید  جاللی نیز در این دیدار، از 
استاندار اصفهان به عنوان شــخصیت برجسته ملی یاد کرد و افزود: اینکه 
ایشان پذیرفتند در استان اصفهان خدمت کنند باعث توسعه و آبادانی این 
استان خواهد شد. مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه 
در گذشته بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن شاخص ها، اقدام به افزایش 
تعداد شهرستان ها یا بخشــداری ها می کرده اند، افزود: این امر با توجه به 
مشکالتی که در حدود شهرستان ها ایجادمی کرد، در دولت تدبیر و امید با 

نگاه کارشناسانه اصالح شد.

در دیدار مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با استاندار اصفهان مطرح شد:
بیشترین زمان مدیریت استان اصفهان، صرف حل مشکل آب می شود

فرزانه مستاجران
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امام علی عليه  السالم :
دو ركعت نماز دانشمند بهتر از هفتاد ركعت نماز نادان است.
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تمرینات ورزشی
حتی یک تمرین کوچک ورزشــی می تواند به 
مبارزه با عالئم افسردگی کمک کند.محققان 
نروژی در تحقیقی جامع که ۱۱ سال به طول 
انجامید، با طرح ســواالتی در ارتباط با میزان 
تمرینات ورزشــی روزانه و بروز نشــانه های 
افســردگی، نزدیک به ۳۴۰۰۰ نفــر از افراد 
بزرگسال را مورد بررسی قرار دادند.این تحقیق 
نشــان داد  افرادی که هیچ فعالیت ورزشــی 
روزانه ای ندارند، ۴۴ درصد بیشتر از افرادی که 
روزانه ۱ تا ۲ ســاعت فعالیت ورزشی دارند، به 

افسردگی مبتال  می شوند.
محققان تخمین زده اند که اگر تمام شــرکت 
کنندگان در این تحقیق، حداقل یک ســاعت 
در هفته ورزش کرده باشند، از بروز افسردگی، 
به میزان ۱۲ درصد پیشگیری رخ خواهد داد 
و اذعــان کردند که تغییرات اندک در ســطح 
ورزش افراد  می تواند مزایای ســالمت روانی 

افراد جامعه را به همراه داشته باشد.
شبکه آسیب رسان شخصیت

براســاس تحقیقاتی که در ۳ آگوست امسال 
در نشست ســاالنه انجمن روانشناسی آمریکا 
ارائه شد، نشان داده شده است که برنامه های 
دوســتیابی آنالین بــا هدف تقویــت زندگی 
عاشقانه، ذهن افراد را به خود مشغول کرده و با 
حضور پررنگ در زندگی واقعی انسان، تاثیرات 
منفی خود را بر روند سالمت روانی فرد به جای 

می گذارند.
در تحقیقی که اخیرا روی بیش از ۸۰۰ کاربر 
شبکه دوســتیابی تیندر )Tinder( صورت 
گرفته، مشخص شد که کاربران این شبکه به 
ظاهر اجتماعی، نسبت به سایرین، در معرض 
احساسات منفی و فشارهای خاص و به دنبال 

مسیری برای خلق تجارب منفی  هستند.
محققان توصیه کرده اند که به منظور جلوگیری 
از بروز اثرات منفی شــبکه های دوســتیابی، 
کاربران نباید از آنها به عنوان ابزار اعتبار سنجی 
اســتفاده کرده و به ســادگی بازیچه اینگونه 
شبکه های مجازی شوند. همچنین کاربران باید 
در نظر داشته باشند که عکس پروفایل هایی که 
از دیگران می بینند اغلــب به صورتی انتخاب 
می شوند تا شــخص را در بهترین حالت خود 

نشان دهند، نه در زندگی روزمره شان.

مهارت زندگی

 ترفندهای کاربردی
 برای مقابله با افسردگی)2( 

 خداوند متاع دنیوی را به دشمن خود می دهد ولی دین را به دوستانش 
ارزانی می دارد. حیف از آنان که دین را به دنیا فروختند؛ چنان که به نام 

زاهد و عالم  عملی شایسته ندارند! 
دین مرد

 حضرت علی علیه الســالم از محلی عبور می کرد، گروهی از بچه ها را 
دید که مشغول بازی هســتند ولی بچه ای غمگین در کناری ایستاده و 
بازی نمی کند.حضرت نزد کودک رفت و پرسید: نام تو چیست؟ گفت: 
»مات الدین«؛ به معنی دین مرد! امام از وضعیت پدر این کودک سوال کرد! 
گفتند: پدرش مرده و مادرش زنده است.حضرت مادر فرزند را خواست 
و علت این نام را پرسید! مادر گفت: در ایامی که این بچه در رحم من بود 
پدرش به مسافرت رفت و  پس از مدتی همسفران آمدند و گفتند: شوهر تو 
در مسافرت بیمار شد و از دنیا رفت، از ما خواهش کرد اگر بچه ام دنیا آمد 
نام او را » مات الدین« بگذارید! امام)ع( پی به رمز و علت این نام برد و اعالم 
کرد مردم در مسجد جمع شوند. سپس همسفران پدر کودک را که چهار 
نفر بودند خواست و از آنها جداگانه سوال کرد. به مردم فرمود: هرگاه من 
صدایی به تکبیر بلند کردم شما هم تکبیر بگویید. از اولی راز قتل را جویا 
شد، او که از این سوال میخکوب شده بود گفت: من فقط طناب را حاضر 
کردم. دومی هم گفت: من طناب را به گردنش بســتم و دیگر تقصیری 
ندارم؛ ســومی گفت: من چاقو را آوردم و چهارمی به طور واضح جریان 
را شرح داد که برای تصاحب اموال او گروهی او را به قتل رساندیم. امام 
تکبیر گفت و مردم هم صدا به تکبیر بلند کردند. امام اموال مسروقه را از 
 آنها گرفت و به مادر بچه تحویل داد و به مادر فرزند فرمود: اسم این بچه را 

»عاش الدین : دین زنده است« صدا بزنید.
دینداری فرزانه دزفول

 شخصی به شیخ مرتضی انصاری می گوید: آقا! خیلی هنر می کنید که 
این همه وجوهات در دست شما می آید، هیچ تصرفی در آنها نمی کنید؟ 
می فرماید: چه هنری کرده ام؟ عرض می کنند: چه هنری از این باالتر ؟ آیا 
هنری از این باالتر می شود! فرمود: حداکثر کار من، کار خرکچیک های 
کاشان است که می روند تا اصفهان و بر می گردند. خرکچیک های کاشان، 
آیا شما دیده اید که اینها به مال مردم خیانت کنند؟ آنها امین هستند، حق 

ندارند. این مسئله مهمی نیست که به نظر شما مهم آمده است.

باغ 
کاغذی

کتاب»کودکان چگونه زبان می آموزند« اثر ویلیام اوگریدی که               
توسط معصومه نجفی پازکی و ویدا رحیمی نژاد ترجمه شده، 

توسط انتشارات مدرسه روانه بازار کتاب شد.
کودکان سه سال بعد از تولد هزاران کلمه را فرا می گیرند. آنها 
یاد می گیرند چطور جمالت مرکب بسازند، معنای آنها را درک 

کنند و همچنین بر نظام آوایی زبانشان تسلط پیدا کنند.
این کتاب حاوی نکات بسیاری در خصوص زبان و شکل گیری 
آن در کودکان اســت. اینکه کلمات چگونه شکل می گیرند، 

چگونه ترکیب می شــوند، معنای کلمــات و جمالت چگونه 
توسط کودکان فراگرفته می شود و نظام آوایی چیست، تمام 

آن چیزی است که در این کتاب به آنها اشاره شده است.
با توجه به آموزه های یکی از فالسفه قرن بیستم که بر این باور 
بوده »وسعت زبان من، وسعت دنیای من است«، هرچه زبان 
گسترده تر و بزرگ تر باشد دنیای انسان نیز فراخ تر و عظیم تر 
است. کودکان با یادگیری زبان و ترکیب کلمات و جمالت به 

سوی دنیایی بزرگ تر گام بر می دارند. 

کودکان چگونه زبان 
می آموزند 

دین

بانک بریتیش بنک در خاورمیانه
در ســال ۱۹۷۰، یک گروه تروریستی به نام »پی آل او« 
به جهت نیاز مالی تصمیم به سرقت از چند بانک گرفتند 
که بزرگ ترین آن از بانــک بریتیش بنک خاورمیانه بود. 
در این ســرقت ۲۵ میلیون دالر پول نقد، دالر و سهام به 
ســرقت رفت که معادل ارزش ۱۰۰ میلیون دالر امروز 

است.
صندوق امانات نایتس بریج

»والریو ویس« دزد مشهوری بود که از ایتالیا به انگلیس 
نقل مکان می کند و تصمیم می گیرد به فعالیت خود ادامه 
دهد. وی در کنار گروهش به صندوق امانات بانک نایتس 
بریج دستبرد زد و ۱۷۴ میلیون دالر را به سرقت برد. در 
واقع کل مقادیر موجود در صندوق هــا را خالی کرد، هر 
چند که وی در بازگشــت مجدد خود بــه انگلیس برای 
خرید و تحویل گرفتن ماشــین فراری اش دستگیر و به 
۲۰ ســال زندان محکوم شد. او در ســال ۲۰۰۰ به قتل 

رسانده شد.
سرقت بانک بغداد

این ســرقت در ســال ۲۰۰۷ توســط ســه نگهبان از 
نگهبان های خود بانک صورت گرفته اســت. آنها که به 
نظر می رسید توسط گروهکی نظامی حمایت می شدند 
طی برنامه ای ۲۸۲ میلیون دالر از بانک بغداد را به سرقت 
بردند. هرگز این پول پیدا نشــد و رســانه های عراق نیز 
پوشش مناسبی به این خبر ندادند و موضوع در هاله ای از 

ابهام فرو رفت و فراموش شد.
سرقت اوراق بهادار

در اواخر تابستان سال ۱۹۹۰ شــخصی که پیک اوراق 
بهادار در وجه حامل بود، مورد سرقت قرار می گیرد. فردی 
که دست به این سرقت زده است بسیار خوش شانس بوده 
زیرا این اوراق بهادار به ارزش ۲۹۲ میلیون پوند در زمان 
خود ارزش داشت و همانند پول نقد در دستان این دزد 

خوش شانس قرار می گیرد.

مشهورترین دزدی های دنیا!)2(
دانستنی ها

حرف حساب

ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم!
بگــذار بگویند غیــر منطقی یا ضــد اجتماعی 
هستیم، اما به این می ارزد که خودمان باشیم. تا 
زمانی که رفتار و تصمیم های ما به کسی آسیبی 
نمی زند ما توضیحی به کســی بدهکار نیستیم. 
چقدر زندگی ها که با این توضیح خواســتن ها و 
تالش های بیهوده برای قانع کــردن دیگران بر 

باد رفته اند.

»گریز از آزادی«
اریک فروم

پیرترین زن بدنساز جهان  

به نقل از شــینهوا: این زن بدنساز  بســیاری از تمرین های خود را با 
»شــامبورگر« انجام می دهد که پیش از این بــه عنوان مرد قهرمان 

جهان در رشته بدنسازی شناخته شده بود.
شامبورگر در طول ۱۸ سال گذشته توانسته است در ۹ ماراتن شرکت 
کرده و ۲ مسابقه بدنســازی را ببرد و حال مربی این زن مسن جهان 
است.شفرد، مسن ترین زن بدنســاز جهان تاکید کرده است که سن 
تنها یک عدد اســت و همه می توانند در همه ســنین به مقام های 
قهرمانی دست پیدا کنند.این زن هر روز ساعت ۳ از خواب بیدار شده 
و به تمرین های ذهنی می پردازد و پس از آن پیاده روی روزانه خود 
را در پارک نزدیک آنجا آغاز می کند. وی هر روز قبل از ناهار ۱۰ مایل 
پیاده روی می کند و تنها غذایی که برای ناهار استفاده می کند برنج 

ساده، سینه مرغ و سبزیجات است.
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 افقی
۱- وجود ندارد-دور دهان-هدایت کننده-عضوي 

در صورت
۲- نوعي گل- از دریاها

۳- نقش- ناس عربي- برگشت انگلیسي- بصیر
۴- خودم- بدون- بیابان- برعکس آتش عربي

۵- در مغولــي به معني عدلیــه   ومرافعه مدعي و 
مدعي علیه قانون اســت - بادوســت داشتني ها 

مي گیرند- عضوي در صورت
6- هوایــي قابل اشــتعال- طنــاب- بیهوش- از 

حیوانات
۷- شهر ابو علي سینا- خوب نیست- ضمیر اشاره 

به دور-کنار- ذکر
۸- خدا-ساز مولوي-از الفباي انگلیسي

۹- کمر بندي که زرتشــتیان یا مسیحیان بر کمر 
مي بستند تا از مســلمانان شناخته شوند-عضوي 
در صورت که در افراد مختلف رنگي متفاوت دارد-

نصف رنده- دستور
۱۰- پوست کنده بگو-بدني نرم و...-رمز

۱۱- قطعه اي در کمان-از اعداد-نوعي ماشــین-

آیین
۱۲- چکش به سر بدبخت-طعامي که در میهماني 

و عروسي مي دهند
۱۳- قطعه اي در کامپیوتر-شــرکت راه و...- نیم 

حایل-خاموش انگلیسي
۱۴- یکي از کهکشان ها

۱۵-میز سخنراني-حمله شبانه
عمودی

۱- نوعي نیرو
۲- موي اسب-کسي که مشورت مي کند-هیزم

۳- چاشني غذا-مرکز فرماندهي بدن-خانه-گربه 
انگلیسي

۴- صورت غذا-خطوطي ســیاه و سفید روي تمام 
محصوالت-توپ و ...

۵- داخل-تن- میزان ملت است
6- از آن باال مي روند-کنار

۷- از شاعران زن- امر به رفتن
۸- غذاي معمولي مجردها - عضــوي در نیم تنه 

پایین بدن
۹- شکوه-گوشه

۱۰- از ورزش ها-همراه ماسه
۱۱- از ماه ها-به نکات کلیدي و اضافي در کامپیوتر 

مي گویند-از اسم ها
۱۲- مضارع امر یافتن- موسیقي عملیات

۱۳- بمبي اتمي که آمریکا در یکي از این دو کشور 
انداخت- روستا- آب منجمد

۱۴- صبحانه)صبحانــه نخورده(-تعــدادي از 
سوره هاي قرآن از این دسته اند

۱۵-از استادان موسیقي اصیل ایراني و صاحب الهه 
ناز- نپذیرفتن
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فروشگاهی که »شادی« می فروشد!

ســاختمان »Samsung 837« به فروشــگاهی معروف است که 
هیچ چیزی به مردم نمی فروشــد.این فروشــگاه سامسونگ در شهر 
نیویورک، محصــول یا کاال برای فروش ندارد و کارمندان آن ســعی 
نمی کنند، بازدیدکننــدگان را مجاب به خرید یک اســمارت فون یا 
تلویزیون سامسونگ کنند.در این فروشــگاه می توانید میان طبقات 
مختلف گشت  بزنید، با محصوالت نوآورانه و آینده نگرانه سامسونگ 
کار کنید و لذت ببرید و شادتر باشید. در واقع، سامسونگ در فروشگاه 

۸۳۷ خود به مردم »شادی« می فروشد.
مدیران سامسونگ می گویند هدفشان از این فروشگاه؛ تجربه عملی 
و به یاد ماندنی مشــتریان با محصوالت سامســونگ است. کارکنان 
سامســونگ درباره ویژگی های محصوالت صحبت نمی کنند و اجازه 

می دهند خود مشتریان، آن چیزی که دوست دارند را کشف کنند.

  قاب روز

جشنواره بادبادک ها در هند

سیره بزرگان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

