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 استانداردر آیین رونمایی از کاالهای قاچاق کشف شده در طرح های ذوالفقار هفت و هشت نیروی انتظامی استان
 از لزوم تالش ها برای کاهش میزان قاچاق کاال گفت؛

نزدیک به صفر
8

خانه به دوش!
مسئوالن شهری و اصناف به دنبال توافق بر سر ساخت بازارعمده فروشان خوار بار و خشکبارهستند؛

3

هیجان در اتوبان اصفهان- تهران
ژنرال به استقالل رسید؛

10

اصفهان، نمادی از تمدن و فرهنگ اسالمی ایرانی است
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
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بهره برداری از۱۵سینمای جدید در استان اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبرداد:

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین استان:4

2
 مسیر را درست آمدیم
 اما اشکاالتی هم داریم

وصول مالیات بر ارزش 
 افزوده در اصفهان
 به اغما رفته است

3

  موتورسواران اصفهانی
 دارنده رتبه اول مرگ و میر

8

پارک های حاشیه ای با اجرای 
طرح پارکومتر ساماندهی می شوند

11
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رییس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد: 

پرداخت هزار میلیارد تسهیالت صادراتی 
در اصفهان

بیش از یکهزار میلیارد ریال تسهیالت صادراتی در 9 ماه سال 
جاری توسط بانک توسعه صادرات استان اصفهان به بخش های 
مختلف پرداخت شد. رییس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران 

گفت: تسهیالت این بانک در 2 سال گذشته ...

حمیدرضا فدائی- شهردار دولت آباد

آگهی مزایده

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی 
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طبق نظر کارشناســان مسائل سیاســی اکنون پس از گذشت نزدیک 
به چهار دهه از عمر انقالب نیاز اســت تا به بازخوانی دستاوردهای آن 
پرداخته شــود تا برخی ها فکر نکنند که این انقالب به ســادگی به بار 
نشسته است و باید در حفظ آن کوشــاتر باشند. انقالب ایران پدیده ای 
بود که در اواخر قرن بیستم ، جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل 

مسلمانان در کل عالم روشن کرد.
این انقالب عظیم، دستاوردهای فراوانی در داخل و خارج از کشور داشته 
است و سال ها طول می کشــد تا نتایج این پدیده آشکار و مورد تحلیل 
قرار گیرد. یکی از شاخه های این دســتاوردها، دستاوردهای سیاسی 

انقالب است ؛ برای بررســی و پرداختن به این موضوع به سراغ دبیرکل 
جامعه اسالمی مهندسین اســتان اصفهان رفتیم و با وی به گفت و گو 

پرداختیم.
رسول حامدیان در رابطه با دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی ایران 
در طول 39 سال گذشته و برآورده شدن خواسته های مردم از انقالب 
به زاینده رود گفت: بنده معتقدم مردم آن خواســته هایی که از انقالب 
اسالمی داشتند مانند استقرار نظام اسالمی در کشور محقق شده است. 
نظام مردمی که با ارزش های دینی در ایران پایه  گذاری شده در حال 
حاضر با محوریت والیت فقیه حاکم اســت.  دبیرکل جامعه اســالمی 

مهندسین اســتان اصفهان تصریح کرد: این نظام کنونی همان چیزی 
است که مردم می خواســتند و فریاد می زدند:» نه شــرقی، نه غربی، 
جمهوری اسالمی«، نظام اسالمی در حال حاضر بر مبنای مردم ساالری 
دینی است. در شرایط فعلی جهان کارهای بسیار بزرگی بپس از انقالب 
در ایران صورت گرفته که بزرگ ترین اقدام همان اســتقرار و ثبات این 

نظام اسالمی با وجود تمام دشمنی های جهان استکبار است.
وی با بیان اینکه با تمام ظلم های دشــمن، این انقالب تا کنون پس از 
گذشت 39 سال باقی مانده است، تاکید کرد: از ابتدای جمهوری اسالمی 
دشمن اعالم می کرد که نظام اسالمی کارآمد نیست و نظامی است که از 
شعار ساخته شده و نمی تواند جامعه را در بخش های اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی اداره کند. یکی از دســتاوردهای بزرگ سیاسی که در ایران 
داشتیم، کارآمدی نظام اسالمی بود که امروزه به دشمن به خوبی اثبات 
شده است و هر روز با پیشرفت های عمرانی، اقتصادی و ... همراه شده؛ 
دستاوردهایی نظیر ساخت ســالح، انرژی هسته ای و پیشرفت صنعت 
موشکی ایران از اقدامات بزرگ و دستاوردهای پس از انقالب است که 

حاصل خوداتکایی نظامی اسالمی است.
وی با اشاره به چالش ها و مشکالت مهم انقالب در طول 39 سال گذشته 
گفت: بزرگ ترین چالشی که از ابتدای انقالب تا کنون در کشور وجود 
داشته اســت، وجود افراد متکی به تفکر غربی بوده است؛ روشنفکرانی 
که مبانی اسالم و انقالب را درست درک نکرده بودند و از رهنمودهای 

امام)ره( چیزی نمی دانستند.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین اســتان اصفهان اظهار کرد: تنها راه 
موجود این اســت که فارغ از اختالف نظرهای سیاسی و جناحی نوعی 
وحدت در کشــور ایجاد شــود تا هدف اصلی که حفظ اصل نظام است 
محقق شود و بتوانیم کارآیی نظام اسالمی را در عمل ثابت کنیم. دولت 
باید محور این کار باشــد؛ چرا که به نظر می رسد تاکنون در این زمینه 
کارآمدی الزم را از خود نشان نداده و به ویژه در زمینه اشتغال و اقتصاد 

مشکالت زیادی وجود دارد که به پای همه نوشته می شود.
 وی در پایان اضافه کرد: بعد از گذشت 39 ســال نمی گوییم در نظام 
اشکالی نداریم؛ مسیر را درست آمدیم؛ اما اشکاالتی داریم که باید همه 

آنها برطرف شود.

 روس ها تروریست ها را 
غافلگیر کردند

جنگنده هــای نیروی هوایــی روســیه عملیات 
گسترده ای را در مناطق شــرقی استان ادلب انجام 
داده و کاروان پشــتیبانی تروریست ها را هدف قرار 

دادند.
بر اســاس گزارش منابع نظامی از دمشــق؛ محل 
دقیق این کاروان پشتیبانی از سوی منابع اطالعاتی 
نیروهای نخبه ارتش سوریه )تایگر فورس( مشخص 

و در اختیار جنگنده های روسیه قرار گرفته است.
در پی این اقدام نیروهای نخبه جنگنده های روسیه 
کاروان پشتیبانی تروریســت ها را در نزدیکی شهر 
راهبردی »سراقب« هدف قرار داده و آن را به طور 

کامل منهدم کردند.

داعش بیخ گوش اشرف غنی
نیرو های امنیتی افغانستان موفق شدند یک مخفیگاه 
داعش را که مملــو از مواد منفجــره و جلیقه های 
انفجاری بود در محله ای فقیر نشین در غرب کابل 
پایتخت افغانستان شناســایی و کشف کنند. یک 
مقام اطالعاتی افغانستان به آسوشیتد پرس گفت: 
این مخفیگاه و پناهگاه داعش در پشــت درب های 
آهنی سبزرنگ در محله قلعه وحید کابل قرار داشت.
این مقام اطالعاتی که خواســت نامش فاش نشود 
گفت: سرنخ این مخفیگاه را یکی از افرادی داده بود 
که در جریان حمله داعــش به یک آکادمی نظامی 
در کابل بازداشت شــده بود. در حمله روز دوشنبه 
به آکادمی نظامی کابل یازده نظامی افغانســتانی 

کشته شدند.

عامل انفجار اخیر آنکارا کشته شد
استانداری آنکارا با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که 
عامل انفجار مهیب آنکارا در عملیات دســتگیری 
کشته شد و هشت همدســت وی نیز در شهرهای 

مختلف ترکیه دستگیر شدند.
به گزارش جمعه شب ایرنا؛ انفجاری قوی در طبقه 
زیرزمین اداره مالیات در محله چوکور آنبار شــهر 
آنکارا پایتخت کشــور ترکیه رخ داد که در ساعات 
اولیه، علت این رویداد، انفجار مخزن گاز اعالم شد. 
ارجان توپاجا، استاندار آنکارا اعالم کرد که با وجود 
شدت انفجار که صدای آن در اغلب نقاط شهر آنکارا 
شنیده شــد، ســه نفر در بیرون از محل انفجار به 

صورت خفیف زخمی شدند.

پوتین: 
 اگر انتخاب نشوم

 راننده کمباین می شوم!
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در دیدار از 
کارخانه کمباین و تراکتورسازی »روست سل ماش« 
این کشور گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری 
ممکن است در شرایطی )در صورت انتخاب نشدن( 

راننده کمباین شوم.
پوتین در بازدید از کارخانه ساخت تراکتور، کمباین 
و ماشین آالت کشــاورزی »روست سل ماش« در 
شهر راستف- نادانو در جنوب روسیه از بخش های 
مختلف این کارخانه بازدید و با مدیران و کارگران 
آن صحبت کرد. شبکه تلویزیونی ان.تی.وی روسیه 
اعالم کــرد: پوتین پس از بازدیــد از کمباین های 
ساخته شده در کارخانه روست سل ماش با طریقه 
 کار دستگاه آموزشی رایانه ای رانندگی کمباین آشنا

 شد.

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین استان:

مسیر را درست آمدیم؛ اما اشکاالتی هم داریم

حمید وکیلی دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین استان با اشاره به دستاوردهای سیاسی انقالب گفت: بعد از گذشت 39 
سال نمی گوییم در نظام اشکالی نداریم؛ مسیر را درست آمدیم اما اشکاالتی داریم که باید برطرف شوند.

 نمایندگان مجلس 
چقدر حقوق می گیرند؟

عضو هیئت رییســه مجلس، میــزان حقوق 
نمایندگان را اعالم کرد.اکبر رنجبرزاده درباره 
بحث هایی که درمورد حقوق ها مطرح می شود، 
گفت: االن حقوق ما نماینده های مجلس هشت 
میلیون تومان اســت.قضات محترم و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها هم مثل بنده از مجلس 
حقوق نمی گیرند، چون حقوق آنها بیشــتر 
است.نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: 
آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشــوری 
برای مقامات کشــور تعیین شــده مربوط به 
سال 76 اســت و  از آن زمان به بعد این قانون 
برای نمایندگان اجرا نشد؛یعنی همیشه کمتر 
بوده اســت. نمایندگان در آن قانون هم سطح 
با وزرا هســتند، االن حقوق وزرا تقریبا حدود 

10میلیون تومان است.

به گفته رییس سازمان زندان ها؛
 50 درصد افراد بازداشتی
 بین ۱۹ تا ۲5 سال بودند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
با بیان اینکه به گفته رییس سازمان زندان ها 
آمار کل زندانیان حوادث دی ماه، ۴97۲ نفر 
بوده که 9۴/73 درصد آن مرد و 5/۲7 درصد 
زن بوده اند و 50 درصد افراد بازداشــتی بین 
19 تا ۲5 سال و ۲7 درصد بین ۲5 تا 3۲ سال 
بوده اند، گفت: افراد باقی مانده در بازداشــت 
مربوط به استان های همدان، خوزستان، فارس، 
اصفهان و تهــران هســتند. علیرضا رحیمی 
در مورد بازدید هیئتــی از نمایندگان مجلس 
از زندان اویــن و دیدار و گفت  وگــو با برخی 
از بازداشــت شــدگان حوادث اخیر در کانال 
تلگرامی خود نوشت: پس از چند هفته انتظار 
باالخره بازدید بــا تاخیر نمایندگان مجلس از 
اوین با حضور رییس و مدیران سازمان زندان 
های کشــور و معاون وزیر اطالعات و مقامات 

قضائی و اجرایی زندان اوین انجام شد.

به گزارش دفتر عمران سازمان ملل متحد: 
 شکاف طبقاتی در ایران

 از  ۷۶ کشور دیگر کمتر است
گزارش دفتر عمران سازمان ملل متحد نشان 
می دهد، شــاخص نابرابری درآمدی )ضریب 
جینی( که شکاف طبقاتی را نشان می دهد، در 
ایران به 37.۴ رسیده که از 76 کشور از جمله 

آمریکا، روسیه، ترکیه و چین کمتر است.
شاخص ضریب جینی که توزیع درآمد و شکاف 
طبقاتی را نشان می دهد، ارقامی بین 0 تا 100 
را در برمی گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد 
داللت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در 
یک کشور دارد. سازمان ملل در گزارش توسعه 
انسانی ۲016 متوسط ضریب جینی ایران بین 
سال های ۲010 تا ۲015 را 37/۴  اعالم کرده 
اســت. در گزارش قبلی این ســازمان ضریب 
جینی ایران برای ســال های ۲005 تا ۲013 
بالغ بر38/3 اعالم شده بود که نشان از بهبود 

وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری دارد.

گزارش نهایی علت حادثه 
»سانچی« تا ۲ ماه آینده

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس و عضــو کمیته ویژه پیگیری 
حادثه نفتکش ســانچی، از اعالم علت دقیق 
حادثه طی یک الــی دو ماه آینــده خبر داد. 
محمدمهدی برومندی دربــاره آخرین نتایج 
فعالیت کمیته ویژه بررســی حادثه نفتکش 
سانچی اظهار داشت: در این رابطه چند نکته 
را باید توجه داشت؛ از جمله اینکه چینی ها در 
این حادثه همکاری الزم را داشته اند و گروه ها 
و تیم های حقوقی و فنی ما به پرسنل و خدمه 
کشتی »کریستال« که کشــتی مقابل بوده 
 و با ما تصادف کرده، دسترســی پیدا کرده اند

 و بــا آنها مصاحبه کــرده و اظهــارات آنها را 
شنیده اند.

امیر پوردستان
رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش:

نیروهای مسلح

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی تصریح کرد: وقتی 
ریشه های مشکالتی که در زمان بارندگی پیش آمده 
بود را بررسی می کنیم، می بینیم که رییس جمهور دو 
روز در مدت زمانی که بارش برف در کشور رخ داده، 
سر کار خود حاضر نشده است. سوال اینجاست آیا در 
خانه نشستن و استراحت کردن آن هم در زمانی که 
مردم نیازمند رسیدگی هســتند و بخشی از کشور 

دچار بحران شده، امری صحیح است؟! 
حاجی دلیگانی خانه نشــینی رییــس جمهور در 
ایام بارندگی برف در کشــور را اســف بــار خواند و 
یادآور شــد: از سوی دیگر شــنیدیم در ایامی که با 
آلودگی هوا رو به رو بودیم،  همسر ریییس جمهور 
حاضر به سکونت در منزلی که در مجموعه ریاست 
جمهوری قــرار دارد به این دلیل کــه این منزل در 
مرکز شهر قرار دارد و مرکز شهر از آلودگی بیشتری 
برخوردار است، نبوده و به همین دلیل رییس جمهور 
 ناچار می شــود در منزل باالی شــهر خود ساکن 

شوند.

 خانه نشینی روحانی در ایام 
بارندگی برف، اسف بار است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

پارلمان 

کافه سیاست

عکس  روز 

یک دختر ُکرد شرکت کننده 
در تظاهرات علیه حمله 
آمریکا به عفرین سوریه

نمایندگان مجلس  چقدر حقوق می گیرند؟

پیشنهاد سردبیر:

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان حضور پرشور 
ملــت در صحنه ها را یکــی از مؤلفه های نظام 
دانســت و اظهار کرد: نیروهای مسلح مرزهای 
منطقه و فرا منطقه را رصد کرده و متناسب با 
ظرفیت دشمن و تهدیدها ظرفیت ها را در خود 
تقویت می کنند؛ تمام حرکات دشمن را رصد و 

کارشناسان نظامی ما آنها را تحلیل می کنند.
 این مسئول نظامی تصریح کرد: مطمئن باشید 
نیروهای مسلح ما هرگز غافلگیر نخواهند شد 
و اگر دشــمن فکر تجاوز در سرش باشد قطعا 
با پاسخ ما پشیمان می شود. وی گفت: ما اهل 
تجاوز و حمله اول نیستیم و به جهت بازدارندگی 
خود را تقویت می کنیم و هیچ گاه شروع کننده 
حمله نخواهیم بود اما در برابر تجاوزگران کوتاه 

نخواهیم آمد.

 در برابر تجاوزگران 
کوتاه نخواهیم آمد

محمد مطهری
فرزند شهید مرتضی مطهری:

واکنش

محمد غرضی درباره  موقعیت دولت روحانی گفت: 
موقعیت آقای روحانی بین نود دولتی که از مشروطه 
تا حاال وجود داشته است، از همه بهتر است. مسائل 
داخلی، خارجی، اجتماعی و حتــی ترامپ به نفع 

روحانی تمام شده است.
 وی افزود: روحانی اگر بتوانــد با آن اقتداری که به 
دســت آورده؛ رضایت مردم را به دست آورد پیروز 
شده اســت؛ اما اگر به ســمت تناقضات اجتماعی 
حرکت کند، به نتیجه نمی رسد. دولت ها می آیند و 
می روند اما دولتی نبوده است که نیک نامی داشته 
باشد. غرضی در پاسخ به این سوال که »آیا دوباره 
برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید می شود؟« 
گفت: موقعیت ها به گونه ای است که باید سنجیده 
شــود. ما حرف هایمان را زده ایم و موثر بوده است؛ 
برای مثال حمله به تورم و حمله به بانکداری بود اما 
روش ها برای حل این مشکالت درست نبوده ولی 
 به هرحال این انتقادات در قدرت سیاســی مطرح 

شده است.

حتی ترامپ به نفع روحانی 
تمام شده است

نامزد دوره یازدهم ریاست جمهوری:

دیدگاه

حجت االسالم والمســلمین محمد مطهری 
اظهار کرد: بــا توجه بــه اوضــاع و احوال، 
بزرگ ترین هدیه  ای که مسئوالن »گذشته« 
و »فعلی« کشور - در هر رده و در هر دستگاه، 
وزارتخانه، نهاد و سازمان - می توانند در دهه 
فجر امســال به مردم بدهند، نه افتتاح پروژه 
است، نه برشمردن دستاوردهای انقالب، نه 
بیان خاطرات ناگفته و نه تشــریح معضالت 
رژیم گذشــته. یک هدیه بســیار ارزشمند 
برای مردم این اســت که هر کس در این 39 
سال مسئولیت مهم و یا نیمه مهمی بر عهده 
داشته و یا دارد، »بزرگ ترین« انتقاد وارد به 
عملکرد خود را »صریح«، »صادقانه« و »بدون 
کلی گویی« و »به طور مشــخص« به اطالع 

مردم برساند.

 نه خاطره بگویید
 نه پروژه افتتاح کنید

پیشخوان

بین الملل

مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند بامداد شنبه 
نتایج کامل نظرســنجی اخیر خود که توســط مرکز نظرسنجی 

IranPoll انجام شده را منتشر کرد.
یافته های این نظرسنجی نشان می دهد 9۴/9  درصد از گروه نمونه 
توســعه برنامه موشکی ایران را »بســیار مهم« و »تا حدی مهم« 

ارزیابی کرده اند. 
73/8 درصد از شــرکت کنندگان در پاســخ به این سوال که »به 

نظر شما، ساخت موشک تا چه اندازه برای کشور شما مهم است« 
گزینه »بســیار مهم« را انتخاب کرده انــد. ۲1/1 درصد آن را »تا 
حدی مهم« دانسته اند. 1/7 درصد گفته اند این موضوع »چندان 
مهم نیست«،۲/3 درصد گفته اند »اصال مهم نیست« و 1/۲ درصد 
پاسخ »نمی دانم« را انتخاب کرده اند یا از پاسخ به سوال خودداری 
کرده اند. افرادی که توسعه برنامه موشکی ایران را »مهم« دانسته اند 
به یک سوال تشــریحی درباره دلیل مهم بودن این موضوع پاسخ 

داده اند. در این میان، »دفاع از ایران در برابر دشــمنان« با 3۲/7 
درصد بیشترین درصد پاســخ ها را به خود اختصاص داده و بعد از 
آن »جلوگیری از حمله دیگران به ایران« 16/3 درصد  و »حفظ یا 
افزایش امنیت ایران« 1۴/8 درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند.  
اکثریت شــرکت کنندگان در این پیمایش با ایده مذاکره بر ســر 
برنامه موشکی ایران، حتی در صورت تهدید آمریکا و اروپا به تحریم 

مخالفت کرده اند.

طبق نظرسنجی مرکز مطالعات دانشگاه مریلند:
بیش از ۹0 درصد، توسعه برنامه موشکی ایران را بسیار مهم ارزیابی کردند

 جزئیــات پرونــده 
جاسوس برجامی

زندانیــان  آزادی 
غیرعمــد سرپرســت 

خانواده تا پایان سال

 سیدعلی خمینی: به 
 رهبــر انقــالب افتخار

 می کنیم

 واکنــش خیابانی به 
برداشت روسری

 رویارویــی اروپــا و 
آمریکا در زمین »قدس«

 تغییر راهبرد هسته ای 
آمریکا در دولت ترامپ

حمید بقایی به همراه وکیلش مهران عبدا... پور در شعبه 68 
دادگاه تجدیدنظر حضور یافت. وی در خصوص برگزاری 
دادگاه  گفت: به ما گفته  شده که دادگاه غیرعلنی نیست.با 
توجه به اینکه پرونده هزاران صفحه دارد و مطالعه دقیق آن 
حداقل 100 ساعت طول می کشد، این فرصت مهیا نبوده 

تا بتوانم آن را مطالعه کنم. وی یادآور شــد: پرونده 30 دی  ماه به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و در همان روز 
تعیین وقت انجام شده است.

وکیل مدافع حمید بقایی درباره عناوین اتهامی موکلش گفت: عناوین اتهامی بیشــتر جنبه مالی دارد؛ البته 
درباره مصوبات دولت دهم نیز هست. وکیل مدافع معاون رییس دولت دهم اظهار کرد: یک فقره اتهام نیز بعد از 
 آزادی موکل از بازداشت موقت، مطرح شده که درباره اظهارات آقای بقایی در رابطه با مسئوالن دستگاه قضائی

 است.

ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس از حضور وزیر راه و 
شهرسازی در این کمیســیون برای ارائه توضیحاتی درباره 
مدیریت بحران در برف اخیر خبر داد.صدیف بدری با انتقاد 
از عملکرد وزارت راه و شهرســازی برای ساماندهی وضعیت 
جاده ها و فرودگاه ها در مواجهه با ریزش برف اخیر در کشور، 

گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با وجود بودجه هایی که برای مقابله با آثار مخرب بارش ها در کشور دریافت 
می کند؛ اما در برف اخیری که در کل کشور شاهد آن بودیم، ضعیف عمل کرد و به تعبیری می توان گفت که ناکارآمد 
بوده است. وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگوی عملکردش در قبال برف اخیر و مقابله با بحران ها 
باشد، اظهار داشت: چرا شــرایط و نوع مدیریت باید طوری باشد که پروازها در بهترین فرودگا ه های کشور که نماد 
پیشرفت و عزت کشور است، مختل شود؟ وی خاطرنشان کرد: باالخره باید مشخص شود که چرا ما در مواقع بحران، 

همواره با مشکالتی روبه رو هستیم و اوضاع آن طور که باید، مدیریت نمی شود.

حضور »حمید بقایی« 
در دادگاه تجدیدنظر

برف پای »آخوندی« 
را به مجلس باز کرد

 معتقدم مردم آن 
خواسته هایی که 
از انقالب اسالمی 

داشتند مانند 
استقرار نظام 

اسالمی در کشور 
محقق شده است.
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برنج ایرانی، ارزان و برنج هندی گران شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

رییس شعبه اصفهان بانک توسعه 
صادرات ایران مطرح کرد: 

پرداخت هزار میلیارد 
تسهیالت صادراتی در اصفهان

بیــش از یکهــزار میلیــارد ریال تســهیالت 
صادراتی در 9 ماه ســال جاری توســط بانک 
توسعه صادرات استان اصفهان به بخش های 
مختلف پرداخت شد. رییس شــعبه اصفهان 
بانک توســعه صادرات ایران گفت: تسهیالت 
این بانک در 2 سال گذشته موجب ایجاد بیش 
از یکصد فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم 

شده است.
نیمــا بزرگمهر افــزود: در 9 ماه ســال جاری 
معادل 36 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات 
محصوالت شرکت های تولیدی استان، از طریق 
بانک توسعه صادرات استان اصفهان به کشور 

وارد شده است.
وی ادامــه داد: همچنین در ایــن مدت بانک 
توســعه صادرات اســتان اصفهان بــه نقل و 
انتقاالت ارزی معادل 10 میلیون یورو به خارج 
از کشور اقدام کرده که بیشتر برای خرید و ورود 

مواد اولیه کارخانه ها بوده است.
وی تاکید کــرد: این آمار در مقایســه با دوره 
مشــابه ســال قبل در بخش حواله جات ارزی 
وارده )صادرات( بیش از 110 درصد و در بخش 
حواله جات ارزی صــادره )واردات( 48 درصد 

رشد داشته است. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد مثبت 
این بانک برای اعطای تسهیالت صندوق توسعه 
ملی، ماه گذشته قرارداد جدیدی بین این بانک 
و صندوق توسعه ملی، جهت تخصیص دو هزار 
میلیارد ریال تســهیالت ســرمایه در گردش 
به بخش صادرات کاالهــای صنعتی، منعقد و 
اجرایی شــد. بزرگمهر اضافه کرد: تسهیالت 
مذکور با نرخ های ترجیحی 13/5 و 14/5درصد 

به متقاضیان پرداخت می شود.

بازار

شارژر همراه

آغاز برنامه ریزی برای برگزاری 
نمایشگاه گردشگری اصفهان

همزمان با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال و 
آغاز ســال 9۷، برنامه ریزی  برای برگزاری دهمین 
نمایشگاه صنعت گردشــگری و هتلداری اصفهان 
نیز آغاز شده است.این نمایشگاه در خرداد ماه سال 
آینده برگزار خواهد شــد و بخش بزرگی از فعاالن 
عرصه گردشــگری و هتلداری کشــور را گرد هم 
جمع خواهد کرد.یکی از اصلی ترین ویژگی های این 
نمایشگاه، برگزاری همزمان در دو بخش است که 
در یکی از بخش های نمایشگاه صنعت گردشگری 
و هتلداری اصفهان، آخرین دســتاوردهای حوزه 
گردشگری از سراسر کشــور به نمایش در می آید و 
در بخشی دیگر، دومین نمایشگاه تجهیزات هتل، 
رستوران، فســت فود و کافی شاپ برگزار می شود و 
به ارائه جدیدترین محصوالت این عرصه می پردازد. 
این در شرایطی اســت که استان اصفهان به عنوان 
استانی مادر در بخش آشــپزخانه های صنعتی به 
شمار می رود و حضور تولیدکنندگان این تجهیزات 
از استان اصفهان و دیگر اســتان های کشور در این 
نمایشــگاه، پل ارتباطی ویژه ای را میان فعاالن این 

عرصه ایجاد خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران خبر داد:
تهاتر ۱۰۰هزار میلیاردی بدهی 

دولت به بخش خصوصی 
رییس اتاق بازرگانی تهــران، از پرداخت 100هزار 
میلیارد تومان بدهی دولت بــه بخش خصوصی از 
بودجه کل کشــور خبر داد و گفت: بیشترین رقم 
این بدهی مربوط به بنگاه های تجهیزات پزشــکی 

و داروست.
مسعود خوانساری در حاشــیه نخستین همایش 
آموزشــی بین المللی مدیریت پــروژه در صنعت 
حفاظت الکترونیــک، گفت: رقم انباشــته دولت 
به بخش خصوصی قابل توجه اســت که پرداخت 
100هزار میلیارد تومان آن از بودجه کل کشور به 

صحن علنی مجلس رفته است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین رقم این بدهی مربوط 
به بنگاه های تجهیزات پزشــکی و داروست، گفت: 
50 هزار میلیارد تومــان از این بدهی به بنگاه های 
صنعتی، تولیــدی، دارویی و پیمانــکاران بخش 

خصوصی پرداخت خواهد شد.
رییس اتــاق بازرگانی تهران ادامــه داد: اختصاص 
این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک ها به بانک 
مرکــزی و پرداخت بانک مرکزی بــه دولت انجام 
می شود. به این ترتیب با پرداخت این بدهی، امکان 
ایجاد فرصت های جدید شــغلی در کشور فراهم 

خواهد شد.

وصول مالیات بر ارزش افزوده 
در اصفهان به اغما رفته است

شهردار باغبادران گفت: متاسفانه با کم کاری اداره 
کل امور مالیاتی اســتان اصفهــان در حوزه ارزش 
افزوده، روزنه های امید برای شهرداری ها شهرستان 
لنجان به منظور کسب درآمد پایدار با چالش جدی 
مواجه شده است. اردشیر محمدی با اشاره به اهمیت 
و نقش موثر مالیات بر ارزش افزوده در توسعه پایدار 
شهری اظهار کرد: امروزه بخش عمده ای از اعتبارات 
و درآمدهای مالیاتــی در حوزه مالیــات بر ارزش 
افزوده، صرف عمران و آبادانی شــهرها می شود و 
نباید فراموش کرد کــه پرداخت به  موقع مالیات بر 
ارزش افزوده به شهرداری ها، نقش مهم و سازنده ای 
در برقراری عدالت در جامعه ایفا می کند و با رشد 
آن، شــاهد توســعه و عمران هرچه بیشتر شهرها 
خواهیم بود.وی افزود: باید توجه داشت که اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن، بر اساس 
مصرف کاال و دریافت خدمات اســت و بخشــی از 
درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار 
شــهرداری ها قرار می گیرد که می تواند باری را از 

دوش مدیریت شهری بردارد.     

هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، جلسات متعددی برای تعیین 
تکلیف حقوق کارگران برگزار می شــود. امســال نیز برای مشخص 
شدن حقوق کارگران در سال آینده، نمایندگان کارگری، به استناد 
مطالعات انستیتوی تغذیه ایران، 13 قلم کاالی ضروری و پرمصرف 
خوراکی را مبنای تعیین هزینه سبد خوراکی معیشت قرار می دهند 
که در جلسات کارشناســی در نظر دارند میزان افزایش قیمت این 
کاالها را نسبت به قیمت همین اقالم در سال  گذشته استخراج کنند. 
نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی ها، میوه ها، گوشت 
قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن های نباتی و قندوشکر 
سیزده قلم سبد مطلوب غذایی مصوبه کمیته دستمزد سال گذشته 
اســت که در کنار اقالم ضروری غیر خوراکی، سبد هزینه معیشت 
جامعه کارگری را تشــکیل می دهند و باید مبنای تعیین دستمزد 
ساالنه باشــند. اما آیا به راســتی یک کارگر تنها همین هزینه ها  را 
دارد؟ کارگران مریض نمی شوند؟ بچه هایشــان را نباید به مدرسه 
ببرند؟جهیزیه دخترانشــان را نباید خریداری کنند؟ پس چرا تنها 
اضافه شدن حقوق یک کارگر، به اضافه شدن چند قلم کاالی خوراکی 
محدود می شــود؟ یعنی کارگران در همین حد باید افزایش حقوق 
داشته باشند که از گرسنگی تلف نشوند و اگر مریض هم شدند اضافه 

حقوقشان کفاف  درمانشان را ندهد؟
باید به معیشت کارگران توجه شود

یک فعال کارگری در این راســتا گفته اســت:  باید به سمت واقعی 
شدن مزد کارگران و بازنشستگان حرکت کنیم؛ زیرا این کار ضمن 
بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، فضای کار را برای نیروهای 
جوان باز می کند. رحمت اله پورموســی اظهار کــرد: اگر به دنبال 
کاهش نرخ بیکاری در جامعه هستیم، باید دستمزدها واقعی باشد و 
وضعیت معیشت خانوارها با این کار تقویت شود. وی ادامه داد: واقعی 
شدن مزد کارگران در دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران هم 
تاثیرگذار است؛ چون قدرت معیشت بازنشستگان هم باال می رود و 
به دنبال یافتن شغلی برای امرار معاش در بازنشستگی نخواهند بود 
و فضای کار نیروهای جوان جویای کار را اشــغال نخواهند کرد. این 
فعال کارگری با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: ماده 41 قانون کار 
دارای دو بند است که بند اول به موضوع نرخ تورم و بند دوم به سبد 
معیشت به عنوان دو معیار تعیین مزد تاکید دارد. اما سال هاست که 
بند دو در جریان تعیین دســتمزد کارگران مورد غفلت قرار گرفته 
است. هرچند تالش شده تا دستمزد کارگران هر سال درصدی باالتر 
از تورم اعالمی تعیین شود ولی باز هم با رقم واقعی مزد فاصله دارد.
پورموسی پیشنهاد کرد دستمزد کارگران به دلیل عقب ماندگی های 
مزدی ســال های قبل، در یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله افزایش پیدا 
کند تا ضمن جبران این فاصله، وضع معیشت آنها بهبود یابد.این فعال 

کارگری متذکر شد: اگر مدعی هستیم که کارگران پرچمدار اقتصاد 
مقاومتی هستند باید به معیشت آنها توجه کنیم؛ در غیر این صورت با 
شرایط موجود نباید از آنها انتظار بهره وری داشته باشیم. به گفته وی 
چند سالی است که کارگران از مزایای جانبی مزد هم بی بهره اند و سبد 
خواربار آنها ثابت مانده و حق مسکن بسیار ناچیزی دریافت می کنند؛ 
در صورتی که مسکن، اشتغال و سبد معیشت مهم ترین دغدغه های 

کارگران است که باید چاره اساسی برای  آنها اندیشید.
نبود امنیت شغلی؛ گریبان گیر جامعه کارگری

چندی پیش نیز رییس کانون عالی شورای اسالمی کارگفت: میزان 
حقوق سال 9۷ تا نیمه اول اسفند ماه به کمیته حقوق و دستمزد این 
کانون ارسال شده و سپس برای تصویب به دولت و مجلس فرستاده 
می شود. اولیا علی بیگی اظهار کرد: دولت ها حاضر نیستند با رعایت 
ســه جانبه گرایی، درد کارگران را درمان کنند تا دیگر مشکل نبود 
امنیت شــغلی، بیمه و دیگر حق و حقوق آنها را شاهد نباشیم. وی 
افزود: بارها اعالم کرده ایم که به 203 ماده غلط و پر ابهام قانون کار 
نیاز نداریم، بلکه از ۷0 ماده صحیح و بدون ابهام استقبال می کنیم و 
خواسته مان این است که قراردادها باید دائم یا فصلی و یا موقت باشد 
و کار کارگر هر گروه متناسب با همان قرارداد دیده شود و کارگر در 

جریان تخریب و تضعیف در حقوق کار قرار نگیرد. 
حال با این اوصــاف هنوز کارگــران باید منتظر بماننــد تا افزایش 
حقوقشان در سال آینده اعالم شــود و همچنان نباید مریض شوند؛ 

چون در بودجه، جایی برای درمان آنها وجود ندارد!

در حالی که معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد که این وزارتخانه در پی کاهش قیمت و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان، 
برنج را خریداری و ذخیره سازی می کند، محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در این زمینه معتقد 

است که قیمت برنج در عمده فروشی ها کاهش نیافته و چنین مسئله ای قابل تایید نیست.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت برنج هندی 25 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، 
اظهار کرد: هم اکنون هر کیلوگرم برنج هندی در عمده فروشی ها 6200 تا 6500 تومان فروخته می شود و هر کیلوگرم 

برنج ایرانی به صورت عمده فروشی از 8000 تا 13 هزار و 500 تومان قیمت دارد.   

برنج ایرانی، ارزان و 
برنج هندی گران شد اف

صن
ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،499،500
تومان

736،000نیم سکه
تومان

439،700ربع سکه
تومان

291،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

145،850
تومان

      قیمت سکه و طال

شارژر همراه اي ديتا 
 P16750 مدل

 149,000
تومان

شارژر همراه پروميت 
 aidBar-5 مدل

 59,000
تومان

 PT100 شارژر همراه اي ديتا مدل

 69,000
تومان

واژگونی تریلی حامل خرما 
در محور زاهدان

عکس روز

واکنش

با تالش کارکنان واحدهای تعمیــرات، 20 محدوده دارای 
خوردگی خط لوله مارونـ  اصفهان ایمن سازی شد.

رییس واحد تعمیرات خط منطقه گفت: براساس بررسی واحد 
حفاظت از خوردگی،  35 محدوده دارای عیب خط لوله انتقال 
نفت خام مارون- اصفهان  شناسایی و باتالش کارکنان در  یک 

ماه 20  محدوده  ایمن سازی شد.
 محمد حسن بگی افزود: مراحل اجرای این طرح شامل نصب و جوشکاری 20 جفت نیم لوله 32 اینچ به طول 60 متر 
با هدف تقویت و ارتقای ایمنی خطوط لوله در مسیر انتقال نفت خام، حد فاصل مرکز انتقال نفت شهید جبار زارع 

گندمکار و مرکز انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتی اصفهان است.
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان از سال 1356 فعالیت خود را آغاز کرده و در 10کیلومتری 

شمال شهر اصفهان کنار پاالیشگاه اصفهان و در ارتفاع هزار و69۷ متری از سطح دریا واقع شده است.

ایمن سازی خط 
لوله انتقال نفت خام 
مارونـ  اصفهان

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: بر اســاس برنامه ریزی ها و پیش بینی های اولیه، مقرر است 
سه طرح ملی توسعه مجتمع فوالد ســبا، فوالد سپید فراب کویر و 
فیلم های صنعتی شــرکت سپهر پلیمر ســپاهان با حضور اسحاق 
جهانگیری معــاون اول رییس جمهوری همزمان بــا ایام دهه فجر 

امسال افتتاح شود.
حســین توکل افزود: این طرح های ملی به مناسبت سی و نهمین 

سالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایران و با ســرمایه 5 هزار و 306 
میلیارد ریال و 146 میلیون یورو و اشــتغال زایی 456 نفر در استان 

اصفهان افتتاح خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز گفت: یکی 
از سه طرح ملی مذکور شامل طرح توسعه ورق های فوالدی مجتمع 
فوالد سبا در گروه فوالد مبارکه اصفهان با سرمایه 253 میلیارد ریال 
و 146 میلیون یورو است.اسرافیل احمدیه طرح دوم را تولید میلگرد 

آجدار در شرکت سپید فراب کویر در شهرستان آران و بیدگل عنوان 
و اظهار کرد: این طرح با ظرفیت تولید 550 هزار تن و سرمایه گذاری 
یکهزار و 238 میلیارد ریال، زمینه اشتغال 160 نفر را فراهم می کند.

احمدیه درباره طرح سوم نیز گفت: خط تولید فیلم تخصصی و کاغذ 
مصنوعی شرکت سپهر پلیمر سپاهان، در شهرک صنعتی سه راهی 
مبارکه با سرمایه گذاری یکهزار و 538 میلیارد ریال و ظرفیت سه هزار 

و 800 تن، منجر به اشتغال زایی برای 146 نفر می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبرداد:
اصفهان؛ میزبان معاون اول رییس جمهوری برای افتتاح سه طرح ملی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: اقتصاد مقاومتی دانش 
بنیان باید در صدر امور جــاری قرار گیرد و پایه گذاری 
شود. جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد 
اســالمی اســتان اصفهان به همراه اعضای دفتر نهاد 

نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان، از کارخانه و خط تولید شرکت چینی زرین 
بازدید کردند.حجت االسالم عباسعلی گفت: سه عامل باعث پیشرفت و گسترش اسالم در جهان شد: خلق 
و خوی خوش پیامبر، شمشیر عدالت جوی حضرت علی)ع( و ثروت و دارایی سرشار حضرت خدیجه)س(. 
جمع این سه ضلع باعث پیشرفت و بقای اسالم شد. وی خاطرنشان کرد: دولت های ما باید مباحث دانش 
بنیان را با اهمیت هر چه تمام تر در برنامه ها و سیاســت های خود بگنجانند. باید بین دانشگاه و صنعت 

آشتی برقرار شود، بین این دو حلقه های مفقوده ای موجود است که باید این فاصله ها از بین بروند. 

اقتصاد مقاومتی باید 
درصدر امور قرار گیرد

اگر در این روزها گذارتان به خیابان های ولیعصر و مسجد سید افتاده 
باشــد، بی شــک بوی آجیل داغ و رنگ های متنوع خشکبار شما را به 
سمت خود می کشد؛ بازاری که باتمام رکود موجود در آن، سعی کرده 
رونق خود را حفظ کند. با این حال در کنار خوش رنگی و خوش طعمی 
این بازار، چند ســالی اســت که برای این  صنف حواشی زیادی ایجاد 

شده است.
از زمانی که به خاطر داریم  وجود انبار عمده فروشان و بازارهای خشکبار 
و خوار بار فروشی در چند خیابان اصلی اصفهان خصوصا در ایام خاص 
سال، باعث ترافیک های سنگین زیادی می شد و از سوی دیگر به لحاظ 
استانداردهای محیطی و بهداشتی هم دارای حداقل ها بودند؛ اتفاقی که 

شهرداری برای حل آن به سمت ســاخت بازارعمده فروشان خوار بار و 
خشکبار در شرق اصفهان قدم برداشت.

این پروژه از اواسط سال 95 قرار شد در زمینی به مساحت 14 هکتار در 
سه فاز و با هزینه  ای حدود هزار و 500 میلیارد ریال در ضلع شرقی میدان 
میوه و تره بار اجرا شود و فاز نخست آن امســال به بهره برداری برسد؛ 
اتفاقی که رخ نداد و تا کنون در فاز نخست 2۷ سوله در حال ساخت است 

و افتتاح  فاز نخست آن باز هم به سال آینده موکول شد.
اما از سوی دیگر، صاحبان غرفه ها و مغازه داران این خیابان ها که سالیان 
متمادی در این خیابان کاسبی می کردند، برای واگذاری مغازه خود که 
در قلب شهر واقع شده بود و رفتن به گوشه ای از شهر رضایتی نداشتند 
و آن را نمی پذیرفتند؛ چرا که ادعا می کردند بازار و مشــتریان خود را 
از دســت خواهند داد و از یک طرف تســهیالتی را که شهرداری برای 

واگذاری به آنها پرداخت می کند، چندان تاثیرگذار نمی دانند.
این در حالی اســت که طی چند سال گذشــته پروژه های عظیمی در 
اصفهان اجرا شــد که در ابتدا موفقیت آنها در توســعه و رونق شهری 
پیش بینی می شد؛ اما امروز شاهدیم که نه تنها رونقی در آنها وجود ندارد 
بلکه با وجود هزینه های سرسام آور، سهم زیادی از هزینه ها برای ایمنی 
این مکان ها صرف شده اســت. دو نمونه بارز این طرح ها را شاید بتوان 
میدان امام علی)ع( و ارگ جهان نما عنوان کرد که با وجود پیش بینی ها، 

امروز خالف آن را شاهد هستیم.
در شرایطی که برخی از اصناف با تمرکز در یک نقطه و تخصصی فعالیت 
کردن در آن توانســته اند عملکردی مطلوب از خود به جای بگذارند، 
می توان به این روند تا حدی خوشــبین بود؛ چرا که کســب بازاری که 
ســال ها برای آن تالش کرده اند در محیطی جدید هم دارای ریسک 

بسیاری خواهد بود.
به هر حال طرح هایی که در شــهر اجرا می شود همیشــه دارای ابعاد 
پیچیده ای اســت که با اندکی توجه بــه تمام زوایا و بررســی و تهیه 
زیرساخت های الزم، شــاید بتوان راه را برای پیشرفت آن هموار کرد؛ 
راهی که بتوانــد در کمترین زمان ممکــن و با حداقــل هزینه، ادامه 
 معاش صنفی که در آســتانه زمان پیک خود قــرار دارد را امکان پذیر

 سازد.

مسئوالن شهری و اصناف به دنبال توافق بر سر ساخت بازارعمده فروشان خوار بار و خشکبار هستند؛

خانه به دوش!

روزهای پایانی سال همیشه با خود شلوغی ها یی را به همراه داشته است؛ اما رنگ و طعم این شلوغی با سایر ازدحام ها و تکاپوی توأم با 
آن فرق دارد؛ چرا که اصناف به استقبال سالی نو می روند و در این بین صنف خشکبار اصفهان روزهای متفاوتی را تجربه می کند؛ تناقضی 

میان رفتن و ماندن.

فاطمه کاویانی

نقدی بر حقوق کارگران در سال 97؛

کارگران مریض نمی شوند؟
فرزانه مستاجران
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در آیین افتتاحیه هشتمین جشنواره 
فیلم فجر؛ 

مراسم بزرگداشت هوشنگ 
حریرچیان برپا  شد

آیین بزرگداشت و تجلیل از هوشنگ حریرچیان، 
هنرمند فرهیخته اصفهان و خانواده شهید حسین 
آقادادی، شــهید مدافع حرم، همزمــان با آغاز 
هشتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان برگزار شد. 
حسن اکلیلی در این مراسم با انتقاد از عدم توجه 

به مقبره عبدالحسین سپنتا، بنیانگذار سینما در 
کشور، اظهار داشــت: مقبره این هنرمند بزرگ 
اصفهان در حال حاضر شــخم زده شــده و این 
در حالی اســت که این مقبره می تواند ظرفیت 

گردشگری و هنری باالیی داشته باشد. 

به دیدن تئاترهای این هفته 
بروید

 عالقه مندان برای اطالع از برنامه های فرهنگی 
اصفهان، این قســمت را مطالعه کنند. تئاترهای 
»هیچکس رو محکم بغل نکن« )ساعت ۱۷:۳۰( 
و »دام« )ساعت ۱۸:۴۵( را در تاالر هنر اصفهان 
مشــاهده کنید. همچنین تئاتر »مثل سوسوی 
فانوس آویخته« )ساعت ۱۸، آموزشگاه آدمک(، 
تئاتر عروسکی و موزیکال »ایلیا و اتاق سحرآمیز« 
)ساعت ۱۸، فرهنگســرای کوثر( و تئاتر کمدی 
»شایعات ۲۰۱۸« )ســاعت ۱۸ و ۲۰، هنرستان 
هنرهای زیبا( از روز گذشته به روی صحنه رفت. 
تئاتر »سیندرال و منیژه« نیز به کارگردانی فرانک 
کیانی همچنان در ســاعت ۱۹ در هنرســرای 
خورشید به روی صحنه می رود. نمایشنامه خوانی 
مرگ یزد گرد )ساعت ۱۸ در هنرستان هنرهای 

زیبا( کار خود را آغاز می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان خبرداد:

بهره برداری از۱۵سینمای 
جدید در استان اصفهان 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امروز برای کار فرهنگی 
به توسعه و اقدامات بیشتری نیاز داریم، گفت: 
امروز در مجموعه اســتان اصفهان ۳۳ سالن 
سینما وجود دارد که بخش زیادی از این توسعه 
سالن های سینما به ۶ سال اخیر بر می گردد. 

حجت االسالم محمدعلی انصاری با بیان اینکه 
اصفهان رتبه دوم تعداد ســینماهای کشور را 
دارد،  اضافه کرد: البته هنوز در این زمینه نیاز 

به توجه بیشتری داریم. 
وی با بیان اینکه ۱۵ سالن سینما به سینماهای 
استان اصفهان اضافه می شــود، تصریح کرد:  
امیدواریم ایــن مراکــز به زودی به دســت 

هنرمندان افتتاح شود. 

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی استان:

نمایشگاه صنایع دستی شرق 
اصفهان برگزار می شود

سرپرســت معاونت صنایع دســتی وهنرهای 
سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان گفت: نمایشگاه 
صنایع دستی شــرق اصفهان،آثار ارزشمندی 
در رشــته های مختلف صنایع دســتی مانند 
گیوه دوزی رامشــه، گیوه بافــی محمدآباد، 
گلیم بافی حســین آباد، ســفره بافــی ورزنه، 
چشــوک دوزی ورزنه، حوله بافی )حوله زیر 
ســماور( و... به همت هنرمنــدان به نمایش 

گذاشته می شود.
جعفرجعفرصالحی اظهار کــرد: تنوع صنایع 
دستی در استان اصفهان به ویژه منطقه شرق 
اصفهان که محــوری غنی از آثــار تاریخی و 
فرهنگی بوده و دارای پیشــینه ای کهن است 
به خوبی مشــاهده می شــود. وی تاکید کرد: 
نکته قابل توجه در این نمایشگاه، بخش احیای 
»عروسک های سنتی حســن آباد جرقویه« 
است. این نمایشگاه از امروز تا ۲۲ بهمن همه 
روزه از ساعت ۱۰ الی ۲۰ در محل نقش خانه 
هنرهای ســنتی واقع در میدان امــام )ره( ، 
ابتدای بازار مسجد شیخ لطف ا... آماده بازدید 

عالقه مندان خواهد بود. 

یکی از این محله ها، محله جلفاســت که بافت قدیمی آن هنوز اصالت 
و ســبک معماری خود را حفظ کرده اســت؛ از طراحــی کوچه ها با 
سنگ فرش های کوچک گرفته تا خانه ها و مغازه هایی با حال و هوای 
چندین سال پیش که بی شک یکی از نشانه های هویت تاریخی اصفهان 
اســت. از میان کوچه پس کوچه های این محله ارمنی نشین که گذر 
کنی، به مغازه ای کوچک اما پر از مهر و صفا می رسی و با پیرمردی که 

از قدیمی ترین ساکنان این محله است آشنا می شوی. روبه روی مغازه 
یک مادی وجود داشــت که از غصه زاینده رود، خشک شده بود و حاال 

بجز محل زندگی موش ها و جانوران موذی و زباله، کاربردی نداشت!
باالی مغازه نوشته شــده: »تعمیرگاه قفل و کلید اســتاد علی«. درب 
کشــویی مغازه را باز می کنی و بــا چهره پیرمــردی صمیمی روبه رو 
می شوی که نامش علیرضا میرزاباقریان و به استاد علی معروف است؛ 

استادی که پشــت میز قدیمی پر از قفل و کلید های قدیمی نشسته و 
روزگارش را سپری می کند. در این مغازه نشــانی از نو بودن و تازگی 
وجود ندارد. همه چیز قدیمی است؛ از کلیدهای کوچک و بزرگ روی 
میز گرفته تا در و دیوار آن. اینجا عالوه بر قفل و کلید با قدمت ۷۰۰ سال 
تا یک قرن، رادیوی قدیمی، نعل اســب )که امروزه کاربرد چندانی در 
شهر ندارد( و همچنین قاب های عکس پدر استاد علی و مصاحبه های 
رسانه ها با او به چشم می خورد. از او پرسیدم که از ساکنان قدیمی این 
محله کسی را می شناسید؟ و او در جواب من گفت: من بیش از ۵۰ سال 
است که ساکن این محله ارامنه نشــین هستم، این مغازه نیز مربوط به 

یک قرن پیش است و قبل از من پدرم در اینجا کار می کرد.
اســتاد علی بعد از اینکه متوجه شد خبرنگار هســتم، گفت: تاکنون 
تعداد زیادی از دانشجویان، عکاسان اصحاب رسانه و صدا وسیما با من 
صحبت کرده و شــرح مکتوب و تصویری مصاحبه با من را در روزنامه 
ها و شبکه اصفهان منتشر و پخش کرده اند. درباره مدرسه کنار مغازه 
اش سوال کردم و او جواب داد: اســم این مدرسه، مدرسه فرانسوی ها 
و مربوط به بیش از ۷۰ سال پیش اســت. در این مدرسه زبان فارسی 
یاد می دادند که روســای بانک ها، دانشــگاه ها و موسســات که حاال 
اندک شــماری از آنها در قید حیات هســتند در این مدرسه تحصیل 
می کردند. بعد از آنها، لهستانی هایی که از جنگ جهانی دوم شکست 
خورده بودند در محله های مختلف شــهر از جمله نظر و چهارباغ باال 
پناهنده شــده بودند، به این محله هم آمدند و بعد به ارمنستان رفتند 
و از حدود ۵۰ سال پیش هیچ کسی به این مدرسه نمی رفت؛ تا اینکه 
 این مدرســه بعد از مرمت، به دانشــگاه هنر اصفهــان تغییر کاربری

 داد. مدرسه های پشت مغازه نیز مربوط به خلیفه گری ارامنه است و با 
مهاجرت تعداد زیادی از ســاکنان ارمنی این محله، عمال کسی در این 
دو مدرســه تحصیل نمی کرد و اندک دانش آموز آن نیز به ساختمان 
کوچکی که مربوط به زمان شــاه عباس واقع در خیابان خاقانی است، 
منتقل شــدند.او در پایان به رسیدگی و ســاماندهی مادی و خیابان 
روبه روی مغازه اش توســط شهرداری اشــاره کرد و گفت: از آن زمان 
تاکنون، زیبایی این جاده دوچندان شــده است؛ گویی در جاده بهشت 

قدم می زنی.

کمی آن سوتر در محله جلفاست؛

کلیدسازی استادعلی، مغازه ای در جاده بهشت

اصفهان مانند بسیاری از شهرهای دیگر کشــور دارای محل های قدیمی بسیاری است که در آنها ساکنین قدیمی مدت زمانی 
طوالنی با خاطرات دور و دراز تلخ و شیرین در آن زندگی می کنند.

بامسئوالن

کلیدسازی استادعلی، مغازه ای در جاده بهشت

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

اســتاندار اصفهان در آیین افتتاحیه هشــتمین 
جشنواره فیلم فجر، ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر 
با بیان اینکه هنر یکی از نعمت های ارزشمند الهی 
است، اظهار داشت: مسیر فعلی فعالیت های هنری 
در اصفهان باید عوض شود و فردی باید این فرمان 

را برگرداند. 

محســن مهر علیزاده تصریح کرد: استان اصفهان 
در عرصه تئاتر،  سینما و موسیقی می تواند پیشتاز  
باشــد و باید توجه داشــت که ظرفیت های فعلی 

موجود در اصفهان شایسته این شهر نیست. 
وی بــا بیان اینکه الزم اســت دیدگاه هــا به هنر 
اصفهان تغییر یابد،  تاکید کــرد: بایدبه نقش هنر 

در دین و انقالب اسالمی بپردازیم و با تعصب به این 
امر نگاه نکنیم. 

اســتاندار اصفهان اضافه کرد: باید به نقش هنر در 
شادی و نشــاط جامعه و نقش آن در تکامل انسان 

توجه شود.
وی با بیان اینکــه باید به اصالــت و واقعیت های 
فرهنگــی و اجتماعی هنر بیش از گذشــته توجه 
شــود، اضافه کرد: باید در توسعه فضای فیزیکی و 
افزایش کیفیت تولیدات هنری در اصفهان توجه 

داشته باشیم و هنر اصفهان را به جایگاه قبلی اش 
در  دنیا برگردانیم.

اختصاص تسهیالت مالی برای هنرمندان
مهرعلیــزاده گفت: اصفهان بایــد دوباره پایتخت 

تئاتر کشور باشد.
وی اضافه کرد: بــه این منظور بــرای هنرمندان 
این عرصه و دیگــر عرصه های هنــری به لحاظ 
سخت افزاری و نرم افزاری، تســهیالت مالی ارائه 

خواهیم داد.

استاندار اصفهان:
اصفهان بار دیگر پایتخت تئاتر کشور شود

اعظم حاجی رضازاده
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 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )271 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

11/332 کالسه پرونده 960283 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: بهنام آقا علیان به نشانی اصفهان خ شیخ طوسی شرقی کوچه بهارستان پ 69، 
خواندگان: 1- اکبر امینی به نشانی اصفهان اتوبان ش چمران نمایشگاه اتوپرواز 2- طاهره 
بصیری جزی به نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال قطعی سند یک دستگاه پژو 206، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مطروحه خواهان آقای بهنام 
آقاعلیان به طرفیت خواندگان 1- اکبر امینی 2- طاهره بصیری به خواسته الزام خواندگان 
نسبت به انتقال قطعی یک دستگاه خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 824 ل 85- ایران 
13 و شماره فعلی 876 ل 28- ایران 53 به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی 
با بررسی محتویات و اوراق پرونده و جوابیه استعالم از پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر 
معرفی خانم طاهره بصیری به عنوان مالک خودرو مورد دعوی و مالحظه قولنامه های 
ارائه شده از طرف خواهان دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد 
ماده 198 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 
219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بــه محکومیت خوانده ردیف دوم به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
1/520/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و دعوی نسبت به خوانده ردیف اول رد دعوی 
اظهار نظر می گردد.  م الف:34818 شــعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/334 کالسه پرونده 94-1510 شماره دادنامه: 9509976794302296 - 95/10/20  
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر رضا فتحیان به 
نشانی اصفهان خ کاوه خ دکتر باهنر کوی شــریعتی بن بست نیک رخ پ 112 با وکالت 
محمد دانشور به نشانی اصفهان دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشگاه ابتدای خ آزادگان 
شمالی ابتدای کوچه کمیته امداد دفتر وکالت،  خواندگان: 1- محسن 2- احمد3- فاطمه 
4 - ابوالقاسم همگی نادری به نشانی اصفهان خ پنج رمضان بن بست بوعلی مجتمع باران 
طبقه دوم،  5- غالمرضا 6- حســن هردو نادری 7- عبدل جمشیدی همگی به نشانی 
مجهول المکان 8- اکبر گنجی زاده، وکیل خواندگان ردیف اول تا سوم سعید نصر الهی 

سیچانی به نشای اصفهان ابتدای هزار جریب ساختمان فراز ط 4 واحد 28، خواسته: الزام 
به تنظیم سند رسمی و انتقال شــماره پالک ثبتی 1087 مجزی شده از 2248 و شماره 
ثبت 7988 بخش 6 اصفهان به میزان 9635/5 متر مربع مقوم به سه میلیون و یک هزار 
ریال و الزام به تحویل مورد معامله مقوم به سه میلیون و یک هزار ریال به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی،  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
امیرضا فتحیان با وکالت آقای محمد دانشور به طرفیت آ قایان و خانمها محسن، احمد و 
فاطمه همگی نادری با وکالت ســعید نصر الهی سیچانی و ابوالقاسم و غالمرضا نادری و 
عبدل جمشیدی و اکبر گنجی زاده به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال شماره 
پالک ثبتی 1087 مجزی شده از 2248 وشــماره ثبت 7988 بخش 6 اصفهان به میزان 
9635/5 متر مربع مقوم به سه میلیون و یک هزار ریال و الزام به تحویل مورد معامله مقوم 
به سه میلیون و یک هزار ریال به انضمام مطلق خســارات دادرسی، با بررسی محتویات 
پرونده و با عنایت به اینکه پرونده قبال در شــعبه  منجر به صدور قرار عدم صالحیت به 
شایستگی رسیدگی در محاکم عمومی حقوقی صادر که به شعبه سوم دادگاه ارسال گردید 
که ضمن نقض قرار عدم صالحیت جهت رسیدگی مجدد به شعبه ارسال گردید و با عنایت 
به دادخواســت تقدیمی خواهان که اعالم می دارد موکل طــی مبایعه نامه عادی مورخ 
92/8/13 میزان 9635/5 مترمربع ملک را از خواندگان ردیف اول تا سوم خریداری و ثمن 
آن را پرداخت نموده ولی خواندگان نسبت به ایفا تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند و تحویل 
ملک امتناع نموده فلذا درخواست محکومیت خواندگان را نموده و با عنایت به جلسه رسمی 
شورا مورخ 94/11/6 که وکیل خواهان خواسته خود را مبنی بر الزام به انتقال مشاعی تغییر 
داده که خواندگان و وکیل خواندگان نســبت به آن تعرض ننموده و با عنایت به مدارک 
ابرازی خواهان از جمله کپی مصدق قرارداد مورخ 92/8/13 فی مابین خواهان و خواندگان 
ردیف اول تا سوم که رابطه حقوقی بیع را فی مابین آنها احراز می نماید که در بند 2 قرارداد 
فروشندگان متعهد به الزام انتقال سند مشاعی ملک گردیده اند و با توجه به پاسخ استعالم از 
اداره ثبت اسناد وامالک اصفهان به شماره 9442025172850 مورخ 94/11/6 که حکایت 
از مالکیت خوانده ردیف هشتم آقای اکبر گنجی زاده نسبت به ملک متنازع فیه دارد و نظر 
به قولنامه های ابرازی توسط خواهان که مالکیت خواهان را تا مالک ثبتی احراز و اثبات 
می نماید از جمله کپی مصدق قولنامه فی مابین اکبر گنجی زاده و ابوالقاسم نادری و کپی 
مصدق واگذاری به تاریخ 74/12/17 فی مابین آقای ابوالقاسم نادری و محسن و احمد و 
فاطمه نادری که حکایت از واگذاری سهم به فرزندانش به میزان 14/056 متر مربع دارد و با 
توجه به نظریه کارشناسی که تطابق ملک را با پالک ثبتی تایید می نماید و میزان مالکیت 
خواهان را برابر با 9205 متر مربع اعالم می نماید که به طرفین ابالغ و مصون از هرگونه 
اعتراض مانده و نظر به دفاعیات بالوجه وکیل خواندگان ردیف اول تا سوم و عدم حضور 
سایر خواندگان در محضر شورا لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد 
مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 225 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
ردیف هشتم آقای اکبر گنجی زاده را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 
9205 سهم مشاعی ) نه هزار و دویست و پنج مترمربع( از پالک ثبتی 1087مجزی شده از 
2248 و شماره ثبت 7988 بخش 6 اصفهان واقع در جاده اصفهان شیراز به طرف اصفهان 
جاده شرکت فکابن بست شهید احمد نادری به نام خواهان محکوم واعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس ازآن 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص دعوی 
خواهان مبنی بر الزام به انتقال سند نسبت به سایر خواندگان با توجه به اینکه دعوی متوجه 
ایشان نمی باشد شورا به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان را صادر می نماید و شورا در خصوص خواسته دوم خواهان مبنی بر الزام به تحویل 
مورد معامله با توجه به موارد فوق االشعار و عدم دفاع قابل توجهی از طرف وکیل خواندگان 
ردیف اول تا سوم شورا دعوی خواهان را نسبت به آنها وارد به استناد مواد 10 قانون مدنی 
و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی خواندگان ردیف اول تا سوم ) محسن، 
احمد و فاطمه نادری( را به تحویل مورد معامله )یک قطعه زمین به متراژ تقریبی 9635/5 
مترمربع واقع در جاده اصفهان شــیراز به طرف اصفهان جاده شرکت فکا بن بست شهید 
احمد نادری به حدود اربعه مطروحه در قرارداد مورخ 92/8/13 به خواهان و پرداخت مبلغ 
 615/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 25/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 

) به صورت بالسویه( در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص دعوی خواهان مبنی 
بر الزام به تحویل مبیع نسبت به سایر خواندگان با عنایت به اینکه دعوی خواهان متوجه 
ایشان می باشد شورا به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان را صادر و اعالم می دارد  آرا صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34799 شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )1041 کلمه، 11 کادر(
ابالغ رای

11/335 کالســه پرونده 95-1439 مرجع رســیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مسعود ابوطالبی شــاپورآبادی به نشانی اصفهان خ وحید کوچه شهید 
میرلوحی پ 8 منزل مرحوم عباس ابوطالبی با وکالت 1- ابراهیم منصور زاده 2- علیرضا 
حیدری هر دو به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبه روی دادگســتری بن کیهان 3 طبقه 
همکف،  خواندگان: 1- احمد تنگستانی )پور رستگار( به نشانی مجهول المکان 2- بهرام 
محمودی چم پیری به نشانی اصفهان خ وحید کوچه یار محمدیان رو به روی هنرستان 
دخترانه مشاوره امالک محمودیه، خواســته: مطالبه ثمن معامله موضوع قرارداد مورخ 
89/8/14 به مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/8/14 
لغایت اجرای حکم و مطلق خسارات دادرســی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مسعود ابوطالبی شاهپور 
آبادی فرزند عباس با وکالت آقایان ابراهیم منصور زاده و علیرضا حیدری به طرفیت آقایان 
1- احمد تنگستانی )پور رســتگار( فرزند رمضان و بهرام محمودی چم پیری فرزند گل 
محمد به خواســته مطالبه ثمن معامله موضوع قرارداد مورخ 89/8/14 به مبلغ دویست 
میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/8/14 لغایت اجرای حکم و مطلق 
خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرســی، حق الوکاله وکیل با بررسی محتویات پرونده 
و دادخواســت تقدیمی وکیل خواهان که اعالم میدارد خوانده ردیــف اول مطابق مفاد 
قرارداد مورخ 89/8/12 اقدام به خرید یــک باب منزل از موکل نموده ولیکن ثمن معامله 
را تاکنون پرداخت ننموده است و این در حالی اســت که وی در پرونده های مطروحه در 
شعبه 33 شورا به کالسه های 91-518 و 91-960 اقرار نموده چکهای موضوع قرارداد 
را به خوانده ردیف دوم تحویل داده که پس از مدتی به وی عودت شــده است و الزام به 
تحویل مبیع و انتقال ســند نیز انجام گردیده و با عنایت به اظهارات خوانده ردیف دوم در 
جلسه رسمی شورا مورخ 95/10/25 که اظهار داشته اینجانب مشاور امالک دارم ومتن 
قرارداد را نوشته ام و چکهای بابت ثمن معامله که در قرارداد ذکر شده را آقای تنگستانی 
به من داده که خواهان نیامد تحویل بگیرد و مجدداً عودت گردید و با بررســی محتویات 
پرونده های استنادی مورد اشاره وکیل خواهان در دادخواست که مشخص گردید خوانده 
ردیف اول دادخواســتی مبنی بر الزام به تحویل ملک )مبیع( به طرفیت خواهان مطرح و 
خواهان نیز دعوی تقابل مبنی بر فســخ قرارداد به علت عدم پرداخت ثمن معامله مطرح 
نموده که منجر به صدور دادنامه 94 و 93 مورخ 92/1/31 مبنی بر الزام به تحویل و حکم 
به رد فسخ دعوی صادر گردیده اســت که دادنامه الزام به تحویل توسط شعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی پس از تجدید نظرخواهی ابرام و تایید گردیده و با توجه به مدارک ابرازی 
خواهان از جمله کپی مصدق قرارداد مورخ 89/8/14 طی شماره 90513 که رابطه حقوقی 
بیع را فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول احراز می نماید و با عنایت به پاسخ استعالمات 
از سازمان ثبت اسناد و امالک به شماره 430/172 مورخ 96/4/19 که اعالم نموده ملک 
)مبیع( در تاریخ 94/3/26 طبق سند شــماره 2313 به نام خوانده ردیف اول انتقال یافته 
و پاسخ استعالم از اجرای احکام حقوقی شــورا که حسب کپی مصدق صورتجلسه مورخ 
93/8/11 ملک تحویل خوانده گردیده لذا شورا با جمیع موارد صدر الذکر دعوی خواهان 
را نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 394 
قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت آقای احمد 
تنگستانی )پور رستگار( را به پرداخت مبلغ 197/500/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
5/850/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 
آگهی با احتساب اجرای حکم و پرداخت خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 95/8/20 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر می گردد و در خصوص مازاد 
خواسته و همچنین مطالبه پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/8/14 لغایت تاریخ 

تقدیم دادخواست با توجه به اینکه خواهان دلیل محکمه پسندی مبنی بر مدیونیت خوانده 
به شعبه ارائه ننموده لذا شورا مستندا به مواد 522 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
بی حقی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن و همچنین در مورد 
رای صادره مبنی بر بی حقی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
میباشد و در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم آقای بهرام محمودی چم 
پیری نظر به اینکه دعوی متوجه وی نمی باشد شورا به استناد بند 4 ماده 84 و 89  قانون 
آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید قرار صادره ظرف مدت 20 
 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.
 م الف:34763 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

)829 کلمه، 9 کادر(
ابالغ رای

11/337 شماره دادنامه: 9609970353200789 شماره پرونده: 9609980358600019 
شماره بایگانی شعبه: 960428 شاکی: آقای خسرو خباز شیرازی فرزند مصطفی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی نبش خ بســیج جنب پارک حکیم صفایی بیمه آسیا 33241705 
، متهم: آقای فواد سلیمانی فرزند جابر به نشــانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری از 
شرکت بیمه با ایجاد حریق، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
فواد سلیمانی فرزند جاسم دایر بر شروع به کالهبرداری موضوع شکایت شرکت سهامی 
بیمه آســیا، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، شکایت شــاکی با وکالت آقای علی 
کیانی نژاد و بررسی دالیل ومدارک استنادی ارائه شــده از جمله گزارش و صورتجلسه 
مربوطه به تحقیق محلی از ســوی مامورین انتظامی و نظریه کارشناسی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان مبنی بر عمدی بودن حریق و آتش سوزی 
ایجاد شده در نمایشــگاه و فروشگاه مبل متعلق به متهم و ســایر قراین و امارات موجود 
در پرونده که تماما بیانگر اقدام مجرمانه متهم در صحنه سازی و ایجاد حریق عمدی در 
محل فروشگاه مبل و در جهت اخذ خسارت از شرکت بیمه مربوطه )بیمه آسیا( می باشد 
و اینکه نامبرده علی رغم ابالغ قانونی و نشــر آگهی، حضوری در محل دادسرا و جلسه 
دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است و توجها به کیفرخواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء اختالس وکالهبرداری و تبصره دو ماده مذکور 
حکم به محکومیت متهم به تحمل یکســال حبس تعزیری صادر واعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مجددا 
 ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشــد.  م الف:34775 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )106 جزایی 

سابق( )314 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/359 شــماره صادره: 960720671594497 - 96/11/11 خانم زهرا کارگر فرزند 
حسین به اســتناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت شانزده حبه و شــانزده هفدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
شــش دانگ یک قطعه زمین پالک شــماره 119/457  واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در صفحه 272 دفتر 416 امــالک ذیل ثبت 91566 به نام نامبرده ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعی 120148-1379/2/25 دفترخانه 
 73 خمینی شهر بنامبرده فوق انتقال قطعی شده است. نحوه گم شدن یا از بین رفته بعلت 
جابه جایی  مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6742  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)231 کلمه، 3 کادر( 
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 اولین گوشی با ۵۱۲ گیگابایت حافظه 
و ۱۰گیگابایت رم در راه است!

شرکت ویوو بعد از عرضه اولین گوشی دنیا با حسگر اثرانگشت نصب 
شــده در داخل نمایشگر، به دنبال عرضه گوشــی تازه ای با امکانات 

سخت افزاری بسیار قدرتمند است.
این گوشی که Xplay ۷ نام دارد، دارای ۱۰ گیگابایت رم خواهد بود 
که در گوشی های هوشمند امری بی سابقه است. تا به حال گوشی های 

هوشمند عرضه شده در بازار حداکثر دارای ۸ گیگابایت رم بوده اند.
همچنین این گوشی از نمایشگر فوق دقیق یا ۴K و همین طور ۲۵۶ 
یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی به انتخاب مشتری برخوردار خواهد 
بود. در گوشی یادشده هم از اســکنر اثر انگشتی استفاده شده که در 

داخل نمایشگر کار گذاشته شده است.
یکی دیگر از ویژگی های گوشی یادشــده، نمایشگر فراگیری است 

ند. که ۹۲.۹ درصــد از نمــای جلوی گوشــی را می  لبته پوشا ا
شــرکت ویوو خود در مورد زمــان عرضه این 

گوشی و قیمت آن هیچ اظهارنظری نکرده 
است.

گوشــی یادشــده پــس از عرضه، 
رقیبی جدی برای گوشــی های 

و  OnePlus ۵T 
Razer Phone بــا   

هشــت گیگابایت رم 
محسوب می شود.

نسخه بنتلی آیفون ۱۰ هم به بازار آمد!
یک خبر خوب برای افرادی که به دنبال مد هستند: نسخه بنتلی آیفون ۱۰ هم به بازار آمد! سلبریتی ها عموما دنبال اجناس لوکس و خاص می گردند، خبر خوب برای آنها این است 

که نسخه بنتلی آیفون Bentley ( ۱۰( در تعداد محدود به بازار آمده است.
باوجود قیمت سنگین آیفون ۱۰، حاال نسخه بنتلی آیفون ۱۰ نیز با قیمت سرسام آور رونمایی شده که بهتر است اصال در مورد برچسب قیمت آن صحبت نکنیم. البته قیمت آن هنوز 
مشخص نیست. تصورش را بکنید گران ترین برند گوشی های موبایل با یک برند تولید کننده اتومبیل های لوکس، با همکاری یکدیگر محصولی را به بازار عرضه کنند؛ خب معلوم 
است که قیمت آن چه رقمی خواهد شد! نسخه بنتلی آیفون ۱۰ اپل، همان طور که گفته شــد به تعداد محدود و در اصل تنها در ۱۰۰ نسخه تولید شده است و عکسی که مشاهده 

می کنید، نوزدهمین نسخه بنتلی آیفون ۱۰ است که تولید شده.
همان طور که مالحظه می کنید، بدنه این گوشی مشکی رنگ است که انتخاب این رنگ باعث جذابیت آن شده است. جالب است بدانید در طراحی آن از طالی ۱۸ عیار استفاده شده 
که در قاب پشتی گوشی کامال مشخص است. به نظر شما چه کسانی این تلفن هوشمند را خواهند خرید؟ شاید باور نکنید ولی تمامی ۱۰۰ نسخه گوشی آیفون طرح بنتلی فروخته 
شده است! تمامی دستگاه ها توسط مشتریان کمپانی بنتلی خریداری شــده اند. پس زیاد نگران قیمت آن نباشید، قبل از اینکه بخواهید فکر کنید استطاعت مالی برای خرید آن 

دارید یا نه، افرادی بسیار ثروتمند همه گوشی ها را خریداری کرده اند.

حقه جدید برای فریب کاربران واتس اپ
هکرها با اجرای برنامه کالهبردارانه جدیدی در 
تالش برای فریب کاربران برنامه گپ اینترنتی 
واتس اپ هســتند. آنها این بار از روش جذب 

مشترکان سالیانه استفاده کرده اند.
مدتی است پیام هایی برای کاربران واتس اپ 
ارسال می شــود که در آنها از کاربران خواسته 
شــده برای اســتفاده از این برنامه پیام رسان 

هزینه اشتراک سالیانه بپردازند.
در حالی که استفاده از واتس اپ رایگان است، 
در این پیام به کاربران هشــدار داده شده که 
مدت زمان اشتراک آنها برای استفاده از خدمات 

واتس اپ منقضی شده و آنها باید با کلیک روی یک لینک، دسترسی مادام العمر به خدمات واتس اپ 
را با پرداخت ۹۹ سنت تضمین کنند.

با کلیک روی لینک ارسالی صفحه ای جعلی باز شده و از این طریق کاربران با وارد کردن اطالعات 
بانکی خود، عمال کنترل حساب شخصی شان را به دست هکرها می سپارند. پیش از این هم بارها 
تالش هایی برای سرقت اطالعات بانکی و خصوصی کاربران واتس اپ از طریق ارسال بدافزار، طراحی 

صفحات جعلی و غیره صورت گرفته بود.

نسخه نهایی اندروید ۸ چه زمانی برای گلکسی اس ۸ منتشر می شود؟
سامسونگ چند ماهی است که نسخه آزمایشی اندروید ۸ را برای گوشی های گلکســی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پالس منتشر کرده است. 

نسخه آزمایشی را متوقف کرد و همه منتظر چند روز پیش هم سامسونگ روند عرضه به روزرســان های جدیدتر برای 
پیش آخرین نســخه آزمایشــی اندروید عرضه نسخه نهایی هســتند. در واقع سامسونگ همین چند روز 

این نتیجه برســیم که افرادی که عضو ۸ را برای گلکسی اس ۸ منتشــر کرد. پس می توانیم به 
را دریافــت می کنند. سامســونگ نســخه پیش نمایش نبودند نیز به زودی این نســخه 
گلکســی اس ۸ منتشر نمی کند دیگر فرم ویر)سفت افزار( آزمایشی اندروید ۸ را برای 
زیاد نســخه نهایی با یکسری و دیگر باید منتظر نســخه نهایی آن باشیم. به احتمال 

در اختیار کاربران تغییرات جزئی در مقایســه با آخرین نســخه آزمایشی 
روی قرار می گیــرد. هنوز تاریــخ دقیقی برای عرضــه اندروید   ۸

ن گلکسی اس ۸ منتشر نشده است، اما به نظر نمی رسد که مدت  ما ز
زیادی طول بکشد. این احتمال وجود دارد که در طول چند روز 

آینده شاهد این اتفاق باشیم.

8  قابلیت مخفی اندروید که باید بدانید

انواع گوشی های اندرویدی از لحاظ ظاهری و سخت افزاری بسیار متفاوت هستند، اما همه  آنها از سیستم عامل مشترکی 
بهره می برند. در سیستم عامل اندروید قابلیت های پنهان زیادی جای گرفته که در ادامه به  چند نمونه از آنها می پردازیم.

قبل از شروع این راهنما باید خاطرنشان کنیم که بخش اعظمی از نسخه های مختلف سیستم عامل اندروید به یکدیگر 
شباهت دارند؛ ولی تمام دستورالعمل های این مطلب، با توجه به نسخه خالص اندروید اوریو به نگارش درآمده اند. با وجود 
این، اگر از نسخه های دیگری استفاده می کنید، احتماال با صرف کمی وقت بیشتر، می توانید اکثر این تنظیمات را پیدا کنید.

تنظیم 
طیف رنگ

گوشــی های جدید معموال قابلیت هایی را برای 
تنظیم طیف رنگ ارائــه می دهند. هرچــه این طیف رنگ 

وسیع تر باشد، به این معناست که رنگ ها می توانند زنده تر و به 
همان نسبت غیرطبیعی تر شوند. برای تنظیم این طیف می توانید 
 در بخش تنظیمــات به قســمت Display بروید و بــا انتخاب 

 Colors، یکــی از گزینه هــای Natural، Boosted یــا
Saturated را انتخــاب کنید. البتــه تنظیمات چنین 

قابلیتی در همه  گوشــی ها به صورت یکسان نیست 
و بسیاری از گوشــی ها هم از این قابلیت 

بهره نمی برند.

 
کنترل مصرف باتری

اندروید به صــورت پیش فرض بــرای کاهش مصرف 
باتری، عملکرد اپلیکیشن های فعال در پس زمینه را محدود 

می کند. اما اگــر می خواهید اپلیکیشــن های خاصــی را از این 
قاعده مســتثنا کنید، به بخش تنظیمات بروید و بــا انتخاب گزینه 
 Battery، روی گزینه  منو در گوشــه  راســت باال ضربــه بزنید و
 Battery optimization را انتخــاب کنید. بعــد از انتخاب 

گزینــه  Not optimized، روی All apps ضربه بزنید و 
 درنهایت اپلیکیشــن موردنظرتان را انتخاب و گزینه

 Don’t optimize را برای آن فعال کنید.

کاهش مصرف داده
اندروید از ابــزاری داخلی بهره می بــرد که می تواند 

مصرف داده  اپلیکیشــن های پس زمینــه را محدود کند. 
این ابزار روی هرکدام از اپلیکیشــن ها به نحو مختلفی تاثیر 
می گذارد. برای فعال کــردن این ابزار ســودمند، در بخش 
تنظیمات بــه Network & internet مراجعه کنید و 

 Data Saver  گزینه ،Data usage بعد از باز کردن
را فعال کنید.

فعال 
کردن ردیاب گوشی

اگر نگــران گم کــردن گوشــی اندرویدی خود 
هستید، می توانید سیســتم ردیابی داخلی اندروید را 

فعال کنید. برای این کار، به بخش تنظیمات مراجعه کنید 
و با مراجعه به بخش Security & location، روی گزینه  

Find My Device ضربه بزنید. 
بعد از فعال کردن این گزینه، وارد حساب گوگل خود 

شوید و از آنجا مکان قرارگیری گوشی خود را 
مشاهده کنید.

شخصی سازی 
نوتیفیکیشن های مخاطبان 

خاص
برای اینکه هویت تماس گیرنده را به سرعت شناسایی کنید، 

برای هرکدام از مخاطبین خــود می توانید زنگی اختصاصی تعریف 
کنید. به منظور تعریف زنگ گوشــی اختصاصی برای افراد مختلف، 
در اپلیکیشن فهرست مخاطبین، روی نام آن فرد ضربه بزنید، منو 

 )سه نقطه در باالی سمت راست( را باز کنید و با انتخاب گزینه  
Set ringtone، آهنگ مشخصی را به عنوان زنگ 

اختصاصی آن فرد انتخاب کنید.

فعال 
کردن گوشی با صدای 

کاربر
برای فعال کردن گوگل اسیستنت ناچار به لمس گوشی اندرویدی 

نیســتید. برای تغییر این وضعیت، فقط الزم اســت تغییراتی را در 
تنظیمات آن ایجاد کنید. اپلیکیشن گوگل را باز کنید، روی آیکون منو 
)سه خط افقی در پایین سمت راست( و ســپس Setting و در نهایت 
Voice ضربه بزنید. سپس گزینه  Voice Match را انتخاب کنید. در 

ادامه با شناساندن صدای خود به این اپلیکیشن، با گفتن عبارت 
Ok Google می توانید گوگل اسیستنت را فعال کنید؛ 

حتی در زمان هایی که گوشــی قفل اســت هم 
چنین قابلیتی فعال خواهد بود.

عقب انداختن 
نوتیفیکیشن ها

اگر قصد پاک کردن دائمی نوتیفیکیشــنی را ندارید و 
می خواهید بعد از مدت مشخصی دوباره ظاهر شود، می توانید 

از قابلیت عقب انداختن نوتیفیکیشن ها بهره ببرید که در اندروید 
اوریو تعبیه شده است. برای چنین کاری، نوتیفیکیشن مدنظر را به 
سمت راست بکشید و روی آیکن ساعت پدیدار شده ضربه بزنید. 

در اینجا می توانید نوتیفیکیشن را به مدت ۱۵، ۲۰، ۳۰، 
۶۰ یا ۱۲۰ دقیقه عقب بیندازید. بعد از گذشت زمان 

مقرر، این نوتیفیکیشن دوباره مثل بار 
اول ظاهر می شود.

خالی 
کردن حافظه  گوشی

اگر از اندروید ۷ یا ۸ استفاده می کنید، می توانید 
از ابزار مفید Smart Storage بهره ببرید. این ابزار، 

به طور خودکار می تواند عکس ها و ویدئوهای آپلود شده 
به گوگل فوتوز را از حافظه  گوشــی پاک کند. برای فعال 
کردن آن، به بخش تنظیمات بروید و بعد از وارد شدن 

بــه Storage، گزینــه Smart Storage را 
انتخاب کنید.

 

این حیوان هیچ وقت پیر نمی شود
» موش صحرایی برهنه« به نظر می رسد حیوان بی دست و پا و آسیب پذیری 
باشد. با این وجود این خزنده در برابر سرطان مصون است، عمر طوالنی دارد، 
دردی احساس نمی کند و حتی می تواند با تقلید از گیاهان مدتی طوالنی 
 Calico Life  بدون اکسیژن زنده بماند. درهمین راستا محققان موسسه
Sciences اعالم کــرده اند که آنها 
یک قدرت خارق العاده دیگر نیز دارند؛ 
این حیوانات عمال پیر نمی شوند. به 
عبارت دیگر  آنها یکی از قانون های 
بنیادین زیست شناسی را شکسته اند.

عمر موش های صحرایی برهنه بسیار 
طوالنی تــر از حد تصور اســت. این 
حیوان با توجه به اندازه و طول عمر خزندگان مشابه، ۶ سال در اسارت زنده 
می ماند. با این وجود آنها به طور متوسط بیش از ۳۰ سال زنده می مانند و آثار 

پیری در آنها آشکار نمی شود.

با این گوشی انگار در سینما 
فیلم می بینید

شــرکت رازر، گوشی هوشــمند تازه ای 
عرضــه خواهد کرد که به علــت امکانات 
چندرسانه ای مناسب می تواند کیفیت تماشای فیلم در سالن های سینما را روی نمایشگر کوچک خود به ارمغان آورد.  این گوشی رازر از پخش فیلم با 
استفاده از خدمات نتفلیکس با کیفیت اچ دی آر پشتیبانی می کند و صدای فیلم ها را نیز به صورت دالبی دیجیتال ۵.۱ پخش می کند. لذا افراد در زمان 

مشاهده فیلم از طریق این گوشی، خود را در مرکز رویدادها و حوادث تصور می کنند.
این گوشی که Razer Phone نام دارد می تواند تصاویر ویدئویی را باکیفیت فوق العاده HDR۱۰ نیز پخش کند. این استاندارد این امکان را به وجود 
می آورد که هر سکانس یا حتی فریم از یک فیلم به صورت جداگانه تنظیم کیفیت شود تا الیه های بیشتری از هر تصویر قابل مشاهده باشند. در نتیجه 
نمایشگر تصاویر زنده تری را به نمایش می گذارد، به عالوه صحت رنگ و کنتراســت بهتری نیز به دست می آید. این اولین بار است که یک گوشی از دو 
استاندارد HDR۱۰  و  Dolby Digital ۵.۱ برای پخش تصویر و صدا پشــتیبانی می کند. در گوشی یادشده، از نمایشگر ۵.۷ اینچی IGZO شرکت 
شارپ استفاده شده که دارای قابلیت تازه سازی صفحه ۱۲۰ هرتز است و همین امر، نمایش دقیق جزئیات بخصوص در صحنه های پربرخورد و اکشن 

را ممکن می کند.
شرکت سازنده تغییراتی در دوربین و تنظیمات امنیتی این گوشی هم به وجود آورده که قرار است در روزهای آینده در این زمینه اطالع رسانی شود.

بدون هدایت انسان؛
پهپادهای هوشمند در خیابان های شهر حرکت می کنند

محققان دانشگاه ای تی اچ زوریخ با اســتفاده از هوش مصنوعی به پهپادها آموزش داده اند 
که بدون دخالت انسان بر فراز خیابان های شهرها پرواز کنند. این پهپادها با استفاده از نرم 
افزاری به نام درو-نت یاد گرفته اند که موانعی مانند انسان ها، تیرهای برق، خودروها و... را 
شناسایی و از برخورد با آنها جلوگیری کنند. شبکه عصبی خودآموز این نرم افزار به گونه ای 
طراحی شده که در حین پرواز با شناسایی موانع محیطی موجود، قادر به افزایش اطالعات و 
دانش خود در این زمینه است. پهپادهای تعلیم دیده بر این اساس از اطالعات کاملی در مورد 
خیابان های زوریخ، جاده های محلی، انواع اتومبیل ها، موتورسیکلت ها و حتی دوچرخه ها 
برخوردارند. آنها همچنین با دریافت ویدئوهایی از سطح شهر زوریخ، اطالعات و داده های 
خود را در این زمینه به روز می کنند. داده های دریافتی توسط نرم افزار درو - نت، بر مبنای 
زاویه دید، احتمال تصادم با موانع محیطی و... تحلیل شده و در میان پهپادهای در حال پرواز 
به اشتراک گذاشته می شود. نرم افزار یادشده با طیف گسترده ای از پهپادها سازگاری دارد و 
به آنها کمک می کند تا در آینده در محیط های بسته ای مانند منازل، پارکینگ ها و... بدون 

نیاز به کنترل و دریافت آموزش های اضافی پرواز کنند.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2349 | February 04, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2349 | یکشنبه 15 بهمن 1396 | 17 جمادی االولی 1439

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا:
شهرضا قطب تولید خوراک 

دام، طیور و آبزیان است
رییس شبکه دامپزشکی شهرضا  شهرضا
با اشاره به تولید مرغ سایز در شهرضا اظهار کرد: 
این طرح با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف 
کننده و قرینه ســاز تولید پایدار و دســتیابی به 

بازارهای صادراتی مطرح است.
حمید رییس زاده با اشــاره به اینکه آمار حکایت 
از کاهــش وزن مرغ هــای عرضه شــده در بازار 
نسبت به سال های گذشــته دارد، گفت: سازمان 
دامپزشکی در این زمینه و در راستای رسیدن به 
اهداف طرح مرغ سایز نسبت به اجرای طرح های 
 تشویقی کاهش طول دوره برنامه عملیاتی را اجرا

 می کند.
وی با بیان اینکه امروزه بیشتر مصرف کنندگان به 
خرید مرغ هایی با وزن بیشتر از 2 کیلوگرم تمایل 
دارند، اذعان داشت: در توزیع مرغ سایز، مرغ با وزن 
یک کیلو و700 گرم توزیع می شود و مرغ با وزن 2 
کیلو برای صنایع بسته بندی و با وزن 3 کیلو برای 

مصارف صنعتی استفاده می شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به اینکه شهرضا یکی از ســه قطب تولید خوراک 
دام، طیور و آبزیان اســت، بیان داشــت: شهرضا 
بیش از 11 کارخانه خوراک دام دارد و در سال 96، 
بیش از 28 هزار کیلوگرم خوراک دام از شهرضا به 

کشورهای آسیایی صادر شده است.

فرماندار دهاقان:
 ۶۰ برنامه در ایام ا... دهه فجر

 در دهاقان اجرا می شود
فرماندار شهرســتان دهاقان  دهاقان
گفت: به مناســبت دهه فجر 60 برنامه  که شامل 
بخش های مذهبی، هنری و فرهنگی اســت، در 
دهاقان برگــزار و 1۴ پروژه عمرانــی نیز افتتاح 

می شود.
به گزارش صاحب نیوز؛ علی اصغر قاســمیان در 
مراســم یوم ا... 12 بهمن که در تاالر فرهنگیان 
برگزار شد، اظهار کرد: جهانیان نمی توانستند امام 
راحل را از هدفش دور کننــد زیرا امام )ره( ایمان 
در هدف و  گفتار داشت به طوری که هیچ فردی 
را نمی توان پیدا کرد که همانند ایشان ایمان در 

گفتار داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه امام )ره( به پروردگار خود 
ایمان قوی داشــت و حاکمیت ولــی فقیه باعث 
شکل گیری نظام اســامی ما شده است، تصریح 
کرد: انقاب اسامی ایران یک هدیه و ارمغان الهی 
است که با حاکمیت ولی فقیه، امام خمینی)ره( 
 شــکل گرفت و با پشــتوانه مردمی بــه پیروزی

 رسید.
فرماندار شهرستان دهاقان افزود: انقاب اسامی 
به عنوان نظام مشروع است که در رأس آن والیت 
فقیه و زیرمجموعه های آن قوه های مجریه، مقننه 

و قضائیه، دولت و مجلس قرار دارند.

رییس اداره بهزیستی خمینی شهر:
1۰ هزار نفر تحت پوشش 
بهزیستی خمینی شهر هستند

رییس اداره بهزیستی شهرستان  خمینیشهر
خمینی شهر گفت:حدود 10 هزار نفر تحت پوشش 
 بهزیســتی شهرستان خمینی شــهر هستندکه 
۴00 نفر در مراکز شبانه روزی معلوالن جسمی، 
معلــوالن حرکتــی، معلــوالن ذهنی، ســرای 
ســالمندان، بیماران اعصــاب و روان و... زیر نظر 

بهزیستی نگهداری می شوند.
داوود ترابی  اظهار کرد: همزمان با ایام دهه مبارک 
فجر، هشتمین همایش موسسه خیریه همیاران 
بهزیستی شهرستان خمینی شهر با حضور خیران 
و مسئوالن برگزار شد که خیران برای حمایت از 
جامعه هدف این موسسه نزدیک به 300 میلیون 
تومان به صورت نقدی و تعهدی و همچنین زمینی 
به ارزش حــدود یک میلیارد تومــان برای انجام 
امور خیریه ای این موسســه همیاران بهزیستی 

کمک کردند.
وی افــزود: باتوجه به شــرایط خمینی شــهر و 
جمعیت 350 هزار نفری این شهرســتان، حدود 
6 هزار و 500 معلول تحت پوشــش بهزیســتی 
 این شهرســتان هســتند که 110 نفــر از آنان

  بر اثر مشــکات اجتماعی مانند سقوط از بلندی 
یا تصادفات رانندگی قطع نخاع شده اند.

رییس اداره بهزیستی شهرســتان خمینی شهر 
گفت: حدود 2 هزار و 500 خانواده توســط زنان 
سرپرست خانوار که به دالیل متعددی سرپرست 
خود را از دست داده اند یا به علت بیماری خاصی 
 سرپرستانشــان از کار افتــاده شــده اند، اداره 

می شود.

 ترافیک13کیلومتری
 ورودی پیست فریدونشهر

هزاران عاقه مند طبیعت  فریدونشهر
برفی و دوستداران ورزش های زمستانی، روز 
جمعه به پیست اسکی فریدونشهر رفته و لذت 
برف بازی را تجریه کردنــد. در تعطیات آخر 
هفته هزاران گردشــگر از پایتخت گردشگری 
زمستانی استان اصفهان، یعنی پیست اسکی 
فریدونشــهر، بازدیــد کردند. ایــن حجم از 
گردشگر ترافیک 13 کیلومتری را در ورودی 

این پیست ایجاد کرد.

برادری که حساب خواهرش 
را خالی کرد

فرمانده انتظامی شهرستان  خمینیشهر
خمینی شهر گفت: برادری که با به دست آوردن 
رمزهــای بانکی حســاب خواهــرش مبلغ 5 
میلیون ریال از حســاب او برداشت کرده بود، 
دستگیر شد. علی جعفری نژاد اظهار کرد: در پی 
شــکایت شــهروندی مبنی بر برداشت پنج 
میلیون ریــال به صورت غیرمجاز از حســاب 
بانکی اش، موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

فتای شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ســرانجام کارشناسان پلیس فتای 
شهرســتان با انجام اقدامات تخصصی و خاص 
موفق شدند، متهم را که برادر 1۴ ساله شاکی 
پرونده بود، شناسایی و با هماهنگی قضائی او 
را به پلیس فتا احضــار کنند. فرمانده انتظامی 
شهرستان خمینی شهر خاطرنشان کرد: متهم 
در تحقیقات به عمل آمده در آغاز منکر هرگونه 
برداشــت غیرمجاز بود که سرانجام با مشاهده 
ادله و مســتندات موجود، به بزه انتسابی اقرار 
و اذعان داشت به جهت وابستگی شدیدی که 
به بازی های اینترنتی پیدا کرده بودم از غفلت 
خواهرم سوءاستفاده کرده و به صورت مجازی 

اقدام به خرید بازی های اینترنتی کردم.

 3۰۰ ورزشکار والیبالیست
 در گوگد گلپایگان

رییس سابق هیئت والیبال  گلپایگان
شهر گوگد در جشــنواره ورزشی گوگد که در 
سالن انقاب این شــهر برگزار شــد، به بیان 
گزارشی از عملکرد والیبال این شهر پرداخت و 
گفت: گوگد با داشتن 300 والیبالیست یکی از 
مقام آورترین رشــته های ورزشی شهرستان 
گلپایگان بوده اســت. علی ثمری  اظهار کرد: 
آکادمی والیبال تبیان گوگد از سال 89 شروع 
به فعالیت کرده و در این سال ها با عملکردی 
قابل قبول مقام های مختلفی را به دست آورده 

است.
وی اضافه کرد: کســب مقام چهارم نوجوانان 
اســتان و مجوز حضور در لیگ برتر سال 9۴ و 
کسب مقام سوم آتیه سازان لیگ برتر سال 95 
از دیگر عناوین به دســت آمده توسط والیبال 

این شهر است.

صدور موافقت اصولی با اقامتگاه 
بوم گردی در ابوزید آباد

رییس اداره میراث فرهنگی  آرانوبیدگل
آران و بیــدگل گفت: موافقــت اصولی اولین 
اقامتگاه بوم گردی در شــهر ابوزید آباد آران و 
بیدگل صادر شد. جواد صدیقیان اظهار داشت: 
با توجه به وجود جاذبه های خاص گردشگری 
در بخش کویرات و شــهر ابوزید آباد از جمله 
کویر سیازگه، کاروانسرای عباسی و کرشاهی و 
ویژگی های خــاص بومی مــردم منطقه این 
اقامتگاه می تواند در ماندگاری گردشگرانی که 

به بخش کویرات سفر می کنند، موثر باشد.
وی افزود: ظرفیت الزم برای رونق بوم گردی در 
شهرستان آران و بیدگل وجود دارد و روستاها 
و حتی خانه های تاریخی در سطح شهرستان 
آران و بیدگل می توانند بســتر مناسبی برای 

توسعه این نوع اقامتگاها باشد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری آران و بیدگل تاکید کرد: ایجاد زیر 
ساخت ها در رشد گردشگری شهرستان آران و 
بیدگل نقش بسزایی دارد. وی افزود: اقامتگاه 
بوم گردی مکانی صرف برای اقامت گردشگران 
نیست، بلکه یک جذابیت است و بستری برای 
کسب تجربه های نو که می تواند گردشگران را 

به شهرستان آران و بیدگل بکشاند.

مردمانی که پیش از این خانه و کاشانه و سر و سامانی در دیار خود داشتند، 
اگر روستانشین بودند یا عشــایر، زندگی خوبی داشتند و با کشت و زرع و 
دامپروری روزگار می گذراندند، در مدت کوتاهی همه زندگی شان عوض 
شد، هرچه کاشتند و برداشــتند باز هم کفاف مخارج زندگی را نمی داد تا 
اینکه چوب حراج بر باقی مانده زندگی زده و سرمایه اندکی فراهم کردند 

و راهی شهر شدند.
غصه آنها نان بود

به شهر رسیدند، زندگی شهرنشینی نه تنها راحت تر نبود، بلکه در هزار توی 
شهرها صدها مشکل پیش پا وجود داشت که تنها حال آنها پول بود. خانه  

و خانه  هایی که این روستاییان و عشایر در کنار شهرها ساختند کم کم زیاد 
شد سالیانی گذشته و همه این ساخت و سازها به بدنه اصلی شهر وصل شد، 
ساکنان این مناطق که امروزه از آنها به عنوان »حاشیه نشین« یاد می شود 
با هزاران مشکل کوچک و بزرگ از عدم واگذاری انشعاب آب، برق و گاز تا 

نبود آسفالت و راه مناسب دست و پنجه نرم کردند. 
توسعه نامتوازن مانع ارائه خدمات

رحیم جافری، شهردار شهرضا اظهار کرد: شهرضا یکی از نخستین شهرهای 
کشور است که شهرداری به آن تعلق گرفته اســت. وی ادامه داد: یکی از 
مشکات مهم حوزه مدیریت شهری در شهرضا، توسعه نامتوازن شهری 

است که مانع ارائه خدمات مناسب به برخی از شهروندان شده است. شهردار 
شهرضا گفت: طرح بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی شهرضا به عنوان 
یکی از چهار شهر استان اصفهان و یکی از 12 شهر کشور به تصویب رسید. 
جافری همچنین با تاش برای احیای بافت تاریخی شــهرضا، اظهار کرد: 
3۴0 هکتار بافت فرسوده در شهرضا وجود دارد، در حالی که یک چهارم 
جمعیت شهرضا در سکونتگاه های غیررسمی و یک پنجم جمعیت شهرضا 

در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند.
شهروندان؛ قربانی تعارض قوانین

اما غامحســین جعفری، معاون شهرســازی شهردار شــهرضا مخالفت 
شورای عالی شهرسازی ایران با الحاق 51 هکتار ساخت و سازهای انجام 
شده حاشیه ای به حریم شهری شهرضا را مانع از ارائه خدمات مناسب به 
ســاکنان این مناطق عنوان کرد و گفت: این طرح پیش از این در شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار اصفهان به تصویب رسیده 
بود. معاون شهرسازی شهردار شــهرضا ادامه داد: مخالفت شورای عالی 
شهرسازی با الحاق 51 هکتار بافت حاشیه ای به حریم شهری شهرضا در 
حالی است که مجلس شورای اسامی در مصوبه شماره 732۴727 مورخ 
12 تیرماه 1396 به ادارات خدمات رسان اجازه واگذاری انشعاب به ساکنان 
این مناطق را داد؛ اما این مصوبه با ماده هشت قانون حفظ کاربری اراضی 

و باغات مغایرت دارد. 
جعفری گفت: در چنین شــرایطی شــهرداری تکلیف خود را نمی داند و 
مســئوالن باید این تعارض قانونی را  به نفع ســاکنان مناطق حاشیه ای 

حل کنند.
چهار درصد بافت فرسوده استان در شهرضا قرار دارد

منصور فخاران، رییس اداره عمران و بهســازی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: 11.5 درصد از محدوده شــهرضا جزو بافت 
ناکارآمد شهری است، در حالی که چهار درصد از بافت فرسوده استان در 

این شهرستان قرار دارد که نگران کننده است.
وی تصریح کرد: ســتاد بازآفرینی در هر اســتان دارای 27 عضو است و با 
اســتفاده از ظرفیت آن می توان برای بازسازی بافت فرسوده شهری اقدام 
کرد. رییس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
ادامه داد: برای بازسازی بافت فرسوده و مناطق حاشیه ای باید کارگروه های 
تخصصی تشکیل شود تا از ظرفیت های استان، شهرستان و بخش خصوصی 
استفاده شود، البته پیش از آن باید طرح برنامه ریزی جامعی در این زمینه 

در شهرستان تدوین شود.

یکی از معضالتی که از دهه های پیش در شهرضا آغاز شده و اکنون به عنوان یک چالش مهم فراروی مسئوالن اجرایی  شهرضا
این شهرستان قرار گرفته، حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی است.

عکسنوشت

اخبار

دشمن از طریق فضای مجازی به جنگ ما آمده است

پیشنهادسردبیر:

بامسئوالن

معاون هماهنگ کننده فرماندهی  اردستان
مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسامی، گفت: 
دشــمن با فضای مجازی به جنگ ما آمده و اولین 
هدف او این است تا ما را از والیت و رهبری جدا کند، 
چون می داند که اگر این چراغ را نداشته باشیم قطعا 

شکست خواهیم خورد. سردار رهام بخش حبیبی 
در یادواره سرداران و 330شهید شهرستان اردستان 
در سالن ورزشی ارشاد اظهار کرد: انقاب اسامی 
ضمن یاد دادن درس هایی به همه، توانسته لرزه به 
اندام دشمنان انقاب هم بیندازد. وی افزود: هر کس 

جرأتی پیدا کــرد در صدد ضربــه زدن به انقاب 
اسامی برآمد، بدانند کسانی که به دارایی شان می 

نازند طبق آیه قرآن ذلیل خواهند شد.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی نیروی 
انتظامی جمهوری اســامی گفت: انقاب اسامی 
که در دوازدهم بهمن ماه به سالروز آن ورود کرده ایم 
دشــمنان را متعجب کرد که چطور مــردم ایران 
توانستند پیروز شوند و در برابر عوامل آنها مقاومت 

کنند.سردار حبیبی با بیان اینکه دشمنان با فریب 
چهار نفر، در صدد ضربه زدن به انقاب اســامی 
برآمده است، تصریح کرد: دشمن بداند همه دنیا در 
برابر ما ایستاد و با تجهیزات شرق و غرب که پای کار 
آوردند نتوانستند حریف ایران شوند. سردار حبیبی 
اعام کرد: دشمن می خواهد ما از ارزش ها جدا شده 
و از اصولمان فاصله بگیریم برای همین به حجاب ما 

حمله می کند تا از اعتقادمان دور شویم.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی انتظامی جمهوری اسالمی:
دشمن از طریق فضای مجازی به جنگ ما آمده است

نطنز رییس اداره بیمه سامت نطنز 
اظهار کرد: یکی از اهداف مهم و قابل توجه سازمان 
بیمه سامت در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر 
جمعیت، توانمندســازی و آگاهی بیمه شــدگان 
 نســبت بــه خدمــات ســازمان بیمه ســامت

 است.
جواد تدبیــری، با بیــان اینکــه ۴0 درصد مردم 
شهرستان، دارای دفترچه بیمه روستایی هستند، 
افزود: شــهرهایی بــا جمعیت کمتــر از 20 هزار 
نفر در ســازمان بیمه ســامت به صورت رایگان 
تحت پوشــش قرار گرفته اند. رییــس اداره بیمه 
ســامت نطنز گفت: بیمه شــدگان در شهرهای 
نطنز، بــادرود، طرقــرود و خالدآبــاد هم چنین 
تمامی ســاکنان روستاهای شهرســتان نطنز در 
قالب صندوق روســتاییان و شــهرهای کمتر از 
20 هزار نفر جمعیــت دارای دفترچه بیمه رایگان 
 هستند و سرانه بیمه آنها توســط دولت پرداخت 

می شود.
وی با بیــان اینکــه این تعــداد بیمه شــدگان 

در بیمارســتان های دولتی ســه درصد فرانشیز 
پرداخت می کنند، تصریح کرد: تا پیش از اجرای 
طرح تحول ســامت، بیمه شــدگان 10 درصد 
 فرانشــیز در بیمارســتان های دولتــی پرداخت 

می کردند.
تدبیری هدف اصلی ســازمان بیمه ســامت در 
راستای طرح تحول نظام سامت را رضایت مردم 

به خصوص بیمه شدگان تحت پوشش دانست .

رییس اداره بیمه سالمت نطنز:

 ۴۰ درصد مردم نطنز، دارای دفترچه بیمه روستایی هستند
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج آرانوبیدگل

 آران و بیدگل گفت: بیش از 100 ویژه برنامه به همت 
رده های مختلف بسیج شهرستان در ایام ا... دهه فجر 
اجرا خواهد شد. سرهنگ مرتضی فرمانیان اظهار کرد: 
انقاب اسامی میراث گران بهای امام خمینی)ره( و 
یادآور ایثار و از خود گذشــتگی ملتی است که برای 
بنیان گذاری نظام اسامی ایستادگی و پایداری کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج آران و بیدگل انتقال 
ماهیت انقاب اسامی، دهه فجر و دستاوردهای آن به 
جامعه را ضروری توصیف کرد و گفت: انقاب اسامی 
در حال حاضر با هوشیاری و مدیریت جهادی رهبر 
فرزانه خود مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و 
در حال گسترش و امتداد فرهنگ انقابی و اسامی 
در چارچوب اهداف و آرمان های واالی امام راحل)ره( 

است.
وی از اجرای بیش از 100 ویژه برنامه دهه فجر در آران 
و بیدگل خبر داد و اضافه کرد: این برنامه ها به همت 
رده های مختلف بسیج شهرستان با عناوین اعامی در 

دهه فجر اجرا می شود.

فرمانیان بیان کرد: افتتاح و بازگشایی طرح های اقتصاد 
مقاومتی، نمایش فیلم های جشنواره عمار، نشست 
بصیرتی و تبیین انقاب اسامی برای نسل جوانان و 
اکران فیلم اشنوگل از برنامه های شاخص اجرایی در 
این دهه است. وی برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، 
نمایشگاه دســتاوردهای انقاب اســامی، یادواره 
شهدای انقاب اسامی را از برنامه های ناحیه مقاومت 

سالروز پیروزی انقاب اسامی برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل:

تبیین ماهیت و دستاوردهای انقالب ضروری است

سرپرست هیئت اسکیت استان اصفهان گفت: ورزشــکاران نجف آباد در مرحله دوم لیگ  نجفآباد
اسکیت فری اســتایل، عناوین برتر را درو کردند. حســان حبیب آبادی اظهارکرد: مرحله دوم لیگ اسکیت 
فری استایل شاخه اسپید اسالوم در سال جاری با مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.وی افزود: 
در این دوره از رقابت ها با شرکت 66 ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان و در دو رده سنی )باال و زیر 16 سال( 
به مناسبت دهه فجر به میزبانی همدان برگزار شد. وی یادآور شد: برگزاری این دوره از مسابقات با ارتقای سطح 

باالی بازیکنان همراه بود و ورزشکاران شهرستان نجف آباد موفق شدند عناوین متعددی را کسب کنند.

نجف آبادی های عناوین 
 برتر اسکیت را
 درو کردند

سرپرست هیئت اسکیت استان:

خبر

بسیجبیمه 

مســئول کتابخانه هــای شهرســتان  چادگان
چادگان گفت: مسابقه نقاشی ویژه کودکان و نوجوان 6 الی 
11 ســال با موضوع دهه مبارک فجر انقاب اسامی در 

شهرستان چادگان برگزار می شود.
مجتبی درویشی اظهار کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر 

اداره کتابخانه های شهرستان چادگان مسابقات نقاشی با موضوع دهه مبارک فجر در شهرستان چادگان برگزار 
می کند. وی افزود: نقاشی های کودکان تا 19 بهمن ماه ارسال می شــود که کودکان و نوجوانان می توانند با 
مراجعه به کتابخانه های چادگان، رزوه، مشهد کاوه، فراموش جان و دهکده عمران زاینده رود آثار خود را ارائه 
کنند.مسئول کتابخانه های شهرستان چادگان گفت: جذب مشــارکت کودکان و نوجوانان در برگزاری این 
برنامه ها بسیار مهم و ضروری است؛ برگزاری مسابقه بزرگ »نقاشی انقاب« با حضور کودکان و نوجوانان از 

شاخص ترین برنامه های این کمیته در این دهه است. 

 برگزاری مسابقه 
نقاشی دهه فجر ویژه 
کودکان در چادگان

رییس شــبکه دامپزشکی شهرستان  اردستان
اردستان، گفت: شیر و فرآورده های لبنی در سامت مردم 
تاثیر زیادی دارد که به همین منظور روزانه در اردستان 
حدود سه تن شیر تولید می شود. میثم استکی کرد: یکی 
از نیازهای مبرم اداره دامپزشکی اردستان در حال حاضر 

کمبود نیروی انسانی است.وی افزود: دامپزشکی اردســتان با فعالیت های گسترده در عرصه های مختلف 
نیازمند نیروهای متخصص است و بی شک اگر نیروهای انسانی افزایش یابد بر تعداد بازرسی ها نیز افزوده 
می شود. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان با بیان اینکه بیش از 225 تن تخم مرغ در 9ماهه نخست 
امسال توسط مرغداری ها به دیگر شهرستان ها و استان ها صادر شده، تصریح کرد: مجموعه جوجه ریزی مرغ 
گوشتی نیز بالغ بر هفت میلیون و 7۴7 هزار قطعه بوده است. وی تاکید کرد: در نه ماهه ابتدایی سال جاری 

حدود پنج میلیون قطعه مرغ به کشتارگاه های استان برای مصرف به بازار عرضه شده است. 

رییس اداره دامپزشکی اردستان:

روزانه سه تن شیر در 
اردستان تولید می شود

شهردار شهرضا مطرح کرد؛

یک پنجم جمعیت در حاشیه!
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فاطمه دوســتی 12 بهمن ماه در نشســت خبری با اصحاب رســانه و 
مطبوعات استان، اظهار کرد: جمهوری اسالمی طی حیات 38ساله خود، 
ضمن احترام به کرامت انسانی زنان، همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی 
آنها را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی و فرهنگی در 

دستور کار داشته است.
وی افزود: امروزه شاهد حضور گسترده زنان در حوزه های مختلف ورزشی، 
هنری، آموزشی، اجتماعی و علمی و تخصصی بخصوص در استان هستیم 

و اثرات انقالب و تفکرات امام راحل بعد از انقالب در این حوزه ها به خوبی 
دیده می شود؛ به طوری که جهش خوبی در حوزه زنان و در مناطق دور 
افتاده و محروم رخ داده است. دوستی، با اشاره به اینکه یکی از تحوالت 
جمهوری اسالمی به ویژه در چهارمحال و بختیاری، در حوزه آموزش و 
بهداشت و درمان بوده است، تصریح کرد: استان در بحث مراقبت های قبل 
از زایمان رتبه یک کشوری را دارد و همچنین میزان مرگ و میر مادران 

باردار به صفر رسیده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری ادامه داد: درصد زایمان های 
تحت مراقبت توسط کارکنان آموزش دیده بهداشت به 99/88درصد و 

درصد زنان ایمن شده درمقابل کزاز به 100درصد رسیده است.
دوســتی گفت: حضور زنان در تمام عرصه های بین المللی و در ســطح 
کشوری، به برکت نظام جمهوری اسالمی اســت و فراهم بودن شرایط 
موجب حضور گسترده این قشر می شود. وی درصد باسوادی زنان استان 
را 84/74درصد عنوان و تصریح کرد: درصد باسوادی نسبت به سال 90، 
2/2 درصد رشد داشته است؛ همچنین از لحاظ پوشش تحصیلی دختران 
مقطع ابتدایی استان، رتبه دو کشــوری و در زمینه رضایت از زندگی در 
زنان غیر شاغل در سنین 15 تا 24 سال، دارای رتبه 10 بوده که تا رسیدن 
به شرایط مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری با اشــاره به اینکه در حوزه زنان جهش خوبی دیده می شود، 
اظهار کرد: سال گذشــته در برنامه ششم توســعه، ماده 101 مبنی بر 
استفاده زنان در مناصب مدیریتی تصویب شد که با توجه به این مصوبه، 
مقرر شد تا پایان برنامه ششم توسعه 30 درصد این موضوع محقق شود. 
وی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال با شهادت حضرت فاطمه)س( عجین 
شده است، تصریح کرد: در تمامی برنامه ریزی ها سعی شده به این موضوع 
توجه شود و برنامه ریزی ها با این محوریت صورت گیرد. دوستی ادامه داد: 
برای نخستین بار اعزام مستمر مبلغ خواهر در برخی نقاط استان از سوی 
سازمان تبلیغات اسالمی به این کمیته محول شده است. وی افتتاح سه 
باب منزل مسکونی و سه کلنگ زنی برای زنان مددجو و سرپرست خانوار 
کمیته امداد در لردگان، افتتاح کارگاه قالی بافی در لردگان، افتتاح کانون 
فرهنگی ویژه خواهران، افتتاح دو واحد مسکن برای خانواده های دارای 
دو فرزند معلول، افتتاح کارخانه قارچ در بن و تحویل منزل مسکونی به 
زنان سرپرست خانوار در بروجن را از طرح های قابل افتتاح محوله به حوزه 

زنان عنوان کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری خبرداد:

اجرای بیش از یک هزار برنامه  حوزه زنان در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و 300 برنامه در حوزه زنان و خانواده در چهارمحال و 
بختیاری توسط 50 دستگاه اجرایی همزمان با ایام ا... دهه فجر برگزار می شود.

 پوشش تلفن همراه در مناطق عشایری 
توسعه می یابد

پیشنهاد سردبیر:

عکس نوشت

اخبار 

با مسئوالن

فرماندار شهرکرد:
۶۸ پروژه در شهرستان 
شهرکرد افتتاح می شود

فرماندار شهرکرد با اشــاره به اینکه 12 پروژه 
در شهرکرد به مناســبت دهه فجر کلنگ زنی 
می شود، اظهار داشت: مراحل اجرای این تعداد 
پروژه در شهرستان شــهرکرد آغاز می شود. 
حمید ملکپور  بیان کرد: اعتبار این میزان پروژه 

بیش از 11 میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: ایــن پروژه ها شــامل احداث 
تصفیه خانه دانشگاه شهرکرد، شبکه جمع آوری 
فاضالب شــهرک صنعتی شــهرکرد، احداث 
جایگاه های سوخت و... از مهم ترین پروژه هایی 
هســتند که در ایــن شهرســتان کلنگ زنی 
می شوند.فرماندار شهرکرد بیان کرد: ۶8 پروژه 
نیز در این شهرســتان به مناســبت دهه فجر 
افتتاح می شــود.وی بیان کــرد: این پروژه ها 
زمینه اشــتغال 240 نفر را در شهرکرد فراهم 

کرده است.

نماینده چهارمحال و بختیاری در 
شورای عالی استان ها بیان کرد:

پیگیری نمایندگان برای 
طرح های توسعه  روستایی

مهــدی محمــودی، نماینــده چهارمحال و 

بختیاری در شورای عالی اســتان ها، با تاکید 
بر اینکه اعضای شوراهای اسالمی باید در گام 
نخست ظرفیت ها، پتانســیل ها و قابلیت های 
شهرستان خود را بشناسند، بیان کرد: آشنایی 
اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا با قوانین 
مرتبط، نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه بین 

آنان با مردم و دولتمردان دارد.
وی با بیان اینکه مسئوالن مختلف در رده های 
گوناگون، دشــمنان اعضای شوراهای اسالمی 
نیستند بلکه در کنار اعضا هستند، یادآور شد: 
نمایندگان چهارمحال و بختیاری در شــورای 
عالی استان ها با همه توان از طرح های توسعه 
مدیریت شهری و روستایی استان دفاع کرده 

و برای جذب اعتبارات ملی تالش می کنند.
محمودی با تاکید بر داشــتن هدف مشخص 
و تالش برای رســیدن به آن تصریح کرد: ارائه 
طرح های توســعه ای در بخش هــای مختلف 
شهری و روستایی، باید توجیه اقتصادی، علمی 

و کارشناسی داشته باشد.
نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی 
استان ها گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا 
باید مطالبات حوزه انتخابی خود را به  صورت 

مکتوب پیگیری کنند.

نماینده مردم بروجن در مجلس شوراي 
اسالمي خبرداد:

افزایش اعتبارات بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی

نماینــده مــردم بروجن در مجلس شــوراي 
اسالمي، از افزایش 70 میلیارد ریالي اعتبارات 
بنیاد مسکن انقالب اســالمي در چهارمحال و 

بختیاري خبر داد.
خدیجــه ربیعــي گفت: بــر اســاس مصوبه 
کمیسیون تلفیق، بودجه اي در اختیار مجامع 
اســتاني قرار مي گیرد تا با نظــارت و تصمیم 
نمایندگان استان، برای اجرای طرح هاي ملي 

و اولویت دار تقسیم شود.
وی افزود: بر اساس تصمیم مجمع نمایندگان 
چهارمحال و بختیاري، اعتبارات بنیاد مسکن 
انقالب اسالمي استان بنا به اهمیت روستاها، 

70میلیارد ریال افزایش یافت.
نماینده مردم بروجن در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: انتظار مي رود مسئوالن اجرایي استان 
براي جذب اعتبارات بیشــتر از بنیاد مسکن 
انقالب اســالمي، تالش کنند تا در مجموع با 
در اختیار داشــتن اعتبارات الزم، به وضعیت 

روستاهاي استان رسیدگي جدیشود.
عضو کمیســیون اجتماعي مجلس شــوراي 
اســالمي افزود: فراهم کردن رفاه و رسیدگي 
به وضعیــت روســتاها، عــالوه بــر کاهش 
مهاجــرت از روســتاها، باعــث مهاجــرت 
 معکوس از شــهرها به روســتاها نیــز خواهد

شد.

جشنواره فیلم فجر در چهارمحال 
و بختیاری افتتاح شد

همزمان با دومین روز از ایام ا... دهه مبارک فجر، 
سی  و ششــمین جشــنواره فیلم فجر در استان 

چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری 
خبرداد:

احتمال سقوط بهمن در 
ارتفاعات چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و 
بختیاری گفت: با توجه به پیش بینی های انجام شده 
احتمال سقوط بهمن در استان وجود دارد؛ بنابراین 

کوهنوردان به این مناطق صعود نکنند.
احمد جمشــیدی، با بیان اینکه بیشترین ریزش 
بهمن ها از ســاعت 10 صبح لغایت 1۶ عصر است 
اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های انجام شده 
احتمال سقوط بهمن در استان وجود دارد؛ بنابراین 
خودروها در جاده های کوهستانی با احتیاط حرکت 
کنند. وی افزود: خودروها در جاده های کوهستانی 
که احتمال ریزش بهمــن وجــود دارد، با فاصله 

50متری باید حرکت کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال 
و بختیاری بیان کــرد: همچنیــن بهترین زمان 
کوهنوردی و صعود به ارتفاعات و گرفتار نشدن در 
برف 5 صبح بوده و بهتر است کوهنوردان لباس های 

رنگی مانند قرمز، زرد و نارنجی بپوشند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: احتمال ریزش بهمن 
در ارتفاعات اســتان ها وجود دارد و بهتر است فعال 

کوهنوردان به این مناطق صعود نکنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
گاز رسانی به 34 شهر و روستای 
چهارمحال و بختیاری آغاز شد

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: همزمان با دهه 
مبارک فجر، اجرای طرح گازرسانی به یک شهر و 33 
روستای مناطق حاشیه جنگل و سخت گذر استان، 

با 213 هزار و 900 میلیون ریال اعتبار آغاز شد.
ســیامک حیدری افزود:  این مناطق شامل شهر 
بازفت و 15 روستا در شهرستان کوهرنگ، 15 روستا 
در شهرستان لردگان و سه روستا در شهرستان اردل 
است. وی گفت: با بهره برداری از این طرح های ملی، 
زمینه بهره مندی 294 هزار خانــوار از نعمت گاز 

طبیعی فراهم می شود.
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: 
این طرح های گازرسانی شامل 23 هزار و 4۶4 متر 
طول خط تغذیه و 149 هزار متر طول شبکه توزیع 
و دو هزار و 889 فقره انشعاب است که پیش بینی 

می شود تا پایان سال 98 به بهره برداری برسد.
حیدری افزود: هم اکنون 38 شهر و 455 روستای 
چهارمحال و بختیاری با 197 هــزار و 728 فقره 
انشــعاب شــهری و 71 هزار و 3۶۶ فقره انشعاب 

روستایی، دارای نعمت گاز طبیعی هستند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان اردل 
خبرداد:

امدادرسانی هوایی به پیرمرد 
70 ساله اردلی 

پیرمرد 70 ســاله در یکی از روستاهای دور افتاده 
چهارمحال و بختیاری که از کوه سقوط کرده بود با 

چرخ بال به بیمارستان شهرستان اردل منتقل شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل 
گفت: امدادگران اســتان چهارمحال و بختیاری با 
هماهنگی ستاد هدایت استان و همکاری اورژانس 
هوایی استان اصفهان، پیرمرد 70 ساله ای را که در 
یکی از روستاهای دورافتاده شهرستان اردل از ارتفاع 
سقوط کرده و دچار شکستگی شده بود، نجات دادند 

و به بیمارستان اردل منتقل کردند.
آقای امیدی افزود: به علت بارش برف، وقوع کوالک 
و مسدود بودن محورهای ارتباطی شهرستان اردل، 

امکان انتقال بیمار به صورت زمینی میسر نبود.
شهرستان اردل در فاصله 75 کیلومتری شهرکرد 
مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. این 
شهر مرکز شهرستان اردل بوده و در بخش مرکزی 

این شهرستان واقع شده است.

 استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
بهره گیری از ظرفیت خیران برای احداث مدرسه 
درمناطق محروم این استان ضروری است، اظهار 
داشت: توسعه مدارس مناطق محروم چهارمحال 

و بختیاری از واجبات استان است.
اقبال عباسی عنوان کرد: باید خیران مدرسه ساز 
در سطح استان را جذب کرد و توسعه و نوسازی 
مدارس و فضاهای آموزشی در این استان را مورد 
توجه قرار داد.اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشــت: باید از فعالیت خیــران موفق در 
سایر استان های دیگر کشــور الگو گرفت.وی با 
اشاره به اینکه الزم اســت فرهنگ مدرسه سازی 
در این استان ترویج شود، گفت: توسعه مدارس و 
فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان به ویژه 
مناطق محروم این استان نقش مهمی در توسعه و 

پیشرفت چهارمحال و بختیاری دارد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید 
تالش شود که مشارکت خیران در توسعه فضاهای 
آموزشی اســتان چهارمحال و بختیاری افزایش 

یابد. وی بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی نقش 
مهمی در رشد علم در مناطق مختلف استان دارد 
و باید نشســت های مجمع خیران مدرسه ساز در 
مدارس خیری برگزار شود. استاندار چهارمحال و 
بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه دولت به دنبال 
توسعه چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد: باید 
از تمام ظرفیت ها و پتانســیل های استان برای 

توسعه و پیشرفت این استان بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت خیران برای احداث مدرسه
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر، 53 پروژه 
بخش کشــاورزی با اعتباری بالغ بــر 23 میلیارد و 
۶00میلیون تومان، با ایجاد 257 اشتغال مستقیم و 
215 اشتغال غیرمستقیم در استان و با حضور معاون 
وزیر جهاد کشاورزی در روز هفدهم بهمن ماه افتتاح 
می شــود. ذبیح ا... قریب با بیان اینکه این پروژه ها در 
بخش های مختلف کشــاورزی و در شهرستان های 
مختلف است، افزود: در بخش آب و خاک 32 پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و 380 میلیون تومان وجود 
دارد که 50 درصد آن توسط دولت به صورت کمک 
بالعوض بوده و مابقی آن ســهم متقاضی است. وی 
بیان کرد: همچنین در بخــش بهبود تولیدات دامی 
8 پروژه با 7/5میلیارد تومان اعتبار و در بخش بهبود 
تولیدات گیاهی 5 پروژه با ۶ میلیارد و 150 میلیون 
تومان اعتبار افتتاح می شود.قریب خاطرنشان کرد: 
در بخش آب و خاک 550هکتار از اراضی اســتان به 
سامانه نوین آبیاری مجهز می شــوند؛ همچنین در 
بخش بهبود تولیدات دامی 2 واحد پرورش مرغ 40 

هزار قطعه ای، یک واحد 50 هزار قطعه ای و یک واحد 
20 هزار قطعه ای به بهره برداری می رسد که ظرفیت 
جوجه ریزی در اســتان با افتتاح این طرح ها به 150 
هزار قطعه افزایش می یابــد. وی گفت: همچنین در 
بخش بهبود تولیدات گیاهی 4 طرح شاخه گل بریده 
افتتاح می شود که 1/5هکتار به مساحت گلخانه های 
استان اضافه می شود و یک واحد تولید قارچ با ظرفیت 

تولید 300 تن به بهره برداری می رسد.   

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 ۵3 پروژه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: مجمع خیران مدرســه ســاز در شهرســتان های 
چهارمحال وبختیاری فعال می شود.  بهروز امیدی در نشست مجمع خیران مدرسه ساز اظهار داشت: با فعال 
شدن این مجمع در شهرستان های چهارمحال وبختیاری، زمینه جذب کمک خیران در بخش مدرسه سازی 
افزایش می یابد. وی عنوان کرد: مجمع خیران مدرسه ساز در  9 شهرستان فعال می شود. وی اظهار داشت: 
خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری از سال 13۶1 در مسیرمدرسه سازی در سطح استان  چهارمحال 

و بختیاری وارد شده اند.

مجمع خیران مدرسه ساز 
فعال می شود

مدیرکل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری:

ش
ور

 پر
ش و

وز
آم

جهاد کشاورزی استانداری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیــاری گفت: دو فقره 
حکم قضایی قلع و قمع ساخت و ســازهای غیرمجاز در 

اراضی کشاورزی شهرستان کیار اجرا شد.
 سردار غالم عباس غالمزاده اظهار داشت: با حضور کارکنان 
فرمانده انتظامی شهرستان کیار، دو فقره حکم قضایی قلع 

و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کیار اجرا شد.
وی از کشف یک محموله موادمخدر در شهرستان لردگان خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت 
گسترده یک سوداگر مرگ در امر خرید و فروش مواد مخدر در بخش خانمیرزا در این شهرستان، رسیدگی 

به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ماموران فرماندهی انتظامی بخش خانمیرزا با انجام اقدامات 

اطالعاتی دقیق، این سوداگر مرگ را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند. 

2فقره حکم قضایی 
قلع و قمع در کیار 
اجرا شد

معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رییس امور عشــایر کشور گفت: 
توانمند سازی عشایر از مهم ترین اهداف در سطح کشور است.

کرمعلی قندالی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال 
و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه  توانمند سازی 
عشــایر از مهم ترین اهداف در سطح کشور اســت، اظهار داشت: 
توانمند سازی عشایر در استان های مختلف کشور در دستور کار 
سازمان امور عشــایر قرار گرفته است. وی اظهار داشت: همچنین 

در بخش هــای گیاهان دارویی، صنایع دســتی و گردشــگری، 
توانمندسازی عشایر از مهم ترین برنامه های سازمان امور عشایر 

است.
وی با اشاره به اینکه افزایش درآمد عشایر از مهم ترین اهداف است، 
تاکید کرد: عشایر نقش مهمی در تولید محصوالت لبنی و گوشت 

قرمز کشور دارند. 
قندالی اظهار داشت: توسعه طرح های فرهنگی در مناطق عشایر 

از جمله طرح های فرهنگی مذهبی، از مهم ترین اهداف به شمار 
می رود. معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رییس امور عشایر کشور 
اظهار داشــت: در حال حاضر 213 هزار خانوار عشایری در کشور 
وجود دارد. وی تصریح کرد: هم اکنون تالش های بســیار زیادی 
برای افزایش خدمات به عشایر در سطح کشور در حال انجام است 
که پوشش تلفن همراه در مناطق عشایری از جمله این خدمات به 

شمار می رود.

رییس امور عشایر کشور:
پوشش تلفن همراه در مناطق عشایری توسعه می یابد

مدیر کل هواشناسی اســتان چهارمحال و بختیاری، از 
کاهش 87 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
شاهرخ پارسا با اشــاره به کاهش87 درصدی بارندگی 
در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی 

سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نســبت به میانگین سال زراعی کامل 87 درصد کاهش داشته 
است. وی عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلندمدت 
دوره مشابه 7۶ درصد کاهش را نشان می دهد.  مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 73 درصد 
کاهش داشته است. وی بیان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی روزهای آینده، جوی نسبتا 

پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

کاهش ۸7 درصدی 
بارندگی در 
چهارمحال و بختیاری
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پایان  آمار برداری حیات 
وحش اصفهان  در سال جاری

آمار بــرداری حیــات وحــش )پســتانداران 
 شــاخص( اصفهان در ســال جاری بــه پایان

 رسید.
بــه گــزارش پارمــا از اداره محیــط زیســت 
طبیعی، طبق هماهنگی های بــه عمل آمده و 
برنامه ریزی هاي صورت گرفتــه، آماربرداري از 
پستانداران شاخص استان اصفهان در بازه زماني  
دي ماه، در مناطق تحت مدیریت استان اصفهان 

انجام گرفت.
 در این برنامه افراد مختلفی از سازمان های مردم 
نهاد غیر دولتی، کوهنــوردان و عالقه مندان به 
طبیعت و همیــاران محیط زیســت نیز حضور 
داشــتند. بر اســاس آماربرداري صورت گرفته، 
آمار کلي نسبت به سال هاي قبل افزایش داشته؛ 
لیکن موضوع خشکسالي در تمامي مناطق تحت 
مدیریت تاثیر گذار بوده و باعث شده تا جمعیت 
علفخواران افزایش چشمگیر نداشته و در برخي 
مناطق به دلیل گســتردگي وسعت و پراکندگي 

وحوش، آمار گیري با خطاي نسبي همراه باشد.
واضح اســت که جمعیت علفخواران وحشــی 
در اســتان وضعیت مطلوبی داشــته و به جرأت 
می توان گفت اســتان اصفهان بیشــترین آمار 
علفخواران را در کشــور به خود اختصاص داده 
است. از بین تمامي مناطق استان، پناهگاه حیات 
وحش موته همانند ســال هاي قبل بیشــترین 
 جمعیت وحوش علفخــوار را در خود جاي داده

 است.

روزی برای تاالب در کنار 
تاالب بین المللی گاوخونی

ویژه برنامه گرامیداشــت روز جهانی تاالب ها به 
همت جمعیــت زنان مبارزه بــا آلودگی محیط 
زیست اصفهان و با همکاری انجمن دوستداران 
میراث فرهنگي و طبیعــي ورزنه، در کنار تاالب 

بین المللي گاوخوني برگزار شد.
به گزارش پارما از  جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
محیط زیست اصفهان، ویژه برنامه گرامیداشت 
روز جهانی تاالب ها  به همت جمعیت زنان مبارزه 
با آلودگي محیط زیســت اصفهان و با همکاري 
انجمن دوســتداران میــراث فرهنگي و طبیعي 
ورزنه  در کنار تاالب بین المللي گاوخوني برگزار 

شد.
جمعی از اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
محیط زیست شاخه اصفهان، با همکاری »انجمن 
دوستداران میراث فرهنگي و طبیعي ورزنه« و با 
همراهي »موسسه  آواي بوم« و »گروه عکاسان 
پروژه  فقدان«، پس از بازدید از سد رودشتین و 
تاالب بین المللي گاوخوني، به اجراي پرفورمنس 

هنري پرداختند.
این ششمین ســال متوالی اســت که جمعیت 
زنان مبــارزه بــا آلودگــی محیط زیســت در 
ســالروز گرامیداشــت روز جهاني تاالب ها، در 
کنار تن بي جــان تاالب بین المللــي گاوخوني، 
 بــراي گروه هــاي مختلــف برنامــه برگــزار 

مي کند.

 همزمان با دهه مبارک فجر 
برگزار می شود؛

بهره برداری از 40طرح 
محرومیت زدایی

همزمان با دهه مبارک فجر، بهره برداری از 40 
طرح محرومیت زدایی در مناطق محروم استان 

اصفهان آغاز شد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان 
گفت: این طرح ها شــامل طرح های آبرسانی، 
بهسازی ومرمت مساجد، الیروبی قنات و مرمت 
پل های روســتایی، احداث زمین ورزشی، خانه 
عالم، غســالخانه و مرمت خانه های مســکونی 
است که در شهرســتان های مختلف این استان 

اجرا شده است.
ســرهنگ احســان ا... رضاپور اعتبار تخصیصی 
اجرای طرح های محرومیت زدایی امســال این 
اســتان را 20 میلیارد ریال بیان کــرد و افزود: 
بــرای اجرای این طــرح ها در مناطــق محروم 
شهرســتان هایی همچون چادگان، فریدونشهر، 
فریدن، نایین و اردستان، حدود 14میلیارد ریال 

هزینه شده است.
وی گفــت: 28 طــرح محرومیــت زدایی دیگر 
هــم در این اســتان در دســت اجراســت که 
 تا ســال آینــده بــه  بهــره بــرداری خواهد

 رسید.

گاهی زن و شوهر به خاطر هر مسئله کوچکی با هم جر و بحث می کنندو 
گاهی هم روزها و حتی ماه ها با یکدیگر حرف نمی زنند؛تا اینکه اختالفاتشان 
به جایی می رســد که دیگر هیچ توجهی به هم ندارند و اصــال بود و نبود 
همسرشان برای آنها فرقی ندارد. طالق عاطفی بیانگر رابطه رو به زوال یک 
زوج است که به مرور زمان، تنشی فزاینده میان زن و شوهر ایجاد می کند و 
معموال به جدایی آنها از یکدیگر منجر می شود.طبق اعالم های غیر رسمی و 
ادعای برخی از روان شناسان و کارشناسان حوزه خانواده، 50 درصد ازدواج 
ها در مرحله طالق عاطفی قرار دارد؛ این در حالی است که ساالنه 170 هزار 

طالق در کشور ثبت می شود و دو تا سه برابر آن طالق عاطفی رخ می دهد. 
بدون شک طالق عاطفی یکی از مخوف ترین و مخفی ترین انواع طالق هاست 
که عناوین مختلفی همچون طالق خاموش، طالق تاریک، و... دارد. از این 
رو، اگر هرگونه اختالل در روابط عاطفی، شناختی، جنسی و زناشویی بین 
زوجین با درک متقابل و همدلی توأم نباشد، باعث ایجاد بدبینی و کاهش 
فعالیت های مشترک و سردی روابط زوجین خواهد شد که در نتیجه آن، به 
مرور زمان جاذبه و اعتماد به یکدیگر ضعیف شده و پرسه بی تفاوتی و طالق 
عاطفی آغاز می شود. به گفته کارشناسان حوزه خانواده، بیشتر کسانی که 

برای طالق قانونی به دادگاه ها مراجعه می کنند، مرحله طالق عاطفی را طی 
کرده اند. یکی از مسائل مهمی که در طالق عاطفی رخ می دهد این است که 
چون نیازهای زوجین توسط یکدیگر برآورده نمی شود، رفته رفته به جای 
وجوه مشترک، هر یک به اختالفات و نقاط ضعف دیگری می اندیشد.پیامد 
این تمرکز منفی، برجسته کردن اختالفات و نادیده گرفتن اشتراکات است 
که به فضای فردی وسعت می بخشد و فضای دو نفره را محدودتر می سازد. 
اشتیاق کم می شود، صمیمیت از بین می رود و جمالتی که میان آنها رد 
و بدل می شود، همگی بوی بی تفاوتی می دهد.زهره محجوب کارشناس 
مسائل خانواده، در گفت وگو با زاینده رود درخصوص طالق عاطفی می گوید: 
مهم ترین نکته ای که توجه به آن می تواند مانع از بروز بســیاری از جدایی 
های عاطفی شود این است که همسران در شناخت و برطرف کردن نیازهای 
عاطفی یکدیگر، ناموفق هســتند.وی اضافه می کند: به طور کلی می توان 
گفت نیازهای اساسی که برای مردان تعریف شده، عبارت است از: حمایت 
خانوادگی، تحسین و همراهی در تفریحات. در مقابل نیازهای اساسی که 
برای زنان تعریف می شــود عبارت اســت از: محبت، گفت وگو، صداقت و 
روراســتی، حمایت مالی و تعهد خانوادگی. حال و با توجه به اینکه تفاوت 
زیادی در نیاز های مردان و زنان دیده می شود، لذا ایجاد مشکل و سازگاری 
دوباره میان آنها زیاد تعجب آور نیست. شاید مردی به راستی به همسرش 
عالقه داشته باشد و فکر کند که نیازهای همسرش را برآورده کرده است، 
اما مشکل اینجاست که او تصور می کند نیازهای همسرش مانند نیازهای 
خود اوست و لذا در این مسیر ناکام می ماند. این مطلب درباره زنان نیز صدق 
می کند.به هر حال در خانواده ای که افراد درخصوص خانه خود حسي که 
باید را ندارند، همه افراد خانواده به هر نحوي مي خواهند زمان کمتري را در 
خانه سپري کنند. جو سرد، بي روح و سکوت خالي از شور و نشاط در خانه 
حاکم است و همه را فراري مي دهد. بچه ها در این خانه هیچ حس امنیت و 
آرامشي دریافت نمي کنند و بیشتر تمایل دارند وقت خود را بیرون از خانه 
و با دوســتان خود بگذرانند؛ جامعه ناامن آماده پذیرش این افراد اســت و 
متاسفانه این بچه ها به استفاده از موادمخدر، ارتباط هاي ناسالم و نامشروع 
و انجام کارهاي خالف و غیرعرف تمایل نشان مي دهند و همزمان به خود 
و جامعه آسیب وارد مي کنند. برخي نیز دچار افسردگي مي شوند و در خود 
فرو می روند و مسلما چنین بچه هایي براي آینده خود و تشکیل یک زندگي 
جدید، هیچ الگوي مناسبي پیش رو نداشته  و شاید آنها هم در آینده با مشکل 

والدین خود مواجه شوند.

بسیار شنیده ایم که پایان تلخ یا تلخی بی پایان، کدام یک قابل تحمل تر است؟ بدون شک تلخی بی پایان  فاطمه کاویانی
وضعیتی است که کسی آن را نخواهد پذیرفت؛ اما این و ضعیت در خانواده ای که طالق عاطفی در آن رخ 

داده است، بسیار دیده می شود.

عکس  نوشت 

زنان؛ در گیر و دار مواد مخدر صنعتی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عضو هیئت رییســه کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه قانون مربوط به برخورد 
با اسیدپاشی متعلق به ســال 1۳۳7 است، گفت: ۶0 
سال از عمر این قانون می گذرد و می توان گفت قانون 
برخورد با اسیدپاشی در کشور، قانونی منسوخ شده 

اســت.ناهید تاج الدین با تاکید بر اینکه عقب ماندن 
قانون از وضع موجود در حوزه اسیدپاشــی، منجر به 
تشدید این جرم شده است، اظهار کرد: طبق قوانین 
موجود، برای جرم اسیدپاشی، حبس تا پنج سال و دیه 

یا قصاص قابل طرح است.

عضو هیئت رییســه کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اســالمی اضافه کرد: بااین حال، عمال قصاص 
در اسیدپاشــی منتفی اســت؛ زیرا بیان می شود که 
قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ 
تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد 
مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، حکم به قصاص 

اسیدپاش داده نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر »اسید سولفوریک«  

به عنوان خطرناک ترین اسید، لیتری 10 هزار تومان 
در تمام ابزار فروشی ها قابل دسترسی است، تصریح 
کرد: از این رو ممنوعیت فروش اســید بــا توجه به 
دســترس پذیری آســان آن و نیز با توجــه به آمار 
۳4درصدی  ابتال به اختالالت روانی در جامعه امری 
ضروری و الزم االجراست؛ چرا که اسید پاشی ممکن 
اســت ناشــی از عقده حقارت اجتماعی یا اقتصادی 

و... باشد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:
قانون مجازات اسیدپاشی ایران منسوخ شده است

اســتاندار اصفهان گفت: میــزان واردات و قاچاق کاال به کشــور و 
مخصوصا به اســتان اصفهان، از مهم تریــن دغدغه های صنعتگران 
استان است. باید واردات به گونه ای تعرفه بندی و برنامه ریزی شود 

که رقیبی برای تولیدات داخلی تلقی نشود.
محسن مهرعلیزاده در آیین رونمایی از کاالهای قاچاق کشف شده 
در طرح های ذوالفقار هفت و هشت نیروی انتظامی استان اصفهان 
اظهار کرد: نیروی انتظامی شبانه روز به فکر تامین امنیت مردم است و 
فعالیت های خوبی در حوزه کشف و جمع آوری کاالهای قاچاق داشته 
است. قاچاق کاال کار بسیار پست و مخربی است؛ چرا که به اقتصاد 

کشور خسارات بزرگی را وارد می کند.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای کمک به اقتصاد کشور مبارزه 
با قاچاق کاال را در دستور کار خود قرار داده است، اضافه کرد: تاکنون 
نیز موافقت هایی را در این زمینه شاهد بوده ایم.وی با بیان اینکه در 
استان اصفهان عزم و اراده ما وارد کردن ضربات مهلک وسنگین به 
قاچاقچیان کاال و مواد مخدر اســت، تصریح کرد: مراقبت استان در 
حد و حدود تعریف شده بر عهده ماست و مکلف هستیم قاچاق کاال 
را به صفر برســانیم، البته به صفر رساندن قاچاق کاال امری ناممکن 

است، اما باید این آمار را به صفر نزدیک کنیم.
قاچاق کاال در 150 محور مواصالتی و فرعی اصفهان رصد شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: 150 محــور مواصالتی 
و فرعی اســتان اصفهان از 7 تــا 11 بهمن در حوزه کشــف کاالی 
قاچــاق رصد شد.ســردار مهــدی معصوم بیگی نیز با بیــان اینکه 
طرح ذوالفقار هفت از ســری طرح هــای قــرارگاه عملیاتی اقدام 
 و عمل به مــدت پنــج روز از تاریــخ 7 تــا 11 بهمن در اســتان

 اصفهان اجرا شد،

 اظهار کــرد: این طرح بــا حضــور 100 تیم تخصصــی در 150 
محور مواصالتی و فرعی اســتان اصفهان اجرایی شــده است.وی 
با بیان اینکه ۶ هــزار و 700 خــودرو در این طرح مــورد بازبینی 
قرار گرفته اســت، تصریح کرد: از این تعداد خــودرو 52 خودروی 
 حامل قاچاق کاال توقیف شــد که 24 عدد از این خودروها کامیون
 بودند.وی با اشاره به تشــکیل 21 فقره پرونده باالی 100 میلیون 
تومان در این طرح گفت: ۶2 نفر از عامالن قاچاق دستگیر شدند و 10 
میلیارد تومان انواع لوازم خانگی، پارچه، کفش، البسه قطعات خودرو، 

اسباب بازی سوخت و زغال بلوط نیز در این عملیات کشف شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین با اشاره به دستگیری 18 
قاچاقچی اصلی مواد مخدر در عملیات والفجر هشت اظهار کرد: این 

افراد از شرق مواد را وارد کرده و در کشور توزیع می کرده اند.
وی با بیــان اینکــه 1۳۶ توزیع کننــده خرد مواد مخــدر و 1۶0 
معتــاد ولگرد نیز دســتگیر شــده اند، اضافــه کــرد: در مجموع 
بیش از یک تن انواع مواد مخدر کشــف شــده اســت که بیشــتر 
 ایــن مواد ســنتی و به تفکیــک ۶0 درصــد تریــاک و 40 درصد

 حشیش بوده است.

استانداردر آیین رونمایی از کاالهای قاچاق کشف شده در طرح های ذوالفقار هفت و هشت نیروی انتظامی استان از لزوم تالش ها برای کاهش میزان قاچاق کاال گفت: 

نزدیک به صفر

موتورسیکلتی که جان راکبش را گرفت و پراید را به آتش کشید

راننده ماشــین در یک کشور اروپایی فراموش 
کرده »ســان روف« را ببندد،یک عابر چترش 
را  گذاشته و نوشته: »روز خوبی داشته باشی«.

مــردان آریایی مــرز پرگهر، الســتیک های 
ماشینی را که در برف  گیر افتاده بود، دزدیدند.

یک تفاوت کوچک

رییس هالل احمر کوهپایه گفت: در جاده کوهپایه-قهی بر اثر برخورد یک دســتگاه ســواری پراید با موتورسیکلت، یک نفر کشته و 4 نفر 
مصدوم شدند.

محمد زمانی اظهار کرد: جمعه شب در جاده کوهپایه-قهی یک دستگاه سواری پراید با موتورسیکلت برخورد کرد.
وی افزود: راکب موتور سیکلت بر اثر برخورد پرتاب شد و سواری پراید از جاده منحرف و دچار حریق شده بود.

رییس جمعیت هالل احمر بخش کوهپایه تصریح کرد: در این حادثه 4 سرنشین پراید مصدوم شدند و راکب موتورسیکلت به علت صدمات  متعدد و باوجود 
۳0دقیقه عملیات احیا )CPR( توسط نیروهای هالل احمر و اورژانس، جان باخت.

وی تصریح کرد: جزئیات این حادثه در دست بررسی است.

حادثه

رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان مطرح کرد:

زنان؛ در گیر و دار مواد مخدر 
صنعتی

رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: نســخه های درمانی اعتیاد در کشور ما 
از غرب گرفته شــده و این در حالی اســت که 
دســتورالعمل های درمــان اعتیــاد فاقد نگاه 
جنسیتی است و متناســب با شرایط فرهنگی 
و اجتماعی کشور ما نیست. مصطفی هادی زاده 
اظهار کرد: 25 درصد معتادان کشور مواد مخدر 
صنعتی مصرف می کنند و از این میان 50 درصد 
زنان معتاد نیز مصرف کننده این نوع مواد هستند 

که ترک آن بسیار سخت تر و پرهزینه تر است.
وی افــزود: یک مرد معتاد می توانــد 4 تا ۶ نفر 
دیگر را معتاد کند اما یک زن معتاد قادر خواهد 
بود 8 تا 12 نفر را به ورطه اعتیاد بکشاند و این 
درحالی اســت که از جامعــه 100 هزارنفری 
معتادان اســتان، 10 درصد جمعیــت را زنان 
تشــکیل می دهند. هادی زاده اذعان داشــت: 
افزایش میزان مرگ و میر زنان و دختران معتاد 
در مجموع بر اساس آمار پزشکی قانونی استان 
اصفهان در کل استان در سال 95 تعداد 20 نفر 

و امسال 11 نفر بوده است.

 موتورسواران اصفهانی 
دارنده رتبه اول مرگ و میر

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان اظهارکرد: 
بیش از 50درصد جان باختــگان در تصادفات 

رانندگی استان اصفهان، موتور سواران هستند.
سرهنگ رضا رضایی با اشاره به علت افزایش آمار 
تصادفات موتورســیکلت ها در اصفهان، گفت: 
بین وقوع تصادفات و تخلفات رانندگی ارتباط 
مســتقیم وجود دارد؛ در واقع هــر چه میزان 
تخلفات افزایش پیدا کند، آمار تصادفات نیز روند 
صعودی پیدا می کند. وی ادامه داد: متاســفانه 
باوجود تمام اقدامات ترافیکی انجام شده در شهر 
و استان اصفهان، در بخش موتورسیکلت سواران 
همچنان دچار چالش جدی هستیم، به طوری 
که تلفات ناشــی از تصادفات با موتورسیکلت 
در اصفهــان، 20 درصد از میانگین کشــوری 
بیشتر است. رییس پلیس راهور استان اصفهان 
تصریح کرد: طی 9 ماهه ســال جاری، باوجود 
کاهش آمار تصادفات در اســتان اصفهان، باید 
اعالم کنم که بیش از 50 درصد جان باختگان 
در تصادفات رانندگی شــهر و استان اصفهان، 

موتورسیکلت سواران هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبر داد:

توقیف پراید با 23 هزار نخ 
سیگار قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشف 
2۳هزار نخ ســیگار خارجی در بازرسی از یک 
سواری پراید خبر داد. حسن یاردوستی اظهار 
داشــت: ماموران کالنتــری 15 اصفهان حین 
گشت زنی در منطقه استحفاظی، به یک دستگاه 
خودروی سواری پراید مشــکوک شده و آن را 

متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد 2۳ هزار 

نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان داشت: 
در این رابطه ۳ نفر دســتگیر و پس از تشکیل 
پرونده برای اقدامــات قانونی به مراجع قضایی 
تحویل داده شدند. یاردوستی در پایان از مردم 
درخواست کرد هر گونه موضوع و موارد مشکوک 
را بالفاصله از طریق تماس با تلفن 110 به پلیس 

اطالع دهند.

اخبار

قاچاق

کارشناس مسئول اردوها و کانون های دانش آموزی استان 
اصفهان گفت: بــا راه اندازی ســامانه متمرکز برای ثبت 
اردوهای دانش آموزی، از این پس همه اردوها با دریافت 

مجوز از تهران انجام می شود.
علی رستمی درباره برنامه های اردوی دانش آموزی اظهار 

کرد: امسال بر مبنای بخشنامه های جدید، شاهد تغییرات خاصی در زمینه اردوهای دانش آموزی هستیم و 
استان اصفهان به عنوان استان پایلوت در خصوص سامانه اجرای اردوها انتخاب شده که اکنون در دو بخش 

در حال فعالیت است.
وی در تشــریح فعالیت این دو بخش گفت: یک بخش از این فعالیت ها در حوزه سامانه کنترل است که اتاق 
این مرکز در استان تهران مستقر بوده و برای برگزاری همه اردوها در حاشیه شهرها باید اطالعات الزم به این 

سامانه مرکزی ارائه شود و سامانه مرکزی در برگزاری این اردوها وظایفی را بر عهده دارد.

مجوز اردوهای 
دانش آموزی از تهران 
صادر می شود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان، از کشف 
1۶0 کیلو و 800 گرم تریاک و دســتگیری ۳ سوداگر 
مرگ توســط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این 
فرماندهی خبر داد.ســرهنگ جهانگیر کریمی گفت: 
درپی دریافت خبــری مبنی بر اینکه یــک قاچاقچی 

حرفه ای مواد مخدر در حال انتقال محموله ای از شرق کشور به استان اصفهان است، بررسی موضوع در 
دســتور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: ماموران در یکی از 
ورودی های شهر اصفهان خودروی فرد قاچاقچی که یک کامیون دانگ فنگ بود را شناسایی و در بازرسی 
از آن 100 کیلوگرم تریاک کشف کردند.این مقام انتظامی ادامه داد: همچنین در عملیاتی دیگر که توسط 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان انجام شد، ۶0 کیلو و 800 گرم تریاک از یک کامیونت ایویکو 

کشف شد و ۳ سوداگر مرگ دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کشف بیش از 
160کیلوگرم مواد 
افیونی در اصفهان

زندگی هایی که پایان تلخ را نمی پذیرند؛

تلخی بی پایان

خبر
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اخطار اجرایی
11/307 شماره: 21/96 به موجب رای شماره 349 تاریخ 96/7/25 حوزه نطنز شورای حل 
اختالف شهرستان نطنز  به موجب رای شماره 9609973734100707 تاریخ 96/9/23  
شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه  سید مهدی 
سید اسمعیلی فرزند سید عباس به نشانی مجهول المکان محکوم است به: 1- پرداخت 
مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ 2/070/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ) 96/1/31( لغایت اجرای 
حکم، رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد، پرداخت هزینه اجرایی در حق 
صندوق دولت در حق محکوم له ابوالفضل  امیدیان با وکالت روح اله خاکی به نشانی نطنز 
خ رهن جنب بیمه رازی دفتر وکالت، ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:582 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )198 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/306 خانم صدیقه صادقی دارای شناسنامه شماره 2354  به شرح دادخواست به کالسه  
956/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قاسم طوبائی به شناسنامه 541  در تاریخ 1396/9/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رزاق طوبائی فرزند زمان، ش.ش 
19066 ) پدر( 2- مرضیه غربی جوان فرزند علی، ش.ش 85 )مادر( 3- صدیقه صادقی 
فرزند علی، ش.ش 2354 )همسر( 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: 6712 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )137 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/309 آقای مجتبی پیمانی دارای شناســنامه شــماره 193  به شــرح دادخواست به 
کالسه  960/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محترم محمدیان فروشانی به شناسنامه 9394  در تاریخ 1396/6/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محسن 
پیمانی فروشانی فرزند مرتضی، ش.ش 299 )فرزند( 2- مجتبی پیمانی فرزند مرتضی، 
ش.ش 193 )فرزند( 3- مقتدا پیمانی فرزند مرتضــی، ش.ش 11207 )فرزند( 4- مریم 
پیمانی فرزند مرتضی، ش.ش 11206 )فرزند( 5- مهناز پیمانی فروشانی فرزند مرتضی، 
ش. 14622 )فرزند( 6- مهری پیمانی فروشانی فرزند مرتضی، ش.ش 12457 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6708 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

11/315  آقای محمد بابایی دارای شناســنامه شماره 9  به شــرح دادخواست به کالسه 
627/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان اسداله بابایی به شناسنامه 337 در تاریخ 81/10/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- یداله بابایی، ش.ش1 ، 
ت.ت 1335/1/9 فرزند پسر 2- محمد بابایی احمد رضایی، ش.ش 9، ت.ت 1352/2/30 
 فرزند پســر 3- فاطمه بابایی احمــد رضایــی، ش.ش6، ت.ت 1346/1/2 فرزند دختر

4- پروانــه بابایــی، ش.ش 16، ت.ت 1348/3/10 فرزنــد دختــر 5 - صغــری 

1343 فرزنــد دختــر.  اینــک  /4 بابایــی احمدرضایــی ش.ش 17 ، ت.ت 5/
 بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر آگهی ظرف ســه ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. 
م الف: 475 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف کرون )157 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/316 شماره: 960833 به موجب رای شــماره 960833 تاریخ 96/10/30 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حامد معین به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/977/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/5/16 لغایت تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم عشــر دولتی در حق محکوم له 
مسعود قناعت با وکالت خانم لیال هیبت الهی به نشــانی اصفهان هتل پل چهارباغ باال 
مجتمع کوثر فاز یک طبقه 4 واحد 602،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
 بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجرای حکم
 و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفاد 
 اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم
 کند و اگر مالی نــدارد، صریحــًا اعالم نمایــد. م الف:34770 شــعبه 45 حقوقی 
 مجتمع شــماره یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )199 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

11/317 شماره: 960630 به موجب رای شماره 02520-960 تاریخ 96/8/25 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ناهید ابراهیم 
زاده شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 410/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و همچنین 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/5/19 لغایت تاریخ وصول در حق 
خواهان عباس کریمی فرزند اصغر شغل آزاد به نشانی اصفهان خیابان جی شهرک بانک 
ملی نیلوفر 2 پالک 158 به انضمام نیم عشردولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:34793 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/318 شماره: 960071 به موجب رای شماره 9609976797200376 تاریخ 96/4/11 
حوزه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رقیه 
قنبری فرزند شاه حسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال) 100/000/000 ریال( معادل )ده میلیون تومان( بابت اصل خواسته و مبلغ دو 
میلیون و ششصد هزار ریال) 2/600/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف طبق شاخص ) 95/4/5( تا اجرای حکم در حق خواهان 
 الهام ابراهیمی فرزند احمد شغل کارمند به نشــانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع مدیران 
 ط چهارم واحد 401 و هزینه نشــر آگهی تا اجــرای حکم در حق خواهان و نیم عشــر 
حق االجرا در حق صندوق دولــت،  ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:34800 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/319 شماره: 1463/95 به موجب رای شماره 960997685200583 تاریخ 96/5/12 
حوزه 52 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حشمت اله صادقی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 85/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/240/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 95/12/7 لغایت اجرای حکم و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له منصور شهیدیان 
پور با وکالت اصغر جعفری به نشانی اصفهان بلوار کشاورز چهارراه سیمین خ دکتر حسابی 
بعد از خ کشاورزی پ 29،   ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:34796 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/320 شماره: 960122 به موجب رای شماره 9609976795900674 تاریخ 96/5/9 
حوزه 29 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
غالمحسین تاتی بختیاری جنگلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
نوزده میلیــون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و ســیصد ونود ریال بابت اصل خواســته و 
 یک میلیون و چهارصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد و ســی ریال بابت هزینه دادرســی
 ) 1/459/430 ریال( و حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک 95/12/17 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان مجید جاوید با 
وکالت عبدالمحمد بابا احمدی به نشــانی اصفهان خ کاوه شمالی حد فاصل پل چمران 
و برج کاوه مجتمع اداری نــوآوران طبقه اول واحد 3 و مبلغ نیم عشــر حق االجرا.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:34816 
 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )220 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

11/321 شماره: 960430 به موجب رای شماره 9609976797100922 تاریخ 96/8/29 
حوزه 41 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
احمد احمدی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 25/000/000 
ریال )بیست و پنج میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 2/030/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و کارشناسی و نشر آگهی در حق خواهان امین صالحی مقدم به نشانی اصفهان 
سپاهان شهر بلوار غدیر خ خوارزمی 2 کوچه پنج مجتمع پردیس 12 بلوک 7 طبقه چهارم 
به انضمام نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:34813 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
11/322 شماره: 582/96 حل 4 به موجب رای شماره 1486 تاریخ 96/8/8 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محب علی 
همتی فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 47/500/000 
 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت
  اجرای حکم و پرداخت 1/643/750 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
 در حق محکوم له مهرنوش مهرداد فرزند محمد اســماعیل با وکالت ســید محســن 
بنی هاشــمی به نشــانی خمینی شهر خ شــریعتی شــمالی نرسیده به ســه راه معلم 
کوچه 136 پ 2 طبقه ســوم و پرداخت نیم عشــر دولتــی رای صادره غیابی اســت. 
ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنرا به موقــع اجرا بگــذارد یــا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالــی معرفی کند که اجــرای حکم و اســتیفاء محکوم 
 بــه از آن میســر باشــد و در صورتی کــه خــود را قادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و 
 اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6711 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک

 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )205 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/372 شــماره:1396/04/463510 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین بائره و 
مشجر معروف میر سید احمد پالک شــماره 10 و 87 فرعی از 3- اصلی واقع در مزرعه 
بیشه اوره جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه بیگم 
علیزاده طباطبائیو غیره فرزند سید عیسی 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 دوشــنبه مورخ 1396/12/07  ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه 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:587 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/371 شــماره: 96/921600293-96/11/12 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پــالک 3342 فرعی از 7897 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام لیال هیار ســیچانی فرزند محمد در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139560302027008723 مــورخ 1396/7/30 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه بــه اینکه تحدید حــدود اولیه پالک اصلی فــوق قانونی نبوده اســت اینک 
بنا به دســتور تبصره 13 قانــون تعیین تکلیف  و بــر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی 
 تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/8 روز ســه شــنبه ســاعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی 
 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبــت معترض باید ظرف مدت
 یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را بــه این منطقه ثبتی ارائــه نماید در غیر این 
 صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
  عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون 
توجــه بــه اعتــراض عملیات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  
 م الف:35504 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)273 کلمه، 

3 کادر(

اخطار اجرایی
11/323 شماره: 584/96 حل 4 به موجب رای شماره 1487 تاریخ 96/8/8 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه داود 
منصوری فرزند محمد حسن به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له مهرنوش مهرداد فرزند محمد اســماعیل با 
وکالت سید محسن بنی هاشــمی به نشانی خمینی شهر خ شــریعتی شمالی نرسیده به 
سه راه معلم ک 141 پ 2 ط 3 و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6710 شعبه 
 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )207 کلمه،

 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/325 شماره: 300/96 حل 1 به موجب رای شــماره 575 تاریخ 96/6/15 حوزه اول 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
روزبان فرزند اسماعیل شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
سی و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و 3/750/000 به عنوان هزینه دادرسی 
و پرداخت  خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/3 مطالبه دادخواست در حق خواهان حسن 
احمدیان فرزند محمد شغل آزاد به نشانی خمینی شــهر خ کهندژ کوچه آذر رای صادره 
غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:6725 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )178 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/327  شماره: 494  مرجع رســیدگی کننده: شعبه دوم شــورای حل اختالف نطنز، 
خواهان: آقای ســید مرتضی میرمحمد، خوانده: آقای بهروز فرجلو به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشــکار: قاضی شــورای حل اختالف پس از بررسی 
محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی میرمحمد 
فرزند سید تقی به طرفیت آقای بهروز فرجلو فرزند رمضانعلی به خواسته مطالبه مبلغ چهل 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 888684 عهده حساب جاری بانک تجارت به 
انضمام مطالبه خســارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به 
شرح صورتجلسه دادرســی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خوانده که برائت ذمه خویش را به اثبات 
برساند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود ســند تجاری در ید خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 
515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 96/5/31 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/595/000 ریال به 
عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:581 شعبه دوم مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف نطنز)289 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
11/328 کالسه پرونده 96/1398 شــماره دادنامه: 1985-96/10/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمد حســین زاده خوزانی 
فرزند محمد علی با وکالت سمانه نباتی به نشــانی بروجن گندمان بلوار ولیعصر روبروی 
دادگستری،  خوانده: محمدرضا آقاسی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صــدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوی  آقای محمد 
حســین زاده فرزند محمد علی با وکالت خانم ســمانه نباتی فرزند رحمت اله  به طرفیت 
آقای محمدرضا آقاسی به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 517125 مورخ 96/6/4 عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت،  مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/09/29  و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 125/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ 
سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:6611 شــعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )374 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/329 کالســه پرونده 877/96 شــماره دادنامه: 12081 تاریخ رسیدگی: 96/9/22 
مرجع رسیدگی: شــعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علی رضایی به 
نشانی خمینی شــهر امیرکبیر تقاطع چهارم پ 101 باوکالت مهدی شمس کیا به نشانی 
چهار راه نورباران ابتدای خ شریف واقفی جنب بانک تجارت ساختمان بهشت ط 3 واحد 
4،  خواندگان: 1- امیر نیازی 2- محسن بلدی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای علی رضایی با وکالت مهدی شمس کیا  به طرفیت آقایان 1- امیر نیازی 2- محسن 
بلدی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 770572 به  
تاریخ 96/3/20 عهده بانک سپه شعبه خمینی شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک 
و با توجه به عدم حضور خوانده  در جلسه رسیدگی مورخه 96/9/22  و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/9/22 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 
و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 
و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخــت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد 
و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر 

و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:6736 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )400 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/361 شماره:1396/04/463471 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ دو قطعه زمین 
مزروعی و مشــجر معروف کوهاب پا کپه مارچون تقریبًا یک رجل و سه ربع رجل پالک 
شماره 93  فرعی از 37 اصلی واقع در کشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام خانم مهر انگیز توکلی کشــه فرزند حسین 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 یکشــنبه مورخ 
1396/12/13  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 مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:586 عباسعلی عمرانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)161 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/357 چون محمدرضا و محمد حسن و محمد علی شهرت همگی کریمی احمدآبادی 
فرزندان محمد حسین  با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده و به تایید دفتر 65 اصفهان رسیده مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 15191/9610 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که بــدوا در صفحه 311 دفتر 147 
ذیل ثبت 25858 به شماره چاپی 079620 به نام سعید بدیعی  ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده است سپس و به موجب سند 100384 مورخ 82/12/5 دفترخانه 65 ششدانگ به 
نامبردگان انتقال قطعی یافته است که سهم محمد علی ذیل ثبت و صفحه مذکور بنامش 
ثبت گردیده و نسبت به ســهام محمدرضا و محمد حســن پس از درخواست سند صادر 
خواهد شد  و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشــت نمی باشد. به علت جابجایی 
سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 35338 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )263 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/360 چون خانم ملیکا واالئی فرزند سعید نسبت به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  با 
تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 34 
اصفهان رسیده مدعی شده است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
پالک 15241/3794 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی که در صفحه 63 دفتر 
625  به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده  و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشده و طبق  سند 11287-94/1/11 دفتر 19 نزد بانک مسکن رهن 
است. به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 35425 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق 

اصفهان  )223 کلمه، 3 کادر(

مزایده
11/330 شماره نامه: 9610112249401749 شماره پرونده: 9609983749100538 
شماره بایگانی شعبه: 960244 دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده 
کالسه 960244 اجرا محکوم له ســید مهدی هاشمی پور به طرفیت سید تیمور هاشمی 
پور به خواسته مطالبه در نظر دارد جهت استیفای حقوق محکوم له سه دانگ یک کامیون 
کشنده دانگ فنگ به شماره انتظامی 773 ع 53 ایران 13 سفید رنگ مدل 2007 معادل 
هفتصد میلیون ریال تقویم گردیده و دارای ســند در اجاره هیچ فردی نمی باشد و قیمتی 
که مزایده از آن شروع می گردد مبلغ هفتصد میلیون ریال می باشد را ازطریق مزایده به 
فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 96/12/10 ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده 
به آدرس دهاقان پارکینگ نیروی انتظامی دهاقان مراجعه و از کامیون مورد مزایده بازدید 
نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایست 10 درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و شــخص قبل از وی که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده 
محسوب می گردد.  م الف:96/325 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

دهاقان )219 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/324 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده، وقت رسیدگی ساعت 9/10 صبح مورخه 97/1/18، مشخصات خواهان: 
ایمان کیانی فرزند علی اکبر به نشانی خیابان شهید ردانی پور بلوار نبوت فرعی 7 جنوبی 
مجتمع کوثر، مشخصات خوانده: سعید هاشمی ،  خواســته و بهای آن:  واخواهی نسبت 
به دادنامه شماره 809 شعبه 4 شــورای حل اختالف خمینی شهر و جلب ثالث ردیف دوم 
سعید هاشمی به عنوان جلب ثالث، دالیل خواهان: الیحه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6723 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )187 کلمه، 2 کادر(
مزایده

 11/310 در پرونــده 940005 ح/ 1 محکــوم علیــه مســعود محمود خانــی، فرزند
  عزیزاله محکوم به پرداخت جمعًا مبلغ 221/803/000 ریال بابت محکوم به )اقســاط
 عقــب افتــاده( در حق محکــوم له محمــود ترابــی با وکالــت ســجاد آقامحمدی 
و مبلــغ 17/000/000 ریــال بابــت هزینــه اجــرا گردیــده اســت محکــوم علیه 
اقدام به معرفــی امــوال نموده اســت و اموال معرفی شــده به شــرح ذیل توســط 
کارشــناس ارزیابی شــده اســت. ســنگ هــای آنتیــک گیوتیــن شــده روی تور 
 چســبانیده شــده بــه ابعــاد 50 * 30 ســانتی متر مربــع کــه ارزش ریالــی آن از
 قرار هر متر مربع 650/000 ریال و قیمت 400 متر مربع توقیف آن 260/000/000 ریال 
برآورد گردیده است نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. جلسه مزایده: سه شنبه 
96/11/30 راس ساعت 10 صبح، محل انجام مزایده: دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری 
خمینی شــهر اتاق 26، محل بازدید از اموال: خمینی شــهر بلوار آزادگان ابتدای خیابان 
اداره آگاهی سابق کارگاه سنگ سپه ساالر، اشــخاص که مایل به شرکت در مزایده می 
 باشند می بایست در موعد مقرر 10 درصد از قیمت پیشنهادی خود را فی المجلس همراه 
داشته باشــند تا در صورت برنده شدن به حســاب واریز و تا یک ماه فرصت دارند مابقی 
 وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ضمن ابطــال مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر
  هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 6707 شعبه اول اجرای احکام

 حقوقی دادگاه عمومی دادگستری خمینی شهر )246 کلمه، 3 کادر(
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انتقاد عجیب از برانکو: 
ترسو!

پرســپولیس و برانکو روزهایی رویایی در لیگ 
پشت سر می گذارند؛ اما 
پروفســور کماکان 
خاص  منتقــدان 
خــودش را دارد. 
نمونــه اش ضیــا 
عربشــاهی کــه در 
مصاحبه با خبرگزاری 
تسنیم از برانکو به خاطر بازی دادن به ربیع خواه 
شدیدا انتقاد کرده است. پیشکسوت پرسپولیس 
البته اسمی از ربیع خواه نیاورده اما کامال مشخص 
است که منظورش هافبک دفاعی قرمزهاست. 
عربشــاهی گفته:»شــما دویدن این بازیکن را 
نگاه کنیــد؛ اصال نوع دویــدن او آدم را به گریه 
می اندازد! این چه دویدنی اســت؟ برانکو نباید 
به این بازیکن اعتماد کند. نوراللهی برای پست 
هافبک دفاعی بهترین گزینه است؛ البته برانکو 
نباید بترسد؛ او آن موقع هم که در تیم ملی بود 

خیلی می ترسید.«

 دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران را باید بیش از هرچیز 
تقابل دو سرمربی با تجربه این دو تیم دانســت که توانستند عملکرد 
قابل قبولی برای این تیم ها در نیم فصــل دوم هفدهمین دوره رقابت 
های لیگ برتر رقم زده و برای تــداوم موقعیت خوب خویش نگاه ویژه 
ای به این دیدار دارند. امیرقلعه نویی که این روزها با ذوب آهن روزگار 
خوشی را می گذراند در حالی تیمش را مقابل استقالل صف آرایی می 
کند که توانست از سبزپوشــان اصفهانی  که در پایان رقابت های نیم 
فصل اول تنها 19 امتیاز کسب کرده و به رتبه دهم جدول بسنده کرده 
بودند، تیمی در قالب یک مدعی بســازد به طوری که این تیم با کسب 
16 امتیاز از 6 دیــدار عنوان بهترین تیــم نیم فصل دوم 
رقابت های لیــگ برتر را 

به دست آورده است.
 تقابل قلعه نویی با استقالل همواره از جذابیت خاصی برخودار بوده؛ چرا 
که ژنرال سال های زیادی هدایت استقالل را برعهده داشته و از آنجایی 
که در آخرین فصل حضورش در این تیم نتوانســت نتایج قابل قبولی 
کســب کند و در میانه راه جایش را به پرویز مظلومــی داد انگیزه های 
زیادی برای رویارویی با اســتقالل دارد تا خــود را همچنان به عنوان 
بهترین مربی تاریخ لیگ برتر معرفی کنــد و این تقابل نه تنها از لحاظ 

فوتبالی بلکه حاشیه های زیادی را  نیز به خود دیده است.
در آن ســوی میدان نیز آبی پوشــان تهرانی توانســته اند با سرمربی 
آلمانی شــان عملکرد بهتری نســبت به نیم فصل دوم داشته باشند و 
این دیدار حساسیت ویژه ای برایشان دارد؛ چرا که با توجه به فاصله 3 
امتیازی بین دو تیم این دیدار به نوعی 6 امتیاز دارد و امیدوارند با کسب 

حداکثر امتیاز این بازی به ذوب آهن برسند.
وینفرد شــفر که بعد از نتایج ضعیف اســتقالل تهران بــا منصوریان 
جایگزین او شد،از هفته دهم لیگ برتر 
با این 

تیم شکست نداشته است و با پیروزی در دیدار نیمه جام حذفی مقابل 
تیم صنعت نفت آبادان و رساندن استقالل به فینال ضمن اینکه توانسته 
نظر مســئوالن این باشــگاه را برای تمدید قرار داد جلب کند، جایگاه 
ویژه ای نیز در دل هواداران اســتقالل یافته و می خواهد آبی پوشــان 
تهرانی را به جمع مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برگرداند.

 همچنین حضور بازیکنان پیشین استقالل در جمع سبزپوشان اصفهانی  
سبب شــده تا تقابل این دو تیم در فوالد شهر حاشیه های دیگری نیز 
به دنبال داشته باشد.میالد فخرالدینی و بختیار رحمانی دو بازیکن از 
ذوب آهن هستند که سابقه حضور در اســتقالل را دارند و درحالی در 
بازار نقل و انتقاالت زمستانی به سبزپوشان بپوستندکه جدایی این دو 
بازیکن با  حاشیه های زیادی همراه شد. این دو بازیکن نیز مطمئنا مانند 
امیرقلعه نویی انگیزه های باالیی برای درخشــش برابر تیم سابق خود 
دارند. در میان بازیکنان استقالل نیز چهره هایی مانند مهدی رحمتی 
پژمان منتظری امید ابراهیمی و خســرو حیدری چهره هایی هستند 
که تقابل آنها با امیر قلعه نویی می تواند بــر جذابیت های بازی امروز 
اضافه کنند؛ اما با توجه با اینکه این دوتیم در جدول در نزدیکی یکدیگر 
قراردارند، سرمربیان تالش می کنند به دور از هیاهو و حاشیه های این 
 دیدار با کسب ســه امتیاز این دیدار جایگاه خود را در جدول ارتقا 

بخشند. 

ژنرال به استقالل رسید؛

هیجان در اتوبان اصفهان- تهران

رکوردهای ویرانگر رقیب آسیایی ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:

داور، مقصر باخت ســپاهان به پرسپولیس است. این 
ادعای اصفهانی ها بعد از شکســت  تیمشــان مقابل 
صدرنشین لیگ اســت. در بخشــی از بیانیه باشگاه 
ســپاهان آمده اســت:» بنا بر اظهار نظر صریح اکثر 

کارشناسان داوری، تیم سپاهان باز هم در درون زمین 
مورد ظلم قرار گرفت و این بار داور بازی با چشم پوشی 
از اخراج فرشاد احمدزاده، بازیکن تیم پرسپولیس آن 
هم در اوایل نیمه دوم کاری کرد که عدالت در درون 

زمین اجرا نشود. در حالی که در نیمه اول سعید آقایی 
به خاطر یــک خطای ســاده کارت زرد دریافت کرد 
فرشــاد احمدزاده با وجود انجام خطای شــدید که 
مستقیما مچ پای بازیکن ســپاهان را هدف قرار داد 
فقط با یک کارت زرد جریمه شــد تا همین بازیکن 
13 دقیقه بعد پاس گل دوم تیمش را هم روی دروازه 
سپاهان ارسال کند و اشتباهات داوری کامال به سود 

پرســپولیس رقم بخورد.بدون شک اجرای عدالت از 
جانب محمد حسین زاهدی فرد و 1۰ نفره شدن تیم 
پرســپولیس جریان بازی را تغییر می داد و بازیکنان 
سپاهان می توانســتند با اســتفاده از یک یار بیشتر 
فرصت های خطرناک تــری  روی دروازه تیم حریف 
ایجاد کنند که با اخراج نشدن احمدزاده این اتفاق به 

سود سپاهان رقم نخورد.«

ادعای سپاهان؛
 داور جلوی تغییر نتیجه را گرفت

انتقاد روز

توصیه جرارد به امره جان؛ 
در لیورپول بمان

استیو جرارد، ستاره سابق لیورپول به امره جان 
توصیه کرد این تیم را ترک 
نکند. اخبــار فراوانی 
در مورد توافق امره 
جان و یوونتوس در 
تابستان بعد منتشر 
شــده و احتماال او 
تا مدتی دیگــر راهی 
تورین خواهد شد؛ اما جرارد از 
او خواست در آنفیلد باقی بماند. جرارد گفت:»اگر 
من جای امره جان بــودم، در لیورپول باقی می 
ماندم. جدایی او یک شکست بزرگ خواهد بود. 
امره جان یک بازیکن شگفت انگیز است که بالغ 
شده و هر روز در حال پیشرفت است. کلوپ او را 
تبدیل به بازیکن بهتری کرده و کادر فنی لیورپول 
مناسب امره جان اســت. قرار نیست من برای او 
تصمیم بگیرم؛ اما اگر من جای امره جان بودم با 
لیورپول صبورتر بوده و در این تیم می ماند زیرا 

طرفداران و باشگاه به او ایمان دارند«.

توصیه روز

انريكه جانشین كونته می شود
بر هیچ کس پوشیده نیســت که کونته رابطه 
خوبی با هیئــت مدیره 
چلســی و خصوصا 
رومــن آبراموویچ 
نــدارد و مالــک 
متمول چلسی نیز 
نشان داده در چنین 
شــرایطی، از اخراج 
ســرمربی تیم خود هراســی 
ندارد. طبق ادعای میرر، هیئت مدیره چلسی 
نظر مثبتی روی ادامه فعالیــت کونته در این 
تیم ندارد و آنها لوییس انریکه، سرمربی سابق 
بارسلونا را گزینه مناســبی برای تصدی این 
پست می دانند. کونته در زمستان امسال روی 
گزینه هایی چون فن دایک و الکسیس سانچس 
نظر داشت که هیچ کدام به ســرانجام نرسید 
و همین موضوع باعــث افزایش تنش بین او و 
مدیریت باشگاه شده اســت. نشریه میرر ادعا 
کرد ممکن اســت انتصاب لوییــس انریکه به 
عنوان سرمربی چلسی خیلی زود انجام گرفته و 
سرمربی سابق بارسا در دیدار 2۰فوریه چلسی 
در لیگ قهرمانان برابر بارسلونا، مقابل این تیم 

روی نیمکت آبی های لندن بنشیند.

خبر روز

  قاب روز

کمپ تیم ملی در روسیه از نگاه کی روش 
کارلوس کی روش که هر از گاهی از صفحه اجتماعی فیس بوک خود به اظهار نظر درباره 
برخی نکات می پردازد در آخرین پست خود درباره کمپ تیم ملی در مسکو و برای برگزاری 
رقابت های جام جهانی اشاره کرد و تصاویر مختلفی از آن را منتشر کرد. او در توضیح این 
تصاویر به ایجاد بهترین شرایط برای تیم ملی برای حضور موفق در جام جهانی اشاره کرد.

 امید ابراهیمی درباره اینکه  چرا گل نمی زند گفت: اتفاقا همه به 
من می گویند چرا  امسال گل نمی زنی؟ این موضوع دلیل دارد. در 
سال های قبل ما هافبک هجومی در تیم کمتر داشتیم و مربیان از 
من می خواستند که نفوذ کنم؛ اما امسال از نظر بازیکن هجومی 
و وینگرهای کناری تامین هســتیم و دیگر نیازی نیســت امید 

ابراهیمی خیلی جلو برود، این خواسته کادر فنی است.

نیازی به گل زدن من نیست

06
رضا قوچان نژاد درباره  هدف هیرنوین درباره بازی های باقی مانده تا 
آخر فصل گفت:می خواهیم با تیم هیرنوین به پلی آف اردویژه جهت 
کسب سهمیه فصل آینده لیگ اروپا راه یابیم. جام جهانی 2۰18 
هم در پیش است و می خواهم به سطح خوب گذشته خود بازگردم. 
فکر می کنم در بازی قبلی برابر اســپارتا گام خوبی برداشتم. ما در 

مسیر پیروزی هستیم و می خواهیم آن را ادامه دهیم. 

چارت وزارت ورزش و جوانــان در آینده ای نزدیک دچــار تغییرات خواهد شــد و برخی از معاونان 
مسعود ســلطانی فر از وزارت ورزش جدا خواهند شــد. در روزهای اخیر صحبت های زیادی از تغییر 
در چــارت وزارت ورزش و ادغــام معاونت های همگانــی و فرهنگی در میان اســت. برخی احتمال 
حضور کیومرث هاشــمی، رییس پیشــین کمیته ملی المپیک در معاونت جدید ایــن وزارتخانه را 
مطرح کردند؛ اما در روزهای اخیر این احتمال کاهش یافته و گفته می شــود قرار است گزینه ای به 
جز هاشمی معاون وزارت ورزش در دو بخش ادغام شــده معاونت های همگانی و فرهنگی شود. قرار 
 اســت از ظرفیت کیومرث هاشــمی در یکی از شــوراهایی که در وزارت ورزش وجود دارد، استفاده

 شود.
 با ادغام معاونت همگانی و فرهنگی، غالمرضا شعبانی بهار و عبدالحمید احمدی از وزارت ورزش جدا 
خواهند شد و به نظر می رسد احتمال حضور آنها در فدراســیون های ورزشی وجود دارد. آن طور که 
شنیده می شود قرار است این دو معاون وزیر ورزش در ماه های آینده در انتخابات برخی از فدراسیون ها 
شرکت کنند؛ البته حضور آنها بستگی به برخی شرایط دارد که باید صبر کرد و دید که این اتفاق رخ 

خواهد داد یا خیر؟.
تغییر دیگری که در وزارت ورزش پیش بینی می شود، مربوط به معاونت حقوقی این وزارتخانه و جدا 
شدن امیررضا خادم است که در آینده ای نزدیک یکی از نمایندگان سابق مجلس، سکاندار این پست 
وزارت ورزش خواهد شــد؛ هرچند که از این نماینده برای حضور در دو پست ادغام  شده هم نام برده 
می شود ولی به دلیل آشنایی وی به امور مجلس، حضور وی در معاونت حقوقی وزارت ورزش بیشتر 

محتمل است.
ولی ا... شجاع پوریان، نماینده دوره ششم و هفتم مجلس جزو گزینه هایی است که از وی برای حضور 

در یکی از معاونت های وزارت ورزش نام برده می شود.

می خواهم به سطح خوب گذشته برگردم
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تغییرات در وزارت ورزش در آینده ای نزدیک؛

معاونان وزير، رفتنی می شوند

سه پیروزی متوالی برای هیئت کاراته 
استان؛

 اصفهانی ها مدعی شدند
تیم هیئت کاراته اصفهان در ســوپر لیگ کاراته 
بانوان به ســه پیروزی متوالی رسید.هفته پنجم 
سوپر لیگ کاراته بانوان روز جمعه  در سالن شهید 
کبگانیان تهران برگزار شــد و تیم بیمه تعاون با 
نتایج مشــابه 29 بر صفر مقابل باشگاه حامی و 
نفت امیدیه با 33 امتیاز صدرنشــین باقی ماند.

هیئت کاراته اصفهان 2۴ بــر ۵ آوای رزم را برد 
و ســپس با نتیجه 2۴ بر ۴ مقابل باشگاه حامی 
به برتری رســید و در یک بازی معوقه هم 21 بر 
۷ پیام نور مرکزی را شکست داد تا با 33 امتیاز و 

تفاضل برد کمتر در رده دوم قرار بگیرد.

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان:
جشنواره ورزشی زاينده رود 
در 6 شهرستان برگزار می شود

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان گفت: 
جشنواره ورزشــی زاینده رود در نیمه اول سال 
آینده در 6 شهرستان و مشــتمل بر منتخبی از 

رشته های این هیئت برگزار می شود.
حمیدرضا غزنوی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
شهرســتان های میزبان این رخداد ورزشی در 
جلسات آینده تعیین می شوند و رشته های این 
جشــنواره به فراخور هر منطقه متفاوت و متغیر 

خواهد بود.
 وی که در نشست مشــترک رؤسای کمیته های 
این هیئت با علیرضا امینــازاده، معاون اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان سخن می گفت، 
ادامه داد: برای مثال در منطقه لنجان که رودخانه 
آب دارد برگزاری رشته های آبی پررنگ تر خواهد 
بود و در اصفهان رشــته هایی که به ســالن نیاز 
دارند، بیشــتر مد نظر قرار خواهد گرفت.رییس 
هیئت انجمن های ورزشــی اســتان اصفهان، 
رویکرد این جشنواره را توجه به ورزش خانواده ها، 
اســتعدادیابی و همگانی شدن رشته های جدید 
 و مهیج به ویژه در شهرســتان هــا عنوان کرد.

به گفته غزنوی؛ برپایی نمایشگاه معرفی رشته ها، 
استعدادیابی از شــهروندان عالقه مند، برگزاری 
مسابقات استانی و دوستانه و بازی های نمایشی 

از دیگر بخش های این جشنواره است.

منهای فوتبال

نبرد دستمزدها؛ 
مسي از رونالدو سبقت گرفت

روند حقــوق برابر کریس رونالدو و لئو مســي 
کماکان از آخرین تمدید 
قرارداد مسي به هم 
ریخته است. تا سال 
گذشــته دوستاره 
مهم دنیاي فوتبال 
اصرار داشــتند که 
با هر تمدیــد قرارداد 
دستمزد بیشــتري از دیگري 
بگیرند، اما سن باالي رونالدو، او را در این نبرد 
عقب انداخته و حاال رونالدو بــه دنبال برابر ي 
حقوق با نیمار است. نشــریه ABC اسپانیا ادعا 
کرده که باشگاه رئال مادرید حقوق کریستیانو 
رونالدو را در پایان فصل جاری افزایش می دهد. 
مهاجم پرتغالی کهکشانی ها در حال حاضر 21 
میلیون یورو در هر فصل حقوق می گیرد که با 
احتساب پاداش ها این رقم به 2۵ میلیون یورو 
می رســد. فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال 
مادرید اما قصد دارد ایــن رقم را به 3۰ میلیون 

یورو افزایش دهد.

اتفاق روز

پیشخوان

هر هفته یک جشــن 
قهرمانی

اســتقالل به بازی در 
مسقط محکوم شد

امیر قلعه نویی و شــاگردانش روز 23 بهمن ماه در حالی 
باید مقابل الدحیل قطر صف آرایــی کنند که این تیم در 
این فصل از لیگ ســتارگان قطر بدون اینکه شکستی را 
متحمل شــود، رکوردهای جالب توجهی از خود به ثبت 

رسانده است.
جمال بلماضی و شاگردانش بعد از اینکه فصل گذشــته تیم های الجیش و لخویا با هم ادغام شدند این فصل 
با عنوان الدحیل اولین تجربه خود را در لیگ ســتارگان همچنین لیگ قهرمانان پشت سر می گذارند که در 

همین مدت کوتاه آمارها و رکوردهای ویرانگری از خود برجا گذاشته اند.
خط حمله الدحیل با در اختیار داشتن یوسف العربی مراکشی و یوســف المساکنی تونسی در حال حاضر از 
پس هر حریفی برآمده و امیرقلعه نویی به همراه شاگردانش اگر دنبال کسب نتیجه در استارت لیگ قهرمانان 

هستند چاره ای ندارند تا موتور گلزنی این زوج ویرانگر از شمال قاره آفریقا را خاموش کنند.

ركوردهای ويرانگر 
رقیب آسیايی 
ذوب آهن

شــاید انتظارات در خصوص گلزنی از منشا بیش از حد 
توان او بود، شــاید ظهور علی علیپور، عرصه را بر منشا 
تنگ کرد و شاید خواسته برانکو از مهاجم تیمش چیز 
دیگری باشد؛ اما در هر حال، ۴ گل در 22 هفته چیزی 
نیست که از منشا یک فوق ســتاره بسازد. با این وجود 

او در هر مسابقه دوندگی و جنگندگی باالیی دارد. تالش تا ســر حد توان در این بازیکن را باید تحسین 
کرد و برای بدشانسی هایش افسوس خورد. منشــا باید با احساس مسئولیت بیشتری بازی کند. او یکی 
از دو مهاجم تیم پرسپولیس است؛ اما این نباید سبب موقعیت ســوزی ها شود. منشا فصل آینده هم با 
پرسپولیس قرارداد دارد و باتوجه به روند فعلی نیز می تواند بهترین گلزن خارجی تاریخ باشگاه شود؛ اما 
آیا این هدف نهایی این بازیکن است؟! بدون شک او هدف های بزرگ تری در سر دارد و برای پیاده سازی 

آنها باید بیشتر و بیشتر تالش کند.

منشا بايد در پرسپولیس 
احساس مسئولیت 
بیشتری كند

 یک تــازی ســرخ با
 گلوله های سفید

جــام به هفت ســین 
پرسپولیس می رسد؟

عرق ســرد بر پیشانی 
ورزش

فوتبال
ایران

- 
 چین

ساعت 
14:30

شبکه 
ورزش

ذوب آهنفوتبال
- 

 استقالل

ساعت
15

شبکه 
سه

بانک سرمایه والیبال
-

 ساری 21
ساعت

16

شبکه 
ورزش

اسپانیولفوتبال
- 

 بارسلونا

ساعت
18:45

شبکه 
ورزش

لیورپول - فوتبال
ساعتتاتنهام

20:45

شبکه 
ورزش

مراکش - فوتبال
ساعتنیجریه

22:00

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 

15 بهمن

سمیه مصور
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بودجه اصفهان از ۵۰ سال پیش تعریف شده و هر ســال با استفاده از 
تجربیات ســال های قبل جامع تر و کامل تر و با دقت بیشــتری انجام 
می شود و به سمت رفع نیازها و چالش ها پیش می رود.امیر احمد زندآور 
نایب رییس کمیسیون شهرســازی، معماری و عمران شهری شورای 
اسالمی شهر اصفهان می گوید که در تدوین برنامه و بودجه سال آینده 
شهر اصفهان هفت ویژگی خاص مد نظر شهرداری قرار گرفته است. وی 

تاکید دارد  که شفاف سازی در بودجه ۹۷ نمود عینی پیدا خواهد کرد.
در ادامه گفت و گوی قدس آنالین با نایب رییس کمیسیون شهرسازی، 

معماری و عمران شهری شورای اسالمی شهر اصفهان را می خوانید:
الیحهپیشنهادیبودجهدرچهفرآیندیآمادهمیشود؟

بودجه برنامه ای اســت که در آن خدمت و فعالیت های مختلف شهر و 

شهرداری طی یک سال مالی انجام می شود و میزان مخارج و هزینه ها 
را اعالم و پیش بینی می کند که پس از تصویب شــورای اسالمی شهر 
اصفهان قابل اجراست.درآمدهای شهرداری در آیتم های مختلف قابل 
وصول اســت که از جمله آنها می توان به درآمدهای ناشی از عوارضی 
که بابت بهای ارائه خدمات دریافت می شــود، درآمــد حاصل از اموال 
شهرداری و کمک سازمان های دولتی به شهرداری و کمک های اعطایی 
از سوی اشخاص و ســازمان های حقیقی و حقوقی به شهرداری اشاره 

کرد.
ارکانبودجهپیشنهادیسال۹۷شاملچهمواردیاست؟

بودجه شــهرداری در دو بخش جاری و عمرانی تقسیم بندی می شود، 
بودجه جاری بابت هزینه های جاری شــهرداری و بودجه های عمرانی 

اعتباراتی است که در مســیر اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر 
مصرف می شود؛ البته یک نوع بودجه منطقه ای نیز وجود دارد که دارای 
سرانه است و در مناطق ۱۵ گانه تقسیم می شــود؛ در واقع در شهرها 
به ازای هر نفر ســرانه عمرانی تعیین می شــود.برای تعیین سرانه هر 
شهروند اصفهانی در سال جاری، بودجه دو هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی 
تقسیم بر جمعیت دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفری شهر اصفهان می شود، 
البته در سال آینده با تصویب شورا بودجه شهر سه هزار میلیارد تومان 

خواهد بود.
یکیازدغدغههایشــهرداریتدوینبودجهدرهرسال

است،ویژگیهایبارزتدوینبودجهسالآیندهچیست؟
از مهرماه تا پایان دی ماه سال جاری شــهرداری در جلسات مختلف، 
بودجه ســال آینده شــهر را بر مبنای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و سامانه 
یکپارچه مدیریت »سیما« و »سیگما« تدوین و الیحه آن را به شورای 
شهر ارائه کرد.در تدوین برنامه و بودجه ســال ۹۷ شهر اصفهان هفت 
ویژگی خاص مد نظر شــهرداری قرار گرفته است که شامل: مشارکت 
ذی نفعان از جمله اعضای شورای شهر، معاونت های مختلف شهرداری، 
شهرداران مناطق و مدیران شهرداری در تدوین بودجه، تمرکز بر اتمام 
پروژه های نیمه تمام، تعریف پروژه های جدید با رویکرد ارزش آفرینی 
حداکثری، کاهش وابســتگی شــهرداری به درآمدهای ساختمانی، 
استفاده از ظرفیت درآمدهای سیاستی همچون اوراق مشارکت، حرکت 
به سمت تقدم بررسی پروژه ها و منابع و تخصیص آنها )پروژه هایی که 
دارای طرح های مصوب در ســال های گذشــته بودند(، افزایش سهم 
مشارکت در توسعه شهر با تعریف پروژه هایی که به صورت مشارکتی 
در سطح شهر انجام می شود، اولویت دادن به پروژه های شاخص نیازمند 
منابع ویژه، می باشد.بودجه اصفهان از۵۰ سال پیش تعریف شده و هر 
سال با استفاده از تجربیات ســال های قبل جامع تر و کامل تر و با دقت 
بیشتری انجام می شود و به سمت رفع نیازها و چالش ها پیش می رود. 
در واقع شفاف ســازی در بودجه ۹۷ ملموس و نمودعینی پیدا خواهد 

کرد.

نایبرییسکمیسیونشهرسازی،معماریوعمرانشهریشورایاسالمیشهراصفهان:

شفاف سازی در بودجه ۹۷ شهرداری، نمود عینی می یابد 

معرفی استکبارجهانی به مردم ، رسالت روحانیت است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری نمایشگاه »حدیث 
خوبان« در گلستان شهدا

تخت فوالد یک گنجینه ارزرشــمند در قلب 
شــهر اصفهان اســت که در همیــن زمینه، 
مجموعــه فرهنگی تخت فــوالد تالش کرده 

نه تنها شــهروندان اصفهانی بلکه گردشگران 
داخلی و خارجی را با این مجموعه بهتر و بیشتر 

آشنا کند.
نمایشگاه »حدیث خوبان« با محوریت معرفی 
شهدا و مبارزین انقالب اسالمی، نمایش تصاویر 
و فیلم های منتشر نشده و شرح وقایع اصفهان 
در ســال ۵۷ از زبان مبارزین برگزار می شود.
این نمایشــگاه از امروز ســاعت ۱8 تا 2۱ در 
محل سالن شمع گلستان شــهدا مورد بازدید 

شهروندان قرار می گیرد.

 بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر 
رکاب زنی به یاد شهدا

رکاب زن اصفهانی با هدف گرامیداشــت یاد 
شهدا، پس از ســه هزار کیلومتر رکاب زنی به 
بندرعباس رســید.حمزه اکبری فیض آبادی 
که خــود فرزند شــهید اســت، رکاب زنی را 
هفتم آبان مــاه از نائین اصفهــان آغاز کرده و 
از اســتان های اصفهان، یزد، کرمان، خراسان 
جنوبی و سیستان و بلوچستان عبور کرده و به 

بندرعباس رسیده است.
فیض آبادی گفــت: هدف از ایــن رکاب زنی 
پاسداشت یاد شــهید مراد دهقان از شهدای 
مرزبان و دیدار با مادر این شــهید مشــهور به 
»ننه مراد« در سیســتان و بلوچستان و شهید 
»سبیل اخالقی« شهید نوجوان دفاع مقدس 
در خوزستان اســت.این رکاب زن هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر دیگر را رکاب می زند تا با عبور از استان 
بوشهر به استان خوزستان و هورالعظیم محل 

شهادت شهید سبیل اخالقی برسد.

 برگزاری ۵۰ جشن انقالبی
 در مناطق مختلف شهر 

۵۰ جشن در مناطق مختلف شهر اصفهان در 
ایام ا... دهه فجر برگزار مي شود. دبیر اجرایی 
ویژه برنامه های دهه فجر ســازمان فرهنگی، 
تفریحی شــهرداری اصفهان با اشــاره به آغاز 
برنامه های دهه فجر از ســاعت هشــت صبح 
روز ۱2 بهمن، اظهــار کرد: ایــن برنامه با نام 
»تولد انقالب« صبــح روز ۱2بهمن همزمان 
با ورود امــام خمینی )ره( به کشــور از مقابل 
شهرداری مرکزی با سخنرانی شهردار اصفهان و 
با محوریت برنامه های شاد، پاراموتور، موسیقی 

و بسیاری از برنامه های هنری  برگزار شد.
 مرتضی رشــیدی با اشــاره به انتخاب شــعار

» به نام ایران« بــرای تمام ویــژه برنامه های 
دهه فجر، افزود: از دیگر برنامه های ســازمان 
می توان بــه ویــژه برنامه جنگ شــهری در 
ورزشــگاه پیروزی در روزهای ۱۹ و 2۰ بهمن 
اشاره کرد که این برنامه صبح ها ویژه مدارس و 

بعدازظهرها ویژه عموم شهروندان است.
رشــیدی به اقدام جدید ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در جهت 
دعوت از هنرمندان هنرهای تجســمی برای 
حضور در این مکان اشــاره کــرد و گفت: قرار 
است تا روبه روی برج جهان نما و هتل عباسی 
تابلوهای یــک در یک در اختیــار هنرمندان 
هنرهای تجســمی قرار گرفته تا به خلق آثار 
مختلف در زمینه انقــالب و حضرت زهرا)س( 
بپردازند و مردم نیز از نزدیک با هنر آنان آشنا 
شــوند. وی به فضاســازی ویژه برنامه روز 22 
بهمن و راهپیمایی توسط این ارگان اشاره کرد 
و ادامه داد: این برنامه نیز قرار است با همراهی 
سازمان و شــهرداری با برگزاری جشن، پرواز 

بالن و پاراموتور اجرا شود.

رییسکمیتهقرآنستاددههفجراستان
اصفهان:

 قرآن، خاستگاه انقالب 
و ابزار صیانت از آن است 

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان در جمع 
مبلغین سازمان تبلغیات اسالمی به روایتی از پیامبر 
اکرم)ص( در خصوص اهمیت انس با قرآن اشاره 
کرد و گفت: پیامبر)ص( فرمودند »اگر می خواهید 
چون انسان های سعادتمند زندگی کنید و همچون 
شهدا بمیرید، قرآن را در زندگی خود جاری و ساری 
کنید؛ چرا که قرآن سخن خداوند و نگهدار شما از 
گزند شیطان است و موجب سنگینی میزان اعمال 

شما در روز قیامت خواهد بود«.
حجت االسالم رحمت ا... اروجی با اشاره به چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی و خاستگاه آن، 
افزود: قرآن کریم نه تنها کتاب انقالب اسالمی است، 
بلکه در حقیقت سالح محافظت و مقاومت انقالب 

هم، قرآن کریم است.
رییس کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان اصفهان 
افزود: افتخار ما این اســت که معمار کبیر انقالب 
اسالمی خود مفسر و معلم قرآن بودند و هم اکنون 
نیز کشتی انقالب به دست ناخدایی است که یگانه 

دهر، مفسر، قاری و مبین قرآن کریم است.
وی با اشــاره به ســنگینی وظیفه آحاد ملت در 
 شرایط کنونی نظام اسالمی گفت: دشمنان مکتب

 اهل بیت)ع( و معارف نــاب قرآن کریم، در عرصه 
جنگ تبلیغی هجمه ای کامال نابرابر را علیه انقالب 
اسالمی راه انداخته اند ولی مثل همیشه این انقالب 

از سختی ها عبور خواهد کرد.
حجت االسالم اروجی به آیه 2 سوره طالق اشاره 
کرد و افزود: هیچ گاه در مکتــب اهل بیت علیهم 
السالم بن بست وجود ندارد و حقیقت مطلب این 
است که هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه 

نجاتی برای او فراهم می کند.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستاناصفهان
خبرداد:

اجرای ۷۱ طرح میراث فرهنگی 
همزمان با دهه فجر

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در جمع 
مرمت گران پیشکســوت میراث فرهنگی استان 
با تبریک فرارســیدن ایام پیروزی انقالب اسالمی 
ایران گفت: همزمان با فرا رســیدن دهه مبارک 
فجر و ایام پیروزی انقالب اســالمی در ایران، ۷۱ 
طرح و برنامه فرهنگی و هنری در سه حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری در پهنه 
اســتان اصفهان افتتاح و اجرا می شــود.فریدون 
الهیاری افزود: بــا توجه به نیاز اســتان اصفهان 
به توسعه زیرســاخت های گردشــگری، تالش 
کرده ایم تا با هدف گذاری مناســب در این زمینه، 
در بخش های مختلف از جملــه ایجاد واحدهای 
اقامتــی گام برداریم؛ لذا در همین راســتا در ایام 
دهه فجر با تالش فعاالن گردشــگری اســتان و 
حمایت های بخش دولتی دو هتل ســه ستاره در 
شهرســتان های اصفهان و نطنز بــه بهره برداری 
می رسد.الهیاری تاکید کرد: با افتتاح این دو هتل، 
۱۴۹ اتاق و ۳۵۰ تخت به ظرفیت اقامت اســتان 
افزوده شده و از این طریق ۷۵ فرصت شغلی جدید 
برای دانش آموختگان گردشــگری استان ایجاد 
می شود؛ همچنین با حمایت بخش دولتی، ۳۵۰ 
 میلیارد ریال در این دو طرح توسط بخش خصوصی 
سرمایه گذاری شده است.مدیرکل میراث فرهنگی 
استان با اشــاره به ســایر طرح های این اداره کل 
که در ایــام دهه فجر افتتاح می شــود، گفت: هم 
اکنون 2۳۰ اقامتگاه بوم گردی در استان اصفهان 
فعال است و این استان در این زمینه رتبه نخست 
کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین در 
راســتای اجرای سیاست گســترش گردشگری 
در پهنه استان و توســعه فعالیت های فرهنگی و 
اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچک استان، ۱۴ 
 اقامتگاه بوم گردی همزمان با دهه مبارک فجر به 

بهره برداری می رسد.

فرزانهافسرطه

آیین زنگ گلبانگ سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
ایران با حضور اســتاندار اصفهان، مدیران اجرایی 
و مســئوالن آموزش و پرورش درهنرستان فنی 

ماندگار ابوذر برگزار شد. 
عطایی،رییس آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای 
دانش آموز، دوران انقالب اسالمی را منحصربه فرد 
خواند و با اشاره به تالش های امام )ره(، ایجاد نگاه 
دینی، بلوغ فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
مردم را برای برقراری حکومت اســالمی در قالب 
والیت فقیه الزم دانســت و مردم ســاالری دینی 
 را مرهــون تالش ملــت و تاثیر اعتقــادات دینی 
خواند. سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان دراین مراسم با اشــاره به  سابقه بیش از 
8۰ سال فعالیت هنرســتان ماندگار ابوذر و نقش 
دانش آموزان این هنرستان در انقالب و بیشترین 

شــهید در دوران دفاع مقدس، مهم ترین دغدغه 
نظام را اشتغال و بیکاری نامید و بر اهمیت مهارت 
آموزی تاکید کرد. وی گفت: این آموزشــگاه تاثیر 
 بسزایی در ایجاد اشــتغال، تولید و صنعت داشته
 است. محمدجواد احمدی افزود: به صدا درآمدن 
زنگ گرامیداشــت ســالروز پیــروزی انقالب در 
این آموزشــگاه باید با این دیدگاه باشد که کار و 
کارآفرینی، اشتغال و مهارت آموزی تقویت شود.  
استاندار اصفهان هم با ابراز قدردانی از رشادت ها 
و ایثارگری های نسل اول انقالب، نیروهای بسیج، 
ارتش و ســپاه در تحقق نظام جمهوری اسالمی، 
خاطرنشان کرد: باید برای حفظ وحدت و صداقت، 
ســالمت، پاکی،استکبارســتیزی و ایستادگی به 
عنوان دســتاوردهای انقالب تالش کنیم. وی با 

اشــاره به فعالیت گروهک های سیاسی و تحمیل 
جنگ در اوایل انقالب، همت مردم در ســرکوب 
کردن همه توطئه ها را ســتودنی خواند.محسن 
مهرعلیــزاده  در بخش دیگری از ســخنان خود، 
گفت: شــخص کاردان و متعهد بایــد جایگزین 
کسی شود که اشــتباه می کند و یا کار بلد نیست. 
وی کشــور ایران را دارای ســابقه متمدن دینی 
خواند و بیان کرد: کسانی که خود را ژاندارم خلیج 
می دانستند، نوکری آمریکا را می کردند و این در 
شأن ملت ایران نبود. مهرعلیزاده تصریح کرد: نباید 
شرایطی را در داخل فراهم می کردیم که دشمنان 

بتوانند علیه ما متحد شوند.
 وی تاکید کــرد: اکنون باید بــرای ایجاد امنیت 
و تثبیت شــرایط داخل به منظــور فرصت های 

ســرمایه گذاری و رشــد و توســعه تالش کنیم.
مهرعلیزاده خطاب به دانش آموزان گفت: شــما 
آینده کشور هســتید و باید برای آینده بخوانید، 

تحلیل کنید و آینده را بسازید. 
همانگونه که ما بــه عنوان جوانــان اوایل انقالب 
توانستیم با حفظ شرافت ایران به اینجا برسیم، شما 
جوانان پیشرو و مسئوالن آینده کشور باید افرادی 
توانمند باشید و به رشــد فکری مردم دقت کنید. 
همچنین عملکرد سیاسی مســئوالن را بررسی و 

تحلیل کنید. 
استاندار اصفهان بااشــاره به اهمیت جریان آزاد 
اطالع رسانی و شــفافیت و تاکید رییس جمهور 
بر تحقق حقوق شهروندان، این اصول را از مبانی 
تعالی جامعه دانست که دانش آموزان و نسل جوان 

فعلی باید مطالبه کنند. 
در خاتمه زنگ گلبانگ ســی و نهمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی توســط استاندار اصفهان 

به صدا درآمد.

درآیینسیونهمینسالگردپیروزیانقالب:
 زنگ گلبانگ سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران

 نواخته شد

رییس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
در دیدار  با اســتاندار اصفهان گفت: استان 
اصفهان دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی 
است و این اســتان هویت فرهنگی خود را 
حفظ کرده اســت.غالمعلی حدادعادل با 

اشاره به هوش، استعداد هنری و اعتقادات مذهبی مردم این شهر عالم پرور گفت: اصفهانی ها در صنعت 
و فرهنگ سابقه دیرینه ای دارند به طوری که این شهر نمادی از تمدن و فرهنگ اسالمی ایرانی محسوب 
می شــود.حداد عادل نبود موزه متمرکز برای نمایش آثار هنری اصیل این شــهر را از کمبود های این 
استان فرهنگی برشمرد و اظهار کرد: این شهر با وجود فعاالن عرصه هنر نیازمند ایجاد موزه ای متمرکز و 
تخصصی برای گردآوری آثار هنری این شهر هنرپرور است.رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره 

به بحران آب زاینده رود، بر رفع این مشکل با تالش همگانی مردم و مسئوالن تاکید کرد.

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: مرمت حمام خسروآقا که به دلیل 
قدمت زیاد فرســوده شــده، در دو فاز انجام می شود، 
اکنون فاز اول آن در ضلع غربی حمام ، بازسازی طاق 
چشمه های چهارحوض و قسمت گرم خانه در دست 

احیا و مرمت است و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.حسین جعفری با بیان اینکه مرمت فاز دوم حمام خسروآقا 
در سال آینده آغاز می شود، افزود: این پروژه با اعتبار 2۰۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبارات منطقه سه انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان یک شهر تاریخی است، از همین رو حفظ و نگهداری از این آثار یکی از دغدغه های مهم 
مدیریت شهری محسوب می شود.حمام خسروآقا از بناهای ارزشــمند دوره شاه سلیمان صفوی است که به دست 
شخصی به نام خسروآقا بنا شد.، این حمام از ســمت جنوب به میدان چهارحوض، از سمت شرق به بازارمسگرها و 

میدان امام)ره(، از سمت غرب به کاخ چهلستون و میدان امام حسین)ع( منتهی می شود.

رییسفرهنگستانزبانوادبفارسی:

اصفهان نمادی از تمدن و 
فرهنگ اسالمی ایرانی است

مدیرعاملسازماننوسازیوبهسازی
شهرداریخبرداد:

مرمت فاز اول حمام 
خسرو آقا تا پایان سال

مدیر ترافیک شهری شــهرداری اصفهان گفت: ایجاد پارکومترها و 
توسعه آن در سطح شــهر اصفهان می تواند پارک دوبل خودروها را 
کاهش و فضای پارک در حاشیه خیابان ها را ساماندهی کند.مسعود 
بنده خدا اظهــار کرد: با وجود پارکینگ های متعدد در مرکز شــهر، 
شهروندان تمایل زیادی به اســتفاده از پارکینگ ها ندارند و بیشتر 
ترجیح می دهند خودروی خود را در حاشــیه خیابان  پارک کنند و 
همین موضوع باعث پارک های دوبــل و راه بندان های طوالنی مدت 

می شــود. وی تاکیدکرد: متاسفانه اکنون دسترســی راحت تر برای 
مردم مالک است و رانندگان اصرار دارند هنگام انجام کاری، خودروی 
خود را در نزدیک ترین محل ممکن پارک کنند.مدیر ترافیک شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه فرهنگ استفاده از پارکینگ باید در 
بین مردم نهادینه شود، گفت: با توجه به ظرفیت خالی پارکینگ های 
شهر و اشباع ظرفیت پارک های حاشیه ای، آموزش و فرهنگ سازی 
برای افزایش تمایل شهروندان به استفاده از پارکینگ ها امری مهم و 

ضروری است.وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر طرح های زیادی 
برای ساماندهی پارک های حاشیه ای از جمله طرح پارکومتر، پارکبان، 
موبایل پارک در کالنشهرها اجرا شده است، افزود: قرار است در اصفهان 
با همکاری پلیس راهور، ۱۴ خیابان شــهر به سیستم پارکومترهای 
هوشمند مجهز شود. بنده خدا ادامه داد: ایجاد پارکومترها و توسعه 
آن در سطح شهر اصفهان می تواند پارک دوبل خودروها را کمرنگ و 

فضای پارک در حاشیه خیابان ها را ساماندهی کند.

مدیرترافیکشهریشهرداریاصفهان:
پارک های حاشیه ای با اجرای طرح پارکومتر ساماندهی می شوند

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با بیان اینکه معرفی استکبار 
جهانی به مردم، رسالت روحانیت است، گفت: مبارزه با ظلم و ستم وظیفه 
دینی و انقالبی همه آحاد جامعه است و پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی، 

امروز نوبت مبارزه با استکبار جهانی است.
حجت االسالم محمدرضا صالحیان با بیان اینکه دین و سیاست با هم است و 
از هم جدا نیست، افزود: مبارزه با ظلم و ستم دستور قرآنی است و همانند نماز 
و روزه واجب است؛ آنهایی که نماز می خوانند اما با مبارزه با ظلم و ستم کاری 
ندارند؛ آنهایی که حج می روند اما برایشان مهم نیست، چه کسی بر سرشان 

حکومت می کند؛ این افراد نمی توانند مسلمان کاملی باشند.
رییس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه اســتان اصفهان با بیان اینکه 
روحانیت در راســتای مبارزات انقالبی خود، در حقیقت به وظیفه دینی و 
انقالبی خویش عمل کرده اســت، تصریح کرد: روحانیت در مبارزه با ظلم 
و ستم و مصادیق آن حضور داشــته و خواهد داشت و نهضت را فرماندهی و 

مدیریت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: رسالت طالب و روحانیت این است که ظالم و ستمگر 
را به مردم معرفی کنند که مصداق آن، همان اســتکبار جهانی است که در 

گوشه و کنار دنیا، هر فساد، جنگ و فتنه ای زیر سر آنهاست تا مردم با خون 
علوی، فاطمی و حسینی که در رگ هایشان دارند، وظیفه خود در مقابل ظالم 
و ستمگر بین المللی را انجام دهند.حجت االسالم صالحیان گفت: امروز پس 
از سرنگونی ظالم و ستمگر در داخل کشور، نوبت به استکبار جهانی رسیده 
اســت؛ در حقیقت باید تاریخ انقالب مرحله به مرحله طی شود، تا پرچم به 

دست صاحب اصلی اش سپرده شود.
به گفته وی، نمی شود در مرحله نخست که سرنگونی شاه بود، متوقف شد 
باید مشکل بشریت که همان استکبار جهانی است برطرف شود.وی با بیان 

اینکه روحانیت وظیفه دارد از نظر فکــری، قرآنی، روایی و اعتقادی با مردم 
صحبت کند، یادآور شد: نیروسازی و کادرسازی برای انقالب اسالمی یکی از 
وظایف ماست؛ متاسفانه دانشگاه و حوزه به سهم خود کادرسازی نکرده است.

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان با اشاره به ضعف 
تربیت مدیر کارآمد انقالبی در کشــور بیان کرد: مدیر هــر چه متعهدتر و 
کارآمدتر باشد، فیش نجومی، اختالس و کم کاری نخواهیم داشت و درواقع 
مدیریت ها همانند شهید رجایی، جهادی می شود و مدیران خود را وقف کار 

می کنند و دیگر مادیات برای آنان مطرح نیست.

رییسشورایسیاستگذاریائمهجمعهاصفهان:
معرفی استکبارجهانی به مردم ، رسالت روحانیت است
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امام رضا عليه  السالم :
مهريه هاى زنان را سنگين نگيريد  كه باعث كدورت و دشمنى مى شود.
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معتقد هستید که افکار و اعتقادات شما   
واقعیت هستند:

عزت نفس پایین نتیجه سال ها نگرش و الگوهای 
فکری آشفته و پریشان است. چیزی در گذشته 
شما با احساس » کمتر بودن« یا »بی ارزشی« 
شما در ارتباط است. آن ماجرای به وجود آورنده 
این احساس اکنون به پایان رسیده است؛ اما افکار 
و احساسات شــما در مورد آن ماجرا همچنان 
در جریان اســت و آن را به گونه ای برای شــما 
مجســم می کند که گویی مثل ماجرای اصلی 
واقعیت دارد. افکار و باورهای شما چیزی بیش 
از عادت های بی روح و بی شــکل هوشــمندی 

نیستند.
  اقدام مثبتی انجام نمی دهید:

به جای آنکه در ذهن خود مشغول نشخوار کردن 
احساسات بد و ناخوشــایند در مورد خودتان 
باشید، کاری مثبت و ســازنده انجام دهید. این 
حرکت به ویژه زمانی موثر خواهد بود که اقدام 
صورت گرفته با بهبود و ارتقای حوزه ای مرتبط 
باشد که عزت نفس شــما در آن کاهش یافته 

است.
 به عنوان مثال، اگر احســاس ناخوشایندی در 
مورد وزن خودتان داریــد، پیاده روی یا ورزش 
کنید. اقدام کردن موجب می شود که احساس 
کنید که کنترل سرنوشــت شــما در دستان 

خودتان است.
بیــش از حد به ظاهر خــود اهمیت    

می دهید
من در پژوهشی که در زمینه عزت نفس انجام 
دادم دریافتم که بیشتر افراد از ظاهر خودشان 
بیزار هستند و در نتیجه احساس بدی را در مورد 
خودشان تجربه می کنند. ما در جهانی زندگی 
می کنیم که جوانی و زیبایی در آن پرســتش 
می شود؛ اما در واقعیت با توجه با استانداردهای 

رسانه ای بیشتر مردم زیبا نیستند.  
  بیش از اندازه در مورد افکار دیگران 

نگران هستید
شما چه مقدار زمان به مقایسه خودتان با دیگران 
و اینکه »ظاهرشان چگونه اســت«، » اموال و 
دارایی های آنها چیست« یا »دستاوردهایشان 
کدام اســت « اختصاص می دهید؟ مقایســه 
خودتان با دیگــران تخریب کننده عزت نفس 

شماست. 

مهارت زندگی

 نشانه هایی که  از عزت نفس
 پایین شما خبر می دهد)2(

پیمان حلف الفضول  
بیست سال قبل از بعثت پیامبر)ص( درست در دورانی که ایشان بیست 
سال داشــتند، اتفاقی از این قرار افتاد: روزی مردی از قبیله  بنی زبید 
کاالیی به عاص بن وائل فروخت. عاص کاال را تحویل گرفته بود ولی بهای 
آن را نمی داد . آن مرد به ناچار باالی کوه ابوقبیس رفت و فریاد برآورد: 
»ای مردان! به داد ســتمدیده ای دور از طایفه و کسان خویش برسید، 
همانا احترام، شایسته کسی اســت که خود در بزرگواری تمام باشد و 
فریبکار را احترامی نیست«. مردانی که درکنار کعبه بودند از این سخن 
تحریک شــدند و جمعی از قبایل در خانه عبدا... جمع شدند و پیمان 
بستند برای یاری ستمدیده همدست باشند و اجازه ندهند که در مکه 
برکسی ستم شود. پیامبر هم در این پیمان شرکت داشت، بعد حرکت 
کردند و پول آن مرد را به او بازگردانیدند. بعدها که رسول خدا به پیامبری 
مبعوث شد، می فرمود: در خانه عبدا... در پیمانی حضور داشتم که اگر در 

اسالم هم به مانند آن دعوت می شدم، می پذیرفتم. 
  انس بن نضر

 انس بن نضر، عموی انس بن مالک خادم پیامبــر)ص( بود او چون در 
جنگ بدرحاضر نبود به پیامبر)ص( عرض کرد: یا رسول ا... در جنگی 
که برای شما پیش آمد من نبودم، اگر بار دیگری جنگی پیش آمد عهد 
می کنم در آن شرکت کنم چون جنگ احد پیش آمد حاضر شد و پس 
از آنکه در میان مسلمانان شایع شــد که پیامبر)ص( کشته شد بعضی 
گفتند کاش نماینده ای داشــتیم و نزد رییس منافقین عبدا... بن ابی 
می فرستادیم تا برای ما از ابوسفیان امان بگیرد. برخی دیگر دور نشسته 
و دست روی دســت نهادند تا چه پیش آید. عده ای دیگر گفتند: حال 
 که محمد)ص( کشته شد، به دین ســابق خود برگردید. انس بن نضر 
می گفت: خدایا از آنچه این جمعیت پیشنهاد می کنند بیزاری می جویم. 
بعد گفت: اگر محمد)ص( کشته شده خدای محمد)ص( زنده است بعد از 
پیامبر زندگی برای چیست؟ جنگ کنید برای همان مقصودی که رسول 
خدا می جنگید! سپس شمشیرش را کشــید و با  دشمن طبق عهدی 
که کرده بود جنگید تا شهید شد. پس از شهادت حدود  هشتاد زخم و 

جراحت و جای تیر و نیزه بر بدنش بود. 

باغ 
کاغذی

مجموعه هفت جلدی »داســتان های انقالب« که توســط               
محمدرضا سرشــار گزیده و ویرایش شــده، شامل منتخب 
داستان های کوتاهی است که تاکنون درباره انقالب اسالمی 
ایران نوشته و منتشر شده اســت.  داستان های این مجموعه 
که به تازگی توسط سوره مهر منتشر شده، به قلم نویسندگان 
شناخته شده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به رشته تحریر 
درآمده است. این گروه سنی )نوجوان( با خوانش این مجموعه 
می توانند با حال و هوا و روزهای منتهــی به پیروزی انقالب 

اسالمی آشــنا شــوند. عناوین این هفت مجموعه به ترتیب 
عبارتند از: »به دنبال پدر«، »پای تخته سیاه«، »همه گفتند 
مرگ بر شاه«،»نوشته روی دیوار«، »غریبه ها«، »جاسوس« و 
»امام می آمد« است. هرکدام از این کتاب ها مشتمل بر چند 
سری داستان است که به قلم نویسندگانی از نسل انقالب به 
رشته تحریر در آمده اســت مثال در مجموعه به دنبال پدر 6 
داستان با نام های روزی دیگر، مش قاسم، آقاجان، شب های 

انقالب ، محمد ناصری و به دنبال پدر قرار گرفته است.

داستان های انقالب  عهد و پیمان

 اولین زیردریایی نظامی جهان کجا و چگونه ساخته
 شد؟ 

این شاید سوالی باشد که به ذهن هر کسی خطور کند. این 
وسیله نقلیه شناور که می تواند در زیر سطح آب حرکت 
کند و به ژرفایی برسد که غواصان به آن دسترسی ندارند 
طبق گفته تاریخ نویســان در ســال ۱۷۲۱ میالدی در 

روسیه ساخته شد. 
اولین زیردریایی نظامی جهان و نحوه ساخت بارها مورد 
اختالف تاریخ نویســان بوده اســت؛ اما در سال ۱۷۱۸ 
یک نجار روسی به نام Yefim Nikonov به پیتر کبیر 
نوشت که می تواند یک وسیله مخفی بسازد که می تواند 
زیر آب حرکت کند و همه کشتی های دشمن را با توپ 
نابود کند؛ بنابراین همین موضوع باعث شــد که تزار در 
خصوص این ایده کنجکاو و عالقه مند شود، بنابراین این 
نجار یعنی Yefim Nikonov را به ســنت پترزبورگ 
 دعوت کرد و از او خواســت که ساخت و ســاز را شروع 

کند.
با این حال بعد از ۳ سال تالش ســرانجام نجار توانست 
در ســال ۱۷۲۱ ســاخت مدل را تمام و آن را در حضور 
پیتر آزمایش کند. پیتر کــه از نتیجه آزمایش راضی بود 
به او دستور داد که یک نمونه کامل از این کشتی جنگی 

مخفی بسازد. 
سرانجام اولین زیر دریایی نظامی جهان، زیردریایی بود 
که با چوب و به شکل یک بشکه ســاخته شد و مجهز به 

لوله آتش بود. 
فــرض می شــد ایــن زیردریایی به کشــتی دشــمن 
نزدیک می شــود، لوله های آتش بیرون از آب قرار می 
گیرند و کشــتی های دشــمن را با مخلوط مــواد قابل 
احتراق منفجر می کننــد. اولین آزمایــش زیردریایی 
در پاییز ۱۷۲۴ انجام شــد و یک فاجعه بــه وجود آورد 
 چون زیردریایی غرق شــد، بــه زیر آن ضربــه خورد و 

شکست.

 با اولین زیردریایی نظامی جهان آشنا شوید
دانستنی ها

حرف حساب

آدم وقتی بیمار می شــود قدر زندگی اش 
را می داند

اگــر ندانیم که مــی میریم طعم زنــده بودن را 
نمی توانیم بچشیم و بدون دریافت شگفتی شگرف 
زندگی، تصور مرگ نیز ناممکن اســت.روزی که 
پزشک به مادربزرگش خبر داد بیماری اش العالج 
است چیزی بدین مضمون بر زبان آورد  :» تا این 
لحظه نفهمیده بودم، زندگی چه زیباست« تاثر آور 
نیست که آدم باید بیمار شود تا بفهمد زنده بودن 

چه نعمتی است؟ 
»دنیای سوفی«
یوستین گوردر

جدول شماره 2349

 افقی 
۱- دوست بي یا - میوه و شکر فراوري شده - روشن 

و آشکار
۲- شکارچي - پراکنده و متالشي شدن

۳- نفس - پسوند رنگ ها - هر استان خودمختار 
آمریکایي - سوره بعد از فاطر

۴- آزاد - مزه اي ناخوشــایند - خــط دوخت در 
لباس - دهان جمع و جور

5- ازدواج - پول رایج در بنگالدش
6- دریده و پاره - رماني از جین اوستین انگلیسي 

- عبادتگاه یهودیان
۷- یاور چوپان - ردیف کردن به ترتیب اهمیت - 

زنگ و جرس
۸- عیب و ننگ - مخزن ازت و اکسیژن - مالمت 

کردن - میوه سازگار با گلو
9- پرحرف - آزردن - لباسي براي زنان روستایي

۱0- تاج - وصف بستني ارزان - قاره سبز
۱۱- وسیله حمل مصالح ســاختماني توسط دو 

نفر - کودک وابسته به مادر
۱۲-  مکان بي خطر - پیروان هر پیامبر - کورک 

چرکین - میوه اي پر طرفدار
۱۳- دســت و ســلطه - دورافکندن - شایسته و 

سزاوار - مگس پران حیوانات
۱۴- مؤلف »قاموس المحیط« کــه لغت نامه اي 

معتبر در زبان عربي است - روایتگر
۱5- اورنگ شاهي - نمایشــي از ویلیام شکسپیر 

- خصم و عدو
عمودی

۱- محل صدور، جاي بازگشت - مبارک و همایون 
- وفا کردن

۲-  ترکیب کنایه آمیز به معناي آسمان آبي - اداره 
کننده تشکیالت

۳-  درون - پسوند قیدها - قطاع الطریق - همسایه 
تهران

۴- تولید کننده مروارید - مایعي بیهوش کننده - 
نوعي پارچه نخي - پوسیده

5- مکان مقدس براي پیروان زرتشت - پیکار و نزاع
6- دومین سد احداث شده روي جاجرود - خورشید 

- مثل و مانند
۷- گل سرخ - روحاني مبارز تبریزي در اواخر دوره 

قاجار - ظرفي در مطبخ
۸- قیمت - کشوري در جوار عمان و عربستان - غده 

تیروئید متورم شده - صبح زود
9- ماهواره ایراني - شهري بزرگ در استرالیا - تلمبه 

خون
۱0- نام خراسان در دوران هخامنشیان و اشکانیان 

- نمد زیر زین - تیراندازي
۱۱- نویسنده فرانسوي »بابا گوریو« - دخالت کردن

۱۲- ســرزمین بدون کوه و تپه - ضد تند - نهي از 
رفتن - عنوان اشرافي در انگلستان

۱۳- صداي دهن کجي - از اشــکال هندســي - 
پرداختي از شبکه بانکي - غذایي متنوع

۱۴- ارمغان - این ادیب فرانسوي در سال ۱90۱ 
اولین نوبل ادبیات را به چنگ آورد

۱5- نویسنده نوبل گرفته دانمارکي در سال ۱9۴۴ 
- هر موجود هرس انگیز - کره خاکي خودمان
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سیره بزرگان

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای شبکه برق رسانی و روشنایی مرکز 
برزنهای دوم و سوم و ســایر مکانهای مورد نظر در شهر جدید فوالدشهر به شــماره 96/7881/ص مورخ 
96/11/5 را از طریق ســامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه 
 پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/11/15 می باشد. 

م الف:139594

مبلغ برآورد )ریال(ردیف
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

نوع سپرده شرکت در نحوه پرداخت
فرآیند ارجاع کار

گواهینامه 
صالحیت

1

 20/620/508/406
ریال براساس 

فهرست بهای ابنیه، 
تاسیسات برقی و 
مکانیکی سال 96 
با احتساب کلیه 
ضرایب متعلقه 
و مبلغ تجهیز 

وبرچیدن کارگاه به 
صورت مقطوع

 1/031/025/420
ریال 

پرداخت حداقل شصت 
درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیت های 
تائید شده از طریق 

تهاتر با اراضی و 
واحدهای موجود با 
کاربری مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر 
به قیمت کارشناسی 
روز وپرداخت مابقی 
یا به صورت نقدی و 
یا ازطریق اوراق یا 

اسناد خزانه اسالمی در 
صورت تخصیص صورت 

می گیرد. 

1- ضمانت نامه بانکی و یا 
ضمانت نامه های صادره از 
سوی موسسات اعتباری 
غیربانکی که دارای مجوز 

فعالیت از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران هستند، در وجه 
شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر دارای حداقل 

اعتبار سه ماه و قابل تمدید 
به مدت سه ماه 2- فیش 
واریزی به حساب شماره 
2173690305004 سیبا 

بانک ملی بنام تمرکز وجوه 
سپرده شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

داشتن حداقل 
پایه پنج در 
گرایش نیرو 
)از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان 

مدیریت و 
برنامه ریزی 

سابق((

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/11/15 تا روز دوشنبه 96/11/23.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/12/5.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 96/12/6.

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
فوالدشهر، بلوار ولیعصر، میدان ولیعصر، کدپستی 8491741111، صندوق پستی 167- 84915

تلفن: 5-03152630161 دورنویس: 03152634181
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 

88969737 و 85193768
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