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در حالی که کره شمالی تحت تحریم های بین المللی قرار دارد و صادرات 
محصوالت تولیدی اکثــر برندهای معتبر جهانی به واســطه تحریم  کره 
شمالی ممنوع است، اما به تازگی خبرهایی حاکی از تولید خودروی تمام 
ملی در این کشور به گوش می رســد. کره شمالی خودروی ملی خود را با 
نام »نای نارا« به بازار این کشــور عرضه کرده است.  این خودروی سبک 
سواری در مدل های سدان، جیپ، وانت، سواری و مینی بوس ساخته شده 
است که به گفته سازندگان، مصرف ســوخت آن در مدل سواری 50-42 

گرم در کیلومتر و برای وانت 58 گرم در 
کیلومتر اســت.حداکثر سرعت 

این خودروی ســواری کره 
شمالی 180 کیلومتر در 
ســاعت بوده و به کولر، 
شیشــه هــای برقی و 
سنســورهای هشــدار 
پــارک خــودرو مجهز 

است.
وابســته  صنعــت 

خودرو سازی در ایران
صنعت خودروسازی 
به دلیل پیچیدگی 
فنــی و اســتفاده 
گســترده از صنایع 

دیگــر در ســاخت 
قطعات و لوازم و استفاده از مواد متنوع فلزی و غیرفلزی، گستره وسیعی 
از صنایع را زیر پوشــش خود دارد، به طوری که حــدود ۶0 نوع صنعت 
گوناگون مستقیما با خودروسازی در ارتباط هستند؛ همچنین این صنعت 
اشــتغالزایی باالیی دارد. در ســال 2008 بیش از 8 میلیون نفر، به طور 
مستقیم در صنعت خودرو در سراســر جهان به کار مشغول بوده اند یعنی 
درحدود 5 درصد اشــتغال صنعتی در جهان وابسته به این صنعت است. 
شمار افرادی که در ۳۶ کشــور جهان به طور غیرمستقیم به این صنعت 
وابسته هستند بیش از 50 میلیون نفر گزارش شده است. به همین دلیل 
بیشتر کشورهای دنیا سعی برآن دارند که به تولید خودرو دست یابند. در 
ایران نیز صنعت خودروسازی به تازگی شروع به فعالیت نکرده است بلکه 
با توجه به سابقه 50 ساله فعالیت، باید نگاهی ویژه به وضعیت این صنعت 
در این سال ها کرد. بررسی این نکته مهم که آیا در دنیا نیز پس از این مدت 
زمان شرکت های خودروسازی به این حد از توسعه و پیشرفت رسیده اند 
و روند فعالیت در دنیا مشــابه وضعیت صنعت خودرو در ایران بوده، حائز 
اهمیت است؛ اما تاکنون هر زمان اسمی از بی کیفیتی خودروهای ملی  به 

میان آمده است مسئولین تحریم ها را مقصر اصلی این جریان دانسته اند.
حال آنکه کره شمالی در بدترین تحریم های دنیا به سر می برد و توانسته  
خودرویی تمام ملی تولید کند، اما ایران با 50 سال سابقه تولید در خودرو 
هنوز در تولید این محصول متکی به دیگر کشورهاست. حجم و تنوع واردات 
قطعات خودروهای تولید داخل از چین آنقدر گســترده اســت که شاید 
خودروهایی مثل پراید را بتوان خودروی چینــی نامید. نگاهی به قطعات 
وارداتی خودروهایی همچون پرایــد از چین، این طنز تلخ را به دنبال دارد 
که آیا اگر خط تولید پراید را به کشور چین منتقل کنیم، مقرون به صرفه تر 
نخواهد بود؟ البته این فقط پراید نیســت که قطعــات آن از چین تامین 
می شود، سایر خودروهای تولید داخل از جمله خودروهایی که با 
نام خودروی ملی معرفی شده اند مثل رانا و دنا هم با 
قطعات چینی راهی بازار می شوند. 
هر چند تولید کنندگان 
این خودروها گفته اند 
تمام قطعــات وارد 
شــده بــه عنــوان 
قطعــات یدکی در 
بازار آزاد بــه فروش 
می رســد ولــی جالــب 
اینجاســت که با  گران شدن دالر 
خــودروی داخلــی نیــز در 
مواردی افزایش قیمت از 

خود نشان داده است!
چرا کره شمالی با 
وجود تحریم های شدید 

می تواند خودروی ملی تولید کند؟
حال کره شــمالی به تولید خودروی ملی پرداخته و در این تولید با وجود 
تحریم های زیاد ســرش را برای هیچ بیگانه ای خم نکرده است و مردمی 
که تا دیروز آرزوی داشتن خودرو را داشــته اند از این به بعد می توانند با 
افتخار خودروی ملی خود را سوار شــوند . تبلیغ خودروهای ملی آنها هم 
اکنون در بیلبوردهای سراســر کشورشــان  دیده می شــود و ما با دیدن 
آن تنها چند ســوال به ذهنمان می رســد: آیا هدف از شرکت های بزرگ 
خودروســازی در ایران تنها تولید خودروهای بی کیفیت است؟ به راستی 
دلیل کیفیت پایین در خودروهای ایرانی چیست؟ چرا باید مصرف کننده 
برای خودروهای بی کیفیت، بدون امنیت و آالینده این میزان هزینه کند؟ 
چرا ارتقای خودروهای داخلی به یورو 4  هنوز در ابهام قرار دارد؟ و خیلی 
از چراهایی که صنعت خودروسازی ایران با آن مواجه است  و هر روز شاهد 
مشــکالت عدیده در این صنعت بزرگ هســتیم و بیان راه حل های که 
 تاکنون  یا به مرحله ای اجرا نرسیده اند یا اینکه در اجرا با شکست روبه رو

 شده اند.

تولید خودروی ملی در کره شمالی و واردات قطعات پراید از چین؛

هر دو تحریم اند اما این کجا و آن کجا؟
فرزانه مستاجران

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان می گوید بسیاری از اقداماتی که در این شوراها انجام می شود در شأن این نهادنیست؛

شورای شهر یا شورای شهرداری؟!
11

هر دو تحریم اند اما این کجا و آن کجا؟
تولید خودروی ملی در کره شمالی و واردات قطعات پراید از چین؛

کشتی مطالی 
متالطم!

 حاشیه های 
زردپوشان تمامی ندارد؛

10

مسئوالن از موقعیت جهانی اصفهان استفاده کنند
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور:

4

ریل ملی تولید شده در ذوب آهن، خریدار ندارد
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

3

 خبرهای خوب استاندار 
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی:

3
حل مشکالت دو طرح 

سرمایه گذاری در استان

بهره برداری از ۷۰ طرح 
عمرانی در دهه فجر

8

 80 درصد جمعیت فریدن 
وابسته به آموزش و پرورش هستند

6

 تحصیل بیش از ۷ هزار 
طلبه خواهر در اصفهان

11

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد: 

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان مطرح کرد:

بهترین های خودروسازی در اصفهان
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان از حضور 10 شرکت برتر خودروسازی کشور 

در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو خبر داد.
علی یارمحمدیان در نشست خبری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

صنعت خودرو اظهار کرد: نمایشگاه صنعت خودروی اصفهان...

مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
از حضور 10 شرکت برتر خودروســازی کشور در چهاردهمین 

نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو خبر داد.
علی یارمحمدیان در نشســت خبری چهاردهمین نمایشــگاه 
بین المللی صنعت خودرو اظهار کرد: نمایشگاه صنعت خودروی 
اصفهان یکــی از بهتریــن، پرمخاطب ترین و پــر بازدیدترین 
نمایشگاه های استان اصفهان است که با مشارکت فعاالن صنعت 

خودرو، افتتاح شد.
وی با بیان اینکــه این نمایشــگاه 9 هزار متر مربع وســعت و 
10 مشــارکت کننده نیز از سراسر کشــور در آن حضور دارند، 
بیان کرد: شرکت نمایشــگاه ها ســعی کرده با افزایش کیفیت 
مشــارکت کنندگان، رضایت مخاطبان و مصرف کنندگان را به 
شرکت های خودروســازی جلب کند و این مشارکت کنندگان 

از بهترین ها هستند.
مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
با بیان اینکه امروز می توان اتحاد رقبای صنعت خودروســازی 
را در نمایشگاه مشــاهده کرد، عنوان کرد: 10 خودرو ساز برتر 
کشور در این نمایشگاه حضور دارند و 4 شرکت نیز از جدیدترین 
محصوالت خود برای اولین بار در کشــور، در نمایشگاه اصفهان 

رونمایی می کنند.
وی با بیان اینکه شرکت نمایشگاه ها سعی کرده تا نقش و رسالت 
خود برای رونق اقتصادی در اصفهان و کشور را ایفا کرده باشد، 
مطرح کرد: برگــزاری رویدادهای اقتصادی و نمایشــگاه های 
بین المللــی در افزایش رضایت مخاطبان، اثرگذار اســت و این 
نمایشــگاه نیز با کیفیت و اســتاندارد بســیار باال برگزار شده 
 اســت به نحوی که یکی از بی رقیب ترین نمایشــگاه های کشور 

به شمار می رود.
یارمحمدیان گفت: هفته آینده، نمایشگاه خودروهای کالسیک 
با همکاری هیئت اتومبیلرانی در محل نمایشگاه های بین المللی 

اصفهان، افتتاح خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان با بیان 
اینکه در پروژه جدید نمایشــگاه بین المللی اصفهان یک سالن 
نمایشگاهی به متراژ 15 هزار متر مربع  وجود دارد، تاکید کرد: در 
نمایشگاه جدید یک فضای باز نمایشگاهی به مساحت 17 هزار 
متر مربع و یک بخش اداری 9 هزار متــر مربعی داریم و تا امروز 

حدود ۳5 درصد پروژه پیشرفت فیزیکی داشته است.
 وی با بیــان اینکه پروژه بــه دلیــل بدهی هایی که بــه بانک 
 و پیمانکارها داشــت متوقف شــده بــود و پیشــرفت کندی 
 داشــت، یادآوری کــرد: در مذاکــرات با شــهرداری، مقداری
 از بدهی هــا بــا بدهکاران تهاتر شــد و رشــد پروژه ســرعت 
 بیشــتری پیدا کرد و انتظار داریم تا اوایل ســال 98 این پروژه 

افتتاح شود.
یارمحمدیان ادامه داد: متراژ نمایشــگاهی مــا در پروژه جدید 
افزایش می یابد و این نمایشــگاه اســتانداردهای بین المللی را 
خواهد داشــت.امیدواریم افتتاح نمایشگاه روشن دشت به رشد 
اقتصادی اصفهان کمک کنــد؛ اما اینها نیاز بــه همکاری اتاق 
بازرگانی، شهرداری و ... دارد و شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان و تیم کاری ســعی در ارتقای کیفیت مشارکت 

کنندگان را دارد.
وی در پایان گفت: ضریب بازدید مراجعه کنندگان نمایشــگاه 
خودروی اصفهان بسیار باالست و تعداد بازدیدکنندگان در سال 
گذشته بالغ بر ۳0 هزار نفر بوده اســت. فاز یک نمایشگاه نیاز به 
150 میلیارد تومان بودجه دارد و تا امروز نزدیک به ۳8 میلیارد 

تومان برای آن هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان مطرح کرد:

بهترین های خودروسازی در اصفهان

فرزانه  افسرطه

همین صفحه

همین صفحه
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رییس جمهور فیلیپین: 
 اگر دیکتاتور شدم 

جان مرا بگیرید
رییس جمهور فیلیپین طی سخنانی با انتقاد تلویحی 
از شایعات منتشر شده علیه وی گفت: اگر دیکتاتور 

شدم، جان مرا بگیرید.
به نقل از راشــا تودی؛ »رودریگــو دوترته« رییس 
جمهوری فیلیپین از نیروهای نظامی این کشــور 
خواست تا در صورت افتادن وی به چنگ دیکتاتوری 
یا تمایل برای باقی ماندن در رأس قدرت بیش از زمان 
تعیین شده در قانون اساســی، جان وی را بگیرند. 
دوترته طی سخنانی در این خصوص گفت: اگر مدت 
زمان قانونی ریاست جمهوری من به اتمام رسید و 
خواســتم تبدیل به یک دیکتاتور شوم مرا بکشید، 

شوخی نمی کنم.

کشته شدن ۴۲ مزدور عربستان در 
پی حمله بالستیکی ارتش یمن

تسنیم: در پی شلیک موشک بالستیک ارتش یمن، 
۴۲ مزدور عربستان به هالکت رسیدند.

به نقل از المنار؛ وزارت دفــاع یمن اعالم کرد که در 
پی حمله موشــکی به پادگان الخیامی در تعز، ۴۲ 
مزدور عبدربه منصور هادی، رییس جمهور فراری و 
مستعفی یمن به هالکت رسیده و 50 نفر نیز زخمی 
شدند. بر اســاس این گزارش، این موشک در حالی 
پادگان الخیامی را در هم کوبید که مزدوران عبدربه 
منصور هادی، رییس جمهور فراری و مستعفی یمن 

در حال رژه بودند.

سنای آمریکا با بازگشایی موقت 
دولت ترامپ موافقت کرد

نمایندگان دو حــزب جمهوری خواه و دموکرات در 
مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه اختالفات حزبی 
برای رای به طرح بازگشــایی دولت فــدرال را حل 
کردند.مجلس سنای آمریکا  با ۸۱ رای موافق و ۱۸ 
رای مخالف به بازگشایی موقت دولت آمریکا بعد از 
سه روز تعطیلی رای مثبت داد. قبل از آن اعالم شده 
بود نمایندگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 
در مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه اختالفات برای 
پایان دادن به تعطیلی دولت فــدرال را حل کردند. 
چاک شامر، رهبر دموکرات های مجلس سنا اعالم 
کرد با میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در 
این مجلس برای رای گیری بر سر طرحی که خواستار 
تامین بودجه موقت دولت فدرال تا ۸ فوریه است به 

توافق رسیده است.

تاکید مجدد محاصره کنندگان 
قطر بر خواسته های ۱۳ گانه

وزرای خارجه چهار کشــور عربــی محاصره کننده 
 قطر در نشست  کشــورهای عضو ائتالف ضد یمنی

 بر اســتمرار محاصره قطر تا تحقق خواســته های 
۱۳ گانه خود تاکید کردند.

وزرای خارجه مصر، عربستان، امارات و بحرین روز 
دوشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای 
عضو ائتالف سعودی علیه یمن، با هم دیدار کردند. 
»احمد ابوزید« ســخنگوی وزارت خارجه مصر در 
این باره گفت که وزرای خارجه چهار کشور مذکور 
در دیدار خــود اقدامات تحریک آمیــز اخیر قطر را 
بررسی کرده و بر همبســتگی و هماهنگی کامل با 
یکدیگر و پایبندی به خواسته های ۱۳ گانه خود برای 

ازسرگیری روابط با قطر تاکید کردند.

مردم همراه با مسئوالن و کارشناسان درباره گفت وگوی تلویزیونی روحانی نظر دادند؛

خیال مردم راحت!

 رییس جمهور  شامگاه دوشنبه به طور مستقیم و زنده از شبکه یک 
سیما با مردم سخن گفت و به سواالتی در زمینه های مختلف پاسخ 
داد، اما این گفت و گوی تلویزیونی روحانی با مصاحبه های زنده قبلی 

کمی تفاوت تر داشت؛ چراکه این بار تنها خود رییس جمهور صحبت 
نکرد و بیشتر به سواالت روز مردم پاسخ داد.

مجری این گفت و گوی تلویزیونی رضا رشیدپور، مجری برنامه حاال 
خورشید بود که با سعی بر بیان واقعیت ها و سخنان  مردم سواالتی را 
از رییس جمهور پرسید. در این میان تعدادی از نزدیکان روحانی که 

به خوبی با فضای مجازی آشنا هستند، دست به کار شدند و نظرات 
خود را در مورد اظهارات او مطرح کردند. این گفت وگو با حواشی 
زیادی همراه بود که مسئوالن و کارشناسان مسائل سیاسی و مردم 
درباره آن نظرات مختلفی داشتند،در ادامه  برخی از این حواشی را 

می خوانید:

پیام اقتدار در جهت صلح
امیر دریــادار حبیــب ا... ســیاری، معاون 
هماهنگ کننده ارتــش در رابطه با رزمایش 
مشــترک محمــد رســول ا...)ص( اظهار 
کرد: رزمایش مشــترک محمد رســول ا...

)ص( ارتــش با حضــور نیروهــای دریایی، 
زمینــی، پدافندهوایــی و نیــروی هوایی 
ارتش در ســواحل مکران و دریای عمان تا 
مدار ۱5 درجه شــمالی آغاز شده و بخشی 
از توانمندی هــای ارتش در ایــن رزمایش 
مشــترک با حضور فرمانــده کل ارتش به 
نمایش گذاشــته شــد.این رزمایش موجب 
هم افزایی نیروهای ارتش جمهوری اسالمی 
ایران است که توان دفاعی و عملیاتی آنها به 
میزانــی افزایش یابد تا توانمنــدی مقابله با 
هر گونه تهدیدی را در منطقه و دریاکســب 
کنند. پیــام این رزمایش که بخشــی از آن 
درآب های بین المللی به اجرا درمی آید، صلح 
و دوستی برای کشــورهای منطقه و نشان 
دادن توان جمهوری اســالمی ایــران برای 
تامین امنیت آب ها و خطــوط انتقال انرژی 

درمنطقه است.

پیام  ضدایرانی دفتر نمایندگی 
آمریکا در سازمان ملل

تابناک: دفتر نمایندگی آمریکا در ســازمان 
ملــل در صفحه توییتــری خــود مطالبی 

ضدایرانی منتشر کرد. 
در توییت ضــد ایرانــی دفتــر نمایندگی 
آمریــکا در ســازمان ملــل، بــا تکــرار 
 ادعا هــای مقامــات آمریکایــی، آمــده 
اســت: ما تحمــل نخواهیم کرد کــه ایران 
با ادامه دادن به برنامه موشــک بالســتیک 
خود قطعنامه های ســازمان ملــل متحد را 
نادیده بگیرد. در بخش دیگــری از این پیام 
توییتری آمده اســت: ما مشتاقانه منتظریم 
که سایر کشور ها به ما ملحق شوند و به رفتار 
 خطرناک و بی ثبات کننده آن ها )ایرانی ها( 

بپردازند!

گزافه گویی نتانیاهو:
 امیدوارم توافق هسته ای 

ایران اصالح یا لغو شود
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس 
خبری مشــترک با معاون ترامــپ بار دیگر 
گزافه گویی های خــود را علیه ایران و برجام 

تکرار کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره؛ بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
کنفرانس خبری مشترک با »مایک پنس« 
معاون رییس جمهور آمریکا گفت: اسراییل 
به شــدت از موضع رییس جمهور آمریکا در 
خصوص به رسمیت شناختن قدس به عنوان 

پایتخت اسراییل قدردانی می کند.
نتانیاهو تاکید کرد: اســراییل از سیاســت 
دونالد ترامپ در قبال ایران حمایت می کند و 
موضع ما در قبال توافق هسته ای ایران کامال 
مشخص است. امیدوارم توافق هسته ای ایران 

اصالح یا لغو شود.

پیش بینی رشد اقتصادی ۵ 
درصدی برای سال آینده

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
با اشــاره به عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۶ 
از پیش بینی رشــد 5.۸ درصدی برای سال 

آینده خبر داد.
محمدباقر نوبخت در صحــن علنی مجلس 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ۸ ماهه بودجه 
۹۶ به مســائل مربوط به بودجه سال ۹7 نیز 
اشــاره کرد و گفت: طبق پیــش بینی های 
صــورت گرفته در بودجه ســال ۹7 رشــد 
اقتصادی حدود 5/۸ درصد بــا نفت و بدون 
نفت رشدی حدود ۶ درصد پیش بینی شده 

است.

عالء الدین بروجردی
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سیاست خارجی

نایب رییس مجلس شورای اسالمی درباره سخنان وزیر 
دفاع مبنی بر دستور رهبری مبنی بر عدم فعالیت ارتش 
و سپاه در بنگاه های اقتصادی گفت: به نظر می رسد این 
دستور خوب و گامی مثبت است.وی ادامه داد: اینکه 
نظامی ها از حوزه اقتصاد خارج و از فعالیت اقتصادی 
که مرتبط با آنها نیست ،پرهیز کنند از این جهت مثبت 
ارزیابی می شود که این مسئله می تواند آنها را از وظیفه 

اصلی خود باز دارد و موجب فساد شود. 
مطهری تصریــح کــرد: این مســئله از مــواردی 
بود کــه امــام )ره ( نیــز بــر آن تاکید داشــتند و 
همــواره خواســتار آن بودند کــه نظامی هــا وارد 
سیاســت و اقتصاد نشــوند. این تصمیم رهبری نیز 
 گامی در این جهــت اســت و باید از آن اســتقبال 
کنیم . مطهری در پاسخ به این سوال که چرا اگر این 
دستور از زمان امام )ره ( مطرح بوده است، دخالت در 
اقتصاد به اندازه دخالت در سیاست جدی گرفته نشد 
گفت: از ابتدا منع جدی نبود لــذا بعد از امام )ره( آنها 

میدان را باز دیدند و وارد فضای اقتصادی شدند.

حضور نظامی ها در اقتصاد 
موجب فساد می شود

نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

جوانان فلسطینی در حال 
انتقال یک مجروح در غزه

سند ۲۰۳۰  به هیچ عنوان اجرا نمی شود

پیشنهاد سردبیر:

عالء الدین بروجــردی در واکنش به اظهارات 
اخیر رییس جمهور فرانسه مبنی بر تجدیدنظر 
در مفــاد برجــام و مذاکــره با ایــران درباره 
فعالیت های موشــکی، گفت: غربی ها و همه 
آنهایی که متحدان غربی ها هستند، باید بدانند 
که ایران در موضوع موشــکی هیچ مذاکره ای 
با هیــچ کشــوری انجــام نمی دهد.مقامات 
برخی کشورها با شــیطنت و زیاده خواهی به 
دنبال برهم زدن برجام هستند و می خواهند 
برنامه صلح آمیز موشــکی ایران را دستاویزی 
برای شــیطنت  های خود قرار دهند، اما ایران 
همواره هوشــیارانه عمــل می کند.جمهوری 
اسالمی ایران بارها اعالم کرده که فعالیت های 
موشکی اش در راستای دفاع از تمامیت ارضی 

است .

 برخی کشورها به دنبال
 برهم زدن برجام هستند

سیدمحمد بطحایی
وزیر آموزش و پرورش:

کابینه

سردار سرلشکر رحیم صفوی اظهار کرد: ایران باید 
بتواند با پاکستان و عراق ائتالفی ضد تروریستی در 

مقابل ائتالف آمریکایی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه با ائتالف سازی منطقه ای می توان 
در مقابل ائتالف آمریکا که به دنبال ایجاد تشــنج 
است، ایستادگی کرد، افزود: آمریکا به دنبال رقابت 
بزرگ استراتژیک با روسیه، چین و حتی با هند است. 
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به 
اینکه چند صد هزار نفر از مردم سوریه و عراق کشته 
شــدند و 5- ۶ میلیون نفر از آنها نیز آواره هستند، 
گفت: ســوریه و عراق دچار خســارت های زیادی 
شدند، به گونه ای که برای بازسازی نیاز به سال های 

زیادی دارد.
سرلشکر صفوی با اشــاره به اینکه ایران برای حفظ 
صلح، امنیت و حفظ حکومت های محورهای مقاومت 
رقیب جدی در مقابل آمریکاست، خاطرنشان کرد: 
خشم آمریکا نســبت به ایران به دلیل پیروزی های 

بزرگ ملت، دولت و مقام معظم رهبری است.

لزوم تشکیل ائتالف ایران با 
پاکستان و عراق

مشاور عالی فرمانده کل قوا مطرح کرد:

نیروهای مسلح

سیدمحمد بطحایی درخصوص انتقاد برخی 
از مخالفان دولت مبنی بر تداوم سند ۲0۳0 از 
سوی وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اکنون 
سند ۲0۳0 به هیچ عنوان در وزارت آموزش و 
پرورش اجرا نمی شود. وی با بیان اینکه اجرای 
طرح ۲0۳0 بعد از فرمان رهبری متوقف شده 
است، اظهار داشت: من تاکید کرده ام اگر کسی 
در جایی آثاری از اجرای این سند را دید یا اینکه 
مردم یا مســئوالن این موضوع را سراغ دارند، 
به من اطالع دهند تا من جلــوی آن را بگیرم. 
تغییر محتوای کتب درســی پایه دوازدهم در 
دست بررسی است و ان شــاءا...به موقع آماده 
می شــود. تغییر محتوای کتب درســی دیگر 
پایه های تحصیلی هم تا زمانی که کتب درسی 

پایه دوازدهم منتشر نشود، اجرا نخواهد شد.

 سند ۲۰۳۰ 
به هیچ عنوان اجرا نمی شود

پیشخوان

بین الملل

 بازگشت به نقطه صفر

 شب قول 

  اروپــا در خط مقدم 
تحمیل برجامی دیگر 

دولت بــه فکر مردم 
است

 خانه تکانی در جریان 
اصالحات

 جنجال آتش و خشم 
در کاخ سفید

 روحانی :پای قول هایم 
به مردم ایستاده ام

مهدی کاهه، دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان قم 
در رابطه با حمله به دو شــهروند شــهر قم از شناسایی و 
دستگیری این فرد خبر داد. وی گفت: بر اساس تحقیقات 
مقدماتی مشخص شده است که این فرد از اهالی و ساکنین 
استان قم نبوده و در زمان وقوع جرم به دلیل مصرف شیشه 

تعادل روحی و روانی نداشته است.خوشبختانه دو شهروند مضروب که روحانی بوده اند بالفاصله پس از این اتفاق 
به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. وی در رابطه با آتش زدن خودرو توسط این متهم 
نیز گفت: خودروی مذکور مربوط به خود متهم بوده که به دلیل توهم داشتن قصد داشته خود و ماشین را به آتش 

بکشد که در حین خودسوزی ماموران نیروی انتظامی مانع این اقدام شدند.
وی در پایان گفت: بر اساس استعالم های اولیه این فرد جزو اراذل اوباش نبوده و هیچ ارتباطی هم به اغتشاشات 

اخیر نداشته است.

رییس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
در پاســخ به این پرســش »آیا متهم میلیــاردی پرونده 
صندوق ذخیره فرهنگیان که از کشــور خارج شده بود، 
بازگشته است؟« اظهار کرد: این فرد هنوز در آلمان است 
و به ایران بازنگشته اســت. وی افزود: وکیل وی در تالش 

است تا مشکل او را حل کند بدین صورت که یا بخشی از بدهی را پرداخت کند یا در موارد مورد نیاز توضیحات 
الزم را ارائه دهد. رییس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این که آیا بخشی از بدهی های 
این فرد پرداخت شده است یا خیر مشخص نیست و باید از سوی مراجع قضائی این موضوع اعالم شود. وی با 
اشاره به این که بعید است این فرد به کشور بازگردد افزود: میزان بدهی او حدود ۴00 تا 500 میلیارد تومان 

تخمین زده شده است.

حمله به دو  روحانی 
در قم ربطی به 
اغتشاشات نداشته است

متهم میلیاردی صندوق 
ذخیره فرهنگیان به 
کشور باز می گردد؟

حمید   وکیلی

  پاسخ های روحانی 
مردم را قانع نکرد

در نظرسنجی که یکی از سایت های بزرگ 
خبری مبنی بر انتخاب رضا رشیدپور برای 
مصاحبه با رییس جمهور منتشر کرد؛ بیش 
از ۶۴ درصــد مردم با ایــن انتخاب موافق 
بودند. ۲۲/5 درصد مخالف و ۱۲/7 درصد 
هم اینکه مجری چه کســی باشد برایشان 
فرقی نمی کرد؛ اما نظرسنجی های متعددی 
هم در شــبکه های اجتماعی نظیر تلگرام 
مبنی بر اینکه صحبت های رییس جمهور 
چقدر برای شــما قانع کننده بود، منتشر 
شــد که در اکثر این نظرسنجی ها بیش از 
۶0 درصد مردم معتقد بودند صحبت های 

روحانی قانع کننده نبوده است.

از نگاه مردم

 به شعورمردم توهین می شود
صادق زیباکالم در واکنش به گفت وگوی تلویزیونی 
رییس جمهور با مردم در توئیت نوشت: ای کاش آقای 
روحانی متوجه می شــدند، هربارکه با مردم صحبت 
می کنند بخش دیگــری از۲۴میلیون رای شــان را 
ازدســت می دهند.ای کاش ایشــان می توانســتند 
متوجه شــوندکه وقتی به جای پرداختن به مشکالت 
ومســائل جدی و واقعی جامعه به سوال و جواب های 
تصنعی،پوچ و ســطحی مــی پردازند،درحقیقت به 

شعورمردم توهین می کنند.

نگاه یک فعال سیاسی اصالح طلب

 از رشیدپور بابت چندوجب جلو بردن گفت وگو با رییس جمهور متشکرم!
وحید یامین پور، مجری برنامه جهان آرای شبکه افق در خصوص گفت وگوی تلویزیونی رییس جمهور در توئیتر خود نوشت: 
حتی اگر گفت وگو  بر اساس سناریو اجرا شده باشــد، باز هم برای تلویزیون و فرهنگ سیاسی ما اتفاقی رو به جلو بود. رسانه 
نباید به روابط عمومی دولت فروکاسته شود. از رشیدپور بابت چند وجب جلو بردن آیین گفت وگو با رییس جمهور متشکرم.

 نظر یک مجری

در پــی مصاحبــه زنــده تلویزیونــی  
رییس جمهــور،  برخــی از کاربران فضای 
مجازی با ایــن مصاحبه شــوخی هایی را 
عنوان کردند که در ادامــه برخی از آنها را 

می خوانید: 
درسته امشب نتونستیم امپراتور بادها 
رو از شــبکه تماشــا ببینیم ولی عوضش 

امپراتور وعده ها رو از شبکه یک دیدیم.
 روحانی: خیال مردم از بابت دالر راحت 

باشد. تا ده هزارتومن جا باز می کنه!
خدا رو شکر که دکتر روحانی برای هر 
مشــکلی که جامعه داره یکی دو تا طرح تو 
چنته داره، حاال این که اجرایی نیســت یا 

اجرا نمی شه دیگه از بداقبالی ماست!
این منتقده تو شــبکه یک چقد شبیه 

روحانیه!
روحانی: نوسانات ارزی باید تمام بشه... 
ناراحــت رو  خــودت  شــما   چشــم 

 نکن
 رشــیدپور: قرار بود دستتون رو دکمه 
فیلترینگ نره!... روحانی: خب دســتمون 

نرفت دیگه نشستیم رو دکمه!

 شوخی های مجازی

گفت وگو نسبت به دفعات قبل متفاوت بود
علیرضا رحیمی، نماینده تهران با اشاره به گفت وگوی رییس جمهور اظهار کرد: این گفت وگو نسبت به دفعات قبل متفاوت بود. ایشان با صراحت و اعتماد به نفس 
بیشتری صحبت کرد که نشان می دهد رییس جمهور درباره ارتباطش با مردم به خصوص رسانه به تصمیمات جدیدی رسیده که امیدوارم این تصمیمات در عمل 

بیشتر دیده شود.رحیمی خاطرنشان کرد: این گفت وگوی تلویزیونی نشان می دهد رییس جمهور اهمیت رسانه و گفت وگو با مردم را بیشتر درک کرده است.

 نگاه یک نماینده مجلس 

حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور در پی گفت وگوی تلویزیونی روحانی، یک نظرسنجی در شبکه اجتماعی توئیتر 
گذاشت و نظر مردم را در مورد پاسخ های روحانی پرسید. حدود 5 درصد از کاربران نظر عالی،  ۱۹ درصد متوسط و 7۶ 
درصد از کاربران صفحه اجتماعی حسام الدین آشنا در شبکه توئیتر نظر ضعیف را به این گفت وگوی روحانی دادند. 

 نظرسنجی آشنا از مصاحبه رییس جمهور
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ریل ملی تولید شده در ذوب آهن، خریدار 
ندارد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

خالی شدن ۵۹ درصد مخازن 
سدهای کشورتا پایان دی ماه

از ابتدای مهر تا ۲۷ دی ماه ســال آبی جاری، در 
مقایسه با مدت زمان مشابه ســال آبی گذشته، 
حجم آب مخازن سدهای کشور ۱۴ درصد کاهش 
داشته اســت. کاهش بارش های کشور در سال 
جاری ســبب شــده اســت تا حجم آب مخازن 
سدهای کشــور که در ۲۷ دی ماه سال گذشته 
۲۳میلیارد و ۷۲۰ میلیون متــر مکعب به ثبت 
رسیده بود، در ۲۷ دی ماه سال جاری با ۱۴درصد 
کاهش، به ۲۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون متر مکعب 
برســد. همچنین ورودی آب به مخازن سدهای 
کشور در سال گذشته از ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون 
متر مکعب، با ۳۳ درصد کاهــش، به ۵ میلیارد و 

۳۰میلیون مترمکعب رسیده است.

نابرابری جنسیتی در مشاغل 
حقوق بگیری

بررسی آمار، حکایت از دسترسی نابرابر مردان و 
زنان به مشاغل حقوق بگیری دارد؛ به طوری که 
این سهم در بین مردان ۸۲.۷ درصد و در بین زنان 
۱۷.۳ درصد است. نتایج بررسی آمار نیروی کار 
بیانگر آن است که گرایش به مزد و حقوق بگیری 
در میان مردان و زنان شــاغل، کمتر و در مقابل 
تمایل به ایجاد کســب و کارها بیشتر شده است.

بررسی نوع اشــتغال مطابق با گزارشات رسمی 
مرکز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت کار طی 
سال های ۹۳ تا ۹۵، نشان می دهد در سال های 
۹۳ و ۹۴، میزان ۵۶ درصد از شاغالن کشور »مزد 
و حقوق بگیر« و ۴۴درصد دیگر »غیرمزد و حقوق 
بگیر« )خودشان به عنوان کارفرما، کارکن مستقل 
یا کارکن فامیلی شاغل هســتند( بودند. عالوه 
بر این نسبت جنســی مزدبگیری در سال ۹۵ به 
گونه ای شده که به ازای هر زن، نزدیک به ۵ مرد 

مزد و حقوق بگیر در کشور وجود دارد.

بازار

مبدل

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:
ریل ملی تولید شده در ذوب 

آهن، خریدار ندارد
ریل ملی تولید شــده در شرکت ذوب آهن اصفهان 

هنوز خریدار ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به واردات 
ریل ملی گفت: هنوز قــرارداد قطعی خرید ریل با 

شرکت ذوب آهن اصفهان بسته نشده است. 
حجت االسالم سید ناصر موســوی الرگانی بااشاره 
به تولید ریل ملی براساس استانداردهای جهانی در 
ذوب آهن اصفهان افزود: با وجود تولید فناوری های 
به روز ریلی ملی و باالترین استانداردهای جهانی در 
ذوب آهن، دولت، حاضر به خرید تولیدات و ریل این 

شرکت نیست.
وی گفت:تاکنون هیچ گونه قرارداد رســمی برای 

خرید ریل ملی ذوب آهن منعقد نشده است.
نماینده مردم فالورجان درمجلس، واردات را علت 
انباشته شدن محصوالت ذوب آهن دانست و گفت: 
با واردات بی رویه آهن آالت مشابه داخلی از خارج، 
شرکت ذوب آهن اصفهان ۶ هزار میلیارد تومان به 
بانک ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی و 

کارکنان خود بدهکار است.
وی گفت: فوالد مبارکه درصدد خرید سهام تامین 

اجتماعی در ذوب آهن است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری استان:

 آبگیری نخستین بند سیالبی 
در استان

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی 
وآبخیزداری استان گفت: در پی بارندگی های اخیر 
در خورو بیابانک، دو بند سیالبی چاه ملک و فرخی 

آبگیری شد. 
ابوطالب امینی میزان آبگیری این بندها را کمتر از 
۵۰۰هزارمتر مربع دانســت و افزود: با آبگیری این 
بندها، عــالوه بر کنترل و مهارســیالب، ازتخریب 
منازل مسکونی جلوگیری شد. وی گفت: این پخش 
ســیالب ها عالوه برکنترل و مهار ســیالب نقش 
موثری در تامین آب آشــامیدنی،تغذیه سفره های 
آب زیرزمینی و  افزایش آب چاه ها و قنوات نیز دارند. 
پس از گذشت یک ماه از زمستان، تنها این دو بند 
از ۳۰بند پخش سیالبی و ۷۰بند خاکی در استان 

اصفهان  آبگیری شد.

خبرهای خوب استاندار برای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی:
حل مشکالت دو طرح 
سرمایه گذاری در استان

مشکالت طرح جامع گردشگری سمیرم و نیرو گاه 
شهید منتظری اصفهان به زودی برطرف می شود.

استاندار در حاشیه ســی و چهارمین نشست ستاد 
راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی گفت: با تشکیل 
کمیته ای ظرف ۳ هفته مشــکالت طــرح جامع 
گردشــگری در سمیرم، با ســرمایه گذاری حدود 
۶۵۰میلیون دالری بخش خصوصی بررسی می شود.

محسن مهرعلیزاده افزود: سند مالکیت ۲۱۸هکتاری 
بخش خصوصی فعــال در حوزه نیرو گاه شــهید 
منتظری اصفهان نیز در مدت یک هفته صادر خواهد 
شد و سرمایه گذار می تواند برای احداث نیروگاهی با 
سوخت ترکیبی بدون هیچ مشکلی فعالیتش را آغاز 
کند. وی گفت:با پیگیری و اصالحات جزئی در یک 
مصوبه، از سال آینده بدهی سرمایه گذاران بدهکار به 
شبکه بانکی، با طلبشان از دولت، توسط اوراق تسویه 
خزانه،تهاتر خواهد شد و از این طریق حجم زیادی از 

بدهی ها تسویه و سبک می شود.

مدیر کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان گفت: 
نمی توان حقابه های کشاورزی را به حراج گذاشت 
و گفت مردم زیاد شــده اند و طومار شیخ بهایی 
دیگر کارایی ندارد. انتظار می رود مشــاوران به 

استاندار اصفهان اطالعات دقیق تری ارائه دهند.
اســفندیار امینی با بیان اینکه در ماده ۱۸ قانون 
توزیع عادالنه آب، حقابه تعریف شده است، افزود: 
براین اساس حقابه، حق مصرف آبی تعریف شده 
که بر اساس اسنادمالکیت، احکام دادگاه، احکام 
جزء جمع قدیم، مدارک قانونــی دیگر و... برای 
ملک یا مالک تعیین شده باشد که در این صورت 
طومار شیخ بهایی، ســند جزء جمع قدیم است و 
هر منبع آب و رودخانه دیگر نیز نوشــته هایی در 

این باره دارند.
وی خاطرنشــان کرد: در مــاده ۴۴ قانون توزیع 
عادالنه آب نیز قانون گذار تصریح کرده که وزارت 
نیرو حق تعرض به حقابه ها را ندارد و در ماده دوم 
از مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب، 
رودخانه طبیعی زاینده رود و تونل اول کوهرنگ، 

متعلق به حقابه داران و محیط زیست است.
مدیر کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان با بیان 
اینکه متاســفانه در سال های گذشــته ازجانب 
وزارت نیرو تخصیص هایی به حوضه زاینده رود 
تعلق گرفته اما منابع آن تامین نشده است، اظهار 
کرد: وزارت نیرو هــزار و ۴۶۳ میلیون مترمکعب 
آب در حوضــه زاینــده رود تخصیــص داده؛ اما 
تنها ۳۸۴میلیون مترمکعــب آب آورده و هزار و 
۷۹میلیون مترمکعب اضافه تخصیص داده است.

مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

حقابه  کشاورزان اصفهانی در حراج بزرگ سیاستمداران
مسئول بسیج سازندگی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
گفت: زمانی کــه مصرف کننده ایرانــی به مصرف 
کاالی ایرانی رغبت پیدا کند، تولیدکننده داخلی نیز 
به افزایش کیفیت ترغیب می شود؛ چرا که پشتوانه 
مالی الزم را کسب می کند. احسان اله رضا پور اظهار 
کرد: کاالی ایرانی یقینا باکیفیت است اما جای کار 
دارد. وقتی یــک کاالی ایرانی تولید می شــود اما 
پشتوانه اقتصادی الزم را نداشــته باشد، نمی تواند 

کیفیت کافی را هم داشته باشد.
وی بیان کرد: تــا زمانی کــه در فرهنگ ما، جنس 
خارجی اولویت خریدن دارد، مشکلی حل نخواهد 
شد. رضاپور در ادامه گفت: اگر کیفیت چندین سال 
پیش اجناس چینی را با کیفیت امروز آنها مقایسه 
کنیم متوجه می شویم این اجناس با پشتوانه مالی 
که از کشور ما حاصل کرده اند، کیفیت بهتری پیدا 

کرده اند.
مسئول بسیج سازندگی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
عنوان کرد: از کاالی ایرانی حمایت چندانی صورت 
نمی گیرد؛ درنتیجه به دنبال افزایش کیفیت و ظاهر 

زیبا در کاالی ایرانی هستیم. زمانی که مصرف کننده 
ایرانــی به ســمت کاالی ایرانی رغبــت پیدا کند، 
تولیدکننده داخلی نیز بــه افزایش کیفیت ترغیب 
می شود؛ چرا که پشتوانه مالی الزم را کسب می کند.

وی در پایان گفت: به نظر می رســد یک مافیایی در 
پشت این قضیه هست و به گونه ای رفتار می کند که 
صنعت خودرو ضعیف بمانــد تا واردات خودروهای 
لوکس برقــرار بماند کــه این امر، ناشــی از نوعی 

سوءمدیریت است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان)عج( عنوان کرد:

خرید کاالی ایرانی؛ پشتوانه ای برای افزایش کیفیت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: تعداد ۹۴۸ روستا تحت پوشش این شرکت قرار دارند 
و آب آشامیدنی شان از طریق آن تامین می شود.

محمدحسین قرائتی اظهار داشت: با توجه  به کاهش شدید بارندگی و کمبود شدید منابع آبی در استان اصفهان، اگر 
مردم روستاهای استان در مصرف آب صرفه جویی کنند، شرکت آبفا به  خوبی می تواند آب آشامیدنی روستائیان را 
تامین کند. وی تعداد روستاهای استان اصفهان را هزار و ۳۳۹ پارچه آبادی بیان کرد و اظهار داشت: از این تعداد، ۹۴۸ 

روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان قرار دارند.

تامین آب آشامیدنی ۹48 
روستا توسط شرکت آبفار

مدیرعامل آبفای روستایی 
اصفهان خبر داد: فار

آب

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،478،000
تومان

750،000نیم سکه
تومان

449،000ربع سکه
تومان

291،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،601
تومان

      قیمت سکه و طال

مبدل Micro HDMI به VGA دايو 
مدل CP2602 به طول 0.05 متر

 105,000
تومان

مبدل Display Port به 
HDMI/VGA/DVI اوريکو 

DPT-HDV3 مدل

 149,000
تومان

 HDMI به Micro HDMI مبدل
PB010 پرولينک مدل

 29,000
تومان

نمای تهران با 2۵0 پالسکو!
»۲۵۰ ساختمان مشابه پالســکو در تهران« 

عنوان طرح طراوت نیکی در نیشخط است.

کاریکاتور

بسیجکشاورزی

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان در پنجاه و پنجمین جلســه 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با 
اشاره به اینکه جامعه کار و تولید و مردم اصفهان از دستورات و 
اقدامات ارزنده استاندار جدید در راستای شکوفایی و اعتالی 
جایگاه استان نهایت تشکر را دارند، اظهار امیدواری کرد که 

اعضای شورا بتوانند از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته، استفاده کنند تا پیگیری و حل مسائل و مشکالت جامعه 
کار و تولید استان با سرعت بیشتری دنبال شود. سید عبدالوهاب ســهل آبادی گفت: خوشبختانه مصوبه شورای 
گفت وگو نهایی شده و از این پس مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و رؤسای ادارات کار شهرستان ها، به 
عنوان نماینده شورای عالی تامین اجتماعی در هیئت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی حضور 
خواهند یافت. مراد امیری، مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز از بخشودگی جرایم مالیاتی فعالین اقتصادی 

درصورتی که اصل مبلغ مالیات خود را در دهه فجر پرداخت کنند، خبر داد.

بخشودگی جرایم 
مالیاتی فعاالن اقتصادی 
در دهه فجر امسال

نماینده مردم شاهین شــهر و میمــه و برخوار در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: برای شــیرین کردن آب دریای عمان و خلیج فارس 
کمترین سرمایه گذاری را کرده ایم. حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: 
کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین استفاده را از شیرین کردن 
آب دریا می برند؛ اما کشور ما باوجود بهره مندی از سواحل طوالنی و 
کاهش منابع آبی، کمترین استفاده را از دریا برده است. وی خاطرنشان 

کرد: استان اصفهان، یکی از استان های با تنش های شدید آبی است 
که کمبود آب شــیرین، زندگی جمعیت مــردم، حیات اقتصادی و 
کشــاورزی آن را تهدید می کند. وی به هزینه باالی شیرین کردن 
آب دریا اشاره کرد و ادامه داد: مسئوالن این استان با توجه به ادامه 
کاهش بارندگی ها در حوزه فالت مرکزی، آب سفره های زیرزمینی و 
به تاخیر افتادن طرح های انتقال آب حوزه به حوزه، از دولت بخواهند 

طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و احداث کارخانه های 
آب شیرین کن را به  سرعت در دستور کار قرار دهند. حاجی دلیگانی 
اظهار داشت: هرچه به جلو می رویم، از یک سو با کاهش شدید منابع 
آبی مواجه می شــویم و از ســوی دیگر افزایش مهاجرت به استان 
توسعه یافته اصفهان از اســتان های هم جوار و نیاز آبی این جمعیت 

روبه افزایش را شاهد هستیم.   

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
برای شیرین کردن آب دریا کمترین سرمایه گذاری را کرده ایم

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان 
اظهار کرد: در ســال جاری ۳۱۷ قرارداد واگذاری زمین 
صنعتی بین این شرکت و واحدهای صنعتی و تولیدی، به 
منظور استقرار طرح صنعتی های در مجموعه شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان منعقد شده است. این طرح های 

صنعتی با پیش بینی پنج هزار و ۱۷۷ نفر اشتغال و سرمایه گذاری هشت هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال اجرا خواهد 
شــد. محمد جواد بگی گفت: این شرکت در راســتای منویات رهبر معظم انقالب در سال اقتصاد مقاومتی 
و به منظور حمایت از تولید و اشــتغال با ارائه مشــوق ها و تخفیف های ویژه برای جذب سرمایه گذاری در 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان اقدام کرده است. وی اضافه کرد: حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط 
و همچنین جذب سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به منظور اشتغال زایی برای جوانان و 

دانش آموختگان دانشگاهی، در اولویت فعالیت های امسال این شرکت قرار دارد.

۳۱۷ طرح صنعتی در 
شهرک های صنعتی 
اصفهان اجرا می شود

در بودجه سال ۹۷ که از سوی رییس جمهور و کابینه اش به مجلس تقدیم 
شد، افزایش قیمت حامل های انرژی  پیش بینی شده بود؛ درحالی که مردم 
و مجلس با آن موافق نبودند و این پروژه با شکست رو به رو شد. اما  برخی  از 
اقتصاد دانان معتقدند با وجود این شکســت، دولت روحانی دست به اقدام 
دیگری برای جبران مافات زده است. گرانی دالر می تواند به خوبی هزینه های 

کم آمده دولت را جبران کند.
دولت بودجه کم آورده است

در این باره مریم رستمی تحلیلگر بازار ارز گفته است: معموال بعد از ماه محرم و 
صفر، نرخ ارز به دلیل  زیادشدن سفرها و دیگر عوامل افزایش می یابد. رستمی 
بیان داشت: قبال  پیش بینی می شد که در آذر ماه نرخ ارز افزایش یابد و در دی 

ماه نرخ ارز روند ثابتی را طی کند؛ اما این پیش بینی تحقق نیافت و نرخ ارز در 
دی ماه نیز روند صعودی داشت. رستمی با اشاره به تاثیر الیحه بودجه سال ۹۷ 
بر افزایش نرخ ارز گفت: در الیحه بودجه سال ۹۷ قرار بر این بود که قیمت حامل 
های انرژی افزایش یابد؛ اما زمانی که دولت و مجلس با اعتراضات مردمی روبه رو 
شدند، از افزایش قیمت حامل های انرژی خودداری کردند. پیش از این، دولت 
در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای این بخش در نظر گرفته بود؛ اما 
زمانی که این درآمد را از دست داد، برای جبران آن به ناچار نرخ ارز را افزایش داد 

تا با تسعیر این نرخ، درآمد از دست رفته اش را جبران کند.
دالر ارزان می شود

اما رییس جمهور در حالی دوشنبه شب به تلویزیون آمد و به گفت و گو پرداخت 

که صبح همان روز به طور ناگهانی، میزانی ارز به بازار، تزریق و باعث شده بود 
قیمت ارز حدود ۲۰۰ تومان کاهش یابد و از ۴هــزار و ۷۵۰ به ۴هزار و ۵۹۰ 
تومان برسد. روحانی با تاکید بر اینکه بی شک در سال آینده درآمد ارزی ما 
بیشتر خواهد بود، در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش نرخ دالر به ۴هزار و  
۷۵۰تومان خطاب به مجری برنامه اظهار کرد: البته وسط این دعوا شما نرخ 
تعیین نکنید. میزان نرخ دالر االن کمتر از ۴هزار و ۷۵۰ تومان است. در کشور ما 
برای توزیع دالر اشکاالتی وجود دارد؛ درحالی که شما هیچ جای دنیا نمی بینید 
که مردم در کنار خیابان اسکناس بخرند. حتی در کشور خودمان هم پول رایج 
کشور بیشتر با کارت ها جابه جا شده و پول نقد کمتر استفاده می شود. رییس 
جمهور با بیان اینکه ما حتی کمبود منابع ارزی نداریم، اظهار کرد: وضع منابع 
ارزی ما خوب است و در آینده بهتر هم می شود. روحانی در پاسخ به این پرسش 
که در اذهان عمومی شایعاتی مبنی بر اقدامات دولت برای افزایش نرخ دالر و 
تامین کسری بودجه اش از این طریق مطرح شده است، اظهار کرد: به هیچ وجه 
این گونه نیست. هیچ وقت به نفع دولت نیست که نرخ دالر را در بازار باال ببرد؛ 
چون در این صورت مخارج خودش را باال برده است. دولت هیچ گاه به دنبال 
افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیست؛ به این دلیل که این نوسانات ارزی 

اثرات ناپسندی بر زندگی مردم می گذارد.
فروشندگان ارز به صف

کارشناسان معتقدند دولت و بانک مرکزی که نماینده اوست، در شرایطی که 
تقاضا برای این حوزه افزایش می یابد، باید ارز را به بازار تزریق کنند و آنچه در 
ماه های گذشته و بخصوص چند روز اخیر شاهد آن هستیم، ناشی از عدم تزریق 
ارز به بازار است. در بازاری که تقریبا انحصار کامل آن در اختیار دولت و بانک 
مرکزی است، چه کسان دیگری باید ارز وارد کنند؟  از آنجا که شرایط هیجانی و 
التهاب آور است و از طرفی گزینه مناسبی برای سودآوری و سرمایه گذاری وجود 
ندارد، به ناچار مقصر دولت است که با عدم تزریق ارز باعث شده تعدادی هم به 
داللی ورود پیدا کرده و آن میزانی هم که عرضه می شود را از چرخه گردش، 
خارج و در منازل خود ذخیره کنند. به هر حال چون شرایط التهابی، احساسی 
و هیجانی است، بازار به ســمتی پیش می رود که گفته مسئوالن اقتصادی و 
بانک مرکزی هم تاثیری بر آن نداشته است. سخنان رییس جمهور نیز به ظاهر 
نتوانست تاثیر شگرفی بر بازار ارز وارد کند اما درحال حاضر خرده خریداران و 
فروشندگان سعی بر فروش دالرهای خود دارند تا در این التهاب دچار بحران 

نشوند و همین سرمایه ناچیزی هم که دارند بر باد نرود.

 آیا سخنان رییس جمهور می تواند بر بازار ارز تاثیر بگذارد؟

فروشندگان دالر به صف شدند!

فرزانه مستاجران
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 مسئوالن از موقعیت جهانی اصفهان 
استفاده کنند

پیشنهاد سردبیر:

نگاهی به سهم شهرهای کشور از جشنواره سی و ششم فیلم فجر؛ 

عقبـگرد  دوپـله ای اصفهـان

 نگاهی به سهم دیگر شهرهای کشور از جشنواره سی و ششم فیلم فجر و عقبگرد دو پله ای اصفهان از میزان فیلم های اکرانی سال گذشته خود با زبان عدد، حال ناخوش فرهنگ و هنر شهر را جار می زند. درست زمانی که شیراز درحال چانه زنی برای ثبت رکورد نام خود به عنوان نخستین 
شهری است که فیلم های جشنواره سی و ششم فجر را عالوه بر مرکز استان، در یکی از شهرستان های خود نیز اکران می کند، کلیت آمار فیلم های اکرانی در سینماهای اصفهان توسط معاون هنری ارشاد اصفهان اعالم می شود!  در این گزارش نگاهی به سهم برخی از شهرهای کشور از 

جشنواره فیلم فجر امسال خواهیم داشت.

مشهد
افشــین تحفه گر، معاون هنــری اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اســامی استان خراســان رضوی ۲۳ دی ماه در 
گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، از اکران همه فیلم های 
جشنواره فجر در این شهر خبر داده و تعداد روزهای اکران 
فیلم های جشنواره در این اســتان را از ۱۲ تا ۲۲ بهمن 
 ماه، درست همزمان با اکران فیلم ها در تهران اعام کرده

 است.

همدان
همدان نیز امسال با اکران ۲۲ فیلم و یک انیمیشن 

یکی از فعال ترین شهرهای کشــور در زمینۀ اکران فیلم 
های فجر به شمار می رود. نصرت اهلل رمضانی، معاون امور 
هنری و سینمایی اداره کل ارشاد این استان، ۲۸ دی ماه 
در گفتگو با خبرگزاری مهر از اکران همزمان این فیلم ها 

با تهران در روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه خبر داده است.

شیراز
خوشا به حال مردم شیراز؛ آنها عاوه 

بر اینکه امسال میزبان جشنواره موسیقی 
فجر بودند، می تواننــد از دیدن ۲۲ فیلم 
جشنواره نیز لذت ببرند. ضمن اینکه مهدی 
رنجبر، معاون هنری و سینمایی اداره ارشاد 
این اســتان دوم بهمن ماه در گفت وگو با 
رســانه ها به مردم شــهرش قول داده که 
عاوه  بر اکران فیلم در دو ســالن شــهر، 
بتوانند اولین اســتانی باشند که فیلم های 
جشنواره فجر را در یکی از شهرستان های 

استان نیز اکران می کنند.

کرمانشاه
اســتان زلزله زده کرمانشاه که سال 

گذشته میزبان ۲۰ فیلم جشنواره فجر بود، 
با اعام حجت االسام رحیم جعفری، مدیر 
کل ارشاد این شهرستان، در گفت وگویی 
کــه ۱۷ دی ماه با خبرگــزاری مهر انجام 
داده است، امســال نیز برای اکران تعداد 
مناسبی از فیلم های شــاخص جشنواره 
در دو سینمای این شــهر ابراز امیدواری 

کرده است.

تهیه کننده »امپراتور جهنم«:
»به وقت شام« قطعا به جشنواره فیلم فجر 

خواهد رسید
تهیه کننده »امپراتور جهنم« گفت: صحبت هایی مبنی بر نرسیدن فیلم »به وقت شام« ساخته 
ابراهیم حاتمی کیا گفته شــده؛ اما من این نوید را می دهم که این فیلم قطعا به جشنواره فیلم 

فجر خواهد رسید.
محمد خزاعی تهیه کننده ســینما که به عنوان دبیر جشــنواره فیلم مقاومت انتخاب شــد، 
درخصوص برنامه های خود برای برگزاری این جشنواره گفت: در حال حاضر همه چیز معطوف 

به پایان جشنواره فیلم فجر است.
امسال دو فیلم مهم »به وقت شام« و »امپراتور جهنم« را در جشنواره دارم و با پایان این رویداد 

هنری، کارگروه های جشنواره فیلم مقاومت شکل خواهند گرفت.
وی در همین راســتا ادامه داد: در حــال حاضر روزهای قبل از جشــنواره با دو فیلم بســیار 
 پرکار و شــلوغ می گذرد؛ اما امیدوارم برای هر دو فیلم اتفاقات خوبی در جشــنواره امســال 

بیفتد.

زمان اجرای نمایش »خط 
باریک قرمز« تغییر کرد

نمایش »خط باریک قرمز«، کاری از توماج دانش بهزادی، امروز در پلتفورم داربست اجرا می شود.
 به نقل از روابط عمومی سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تاریخ اجرای 
»خط باریک قرمز« نسبت به جدول نخست جشنواره تغییر کرده است و تنها، امروز 

در دو سانس ۱۶ و ۱۸ اجرا می شود.
»خط باریک قرمز« یکی از نمایش های حوزه کاربردی بخش خارج از صحنه )آف 
استیج( جشنواره سی و ششــم تئاتر فجر، به مدیریت حمید پورآذری است که در 
حین ساخت مستندی به کارگردانی فرزاد خوشدست، تولید شده و به اجرا رسیده 

است.
 در این نمایش جمعی از زندانیان کانون اصاح و تربیت شهر زیبا با هدایت توماج 
دانش بهزادی، دغدغه و مشــکات مســیر زندگی خود را در قالــب تئاتر روایت 

می کنند. این نمایش امروز با دو اجرا در پلتفورم داربست، میزبان مخاطبان و عاقه مندان به این حوزه هنری است. 

هنرسرای خورشید؛ میزبان کنسرت تک نوازی پیانو
هنرمند موسیقی اظهار کرد: کنسرت تک نوازی پیانو در قالب ۱۶ قطعه در دو بخش اجرا می شود.

هامیک الکساندریان افزود: تمامی این قطعات را طی سال های فعالیتم در عرصه موسیقی ساخته ام: »پرواز بر فراز دریا«، »آواز رودخانه« 
و »طلوع آفتاب« از جمله آنهاست که در مدت زمانی حدود ۴۵ دقیقه برای حاضران اجرا می شود. وی ادامه داد: از پنج سالگی در زمینه 
نوازندگی پیانو فعالیت داشته و تاکنون در شهرهای مختلف کشور به اجرای برنامه پرداخته ام. این هنرمند خاطرنشان کرد: کنسرت 

تکنوازی پیانو، فردا از ساعت ۱۹ در هنرسرای خورشید برگزار می شود.

دو بازیگر جوان، جلوی دوربین »شبکه« رفتند
تصویربرداری سریال »شبکه« به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری همچنان 
ادامه دارد.به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از مشاور 
رسانه این مجموعه، همزمان با تدوین این سریال توسط سیامک مهماندوست،گروه تولید مشغول 
تصویربرداری سکانس های خارجی در نقاط مختلف پایتخت هستند. از آنجایی که  بسیاری از  پان ها 

باید در اماکن شهری و پرعبور و مرور تصویربرداری شود،  ابوالفضل صفری و احمد معظمی )تهیه کننده 
و کارگردان( با حساسیت و وسواس فراوان تولید »شبکه« را ادامه می دهند.

سریال تلویزیونی »شبکه«، یکی از پربازیگرترین مجموعه های تلویزیونی است که 
در چند فصل تولید شده و بازیگران متعددی در آن جلوی دوربین علیرضا وداد 
تقوی )مدیر تصویربرداری( رفته اند. ویدا جوان، امیر کریمی و ساغر عزیزی 
هم از جمله این بازیگران هستند که در مجموعه شبکه جلوی دوربین رفتند.  
گفته می شود ویدا جوان یکی از متفاوت ترین نقش های کارنامه خود را تا 

اینجا در اپیزود دوم این مجموعه ایفا کرده است.
 گروه تولید ســریال »شــبکه« در مرکز شــهر هم اکنون مشــغول 
تصویربرداری هســتند و قریب به ۴۰ درصد از تصویربرداری ســپری 

شده است.

دلمون براتون تنگ میشه
سروش صحت،کارگردان سریال لیسانسه ها۲، همزمان با 
پخش قسمت آخر این سریال، در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: از همه کسانی که انتقادات و تذکراتشون باعث شد 
فکر کنیم و تاشمون را برای کارهای بعدی بیشتر کنیم هم 

متشکرم. دلمون براتون تنگ می شه!

 کتاب »سند گمنامی« را 
از کتابفروشی ها بخواهید

کتاب »ســند گمنامی«، زندگی و خاطرات طلبه شهید مدافع حرم 
احمد مکیان است که توســط گروه تحقیقاتی احیا و گروه فرهنگی 
فاطمه الزهرا)س(، تدوین و توسط دفتر نشر معارف در ۱۰۴ صفحه با 

قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده است.
این کتاب در شــش فصل تدوین شــده و در آن خاطــرات اعضای 
خانواده، خویشاوندان، دوستان و هم رزمان، از زندگی و فعالیت های 
این شــهید در دور ه های کودکی و نوجوانی، جوانی، سوریه، ازدواج و 
 شــهادت می آید و با تصاویر دوره های مختلف زندگی شهید به پایان 

می رسد.
در بخشــی از ایــن کتاب آمــده: »گمنامی را دوســت داشــت. در 

وصیت نامــه اش به ایــن نکته 
صریح اشــاره کرده بود که مرا 
غریبانه تحویل بگیرید؛ غریبانه 
تشییع کنید و غریبانه در بهشت 
معصومــه، قطعــه۳۱ به خاک 
بســپارید. برای گمنام ماندنش 
تدبیری هم اندیشیده بود. وصیت 
کرده بود که چیزی روی قبرش 
ننویسیم. فقط بنویســیم: »پِر 
کاهــی تقدیم به پیشــگاه حق 

تعالی«.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور تاکیدکرد:
مسئوالن از موقعیت جهانی اصفهان استفاده کنند

معاون صنایع دستی و هنرهای ســنتی کشــور اظهار کرد: اصفهان کانون صنایع دستی دنیاســت و باید هم دولت 
سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه داشته باشد و هم مسئوالن اصفهان با فعالیت و تاش بیشتر، پیگیر این مسئله 
مهم برای شهرشان باشند و از موقعیتی که معاونت صنایع دستی برای آنها ایجاد کرده است، استفاده کنند. بهمن نامور 
مطلق با بیان اینکه اکنون تنها دو یا سه شهر در دنیا دارای دو عنوان شــهر جهانی صنایع دستی و شهر خاق صنایع 
دستی هستند، افزود: اصفهان نیز جزو این شهرهاست و این موقعیتی دو جانبه و استثنایی برای اصفهان است که باید 
بتواند از این فرصت استفاده کند. بنابراین مردم و مسئوالن اصفهان باید بهترین استفاده را از این فرصت استثنایی داشته 
باشند.معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به اینکه پیشرفت در عرصه صنایع دستی می تواند باعث رفع 
بسیاری از معضات اجتماعی و اقتصادی شود، عنوان کرد: با رشد صنایع دستی می توانیم مشکات بیکاری و ارزآوری 

را تا حدودی برطرف کنیم، اما این مسئله مستلزم سرمایه گذاری است و دولت و خصوصا سازمان برنامه وبودجه باید به این بخش نگاهی ویژه داشته باشد که متاسفانه این نگاه هنوز در این 
بخش شکل نگرفته است.گفتنی است یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که از دیروز شروع شده، تا ششم بهمن ماه در تهران ادامه دارد.

هم رده های اصفهان
ارومیه با ۱۲ فیلم و بیرجند با ۱۴ فیلم از جمله شــهرهایی 

هستند که همپای نصف جهان به استقبال فیلم های جشنواره فجر 
رفته اند و خبری از دیگر شهرهای کشور که اصفهان در این زمینه به 
آنها تأسی جسته نیز در رسانه های مجازی یافت نشد. اداره فرهنگ 
و ارشاد استان اصفهان که سال گذشته تصمیم به اکران تنها ۸ فیلم 
داشت و علت آن را نیز بدهی حوزه هنری اعام کرده بود و در نهایت 
با واسطه گری استانداری، توانست ۱۶ فیلم را در سینماهای این 
شهر اکران کند، امسال نیز با وجود اینکه خبر از یک اکران پرشکوه 
در نصف جهان داده بود، قرار است تنها با ۱۴ فیلم به استقبال مهم 
ترین جشنواره فیلم کشور برود. بر اساس این رویه، سال آینده البد 
نباید منتظر دستاورد تقریبا هیچ اداره کل ارشاد استان برای اکران 
فیلم های سی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر در اصفهان باشیم. 
معاون فرهنگي هنري اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامي استان 
اصفهان در خصوص تعداد فیلم هایي که در جشــنواره فیلم فجر 
امسال در اصفهان اکران مي شود، اظهار کرد: تعداد فیلم قابل اکران 
در استان ها از ۱۱ تا ۱۴ فیلم است که تمام تاشمان را مي کنیم تا 
حداکثر فیلم ممکن یعني ۱۴ فیلم را براي اکران به اصفهان بیاوریم. 
پرویز طاهري افزود: باکس هاي مختلف فیلم درنظر گرفته شــده 
است که انتخاب شده و در اســتان ها اکران مي شود. سال گذشته 
نیز دو پک فیلم به اصفهان آوردیم که شامل ۱۶ فیلم بود که برخي 
مورد استقبال قرار گرفت و برخي نه؛ اما امسال تعداد فیلم ها کمتر 
است. وي گفت: در حال حاضر اسامي فیلم هایي که اکران مي شوند 

و همچنین مبلغ بلیت ها هنوز مشخص نیست.
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در مورد آشپزخانه، وسایل اخیرا پیشرفت خوبی 
داشته و هوشمندتر شده اند و به عصری رسیده ایم 
که می توان آن را آشپزی با کمک نامید. می توان 
حاال دمای اجاق گاز را به وسیله یک اپلیکیشن 
راهنما تنظیم کرد تا غذا به انــدازه کافی پخته 
شود. در همین حین، گوگل و الکسا هم راه خود 
را به آشپزخانه ها باز کرده اند که برجسته ترین 
حضور مربوط به کیچن هاب GE می شــود. این 
هاب یک نمایشــگر 27 اینچی اســت که باالی 
اجاق شما قرار می گیرد و نه تنها الکسا و گوگل 
اسیستنت را روی خودش دارد، بلکه مثل اکو شو، 
می تواند ویدئو هم پخش کند تا روی وسایل دیگر 

نیز کنترل داشته باشید.

هیجان انگیزهای سال 2018 ؛

چهمحصوالتیبیشترینسروصدارابهپامیکنند؟
نمایشگاه CES 2018 دو هفته ای است که به پایان رسیده؛ اما برون آمد این نمایشگاه شلوغ و پر ازدحام چه خواهد بود و نتیجه اش چه می شود؟ در رویدادهای اینچنینی، شرکت های توسعه دهنده باالخره از نگاهشان 
به آینده می گویند و محصوالتی ارائه می کنند که تصویری کلی از حداقل یک سال آینده را به نمایش خواهد گذاشت. در ادامه چند محصول داغ و درجه یک معرفی شده است که سال 2018 را هیجان انگیزتر می کنند.

تلویزیون و فناوری های سرگرمی، همیشه در مرکز 
توجه نمایشــگاه CES بوده و 2018 هم اســتثنا 
نیست. امسال سامســونگ با تلویزیون خود به نام 
The Wall همــه نظرها را به ســوی خود جلب 
کرد. این تلویزیون که بر اســاس تکنولوژی جدید 
MicroLED ساخته شــده، یک تلویزیون ماژوالر 
است و این یعنی سامسونگ می تواند چندین پنل را 
کنار هم قرار داده و نمایشگری عظیم را شکل دهد 
یا برای ساخت نمایشگر کوچک تر، از یک یا دو پنل 
استفاده کند. OLED همچنان بیشترین طرفدار 

را دارد؛ اما از این اتفاق جدید نمی توان گذر کرد.
ال جی هم عقــب نماند و نمایشــگر خمش پذیر 
65اینچــی 4K OLED خــود را معرفــی کرد. 
بسیاری دیگر از شــرکت ها هم پا را فراتر گذاشته 
و تلویزیون های 8K معرفی کردند؛ نمایشگرهایی 
که 4 برابر بیشــتر از تلویزیون های 4K می توانند 

پیکسل در خود جای دهند.

ماه فوریه نزدیک است و کنگره جهانی موبایل معموال 
بزرگ ترین اجتماع ســازندگان تلفــن های همراه 
خواهد بود. تا پیش از آن و در CES خبر چندانی از 
موبایل های جدید و خاص وجود ندارد؛ با این حال 
CES به دلیل بزرگی و شهرتش، نمایشگاه مهم تری 
است و شــرکت ها اکثرا در آن حاضر هستند؛ حتی 
اگر شده با یک ســخنرانی و ارائه ساده و کوتاه. مهم 
ترین خبر شاید حضور هوآوی چینی در این رویداد 
آمریکایی بــود. گرچه معادالت ژئوپلتیک نقشــی 
عجیب در این میان ایفا کرد. قانون گذاران آمریکایی، 
اپراتورهای موبایل آمریکایی را مجبور کرده اند که با 
هوآوی همکاری نکنند و همین موضوع، قانون کار را 

برای چینی ها بسیار دشوار خواهد کرد.

اینتل و AMD که بیش از یک دهه است رقیبان 
سرسخت یکدیگر به حساب می آیند، انتهای سال 
2017 با یکدیگر صلح کردند. لپ تاپ های نمایش 
داده شــده در CES از چیپســت های جدیدی 
برخوردار بودند که واحد پردازشــی اینتل و واحد 
گرافیکی AMD روی آنها قرار داشت که در واقع 
بهترین های هر دو شــرکت به حساب می آیند. 
محصوالتی که ما دیدیم هیبریدهای بسیار نازک 
بودند که می تواننــد 360 درجه چرخیده و مثل 
 AMD یک تبلت استفاده شوند. قدرت گرافیکی
یعنی اینکه در هر دو حالت می توان انتظار گرافیک 
خوب و تجربه گیمینگ مناسب را داشت؛ اتفاقی 
 که روی چنین لپ تاپ هایــی کمتر مورد توجه

 است.

سینمای خانگی

موبایل

پردازشی

خانه هوشمند

کلیشــه هایی مثل موبایل و تبلــت را که کنار 
بگذاریــم، CES به خاطر گجــت های عجیب و 
غریبش شــهرت دارد. پرینترهای سه بعدی را 
دیدیم که با سرعتی بسیار باال کار می کردند؛ مثل 
پرینتر شرکت Uniz یا هدست واقعیت مجازی 
جدید Vive و انواع و اقسام روبات های مختلف 
با قابلیت هــا و کارکردهای متفــاوت. اما بحث 
اینجاست که هیچ کدام از این محصوالت احتماال 

در سال 2018 جریان سازی نخواهند کرد.
ولی یک سری محصوالت دیگر مثل هاوربوردها، 
اسکوترهای الکتریکی و وسایل نقلیه تک چرخ و 
دو چرخ که با انرژی باتری کار می کنند هم بودند 
 IotaTrax که بسیار جلب توجه کردند؛ دستگاه
یکی از این محصوالت حیــرت انگیز هیبریدی 
بود؛ وسیله ای متفاوت که قابلیت باالنس کردن 
 خودش را داشــت و تقریبا شــبیه به هاوربورد 

است.

گجت ها

خریــدن یک تلویزیــون خوب بدون سیســتم 
صوتی مناســب، پول هدر دادن است و بهترین 
ارکســترهای جهان هم با هدفــون های به درد 
نخور ارزش گوش دادن ندارند. خوشــبختانه در 
CES 2018 تعدادی هدفون و سیســتم صوتی 
 HD 820 فوق العاده معرفی شد. نمونه سنهایزر
است که از گوریال گلس استفاده می کند تا صدا 
را درون خــود نگه دارد و و ظاهــر جذابی به آن 
بدهد. یک ترن تیبــل 45 هزار دالری هم برق از 
سر همه پراند؛ اما پیشرفت اصلی، در زمینه بهبود 
شــنوایی و قدرت برقراری ارتباط با صداهاست. 
برای مثال Bragi Ears یک نمونه عالی اســت 
که از الگوریتم های توسعه یافته استفاده کرده تا 
شنوایی ما را نقشه برداری کند و بهترین کیفیت 
را با توجه به ضعف های خاص شنوایی هر شخص 

ارائه دهد.

صدا

چهمحصوالتیبیشترینسروصدارابهپا
میکنند؟

پیشنهاد سردبیر:

تحدید حدود عمومی
11/126 آگهی تحدید حدود صادره از ســوی هیأت موضوع بند2 
ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید و 
عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران 

وکرون
پیرو آگهی ابالغ مفاد آراء مــورخ 1396/08/08 و 1396/09/30 
به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تحدید حدود امالک 
واقع در شهر تیران و رضوانشهر برای یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی نســبت به آنها اعتراضی داشته باشد از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار باید 
اعتراض خود را به صــورت مکتوب به اداره ثبت اســناد وامالک 
شهرستان تیران وکرون تسلیم و پس از تاریخ تسلیم اعتراض، ظرف 
یک ماه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این واحد ثبتی ارائه نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت اســناد و امالک ، عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد.
فروعات ذیل واقع در شهر تیران – 1 اصلی بخش 12 اصفهان :

1- پالک 7607 فرعی مجزی شــده از 5274 فرعی ششــدانگ 
قسمتی از یکباب خانه که با پالک 4059 فرعی تواما تشکیل یکباب 
خانه را می دهد به مساحت 5.10 مترمربع به نام خانم ربابه فدائی 

خواه تهرانی فرزند حسن .
  برای روز پنج شنبه مورخ  26 / 11 / 1396

شهر رضوانشهر 2 - اصلی
2- پالک 116 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166.56 

مترمربع به نام آقای عباس مختاری فرزند عبدالحسین .
3- پالک 3040 فرعی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 308.1 
مترمربع به نام خانم زهــرا یزدانی فرزند رمضان و آقای حســین 

مختاری فرزند رضا هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع . 
4-پالک 491/1 فرعی از 2 اصلی که در راستای استاندارد سازی 
به شماره پالک 3865 فرعی تبدیل شده است ، ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 360 مترمربع به نام آقای احمد کبیری ارانی فرزند 
اسماعیل ، مرتضی کبیری فرزند اسماعیل و مسیب کبیری ارانی 

فرزند اسماعیل هرکدام نسبت به دو دانگ مشاع . 
5- پالک 4094 فرعی مجزی شــده از 2615 فرعی ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 281.90 مترمربع به نام آقای حمید امینی 

فرزند علی .
برای روز یک شنبه مورخ  29 / 11 / 1396

 م الف: 458 سید محمدحســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد 
شهرستان تیران و کرون

فقدان سند مالکیت
11/125 شماره: 960720671591133 – 96/11/2  خانم فاطمه 
صرامی فروشانی فرزند یداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است یک دانگ 
مشاع از ششــدانگ پالک شــماره 870 فرعی از 107 اصلی واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 180 صفحه 
302 مســبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابجایی مفقود 
شده اســت  چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصــره یک اصالحی ماده 120 آییــن نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شــده است( نســبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 6608 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )190 کلمه،

 2 کادر(
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 اردستان
شماره مکانیزه: 139430402099000003 تاریخ وصول مدارک: 
13/44-1394/01/24، تاریــخ صــدور: 8/39- 1394/01/29، 
زمان چاپ: 10/44-1394/01/30، شــماره ثبت: 45، شناســه 
ملی: 14004857461، تاسیس موسســه غیر تجاری خیریه زنان 
مهر صبای اردســتان در تاریخ 1394/01/30 به شــماره ثبت 45 
به شناســه ملی 14004857461 ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی آگهی می 
گردد. موضوع موسسه: کمک به زنان بی سرپرست و بد سرپرست 
مشاوره به دختران جوان جذب خیرین جهت کمک به مستمندان 
ایجاد اشــتغال جهت زنان و دختران جویای کار، مدت موسســه: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود،مرکز اصلی موسســه: اردســتان 
شهرک طباطبائی روبروی اداره راه و شهرسازی اردستان کدپستی 
8381837441، سرمایه موسســه: مبلغ 16/000/000 ریال می 
باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده  در اختیار کانون 
قرار گرفته است. اولین مدیران موسســه: لیال پیران زاده کدملی 
1261844041 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و االهه دهقانی 

کدملی 1189339927 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پری 
یزدان بخــش کدملی 1189312263 بعنوان خزانه دار و ســعیده 
ملکی کدملی 1189914719 بعنوان مدیرعامل و عضو علی البدل 
خارج از اعضای اصلی هیات مدیره و شمسی سادات کاظمی کدملی 
0055922325 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و کبری لباف 
قاسمی زواره کدملی 1188935161 بســمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و مهین مومنیان کدملی 1189303507 به سمت عضو علی 
البدل هیئت مدیره انجمن برای مدت دو سال تعیین شدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورد موسسه از قبیل چک، 
سفته، بروات قراردادها عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و خزانه دار و 
در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه، بازرسین 
اصلی و علی البدل: منصوره آدم یار کدملی 0420632931 بعنوان 
بازرس اصلی هیات مدیره و معصومه ذبیحی کدملی 1188830945 
بعنوان بازرس علی البدل هیات مدیره برای مدت یک ســال مالی 
تعیین شدند.  م الف:21648 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
 اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیر تجاری اردستان

 ) 320 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/127 مشــخصات محکوم علیه : آقایان خدابخش فیوج فرزند 
امام قلی و حسین رزاقی ،  نشــانی محل اقامت: مجهول المکان، 
مشخصات محکوم له: آقای علی آقا نســاجی فرزند احمد ، نشانی 
محل اقامت : آران و بیدگل خیابان سلمان فارسی نبش کوچه 7 ، 
محکوم به : به موجب رای شــماره 1161 تاریخ 95/11/17 حوزه 
سوم شــورای حل اختالف شهرســتان اران و بیدگل که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به : پرداخت مبلغ هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک شــماره 518725 ، 
80/08/20 عهده بانک ملی بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه 
دادرسی به مبلغ 722/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک مذکور تا زمان پرداخت آن در حــق خواهان . رای 
صادره غیابی است . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجراییه 
به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم 
به بدهد یــا مالی معرفی کنــد که اجرای حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را 
 به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
م الف: 5/2/96/735 شعبه 4 شورای حل اختالف کاشان)217 

کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
11/80  شــماره: 96/2027033611-96/11/2 چون رویا نظام 
 زاده اژیه فرزند میرزا خلیل  با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی که

 هویت و امضا شــهود رســما گواهی شــده و به تاییــد دفتر 60 
اصفهان رســیده مدعی است که ســند مالکیت 7/2 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ باســتثنای بهای ثمینه اعیانی آن از پالک ثبتی 
10393/501  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق گواهی 
دفتر امالک و در صفحه 521 دفتر 508 ذیل شــماره 99002 ثبت 
و سابقه صدور سند تک برگی به شــماره 179447 به نام نامبرده 
داشــته و به موجب نامه شــماره 961358 مــورخ 1396/6/18 
شــعبه 16 اجرای احکام مدنی بازداشــت گردیده و فاقد رهن می 
باشد  به علت جابجایی ســند مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود کــه هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن 
یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد یا در صورت اعتــراض اصل ســند ارائه نگردد 
 المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 34330 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )235 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/83 مطهره پریشانی دارای شناسنامه شماره 1130332438  به 
شرح دادخواست به کالسه  917/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مســلم پور 
غالمی قوام آبادی به شناسنامه 18 در تاریخ 1396/10/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- محمد کاظم پور غالمی قوام ابادی فرزند میرزاعلی 
 محمد، ش.ش1622 )پدر( 2- طاهره حســینی قــوام آباد فرزند

 ســید هادی، ش.ش 564 )مــادر( 3- مطهره پریشــانی فرزند 
رمضانعلی، ش.ش 1130332438 )همســر( 4- جنین 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6590 شعبه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)146 کلمه، 2 کادر(
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نماینده مردم سمیرم خبرداد:
تجهیز ۱۲مدرسه فاقد سیستم 

گرمایشی گاز سوز
نماینده مردم سمیرم، از تجهیز  سمیرم
۱۲ مدرســه فاقد سیستم گرمایشــی گاز سوز 
شهرستان تا پایان ســال خبرداد. اصغر سلیمی 
بااشاره به فرسودگی تعدادی از مدارس و قدیمی 
بودن سیستم های گرمایشــی آنها تصریح کرد: 
برطرف شــدن مشکل سیســتم های گرمایشی 
مــدارس ایــن شهرســتان، جــزو اصلی ترین 
خواسته های آموزش  و پرورش سمیرم از مسئوالن 

استانی است.
وی با بیــان اینکه برای هر مدرســه بالغ  بر ۵۰ تا 
۷۰میلیون ریال بودجه تخصیص داده شده است، 
خاطرنشــان کرد: تعداد مدارس فاقد سیســتم 
گرمایشی گاز سوز در شهرســتان سمیرم به ۱۲ 
واحد آموزشی می رســد که با توجه به قول های 
مساعدی که از مدیر کل نوسازی کشور گرفته ایم، 
تا پایان سال جاری تمامی این مدارس گازکشی 
خواهند شد. ســلیمی همچنین با اشاره به تاثیر 
استفاده از تجهیزات به  روز برای آموزش، تعلیم و 
تربیت گفت: مجهز کردن مدارس و تجهیز آنها به 
وسایل کمک  آموزشی جدید باید از طرف استان 

مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرجهاد کشاورزی نطنز خبرداد:
افزایش پنج برابری کشت پسته

مدیرجهــاد کشــاورزی نطنز  نطنز
گفت: در راســتای طرح تعادل بخشــی و حفظ 
آب های زیرزمینی منطقه، کشت پسته در سطح 
مزارع بادرود به میزان پنج برابر افزایش داشــته 

است.
عبدالرضــا مهدی، بــه اقدامات شــاخص جهاد 
کشــاورزی طی چهار سال گذشــته  اشاره کرد 
و گفــت: پرداخت تســهیالت مکانیزاســیون با 
بازپرداخــت پنج تا هفت ســاله جهــت خرید 
انواع تراکتــور و ادوات کشــاورزی به مبلغ بیش 
از ۱۵میلیــارد ریــال از محــل خــط اعتباری 
مکانیزاسیون، در صورت وجود تقاضا قابل پرداخت 

است.
وی اظهــار کــرد: آبیــاری در ســطح بیش از 
۱۳۰۰هکتار در ســال گذشــته به صورت نوین 
)تحت فشار و کم فشــار( انجام گرفته که در این 
راســتا بیش از ۷۰ میلیارد ریال اعتبار بالعوض 
دولتی پرداخت شــده و در ســال جاری نیز در 
ســطح ۵۰۰ هکتار درحال اجراست. مدیر جهاد 
کشــاورزی نطنز افزود: باوجود کنترل برداشت 
آب های زیرزمینی شهرستان که به طور میانگین از 
چاه های عمیق کشاورزی به دلیل نصب کنتورهای 
هوشــمند، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است، 
انجام سرمایه گذاری سنگین دولت در بخش آب 
و خاک، خوشــبختانه در روند تولید محصوالت 

کشاورزی خللی وارد نکرده است.

سرپرست منابع طبیعی اردستان:
 طرح مبارزه با آفت موش 

طی دو ماه اجرایی می شود 
سرپرست اداره منابع طبیعی  اردستان
اردستان گفت: هر ساله طرح مبارزه با آفت موش 
صحرایی در شهرســتان اجرایی می شــود که به 
همین منظور بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف 
شــهر زواره مهاباد تا اردیبهشــت ماه النه کوبی 

خواهد شد.
غالمرضا اللهیاری اظهار کرد: آغاز طرح النه کوبی 
جوندگان موذی در سطح ۱۷۵ هکتار از تاغزارهای 
شمال شــهر زواره شروع شــد. وی افزود: مرحله 
اول طرح النــه کوبی جوندگان مــوذی و مبارزه 
با آفت مــوش صحرایی، به عنــوان مخزن اصلی 
بیماری سالک در تاغزارهای شــمال شهر زواره 

انجام می شود.
سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرستان اردســتان گفت: اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان اردستان، عالوه بر حفاظت 
از جنگل های دست کاشت شهرستان، همزمان 
در حوزه سالمت عمومی و مبارزه با بیماری سالک 

فعال بوده است.
اللهیاری با بیان اینکه طرح مبارزه با آفت موش در 
بازه زمانی دو ماهه اجرایی می شود، تصریح کرد: 
موش صحرایی، جونده ای موذی و یکی از گونه های 

مهاجم برای محصول کشاورزان است.
وی تاکید کــرد: موش هــای جونــده، موجب 
آسیب های فراوان اقتصادی و زیست محیطی ناشی 
از تخریب انبار مواد غذایی، از بین بردن جنگل های 
طبیعی دست کاشت و پوشش گیاهی می شوند؛ 
همچنین به محصوالت کشاورزی، زراعی و باغی  

خسارت وارد می کنند.

جانشین پلیس راه موته_ گلپایگان 
خبرداد:

کشته شدن بیش از ۱۶هزار نفر 
در حوادث رانندگی 

جانشــین پلیس راه موته- گلپایگان
گلپایگان، در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور 
و رانندگی باموتورســیکلت، وانت بــار و ادوات 
کشــاورزی در جاده های واقع شده در مناطق 
مســکونی اظهار داشــت: هــدف از آموزش، 
پیشــگیری از حوادث جاده ای است تا حتی از 
بروز حادثه برای یک نفر نیز جلوگیری به عمل 

آید.
تورج فرجی با اشــاره به اینکه در کشــور ایران 
سالیانه به طور متوسط بیش از ۱۶ هزار نفر در 
حوادث رانندگی کشته می شوند، تصریح کرد: 
برابر این آمار، روزانه حدود ۴۲ نفر در تصادفات 
جاده ای کشته می شــوند که یک چهارم آنها 

عابرین پیاده هستند.  
با بیــان اینکه یکــی از عمده تریــن تصادفات 
جاده ای درون شــهری و برون شهری، مربوط 
به موتورسیکلت سواران است، افزود: نبود نقطه 
اتکایی در موتورسیکلت و نداشتن کاله ایمنی، 
موجب بروز ضربه مغزی به موتورسواران خواهد 

شد.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی با موتورسیکلت، درصورت 
استفاده نشــدن کاله ایمنی از ســوی راکبین 
موتورسیکلت، در مرحله اول وسیله نقلیه آنان 
توسط مامورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه 
به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک 
ماه توقیف خواهد شد و این برخورد درصورتی 
است که دارای دیگر مدارک از جمله گواهی نامه 

مجاز و بیمه نامه باشند.

مدیرعامل خیریه حضرت بقیه ا... 
خمینی شهر خبرداد:

 خرید ۱۰دستگاه دیالیز 
برای بیماران کلیوی درچه

مدیر عامل خیریه حضرت  خمینی شهر
بقیه ا... شهرستان خمینی شهر گفت: با کمک 
خیران، شــهر آمادگی دارد ۱۰ دستگاه دیالیز 
برای خدمت بــه بیماران کلیوی شــهر درچه 

خریداری کند.
قدیر علی مختاری اظهار کرد: این خیریه سال 
۱۳۷۵ کار خود را در شهرستان خمینی شهر با 
پنج دســتگاه دیالیز آغاز کرد و در حال حاضر 
با ۱۶ دســتگاه، در خدمت بیمــاران دیالیزی 
شهرســتان اســت. وی در مورد بیماران تحت 
پوشش عنوان کرد: دو هزار بیمار تحت پوشش 
خیریه بقیه ا... قرار دارند که همه، جزو بیماران 
خاص و ســرطانی شهرســتان بوده و بیش از 
۱۰۰ نفر از ایــن بیمــاران دارای بیماری های 
پیوند کلیه، دیالیز، ام اس و سرطان ساکن شهر  
 درچه هستند و تحت پوشــش این خیریه قرار 
دارند. مختاری در پاسخ به سوالی در مورد  اقدام 
خیریه بقیه ا... برای بیماران دیالیزی شهر شاهد 
نمونه کشــور گفت: این خیریه آمادگی دارد با 
همکاری علوم پزشکی و خیران شهر درچه، ابتدا 
با ۱۰ دستگاه دیالیز در خدمت بیماران دیالیزی 

شهر درچه باشد.

مدیر طرح های عمرانی دانشگاه کاشان 
خبرداد:

اعتبار۱۰میلیارد ریالی برای 
ساخت خوابگاه دانشجویی

مدیر فنی و طرح های عمرانی   کاشان

دانشگاه کاشان گفت:عالوه بر مراسم افتتاحیه و 
بهره برداری از یک خوابگاه دانشجویی، عملیات 
اجرایی دومین خوابگاه دانشــجویی به همت 
خیران آقای مبینی و خانم فریبا یاراحمدی در 

دانشگاه کاشان انجام می شود.
حســین توفیقی تعداد اتاق های خوابگاه را ۲۱ 
اتاق  با ظرفیت حدود 8۶ دانشــجو عنوان کرد 
و افزود: این خوابــگاه در دو طبقه دارای ۴ باب 
آشــپزخانه، ۱۰دستگاه ســرویس بهداشتی و 
حمام، ۲ آبســرد کن عمومی و تختخواب است 
و با وسایل گرمایشی و سرمایشی کامل تجهیز 

شده است.
وی اظهار داشت: این خیران ارجمند همچنین 
هزینه ساخت خوابگاه دیگری را به مساحت 8۰۰ 
متر مربع برای دانشــجویان این دانشگاه تقبل 
کرده اند که به زودی عملیات ساخت آن شروع 
می شود. به گفته  وی ، برای ساخت  این خوابگاه با 
زیربنای 8۰۰ متر مربع، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار 

هزینه شده است.

یکی از این شهرها، شهرستان فریدون شهر است که به دلیل قرارگیری 
در ارتفاع بیش از ۲۵۰۰ متری رشــته کوه زاگرس به »بام ایران« لقب 
گرفته و با متوسط بارندگی ۶۰۰ میلی متر و ۱۱۰روز یخبندان در سال، 

عمدتا نوع بارش آن به صورت برف است. 
این مزیت باعث راه اندازی پیست اسکی در این شهر شده است که در 
۱8۰ کیلومتری غرب اصفهان و ۳ کیلومتری فریدون شهر و در دامنه 

کوه تسیخه قرار گرفته و مرتفع ترین پیست اسکی ایران است. 
این پیست که هر ســاله در آبان و آذرماه بازگشایی می شد، امسال به 

علت نباریدن برف تاکنون فعالیت چشمگیری نداشته است.

بارش 45سانتی متری برف در پیست اسکی فریدون شهر
محمود یســلیانی، رییس هیئت اســکی اســتان اصفهان، طی اظهار 
نظری در ۳۰ دی ماه، با اشاره به رســیدن ارتفاع برف پیست اسکی به 
۴۵سانتی متر گفت: در صورت تداوم بارش ها تا عصر امروز)۳۰دی ماه( 
می توان مژده بازگشایی پایتخت ورزش های زمستانی استان اصفهان 

یعنی پیست اسکی فریدون شهر را بدهیم.
کاهش 73درصدی میزان بارش های فریدون شهر نسبت به 

مدت مشابه سال قبل
در این خصوص رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره 

به اینکه فریدون شهر، از آغاز ســال آبی امسال یعنی ابتدای مهر ماه تا 
به امروز، شــاهد بارش ۷۶/۵ میلی متری برف و باران بوده است، اظهار 
داشت: انتظار بلند مدت ما ۲۵۴میلی متر بود. حسن خدابخش بارش 
سال جاری فریدون شهر در دی ماه را حدود ۳۴میلی متر و سال گذشته 
را حدود ۱۱۶میلی متر عنوان و تصریح کرد: میانگین  بلندمدت بارش 
در این شــهر، آمار ۷۶ میلی متری را نشان می دهد. وی ادامه داد: آمار 
مجموع بارش فریدون شهر در  سال آبی سال های گذشته حاکی از آن 
اســت که به ترتیب در سال گذشــته ۲8۲ میلی متر، سال 9۴، میزان 
۳۲۲میلی متر و در سال آبی 9۳ نیز شاهد ۲8۱ میلی متر مجموع بارش 

برف و باران بودیم. 
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، از کاهش ۷۳درصدی 
میزان بارش های فریدون شــهر نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
خبرداد و با اشــاره به کاهش ۷۰درصدی بارش فریدون شهر نسبت به 
میانگین بلندمدت یادآور شد: با توجه به اینکه این شهر جزو سرچشمه 
های زاینده رود محسوب می شود، شرایط کنونی رضایت بخش نیست. 
خدابخش بیان داشت: پیش بینی ما برای روزهای باقی مانده بهمن ماه، 
وضعیت خوب بارش استانی و فریدون شــهر است؛ اما این میزان نمی 
تواند آمار بارش را به حد نرمــال نزدیک کند و همچنان با تنش آبی در 

استان مواجه هستیم.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از میزان بارش برف در 
ارتفاعات فریدون شهر اظهار بی اطالعی کرد و بازگشایی پیست اسکی 

این شهر را مرهون بارش ۳۰دی ماه دانست.
خدابخش میزان بارش الزم برای فعالیت مجدد پیســت های اســکی 
راحداقل 8۰ ســانتی متر عنوان کرد و خاطرنشــان ســاخت: هر چه 
میزان بارش بیشتر باشد، امنیت بیشتری داریم. امید است بارش های 
حداقلی، شرایط گردشگری زمستانه فریدون شهر را فراهم کند؛ چرا که 
عالقه مندان به ورزش های زمستانی و طبیعت برفی، مانند هر سال برای 
لذت بردن از طبیعت خاص و بکر فریدون شهر و استفاده از گردشگری 

زمستانی، به سمت این شهرستان سرازیر شوند.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

بازگشایی پیست فریدون شهر، مرهون بارش 30دی ماه است

با فرا رسیدن فصل سرد سال، عالقه مندان به گردشگری زمستانی، به فکر استفاده از پتانسیل های موجود در کشور می افتند.   فریدون شهر
از جمله ورزش های زمستانی می توان به پیست های برف و اسکی اشاره کرد که  به واسطه وجود شهرهای سردسیر در کشور، شاهد فعالیت آنها 

در این حوزه هستیم؛ اما چندسالی است که شرایط بد بارش برف در شهرهای مختلف، بازار فعالیت موثر این ورزش را کساد کرده کرد.

اخبار

بازگشایی پیست فریدون شهر، مرهون بارش 30 
دی ماه است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرماندار فریــدن گفت: قریب به  فریدن
8۰درصد از جامعه آماری شهرستان را فرهنگیان، 

دانش آموزان و اولیای آنان تشکیل می دهند.
کمال رضایت، فرماندار و رییس شــورای آموزش  و 

پرورش شهرستان فریدن، در صد و هفتاد و هشتمین 
جلسه شورای آموزش  و پرورش شهرستان فریدن 
اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیک به 8۰درصد 
از جامعه آماری شهرســتان فریــدن را فرهنگیان 

و دانش آمــوزان و اولیای آنان تشــکیل می دهند، 
 این جامعه آماری گســترده نیازمنــد برنامه ریزی 

است. 
وی افزود: اعضای شــورا برنامه ای مدون و جامع را 
جهت سودمند تر شدن کار شورا برای جلسه آینده 
آماده کنند تا بتوان با ارائه راهکارهای مناسبی برای 

پیشرفت شهرستان گام برداریم. 
علی عالئی مدیر آموزش  و پرورش شهرستان فریدن 
گفت: آموزش  و پرورش شهرستان فریدن در سال 
گذشــته در بخش  جذب کمک ها و مشارکت های 
مردمی در میان ۴۱ منطقه آموزش  و پرورش استان، 

رتبه برتر را کسب کرده است.

فرماندار فریدن:
8۰ درصد جمعیت فریدن، وابسته به آموزش و پرورش هستند

مانور سراســری اطفاء حریق و   کاشان
امداد و نجات آتش نشانان کاشــانی به مناسبت 
گرامیداشت یاد شهدای آتش نشان حادثه پالسکو 
برگزار شد.معاونت عملیات آموزش و پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمني شهرداري 
کاشان گفت: این مانورمشترک بین سازمان های 
امدادی و خدماتی شهرستان در ساختمان های با 
ارتفاع بلند شــهرک خاتم االنبیاء )ص( کاشــان 
برگزارشد. محمد توکلی افزود: این مانور با هدف 
کسب آمادگی های الزم، تمرین جدی در جهت 
مقابله با حوادث، هماهنگی بیشــتر دستگاه های 
امدادی و خدماتی در امر امدادرســانی، ارزیابی و 
بررســی تجهیزات ســاختمان های بلندمرتبه و 
همچنین مشــخص شــدن نقاط ضعف و قوت 
احتمالی در مواجهه با این گونه حوادث، تشخیص 
و رفع کمبودها  مخصوصا در بخش تجهیزات، در 
یکی از بلوک های شــهرک خاتم االنبیاء کاشان 

)مسکن مهر( اجرا شد.
به گفته  وی، با توجه به وجود برخی ساختمان های 

ناایمن در کاشــان، اهمیت بحــث ضوابط ایمن 
سازی شهری، معماری و ســازه های ساختمانی، 
نقش راه پله های اضطراری،  فواصل بین ساختمان 
های چند طبقه ، رعایت  محوطه سازی مناسب 
جهت دسترسی مناسب به خودروهای امدادی، 
تاسیسات برقی و مکانیکی، سیستم های اعالم و 
اطفاء حریق از جمله نقاط پــر اهمیت در ایجاد 

ساختمان های چند طبقه است.

معاونت عملیات آموزش آتش نشانی شهرداري کاشان تاکید کرد:

لزوم وجودسیستم های اعالم حریق در ساختمان های چندطبقه
دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی  شهرضا
شــهرضا گفت: در 9 ماه نخست ســال گذشته در 
شــهرضا هزار و ۲۰۶ فقره ازدواج به ثبت رســیده؛ 
درحالی که امســال 99۳ فقره ازدواج ثبت شده و 

۱۷/۶۳درصد کاهش داشته است.
آرزو قوامی با اشــاره به اینکه دولت با تدوین و ابالغ 
طرحی برای مقابله با آسیب های اجتماعی، به دنبال 
سازماندهی برنامه های اجرایی در این زمینه است، 
اظهار کرد: طرح ملی کاهش طالق و افزایش تحکیم 

بنیان خانواده در وزارت کشور تدوین شده است.
وی افزود: این طرح به استان های کشور ابالغ شده 
و تمامی وظایــف و اقدامات دســتگاه های اجرایی 
به صورت دقیق مشــخص شــده اند، در شهرستان 
شــهرضا نیز باید همت و تالش خود را در این راستا 

افزایش دهیم.
دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرضا با تاکید 
بر اینکه برای مبــارزه با پدیده هــای اجتماعی به 
ویژه پدیده طالق، نیازمنــد همت و عزمی همگانی 
هستیم، گفت: ســند پیشــگیری از طالق، شامل 

 ۱8 بنــد بوده کــه ۴ بنــد از آن در شــهرضا اجرا 
شده است.

وی بیان داشــت: یکــی از انتقاداتی که به ســند 
پیشگیری از طالق وارد شده، نگاه به طالق به عنوان 
یک علت است؛ در حالی که طالق معلول علت های 
بســیاری اســت و زمانی که این دیدگاه را داشته 
 باشیم، سیاستگذاری ها هم به سمت و سوی دیگری 

می رود.

دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرضا خبر داد:

کاهش ۱7/۶درصدی ازدواج در شهرضا در سال 9۶

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان نایین، از بارگیری و ارسال سه محموله آجرنمای   نایین
صادراتی از این خطه به مقصد نجف اشرف برای استفاده در پروژه صحن حضرت فاطمه زهرا)س( در حرم مطهر 
علوی خبر داد. مجید حسن زاده گفت: محموله آجرنمای صادراتی اهدا شده، در طرح توسعه حرم علوی که به نام 
صحن حضرت فاطمه زهرا)س( در حال اجراست، استفاده می شود. وی تصریح کرد: این محموله ها شامل سه 
دستگاه تریلر ۲۵ تنی آجرنمای صادراتی به ارزش 8۱میلیون ریال اســت که به وسیله خیران نایینی و به یاد 

شهیدان این خطه اهدا شده است.

ارسال8۰محموله مصالح 
ساختمانی به عتبات

مسئول ستاد بازسازی عتبات 
نایین خبرداد:

ات
عتب

آمارآتش نشانی 

رییس اداره محیط زیســت شهرستان  اردستان
اردستان، از دستگیری ۲۳ شکارچی متخلف در سال جاری 
خبر داد.حسین شــواخی از اجرای طرح محیط  یار در ۱۳ 
مدرســه و طرح محیط بان در شش مدرســه شهرستان 
اردستان خبرداد و افزود: این طرح به منظور آموزش و ترویج 

اخالق زیست محیطی در نظام آموزشی با شرکت ۷8۰ دانش آموز برگزار شد.
وی با بیان اینکه ۴۴۳ مورد پایش صنایع و معادن در ۱۰ ماه سال جاری انجام گرفته و به ۱۰ واحد آالینده تذکر 
الزم داده شده است، اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته، در دهه فجر امسال شاهد بهره برداری پایش آنالین 
نیروگاه سیکل ترکیبی زواره خواهیم بود. شواخی با اشاره به اینکه سه جلسه مدیریت پسماند با ۱۷ مصوبه نیز در 
سال جاری برگزار شده که تاکنون ۷۰ درصد آنها اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: سرشماری از حیات وحش 

در آذرماه انجام شده که ۲۰ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. 

 دستگیری 
 ۲۳ شکارچی متخلف 
در سال جاری

ســخنگوی حوادث و فوریت های  آران و بیدگل
پزشکی اصفهان گفت: یک جوان موتورسوار در حادثه 
تصادف با یک دستگاه مینی بوس در یکی از جاده های 
 شهرســتان آران و بیــدگل جــان خود را از دســت 

داد.
عباس عابدی در خصوص حادثه رانندگی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه مینی بوس 
در یکی از جاده های شهرستان آران و بیدگل، خاطر نشان کرد: بیش از ۳۰ هزار دستگاه موتورسیکلت 
در آران و بیدگل تردد دارد و در بیشتر سانحه های منجر به تلفات جانی این شهرستان، موتورسوارها یک 

سوی سانحه هستند. 
 عابــدی تاکید کــرد: علت ایــن تصــادف توســط کارشناســان نیــروی انتظامی درحال بررســی

 است.

 برخورد موتورسوار 
 با مینی بوس 
حادثه آفرید

اعظم حاجی رضازاده
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مفاد آراء
10/391 شماره صادره:1396/31/453786 تاریخ:1396/10/14 آگهي مفاد آراء قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأ ی شــماره 139660302019000316-1396/8/15- آقای قدرت اله مشهدی 
زاده  دهاقانی فرزند اســداله تمامت چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ دو قطعه زمين كه 
جمعا"تشــكيل یكقطعه را داده اســت پالك های 965 و966فرعــی از 127 اصلی  به 
مساحت های 1803/25متر مربع و1122/25متر مربع واقع در اراضی خلف دزجادهاقان 
انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای كربالیی محمدابراهيــم كيخایی و خانم زبيده 

سينایی)مالك رسمی(
2- رأ ی شــماره 139660302019000317-1396/08/15- اقدس ميرباقری فرزند 
اصغر تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمين كه جمعا" تشكيل یكقطعه را داده 
اســت پالك های  965و966فرعی از 127 و966فرعی از 127 اصلی  به مساحت های 
1803/25متر مربع و1122/25متر مربع واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف آقای كربالیی محمدابراهيم كيخایی و خانم زبيده سينایی)مالك 

رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول:   1396/10/19

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/11/4
م الف: 96/295 زهرا یعقوبی كفيل واحد ثبتی واحد ثبتی دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
11/81 شماره صادره :1396/04/458935-1396/10/30 چون تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی به مساحت دو رجل در دشــت مير بر پالك شماره 1138 فرعی از 
193 اصلی واقع در طرق  جز بخش  11 حوزه  ثبتی نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی 
به نام خانم معصومه جالليان فرزند حسين و غيره در جریان است و عمليات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنج شنبه  مورخ 1396/11/26  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به كليه مجاورین 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالكين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف:568 عباسعلی عمرانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

نطنز)152 كلمه، 2 كادر(
مزایده اموال غیرمنقول

11/2 اجرای احكام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی كالسه 963281 ج/ 3 له حسين تاج الدین و عليه علی نيلفروشان مبنی بر 
فروش پالك ثبتی 4049 باقيمانده در بخش 4 اصفهان خيابان حافظ ابتدای كوچه كرمانی 
كوی ميرعماد كوی شهيد رحيمی مقابل شهيد مسجودی پالك 15 در تاریخ 1396/12/2 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمين اتاق 15 جهت 
فروش شش دانگ ملكی با مشخصات مندرج در نظریه كارشناسی كه ذیال درج شده است 
و اكنون در تصرف حسين تاج الدین می باشد توسط كارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار می نماید. 
طالبين خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملك 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چك تضمين شده بانك ملی در وجه 
اجرای احكام حقوقی در جلسه مزایده شركت نمایند. پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده 
مزایده خواهد بود تسليم ملك مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محكوم عليه می باشد. اوصاف ملك مورد مزایده: ملك 
مذكور با كاربری مسكونی می باشــد در بخش 4 ثبتی اصفهان به مساحت 489/78 متر 
مربع می باشد تمامی ملك مورد نظر به علت قدمت بيش از 50 سال بصورت كلنگی است 
و به طریق دیوارهای گلی و بخشی توســط مالك دیوار آجری نوساز محصور شده است 
این ملك دارای دو درب قابل تردد و نفررو و ماشين رو در ضلع شمالی می باشد بر اساس 
مشاهدات عينی فاقد مشتركات مورد نياز بوده و متعاقبا قابل بهره برداری جهت سكونت 
نمی باشد در مجاورت این ملك ساختمانهای دیگری واقع شده است كه عليرغم مسكونی 
بودن آن مالكين مربوطه آن را تغيير كاربری نموده اند و به صورت كارگاه یا انباری استفاده 
می نمایند ارزش كل ششدانگ ملك پالك ثبتی 4049 به مبلغ 15/580/000/000 ریال 
می باشد.  م الف:32221 اجرای احكام شعبه سوم حقوقی دادگستری اصفهان )330 

كلمه، 4 كادر(
مزایده

11/1 اجرای احكام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی كالسه 961700ج / 6 له مرجان غفاری دارانی و عليه علی كریمی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 114 عدد سكه و 200 مثقال طال بابت محكوم به و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 96/12/2 ســاعت 8/5 صبح در محل اجرای احكام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمين اتاق 15 جهت فروش یك دانگ از ششدانگ شش دانگ ملكی با 
مشخصات مندرج در نظریه كارشناسی كه ذیال درج شده است ملكی آقای علی كریمی 
و اكنون در تصرف مستاجر می باشد توسط كارشناس رســمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار نماید. طالبين خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملك بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چك تضمين شده بانك ملی در وجه اجرای احكام 
حقوقی در جلسه مزایده شركت نمایند پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده مزایده خواهد 
بود تسليم ملك مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
های اجرایی برعهده محكوم عليه می باشد. اوصاف ملك مورد مزایده: نمای كلی ساختمان 
از آجر قرمز و سنگ سفيد بوده و در همكف به صورت پاركينگ و ورودی است و روی طبقه 

فوقانی الذكر سه طبقه احداث گردیده و دارای اسانســور و راه پله می باشد. واحد مذكور 
0/60 دارای یك اطاق خواب و آشپزخانه باز و سالن و سرویس بهداشتی كامل با اسكلت 
بتنی و سقف تيرچه و بلوك و كناف كاری و كف سراميك بدنه سفيدكاری و نقاشی. درب 
 mdf های داخلی از چوب و پنجره بيرونی از آلومينيوم است  آشپزخانه دارای كابينت چوبی
است آپارتمان مذكور د ارای آب مشترك و برق گاز مجزا است و این واحد فاقد پاركينگ 
می باشد زیربنای آپارتمان حدود 67 متر مربع می باشد كه نسبت سهمی از كل مجموعه 
را به ميزان یك دانگ از شش دانگ در قولنامه منظور شده است. پروانه به نام سيد حسن 
حسينی با كدنوسازی 29  113654- و كاربری مســكونی با عرصه 162 مترمربع با كل 
زیربنا 431/10 مترمربع كه در پایان ساخت طبقه 0/60 ، 53/3 و طبقه اول 113/4 و طبقه 
دوم 113/4 مترمربع و طبقه سوم روی همكف 90/9 مترمربع منظور شده است به آدرس 
اصفهان كوی ولی عصر خيابان شــمس تبریزی كوی پنجم )معرفت( فرعی دوم غربی 
پالك شماره B -474 طبقه 0/60، نظریه كارشناسی: كل مبلغ عرصه و اعيانی ملك به 
مبلغ 12/480/000/000 ریال كه یك دانگ سهم این آپارتمان به مبلغ 2/080/000/000 
ریــال معادل دویســت و هشــت ميليــون تومــان كارشناســی و اعالم مــی گردد.  
 م الف:32225 اجرای احكام شعبه ششم حقوقی دادگســتری اصفهان )439 كلمه، 

5 كادر(
مزایده اموال غیرمنقول

11/3 اجرای احكام حقوقی شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی كالسه 960796 ج / 12 له فرزانه آهنگر زاده و عليه مجيد شب انگيز مبنی 
بر مطالبه 400 عدد ســكه بابت محكوم به و هزینه های اجرایی  حق االجرای دولتی در 
تاریخ 1396/12/3 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه 
زیرزمين اتاق 15 جهت فروش اموال توقيفی كه توسط كارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار می نماید. 
طالبين خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی اصفهان ميدان امام 
بازار قيصریه پالك 24 گل نقره نزد حافظ اموال عباس دیانی مراجعه و از اموال بازدید و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چك تضمين شده بانك ملی در وجه اجرای 
احكام حقوقی در جلسه مزایده شركت نمایند. پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده مزایده 
خواهد بود. تسليم ملك مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی بر عهده محكوم عليه می باشــد. ليست اموال مورد مزایده: سرویس 
نقره و زیورآالت 120 عدد 7200 گرم مبلغ 1/584/000/000 ، ســرویس نيم ست نقره 
250 عدد 6500 گرم مبلغ 1/520/000/000، النگوی نقره 430 عدد 12900 گرم مبلغ 
1/290/000/000، گل نقره 30 عدد 600 گرم مبلغ 15/000/000، ساعت نقره 30 عدد 
2250 گرم مبلغ 315/000/000 ، دستبند نقره 100 عدد 4500 گرم مبلغ 810/000/000،   
 م الف:32213  اجرای احكام شــعبه 12 حقوقی دادگســتری اصفهان )243 كلمه،

 3 كادر(
ابالغ رای

11/85 كالسه پرونده 96/1027 شماره دادنامه: 1532-96/10/13 مرجع رسيدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: عليرضا حاجی حيدری فرزند رضا به نشانی 
خمينی شهر بلوار بسيج نبش فجر 3 پالك 11،  خوانده: عباسعلی رهنمازاده فرزند قنبر  به 
نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این 

شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای عليرضا حاجی حيدری فرزندرضا  به طرفيت آقای عباسعلی رهنما 
زاده فرزند قنبر به خواسته مطالبه مبلغ 52/000/000 ریال وجه یك فقره چك به شماره 
45046237 مورخ 95/2/0 عهده بانك ملت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير 
 تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت

 آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/10/2  و عدم ارائه الیحه دفاعيه از 
جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و 
مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و حكم   به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و دو 
ميليون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چك لغایت استهالك كامل دین برمبنای 
شاخص بهای كاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل 
تجدید نظر در محاكم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف:6594 شعبه سوم 

مجتمع شماره یك شورای حل اختالف خمينی شهر )360 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

11/86 شماره دادنامه: 9609973634101691 شماره پرونده: 9509983635200583 
شماره بایگانی شعبه: 960155 شكات: 1- خانم گوهر بيگم فتحيان فرزند حسن با وكالت 
آقای محمد علی عابدی فرزند علی اكبر به نشــانی خمينی شهر خيابان بوعلی روبروی 
بيمارستان اشرفی ساختمان پارسيان طبقه 3 و آقای احمد سعيدپور فرزند فتح اله به نشانی 
خمينی شهر خيابان طالقانی نبش كوچه هفتم 2- آقای محمد علی فتحيان فرزند حسن به 
نشانی اصفهان خمينی شهر دستگرد قداده ميدان امام بن بست اردیبهشت، متهم: آقای 
محمد محمدی به نشانی مجهول المكان، اتهام: توهين به اشخاص عادی، دادگاه با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد محمدی 
فرزند عبدالعظيم دایر بر توهين موضوع شــكایت 1- آ قای محمد علی فتحيان 2- خانم 
گوهر بيگم فتحيان دستگردی هر دو فرزندان حسن با وكالت آقایان محمد علی عابدی 
و احمد سعيدپور دادگاه با توجه به شكایت بی شائبه شــاكيان، مفاد شهادت شهود، عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه با توجه به وصف ابالغ از طریق انتشار آگهی و انتظار كافی و 
عدم ارائه الیحه دفاعيه بزه منتسب به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 
618 قانون تعزیرات متهم موصوف را به چهل ضربه شــالق تعزیری محكوم می نماید. 
رای دادگاه غيابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از انقضای مهلت واخواهی و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم تجدیدنظر 
مركز استان می باشد. م الف:6584 شــعبه 104 دادگاه كيفری دو شهر خمينی شهر 

)262 كلمه، 3 كادر(

ابالغ رای
11/84 كالسه پرونده: 946/95 شماره دادنامه: 553-96/4/25 مرجع رسيدگی: شورای 
حل اختالف حوزه 8 خمينی شهر به نشانی خيابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف 
خمينی شهر، خواهان: رضا عموشاهی فرزند حسنعلی به نشــانی خمينی شهر اصغرآباد 
خ مدرس پ 245، خواندگان: 1- عاطفه ابراهيمی نژاد 2- علی بوجار هر دو به نشــانی 
مجهول المكان، موضوع : مطالبه، رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست آقای 
رضا عموشاهی عليه خانم عاطفه ابراهيمی نژاد هراتی و آقای علی بوجار  فرزند رمضان 
به خواســته مطالبه مبلغ یكصد ميليون ریال وجه یك فقره چك به شــماره 419350-

95/10/22 عهده بانك سپه و خسارت دادرسی و تاخير تادیه شورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمی و مستندات ارائه شده و وجود اصل مستندات در ید خواهان كه داللت بر وجود دین 
عليه خوانده و اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینكه خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان 
بعمل نياورده و نسبت به مستندات او نيز اظهار انكار یا جعل نكرده است دعوی خواهان را 
وارد ثابت دانسته مستندا به مواد310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 519-515-198-

522 قانون آیين دادرسی مدنی و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنا به پرداخت  مبلغ یكصد ميليون 
ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و از باب تسبيب به پرداخت خسارت تاخير 
تادیه از تاریخ چك تا زمان پرداخت اصل دین در حــق خواهان محكوم می نماید. ضمنا 
خوانده ردیف دوم ظهرنویس چك می باشد. این رای غيابی محسوب است و پس از ابالغ 
به مدت 20 روز قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضا مهلت واخواهی به مدت 20 روز 
 دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی دادگستری خمينی شهر می باشد.

م الف: 6592 شــعبه 8 مجتمع شماره یك شــورای حل اختالف خمينی شهر)292 
كلمه، 3 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/87 از دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرســتان خمينی شهر در پرونده مطروحه 
كالسه 960987 ح 4 به آقای محمد آســيم فرزند حمدا... خوانده پرونده فوق الذكر كه 
مجهول المكان اعالم شده اســت و خواهان آن خدیجه صالحی به نشانی خمينی شهر 
خيابان عماد سيادت پشت مسجد قمر بنی هاشم)ع( كوچه شهيد نامدار صالحی بن بست 
نرگس به خواسته طالق به درخواست زوجه و در جریان رســيدگی می باشد اخطار می 
نماید كه برای جلسه رسيدگی روز یكشنبه مورخ 96/12/27 ساعت 9/30 صبح در دادگاه 
شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمينی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی 
دارید به صورت كتبی قبل از موعد مقرر دادگاه به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال 
تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيبا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و 
برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 
73 آیين دادرســی مدنی در یك نوبت در یكی از رونامه های كثيراالنتشار درج می شود. 
م الف: 6596 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر 

)175 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

11/89 شماره: 1125/96 حل 4 به موجب رای شماره 1564 تاریخ 96/8/22 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر كه قطعيت یافته است محكوم عليه مجيد 
شمسی به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ 96/5/1 لغایت اجرای حكم و 
پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محكوم له سعيد بدیعی 
فرزند بهمن به نشانی پایگاه هشتم شــكاری بلوك 410 و پرداخت نيم عشر دولتی رای 
صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 

شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:6604 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )177 

كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/90 شماره ابالغنامه:9610103632400222 شماره پرونده:9509983633200553 
شماره بایگانی شعبه:950648 ابالغ شــونده حقيقی: حسين مشيری به نشانی مجهول 
المكان، مهلت حضور: دوشنبه 96/11/23 ساعت 10 صبح ، نوع علت حضور: حضور به 
علت مزایده، با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغيه به شــما ابالغ می گردد ظرف 
مهلت مقرر اقدام، در غير این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. توجه: پس 
از دریافت این ابالغيه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ 
به صورت كاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت 
به ثبت نام و مشاهده این ابالغيه و ابالغيه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایيد. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب كاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یكی از دفاتر خدمات الكترونيك قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیكترین واحد 
 قضائی مراجعه نمایيد. م الف:6599 شعبه اجرای احكام مدنی دادگستری خمينی شهر 

) 150 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/91  از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمينی شهر در پرونده 
مطروحه كالسه 960723 ح 4 به آقای اسماعيل شيرازی فرزند بهرامعلی خوانده پرونده 
فوق الذكر كه مجهول المكان اعالم شده است و خواهان آن بهناز موگویی فرزند عبداله 
به نشانی خمينی شهر جوی آباد كوی اتحاد كوچه نظامی منزل عبداله موگوئی به خواسته 
 طالق به درخواســت زوجه به درخواســت زوجه ودر جریان رســيدگی می باشد اخطار 
می نماید كه برای جلسه رسيدگی روز شنبه مورخ 97/1/18 ساعت 9/30 صبح در دادگاه 
شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمينی شهر مراجعه نماید و یاچنانچه جهات ردی 
دارید به صورت كتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارســال دارید واال 
تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و 
برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی  وفق ماده 
 73 آئين دادرسی مدنی در یك نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار درج می شود. 
م الف: 6602 اجرای احكام شــعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر )172 

كلمه، 2 كادر(
مزایده

11/92  در پرونده اجرا 950648 محكوم عليه حســين مشيری سده محكوم به پرداخت 
مبلغ 4/409/638/554 ریال بابت اصل خواسته در حق محكوم له مهدی مشيری با وكالت 
احمد سعيدپور و مبلغ 220/481/928 ریال بابت نيم عشردر حق صندوق دولت گردیده 
محكوم له در قبال خواســته خود پالك ثبتی 2692 فرعی از 158 اصلی را توقيف نموده 
است كه مشخصات ملك مذكور كه توسط كارشناس برآورد شده است بدین شرح است، 
مشخصات ملك: ملك واقع در خمينی شهر بلوار دانشــجو- كوچه فجر- مقابل حاشيه 
فضای سبز خيابان- كدپستی 84136-43411 و 84136-43413 ششدانگ بنام محكوم 
عليه دارای سه ســند چاپی – عرصه 260 متر مربع و اعيانی 380 متر مربع- دو طبقه با 
قدمت 30 ساله- بنای قدیمی- دیوار آجری با پوشــش گچ و نقاشی- سقف تيرآهن – 
كابينت فلزی- دیوارها سيمانی- درب و پنجره های خارجی آهن و داخلی چوب- دارای 2 

كنتور برق و یك كنتور آب و یك كنتور گاز ارزش ملك 4/160/000/000 ریال برآورد شده 
است نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است الزم به ذكر  است با توجه به 
مجهول المكان بودن محكوم عليه مراحل اجرا از طریق نشر آگهی صورت پذیرفته است 
این اجرا قصد فروش ملك مذكور از طریق مزایــده را دارد. محل مزایده: مجتمع قضایی 
خمينی شهر واقع در خيابان پاسداران، تاریخ مزایده: دوشنبه 96/11/23 ساعت 10 صبح، 
محل بازدید: محل وقوع ملك واقع در آدرس باال، كســانی كه مایل به شركت در مزایده 
می باشند می بایست درخواست كتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احكام 
مدنی تحویل تا ترتيب بازدید از ملك مذكور داده شود و كســانی كه مایل به شركت در 
مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یك ماه از 
تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اوليه پس از 
كسر هزینه های مزایده ضبط می گردد.  م الف: 6600 اجرای احكام مدنی دادگستری 

خمينی شهر )334 كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/93 مرجع رسيدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 2430/96 حل 4 ، وقت رسيدگی ساعت 11/35 صبح مورخه 1396/2/1، 
مشخصات خواهان: علی داد رفيع زاده فرزند اله كرم، مشخصات خوانده: سعيد معماریان 
،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 32/000/000 ریال بابت فروش پژو، دالیل خواهان: كپی 
مدارك پيوست می گردد. گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســيدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 6606 شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره یك( )164 كلمه، 2 كادر(
احضارمتهم

11/96 باتوجه به عدم پيگيري شكات خصوصي وعدم شناسایي متهمين منصورضيائي 
فرزند رحمت اله واحمدزارع ومجهــول المكان بودن نامبردگان به مشــاراليهما اعالم 
ميگرددكه درپرونده كالســه 960663 ك 102 موضوع شــكایت آقــاي محمدعلي 
ضيائي وخانم اقدس بهرامي ،ایشان متهم هستندبه ارتكاب بزه توهين ، تخریب عمدي 
وایرادضرب وجرح عمدي نســبت به آقاي محمدعلي ضيائي وایرادضرب وجرح عمدي 
عمدي نسبت به خانم اقدس بهرامي ، لذادراجراي ماده 344 قانون آئين دادرسي كيفري 
به نامبردگان ابالغ مي گرددجهت دفاع ازاتهام انتسابي براي جلسه رسيدگي روز 23 / 12 
/ 96 ســاعت 9 صبح در این دادگاه حاضرگردند0 درغيراین صورت غيابًارسيدگي وحكم 
مقتضي صادرخواهدشد. م الف: 942  محمدپورحسين مدیر شعبه 102 دادگاه كيفري 

دو شهرضا )111 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

11/97 متهم : خانم حميرا نادریان فرزندكهن فعاًل مجهول المكان، اتهام ها : رهاكردن 
طفل تازه متولدشده دربيمارســتان اميرالمومنين شهرضا ، شماره كالسه پرونده بایگاني 
960475 ، گردشــكار : به تاریــخ 16 / 10 / 96 دادگاه دروقت مقــرر، بامالحظه اوراق 
ومحتویات پرونده ، ختم رسيدگي رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدورراي مي نماید. 
راي دادگاه: درخصوص اتهام خانم حميرانادریان فرزندكهن ، متواري وفاقدتامين كيفري 
مبني بر رهاكردن طفل تازه متولدشده خویش دربيمارســتان اميرالمومنين شهرضا كه 

اعالم گردیده اســت خانم حميرانادریان پس ازوضع حمل ، نوزادخویش رادرقســمت 
مامایي بيمارستان رهانموده است وسراغ ایشان نيامده است كيفرخواست صادره ازطرف 
دادســتان محترم شــهرضاكه حاوي تقاضاي مجازات براي متهم موصوف است ، عدم 
حضورمتهم موصوف دردادسراواین دادگاه وبه تبع عدم تدارك هرگونه دفاع ازخوددرقبال 
اتهام انتسابي به ایشان ، بزه انتسابي به ایشان محرزومسلم است ، لذامستندآ به ماده 633 
ازقانون مجازات اسالمي ) تعزیرات( مصوب 1375 حكم به محكوميت خانم حميرانادریان 
به تحمل شــش ماه حبس تعزیري صادرواعــالم مي نمایدراي صــادره غيابي وظرف 
مهلت بيســت روزازتاریخ ابالغ واقعي قابل واخواهي دراین دادگاه وســپس ظرف مدت 
 بيســت روزقابل تجدیدنظرخواهي دردادگاه محترم تجدیدنظراستان اصفهان مي باشد. 
 م الف: 943  قدمعلي مختارپور  رئيس شــعبه 102 دادگاه كيفري دو شــهرضا )194 

كلمه، 2 كادر(
ابالغ اجرائیه

11/98 بدینوســيله بــه آقایــان محمدجوادترابي فرزندعبدالرســول به شــماره ملي 
1199880205 به نشاني : شهرضاخيابان صاحب الزمان روبروي بانك مسكن فروشگاه 
پالستيك فروشي ترابي وابوالفضل دل آرام فرزندقدرت اله به شماره ملي 1288061322 
به نشاني شــهرضا خيابان صاحب الزمان فرعي 15 كوچه منبرسنگي كه طبق گزارش 
ماموراداره پســت امكان ابالغ واقعي اجرائيه به شماوجودنداشــته است ابالغ ميگردد: 
براســاس قراردادشــماره 2 / 50327101 / 110 / 1331 مورخ 19 / 6 / 1393 تنظيمي 
دربانك اقتصادنوین شعبه شــهرضاآقاي احمدرضاذاكربه تعهدشمامبلغ سيصدميليون 
ریال ازتسهيالت بانك مذكوراســتفاده كه به علت عدم پرداخت وبنابه درخواست بانك 
اقتصادنوین شــعبه شــهرضا ) بســتانكارپرونده ( اجرائيه به مبلغ چهارصدوهفتادوپنج 
ميليون وپانصدوپنجاه وشش هزارویكصدوســي ویك ریال بابت اصل طلب وخسارت 
تاخيرتادیه تاتاریخ 17 / 07 / 1396 كه ازاین تاریخ به بعد روزانه مبلغ دویست وهشتادوسه 
هزاروسيصدوســي وســه ریال به آن اضافه ميگرددصادروپرونده تحت شماره بایگانی 
9600132 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشكيل ودر جریان رسيدگی ميباشد لذا به 
استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یكنوبت دریكي 
ازروزنامه هاي كثيراالنتشارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شمادرج ومنتشر ميگردد وظرف 
مدت ده روز پس از انتشــار آگهی عمليات اجرائی جریان خواهــد یافت. م الف: 940   

محمدمهدي یوسفيان مسئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا )198 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610460353400032 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /108
9609980353407157 شماره بایگانی شــعبه: 967530  آقای مجيد آقابابائيان فرزند 
هوشنگ دادخواســتی به خواسته اعســار از پرداخت محكوم به، به طرفيت آقایان حميد 
زمانی فرزند عباس و احســان محمودپور ســودرجانی، تقدیم نموده كه به دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان ارجاع گردیده و جهت رسيدگی در شعبه 108 دادگاه كيفری 
دو شهر اصفهان ) 108 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 205 ارجاع و به كالسه 
9609980353407157 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1396/12/12 و ساعت 10 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و به تجویز ماده 54 قانون آیين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در 
یكی ازجراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی و 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر گردد.  م الف:33566 شعبه 108 دادگاه 

كيفری دو شهر اصفهان )177 كلمه، 2 كادر(
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به کمک خیران محیط زیست؛
10 تن علوفه نذر وحوش 

پناهگاه کاله قاضی اصفهان شد
خیران محیط زیســت 10 تن علوفه برای تغذیه 
وحوش پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش کاله 

قاضی اصفهان نذر کردند.
 سرپرســت اداره پارک ملی و پناهــگاه حیات 
 وحش کاله قاضی اصفهان گفت: ســه نیکوکار
  محیط زیســت و عالقــه مند بــه طبیعت در
 اصفهــان در یک هفته اخیــر در مجموع حدود 
10 تن علوفه را برای تغذیه حیات وحش پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان 

اهدا کردند.
علی اکبر نورزی نیا اظهارکرد: پیش از این نیز به 
دلیل شرایط خشکسالی حاکم بر منطقه، خیران 
و دوستداران طبیعت برای تعلیف وحوش مناطق 
تحت مدیریت محیط زیست اصفهان به خصوص 
پارک ملی و پناهگاه حیــات وحش کاله قاضی، 

علوفه هایی را اهدا و نذر کرده بودند.

با اجرای طرح تشدید پایش صنایع 
صورت گرفت؛

جلوگیری از فعالیت 67 واحد 
صنعتی آالینده

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست اصفهان 
گفت: در فصل سرما و شــرایط وارونگی هوا در 
آذر امســال  با بروز پدیده وارونگی هوا و انباشت 
 آالینده هــا، طرح تشــدید پایــش صنایع اجرا 
 و 217 واحــد صنعتــی در ایــن شهرســتان

 پایش شد.
محمود قهرمانی افزود: از ایــن تعداد، 71 واحد 
اخطار رفع آلودگی دریافــت کردند و 67 واحد 

صنعتی دیگر هم تعطیل شد.
وی گفت: با بررســی نتایج پایش های پیشــین 
 مســیرهاي مختلــف پایش مشــخص و برنامه

 زمان بندي بازدیدها تهیه و تنظیم  و با بررســی 
سه گروه کارشناسی، واحدهاي خاطي اخطاریه 
زیســت محیطي برای  رفع آالیندگي را دریافت 

کردند.

هفته گذشته رییس پلیس فتای استان اصفهان از سرقت 2 میلیاردی 
یکی از همین سایت های همســریابی خبر داد؛اما همیشه نباید نیمه 
خالی لیوان را دید چرا که طی دو سال اخیر طرح ملی همسان گزینی 
تبیان در استان اصفهان به صورت مجازی توانسته عملکرد قابل قبولی 
از خود به نمایش بگذارد و به گفته  سید علی حکمت منش، مدیر دفتر 
موسسه فرهنگی و هنری تبیان اصفهان طی مدت فعالیت این سایت با 

توجه به تحلیل های شــکل گرفته هم آمار استقبال از این طرح خوب 
بوده و هم کیفیت ازدواج های انجام شده باال بوده است و تاکنون هیچ 

کدام از ازدواج ها منجر به طالق نشده است.
 وی عنــوان می کنــد: فرآیند همســان گزینی کامال رایگان اســت 
و هیچ وجهی برای ثبت نام، راستی آزمایی و معرفی دریافت نمی کند.

با توجه به اینکه گفته می شود بیشترین آمار طالق در میان زوج های 

جوان مربوط به 5 سال اول زندگی است باید کمی بیشتر صبوری کرد 
و در سال های آینده برآیند عملکرد این سامانه را ارزیابی کرد.

سامانه همسان گزینی در راستای گسترش فرهنگ صحیح ازدواج از 
طریق انتخاب صحیح و با محوریت خانواده در جهت دستیابی جوانان 
به ازدواجی با 4 محور »به هنگام، آگاهانه، آسان و پایدار« سعی بر آن 
دارد تا با برقراری ارتباطی نظام مند، هدفدار و موثر بین واســطه ها و 
معرف ها و مخاطبین عرصه ازدواج)مجردان در ســن ازدواج(؛ همیار 

جوانان، خانواده ها و جامعه در این امر مهم باشد.
اطالع رسانی در زمینه فعالیت های تنها سایت همسان گزینی کشور 
شاید نخستین گامی اســت که می تواند باعث رشد و بهبود عملکرد 
چنین طرح هایی باشــد. از ســوی دیگر با توجه به سابقه بدی که در 
فضای مجازی در مورد ازدواج وجود دارد، ایجاد حس اعتماد به چنین 

سیســتمی که راه اندازی شده است 
در میان افــراد جامعه ضروری به نظر 

می رسد.
به هر حال مســئله ازدواج در جامعه 
فعلی که آمــار طالق هــر روز رو به 
افزایش اســت و در مقابــل با کاهش 
صعودی آمار ازدواج روبه رو هســتیم 
مــی طلبد که ســازمان هــا و ارگان 
های مرتبــط راه هــای گوناگون را 
بــرای ترغیب جوانــان و ایجاد حس 
اعتمــاد در آنها ارائه دهنــد که یکی 
از این روش ها می توانــد راه اندازی 
چنین ســامانه ای باشــد که نیاز به 
فرهنگسازی استفاده درست و اصولی 
از آن احساس می شود.سامانه های که 

زیرنظر حوزه های مختلف قرار داشته باشند و بر عملکرد آنها به صورت 
دوره ای نظارت  شود.

سامانه همسان گزینی با عمری کوتاه اما عملکردی موفق؛

سامانه ای برای اعتماد جوانان به ازدواج

در سال های اخیر فعالیت دفاتر همسریابی و به دنبال آن سایت هایی با همین عنوان؛ اما با محتوای بعضا مجرمانه رشد قارچ گونه ای داشته اند. با گشت 
و گذاری کوتاه در فضای مجازی بدون شک شاهد سایت هایی خواهید بود که سعی دارند تا جوانان را با وعده های مختلف به سمت ازدواج سوق دهند 
 تا این بخش مسئله ای پیچیده و غیر قابل درکی وجود ندارد، اما داستان از جایی شروع می شود که برخی از این سایت ها در قالبی مجرمانه و برای

 سوء استفاده از افراد سعی در ایجاد کانال ها و سایت هایی می کنند  و بعد از گذشت زمانی کوتاه ماهیت واقعی آنها بروز داده می شود.

فرآیند 
همسان گزینی 

 کامال رایگان است 
و هیچ وجهی برای 

ثبت نام، راستی 
آزمایی و معرفی 
دریافت نمی کند

عکس  روز 

باید  برای مطالبات پرستاران گوش شنوایی باشد

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس نظام پرســتاری اســتان اصفهان گفت: نباید 
بگذاریم صدای پرســتاران به فریــاد و فریاد آنان به 
اعتراض تبدیل شــود که امیدواریم بــرای مطالبات 

پرستاران گوش شنوایی باشــد.یزدانی با بیان اینکه 
هر پرستار یک انســان فداکار و نیکوکار است، افزود: 
خانواده 200 هزار نفری پرستاری در کشور، خانواده 

بزرگی هستند که توانســته اند در 8 سال اخیر 205 
مقاله آی.اس.آی چاپ کنند.رییس نظام پرســتاری 
استان اصفهان گفت: امروز صدها دکترای پرستاری 
و هزاران کارشــناس ارشــد متخصص پرستاری در 
کشور فعالیت دارند که یکی از آنان جزو 10 دانشمند 
برتر جهان اسالم شناخته شده است.وی خاطرنشان 

کرد: جامعه فهیم و بزرگ پرستاری مطالباتی هم دارد 
که سازمان نظام پرستاری به عنوان صدای پرستاران 
منادی و پیگیری کننده این مطالبات است.یزدانی با 
بیان اینکه نیروی پرستاری در استان اصفهان بسیار 
کم است، اذعان داشت: با این تعداد پرستار نمی توان 

خدمات کیفی و کمی مطلوبی ارائه کرد.

رییس نظام پرستاری اصفهان:
باید  برای مطالبات پرستاران گوش شنوایی باشد

شیوه وزن کشی و اندازه گیری 
حیوانات وحشی

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد: 
بهره برداری از 70 طرح 

عمرانی در دهه فجر
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 
گفــت: 70 طــرح عمرانــی در ایــام فجــر با 
هــدف خانــه دار کــردن مددجویــان تحــت 
حمایــت کمیته امــداد اســتان اصفهــان به 
بهره بــرداری می رســد.حمید رضــا شــیرانی 
فزود: همزمان بــا این ایام طرح هــای عمرانی، 
 اقتصادی، فرهنگی و تربیتی بســیاری توســط

 این نهاد به بهره برداری خواهد رسید.وی با بیان 
اینکه در  زمینه ســاخت و تکمیــل این منازل 
 یک میلیارد و 114میلیون تومان توســط امداد
 هزینه شــده اســت، گفت: بیــش از 4 میلیارد 
تومان از کمک هزینه این طرح هــا نیز با کمک 
 خیران، نیکوکاران و منابع قرض الحســنه بانکی 

تامین شده است.

بیست و یکمین دوره ازدواج 
دانشجویی آغاز شد

بیســت و یکمین طرح ازدواج دانشجویی از سوم 
بهمن ماه آغاز شــد.زوج های دانشجویی که در 
زمان اولیه ثبت نام کرده انــد و کاروان اول برای 
حضور آنها در مشــهد رزرو شــده اســت از روز 
گذشــته به مدت 3 روز میهمان نهاد مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها هستند.همچنین زوج های 
دانشجویی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند 
 تا 30 بهمن ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سایت 
www.ezdevaj.org بــرای حضــور در این 

مراسم ثبت نام کنند.      

اخبار

اجراييه
11/100 شماره اجراییه:9610420350600348  شماره پرونده:9509980350600931 
شماره بایگانی شعبه:951112 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970350600206 محكوم علیهم 1- علیرضا حســنی دره بیدی 
فرزند لطف اله 2- غالمحسین حسنی دره بیدی فرزند علی رضا هر دو به نشانی مجهول 
المكان 3- رامین آفرازه ریگی فرزند سراج الدین به نشانی اصفهان خ کاوه خ گلستان بلوار 
پرستار کوچه بهاران پالک 34 کدپستی 8196918617  متضامنا محكومند به پرداخت 
مبلغ یكصد و پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ سه میلیون و 
ششصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ مطالبه و تقدیم 
دادخواست مورخ 1395/11/05 تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حین 
اجرای حكم محاسبه خواهد شد درحق محكوم له صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر 
امام رضا)ع( به نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی اصفهان هشت بهشت غربی بین 4 
راه ملک و گلزار نبش کوچه شماره 26 با وکالت عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی 
اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار راه سعدی 
جنب داروخانه عباسی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنا رای صادره 
غیابی است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 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 بانكها 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(.شماره ابالغنامه: 
9610100350611947 محكوم له: صندوق کارآفرینی امید، محكوم علیهم: 1- علیرضا 
حسنی دره بیدی فرزند لطف اله 2- غالمحسین حسنی دره بیدی فرزند علی رضا، پیرو 
آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به علیرضا و غالمحسین هر دو حسنی دره بیدی 
که مجهول المكان می باشند ابالغ می شــود طبق اجرائیه صادره از شعبه ششم حقوقی 
در پرونده کالسه 951112 ح 6 به موجب دادنامه شماره 960000206 مورخ 96/02/19 
صادره از شعبه ششــم محكوم علیهم متضامنا محكوم به پرداخت مبلغ 115/000/000 
ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 95/11/05 
لغایت زمان اجرای حكم و پرداخت مبلغ 3/685/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه 
دادرســی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محكوم له می باشــد. 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محكوم علیه می باشد بدیهی 
است با توجه به غیابی بودن حكم اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب از محكوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محكوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 

صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانــون اجرای احكام مدنی در یكی از 
جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت به اجرای 
مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 33587 شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)752 کلمه، 8 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610100361710931 ابالغنامــه: شــماره   11 /101
9509980361700906 شماره بایگانی شعبه:951069 پیرو آگهی های منتشره در جراید 
بدینوسیله به آقایان وحید اقدسی منفرد و علی اکبری یزدی که مجهول المكان می باشند 
ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 28 حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 951069 
ح 28 به موجب دادنامه شــماره 960508 مورخ 96/4/13 صادره از شعبه 28 ح محكوم 
علیهم محكوم اند به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 95/9/26 لغایت زمان اجرای حكم و پرداخت مبلغ 
16/961/000 ریال بابت خسارات دادرسی طبق تعرفه در مرحله بدوی در حق محكوم له 
می باشد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی برعهده محكوم علیه می 
باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حكم، اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محكم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محكوم علیه می باشد لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احكام مدنی 
در یكی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت 
به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهــد نمود. )آدرس: خ چهارباغ 
باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214( 
 م الف: 33569 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)239 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرايی

11/102 شماره: 2121/92 به موجب رای شماره 682 تاریخ 93/4/30 حوزه 6 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیها 1- جهانبخش رحیمی 2- 
آذر قاسمیان هر دو به نشانی مجهول المكان محكومند به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته بخشی از یک فقره چک به شماره 651070-92/6/1 و مبلغ 128/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 92/6/1 لغایت 
زمان اجرای حكم طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی 
در حق محكوم علیها  بصورت تضامنی بانضمام هزینه نیم عشر دولتی، مشخصات محكوم 
له: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم معصومه کریمی نورالدین وند به نشانی اصفهان چهار 
راه توحید طبقه دوم بانک ملت ساختمان بهســامان واحد 7 موسسه حقوقی جم ماده 34 
قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33597 شعبه 6 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )218 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

11/103 شــماره: 1378/95- 960388 به موجب رای شماره 9609976805100461 
حوزه 51 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
1- حبیب ا... فروغی فر 2- پویا رشیدی 3- افشین فروغی فر به نشانی مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صد و بیست و پنج میلیون 
ریال وجه چک شماره 1431/484398/21 مورخ 95/10/4 و پرداخت مبلغ 3/080/000 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 95/10/4 و پرداخت نیم عشر حق اجرای احكام در حق محكوم له تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه با وکالت معصومه فدائی تهرانی به نشــانی تیران پشت فرمانداری خ توحید کوی 
معاد کوی جهاد پ 4،  ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ 
شد، محكوم علیه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:33599 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

11/104 شماره: 960256 به موجب رای شماره 9609976796902263 تاریخ 96/6/29 
حوزه 39 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
1- رضا جام بند به نشانی مجهول المكان 2- رشید مهدی به نشانی خ حكیم کوچه حكیم 
کوچه شــیوا پ 73 محكومند به محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته چک به شماره 578520 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک 95/7/25 تا تاریخ وصول نسبت به آقای رضا جام بند و نسبت به 
خوانده ردیف 2 از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/4/13 و محكومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل چک شماره 578519 و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 95/7/10 تا تاریخ وصول و مبلغ 2/230/000 ریال هزینه دادرسی در 
حق محكوم له فرهاد طالب نژاد به نشانی خمینی شهر دو راهی درچه بعد از الغدیر روبروی 
کارخانه قند کامیاب فروشگاه کشــت و صنعت، ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که 
اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 
استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33601 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )243 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

11/105 شماره اجراییه:9610426796900072  شماره پرونده:9609986796900259 
شــماره بایگانی شــعبه:960259 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096796900521  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796902212  محكوم 
علیه سكینه آذری محكوم است به پرداخت مبلغ 149/190/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حكم بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی و پرداخت 3/515/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان فرهاد 
طالب نژاد فرزند جمشید به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر شهر خمینی شهر 
سه راهی درچه بلوار الغدیر روبروی کارخانه قند کامیاب فروشگاه کشت و صنعت کدپستی 
8314744531 تلفن همراه 09133014367 صادر و اعالم می گردد نیم عشر حق االجرا 
بابت یک فقره چک به شــماره 975497 در تاریخ 1395/02/10 عهده بانک ملی شعبه 
ارومیه می باشد.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 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 بانكها 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 33602 شعبه 

39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)435 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

11/106 شماره اجراییه:9610426794800066  شماره پرونده:9509986794800789 
شــماره بایگانی شــعبه:950789 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794800162  و شماره دادنامه مربوطه 9609976794800650  محكوم علیه 
قلی شیخی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ یكصد میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 3460000 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
 در حق خواهان حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان
  خ نظر غربی سه راه نظر بن بســت میثم  مجتمع مســكونی پیام واحد 3 صادر و اعالم 
می گردد و همچنین نیم عشر دولت که توســط اجرای احكام محاسبه و وصول خواهد 
شد.  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر 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 بانكها 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. شماره ابالغنامه: 
9610106794801769 توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الكترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از دفاتر خدمات الكترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترســی، به نزدیكترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  م الف: 33611 شعبه 18 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )511 کلمه، 5 کادر(
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»اوبر« دیگر ارزشمندترین استارت آپ دنیا  نیست
خبرپیشنهاد سردبیر:

پایان یک ارزش؛
»اوبر« دیگر ارزشمندترین 

استارت آپ دنیا نیست
پنج سال پیش، شــرکتی به نام UberCab با 
هدف فراهم کردن امکان کرایه کردن تاکسی از 
طریق تلفن همراه در سانفرانسیسکو راه اندازی 
شد و ســر و صدای زیادی را در این منطقه برپا 
کرد. از آن زمان تا کنون، این شــرکت که حاال 
با نام »اوبر« شناخته می شــود همچون نوعی 
ویروس در حال گســترش به اقصی نقاط دنیا 
بود؛ اما مســیر پیش روی مدیران این شرکت 
چندان هم ساده نبود و اوبر با رقبا و قانون گذاران 
آمریکا جنگید تا از یک شرکت تاکسیرانی به یک 
کمپانی لجستیکی تبدیل شود که برای محقق 
کردن ایده به کار گیــری خودروهای خودران 

می جنگد.
این شرکت با تهدیدات مختلفی از سوی صنعت 
تاکســیرانی )که کســب و کار خود را در خطر 
می دیدند( و حتی رانندگان خود روبه رو شد با 
این همه ارزش آن مرتبا افزایش یافت و توانست 
سرمایه گذاران بیشتری را به سمت خود جلب 

کند. 
اما حاال پــس از واگذاری حــدود ۱۵ درصد از 
ســهام اوبر به کمپانی ژاپنی SoftBank، این 
ســامانه درخواســت خودروی آنالین، جایگاه 
ارزشمندترین اســتارت آپ دنیا را از دست داد. 
عنوان مذکور حاال به یکی از رقبای مستقیم اوبر 

یعنی »Didi Chuxing« تعلق دارد.
به دنبال مشــکالت متعددی که این شــرکت 
حمل و نقل طی یک ســال گذشته با آنها دست 
به گریبان بــود، مدیران تصمیم بــه واگذاری 
 ۱۵ درصد از ســهام شــرکت خود به کمپانی

 سرمایه گذاری SoftBank گرفتند.
با این واگذاری ارزش کل کمپانی به ۴۸ میلیارد 
دالر تقلیل یافت که این رقم ۳۰ درصد پایین تر 
از ارقام پیشین است. جالب اینجاست که عنوان 
ارزشــمندترین اســتارت آپ دنیا همچنان در 
اختیار یک کمپانی درخواست خودروی آنالین 
است. شرکت Didi Chuxing در سال ۲۰۱۲ 
کار خود را در چین آغاز کرد  و توانست در مدت 
کوتاهی عمال  اوبر را از بازار بســیار پرسود این 
کشور آســیایی بیرون کند. این استارت آپ با 
سرمایه ۴ میلیارد دالری که اواخر سال گذشته 
میــالدی از SoftBank دریافــت کرد حاال 
بیش از ۵۶ میلیــارد دالر ارزش دارد. به عقیده 
کارشناسان دیدگاه مدیران سرمایه گذار ژاپنی 
تفاوت عمده ای با »Kalanick« و همکارانش 
دارد. در حالی که اوبر همچنان برنامه های بلند 
پروازانه خود را برای توسعه سرویس هایش در 
کشورهای آفریقایی و آســیایی دنبال می کند، 
مدیــران SoftBank اعتقاد دارنــد که بهتر 
اســت این شــرکت تمرکز خود را روی ارتقای 

سرویس هایش در آمریکا و اروپا قرار دهد.

   

دبیر ســتاد توســعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: یک از اهداف اصلی 
جشنواره ایران ساخت زمینه سازی برای شکوفایی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری با رویکرد 
ایجاد بازار برای محصوالت دانش بنیان اســت. پرویز کرمی که دبیر کلی دومین جشنواره 
ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت را به عهده دارد، با بیان اینکه امسال برای دومین سال 
در تدارک برپایی این جشنواره هستیم، افزود: این جشنواره ملی از ۸ الی ۱۲ اسفندماه سال 
جاری اجرا می شود. وی با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره همراه با تجلیل و 
اهدای جوایز به برگزیدگان، هدف از راه اندازی این رویداد ملی را جریان سازی و تولید محتوا 
برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری سازی و کارآفرینی اقتصاد دانش بنیان، حمایت از 
خدمات و تولیدات دانش بنیان ساخت ایران، ساماندهی واردات بی رویه و ارج نهادن به کاالها 

و محصوالت ایرانی با کیفیت و همچنین کمک به برجسته سازی کاالهای مرغوب ایرانی 
برشمرد. مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با راه اندازی جشنواره ایران ساخت درصدد ایجاد و راه اندازی پویش های مردمی و 
تاثیرگذاری در تولید محتوا در زمینه فرهنگ سازی و توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و 
همچنین اقتصاد دانش بنیان است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته نخستین جشنواره ایران 
ساخت با موضوعات اقتصاد دانش بنیان، استارت آپ ها و حمایت از کاالی ایرانی در حوزه 
دانش بنیان برد کمتری داشت، اظهار امیدواری کرد که امسال با برگزاری موفق نخستین 
دوره، توفیقات در تمامی بخش های این دوره بیشتر باشد. دبیر کل دومین جشنواره ملی، 
فرهنگی و هنری ایران ساخت اظهارکرد: عالقه مندان شرکت در دومین جشنواره ملی ایران 
ساخت تا ۱۵بهمن 9۶ برای ارسال آثار خود مهلت دارند و ۳۰ بهمن نیز نتایج آثار منتخب 
اعالم می شود. عالقه مندان می توانند برای دسترسی به فراخوان این جشنواره به وبسایت

www.iransaakht.ir مراجعه کنند.

پای صحبت  یک بانوی کارآفرین:
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هدف اصلی جشنواره ایران ساخت؛

ایجاد بازار برای محصوالت دانش بنیان 

فناوری

همه ما وقتی به گذشته نگاه می کنیم ،» ای کاش« هایی در ذهنمان 
نقش می بندد. ای کاش رشته تحصیلی ام را عوض کرده بودم، 
 ای کاش گفته بودم »نــه« ، ای کاش آن ملک را خریده بودم و

 ای کاش و ای کاش...
اما به نظرتان افراد موفق نیز اینگونه اند.آیا آنها با 
به دست آوردن این همه موفقیت باز ای کاش هایی 
در ذهن خود دارند؟ بله دقیقا همینطور است تمام 
انسان ها دوست دارند به عقب برگردند و زندگی خود را 
تصحیح کنند و کارآفرینان برجسته دنیا نیز از این قاعده مستثنا 
نیستند! اگر قرار اســت ما هم یک روز کارآفرین موفقی شویم 
بد نیســت این ای کاش ها و آرزوهای افراد موفق را بدانیم شاید 

بتوانیم با رعایت آنها موفق تر از دیگران شویم!

نحوه اختصاص اعتبار ۵۰۰ 
میلیاردی به کسب و کارهای نوپا

وزیر ارتباطات گفت: رقم ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتباری که قرار است به کسب و کارهای نوپا 
اختصاص پیدا کند، در قالب مدل های مختلف 
منابع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.آذری 
جهرمی اظهار کرد: قرار نیست تمام این مبلغ را 
وام دهیم بلکه بخشی از آن به صورت وام های 
کم حجم و کم بهره به خصوص در شهرستان 
ها و متناسب با مدل کسب و کارها و توانمندی 
هر یک از طریق مراکز توانمندســازی کسب و 
کارهای نوپا اختصاص می یابد.وی اضافه کرد: 
بخشی از این اعتبار نیز در اختیار صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیرکه در این حوزه فعال 
هســتند، قرار می گیرد که این منابع را برای 
سرمایه گذاری در عرصه اســتارت آپ ها و با 
ســود کم هزینه کنند. وزیر ارتباطات با بیان 
اینکه فناوری اطالعات تاثیر جدی بر فرهنگ 
و زندگی بشر داشته و ایستادگی در برابر موج 
تغییر به وجود آمده منطقی نیســت، گفت: به 
زودی و با به وجود آمدن فناوری بالک چین، 
تحولی شــگرف در فضای مجــازی به وجود 
خواهد آمد و موضوعاتی مانند ثبت احوال، ثبت 
اسناد و مفاهیم بانکی تحت تاثیر این فناوری 
قرار می گیرد. آذری جهرمی تصریح کرد: اگر 
منطبق با این تغییرات حرکــت نکنیم دوباره 
در عرصه رقابت میان فناوری و فرهنگ بازنده 
خواهیم بود و مغلوب فناوری خواهیم شد که 
بر ما تحمیل می شــود.وزیر ارتباطات با اشاره 
به ادغام فناوری اطالعات و اقتصاد و ســرمایه 
گذاری جدی کشــورها در این زمینه گفت: با 
ورود فناوری اطالعات در عرصه اقتصاد شاهد 
از دســت دادن قدرت حاکمیت ها و افزایش 

قدرت شرکت های فعال در این حوزه هستیم.

 آرزوهای دست نیافتنی
 کارآفرینان موفق؛

ای کاش من...

بیشتر 
تالش کنید

»مایکل گروشــیم« می گوید: برای افرادی که با 
خواندن یکی دو کتــاب کارآفرینی  و اکتفــا به آنها، می 

خواهند کســب و کاری راه اندازی کنند باید بگوییم که تمام 
کتاب های راهنمای شروع کسب وکار و بازاریابی در دنیا فقط به 
شما اصول شروع کسب و کار را یاد می دهند. هیچکدام حقیقت 
سرد و سخت شروع کسب و کار را یاد نمی دهند. هر چند نباید با 

خواندن چند کتاب شروع به کسب و کار کرد اما نباید هم نا 
امید بود و دست روی دست گذاشت با اندکی پشتکار 

و تجربه و صبر می تــوان به تمام آرزوهای 
دور دست یافت.

هیچ کس جز خودتان 
نمی تواند به شما کمک کند

»راب فرانکل« یکی از بزرگ ترین مشاوران برند سازی 
دنیا می گوید: من میزان فداکاری که بایــد در راه تبدیل 
شدن به نه فقط کارآفرین بلکه یک کارآفرین موفق می کردم 
را در نظر نگرفته بودم . سوء تفاهم نشود، منظورم این است 
هر ثانیه این راه، ارزشمندتر اســت از ثانیه قبلی؛ اما من 

نمی دانســتم در این راه تنها خواهم بــود و هیچ 
دوســت و آشــنایی توان کمک به من را 

نخواهد داشت.

فرزانه مستاجران شبکه های 
اجتماعی را دست کم نگیرید

 »جیمــی پانتومکال« مــی گویــد: آرزو می کردم
 می دانستم مدیریت کارمندان و دریافت یک راهنمایی 
خوب و شایســته چقدر ســخت خواهد بود؛ همچنین 
آرزو می کردم می دانســتم چگونــه بازاریابی کنم، 

 تبلیغــات کنــم، حتی می دانســتم چطــور با
 شبکه های اجتماعی کار کنم.

 یک 
برنامه جدی الزم دارید

»کریســتوفر اکاندا« که گویا از کار همیشگی 
خسته شده می گوید:  حتما یک استراتژی خروج و یک 

برنامه جدی قبل از بازکردن در شرکت تان داشته باشید. 
من به عنوان کارآفرین شجاعت و اراده قوی داشتم تا دلم را 
به دریا بزنم و شرکت خودم را دایر کنم؛ اما نمی دانستم باید 

شرکتم را حول استراتژی خروج بنا کنم. برای مثال: 
قابل فروش و قابل انتقال باشد و بدون نیاز من 

نیز بتواند به کار خود دامه دهد.

مدرک گرایی ممنوع

»جانیک رابینســون« هم از مــدرک گرایی و 
بی فایده بودن آن سخن می گوید: کاش می دانستم 

مدرک MBA، نیاز ندارم برای اینکه کارآفرین شوم، من 
کسب و کارم را شروع کردم و فکر می کردم یک مدرک 

MBA می تواند دید وســیع تری به من بدهد تا 
کمتر اشــتباه کنم، اما االن می گویم، مهم 

نیست داشته باشید یا نه! 

فقط مشتری واقعی 
را در نظر داشته باشید

»برت اون« می گوید: کاش می دانستم مهم ترین رکن 
در کسب و کار، تولید محصولی است که کسی آن را بخرد. 
واقعا برای موسسان شــرکت برای اولین بار بسیار آسان 

اســت که غرق در عظمت این دیدگاه شــوند؛ اما در 
واقعیت فقط قضیه بر سر محصول واقعی است 

و مشتری که به شما پول واقعی بدهد. 

برای استعدادها 
پول پرداخت کنید

»زیک مورگان« می گوید: بگردید بهترین و باسواد ترین 
افراد را پیدا و اســتخدام کنید، نه فقط با حقوق بلکه اشتیاق. 

افراد بهتر، کارهــا را بهتر انجــام می دهنــد و توصیه های بهتری 
می دهند؛ همچنین »سامر باالســی« می گوید: آرزو می کردم ارزش 
سرمایه گذاری در استعدادهای عالی را می دانستم. مانند یک استارت آپ 
بسیار ترسناک است راجع به دستمزد های نجومی که افراد با استعداد 

و با تجربه تقاضا دارند، بپردازید. پس شــما افراد کم تجربه تری 
را اســتخدام می کنید، اما آنها معموال آن سرمایه فکری و 

اقتصادی که باعث رشد کسب و کارتان می شود را 
با خود ندارند. 

ابتکارات و خالقیت شهری باعث می شود تا زندگی در شهر راحت تر 
شود و لذت حضور را افزایش دهد.در ادامه چند  ایده را برای شما 
بیان می کنیم که در برخی از شهرهای دنیا استفاده شده و به خوبی 
مورد استقبال قرار گرفته است. شــاید با بومی سازی این طرح ها 

بتوانید آن را در شهر خود پیاده کنید!

باغ گیاهان خوراکی در شهر
رشــد محلی گیاهان می تواند جایگزین جدی بــرای خرید مواد 
غذایی از فروشگاه ها باشــند به این ترتیب که فاصله ها را کاهش 
داده و همیشه موادی تازه در اختیار مردم قرار می گیرد. مردم خود 
می توانند مواد غذایی با باالترین کیفیت و بهترین مزه تولید کنند. 
مشکل اصلی در مزرعه داری سنتی در شهر، کمبود فضا بوده است؛ 
اما طراحی آالچیق این مشکل را برطرف کرده، زیرا مساحت کمی 
را اشغال می کند و به جای آن از فضای عمودی استفاده کرده است. 
این طراحی باعث می شــود که مردم همیشه با گیاهان در تماس 
باشند و با طبیعت ارتباط برقرار کنند. طرح این آالچیق به شکل 
کروی بوده تا در هر فضایی خود را تطبیق دهد و عالوه بر کارایی 

مناسب زیبا باشند. 
نور و آبرســانی این مجموعه به شکلی اســت که نیاز به کمترین 
دخالت از سمت مردم است و به طور اتوماتیک باعث رشد گیاهان 

در همه طبقات می شود.

اجرای موسیقی در پارک ها با نیمکت موزیکال
 نیمکت های شهر، وســایلی هســتند که گاهی ما روی آنها غذا 
می خوریم یا چای می نوشــیم. چقدر در هنگام انجام این کارها 
با یک غریبه شــروع به صحبت می کنیم؟ نیمکت موزیکال باعث 
خواهد شد شــما با افراد به مکالمه بپردازید. این نیمکت شبیه به 
بلز یا سنتور است و با تماس کلید هایش صدا می دهد. این نیمکت 
امکان این را می دهد تا شما با یک فرد غریبه شروع به نواختن یک 
موسیقی کنید و تجربه خاص و جدیدی را به شما انتقال می دهد. 
این طراحی زمان های خاطره انگیزی را برای شما در کنار یک فرد 

دیگر رقم خواهد زد.

پاداش برای بازیافت
پس از اجرای طرح هایی برای ســرگرمی مردم و کسب درآمد به 
کمک آنها، وقت این رسیده طرح هایی اجرا شود تا به پاکیزگی شهر 
کمک کند زیرا تمام امکانات و ســرگرمی های شهری تنها زمانی 

لذت بخش است که در محیطی سالم قرار بگیرند.
برای مثال در آمستردام پروژه ای اجرا شد که مردم در ازای بازیافت 
پاداش دریافت می کردند به این ترتیب که ساکنین در ازای تحویل 
پالستیک پول مجازی دریافت می کنند که می توان آنها را برای 

چای ، دوچرخه سواری و مواد غذایی خرج کرد.
این ایده ها باعث می شــود تا افراد نســبت بــه محله خود حس 
مالکیت پیدا کنند و در شــکل گیری آینده خود نقش 

داشته باشند.

خانم فالحی در خانواده ای به دنیا آمد که مطالعه کردن جزئی از زندگی او بود و روزهایش را با شاهنامه خوانی پدر به 
اتمام می رساند و شاید به همین خاطر بود که در پنج سالگی پشــت نیمکت مدرسه نشست و توانست در ۱7سالگی 
در کنکور شرکت کند و به سرعت دبیر نمونه کشوری شد. در اولین مدرسه تاسیس شده برای نابینایان نیز به خوبی 
درخشید واما دوران بازنشستگی را نیز از کار باز نایســتاد. وی می گوید: پدربزرگم به رسم مردم طالقان، دامداری و 
کشاورزی می کرد و هنوز هم طعم خوش بازی با گوســفندان و دنبال گله ها کردن را در خاطراتم دارم، برای همین 
دوست داشتم برای همیشگی کردن این طعم شــیرین، دامداری کنم تا این که در بازنشستگی توانستم آن رویا را به 
شکل یک گاوداری محقق کنم. رویای دامدارشدن همیشه با من بوده، چون همان دوره ای که برای آموزش خط  بریل 
به آمریکا سفر کرده بودم، براساس عالقه، به گاوداری ها سر می زدم و در همین سرک کشیدن ها بود که متوجه شدم 
آنها به دلیل اصالح  نژاد و لقاح مصنوعی بیشتر شیر تولید می کنند؛ آموخته ای که در شروع به کارم در گاوداری به کار 

بستم باعث شد به دلیل نوآوری در کار به عنوان کارآفرین شناخته شوم.
من کارم را با لقاح مصنوعی شروع کردم، البته در آنجا من انتقال جنین را نیز دیده بودم، کاری همانند کار مرکز رویان 
تهران؛ از یک گاو برتر ژن می گرفتند و در شکم یک گاو معمولی می گذاشتند و گاوی برتر و پرشیرتر به دنیا می آمد، 

برای همین گاوهای من تا 7۰لیتر شیر هم داشته اند.
 در جشنواره شیخ بهایی اصفهان  نیز به دلیل جدیدبودن نحوه کار به عنوان کارآفر ین نمونه انتخاب شدم. فالحی ادامه 
می دهد:  خانه ای که در تهران اجاره کرده بودیم را ترک کردم و در همیــن گاوداری خانه کوچکی را برای زندگی ام 

درست کردم و هنوز هم همین جا زندگی می کنم.
 من از ساعت ۵صبح که زمان شیردوشی اول اســت، همراه کارگرهایم بیدار 
می شــوم و بر پروســه شیردوشــی نظارت دارم تا ۱۲شــب که آخرین زمان 
شیردوشی است، مشغول کارم. درواقع من ۲۴ســاعته سرکارم هستم و شاید 
یکی از دالیل موفقیتم نسبت به آقایون هم صنف خودم این باشد، عالوه بر این 
خانم ها دقت بیشتری در اجرای امور دارند. از آنجایی که من عنوان »نمونه« را 
به خود اختصاص داده بودم، ریاســت جمهوری دولت های هفتم و هشتم برای 
تشویق من پرسیدند چه کمکی می توانم به گاوداری شما داشته باشم که من 
برای محمدشهر مترو خواستم و 9هکتار زمین برای این کار در نظر گرفته شد، 
مردم محله نیز قدرشناس بودند و از من برای ریاست شورای شهر دعوت کردند 

و دو دوره رییس شورای شهر محمدشهر بودم.
 ایده های نو

 برای داشتن یک شهر خالق
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مهرعلیزاده: روزی ۲۵۰۰ کامنت 
از جوانان اصفهانی داشتم

از دیگر حاشــیه های مربوط به باشــگاه ســپاهان، 
ماجرای نامه نگاری اســتاندار بــرای ایجاد تغییر در 
وضعیت باشــگاه اســت که حاال به دردسری برای 
استاندار تبدیل شده و آن را به معنای دخالت دولت 

در ورزش تعیبر می کنند. 
همین موضوع ســبب شــد تــا اســتاندار اصفهان، 
دوشنبه شب روی خط تلفنی برنامه 90 برود. محسن 
مهرعلیزاده در گفت و گو با این برنامه در مورد ورود 
خود به مسائل باشگاه ســپاهان  گفت: »سپاهان تیم 
پرافتخاری است که هم ســابقه قهرمانی لیگ برتر را 
دارد و هم در ســال های مختلف مدعی قهرمانی این 
مسابقات بوده اســت. با روندی که بر این تیم حاکم 
شــده بود، تا رده دوازدهم جدول لیــگ نزول کرده 
بود و حتی در دو ماهی که من وارد اســتان اصفهان 
شده بودم، همچنان سیر نزولی داشت و اگر در یکی، 
دو بازی دیگر نتیجه نمی گرفــت ممکن بود حتی به 
لیگ پایین تر سقوط کند.  در دو ماه گذشته هم خودم 
پیگیر نتایج ســپاهان بودم و هم اینکــه بدون اغراق 
در روز نزدیــک به ۲000 تــا ۲۵00 کامنت از طرف 
جوانان اصفهانی در مورد شــرایط سپاهان در صفحه 
اینستاگرام من ثبت می شــد. جوانان نور چشمان ما 
و آینده داران و ســرمایه های این کشور هستند که از 

شرایط سپاهان ابراز نگرانی می کردند.«
استاندار اصفهان در پاسخ به اینکه آیا 
این اقدام او مصداق ورود سیاست 
به ورزش نبود، گفت: این موضوع 
ورود اســتاندار بــه مدیرعاملی 
باشــگاه نبود، بلکــه از مدیرعامل 
شــرکت فوالدمبارکه 
به عنــوان صاحب 
باشــگاه سپاهان 
ســت  ا خو ر د
کردیــم در روند 
اداری و مدیریتی 
باشــگاه  ایــن 

بازنگری کند. 

حرف آخر را اول بزن!
مصاحبه جدید فرهاد مجیدي در مورد مدیریت 
باشگاه اســتقالل خیلي جالب اســت؛ به ویژه 
آنجا که فرهاد مي گوید» افتخاري آدم سالمي 
است« و البته به انتقاد از مدیران پیشین باشگاه 
مي پردازد. ظاهرا مجیدي فراموش کرده و فکر 
کرده ما هم فراموش کردیم که آذر سال گذشته 
در صفحه شخصي اش از بي کفایتي مدیرعامل 
استقالل سخن گفته بود. به هر حال اینکه االن 
مواضع او در قبال افتخاري این همه نرم شده و 
حتي از نشست و برخاست خودش با مدیرعامل 
آبي ها حرف مي زند، مي تواند جالب باشــد. او 
البته در ادامه همین مصاحبــه گفته مدارك 
مربیگري اش در آســتانه کامل شدن است و از 
ابتداي فصل آینده رسما این حرفه را استارت 
خواهد زد. با کنار هم قرار دادن همه این موارد، 
به نظر شــما بهتر نبود فرهاد فقط یک جمله 

مي گفت: »دارم مي آیم استقالل« و تمام؟!

 عجیب ترین اشتباه
 باشگاه پرسپولیس

همه جاي دنیا باشگاه هاي حرفه اي براي یک 
روز بیشــتر در اختیار داشــتن بازیکنان شان 
به آب و آتــش مي زننــد. اینجا اما داســتان 
پرسپولیس و »بشار رســن« درست برعکس 
اســت. اینکه برانکو در اوج مسابقات نیم فصل 
دوم به رســن اجــازه داده براي شــرکت در 
تورنمنتي که در تقویم فیفا هم نیست از اردوي 
پرسپولیس جدا شــود یک طرف و اینکه بعد 
از حذف عراق از مســابقات زیر ۲3ســال هم 
سرخ ها حاضر نیستند ترتیب بازگشت سریع او 
را بدهند یک طرف دیگر. عراق روز شنبه اوت 
شده و کاروان این تیم روز گذشته به کشورش 
برگشت  و بشار هم امروز به تهران مي آید. این 
در حالي است که پرسپولیسي ها مي توانستند 
از همان مالزی یک بلیت براي رسن بگیرند تا 
او مستقیما به تهران بیاید و براي بازي با پیکان 
آماده شــود؛ نه آنکه برای او برنامه بازگشــت 
به تهران از فرودگاه دوحــه را در نظر بگیرند. 
پرســپولیس در بازي با پیــکان، احمدزاده و 

امیري را هم در اختیار ندارد.

اشکان هم رستوران زد!
اشــکان دژاگه روز دوشــنبه در خیابان اوالند 
در برلیــن رســتورانش را افتتاح کــرد. او در 
این رســتوران انواع غذای سوشــی ژاپنی ها 
 را ســرو کرده و در اختیــار مراجعه کنندگان 

قرارمی دهد. 
در این مراســم چهره های سرشناسی حضور 
داشــتند. از جمله »کوین پرینــس بواتنگ«، 
هافبک تیم اینتراخت فرانکفورت که ســابقه 
حضور در تیم ملی غنا را دارد و برادرش »جروم 
بواتنگ«، مدافع تیــم ملی آلمان و باشــگاه 
بایرن مونیخ اســت. البته گفته می شــود در 
این رســتوران قلیان هم در اختیار مشتریان 

قرار می گیرد.

پشیمانی به سبک فوتبالیست ها
بهداد ســلیمی، دارنده مدال طــالی جهان و 
المپیک در دسته فوق سنگین وزنه برداری که 
پس از مســابقات جهانی آمریــکا اعالم کرده 
بود شــاید برای همیشــه از دنیــای قهرمانی 
خداحافظی کنــد، گویا قصــد دارد همچنان 
روی تخته برود. سلیمی با تایید این خبر گفت: 
»نمی خواهم این گونه از دنیای وزنه خارج شوم 
و تصمیم گرفته ام باز هم روی تخته بروم. اینکه 
تا چه زمانی بخواهم بمانم مشخص نیست و باید 
ببینم چه می شود؛ اما تمریناتم را آغاز کرده ام 
و در لیگ هم احتماال برای بیمــه رازی، وزنه 
خواهم زد تا با این تیم بتوانیم عنوان قهرمانی 

را به دست آوریم.«
این تصمیم ســلیمی و رفتارهای اخیر شبیه 
برخــی فوتبالیســت های ایرانــی اســت که 
بارهــا در لحظات مهم تصمیم هــای هیجانی 
می گیرند و تصمیم شــان را با صــدای بلند به 
گوش همه می رسانند؛ اما کمی که می گذرد از 
حرف هایشان پشیمان می شوند و برمی گردند! 

یادداشت خواهر کریس؛ 
روی پایت بایست!

رئال مادرید موفق شــد در یک بازی درخشان 
پس از مدت ها برابر الکرونیا با 7 گل به برتری 
برســد که کریســتیانو رونالدو در این مسابقه 
توانســت ۲ گل به ثمر برساند. در همین راستا 
»کیتی آویرو« خواهر کریســتیانو رونالدو در 
 مورد شرایط این روزهای برادرش گفته است:

» خیلی از مردم حرف از گفتن یک خداحافظی 
می زنند و می خواهند تو را روی زمین ببینند. 
اما چیزی که تو را یک برنده و قهرمان می کند، 
ضربه هایی اســت که برای تیم خــورده ای و 

همچنان روی پاهایت ایستاده ای!«

حاشیه های زردپوشان تمامی ندارد؛

کشتی مطالی 

متالطم!

پولش را بدهید و اللیگایی شوید!

پیشنهاد سردبیر:
خارج از گود

براساس توافقی که بین فدراسیون فوتبال عربستان 
و سازمان فوتبال اللیگا صورت گرفته، سه بازیکن 
تیم ملی عربستان در تیم های دسته اولی ویارئال، 
لگانس و لوانته و شــش بازیکن دیگر در تیم های 
دسته دومی این لیگ تا پایان فصل حضور خواهند 

داشت.
البته این باشگاه ها هیچ هزینه ای برای در اختیار 
گرفتن این بازیکنان پرداخــت نخواهند کرد و از 
سوی دیگر هیچ الزامی هم برای استفاده از آنها در 

بازی هایشان ندارند. 
در واقع این بخشی از برنامه آماده سازی فدراسیون 
فوتبال عربســتان برای حضور ایــن تیم در جام 

جهانی ۲018 است و به همین دلیل، زمینه حضور 
تعــدادی از بازیکنــان اصلی تیم خــوان آنتونیو 
 پیتزی را در باشــگاه های اللیگایی فراهم کرده تا
 آنها در فــرم بهتری، در جــام جهانی حضور پیدا 

کنند.
اما از ســوی دیگر، این موضوع بــا واکنش منفی 
هواداران فوتبال روبه رو شده است. آنها معتقدند 
که پرداخــت پول از ســوی فدراســیون فوتبال 
عربستان برای حضور بازیکنان این تیم در اللیگا، با 

شرایط منطقی بازار فوتبال همخوانی ندارد.

یکی از مفصــل ترین بحث ها در ایــن زمینه، در 
صفحه توئیتر »سید لو«، روزنامه نگار انگلیسی که 
سال هاست در زمینه فوتبال اسپانیا برای نشریات 

مختلف مطلب می نویسد، صورت گرفت.
»لو« که مخالــف حضور بازیکنان عربســتان در 
اللیگا به این شــکل اســت، دقایقی بعد از انتشار 
خبر حضور آنهــا در تیم هــای اســپانیایی، در 
توئیترش نوشــت:» اللیگا )بله، اللیگا، نه باشگاه 
ها( با 9 بازیکن عربســتانی قرارداد امضا کردند و 
 هر کدام از آنها به یک باشگاه اسپانیایی می روند.« 

و پــس از آن، کاربران مختلفی، بــه اظهارنظر در 
این مورد پرداختند که بیشــتر آنها جنبه انتقادی 

داشت:
 - اگر من هم ثروتمند بودم، می توانســتم به یک 
باشگاه پول بدهم تا من را استخدام کند؟ سید لو در 
پاسخ به این کاربر نوشت:» اساسا به نظر می رسد 

که پاسخ این سوال، بله است.«
- حاال ســوال این اســت که چرا این بازیکنان به 
باشــگاه هایی مانند رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، 
بارسلونا یا والنسیا نرفتند؟  یک کاربر در پاسخ این 
سوال نوشت:» زیرا آنها هیچ شانسی برای بازی و 

حتی فرصت تماشای زمین را هم نداشتند.

پولش را بدهید و اللیگایی شوید!

شوخی فردوسی پور با مجری اخبار 
تلویزیون :

به سفر قطر کرد!
فردوسی پور در برنامه 
90 بــا محمدرضــا 

حیاتــی، مجــری 
اخبــار تلویزیون 

شوخی کرد.
عــادل فردوســی 
پــور در ایــن برنامه 

با مهدی طارمــی که در قطر 
است از طریق اینترنت ارتباط 
 برقرار کــرد. در ابتــدای این 
گفت وگو فردوسی پور در اولین 

سوال خود زمانی که می خواست بگوید 
آقای طارمــی چرا به قطر ســفر کردید، 

خندید و از مجری اخبــار تلویزیون یادی کرد و 
گفت: آقــای حیاتی یک بار یــک حرفی زدند و 
من از آن به بعد همیشــه این دو را با هم قاطی 
مــی کنم.حیاتی یک بار در زمانی که مشــغول 
گفتن خبر بود یک اشــتباه کرد و به جای اینکه 
بگوید:به قطر سفر کرد،گفت: به سفر قطر کرد.
همین مسئله باعث شــد تا جو برنامه 90 کمی 
عوض شود و فردوسی پور یادی از حیاتی مجری 

تلویزیونی بکند.

انتقاد شهربانو امانی از آموزش وپرورش: 
 به دختر ورزشکار گفته اند
 به جای درس، شوهر کن!

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در تذکر 
پیش از دستور خود در جلسه روز گذشته شورای 
شهر تهران گفت: به یاد داشــته باشیم که زنان 
شهروندان درجه دو نیستند و نباید رسانه ها به 
گونه ای کار کنند که تصور کنیم حتی یک صدم 

هم به زنان توجه نمی شود.
وی با بیان اینکه مرگ آتنا محمدی و نحوه ورود 
رسانه ها و مسئولین مرا تحت تاثیر قرار داد، افزود: 
برخورد آموزش و پرورش با مهشید اشتری دختر 
ورزشــکار جالب اســت. چرا که قبال می گفتند 
دختر درس می خواهد چه کار، باید شــوهر کند 

اما حاال می گویند دختر ورزش چه می خواهد؟

در حاشیه

پیشخوان

برانکو خواهان تمدید 
11 بازیکــن  قــرارداد 

پرسپولیس شد

»زالتکو« با سالم و صلوات آمد و با تهدید و کنایه و انتقاد 
رفت. رفتنش البته درنهایت احترام و بدون دعواهای 

چاله میدانی و تهدیدات معمول و مرسوم در فوتبال ایران بود. 
حاال دغدغه اصلی هواداران سپاهان که به کم طاقت بودن، شهره اند، 
انتخاب سرمربی آینده تیم است؛ شخصی که بتواند در بازی های باقی 

مانده شرایط مناسبی برای طالیی پوشان رقم بزند.
مدیران باشگاه شرایط مربیان خارجی و ایرانی را زیر نظر گرفته اند تا در 
صورت احزار شرایط مورد نظر باشگاه به عنوان سرمربی آینده سپاهان، 

جایگزین زالتکو کرانچار شوند.
در میان گزینه های خارجی ، شنیده می شود که مدیران سپاهان در حال 
مذاکره با سه گزینه از کشورهای کرواسی، انگلیس و دانمارک هستند  
که این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.  »ونتورا« سرمربی سابق 
تیم ملی ایتالیا نیز یکی از گزینه های مورد نظر سپاهان بود که به دلیل 
رقم باالی پیشنهادی از ســوی این مربی، امکان همکاری با او فراهم 

نشده است.
البته سپاهانی ها شرایط مربیان ایرانی را نیز زیر دارند و مثل همیشه 
نام منصور ابراهیم زاده، مربی ســابق ذوب آهن و سپاهان هم مطرح 

شده است. 
انتخاب مدیرعامل بعدی باشــگاه هم از دیگر دغدغه هایی 

است که در رابطه با باشگاه وجود دارد. »بهرام سبحانی« 
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه گفته که از بین 

نام های مطرح شــده مثل »ساکت« و 
»خلیلیــان« و ... هیچ کدام 

مدنظر او نیستند.

مدیر رسانه ای تیم فوتبال سپاهان: برخی مربیان 
اصرار دارند سرمربی سپاهان شوند

این اشتیاق دوطرفه نیست!
اما بحث انتخاب سرمربی  با واکنش هایی روبه رو شده است. مدیر 
رسانه ای تیم فوتبال ســپاهان می گوید: برخی نام هایی که برای 
سرمربیگری ســپاهان مطرح شــده اند ظاهرا به اصرار و اشتیاق 
خود آنها بوده اســت.مرتضی رمضانی راد بــا اعالم این مطلب، 
گفته: از اینکه نام برخی مربیان داخلی برای هدایت ســپاهان 
مطرح می شود تعجب می کنیم و وقتی این موضوع را پیگیری 
می کنیم متوجه می شویم طرح این نام  ها اصرار و عالقه خود 
این مربیان برای ســرمربیگری سپاهان بوده است. هر چند 
سپاهان جایگاه خوبی در جدول ندارد، اما شأن و شخصیت 
و عقبه آن به گونه ای نیست که برخی مربیان متوسط شانس 
هدایت آن را پیدا کنند و اگر در دوره ای هم این اتفاق افتاده 

تاوان آن را داده ایم.
رمضانی راد در مورد گزینه های داخلی مدنظر ســپاهان هم 
می گوید: تاکید مدیران باشــگاه این اســت کــه فعال نامی 
رسانه ای نشود، اما به جز یکی دو گزینه داخلی، سایر مربیان 
ایرانی که در تالش و ارتباط هســتند کــه از طریق برخی 
رســانه ها در دایره بررسی های ســپاهان بیایند، شانسی 
ندارند و اشــتیاقی که آنهــا برای هدایت تیــم ما دارند، 

دوطرفه نیست!

تکذیب حضور منصوریان 
در تیم فوتبال سپاهان

یکی از گزینه هایی که برای سرمربیگری 
ســپاهان شــنیده می شــد، »علیرضا 
منصوریان« بود که باشگاه سپاهان توافق 

با این سرمربی را رد کرد.
حمید باقری، مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان 
توافق علی منصوریان با طالیی پوشــان سپاهان 
را تکذیب و عنوان کرد: مســئوالن این باشگاه در 
حال بررسی رزومه چند سرمربی داخلی و خارجی 

هستند و پس از جمع بندی و مشخص شدن گزینه 
مورد نظر، مراتب از طریق سایت رســمی باشگاه به 

اطالع عموم خواهد رسید و از هواداران و عالقه مندان 
سپاهان خواست به این شایعات توجهی نداشته باشند.

به من ربطی نداشت

مسعود شجاعی، بازیکن »آ اک« آتن: 
آخرین تماسی که با دوســت خوبم مهدی طارمی داشته ام، 
حدود هشت ماه پیش بوده اســت. برایش در مسیر تازه ای 
که انتخاب کرده آرزوی موفقیت می کنــم؛ اما هیچ توصیه 
یا مشــورتی در خصوص انتقالش به قطر نداشــته ام و حتی 
اطالعی از کیفیت انتقــال و جزئیاتش ندارم. پارســال نیز 
بسیاری از هواداران عزیز پرسپولیس در شبکه های اجتماعی 
از مــن دلگیر بودنــد که چــرا خواهان حضــور طارمی در 
پانیونیوس هستم. در حالی که به هیچ وجه در جریان نبودم و 

مثل بقیه، اخبار را از سایت ها دنبال می کردم.

کاش نمی بخشیدم

هاشم بیک زاده، بازیکن سابق استقالل: 
من که مشکلم با استقالل را حل کردم و ۵00 میلیون تومان 
را هم بخشیدم. قرار شــد پانصد میلیون تومان را ماه به ماه 

بپردازند که این کار را نکردند.
 فکر می کنم ما اشــتباه کردیــم، طلبمان را بخشــیدیم. 
یک قســط را دادنــد؛ اما از قســط هــای دوم و ســوم و 
چهارم خبری نیســت. خیلــی امیدوارم و تمام تالشــم را 
هم می کنــم تا به تیم ملــی برگردم. تا جــام جهانی زمان 
 زیادی  باقــی مانده و خیلــی از اتفاقات هم مــی تواند رخ 

دهد.

کریمی ،خانه نشینم کرد

احمد آل نعمه، مدافع نفت: 
من سال گذشــته با نفت قهرمان جام حذفی شدم، ۵ سال 
اســت در نفت حضور دارم و از این تیم به جام جهانی رفتم؛ 
اما بعد از رفتن آقای درخشــان، آقای کریمی من و چندتا از 
بچه ها را کنار گذاشت. واقعا نمی دانم چرا کریمی من را کنار 
گذاشت اما در حالی که زمان نقل و انتقاالت تمام شده بود ما 
را خانه نشین کرد. حداقل می گذاشتند نیم فصل تمام شود 
بعد این کار را می کردند. حتی اگر ما را بازی نمی داد و جزو 
هجده نفر هم قرار نمی داد باز هم مشکلی نبود، اما ما را به کل 

از تیم کنار گذاشت. 

مهــدی طارمی پس ازفســخ قرارداد با ریزه اســپور و بازگشــتش به 
پرسپولیس در مصاحبه اش با برنامه 90 گفته بود که مدیران پرسپولیس 
به او گفته بودند که اتفاقی نمی افتد؛ اما نمی توان باور کرد یک بازیکن 
حرفه ای، با باشگاهی قرارداد ببندد و بعد بدون فسخ قرارداد به تیمی 

دیگر برود و بگوید به من گفته بودند اتفاقی نمی افتد!

می توان باور کرد؟

09
رضا عنایتی، مربی سیاه جامگان اخیرا حرف هایی زد که باعث شد 
شایعه خداحافظی مجتبی جباری شنیده شود. شماره 8 سابق آبی ها 
به عنایتی گفته بود نمی خواهد فوتبال بازی کند ولی در واقع منظور او 
این بود که قصد ندارد در نیم فصل دوم لیگ برتر بازی کند. جباری در 
تازه ترین مصاحبه اش به روزنامه خبرورزشی تاکید کرده قصد دارد 

بازی کند و تنها تصمیم گرفته در نیم فصل دوم امسال بازی نکند. 

خبری از خداحافظی نیست!
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مصدومیت چشــمی 
بحران جدید استقالل
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سرهنگ رضا رضایی رییس پلیس راهور استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با اشاره به تاثیرات ناخوشایند تصادفات گفت: طی اقدامات انجام شده شاهد 
کاهش تصادفات درون شهری و برون شهری طی ده سال گذشته بوده ایم. 
وی آمار فوت شدگان ناشی از تصادف در سال 95 را 305 نفر در 297 فقره 
تصادف و در سال 96 تعداد 299 نفر فوتی در 289 فقره اعالم کرد که کاهش 
دو درصدی را نشان می دهد. سرهنگ رضایی با اشاره به تدابیر فرماندهی 
انتظامی در حوزه ترافیک گفت: گاهی بیان واقعیات تلخ برای جامعه می تواند 

به فرهنگ سازی در این حوزه کمک کند. وی با مطرح کردن این پرسش که 
چرا در حوزه ترافیک وضعیت اصفهان نسبت به میانگین کشوری بدتر است، 
بیان داشت: 58 درصد از تصادفات، مربوط به راکبین موتورسیکلت هاست 
که درصد باالیی از آنها نیز زخمی می شوند. همچنین بیش از 80 درصد فوتی 
ها، عابرین پیاده و موتورسوارها هســتند که به دلیل رعایت نکردن قوانین 
راهنمایی و به ویژه استفاده نکردن از کاله ایمنی است. 85 درصد از فوت ها به 
دلیل استفاده نکردن از پل های عابر پیاده اتفاق می افتد. همچنین 21درصد 

از فوتی ها در سنین 18 تا 34 سال و عمدتا مرد هستند که در سنین کار قرار 
دارند و مرگ آنها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناگواری را برای خانواده و 

جامعه به بار می آورد. 
رییس پلیس راهور به اقدامات انجام شــده در حوزه فاوا اشاره کرد و گفت: 
بیش از 350 دستگاه دوربین نظارت تصویری و ثبت تخلف در شهر اصفهان 
نصب شده  است. سرهنگ پورقیصری رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان، به شناسایی 67 نقطه پرتصادف و مستعد تصادف، به تفکیک 
پاسگاهی در استان اشاره و تصریح کرد: با پیگیری از طریق سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای از پنج نقطه رفع خطر شده است. وی از اقدامات انجام 
شده در این راســتا، به چند مورد اشــاره کرد؛ ازجمله: استفاده از ظرفیت 
راهداران محله و آمــوزش 664 نفر، برخورد قاطع بــا تخلفات رانندگی و 
توقیف خودروها، آموزش مداوم در امور حمل و نقل، بار و مسافر، پیگیری 
برای هوشمندســازی جاده ها و راه اندازی 110 دســتگاه نظارتی سیار و 
ثابت، پیگیری اعمال کنترل شده و اجرای طرح های هدفمند در پلیس راه 
استان، تجزیه و تحلیل تصادفات براساس جغرافیای محل تصادفات، کنترل 
ونظارت بر ناوگان اتوبوسرانی با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل، 
صدور 561 دفترچه کنترل رانندگان اتوبوس های جاده ای و پیگیری جاده 
ای جهت طرح نوروزی در 30 نقطه استان که در این راستا هر راننده ملزم 
به ده دقیقه استراحت بعد از دو ساعت رانندگی بوده و 130 ایستگاه بدین 
منظور پیش بینی شده است. سرهنگ پورقیصری از لغو 429 جلد گواهی نامه 
به دلیل کســب نمره منفی خبر داد و گفت: سامانه های 110 و 120 برای 
ارسال پیامک تخلفات رانندگان در نظر گرفته شده است. وی همچنین از 
ابداع نرم افزار همپا برای شناسایی و هشــدار در مورد نقاط حادثه خیز به 
رانندگان از فاصله 1000متری خبر داد؛ همچنین به نصب سامانه سپهدن 
روی اتوبوس ها برای کنترل و به حداقل رساندن تصادفات اشاره کرد که در 
حال حاضر 925 فقره تخلف رانندگان از طریق این سامانه گرفته شده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

اصفهان دارای پتانسیل فرهنگی برای ارتقای فرهنگ ترافیکی است

در اولین نشست خبری پلیس راهور استان اصفهان و معاونت های تخصصی در زمینه فرهنگ ترافیک، به نقش عوامل فرهنگی در ارتقای 
فرهنگ ترافیکی و تقویت ناوگان عمومی حمل و نقل برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و کنترل آلودگی های زیست محیطی تاکید شد. 

  جایگاه های کوچک سوخت گاز 
در اصفهان ایجاد می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

پس از هشت سال صورت گرفت؛
 اجرای قانون انتشار اطالعات 

در شهرداری اصفهان
مشاور شــهردار در امور شــفافیت و مبارزه با 
فســاد اعالم کرد: قانون انتشــار و دسترسی 
آزاد اطالعات پس از هشت سال در شهرداری 

اصفهان اجرا می شود.
محمد شریف شــاهی اظهارکرد: قانون انتشار 
و دسترســی آزاد اطالعات در ســال 88 ابالغ 
شده است، اما با گذشت هشــت سال از ابالغ 
این قانون، بسیاری از نهادهای عمومی از جمله 

شهرداری ها این قانون را اجرا نکردند.
وی با بیان اینکه امسال مدیریت شهری اصفهان 
دســتورالعمل اجرای این قانون را ابالغ کرد، 
افزود: در راستای اجرای قانون آزادی اطالعات، 
کمیسیون شــفافیت و دسترسی اطالعات در 
شــهرداری اصفهان تشکیل شــد که از جمله 
برنامه های آن، اجرای مفاد قانون دسترســی 
آزاد به اطالعات، اصــالح فرایندها و رویه های 
 عملکردی است که در شهرداری اصفهان وجود 

دارد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان:

راه اندازی تونل بهشت آباد 
جوابگوی بحران آب نیست

دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: راه اندازی تونل بهشــت آباد و 
سوم کوهرنگ دیگر جوابگوی وضعیت بحرانی 

آب و کمبود آب نخواهد بود.
اسفندیار امینی اظهار داشــت: اگر تونل سوم 
کوهرنگ راه اندازی شود، معادل 120 میلیون 
مترمکعب آب آوری دارد. حال چنین طرحی 
چگونه می توانــد حداقل مــازاد تخصیص را 
جبران کنــد؛ آن هم در حالی کــه یک هزار و 

79میلیون مترمکعب است.
وی با بیان اینکه اگر تونل بهشت آباد راه اندازی 
شود، 250 میلیون مترمکعب آب وارد حوضه 
زاینده رود می شــود، تاکید کرد: چگونه این 
طرح نیز می تواند پاســخگوی یک هزار و 79 
میلیون مترمکعب تخصیص اضافی وزارت نیرو 

از حوضه زاینده رود باشد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان 
اصفهان خبرداد:

اجرای طرح آموزش سبک 
زندگی اسالمی در بقاع متبرکه

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان گفت: آغاز اجرای 
طرح آموزش سبک زندگی اسالمی به صورت 
آزمایشــی با همکاری 20 مربی در جوار حرم 
مطهر ســه امامزاده جلیل القدر اصفهان آغاز 

شد.
حجت االسالم حســن امیری اظهار کرد: اداره 
کل اوقاف اصفهان با هــدف ترویج زندگی به 
سبک اسالمی با محوریت بقاع متبرکه شاخص 
و تبدیل امامزادگان عظیم الشأن به قطب های 
فرهنگی، این طرح را به صورت آزمایشــی در 
جوار حرم مطهر امامزاده زینب بنت موســی 
بن جعفر)ع( اصفهان، امامزاده محســن)ع( و 
مقبره عالمه مجلســی)ره( اصفهان آغاز کرده 
اســت و این طرح به زودی در جوار آســتان 
 مقدس امامزاده میر احمد)ع( کاشان نیز آغاز 

می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: در قالب 
این طرح دوره هایی بــا موضوعات مهارت های 
فردی، فرزندپروری، ازدواج و همســرداری با 
همکاری و مشارکت 20 مربی خواهر به صورت 

رایگان برای خانواده ها در جال اجراست.

مدیرکل امور شهری و شوراهای 
استانداری اصفهان:

شورای شهر یا شورای 
شهرداری؟!

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان 
در جلسه شورای اسالمی اســتان اظهار کرد: 34 
وظیفه برای شــوراها تعریف شــده است که تنها 
هشت مورد آن به مدیریت شهری مربوط می شود، 
اما اکنون شوراهای شهر به شــورای شهرداری ها 
تبدیل شــده و از وظایف دیگر خــود بازمانده اند. 
محمدرضا کمالی  ادامه داد: شورای عالی استان ها 
می تواند هم تراز دولت الیحه ارائه کند، اما با وجود 
اینکه 18 سال از فعالیت این شورا می گذرد، هنوز 
اتفاق خاصی نیفتاده است. مدیرکل امور شهری و 
شوراهای استانداری اصفهان عنوان کرد: شوراهای 
شهر و روستا تصمیم سازانی هستند که باید اشرافیت 
کاملی به قوانین جاری داشــته باشــند تا بتوانند 
تصمیم درستی گرفته و در اختیار شهردار یا دهیار 
قرار دهند؛ اما زمانی که شــوراها تســلط کامل به 
قوانین نداشته باشند، نمی توانند اقدامات مناسبی 

برای تسهیل امور شهری و روستایی انجام دهند.
کمالی با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که در شوراها 
انجام می شود در شأن این نهاد نیست، گفت: کار 
شوراها،تنها زدن مهر تایید برنامه ها نیست؛ از طرفی 
آخرین اصالح قانون شــهرداری ها به سال 1334 
برمی گردد که شــرایط را دشوار کرده و باعث شده 

مسئوالن نسبت به عملکرد شوراها ناامید شوند.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان:
شهرداری نیروی متخصص 

می خواهد
رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان گفت: اگر 
می خواهیم روند مهاجرت به شهرها کند شود باید 

زمینه مناسب توسعه روستاها را فراهم کنیم.
عبدا... کیانی در جلســه شورای اســالمی استان 
اصفهان اظهارکرد: شورای اســالمی استان که از 
24 شهرستان تشکیل شده است، تمام تالش خود 
را برای بررسی مشکالت اســتان به کار می گیرد؛ 
در حال حاضــر وضعیت آب و محیط زیســت در 
استان بسیار نگران کننده است که در صحبت های 
اخیر رییس جمهــور نیز لزوم رســیدگی به این 
وضعیت مشهود بود. رییس شورای اسالمی استان 
اصفهان عنوان کرد: در حال حاضر 30 شــهرداری 
با مشــکل پرداخت حقوق پرسنل روبه رو هستند، 
این درحالی است که وزارت کشور باید پیش از این 
الیحه درآمدهای پایدار را تدوین می کرد؛ بنابراین 
امیدواریم با تدوین این الیحه مشــکالت مدیریت 
شهری برطرف شود.رییس شورای اسالمی استان 
اصفهان با اعالم اینکه ســطح تحصیالت و ســواد 
کارکنان شهرداری ها پایین اســت، تصریح کرد: 
شهرداری نیروی متخصص می خواهد و نباید رابطه 
و مسائل گروهی و قومی در استخدام ها موثر باشد؛ 
بنابراین باید به سمت تخصصی شدن و جذب افراد 

کاردان در حوزه مدیریت شهری برویم.

نایب رییس شورای اسالمی استان اصفهان:
آینده نگری در مصرف آب 

نداشته ایم
نایب رییس شــورای اســالمی اســتان اصفهان 
گفت: عمده محصــوالت کشــاورزی در برخی 
از شهرســتان های اســتان تک محصولی است و 
می طلبد کارشناسان امور زراعی و باغی درخصوص 
آموزش هــای الزم به کشــاورزان جهت افزایش 

بهره وری محصوالتشان اقدام کنند. 
علی کیخایی با بیان اینکه آینده نگری مناسبی در 
خصوص مصرف آب نداشته ایم، افزود: یکی از منابع 
اصلی زاینده رود، چشــمه لنگان و رودخانه های 
فصلی مجاور آن است؛ اما با وجود این ظرفیت های 
آبی، در کنار شهرستان های فریدون شهر، چادگان، 
فریدن و بویین میاندشت، روستاهایی وجود دارد 

که از مصرف نعمت آب محروم هستند.

معاون شــهردار اصفهان اظهار کرد: توســعه جایگاه های ســوخت 
گاز طبیعی فشــرده »ســی ان جی « در اصفهان، زمینه دسترسی 
شهروندان به اســتفاده از این ســوخت پاک را برای خودروها فراهم 
 می کند و تاثیر بســزایی در کاهش آلودگی هوای کالنشهر اصفهان 

خواهد داشت.
علیرضا صلواتی بابیان اینکه بــرای جانمایی این جایگاه های کوچک 
گاز در چند نقطه شــهر اصفهان مشــکلی نداریم، گفت: برای ایجاد 
جایگاه های کوچک ســوخت گاز در کالنشهر اصفهان، امکانات الزم 
را در اختیار داریم و به دنبال دریافت مجوزهای الزم از شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی و جذب ســرمایه گذار هستیم.  حدود پنج 
میلیون خودروی دوگانه سوز در کشــور وجود دارد که از این تعداد 

حدود 200 هزار دستگاه در استان اصفهان است.
شــهر اصفهان دارای 31 جایگاه ســوخت گاز طبیعی فشرده ) سی 
ان جی ( اســت و رییس امور جایگاه های CNG  شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، این تعداد جایگاه سوخت را برای 

شهر اصفهان کافی دانسته است. 
در همین حال رییس ســتاد معاینه فنی خودروهای شــهر اصفهان 
چندی پیش اعالم کرده بود که شــهر اصفهان به بیش از 70 جایگاه 

CNG نیاز دارد تا خودروهای شــخصی، تاکســی های شــهری و 
اتوبوس های گاز سوز بتوانند اقدام به سوخت گیری کنند. 

وی از مسئوالن مربوطه خواسته بود تا به صورت جدی اقدامات مورد 
نیاز را در این زمینه انجام دهند. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، همچنین درباره 
استفاده از اتوبوس های گاز ســوز در ناوگان حمل و نقل عمومی این 
شهر گفت: 330 دستگاه اتوبوس گاز سوز در این ناوگان وجود دارد 
که از این تعداد 130 دســتگاه، فعال و مابقی به دلیل فرسوده بودن 

غیر فعال هستند.
صلواتی کمبود جایگاه ســوخت را مهم ترین مشکل فراروی شرکت 
اتوبوســرانی اصفهان برای اســتفاده از اتوبوس های گاز سوز اعالم 
کــرد و گفت: برای ایــن منظور تنها یــک جایگاه ) فرزانــگان ( در 
اصفهان وجود دارد و این موضوع، اســتفاده از اتوبوس های گاز سوز 
 در ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهــان را با محدودیت مواجه کرده 

است. 
وی با اشــاره به اینکه پیش از ایــن یک جایگاه دیگر ســوخت گاز 
سی ان جی ) قلعه شــور ( در اختیار اتوبوســرانی اصفهان بود، افزود: 
شرکت گاز، این جایگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده است و پیگیر 
 هستیم تا این جایگاه بار دیگر در اختیار شرکت اتوبوسرانی اصفهان

 قرار گیرد. 

معاون شهردار اصفهان:
  جایگاه های کوچک سوخت گاز 

در اصفهان ایجاد می شود

مدیر حوزه های علمیه خواهران اصفهان، با بیان اینکه از 
سال 76 تاکنون بالغ بر پنج هزار فارغ التحصیل در استان 
اصفهان داشــته ایم، گفت: حدود هفت هــزار و 200 نفر 
هم اکنون در حوزه های علمیه خواهران اســتان اصفهان 
درحال تحصیل هســتند که از این افراد به عنوان مبلغ و 

امام جماعت خواهران استفاده می شود.حجت االسالم سید مهدی ابطحی با اشاره به سخن رهبری مبنی بر 
اینکه حوزه های علمیه خواهران آبروی نظام هستند، تصریح کرد: حضرت امام)ره( از سال 42 دستور تاسیس 

حوزه های علمیه خواهران را صادر کردند و تاکنون برکات فراوانی از این حوزه نصیب کشور شده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان افزود: امروز نتیجه آن تالش ها تاسیس 500 حوزه علمیه خواهران 
در سطح کشور و تربیت قریب به 70 هزار طلبه مشغول به تحصیل بود که اگر این آمار را با طالب جامعه الزهرا 

جمع ببندیم، حدود 90 هزار طلبه در حال تحصیل هستند.

یکی از بزرگ ترین و زیباتریــن گلخانه های پرورش گل و 
گیاهان زینتی در استان اصفهان، با مساحتی حدود 6 هزار 
متر مربع به پرورش انواع گل و گیاهــان زینتی، گیاهان 
گوشتی، کاکتوس و نهال می پردازد و اکنون برای بار دیگر 
اقدام به اهدای گل شب بوی رایگان به کودکان 4 تا 12سال 

در 3 روز نخست بهمن سال جاری کرده است.
مدیر این خانه گل اظهار داشت: این برنامه برای فرهنگ ســازی در حوزه نگهداری گل و گیاه و جلوگیری از 
آلودگی هوا انجام می شود و این در حالی است که با برگزاری این طرح، آشنایی بیشتر کودکان با گل و گیاه را 
در اولویت قرار داده ایم. شیوا بحرینیان افزود: کودکان می توانند برای دریافت گل شب بو که توسط این مجموعه 
آماده شده است، مراجعه کنند و با آبیاری و در معرض نور قرار دادن این گل، به راحتی از آن نگهداری کنند و 

تا فرا رسیدن عید نوروز، شاهد چگونگی رشد این گیاه باشد.

تحصیل بیش از ۷هزار 
 طلبه خواهر 
در اصفهان

کودکان اصفهانی 
شب بوی رایگان هدیه 
می گیرند

استاندار اصفهان اظهار کرد: پرستاران یکی از حساس ترین خدمات 
را با از خودگذشتگی فراوان به مردم هدیه کرده و در جامعه ای زندگی 
می کنند که قدر و منزلــت کار آنان به اندازه قــدر و منزلت حضرت 
زینب)س( است. محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه حضرت زینب)س( 
افتخار مسلمانان و جامعه پرستاری است، افزود: حضرت زینب)س( 
مدیریتی بسیار قوی در بحران داشــت و این نشانگر مدیریت بحران 
پرستاران اســت؛ بنابراین از این قشــر انتظار می رود فارغ از اینکه 

خانواده بیمــاران دارای چه موقعیت اجتماعی هســتند، از بیماران 
به خوبی مراقبت کنند که البته تاکنون نیز همین طور بوده اســت. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه نشاندن لبخند رضایت بر لب بیمار 
هنر پرستاران اســت، گفت: امروز ســالروز پاسداشت مهربانی های 
پرستاران است. همه کســانی که در فرآیند مراقبت از بیماران قرار 
دارند جزو جامعه پرستاری محســوب می شوند؛ خواه در بیمارستان 
باشند و خواه در خانه. وی خاطرنشــان کرد: درمان بخش عمده ای 

از مشکالت روحی بیمار بر عهده پرســتاران است و این شغل یکی از 
زیباترین و دوست داشتنی ترین مشاغل دنیاست. مهرعلیزاده در پایان 
ابراز امیدواری کرد که دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان بتواند به نحو 
مطلوب و شایسته در جهت جبران بخش مادی زحمات پرستاران گام 
بردارد؛ جامعه پرستاری نیز همچنان که تاکنون موفق بوده و با تمام 
تالش در صحنه فعال بوده است نیز در این شغل بیش از پیش سربلند 

و سرافراز باشد.

استاندار اصفهان:
دانشگاه علوم پزشکی بخش مادی زحمات پرستاران را جبران کند

دبیرکمیته فرهنگ شهروندی اصفهان، از اجرای برنامه نمایشی »ب مثل 
بازیافت« در 90 مدرسه مقطع ابتدایی این شهر خبر داد.

سعید امامی با بیان اینکه این برنامه با مشارکت سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان از 30 دی ماه به مدت یک ماه اجرا می شود گفت: این 
برنامه به مناسبت نزدیک شــدن به ایام ا... دهه مبارک فجر برنامه ریزی 
شده تا عالوه بر ایجاد فضای شاد و مفرح برای دانش آموزان، بتواند فرهنگ 

شهروندی را هم ترویج دهد.
وی با اشــاره به نمایش »ب مثل بازیافت« تصریح کــرد: این برنامه مانند 

نمایش خیابانی است که بازیگران آن در دو گروه به صورت بداهه و کمدی 
با موضوع بازیافت به اجرای نقش می پردازند و موضوع تفکیک زباله را به 

دانش آموزان آموزش می دهند.
دبیرکمیته فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان، با اشــاره به مدت زمــان اجرای نمایــش »ب مثل 
 بازیافت« گفت:  مدت اجــرای این برنامه در مــدارس ابتدایی20 دقیقه

 است.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان تاثیرپذیرترین 

افراد جامعه محسوب می شوند، اثرات این گونه فرهنگ سازی ها عالوه بر 
جلوگیری از هدررفت ســرمایه های ملی، موجب بهبود محیط زیست نیز 

خواهد شد.
امامی اضافه کرد:  طبق آمار اعالم شده، اصفهانی ها در زمینه تفکیک زباله 

از مبدأ در کشور، رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده اند.
وی در پایان  خاطر نشــان کــرد: بــرای افزایش فرهنــگ تفکیک زباله 
 از مبــدأ، همچنان باید فرهنگ ســازی کــرد تا به آنچه مطلوب اســت

دست یابیم.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی خبر داد:
اجرای برنامه نمایشی »ب مثل بازیافت« در مدارس اصفهان
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
هر کس يك شبانه روز بیمارى را پرستارى کند، در روز قیامت به سان برق 

درخشان از صراط می گذرد.
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تصمیم گیــری بخــش مهمــی از زندگــی را 
تشــکیل می  دهد، ما هــر روز  بارهــا مجبور به 

تصمیم گیری های کوچک و بزرگ هستیم. 
تصمیمات، زندگی ما را شکل می دهد و از طریق 

انتخاب ها و تصمیم هایمان قدرت می گیریم.
تصمیم گیری، قضــاوت و انتخاب بین دو یا چند 
چیز و یا راه حل اســت که هرکــس در زندگی 
شخصی و محیط کار و اجتماع خود با هر مقام و 
مسئولیتی که باشد، انجام می دهد و گاه می تواند 
بسیار مهم و حیاتی باشــد. تصمیم گیری نشانه  
رشــد و بلوغ و مســئولیت پذیری افراد اســت. 
تصمیم گیری درســت و سنجیده موجب شادی 
و احســاس موفقیت در فرد شــده و سازگاری و 
اعتماد به نفس او را افزایش می دهد و این حالت 
نه تنها در تصمیم گیرنده، بلکه در اطرافیانش اثر 
مثبت گذاشته و بهداشــت روانی فرد و اعضای 
 خانواده را تامین می کند.در ادامه روش هایی برای 

تصمیم گیری درست آمده است:
1- در تصمیم گیری بهتر اســت با افــراد آگاه، 

متخصص و با تجربه مشورت کنیم.
2- در مورد تصمیمات گروهی یا خانوادگی، نظر 

تمامی افراد گروه را نیز جویا شویم.
3- برای اینکه تصمیم گیرنده  خوبی باشیم، سعی 

کنیم خود آگاهی خود را افزایش دهیم.
4- در مورد مســائل شــخصی با حفظ و تقویت 
اعتماد بــه نفس، اجازه ندهیم دیگــران برای ما 

تصمیم بگیرند.
5- مسئولیت پیامدهای تصمیم خود را شخصا 

برعهده بگیریم.
6- با مدیریــت و کنتــرل هیجان هــای خود 
تصمیمات منطقی تری بگیریــم. همان طور که 
حضرت علــی )ع( فرمودند: »هنگام خشــم، نه 

تصمیم، نه تنبیه، نه دستور«.
7- در تصمیم گیری های خود بــه تمام جوانب 

موضوع توجه کنیم.
8- ســعی کنیم قبــل از اجــرای تصمیم خود 
پیامدهای مثبت و منفی آن را بررســی کنیم و 

امتیاز بدهیم.
9- نگاه مثبت، همراه با تفکر باعث می شــود که 

تصمیم های درست تر و منطقی تر بگیریم.
10- فرصت تصمیم گیــری را از دیگران به ویژه 
فرزندانمان دریغ نکنیم و اجازه دهیم در مسائل 
مربوط به خود تمرین تصمیم گیری داشته باشند.

مهارت زندگی

 روش هایی برای
 تصمیم گیری منطقی

یکی از رذایل نفسانی، شرک ورزیدن اســت که به وسیله اسباب و 
عللی از قبیل جهل وفقر و شک و مانند اینها شخص معتقد به مواردی 
 می شــود که قابلیت خدایی ندارند و یا غیر خــدا را موثر باالصاله 
می داند و یا در پرستش، غیر خدا را می خواند و یا نیتی را به همراه 

عمل عبادی شریک قرار می دهد.
آنچه مشترک می پندارد و متوسل می شود گناه است و ادامه فکر 
شــرک منجر به حبط اعمال و نفاق می گردد که خسران دنیوی و 
اخروی را می خرد و به حیله شیطانی،آتش شرک روز به روز زیادتر 

می شود.

علی بن حسکه
ســهل بن زیاد آدمی گوید: بعضی از دوســتان ما به امام حســن 
عسکری)ع(  نامه نوشــتند که: »علی بن حســکه« مدعی است از 
دوستان و مریدان شماست و معتقد است که شما خداهستید. او باب 
سوی شما و پیامبر)ص( است و عقیده دارد که نماز و زکات و حج و 
روزه معرفت شماست و هرکس بر این عقیده باشد، مومن کامل است 

و بقیه اعمال نماز و روزه از او ساقط می شود؟!
امام)ع( در جواب نامه نوشتند: علی بن حسکه دروغ می گوید، لعنت 
خدا بر او باد من او را جزو دوســتانم نمی شناســم. به خدا سوگند 
محمد)ص( و پیامبران قبــل از او به یکتاپرســتی و نماز و زکات و 
روزه و حج و والیت مبعوث شــدند. پیامبر )ص( کســی را به سوی 
خدای یکتا بدون شریک دعوت نکرد ماهمه جانشینان رسول خدا 
و بندگان خداییم و برای او شــریک قائل نیســتیم اگر یکی از آنان 
 را دیدید)به خاطر حرف های شرک( با ســنگ مغزش را متالشی 

سازید.
»علی بن حســکه« عقاید انحرافی داشــته و شــاگردانی همانند 
قاســم شــعرانی و یقطینی و ابن بابا و محمد بن موسی شریفی را 
 پرورش داده بــود که امام)ع( با ایــن جمله کــه ) از اینان بیزاری 
 می جویم و خدا آنها را لعنت کند این عقیده شــرک آلود را تخطئه

 کردند.(

باغ 
کاغذی

داستان علمی - تخیلی »راز قلعه افالک« نوشته »حمید نوایی               
لواسانی« به گروه سنی نوجوانان معرفی می شود.

کتــاب در 8 فصل بــا عناوین:»اعالم خطر«، »نشــانه  هاى 
تمدن  باســتانی«، »راز قلعه«، »مسافران ســرزمین دور«، 
»گمشدگان«، »برفراز ســیاره زاکس«، »هوشمندان حیات 
برتر«، »آردها و تصاویر سه  بعدى« تدوین شده است. داستان 
دربــاره دخترى به نام نیلوفر اســت که همراه پــدر و مادر و 
برادرش در یکی از شــهرک  هاى اطراف قلعه »فلک افالک« 

در خرم آباد زندگی می کند.  پدر نیلوفر، مســئول موزه قلعه 
است. یک شب  نیلوفر همراه با معلم جغرافی و دوستانش براى 
دیدن شهاب  هاى  آسمانی به قلعه می روند. وقتی نیلوفر براى 
پیدا کردن نقشــه  مقوایی  اش که باد با خود برده بود از جمع 
دوستانش جدا می شــود، به   برج دوم قلعه می  رسد و در آنجا 
انعکاس نور و حرکت عجیبی از نور توجه  اش را جلب می کند 
و براى پیدا کردن راز آن شبح به سمت برج  چهارم قلعه پیش 

می  رود که ناگهان در یک تونل می  افتد و...

راز قلعه افالک شرک

دنیای وحش پر از راز و رمز و دانستنی های جالبی است 
که اطالع از آنها خالی از لطف نیست. در ادامه به برخی از 

این عجایب اشاره می کنیم.
- سازمان جاسوسی آمریکا )CIA( در یکی از پروژه های 
خود 20 میلیون دالر هزینه جهت تربیت یک گربه برای 
جاسوسی در شوروی خرج کرده بود، اما این گربه در آنجا 

با یک تاکسی تصادف کرده و کشته شد!
-گربه ها به صــورت کلونی های زوج بهتــر با هم کنار 
می آیند. بهتر است تعدادی زوج از آنها را نگه دارید مثال 

دو یا چهار گربه به جای سه یا پنج گربه.
- از قرنیه چشــم کوسه در ســاخت لنز طبی 
استفاده می شود و نخاع آن برای قرص های 

مخصوص استحکام استخوان، کاربرد دارد.
- شب پره ها قدرت پرواز خود را در زمان زلزله 

از دست می دهند.
- گاوها در حالت ایستاده هم به خواب می روند 

اما فقط در حالت نشسته قادر به خواب دیدن هستند.
 - تمســاح ها تا 100 ســال عمر می کنند که برای یک 

خزنده،رکورد محسوب می شود.
- سرماخوردگی و ســایر بیماری های واگیردار انسان به 

گوریل ها هم منتقل می شود.
- دید ببرها در شب، شــش برابر بهتر از دید انسان ها در 

روز است.
- هفتاد درصد DNA انسان 

و حلزون، یکسان است.

دانستنی های جالب از دنیای حیوانات 
دانستنی ها

حرف حساب

خودت را بشناس
خویشتن را بشناس، این تمامی دانش است.

آدمی تازه در پایان شــناخت همه چیزها، خود 
را خواهد شــناخت. زیرا آن چیزها فقط مرزهای 

بشر هستند.
 »سپیده دمان«
فریدریش نیچه

لیموزین هیتلر به حراج گذاشته می شود

خودروی سواری ادولف هیلتر، رهبر آلمان نازی  در ماه ژانویه 2018 
میالدی به فروش می رســد. هیتلر از این خودرو در خالل سال های 
1939 تا 1941 میالدی برای حضور در مراسم های رسمی و رژه های 
ارتش آلمان استفاده کرده است.خودروی سواری ادولف هیلتر »رهبر 

آلمان نازی « در ماه ژانویه 2018 میالدی به فروش می رسد.
به گزارش الیف رو؛ این خودرو از نوع مرسدس بنز »770کا« است که به 

صورت اختصاصی برای هیتلر، طراحی و ساخته شده است.
به گفته برگزار کنندگان این حراجی، این خودروی مرســدس دارای 
هشت سیلندر بوده که حداکثر سرعت آن 160 کیلومتر بر ساعت است 
و 7.7 لیتر بنزین مصرف می کند.خودروی لیموزین هیتلر بعد از سال 
1941 میالدی به دســت آمریکایی ها افتاد و سال ها میان کلکسیونر 
های این کشور، دست به دست شــد، اما اکنون در حراجی رسمی در 

آلمان به فروش خواهد رسید.

جدول شماره 2340

افقی
1- گلو - حکمت ماوراءالطبیعه

2- روایتگر - رمز پیروزي است مایعي از نشاسته 
و صمغ درختان که به پارچه مي زنند

3- حاجت و نیاز - امپراتوري روم شرقي - دومین 
دو رقمي

4- پیمانه - تگرگ - صوت شگفتي
5- ترکیب جوهر نمک و آمونیاک - قیادت

6- رطوبت - شهري در استان آدربایجان غربي 
- پادشاه

7- مصالح حاصل از تخریب ساختمان - نویسنده 
فرانسوي اثر »عهد بزرگ« - مشیانه

8- غیر ممکن - آرزوهاي نفســاني - خرامنده 
با شادي

9- گیاهي مانند ني کــه در جاهاي مرطوب مي 
روید - قواي نظامي - سقف خانه

10- ســهل انگاري - مقــدار - در صد درجه به 
جوش مي آید

11- فیلسوف آلماني قرن نوزدهم - لبه شمشیر
12- نشانه مصدر جعلي - صمغ صنوبر - مهلت دادن

13- از حکماي قرن ششــم که شاگرد ابن سینا 
بود - گیاهي بیاباني و خود رو - نیاکان

14- زگیل - شکستني ورزشي - سمبل
15- فیزیک دان فرانسوي و مخترع اولین ماشین 

بخار پیستوني - آش بلغور گندم
عمو دی

1- چراگاه ، علفزار - خشنود - ناپسند
2- پرنده اي کوچک و خوش آواز - شوم - چاق 

و فربه
3- چوب گازران - پیشــواي مذهبــي یهود - 

سرپرست
4- ساز هفت بند - چابلوس و متملق - امپراطور 

روم که با بربرها جنگید و پیروز شد
5- گیاهي سمي - آزادگان

6- معشوق - غار - شیره خشکیده گون
7- از بحور شعر - پیروي کننده - ظرف نگهداري 

سرکه
8- درختي با دانه هاي خوشبو - گیاهي صحرایي 

و معطر شبیه نعناع - گاز تبلیغاتي
9- لنگه بار - از پســران کوروش هخامنشي - 

تاریکي شب
10- از آثار هومر یونانــي - داد و فریاد کردن - 

سختگیري
11- صاحب گفتار و کردار نیک - کهنه شدن

12- رمز عملیات پیــروز مندانه »فتح المبین« 
بود - چست و چابک - گلیم دراز

13- پارسایي - از حواریون مسیح )ع( - آهنگر
14- تکیه کالم درویش - از ایاالت آمریکا - ماه 

شمسي
15- حمله کردن - مضطرب - اسب پاالني
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جالب ترین لباس  مهمانداران هواپیما در جهان

شرکت هواپیمایی آالسکا ادعا می کند جالب ترین لباس مهمانداران 
هواپیما را در جهان طراحی کرده اســت!  این لباس ها که برای کادر 
پرواز و کارکنان زمینی فرودگاه توســط لولی یانگ،یک طراح سطح 
باالی مد ، طراحی شــده  اند اخیرا در یکی از آشیانه های این شرکت 

رونمایی شدند.
 چند وقت دیگر130 نفر از کادر پرواز و کارکنان این شرکت به مدت 
دو ماه به طور آزمایشــی یونیفرم جدید این شــرکت را می پوشند. 
در ادامه تصویری از مراســم رونمایی از یونیفرم های جدید شرکت 

هواپیمایی آالسکا را می بینید. 
این در حالی است که بســیاری از کشورها از جمله ایران سال هاست 
در یک قالب  از فرم های تکراری و به دور از نوآوری و یا حتی اصالتی 
 خاص پیــروی می کند و در ایــن بین جای خالی ایــده های خالق 

به چشم می آید.

  قاب روز

بازسازی قدیمی ترین گلخانه جهان 

سیره بزرگان
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