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شرکت عمران شهر جدید بهارستان

آگهی فراخوان عمومی فروش
 شماره 96/20  )نوبت دوم(

بمناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران
شرکت عمران شهر بهارســتان در نظر دارد تعدادی محدود از زمین های مسکونی خود را بصورت 
بسته های پیشنهادی ویژه تعاونی های مسکن، از طریق فراخوان عمومی فروش با شرایط نقد و اقساط 

به فروش برساند. 
تعاونی های محترم مســکن می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ 96/11/5 تا تاریخ 
96/11/25 به شرکت عمران شهر بهارستان واقع در شهر جدید بهارستان خیابان الفت شرقی انتهای 
 خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شــماره تلفن 96-36861090 داخلی 213 دفتر فروش تماس حاصل

 نمایند. 
www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی

@omranbaharestan :)کانال اجتماعی شرکت )تلگرام
م الف: 134677

وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

به بهانه حضور »منصور ابراهیم زاده« در سپاهان؛

بازگشت برای اثبات

بدون شــک درخشــان ترین دوران مربیگری خود را با »ذوب آهن«ی 
سپری کرد که تا فینال لیگ قهرمانان آسیا رفت. ذوب آهنی که همه را 
شوکه کرده بود و هیچ تیمی حتی »الهالل« با آن همه دبدبه و کبکبه و 
ادعا و امکانات حریف آن نشد. همان بازی خاطره انگیز در سال 2010 که 
تحسین afc را هم به دنبال داشت. آن سال ذوب آهن قهرمان آسیا نشد 
اما »منصور ابراهیم زاده« کاری کرد کارستان و نام خودش را به عنوان یک 
مربی متفکر و صاحب دانش و موفق در لیست مربیان ایرانی ثبت کرد و 
چندسالی هم به واسطه همین موفقیت، پیشنهادهای ناب و درجه یکی 
به دستش رسید. پیشنهاداتی وسوسه انگیز که ابراهیم زاده را در لیست 

گران قیمت ترین مربیان ایرانی هم قرارداد. 
تیم مدیریتــی و مربیگری به همراه بازیکنانی کــه آن موفقیت بزرگ و 
ماندگار  در تاریخ فوتبال ذوب آهن و ایران را رقم زدند، پس از مدتی به 
همراه تعدادی از بازیکنان همان تیم، از ذوب آهن جدا شــدند. »مجید 
صالح« که رفت، عده ای می گفتند دلیل اصلــی موفقیت ابراهیم زاده، 
حضور همین آنالیزور بوده و درواقع او مغزمتفکر پشــت پرده تیم بوده 
اســت. صالح بعدها تصمیم گرفت به واســطه همین رزومه و احتماال 

تعریفاتی که می شــد و می شــنید، از ابراهیم زاده جدا شده 
و مســتقل کار کند. تجربه خوبی اما نبود و این اســتقالل، 
درنهایت محوشدن تدریجی او و بازگشت این کارشناس-

مربی به همان میز و صندلی کارشناسی مسابقات فوتبال 
خارجی در رسانه ملی را به دنبال داشت. 

از تیم مدیریتی با حاشیه هایی که برایشان به وجود آمد، دیگر 
خبری نشد و پرونده حضورشان در فوتبال تقریبا 

خاتمه یافت. ستاره هایی مثل »خلعتبری« و 
... هم مدتی را ســرخوش از همان تجربه 
حضور در فینال چمیپونزلیگ آســیا، با 
پیشنهادات عالی سپری کردند و دوران 
اوج آنها هم خیلی طول نکشــید. این 
روزها از خلعتبری کــه برای جذبش 
میان سپاهان و پرســپولیس رقابت 
بود و سرودست می شکستند، خبری 
نیســت. بازیکنی که به نظر می رسد 

حضور در فوتبال کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و پول پاروکردن در همــان منطقه، او را از 
فوتبال اشــباع کرد! یا ســتاره ای مثل »فرشید 
طالبی« به بازی در سریال تلویزیونی روی آورد. 
و اما »منصــور ابراهیم زاده« کــه حتی زمانی 
نامش در میان گزینه های اصلی سرمربیگری 

تیم ملی فوتبال ایران هم دیده می شد ولی درنهایت »سرمربی موقتی« 
تنها دستاورد همه گمانه زنی ها در آن روزها درباره این مربی بود. در تمام 
این سال ها، همواره یک پای ثابت سرمربیگری »سپاهان« نیز بوده است. 
هروقت مربی خارجی جواب نداده و گزینه مربی بومی مطرح شــده، نام 
»ابراهیم زاده« هم به میان می آمد و به نظر می رسید خودش هم بی میل 

نیست؛ اما هیچ وقت نمی شد . 
مربی که سال ها عنوان »کمکی« را با خود یدک می کشید و در سال های 
حضورش به عنوان مربی و سرمربی به »آقای نایب قهرمانی« لقب گرفته 
بود، پس از ذوب آهن، به نفت تهران وراه آهن و  پیکان و مس کرمان رفت. 
بهترین خاطره اش از مربیگری اما همان دوره حضور 4 ســاله حضور در 
ذوب آهنی بود که با آن تا نایب قهرمانی آسیا پیش رفت. آن زمان گفته 
می شــد ابراهیم زاده بدون حمایت های مدیریتی و ستاره هایی که در 
اختیار داشت و مشــاوره های صالح و به لطف حمایت های مالی سرشار 
کارخانه، نمی توانســت به چنین موفقیتی دست پیدا کند. یکی دیگر از 
عوامل موفقیت او را هم »بی تماشاگربودن« ذوب آهن عنوان می کردند و 
اینکه ذوب آهن به جز چند لیدر حقوق بگیر در باشگاه، هواداری ندارد که 
یقه مربی و بازیکن را بگیرد و اگر تیم نتیجه نگرفت، ورزشگاه را به جهنم 
 تبدیل کند و ابراهیم زاده در چنین تیم بی حاشــیه، آرام، منظم و البته 

بی تماشاگری توانست به آنچه می خواهد برسد. 
این شرایط خوب در ســایر تیم هایی که آقامنصور هدایت آنها را 
برعهده داشت، دیده نمی شد. ابراهیم زاده هم کم کم از کانون 
توجهات دور شــد و دیگر از پیشــنهادهای فوق العاده و حتی 
میلیاردی خبــری نبود تا اینکه »کرانچار« در ســپاهان به در 
بسته خورد و این بار دیگر قسمت شد »منصور« و »سپاهان« 

به هم برسند.
سپاهان پول دارد، بازیکن دارد، مدیریت ساکت 
را ندارد اما به هرحال مدیــر دارد)!(، هوادار 
پروپاقرص و متعصب هم تــا دلتان بخواهد 
 دارد. هوادارانــی که ازقضا کــم حوصله و 
بی صبر هستند. تجربه نشان داده معموال با 

تراول هم ساکت نمی شوند! 
کار منصور در این تیم سخت است اما حضور 
در ســپاهانی که تا جام باشگاه های جهان هم 
رفته و موفق ترین تیم دهه 80 فوتبال ایران لقب 
گرفته و حاال برای سقوط نکردن به دسته یک 
می جنگد، قطعا برای این مربی چالش جذابی 
اســت. باید ثابت کند در این سال ها نامی که 
درکرد، شایسته کسب آن بوده و نان همان یک 
نایب قهرمانی در آسیا را نخورده است مثل همان 

گلی که خداداد به استرالیا زد! 

سما  مطیعی

چشم بادامی ها، عمده ترین کشور صادرکننده به مقصد گمرک نصف جهان هستند؛

بازار اصفهان در انحصار چین
3

شعارهای برفی!
وقتی »اسنپ« و »تپسی« به بهانه بارش برف گران می شوند؛
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بازگشت برای اثبات
به بهانه حضور »منصور ابراهیم زاده« در سپاهان؛
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برخینهادهایاصفهانبیشازظرفیتقانونعملمیکنند
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان:
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افزایشقدرتدفاعی،ازدستاوردهایانقالباسالمیاست
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

11

 استاندار اصفهان تمام ارگان ها را 
موظف به ارائه برنامه برای مبارزه با اعتیاد کرد؛

8
 آماری که

 زیبنده اصفهان نیست

 مشاهده ذرات آهن 
در ریه شهروند اصفهانی

8

افتتاح196میلیاردریالپروژه
آبوفاضالبدردههفجر

11

گرایشاصفهانیها
بهفرزندخواندگیکودکانمعلول
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 عضو هیئت علمی گروه فیزیک
 دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

9

عملکرد موفق حافظان قرآنی اصفهان در آزمون های قرآنی نشان می دهد؛

نصف جهان؛  پیشرو در حفظ قرآن
حفظ قرآن کریم به این دلیل که بهترین شیوه انس با کالم 
الهی است، جایگاه مهمی در روایات رسیده از پیامبر )ص(  
و ائمه اطهار )ع( دارد؛ به طوری که رسول اکرم )ص( می فرمایند: »درجات 
بهشت به تعداد آیات قرآن است، چون صاحب قرآن وارد بهشت شود به 

او گفته می شود بخوان و باال برو که هر آیه ای را درجه ای است؛ پس...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات های اجرایی ذیل را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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حمید   وکیلی

اخیرا  با تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد در کنار 
دستگاه ها و ارگان ها، قوای سه گانه هم اقداماتی را انجام داده اند تا میزان 
این فسادها را کاهش دهند. یکی از دســتگاه هایی که از حدود دوسال 
پیش فســاد در آن بحث برانگیز شده بود؛ دســتگاه قضاست. بازداشت 
یکی از قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک با حکم 15 سال حبس یکی  

از فسادهایی بود که سال قبل مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت.
به گفته حجت االسالم اژه ای، ســخنگوی دستگاه قضا در سال گذشته 
بیش از 50 قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس دستگیر و 185کار چاق 

کن و دالل در این دستگاه بازداشت شدند.

 

اولین اقدامات مبارزه با فســاد در سال 95 در این دســتگاه انجام شد؛ 
اما رییس قوه قضائیه پنجشــنبه گذشــته در گردهمایی رؤســای کل 
دادگستری ها و دادستان های مراکز استان سراسر کشور برای جدی تر 

گرفته شدن مبارزه با فساد در این دستگاه تاکیداتی  داشت. 
حجت االسالم آملی الریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری ها گفت: 
»فساد در دستگاه قضائی حتی اگر کم باشــد باز هم برای ما بسیار زیاد 
است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دســتگاه متولی مبارزه با فساد 
خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضائی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر 
این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضائیه حساسیت تام 
داشته باشند. به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه 
فسادی از ســوی بنده و دســتگاه های نظارتی تحمل نخواهد شد و در 

آینده طبق برنامــه ای خاص،  آرای دادگاه عالــی صالحیت قضات پس 
از تایید در دادگاه عالی تجدید نظر و تاییــد رییس قوه قضائیه همراه با 
نام و تصویر قضات متخلف در رسانه ها منتشــر خواهد شد. این در واقع 
اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گالیه ای باقی 
 نماند و بدانند فســاد و ارتکاب جرائم در دســتگاه قضایی تاوان بزرگی 

خواهد داشت.«  
حجت االسالم والمســلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه 
هم روز گذشته اظهار کرد: رهبر معظم انقالب در دیدار با مسئوالن عالی 
قضائی بر دو نکته مهم تاکید داشتند:» یکی برخورد علنی با قضات فاسد 
و دیگری معرفی قضات خدوم و درســتکار. ریاست محترم قوه نیز بر هر 

دو جهت تاکید دارند.«
اواخر آذرماه سال جاری، محمود صادقی که خود یک از حامیان دولت 
روحانی بود نســبت به وجود فســاد در دولت انتقاد کرد و گفت: چرا با 
مفسدان همکاری می کنیم و از افشای نام بدهکاران کالن هراس داریم؟

وی افزود:» اگر دنبال مبارزه با فساد هســتیم، از خودمان شروع کنیم. 
باید اراده و عزم جدی در همه نهادهای کشور اعم از قوه مقننه، قضائیه و 

مجریه برای مقابله با فساد صورت گیرد.«
قوه قضائیه  برای مبارزه با فســاد وارد میدان شــده اما آیا در دولت هم 
اقدامی برای این کار صورت گرفته اســت؟تاکیدات رییس دستگاه قضا 
نشــان دهنده حداقل هشــدار جدی به قضات، برای مبارزه با فساد و 
توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری است.اسحاق جهانگیری در اواخر 
خردادماه 96  در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته 

بود: »مبارزه با فساد در دولت دوازدهم ادامه می یابد.«
 بر اســاس نظر کارشناسان مســائل سیاسی پس از گذشــت بیش از 
6 ماه هنوز اقدام بــه خصوصی برای مبــارزه با فســاد در دولت انجام 
نشــده بلکه اختالس هایــی همچون اختــالس100 میلیــاردی در 
وزارت نفــت هم اتفاق افتــاده اســت.قوه قضائیه وارد عرصــه مبارزه 
با فســاد  شــده و امید اســت دولت هم  به عنوان مهم ترین دســتگاه 
اجرایی کشــور پا به عرصــه مبارزه با فســاد از جمله فســاد اقتصادی 
 بگــذارد بلکه از حجم مشــکالت کشــور از جملــه رکــود   اقتصادی 

کاسته شود.

ترامپ: 
ممکن است کارمان با اتحادیه 

اروپا به جاهای باریک بکشد
رییس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با یک رســانه 
انگلیسی که بخش هایی از آن منتشر شده از سیاست 
اتحادیه اروپا در تجارت با آمریکا انتقاد کرده و گفته 
ممکن است کارش با این اتحادیه »به جاهای باریک 
بکشد.« طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ در 
مصاحبه با شبکه خبری »آی تی وی« گفته است: »ما 
نمی توانیم محصوالتمان را برای آنها بفرستیم. خیلی 
خیلی سخت است. با وجود این، آنها محصوالتشان 
را برای ما می فرســتند،بدون اینکه مالیاتی در کار 
باشد؛ مالیات اندکی از آنها گرفته می شود. این خیلی 

غیرمنصفانه است.«

وزیر فرانسوی درباره اعدام 
داعشی ها هشدار داد

 »نیکول بلوبه« وزیر دادگستری فرانسه اعالم کرد 
 در صورتی که علیه فرانســوی هایی که در صفوف 
داعش جنگیده اند، در ســوریه و عراق حکم اعدام 
صادر شــود، پاریس مداخله خواهد کرد. بلوبه در 
گفت وگوی مطبوعاتی گفت: »طبعــا، اگر امور در 
ارتباط با مجازات اعدام باشــد، دولت فرانسه وارد 
خواهد شد.« وی در پاسخ به نحوه عمل دولت فرانسه 
در چنین وضعیت احتمالی گفت که دولت فرانسه از 
طریق مذاکره با دولت ذی ربط مداخله خواهد کرد. 
این اظهارات در حالی مطرح می شــود که بحث و 
جدل در فرانســه درخصوص شهروندان فرانسوی، 
که به گروه های تروریستی در سوریه و عراق ملحق 
و توسط مسئوالن این دو کشور بازداشت شده اند، 

باال گرفته است.

از سرگیری عملیات ارتش سوریه 
در غرب شهر »ابوالظهور« ادلب

ارتش ســوریه و نیروهای متحدش در ریف جنوبی 
ادلب با آغاز مجدد عملیات خود به ســمت شهرک 
ابوالظهور موفق شــدند کنترل ارتفاعات راهبردی 
»العزو« را به دست گیرند.ارتش سوریه و نیروهای 
متحد عملیات خود در محور شهرک »ابوالظهور« 
در استان ادلب را از سرگرفتند.در این عملیات که 
در ریف جنوبی ادلب مجددا آغاز شده، ارتش سوریه 
توانست در غرب شهرک ابوالظهور پیشروی داشته 
باشد.یک منبع نظامی به وبگاه خبری »مراسلون« 
گزارش داد که ارتش ســوریه توانسته است کنترل 
ارتفاعات و مزارع »العزو« در غــرب ابوالظهور را به 

دست گیرد.

هاآرتص:
رایزنی نتانیاهو با پوتین درباره 

ضرب االجل برجامی ترامپ
یک رســانه صهیونیســتی گزارش داده »تثبیت 
نظامی ایــران در ســوریه« و ضرب االجل »دونالد 
ترامــپ«، رییس جمهــور آمریکا به کشــورهای 
اروپایی برای اصــالح توافق هســته ای »برجام« 
محورهای اصلی گفت وگوی »بنیامین نتانیاهو«، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با »والدیمیر پوتین«، 
رییس جمهور پوتین را در ســفر روز دوشــنبه به 
مســکو تشــکیل خواهد داد. روزنامه »هاآرتص« 
نوشــته انتظار می رود نتانیاهــو در موضوع تالش 
ایران برای »تثبیت حضور نظامی در ســوریه« بر 
حق اســراییل برای جلوگیری از انتقال سالح های 
 پیشــرفته به حزب ا... لبنان از طریق اراضی سوریه

 تاکید کند. 

با تاکیدات مقام معظم رهبری ، مبارزه با فساد مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفت؛

در انتظار مبارزه با فساد
 هشدار رژیم صهیونیستی

 به لبنان درباره نفوذ ایران
ســرتیپ رونین منلیس، ســخنگوی ارتش 
اسراییل، طی یادداشتی به زبان عربی همزمان 
با سفر سید ابراهیم رییســی، تولیت آستان 
قدس رضوی، به لبنان ضمــن مطرح کردن 
ادعا هایی علیه ایران، به لبنان درباره افزایش 
نفوذ ایران و حزب ا... هشــدار داد. رونین در 
یادداشــت مزبور که در پایگاه خبری المصدر 
منتشــر شــده، نوشــت: هنگامی که از من 
خواسته می شــود، عکس )برگزیده( سال در 
رابطه با جبهه لبنان، را انتخاب کنم، حافظه 
من به سفر مشــترک فرمانده جبهه جنوبی 
حزب ا... و دوستش، قیس الخزعلی، فرمانده 
یکی از گروه های شــبه نظامی طرفدار ایران، 
بازمی گردد. اهمیت این عکس در این است که 
مداخله ایران را بیش از هرچیز دیگری نشان 
می دهد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
ادامه داد: با فرا رسیدن ســال ۲018، گمان 
می کنم شایسته اســت که به ساکنان لبنان 
درباره بازی ایران با امنیت و آینده شان هشدار 
داد. سخن، درباره ســال نزاع و امتحان آینده 

موجودیت لبنان است.

سخنگوی مجلس:
  الیحه بودجه ۹۷ دوباره

 در دولت بررسی نمی شود
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به رد کلیات الیحه 
بودجه 9۷ در پارلمان، گفت: براســاس ماده 
186 آیین نامه داخلی مجلس، در شــرایطی 
که کلیات الیحه بودجه مورد تایید نمایندگان 
قرار نمی گیرد، این الیحــه در قالب گزارش 
کمیســیون تلفیق، به این کمیسیون ارجاع 
می شود و نیاز به بررسی در دولت وجود ندارد.

قاسمی در واکنش به اظهارات پادشاه 
اردن؛

سیاست پایدار ایران، کمک 
به صلح و ثبات منطقه ای است

سخنگوی وزارت خارجه با اشــاره به اظهارات 
اخیر پادشاه اردن گفت: سیاست اصولی، پایدار 
و تغییر ناپذیر جمهوری اسالمی ایران همواره 

کمک به صلح، ثبات و امنیت منطقه ای است.
بهرام قاسمی با اشاره به اظهارات اخیر پادشاه 
اردن و طرح موضوعاتی پیرامون سیاست های 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران، این سخنان 
را مغایر واقعیت ها و خواســت مردم و اکثریت 
کشورهای منطقه برای استقرار صلح و امنیت 
پایدار خواند. وی با اشــاره بــه ادعاهایی مانند 
»هالل ایرانی« و »دخالت های ایران در منطقه« 
گفت: این گونه اظهــارات ناعادالنه نمی تواند 
نقش ثبات ساز و تالش بی وقفه ایران در مبارزه 

با تروریسم و کمک به ایجاد امنیت را  نفی کند.

امیرعبداللهیان:
اتهامات وارده به ایران در 
یمن کامال بی اساس است

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
در دیدار نماینده ســازمان ملل در امور عراق 
گفت: اتهامات وارده به ایران در یمن کامال بی 
اساس است. امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره 
به بحران یمن و نمایش های ساختگی اتهام 
موشــکی آمریکا به تهران که توسط ترامپ و 
نیکی هیلی کارگردانی می شود، افزود: اتهامات 
وارده به ایران در یمن کامال بی اساس است و 
تهران هیچگاه از راه حل نظامی در قبال منطقه 
و یمن جانبداری نکرده است. آینده یمن متعلق 
به همه مردم، احزاب و گروه های قانونی یمنی 
اســت و از ابتدا  گفته ایم کــه راه حل بحران 
یمن صرفا سیاسی است. یان کوویچ، نماینده 
دبیرکل سازمان ملل در امور عراق با اشاره به 
مثبت ارزیابی کردن روند سیاســی در عراق، 
گفت: وظیفه ما کمک به دولت و مردم عراق 
برای حفظ اتحاد و اجرای قانون اساسی است. 

عالءالدین بروجردی
رییس کمیسیون امنیت ملی:

امنیت

محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس   
گفت: بهتر اســت اســتمرار طرح تحول ســالمت با 

بازنگری در نحوه اجرای آن همراه باشد.
وی در ارزیابی نســبت به طرح تحول سالمت اظهار 
داشت: اینکه باید هزینه ســالمت مردم تامین شود 
تا آنها تحت فشــار قرار نگیرند، وظیفه دولت است و 
بسیار هم مطلوب به شمار می رود؛ اما باید در کنار آن 
تمهیداتی اندیشیده شود.   عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس افزود: درست نیست از یک سو بودجه این طرح 
را افزایش دهیم و از ســوی دیگــر پرداختی ها را باال 
ببریم آن هم پرداختی افرادی که درآمد باالیی دارند 
و به پرداختی افرادی که درآمد پایینی دارند، توجهی 
نکنیم این موضوع نه تنها موجب رضایت نمی شــود 

بلکه موجی از نارضایتی را هم بودجود خواهد آورد.
حسن نژاد با بیان اینکه باید ســالمت مردم را تامین 
کنیم؛ اما ولخرجی نکنیم، ادامه داد: این طرح قدری 
رضایت ایجاد کرده؛ اما بیمارســتان ها رفته رفته از 
پذیرش دفترچه سرباز می زنند که این موضوع موجب 

نارضایتی شدیدتر خواهد شد. 

باید جلوی ولخرجی ها را 
گرفت

عضو کمیسیون اقتصادی:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

یک زن آواره روهینگیایی با کودکش 
در اردوگاه کاکس بازار بنگالدش

خودم را رجل سیاسی می دانم

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت:سپاه پاسداران، وزارت اطالعات و 
نیروهای مرزی در برخورد با تروریست ها موفق 
بودند.عالءالدین بروجــردی در خصوص اقدام 
سپاه در برخورد با گروه های تروریستی گفت: 
تروریست ها در سال های گذشته تالش زیادی 
برای نفوذ به کشــورمان کردند. گروه هایی را 
تعلیم داده و به مرزهای ایران می فرســتند به 
طور ویژه داعش در این زمینه فعال است ولی 
سپاه پاسداران در موارد متعددی با آنها در مرزها 
مواجه شده است. وی ادامه داد:سپاه پاسداران، 
وزارت اطالعات و نیروهای مرزی در برخورد با 
تروریســت ها موفق بوده اند و این چالش ها با 
توجه به بحران ها در منطقه در آینده نیز ادامه 

خواهد داشت.

سپاه، عملیات داعش در 
غرب کشور را خنثی کرد

آیت ا...علم الهدی
امام جمعه مشهد:

روحانیت

رییس فراکســیون زنان مجلس با بیان اینکه خود را 
رجل سیاسی می دانم، افزود: همه نمایندگان زن که 
در مجلس شورای اسالمی حضور دارند یا زنانی که در 

کابینه هستند، رجل سیاسی محسوب می شوند.
پروانه سلحشوری با بیان اینکه شورای نگهبان برای 
تفسیر مفهوم رجل سیاســی فراخوانی داده بود ولی 
بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک نفر از 
اعضای شورای نگهبان اعالم کردند که اصال زنان جزو 
رجل محسوب نشوند، بیان کرد: یکی دیگر از اعضای 
شــورای نگهبان در مصاحبه ای بیان کرد که هنوز به 
تفســیر قطعی در خصوص مصادیق رجل سیاســی 
نرسیده ایم و این همه تعلل در تفسیر این مفهوم قابل 

درک نیست.
وی با بیان اینکــه به عنوان رییس فراکســیون زنان 
مجلس نامه ای را به شــورای نگهبان ارسال خواهیم 
کرد تا این شورا تفســیر خود را از رجل سیاسی بیان 
کند، ادامه داد: همچنین درخواست برگزاری دیداری 
را با اعضای شورای نگهبان می دهم تا در خصوص این 

موضوعات جلسه ای برگزار شود.

خودم را رجل سیاسی 
می دانم

رییس فراکسیون زنان مجلس: 

پارلمان

امام جمعه مشــهد گفت:مشــکل کشور در 
ایجاد اشــتغال عدم وجود برنامه بوده و دولت 
با مدیریت وضع موجود می تواند تعداد باالیی 

شغل ایجاد کند.
آیت ا... ســید احمد علم الهــدی اظهارکرد: 
جمهوری اسالمی ایران نظامی مردم ساالر بوده 

و دلیلش برگزاری انتخابات های مکرر است.
وی افزود: مشهد شــرایطش با گذشته از همه 
جهات متفاوت شده است و آنچه در حوزه اداره 
کار مهم تلقی می شود، مسئله مهم و اساسی 

کار و اشتغال است.
عضو مجلس خبرگان رهبــری تصریح کرد: 
جوانان، بیکار هستند و خانواده هایی که جوان 
بیکار دارند نگران آینده فرزندان خود می باشند 

و باید برای این مهم چاره ای اندیشیده شود.

مشکل کشور در ایجاد اشتغال 
عدم وجود برنامه است

پیشخوان

بین الملل

کارشناس غرب آسیا  گفت: سیاست های ریاض تابعی از سیاست های 
آ مریکاست و ســعی می کند یک جبهه عبری- عربی را علیه ایران 

سازماندهی کند.
 حسن هانی زاده ،کارشناس غرب آسیا با بیان اینکه به موجب این 
 طرح، محمد بن سلمان از فلســطینی ها خواست تا برای همیشه از
 بیت المقدس چشم پوشــی کنند و به جای بیت المقدس منطقه 
ابودیس در کرانه غربی را به عنوان پایتخت فلسطین برگزینند، گفت: 

 عالوه بر این دولت آینده فلســطین نباید درباره مسئله مهاجران و 
رانده شدگان از اراضی اشغالی و بازگشت آوارگان فلسطینی بحثی 
به میان آورد. وی با اشــاره به اینکه محمد بن سلمان متعهد شد در 
صورتی که فلســطینی ها از بیت المقدس چشم پوشی کنند،  تمام 
هزینه های آینده دولت فلسطین را تامین خواهد کرد، افزود: ولیعهد 
عربســتان این طرح را به محمود عباس ارائه کــرد؛ اما با مخالفت  

تشکیالت خودگردان، حماس و جهاد اسالمی مواجه شد.

هانی زاده با بیان اینکه ریاض با فشار به فلسطینی ها سعی می کند 
تا آنها از بیت المقدس چشم پوشــی کنند، خاطرنشان کرد: اکنون 
عربستان در کنار رژیم صهیونیستی قرار دارد و روابط سعودی ها و 

صهیونیست ها کامال آشکار شده است.
 وی ادامه داد: عربســتان می خواهد نقش رژیم صهیونیستی را در 
منطقه پر رنگ جلوه دهد و از نفوذ ایران در کشــورهای اسالمی و 

عربی جلوگیری کند.

ادعای رسانه آمریکایی:
عربستان به دنبال ساماندهی جبهه عبری _عربی علیه ایران است

 خواب زمستانی!

 شهرداری و مدیریت 
بحران در کما!

 بودجه به در بســته 
خورد!

 بخت بد بودجه!
 جبهه ضدانقالب یمن

 به هم ریخت

کلیات الیحه بودجه رد 
شد

 تغییر بودجــه به نفع 
مردم

مهــران عبدا... پور، وکیل مدافع حمید بقایی گفته اســت 
که پرونده موکلش برای رســیدگی به شــعبه 68 دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و قرار است در تاریخ 14 
بهمن ماه جاری به پرونده بقایی در این شعبه رسیدگی شود.
بر اساس آنچه خود بقایی مدعی شده، شعبه 105۷ دادگاه 

کارکنان دولت او را در ارتباط با عناوین اتهامی موجود در پرونده مجموعا به 63 سال حبس محکوم کرده است 
که بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسالمی، اشد مجازات یکی از عناوین اتهامی مطرح شده، اجرا می شود.

نکته جالب این است که پرونده سعید مرتضوی، مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز در دست رسیدگی 
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد و آن طور که مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی 
گفته، قرار است دو روز بعد از رسیدگی به پرونده بقایی یعنی 16 بهمن ماه جاری به پرونده مرتضوی رسیدگی 

شود.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب در یادداشتی نوشت: 
دستگاه قضائي باید مردم را نسبت به استقالل دادگاه ها مجاب 
کند، به صرف این ادعا که ما سیاسي نیستیم و مستقل هستیم، 
کسي باور نخواهد کرد. به نظر می رسد که یک برداشت ناصواب 
و نادرست از مسائل اجتماعی موجب شده است که در ایران به 

جای آنکه دادگاه ها فصل الخطاب مجادالت و ابهامات و تردیدها باشند، خودشان موضوع مجادالت و تنش های بیشتر 
می شوند. نمونه روشن آن پرونده آقای سعید طوسی است؛ پرونده ای که خبر آن به صورت افشاگرانه و از یک رسانه 
فارســی زبان خارجی و نه از طریق عادی به افکار عمومی راه یافت و منشأ مجادالت گوناگونی شد. شاید مسئوالن 
قضائی به جامعه و مردم انتقاد کنند که چرا نسبت به حکم صادره آنان بی اعتماد هستند؟ این اعتراض چندان وارد 
نیست، بلکه این وظیفه دستگاه قضائی است که اعتماد مردم را به دست آورد. حتما باید نگاهی به دادگاه های گذشته 

بیندازد تا ببیند چرا مردم بی اعتماد هستند؟

 پرونده بقایی
  و مرتضوی
 روی میز یک قاضی

فعال سیاسی اصالح طلب:

دستگاه قضائی باید 
مردم را مجاب کند

 

 چرا با مفسدان 
همکاری می کنیم 

و از افشای نام 
بدهکاران کالن 

هراس داریم؟
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 تجمع کارگران کارخانه کاشی نیلو 
برای دریافت حقوق

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

شرط و شروط برای کاهش 
تعرفه خودروهای هیبریدی

رییس سازمان توســعه و تجارت، پیش شرطی 
را برای کاهش تغییر تعرفــه واردات خودروهای 
هیبریدی اعــالم کرد. اعالم تعرفه هــای واردات 
خودرو، یکــی از داغ ترین مباحثی اســت که در 
6 ماه گذشــته نقل تمام محافل خودرویی کشور 
بود و سرانجام با اعالم قوانین جدید تعرفه، توسط 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظارها به پایان 
رسید.اما یکی از نکات قابل توجه در دستورالعمل 
جدید دولت، افزایش 9 برابری تعرفه خودروهای 
هیبریدی بود که صدای بسیاری از کارشناسان و 

متخصصان خودرو و محیط زیست را درآورد.
با وجود اینکــه آلودگی هوا در کالن شــهرهای 
کشــور بیداد می کند و تعداد روزهــای پاک در 
تهران هر سال کاهش می یابد، تعرفه های جدید 
اعالم شــده برای خودروهای هیبریدی، به طور 
عملی خریداران و بازار را به ســمت خودروهای 
بنزینی و افزایش آالیندگی ســوق می دهد و این 
اتفاق بســیار عجیبی اســت.میزان تعرفه  کمتر 
واردات خودروهــای هیبریدی تا پیــش از این 
مشوقی در جهت فرهنگ ســازی و هدایت مردم 
به سمت استفاده از خودروهای پاک بود و باید از 
مســئوالن دولتی و به ویژه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درخواســت کرد مبنای تصمیم گیری 
برای افزایش 9برابــری تعرفه  واردات خودروهای 
هیبریــدی را اعــالم کنند؛ آن هم در شــرایطی 
که خودروهــای بنزینی تنها مشــمول افزایش 
 حداکثر ۳۰ درصدی در حقوق گمرکی و ورودی 

شده اند.

بازار

شارژر گوشی

صرفه جویی یک میلیون دالری 
با تولید گاز استریل

با راه اندازی بزرگ ترین خط تولید گازهای استریل 
چند پدی اتاق عمل در اصفهان، ساالنه بیش از یک 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی حاصل شده است. 
مدیر عامل شــرکت تولیدی تجهیزات پزشکی 
یک بار مصرف در استان اصفهان  گفت: با راه اندازی 
این خط تولید با 2۰میلیارد ریال هزینه، ســاالنه 
بیش از 1۰میلیون بسته گاز چندپدی اتاق عمل 
در اندازه های مختلف تولید می شود.  این تولید 
کننده کشــورمان گفت: با توجه به سابقه دیرینه 
صنعت نساجی استان اصفهان، درحال حاضر 5۰ 
تا 6۰ درصد تولید انواع باند و گازهای بیمارستانی 

کشور در این استان تولید می شود.
 

نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی 
اصفهان مطرح کرد:

تخصیص آب بدون منبع
 نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در 
پاسخ به این ســوال که زیاده خواهی های استان 
همجوار در تخصیــص آب را چگونه می توان حل 
کرد، گفت: مشکل، اســتان همجوار نیست؛ بلکه 
تخصیص های دولت ها به اســتان های مختلف 
مانند یزد و چهار محــال و بختیاری بدون تامین 
منابع آب است. مشکل، تخصیص آب است درحالی 

که منابع الزم برای آن تامین نشده.
لطف ا... ضیایی اضافه کــرد: نتیجه تامین نکردن 
منابع آب برای تخصیص ها توسط دولت آن شده 
است که آب الزم برای تخصیص های داده شده، از 
حقابه زیست محیطی تاالب گاوخونی و رودخانه و 
سایر حقابه داران تامین شده است. دولت باید برای 
تخصیص های خود منابع آب تامین کند تا حوضه 
از این وضعیت بحرانی خارج شود. مشکل آنجاست 
که دولت بدون تامین منابع به این استان ها مجوز 
داده و آنها نیز بر اســاس مجوز آب را برداشت می 

کنند.
وی اضافــه کرد: تشــدید مشــکالت حوضه در 
خشکسالی ها، ناشــی از ضعف دولت در مدیریت 
برداشت ها و تخصیص هاست. در خشکسالی ها هم 
در باالدست رودخانه زاینده رود همانند سال های 
نرمال آبی برداشت می شــود و در نتیجه در سال 
های خشک، بحران خشکی زاینده رود در پایین 

دست تشدید یافته است.

مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه و 
مسکن و شهرسازی استان عنوان کرد:
 تجهیز راه های برون شهری 
به سیستم حمل ونقل هوشمند

مدیر دفتــر منطقــه ای مرکز تحقیقــات راه و 
 ITS :مسکن و شهرسازی اســتان اصفهان گفت
به معنــای به کارگیری تکنولــوژی نوین از قبیل 
پــردازش اطالعــات، الکترونیــک، ارتباطات و 
سیستم های کنترل و دیگر فناوری های ارتباطی 
و اســتراتژی های مدیریتی به گونه ای هماهنگ و 
یکپارچه، جهت خلق سیستم کارآمد و ایمن تر در 

حمل ونقل است.
حسین حجتی با اعالم این خبر، اظهار کرد: افزایش 
تقاضا در بخش حمل ونقل کشــور، پیامدهایی 
همچون افزایش مالکیت خودرو، استفاده بیشتر 
از وسایل نقلیه و درنتیجه تراکم ترافیک، افزایش 
نرخ رشــد تصادفات، کاهش ایمنــی جابه جایی 
مســافر و کاال، مصرف روزافــزون ذخایر انرژی و 
تخریب محیط زیست را به دنبال داشته است. وی 
افزود: از همین رو، امروزه روش های کارآمدتری با 
رویکرد دستیابی به حمل ونقل پایدار و در پی آن 
توسعه پایدار، موردتوجه فعاالن عرصه حمل ونقل 

قرارگرفته است.

مدیــر کل گمــرک اصفهان درخصــوص آخرین 
آمار گمرک اســتان تا پایان دی ماه، اظهار کرد: در 
راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی 
و استفاده از  سامانه پنجره فرا مرزی، شاهد افزایش 
2۷ درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان  هستیم. 
اســدا... ونهری با اشــاره به درآمد یک تریلیون و 
5۳5میلیارد و ۴۳۴ میلیون ریالی گمرک اســتان 
اصفهان تا آخر دی ماه، گفت: تا پایان دی ماه، ۸51  
قلم کاال به وزن ســه میلیون و ۸۸5  هــزار تن و به 
ارزش یک میلیارد و ۳2۳ میلیون و ۴۳6  هزار دالر، 
به مقصد 1۰۴ کشــور جهان صادر شده  است. وی 
افزود: آمار صادرات اصفهان در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، از لحاظ وزن 61 درصد و از نظر ارزش ۳2  
درصد افزایش  داشته اســت. وی گفت: ۷2 هزار و 
۴22  تن کاال به ارزش ۳2۴ میلیون و 251 هزار دالر 
به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن 9 درصد و از حیث ارزش 
22 درصد افزایش یافته است. احمدی ونهری اظهار 
کرد: ماشــین آالت مکانیکی با ۳۸ درصد، ماشین 

آالت برقی بــا 19 درصد، اجــزا و قطعات منفصله 
ماشــین آالت 11 درصد، کاغذ و مقوا  با ۳  درصد و 
پنبه ۳ درصد، از مهم ترین کاالهای وارداتی گمرک 
اصفهان تا پایان دی ماه بوده است. وی یادآور شد: 
عمده ترین کشورهای صادرکننده به مقصد گمرک 
اصفهان، چین با 19 درصد، آلمان با 15 درصد، کره 
جنوبی با 1۳ درصد، ایتالیا با 12 درصد از کل واردات 

به مقصد گمرک اصفهان بوده اند.

چشم بادامی ها، عمده ترین کشور صادرکننده به مقصد گمرک نصف جهان هستند؛

بازار اصفهان در انحصار چین
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: امسال اشتغال ۴5۰ هزار نفر را هدف گذاری 
کردیم؛ به طوری که بــرای 2۰۰ هزار نفر در بخش 
صنعــت و 25۰ هزار نفر در اصناف فرصت شــغلی 
ایجاد شود که این هدف در بخش اصناف تا دی ماه 
محقق شد. رضا رحمانی اعالم کرد: امسال 2 طرح 
اختصاصی ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه 
کردیم که یکی از آنها بحث استاد شاگردی است که 
در این طرح با ایجاد 2۰۰ هزار شــغل، دولت هزینه 
حق بیمه اشتغال های جدید را تا یک سال پرداخت 
می کند. وی ادامه داد: برنامــه دوم این وزارتخانه، 
طرح کارورزی است که اشتغال 2۰۰ هزار نفری در 
آن دیده شده و دولت بخشی از حقوق آنها را متعهد 

شده است.
رییس اتــاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی 
اســتان اصفهــان با اشــاره به برخی مشــکالت و 
ســختگیری های دســتگاه های مرتبط بــا تولید 
گفت: برخی نهادهای اصفهــان 2۰ درصد باالتر از 
ظرفیت قانون عمل می کنند و همواره صنعتگران 

ما با پلمب، جریمه، مالیات و کم لطفی دســتگاه ها 
روبه رو هستند.

عبدالوهاب ســهل آبــادی خواهان تــالش برای 
رفع چالش های صنعت ســنگ و آجر و پوشــاک 
شهرستان های برخوار و شــاهین شهر و میمه شد 
و با اعالم حمایت اتــاق بازرگانی اصفهان در کمک 
فکری به فعاالن اقتصادی، بر تولید کیفی و توجه به 

صادرات تاکید کرد.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان:

برخی نهادهای اصفهان بیش از ظرفیت قانون عمل می کنند 

بازرس اتحادیه مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان، از صدور دستور تشکیل مرکز تحقیق و توسعه در اصناف اصفهان 
خبر داد. سید محمد سجادیه گفت: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت به اتاق اصناف دستوری داده و از سوی 

آنها به صنوف ابالغ شده است که مرکز تحقیق و توسعه اصناف تشکیل شود.
وی اظهار داشت:  به دنبال رویکردهایی که بازار و فعالیت های اقتصادی به سمت فضای مجازی گرفته است، برای 
تسهیل درحرکت و فعالیت فعاالن صنعت مصنوعات چوب اصفهان، در این عرصه با پارک کسب وکار نوین اصفهان 

ارتباط برقرارشده تا فعاالن این صنعت بتوانند به راحتی و با هزینه کم در این فضا نیز مشغول فعالیت شوند.

مرکز تحقیق و توسعه 
در اصناف اصفهان 
راه اندازی می شود

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،451،000
تومان

731،000نیم سکه
تومان

438،000ربع سکه
تومان

290،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،697
تومان

      قیمت سکه و طال

شارژر دیواری انکر مدل 
A2013 Power Port

 76,000
تومان

شارژر دیواری سامسونگ 
EP-TA20EBE مدل

 17,900
تومان

 Fast شارژر شیائومی مدل
Charging S11c18XIA

 23,000
تومان

 استادی که نامه نوشت 
حقوقش را کسر کنند!

عباس دهقانی نژاد همان استاد معروفی است 
که با نوشتن یک نامه در فضای مجازی معروف 
شــد؛ آن هم نامه ای برای کسر از حقوقش به 

دلیل راضی نبودن وی از کیفیت کالس!

کاریکاتور

 اتاق بازرگانیواردات

کارگران کارخانه کاشی نیلو در اعتراض به دریافت مطالبات 
معوقه خود مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

بیش از صد کارگر کارخانه کاشی نیلوی اصفهان که چندین 
ماه است حقوقی دریافت نکرده اند، با در دست داشتن پالکارد 
و بنرهایی، خواســتار پرداخت مطالبات چندین ماهه خود 

شدند.کارخانه کاشی نیلوی اصفهان با ۳9 سال سابقه تولید و کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور، این روزها درگیر 
مشکالتی است .عضو شورای اسالمی صنایع کاشی اصفهان گفت: متاسفانه تا کنون مشکالت کارگران حل نشده و با 
توجه به تسهیالت کالنی که سهامداران بابت حل مشکالت کارگری و رونق تولید از بانک ها دریافت کردند، متاسفانه 
مرکز هزینه این تسهیالت مشخص نیست و خارج از شرکت صورت گرفته اســت. این برای چندمین بار است که 
کارگران کارخانه کاشی نیلوی اصفهان که مدت هاست با مشکل مالی روبه روست و حقوق کارگران خود را پرداخت 

نکرده، در مقابل استانداری اصفهان تجمع می کنند.

تجمع کارگران 
کارخانه کاشی نیلو 
برای دریافت حقوق

سومین نمایشگاه تخصصی »خودرو و موتورسیکلت های کالسیک، 
خودروهای آفرود« از امروز در اصفهان آغاز می شود و به مدت 5 روز 

برپا خواهد بود.
سومین نمایشگاه تخصصی »خودرو و موتورسیکلت های کالسیک، 
خودروهای آفرود«که تا 1۴ بهمن ماه در محل برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان ادامه خواهد داشت، حدود 1۰۰ خودرو 
کالسیک، 5۰ خودرو آفرود و ۳۰ موتورسیکلت کالسیک را در معرض 

نمایش عموم قرار خواهد داد.

این نمایشــگاه با همکاری کمیته خودروها و موتورســیکلت های 
کالســیک و کمیته خودروهــای آفــرود هیئت موتورســواری و 
اتومبیل رانی استان اصفهان، در ۸ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
و در چهار ســالن برگزار می شــود و تنوع بیشــتری نسبت به سال 
گذشته خواهد داشــت؛ از جمله ویژگی های این نمایشگاه می توان 
به نمایش خودروهای شخصیت های مطرح تاریخی کشورمان مانند 
معتمدالدوله، پسر ظل السلطان حاکم اصفهان در زمان قاجار اشاره 
کرد؛ همچنین انــواع مدل های خودروهای کالســیک با برندهای 

کادیالک، کرایسلر، بنز، بی. ام .و، پژو، رنو و فولکس در این نمایشگاه 
درمعرض بازدید قرار خواهد گرفت. در این نمایشگاه دو غرفه ویژه به 
اتومبیل های تولید داخل در دهه های گذشته اختصاص یافته که در 
یکی از آنها، محصوالتی مانند خودروهای بیوک و شورلت به نمایش 

در خواهد آمد.
ســاعت بازدیــد از ســومین نمایشــگاه تخصصــی »خــودرو و 
موتورسیکلت های کالسیک، خودروهای آفرود« از 15 تا 22 در نظر 

گرفته شده است.

خودروها و موتورسیکلت های کالسیک، میهمان اصفهان می شوند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 
ششمین ســمینار آموزش بهره وری انرژی گفت: کاهش 

مصرف انرژی در صنایع امری ضروری است.
اسرافیل احمدیه در این سمینار اظهار کرد: هم اکنون در 
استان اصفهان 9هزار و 2۰۰واحد صنعتی بزرگ و کوچک 

فعال هستند. اسرافیل احمدیه با اشاره به اینکه ۷۰درصد فوالد، 5۰درصد آجر و مصالح ساختمانی و 1۰درصد 
سیمان کشور در استان اصفهان تولید می شود افزود: میزان مصرف انرژی در صنایع به نسبت میلیون بر بشکه 
نفت سنجیده می شود. وی بااشاره به مصرف ۸6میلیون بشــکه نفت خام در استان برای تولید فوالد گفت: با 
مدیریت انرژی و بهره وری باید این رقم به معادل دوازده ونیم میلیون بشــکه نفت خام برسد. رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، میزان مصرف انرژی در پاالیشگاه را 25میلیون و پتروشیمی را 51میلیون بشکه 

نفت خام عنوان کرد و افزود: باید با برنامه ریزی های صحیح، این میزان مصرف حداقل نصف شود.

ضروری بودن کاهش 
مصرف انرژی در 
صنایع 

بارقبلی که برف و باران آمد و راه بندان شد و تاکسی های اینترنتی هم از 
قافله استفاده یا سوء استفاده)!( از این شرایط عقب نماندند و نرخ کرایه ها 
را باال بردند، کسی اعتراض نکرد. اسنپ و تپسی آن قدر ارزان بوده اند که 
افزایش قیمت یک بار و دوبارشان با واکنش های تند و تیز مواجه نشود. 
ضمن اینکه مردم هم به گرانی ها عادت کرده اند و کال قید شکوه و شکایت 

را زده اند. موضوع اینجاست که نکند قرار است تاکسی های اینترنتی این 
افزایش قیمت را به رویه ای ثابت تبدیل کنند؟ مزیت اسنپ و تپسی در 
همین کرایه های مناسبشان بوده و اگر قرار باشد آنها هم قوانین خودشان 
را برای افزایش های ناگهانی و غیرمنطقی داشته باشند، دیگر چه امتیازی 

نسبت به ناوگان تاکسیرانی دارند؟

و موضوع بعدی این اســت که افزایش قیمت در روزهای برفی و بارانی، 
اساسا و اصوال بر چه مبنا و منطقی صورت می گیرد؟ مسیر که همان است، 
ترافیک در خیابان های شهری همانند تهران هم در روز برفی و غیربرفی 
تفاوت چندانی ندارد؛ شاید »افزایش درخواست«ها که در این روزها به اوج 
خود می رسد، دلیل این گران کردن ناگهانی باشد؛ ضمن اینکه رانندگان 
اسنپ و تپســی در چنین روزهایی ترجیح می دهند اپلیکیشن خود را 

خاموش کرده و »دربستی« بزنند، آن هم با کرایه های دو یا سه برابری. 
و این یعنی حتی تاکسی های موبایلی و اینترنتی هم که با شعار های جذاب 
روی کار آمدند و جذابیت سرویس و قیمت های آنها نیز عاملی بر بقایشان 
شد، وقتش که برسد، شعارهای مردم پسندشان محلی از اعراب ندارد و به 

منافع خود می اندیشند. 
البته برخی  شــرکت های تاکسی اینترنتی هم هســتند که برعکس در 
روزهای برفی، با تمهیداتی قیمت کرایه را برای مشتریان خود ثابت نگه 
داشته اند؛ به عنوان مثال شــرکتی که در عین افزایش ۳۰ درصدی نرخ 
کرایه  و بازگرداندن کمیسیون سفر در روز برفی برای تامین منافع رانندگان 
و تشویق به انجام سفر، برای مسافر ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است تا 
درنهایت قیمت سفر نسبت به روز عادی برای مسافر تغییری نکرده باشد. 
زمان زیادی نگذشته از روزهایی که تاکسیرانان و رانندگان تاکسی های 
زرد، از اسنپ و تپســی به علت »دامپینگ قیمتی« شاکی شده بودند)و 
هستند(. آنها این دو شرکت را به ارائه خدمات با قیمتی کمتر از قیمت تمام 
شده به منظور تصاحب بخشی از سهم رقیب  متهم می کردند؛ قیمتی که  
البته عمدتا بر مبنای اهداف بازاریابی در بازه زمانی محدود انجام می گیرد 
و به نظر می رســد کم کم دوران این دامپینگ قیمتی یا ارائه خدمات با 
قیمت مناسب به مســافران، به پایان خود نزدیک می شود. مشتری ها 
جذب شده اند و تاکسی های اینترنتی هم به تدریج راه های افزایش قیمت 

را یاد گرفته اند. این بار برف و باران بهانه شده است؛ بهانه بعدی چیست؟
گران شــدن نرخ کرایه ها در اصفهان خودمان بنا به مشــاهدات عینی 
در برخی نقاط شــهر در یکشــنبه برفی اصفهان مشاهده شــد و البته 
در برخی مســیرها هم تفاوتی با قبل نداشــت. به هرحــال »انصاف« و 
 پایبندی به شــعارها هم این روزها »ســلیقه ای«و حتی »منطقه ای«

 شده است!

وقتی »اسنپ« و »تپسی« به بهانه بارش برف گران می شوند؛

شعارهای برفی!

»برای موفقیت بیشتر در قبول درخواست ها توسط رانندگان و حفظ سرعت و کیفیت خدمات در شرایط اوج )بارندگی های ناگهانی، 
ترافیک های غیرعادی و...( هزینه سفر در این محدوده موقتا افزایش ... درصدی می یابد.« بارقبلی 40 درصد بود، این بار به 50 و در برخی 

شهرها مثل تهران به 70 درصد هم رسید.

سمیه پارسا 
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تحدید حدود اختصاصی
11/222 شماره صادره :1396/04/461455- 1396/11/7 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین معروف باغ ابوالحسن پالک شــماره 172 فرعی از 33- اصلی واقع در نطنز بخش 
جز 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فخری کیهانیان فرزند مصطفی 
و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1396/12/09  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف:579 عباسعلی 

عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/223 آقای محمدرضا غالمیان دارای شناســنامه شماره 361  به شرح دادخواست به 
کالسه  856/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه مالکی به شناســنامه 117 در تاریخ 1389/3/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسینعلی غالمیان 
ورنوسفادرانی فرزند عباس، ش.ش 7139 )همسر( 2- فتح اله غالمیان فرزند حسینعلی، 
ش.ش 2058 )فرزنــد( 3 - محمدرضا غالمیان فرزند حســینعلی، ش.ش 361 )فرزند( 
4- شکراله غالمیان فرزند حسینعلی، ش. 769 )فرزند( 5- علیرضا غالمیان ورنوسفادرانی 
فرزند حسینعلی، ش.ش 59 )فرزند( 6- شهناز غالمیان فرزند حسینعلی، ش.ش 1917 
)فرزند( 7- ســودابه غالمیان ورنوسفادرانی فرزند حســینعلی، ش.ش 15677 )فرزند( 
8- الهه غالمیان ورنوســفادرانی فرزند حســینعلی، ش.ش 13934 )فرزند( 9- مهناز 
غالمیان فرزند حسینعلی، ش.ش 2059 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6664 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103634105307 ابالغنامــه:  شــماره   11 /225
9509983634800862 شماره بایگانی شعبه: 961454 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
961454 آقای محمد قاســمی کفرودی فرزند علی متهم می باشــد به سرقت موضوع 
شکایت آقای ناصر احمدی لذا وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 96/12/12 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی  
به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است 
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه 
غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:6658 شعبه 104  دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر)108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610463633800022 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /226
940998363490105 شماره بایگانی شــعبه: 950041 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
950041  ک 101 آقای عبدالرضا دو دانگه متهم می باشد به استفاده غیرمجاز از انرژی 
برق )انشعاب غیرمجاز( موضوع شــکایت اداره برق شهرســتان خمینی شهر  لذا وقت 
رســیدگی پرونده برای روز چهارشنبه  مورخ 97/1/22 ســاعت 11/30 تعیین گردیده با 
 توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی  به نامبرده ابالغ 
می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم 
حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:6654 شعبه 101  دادگاه کیفری دو شهر خمینی 
شهر )101 جزایی سابق( )119 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
11/227 کالسه پرونده: 97/96 حل 1 ، شماره دادنامه: 1709-96/10/25 مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتع شورای حل 
اختالف خمینی شهر، خواهان: روح انگیس محمدی عادگانی فرزند احمد به نشانی خمینی 
شهر خ نبوی منش کوچه حسینیه ایمان 42، خوانده: نصیر آذرنوش فرزند خانعلی به نشانی 
خمینی شهر خ ش فهمیده خ شهیدان موســوی تقاطع اول کوی فردوس منزل رحیمی، 
موضوع: مطالبه نفقه، رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان خانم روح 
انگیس محمدی عادگانی به طرفیت خوانده نصیرآذرنوش فرزند خانعلی به خواسته مطالبه 
نفقه معوقه از تاریخ 96/8/9 لغایت صدور حکم دادگاه از توجه به سند نکاحیه شماره 4244 
دفتر ازدواج شماره 46 اصفهان و احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین و اینکه خوانده در 
جلسه شورا حاضر و در مقابل ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان 
را وارد و ثابت دانسته و مســتندا به مادتین 1106 و 1111 قانون مدنی و با توجه به نظریه 
کارشناس رسمی که از هرگونه اعتراض مصون مانده اســت خوانده را به پرداخت جمعا 
مبلغ 27/300/000 ریال بابت نفقــه خواهان از تاریخ 96/2/16 الــی 96/10/30 مبلغ 
800/000 ریال بابت دستمزد کارشــناس و پرداخت مبلغ 1/287/500 ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرســی در حق صندوق دولت به عنوان حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت 
 بیست روز از تاریخ ابالغ قابل  تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر 
می باشد. م الف:6652 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )252 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/228 خانم مریم خسروی خوزانی دارای شناســنامه شماره 1130137082  به شرح 
دادخواست به کالســه  951/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی خســروی خوزانی به شناسنامه 178 در تاریخ 
1396/10/17 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- طیبه حاجی ابوطالبی  فرزندگداعلی، ش.ش 6 )همسر( 2- منصور 
خســروی خوزانی فرزند صفرعلی، ش.ش 14672 )فرزند( 3- جعفر خســروی خوزانی 
 فرزند صفرعلــی، ش.ش 2772 )فرزند( 4- مریم خســروی خوزانــی فرزند صفرعلی، 
 ش.ش 1130137082 )فرزنــد( 5- فاطمه صغرا خســروی خوزانــی فرزند صفرعلی، 
ش.ش 24645 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6662 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/229  شماره دادنامه: 9609973633801918 شماره پرونده: 9509983634600533 
شماره بایگانی شعبه: 951131، شاکی: آ قای محمد علی باقری خوزانی فرزند رحمت به 
 نشانی اصفهان خمینی شهر خ طالقانی ک ش رجایی منزل دوم سمت راست، متهمین: 
1- آقای ناصر یوسفیان خوزانی فرزند حســین 2- آقای پیمان یوسفیان خوزانی فرزند 
مجتبی همگی به نشانی اصفهان خمینی شــهر خ طالقانی 3- آقای مهدی نوری، اتهام: 
مشــارکت در ضرب عمدی منتهی به شکســتگی، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده با اعالم ختم رسیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آ قایان 1- ناصر یوســفیان 2- پیمان یوسفیان و 3- مهدی نوری دائر 
بر مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی دست شاکی آقای محمد 

علی باقری فرزند رحمت ا... موضوع کیفرخواســت شــماره 1457 دادسرای عمومی و 
انقالب خمینی شهر با این توضیح که شــاکی مدعی است در منازعه بین متهمان و افراد 
غیر، نامبردگان به رغم اینکه شاکی هم جز اطراف منازعه و درگیری است به وی هجوم و 
نامبرده با چوب مصدوم که به شکستگی دست وی منتهی گشته است دادگاه نظر به مفاد 
کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه، گواهی پزشکی قانونی که صراحت در شکستگی 
استخوان ساعت راست شاکی دارد، شهادت شــهود که به درگیری چند نفر با شاکی در 
مرحله تحقیقات مقدماتی شهادت  داده اند و اینکه متهمان به رغم اخطار در دادسرا دادگاه 
حاضر نگردیده و اقدامات تعقیبی منتهی به جلب و دســتگیری آنها نشده است و شاکی 
مدعی اســت به علت تاریکی هوا و اوضاع حاکم بر منازعه نمی تواند مشخص نماید که 
کدامیک وی را  مصدوم کرده است اما بر اساس شهادت شهود درگیری هر سه نفر با شاکی 
محرز است دادگاه وقوع جنایت و انتســاب آن به متهمان را محرز و مسلم دانسته مستندا 
به مواد 448، 449 ،448،482، 479 و 569 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهمان 
را به نحو تساوی به پرداخت یک هشتم دیه کامل مرد مسلمان از بابت شکستگی قسمت 
تحتانی استخوان زند اسفل ساعد راســت که مهلت پرداخت آن یک سال قمری از تاریخ 
منازعه و درگیری است در حق شــاکی ) توضیح اینکه شاکی به رغم ابالغ از ارائه گواهی 
قطعی پزشکی قانونی مبنی بر اینکه شکستگی با عیب التیام یا بدون عیب درمان شده است 
امتناع نموده و قدر متقین شکستگی در فرض التیام بدون عیب حاکم بر موضوع شده است( 
و از جهت جنبه عمومی بزه مســتندا به مواد 125 و 447 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 1375 هر یک از متهمین را به تحمل دو سال 
حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:6659 
 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر خمینی شــهر)101 جزایی ســابق(  )467 کلمه، 

5 کادر(
حصر وراثت

11/230 آقای مرتضی نقدی خوزانی دارای شناسنامه شماره 9750  به شرح دادخواست 
به کالسه  949/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خاتونجان باقری دستگردی به شناسنامه 97 در تاریخ 1390/9/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مرتضی 
 نقدی خوزانی فرزند علی، ش.ش 9750 )فرزنــد( 2- رمضان نقدی خوزانی فرزند علی، 
ش.ش 89 )فرزند( 3- محمدرضا نقدی خوزانی فرزند علی، ش.ش 56 )فرزند( 4- قدمعلی 
نقدی خوزانی فرزند علــی، ش.ش 11523 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6656 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/232 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 447/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/15 صبح  روز سه شنبه مورخه 
 1396/12/15، مشخصات خواهان: سجاد خشــتی فرزند رجبعلی به نشانی خمینی شهر 
خ پاسداران کوی آزادگان کوچه پنجم پ 18،  مشخصات خوانده:امیر مختاری فرزند علی،  
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 

مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6668 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/203  آقای عباس یزدانی حسن آبادی دارای شناسنامه شماره 300 به شرح دادخواست 
به کالسه 820/96  ش 1 ح  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سبزه علی یزدانی حسن آبادی به شناسنامه 4 در تاریخ 96/8/27 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- قاسم یزدانی حســن آبادی، ش.ش 1 ، 2- عباس یزدانی حسن آبادی، ش.ش 300، 
3- جواد یزدانی، ش.ش 44، 4- علی یزدانی حســن آبــادی، ش.ملی 5490008709 
)فرزندان ذکور( 5- ســکینه یزدانی حســن آبادی، ش.ش 5531 ، 6 – فاطمه یزدانی 
حســن آبادی، ش.ش 12، 7- اعظم یزدانی حســن آبادی، ش.ملــی 1080050231 
)فرزندان اناث( 8- زهرا یزدانی، ش.ش 150 )همسر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 464 
 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران )186 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/208 در خصوص پرونده کالسه 960472  خواهان عبدا... نعمتی به وکالت از مرضیه 
صالحی و فرزین فدایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه سفته به مبلغ 189/000/000  به 
طرفیت مهری حیدربزرگ فرزند مسلم و مهیار اطرافی فرزند علی رضا تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/12/13  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34814 
شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )136 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/224 آقای محمدرضا غالمیان دارای شناســنامه شماره 361  به شرح دادخواست به 
کالسه  855/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسینعلی غالمیان ورنوسفادرانی به شناسنامه 7139 در تاریخ 1392/7/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- فتح اله غالمیان فرزند حســینعلی، ش.ش 2058 )فرزنــد( 2 - محمدرضا غالمیان 
فرزنــد حســینعلی، ش.ش 361 )فرزند( 3- علیرضــا غالمیان ورنوســفادرانی فرزند 
حسینعلی، ش.ش 59 )فرزند( 4- شکراله غالمیان فرزند حسینعلی، ش.ش 769 )فرزند( 
5- سودابه غالمیان ورنوســفادرانی فرزند حســینعلی، ش.ش 15677 )فرزند( 6- الهه 
غالمیان ورنوســفادرانی فرزند حســینعلی، ش.ش 13934 )فرزند( 7- شهناز غالمیان 
فرزند حســینعلی، ش.ش 1917 )فرزند(  8- مهناز غالمیان فرزند حســینعلی، ش.ش 
2059 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6665 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )180 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
9610460359600010 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /199
9609980359600944 شماره بایگانی شــعبه: 960949  نظر به اینکه بهزاد شمالی به 
اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی و ورود به عنف و متهم 
سمیه فرزین فرزند احمد به اتهام معاونت در بزه های مذکور در پرونده کالسه 960949 ب 
17 از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ایشان ممکن نگردیده است. بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفــری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 
5 اصفهان واقع در خ شریعتی مجتمع شــماره 5 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی 
 اقدام قانونی بعمل خواهد  آمد. هزینه انتشــار برعهده دادگســتری اصفهان میباشــد. 
م الف: 34758  شــعبه 17 بازپرســی دادســرای عمومــی و انقالب شهرســتان 

اصفهان)مجتمع شماره دو( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

پرونــده:  شــماره   9610100362700715 ابالغنامــه:  شــماره   11 /205
9609980362701430 شماره بایگانی شعبه: 961476 نظر به اینکه درپرونده کالسه 
961476 د 8 حسب شــکایت مهدی کریم زاده، آقای ابوالقاسم چیچک متهم است به 
تهدید و قدرت نمایی با آالت قتاله و توهین و فحاشــی و ربودن مــال غیر و اخاذی و از 
طرف این دادیــاری تحت تعقیب می باشــد و ابالغ احضاریه نیز به واســطه نقل مکان 
نمودن متهم و معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده لذا بدین وســیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تــا ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 8 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 
اصفهان واقع در خیابان شریعتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی، اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. م الف: 
 34784  شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )150 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/206 در خصوص پرونده کالسه 960474  خواهان عبدا... نعمتی به وکالت از مرضیه 
صالحی و فرزین فدایی دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلــغ 129/000/000 ریال بابت 
مطالبه ســفته  به طرفیت مهری حیدربزرگ فرزند مسلم و مهیار اطرافی فرزند علی رضا 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 96/12/13  ساعت 16 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:34788 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/207 در خصوص پرونده کالسه 960473  خواهان عبدا... نعمتی به وکالت از مرضیه 
صالحی و فرزین فدایی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابت یک 
فقره سفته به شماره 211478  به طرفیت مهری حیدربزرگ فرزند مسلم و مهیار اطرافی 
فرزند علی رضا تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/12/13  
ساعت 16/15 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34787 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100353507400 ابالغنامــه:  شــماره   11 /209
9509980359800423 شــماره بایگانی شــعبه: 960835  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای عباس باقری، خواهان  آقای ســعید خدابخش و غیره 
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای عباس باقری معروف به پاکوتاه به خواسته اخالل در 
نظم عمومی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980359800423 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( 
ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/12/14 ساعت 9 تعیین که حســب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف:34752 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 

جزایی سابق( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/210 در خصوص پرونده کالســه 960447  خواهان فرشــته رفیعی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه  مبلغ 10/300/000 ریال  به طرفیت داوود ســمیعی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/12/15 ســاعت 8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 34785 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

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

پرونــده:  شــماره   9610106793702555 ابالغنامــه:  شــماره   11 /211
9609986793700349 شماره بایگانی شــعبه: 960349  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقایان 1- حسین کبیری نسب فرزند حمن 2- محمدرضا جاللی 
فرزند مهدی 3- ابراهیم امینی عاشق آبادی فرزند اکبر 4- مجتبی سدهیان عاشق آبادی 
فرزند باقر،  خواهان بانک ملت دادخواســتی به طرفیت خوانده آقایان 1- حسین کبیری 
نسب فرزند حمن 2- محمدرضا جاللی فرزند مهدی 3- ابراهیم امینی عاشق آبادی فرزند 
اکبر 4 – مجتبی سدهیان عاشق آبادی فرزند باقر به خواسته مطالبه وجه قرارداد  مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793700349 شعبه 7 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/12/16 ساعت 11/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 34789 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 

مجتمع شهدای مدافع حرم( )213 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106796901591 ابالغنامــه:  شــماره   11 /212
9609986796900564 شماره بایگانی شــعبه: 960564  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 

دادخواست وضمائم به آقایان منوچهر امیدانی و محمد امیدانی و محسن امیدانی،  خواهان 
آقای مجتبی شامحمدی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای منوچهر امیدانی و محمد 
امیدانی و محسن امیدانی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986796900564 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/16 ساعت 16 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 34801 شعبه 39 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )181 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
11/213 در خصوص پرونده کالســه 960448  خواهان فرشته رفیعی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه  مبلغ 10/000/000 ریال  به طرفیت رضا یوســفی نیا تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/12/15 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 34786 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/214 در خصوص پرونده کالســه 961476  خواهان روح ا... جهانگیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک  به طرفیت آرش اباســیتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/12/19 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 34817 
 شعبه 13 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106793702553 ابالغنامــه:  شــماره   11 /216
9609986793701474 شماره بایگانی شــعبه: 961474  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت وضمائم به آقای جواد علیشــاهی فرزند براتعلی،  خواهان آقای محمد تقی 
همتی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد علیشاهی به خواسته مطالبه سفته  مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793701474 شعبه 7 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/12/21 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 34807 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
11/221 شــماره صادره :1396/04/461091- 1396/11/5 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه معروف محله هلگستان پالک شماره 1406 و 1409 فرعی از 25 
اصلی واقع در روستای چیمه جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام خانم زهرا میری چیمه فرزند سید فرج اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف:578 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/234 در خصوص پرونده کالســه 960527  خواهان مهران ونکی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت احســان اجل لوئیان تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
96/12/20  ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 4 راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:34779 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610100353007187 ابالغنامــه:  شــماره   11 /235
9509980360000154 شماره بایگانی شعبه: 961299 مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواست: محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 961299 برای محمد قربانی به اتهام ایراد صدمه بدنی با سالح سرد تقاضای 
کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ) اصفهان خیابان شریعتی حد فاصل 
بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس مجتمع قضایی شهید بهشتی( ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1396/12/22 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:34768 شعبه 104 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106805302490 ابالغنامــه: شــماره   11 /236
9609986805301650 شماره بایگانی شــعبه:961650 ابالغ شونده حقیقی: معصومه 
عبادی به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/12/22 سه شنبه ساعت: 9 ،محل 
حضور: اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خــرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا 
طاهر- مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف، در خصوص دعوی سعید یخچالی به 
طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 
 نمایید.  م الف:34810 شــعبه 53 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان 

) 154 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آراء
آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیــات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139560302027014712 مورخ 1395/11/10  حســینعلي موالئي 
خوراســگاني  فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291736700 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک _ فرعي از اصلي 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 203/11 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027006291 مورخ 1396/05/30  محمود صادقي برزاني 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 864 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287781500 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9857 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027007327 مورخ 1396/06/23 محسن طاهري اصل 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 18725 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283890186 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 216/11 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027007827 مورخ 1396/07/04 مهدي قلي خالقي گنج 
قبادي فرزند تقي بشماره شناســنامه 7 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129774582 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي  محمد حسین فصیحی  .
5- راي شــماره 139660302027008635 مورخ 1396/07/27 علیرضا محسني پور 
فرزند ولی اله بشــماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199801291 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 233 فرعي از 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 278/91 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027009029 مورخ 1396/08/07 رضا یزدیان خوابجاني 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291301763 در 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه قدیمی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 118 
فرعي از اصلي 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 445 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027009226 مورخ 1396/08/14 عبدالرضا رحیمي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 35 صادره از اردستان بشماره ملي 1189896559 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 179/79 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس رحیمی.
8- راي شماره 139660302027009740 مورخ 1396/09/05 فاطمه اسکندري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 748 صادره از فریدن  بشماره ملي 5759589131 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 102/96 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کشاور .
9- راي شــماره 139660302027009840 مورخ 1396/09/09 بتول رمضاني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287857469 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 231/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد موذنی .
10- راي شــماره 139660302027009841 مورخ 1396/09/09 اصغر جعفري فرزند 
اسماعیل بشــماره شناســنامه 1466 صادره از برخوار بشــماره ملي 5110180751 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1576 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 206/8 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139660302027009860 مورخ 1396/09/09 زهره مقتدائي پزوه 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 30 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291355111 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 186 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 156/95 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027009861 مورخ 1396/09/09 وجیهه جاوید مقدم 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 4181 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1293079472 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
186 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/95 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027009862 مورخ 1396/09/09 امیر جاوید مقدم فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 67 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286458560 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 186 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/95 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027009891 مورخ 1396/09/11 اکبر خدامي دستجردي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649881979 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027009896 مورخ 1396/09/11 عزت خدامي فرزند 
فرامرز بشماره شناسنامه 613 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284140075 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027010105 مورخ 1396/09/15 رسول زارعي زفره 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 2142 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288100086 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139660302027010108 مورخ 1396/09/15 فاطمه سعیدمنش  
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 27 صادره از کربال بشماره ملي 4723554939 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027010111 مورخ 1396/09/15 غزال سعیدمنش فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 761 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287818692 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 

قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

19- راي شماره 139660302027010114 مورخ 1396/09/15 مسعود فتحي  فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1745 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285866622 در نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027010117 مورخ 1396/09/15 فروغ سعیدمنش فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 39216 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282319612 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

108/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027010125 مورخ 1396/09/15 علي فروزانفر فرزند 
علمدار بشماره شناســنامه 14471 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292854367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 183/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027010127 مورخ 1396/09/16 زهرا کورنگ بهشتي  
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 715 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291387651 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم صاحب بصیری .
23- راي شماره 139660302027010162 مورخ 1396/09/19 محمد تسلیمي  فرزند 
مصطفي بشماره شناســنامه 3291 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288433514 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 133/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی فرزند شکراله.
24- راي شماره 139660302027010170 مورخ 1396/09/19 موسسه خیریه مژده 
کوثر سپاهان با )نمایندگی رسول کیان واال با شماره ملی 1281757586 ( به شماره ثبت 
4018 و شناســه ملي 14003984045  در ششدانگ یکباب ســاختمان و زمین متصله 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت14560/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر 

طالئی مینائی و محمود کاله دوزی و علی اکبر وثوقی.
25- راي شــماره 139660302027010336 مــورخ 1396/09/22  ناصر توکل زاده 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 1000 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285525493 در 
ششدانگ یکباب سوله خدمات رنگ  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 294 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139660302027010349 مورخ 1396/09/23 صغري شــیریان 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 572 صادره از شاپورآباد بشماره ملي 6609425434 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 202/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صفرعلی قندی .
27- راي شماره 139660302027010352 مورخ 1396/09/23 زهرا درخشنده فرزند 
سیدحسین بشماره شناســنامه 244 صادره از رامهرمز بشــماره ملي 1911324901 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 301 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027010356 مورخ 1396/09/23  ناصر توکل زاده  فرزند 
حبیب اله  بشــماره شناسنامه 1000 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285525493 در 
ششدانگ یکباب سوله خدمات رنگ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 301 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139660302027010363 مــورخ 1396/09/23 مهدي ابریشــم 
کار اصفهاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 56875 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280995084 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 13129 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 126/40 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027010522 مورخ 1396/09/27  حسین نصیري مورناني  
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 85 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284091325 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 17 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 179/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رمضان نصیری مورنانی فرزند علی.
31- راي شــماره 139660302027010526 مورخ 1396/09/27 مهناز قندي جلواني 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270267299 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 278/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسمی نصراله قندی جلوانی .
32- راي شماره 139660302027010568 مورخ 1396/09/29 بتول عابدین فرزند فتح 
اله بشماره شناسنامه 1122 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286366321 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1959 باقیمانده 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 254/95 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع.
33- راي شماره 139660302027010569 مورخ 1396/09/29 بتول عابدیني فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 55882 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281655848 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1959 
باقیمانده فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 254/95 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع.
34- راي شماره 139660302027010589 مورخ 1396/09/29 علي عسگر محمودي 
فرزند بمونعلی بشماره شناســنامه 9 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199477982 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 125 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/44 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین قربانیان.
35- راي شماره 139660302027010590 مورخ 1396/09/29 علي عسگر محمودي 
فرزند بمونعلی بشماره شناســنامه 9 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199477982 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9941 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 273/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد رحیم زاده.
36- راي شــماره 139660302027010633 مــورخ 1396/09/30 مصطفي حاجاتي 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 234 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287722393 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 267/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم صاحب بصیری .
37- راي شــماره 139660302027010634 مورخ 1396/09/30 احمد داداش فرزند 
رمضانعلی بشماره شناسنامه 1993 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288098596 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 82/55 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عالم کشاورز شهرستانی .
38- راي شــماره 139660302027010635 مورخ 1396/09/30 زهرا مسائلي فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 2548 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288164599 در یک و 

نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 82/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عالم کشاورز شهرستانی .
39- راي شــماره 139660302027010638 مورخ 1396/09/30  امیر داداش فرزند 
رمضانعلي بشماره شناسنامه 163 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287083234 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 82/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عالم کشاورز شهرستانی .
40- راي شماره 139660302027010643 مورخ 1396/10/01 مهدي نصر اصفهاني 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1639 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283488019 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 131/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027010828 مورخ 1396/10/06 زهرا امیني هرندي 
فرزند داراب بشماره شناســنامه 3135 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659168371 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/17 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي هالکو کاشمی فرزند محی الدین .
42- راي شــماره 139660302027010852 مــورخ 1396/10/06 اکبــر حالجــي 
خوراســگاني فرزند علي اصغر بشماره شناســنامه 8884 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283790718 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 231 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسداله قضاوی فرزند مال عباس.
43- راي شــماره 139660302027010854 مــورخ 1396/10/06 زهرا طاوســي 
نیک آبادي فرزند محمد علي بشماره شناســنامه 1687 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286586402 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
44- راي شماره 139660302027010855 مورخ 1396/10/06 نعمت اله زارعان فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 858 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287604293 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 171 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
45- راي شــماره 139660302027010998 مورخ 1396/10/10  سید محمد قدسي 
بابوکاني فرزند ســید ابوالفضل بشماره شناســنامه 13 صادره از شــهرضا بشماره ملي 
1199548006 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/91 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي بتول آقاجــان کردآبادی فرزند 

عباسقلی.
46- راي شماره 139660302027010999 مورخ 1396/10/10 معصومه رمضاني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1021 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289329249 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10107 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بتول آقاجان کردآبادی فرزند عباسقلی.
47- راي شــماره 139660302027011021 مــورخ 1396/10/11 احمــد رحیمي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 165 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291338942 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/5 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر موذنی فرزند حسین .
48- راي شــماره 139660302027011025 مــورخ 1396/10/11 زهــرا رحیمــي 
خوراسگاني فرزند غالمحسین بشــماره شناســنامه 82 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291338111 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/5 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر موذنی فرزند حسین .
49- راي شــماره 139660302027011040 مورخ 1396/10/12 امام بخش طاهري 
شاه قریه  فرزند رستم بشماره شناسنامه 618 صادره از لردگان بشماره ملي 4668885797 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا سازش .
50- راي شــماره 139660302027011078 مورخ 1396/10/13 مسجد بیت العباس 
مهیاري هاي اصفهان با نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان  به شناسه 
ملي 14003853730  در ششدانگ یکباب مسجد احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 146/53 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله شهبازی .
51- راي شماره 139660302027011131 مورخ 1396/10/16 عباس تقیان دهاقاني 
فرزند هیبت اله بشماره شناسنامه 210 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129610156 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صالح شاه زیدی .
52- راي شماره 139660302027011134 مورخ 1396/10/16 رضوان اسماعیلي فرزند 
امراله بشماره شناسنامه 6 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129620941 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 98 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صالح شاه زیدی .
53- راي شماره 139660302027011249 مورخ 1396/10/18  غالمرضا فغاني فرزند 
بمانعلی بشماره شناسنامه 85 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291281258 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6265-6264 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 226/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مهدی میری خوراسگانی و صدیقه میری .
54- راي شــماره 139660302027011307 مورخ 1396/10/19 سید مهدي زهرائی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 7803 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283779821 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6179 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 235/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ابوالقاسم زهرائی .
55- راي شــماره 139660302027011353 مورخ 1396/10/21 عباس امیني فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 48646 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282409735 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک . فرعي از اصلي 7897 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی قروه .
56- راي شــماره 139660302027011487 مورخ 1396/10/24 عباســعلي امیني 
سوالري فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 7 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199549622 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مجتبی انگشترساز اصفهانی فرزند ایرج.
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ارزیابی بهاء ثمنیه اعیانی
11/204 نظر به اینکــه خانم صغری مرتضوی ش ش 3361  مالــک بهاء ثمنیه اعیانی 
55پانصدم از 223پانصدم از یک جریب از شش دانگ  به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن 
تحت پالک 77فرعی از 130 – اصلی واقع در بخش ثبت دهاقان می باشــد که میزان 
مذکور از طریق اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان های  فاقد سند رسمی منجر 
به صدور رای شماره 139460302019000255مورخ1394/04/20شش دانگ یکباب 
خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی بنام آقای اصغر محمودی گردیده وپس از طی تشریفات 
قانونی تحت پالک ثبتی 419 فرعی مفروز ومجزی شده از 77فرعی از 130-اصلی واقع 
در بخش ثبت دهاقان، به نام نامبرده مذکورمنجر به صدور سند مالکیت گردیده است سپس 
شــش دانگ پالک مذکور تفکیک آپارتمان گردیده است که دوقطعه آپارتمان ودوقطعه 
تجاری از آن مجزی گردیده اســت ویکی از آپارتمان ها تحت پالک ثبتی 495فرعی از 
419فرعی از 130-اصلی می باشد که طی سند انتقال شماره 37373مورخ 1396/10/14 
تنظیمی دفترخانه 59دهاقان به اقای محمدرضا عناقه انتقال قطعی گردیده است وحسب 
درخواست نامبرده جهت حذف بهاء ثمنیه اعیانی از سند مالکیت خویش از پالک 495فرعی 
از 419فرعی  از 130-اصلی  را نموده است که در راستای اجرای تبصره اول ماده 105آئین 
نامه قانون ثبت ونیز رعایت ماده946قانون مدنی ، کارشــناس رســمی دادگستری طی 
برگ ارزیابی شــماره 96/291مورخ 1396/10/24ونامه شماره 112/26581/01مورخ 
1396/10/24کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،اعالم نموده ارزش بهاء ثمنیه اعیانی 
برابر    90،000ریال )نودهزار ریال( می باشد که به حساب سپرده این اداره واریز گردیده 
است.لذا مراتب آگهی ،وباتوجه به نامه شــماره 13/117/560مورخ 1395/09/07اداره 
ثبت احوال خانم صغری مرتضوی فوت نموده اســت لذا به  ورثه نامبرده اخطار می گردد 
تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری با در دست داشتن مدارک مثبته وراثت به این واحد ثبتی 
مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمائیدوچنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض 
دارید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه وطرح دعوی نموده وگواهی آن را به این 
اداره ارائه نمائید،در غیر اینصورت بهاء ثمنیه اعیانی سند مالکیت پالک 495فرعی از 130-

 اصلی از پالک مذکور که فعال بصورت شش دانگ یک آپارتمان درآمده حذف می گردد. 
م الف: 96/315 زهــرا یعقوبی کفیل اداره ثبت اســنادوامالک دهاقان )342 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/201 نظر به اینکه آقای علی نادری تهرانی فرزند رضا  با ارائه دو برگ استشــهادیه 
محلی که هویت شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شــدن سند مالکیت چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین پالک 122 فرعی از 173 اصلی بخش دوازده ثبت 
اصفهان شده اند که سند مالکیت دفترچه ای آن در دفتر 150 صفحه 524 به نام نامبرده 
صادر شده است.  اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت 
 نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را
 کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
 اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد.
  م الــف: 461 اداره ثبــت اســناد و امــالک تیــران وکــرون)172 کلمــه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/202 شماره: 460757-96/11/5  نظر به اینکه آقای علی نادری تهرانی فرزند رضا  با 
ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسماً گواهی شده مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه پالک 4579 فرعی از یک اصلی بخش 
دوازده ثبت اصفهان شده اند که سند مالکیت تک برگ  آن به شماره 039897 ب- 94 در 
دفتر الکترونیکی 139620302016000686 ثبت و صادر گردیده است.  اینک برابر ماده 
120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب ضمن صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 462 اداره ثبت اسناد و 

امالک تیران وکرون)177 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

11/123  اجرای احکام حقوقی شعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 960867 ج / 2 له آقای حسین شــاه زمانی و علیه آقای محمد 
علی محمدی مبنی بر مطالبــه مبلغ 3/995/944/984 ریال بابــت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتــی مبلغ 199/797/249 ریال می باشــد که در تاریخ 
96/12/8 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی شامل 2 دستگاه کامیون 1- کامیون کشنده ولوو به 
شماره انتظامی 242 ع 31 ایران 13 به میزان ســه و نیم دانگ 2- کامیون کشنده رنو به 
شماره انتظامی 449 ع 31 ایران 23 شش دانگ که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شــرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبیــن خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی پارکینگ، 
امیر واقع در بختیار دشــت مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به 
 صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس 
از پرداخت تمام بهــای آن صورت خواهد گرفت و هزینه هــای اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: هیات کارشناسان رسمی دادگستری، بازگشت 
به شــماره 960867 مورخ 96/6/2    2/ ج در ارتباط با ارزیابی 3/5 دانگ کامیون کشنده 
ولوو FH12 مدل 82 به شــماره انتظامی 242 ع 31 و یک دســتگاه کامیون کشنده رنو 
یویموم 440 به شماره انتظامی 449 ع31 ایران 23 که طی شماره 1311/13918 مورخ 
 96/6/7 از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابالغ گردیده اینجانبان کارشناسان
 منتخب با معرفی خواهان آقای محمد علی محمدی از دو دســتگاه کامیون کشنده فوق 
الذکر در محل پارکینگ امیر واقع در بختیار دشت بازدید و معاینه فنی بعمل آمد به شرح 
زیر اعالم نظر می گردد. 1- از کامیون کشنده رنو به شــماره انتظامی 449 ع 31 ایران 
23 تیپب یویموم 440 مدل 2007 میالدی به رنگ زرد روغنی شــش سیلندر، دو محور 
دارای موتور شماره 133490 و شاسی شماره 00004178 ظرفیت جمعًا چهل تن موتور 
خاموش که بنا به اظهار خواهان روی پای خودش به پارکینگ منتقل شــده بازدید بعمل 
آمد در لحظه معاینه پوسته سپر جلو شکسته شــده، بدنه و اطاق سالم است، الستیک ها 
حدود 70 درصد مستهلک شده، بیمه نامه معتبر شخص ثالث و باطری ندارد، چراغ های 
راهنمای عقب سمت چپ و راست شکسته شده است و با توجه به شرایط موجود و قیمت 
روز بازار قیمت پایه فروش برای مزایده به نظــر اینجانبان مبلغ 1/950/000/000 ریال 
معادل یکصد و نود و پنج میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد. 2- از کامیون کشنده ولوو 
شماره 242 ع 31 ایران 13 تیپ FH12 مدل 82 سفید رنگ ، شش سیلندر در محور دارای 
موتور شماره 294871 و شاسی شماره 833118 موتور خاموش که بنا به اظهار خواهان 
روی پای خودش به پارکینگ منتقل شده بازدید بعمل آمد در لحظه معاینه راهنمای جلو 
سمت چپ شکسته شده، الستیک ها حدود 70 درصد مســتهلک شده، بیمه نامه معتبر 
شخص ثالث و باطری ندارد، بدنه و اطاق سالم است با توجه به شرایط موجود و قیمت روز 
بازار قیمت پایه فروش برای مزایده به نظر اینجانبان مبلغ 2/160/000/000 ریال معادل 
دویست و شــانزده میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد وقیمت سه و نیم دانگ  خودرو 
مذکور مبلغ 1/260/000/000 ریال معادل یکصد و بیست و شش میلیون تومان تعیین 

و اعالم می گردد.  
م الف: 33572 اجرای احکام شــعبه دوم حقوقی دادگســتری اصفهان )581 کلمه، 

6 کادر(
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مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی 
استان خبرداد:

ویزیت ۲۰۰ بیمار اردستانی 
توسط کلینیک تخصصی سیار

مدیر درمان ســازمان تامین  اردستان
اجتماعی اســتان اصفهان گفت: یک گروه چهار 
نفره از پزشکان متخصص در قالب یک کلینیک 
ســیار تخصصی با حضور در درمانگاه اردستان، 
بیش از ۲۰۰ نفر از بیماران تحت پوشش این بیمه 

را به صورت رایگان ویزیت کردند.
علی اعتصام پور در حاشــیه بازدیــد از درمانگاه 
اردســتان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان 
اینکه درمانگاه تامین اجتماعی اردســتان از این 
پس باید تا ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه بیماران را ویزیت 
کند، اظهار کرد: اگر تعداد بیماران بیش از این حد 

بود؛ شیفت عصر نیز فعال خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر دو پزشــک 
عمومی و یک دندانپزشک در این مرکز مشغول 
به فعالیت هســتند، گفت: یک متخصص داخلی 
نیز دو روز در هفته بیماران این درمانگاه را ویزیت 
می کنند. مدیر درمان ســازمان تامین اجتماعی 
استان اصفهان با بیان اینکه بیش از دوم سوم مردم 
شهرستان اردستان تحت بیمه تامین اجتماعی 
هستند، افزود: پیگیر حضور یکی دیگر از پزشکان 
عمومی بومی در درمانگاه اردســتان هســتیم تا 

بتوانیم خدمات بهتری را به بیماران ارائه دهیم.

فرماندار دهاقان مطرح کرد:
 کارت زرد به مدیران غایب 

در جلسه شورای اداری
فرماندار شهرســتان دهاقان   دهاقان

گفت: ۱۰ جلســه شــورای اداری در سال جاری 
برگزار شده، اما متاسفانه مسئوالن این شهرستان 
حضور مســتمری در این جلســات نداشتند در 
صورتی که این جلســات می تواند گره گشــای 
بسیاری از مشکالت شهرســتان باشد؛ برخی از 
 مســئوالن ادارات بــه همین خاطــر کارت زرد 
دریافت می کنند.علی اصغر قاسمیان، تصریح کرد: 
از جلسات آینده عذر و بهانه ای از مسئوالن برای 
حضور نداشــتن در جلسه شــورای اداری قبول 
نخواهیم کرد و نمایندگان آنها محترمانه از جلسه 
اخراج می شوند.فرماندار شهرستان دهاقان گفت: 
نظامی که میراث دار آن هستیم؛ مشروعیت آن به 
واسطه اسالم و قرآن است و ثبات حاکمیت ما نیز 
براساس رضایتمندی مردم مشخص می شود، پس 
وظیفه داریم همواره بــرای افزایش رضایتمندی 
مردم گام برداریم. وی از مسئوالن درخواست کرد: 
با ارائه راهکارهایی بتوانیم مشکالت مردم را حل 
کنیم؛ چرا که این مســئولیت هایی که در اختیار 
مسئوالن بوده، از آن مردم است.قاسمیان با اشاره 
به عدم رضایت برخی از سرمایه گذاران از ادارات 
شهرستان خاطرنشان کرد: باید زمینه حضور بیشتر 
سرمایه گذاران در شهر فراهم شود تا بتوانیم اهداف 
پیش رو را جلو ببریم و تشویق سرمایه گذاران نیز 

در اولویت برنامه های مسئوالن قرار گیرد.

فرماندار گلپایگان:
آب موجود تنها تامین کننده 

شرب خواهد بود
گلپایگان فرمانــدار گلپایــگان گفت: با 

شرایط پیش رو باید از کشت بهاره جلوگیری شود تا 
بتوانیم گندم و جو فعلی را به ثمر رسانده و درختان 
ریشه دار را زنده نگه داریم که در این صورت شاهکار 

کرده ایم. 
فراست با اشاره به معضالت خشکسالی و کمبود آب 
کشاورزی در شهرســتان گلپایگان بیان کرد: طی 
جلســات مختلف با حضور کشاورزان، هشدارهای 
الزم و زنگ خطر کمبود آب، گوشزد شده و تاکید 
داریم با شــرایط پیش رو و آب موجود تنها تامین 
کننده شــرب خواهد بود. وی با تاکیــد بر اینکه 
وضعیت آب در ســدهای گلپایگان نسبت به سال 
های گذشته ناامیدکننده اســت، افزود: مردم باید 
ضمن اطمینان به پیام مسئوالن در راستای کمبود 
آب و همکاری در جهت نصب کنتورهای هوشمند بر 
سر چاه ها، به صرفه جویی در مصرف آب و استفاده 
از طرح های آبیــاری نوین تحت فشــار و الگوی 
کشت مناســب نیز اقدام کنند. فرماندار گلپایگان 
در خصوص مدیریت آب ســد کوچری با اشاره به 
اینکه تاکنــون در این امر برخــالف پیگیری های 
مسئولین به ویژه نماینده شهرستان اقدامی صورت 
نگرفته است، تصریح کرد: درخواست ما تفویض این 
مدیریت در استان اصفهان بوده و یا شورایی و کمیته 
ای زیر نظر فرماندار گلپایگان به لحاظ پاسخگویی 
به مطالبات مردم در این راستا قرار داده شود در غیر 
این صورت بروز مسائل و مشــکالت در این راستا 

بعید نخواهد بود.

۵۰ هزار رأس دام در دهاقان 
واکسینه شدند

رییس شــبکه دامپزشکی  دهاقان
شهرســتان دهاقان، گفت: ۵۰ هزار رأس دام 
شــامل ۱۱ هزار و ۷۰۰ رأس گاو و گوســاله و 
بیش از ۴۰ هزار رأس گوســفند و بز علیه تب 
برفکــی واکســینه شــده انــد و عملیــات 
واکسیناســیون دام ســبک همچنان در حال 
اجراست.محمدرضا قاسمی، افزود: تب برفکی 
یک بیماری ویروســی اســت که می تواند در 
نشخوار کنندگان باعث تلفات و کاهش شدید 
تولید شده و خسارت های اقتصادی زیادی را به 
دامداران وارد کند. رییس شــبکه دامپزشکی 
شهرستان دهاقان با اشاره به احتمال شیوع تب 
برفکی در نیمه دوم ســال، افــزود: با توجه به 
اینکه در نیمه دوم سال با سرد شدن هوا بقای 
ویروس در محیط بیشتر می شود، نگران شیوع 
تب برفکــی هســتیم. وی با تاکید بــر اینکه 
واکسیناســیون دام ها و رعایت اصول امنیت 
زیستی و قرنطینه ای می تواند تا حد زیادی از 

ابتالی دامداری ها به این بیماری پیشــگیری 
کند، خاطرنشــان کرد: ۹۰ درصــد دام های 
دهاقان به منظــور ایمن ســازی جمعیت در 
معرض خطر تحــت عملیات مایــه کوبی تب 

برفکی به صورت رایگان قرار گرفته اند.

برف روبی ۱۸۰ کیلومتر از 
جاده های اردستان انجام شد

سرپرســت اداره راهداری و   اردستان

حمل و نقل جــاده ای اردســتان، اظهار کرد: 
تمامی محورهای مواصالتی شهری و روستایی 
شهرســتان اردســتان باز بوده و تردد در آنها 
جریان دارد. احمد کاشکی افزود: با وجود بارش 
برف در برخی از مســیرهای اردســتان هیچ 
مشکلی در عبور و مرور خودروها وجود نداشته 
و تمام جاده ها باز و تردد در آنها در حال انجام 
اســت. وی گفــت: هم اکنــون بارش هــای 
پراکنده ای در محورهای مواصالتی اردســتان 
گزارش شده که نیروهای  راهداری اردستان در 
محور های اردستان مشــغول خدمات رسانی 
هستند.  کاشــکی با بیان اینکه تمام اقدامات 
پیشگیرانه انجام شــده تا مشکل خاصی برای 
مردم ایجاد نشــود، تصریح کرد: تا کنون ۴۰۰ 
تن شــن و نمک در محور پاشیده شده و ۱۸۰ 
کیلومتر راه توسط وسایل راهداری برف روبی 

شده است.

کالس آموزش مهارت های 
زندگی در برخوار برگزار شد

رییس اداره بهزیستی برخوار  برخوار

از برگزاری اولین دوره آمــوزش تربیت مربی 
مهارت های زندگی ویژه دانشجویان ترم آخر و 
فارغ التحصیالن رشته مشاوره و رواشناسی خبر 
داد.رویا شجاعی با اشــاره به اینکه این دوره با 
همکاری کانون مهر آفرین و اداره بهزیســتی 
شهرستان برخوار برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: ظرفیت برای ثبت نام در دوره فوق محدود 
است. رییس اداره بهزیســتی برخوار در پایان 
هدف از فراخوان برای برگــزاری دوره تربیت 
مربی را اســتفاده و آموزش کارشناسان بومی 
شهرســتان به منظور اســتفاده از پتانســیل 
شهرستان برای شهروندان عنوان کرد و افزود: 
کلیه فارغ التحصیالن و دانشــجویان ترم آخر 
رشته روان شناســی و مشــاوره می توانند با 
 حضور در اداره بهزیســتی برای شــرکت در

 کالس های آموزشی ثبت نام کنند.

مرمت خانه تاریخي صدوري 
در کاشان

رییس اداره میراث فرهنگي،  کاشان
کاشــان، از مرمت و ســاماندهي خانه تاریخي 
صدوري خبر داد محســن جاوري اظهار کرد: 
مرمت این خانه با اعتباري بالغ بر ۸۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات ملي پایگاه میراث فرهنگي 
سیلک در حال انجام است.وي، با بیان اینکه این 
بنا متعلق به دوره قاجار است؛ افزود: این خانه در 
محله پنجه شاه کاشان بنا شــده و در گذشته 
بخشي از مجموعه تاریخي عطارها بوده که وجه 
تســمیه فعلي آن مربوطه به آخرین مالک آن 
یعني خاندان صدوري است.جاوري تصریح کرد: 
این خانه مشتمل بر دو حیاط و تعداد ۱۲ اتاق به 
سبک معماري گودال باغچه بنا شده و از نکات 
جالب توجه، وجــود حمام به عنــوان یکي از 

فضاهاي خدماتي در این خانه است.

حسن خدابخش با اشاره به آمار بارش برف از روز شنبه اظهار داشت:در 
روزهای اخیر  به ترتیب در شــهرهای گلپایگان بــا ۹درصد میلی متر، 
آران و بیــدگل ۷/۸ میلی متر، داران با ۷درصد میلی متر، کاشــان6/۸ 
میلی متر ، نطنــز و مبارکه 6 درصد، ســمیرم ۵ درصــد  میلی متر و 
 همچنین اردســتان۴/۷میلی متــر، درود ۴/۵ میلی متــر، اصفهان،

 بویین و میاندشت و نایین ۴درصد میلی متر، بارش برف داشتیم.
وی  با اشــاره به بارش برف ۳/۷ میلی متری در  فریدونشهر، ۲ درصدی  

درشهرضا، کبوترآباد، نجف آباد و فرودگاه اصفهان تصریح کرد: دهاقان 
با ۱/۲میلی متر و زرین شــهر با نیم میلی متر بارش در رده های بعدی 

هستند.
 رییس اداره کل پیش بینی هوا شناسی استان اصفهان در ادامه به ارائه 
گزارشی از میزان این بارش در روز گذشته اشاره کرد و از بیشترین  بارش 

برف در زرین شهر خبر داد.
به گفته حسن خدابخش ایستگاه هواشناسی زرین شهر، بارش برف را 

۱۲/۷ دهم میلی متر اعالم کرد و بعد از آن شهر مبارکه رتبه دوم بارش با 
6/۹ میلی متر  را به خود اختصاص داده است.

 وی تصریح کرد: شهرهای شرقی استان همچون  کبوترآباد و ورزنه نیز
 به ترتیب با 6/۸ و  6/۷ میلی متر  مشمول بارش برف شدند.

 به گفته این مقام مســئول؛ روز گذشته ، شــهر اصفهان نیز بارش ۷/۵
 میلی متری برف را به خود اختصاص داد. همچنین در اردستان شاهد 

بارش ۷/۱ میلی متری برف بودیم.
احتمال بارش برف پراکنده در مناطق شرقی استان از امروز

رییس اداره کل پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان بارش برف در 
شهرهای غربی اســتان را در شــهرهای آران و بیدگل ۷/۱ میلی متر، 
بادرود ۲میلی متر، برزوک ۱میلی متر، دهاقــان ۱/۱ میلی متر، دهق 
 ۴/۹ میلی متر، شــهرضا۲/۷ میلی متر، علویجه ۱/۲، فرودگاه ۳درصد

 میلی متر و کاشان ۴/۸ میلی متر اعالم کرد.
خدابخش ادامه داد: مورچه خورت با ۹میلی  متر، میمه 6 درصد میلی 
متر، نایین ۳/۳ میلی متر، نجف آباد ۵درصد میلی متر و نطنز با ۲/۱ میلی 
متر بارش سفید پوش شدند و سایر نقاط کشــور نیز کمتر از یک دهم 
بارش داشتند.وی در ادامه از خروج تدریجی ســامانه ناپایدار از استان 
 تا اواخر امروز و احتمال بارش برف پراکنده در مناطق شــرقی اســتان

 خبرداد. 
ورود موج ناپایدار به استان

رییس اداره کل پیش بینی هواشناسی استان اصفهان  با اشاره به ورود 
موج ناپایدار به استان، این سامانه را ضعیف تر از سامانه قبلی دانست و 
اذعان داشت: ممکن است در نواحی غرب ، شمال غرب و برخی از نواحی 

شمال شرقی بارش پراکنده داشته باشیم.
خدابخش از وزش باد شدید در مناطق شمال شرق خبرداد و افزود: این 
سامانه تا  فردا  در استان وجود خواهد داشت و بعد از آن از مناطق شرقی 
استان خارج می شود و با خروج این سامانه ضعیف بارشی تا روز جمعه 

شاهد ورود سامانه دیگری نخواهیم بود.
کاهش 5تا 7درجه  ای دما در اکثر مناطق استان

خدابخش یادآور شد: دمای هوا طی ۲۴ ســاعت آینده  در اکثر مناطق 
استان  ۵ تا ۷ درجه  کاهش خواهد داشت و تا اواخر هفته شاهد هوای سرد 
در استان  خواهیم بود؛ اوایل هفته آینده روند افزایش دما را پیش بینی 
می کنیم و احتمال ورود سیستم بارشــی دیگری در اواخر هفته آینده 

وجود خواهد داشت.

در روز های گذشته  شاهد بارش نعمت الهی در جای جای استان پهناور  اصفهان بودیم. این بارش ها از جمعه و  با روند نسبتا پایین شروع  شد و به 
گفته  رییس اداره کل پیش بینی هواشناسی  استان در روزهای پایانی هفته نیز  ادامه خواهد داشت. در ادامه گفت و گویی خواهیم داشت  با حسن 

خدابخش، رییس اداره کل پیش بینی هوا شناسی و به بررسی بارش ها در روزهای آتی خواهیم پرداخت.

اخبار

تصاویر خانوادگی و خصوصی را در گوشی نگه ندارید

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

کاشان رییس شورای شهرستان کاشان 

با اشاره به بحران کم آبی در کشور، گفت:  کاشان 
نتوانســته این وضعیــت بحران آبــی را به خوبی 
مدیریت کنــد. با توجه به کاهش شــدید نزوالت 

جوی، منطقه کاشان از گذشته با کمبود آب مواجه 
بوده، اما اکنون مردم منطقه باید منابع آبی را که در 

اختیار دارند، مدیریت کنند.
علیرضا پورعســگری تصریح کرد: بر اســاس آمار 

۸6 درصد آب شهرســتان کاشــان بابت مصارف 
کشــاورزی اســتفاده می شــود که بــا توجه به 
بحران کم آبی در کاشــان باید بررســی کرد چه 
تســهیالت و حمایت هایی بر مصــرف بهینه آب 
 به بخش کشــاورزی داده شــده یا ارائه می شود
 تا الگوی مصرف آب در بخش کشــاورزی اصالح 
شود.رییس شورای شهرستان کاشان با بیان اینکه 

برای احیای قنوات باید طرحی توســط شــورای 
عالی اســتان به مجلس ارائه شــود، گفت: فروش 
 پساب فاضالب کاشــان به بخش صنعتی به جای 
 اســتفاده در بخــش کشــاورزی و فضای ســبز
  شــهرداری هــا نیز باید بــا مســئوالن ذی ربط
  در جلســه ای مطــرح ونظــرات را در این زمینه

 گرفت.

رییس شورای کاشان:
بحران کم آبی در منطقه کاشان مدیریت شود

دادستان آران و بیدگل با بیان  آران و بیدگل

اینکه فعالیت در فضای مجــازی باید هدفمند و با 
قاعده باشد اظهار کرد: متاســفانه برخی افراد در 
فضای مجازی به دنبال حقیقت هستند، در حالی 
که اگر از منابع معتبر و قابل اســتناد بگذریم، پر از 

شبهه و انحراف است.
سید محمد جوادی، بیان کرد: بدانید هر مطلب و 
تصویری که در فضای مجازی منتشر می کنید، از 
دسترس شما خارج شده و همگان به آن دسترسی 

پیدا کرده اند.
وی به برخی اخاذی ها به خاطر انتشــار تصاویر و 
فیلم های خصوصی در فضای مجازی اشاره کرد و 
افزود: باید در این جلسات مباحثی مطرح شود که به 

امنیت اجتماعی و کاهش وقوع جرم منتهی شود.
جوادی تصریح کرد: تصاویر خانوادگی و خصوصی 
را در گوشی نگه ندارید، زیرا در صورت هک شدن 
گوشی یا مفقود شدن آن سوءاستفاده گران به آن 

دسترسی پیدا می کنند.
وی آمار پرونده های طالق شهرســتان را زیبنده 

ندانســت و خاطرنشــان کرد: فضــای مجازی و 
 برنامه هــای ماهــواره ای از بزرگ تریــن عوامل

 آسیب رسان به خانواده ها هستند.
دادستان آران و بیدگل ترویج سبک زندگی غربی 
را یکی از نقشه های دشمن برای استحاله فرهنگی 
مردم عنوان کرد و ادامه داد: در برنامه های مختلف 
شــبکه های ماهواره ای قبح هایی که در فرهنگ 

ایرانی اسالمی ما وجود دارد، شکسته می شود.

دادستان آران و بیدگل:

تصاویر خانوادگی و خصوصی را در گوشی نگه ندارید
رییــس شــبکه دامپزشــکی  تیران و کرون

شهرستان تیران و کرون، گفت: بیش از ۵۰ تن سویای 
تقلبی از انباری در منطقه صنعتی تیران کشف شد و 
افراد مربوط به این پرونده تحت تعقیب مراجع قضائی 

قرار گرفتند.
فضل ا... صالحی، با اشاره به کشف یک انبار نهاده های 
دامی غیر مجاز در تیران و کــرون،  اظهار کرد: بیش 
از ۵۰ تن ســویای تقلبی آماده فــروش از این انبار 
کشف شد و افراد مربوط به این پرونده تحت تعقیب 
مراجع قضائی قرار گرفتند. رییس شبکه دامپزشکی 
شهرســتان تیران و کرون گفت: در این انبار سویای 
مرغوب با مواد فیبری مثل پوست پسته، بادام، ماسه 
و نمک مخلوط شــده و به دامــداری و مرغداری ها 
فروخته می شــد.وی تصریح کرد: حــدود نیمی از 
سویاهای تقلبی مخلوط شــده و غیرقابل مصرف با 
حکم دادستان شهرســتان تیران و کرون، معدوم و 
 بقیه ســویاها برای تعیین وضعیــت، توقیف و مورد

 نمونه برداری قرار گرفتند.
صالحی با بیان اینکه این انبار غیر مجاز در شــهرک 

صنعتی تیران قرار داشت، یادآور شد: مردم در صورت 
برخورد با موارد مشکوک از سویاهای تقلبی ویژه دام 
و طیور که در ظاهر حاوی مواد مخلوط شده هستند، 
شبکه دامپزشکی شهرستان را در اسرع وقت مطلع 
کنند. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خاطرنشان 
کرد: شماره تلفن سراسری ۱۵۱۲ در کلیه استان  ها 
آماده دریافت گزارشات مردمی است که از تلفن ثابت 

می توان با آن ارتباط برقرار کرد.

رییس شبکه دامپزشکی تیران خبرداد:

کشف بیش از ۵۰ تن سویای تقلبی در تیران و کرون

پاییز امسال سه هزار و ۴۱6 ماموریت فوریت های پزشکی در شهرستان نجف آباد را به همراه   نجف آباد

داشت که در کنار آن ۴۵ ماموریت ویژه هم انجام شــد. رییس اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان گفت: یک 
هزار و ۲۵۰ بیمار و مصدوم از سوانح غیر تصادفی پس از دریافت خدمات فوریت های پزشکی در بیمارستان 
بستری و ۳6۲ نفر با تالش تکنسین  های اورژانس پیش بیمارستانی این شهرستان به صورت سرپایی در محل 
حادثه درمان شدند. علیرضا قاسمی افزود: یک هزار و ۱۰۱ نفر هم از مصدومان ماموریت های تصادفی بستری 

و ۴۸ نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

خدمت رسانی اورژانس 
 نجف آباد به سه هزار

 و ۴۱۶ شهروند

خبر

دامپزشکیهشدار

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از  نجف آباد

کشف تعداد یک هزار و ۳۷۵ نخ ســیگار خارجی قاچاق 
ازسوی ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهي خبر 

داد.
سرهنگ "محمد رضا خدادوســت گفت: در پي دریافت 

اخباري مبني بر اینکه یک واحد صنفي اقدام به فروش مواد دخاني قاچاق مي کند بررسي موضوع در دستورکار 
ماموران پلیس امنیت عمومي شهرستان نجف آباد قرار گرفت .

 این مقام انتظامي بیان داشــت : در این رابطه یک نفر شناســایي و پس از تشــکیل پرونــده جهت انجام 
اقدامات قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شــد. فرمانده انتظامي شهرســتان نجف آبــاد در پایان خاطر 
 نشــان کرد ، قاچاق کاالهــاي دخاني و دیگر کاالهــاي غیر مجاز زمینه تــورم و بیکاري جوانان کشــور را 

فراهم مي کند.

 کشف بیش از ۱۰۰۰ 
 نخ سیگارقاچاق 
در نجف آباد

مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان  گلپایگان

گفت: سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال از سوی دولت 
برای هزینه معدوم سازی و ۸۵۰ میلیارد ریال برای 
خســارت دیدگان از محــل صنــدوق محصوالت 
کشاورزی پرداخت شد که جمعا ۱۱۵ میلیارد تومان 

خسارت پرداخت شده است.
مسعود غفاری، افزود: ویروس منشأ اصلی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است که به صورت باکتری 
می تواند در محیط اطراف پراکنده شود و به شکل جدید در دام نیز سرایت کند. مدیر شبکه دامپزشکی 
گلپایگان ادامه داد: این ویروس از سال گذشته در کشور پایدار مانده و سبب بروز و ظهور آن در طیور در 
سال ۹6 شده است. وی ابراز کرد: بالغ بر ۲۰ میلیون قطعه مرغ در این استان ها معدوم شدند که ۱۷ میلیون 

قطعه مربوط به طیور صنعتی و مابقی مرغ رنگی و تخم گذار هستند.  

پرداخت ۱۱۵ میلیارد 
 تومان خسارت  
به  مرغداری ها

رییس اداره کل پیش بینی هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

بارش بیشترین برف در زرین شهر

اعظم حاجی رضازاده
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محسن تقی پور با اشاره به حضور 95 درصدی بانوان در برنامه ها و محافل 
قرآنی استان اظهار داشت: هجدهم بهمن  جشن »بانوان انقالبی در آیینه 

قرآن«، با حضور قاریان کشوری و استانی برگزار می شود.
وی افزود: اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران را مرهون ایثار و از خود 
گذشــتگی ملت ایران هســتیم و نقش تاثیرگذار زنان در صحنه های 
مختلف انقالب اســالمی، اهمیت جایگاه این قشر را در تاریخ به تصویر 
می کشد.سرپرســت اداره امور قرآنی تبلیغات اســالمی چهارمحال و 

بختیاری بیان کرد: هنر انقالب اســالمی، متحول کردن زنان جامعه، 
هدایت آنها به سوی اسالم و بسترسازی برای شکوفایی شخصیت بانوان 
بود؛ در همین راستا جشن بزرگ بانوان انقالبی در آیینه قرآن ویژه بانوان 

است و تمام بخش های این جشن توسط خود بانوان برگزار می شود.
تقی پور با اشاره به برگزاری این جشن در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد 
تصریح کرد: مجری گری قرآنی، قرائت قاری کشوری و استانی، حافظ 
کشوری و استانی، تواشیح خوانی و خطبه خوانی، از جمله برنامه های 

درنظر گرفته شده در این جشن اســت. وی گفت: از دیگر برنامه های 
جذاب و آموزنده این جشن، برگزاری مسابقه قرآنی همراه با اهدای جوایز 
فرهنگی  به برندگان است. سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ترویج و توســعه فعالیت  های 
قرآنی، رشــد و تعالی معرفت دینی در پرتو انس با قرآن و ایجاد الفت 
و نزدیکــی جوانان و نوجوانان با کالم الهی اســت، بیــان کرد: یکی از 

برنامه های این جشن، دعوت از تعدادی از دختران دانش آموز است.
تقی پور خاطرنشان کرد: امسال دهه فجر مقارن با دهه فاطمیه است و ما 
سعی داریم با در نظر گرفتن فعالیت های متنوع، ایام ا... فجر را با رنگ و 

بویی دینی و قرآنی برپا کنیم.
وی با اشاره به آغاز نام نویسی آزمون های اعطای مدرک به حافظان بیان 
کرد: نام نویسی ســیزدهمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک 

تخصصی به حافظان قرآن کریم آغاز شد.
سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، هر 

سال در چهار مرحله از سوی سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می شود.
تقی پور افزود: نام نویســی در ســیزدهمین دوره ایــن آزمون ها از روز 
7 بهمن ماه آغاز شــد و حافظان قرآن کریم می توانند در این آزمون ها 
شــرکت کرده و توانمندی های خود را ارزیابی کنند. وی ادامه داد: این 
آزمون ها هر سال در رشــته های حفظ کل قرآن، حفظ 20 جزء، حفظ 
10 جزء و حفظ 5 جزء برگزار می شد که امســال برای نخستین بار در 
این آزمون هارشته حفظ 3 جزء افزوده شده است که بر اساس فراخوان 
ثبت نام، این رشته مربوط به حفظ 3 جزء ابتدایی قرآن کریم بوده و به 
قبول شدگان گواهی نامه استانی اعطا خواهد شد. سرپرست اداره امور 
قرآنی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: عالقه مندان 
به شــرکت در ســیزدهمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک 
تخصصی به حافظان، می توانند تا 27 اسفندماه به سایت تالوت مراجعه 

کنند.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری خبرداد:

جشن بزرگ »زن انقالبی در آیینه قرآن« در چهارمحال و بختیاری 

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری، از برگزاری جشن بزرگ زن انقالبی در آیینه قرآن در روز 
۱۸بهمن در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد خبرداد.

 پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر 
آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
مشوق های سرمایه گذاری 

افزایش یابد
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه 
منابع استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
 جذب سرمایه گذار خارجی در استان ضروری 

است.
سیامک سلیمانی دشتکی با اشــاره به اینکه 
جذب ســرمایه گذار خارجی در چهارمحال و 
بختیاری در حال پیگیری است، اظهار داشت: 
بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی 

در این استان ضروری است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت هــا و 
پتانســیل های چهارمحال و بختیــاری برای 
سرمایه گذاری باید معرفی شــوند، ادامه داد: 
این اســتان توانمندی های بسیار زیادی برای 
ســرمایه گذاری دارد که بدین منظــور باید از 
ظرفیت های سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

بهره گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
باید بسته های قابل سرمایه گذاری استان، به 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شوند 
تا زمینه سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی 

در استان فراهم شود.
وی اظهــار داشــت: بایــد مشــوق هــای 
ســرمایه گذاری در چهارمحــال و بختیاری 
افزایش یابد تا ورود ســرمایه گذاران به استان 

نیز افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
تکمیل طرح های نیمه تمام در استان ضروری 

است.
وی ادامه داد: باید در مسیر تکمیل طرح های 
 نیمه تمــام چهارمحال و بختیــاری حرکت 

کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 
پرداخت تسهیالت، زمینه ساز تسریع در اجرای 

پروژه های نیمه تمام در سطح استان است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

افزایش کیفیت ساخت و ساز 
زمینه ساز کاهش خسارات

 سرپرســت معاونت امور عمرانی اســتانداری 
چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اینکه کیفیت 
احداث مسکن در چهارمحال و بختیاری ارتقا 
یابد، اظهار داشــت: افزایش کیفیت ساخت و 
ساز، موجب کاهش خسارت در هنگام حوادث 

احتمالی می شود.
مجید نظری دهکردی ادامه داد: باید نظارت ها 
بر روند ساخت و ســاز مسکن در چهارمحال و 
بختیاری افزایش یابد تا واحدهای مســکن با 
استانداردهای مشخص شــده احداث شوند و 

تخلفی در این زمینه صورت نگیرد.
وی با اشــاره به حادثه زلزله کرمانشــاه اظهار 
داشت: افزایش کیفیت ساخت و ساز، زمینه ساز 
کاهش خسارات در زمان وقوع حوادث طبیعی 

است.
وی تاکید کرد: بخش مسکن یکی از مهم ترین 
نیازهای جامعه به شــمار می رود و باید به امر 
احداث مسکن در شهرها و روستاها توجه جدی 

صورت گیرد.

 مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال 
و بختیاری خبرداد:

 بهره مندی 9شهر و روستا 
از نعمت گاز در دهه فجر

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری، 
از بهــره برداری طرح گازرســانی بــه منطقه 
دو آب صمصامــی کوهرنگ و بهــره مندی 9 
 شــهر و روســتا از نعمت گاز در ایام دهه فجر

 خبر داد.
سیامک حیدری، اجرای شبکه پلی اتیلن برای 
گازرسانی به شهر دوآب صمصامی و روستاهای 
باغ الگی، سیف آباد، بهمن آباد، صفا آباد، دزک 
سفلی، فخر آباد و دزک علیا و دزک سرچشمه 
در شهرســتان کوهرنگ، احداث پست امداد 
دوم شهرکرد، گازرســانی به منطقه طاهر آباد 
فرخشهر و اجرای خط تغذیه برای گازرسانی به 
منطقه دو آب کوهرنگ را از مهم ترین طرح های 

قابل بهره برداری در این ایام عنوان کرد.
وی افزود: بــرای بهره بــرداری از این طرح ها 
212هزار و 150میلیون ریــال اعتبار هزینه 
شده است. حیدری اظهار کرد: با بهره برداری از 
این طرح ها، 515مشترک روستایی و شهری از 

نعمت گاز بهره مند می شوند. 
وی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی 
به 33 روســتا و یک شــهر در ایــن ایام خبر 
داد و افزود: پروژه گازرســانی به 15 روستای 

شهرستان لردگان در این ایام آغاز می شود.

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:
گردنه عسل کشان بسته است

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی چهارمحال 
و بختیاری گفت: به علت بارش ســنگین برف، 
تردد در گردنه های برفگیر شهرستان کوهرنگ 

به سختی انجام می شود.

ســرهنگ رحمت ا... نجفی با اشــاره به آخرین 
وضعیت جاده های اســتان اظهار داشــت: هم 
اکنون امکان تردد در تمام محورهای مواصالتی 
و گردنه های اســتان وجــود دارد بجــز گردنه 

عسل کشان که بسته است.
وی افزود: همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات 
زمستانی در محورهای کوهستانی الزامی است و 
تردد در دو گردنه چری و شاه منصوری به علت 
وجود مه به سختی صورت می گیرد و با گرم شدن 

زمین، امکان سقوط بهمن وجود دارد.

اداره کل مدیریت بحران چهارمحال و 
بختیاری هشدار داد:

 احتمال وقوع کوالک، برف 
و ریزش بهمن

اداره کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری، 
درباره احتمال وقوع کوالک، برف و ریزش بهمن 

در این استان هشدار داد.
مدیرکل بحران استان گفت: با ورود سامانه بارشی 
جدید به اســتان، بارش برف و باران، وزش باد، 
لغزندگی و کاهش دید و کوالک برف در مناطق 

مرتفع و کوهستانی وقوع یافت.
ســتار فرهادی افزود: باتوجه به کاهش شــدید 
دما تا روز چهارشــنبه، احتمال ریزش بهمن به 
علت انباشــت برف در مناطق برفگیر جاده های 
کوهســتانی، وزش باد و کــوالک دور از انتظار 
نیســت. وی به رانندگانی که قصد تردد در این 
محورها را دارنــد، توصیه کرد که از ســفرهای 
غیرضروری خودداری کرده و خودروی خود را به 

وسایل ایمنی تجهیز کنند.

رییس اداره بازاریابی خارجی سازمان 
صنعت استان خبرداد:

رشد191درصدی واردات کاال 
به چهارمحال وبختیاری

امســال واردات کاال به چهارمحــال وبختیاری 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل 191درصد 
افزایش یافته است. رییس اداره بازاریابی خارجی 
ســازمان صنعت،معدن وتجارت اســتان  گفت: 
امســال تاکنون161میلیون و36هــزارو 980 
دالرکاال بــه وزن15هزار و 399 تن به اســتان 
واردشده است. ســیاوش نظری افزود: کاالهای 
وارداتی بیشــتر مربوط به خط تولیدکارخانه ها 
بوده است که از کشورهای ایتالیا، چین، آلمان و 

فرانسه وارد کشور شده اند.

عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های 
کشاورزی ایران خبرداد:

ایجاد۲۸۰۰ هکتار فضای 
گلخانه ای در کشور

ایجاد دو هزار و 800 هکتار فضــای گلخانه ای 
در کشور در دســت اجراست. عضو هیئت مدیره 
شرکت شهرک های کشاورزی ایران در شهرکرد 
گفت: با توجه به وجود ۴50 هزار هکتار فضای باز 
کشــت محصوالت صیفی در ایران، برنامه ریزی 
به منظور توســعه فضاهای گلخانه ای در دستور 
کار قرار دارد. جعفر علیپور اظهار کرد: با احداث 
فضاهای کشت گلخانه ای، مصرف آب 90 درصد 
کمتر و تولید محصول 10 برابر بیشتر می شود. 
وی گفت: با احداث فضاهــای گلخانه ای در هر 
هکتار، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 18 
نفر فراهم  می شــود. عضو هیئت مدیره شرکت 
شهرک های کشــاورزی ایران همچنین افزود: 
شرکت شهرک های کشــاورزی ایران می تواند 
شهرک تخصصی ماهی های ســردآبی را در این 

استان راه اندازی کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: 
فاز دوم پــروژه بین المللی مدیریت مشــارکتی 
جنگل و مرتع با همــکاری آژانس همکاری های 
بین المللی ژاپن)جایکا( از ابتدای سال 1397 در 
استان چهارمحال و بختیاری، آغاز و به استان های 
باالدســت حوزه آبخیــز کارون بــزرگ از جمله 
اصفهان،فارس،خوزستان،لرستان و کهگیلویه و 

بویراحمد تعمیم داده می شود.
مقدم افزود: در این پروژه تغییر رویکرد اســتفاده 
از منابع طبیعی، افزایش اشتغال بومیان با حفظ 
منابع ملــی و منابع آب و خاک، حفظ و توســعه 
پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع، افزایش حفاظت 
مشــارکتی و بهبود معیشــت مردم با آموزش و 
توانمندسازی جوامع محلی، در نظر گرفته شده 
است. وی گفت: تغییر الگوی کشت دیم به گیاهان 
دارویی مانند موسیر، کرفس و زعفران و همچنین 
جنگل کاری اقتصادی و کشت گونه های جنگلی 
مثمر مانند انار و زالزالــک، در پروژه جایکا مورد 

توجه قرار دارد.

محمدی مقــدم افــزود: مرحله نخســت پروژه 
مدیریت مشــارکتی جنــگل و مرتــع »جایکا« 
 Japan International Cooperation(
Agency( از سال 1389 )سال 2010 میالدی( 
و با مشــارکت و همکاری ایران و ژاپن و سازمان 
توســعه صنعتی ملل متحد )یونیــدو( به صورت 
پایلوت در پنج روستای منطقه بازفت شهرستان 
کوهرنگ از توابع اســتان چهارمحال و بختیاری، 
به مدت 6 ســال و با هدف احیــا و حفظ مراتع و 

جنگل ها  اجرا شد و آذرماه 95 به پایان رسید. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبرداد:

اجرای پروژه مدیریت مشارکتی جنگل در شش استان
پیش فروش بلیت های سی وششــمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجــر در چهارمحال و بختیاری از 
روز گذشته آغاز شد. مدیر ســینما غدیر شهرکرد 
گفت: اکران جشنواره بین المللی فیلم فجر امسال 
در ســینما غدیر مجتمع فرهنگی هنری اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری 
انجام می شود. نورا... بنی مهدی افزود: آثار جشنواره 
فیلم فجر همزمان با تهــران، از 1۴ تا 22 بهمن ماه 

در سینما خانوادگی غدیر شهرکرد اکران می شود.
به گفتــه وی، عالقــه مندان بــه دیدن ایــن آثار 
مــی تواننــد از روز نهــم بهمن مــاه با شــماره 
0383333۴1۴۴تمــاس بگیرند و بــه رزرو بلیت 

برای روزهای جشنواره اقدام کنند.
بنی مهدی افزود: از 22 فیلم جشــنواره، 1۴ اثر در 
بخش سودای ســیمرغ بعد ازظهرها در سه سانس 
اکران می شوند و ۴ فیلم برگزیده جشنواره کودک و 
نوجوان نیز در طول جشنواره صبح ها برای کودکان 

و خانواده ها پخش می شود.
به گفته وی، امسال فیلم های التاری به کارگردانی 

محمدحســین مهدویان، جشــن دلتنگــی پوریا 
آذربایجانی، هایالیت اصغر نعیمی، مصادره مهران 
احمدی، اتــاق تاریک روح ا... حجازی، عرق ســرد 
سهیل بیرقی، تنگه ابوقریب بهرام توکلی و کامیون 

کامبوزیا پرتوی، در شهرکرد اکران می شود.
بنی مهدی افــزود: فیلم های شــعله ور، امپراطور 
جهنم، سرو زیر آب و انیمیشن فیلشاه به کارگردانی 
هادی محمدیان نیز در شهرکرد به روی پرده نقره ای 

خواهد رفت.

مدیر سینما غدیر شهرکرد:

پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر آغاز شد

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن، از کشــف کاالی قاچاق به ارزش 300 میلیون ریال در محور لردگان - 
بروجن خبر داد.سرهنگ غالمعلی شکری گفت: در پی کســب خبری مبنی بر ورود مقادیری کاالی قاچاق 
به شهرستان بروجن، موضوع در دستور کار پلیس این شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرســتان بروجن با انجام اقدامات پلیســی، یک دستگاه کامیون ایســوزو حامل کاالی قاچاق را 
شناسایی و در بازرسی از آن، 2 دستگاه یخچال، 2 دســتگاه فریزر، 2دستگاه تلویزیون و یک دستگاه ماشین 

لباسشویی قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرگی را کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

کشف کاالی قاچاق به 
ارزش 3۰۰ میلیون ریال 

فرمانده انتظامی بروجن خبرداد:

جا
نا

جشنوارهمنابع طبیعی

 مدیر کل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیاری، در 
شــورای هماهنگی مسکن با اشــاره به اینکه 716 واحد 
مســکن مهر در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود، 
اظهارداشــت: این تعداد واحد، آخرین واحدهای مسکن 

مهر است که در این استان افتتاح می شوند.
قاسم قاسمی بیان کرد: 22 هزار و ۴85 واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری احداث شده است.

مدیر کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از تعداد کل واحدهای مسکن مهر در این استان 
13هزار و 500 واحد در شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت و 8 هزار و 985 واحد نیز در شهرهای زیر 25هزار 

نفر جمعیت احداث شده است.
وی ادامه داد: توسعه زیر ساخت ها در مسکن مهر شهرکرد، از مهم ترین اهداف است که به تخصیص اعتبارات 

نیاز دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری:

۷1۶ واحد مسکن مهر 
افتتاح می شود

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
چهارمحال وبختیاری گفت: بارش برف و کوالک، موجب کندی 
تردد در گردنه مروارید و حلوایی در محور ارتباطی شــهرکرد- 

لردگان - خوزستان شد.
شــهرام ندیمی با اشاره به بازگشــایی محورهای اصلی استان از 
شامگاه شــنبه تاکنون اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل بارش 
برف و کوالک، تردد در گردنه های چری و شاه  منصوری کوهرنگ 

و محور ارتباطی شــهرکرد به لردگان، تنها با زنجیر چرخ و چراغ 
مه شکن امکان پذیر است. 

وی افزود: تمامی محورهای استان به دلیل بارش برف، وزش باد و 
بوران، موجب کاهش دید افقی و لغزندگی معابر و نیز کندی تردد 
شده است. ندیمی از مسافران خواست تا از سفرهای غیرضروری 
و تردد در محورهای برفگیر استان پرهیز کنند. فرماندار کوهرنگ 
نیز از کمک رسانی به 80 مسافر گرفتار در برف خبر داد. مرتضی 

زمانپور گفت: بارش برف مسافران را در گردنه های شاه منصوری 
و چری دچار مشــکل کرد که اکیپ های هــالل احمر به کمک 
آنها شتافتند. وی افزود: تعداد 15 مسافر در پایگاه امداد و نجات 

جاده ای صمصامی نیز اسکان داده شدند.
همچنین معاون توســعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری، ارتفاع برف شامگاه شنبه در بلداجی، بروجن، شهرکرد 

و کوهرنگ را به ترتیب 11، ۴، 2 و 8 سانتی متر اعالم کرد. 

فرماندار کوهرنگ خبرداد:
کمک رسانی به ۸۰ مسافر گرفتار در برف 

رییس دانشگاه شهرکرد اظهار داشــت: به همت گروه 
همکاری  های علمی و بین المللی دانشــگاه شــهرکرد، 
تفاهم نامه  همکاری پژوهشــی مشــترک بین دانشگاه 
شــهرکرد و دانشــگاه علوم زیســتی پوزنان لهستان 
)Poznan University of Life Sciences( بــه 

امضا رسید.شایان شــامحمدی افزود: این تفاهم نامه با هدف همکاری آموزشی و پژوهشی و به منظور 
تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح های پژوهشی مشترک، برگزاری همایش های علمی مشترک، تسهیل 
روند اعطای فرصت های مطالعاتی، تبادل منابع کتابخانه ای، انتشــار کتاب و نشــریات علمی به صورت 
غیرحضوری منعقد شد. رییس دانشگاه شهرکرد بیان کرد: این تفاهم نامه توسط دانشگاه شهرکرد و دکتر 
کریستوف سازکویچ، رییس روابط علمی و بین المللی دانشگاه علوم زیستی پوزنان لهستان، به امضا رسید.

شامحمدی خاطرنشان کرد: مدت این تفاهم نامه ۴ سال است. 

اجرای طرح های 
پژوهشی دانشگاه 
شهرکرد و لهستان
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شناسایی سه متخلف شکار وصید 
در پناهگاه حیات وحش موته

سه متخلف شــکار و صید در پناهگاه حیات وحش 
موته شناسایی و تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.

مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان در این باره اظهــار کرد: 
محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته حین گشت 
و کنترل منطقه به سه متخلف شکار و صید برخورد 
مي کنند که به محض مشاهده محیط بانان متواري 

مي شوند.
وی گفت: متخلفان که همراه آنها یک قبضه اسلحه 
تک لول قاچاق و الشــه یک آهو مشــاهده شد در 
تعقیب و گریز به مناطق مسکونی حاشیه پناهگاه 

حیات وحش موته متواري شدند.

خسارت 35 میلیاردی طوفان 
گردوغبار ناشی از معادن گچ

رییس اداره امور بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: مشــکل وقتی به 
وجــود می آیــد کــه بیابان زایی انســانی صورت 
می گیرد، زمانی که ســنگ فرش بیابانــی از بین 
برود شــروع طوفان های گردوغبار و فرسایش های 
 بــادی رخ می دهد و خســارت های ســنگینی را

 ایجاد کند.
حســینعلی نریمانی افزود: ما در دشت سجزی به 
خاطر طوفان های گردوغبار که ناشی از معادن گچ 
اســت بیش از 35 میلیارد تومان به صورت ساالنه 
خسارت منابع زیستی و اقتصادی را وارد می کنیم 

که برآورده کرده و ثبت شده است.
رییس اداره امور بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان اصفهــان با بیان اینکه دشــت ســجزی 
شناسنامه ای از گذشــته های دور دارد، بیان کرد: 
میلیون ها سال قبل این منطقه مکانی بوده که آب 
دریاچه ای داشته و رســوبات روی هم قرار گرفته؛ 

بنابراین بافت این مکان ریزدانه است.
وی با بیان اینکه بافت ریزدانه در مقابل باد مقاومت 
چندانی ندارد، ادامه داد: این توجیه خوبی نیســت 
که مثال چون منطقه ســجزی گچ دارد ما باید گچ 
آن را برداشت کنیم، درست است این منطقه خاک 
گچ دارد و محصول اقتصادی است ولی چون بافت 
ریزدانه است اندکی تغییر در بافت این خاک سبب 
خسارت های زیاد به منابع زیستی اقتصادی می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان:

 5 معدن گچ در اصفهان
 تعطیل شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار 
کرد: معادن گچ، سابقه  بسیار طوالنی دارند از این رو 
با همکاری فرمانداری، منابع طبیعی و محیط زیست 
اصفهان برنامه خوبی در این رابطه در نظر گرفته شد.
اســرافیل احمدیه با بیان اینکه تصمیماتی توسط 
شــورایعالی معادن در خصوص معادن گچ خاکی 
گرفته شده اســت، گفت: حدود 5 معدن تعطیل 
کردیم و 2 معدن دیگر باقی مانده که طبق مذاکرات 
صورت گرفته، قرار شد که تعطیل شوند. یکی از این 
معادن پیگیری قضائی دارد و یکی دیگر هم استخراج 

گچ خاکی را کاهش داده است.
وی افزود: در رابطه با شــن و ماسه از منطقه دشت 
سجزی باید گفت از حدود 40 سال پیش شن و ماسه 
از این منطقه برداشــت می کردند و می توان گفت 
ناهمواری های ایجاد شده در این منطقه بسیار زیاد 
بوده است. محققان عرصه منابع طبیعی معتقدند که 
در تمامی شرایط از جمله منابع طبیعی نتوانستیم 
خود را با شرایط وفق دهیم در این راستا مشکالت 
و معضالت بسیاری به وجود آمده که سبب نابودی 

پوشش گیاهی شده است.

نماینده مردم اصفهان:
قانون مثمر کشت در برنامه ششم 
توسعه در نظر گرفته شده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
در پاســخ به این ســوال که قانون مثمر کشت که 
سبب اعتراضاتی از ســوی کارشناسان بوده است 
چرا در قانون توسعه به تصویب رسیده است، اظهار 
داشت: بحث سطح شیب دار در برنامه ششم توسعه 
آمده اســت و فکر می کنم جزو الیحه و طرح های 

پیشنهادی جهادکشاورزی بوده است.
حیدرعلی عابدی افزود: معموال مجلس و کمیسیون 
تلفیق به آنچه که دولت پیشنهاد می دهد، اعتماد 
می کند از این رو اگر این طرح  ایرادی داشــته باید 
توسط جهاد کشاورزی رد می شده است. امیدواریم 
بتوانیم مجلس را در ایــن زمینه قانع کنیم چرا که 
این قانــون خطرناکی در زمینه خشکســالی های 

اخیر است.

این روزها اخبار ثابت  استان اصفهان در روزهای اخیر، کشفیات انواع 
مختلف مواد مخدر از ســنتی گرفته تا صنعتی شــده است که نیروی 
انتظامی در قالب طرح های مختلف به آن دست پیدا کرده و بحث مواد 
مخدر به دلیل آسیب های اجتماعی و اقتصادی که بر پیکر جامعه وارد 

می کند، بسیار حائز اهمیت است.
مسئله رسیدگی به موضوع اعتیاد از لحاظ ایجاد امنیت در میان مردم 
ضروری به نظر می رســد که این ضرورت در روزهای خاص ســال از 
جمله تعطیالت نوروزی برای هدف قرار گرفتن استان به عنوان مقصد 

گردشگری بیش از پیش خود را نشان می دهد. به همین منظور محسن 
مهرعلیزاده، استاندار اصفهان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان با تاکید بر اهمیت اجرای طرح آرامش از 20 اسفندماه ۹۶ 
تا 20 فروردین ۹۷، عنوان می کند:» با توجه به حساسیت ایام نوروز و 
حضور مسافران و گردشگران داخلی و خارجی الزم است که این طرح با 

دقت بیشتر اجرایی  شود«.
بدون شک بر کسی پوشیده نیست که حضور افراد با ظاهری نامطلوب 
و فروش مواد مخدر در مأل عام می تواند چهره شهر را در اذهان عمومی 

مخدوش کند. اما از سوی دیگر اعتیاد، تنها افراد توزیع کننده و مصرف 
کننده را درگیر نخواهد کرد و به طبع بســیاری از افراد جامعه را دچار 

ناهنجاری های گوناگون می کند و باید مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته مصطفی هادی زاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان در عرصه کشف مواد مخدر، استان پنجم کشور هستیم 
که عملکرد در این حوزه ضعیف است؛ با این حال میزان کشفیات ۹ ماهه 
امسال 24 تن بوده که به نسبت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش یافته 
اســت. وی دراین رابطه ادامه می دهد:اعتیاد گریبان گیر تنها 3 درصد 
جامعه هدف 15 تا ۶4 سال اســت، خانواده هایی که معتاد دارند تعداد 

کمی هستند، اما خانواده های معتادساز بیشترند.
با توجه به مصوبه دولت، 10 درصد بودجه فرهنگی کالن شهرها  باید به 
امر مبارزه با مواد مخدر اختصاص یابد و به گفته کارشناسان این موضوع 
می طلبد تا برای پیشگیری از افزایش آمار اعتیاد تالش کرد و بیشترین 
تمرکز در جامعه روی افرادی قرار گیرد که در معرض خطر هستند. این 
در حالی است که اولین گروه شــامل نوجوانان، جوانان، دانشجویان و 

سربازان می شود.
در بررســی آمارهای گرایش به اعتیاد 
در جامعه، مشاهده می کنیم  که سن 
اعتیاد به نســبت گذشــته در جامعه 
کاهش پیدا کرده و نشان از روی آوردن 
افراد شــاغل و تحصیل کرده، متاهالن 
و نفوذ بیشــتر در زنان و روســتایی تر 
شدن این آسیب اجتماعی دارد؛ زنگ 
 خطری که مدت هاســت بــه گوش

 می رسد.
در این بین بــا توجه به اینکــه نباید 
ســهم اعتیاد را در آمار طالق و سایر 
ناهنجاری ها نادیده گرفــت؛ اما باید 
پذیرفت که برنامه ریــزی برای ایجاد 
انگیــزه در میان افراد گرفتــار در دام 
اعتیاد و افزایش امید به زندگی در آنها و 
ارائه راهکارهای مطلوب می تواند بعد از 

ترک هم راهگشایی برای عدم بازگشت این قشر به سمت اعتیاد باشد.

استاندار اصفهان تمام ارگان ها را موظف به ارائه برنامه برای مبارزه با اعتیاد کرد؛

آماری که زیبنده اصفهان نیست

 استاندار اصفهان می گوید: آمارها در خصوص اعتیاد و مواد مخدر زیبنده اصفهان نیست و برای بهبود شرایط، تمام دستگاه های 
دولتی  موظف به ارائه برنامه برای مبارزه با اعتیاد هستند.

 اعتیاد، تنها افراد 
توزیع کننده و 

مصرف کننده را 
درگیر نخواهد 

کرد و به طبع 
بسیاری از افراد 

جامعه را دچار 
ناهنجاری های 

گوناگون می کند

عکس  روز 

گرایش اصفهانی ها به فرزندخواندگی کودکان معلول

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عضو مرکز تحقیقات فیزیک نظری تریسیتای ایتالیا 
گفت: در نمونه برداری های اولیه  از ریه یک شهروند 
اصفهانی که 4۸ ساعت در معرض هوای این شهر بود 

ذرات آهن دیده شد.
امید غفارپســند با انتقاد از اینکه هنوز سهم منابع 

آالینده در اصفهان مشــخص نیســت، اظهار کرد: 
تعیین ســهم بخش های مختلف در ایجاد آلودگی 
هوا را اخیرا در غالب پروژه ای مشــترک با سازمان 
محیط زیست و شهرداری اصفهان در دستور کار قرار 
داده ایم و این در حالی است که هنوز سهم صنایع یا 

خودروها را به صورت علمی نمی دانیم.
مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوای پژوهشکده محیط 
زیست دانشــگاه اصفهان با تاکید بر اینکه به منظور 
ســنجش نوع و میزان آالینده های موجود در هوای 
اصفهان آزمایشی را روی ریه شهروندی اصفهانی که 
به مدت 4۸ ساعت هوای آلوده این شهر تنفس کرد، 
انجام دادیم، تصریح کرد: در آزمایشات و بررسی های 
اولیه ذرات ریز آهن در ریه این فرد مشاهده شد و این 

در حالی اســت که هنوز نمی دانیم منشأ وجود این 
ذرات در هوای اصفهان چیست.

وی با بیان اینکه در آزمایشــات بر ریه این شهروند 
اصفهانی ذرات گرد و غبار نیز دیده شــده اســت، 
تصریح کرد: این مســئله به واســطه نابودی منابع 
طبیعی و منابع آبی در چند ســال اخیــر بوده که 
 ایــن امر بــه زودی مشــکل عظیم همــه ایرانیان

خواهد بود.

عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه اصفهان مطرح کرد:
مشاهده ذرات آهن در ریه شهروند اصفهانی 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: به دلیل برف و کوالک در اســتان اصفهان 
در 24 ساعت گذشته به ۸۷2 نفر توسط نیروهای 
هالل احمر امدادرسانی شد.محسن مومنی با اشاره 
به برف و کوالک در اصفهان اظهار داشت: با یاری 
خدا در استان اصفهان نیز شاهد بارش بودیم. به 
دلیل آمادگی نداشتن رانندگان و مسافران و همراه 
نداشتن تجهیزات ایمنی تعداد بسیاری از مسافران 
در محورهای مواصالتی اســتان با مشــکل روبه 
رو شــدند.وی افزود: جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان با به کارگیری 122 نجاتگر و 2۹ خودروی 
عملیاتی، امدادرسانی به ۸۷2 نفر آسیب دیده از 
برف و کوالک که در 213 دستگاه خودروگرفتار 
شده بودند را صورت داد.مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه 243 نفر از 
مســافران در راه مانده نیز در این مدت اسکان و 
تغذیه اضطراری شدند، گفت: الزم است مردم از 

سفرهای غیرضروری بپرهیزند.
وی با اشــاره به مجموع عملیات های انجام شده 
بیان کرد: در ایــن عملیات ها 25 مــورد حادثه 
توســط نجاتگران و عوامل امــدادی هالل احمر 
استان امدادرسانی شد که شامل 1۸ مورد حادثه 
برف و کوالک، 4 مورد حادثه جاده ای، یک مورد 
حادثه کوهســتان و یک مــورد حادثه صنعتی و 

کارگاهی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

امدادرسانی به بیش از ۸5۰ نفر در برف و کوالک اصفهان
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه 235 خانواده متقاضی حضور در طرح مراقبت 
مشــارکتی کودکان هســتند، گفت: 51 کودک از 
ابتدای تیر ماه امسال به متقاضیان واگذار شد که نکته 
حائز اهمیت در این طرح، عالقــه متقاضیان دارای 
فرزند برای مشارکت در این طرح بوده است. مجتبی 
ناجی با بیان اینکه در حــال حاضر  3۸ خانه کودک 
و نوجوان در مقاطع سنی مختلف در سراسر استان 
اصفهان دایر است، اظهار کرد: از این تعداد هفت مرکز 
در شــهر اصفهان و مابقی در دیگر نقاط استان دایر 
است.  وی اضافه کرد: یک شیرخوارگاه دولتی ویژه 
کودکان زیر سه سال نیز در شهر اصفهان فعال است.

ناجی  با بیان اینکه هفــت متقاضی، کودکان معلول 
را برای فرزندخواندگی در این طرح انتخاب کرده اند، 
افزود: این کــودکان دارای بیمــاری صعب العالج 
یا معلولیت های شــدید بوده اند کــه ترویج این امر 
خداپسندانه نیازمند فرهنگ سازی در رسانه هاست.

معاون اجتماعی بهزیستی اســتان در تشریح روند 
فرزندخواندگی با اشاره به اینکه برخی از زوج ها هفت 
سال در انتظار فرزندخواندگی بوده اند، گفت: بیش 
از دو هزار زوج در اســتان اصفهان در انتظار پذیرش 
فرزندخوانده هستند که متقاضیان در شهرستان ها 
به ادارات بهزیستی و در شهر اصفهان به اداره پذیرش 
در خیابان احمدآباد مراجعه کنند تا روند بررســی 

صالحیت ها را طی کنند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان مطرح کرد:

گرایش اصفهانی ها به فرزندخواندگی کودکان معلول

دستگیری کالهبردار فضای مجازی توسط پلیس اصفهان

 مرزبانان »ونه بین«
و یک روز برفی

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فردی که با شگرد انجام تبلیغات در کانال شخصی خود در یکی از شبکه های مجازی مبلغ 50 میلیون 
ریال از شهروند اصفهانی کالهبرداری کرده بود، توسط ماموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی با دریافت مبلغ 50 
میلیون ریال از او در قبال انجام تبلیغات کاری، در یکی از شبکه های مجازی دیگر جوابگوی تلفن و پیام های او نیست، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس 

قرار گرفت.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی در فضای مجازی متهم در خارج از استان 

اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

حادثه

رییس انجمن مامایی اصفهان:
 بارداری، آغاز ابتال به دیابت

 در برخی از زنان است 
رییس انجمــن مامایی اصفهان گفــت: بارداری 
می تواند، آغازدیابــت در برخی از زنان باشــد و 
افرادی که مســتعد بیماری دیابت هستند بدون 
زمینه ارثی هم  با بارداری به دیابت بارداری مبتال 
خواهند شد.محبوبه والیانی اظهار داشت: دیابت 
 یک بیماری است که بر اثر سبک زندگی نادرست، 
 تغذیه نامناســب، کــم تحرکی و چاقــی بروز
  می کنــد و افــرادی که حتــی زمینــه ارثی 
 نداشته باشــند اما مســتعد ابتال به این بیماری
 باشــند می توانند بر اثر بارداری به این بیماری 

مبتال شوند. 
وی با بیان اینکه سبک زندگی اغلب ما ایرانی ها 
زمینه بروز دیابت را فراهم می کنــد، ادامه داد: 
اســترس هم یکی از عواملی اســت که می تواند 
سبب بروز و شیوع دیابت شــود. رییس انجمن 
مامایــی اصفهــان در خصوص دیابــت در زنان 
باردار نیز، تصریح کرد: دیابت اگر دیابت بارداری 
 باشد شش هفته پس از زایمان تمام عالئم آن از

 بین می رود.

اطفای آتش سوزی انبار پالت 
چوب در اصفهان

آتش سوزی گسترده انبار پالت چوب محله حصه 
اصفهان اطفا شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 

با اشــاره به اینکه این آتش ســوزی بامداد روز 
گذشته به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان 
گزارش شــد گفــت: امدادگران ایســتگاه های 
شش، هفت، 10 ، 1۶، 1۹ و 24 با هشت دستگاه 
خودروی اطفای حریق ، فوق سنگین و سنگین، 
یک دســتگاه خــودروی آبرســان و خودروی 
 حامل دســتگاه تنفســی به محل حادثه اعزام
 شــدند. محمد شــریعتی بــا بیــان اینکه این 
آتش ســوزی در انباری به وســعت هزار و 200 
متر پالت چوب اتفاق افتاد، افزود:حریق در تمام 
محوطه این انبار گسترده شــده بود و با وزش باد 
احتمال سرایت به منازل مسکونی مجاور وجود 
داشت. وی گفت: با تالش آتش نشانان حریق به 
صورت کامل اطفا و از ســرایت به ساختمان های 

مجاور جلوگیری شد. 
شریعتی افزود: در این حریق یکی از آتش نشانان 
از ناحیه دست دچار حادثه شد که برای  درمان به 

بیمارستان انتقال داده شد .

 همکاری دانشگاه های وین 
با دانشگاه هنر اصفهان 

رییس دانشگاه هنر اصفهان گفت:به دنبال سفر 
هیئت بلند پایــه ای از وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری به اتریش و حضور مسئوالن دانشگاه هنر 
اصفهان در این سفر، زمینه های همکاری بین این 
دانشگاه با دانشگاه های اتریش به ویژه وین بررسی 
شــد. مصطفی کیانی افزود: در این سفر  از گروه 
حفاظت و مرمت دانشگاه هنرهای کاربردی وین 
و گروه باستان شناسی دانشگاه وین بازدید و برای 

همکاری دو جانبه اعالم آمادگی شد.
وی گفت: در این بازدیدها مســئوالن به بررسی 
زمینه های همــکاری از جمله تبادل اســتاد و 

دانشجو پرداختند.
هیئت اعزامی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
روزهای سوم و چهارم بهمن )23 و 24 ژانویه( به 
سرپرستی ساالر آملی، ریاست دفتر همکاری های 
علمی بیــن المللی وزارت علوم به اتریش ســفر 
کردند.هدف از این سفر و نشست های دو جانبه 
برگزار شده در وین شــامل تصمیم گیری نهایی 
 برای طــرح های پژوهشــی تعریف شــده بین

 دانشگاه های ایران و اتریش بود.

اخبار

بهزیستیهالل احمر

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان از پرداخت بیش از 100 
میلیارد تومان از مجموع بدهی های سال گذشته تاکنون این 
اداره کل به موسسات طرف قرارداد شامل داروخانه ها و دانشگاه 

علوم پزشکی خبر داد.
حســین بانک بدون اشــاره به مجموع بدهی این اداره کل به 

موسسات طرف قرارداد افزود: این در حالی است که در سال گذشته بدهی بیمه سالمت به بیمارستان های استان 
تسویه شده است.مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان یادآور شد: این اداره کل با بیش از ۹۸ درصد از موسسات 

تشخیصی درمانی استان اصفهان قرارداد دارد.
وی تصریح کرد: پرداختی پزشکان بخش خصوصی تا فروردین ۹۶، پاراکلینیک و بستری در بخش خصوصی تا 

پایان سال ۹5 صورت پذیرفته است.

پرداخت 1۰۰ 
میلیارد از بدهی 
بیمه سالمت اصفهان

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان از دستگیري 
اعضاي یک باند 15 نفره که با ایجاد تصادفات ساختگي 
مبلغ 10 میلیارد ریال از شرکت هاي بیمه کالهبرداري 
کرده بودند، خبر داد.ســرهنگ جهانگیر کریمي گفت: 
در پي دریافت اطالعاتي مبني بر اینکه افرادي با ایجاد 

تصادفات صوري و ساختگي اقدام به کالهبرداري از شرکت هاي بیمه در شهرستان »برخوار« مي کردند 
بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهي این فرماندهي قرار گرفت.وي افزود: 
ماموران پس از انجام یک ســري کارهاي تخصصي موفق شــدند 5 نفر از اعضاي این باند را شناسایي و 
دستگیر کنند.این مقام انتظامي بیان داشت: افراد دستگیر شده در بازجویي هاي پلیس به کالهبرداري 
10 میلیارد ریالی از شرکت هاي بیمه با ایجاد تصادفات ساختگي و  با همکاري 10نفر دیگر اعتراف کردند.

دستگیري کالهبرداران 
 شرکت هاي بیمه
 در اصفهان

فاطمه کاویانی
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 برگزاری محفل قرآنی نور در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

حكم حرف زدن عمدى در نماز 
ســوال: حكم حرف زدن عمــدى در نماز چيست؟ 
پاسخ: ســــخن گفتن عمدى، نمــــاز را باطل 
مى كند. آيت ا... خامنه اى: اگر در نماز به عمد حرف 
بزنــد، حتى اگر يك كلمه باشــد، نماز باطل است.
]1[ آيت ا... سيستانى: از مبطالت نماز آن است كه به عمد حرف بزند؛ 
هر چند به كلمه اى كه يك حرف داشته باشد )اگر آن حرف فهماننده 
معناى خودش باشــد( مثل »ِق « كه در زبان عربى به معناى اين است 
كه نگهدارى كن يا فهماننده معناى ديگرى است؛ مثل »ب« در جواب 

كســى كه از حرف دوم الفبا سؤال كند. 
حال چنانچه هيچ معنايى را نفهماند، اگر مركب از دو حرف يا بيشتر 
باشد، باز هم بنابر احتياط واجب مبطل نماز است.]2[ آيت ا... صافى: از 
مبطالت نماز آن است كه به عمد كلمــه اى بگويد كه داراى دو حرف 
يا بيشتر باشد، چه معنا داشته يا نداشته باشد؛ ولى اگر به اشــــتباه و 
بدون توجه بگويد، نماز باطل نمى شود.]3[ آيت ا... مكارم: از مبطالت 
نماز آن است كه به عمد حرف بزند، حتى يك كلمه دو حرفى؛ ماننــد 
»من« و »ما«؛ بلكه بنابر احتياط اگر دو حرف معنى دار هم نباشــد، 
نماز باطل است )منظور از احتياط در مبطالت نماز آن است كه نماز را 
تمام كرده، بعد اعاده كند.(]4[ پى نوشت ها: ]1 .[خامنه اى: استفتا. 
]2.[ سيســتانى، توضيح المســــائل، قبل از م .1119 ]3 .[ صافى، 
توضيح المســائل، قبل از م 1141. ]4 .[ مكارم، توضيح المســائل، م 

1012. برگرفتــه از كتــاب

احکام

امام صادق )ع(:

خشم، کلید هر بدی است.

الکافی، ج 2، ص 303

فتونکته

برگزارى محفل قرآنی نور در اصفهان
 كميته قرآن ستاد دهه فجر انقالب اسالمى، به مناسبت 
دهه فجر، محفل قرآنى نور را بــا حضور قاريان و حافظان  

بين المللى برگزار مى كند. مديــر عامل اتحاديه قرآنى اصفهان 
با بيان اين خبر گفت: اين محفل قرآنى، فردا در سالن اهل بيت عليه 

السالم برگزار مى شــود و عموم مردم مى توانند در اين همايش شركت 
كنند. سيد محمد جعفر پروانيان ادامه داد: همچنين دومين جلسه كميته 
قرآن ستاد دهه فجر انقالب اسالمى با حضور مسئوالن قرآنى برگزار شد 
كه ضمن بيان خاطرات قرآنى قبل از انقالب، درخصوص قدردانى شهداى 
قرآنى قبل از انقالب و حفظ و گراميداشــت فضاى قرآنى جامعه تاكيد 
شد. وى افزود: همچنين نمايشگاه هاى قرآنى با حضور مؤسسات استان 
و  محافل قرآنى در سطح شهر از سوى مراكز قرآنى برپا مى شود؛ همچنين 
به مناسبت تقارن با ايام فاطميه، آذين بندى با رنگ و بوى فاطمى انجام 
خواهد شد. پروانيان بيان كرد: در اين مراسم از پيشكسوتانى كه قبل از 
انقالب اسالمى در بحث قرآنى حضور داشته اند، دعوت مى شود كه به بيان 
خاطرات بپردازند. برگزارى مسابقه حفظ سوره فجر در مؤسسات قرآنى، 

از ديگر برنامه هاى اين مؤسسات است كه اتحاديه بر آن نظارت دارد.

پس از تهران؛
اصفهان، دومین استان قرآنی کشور شد

رييس اداره امور قرآنى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: از 
18آذر تا 7بهمن بيش از 241هزار فعال قرآنى و افراد ديگر  كه در طرح ملى 
تربيت حافظان قرآن كريم از استان هاى كشور حضور داشتند، از طريق 
سامانه www.quranedu.ir در آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن  
نام نويسى كردند. يحيى قاسمى افزود: از اين تعداد، 29هزار و 348نفر از 
استان اصفهان در اين آزمون نام نويسى كردند كه از اين تعداد، 14هزارو 
568 نفر از موسسه هاى قرآنى اين استان  و بقيه هم از شركت كنندگان  
ششمين دوره طرح ملى تربيت حافظان قرآن كريم هستند.رييس اداره 
امور قرآنى اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: با دستيابى 
به اين موفقيت قرآنى، اصفهان پس از تهران به عنوان دومين اســتان با 

بيشترين شركت كننده در آزمون سراسرى قرآن محسوب مى شود.

مدیر اجرایی مرکز طبع و نشر قرآن خبر داد:
چاپ قرآن کریم با فونت، صفحه آرایی و 

سطر بندى جدید
مركز طبع و نشر قرآن كريم، به سفارش مركز امور قرانى سازمان اوقاف، 
اقدام به چاپ 15 هزار جلد قرآن كريم با صفحه آرايى جديد كرده است.

محمد بابايى مدير اجرايى مركز طبع و نشر قرآن كريم گفت: اين مصحف 
در هر صفحه سيزده سطر دارد كه ترجمه گروهى مركز طبع و نشر قرآن 
كريم در زيرنويس آيات قرآن آمده است. وى كتابت اين قرآن را براساس 
نســخ عربى معرفى كرد و گفت: فونتى كه براى اين نسخه از قرآن كريم 
انتخاب شده، فونت جديدى است كه كار فاخرى به حساب مى آيد؛ زيرا هم 
خطش جديد و درشت است و هم سطربندى و صفحه آرايى آن زيباست؛ 

همچنين داراى ترجمه اى سليس و روان است.

اخبار 
قرآنی 

تاثیر لقمه حالل در استجابت دعا
مرحوم آيت ا... مجتهدى تهرانى فرموده اند: »اگر مى خواهى دعايت 

مستجاب شود، بايد لقمه حالل بخورى. 
كسى كه خمس نمى دهد و لقمه حرام مى خورد، دعايش مستجاب 
نمى شود. خداوند متعال به موسى)ع( وحى كرد: »اى موسى! اجابت 
دعا را در لقمه حالل نهاده  ام و مردم آن را در قيل و قال و سر و صداى 
زيادى طلب مى  كنند«. پذيرش دعا به داد زدن نيســت، ربا و لقمه 

حرام مانع اجابت دعاست؛ اين را بزرگان دين مى گويند. 
 لقمه حــالل بخور، يــواش هم بگويــى »الهى العفــو« خدا قبول 

مى كند.«

انصاف!
يكــى از روحانيــون نقــل 
مى كنــد كــه عبــا، قبا و 
لباده اى را بــردم و به جناب 
شــيخ رجبعلى خياط دادم 
تا بدوزد. گفتم چقدر بدهم؟ 
گفت: دو روز كار مى برد، 40 

تومان. روزى كه رفتم لباس ها را بگيرم، گفــــت: اجرتش 20 تومان 
مى شود. گفتم فرموده بوديد 40تومان؟ گفت: فكر مى كردم دو روز كار 

مى برد، ولى يك روزكار برد.

 نیازمندى که سراغ شما می آید
فرستاده خداوند است

حجت االسالم حسينى قمى در بحث كمك به فقرا و نيازمندان مى گويد: 
»امام على)ع( مى فرمايند: »نيازمندى كه سراغ شما مى آيد، فرستاده 
خداوند است.« اين فاميل، اين دانش آموز، اين همسايه، اين فرستاده 
پروردگار است و حامل پيامى از طرف خدا براى شما! حضرت در ادامه 
مى فرمايند: »كســى كه كمكش را از او دريغ دارد، از خدا دريغ داشته 
و كســى كه به او عطا كند، به خداوند عطا كرده اســت.« اگر باور كنم 
نيازمندى كه پيش من آمده، فرستاده پروردگار است،قطعا سعى مى كنم 
برخورد بهترى با او داشته باشم و در حد توان مشكلش را برطرف كنم.«

ان
زرگ

ضر  ب
مح

در 

حیات شیعه مرهون گفتمان انقالب فاطمی است
در فرهنگ و تاريخ شــــيعه،حضرت فاطمه)ســــالم 

ا...عليها( نخســتين چهره مبارز براى احقاق حق در اسالم 
است؛بانويى كه بيشتر درباره حيا و عفاف او سخن گفته شده 
و زن مسلمان كمتر درباره وجهه سياســــى و اجتماعى او 
مى دانــد. گرچه درســخنورى ها و تحليل ها، فاطمه)سالم ا... 
عليها( به عنــوان الگوى زن مســلمان درعرصه هــاى درون 
منزل و امور زنانگى چون خانه دارى، همســردارى و مادرى 
ياد مى شــود؛ اما به بيان آيت ا... جــــوادى آملى، حضرت 
زهرا)ســالم ا... عليها( بايد الگوى زن و مردمسلمان باشــد. 
چرايى اين گفتار را بايد درهمان بينش عميق سياســــى 

»ريحانه نبى« و اقدام هــاى صريح سياســى و اجتماعى او
جست وجو كرد. اولين نقشــى كه صديقه كبرى)ســالم ا... 
عليها( به واسطه نبى خدا )صلى ا... عليه وآله(ايفا مى كنند، 
هويت بخشى و نقش پذيرى زنان در جامعه آن دوران است. 
پس از ظهوررســول ا...)صلى ا... عليه وآله(، زنان از همه حقوق 
انســانى و شــهروندى جامعه مدنى نبوى بهره مند شدند و 
دخت نبى، نمونه بارزتحقق اين حقــوق براى زنان و صورت 
تجسم يافته گفتمان نبوى اســــت. وجــود ريحانه خــدا، 
اين امكان را به پيامبر خاتم)صلى اهلل عليه وآله( داد تا گفتمان 
خود و زمينه هاى حضور زنان در تمدن اسالمى را با ارائه يك 
الگو ترسيم كنند. اين نقش پذيرى، افزون برحضور فعاالنه در 
محيط خانه و تربيت نسلى تاثيرگذار در تاريخ اسالم، به حوزه 
اجتماع و فرهنگ نيز ارتباط داشت. تدريــــس مفاهيــم 
و آموزه هــــاى دينى براى زنــان، يكــــى از اقدام هــاى 
فرهنگى حضرت فاطمه)سالم ا... عليها( در دوره حيات كوتاه 
خود بود كه بعدها به صورت يك ســنت مادرانه و عالمانه 

توسط حضرت زينب)ســــالم ا... عليها( ادامه يافت. مرحله 
بعدى نقش آفرينى حضرت زهرا)ســالم ا... عليها( در دوره 
پس از ارتحال رسول خدا)صلى ا... عليه وآله( است. اين دوران 
گرچه بسيار كوتاه بوده و با محاسبه فاطميه سوم تنها 95 روز 
اســت، اما چنان تاثيرى در سرنوشت اسالم مى گذارد كه تا 

امروز ادامه يافته است.
مصونيت فاطمه)ســــالم ا... عليها( به واســطه انتســاب 
مســتقيم به پيامبر)صلى ا... عليه وآله( و تاييد نكردن جريان 
سياســى صدر اســالم، موجب شــد ترديدى جــدى براى 

حاكميت وقت در اذهان مردم شكل گيرد.
 همراهــى خانــه بــه خانــه فاطمه)ســــالم ا... عليهــا( 
با اميرالمومنين)عليه الســــالم( بــــراى بيان حقيقــت 
غدير و واليت على)عليه الســــالم(، اولين حركت سياسى 
فاطمه)ســــالم ا... عليها( در دفاع از واليت اســت. حركت 
دوم كه گام سرنوشت ساز زهراى مرضيه)ســالم ا... عليها( 
براى دفاع از حريم واليت اســت، قرائت خطبه فدكيه است؛ 
خطبه اى كه باز هم براى اثبات جايگاه و اهميــــت حضور 
زنان درعرصه هاى سياســــى، به روايت يــك دختر زنده 
مى ماند؛ روايت زينب)ســــالم ا... عليها(. حضور اين مادر و 
دختر در عرصه هاى سياسى سرنوشت ســاز اسالم، فضايى 
را براى خيزش هــاى اجتماعى در دوره هــاى بعدى تاريخ 
اســالم فراهم مى آورد كــه پرچم پايدارى آن به دســــت 
راوى خطبــه فدكيه، زينــب كبرى)ســــالم ا... عليها(به 
دســت شيعيان سپرده شد تا انقالبى كه باگفتمان فاطمى 
 در مســجدالنبى جرقه زده شــد، در تاريخ شــيعه ماندگار 

بماند.

حفظ قرآن كريم بــه اين دليل كه  سمیه مصور
بهترين شيوه انس با كالم الهى است، 
جايگاه مهمى در روايات رسيده از پيامبر )ص(  و ائمه اطهار )ع( دارد؛ به طورى 
كه رسول اكرم )ص( مى فرمايند: »درجات بهشت به تعداد آيات قرآن است، 
چون صاحب قرآن وارد بهشت شود به او گفته مى شود بخوان و باال برو كه هر 

آيه اى را درجه اى است؛ پس برتر از درجه حفظ قرآن درجه اى نيست«.
اهميت حفظ قرآن در روايات اسالمى سبب شد تا مقام معظم رهبرى توجه 
ويژه اى به اين امر داشته باشند و در بيانات خود از جوانان بخواهند با آن انس 
بگيرند. رهبرى در بياناتشان فرمودند: » من بازهم به جوانان عزيزمان توصيه 
مى كنم كه با قرآن انس بگيريد، با قرآن مجالست كنيد؛ هر بارى كه با قرآن 
نشست و برخاست كنيد، يك پرده از پرده هاى جهالت شما برداشته مى شود؛ 
يك چشمه از چشمه هاى نورانيت در دل شما گشايش پيدا مى كند و جارى 
مى شود. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اينها الزم 
است. مقدمه اين كار اين است كه بتوانيم قرآن را بخوانيم، بتوانيم قرآن را 

حفظ كنيم؛ حفظ قرآن خيلى موثر است.«
 تاكيد رهبــرى بر حفظ قرآن و در خواســت ايشــان بــراى پيگيرى

 برنامه هاى حفظ در كشور، موجب شد تا حفظ قرآن در اصفهان كه مردمش 
از گذشته هاى دور  ازنظر عشق و ارادت به كتاب الهى و خاندان نبوت زبانزد 
بودند، جايگاه خاصى داشــته باشــد و فعاالن قرآنى در اين شهر درجهت 

برگزارى كالس هاى قرآنى قدم بردارند؛ به طورى كه اولين كالس هاى حفظ 
قرآن با همكارى موسسه مهد قرآن كريم در سال 1372 شكل گرفت.

تربیت 700 حافظ کل قرآن کریم در موسسه مهد قرآن  
مدير موسسه مهد قرآن كريم اصفهان با اشاره به فعاليت هاى 24ساله اين 
موسسه در زمينه حفظ قرآن، در گفت و گو با زاينده رود مى گويد: اهميت 
حفظ قرآن در منويات مقام معظم رهبرى ســبب  شــده تا موضوع حفظ، 
جايگاه ويژه اى در برنامه هاى ما داشته باشد و ما توانسته ايم تا كنون بيش 
از 25هزار حافظ قرآن را تربيت كنيم كه از اين ميان 700 نفر موفق به حفظ 

كل قرآن شده اند.
حسين خاكسارى هرندى مى افزايد: فعاليت هاى حفظ قرآن در موسسه ما 
بعد از اينكه افراد، موفق به حفظ كل مى شوند نيز ادامه مى يابد و ما با برگزارى 

كالس هاى تكرار و مرور، تالش مــى كنيم محفوظات دانش پژوهان خود را 
تثبيت كنيم كه حضورموفق  اين حافظان در مسابقات قرآنى، مؤيد عملكرد 

مثبت موسسه در اين زمينه است.
تربیت 4هزار حافظ کل قرآن کریم در موسسه جامعه القرآن

 موسسه جامعه القرآن كريم اصفهان، يكى از ديگر از موسساتى است كه در 
زمينه حفظ قرآن به صورت حرفه اى فعاليت مى كند و در طول 18 ســال 
فعاليت خود توانسته بيش از 4هزار حافظ كل قرآن را تربيت كند؛ حافظانى 
كه توانسته اند عناوين برتر مسابقات قرآنى در كشور را به خود اختصاص دهند.

 

با بيان اينكه در حــال حاضر 90 محمدرضا عبداللهى، مدير اين موسسه، 
شعبه اين مركز درسطح شهر دايراست، در گفت وگو با زاينده رود مى گويد: 
اولين شعبه اين موسسه فعاليت خود را در اصفهان از سال 1378 آغاز كرد كه 

اين مركز، دومين شعبه جامعه القرآن كريم در كشور بود.
مدير موسســه جامعه القرآن اصفهان مى افزايد: اولين شعبه اين  موسسه با 
هدف ترويج فرهنگ قرآن و ايجاد ارتباط هر چه عميق تر و ماندگارتر نســل 
جوان با قرآن كريم،  با همكارى حجت االسالم سيد محمد مهدى طباطبايى 

در شهر قم پايه گذاري شد.
عبداللهى ادامه مى دهد: حفظ قرآن، محوريت برنامه هاى موسســه جامعه 
القرآن كريم در اصفهان است كه به صورت حفظ يكساله، دو ساله، چهارساله 
و شش ساله برگزار مى شد و افراد با توجه به ميزان وقتشان در اين كالس ها  

شركت مى كنند.
مدير موسسه جامعه القرآن كريم اصفهان با اشاره به اينكه قرآن كريم تنها 
منبع استخراج دستورات زندگى اســت مى گويد: تنها راهكار ترويج سبك 
زندگى قرآنى، از مســير پرداختن به فعاليت هاى قرآنــى مى گذرد و اگر ما 
مى خواهيم آســيب هاى اجتماعى را در جامعه كاهش دهيم بايد اقدامات 
اساســى در اين زمينه  انجام دهيم؛ چرا كه مشاهده شده كسانى كه با آيات 

قرآنى سرو كار داشته اند، انسان هاى موفقى در خانواده و اجتماع بوده اند.
کسب رتبه دوم اصفهان درآزمون های ارزیابی و اعطای مدرک 

تخصصی به حافظان قرآن
مسئول آموزش دارالقرآن الكريم ســازمان تبليغات اسالمى اصفهان با بيان 
اينكه اصفهان توانســته رتبه دوم دردوازدهمين دوره آزمون هاى ارزيابى و 
اعطاى مدرک تخصصى به حافظان قرآن كريم در ســطح كشور را به دست 
آورد در گفت و گو با زاينده رود مى گويد: اين آزمون ها هر سال در چهار مرحله 
ازسوى سازمان دارالقرآن الكريم در رشــته هاى حفظ كل قرآن، حفظ 20 
جزء، حفظ 10 جزء و حفظ 5 جزء برگزار شده و به افرادى كه در اين آزمون ها 
پذيرفته شوند، درجات مختلفى اعطا مى شود؛ به طورى كه حافظ ممتاز 
قرآن، آشنا به تفسير و علوم قرآنى و داراى 10 سال سابقه تدريس و تربيت 
حافظان قرآن كريم به عنوان »اســتاد حفظ قرآن«، حافظ مسلط بر تالوت 
ترتيل كل قرآن از حفظ و ترجمه آيات و مفردات قرآن به عنوان »حافظ ممتاز 
قرآن«، حافظ مسلط بر خواندن كل قرآن از حفظ همراه با درک معناى آيات 
به عنوان »حافظ كل قرآن«، حافظ مسلط بر خواندن 20 جزء پيوسته قرآن 
از حفظ، همراه با درک معناى آيات به عنوان »حافظ 20 جزء قرآن« و حافظ 
مسلط بر خواندن 10 جزء پيوسته قرآن از حفظ، همراه با درک معناى آيات، 

به عنوان »حافظ 5 جزء قرآن« شناخته مى شود.
سيد اسماعيل شاهزيدى با بيان اينكه ثبت نام سيزدهمين دوره اين آزمون ها 
شروع شده است مى افزايد: در دوره قبلى روح ا... حيدرى از اصفهان توانست 
به مرحله نهايى راه يابــد و خانم ها مرضيه غزالى، مرضيــه صادقانى، مريم 
جان نثارى و عاطفه رفيع منزلت از اصفهان موفق به كسب مدرک درجه دو 
حفظ قرآن شدند. مسئول آموزش دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسالمى 
اصفهان ادامه مى دهد: كسب رتبه دوم اصفهان در اين آزمون نشان مى دهد 

كه اصفهان توانسته عملكرد خوبى در  برنامه هاى حفظ قرآن  داشته باشد.

عملکرد موفق حافظان قرآنی اصفهان در آزمون های قرآنی نشان می دهد؛

نصف جهان؛  پیشرو در حفظ قرآن
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نظر عجیب منشا درباره دروازه بان 
پرسپولیس؛
 بیرانوند 

بهترین بازیکن آسیاست
 گادوین منشا با گلی که به پیکان )تیم سابقش( 
زد دوباره حضور خود را به 
فوتبالی ها یادآوری 
کرد. او در مصاحبه 
وقتــی  جالبــی 
با ســوالی بــا این 
مضمــون: »بهترین 
بازیکــن فوتبال ایران 
به نظرت تو، چه کســی اســت؟« مواجه شد، 
پاسخ جالبی داد. او گفت: »به نظر من علیرضا 
بیرانوند یک دروازه بان عالی و فوق العاده است 
و باید اعتراف کنم که او از بهترین های ایران و 
آسیا به حساب می آید. خیلی دوست دارم او را 

در تیم های بزرگ ببینم.« 

ذوب آهن ایران از ساعت ۱۷ 
امروز در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف آیزاول هند می رود. 
این دیدار یکی از هشت مسابقه ای است که در چارچوب مرحله پلی آف 
لیگ قهرمانان آســیا برگزار می شــود و برنــده آن در دور مقدماتی با 

تیم های الدحیل قطر، لوکوموتیو ازبکســتان و الوحده امارات همگروه 
خواهد شد.

ذوب آهن در حالی با حضور در پلی آف لیگ 
قهرمانان برای رســیدن به جــدول اصلی 
این مســابقات تالش می کند که در اصل 
تراکتورسازی باید به عنوان نماینده 
ایــران در ایــن مرحله شــرکت 
می کرد، اما پــس از آنکه نفت 
تهران نتوانست مجوز حرفه ای 
بگیــرد ســهمیه مســتقیم 
قهرمان جام حذفــی ایران 
به تراکتورســازی رســید 
که فصل گذشــته در لیگ 
برتر سوم شــده بود. به این 
ترتیب، ذوب آهن به واسطه 
کسب عنوان چهارمی لیگ 
شــانزدهم جــواز حضور 
در مرحلــه پلــی آف لیگ 

قهرمانان را کسب کرد.
ذوب آهن در بهترین شــرایط 
ممکن مهیای این چالش آسیایی 
می شــود. سبزپوشــان اصفهانی پنج 
دیدار اخیر خود در لیگ برتر را با برد پشــت ســر گذاشته اند. آنها پنج 
مســابقه از مجموع شــش بازی آغازیــن خود در دور برگشــت لیگ 
هفدهم را برده اند. پیروزی در هشتاد درصد مســابقات نیم فصل دوم 

 صعود ذوب آهن از نیمه پایینی جدول به رده ســوم را در پی داشــته
 است.

تیم اصفهانی اکنون پس از فوالد، نزدیک ترین تعقیب کننده صدرنشین 
لیگ برتر ایران به حســاب می آید و اگرچه به واسطه عقب ماندگی ۱۳ 
امتیازی نسبت به پرســپولیس، ۹ هفته مانده به پایان رقابت ها عمال 
شانســی برای قهرمانی در لیگ هفدهم ندارد، امــا از این پس یکی از 
جدی ترین مدعیان کسب سهمیه مستقیم آسیایی خواهد بود.حریف 
ذوب آهن تیم کامال ناشــناخته ای اســت. آیزاول فصل جدید فوتبال 
هند را با چهار پیروزی، ســه تساوی و ســه باخت آغاز کرده است. این 
تیم پنجشنبه گذشته در آخرین دیدار رســمی خود پیش از مصاف با 
ذوب آهن به تســاوی خانگی برابر »موهون باگان« تن داد.آیزاول فعال 
در رده ششــم لیگ ۱۰ تیمی هند جای دارد؛ البته لیگ این کشــور 
چندان منظم نیســت و به این دلیل که تعداد بازی های پشــت ســر 
گذاشــته تیم های حاضر در آی-لیگ بین ۹ تا ۱۳ مســابقه در نوسان 
 اســت، ارزیابی جایگاه واقعی تیم ها در جدول رده بندی چندان آسان

 نیست.
از آنجا که کلیــد خوردن پروژه تعویض چمن ورزشــگاه فوالدشــهر 
دیدارهای خانگــی ذوب آهــن را از مهرماه به اســتادیوم نقش جهان 
کشــاند، دیدار با حریف هندی نخســتین مســابقه تیــم اصفهانی 
 در ورزشــگاه فوالدشــهر پــس از بیــش از چهــار ماه به حســاب 

می آید.
آیزاول آشکارا در سطح فنی بســیار پایین تری نسبت به ذوب آهن قرار 
دارد و در ظاهر نماینده ایران نباید در اســتادیوم اختصاصی خود کار 
سختی برای از پیش رو برداشــتن این حریف داشته باشد. با این حال، 
نباید فراموش کرد که از یک طرف فوتبال هند در ســال های اخیر در 
مسیر پیشرفت قرار گرفته است و از سوی دیگر ناشناخته بودن آیزاول 
هم به مثابه چالشــی برای ذوب آهن خواهد بود. با این اوصاف، اگرچه 
نباید میزبان اصفهانی را از هم اکنون برنده این جدال آسیایی دانست، 
اما با توجه به آمادگی بسیار باالی سبزپوشان در هفته های اخیر می توان 
خوش بین بود که فوتبال ایران در سال ۲۰۱۸ چهار نماینده در جدول 

اصلی لیگ قهرمانان خواهد داشت.

لیگ قهرمانان آسیا امروز در اصفهان استارت می خورد؛

ضیافت آسیایی در بازگشت به فوالدشهر

ضیافت آسیایی در بازگشت به فوالدشهر

پیشنهاد سردبیر:

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مورد شرایط تیم 
فوتبال ذوب آهن بــرای رویارویی بــا تیم آیزاول 
هند در مرحله پلــی آف لیگ قهرمانــان ۲۰۱۸ 
آسیا، خاطرنشان کرد: مســائل فنی به من مربوط 
نمی شود، اما تیم در شــرایط خوبی به سر می برد 
و با توجه به پیروزی کــه ذوب آهن در اهواز مقابل 

استقالل خوزستان به دست آورد به عنوان نماینده 
 کشــور آماده مبارزه خوب مقابــل نماینده هند

 است.
ســعید آذری در مورد وضعیت مالــی ذوب آهن و 
برطرف شدن مشــکالت مالی، افزود: مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن و اعضای هیئت مدیره کارخانه 

حمایت های الزم را انجام می دهند، هیئت مدیره 
باشگاه هم پیگیر است تا مشکالت مالی حل شود. 
خوشبختانه شرایطمان بهتر شده، اما به کمک های 

مالی بیشتری نیاز داریم.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مورد پیش بینی 
پیروزی در این دیدار و صعــود به مرحله گروهی، 
گفت: پیش بینی در فوتبال غیرممکن است، ما همه 
تالشمان را برای پیروزی انجام می دهیم. تالشمان 
را برای حضور در مســابقات باشــگاه های آسیا از 

۶۰ روز گذشته شــروع کردیم که چمن ورزشگاه 
را سامان بخشــیدیم و ســایر موارد به بازیکنان و 
تفکرات مربیان بستگی دارد. به آنها اعتقاد و ایمان 
داریم و مطمئن هستیم که به مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا صعود می کنیم.
آذری در مورد شــرایط تیم هندی، اظهار داشت: 
آیزاول هند تیم جوان و با انگیزه ای است و چیزی 
برای از دســت دادن ندارد و با همه وجودشان در 

مقابل ذوب آهن ظاهر می شوند.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود می کنیم

نقل قول روز

  رحمتی، مقابل ذوب آهن
 بازی می کند

وقتی وینفرد شفر در تصمیمی عجیب، حسینی 
را بعد از ثبــت رکورد 
در کلیــن شــیت، 
نیمکت نشین کرد 
تا به رحمتی بازی 
بدهــد، ســرمربی 
استقالل اعالم کرد که 
به خاطر آماده کردن رحمتی 
برای بازی در جام حذفی، به او جلوی پدیده و 
پارس بازی خواهد داد. رحمتی در این دو بازی 
گل نخورد و در شــرایطی که در آبادان هم گلر 
استقالل بود، شاید در بازی بعدی استقالل در 
لیگ هم درون دروازه قرار بگیرد. این پیش بینی 
خبرگزاری میزان است که نوشته عملکرد خوب 
رحمتی باعث شده شفر به این فکر کند که  از او 

در بازی مقابل ذوب آهن استفاده کند.

پیش بینی روز

بارسا در آستانه جذب ستاره 
جوان برزیلی

نشــریه »موندو دپورتیوو« مدعی شــده که 
آندره کــوری، نماینده 
باشگاه در آمریکای 
جنوبــی، ســتاره 
جوان برزیلی  را به 
باشگاه توصیه کرده 
و باشگاه نیز عملکرد او 
را پسندیده است. از همین 
رو، کوری مالقاتی با مســئولین باشگاه گرمیو 
برگزار کرده و در تالش اســت که توافقاتی با 

آنها صورت دهد.
بارسا امیدوار است که بتواند هافبک ۲۲ ساله را 
با ۲5 میلیون یورو جذب کند ولی موندو معتقد 
اســت که گرمیو با این رقم موافق نیست. این 
احتمال وجود دارد که آرتــور باقی فصل را در 
این تیم بازی کند و یا توســط بارسا خریداری 
شــده و به گرمیو قرض داده شــود.با توجه به 
اینکه کاتاالن هــا در حال حاضــر، ۳ بازیکن 
غیراروپایــی یعنی مینا، کوتینیــو و پائولینیو 
دارند، فعال در جذب او دســت نگه داشته اند 
و می خواهنــد در پایان فصــل او را به خدمت 
بگیرند. با این حال موندو معتقد است که بارسا 
در مسیر جذب آرتور، منچستریونایتد، چلسی 

و پاری سن ژرمن را شکست داده است.

فوتبال جهان

مهدی قائــدی، بازیکن تیم فوتبال اســتقالل تهران بــر اثر تصادف 
رانندگی به شدت آسیب دید.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
بوشهر در این خصوص اظهار کرد: ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد بر اثر 
حادثه رانندگی برای خودروی ام وی ام در بوشهر، پنج نفر از سرنشینان 
این خودرو مصدوم شدند.قدرت ا... کشکولی افزود: مهدی قائدی نیز 

از سرنشینان این خودرو بوده است.

حادثه برای بازیکن جوان استقالل
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کادرفنی تیم فوتبال سایپا تهران که پس از آسیب دیدگی شدید 
کنعانی زادگان نمی تواند تا پایان رقابت های فصل جاری لیگ برتر 
از این مدافع ملی پوش استفاده کند برای جایگزینی او در ماه های 
اخیر برخی بازیکنان آفریقایی را تست کرد که عملکرد آنهانتوانست 
نظر علی دایی را جلب کند.با این وجود به تازگی یک مدافع غنایی 

به نام ساموئل سارفو توانست رضایت سرمربی سایپا را جلب کند.

بازیکن ملی پوش، شاگرد علی دایی می شود
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چرا کی روش پاسخ برانکو را 
نداد؟

هفته گذشــته بود که اوســیانو کروز، دســتیار 
کی روش  در مصاحبه ای اعالم کرد که ملی پوشان 
همگی باید در تمرینات ریکاوری تیم ملی شرکت 
کنند و در سال جام جهانی اولویت باید با تیم ملی 
باشد. برانکو ایوانکوویچ در اولین نشست خبری 
 خود به این اظهارات واکنش نشــان داد و گفت: 
» لیگ قهرمانان آسیا تداخلی با جام جهانی ندارد. 
همه عالقه دارند تیم ملی در روسیه نتیجه بگیرد 
اما همه هواداران هم عالقه دارند تیم هایشان در 
لیگ قهرمانان نتیجه بگیرند. شاید فکر می کنند 
باید از لیگ قهرمانان انصراف بدهیم. « برانکو در 
ادامه وقتی با اصرار خبرنگاران برای پاسخ دادن 
به حرف های کــروز روبه رو شــد، گفت: »اصال 
کروز کیست؟« خراســان ورزشی با اشاره به این 
موضوع نوشته: با توجه به سابقه روابط کی روش 
و برانکــو انتظار می رفت، ســرمربی تیم ملی در 
دفاع از دستیارش، پاسخ ســرمربی پرسپولیس 
را بدهد؛ اما هنــوز این اتفاق نیفتــاده که باعث 
تعجب فوتبال دوســتان شده اســت. در این باره 
شنیده می شود فدراســیون فوتبال به کی روش 
گفته  فعال به این موضوع واکنش نشــان ندهد تا 
آنها از طریق وزارت ورزش و مســئوالن باشگاه 
پرسپولیس موضوع را حل و فصل کنند. در واقع 
سکوت کی روش اختیاری نیست و او به اجبار  و به 

خواست فدراسیون سکوت کرده است.

در حاشیه

 کاراته بانوان اصفهان
 بر سکوی سوم کشور

بانوی کاراته کای اصفهانی اظهار کرد: مسابقات 
کاراته قهرمانی کشــور انتخابی تیم ملی، هفته 

پیش به میزبانی اصفهان برگزار شد.
نازنین یوســفی فرد با بیان اینکه رقابت ها در دو 
بخش کاتا و کومیته و در رده های سنی نوجوانان، 
جوانان و امید انجام گرفت، افزود: اصفهان در هر 
سه رده تیم داشت که در نهایت تیم رده نوجوانان 
بر سکوی سوم ایستاد و تیم جوانان سکوی دوم 
را تصاحب کرد؛ در مجموع نیز مقام سوم کشور را 
به خود اختصاص داد.بانوی کاراته کای اصفهانی 
به حضور خود در رده سنی نوجوانان اشاره کرد 
و ادامه داد: در وزن مثبت 54 کیلوگرم در بخش 
کومیته انفرادی مدال طال گرفتم و با این نتیجه 

به اردوی تیم ملی دعوت شدم.
وی خاطرنشــان کرد: نسبت به ســال گذشته 
رقابت ها ســطح باالتــری داشــت و همه چیز 
خیلی بهتر شــده بود به طوری که هم داوری ها 
و هم کیفیــت کار بازیکنان از ســال قبل بهتر 
بود.یوســفی فرد تصریح کرد: ۸ سال است که به 
طور حرفه ای کاراته کار می کنم و تابستان سال 
گذشته نیز که در مسابقات آسیایی مالزی شرکت 

کردم توانستم مدال نقره کسب کنم.

منهای فوتبال

حسرت بوفون؛
 کاش این دوفینال تکرار مي شد
 جــان لوئیجــی بوفــون، ســنگربان یوونتوس

به مناســبت 4۰ســاله  
شدنش مصاحبه ای با 
نشریه »که تمپو که 
فا« انجــام داد و در 
آن اعتراف کرد که 
در دوران بازیگری اش 
حسرت شکست در دو 
بازی او را رها نمی کند. او در پاسخ به این سوال که 
آیا در دوران بازیگری اش دیداری بوده که دوست 
داشته باشد دوباره آن را انجام دهد، گفت: » بله، 
من دوســت دارم که امکان داشــت فینال سال 
گذشــته لیگ قهرمانان میان یوونتــوس و رئال 
مادرید و فینال ایتالیا - اســپانیا در یورو ۲۰۱۲ 
تکرار می شــد چون آنها تنها بازی هایی بودند که 
ما بدون اینکه توانایی ها و شــخصیت واقعی مان 
را به نمایش بگذاریــم، باختیم.« یوونتوس فصل 
گذشــته در فینال لیگ قهرمانان بــا نتیجه 4 بر 

یک مغلوب شد.

پیشخوان

سرانجام سربازی پر دردسر و عجیب احمد نوراللهی به پایان 
رسید و این بازیکن توانست مجوز حضور در میادین فوتبال 
را کسب کند و حاال به سرعت توانسته خودش را به ترکیب 

اصلی پرسپولیس برساند.
احمد نوراللهی پس از پایان خدمت ســربازی اش از هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر، مجوز بازی با پیراهن 
پرسپولیس را دریافت کرد. حضور هافبک سرخپوشان در دوبازی گذشته پرسپولیس در نیمه دوم بازی به عنوان 
بازیکن ذخیره رقم خورد تا مجموع دقایق بازی اش به نود دقیقه هم نرســد.با این حال نوراللهی توانست تاثیر 
خودش را در تساوی یک - یک پرسپولیس در هفته بیستم مقابل گسترش فوالد تبریز بگذارد و در پیروزی سه بر 
یک سرخپوشان مقابل پیکان تهران هم نقش خود را در سومین گلی که به ثمر رسید، نشان دهد.برانکو ایوانکوویچ 
که برای حضور نوراللهی در ترکیب اصلی تیمش منتظر بود تا هافبک پرسپولیس به شرایط ایده آل بازگردد بعید 

نیست از وی به عنوان زوج محسن ربیع خواه در کمربند میانی بازی پرسپولیس و سپاهان اصفهان بهره ببرد.

هافبکی که نظر برانکو 
را تغییر داد

فرشید اسماعیلی در بازی با پارس جنوبی روی نیمکت 
نشست تا بیش از گذشته این شــایعه به وجود آید که 
شفر متوجه غرغر های او شده و قصد دارد که با نشاندن 
او روی نیمکت این بازیکن را تنبیه انضباطی کند؛ البته 

اسماعیلی برای دقایقی به بازی آمد ولی این بازیکن هنوز جایگاهش را در استقالل به دست نیاورده است. 
حاال فرشید اســماعیلی نه تنها رویای حضور در جام جهانی را به دست فراموشی می سپارد بلکه برای به 

دست آوردن جایگاه قبلی خود در استقالل کار سختی را پیش رو دارد .
 فرشید اسماعیلی بدون شــک از نظر فنی یکی از بهترین های استقالل است که شاید در حال حاضر در 
برنامه تاکتیکی شفر جایی نداشته باشد؛ البته این روزها باید حواسش هم به گوش های تیز شفر باشد که 
در صورت شنیدن غر زدن هایش به طور کل از بازی دادن به او منصرف می شود. فرشید تا پایان فصل باید 

شرایط خودش را در استقالل بهتر کند.

گوش های تیز شفر؛ 

فرشید مراقب باشد

 بحران ورزشی استقالل
تعطیالت دربرف  

 فاز تــازه جنگ آقای 
گل و پرسپولیس

 بارش برف مسابقات 
ورزشی را لغو کرد

 تــاج : واهمــه ای از 
تحقیق و تفحص نداریم

  کریم : مدیران بحران 
دقیقا کجایید

فوتبال
ذوب آهن - 
ساعت آیزاول هند
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شبکه 
ورزش

آتاالنتا - فوتبال
ساعتیوونتوس

23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سهشنبه 
10 بهمن

 برزگر: نمی دانم »خادم«
 تا المپیک می ماند  یا  نه

عضو شورای فنی کشتی آزاد درباره  جلسه اخیر شورای فنی 
کشــتی آزاد که در نهایت به انتخاب مجدد رسول خادم تا 
رقابت های المپیک ۲۰۲۰ منجر شــد، اظهار کرد: نمی دانم 
قرار است او تا المپیک سرمربی تیم ملی بماند یا نه. او فعال تا 
مسابقات جهانی سرمربی تیم ملی خواهد بود، برای المپیک 
هم باید صحبت کنیــم اما فعال چون مســائل کاری خیلی 
فشرده شده و وقت کافی نیز نداشتیم، تمامی اعضای شورای 
فنی متفق القول به این نتیجه رســیدند کــه خادم بهترین 
 گزینه ممکن برای به دست گرفتن ســرمربیگری تیم ملی

 است.

سجادی: به انتخابات انتقاد کردم 
نه صالحی امیری

نصرا... سجادی، سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی 
۲۰۱۸ که ششــمین تجربه خود را در این سمت پشت سر 
می گــذارد، در اولین اظهارنظر خود بعــد از گرفتن حکم از 
صالحی امیری گفت: »من )دیروز( ابالغ گرفتم و هنوز فرصتی 
برای هماهنگی برنامه ها وجود نداشته است«. سجادی که 
قبل از برگزاری انتخابات کمیته ملــی المپیک انتقاداتی به 
نحوه برگزاری مجمع داشت، حاال بعد از انتخابات با مسئوالن 
این کمیته همکاری می کند. او دربــاره این اتفاق هم بیان 
داشت: »من هنوز هم به نحوه برگزاری انتخابات انتقاد دارم. 

با این حال هیچ وقت از صالحی امیری انتقاد نکردم«. 

علیرضا رحیمی:مطمئنم محرم 
از انتخاب ابراهیم زاده حمایت می کند

 علیرضا رحیمی، رییس فدراسیون هندبال در گفت وگویی با 
توجه به اتفاقات حادث شده طی هفته های گذشته در باشگاه 
سپاهان خواستار ایجاد وحدت و همدلی بین الیه های مختلف 
این باشگاه قدیمی اصفهانی شد.وی تاکید کرد: بنده به سهم 
خود و به عنوان یک سپاهانی پایبند، به این انتخاب احترام 
گذاشته و مطمئن هســتم آقای محرم نوید کیا که به نوعی 
سمبل وفاداری به تیم می باشــد نیز از تیم حمایت خواهد 
کرد.تیم سپاهان امروز بیش از پیش به چتر حمایتی همه ما 
نیازمند است، چتر حمایتی خود را یکپارچه کنیم تا بتوانیم 

به آینده درخشان تیم امیدوار باشیم.
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وی با بیان اینکه نیاز است تمام دستگاه ها از امکانات خود برای ترویج 
فرهنگ نماز استفاده کنند، اظهار کرد: در شرق اصفهان کشاورزان به 
دلیل مشکالت پیش آمده در سختی به سر می برند و اقدامات شورای 

زکات شهرستان، تاثیر بسیاری در رفع مشکالت آنها داشته است.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه یکی از مشــکالت امروز، مسائل هویتی 
جوانان اســت، عنوان کرد: همه ما به عنوان مســئوالن نظام و پدران 

خانواده باید به این مســائل توجه کنیم. در حوادث اخیر نیز با بررسی 
میانگین سنی افراد شرکت کننده در آشــوب ها، متوجه عمق موضوع 
می شــویم و ناامیدی که بین جوانان و مردم تزریق می شود، یک خطر 

است.
ستاد اقامه نماز، به کمک دستگاه های مختلف نیاز دارد

رییس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان نیز در این جلسه  با بیان اینکه 

ستاد مرکزی اقامه نماز درآمدی ندارد و برای انجام برنامه های خود نیاز 
به کمک دستگاه های مختلف دارد، تصریح کرد: ستاد اقامه نماز کشور 
36 میلیون تومان بودجه به ستاد استان اصفهان داده است. ما همیشه 
احتیاج به پول نداریم؛ بلکه دســتگاهی می تواند اعالم کند که در یک 

بخش می تواند به ما در انجام برنامه ها کمک کند.
حجت االسالم ابراهیم رنجبر ادامه داد: اداره ورزش و جوانان، یک طرح 
تحقیقاتی مشترک با ستاد اقامه نماز را در خصوص نماز بین جوانان آغاز 
کند. مردم به اینکه نماز اولویت اول است باور دارند اما در عمل چنین 
اتفاقی نمی افتد. یک سیاه نمایی درخصوص مسئوالن نظام وجود دارد؛ 
همه مسئوالن جامعه که اهل فســاد و گناه نیستند و القای یک حس 

ناامیدی و یأس به بدنه جامعه در حال انجام است.
کشاورزان اصفهان امروز دریافت کننده زکات هستند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان نیز در این نشست گفت: به یک 
آسیب شناسی نیاز داریم که ببینیم آیا نماز توانسته ما را از آسیب ها و 
گناهان حفظ کند و اگر چنین نبوده است باید تالش کنیم تا نماز خود 

را واقعی کنیم.
احمدرضا صادقی با بیان اینکه یکــی از اداراتی که ارتباط تنگاتنگی با 
شورای زکات دارد، اداره جهاد کشاورزی است، افزود: کشاورزی اصفهان 
امروز وضعیت خوبی ندارد؛ چرا که شاهرگ ارتباط کشاورزی با بخش 
آب است و از شورای زکات تقاضا دارم که امسال کمتر به کشاورزان فشار 
بیاورند؛ چرا که بخش عمده کشاورزان که پرداخت کننده زکات بودند، 

امروز دریافت کننده زکات هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه حدود هزار خیریه 
در اصفهان فعال است، گفت: مرغداران و دامداران اصفهانی، هر کدام 
به چند خیریه کمک می کنند و اگر نتوانستند زکات پرداخت کنند، در 

بخش های دیگر کمک های خیرانه دارند.

در جلسه مشترک ساماندهی امور جوانان، شورای زکات و ستاد اقامه نماز اصفهان مطرح شد:

 القای حس ناامیدی و سیاه نمایی در جامعه رواج یافته است

جلسه مشترک ساماندهی امور جوانان ، شورای زکات و ستاد اقامه نماز شهرستان اصفهان، صبح دیروز با حضورفرماندار اصفهان برگزار 
شد. احمد رضوانی در این جلسه گفت: اگر کاری هم انجام ندهیم، تالش برای نماز واجب است و با توجه به هجمه های زیادی که امروز 

درخصوص قشر جوان و نوجوان وجود دارد، باید ترویج فرهنگ نماز را در مدارس و دانشگاه های اصفهان با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

رانندگان از سفرهای غیرضروری در مسیر شمال 
و غرب اصفهان خودداری کنند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری مراسم عزاداری 
ایام فاطمیه)س( در محفل 

رزمندگان اسالم
مراسم 10 شب شــور و عزای حضرت صدیقه 
طاهره)س( در محفل بســیجیان و رزمندگان 
اســالم، در خیمه حسینی گلســتان شهدای 
اصفهان برگزار می شود. آیت ا... سید ابوالحسن 
مهدوی، عضــو مجلــس خبــرگان رهبری 
و امام جمعــه موقت اصفهان، حجت االســالم  
والمســلمین محمدمهدی مانــدگاری، عضو 
هیئت امنای موسســه روایت ســیره شهدا و 
حجت االسالم محمد داستانپور، فعال فرهنگی 
و مذهبی اصفهان، ســخنرانان این مراســم 
هستند.مهدی سلحشور،  ســیدرضا نریمانی، 
محمد یزدخواستی،  سید احمد معنوی،  سعید 
میر فهیمی، مجید ربانی و حســین شیروانی 
مادحین این مراسم عزاداری خواهند بود. این 
مراسم از امشب به مدت 10 شب از ساعت 20 
در خیمه حسینی گلستان شــهدای اصفهان 

برگزار می شود.

برگزاری اولین جشنواره 
رسانه ای معلوالن در اصفهان 

نخستین جشنواره رســانه ای معلوالن، شامل 
آثار قلمی و تصویری معلوالن در عرصه رسانه 
است که در بخش ویژه آثار غیر معلوالن فعال 
در عرصه رسانه ای این قشــر، مورد توجه قرار 

گرفته است.
جشنواره رسانه ای معلوالن برای نخستین بار 
به همت فعاالن اجتماعی معلــوالن و فعاالن 
رسانه ای در اسفند ۹6 در اصفهان برپا می شود. 
این جشنواره شامل دو بخش عادی و ویژه است 
که در بخش ویژه، غیــر معلوالن نیز می توانند 

حضور داشته باشند.
نشــانی دبیرخانه جشنواره: اســتان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان آتشگاه جنب کوه آتشگاه 
)خیابان شهیدان تیموری(، بعد از بوستان مهر، 
انجمن حمایت از آسیب دیدگان نخاعی استان 

اصفهان.

جزئیات نوزدهمین جشنواره 
تئاتر استانی بسیج تشریح شد

نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر استانی بسیج، 
از 1۷ تا 1۹ بهمن ماه در ســالن ســوره حوزه 

هنری برگزار می شود.
دبیر این جشــنواره اظهار کرد: جشنواره تئاتر 
اســتانی بســیج که فراخوان خود را از مرداد 
ماه ســال جاری منتشــر کرده بود، در نهایت 
پس از بررسی 6۸ طرح رســیده به دبیرخانه 
این جشنواره توسط هیئت بازخوان، متشکل 
از هوشنگ جمشــیدیان، احمد شاهین فر و 
محمدرضا رفیعی، 2۵ طرح را برای شرکت در 
نوزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج انتخاب 
و معرفی کرد که از ایــن میان 1۷ اثر، موفق به 

راهیابی به بخش بازبینی جشنواره شد.
جواد ایزددوســت ادامه داد: این جشنواره که 
با همکاری سازمان بسیج هنرمندان اصفهان 
و بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس در بخــش اصلی نمایــش صحنه ای، 
خیابانی و نمایشنامه نویسی برگزار می شود، 
در بخش ویژه شامل موضوعاتی چون اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال، بســیج ارزش ها و 
آرمان های انقالب، مدافعان و شــهدای مدافع 
حرم، شــبکه های اجتماعی و آسیب های آن، 
دفاع مقدس و شــهدای غواص، تهاجم و نفوذ 
فرهنگی، مقــام واالی زن و حجــاب و عفاف، 
مفهوم آتش به اختیار فرهنگی و سبک زندگی 

ایرانی اسالمی است.
مدیر بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس، ضمن اعالم اســامی هیئــت بازبین 
این جشــنواره گفت: بازبینی آثار راه یافته به 
جشــنواره، روزهای 12 و 13 بهمن ماه توسط 
هوشنگ جمشیدیان، احمد شاهین فر و مریم 
معالیی انجام می شود و از 1۷ تا 1۹ بهمن ماه 
نیز در سالن ســوره حوزه هنری، شاهد برپایی 

این جشنواره هستیم.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان 
خبرداد:

افتتاح 196میلیارد ریال پروژه 
آب و فاضالب در دهه فجر

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: در 
ایام مبارک دهه فجر امسال 1۹6میلیارد ریال پروژه  
این مجموعه در قالب طرح های آبرسانی و احداث 

تصفیه خانه به بهره برداری خواهد رسید.
هاشــم امینی گفت: در دهه فجر سال ۹6 پروژه 
آبرسانی به گلشــهر گلپایگان با اعتباری بالغ بر 
120میلیارد ریال، احــداث تصفیه خانه فاضالب 
خوانســار با هزینه ای بیــش از  ۷0میلیارد ریال 
و بهره بــرداری از پکیــج فاضالب مســکن مهر 
فریدونشهر با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال 
صورت می پذیرد و عملیات کلنگ زنی تصفیه خانه 

فاضالب شهر اژیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.
امینــی به حجم عملیــات اجرا شــده  در بخش 
آب و فاضالب اشــاره کرد و گفت: شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان در بازه یکساله منتهی 
به دهه فجر، بیــش از 241 کیلومتر لوله گذاری 
آب و 2۵3کیلومتر لوله گذاری فاضالب با اعتبار 
114میلیارد تومان در شــهرهای مختلف استان 

انجام داده است.
وی تصریح کرد: این درحالی اســت کــه در بازه 
یکساله منتهی به دهه فجر ســال ۹6 با اعتباری 
بیش از 2۸۷ میلیــارد تومــان، پروژه های آب و 
فاضالب بــه بهره برداری رســید و در همین بازه 
زمانی با سرمایه گذاری بیش از 3۹۵ میلیارد تومان، 
اجرای عملیات آب و فاضــالب در نقاط مختلف 

استان آغاز شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان:

کالهبرداران شرکت های بیمه 
در اصفهان دستگیر شدند

معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان، از دســتگیری اعضای یک باند 1۵ نفره 
خبر داد که بــا ایجاد تصادفات ســاختگی مبلغ 
10میلیارد ریال از شرکت های بیمه کالهبرداری 

کرده بودند.
ســرهنگ جهانگیر کریمی گفت: در پی دریافت 
اطالعاتی مبنی بر اینکه افرادی با ایجاد تصادفات 
صوری و ساختگی، به کالهبرداری از شرکت های 
بیمه در شهرستان برخوار اقدام می کردند، بررسی 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار ماموران 
پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: 
ماموران پس از انجام یک سری کارهای تخصصی 
موفق شدند ۵ نفر از اعضای این باند را شناسایی و 

دستگیر کنند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: افراد دســتگیر 
شــده در بازجویی های پلیس، بــه کالهبرداری 
10میلیارد ریالی از شــرکت هــای بیمه با ایجاد 
تصادفات ســاختگی و  با همــکاری 10نفر دیگر 

اعتراف کردند.
سرهنگ کریمی با اشاره به دستگیری 10 متهم 
دیگر این پرونده اظهار داشت: همه متهمان برای 
 اقدامات قانونــی به مراجع قضائــی تحویل داده 

شدند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
در پایان با اشــاره به اینکه دیگر ابعاد این پرونده 
درحال بررســی اســت، از عموم مردم خواست 
هرگونه مورد مشــکوک را در اسرع وقت از طریق 
تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 به پلیس 
اطالع دهند تا پیگیری های الزم صورت گیرد و از 

وقوع انواع جرایم پیشگیری شود.

فرزانه افسر طاها  

نشست مطبوعاتی  و رسانه ای ستاد و کمیته های 
دهه فجر انقالب اسالمی استان اصفهان، صبح دیروز 
با حضور رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اصفهان، برگــزار و طی آن، جزئیــات برنامه های 
پیش بینی شــده برای ایام ا... دهه فجر این کمیته 
تشریح شد. جعفر عسگری با اشاره به اختناق حاکم 
بر جامعه در زمان پیش از انقالب گفت: باید ظلمت 
و بی بند و باری های قبل از انقــالب برای جوانان 
گفته شود و همچنین بیان شود که برای چه انقالب 

کردیم.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان در تحلیل علل شکل گیری انقالب مطرح 
کرد: وابستگی تمام عیار به غرب، حکومت مستبد 
وابسته به ایادی استکبار، فساد و دین ستیزی، تالش 
برای ضایع کردن و انحــراف جوانان، بی اعتنایی به 
مردم و قائل نشــدن حق رای برای مردم، اختناق 

شدید و ظلم و بی عدالتی و حاکم بودن فقر مطلق در 
جامعه، از جمله این علل بود.

وی به لزوم مقایسه عملکرد نظام 40 ساله جمهوری 
اسالمی و رژیم پهلوی اشاره کرد و گفت: جوانان باید 
در مسائل انقالب محِقق باشــند که صرفا به اخبار 
دم دستی بسنده نکنند. کشوری که مصرف کننده 
صرف بــود در حال حاضر در بســیاری از عرصه ها 
رشد چشمگیری داشته است. عسگری با بیان اینکه 
انقالب ما خدامحور و فلســفه اش الهی بود، تصریح 
کرد: صرفا برای رســیدن به شکم و شهوت انقالب 
نکردیم؛ هر چند ایجاد عدالــت و رفع فقر نیز جزو 
اهداف بوده اســت. اگر مطالبات مردم را به سمت 
مسائل مادی صرف بردیم، باید پاسخگو باشیم و این 

اتفاقی است که در برهه ای از زمان رخ داد.

وی در ادامه به بیان دستاوردهای انقالب پرداخت 
و مطرح کرد: اســتقالل در تصمیم گیری، تمامیت 
ارضی کشور، عزت و کرامت ایران و ایرانی، ارتقای 
جایگاه ایران در جهان و صدور شــعارهای انقالب 
)که قریب به یک میلیون نفر از آزادی خواهان جهان 
طرفدار این انقالب هستند(، قدرت دفاعی و امنیت، 
قدرت و توان پاســخگویی در عرصه های مختلف 
ازجمله آرمان ها و ایده ها و صدور فرهنگ ناب خود، 
پیشــرفت و تکامل در عرصه معنویت، روشنگری 
در حــوزه دین نه تنهــا در ایران کــه در جهان، از 

دستاوردهای انقالب بوده است.
عسگری در ادامه با بیان اینکه ستاد دهه فجر استان 
اصفهان با 23 کمیته تشــکیل شــده است، گفت: 
فعالیت و اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی برای 

پاک کردن ذهن جوانان و نوجوانان و روشــنگری، 
تبلیغات شهری تحت عنوان »برای ایران«، برگزاری 
مراســم 12 بهمن در گلستان شــهدا با سخنرانی 
حجت االسالم نیلی پور، نشست پیشگامان انقالب در 
13 بهمن ماه و تقدیر از تعدادی از جوانان فرهیخته 
در این مراسم، افتتاح پروژه ها، دیدار با خانواده شهدا 
و جانبازان و غبارروبی گلســتان شــهدا، از جمله 

برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه فجر است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:
افزایش قدرت دفاعی، ا ز دستاوردهای انقالب اسالمی 

است

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان، از تدارک 30 برنامه در این کمیته خبر 
داد و اظهار داشــت: خانواده شهدا و ایثارگران 
نیازی به دیدار ندارند؛ ولی الزم است مسئوالن 
در اجرای چنین برنامه ای همت ویژه داشــته 

باشند؛ چراکه آنها حق بزرگی به گردن ما دارند. داریوش وکیلی، برگزاری یادواره متعدد شهدا در سطح 
استان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: 1۹بهمن ماه، روز ایثار و شهادت در دهه فجر، دیدار با جانبازان 
در مراکز فرهنگی و توان بخشی جانبازان در سطح استان را برنامه ریزی کرده ایم؛ بنابراین مسئوالن فقط 
در یک نقطه تجمع نکنند و به همه مراکز سرکشی داشته باشند. دبیر کمیته ایثارگران گرامیداشت دهه 
فجر استان اصفهان گفت: ۹60 گلزار شهدای سطح استان در بعدازظهر 1۹ بهمن گلباران و  عطرافشانی 

می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره 
به اینکه ارائــه خدمات درمانــی و رفع نیاز 
مددجویــان، از اولویت های اصلــی این نهاد 
اســت، اظهار داشــت: برای ارائه خدمات به 
بیمه شــدگان امداد، با 4۵0 مرکز درمانی در 

سطح استان قرارداد منعقد شده است. حمیدرضا شیران افزود: این قرارداد با ۷0 پزشک خانواده، 101 پزشک 
متخصص و فوق تخصص، 102 داروخانه،40 بیمارستان و 13۷ مرکز پاراکلینیک با هدف ارائه خدمات درمانی 

کم هزینه صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه ۵1 هزار و 1۸۹ مددجوی تحت حمایت در ۹ ماهه سال جاری از 16۸ هزار خدمت درمانی 
بهره مند شدند، گفت: 11میلیارد و 2۵0میلیون تومان بابت حق بیمه درمان این افراد هزینه شده و امیدواریم 

با تامین منابع مالی از طرف دولت، مطالبات معوق مراکز درمانی را پرداخت کنیم.

مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان:

   960گلزار شهید، گلباران 
و عطرافشان می شود

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان خبرداد:

بهره مندی مددجویان کمیته 
امداد از خدمات کارت درمان 

رییس پلیس راه استان اصفهان به رانندگان توصیه کرد باتوجه به 
وضعیت ناپایدار جوی در صورت امکان از ســفرهای غیر ضروری 

به ویژه در مسیر شمال و غرب این استان خودداری کنند.
سرهنگ حسین پورقیصری همچنین از رانندگانی که قصد تردد 
در این جاده ها را دارند، خواست که وسیله نقلیه خود را به زنجیر 
چرخ مجهز کنند و لباس گرم، غذای کنسرو شده و سوخت کافی 
به همراه داشته باشند. رییس پلیس راه استان اصفهان از باز بودن 

تمام جاده های این اســتان خبر داد و گفــت: باوجود بارش های 
سنگین برف در روزهای گذشته، اکنون تمامی جاده های استان 
باز است و تردد در آنها جریان دارد. وی اضافه کرد: تنها در ساعت 
های ابتدایی بامداد و صبح دیروز در برخی جاده های مناطق شرق 
و غرب ازجمله فریدونشهر به سبب یخ زدگی و لغزندگی، تردد به 
ُکندی صورت گرفت که با گذشــت زمان و تالش نیروهای پلیس 
این مشکل نیز برطرف شد. براســاس اعالم اداره کل هواشناسی 

استان اصفهان، میانگین بارش های اصفهان 3/4میلی متر گزارش 
شده که زرین شهر با 12/۷میلی متر و سمیرم با کمتر از یک دهم 
میلی متر، بیشترین و کمترین بارش ها را به خود اختصاص دادند.

بر این اساس پیش بینی شده اســت که امروز دوباره فعالیت موج 
ناپایدار شرایط افزایش ابر و وزش باد به نســبت شدید در بیشتر 
مناطق و بارش به ویژه در غرب و شمال استان آغاز شود و تا اواخر 

هفته جاری، شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.

توصیه رییس پلیس راه استان:
رانندگان از سفرهای غیرضروری در مسیر شمال و غرب اصفهان خودداری کنند

 معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: همزمان با فرارسیدن چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ویژه 

برنامه هایی در جوار تمامی بقاع متبرکه استان اصفهان برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیری، در آستانه فرارسیدن دهه مبارک فجر 
و آغاز چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اظهار داشت: پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی در ایران، سرآغاز طلوع اسالم، خاستگاه ارزش های 
اسالمی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده 
جدا ساخته است. وی افزود: در دهه فجر، اسالم تولدی دوباره یافت و این دهه 

در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند به شمارمی رود و همچنین دهه 
فجر انقالب، از رشحات اسالم است و آیینه ای است که خورشید اسالم در آن 
درخشیدن گرفت و عامل بیداری امت ها برای استقرار حکومت برگرفته از اسالم 
شد. معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، 
در ادامه به اجرای ویژه برنامه های دهه مبارک فجر در جوار بقاع متبرکه اشاره 
کرد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده و همچنین تشکیل کمیته ای 
به همین منظور در اداره کل اوقاف استان، مقرر شده تا جهت  گرامیداشت دهه 
مبارک فجر در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه، برنامه های گوناگون و 

مختلفی اجرا شود. حجت االسالم و المسلمین حسن امیری ادامه داد: برپایی 
مراسم باشکوه جشن پیروزی انقالب اســالمی در دهه مبارک فجر، با اجرای 
قرائت قرآن و شعرخوانی شاعران انقالبی، برپایی مراسم شب شعر انقالب در 
آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه، برپایی نمایشگاه و عرضه محصوالت 
فرهنگی با رویکرد برجسته سازی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
اجرای مراسم و آیین غبارروبی و عطرافشانی معنوی در بقاع متبرکه و غبارروبی 
و اهدای گل به قبور مطهر شــهدا با حضور علما، مســئولین و خانواده های 
شــهدا،توزیع کتابچه، بروشــور، کلیپ و محصوالت فرهنگی در بین زائران، 

ازجمله برنامه هایی است که در طول ایام دهه فجر در جوار بقاع متبرکه استان 
اجرا می شود. وی اضافه کرد: برگزاری جنگ های شادی به ویژه برای کودکان و 
نوجوانان، خاطره گویی و روایتگری مقایسه ای قبل و بعد از انقالب، پس از اقامه 
نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا در جوار بقاع متبرکه، برپایی خیمه های معرفت 
ویژه دهه فجر با همکاری و مشارکت مبلغان بومی و اعزامی از شهر مقدس قم 
در جوار بقاع متبرکه، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوعات انقالب اسالمی و 
عوامل موثر پیروزی انقالب، از جمله برنامه هایی هستند که در ایام ا... دهه فجر 

در جوار بقاع متبرکه انجام می شود.

همزمان با دهه مبارک فجر؛
بقاع متبرکه سراسر استان اصفهان آذین بندی می شوند
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امام صادق عليه  السالم :
بدون ترديد خداوند بر بنده خود، به خاطر شدت محبت به فرزندش رحم 

مى كند.
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تشخیص دروغگویی در افراد با چند نشانه 
کاربردی، موضوعی اســت کــه امروز به 
آن می پردازیم و شــما نیز برای تشخیص 
دروغگویــی اطرافیانتان مــی توانید این 
راهکارها را به کار بگیرید؛ اگر چه در میان 
تمامی مردم با ملیت و ادیان مختلف، دروغ 
گفتن درحقیقت یکــی از بزرگ ترین نوع 

بی اخالقی است.
تشــخیص دروغگویی یا راســت گفتن و 
نگفتــن افراد، یــک موضوع چالشــی در 
ارتباطات است اما راه هایی وجود دارد که 
بتواند نشان دهد یک فرد راست می گوید 

یا دروغ.
۱. روش صحبت کردن

اگرچه تغییر در صدای فرد می تواند اخطار 
یا نشانه ای برای تشخیص دروغگویی باشد، 
اما کارشناســان معتقدند برای تشخیص 
اینکه آیا فرد دروغ می گوید یا نه، باید نحوه 
صحبت کردن و الگوی نفس کشیدنش را 
زیر نظر گرفت. اگر هر کدام از این دو مورد 
سرعت گرفته یا آهسته شده باشد،  احتمال 
اینکه همه شــنیده هایتان راســت باشد، 

بسیار کم است.
۲. واکنش در برابر یک سوال ساده 

وقتی از فردی سوال سختی بپرسید،  حتی 
اگر به دوردســت ها هم خیره شود اتفاق 
عجیبی نیفتاده است؛ اما زمانی که از فردی 
سوال ساده ای بپرسید و او نگاهش را از نگاه 
شــما بدزدد،  حق دارید به دروغگویی اش 

مشکوک شوید. به همین سادگی!
۳. نوع لبخند زدن

یک لبخند ســاده گاهی می تواند ماسک 
را از احساســات واقعی هر فردی بردارد؛ 
بنابراین برای شناســایی فرد دروغگو، به 
نحوه لبخندزدنش دقت کنید؛ همان طور 

که بقیه حرکاتش را زیر نظر دارید. 
شاید موفق شــوید احســاس واقعی او را 
که ســعی در پنهان کردنش دارد،  کشف 
کنید؛ احساسی که می تواند نتیجه ترس، 
عصبانیت یا اشمئزاز باشــد. یادتان باشد 
وقتی لبخندی صادقانه و واقعی است که در 

چهره فرد، هم لب ها بخندد و هم چشم ها.

مهارت زندگی

 تشخیص دروغگویی در افراد 
با چند نشانه کاربردی 

صله رحم امام: حسن بن علی، پسرعموی امام صادق)ع( از افراد   
شجاع و باصالبت بود؛ به طوری که او را »رمح آل ابوطالب« )نیزه خاندان 
ابوطالب( می دانســتند. او در ماجرای قیام عبدا... محــض، نواده امام 
حسن)ع(، علیه منصور دوانیقی،  خلیفه عباسی پرچمدار بود و سر همین 
موضوع با امام صادق)ع( اختالف داشت؛ به حدی که یک بار با کارد پهن 
به امام)ع( حمله کرد تا ایشان را بکشد. سالمه، یکی از کنیزهای امام)ع( 
می گوید: هنگامی که امام)ع( در بستر شــهادت قرار گرفت، از ایشان 
پرستاری می کردم. یکباره بی هوش شد و زمانی که به هوش آمد به من 
گفت: هفتاد دینار به حسن افطش بدهید و فالن مقدار را به افراد دیگر 
بپردازید. عرض کردم: آیا به مردی که با کارد پهن و تیز به شــما حمله 
کرد، هفتاد دینار بدهیم؟ فرمود: آیا نمی خواهی مشمول این آیه باشم که 
خداوند می فرماید: »آنها که پیوندهایی را که خداوند به آنها امر کرده 
است، برقرار می دارند و از پرودگارشان می ترسند، دارای عاقبتی نیک 

درسرای آخرت خواهند بود.  
عباس، عمــوی پیامبر)ص(:  عبــاس مردی بود کــه در حق 
خویشاوندان مهربان بود و از این جهت مورد تجلیل پیامبر)ص( قرار می 
گرفت؛ تاحدی که اینچنین او را ستود: » عباس فرزند عبدالمطلب از همه 
قریش سخی تر و در حق خویشان مهربان تر است. در یکی از جنگ ها 
پیامبر)ص( فرمود: »هرکه با یکی از بنی هاشم برخورد کرد، او را نکشد؛ 
زیرا آنها را باالجبار به جنگ آورده اند«. در جنگ بدر، شــخصی به نام 
ابویسیر، عباس را اسیر کرد و عباس مانند چوبی بی حرکت ایستاد و چون 
بنای دفاع نداشت، ابو یسیر شانه های او را بست. پیامبر)ص( بعد از اتمام 
جنگ، بین عباس و دیگران  فرقی قائل نشــد. شــب هنگام اسرا را به 
ریسمان بستند و عباس که نزدیک خیمه پیامبر)ص( قرار داشت، صدای 
ناله اش به گوش ایشــان می رســید؛ به همین جهت تا نیمه های شب 
خوابش نمی برد. یکی از مسلمانان که نزدیک پیامبر)ص( بود، پرسید: یا 
رسول ا...، چرا به خواب نمی روید؟ فرمود: ناله عمویم ناراحتم می کند و 
خوابم نمی بــرد. اندکی بعد صدای عباس خاموش شــد. پیامبر)ص( 
پرسید: چه شد که ناله عمویم را نمی شنوم؟ آن شخص گفت: ریسمانش 

را شل کردم، فرمود: ریسمان همه اسرا را شل کن.

باغ 
کاغذی

 »زن وبازیابی هویت حقیقی« گزیده بیانات رهبر معظم انقالب               
به کوشش حســن کربالی نظر و جمعی از محققین است که 
مطالعه آن به  شما توصیه می شود. تجربیات بشری بخصوص 
تجربه زنان در زمان جاهلیت قدیم و جاهلیت عصرجدید، پر از 
تعارضات و تناقضات رفتاری است و به دلیل چند وجهی بودن 
موضوع و تعدد آثار و پیامدهای آن، زنان در مقام تشــخیص 
درســتی و داوری متعارضــات، دچار حیرت، ســردرگمی و 
بالتکلیفی شده اند. جهان امروز برای همه امور زندگی، تعریف 

و تبیینی دارد؛ اما تعریف و تصویر صحیحی از هویت و چیستی 
و جایگاه انســانی به نام زن، به عنوان ســنگ بنای جامعه و 
حیات نداشــته و بدون شناخت شــخصیت،حقوق، وظایف و 
اختیارات وی، جهان را به چالش کشــیده و هل من مبارز می 
طلبد. خود به بیراهه رفته و دیگران را نیز به بیراهه می کشاند. 
قوانین موضوعه جهان امروز نیز صرفا پیرامون مسائل مادی و 
سهل الوصول نمودن طریق طالق و تشویق به نحوه های زندگی 

خاص و تن ندادن به مسئولیت های خانوادگی است.

زن و بازیابی هویت 
حقیقی صله رحم

ایکاریا، شهری در استان اژه شــمالی کشور یونان است 
که طول عمر ســاکنان آن به طور متوســط ۱۰ ســال 
بیشــتر از ســاکنان اروپای غربی اســت. در این جزیره 
یک ســوم جمعیت بیشــتر از ۹۰ سال ســن دارند؛ اما 
 راز عمــر طوالنی ســاکنان جزیــره ایکاریــا یونان در

 چیست؟
ایکاریا در کنار جزیره ساردینیا در ایتالیا، شهر نیکویا در 
کاســتا ریکا، جزیره اوکیناوا در ژاپن و شهر لوما لیندا در 
ایالت کالیفرنیای آمریکا، از جمله مکان های دنیاســت 
که به »مناطق آبی« معروف اند؛ پنج منطقه مشــخص 
در دنیا که ساکنان آن نسبت به ســایر مردم جهان عمر 
طوالنی تری دارند. در گذری که به این جزیره داشــتم 
با نکات جالــب و عجیب زیــادی روبه رو شــدم که راز 
 عمر طوالنی ســاکنان جزیره ایکاریای یونــان را فاش

 می کرد.

۱. رژیم غذایی سالم و سبک زندگی پرتحرک
کارشناسان در بیشــتر مواقع رژیم غذایی سالم و سبک، 
زندگی پرتحــرک را کلید داشــتن عمــری طوالنی تر 

می دانند.
۲. پیوندهای نزدیک خانوادگی و مشارکتی

متخصصان حوزه سالمت و مردم شناســانی که با پروژه 
منطقه آبی همکاری می کنند، در تحقیقاتشــان به تاثیر 
پیوندهای نزدیک خانوادگی و مشــارکت در اجتماعات 
مذهبی و اعتقــادی در افزایش طول عمر پــی برده اند. 
مردم جزیــره ایکاریا همــه سعی شــان را می کنند که 
نزدیک خانــواده و همسایه هایشــان باشــند. عالوه بر 
این، افراد مســن هم در ایــن جامعه نقــش مهمی ایفا 
می کننــد. پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها بــه پرورش و 
 تربیت نوه ها کمک می کنند و کســب و کار خودشان را 

دارند.

چند راز عمر طوالنی ساکنان جزیره ایکاریا در یونان
دانستنی ها

حرف حساب

 خاطره ها روی دوشم سنگینی می کند
فکر می کند پیری یک حالــت عجیب و غریبی 
است که به اندازه صدها کیلومتر و صدها سال از 
آدم دور است؛ اما وقتی به آنها می رسد می بیند 
هنوز همان دخترک پانزده ساله است که موهایش 
سفید شده، دور چشم هایش چین افتاده، پاهایش 
ضعف می رود و دیگر نمی تواند پله ها را ســه تا 
یکی کند و از همه بدتر، بار خاطره هاست که روی 

دوش آدم سنگینی می کند.
»چهل سالگی«
ناهید طباطبایی

 افتتاح هتل هوشمند ژاپنی
 با لوازمی جالب و هوشمند 

هتلی مدرن، بــا اتاق هایی کــه دمپایی های مســافران را به صورت 
هوشــمند جفت می کنــد، در یوکوهامــای ژاپن آغاز بــه کار کرد.

پروژه ای موســوم به ProPILOT Park Ryokan با ترکیب سنت 
قدیمی میهمان نوازی ژاپنی ها و فناوری رانندگی بدون سرنشــین 
نیسان، باعث راحتی در جابه جایی و حرکت میهمان ها در هتل شده 
است. بااستفاده از این فناوری، تنها با فشار یک دکمه به محض ورود 
میهمان ها به داخل این مسافرخانه سنتی، این کفش های راحتی به 
صورت اتوماتیک و منظم جفت می شوند. میزها و تشک هایی که در 
این اتاق ها استفاده می شوند هم به صورت اتوماتیک منظم می شوند. 
در نگاه اول این هتل  مثل هتل های ســنتی دیگر به نظر می رســد. 
دمپایی ها به طور منظم جایی که میهمــان ها کفش های خود را در 
می آورند جفت می شوند.اتاق های تاتامی صندلی های کمی دارد و 

کف اتاق هم برای نشستن به وسیله کوسن ها مبله شده است.

جدول شماره 2345

 افقی 
۱- داراي خلق و خوي پسندیده و نیکو - مجراي 

جمع آوري آب هاي آلوده
2- کامل تر - اهل ارومیه - بیماري کم خوني

3- تر و تازه - آرم - از نام هاي پسرانه
4- معبر روي رودخانه - قفســه در دار - ســوره 

یکصد و یکم قرآن مجید
5- مزاح - تواضع و فروتني - شرط مهم دوستي ها

6- کیــف مســافرتي - خبرگــزاري ایتالیــا - 
جوجه تیغي

7- به دنبال هم قرار گرفتن - شوخي کردن - شهر 
بي دفاع سینما

8- مهم تریــن ترکیــب نیتــروژن دار خون - 
عریضه نویس - جامعه

۹- منقار کوتاه - زشت و مبتذل - صمغي زرد رنگ
۱۰- کناره ها - جاي ماسوره در چرخ خیاطي - 

مرکز جمهوري اوکراین
۱۱- کمانگیر باستاني - از واجبات نماز - وسایل

۱2- شاعر ایراني قران ششــم - سمت راست - 
تکرار حرف نهم فارسي

۱3- متــداول کــردن - آبي بــراي رنگ بري و 

گندزدایي- جذاب
۱4- پول آلمان - فرسودگي - مسیر مشخص شده 

براي حرکت خودرو ها در بزرگراه ها
۱5- اضافه کردن - نوعي بیماري عفوني دستگاه 

تنفس
عمودی

۱- گروهــي از بي مهرگان دریایي که بدنشــان 
اسکلت خارجي آهکي دارد - وابستگي

2- نماینده قانوني - اتوبوس بیاباني - پوست جوز
3- ضمیر جمع - نخجیر - برزگر

4- از زیــور آالت زنانه - ماه پیــروزي انقالب - 
پسندیده

5- بخشي از دســتگاه عصبي مرکزي - مالطي 
مرکب از خاک رس و آهک

6-  تغار بزرگ ســفالین - اندیشمند - جشنواره 
معتبر سینمایي

7-  اسباب نواختن کمانچه - نام مادر عمار یاسر- 
خاص

8- نیروها - بدون اضطراب و نگراني- الفت
۹- داراي نقش و نگار- شهري در استان لرستان- 

مرتاض هندي
۱۰- قیمت بازاري-  لقــب حضرت ادریس )ع(-  

گل زیبا
۱۱- ترسانیدن - مردم چادرنشین و کوچ کننده

۱2- تباه - دفعــه و مرتبه- اقتصــاددان آلماني 
قرن نوزدهم

۱3-درشت هیکل و قدبلند - نعمت هاي موجود 
در طبیعت - معشوق

۱4-بي سواد - معلم ثاني - فصل پاییز عرب ها
۱5- مســکین - محلي براي اقامت مسافران با 

تسهیالت رفاهي کمتر از هتل
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 خانه ای که برای زندگی 
در آن، به قایق نیاز دارید! 

یک طراح اهل فلوریدا، خانه ای رویایی ساخته که رودخانه ای بزرگ 
درون آن در جریان است.

آلفرد براونینگ پارکــر، یک مهندس معماری اهــل فلوریدا، پس از 
طراحی یک خانه رویایی، آن را با قیمت $ 2,750,00۰ در معرض 
فروش گذاشــته اســت. درون این خانه مجلل یک استخر سراسری 
وجود دارد که در تمامی قسمت های خانه مانند یک رودخانه بزرگ 
قابل دسترسی است.به عنوان مثال اگر شما در اتاق خواب هستید و 
قصد دارید لحظاتی بعد در سالن نشیمن حضور داشته باشید، کافی 
است خود را به آب بسپارید و زحمتی برای پیاده روی به خود ندهید؛ 
البته شاید میهمانی در سالن پذیرایی باشد که چندان رغبتی به دیدن 
شما با لباس های خیس ندارد؛ مگر اینکه بخواهید با لباس شنا مقابل 
او حاضر شوید! البته راه دیگر این است که با قایقی کوچک از یک نقطه 

به مکانی دیگر بروید.

  قاب روز

نقاشی های سه بعدی بی نظیر

سیره بزرگان
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