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وقتی ایستگاه های دوچرخه از سطح شهر برچیده می شود؛

اصالحات سلیقه ای!
4

 چشم شهر روشن!
بخش اول فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس، با حضورویدئوکنفرانسی رییس جمهور افتتاح  شد؛

11

قلعه نویی مچ شفر را خواباند
ذوب آهن2-استقالل1

1

منتظر اقدام جدی شهرداری اصفهان برای گرمخانه دوم هستیم
مدیر خیریه پایان کارتن خوابی عنوان کرد:

8

 تقدیر وزیر صنعت از تکمیل چرخه تولید فوالد در اصفهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

3

دیدار ذوب آهن-اســتقالل تهران از ساعت 15 روز گذشته در 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان آغاز شد. اســتقاللی ها که بعد از 
پیروزی برابر صنعت نفت و صعود به فینال جام حذفی، انگیزه زیادی داشتند تا با 

پیروزی برابر ذوب آهن به رتبه سوم جدول رده بندی 
صعود کنند، با تمام قوا به اصفهان آمدند. آن ســوی 
میدان، ذوبی ها قرار داشتند که در صورت پیروزی در 
این بازی می توانستند به رتبه دوم جدول رده بندی 
صعود کنند و به همین دلیل به چیزی جز پیروزی در 

این بازی فکر نمی کردند.
نیمه اول بازی استقالل برابر ذوب آهن، با برتری آبی ها 
آغاز شد و شاگردان وینفرد شفر بازی را به طور کامل 
تهاجمی دنبال کردند. استقالل با آوردن وریا غفوری 

از پشت دفاع راست به پست هافبک راست، بارها از سمت چپ دفاع ذوب آهن 
موقعیت گلزنی ایجاد کرد؛ تا جایی که امیر قلعه نویی مجبور شد در دقیقه 34 

محمد ستاری را از زمین بازی خارج کرده و قاسم حدادی فر را جانشین او کند.
استقالل در همان 15 دقیقه اول بازی 2 موقعیت خوب گلزنی را ایجاد کرد که 
با بدشانسی این موقعیت ها از دست رفت؛ اما در دقیقه 31 وریا غفوری که روز 
گذشته کامال جلو بازی می کرد، ســانتر میالد زکی پور را با یک ضربه سر وارد 
دروازه ذوب آهن کــرد. در نیمه اول ذوب آهن تمام تمرکز خود را روی ســانتر 

از جناحین گذاشت؛ اما بجز یک موقعیت، شاگردان امیر قلعه نویی نتوانستند 
خطری روی دروازه استقالل ایجاد کنند. نیمه دوم با اشتباه حسینی در بیرون 
آمدن از دروازه و ضربه سر کی روش استندلی آغاز شد و مجید حسینی توپ را از 

روی خط بیرون کشید.
دردقیقه 58 ، میالد فخرالدینی در محوطه جریمه روی 
تک گل مجید حسینی به زمین خورد و داور، صحنه 
را پنالتی تشــخیص داد. کی روش اســتندلی ضربه 
پنالتی اش را با وجود تشــخیص درست حسینی در 
دقیقه 60 وارد دروازه استقالل کرد تا بازی به تساوی 

کشیده شود.
ده دقیقه بعد،پاس زیبای حســینی ربیع عطایا را در 
موقعیت تک به تک قرار داد؛ اما سیدحسین حسینی 
به موقع بیرون آمد و توپ را مهار کرد. در حالی که تصور می شد بازی با همین 
نتیجه تساوی به پایان خواهد رسید، در دقیقه 91 ، سانتر از سمت چپ را سید 
محمدرضا حسینی با یک ضربه سر وارد دروازه استقالل کرد تا این دیدار حساس 
با نتیجه دو بر یک به سود یاران قلعه نویی به پایان برسد. امیر در مقابل تیم سابق 
خود، برد شیرینی به دســت آورد. ذوب آهن با این پیروزی به رده دوم جدول 
صعود کرد تا همســایه دیوار به دیوار پرسپولیس شود. پرسپولیس و قلعه نویی 

دوباره به هم رسیدند! 

 واکنش فرماندار اصفهان به اعتراضات 
اخیر کشاورزان شرق: 

11 صحبتی از اعتصاب نیست

افزایش ۲۰ درصدی نرخ 
موز در اصفهان

3

افتتاح  350طرح و برنامه توسط 
بهزیستی اصفهان در دهه فجر 

8

استفاده از کارت ملی هوشمند 
برای ثبت اسناد الزامی شد

11

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش خبرداد:

3

بانکداری الکترونیک برای جایگاه داران سوخت و بانک مرکزی 
مسئله ساز شد؛ 

بنزین به شرط پول نقد؟

بنزین تنها با پول نقد عرضه می شود! چند وقتی می شود 
که دیگر مردم ترجیح می دهند در راســتای بانکداری 
الکترونیک گام بردارند و کمتر، از وجه نقد در معامالت ریز  و درشت خود 

استفاده کنند؛ روشی که هم برای خریدار و...
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اقدامات جالب امــام جمعه تبریز نه تنها مردم آذربایجان شــرقی بلکه 
مردم ایران را غافلگیر کرد. حجت االســام آل هاشم، امام جمعه تبریز و 
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با حضور در مترو، اتوبوس 
و ورزشگاه جهت تماشای فوتبال ،  نشــان داد که می شود در بین مردم 
حاضر شد؛ امری که برخی مسئوالن آن را باور نداشته و مردم هم به این 

باور رسیده بودند.
دستور اخیر حجت االسام آل هاشم )که به امام جمعه محبوب تبریزی  ها 
تبدیل شده است(، مبنی بر برداشتن حفاظ های میان مردم و مسئوالن 

در نماز جمعه، ایده ای بود که با واکنش مثبت مردم و استقبال برخی از 
ائمه جمعه مواجه شد.

برخی از مسئوالن و ائمه جماعات  شــهرهای کرمان، مشهد و بجنورد 
موافقت خود را  با برداشتن نرده های بین مردم و مسئوالن اعام کردند.

حجت االســام محمدتقی رهبر، امــام جمعه موقت اصفهــان درباره 
برداشتن حفاظ بین مردم و مسئوالن در نماز جمعه به خبرنگار زاینده 
رود گفت: »من هم معتقدم که واقعا الزم نیست نرده ای برای جدایی مردم 

از ائمه جماعات و مسئوالن وجود داشته باشد.«

وی افزود: » اعتقاد من این اســت که این نرده ها برداشــته شــود. این 
اقدامات نوعی حجاب و فاصله بین مردم و مســئوالن است که آن را کار 
خوبی نمی دانم و معتقدم همه جا هم باید این رفع مانع انجام شود و در 
مکان هایی که قرار است امنیت برقرار شود دقت بیشتری صورت گیرد. 
باالخره ســواالتی را در اذهان مردم به وجود می آورد؛ البته اینکه بین 
مسئولین و مردم باید فاصله ای نباشد فقط مختص به نمازجمعه نیست. «

امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: »این نرده ها دیوار فوالدی نیستند 
که امنیت بیشتری برای مسئوالن ایجاد کند، چند عدد  لوله است که به 
هم متصل هستند، دشمن اگر بخواهد خرابکاری کند از پشت میله ها هم 
می تواند  این در حالی اســت که ورود و خروج به نماز جمعه کنترل می 
شود؛ برای اجرا شدن این ایده باید شورای تامین استان ها تصمیم گیری 
کنند، توصیه ما این است که کنترل ها توسط دستگاه های امنیتی بیشتر 

و این نرده ها برداشته شود. «
 حذف یا عدم حذف حفاظ ها در مراســم نماز جمعــه  البته مخالفانی 
هم دارد. امام جمعه شــهر قهدریجان با نظر حجت االســام آل هاشم 
 موافق نیســت و دید متفاوتی دارد. حجت االســام قاســم هاشــمی
  در گفت و گو بــا زاینده رود اظهار کرد: افــراط و تفریط در بحث فاصله

 بین مردم و مسئوالن صحیح نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه گروه های تکفیری در کشــور حضور دارند؛ 
صیانت از مردم و مسئوالن هم باید مورد توجه قرار بگیرد و در دستورکار 
باشد و در مکان هایی که نیاز به نرده است باید نرده و حفاظ وجود داشته 

باشند.
هاشمی با بیان اینکه سبک زندگی اشــرافی، مردم را از مسئوالن جدا 
می کند، ادامه داد: آن چیزی که فاصله ها را در بین مردم افزایش می دهد 
سبک زندگی هاست، نرده مسئوالن و مردم را از یکدیگر جدا نمی کند. 
عدم رسیدگی مسئوالن به مشکاتی مانند اوضاع آشفته معیشتی و مالی 
فاصله بین مردم و مسئوالن را زیاد می کند. دشمن همین را می خواهد 

که ما از مسائلی مانند امنیت غافل شویم.
امام جمعه قهدریجان با اشــاره به فعالیت هایی نظیر حضور امام جمعه 
در بین مردم در مکان های عمومــی مانند مترو ابراز کرد: این فعالیت ها 
 و حضور ائمه جمعه بســیار خوب و موثر هســتند و امیدوارم ادامه دار 

باشد.

شرایط جدید دختران عربستانی 
برای ازدواج

شــرایط جدید دختران عربســتانی برای ازدواج 
به یکی از موضوعــات جذاب روزهــای اخیر در 

شبکه های اجتماعی تبدیل شده است .
پس از آنکه زنان در عربستان پس از سال ها موفق 
به کسب برخی حقوق خود شدند، اینک دختران 
دم بخت شــرایط جدیدی برای نامزدهای خود 
تعیین می کنند. شروطی مانند موافقت با حضور 
در ورزشگاه، داشتن حق رانندگی، سفر با دوستان، 
کار کردن ولو در شیفت شــب، خوابیدن در خانه 
برادر و برخی دیگر از شرایط که تاکنون در جامعه 

عربستان رسم نبوده است.

طرح جنجالی کاخ سفید برای 
»حمله محدود« به کره شمالی

در شــرایطی که تنش ها در شــبه جزیره کره در 
هفته های گذشته روند کاهشــی داشته و فرآیند 
گفت وگوها از ســر گرفته شده اســت، گزارش 
رســانه های آمریکایی از طــرح جنجالی در کاخ 
سفید برای »حمله محدود« به کره شمالی با هدف 

گرفتن امتیاز در پای میز مذاکره حکایت دارد.
 این راهبرد کــه با عنوان حملــه »بینی خونی« 
شــناخته می شــود، می تواند منطقه را به سمت 
جنگی تمام عیار ســوق دهد. به همین جهت این 
راهبرد در میان دولتمردان آمریکا به ویژه وزیران 
امورخارجه و دفاع با مخالفت مواجه شده است که 
خواستار احتیاط بیشتری در برخورد با بحران شبه 

جزیره کره هستند.

کشته شدن ۳۰ تروریست در 
منطقه سرنگونی جنگنده روسی

خلبانان جنگنده های ســوری ســاعتی پس از 
ساقط شــدن پرنده آهنین یکی از همرزمانشان 
در ادلب، این منطقه را با بمب های هدایت شونده 
هدف قرار دادند و 30 تروریست وابسته به ارتش 
آزاد را کشتند. ســاعتی پس از ساقط شدن یک 
جنگنده سوخو 25 روسیه در استان ادلب سوریه، 
جنگنده های روس این منطقه را مورد حمله قرار 
دادند. آنطور که خبرگزاری اینترفاکس خبر داده، 
در حمله انتقام جویانــه روس ها، بیش از 30 عضو 
گروهک تروریستی جیش النصر وابسته به ارتش 
آزاد ســوریه کشته شــده اند؛ وزارت دفاع روسیه 
گفته که در این حمله از بمب های هدایت شونده 

استفاده شده است.
جنگنده نه چندان مدرن سوخو 25 روسیه با آتش 
یک ســاح دوش پرتاب در منطقه تحت سیطره 
یکی از گروه های تروریســتی اقماری ارتش آزاد 

سوریه ساقط شد.

تروریست ها فیلم کشته شدن 
خلبان روسی را منتشر کردند

گروه تروریستی تحریر الشام )جبهه النصره سابق(  
فیلم کشته شدن خلبان روسی را منتشر کرد که 
هواپیمای وی ساعاتی پیش در آسمان ادلب واقع 
در شمال غرب سوریه سرنگون شده بود. این فیلم 
نشان می دهد که )بعداز انهدام جنگنده( خلبان در 
یک منطقه صخره ای سقوط می کند. تحریر الشام 
با انتشــار این فیلم، درواقع مسئولیت سرنگونی 
جنگنده سوخوی 25 روســی در ادلب را برعهده 

گرفته است.

 امام جمعه شهر قهدریجان:

زندگیاشرافی،مردمراازمسئوالنجدامیکند

 نظرات  ائمه جمعه برای برداشتن حائل و نرده های بین مردم و مسئوالن در نماز جمعه ها متفاوت است؛ اما این اقدام در چند استان 
اجرایی شده  که برای تدوام این مسئله، شورای تامین استان ها باید تصمیم گیری کنند.

پشت پرده تالش های امارات 
برای اصالح برجام

تهدیدها و فشارهای اقتصادی ترامپ، امارات را 
مجبور به حمایت از اصاح برجام کرده است. وی 
در اظهارات ضد ایرانی خود گفت: امارات متحده 
عربی از همان ابتدا به موضوع برجام خوش بین 
نبوده و هم اکنون برای اصاح این توافق  و مقابله 
با رفتار خصمانه و گســتاخانه ایران در منطقه 

تاش می کند.

توضیحات دادستان کل کشور 
درباره وضعیت دوتابعیتی ها

حجت االسام محمد جعفر منتظری، دادستان 
کل کشــور درخصوص دوتابعیتــی ها گفت: 
دو تابعیتی ها برخاف صراحــت قانون ایرانی 
هســتند اما از یک کشــور اجنبی هم تابعیت 
می گیرند. اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی 
نیســت؛ اما اگر بخواهند در هر رده ای خدمت 
دولتی کنند خاف قانون است. آنها سعی می 
کنند دوتابعیتی بودن خــود را مخفی کنند و 
دســتگاه های اطاعاتی باید اینها را شناسایی 
کنند. دادستان ادامه داد: قانون مدنی خدمت 
دوتابعیتی ها را منع کرده اما جرم انگاری نشده؛ 
 البته نماینــدگان طرحی آمــاده کردند برای
 جرم انــگاری این موضــوع و از طــرف دیگر 
مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از 

دوتابعیتی هاست.

 هشدار ظریف درباره
 »ساعت آخرالزمان«

وزیر امــور خارجه با بیان اینکــه راهبرد اتمی 
تازه آمریکا نقض پیمان منع گســترش است، 
گفت: این سیاســت ها بشــریت را به نابودی 
نزدیک تر می کند. در سند ۶۴ صفحه ای موسوم 
به »بررســی وضعیت اتمی ایــاالت متحده«، 
»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا شرایط 
استفاده از ساح اتمی در نبرد را تسهیل کرده 
و محدودیت های اســتفاده از این تسلیحات را 
کاهش داده است. این ســند با در نظر گرفتن 
احتمال جنــگ اتمی با روســیه، بــر تقویت 
زرادخانه اتمی آمریکا تاکیــد دارد. ظریف در 
واکنش به انتشار این ســند، در توییتر نوشت: 
»سند بررسی وضعیت هسته ای ایاالت متحده 
انعکاس دهنده اتکای بیشتر به تسلیحات اتمی 
 )NPT( اســت  که این نقض پیمان منع اشاعه
است و بشریت را به نابودی نزدیک تر می کند.« 
وی افزود: »تعجبی نیســت که چرا »ســاعت 
آخرالزمان« در خطرناک ترین وضعیتش از سال 
۱۹53 قرار دارد. سماجت ترامپ به از بین بردن 
برجام هم از همین نابخردی خطرناک نشــأت 
می گیرد.« ســاعت آخرالزمان ساعتی نمادین 
است که گروهی از دانشمندان اتمی برای نشان 
دادن احتمــال خطر جنگ اتمی ســاخته اند. 
زمانی که این ساعت به ۱2 برسد، به معنی وقوع 

جنگ اتمی است.

عباس عبدی
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی:

دیدگاه

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: امروز ارتش 
ســوریه و عراق، عمق اســتراتژیک دفاعی ماست 
 و بهترین استراتژی درگیری با دشمن در دوردست

 است.
سردار حسین سامی اظهار کرد: همه موشک های 
ما در شهرهای موشکی نیست و در آن واحد قادریم 
شلیک های بسیار زیادی را در انواع مختلف داشته 

باشیم که قابل مقابله نیستند.
وی افزود: ما بســته متنوعی از قدرت دفاعی داریم 
و موشــک یکی از آنهاست و با موشــک از منافع و 

کرامت ملت دفاع می کنیم.
جانشین فرمانده سپاه ادامه د اد: ملت ایران حتما 
دوســت ندارد که ایــران مرکز تهاجم دشــمنان 
باشد؛ لذا همه این کشــورها که االن در منطقه با 
 دشمن درگیر هستند میدان امنیت استراتژیک ما 
هستند و شاید غیرعاقانه ترین تفکر این است که 
کشــوری دامنه امنیت خود را محدود به مرزهای 

کشورش  ببیند.

 ارتش سوریه و عراق 
عمق استراتژیک ما هستند

جانشین فرمانده کل سپاه:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

 امضای اردوغان بر بدنه 
پرنده  بدون سرنشین

چهاربرابردولتفعلیبهدولتقبلینقددارم

پیشنهاد سردبیر:

تحلیلگر مسائل سیاســی و اجتماعی با بیان 
اینکه بنیاد انقاب اسامی، خواست توده مردم 
بوده است، گفت: فضای بسته پیش از انقاب، 

بستر بروز انقاب اسامی را فراهم کرد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر تغییرات 
فرهنگی و سیاســی کشــور پس از انقاب 
اسامی تصریح کرد : در ایران هنوز بخش های 
ســنتی فرهنگ و سیاســت با بخش مدرن 
یکدیگر را به رســمیت نشــناخته اند و این 
موضوع زمان می برد و تنها زمانی که این دو 
یکدیگر را به رسمیت بشناسند می توانند با 
یکدیگر گفت و گو کنند. این تحلیلگر سیاسی 
پیش شرط رســیدن به آگاهی واقعی را نقد 
بی حد و حصر دانست و گفت: در حکومت های 

بسته این مهم تحقق نمی یابد.

 انقالب اسالمی
 خواست توده مردم بود

نجاح محمدعلی
کارشناس سابق شبکه العربیه:

سیاست خارجی

حجت االســام هادی غفاری خطاب به مســئوالن 
گفت: نیایید یک گوشه اســام را بگیرید و بقیه نظام 
هر چه شد، شد. جلوی رانت را بگیرید، جلوی دزدی ها 
را بگیرید،جلــوی اجحاف در دســتگاه های دولتی و 
غیردولتی را بگیرید، جلــوی تناقض ها را بگیرید، آن 
وقت جلوی بدحجابی را هم بگیرید. نماینده سه دوره 
اول مجلس شورای اسامی تصریح کرد: معتقدم که 
برخی مسائل در بین بقیه مردم خود را نشان نمی دهد. 
خدا به ما رحم کرد که خاوری آخوند نبود. اگر آخوند 
بود، مردم ما هر عمامــه را می دیدند چه می کردند؟ 
اما االن اگر صد تا خاوری را در خیابان ببینند کســی 
کاری ندارد. وی ادامه داد: باید عوامل آتش زا را از بین 
برد. از عواملی که این آتش را خاموش می کند، دادن 
آزادی های سیاسی به مردم است. مشکل جدی ما این 
است که می ترسیم به مردم آزادی بدهیم تا می گوییم 
آزادی، می گویند ما می خواهیم بی حجاب باشــیم. 
از طرف دیگر هــم تا می گوییم آزادی، دوســتانمان 

می گویند که اینها به دنبال فساد هستند.

خدا به ما رحم کرد که 
خاوری، آخوند نبود

نماینده سه دوره اول مجلس:

واکنش

کارشناس سابق شبکه العربیه اظهار کرد: قطعا 
حضور ایران در عراق مهم و موثر است. در عراق 
این امر به اثبات رسید که با عدم دخالت و حضور 
ایران به فرماندهی سردار سلیمانی که به احترام 
وی کاه از سر برمی داریم، اربیل و بغداد و بسیاری 

دیگر از شهر های عراق امروز دست داعش بود. 
وی افزود: نقش ایران در ســوریه با وجود تمامی 
بزرگنمایی های رسانه ای، نقشی کاما مثبت در 
راستای ریشه کن کردن تروریست منطقه ای بوده، 
درحالی که سعودی همواره به ارسال تروریست به 
عراق مشغول بوده و هستند که می توان بر اساس 
آمار گفت سعودی هایی که در عراق در حمات 
انتحاری و جنگ با ارتش کشته شدند 5000 نفر 
بوده اند و همزمان ایران 5000 شهید برای آرامش 

عراق و سوریه تقدیم کرده است.

 به  افتخار قاسم سلیمانی
 کاله از سر برمی داریم

پیشخوان

بین الملل

روابط عمومی وزارت خارجه در مطلبی در پاســخ به ادعای یکی از 
جراید کشور اعام کرد: یکی از جراید کشــور در شماره۱۴ بهمن 
۱3۹۶  با عنوان »جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی« مطالبی 
در خصوص »برجام« ذکر کرده است که به وضوح نادرست و کذب 
بوده و نگاهی مختصر به متن برجام می تواند نادرستی آن را آشکار 
کند. با این حال، به منظور تنویر افکار عمومی، مطالب زیر به آگاهی 
می رسد: در گزارش جریده مذکور، ادعا شده است: »دری اصفهانی 

بند ۱۶ برجام را به دســتور طرف آمریکایی در متــن توافق نامه 
گنجانده است. این بند حاوی تعهدات ایران در قبال FATF است.«

در این خصوص الزم به ذکر اســت که نه تنها در هیچ جای برجام 
اشــاره ای به FATF - نه به طور صریح و نه به طور ضمنی - نشده 
اســت، بلکه بند مورد اشــاره در گــزارش آن روزنامــه مربوط به 
»تجهیزات انفجاری هســته ای« و تعهد ایران به عدم فعالیت در 
رابطه با چنین تجهیزاتی اســت. مشــخص نیســت که نویسنده 

مطلب، چگونه توانســته این بند را به FATF ارتباط دهد. همین 
نکته نشان می دهد که گزارش روزنامه یاد شده تا چه حد بی پایه 
و اساس و داستان سرایی ناشیانه بدون حتی یک بار خواندن متن 
برجام و بند مورد اشاره است. سایر مســائل مورد اشاره در گزارش 
مزبور، در خصوص بانک مرکزی، جلسات دولت، تصمیم گیری در 
 خصوص معاهدات و ... نیز به همین ترتیب فاقد هرگونه مستندی

 می باشد. 

 حمایت وزارت خارجه 
 آمریکا از کشــف حجاب 

در ایران

 ولیعهد عربستان 
برگشت خورد

 حمایت دو سوم ایران 
از برنامه موشکی

چله یــک انقالب در 
تحریم

انتقــام واترگیت به 
سبک ترامپ

 دولت موفق نشــود 
همه آسیب می بینند

ماجرای دعــوا در کلنگ زنــی دهکده امید، روســتای 
پرحرف وحدیثی که صادق زیباکام قصد ساختن آن را 
دارد، در همه رسانه ها منتشر شد. خبر این بود: »پس از 
آنکه صادق زیباکام چهار  میلیارد پول از مردم جمع کرد، 
پنجشنبه ۱2 بهمن قصد داشت مراسم کلنگ زنی افتتاح 

ایده خود را در سرپل ذهاب عملیاتی کند که فرماندار جلوی برنامه او را گرفت.
فرماندار شهرستان ســرپل ذهاب با ورود به مراسم کلنگ زنی که زمین آن از ســوی زیباکام با پول های 
کمک های مردمی به زلزله زدگان خریداری شــده بود، خطاب به او گفت: شــما فکر می کنید این شــهر 
 صاحب ندارد و مدیر ندارد که هرکس هرجا که خواست بدون مجوز و اطاع اقدام به تاسیس مراکز مختلف
  کنــد؟ آن هم بــا بودجــه ای که مربــوط به کمک بــه زلزلــه زدگان اســت و منبع مصرف مشــخص

 دارد؟«

مهران مدیری، کارگردان تلویزیون  با حضور در برنامه 
»هفت« از رویکرد خــود در برنامه »دورهمی« گفت. 
مدیری اظهار کرد:»من مشــکات مردم را می گویم و 
چون دایره دولت وسیع تر است، هر مسئله ای را بگویم؛ 
به دولت برمی گردد.یک ســری نهادها و موضوعات را 

اصا نمی توان ســراغش رفت.من چهار برابر نقدهای دولت فعلی را به دولت قبــل دارم؛ اما آن زمان ما کجا 
بودیم؟ اصا در صداوسیما جایی نداشتم. در شبکه خانگی بودیم.االن نسبت به چند ماه قبل فضای صداوسیما 
بازتر شده و به افراد اجازه داده شده حرف ها را بزنند.من کارگرزاده ام و به آن افتخار می کنم. این 50سال را 
با سختی هایی گذرانده ام که زمانی آن را خواهم گفت. درآمد برنامه »دورهمی« را به دلیل حضور اسپانسر و 
تولیدی بودن، نمی توان تخمین زد. درآمد چنین برنامه هایی چند معادله ای است؛ اما میلیاردی نیست.شرایط 

مالی صداوسیما به گونه ای است که بدون اسپانسر نمی توان برنامه های بزرگ و کمی گران را اجرا کرد.«

 مخالفت فرماندار 
سرپل ذهاب با ایده 
صادق زیبا کالم

مهران مدیری در برنامه »هفت«: 

 چهار برابر دولت فعلی
 به دولت قبلی نقد دارم

حمید وکیلی

آگهی مزایده )نوبت اول(

ســازمان تامین اجتماعی شعبه 
نجف آباد به استناد مواد ۱۶ و ۶0 
آئین نامه اجرایــی ماده 50 قانون 

تامین اجتماعی در نظــر دارد نام های تجاری 
شرکت کاشــی نیلو به شــرح ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان 
دعوت می گردد جهت اطاع از شرایط و نحوه 
شــرکت در مزایده به واحد اجرائیات شــعبه 

نجف آباد مراجعه نمائید. 
الف( نام تجاری نیلو به شماره ۱۹0۱32 

ب( نام تجاری pacific ceram به شــماره 
20۹702

ج( نام تجاری union ceramic به شــماره 
20۹۶83

قیمت پایه: 70/000/000/000 ریال 
محل مزایده: ســازمان تامین اجتماعی شعبه 

نجف آباد 
تاریخ و زمان مزایده: ۱3۹۶/۱2/27 ســاعت 

۹ الی ۱2 

روابط عمومی وزارت امور خارجه:
هیچ جای برجام اشاره ای به FATF نشده است
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فرودگاه شیراز، معین فرودگاه اصفهان شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

لغو توقف پرداخت با کدهای 
دستوری سیم کارت ها

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در صفحه 
توئیتــر خــود، از تعلیق طرح توقــف خدمات 
پرداخت با کدهای دستوری USSD خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در این رابطه نوشت: 
 در تفاهمی کــه با ولی ا... ســیف )رییس بانک 
مرکزی( داشتم، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی 
اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات 
 USSD پرداخت با استفاده از کدهای دستوری
فعال منتفی گردد. وی ادامــه داد: از توجه ویژه 
جناب آقای سیف و تیم بانک مرکزی به توسعه 
کسب و کارهای نوپا و بازار ICT کشور قدردانی 
می  کنم. کدهای دستوری )USSD( یک روش 
ارسال پیام به شــمار می رود که پیغام های آن 
همواره بین یک * و # قــرار دارند و این گونه از 
شماره های تلفن تشخیص داده می شوند. بانک 
مرکزی چنــدی پیش در بخشــنامه ای اعالم 
کرده بود که قرار اســت با هدف افزایش امنیت 
تراکنش ها و نقل و انتقال های مالی، طرح حذف 

مبادالت مالی از کدهای دستوری اجرایی شود.

 فرودگاه شیراز 
معین فرودگاه اصفهان شد

مدیر کل فرودگاه های اســتان فارس گفت: با 
امضای 2 تفاهم نامه، فرودگاه بین المللی شیراز 
به عنوان معین )همیار( فــرودگاه بین المللی 
اصفهان و فرودگاه اصفهــان نیز معین فرودگاه 
مهرآباد تهران شــد. رضا بدیعی فرد ادامه داد: 
در بحث مدیریت بحران، شرکت فرودگاه های 
کشور طرحی را اجرا کرده که در آن مشخص می 
کند در مواقع بحران ها و مشکالت مختلف، چه 
فرودگاهی در کشور می تواند معین فرودگاه دیگر 
باشد. او اظهار کرد: برای دیگر فرودگاه های کشور 
نیز چنین تفاهم نامــه ای طراحی و پیش بینی 

شده است.

بازار

پرينتر

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی مجلس:

 نظام بودجه ریزی کشور 
به اصالح نیاز دارد

رییس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی 
مجلس، در مخالفت با کلیات بودجه 97 کل کشور 
گفت: متاسفانه هنوز همان ساختار بودجه ریزی 
قبلی حاکم بوده و تاکنون اصالحات اندکی داشته 
است. رشــد اقتصادی ما به خاطر درآمد نفتی، 

پتروشیمی، فوالد و مس است.
حمیدرضــا فوالدگر بــا تاکید براینکــه بودجه 
عملیاتی و بودجــه انعطاف پذیر و متناســب با 
درآمدها تعریف شــده، اما هنوز نظام بودجه ای 
ما ثابت اســت، افزود: بخش هایی از بودجه را در 
شیوه بودجه ریزی به شکل عملیاتی آوردیم ولی 
هنوز نمی توانیم بگوییم بودجه ریزی ما عملیاتی 
و بی نقص است. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه  امیدواریم با حرکتی 
که سازمان برنامه و بودجه آغاز کرده، مشکالت 
نظام بودجه ریزی برطرف شود، گفت: 440هزار 
میلیارد تومان بودجه عمومــی دولت و 60 هزار 
میلیارد تومان بودجه عمرانی است که سال قبل 

70 هزار میلیارد تومان بوده است.

آغاز بهره برداری از ۷ پروژه 
گازرسانی در اصفهان

به مناسبت دهه فجر امســال هفت طرح بزرگ 
گازرسانی با هزینه ای بالغ بر ۸06 میلیارد ریال 

در استان اصفهان افتتاح و بهره برداری می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: در این ایــام بهره بــرداری از ۱۳ کیلومتر 
خط انتقــال 20 اینــچ و راه اندازی ایســتگاه 
CGS شهر ســجزی )با ظرفیت ۱00 هزار متر 
مکعب در ســاعت(، بهــره برداری از ایســتگاه 
شــهید خرازی مجتمع فوالد مبارکه با ظرفیت 
200هزار مترمکعب برســاعت و بهره برداری از 
۱7 کیلومتر خط انتقال ۱6 اینچ شهر کمشچه از 
توابع شهرستان برخوار، از بزرگ ترین پروژه های 
گازرسانی دهه فجر امســال است.سیدمصطفی 
علوی افزود: ساالنه بیش از 2۱میلیارد متر مکعب 

گاز طبیعی در سطح استان توزیع می شود.

آب گران شد
بــا تصویــب مجلــس، وزارت نیــرو از طریق 
شرکت های آبفای شــهری سراسر کشور مکلف 
اســت عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شــهری، 
به ازای هــر مترمکعب فــروش آب ۱۵تومان از 
مشــترکان دریافت  کند. نمایندگان در نشست 
علنی روز گذشته مجلس شــورای اسالمی، در 
جریان بررســی جزئیات بخش درآمدی گزارش 
کمیســیون تلفیق درباره الیحه بودجه سال 97 
با بند الحاقی ج تبصره 6 این الیحه، با ۱۵4 رای 
موافق، 49 رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع 

2۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 از آنجایی که این بند از الیحه بودجه ســال 97 
مغایر با برنامه ششم توسعه کل کشور بود، باید با 
موافقت دو سوم نمایندگان به تصویب می رسید.

در بند )ج( تبصره 6 تاکید شده است که وزارت 
نیرو از طریق شــرکت های آبفای شهری سراسر 
کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهای 
 شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، 
مبلغ۱۵0ریال از مشترکـــــــان آب دریافت و 
به خزانه داری کل کشــور واریز کند. وجوه فوق 

مشمول مالیات به نرخ صفر است.

رییــس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط 
زیســت اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بخش 
کشــاورزی در اســتان به دلیل تغییرات اقلیمی 
و برخی ســوءمدیریت ها، از جمیــع جهات دچار 
ریاضت و انقباض شده اســت، گفت: سهم مصرف 
آب کشاورزی استان اصفهان بر اساس آمار سازمان 
جهاد کشــاورزی 6۳.۵ درصد اســت در حالی که 
در بسیاری از محافل، ســهم این بخش را بیش از 
90درصد اعالم مــی کنند.حمیدرضــا قلمکاری 
تصریح کرد: توجه به نســل آینده، الزمه هرگونه 
توسعه ای است و در استان اصفهان نه تنها توسعه 
کشاورزی نداشته ایم، بلکه سطح زیرکشت نیز 2۳ 
درصد کاهش داشــته و به تبع آن میزان برداشت 

های آب در بخش کشاورزی کاهش یافته است.
 وی با بیان اینکه کمبود بارش های کشــور در 4۸ 
سال گذشته بی سابقه بوده است، ادامه داد: شرایط 
جدید ایجاب می کند به ســمت فناوری های روز 
دنیا در بحث کشــاورزی و معیشت جایگزین برای 
کشــاورزان باشــیم که اتاق بازرگانی فعالیت در 

این زمینه ها را وظیفه ذاتــی خود می داند.رییس 
کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان، با ابراز تاسف از اینکه از سال ۸6 
تا 9۵ تنها 2۵ ماه آب در رودخانه زاینده رود جاری 
بوده است، گفت: در ســال آبی ۸۵-۸6  میزان ۸2 
درصد از منابع آب استان در اختیار بخش کشاورزی 
قرار می گرفت؛ اما در ســال زراعــی 94-9۵  این 

میزان 6۳ درصد کاهش داشته است.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان:

سطح زیرکشت کشاورزی اصفهان ۲۳ درصد کاهش یافت
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
از اقدامات انجام شده در استان اصفهان برای تکمیل 
زنجیره تولید فوالد و جدیــت در تعلیق مجوزهای 

راکد، تقدیر کرد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان 
اظهار کرد: این سازمان از 2 سال گذشته به طور جدی 
به پایش و رصد واحدهــای صنعتی و تولیدی دارای 
جواز تاسیس پرداخت. اســرافیل احمدیه  افزود: در 
راستای شفاف سازی، مجوز واحدهایی که هیچ گونه 
پیشرفتی در ایجاد و راه اندازی نداشته و راکد باقی 
مانده بودند، تعلیق شــد. وی بدون اشــاره به تعداد 
مجوزهای تعلیق شده، گفت: در حال حاضر استان 
اصفهان 9 هزار و ۱9۳ واحد صنعتی و تولیدی فعال 
دارای پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی یا کارت 
شناسایی صنعت دارد. احمدیه میزان سرمایه گذاری 
صورت گرفته در این واحدهای صنعتی را 22۱ هزار و 

22 میلیارد ریال با اشتغال 26۳ هزار نفر اعالم کرد.
وی خاطرنشان کرد: چهار هزار و 76۳ واحد صنعتی 
نیز در اســتان دارای جواز تاســیس یا طرح توسعه 

با ســرمایه گذاری 26۸ هزار و 67۳ میلیارد ریال و 
اشتغال زایی برای ۱4۸ هزار نفر هستند که کارهای 
اجرایی مربوط به بهره بــرداری از آنها درحال انجام 
اســت. رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان، همچنین گفــت: با توجه به اهمیت صنایع 
فوالد در استان تالش بسیاری برای تکمیل زنجیره 
فــوالد از معدن تا تولیــد در داخل اســتان صورت 

گرفته است. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

تقدیر وزیر صنعت از تکمیل چرخه تولید فوالد در اصفهان

صادرات محصوالت پلیمری در بزرگ ترین تولید کننده فیلم پلی استر کشور، ساالنه ۳0میلیون دالر ارزآوری به دنبال 
دارد. این شرکت واقع در شهرک صنعتی مبارکه، امسال توانسته دو هزار تن از محصوالت خود را به سایر کشورها صادر 
کند؛ که با راه اندازی خط BOPP و کامل شدن سبد تولید، این میزان در سال آینده 6 تا۸برابر افزایش  مي یابد. رییس 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مبارکه گفت: در این شرکت برای نخستین بار در کشور ، ۱4نوع محصول 
مختلف بر پایه مواد پلیمری  تولید می شود.حقیقی افزود: این واحد تولیدی برای 400نفر به صورت مستقیم و برای 

حدود هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

ارز آوری ۳0میلیون 
دالری در بزرگ ترین 
شرکت تولیدی فیلم 

پلی استر

ات
در
صا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،516،000
تومان

741،000نیم سکه
تومان

441،700ربع سکه
تومان

294،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

147،240
تومان

      قیمت سکه و طال

پرينتر سه  بعدي ونهاو مدل 
Duplicator i3 PLUS

 2,895,000
تومان

پرينتر سه بعدي ونهاو 
Duplicator D6 مدل

 17,000,000
تومان

پرينتر سه بعدي تري دي 
CubePro Trio سيستمز مدل

 215,000
تومان

قاچاق 4تن پرتقال با خودرو 
در اسپانیا

پلیس شــهر اســپانیایی سویل ســه ماشین 
را متوقف کــرد که نزدیک بــه یکدیگر و آرام 
حرکت می کردند. هنگام جست وجو از وسایل 
نقلیه آنها، 4تن پرتقال پیــدا کردند که باعث 

دستگیری ۵ نفر شد.

عکس روز

صنعتاتاق بازرگانی

مدیــرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان، 
پیرامون حل مشــکالت کارخانه کاشی نیلو اظهار داشت: 
نخستین تصمیمی که گرفته شد این بود که سرمایه گذار 
جدیدی بیاید و سرمایه گذاری و آورده جدیدی ارائه دهد 
و این کارخانه را تا راه اندازی کامل و رفع تمامی مشکالت 

به ثمر بنشاند.
محسن نیرومند افزود: دومین موضوع این است که مالکان مکلف شــدند با تزریق نقدینگی بخشی از حقوق 
کارگران را طی هفته های آینده پرداخت کنند. وی با بیان اینکه آخرین تصمیمی که گرفته شــد، تعیین یک 
کمیته ویژه برای بررسی راهکارهای برون رفت از مشکالت بود، تصریح کرد: این کمیته با حضور ادارات صنایع، 

کار، اطالعات، فرمانداری و استانداری تشکیل می شود تا راه های برون رفت از مشکالت را به دست آورند.
نیرومند در پایان تصریح کرد: کارگران تا پایان این هفته، برآیند فعالیت های صورت گرفته را شاهد خواهند بود.

کارگران کاشی نیلو 
در انتظار تحقق وعده 
مدیرکل تعاون اصفهان 

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان با تاکید بر اینکه 
واردات موز به کشور تنها در انحصار چند نفر است، گفت: متاسفانه 
نوسانات نرخ دالر موجب افزایش قیمت موز و گرانی 20 درصدی آن 
در اصفهان شده است. نوروزعلی اسماعیلی در خصوص افزایش نرخ 
موز طی روزهای اخیر، اظهار کرد: متاسفانه واردات موز در کشور 
تنها در انحصار ســه یا چهار نفر است، البته به دلیل کاهش قدرت 

خرید مردم، این افزایش قیمت ادامه پیدا نمی کند.

وی با بیان اینکه واردکنندگان موز، در ماه ژانویه هرســال به ثبت 
سفارش برای واردات موز اقدام می کنند، افزود: با توجه به نوسانات 
نرخ دالر و روند افزایشی آن، بازار اکنون در انحصار این واردکنندگان 
است. رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان با تاکید بر 
اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، از روز پنجشنبه تاکنون 
خرید این محصول در اصفهان بسیار افت کرده است، گفت: در حال 
حاضر نرخ موز در میدان میوه و تره بار اصفهان بین ۵هزار تا ۵هزار 

و ۸00 تومان و در ســطح خرده فروشی با ۱۵ درصد افزایش برای 
سود، بین 6هزار و ۳00 تا 6هزار و ۵00 تومان فروخته می شود.

وی با بیان اینکه قیمت موز در بازار را قــدرت خرید مردم تعیین 
می کند، افزود: موز در شب یلدا با نرخ ۵هزار و ۵00 تومان در اصفهان 
فروخته شد؛ در حالی که درحال حاضر حدود 20 درصد گران شده 
است. اسماعیلی یادآور شــد: موز از کشورهای فیلیپین، آفریقای 

جنوبی و هند وارد کشور می شود.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش خبرداد:
افزایش ۲0 درصدی نرخ موز در اصفهان

سفیر کره جنوبی در ایران گفت: روابط اقتصادی ایران و کره 
با پشتوانه علمی و همکاری دانشگاه های دو کشور توسعه 

می یابد و تقویت می شود.
کیم سئونگ هو در نخستین نشست کارگروه همکاری های 
علمی و بین المللــی ایران و کره جنوبی که در دانشــگاه 

اصفهان برگزار شد، افزود: ایران و کره جنوبی روابط خوبی با یکدیگر دارند اما این روابط باید از بعد اقتصادی و 
علمی افزایش یابد. وی با بیان اینکه کره در زمینه خودروسازی و ماشین آالت، کشور پیشرفته ای است، اظهار 
کرد: دانشگاه های کره جنوبی نیز موقعیت برجسته ای در دنیا دارند و همه این موارد زمینه های مناسبی برای 

توسعه و تقویت روابط بین ایران و کره است.
وی با بیان اینکه دانشــجویان کره ای تمایل به ارتباط علمی با ایران دارند، تصریح کرد: تبادل دانشجو، زمینه 

مناسبی برای توسعه روابط علمی است و دو کشور تالش دارند از این طریق روابط بیشتری داشته باشند.

روابط اقتصادی ایران 
و کره با پشتوانه علمی 
توسعه می یابد

بنزین تنها با پول نقد عرضه می شود! چند وقتی می شود که دیگر مردم 
ترجیح می دهند در راستای بانکداری الکترونیک گام بردارند و کمتر، از 
وجه نقد در معامالت ریز  و درشت خود استفاده کنند؛ روشی که هم برای 

خریدار و هم برای فروشنده با سهولت زیادی همراه بوده است.
در گذشته نه چندان دور، مشکل پول نقد و بحث هایی از این دست میان 
جایگاه داران و مردم اتفاقی پرتکرار بود و همیشه اختالفاتی در این میان 
وجود داشــت که حتی در برخی از مواقع به برخوردهای کالمی منتهی 

می شد؛ اما اینبار جایگاه داران و بانک هســتند که دو سوی این اختالف 
را تشکیل می دهند. این در حالی اســت که طبق خبرهای منتشر شده 
از ابتدای هفته جاری، فروش بنزین در جایگاه ها تنها با وجه نقد صورت 
می گیرد؛ موضوعی که از همان ابتدا با واکنش مردم و مسئوالن از زوایای 

مختلف روبه رو شد.
ماجرا از وقتی شروع شد که گفته می شود واریز همراه با تاخیر پول از طریق 
کارت های اعتباری و دستگاه های پوز به حســاب جایگاه داران سوخت، 
موجب ایجاد مشــکالتی برای مردم و این قشر شد و این در شرایطی بود 

که جایگاه داران تصمیم گرفتند با قطع کردن دستگاه های کارت خوان 
جایگاه های سوخت، فقط وجه بنزین را نقدا دریافت کنند و به هیچ عنوان 

کارت بانکی نپذیرند.
به گفته بیژن حــاج محمدرضا، رییس جایگاه داران ســوخت، به دنبال 
مشکالتی که با بانک ها ایجاد شده ناچار به اتخاذ این تصمیم شدیم و از این 
پس جایگاه ها فقط در قبال دریافت پول نقد بنزین تحویل می دهند. طی 
توافقات صورت گرفته، قرار بود بانک ها پول را طی همان شب به حساب ها 

واریز کنند؛ اما اکنون این مدت زمان به ۱0 تا ۱2 روز رسیده است.
وی با بیان اینکه در این بین برخی مواقع مبالغی گم می شود و بانک ها از 
این موضوع سوءاستفاده می کنند تاکید می کند: این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که جایگاه داران باید هزینه خرید بنزین را به صورت نقد به شرکت 
ملی نفت پرداخت کنند و رایزنی با بانک مرکــزی فایده ندارد و درحال 
حاضر میلیاردها تومان ) ۳هزار و ۸00 تا 4 هزار میلیارد تومان ( از بانک ها 

طلبکار هستیم. 
اما این موضوع را ناصر حکیمی معاون فنــاوری های نوین بانک مرکزی 
رد می کند و می گوید: در حال حاضر هر تراکنشــی که انجام می شود، 
تا ساعت پنج صبح روز بعد به حســاب اصناف و اشخاص واریز می شود؛ 
بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱0 الی ۱2روز بعد صحت ندارد. وی درخصوص 
ابهامات طرح شده درباره سود متعلق به مبالغ پرداختی، ادامه می دهد: 
اصال سودی وجود ندارد و به بیان بهتر این پول به معنای بدهکاری بانک 
به شخص است؛ لیکن این پول جزو منابع بانک تلقی نشده و سودی نیز 

به آن تعلق نمی گیرد.
 با این حال این موضــوع در اصفهان چندان رنگی نداشــت و حتی امیر 
آبدار رییس انجمن جایگاه داران ســوخت اســتان اصفهان، با اشاره به 
خبر منتشــر شــده مبنی بر اینکــه بنزین فقــط با پول نقــد عرضه 
می شــود و کارت های اعتبــاری پذیرفته نمی شــود، این خبــر را در 
اصفهان تکذیب می کنــد و می گوید: این روال همچون گذشــته برای 
دریافت هزینه هــای بنزین در اصفهــان ادامــه دارد و همچنان عرضه 
 بنزین در این اســتان با کارت های اعتباری و دســتگاه های پوز انجام

 می شود.

بانکداری الکترونیک برای جایگاه داران سوخت و بانک مرکزی مسئله ساز شد؛ 

بنزین به شرط پول نقد؟

فاطمه کاویانی
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»نزدیک داستان« علی خدایی 
به چاپ دوم رسید

مجموعه »نزدیک داستان« نوشته علی خدایی از 
سوی نشر چشمه به چاپ دوم رسید.

 علی خدایی درباره این اثر می گوید: تماشا و بازی 
و چیدن کلمه ها، از شــهرها، خیابان ها، جاده ها، 
آدم ها، ســفرنامه ها، خاطرات، روزنامه نگاری ها، 
عکس ها، کتاب ها، داستان ها، مرده ها و زنده ها، 
کسانی که دوستشان دارم و با آنها از زندگی لذت 
برده ام، جزو زندگی نگاره های این کتاب شــده 
اســت. فقط اینکه »نزدیک داســتان« داستان 

نیست!
تکه هایی از روایت کتاب این گونه است:  »آخرین 
ساعت های سی ام شهریور است. امروز جمعه بود. 
صبح به جمعه بازار کتاب رفتم. کتاب جنایات بشر 
یا آدم فروشان قرن بیستم را خریدم. اثر خامه  ربیع 
انصاری است. عکس خودش پشت جلد کتاب که 
جیبی است چاپ شــده. کتاب به دلم چسبید. 
یکی، بعضی صفحات کتاب را خط خطی کرده... .

خوانش نمایشنامه بهرام بیضایی 
در اصفهان

اجراخوانی نمایشنامه »مرگ یزدگرد« اثر بهرام 
بیضایی به کارگردانی رادنوش مقدم از ۱۴ بهمن 

ماه در هنرستان هنرهای زیبا برپا شده است.
نوشــته های بهرام بیضایی استثناست و می توان 
آنها را به محض کتابت، کامل شــده دانســت. 
آشــنا بودن دیالوگ های نمایشــنامه ای مثل 
»مرگ یزدگرد« برای عامه مردم، گواهی بر این 

مدعاست.
عالقه منــدان بــرای دیــدن و شــنیدن ایــن 
نمایشنامه خوانی می توانند با تهیه بلیت از سایت 
گیشه هشت، از ۱۴ تا ۲۰ بهمن ماه هر شب رأس 
ساعت ۲۰ به سالن غدیر هنرستان هنرهای زیبا 

واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان:
 چهار فیلم دیگر 

به فجر اصفهان می رسد
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان از 
اســامی فیلم هایی که قرار است روزهای آتی 
به قطار هشتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان 

بپیوندند سخن گفت.
مصطفی حســینی در گفت وگو با ایمنا اظهار 
کرد: برای افزایش تعداد فیلم های جشــنواره 

هنوز در تالش هستیم.
 به احتمال زیاد این اتفاق در دو سه روز آینده 
رخ خواهد داد و ســانس های فــوق العاده ای 
برای اکران این فیلــم ها و فیلــم هایی که با 
 استقبال مردم مواجه شوند، در نظر گرفته شده

 است.
وی با اشــاره به نام فیلم هایی کــه در راه فجر 
اصفهان هســتند گفــت: »به وقت شــام« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، »بمب« پیمان 
معادی، »مغزهای کوچــک زنگ زده« هومن 
سیدی و »چهارراه استانبول« مصطفی کیایی، 
فیلم هایی هســتند که امور ســینمایی حوزه 
هنری برای اکران آنها در اصفهان می کوشــد 
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز 

رایزنی امور مربوط به آن را بر عهده دارد.

منشور کورش؛ سمبل صلح، 
دوستی و اعتقاد ایرانیان 

سفیر ایران در انگلیس پس از بازدید از منشور 
کوروش در موزه بریتانیا، صفحه اینستاگرامش 

را به روز کرد.
حمیــد بعیدی نژاد نوشــت: منشــور کورش 
ســمبل صلح، دوســتی و اعتقــاد ایرانیان به 
روابط مسالمت آمیز با دیگر ملت ها و همچنین 

نوع دوستی و فداکاری در راه کمک به آ نهاست.

اعظم حاجی رضازاده

روزگاری دوچرخه در شــهر گنبدهای فیروزه ای نقش مهمی در تردد 
اقشــار مختلف مردم از دانش آموزان مدارس تا افراد مسن داشت؛ به 
طوری که از اصفهان به عنوان »شهر دوچرخه ها« یاد می کردند. این 
فراگیری استفاده از دوچرخه به گونه ای بود که کیومرث  پوراحمد در 
ســریال قصه های مجید به وضوح آن را به تصویر کشید. ولی با افزیش 
خودروها، اســتفاده از دوچرخه کم رنگ شــد؛ تا اینکــه راه اندازی 
ایستگاه های دوچرخه از سوی شهرداری اصفهان در سال 88 در مناطق 
مختلف این شهر ازجمله خیابا ن های چهارباغ عباسی، چهارباغ خواجو 

و میدان نقش جهان با هدف تشویق شــهروندان به استفاده از وسایل 
حمل و نقل پاک، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت در دستور 
کار مدیران قرار گرفت.پس از مکانیزه شــدن ایستگاه های دوچرخه و 
امکان تحویل دوچرخه ها از ایستگاه مبدأ و تحویل آن در ایستگاه مقصد، 
استقبال مردم از این طرح بیشتر شد. مدیر امور مناطق معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در آخرین اظهار نظر خود، از راه اندازی 
۴8 ایستگاه دوچرخه در ســطح مناطق پانزده گانه اصفهان خبرداد و 
گفت: اکنون بیش از یکهزار و ۲۰۰ دوچرخه در این ایســتگاه ها وجود 
دارد که به طور متوســط بیش از ۱۰ هزار نفر از شهروندان روزانه از آن 
استفاده می کنند. علیرضا صلواتی افزود: باید تا پایان سال ۱39۴، تعداد 

ایستگاه های دوچرخه ایجاد شده در شهر را به 6۰ ایستگاه برسانیم.
در ادامه این اقدام فرهنگی، مهدی جمالی نژاد شهردار سابق اصفهان، در 
اردیبهشت سال95، پیشنهاد اجرای طرح »سه شنبه های بدون خودرو« 
را با هدف فرهنگ سازی استفاده بیشتر از دوچرخه در دیار نصف جهان 
مطرح کرد و پس از آن ورود خودروها به خیابان چهارباغ عباسی در این 
روز ممنوع و با استقبال بی نظیر شهروندان روبه رو شد و دیری نگذشت 
که همزمان با تغییر مدیریت شــهر، سه شــنبه های بدون خودرو در 

تبلیغات کاهش یافت و به فراموشی سپرده شد. 
برنامه های خوب نباید به فراموشی سپرده شود

رییس کمیســیون بهداشــت شــورا، اعتراض خــود را درخصوص 
سه شــنبه های بدون خودرو اعــالم و اظهار کرد: برنامــه های خوب 
دوره های قبلی به فراموشی سپرده نشود.عباسعلی جوادی در آن جلسه، 
یکی از اقدامات ماندگار شهردار قبل را اجرای طرح سه شنبه های بدون 
خودرو دانست و ابراز تاســف کرد که پس از نهادینه شدن این نام و با 
رفتن شهردار قبل، شاهد تبلیغاتی در این باره نیستیم. این عضو شورای 
شهر، همچنین از دریافت نامه اعتراضی یکی از کارمندان شهرداری در 
خصوص کم رنگ شدن سه شنبه های بدون خودرو خبر داد و در ادامه 
گفت: این کارمند در بخش دیگری از نامه خود نوشت: من به عنوان یکی 
از موافقین این طرح، هر روز با دوچرخه به محل کارم می آمدم اما با این 
شرایط نه تنها شور و هیجانی در شهروندان نمی بینم بلکه شاهد تعطیلی 
ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر و همچنین بیکاری تعداد زیادی از 

افرادی هستم که از این طریق امرار معاش می کنند.
سه شنبه های بدون خودرو کم رنگ تر نشده است

ســیدجمال الدین صمصام شــریعت، معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان در این خصوص اظهارداشت: به نظر من فرهنگ سازی 
استفاده از دوچرخه در این معاونت کم رنگ تر نشده و ما نیز کماکان در 
طراحی خیابان های جدید االحداث، مسیرهای مخصوص دوچرخه را 
در نظر گرفته ایم. حال این ســوال پیش می آید که چرا در اصفهان که 
سالیان مدید با عنوان شهر دوچرخه ها در کشور مشهور بوده و اقدامات 
مسئوالن شهری در جهت فرهنگ سازی اســتفاده از دوچرخه به ثمر 
رسیده بود، با تغییر مدیریت و اعمال سلیقه های مختلف، اکنون شاهد 

تعطیلی تعدادی از ایستگاه ها و کم رنگ شدن این نوستالژی هستیم؟

وقتی ایستگاه های دوچرخه از سطح شهر برچیده می شود؛

اصالحات سلیقه ای!

با مسئوالن

اینستاگردی

اصالحات سلیقه ای!

پیشنهاد سردبیر:

تازه های نشر

نمایشنامه

شهردار اصفهان گفت: هرچقدر بتوانیم هنرمندانی 
مانند »تونی کرگ« را به اصفهان دعوت کرده و آثار 
هنری هنرمندان مشهور جهانی را در این شهر به 
نمایش بگذاریم، از ظرفیــت اصفهان برای معرفی 

هنر استفاده بیشتری کرده ایم.
 به نقل از اداره ارتباط رسانه ای شهرداری اصفهان، 

قدرت ا... نوروزی در حاشــیه بازدید از آثار هنری 
»تونی کرگ« هنرمند مجسمه ساز شهیر آلمانی 
در نمایشگاه »ســنگ ها و ریشــه ها« که جهت 
بازدیــد عالقه منــدان در موزه هنرهــای معاصر 
اصفهان آماده شــده اســت، اظهار کرد: آثار این 
اســتاد، توانمندی های یک انسان مستعد را نشان 

 می دهد که قدرت معرفی پروردگار را با آثار خود 
دارد.

وی با بیان اینکه در آثار این مجسمه ساز برجسته، 
قدرت حقیقت هستی نهفته است، گفت: امیدوارم 
بازدید از این نمایشگاه بتواند ذهن افراد عالقه مند را 

برای تولید چنین مخلوقاتی تحریک کند.
شهردار اصفهان ادامه داد: مخلوقات و مصنوعات 
دست بشری که زاییده هنر است می تواند یکی از 

راه های رسیدن به خدا باشد، مانند هنر موسیقی 
که از راه آن نیز می توان به خدا رسید و خلق چنین 

آثاری به نوعی تشکر از پروردگار است.
نوروزی افزود: هرچقدر بتوانیم هنرمندانی مانند 
تونی کرگ را به اصفهان دعوت کرده و آثار هنری 
هنرمندان مشهور جهانی را در این شهر به نمایش 
بگذاریم، از ظرفیــت اصفهان بــرای معرفی هنر 

استفاده بیشتری کرده ایم.

نوروزی در بازدید از نمایشگاه »تونی کرگ«:
میزبانی از هنرمندان جهانی، فرصتی برای معرفی هنر اصفهان است

اجراييه
11/350 شماره اجراییه:9610420350300469  شماره پرونده:9509980350300553 
شماره بایگانی شعبه:950679 بموجب درخواست اجراي حكم غیابی مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350301536 محكوم علیه محمدرضا تقی زاده به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/24 تا زمان پرداخت و مبلغ 8/958/000 
ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق 
محكوم له مهدی ولید مغربی فرزند اصغر به نشــانی اصفهان خیابان پروین خ معراج پل 
تمدن آهن آالت مغربی کدپســتی 8159965993  با وکالت مهدی غدیری منش فرزند 
اصغر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر هشت بهشت غربی نرسیده به گلزار نبش کوچه سامان 
32 ساختمان وکال ط اول و پرداخت 15/000/000 ریال بابت حق االجرا. خواهان مكلف 
است زمان اجرای حكم ما به التفاوت هزینه دادرسی را با توجه به میزان خسارت تاخیر تادیه 
که توسط اجرای احكام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید.  محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35305 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )467 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

11/351 شماره دادنامه:9509970350300958  شماره پرونده:9509980350300006 
شماره بایگانی شعبه:950006 خواهان: خانم فاطمه شــاهین فرزند قلی با وکالت آقای 
عبدا... اختر فرزند حسین به نشانی اصفهان خیابان فیض خیابان ارباب کوچه صبا پالک 
110 کدپســتی 8165834811 همراه 0913175703 ، خوانده: آقای اسماعیل خزاعی 
بیرجندی فرزند علی به نشانی اصفهان بوستان سعدی بیشه خزاعی کوچه شاداب پالک 
16، خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- تسلیم مبیع ) تحویل مورد معامله( 
مالی غیر منقول 3- مطالبه خســارت دادرسی، گردشــكار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست خانم فاطمه شاهینی فرزند قلی با وکالت آقای عبداله اختر به طرفیت 
آقای اسماعیل خزاعی بیرجند فرزند علی به خواسته 1- الزام خوانده به انتقال یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 3505 بخش 5 ثبت اصفهان شامل یک باب منزل 
مســكونی موضوع قرارداد عادی مورخ 92/10/5، 2 الزام خوانده به تحویل ملک مزبور 
بانضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده، تصویر 
مصدق قرارداد مزبور که از ایراد خوانده مصــون مانده و به موجب آن خوانده مقدار یک و 
نیم دانگ از ششدانگ ملک موضوع قرارداد را به خواهان فروخته است و در این خصوص 

دفاعی نیز بعمل نیاورده اســت و با توجه به اینكه تحویل مبیع نیز از آثار و نتایج بیع است 
دادگاه ضمن احراز وقوع عقد بیع فی مابین و احراز صحت آن دعوای الزام به تحویل مبیع 
را ثابت دانسته و مستندا به مواد 219، 220 و 367 قانون مدنی خوانده را به تحویل ملک 
موضوع قرارداد به خواهان و پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد ریال 
بعنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ یک میلیون ریال بابت حق  الوکاله وکیل در حق 
خواهان محكوم می نماید و در خصوص خواسته اول خواهان مبنی بر الزام به انتقال سند 
با توجه به اینكه حسب پاسخ استعالم ثبتی پیوست خوانده نسبت به ملک موضوع قرارداد 
مالكیت رسمی ندارد لذا این قسمت از دعوا به وی توجه ندارد دادگاه باستناد بند 4 ماده 84 
قانون آئین دادرســی در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 35306 شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )389 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/352 شماره اجراییه:9610420350200378  شماره پرونده:8609980356600199 
شماره بایگانی شعبه:961171 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه 
حضوری 1828/1840 مورخ 76/12/7 و اصالحیه آن 22 و 23 مورخ 77/1/8 شعبه دو 
دادگاه عمومی ســابق و دادنامه 77/797 شــعبه 1 دادگاه تجدیدنظر و دادنامه اصالحی 
85/1939 آن دادگاه محكوم علیهم 1- یداله حاتمی سیچانی 2- نصرت دهقان حسین 
آبادی فرزند عباس 3- مجید حاتمی سیچانی 4- علیرضا دهقان حسین آبادی فرزند مانده 
علی 5- محترم دهقان فرزند مانده علی 6- پوران 7- حمیدرضا 8- مهری 9- مســعود 
همگی حاتمی سیچانی به تنظیم سند انتقال چهار و سه چهارم دانگ از پالک 1908 واقع 
در اصفهان خ حســین آباد که در همان دادنامه بدوی بصورت شش دانگ در آمده است 
و تحویل مبیع )یک باب منزل مســكونی مذکور( در حق محكوم لهم 1- بابک گلستان 
کوهی فرزند منصور به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان ارتش کوچه کریمی مجتمع 
پردیس ط 4 ، 2- بهاره گلستان گوهی فرزند منصور به نشانی مجهول المكان 3- خاتون 
اســدی آقبالغی فرزند احمد به نشانی اصفهان شــهر اصفهان خ ارتش خ عالمه کوچه 
کریمی مجتمع پردیس ط 4، 4- بهمن گلســتان کوهی فرزند منصور به نشانی اصفهان 
شهر اصفهان حسین آباد کوچه 29 پالک 15 و پرداخت حق االجرا 100/000 ریال در حق 
صندوق دولت محكومند. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
 1394(. م الف: 35309 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )518 کلمه، 

5 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
پرونــده:  شــماره   9610100350212590 ابالغنامــه:  شــماره   11 /353
9609980350200844 شــماره بایگانی شــعبه: 961008  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به  آقای جمشید مقدم فرزند کرمعلی، خواهان  خانم فخرالسادات 
هفت شهیدان فرزند احمد دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای جمشید مقدم فرزند کرمعلی 
به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980350200844 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت12 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:35308 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352209317 ابالغنامــه:  شــماره   11 /354
9609980352201134 شــماره بایگانی شــعبه: 961227  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای داریوش لرکــی فرزند نوراله،  خواهان  آقای افشــین 
اکبری دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای داریوش لرکی به خواســته اعسار از هزینه 
تجدیدنظرخواهی مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیكبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 354(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9609980352201134 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/02/09 و ساعت 10/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:35311 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9610460350900187 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /355
9609980350900845 شماره بایگانی شــعبه: 960986  در خصوص دعوی خواهان 
بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس صادقی قهســاره به طرفیت خواندگان امین رمازی و 
محسن تاجمیر ریاحی و فرهاد نامداری به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت دادرسی و 
تاخیر تادیه دادخواستی را به شــعبه نهم حقوقی اصفهان ارائه نموده است که دادخواست 
مذکور در این شــعبه ثبت و به تاریخ 1397/2/3 رای ساعت 9/30 دارای وقت رسیدگی 
می باشــد. نظر به مجهول المكان بودن احدی از خواندگان به نــام امین رمازی و بنا به 
درخواســت خواهان با عنایت به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلسه رسیدگی 
حاضر گردد. )آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه سوم اتاق شــماره 352( م الف:35307 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجديدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100352209564 ابالغنامــه:  شــماره   11 /356
9609980352200288 شــماره بایگانی شــعبه: 960306  آگهی ابالغ دادخواســت 
و ضمائــم تجدیدنظر خواهــی، تجدیدنظرخــواه آقــای علیرضا ایزدی دادخواســت 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای مهران علی پور نســبت به دادنامه 
شــماره 9609970352201190 تقدیم که طبق موضوع مــاده 73 و 346 قانون آئین 

دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه 
ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به 
دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شــد. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت 
ساختمان دادگتسری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 354(  م الف:35310 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

11/368 مشخصات محكوم علیه : آقایان 1- محمدعلی جم ساز فرزند حسین 2- جلیل 
جم ساز فرزند محمد،  نشــانی محل اقامت: هر دو مجهول المكان، مشخصات محكوم 
له: آقای مصطفی یوسفیان فرزند محمد ، نشــانی محل اقامت : آران وبیدگل  ، شهرک 
صنعتی هالل  ، بلوار امام علی )ع( ، پالک 33 ، شرکت فرش سجاده مناجات، محكوم به 
: به موجب رای شماره 811 تاریخ 96/09/07 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
آران وبیدگل که قطعیت یافته است محكوم علیه محكوم است به :تضامنی  پرداخت مبلغ 
هفتاد و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 16937097/290538 عهده بانک 
کشاورزی بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 2/217/500 ریال و نیز 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مذکور تا زمان اجرای حكم در حق خواهان . 
رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجراییه به محكوم علیه 
ابالغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفا محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
م الف: 5/2/96/759 قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف آران و بیدگل )229 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

11/369  خواهان مجید طحانی دادخواستی به طرفیت خواندگان عباس فرمانیان ، حسن 
تصویری ، ابوالفضل چلویی ، مجتبی عصاری ، عباس غیاثی فرد ، ســید محمد اسالمی 
و نغمه تسلط به خواســته صدور حكم بر تنفیذ قرارداد  عادی و الزام به تنظیم سند رسمی 
تقدیم دادگاه های شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به 
کالسه 9609983620200698 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/12/19 ذو 
ساعت 8/30 تعیین شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده سید محمد اسالمی 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:5/2/96/762 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و 

بیدگل)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

11/370 نظر به اینكه خواهان حسن مرنجابیان آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت عباس علوانی ، امین علوانی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 837/96 ثبت و برای 
تاریخ 97/03/29 ساعت 17/00 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاکه خوانده فوق الذکر 
مجهول المكان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر 
شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و 
در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5/2/96/758 
 عباس اربابی مســئول دفتر شــعبه 2 شــورای حل اختالف آران و بیدگل)149 کلمه،

 2 کادر(
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اشعه های موبایل، خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد
نتایج اولیه دو تحقیق جدید سازمان ملی سالمت آمریکا نشان می دهد اشعه های موبایل، بر خطر ابتال به برخی از انواع سرطان را می افزاید. در این تحقیقات ۶ درصد موش 
های نر در برابر اشعه هایی قرار گرفتند که موبایل ها در مقادیر بیشتر منتشر می کنند. قلب این موش ها به نوعی سرطان به نام schwannoma مبتال شد. البته مولفان این 

نیاز است تا مشــخص شــود میزان و نوع استفاده دو تحقیق هشدار می دهند به تحقیقات بیشتری 
افزایش می دهد یــا خیر. درهر حال طی دو ســال افراد عادی از موبایل، خطر ابتال به ســرطان را 
سازمان، موش ها را در برابر سطوح مختلفی از اشعه گذشته محققان برنامه سم شناسی ملی از این 
اطالعات اولیه تحقیق را منتشر کردند و درباره ارتباط های موبایل قرار دادند. در سال۲۰۱۶ محققان 
دادند. همین تحقیق و انتشار نتایج آن سبب شد ایالت احتمالی میان اشعه های موبایل و سرطان هشدار 
هشدار دهد. موبایل و دســتگاه های بی سیم دیگر کالیفرنیا سال گذشته درباره استفاده از موبایل 
کمی از اشعه های مایکروویو را منتشر می کنند. این هنگام اتصال به شبکه و انتقال اطالعات، مقادیر 
قدرتمند نیست اما تحقیقات جدید نشان می دهد انرژی مانند اشــعه مافوق بنفش یا اشعه ایکس 
مایکروویو برای سالمتی مضر است.در این تحقیق قرار گرفتن مداوم در برابر میزان باالی اشعه های 

دانشمندان موش ها را روزانه ۱۸ ساعت در برابر سطح باالیی از اشعه ها قرار دادند.  بیشترین میزان ضرر اشعه ها هنگامی است که سیگنال های شبکه ضعیف است و فرد قصد 
دارد تماس برقرار کند یا زمانی که مقادیر کالنی از اطالعات منتقل می شود و این روند نوسانی باعث افزایش خطر دستگاه ها برای سالمت انسان می شود.

Telegram X ؛نسخه ای متفاوت از تلگرام، با ظاهر جذاب و سرعت بیشتر
چند روز پیش، اپلیکیشن Challegram با تغییر دادن نام، آیکون و اطالعات خود، به Telegram X پلتفورم اندروید تبدیل شد؛ نسخه ای متفاوت از تلگرام با ظاهر جذاب و سریع تر که در سکوت خبری در پلی استور ارائه شد. 

سرانجام تلگرام در سایت خود این اپلیکیشن را به طور رسمی معرفی کرد تا  شاهد دومین اپلیکیشن رسمی این تیم باشیم.
اپلیکیشن Telegram X نسخه ای مجزا و ساخته شده بر اساس TDLib است که موفق شده ظاهری جذاب تر و سرعت بیشتر را نســبت به تلگرام اصلی برای کاربران مهیا کند. به گفته مدیر تلگرام، این اپلیکیشن مصرف باتری 

بهینه  تری نسبت به نسخه اصلی دارد و امکانات متعددی نیز در آن تدارک دیده شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

محیط جذاب و روان تر:
 اگرچه محیط کلی برنامه تفاوتی با نسخه اصلی ندارد 
اما چند دقیقه گشــت زدن در برنامه کافی اســت تا 
متوجه سرعت بیشــتر برنامه و انیمیشن های جذاب 
موجود در آن شوید. عالوه بر این اگر سری به کانال ها 
بزنید شاهد بزرگ تر شدن کادر پیام ها و عکس ها برای 
Mute/ خوانایی بهتر، همچنین حذف نــوار مزاحم

UnMute خواهید بود که مــرور مطالب کانال ها را 
بسیار ساده و لذت بخش تر از همیشه کرده است. صفحه اصلی برنامه 

نیز حاال با Swipe به راست صفحه تماس ها منتقل خواهد شد.
 Bubble نمایش بدون

ویژگی جذابی که در این نســخه وجود دارد و باعث زیبایی چشمگیر برنامه خواهد شد، 
حذف Bubble ها یا همان کادر دور پیام هاست. با این کار 
محدوده متن یا عکس گسترش پیدا خواهد کرد و برای 
مثال عکس ها به صورت تمام صفحه نمایش داده خواهند 
شد. البته این موضوع کامال به سلیقه شما بستگی خواهد 
داشــت و ممکن اســت به هیچ وجه طرفدار این ویژگی 

نشوید.

پیش نمایش چت ها
نکته  جالبی که به این نسخه اضافه شده، امکان تماشای پیش نمایش از چت هاست. از حاال 
کافی است دســتتان را چند ثانیه روی چت ها نگه دارید تا پیش نمایشی از محتویات داخل 

آن به شما نمایش داده شود.

بازطراحی موزیک پلیر و منوی اتچ
 تغییر ظاهری دیگری که در برنامه رخ داده، از نو طراحی شدن موزیک 
پلیر و منوی اتچ است. کافی است آیکون ارســال فایل را لمس کنید تا 
بتوانید با منوی جدید و بســیار کارآمدتر Telegram X آشــنا شوید. 
موزیک پلیر برنامه نیز دستخوش تغییراتی شده است تا محیط روان تری 

در اختیار شما قرار دهد. 

پخش شناور ویدئو
 ویژگی جذاب دیگر این برنامه، امکان نمایش شناور ویدئوها در برنامه است. 
اگر با ویدئومسیج ها کار کرده باشید حتما می دانید که این ویدئوها می توانند 
به صورت شناور به پخش خود ادامه دهند تا همزمان با تماشای آنها امکان 
خارج شدن از چت و گشــت زدن در برنامه نیز وجود داشــته باشد. در این 

نسخه، این ویژگی برای ویدئوها نیز در دسترس خواهد بود.

Swipe کردن پیام ها: 

در این نســخه، با کشــیدن یک پیام به سمت راست 
یا چپ، می توانید به امکانــات مختلفی نظیر فوروارد، 

ریپالی و... دسترسی داشته باشید.

 TelegramX امکان جایگزینی 
با نسخه اصلی تلگرام

بله درست خواندید. تلگرام رسما اعالم کرده که پروژه 
تلگرام ایکس ممکن است در آینده 
جایگزین نسخه اصلی تلگرام شود. 
البته تلگرام قولی در این رابطه نداده 
و تاکید کرده که حتی اگر این اتفاق 
رخ ندهد، این نســخه می تواند به 

توســعه یافتن امکانات جدید و وسیع تر تلگرام اصلی 
کمک کند.

 TDLib رونمایی از
به کمک این قابلیت می توانید تلگرام مخصوص خود 

را بسازید.
مورد دیگری که در پســت جدید تلگرام به آن اشاره 

شــده، TDLib اســت که ابزاری جدید برای 
توسعه دهندگان به شمار می رود تا به کمک 
 Telegram API آن بتوانند سریع و ساده تر از
اقدام به ساخت نسخه های شخصی سازی شده 

از تلگرام کنند. 

! X کپی بی نقص شرکت چینی از روی آیفون
 Oukitel شبیه ســازی آیفون ایکس در میان چینی ها رواج دارد اما آنچــه کمپانی
انجام داده، فراتر از کپی است. گوشی هوشــمند مدل U18 حتی شکاف باالی آیفون 
ایکس)آیفون 10( را به خوبی کپی کرده اســت اما تعجب آور اینکه این گوشی 160 دالر 

قیمت دارد. 
در واقع اگر 6 گوشی از این مدل بخرید به اندازه یک گوشی آیفون ایکس خواهد بود.

تقلید از سامسونگ و ال جی نیز در این گوشی اندرویدی دیده می شود. در واقع کمپانی 
Oukitel ویژگی های خوب گوشی های پرچم دار را در خود جمع کرده است.

باتری 4000 میلی آمپر  آن نیز قابل توجه است. نمایشگر 5/8اینچی، پردازنده مدیاتک 
1/5گیگاهرتزی، فناوری تشخیص چهره برای باز کردن قفل گوشی، دوربین دوآل 16 و 13 
مگاپیکسلی، رزولوشن پایین 1512 در 720 ، 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی 

و اندروید 7، از دیگر مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری این گوشی است.

گلکسی نوت ۹ احتماال از تراشه 
۷نانومتری استفاده نخواهد کرد

به نظر می رسد شرکت سامسونگ کلیه شایعات پیرامون 
عرضه گوشی گلکسی نوت ۹ با تراشه ۷ نانومتری را زیر 
پا گذاشت. این تراشه  در هندســت آی فون Xs پالس 
مشــاهده خواهد شد که ظاهرا از نســل بعدی فرآیند 
تولید استفاده می کند. سامســونگ اخیرا اعالم کرده 
که دومین نســل پردازنده های ۱۰ نانومتری LPP که 
در گوشی گلکسی S9 با تراشه های اسنپ دراگون ۸۴۵ 
و اگزینوس ۹۸۱۰ مشاهده می شوند، در حال ورود به 
مرحله تولید انبوه هستند. این موضوع در حالی مطرح 
شده است که کمپانی پیش تر و در ماه اکتبر از معماری 
۸ نانومتری به عنوان تنها فرآیند »آماده به تولید« یاد 
کرده بود. به عالوه سامسونگ اعالم کرده است که تولید 
 S3 توسط کارخانه جدید LPP تراشه های ۱۰ نانومتری
این شرکت در کشور کره به پیش می رود؛ اما این موضوع 
برای فرآیند ســاخت ۷ نانومتری FinFET با فناوری 
EUV که به صورت انبوه در سایت S3 تولید خواهد شد، 
صادق نیســت و با هیچ یک از وعده های جدول زمانی 

مطابقت ندارد.

وزیر ارتباطات:
سه ماهواره ایرانی در نوبت پرتاب 

قرار گرفت

وزیر ارتباطات گفت: سه ماهواره ایرانی مراحل پایانی 
پرتاب را طی می کنند و در نوبت پرتاب به مدار زمین 
قرار گرفته اند. محمدجواد آذری جهرمی در مراســم 
روز ملی فناوری فضایی، با اشــاره بــه اقدامات انجام 
شده در حوزه تحقیق و توســعه ماهواره های فضایی 
در دانشگاه های کشــور گفت: هم اکنون سه ماهواره 
دانشگاهی مراحل پایانی طراحی و ساخت خود را برای 
پرتاب طی می کنند و یکی از این ماهواره ها که ماهواره 
دانشگاه شریف است در مرحله نهایی هماهنگی برای 
پرتاب اســت. وی افزود: هم اکنون در حال هماهنگی 
هستیم که با پرتابگر داخلی یا استفاده از ظرفیت های 
بین المللی هرچه سریع تر این ماهواره در مدار زمین قرار 
گیرد. در همین حال دو ماهواره دیگر دانشگاهی نیز که 
ماهواره های سنجش از دور هستند، در مسیر پایانی 
برای پرتاب قرار گرفته اند. وزیر ارتباطات تصریح کرد: 
ممکن است نتوان کاربرد عملیاتی درازمدتی برای این 
ماهواره ها متصور شد؛ اما این ماهواره ها با هدف تحقیق 

و پژوهش به فضا پرتاب خواهند شد.

چاپگر قابل کنترل با صدا هم 
عرضه شد

شرکت اچ پی، کنترل صوتی را برای برخی چاپگرهای 
خود ممکن کرده تا افراد بدون نیاز به فشــردن هیچ 
دکمه ای بتوانند آنها را کنتــرل و برگه های مدنظر 

را چاپ کنند.

این شرکت قبال برای سازگار کردن برخی چاپگرهای 
خود با دســتیار صوتــی کورتانای مایکروســافت و 
اسیستنت گوگل اقدام کرده بود؛ اما الکسای آمازون را 
از قلم انداخته بود که سرانجام آن را هم با چاپگرهای 

تولیدی خود سازگار کرد.
از این پــس کاربران مــی توانند به چاپگر دســتور 
دهند تا انواع و اقســام مطالب مانند نوشته ها، فایل 
بازی های مختلــف، کارت های کوچــک و غیره را 
چاپ کند. همچنین برنامه ریزی برای چاپ گراف و 
 کاغذهای رنگی گوناگون نیز به همین شــیوه ممکن 

است.

صرفه جویی در مصرف آب 
کشاورزی با زمان سنج هوشمند

تامین آب باغ ها و زمین های کشــاورزی با توجه به 
تشدید خشکسالی در بسیاری از کشورهای جهان، به 
یک چالش جدی مبدل شده، اما فناوری می تواند به 

حل این مشکل هم کمک کند.
اگر نگران اســتفاده بیش از حــد از آب برای به ثمر 
رساندن محصوالت کشاورزی یا سرسبز نگه داشتن 
باغ و زمین های زراعی هســتید می توانید از این به 
بعد از شــیلنگ های مجهز به زمان ســنج و سوپاپ 

بهره بگیرید.
شرکت اوربیت، زمان سنج خاصی موسوم به بی-هایو 
برای نصب روی شــیلنگ های آب تولید کرده است. 
این زمان ســنج همراه با یک کیــت خانگی عرضه 
 می شــود که مدیریت میزان مصرف آب را تسهیل 

می کند.
زمان سنج مذکور فرایند مصرف آب را به طور خودکار 
مدیریت و بهینه سازی می کند و برنامه تلفن همراه 
عرضه شده به همراه آن، برنامه ریزی زمان آب دهی 
در مزارع و باغ ها را بدون نیاز به دخالت انسان ممکن 

می کند.

عرضه لپ تاپ های جدید سرفیس با عمر باتری ۱۶ ساعت
شرکت مایکروسافت از تولید مدل های جدید لپ تاپ سرفیس و سرفیس بوک ۲ با قیمت کمتر و البته 

قدرت سخت افزاری پایین تر خبر داده است.
حداقل قیمت مدل های تازه ســرفیس ۷۹۹ دالر 
اســت که ۲۰۰ دالر کمتر از ارزان ترین مدل های 

قبلی عرضه شده توسط این شرکت است.
در مــدل ۷۹۹ دالری، بــه جــای اســتفاده از 
پردازنده های سریع Core i۵ اینتل که قبال در مدل 
 m۳ ۹۹۹ دالری به کار گرفته شده بود، از پردازنده
این شرکت با ســرعت ۱.۶ گیگاهرتز استفاده شده 

است. به نظر می رســد این لپ تاپ ارزان تر برای استفاده دانشجویانی مناسب باشد که دوست دارند با 
پرداخت مبالغ کمتر، از یک رایانه قابل حمل با قیمت مناسب استفاده کنند.

اشعه های موبایل، خطر ابتال به سرطان را 
افزایش می دهد

پیشنهاد سردبیر:

گوشی های ال جی مشمول طرح رجیستری شدند
معاون ســتاد مبارزه با قاچاق کاال گفت: از روز ۲۸ بهمن ماه گوشــی های برند ال جی مشمول طرح 
رجیستری قرار می گیرند. حمیدرضا دهقانی نیا اظهار داشت: مطابق با تصمیم کارگروه راهبری طرح 
رجیستری که به تازگی تشکیل جلسه داد، مقرر شد گوشی های برند ال جی مشمول طرح رجیستری 

در فاز سوم اجرای این طرح قرار گیرند.
وی افزود: براین اســاس از روز ۲۸ بهمن ماه جاری تمامی گوشــی های برند ال جی مشمول اعمال 
سیاست رجیستری می شوند و پس از آن در کمتر از یک ماه آینده، سایر برندهای باقی مانده گوشی نیز 
به این طرح اضافه خواهند شد. دهقانی نیا تاکید کرد: الزم است از امروز خریداران چه در زمان خرید 
گوشی های نو و چه در زمان خرید گوشی های کارکرده این برند، نسبت به فرآیند فعال سازی و ثبت 

کد شناسه و نیز انتقال مالکیت اقدام کنند.

ماوس بازی های رایانه ای، به دسته بازی تبدیل می شود
به تازگی ماوســی مخصوص بازی رایانه ای ســاخته شــده که قابلیت های یک جوی اســتیک و 

دستگاه کنترل را نیز در خود دارد. دسته های 
بازی یا جوی استیک مدتی اســت که از رده 
خارج شده اند اما هنوز هم نسبت به موس های 
 مخصوص بازی رایانــه ای، چند مزیت کوچک 

دارند.
اما Lexip ۳D ماوســی خارق العاده است که 
ویژگی های یک ماوس معمولی را با دسته بازی 
و یک دســتگاه کنترل ترکیب کرده و قدرتی 

 ۸۲۰۰dpi با حساسیت ADNS-۹۸۰۰ دارای حســگر لیزری Lexip ۳D .شــگفت انگیز دارد
است. این ماوس عالوه بر قابلیت های معمول دارای دکمه های مختلف در کنار و بخش باالیی است. 
نیمه رویی ماوس طوری ساخته شــده که در دو محور باال/پایین و چپ/راست ۳۰ درجه بچرخد. 
 این قابلیت همراه دو سرعت سنج می تواند بیش از ۳۰۰ هزار حرکت مختلف جوی استیک را انجام 

دهد.

عمل جراحی با هدست واقعیت 
مجازی انجام شد

جراحان انگلیسی با کمک هدست واقعیت مجازی 
هولولنز، عمــل جراحــی ترمیمی پــا را به طور 

موفقیت آمیز برای ۵ بیمار انجام دادند.
پزشکان انگلیسی با کمک هدست واقعیت مجازی 
هولولنز مایکروسافت ، روی اندام های تحتانی بدن 

انسان عمل جراحی انجام داده اند.
گروهی از جراحان کالج لندن در بیمارستان سنت 
مری با اســتفاده از این گجت روی ۵ بیمار عمل 
جراحی انجــام دادند که نیازمنــد عمل جراحی 

ترمیمی پا بودند.
در ایــن روش، نخســت از پــای تمــام بیماران 
سی تی اسکن گرفته شــد تا تصویری سه بعدی از 
اســتخوان ها و رگ های خونــی در عضو مجروح 
فراهم شود. هنگامی که پزشکان عمل جراحی را 
با هولولنز آغاز کردند، این تصاویر روی پای بیمار 
قرار گرفت. در این وضعیت پزشکان می توانستند 

بافت های داخلی بدن بیمار را ببینند.

چین بیش از ۷۰۰ میلیون کاربر 
اینترنت دارد

شــمار کاربران اینترنت در چین از ۷۷۲ میلیون 
نفر گذشت.

مرکز اطالعات شبکه اینترنتی چین اعالم کرد که 
بیش از ۷۵۳ میلیون نفر از کاربــران اینترنتی در 
چین از طریق تلفن های همراه خــود به اینترنت 
وصل می شــوند که این آمار شامل ۵۵.۸ درصد از 

کل جمعیت چین است.
همچنین شمار مشترکان اینترنت در چین در یک 
سال گذشته ۴۰.۷۴ میلیون نفر افزایش یافته که 

۴.۱ درصد بیشتر از میانگین جهانی است.
از سوی دیگر ســهم کاربران چینی در استفاده از 
تلویزیون های هوشمند آنالین نیز ۲۸.۲ درصد رشد 
داشته و در مقابل شمار کاربران اینترنتی با رایانه، 

لپ تاپ و تبلت در حال کاهش است.
هر کاربر چینی به طور متوسط ۲۷ ساعت در هفته 
را در اینترنت صرف می کند که این روند، رشــدی 

۰.۶درصدی داشته است.
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مدیر آموزش و پرورش تیران و کرون:
انقالب اسالمی ایران به پشتوانه 
حرکت عمیق فکری تشکیل شد

مدیــر آمــوزش و پرورش  تیران و کرون
شهرســتان تیران و کرون گفت: انقالب اسالمی 
ایران به پشتوانه حرکت عظیم و عمیق فکری و 

مردمی تشکیل شد.
علیرضا مرزبان در آیین زنگ انقالب با اشــاره به 
تشکیل انقالب اسالمی و دستاوردهای آن اظهار 
کرد: برای پیروزی انقالب اسالمی حرکت مردمی 
به رهبری فقیه و مدیر آغاز شــد و ســرانجام در 

بهمن ماه سال ۵۷ به پیروزی رسید.
وی ادامه داد: فقــدان پشــتوانه مردمی و نبود 
رهبری در رأس دیگر حرکت های انقالبی جهان 
مانند مصر مانــع از موفقیت انقالب آنها شــده 
اســت. وی با بیان اینکه بدون رهبری و مدیریت 
حرکت های مردمی به ثمر نمی رسد، تصریح کرد: 
نقش امام خمینی)ره( در مدیریت حرکت های 
مردمی برای پیروزی انقالب اســالمی غیرقابل 

انکار است.
 مرزبــان با بیــان اینکه انقــالب ایران بــر پایه 
ارزش های اسالمی تشکیل شــده، تصریح کرد: 

این انقالب جناحی و حزبی نیست.

شهردار اردستان:
وسایل بازی پارک های 

اردستان فاقد استاندارد است
شهردار اردستان، گفت: طرحی  اردستان
در حال انجام اســت که وســایل بازی جدید و 
استاندارد جایگزین وسایل سابق شده و همچنین 
زیبا سازی دیوارها و پارک های سطح شهرستان 

در حال انجام است.

 محســن حیــدری، اظهــار کــرد: بیــش از
 ۷0 درصد از وسایل بازی کودکان در بوستان های 
 شــهری اردســتان اســتانداردهای الزم را

 ندارند.
وی افزود: بــا توجه بــه ضرورت مــالک های 
استاندارد ســازی فضاهای بازی کودکان وسایل 
بازی غیر اســتاندارد با طول عمر بیش از چهار 

سال و بیشتر جمع آوری خواهد شد.
شــهردار اردســتان گفت: طرحی درحال انجام 
است که وسایل بازی جدید و استاندارد جایگزین 
وسایل قبلی شده و همچنین زیبا سازی دیوارها 
 و پارک های ســطح شهرســتان در حال انجام
 است.حیدری با بیان اینکه مبلغی با اعتباری بالغ 
بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال برای وسایل 
بازی کودکان و زیبا سازی پارک ها در نظر گرفته 
 شــده، تصریح کرد: طرح های مورد نظر تا قبل
  از تعطیلــی مــدارس بــه پایــان خواهــد 

رسید.

رییس شبکه دامپزشکی دهاقان:
 ۴۵۰ قالده سگ به منظور کنترل 
بیماری »هاری« واکسینه شدند

رییس شبکه دامپزشکی شهرســتان دهاقان از 
واکسیناسیون ۴۵0 قالده سگ به منظور کنترل 

بیماری »هاری« در شهرستان خبر داد.
محمدرضا قاســمی، افزود: با اقدامات پیشگیرانه 
این شــبکه و اهتمام ویژه به مایه کوبی ســگ ها 
 و همچنین اقدامات قابل تقدیر شــبکه بهداشت
 و درمان شهرستان در برخورد با افراد هار گزیده، 
 در چند ســال اخیر موردی از بــروز این بیماری
  در شهرســتان دهاقــان مشــاهده نشــده

 است.
وی گفت: بیماری هاری جزو بیماری های مشترک 
 بین انسان و دام اســت که با گزش حیوان مبتال

 به انسان یا سایر دام ها انتقال پیدا می کند.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان دهاقان با اشاره 
به اینکه بیماری هاری بسیار خطرناک و کشنده 
است، خاطرنشان کرد: چنانچه در مراحل اولیه بعد 
از گزش حیوان هار یا مشکوک به هاری، اقدامات 
الزم انجام نشود ممکن است منجر به مرگ فرد یا 

از بین رفتن دام شود.
وی گفت: عملیات کنترل بیماری در حیات وحش 
مربوط به سازمان حفاظت از محیط زیست بوده و 
صرفا واکسیناسیون سگ های نگهبان و سگ های 
گله به منظور مبارزه و کنترل این بیماری در حوزه 

وظایف سازمان دامپزشکی است.

به همراه تجلیل از همسر شهید خیزاب؛
 نواختن زنگ انقالب 

در مدارس شهر سین برخوار

مراسم زنگ انقالب با حضور  برخوار
پدر شــهید مدافع حرم محمد جــواد قربانی و 
همسر شهید خیزاب، در مدرسه صفورا و رضوان 
شهر سین از توابع شهرستان برخوار، برگزار شد.

 کشف بیش از یک میلیارد
 بادام  زمینی قاچاق در سمیرم

فرمانده انتظامی شهرستان  سمیرم

سمیرم گفت: یک محموله بادام زمینی قاچاق به 
ارزش یک و نیم میلیارد ریال در سمیرم کشف و 
ضبط شد. سرهنگ ســهراب قرقانی با اشاره به 
دستگیری یک قاچاقچی در سمیرم گفت: یک 
محموله قاچاق شــامل ۶۳0 حلب بادام زمینی 
بدون مدارک گمرکی در بازرسی از یک دستگاه 

کامیون ولوو کشنده کشف و ضبط شد.
سرهنگ قرقانی با اشــاره به دستگیری راننده 
خودرو در این زمینه اضافه کرد: ارزش محموله 
کشف  شده توسط کارشناســان یک میلیارد و 
۵00 میلیون ریال برآورد شد. وی خاطرنشان 
کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال و مفسدان 
اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند و 

اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.

راه اندازی صندوق اعتبارات 
خرد زنان روستایی در شهرضا

مدیر اداره جهاد کشــاورزی  شهرضا
شهرضا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره 
به برگزاری جلسه بررسی اجرای طرح کارورزی 
در جهاد کشاورزی، اظهار کرد: کلیه شرکت های 
کشاورزی موظف شدند نسبت به اجرای طرح 

مذکور اقدامــات الزم را انجام دهند. رضا باقری 
افزود: طرح کارورزی در راستای افزایش قابلیت 
جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال 
مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار 
کار و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کســب و کار در 
دانش آموختگان و ارتقــای اخالق و صالحیت 

حرفه ای آنهاست.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شــهرضا گفت: در 
این راستا عالقه مندان با ورود به سامانه مربوط 
به کارورزی ثبت نام کرده و در مقابل واحدهای 
تولیدی نیز که در سامانه ثبت نام کرده اند، نسبت 
به جذب دانش آموختگان واجد شــرایط اقدام 
می کنند. وی اذعان داشت: واحدهای تولیدی 
شهرستان شهرضا موظف شده اند دو صندوق 

اعتبارات خرد زنان روستایی راه اندازی کنند.

افتتاح طرح های خدمات 
اجتماعی در شاهین شهر

مدیربهزیســتی شهرستان  شاهین شهر
شاهین شهر و میمه از افتتاح طرح های خدمات 
اجتماعی با 29 میلیارد ریال ســرمایه گذاری 

بخش خصوصی در شاهین شهر خبر داد.
امین عســگری گفت: مهدهای کودک وظایف 
ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه 

کودکان برعهده  دارند.
 مدیربهزیستی شهرستان شاهین شهر و میمه 
معلوالن  زیر پوشــش ایــن اداره را بیش از 2 
هزار و ۵00 نفر اعالم و خاطرنشــان کرد: محور 
فعالیت هــای درمانگاه مــددکاری اجتماعی، 
خدمــات اجتماعــی و معنــوی بــه افرادی 
آســیب دیده یا نیازمندان اســت و کسانی که 
به  ســاخت درمانگاه ها اقدام می کنند، افرادی 
باتجربه و خوش ســابقه در حیطــه مددکاری 
اجتماعــی و دانــش آموختگان جوان رشــته 
مددکاری اجتماعی هســتند. عسگری با اشاره 
به فعالیت ۳ مرکز خدمات رســانی به معلوالن 
اذعان داشــت: بخش خصوصی با نظارت اداره 
بهزیستی امسال مرکزهای جامع خدمات رسانی 
به سالمندان در شهر میمه و نگهداری کودکان 
مبتالبه اوتیســم را در شاهین شــهر راه اندازی 

کرده است.

هنگامی که از کوچه پس کوچه های شهر عبور می کنیم، شاهد نوشتن 
مطالب زیادی با مضمون های گوناگون روی دیوارها هستیم و هم اکنون 
یکی از مشکالتی که ســبب مخدوش شدن منظره  شهری شهرضا شده 
دیوارنویسی است، چون دیوارنویسی و استفاده  نابجا از در و دیوار منازل 
مســکونی، ادارات، مغازه ها برای درج آگهی ها، تبلیغات، در شهر به طور 

چشمگیری افزایش یافته است.
ضوابط جاری در مدیریت شهری مخالف هر نوع دیوار نویسی است

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری شهرضا، اظهارداشت: دیوارنویسی 
یکی از شیوه های رایج تبلیغات محیطی در شهرهاست که البته با ضوابط و 

اصول مدیریت شهری منافات دارد و بر اساس منظر شهری، یکی از عوامل 
مخرب چهره شهرهاست.

محمد مهدی موالییان با بیان اینکه دیوارنویســی تعریف خاص خود را 
دارد و با نقاشی دیواری تفاوت های بسیاری دارد، افزود: دیوارنویسی تنها 
شامل نوشتار روی دیوارها می شود که انواع شعارنویسی، خطاطی های 
مختلف هرچند خط خوش و تبلیغات تجاری اســت، حال آنکه نقاشی 
 دیواری، تصویرگری اســت و هر نوع تصویرســازی روی دیوار را شامل

 می شود.
وی گفت: اما آنچه مسلم اســت اینکه ضوابط جاری در مدیریت شهری 

مخالف هر نوع دیوار نویسی و نقاشی روی دیوارهای بیرونی اماکن عمومی 
و خصوصی مشرف به معابر عمومی است.

تبلیغات شهری باید با صدور مجوزهای قانونی انجام شود
مسئول واحد زیباسازی فضای شهری شهرداری شهرضا در این رابطه، 
گفت: با توجه به اینکه باید تمام دیوار نویسی ها و تبلیغات شهری با صدور 
مجوزهای قانونی توسط شهرداری انجام شود، برخی افراد و شرکت ها و 
موسســات غیردولتی اقدام به این کار کرده که از لحاظ قانونی و شرعی 

تخلف و خالف قلمداد می شود.
ســید مصطفی مهدی نیا افزود: در شــهرداری های کالنشهرها توسط 
شورای شهر و دادستانی های مربوطه مصوباتی تبیین شده و با متخلفان 
برخوردهایی شده و همچنین از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
قوانین و بازخوردهایی مشخص شده که توسط شهرداری ها قابلیت اجرا 

و رصد قانونی دارد. 
وی با بیان اینکه تبلیغات شهری بر اساس قانون باید در محل های مناسب 
و با در نظر گرفتن حفظ زیبایی و نظم شــهر انجام شــود، تصریح کرد: 
دیوارنویسی ها و نصب برچســب های تبلیغاتی روی تاسیسات شهری و 
مکان هایی که اصوال جای مناســبی برای تبلیغات نیست مطابق قانون 
شهرداری ها ممنوع است و متخلفان از این قانون باید نسبت به پرداخت 

خسارت وارده به منازل شهروندان و تاسیسات شهری اقدام کنند.
مسئول واحد زیباسازی فضای شهری شــهرداری شهرضا گفت: بر این 
اساس کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور در جلسه فوق العاده 
خود با اصالح دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری مصوب جلسه پانزدهم 

این دستورالعمل جدید را در 1۳ ماده، ۶ تبصره و 29 بند تصویب کرد.
وی بیان کرد: بر اساس ماده یک این دســتورالعمل، تبلیغات شهری یا 
محیطی اعم از دیــواری، فلزی، رایانه ای متحرک و منقوش بر وســایل 
نقلیه است که به منظور معرفی یا تبلیغ کاال، خدمات و هرنوع فعالیتی که 
برای اطالع رسانی و اعالم عمومی در سطح شهرها، خیابان ها، جاده های 
شهری و بین شهری، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پایانه های مسافربری، مترو، 
ایستگاه های اتوبوس، میادین و ســایر اماکن عمومی مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
مهدی نیا خاطرنشــان کرد: بند 2۳ ماده ۳ این دستورالعمل می گوید، 
تبلیغ روی تاسیســات، دیوارها، ابنیه و ساختمان های اشخاص حقیقی 
و حقوقی، دولتی و غیردولتی منوط به کســب اجازه قبلی از صاحبان و 

مسئوالن آنهاست.

وقتی دیوار نویسی ها ابزاری برای تبلیغات می شود؛

کاسبی با دیوارهای شهرضا !

دیوار نویسی های نادرست و استفاده از دیوارهای شهر برای تبلیغات؛ سیمای شهری شهرضا را تحت تاثیر خود قرار داده و رنگ  شهرضا
و لعاب تازگی و شادابی را از آن گرفته است.

 عکس نوشت

اخبار

تجهیز 85 درصد روستاهای خوانسار به شبکه دیجیتال

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 سمیرم نماینده مردم سمیرم در مجلس 
شورای اسالمی از اجرای شبکه فیبر نوری در این 
منطقه خبر داد.اصغر ســلیمی، با اشاره به نشست 
خود با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و معاون 

پارلمانــی وی در تهران، اظهار کــرد: اجرای فیبر 
نوری  به عنوان یک زیر ساخت ارتباطی مهم در این 

شهرستان اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه پروژه رســاندن فیبر نوری به 

در منازل و جایگزینی آن با کابل مسی با توجه به 
افزایش ســرعت ارتباطات اینترنتی، در سال های 
اخیر مورد توجه مســئوالن وزارت ارتباطات قرار 
گرفته، ابراز امیدواری کرد: با دســتور آقای آذری 

جهرمی، این مهم در سمیرم هم اجرا شود.
سلیمی، پیگیری ارتقای سیســتم موبایل همراه 
اول به 3G در روســتاهای ســادات آبــاد و چهار 

راه، دولت قرین، بردکان، قره قاچ، شــهید و بارند 
 پادنا را از دیگر مصوبات جلســه با وزیر ارتباطات 

برشمرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، ادامه 
داد: پراکندگی روستایی ســمیرم زیاد است و این 
روستاها در هر چهار بخش وردشت، مرکزی، دناکوه 

و پادنای بزرگ سمیرم پراکنده اند.

نماینده سمیرم:
شبکه فیبر نوری در سمیرم اجرا می شود

فرماندار نطنز گفت: هر معدنی که  نطنز
از سوی مسئوالن پلمب شد، دیگر اجازه هیچ گونه 
برداشتی را نخواهد داشت. یوسف حسنی اظهار کرد: 
با توجه به همکاری و هم افزایی که بین مســئوالن 
شهرستان وجود دارد، از تمام ظرفیت های مختلف 
در راه حل مسائل و مشــکالت شهرستان استفاده 

خواهد شد.
حسنی در پاسخ به ســوالی پیرامون پلمب برخی 
از معادن طرقرود و تالش بــرای عدم تمدید مجوز 
برداشت معادن، تصریح کرد: رای شورای عالی معادن 
در خصوص معادن متخلف در منطقه طرقرود اجرا 

شده است.
وی گفت: هر معدنی که از سوی مسئوالن پلمب شد 
دیگر اجازه هیچ گونه برداشــتی را نخواهد داشت و 
فقط مقداری که از قبل استخراج شده را می توانند 

با پیگیری و مجوز به بیرون از معدن منتقل کنند.
فرماندار نطنز همچنین با اشــاره به مشــکالت و 
معوقات کارکنــان مجتمع فوالد نطنــز، افزود: از 
تمام ظرفیت ها  برای حل مشکالت کارکنان فوالد 

استفاده می کنیم و از مسئوالن ادارات کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی  شهرســتان 
خواســته شــده تا به صورت روزانه این موضوع را 
پیگیری و نتیجه آن را گزارش دهد. وی خاطرنشان 
کرد: مدیران مجتمع فوالد نطنز قول داده اند تا دو ماه 
حقوق کارکنان فوالد نطنز در بهمن ماه و دوماه دیگر 
به همراه عیدی آنها را در اسفندماه پرداخت کنند و 

معوقه های مزدی را به حداقل برسانند.

فرماندار نطنز:

معدن پلمب شده، امکان اجازه فعالیت نخواهد داشت
فرماندار خوانسار گفت: تاکنون 8۵  خوانسار
درصد روستاهای شهرستان به شبکه دیجیتال مجهز 
شده است و نیمه سال آینده شبکه دیجیتال به صورت 

کامل در شهرستان راه اندازی می شود.
سید حسن شفعتی اظهار کرد: شهرستان خوانسار به 
طور کامل از لحاظ  توسعه زیرساخت های آب، برق، 

گاز و خطوط مخابراتی بهره مند است.
وی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال 20 پروژه مهم 
با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیــارد تومان به بهره برداری 
می رســد، گفت: 10 کیلومتر از مسیر دو بانده شدن 

جاده دامنه - خوانسار به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه پروژه تصفیه خانه فاضالب شهرستان  
در سال 82 کلنگ زنی شده است، گفت: فاز نخست 
این پروژه که در دو سال اخیر با همکاری آب و فاضالب 
شهری پیشرفت خوبی داشــت و فروش انشعاب نیز 
برای مردم نیــز کلید خورده اســت، در دهه فجر به 
بهره برداری می رسد، این پروژه تا کنون 20 میلیارد 

تومان هزینه در برداشته است.
شــفعتی گفت: با توجه بــه کاهــش بارندگی ها و 

خشکسالی در شهرســتان، طرح آبیاری نوین مورد 
استقبال کشــاورزان قرار گرفت که برای اجرای این 

طرح 8۵ درصد اعتبارات را دولت متقبل شده است.
وی با بیان اینکه پروژه بهسازی و طرح هادی روستایی 
در تمام روســتاهای شهرســتان در طول سال اجرا 
می شود، اذعان کرد: با توجه به اقدامات خوبی که در 
بخش صنعت انجام شده ســال 9۷، سال شکوفایی 

اقتصادی صنعت خوانسار است.  

فرماندار خوانسار مطرح کرد:

تجهیز 8۵ درصد روستاهای خوانسار به شبکه دیجیتال

بانوی هنرمند کاشانی صاحب جایزه ویژه رزیدنسی فرانسه در سال 201۷ به مرحله نهایی و  کاشان
نمایشگاه دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر راه یافت. مدیر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کاشان،گفت: اثر خانم آرزو باغ شیخی در بخش ویدئو آرت در بررسی آثار رسیده به دبیرخانه دهمین 
جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی طی ســه مرحله داوری به عنوان یکی از آثار راه یافته به مرحله نهایی و 
نمایشگاه جشنواره انتخاب شد.محسن استرکی، افزود:همچنین ویدئو آرت این هنرمند کاشانی به عنوان یکی از 

آثار منتخب سال 2018 جشنواره لندن برگزیده شد و به صورت دائمی در سایت این جشنواره قرار گرفت.

هنر بانوی شهر عروس 
 باغ های ایرانی 

جهانی شد ره
نوا

ش
 ج

فرمانداری

فرمانــده نیروی انتظامی شهرســتان  لنجان
لنجان گفت:ماموران نیروی انتظامی شهرســتان لنجان 
طی چند عملیات موفق شدند، مقادیر قابل توجهی کاالی 
قاچاق از قبیل پوشــاک، خشــکبار، لوازم یدکی و چوب 

قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال را کشف و ضبط کنند.
غالمرضا افشاری افزود:  با توجه به شناخت و اشراف کامل ماموران بخش مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان 
لنجان بر موقعیت جغرافیایی این شهرســتان، آنها همواره به بررســی خودروهای ورودی به این شهرستان 

پرداخته تا از ورود کاالی قاچاق جلوگیری و با افراد سودجو برخورد قانونی کنند.
وی ادامه داد: بر همین اساس ماموران نیروی انتظامی شهرستان لنجان موفق شدند  طی چند عملیات، مقادیر 
قابل توجهی کاالی قاچاق از قبیل پوشــاک، خشــکبار، لوازم یدکی و چوب قاچاق را کشف و ضبط کنند و 

کارشناسان مربوطه ارزش کاالهای مکشوفه را چهار میلیارد ریال اعالم کرده اند.

کشف  ۴ میلیارد ریال 
 کاالی قاچاق
 در لنجان

فرمانــده انتظامی خمینی شــهر از  خمینی شهر
دستگیری 2 سارق حرفه ای مغازه و کشف ۶0 میلیون 
ریال اموال مســروقه خبر داد. علی جعفری نژاد اظهار 
داشــت: در پی وقــوع چندین مورد ســرقت مغازه در 
شهرستان خمینی شهر و شکایت مالباختگان به پلیس 

آگاهی، تحقیقات گسترده ای در این زمینه توسط کارآگاهان انجام گرفت.
وی ادامه داد: فرد دستگیرشده به ســرقت ۶0 میلیون ریال اموال مغازه با همدستی فرد دیگری اعتراف 
کرد. وی در ادامه مطرح کرد: همدست سارق نیز دســتگیر و هر دو متهم برای اقدامات قانونی به مراجع 
قضائی تحویل داده شدند. جعفری نژاد در پایان از شهروندان خواست اصول ایمنی توسط مالکان مغازه ها 
در هنگام ترک مغازه رعایت شود و استخدام افراد مطمئن و با اعتماد، عدم نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد 

و اسناد مالی در مغازه و در مکان های ناامن،مورد توجه قرار گیرد.

دستگیری سارقان 
حرفه ای  با کشف اموال 
سرقتی در خمینی شهر 
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فقدان سند مالکیت
11/365 چون خانم پروین کشــانی به وکالت مع الواسطه از طرف حسین نورالهی فرزند 
امین اله به موجب تفویض وکالت شماره 18369 مورخ 1395/8/1 دفترخانه 400 اصفهان 
با تسلیم 4 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 
36 اصفهان رسیده مدعی شده که سند مالکیت 155 سهم از 1050 سهم ششدانگ پالک 
11948/2 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که در صفحه 458 دفتر 207 ذیل شماره 
37114 به شــماره چاپی 449419 و سند مالکیت 155 ســهم از 1050 سهم ششدانگ 
پالک 11948/2 اصلــی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در صفحــه 455 دفتر 207 ذی 
شماره 3713 به شماره چاپی 449420 به نام حســن نورالهی ثبت سند صادر گردیده با 
این توضیح که در اجرای استاندارد سازی از پالک 11948 باقیمانده به 11948/2 تبدیل 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشــت نمی باشند و  به علت جابجایی 
اسناد مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اند 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: 35479 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )276 کلمه، 

3 کادر(
حصر وراثت

11/362 آقای احمد جمالی زواره به شناسنامه شــماره 24 به شرح دادخواست به کالسه  
596/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین جمالی زواره به شناســنامه 3313 در تاریخ 96/6/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس جمالی زواره، ش.ش 
17 فرزند حسین نسبت فرزند 2- احمد جمالی زواره، ش.ش 24 فرزند حسین نسبت فرزند 
3- مریم جمالی زواره، ش.ش 113 فرزند حســین نسبت فرزند 4- فاطمه جمالی زواره، 
ش.ش 4447 فرزند حسین نســبت فرزند 5- اقدس جمالی زواره، ش.ش 4693 فرزند 
حسین نسبت فرزند 6- طاهره جمالی زواره، ش.ش 103 فرزند حسین نسبت فرزند. 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: 453 شعبه اول مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف زواره)168 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

11/363 شماره اجراییه:9610423623100283  شماره پرونده:9609983623100287 
شماره بایگانی شعبه:960325 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه  و شماره دادنامه 
غیابی مربوطه 9609973623100693  محکوم علیــه محبوبه هاتف فرد فرزند عباس 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 25/385/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 1396/04/20 لغایت اجرای حکم در حق محکــوم له علیرضا گنجی زاده زواره 
فرزند عباس به نشــانی اصفهان اردســتان زواره خ امام حســینیه بزرگ جنب پیرمنزل 
شــخصی و پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال به عنوان نیم عشــر هزینــه اجرا در حق 
صندوق دولت، محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 

تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 452 شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان)409 کلمه،

 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

11/358 شــماره صادره : 1396/42/462971- 1396/11/11  نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه مسکونی پالک شــماره 3760/7  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام حســین میرزا رضائی دستجردی فرزند 
عباس در جریان ثبت اســت و عملیات تحدیــد حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/12/9 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 م الف: 35426 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه،

 2 کادر(
مزايده اموال منقول

11/364  شــماره نامه: 9610113630402189  به موجب اجرائیه کالسه 488/96 ش 
اجرایی ش اجرائی مطروحه در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران صادره از شعبه 3 
شورای حل اختالف شهرســتان تیران و کرون محکوم له مریم شبانی فرزند غالمعلی و 
محکوم علیه علی محمدی فرزند محمد علی مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب 
درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف 
اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است از خودرو سواری پژو RD 1600 به شماره 
انتظامی 22 ص 581 ایران 43 سفید رنگ مدل 1380 به شماره موتور 223280026014 
و شماره شاسی 80725226 و فاقد بیمه نامه و دارای شکستگی سپر جلو و دور بدنه خودرو 
به صورت کامل نیازمند صافکای و نقاشی دارد و زاپاس پنچر بوده و الستیک ها 25 درصد 
می باشد. همچنین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگســتری موتور در حد سالم به نظر 
می رسد که به مبلغ 45/000/000 ریال معادل )چهار میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی 
و مقرر گردید مال موصوف در روز سه شنبه مورخه 96/12/15 از ساعت 9/20 صبح الی 
10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد 
و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کســی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 

این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعــد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف:477  اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان تیران ) 286 کلمه، 3 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

11/314 شماره صادره : 1396/42/462727- 1396/11/10  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شــماره 4348/2745 مجزی شده از 358 فرعی  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ابوالقاسم ناظوری دستجردی 
فرزند رحیم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 96/12/7 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 م الف: 35422  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه،

 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

11/242 شــماره: 96/921585684-96/11/8 چــون تحدید حدود ششــدانگ یک 
قطعه زمین پالک شــماره  10161/1  واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقایان رضا و حســین نائینی وراث مرحوم یداله نائینی و بانو صاحب قربانیان 
و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک  بنا 
به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده  تحدید حدود 
ملک مرقــوم در روز چهارشــنبه مورخ 1396/12/16 ســاعت 9 در محل شــروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
 م الف:35145 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)186 کلمه، 

2 کادر(
اجرايیه

11/348 شماره اجراییه:9610426805200042  شماره پرونده:9509986805200733 
شماره بایگانی شعبه:950734 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805200084  محکوم علیه ریحانه شــجاعی قهریزجانی به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 755/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1395/1/15 و 1395/2/25 لغایت اجرای حکم 
 و نیم عشــر اجرایی در حق محکوم له مهدی بصراوی فرزند حســین به نشانی اصفهان 
خ پروین خ عسگریه دوم مجتمع مالصدرا واحد 422،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 

که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 35303 شعبه 52 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )404 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

11/349 شماره اجراییه:9610420350300470  شماره پرونده:9509980350300657 
شماره بایگانی شعبه:950807 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9509970350301968 محکوم علیه هومن جمشیدی فرزند 
حشمت اله به نشانی اصفهان خیابان عالمه مجلسی مقابل کوچه دارالشفاء بعد از کوچه 
مشیر به سمت چهار راه ابن ســینا پالک 1 تلفن همراه 09031360931  محکوم است 
به پرداخت مبلغ 272/100/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 8/751/500 به عنوان هزینه 
دادرســی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم 
دادخواســت 1395/8/24 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له خدامنده قاسمی 
قاسموند فرزند فرضعلی به نشانی اســتان اصفهان شهرستان خمینی شهر درچه خیابان 
نواب صفوی محله فودان مقابل اداره بهداشت فودان پالک 1 تلفن همراه 09139865694 
کدملی 5559857963  و پرداخت 13/605/000 ریــال بابت حق االجرا.  محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 35304 شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )436 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
11/384 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شــورای حل اختالف نطنز، کالسه 406/96، 
خواهان: آقای سید مصطفی هاشمی، خواندگان: 1- امیر کریمی 2- زهرا غفاریان خمبی 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، گردشکار: 
قاضی شــورای حل اختالف پس از بررســی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا:  در 
خصوص دادخواست آقای سید مصطفی هاشمی فرزند سید اله مراد به طرفیت 1- آقای 
امیر کریمی فرزند محمدرضا 2- خانم زهرا غفاریان خمبی فرزند جعفر به خواســته الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رســمی انتقال یک دستگاه پژو پارس به 
شماره انتظامی 332/43 و 53  به انضمام خسارت دادرسی با عنایت به تصویر مصدق مبایعه 
نامه فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول و با عنایت به اینکه طبق استعالم بعمل آمده 
از اداره راهور خودروی مذکور بنام خوانده ردیف دوم می باشد، بلحاظ عدم توجه دعوی به 
خوانده ردیف اول مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم 
عمومی شهرستان نطنز می باشد و در خصوص دادخواســت خواهان به طرفیت خوانده 
ردیف دوم با عنایت به توضیحات مرقوم و با عنایت بــه اینکه خوانده ردیف دوم علیرغم 
نشر آگهی در شورا حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است دعوی خواهان را وارد دانسته 
و مســتندا به مواد 10 و 219 و 220 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به الزام به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند خودروی فوق الذکر و پرداخت مبلغ 268/750 ریال بابت هزینه 
دادرسی صادر می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
می باشد. م الف:584 شعبه دوم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)332 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/383 مرجع رســیدگی: شــعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به 
نشــانی درچه خ ســجاد، کالســه پرونده 448/96 ش حل 9 ، وقت رســیدگی ساعت 
18/30 بعد از ظهر روز شــنبه مورخــه 1396/12/19، مشــخصات خواهــان: بانک 
مهر اقتصاد بــه نمایندگی علیرضا زمانی بــا وکالت علی جزینی به نشــانی درچه بانک 
مهر اقتصــاد خ امام خمینی جنــب بانک ملی، مشــخصات خوانده:  محمــد علیجانی 
فرزند قاســم و حمید شــاهنظری فرزند محمــد، خواســته و بهــای آن: مطالبه مبلغ 
140/002/582 ریــال بابت بخشــی از یــک فقره چک بــه انضمام کلیه خســارات، 
دالیل خواهــان: 1- دلیل ســمت 2- گواهی عدم پرداخــت 3- فتوکپی چک، گردش 
کار: خواهــان خوانده را مجهــول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا

 در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6754 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9610463633300006 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /382
9609983633300831 شــماره بایگانی شعبه: 960838  پیرو نشــر آگهی در روزنامه 

زاینده رود مورخ 1396/8/14 در خصوص دادخواست خانم صاحب امینی والشانی فرزند 
محمد به طرفیت آقای محمد بخشی پور فرزند علی مبنی بر طالق به آقای محمد بخشی 
پور فرزند علی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ نشر آگهی نسبت به معرفی 
داور از بین اقارب واجدالشــرایط خویش اقدام نماید. م الف: 6756  شعبه سوم دادگاه 

عمومی و حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )83 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103633108748 ابالغنامــه:  شــماره   11 /381
9609983633100711 شماره بایگانی شعبه: 960722  از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 
شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 960722،  به آقای سجاد جفتا فرزند 
علی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی با وکالت علی جزینی به خواسته مطالبه وجه 
چک  و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 97/01/27 
ساعت 11/30 صبح در دادگاه شــعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا 
چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال 
دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه 
ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 
از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 6752 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/380 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
درچه خ سجاد، کالسه پرونده 449/96 ش حل 9 ، وقت رسیدگی ساعت 18 بعد از ظهر روز 
شنبه مورخه 1396/12/19، مشخصات خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا 
زمانی با وکالت علی جزینی به نشانی درچه بانک مهر اقتصاد خ امام خمینی جنب بانک 
ملی، مشــخصات خوانده:  فضل اله صادقی فرزند مصطفی، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 111/223/501 ریال بابت بخشی از یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده، 
دالیل خواهان: 1- دلیل سمت،2- فتوکپی چک،  3- گواهی عدم پرداخت گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 6753 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/379 کالسه پرونده 96/956 شــماره دادنامه: 1100-96/08/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان:  مجید خانی فرزند علی به نشانی خ 
امیرکبیر حد فاصل چهار راه هزار دستان و سه راه لیالند روبروی گاراژ مردونی نو فروشگاه 
جهان دانگ فنگ، خواندگان: 1- اکرم خزائی فرزند عباس 2- وحید خزائی فرزند عباس 
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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مجید خانی فرزند علی  به طرفیت آقای وحید خزائی 

و خانم اکرم خزائی هر دو فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 739698 مورخ 95/08/30 عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خواندگان در  جلسه مورخ 96/08/13  
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضا شورا  و احراز 
اشتغال ذمه خواندگان 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 تشخیص 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 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/205/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت 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:6750 شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )384 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/378 کالسه 482/96 شماره دادنامه: 734 تاریخ رسیدگی: 96/11/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: علی یزدانی فرزند احمد به نشانی 
رضوانشهر منطقه صنعتی خ 6 مرکزی ســنگبری نیاوران، خوانده: صالحه امامی فرزند 
قربانعلی به نشانی تبریز چهارراه هالل خیابان سما پالک 65،  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 صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواســت علی یزدانی فرزند احمد به 
طرفیت صالحه امامی فرزند قربانعلی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 81488 ص 58 مورخ 95/9/20  عهده بانک سپه شعبه تبریز به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 96/10/18 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/10/27 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 3/640/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:479 
 شعبه دوم مجتمع شماره یک حقوقی شــورای حل اختالف تیران و کرون )345 کلمه،

 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103734104069 ابالغنامــه: شــماره   11 /377
9509983734100622 شــماره بایگانی شعبه:950631  ابالغ شــونده حقیقی: سید 
عباس حاج حســینی فرزند رضا، محل حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز ، محل حضور: استان 
اصفهان شهرستان نطنز خیابان دولت ســاختمان دادگستری، نوع علت حضور: مالحظه 
نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا )توسط سید عباس حاج حسینی و حبیب 
ا... داوری( با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی 
مراجعه نمایید. م الف:589 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز 

) 176 کلمه، 2 کادر(
مزايده

11/367 دایره اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 
ح /9502313 اجرا له خانم فاطمه الســادات صالبتی قهدریجانی فرزند سید مجید علیه 
رسول احمدی زاده فرزند منوچهر به خواسته مطالبه مهریه در نظر دارد یک واحد آپارتمان 
به نشــانی درچه منطقه لورک جنب کتابخانــه فعلی مقابل خیابان حافظ با کدپســتی 
 8431999444  فاقد پالک ثبتی که کا رشــناس رســمی دادگســتری ارزش آپارتمان
 فوق را با در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیــه 580/000/000 ریال را از طریق مزایده 
به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 96/12/10 ســاعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی 
شــماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی 
فوق الذکر می باشد بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
و خریدار باید 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقــی را ظرف یک ماه از 
 تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف:6748 اجرای احکام  

حقوقی شعبه سوم دادگستری خمینی شهر ) 194 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/366  آقای مهدی نوائی فرزند حســین  با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مدعی می 
باشد سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 11517  واقع در بخش 
5 اصفهان که در دفتر 584 صفحه 407 ذیل ثبت 16563 به نام نامبرده سابقه ثبت دارد 
که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده  و  درخواست صدور سند المثنی نموده. 
لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد 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 صورت  مجلس 
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 
شد. م الف: 35480 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان )175 کلمه، 

2 کادر(
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ساختار ملی ستاد نجات 
زاینده رود؛ در حال شکل گیری

مشاور استاندار و مسئول تشکیل ستاد ویژه احیای 
زاینده رود با بیان اینکه نیازمند ارتباط  بیشــتر با 
کمیســیون کشــاورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان هستیم، اظهار کرد: ضروری است 
با توجه به مسائل و مشکالت حوضه آبریز زاینده رود، 
مسائل این حوضه  در ســطح ملی بررسی شود اما 
الزمه این اقدام، ایجاد یک تشکل استانی قوی است 
که بتوانیم هم در اجرای مصوبات موفق باشیم و هم  
مسائل این حوضه را تا حصول نتیجه پیگیری  کنیم.
محمدعلی طرفه با بیان اینکه ساختار ملی و استانی 
ستاد نجات زاینده رود در حال شکل گیری است، 
گفت: بخــش ها و نهادهــای مختلــف نظیر اتاق 
بازرگانی، اساتید دانشگاه، کشاورزان، صنعتگران، 
سمن ها و دســتگاه های دولتی، هرکدام بر اساس 
ضوابط  و دغدغه خود در راستای تبیین و پیگیری  
مســائل زاینده رود فعالیت هایی دارنــد اما برای 
هم افزایی و موفقیت الزم است این فعالیت ها شکل 

منسجم تری به خود بگیرد.

صدور حکم قضایی برای متخلفان شکار 
وصید؛

 محکومیت سه سال حبس 
برای دو متخلف شکار

دو متخلف شــکار و صید در پناهگاه حیات وحش 
قمیشلو در اصفهان به سه سال حبس محکوم شدند.
رییس اداره پــارک ملی و پناهــگاه حیات وحش 
قمیشلو گفت: این شــکارچیان متخلف پارسال دو 
رأس میش وحشی را در این پارک ملی  شکار کرده 
بودند که با صدور حکم قضایی به تحمل ســه سال 

حبس محکوم شدند.
مرتضی جوهری افزود: پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشــلو با مســاحت 113هزار هکتار، در 

45کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد.
شکار و اقدام به شــکار متخلفان در زیستگاه های 
حیات وحش جرم محسوب می شود و طبق ماده 10 
و 15 قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و 

مجازات قرار می گیرند.

بخشنامه جدید عیسی کالنتری:
 بازدید دوره ای از پروژه هایی 

که مجوز ارزیابی می گیرند
رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت در 
بخشنامه ای خطاب به معاونان و مدیران کل ستادی 
و استانی این سازمان، بر ضرورت بازدید دوره اي و 
براي هر سال حداقل دو بار از پروژه ها و برنامه هاي 
توســعه اي که مجوز فعالیت دریافت کــرده اند، 

تاکید کرد.
به گزارش پارما از  پایگاه اطالع رسانی محیط زیست 
)پام(، عیسی کالنتری معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیســت در این بخشنامه 
خطاب به معاونان و مدیران کل ستادي و استاني، 
ضمن یادآوري وظیفه ســازمان بــراي نظارت بر 
ساخت و سازها و فعالیت هاي اقتصادي، بر ضرورت 
بازدید دوره ای و برای هر سال حداقل دو بار از پروژه 
ها و برنامه های توسعه ای که مجوز فعالیت دریافت 

کرده اند، تاکید کرد.
معاون رییس جمهور در این بخشنامه تصریح کرده 
است: تاییدیه ســازمان حفاظت محیط زیست، به 
معني کاهش خسارات ناشي از فعالیت هاي تولیدي 
و اقتصادي بر منابع طبیعي و الــزام فعاالن عرصه 
هاي تولیدي و اقتصادي به اجراي اســتانداردهاي 

زیست محیطي است.

خرید تجهیزات برای محیط بانان 
به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان

معاون توســعه مدیریت، حقوقــی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان 
امسال به خرید تجهیزات الزم براي محیط بانان به 
مبلغ 40 میلیارد تومان اقدام کرده است و پیش بیني 
مي کنیم پیش ازعید نوروز بیشــتر این تجهیزات 

توزیع شود.
کریم شافعی در مورد آخرین وضعیت الیحه حمایت 
از محیط بانان، که اردیبهشت سال ۹۶ ازسوی دولت 
برای تصویب بــه مجلس ارائه شــد، گفت: الیحه 
حمایت از محیط بانان به حدود هفت کمیســیون 
در مجلس شوراي اسالمي ارجاع شده است. بیشتر 
کمیسیون ها این الیحه را بررسي کردند و به تصویب 
رساندند. برخي از این کمیسیون ها گزارش  مربوط 
به بررسي ها را ارائه داده و برخي از این کمیسیون ها 
هنوز گزارش خود را ارائه نداده اند. امیدوارم کارهاي 
مربوط به این الیحه هرچه زودتر انجام شود و نهایتا 
در ســال ۹۷ این الیحه به تصویب مجلس شوراي 

اسالمي برسد.

این بیانیــه کامل و جامــع حقوق بشــری)!( را مقابــل درب یکی از 
ساختمان ها نصب کرده بودند؛ بیانیه هایی که در قالب های مختلف با 
محتوای متنوع و گاهی همراه با تهدید، گاهی احترام و گاه همراه با طنز 
و هجو و هزل به چشــمما ن می خورد: »پارک از شما، انفجار از ما«، » 
هموطن گرامی! پارک نکردن در این مکان نشانه ادب شماست«، »لعنت 
خدا بر کســی که  در این محل پارک کند«، »رحمت خدا بر کسی که 
در این مکان پارک نکند«، »این پارکینگ مجهز به انواع لوازم پنچری 
می باشد«، »بوی خون می دهد/ پارک= درگیری!« و... که این آخری 
بیش از همه گویای مطلب اســت! یک پارک که می تواند جوی خون 

به راه بیندازد! 
دبیر ستاد ملی صبر قوه قضاییه اخیرا گفته است: شمار زیادی پرونده 
قصاص داریم؛ در این خصوص که به خاطر بوق زدن و جای پارک، فردی 
کشته شده و اغلب این افراد از نظر اجتماعی سطح پایین نبوده و بعضا 

دارای تحصیالت عالی و شغل مناسب هستند.

چندروز قبل بود که خبر اعدام جوانی که چندسال پیش در پمپ بنزین 
بر سر 2000 تومان درگیر شده بود و این درگیری به قتل انجامید، سر 

و صدای زیادی به پا کرد. 
در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، »ستاد صبر« در قوه قضاییه 
تشکیل شــد. در این ســتاد که در مراجع قضایی شهرســتان ها هم 
راه اندازی شده است، برای »آرام تر« شدن مردم )!( و رواج  فرهنگ صلح 
و سازش بین آنها  تالش می شود؛ تا شاید کمی آمار قتل و درگیری بر 
اثر عصبانیت های مقطعی و دعواهای خیابانی بر سر مسائل نه چندان 

بااهمیت مثل همین جای پارک و...کاهش یابد. 
خســروی وفا، رییس دادگســتری اصفهان هم درباره راه اندازی این 
ســتاد می گوید: گســترش فرهنگ صلح و ســازش و عفو در جامعه، 
ارتقای فرهنگ مدارا، موّدت، همدلی، صبر و مهربانی، اعتالی فرهنگ 
قانون مداری و احترام به حقــوق دیگران، کاهش زمینــه های نزاع و 
اختالف و پرونده های دســتگاه قضا و جمعیت کیفری زندان، از دیگر 

محورها و اهداف این ستاد محسوب می شود. 
اصفهان یکی از استان هایی اســت که میزان خشونت، نزاع خیابانی و 
فحش دادن در آن، آمار تقریبا باالیی دارد و بخش اعظمی از پرونده های 
دادگستری را شامل می شــود. در اکثر کوچه ها و خیابان های شهر، 
تابلونوشته هایی از جنس آنچه در ابتدای مطلب آمد، به چشم می خورد 
و کمتر روزی است که دعواهای خیابانی بر سر جای پارک، تصادف در 
خیابان یا حتی گذاشتن کیسه زباله درب خانه همسایه را شاهد نباشیم 

که همگی منجر به دعواهای شدید می شود. 
)ماه گذشــته بود که روابط عمومی اداره کل پزشــکی قانونی استان 
اصفهان اعالم کرد مراجعان به دلیل نزاع، 32 درصد از حجم معاینات 

بالینی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.(
دو روز قبل موسســه مطالعاتی »گالــوپ«، ایران را در ســال 201۷ 
عصبانی ترین کشور جهان معرفی کرد. طبق داده  آماری این موسسه، 
از میان 142 کشور مطالعه شده جهان در سال 201۷، به ترتیب ایران، 

عراق و سودان جنوبی عصبانی ترین مردم جهان را دارند. 
میزان مردم عصبانی در این کشــورها به ترتیــب 50 درصد )ایران(، 
4۹ درصــد )عــراق( و 4۷ درصد )ســودان جنوبی( اســت. عده ای 
معتقدند آمار این موسســات چندان هم دقیق نیســت و رسانه های 
خارجی با شــانتاژ خبری در تالش هســتند تا مردم ایــران را مردمی 
ســرخورده، عصبی و ناامید و بدبین بــه دنیا معرفی کننــد و اوضاع 
آن قدرها هم که وانمود می کنند، بد نیســت. با این حال مشــاهدات 
عینی در کنار برخی آمارهایی که مســئوالن می دهند، ثابت می کند 
حداقل در این یک فقــره نمی توان همه چیز را بــه گردن خارجی ها 
انداخت و بهتر اســت در این حوزه نگاه »سیاســی« نداشته باشیم و 
بیشــتر به دنبال پاسخ این ســوال باشــیم که چرا مردم ایران تبدیل 
به مردمی عصبانی شــده اند که بالقوه و بالفعل آماده دعوا هســتند و 
با کوچک ترین جرقه ای، ناگهــان بمبی منفجر می شــود و صبوری 
مردم کم شده اســت؟ اینکه افرادی به عنوان مثال بر سر جای پارک 
با یکدیگر درگیر می شــوند )که به گفته رییس ستاد صبر قوه قضاییه 
 بعضا تحصیل کرده هم هستند(، نکته ای است که نمی شود از آن غافل

 شد. 
ستاد صبر تا چه اندازه توانسته در این مقوله موفق عمل کند و اصال این 
ستاد، قابلیت کارکرد اجرایی و تاثیرگذار دارد؟ یا یکی از همان ده ها و 
صدها ستاد و کمیسیون و کمیته ای است که تشکیل می شود، رییس و 

دفتر و دستک دارد و هیچ خروجی مثبتی هم ندارد؟!

دبیرستادصبر قوه قضاییه: شمار زیادی پرونده قصاص وجود دارد که به خاطر بوق زدن و جای پارک، فردی کشته شده!

پارک = مرگ!

»جهت احترام به شرافت و حیثیت خودتان و جلوگیری از تجاوز داعش وار به حریم و حقوق دیگران، از پارک مقابل درب ورودی 
و پارکینگ جدا خودداری فرمایید!«

کاریکاتور  روز 

 عزل مدیران برخی از مدارس دولتی 
به دلیل دریافت شهریه

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیر خیریــه پایــان کارتن خوابی گفــت: همه 
کارتن خواب ها معتاد نیســتند و برخی از آنها به 
دلیل مبتال بــودن به بیماری هــای مختلفی که 
خانواده شــان توانایی پرداخت هزینه های درمان 
آن را ندارد در گرمخانه نگهداری می شوند. محسن 
انصاری با اشاره به خدمات ارائه شده در گرمخانه 
خیریه امید به کارتن خواب ها اظهار کرد: در این 
مرکز در کنار تامین مواد غذایی و محل استراحت 
مناسب، آموزش، خدمات پزشکی، روان شناسی و 
پرستاری نیز به این افراد ارائه می شود. وی با بیان 
اینکه ظرفیــت مرکز خیریه پایــان کارتن خوابی 
پذیرش روزانه 100 کارتن خواب است، افزود: در 
این کانون سعی شده است بهترین خدمات درمانی 
و آموزشــی به جامعه هدف ارائه شود و به صورت 

24ساعته آماده پذیرش متقاضیان هستیم.
مدیر خیریه پایــان کارتن خوابی افزود: امســال 
در بین کارتن خواب ها فوتی ناشــی از سردی هوا 

نداشتیم.
وی با بیــان اینکــه راه اندازی گرمخانــه دوم در 
اصفهــان و همچنین مرکزی برای پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی طی 1.5 ســال گذشته در 
دستور کار این خیریه قرار گرفته است، افزود: این 
در حالی اســت که باوجود وعده های شهرداری 
برای واگــذاری زمین برای ایــن گرمخانه، هنوز 

اقدامی جدی را شاهد نیستیم.

مدیر خیریه پایان کارتن خوابی عنوان کرد:

منتظر اقدام جدی شهرداری اصفهان برای گرمخانه دوم هستیم
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان پیرامون مصرف قلیان به خبرنگار تســنیم 
گفت: هر جا به ســالمت مردم جامعه خدشــه وارد 
شود یا برایشان مشــکل به وجود آورد، قطعا برخورد 
قانونی خواهیم کرد. حســین صفاری با اشــاره به 
اینکه چایخانه ها جزو اماکن مشــمول بازدید مراکز 
بهداشت به شمار می روند، اظهار داشت: در حال حاضر 
استفساریه ای به مجلس ارائه شده که چایخانه ها از 
شمول اماکن عمومی خارج شوند؛ اما هنوز تصویب 
یا عدم تصویب آن محرز نشــده است. وی افزود: اگر 
چایخانه ها از شــمول اماکن عمومی خارج شوند، به 
گمان خود چایخانه داران از شمول ماده 13 که ما با 
آنها برخورد قانونی می کنیــم درمی آیند؛ درصورتی 
که اینچنین نیست. مدیر گروه  مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه همان قانون گزاری که این قانون 
را وضع کرده در مقوله های دیگر قانونی دســت ما را 
برای برخورد با موارد تخلف باز گذاشــته است، بیان 

کرد: در چایخانه ها به غیــر از قلیان، مواد غذایی هم 
عرضه می شود که عرضه آنها مشمول ماده 13 است 
و تمام مراکزی که در آنها تهیــه، تولید و عرضه مواد 
غذایی صورت می گیرد، اداره بهداشــت استان روی 
آنها نظارت داشته و خواهد داشت. صفاری گفت: در 
صورتی که چایخانه ها برای مــردم ایجاد مزاحمت 
کنند، طبق ماده ۶88، اقدام آنها تهدید علیه بهداشت 
عمومی بوده و ما طبق قانون با آنها برخورد می کنیم.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان مطرح کرد:

عرضه قلیان در چایخانه ها در انتظار تصویب

خودکشی عجیب و همزمان دو زن آرایشگر:
خداحافظ، ما رفتیم

در حاشیه اضافه وزن بیش از 
٣۰ درصد دانش آموزان

عصر جمعه اعضای خانواده دو زن جوان به نام های »مریم« و »فریبا« پیامی همزمان در تلگرام دریافت کردند. اما پیام، به هیچ عنوان عادی نبود 
و از اتفاقی شوم خبر  می داد. همان موقع چند نفر سراسیمه راهی آرایشگاه زنانه مریم در شهر قدس شدند.چند نفرهم سعی کردند به هرشکل 

ممکن با آنها تماس بگیرند، اما هیچ کس پاسخگو نبود. تا اینکه سرانجام فردی گوشی تلفن را برداشت و از مرگ خودخواسته دو زن با قرص برنج خبر داد.
سرهنگ مهدی سرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در تشــریح پرونده گفت: » ماموران کالنتری شهرستان قدس، درجاده قدیم 
کرج، در جریان مرگ یک زن 32 ساله که مادر دو پسر خردسال بوده و دختر جوان 22 ساله در یکی از آرایشگاه های زنانه این شهرستان قرار گرفتند. تحقیقات 
مقدماتی نشان داد این دو نفر، زن آرایشگر و شاگردش بوده اند که به علت نوشیدن آبمیوه حاوی قرص برنج دچار مسمومیت شده و توسط امدادگران اورژانس 

به بیمارستان لقمان تهران انتقال یافته بودند؛ اما متاسفانه هر دونفر شامگاه جمعه جان خود را از دست دادند. 

حادثه

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
خبرداد:

کشف و ضبط 1٣8 تن برنج 
قاچاق

مدیر کل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان 
گفت: ماموران نیروی انتظامی مستقر در ایست و 
بازرسی شهید امامی شهرضا، از ۶ دستگاه تریلر، 
138 تن برنج قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد 

ریال کشف کردند.
غالمرضا صالحی افزود: پس از رســیدگی به این 
پرونده، عالوه برصدور حکم ضبــط کاال به نفع 
دولت ، متهم پرونــده نیز به پرداخــت بیش از 
۶میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
موتورسیکلت میلیاردی قاچاق 

کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف یک 
دستگاه موتورسیکلت ســنگین قاچاق به ارزش 
یک میلیارد ریال توســط ماموران انتظامی این 

فرماندهی خبر داد.
حسن یاردوستی اظهار داشت: ماموران انتظامی 
شهرســتان اصفهان حین گشــت زنی و کنترل 
خودروهای عبوری در یکی از محورهای خروجی 
این شهر، به یک دســتگاه وانت هایس مشکوک 
شده و آن را متوقف کردند. وی افزود: این خودرو 
حامل یک دستگاه موتورسیکلت سنگین 1000 
ســی ســی فاقد مجوز بود و درنتیجه خودرو و 

موتورسیکلت توقیف شدند.

بنابر اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان؛

عامل پخش پودرهای نیرو زا 
دستگیر شد

بیش از دوهزار و ۶00قلم پودر نیرو زا در اصفهان 
کشف و ضبط شد.

مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان اصفهان گفت: در بازرسی مشترک ماموران 
انتظامی و سربازان گمنام امام زمان)عج( از تاالری 
در جاده اصفهان -شیراز،  این مقدار پودر نیروزا 

کشف و معدوم شد. 
محمدجواد ابراهیمیان با بیان اینکه این پودرها با 
سفارش و هزینه کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای توزیع در اصفهان تهیه می شد افزود: ارزش 
این پودرها بیش از پنج میلیارد ریال برآورد شده 
است.وی گفت: در این بازرسی یک نفر دستگیر 

و پرونده وی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رییس اداره ارزیابی آموزش و پرورش 
اصفهان خبرداد:

عزل مدیران برخی از مدارس 
دولتی به دلیل دریافت شهریه

رییس اداره ارزیابی عملکــرد آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه هیچ تبعیضی میان 
دانش آموزان ایرانی و اتبــاع در ثبت نام مدارس 
دولتی وجود ندارد، گفت: در برخی موارد تبعیض 
برای ثبت نام دانش آموزان اتباع گزارش شده؛ از 
این رو به مدارس مذکور از طریق مدیر منطقه و 
ناحیه مربوطه تذکرات الزم داده شد تا از چنین 

اتفاقاتی جلوگیری شود.
حبیب اله عســگری با بیان اینکه مدارس دولتی 
تحت هیچ عنوانی حق دریافت شــهریه  ندارند، 
اظهار کرد: فقط مدارس شــاهد، تیزهوشــان و 
غیردولتی  حق دریافت شــهریه از دانش آموزان 
را دارند و مــدارس دولتی مجاز به اخذ شــهریه 
نیســتند و موقع ثبت نام نباید وجهی از والدین 
دانش آموز دریافت کنند. وی افزود: ممکن است 
والدین برخی از دانش آموزان تمایل داشته باشند 
هزینه هایی را در قالب مشارکت های مردمی در 
طول سال به مدارس پرداخت کنند؛ ولی چنین 
پرداخت هایــی اجباری نیســت. البته آموزش و 
پرورش منعی برای چنین اقداماتی ندارد؛ چراکه 

به اختیار و تمایل خانواده ها بوده است.

اخبار

بهداشتخیریه

مدیرکل بهزیســتی اصفهان از بهره برداری یکصد طرح 
بهزیستی و 250 برنامه فرهنگی مرتبط با فعالیت های این 

اداره کل در استان در دهه فجر امسال خبر داد.
مرضیه فرشاد، اعتبار این طرح ها را بیش از چهار میلیارد 
تومان اعالم کرد و ادامه داد: این طرح ها شامل افتتاح مرکز 

اقامتی میان مدت درمان اعتیاد، مرکز مشاوره خدمات تخصصی و عمومی روان شناختی، مراکز توان بخشی 
روزانه حرفه آموزی، مرکز سالمندان، مهدکودک، طرح های اشــتغال و مسکن مددجویی در سراسر استان 

اصفهان است.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان، افتتاح مرکز تامین و توسعه، 2 مرکز پشــتیبانی شغلی، مرکز اعصاب 
 و روان و کلینیک مــددکاری اجتماعی را از دیگر طرح  هــای قابل افتتاح ایــن اداره کل در دهه فجر اعالم 

کرد.

افتتاح  ٣5۰طرح و 
برنامه توسط بهزیستی 
اصفهان در دهه فجر 

احمــد رضوانی معاون اســتاندار و فرمانــدار اصفهان 
در همایش مســئوالن حراســت های ادارات استان و 
شهرستان اصفهان، به اهم دستاوردهای نظام و انقالب 
در ابعاد گوناگون سیاســی، اقتصادی، فناوری و نظامی 
اشاره و خاطرنشان کرد: هرچه امروز داریم مرهون خون 

شهدا و حضور پرشور مردم در ایام ا... و عرصه های مختلف سازندگی است و یکی از وظایف ما آشنا کردن 
نسل جوان با دستاوردهای نظام و انقالب است. 

فرماندار اصفهان افزود: باتوجه به مشکالت موجود در کشور، ما باید با تمام ظرفیت در مسیر رفع مشکالت 
مردم و امیدآفرینی و ایجاد شادی و نشاط در جامعه گام برداریم. 

وی با اشاره به نقش بارز حراست ها در دستگاه ها و ادارات، اظهار داشت: حراست ها به عنوان چشم مدیران 
در سازمان ها هستند و یکی از وظایف اصلی آنان حفاظت و حراست از سازمان در زمینه های مختلف است.

فرماندار اصفهان مطرح کرد: 

حراست ها؛ چشم 
مدیران در سازمان ها 

سمیه پارسادوست
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برگزاری نخستین استارت آپ ویکند گردشگری شهری
اخبارپیشنهاد سردبیر:

با همکاری وزارت خانه های بهداشت و 
رفاه صورت گرفت؛

کار آفرینی از جنس سالمت
مشاور وزیر و دبیر ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی 
از امضای تفاهم نامه مشــترک بین وزارت خانه 
بهداشــت و رفاه در حــوزه اشــتغال خبر داد. 
محمد میرزابیگی، گفت: همزمــان با ایام دهه 
مبارک فجر، جلسه مشــترکی با حضور وزرای 
بهداشــت و رفاه، معاونین این دو وزارت خانه و 
رؤسای سازمان های وابســته برگزار شد که در 
این جلســه ابتدا گزارشــی در خصوص تدوین 
ســند کارآفرینی و اشــتغال و نحوه حمایت از 
اشتغال در نظام سالمت ارائه شد. وی افزود: در 
این جلســه ضمن بحث و بررسی پیرامون مفاد 
تفاهم نامه و سند ایجاد اشــتغال و کارآفرینی 
در سال جاری و ســال ۹۷، تفاهم نامه مشترک 
به امضای وزرای بهداشــت و رفاه رسید و مقرر 
شد کمیته مشترکی از دو وزارت خانه با محوریت 
ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت، 
اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه را پیگیری کنند. 
میرزابیگی از اختصاصی شــدن تســهیالت و 
حمایت های اشتغال از طرح های نظام سالمت 
به عنوان اخبار خوش بــرای جویندگان کار در 
نظام ســالمت نام برد و گفت: از تمامی فعالین 
در عرصه خدمات ســالمت، حداقل در ۲۰ سر 
فصل کاری حمایت خواهیم کرد و کارآفرینان 
عرصه نظام سالمت را با برخورداری از تسهیالت 
اشــتغال و کارآفرینی، حمایت مــی کنیم. وی 
افزود: حمایت از توریسم ســالمت، حمایت از 
هوم کر، حمایت از تشکیل مراکز جامع مراقبت 
های پرســتاری، راه اندازی دانشکده های غیر 
دولتی، حمایــت از مراکز خدمات ســالمت و 
راه اندازی مراکز مهارت های نظام ســالمت از 
جمله ســر فصل های مورد حمایت ستاد ملی 

کارآفرینی و اشتغال خواهد بود. 
مشــاور وزیر بهداشــت همچنین از تصویب و 
اجرای رشته مقطع کارشناسی ارشد کارآفرینی 
در نظام ســالمت ، راه اندازی دوره های کوتاه 
مدت، تهیه منابــع الزم جهت توســعه دانش 
و فرهنــگ کارآفرینی در نظام ســالمت خبر 
داد و گفــت اگر می خواهیم به دنبال اشــتغال 
پایدار و مولد باشــیم،ناگزیریم دانش و فرهنگ 
کارآفرینی در نظام ســالمت را توسعه و تعالی 
ببخشیم. میرزابیگی افزود: ماحصل این تفاهم 
نامه، دستاوردهایی برای جوانان و افراد جویای 
کارخواهد بود و امیدوارم حداقل ســاالنه برای 
تعداد ۶۰ هزار نفــر در عرصه هــای حرفه ای 
و غیر حرفه ای در نظام ســالمت بــا همکاری 
 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، شــغل

 ایجاد شود. 

این روزها به دلیل گســترش تبلیغات کارآفرینی، همه یا به 
فکر ایجاد کســب و کاری نوین هســتند و یا حداقل یک بار 
به کارآفرین شــدن اندیشیده اند. شــاید قبال کارمند بودن 
اولین گزینه روی میز برای افراد جویــای کار بود؛ اما اکنون 
کارآفرین بودن تنها گزینه یک جوان پویا در جامعه است زیرا 
دیگر جایی برای  اســتخدام وجود ندارد که افراد بتوانند بین 
کارمند بودن و کارآفرین بودن یکی را انتخاب کنند. الجرم یا 
باید یک کارآفرین موفق باشی و یا برای یک کارآفرین موفق 
کار کنی!بسیاری از ما اگر برای خودمان کار نمی کنیم، شاید 
دوست داشته باشیم که پیشرفت کنیم و روزی کسب و کاری 

راه  بیندازیم. 
شلدون باولز، یک کارآفرین و نویسنده موفق نکاتی ساده ولی 
مهم را در مورد کارآفرینی گوشزد می کند که می تواند برای 
کسانی که می خواهند کاری راه بیندازند یا کسانی که در حال 
اداره کسب و کاری هستند، مفید باشد. در ادامه با سه آزمون 

که باید از خود بگیرید، آشنا شوید:

 وقتی قرار است کسب و کاری راه اندازی کنید باید 
به شور و اشتیاق خود بنگرید

شلدون، نام این کار را آزمون لذت گذاشته است. چه کاری را 
دوست داری بیش از هر کار دیگری انجام دهی؟ اگر بخواهی 
صرفا به دلیل پول درآوردن و نه به خاطر فرونشاندن آتشی که 
در درونت شعله می کشد به یک کارآفرین تبدیل شوی، حتما 
شکست خواهی خورد. اگر عاشــق کاری که انجام می دهی 
نباشی، هیچگاه وقتی که الزم اســت تا در آن کار به بهترین 

تبدیل شوی را به آن اختصاص نخواهی داد.
 باید افرادی را پیدا کنید که حاضر باشند برای کاری 
که انجام می دهید )شور و اشتیاق ( پول پرداخت کنند

شلدون، نام آن را آزمون هدف گذاشته است. این همان زمانی 
است که باید این سوال مطرح شــود. آیا کسی حاضر است به 
شما پول بدهد تا کاری که عاشــق آن هستید را انجام دهید؟ 
ممکن اســت مدتی طول بکشــد تا کارهایی انجــام دهید و 
محصول یا خدماتی را تهیه کنید که مردم حاضر به پرداخت 
پول برای آنها باشــند؛ اما اگر هیچ کس حاضر نباشد به شما 
پول بدهد تا از محصول یا خدمت شــما استفاده کند، در این 
صورت شما به سرگرمی خود مشغولید و نمی توان گفت دارای 
 یک کسب و کار هســتید. مثال من وقتی در حمام هستم آواز 
می خوانم ولی اگر قرار بود زندگی ام را از راه خوانندگی تامین 

کنم، من و همسرم مجبور بودیم در خیابان زندگی کنیم.

 آزمون سوم؛آزمون خالقیت 
چگونه می توانید بر اساس شــور و اشتیاق خود، منبع درآمد 
تازه ای برای خودتان ایجاد می کنید؟ همواره به یاد داشــته 
باشید که درآمدتان عبارت است از پولی که به دست می آورید 
منهای هزینه هایی که انجام می دهید. متاسفانه اغلب مردم 
وقتی می خواهند پول بیشتری پس انداز کنند، فقط به کاهش 
دادن هزینه ها فکر می کنند. باید با انرژی مثبت به ســمت 
منابع جدید درآمدی رفت. اگرچه پول درآوردن نباید تمرکز 
 اصلی تان باشــد، اما بدون مدیریت پول به صورت مناســب

 با مشکل روبه رو خواهید شد.
 شور و اشتیاق به کارآفرینی، جهانی اســت. در سال ۲۰15 
بریتانیا ۶۰81۰۰ شرکت، دره سیلیکون ۲3۰۰۰ استار ت آپ 

و چینی ها رقم عجیب یعنی چیزی حدود هفت کســب 
و کار در هــر دقیقه راه اندازی می کردنــد. آنچه بین این 
کارآفرینان مشــترک بــوده جدای از عالیق شــخصی، 

پیشروی به سمت موفقیت بوده است.
 یکی از تصمیمات کلیدی شما به عنوان یک کارآفرین 
این است که کســب و کارتان را به صورت بوت استرپ 

)تامین سرمایه توســط خود استارت آپ( و یا 
با مشارکت سرمایه گذار راه اندازی 

کنید. کســب و کارهای 
فوق العاده، بر مبنای 

ی  کت ها ا شــر
ه  د لعــا ق ا فو
ی  ر ا ن گذ بنیا
شــده اند. بــا 

وجــود ایــن، 
کســب و کارهای 

عالی ممکن است به واسطه 
مشــارکت های بد هم به ورطه نابودی 

کشانده شــوند. بزرگ ترین اشــتباهی که ممکن 
است در مشارکت مرتکب شوید آن اســت که به یکباره و به 
سرعت مشارکتی را بپذیرید.شما باید اطمینان حاصل کنید 
 که مســئولیت های هریک از طرفین مشــخص شده است؛
  در غیر این صورت، مطمئن باشید که جایی گیر خواهید کرد. 
 در توافق هــای عملیاتــی، مســئولیت های شــریک و 
 حقــوق و راهبــرد خــروج درج می شــود. هرچــه موارد

  شــفاف تر باشــند احتمــال ناکامــی شــما کمتــر 
خواهد بود .

یکی از شــرکت های دانش بنیــان، موفق بــه تولید ســامانه بانکداری 
الکترونیکی برای صندوق های قرض الحسنه شده است.

مدیر این شرکت دانش بنیان در خصوص این نرم افزار الکترونیکی گفت: 
برای صندوق های قرض الحسنه سامانه بانکداری الکترونیکی راه اندازی 

کرده ایم که تمام ویژگی های یک بانک را داراست.
 بانکداری الکترونیک در خدمت صندوق های قرض الحسنه

وی ادامه داد: این نرم افزار با زیرساخت های موبایلی هماهنگی دارد و به 

 کمک آن می توان تمام فعالیت هایی را که از یک بانک دریافت می شــود،
 از این فناوری نوین هم دریافت کنید.

وی با اشــاره به اینکه از این نرم افزار صندوق های قرض الحسنه بسیاری 
دریافت می کنند، بیان کرد: در حال حاضر این نرم افزار در تمام شهرهای 
ایران قابل دسترسی است و بسیاری از صندوق های قرض الحسنه کشور به 

این نرم افزار متصل شده اند.
مدیر این شرکت دانش بنیان در خصوص چگونگی کارکرد این نرم افزار 
یادآور شد: این سیستم مستقل ، برای صندوق قرض الحسنه است و کاربران 
می توانند در آن پول واریز کنند، پــول را انتقال دهند و همچنین گردش 
حســاب خود را هم چک کنند؛ یعنی نرم افزاری تولید کرده ایم که تمام 

امکانات یک بانک را در اختیار کاربران قرار می دهد.

فی
عر

م

 با این نرم افزار دانش بنيان
 بانک را به خانه ببرید

آزمودن خود برای ورود به دنیای کارآفرینی؛

یعنی من هم می توانم ؟

برگزاری نخستين استارت آپ ویکند گردشگری شهری
استارت آپ ویکند، یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر دنیاست که در 3 روز متوالی برگزار می شود. در این برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران 
تجاری، عاشقان اســتارت آپ، بازاریاب های حرفه ای و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی 5۴ ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را 
اجرا کند. در این برنامه جهانی تابه حال بیش از ۲۹۰ هزار نفر در بیش از ۴۷۰ شهر شرکت کرده اند.در استارت آپ ویکند ایده های زیادی مطرح می شوند؛ اما آنچه در این برنامه 

اهمیت دارد فقط سه چیز است. اجرا، اجرا و فقط اجرا!
زمان برگزاری: 18 تا ۲۰ بهمن 13۹۶  ، مکان: تهران- مرکز علوم و ستاره شناسی

توسعه کارآفرینی؛ مهم ترین 
محور برنامه های بنيادهای 

نخبگان استانی
حسن ســاالریه، معاون برنامه ریزی و نظارت 
بنیــاد ملی نخبــگان در نشســت رؤســای 
بنیادهای نخبگان اســتانی با اشــاره به لزوم 
اجــرای بخش هدایتــی برنامه ملی شــهاب، 
گفــت: دســتورالعمل های ایــن برنامــه در 
وزارت آموزش وپرورش تهیه شــده است و در 
کارگروه تخصصی نیز در حال بررســی است 
 که امید است با اصالحات انجام شده، به زودی 

اجرایی شود.
 وی با اشــاره به اهمیت پرورش بعد فرهنگی 
دانش آموزان مستعد، افزود: یکی از ارکان اصلی 
برنامه ملی شــهاب، تربیت فرهنــگ ایرانی- 
اسالمی دانش آموزان است که به صورت نهفته 
در این برنامه مورد تاکید قرار دارد. ســاالریه 
ادامه داد: این برنامه ملی یکــی از نمونه های 

موفق همکاری و تعامل بین دستگاهی است. 
در این برنامه، بخشــی از هزینه توسط وزارت 
آموزش وپرورش تامین می شــود در حالی که 
مســائل فکری و علمی آن توســط بنیاد ملی 
نخبگان اداره می  شــود. معــاون برنامه ریزی 
و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان در ادامه با 
اشــاره به لزوم اصالح برخی از شیوه نامه های 
موجود، اظهار داشــت: برای تسریع و تسهیل 
مسیر پیش رو، برخی از شــیوه نامه های بنیاد 
ملی نخبــگان اصالح می شــود و بــه تبع آن 
کارگروه هــای تخصصی نیز دچــار تغییراتی 
خواهند شــد تا حرکت رو به جلو، با پشتوانه 
فکری بهتری انجام شود. وی با اشاره به موضوع 
نظام وظیفه تخصصی، ادامه داد: طبق نفاهم نامه 
منعقد شده با ستاد مشترک نیرو های مسلح، 
بنیاد ملی نخبگان در تالش اســت بخشی از 
خدمت نظام وظیفه مشموالن خود را به فعالیت 
آنان در شرکت های خالق، شرکت های فناور و 
دانش بنیان تبدیل کند، تا افراد ضمن گذراندن 
 نظام وظیفــه، بتوانند بــا مقتضیــات واقعی
  بــازارکار آشــنا شــده و مهــارت کافــی را

 کسب کنند.

محمد جواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خالقیت در بخش فناوری 
اطالعات امروز در ذهن جوانان نهفته است.

وی ادامه داد: با ظهور فناوری های نوین روند اشتغال در جهان از کشاورزی و صنعت در 
حال انتقال به بخش خدمات است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: اشتغال در 
بخش ارائه خدمت با استفاده از فناوری اطالعات موضوعی است که در کسب و کارهای 
نوپا امروز به خوبی دیده می شود.آذری جهرمی ادامه داد: یکی از رمزهای موفقیت این 
نوع کسب و کارها، خالقیت است و به دیگر سخن رمز توسعه اشتغال توجه به خالقیت ها 
و هموارکردن راه پیاده سازی آنهاست.وزیر ارتباطات ادامه داد: بی راه نیست اگر بگوییم 

مخازن نفتی آینده ما و ثروت بزرگ ما ذهن و قلب جوانان کشور است.

مخازن نفتی آینده و ثروت بزرگ ما 
ذهن و قلب جوانان کشور است

دبیر ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با تشریح اقدامات الزم برای راه اندازی یک شرکت دانش بنیان، گفت: مسیر 
تبدیل ایده به محصول و دستیابی به بازار راهی بسیار صعب العبور است که به سادگی 
نمی توان آن را طی کرد و یک فرد دارای ایده برای تحقق آن نیاز به حمایت و پول دارد.

 محمودمهرداد شــکریه با بیان اینکه انتظارات امروز از شرکت های دانش بنیان بسیار 
جدی هســتند، اظهار کرد: برای اینکه ایده ای به محصول تبدیل شود و به بازار برسد، 
زنجیره ای وجود دارد. در اولین قســمت این زنجیره نیاز به خلق یک ایده است که به 
نوآوری احتیاج دارد و سیستم های دانشــگاهی ما در این زمینه ضعیف هستند و باید 

وجود آیــد که منجر به در سیستم آموزشی از دوران دبیرستان تغییراتی 
به تربیت افراد خالق شود؛ همچنین 

نیاز است دانشگاه روابط بین المللی 
داشته و به بانک اطالعات جهانی 
نیز دسترسی داشــته باشد. ما به 

سیســتم نوآوری ملــی )NIS( نیاز 
داریم که از ابتدای تحصیالت آغاز 
می شود و ســپس به دانشگاه ها و 

صنایع می رسد.

 چالش های راه اندازی
 یک شرکت دانش بنیان در ایران!

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره به روند رو به رشد تولید داروهای 
زیستی در کشور، گفت: داروهای های تک در دهه ۹۰ رشد خوبی در کشور داشته است.
 مصطفی قانعی ادامه داد: در حــوزه داروهای بیوتکنولوژی مهم ترین عامل رشــد را 
می توان »توجه ویژه مسئولین کشــور به این حوزه«، »تهیه دستورالعمل داخلی برای 
تولید این نوع داروها«، »اولویت دادن رسیدگی به درخواست ها برای تولید این داروها«، 
»انحصار بازار برای تولیدات داخلــی«، »منع واردات«، »قیمت گذاری مناســب« و 

»صادرات« دانست. 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی بیان کرد: ستاد توسعه زیست فناوری 

از تولید داروهای زیستی در کشور توسط شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

حمایت از تولید داروهای زیستی 
توسط شرکت های دانش بنیان

برپایی نمایشگاه توانمندی های 
زنان کارآفرین سيستان و 

بلوچستان
بهروز عیســی زهی، معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری سیســتان و بلوچستان اظهار 
کرد: نمایشگاه توانمندی های زنان کارآفرین 
سیستان و بلوچستان به مناسبت دهه فجر در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زاهدان 
برگزار می شــود. وی افزود: این نمایشگاه 
با همت دفتر اســتانداری و مشارکت سایر 
دســتگاه های اجرایی و میراث فرهنگی و با 
ارائه محصوالت کشــاورزی، دامی، صنایع 
دستی و ... برگزار می شــود. معاون صنایع 
دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 
گفت: این نمایشگاه با ۱۷ غرفه صنایع دستی 
از ۱۷ تا ۲۱ بهمن ماه به مــدت ۵ روز برگزار 

می شود.

دانشگاه شریف؛ ميزبان سومين جشنواره »ایده ها و فرصت ها«
»جشنواره ایده ها و فرصت ها« با هدف استفاده از پتانسیل های کارآفرینی اجتماعی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم 
مختلف از قبیل جرایم و حوادث رانندگی، اعتیاد، طالق، سرقت و... ارائه شده اســت. منظور از کارآفرینی اجتماعی تشخیص یک 

مشکل اجتماعی و استفاده از مفاهیم و اصول کارآفرینی به منظور ایجاد، سازمان دهی و مدیریت سرمایه برای ایجاد تغییر است.
محورهای رویداد:

طراحی نرم افزار تلفن همراه، نرم افزار رایانه ای، بازی رایانه ای و وب سایت در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی شامل:
آسیب های حوزه خانواده، آسیب ها و جرایم فضای مجازی، اعتیاد و سایر عادات مخرب،تخلفات رانندگی و ترویج فرهنگ آمدوشد 
سالم،جرایم و آسیب های حوزه سالمت جسم و روان،جرایم مالکیت معنوی و سرقت ادبی،جرایم اقتصادی،سایر جرایم و آسیب های 

اجتماعی
زمان:  ۲۶ تا ۲۷ بهمن 13۹۶، مکان: تهران- دانشگاه صنعتی شریف

فرزانه مستاجران
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بودجه 20 میلیاردی سپاهان
مسعود تابش، سرپرست سپاهان درباره برخی 
از  صحبت هایی که راجع به بودجه سپاهان می 
شود،گفت:یک آقایی از 
من پرسید باالی۵۳ 
میلیــارد تومــان 
هزینــه کرده اید. 
واقعا شــک کردم 
که منظورش باشگاه 
سپاهان است؟ چون 
می دانم با وجود کادر اداری قوی و حدود ۸۰ 
تیم حرفه ای مختلف، نهایــت بودجه ای که 
داشــتیم حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است. 
ولخرجــی نکردیم اما اگر نتیجــه نگرفتیم به 
خاطر جوانگرایی بیش از حدمان بوده اســت. 
فکر نمی کردیم این تغییرات باعث شود تا این 

حد، تاوان بدهیم.

پسر عقاب آسیا  به تیم ملی دعوت شد

پیشنهاد سردبیر:
نقل قول روز

انتقاد تند و شدید همسر 
پورحیدری از استقالل

 همســر منصور پور حیدری با انتقاد از باشگاه 
استقالل گفت: من فقط 
می توانم بگویم برای 
مســئوالن باشگاه 
متاسف  استقالل 
هســتم. منصــور 
پورحیــدری بیش از 
نیم قرن در اســتقالل 
زحمت کشــیده و هیچ وقت خودش را درگیر 
مســائل مالی نکرد، اما االن حتــی افتخاری 
جواب تلفن ما را هم نمی دهد.فریده شجاعی 
افزود: »منصور« در استقالل دنبال پول نبود و 
حتی از جیبش هم هزینه می کرد تا تیم نتیجه 
بگیرد و حاال هیچ کس پاسخگو نیست تا طلب 
او را پرداخت کند. استقالل به »منصور« ۴۳۰ 
میلیون بدهی داشــت که فقط ۵۰ میلیون از 
آن را پرداخت کرده و مابقی مطالبات هنوز به 

حسابمان واریز نشده است.

انتقاد روز

 امیری قصد جدایی
 از پرسپولیس را دارد؟

مصاحبه وحید امیری پس از بازی با سپاهان 
ســبب ایجاد ابهاماتی 
درخصوص آینده او 
شده است.امیری 
را بایــد یکــی از 
بهترین خریدهای 
چنــد فصــل اخیر 
پرســپولیس بدانیم. 
کسی که عالوه بر خصوصیات فنی و فوتبالی، 
ویژگی های اخالقی بســیار خوبی نیز دارد و 
در واقع مناســب ترین بازیکن برای تیم های 

پرهوادار نظیر پرسپولیس است.
حال قــرارداد ایــن بازیکن پــس از دو فصل 
درخشــش در پرســپولیس، به پایــان خود 
نزدیک می شــود و این بزرگ تریــن نگرانی 
برای هواداران و مدیران پرســپولیس اســت. 
طرفداران انتظــار دارند قــرارداد او به زودی 
تمدید شــود اما مصاحبه اخیر امیری، سبب 
ایجاد شبهه هایی شده اســت.عملکرد مثبت 
امیری در لیگ قهرمانان فصل گذشــته نگاه 
تیم های عربی را به او معطــوف کرد و حاال به 
نظر می رسد قرمزها کار سختی برای حفظ این 

بازیکن دوست داشتنی دارند.

سوال روز

طی دو سال گذشــته پرونده شکایت باشــگاه ها، مربیان و بازیکنان 
خارجی از فوتبال، آسیب زیادی به اعتبار فوتبال ایران زده  است.با این 
حال باشگاه سپاهان در راستای حمایت از حقوق خود در پرونده شکایت 
از برو نو ســزار، بازیکن برزیلی در نهایت موفق شد یک اتفاق تاریخی 
را رقم بزند و با پیگیری های نمایندگان باشگاه دادگاه CAS رای فیفا 

را شکست و فیفا را ملزم به بررسی میزان غرامت به نفع سپاهان کرد. 

سپاهان در پرونده شکایت از »برونو سزار« پیروز شد

09
 تیم پارس جنوبــی دراین فصل ۸ پنالتی را خراب کرده اســت. 
پنالتی هایی که می توانست کمک زیادی به این تیم کند. محمد 
نوری به عنوان یک بازیکن باتجربــه در این رابطه گفت:» بله من 
مشــکلی ندارم و اگر آقای تارتار صالح بداند پنالتی ها را می زنم. 
واقعیتش این است که اگر پنالتی هایمان گل می شد ۵-6 امتیاز 

بیشتر گرفته بودیم.«

تارتار صالح بداند پنالتی را می زنم

14

مالقات پرسپولیسی ها با هدایتی؛ 
سکوت باشگاه

درســت بعد از برد پرســپولیس مقابل سپاهان 
محســن مســلمان تصویری در اینستاگرامش 
منتشــر کــرد کــه نشــان مــی داد بازیکنان 
 پرســپولیس دوباره به دیدار حســین هدایتی

 رفته اند. 
در این دیدار 1۲ بازیکن اصلی پرســپولیس به 
همراه یکی دو نفر از رابطان بازیکنان و هدایتی 
در دفتر وی حاضر شده اند.گفته می شود هدایتی 
معموال بازیکنان را فرا می خواند و به آنها پاداش 
می دهد که مشخص نیست این نوبت هم چنین 

اتفاقی افتاده یا نه.
 اما جالب اســت که گفته می شود صحبت های 
اخیر سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه 
برخی قصد دارنــد بازیکنان این تیــم را هوایی 
کنند به هدایتی مرتبط می شــود. بــا این حال 
گفته می شــود هدایتی قصد دارد با قول پاداش 
و اجابت درخواست بازیکنان آنها را در این تیم 

ماندنی کند. 
در دیــدار اخیر غیر از وحید امیــری و علیرضا 
بیرانوند بقیه بازیکنان اصلی کنار هدایتی حاضر 
شدند؛ اما باشگاه پرسپولیس قصد ندارد موضع 
خاصی در این خصوص بگیرد و ســکوت کرده 

است. 
در واقع موضع باشــگاه در قبال ایــن دیدارها 
همان موضع قبلی اســت که گرشاســبی گفته 
بود بازیکنان بیرون از زمین تمرین و مســابقه 
می تواننــد با هــواداران دیدار کنند و باشــگاه 

نمی تواند آنها را محدود کند.

در حاشیه

 پیشنهاد ۶0 میلیون یورویی
 به بازیکن اینتر

»مائورو ایکاردی« که در رادار رئال مادرید بود، 
حاال از یک  تیم ایتالیایی 
پیشنهادی وسوسه  
انگیــز دارد.مدیر 
تیم فوتبال ناپولی، 
تاییــد کــرده که 
برای مائورو ایکاردی، 
اینترمیــالن،  مهاجــم 
پیشنهادی 6۰ میلیونی ارائه کرده است. ایکاردی 
بازیکنی در ســطح بین المللی است و توانسته 
گل های زیادی بــرای اینتر بزنــد. او می  تواند 
رونالدو باشــد؛ اما این ادعای او یک پیام دارد و 
آن هم این است که رئال مادرید که پیش از این 
به عنوان تنها تیم مشــتاق برای خرید ایکاردی 
بود و به نظر در این راه رقیبی نداشت، حاال کار 
سختی دارد و باید با ناپولی برای داشتن ایکاردی 
که چندی پیش برای جدایی از اینتر چراغ سبز 

نشان داده بود، رقابت کند.

فوتبال جهان

پیشخوان

جالل حسینی : حسرت 
رد پیشنهاد ولفسبورگ را 

می خورم

 جشن صد در صدر

 خلیــل زاده: افتخار 
می کنم با مجتبی محرمی 

مقایسه شوم
قلعــه نویــی: برانکو از 
خیلی ها مسلمان تر است

 ستاره ای به نام سپیده

 امیر - شــفر؛ تقابل 
ایران- آلمان

روزنامه  رکورد پرتغــال از دعوت امیر عابــدزاده به تیم  
 ملی فوتبال ایران بــرای بازی های دوســتانه ماه آینده 
خبر داد.امیــر عابدزاده، دروازه بان ایرانــی تیم ماریتیمو 
پرتغال برای دو بازی دوســتانه تیم   ملــی فوتبال ایران 

در ماه آینده که جهت آمادگی هر چه  بهتر برای حضور در جام جهانی ترتیب داده شــده اســت، به تیم   ملی 
 فوتبال ایران دعوت شد. تیم   ملی ابتدا باید در تهران برابر لیبی بازی کند و در ادامه  به مصاف تونس و الجزایر

 برود.
امیر عابدزاده ۲۴ ساله این فصل برای تیمش هفت بار به میدان رفته است و اگر به همین شکل توسط کارلوس 
کی روش به تیم   ملی فوتبال ایران دعوت شود، اولین بازیکن ماریتیمو است که حضور در جام جهانی را تجربه 
خواهد کرد.باشگاه آمکار روسیه هم اعالم کرده بود که سعید عزت اللهی از سوی کارلوس کی روش به تیم   ملی 

فوتبال ایران برای بازی های دوستانه پیشرو دعوت شده است.

 پسر عقاب آسیا 
به تیم ملی دعوت شد

ســرمربی العین از برطرف شــدن مصدومیت مهاجم 
خطرناک ایــن تیم خبــر داد.تیم اســتقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا با تیم های العین، الهالل و الریان همگروه 
است و اولین بازی خود را سه شنبه ۲۴ بهمن ماه مقابل 

الریان انجام خواهد داد.
حساس ترین بازی آبی پوشان در مرحله گروهی مقابل العین امارات است که در فصل پیش نیز مقابل این 
تیم قرار گرفت و در دو بازی رفت و برگشت نماینده ایران شش بار دروازه اش باز شد. ستاره العین در فصل 

پیش بدون شک عمر عبدالرحمان بود که نمایش فوق العاده ای مقابل استقالل داشت.
خبرهایی مبنی بر مصدومیت این بازیکن در این فصل منتشر شده بود و اینکه این بازیکن به بازی حساس 
مقابل استقالل نخواهد رسید، اما با اعالم زوران مامیچ، سرمربی العین مصدومیت این بازیکن کامال رفع 

شده و می تواند در لیگ قهرمانان آسیا تیمش را همراهی کند.

ترسناک ترین شماره 
10 علیه استقالل!

فوتبال
ازبکستان - 

ژاپن
ساعت 

12

شبکه 
ورزش

فوتبال
واتفورد - 

چلسی
ساعت
 23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 
16 بهمن

فوتبال

ساعت ایران - عراق
12

شبکه 
ورزش

فوتبال
تایلند - 

قرقیزستان
ساعت
14:30

شبکه 
ورزش

فوتبال
پادربورن - 
بایرن مونیخ

ساعت
21

شبکه 
ورزش

سوشو - فوتبال
پاری سن 

ژرمن

ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
سه شنبه 
17بهمن

مهدی مقصودی، بازیکن حاضر در لیگ برتر ایران به تیم 
نادی عمان پیوســت.این تیم در حال حاضر  در رتبه اول 

لیگ هندبال عمان قرار دارد.
مقصودی که پیش از این در ترکیب تیــم نیروی زمینی 
در لیگ ایران به میدان می رفت، چند روزی اســت که با 
مســئوالن این تیم عمانی به توافق رسیده و در تمرینات 
شرکت کرده است.بیش از 1۰ بازیکن ایرانی که اکثرا هم 
ملی پوش هستند، در ترکیب تیم های اروپایی به میدان 
می روند.مقصودی فعال تنها بازیکنی خواهد بود که در لیگ 
عمان بازی می کند و باید دید در آینده در ترکیب تیم ملی 

هم قرار خواهد گرفت یا خیر.

بدون شک می توان لقب ستاره دوومیدانی ایران در مسابقات 
داخل سالن آسیای ۲۰1۸ را به سپیده توکلی داد. این دختر 
۲۹ ساله ایرانی که توانست با ۲ مدال نقره و طال در ماده های 
پرش ارتفاع و دوگانه نقش کلیدی در نایب قهرمانی تیم ایران 
در مسابقات آسیایی تهران ایفا کند، روزشنبه تمام نگاه ها 
را به سوی خود جلب کرد.او روز اول با ثبت رکوردی قابل 
قبول و یک پرواز رضایت بخش مدال نقره پرش ارتفاع را از 
آن خود کرد. با این حال همان روز هم در مصاحبه با رسانه 
ها گفت که می خواهد روز آخر رقابت ها  و در ماده پنجگانه 
برای اولین بار طالیی شود. این دختر سرعتی ایران توانست 

به قولش عمل کرده و  این بار رنگ مدالش را طالیی کند.

»نلیا کیامووا«،  مربی ازبکستانی که به تهران سفر کرده، 
پس از انجام مذاکرات و توافق با مسئولین فدراسیون جودو 
با امضای قراردادی رسمی به عنوان سرمربی تیم های ملی، 
هدایت بانوان جودوکار را بر عهده گرفت. جودوی ایران در 
بخش بانوان در سال های اخیر به توفیق خاصی دست پیدا 
نکرده و باید دید حضور این مربی ازبک چقدر می تواند به 

کار دختران جودوکار ایرانی بیاید
از سوی دیگر و طبق اعالم سایت فدراسیون جودو »آندری 
شــکوربابین«دیگر مربی ازبک که به تهران آمده است، با 
مسئولین فدراسیون جودو به توافق رســیده تا به عنوان 

مربی در ترکیب کادر فنی حضور پیدا کند. 

فهرست قهرمانان ایرانی که جان خود را در جاده ها جا گذاشتند، تنها به فوتبالیست ها محدود و منحصر نمی شود. 
شاید جالب باشد بدانید که حتی قهرمانان اتومبیلرانی هم از حوادث بزرگراه های ایران در امان نبوده اند. چراغ عمر 
سعید اعرابیان و احمد شرقی در خروجی اتوبان همت غرب به بزرگراه شیخ فضل ا... نوری خاموش شد. شرقی که 
پشت فرمان بود، پیچ های به مراتب تندتر را با سرعتی بسیار بیشتر در رالی رد کرده بود؛اما شدت تصادف چنان 

سهمگین و شدید بود که پیکر اعرابیان به بیرون از خودرو پرتاب شد.
سال ۸۰ علی زارعی دوچرخه سوار تیم ملی جوانان در جاده ساوه بر اثر برخورد با کامیون جانش را از دست 

داد. شش سال بعد هم در جاده ماهان، چهار رکابزن تیم استانداری کرمان را یک خودروی پراید زیر 
گرفت که دو نفرشان در دم جان باختند. یکی از معروف ترین ورزشکارانی که در سانحه رانندگی 
دچار حادثه شد و البته زنده ماند هم »زهرا نعمتی« است که سال ها قهرمان رشته های رزمی بود 
اما یک تصادف او را به صندلی چرخدار گره زد تا مسیر زندگی نعمتی عوض شود. او پس از قطع 

نخاع شدن رو به ورزش معلوالن آورد و توانست به مقام قهرمانی پارالمپیک دست پیدا کند. 

قهرمانانی که جان خود را در جاده ها جا گذاشتند؛

بـازی پـایـانی
سمیه یوسفیان اتفاق تلخی بود. تصادفی که برای »قائدی« یک پایان تلخ و برای خانواده »شاکر« یک تلخی بی پایان را به همراه داشت. حاال باز هم شایعات ریز و درشت است که شنیده می شود. 
از رانندگی بدون گواهینامه تا رانندگی در حالت نه چندان متعادل! حتی شایعاتی درباره حضور یک زن در اتومبیل هم شنیده می شود. شایعاتی که هیچ کدام تایید یا تکذیب نشدند. 
تصادف بازیکن جوان استقالل که در روزهای ابتدایی تصادف خبر به کمارفتن او هم شنیده می شد، باعث شد تا یک بار دیگر پرونده تصادف ورزشکاران کشورمان بازشود و مروری بر این پرونده که چندان کم پیمانه هم 

نیست، به سوژه روز رسانه ها تبدیل شود. 

قبل از انقالب، دو سه مورد مرگ ناشی از تصادف در حوزه ورزشکاران 
کشور داشتیم؛ از جمله »محسن آزاد« عضو تیم ملی در نخستین 
دوره بازی های آسیایی در حالی که فقط سی و هفت سال سن داشت 
در سال 1۳۳۹ تصادف کرد و درگذشت .  در خرداد سال ۵1  ژانت 
کهن صدق، قهرمان دوومیدانی و سیمین شفیقی، کاپیتان تیم ملی 
بسکتبال زنان، چشم هایشان برای همیشه بسته شد. سیمین ۲۸ 
ساله دانشجوی سال آخر ادبیات بود و ژانت ۲۳ ساله فارغ التحصیل 
تربیت بدنی. روز حادثه به اتفاق برای تدریس عازم دبیرستان بودند.

پس از انقالب و در دهه 6۰ ، مرگ فریدون بهنام پور، قهرمان سال 
1۹۸۳ کشتی فرنگی آسیا خبرســازترین حادثه رانندگی منجر به 
فوت در جامعه ورزش بود. مدت زیادی از بازی های آسیایی 1۹۸6 
سئول و مدال برنز فریدون نمی گذشت که  داخل اتوبوس مسافربری 

جان باخت.

سال 7۳ سالی تلخ برای یکی از ستاره های نامدار و آینده دار فوتبال 
کشورمان بود.  در آن سال، ستاره جوان تیم ملی کشورمان ، کسی که 
اگر تصادف نمی کرد، می توانست مثل محرمی و خیلی های دیگر 
، ستاره فراموش ناشــدنی فوتبال ایران لقب بگیرد، بازیکنی که با 
شماره 1۰ در پرسپولیس می درخشید، در یک تصادف تلخ در جاده 
قائمشهر به ساری دچار سانحه رانندگی شد. خودروی این بازیکن 
واژگون شد و منافی مدت ها در کما بود. او جراحات بسیار 
جدی دید و بعد از بهبود شرایط بدنی هرگز نتوانست 

به فوتبال بازگردد.
اما معروف ترین فوتبالیستی که دچار یک سانحه رانندگی 
شدید شد و خوشبختانه جان ســالم به در برد، علی 
دایی است. او در آخرین روز ســال ۹۰ در حالی 
که به همراه برادرش و یکی دیگر از دستیارانش 
در اتوبان نطنز به کاشــان در حــال رانندگی 
بود، به دلیل استفاده از شــربت سینه دچار 
خواب آلودگی شــد و خودروی شاسی بلند 
و مجهــزش چپ کرد و دایی دچــار جراحات 
سنگینی شد  که خوشــبختانه سالم ماند و مثل 

»منافی« محو نشد. 

مواردی هم داشته ایم که به اندازه مرگ سیروس و آیدین 
خبرســاز نشــده اند.  »امیر دولت آبادی« یکی از اولین 
فوتبالیست هایی است که در سانحه رانندگی جان خود 
را از دســت داد ؛ اما به طور کلی به فراموشی سپرده شد. 
دولت آبادی در دهه 6۰ از بازیکنان استقالل بود و در ۲1 
سالگی تبدیل به ستاره این تیم شده بود؛ اما در همین سن 
هم جان خود را از دست داد تا تنها به خاطره ای دور تبدیل 
شود. این بازیکن در جاده تهران - قم از فرط خستگی در 
کنار اتوبان توقف می کند تا استراحت کند. یک دستگاه 
تریلر که شاید راننده آن پشت فرمان خواب بود! به اتومبیل 

وی برخورد می کند و...  
ســال ۸۵ هواپیمایی که قرار بود بازیکنان تراکتورسازی 
را از عسلویه به بوشهر برســاند، تاخیر داشت. مسئوالن 
تراکتورسازی بی آنکه بدانند، تابوتی چرخدار کرایه کردند. 
سواری کرایه ای که حامل رضا حسن زاده بود در جاده با 
یک کامیونت برخورد می کند و مرحوم حسن زاده که در 
صندلی جلو نشسته بود دچار ضربه مغزی می شود؛ البته او 
ابتدا تنها احساس درد می کند و بقیه راه عسلویه تا بوشهر 
را هم می رود؛ اما در بوشهر ناگهان بیهوش شده و در نهایت 

جان خود را از دست می دهد. 

 مهم ترین تصادف مرگبار رانندگی در تاریخ ورزش ایران نوروز 77 رخ داده اســت. 
حادثه ای که تلخی آن هنوز هم برای ما ایرانی ها کمرنگ نشــده بویژه برای نسلی 
که خاطرات »آقاسیروس« را از نزدیک لمس کرده اند. آن سال،  سیروس قایقران، 
کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال همراه خانــواده اش به انزلی رفته بود، در مســیر 
بازگشت، در امامزاده هاشم توقف می کند. کامیون خاور آنها را زیر می گیرد که منجر 

به فوت او و پسرش راستین می شود. 
پس از فوت ســیروس قایقران، یکی دیگر از دردناک ترین حــوادث منجر به فوت 
در میان ورزشــکاران کشــورمان به درگذشــت آیدین نیکخواه بهرامی، ســتاره 
بسکتبال در دی ۸6 مربوط می شود. او همراه نامزدش در کمربندی نمک آبرود به 

به گارد ریل کنار جاده، چشم از برخورد اتومبیل نوشهر، پس از 
جهان فروبستند. آیدین یکی از 
آینده داران و بهترین بازیکنان 
بسکتبال کشورمان بود که 
ضایعه درگذشــت او 
برای بسکتبال هم 
جبــران ناپذیر 
بــود و هنــوز 
بازیکنی نیامده 
که بتوان گفت 
جــای آیدین را پر 

کرده است. 

مقصودی به جمع لژیونرهای 
هندبال اضافه شد

 دختری که با سرعتش 
نگاه ها را خیره کرد 

 ورود مربیان ازبک
به جودوی  ایران
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صبح دیروز باغ موزه دفاع مقدس حال و هوای خاصی داشت. قرار بود 
سکوت 20 ساله این مجموعه که چشم های زیادی از رزمندگان دفاع 
مقدس و پدران و مادران شهدا به بازگشــایی آن بوده و پیش از افتتاح 
فرو بسته شده بود، شکسته شود. افراد زیادی در تالش بودند تا بخش 

نخست فاز اول برای مراسم افتتاح آماده شود.
عکس های شهیدان دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم بر گوشه گوشه 
باغ موزه خود نمایی می کرد. از مســئوالن لشــکری وکشوری استان 
همه آمده بودند تا با افتتاح باغ موزه، درهای آن به روی مردم شــهر و 

گردشگرانی که به اصفهان می آیند گشوده شود.
 مراســم با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید توسط یکی از رزمندگان دفاع 
مقدس شروع شد و پس از اجرای ســرود ملی کشور و پخش کلیپی از 
باغ موزه دفاع مقدس، سردار مجتبی شیروانیان، مدیر بنیاد کل حفظ و 
نشر ارزش های دفاع مقدس برای خوشامدگویی به پشت تریبون رفت 
و ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر، طی گزارشی از اجرای پروژه باغ موزه 
دفاع مقدس، خواستار کمک و مساعدت مسئوالن مختلف استان برای 

تکمیل عملیات اجرایی فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس استان شد.
استاندار اصفهان، دیگر سخنران این مراســم بود که به پشت تریبون 
رفت و  از دســتاوردهای انقالب اسالمی ســخن به میان آورد. محسن 

مهرعلیزاده اظهار کرد: در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
عزت و سربلندی و بزرگی ملت ایران را در جهان شاهدیم. امروز عالوه 
بر تالش هایی که در کشــور جمهوری اســالمی ایران در جهت رشد و 
توسعه و خودباوری شکل گرفته اســت، نقش جمهوری اسالمی ایران 
در بیداری ملت ها و آشنایی آنها با حقوق خود و دفاع از حریم خودشان 
در دنیا بر کسی پوشیده نیســت. وی افزود: دشمن قهاری که شاه را بر 
کشور حاکم کرده بود و با کشتار جوانان کشور در خیابان ها، به هر قیمت 
می خواست در صدر حاکمیت باقی بماند، وقتی این موقعیت را از دست 
داد، از فردای انقالب شروع به توطئه کرد تا نظام را از بین ببرد و آن را از 

مسیر ضداستکباری خود منحرف کند.
مهرعلیزاده ادامه داد: با نفس گرم امام خمینی)ره( و هدایت های مقام 
معظم رهبری و از خودگذشتگی های عامه مردم، طراحی دشمنان نقش 
بر آب شد و حرکت جمهوری اســالمی با صالبت تمام رو به  جلوست. 
ازجمله مسئولیت هایی که ما داریم این است که بتوانیم ارزش هایی را 
که بر حرکت ما حاکم بود پاس بداریم؛ چرا که تجربه انســانی این گونه 
اقتضا می کند. اگر به ظاهر کار بسنده کنیم و به محتوا و ریشه ها و توان 

موجِد این حرکت توجه نکنیم، از محتوا خالی می شویم.
وی با اشاره به رشــادت های هشت ســال دفاع مقدس یادآور شد: اگر 

بتوانیم این ارزش ها را به اشکالی که روزپســند است ارائه دهیم، موثر 
خواهد بود. شــاید برای جوانــان تعریف خاطره و چــاپ کتاب از آن 
دوران خوب باشــد ولی کافی نیســت. امروز وســایل انتقال تجربه به 
 نسل جدید متفاوت از گذشته اســت و هنر در ابعاد مختلف در این راه

 وجود دارد.
پس از سخنرانی مهرعلیزاده، رییس جمهورکه در باغ موزه دفاع مقدس 
تهران حضور یافته بود، دستور افتتاح 10 مرکز فرهنگی باغ موزه دفاع 
مقدس را صادر کرد. حجت االسالم حسن روحانی در این مراسم اظهار 
کرد: امیدواریم در همه استان ها شاهد چنین موزه هایی برای نشر آثار 
فرهنگی انقالب اسالمی و دفاع مقدس باشــیم و با نام خداوند بزرگ و 
یاد روح بلند امام راحل، شهدای انقالب اسالمی، شهدای دفاع مقدس 
به ویژه شهدای عملیات کربالی 5، والفجر 8، خیبر و بدر که تقریبا در 
همین ایام در سال های مختلف دفاع مقدس انجام شد و به میمنت ایام 
مبارک دهه فجر انقالب اسالمی و با یاد و نام فاطمه اطهر)س( و به نور 
آن بی بی دو عالم، دســتور افتتاح 10 مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس 
در استان های آذربایجان شرقی،  غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 
 سمنان، خوزستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و یزد را صادر می کنم،

 علی برکت ا... .

 بخش اول فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس، با حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهور افتتاح  شد؛

 چشم شهر روشن!

باالخره انتظارها به پایان رسید و چشم شهر به گشایش نخستین بخش از فاز باغ موزه دفاع مقدس روشن شد؛ باغ موزه ای که کلنگ ساخت آن در سال 1376 به دست پدر فرمانده  سمیه مصور
شهید حاج حسین خرازی به زمین زده شد تا گوشه ای از رشادت و دالوری های رزمندگان دیار گنبدهای فیروزه ای را به نمایش بگذارد؛ رزمندگانی که با دادن جانشان اجازه ندادند 

یک وجب از این خاک دست به  اجنبی بیفتد و با تقدیم 23 هزار شهید و جمع کثیری جانباز و آزاده، برگ زرینی به تاریخ این شهر افزودند.

استفاده از کارت ملی هوشمند برای ثبت اسناد 
الزامی شد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

دیوارهای شهر، خاطرات 
انقالب را فریاد می زند

نمایشگاه سیار تابلوهای نقاشــی از خاطرات 
دوران انقالب اســالمی در اصفهان برگزار شد 
و در معرض دید شهروندان قرار گرفت. نقاشان 
زبر دستی خاطرات دوران انقالب را بر دیوارهای 
شــهر به تصویر می کشــند و مردم نیز از این 
کار اســتقبال کرده و به تماشا می ایستند. این 
نمایشگاه توسط گروه منتخبی از دانشجویان 
دانشکده هنرهای تجسمی دانشــگاه هنر و با 
هماهنگی شهرداری، در میدان مرکزی اصفهان 
برگزار شد که دانشجویان به صورت زنده اقدام 
به خلق اثر و نقاشــی کردند. این نمایشگاه به 
مناسبت ایام ا... دهه فجر با نقاشی و نقاشی خط 
در انظار عمومی برگزار شد. این نمایشگاه 21 
بهمن نیز در چهارباغ عباسی برگزار خواهد شد 
و با کشیدن تابلوهایی روی دیوار، یاد بهمن 57 

و انقالب را بار دیگر زنده می کند.

 انقالب 57 
در قاب دوربین 14 عکاس

مســئول خانه عکس حوزه هنــری، پیرامون 
نمایشگاه عکس انقالب اسالمی اظهار کرد: به 
مناســبت ایام پیروزی انقالب اسالمی و ایام ا... 
دهه فجر، با همکاری واحد عکس حوزه هنری 
اصفهان، نمایشگاه 30 عکس انقالب اسالمی از 
14 عکاس پیشکسوت انقالب در ایام دهه فجر 

پذیرای عموم مردم خواهد بود.
علی خطیبی با اشــاره به اینکــه این مجموعه 
گلچینی از آثار عکاسان دوران انقالب اسالمی 
است، افزود: نمایش این عکس ها بیانگر خیزش 
مردم مسلمان ایران در ســال 1357 است که 
در ابعاد 50 در 70 و به صورت ســیاه و سفید 
عکاسی شده  و بیشتر به راهپیمایی های مردم 
انقالبی در سال 1357، ورود امام خمینی)ره( 
به ایران، سخنرانی امام)ره(، روز ارتش، پایین 
آوردن مجسمه شاه و... می پردازد و تنها مختص 
اصفهان نیســت. خطیبی در پایان خاطرنشان 
کرد: این نمایشــگاه تا 22 بهمن ماه همه روزه 
صبح ها از ســاعت 9 الی 12 و بعد از ظهرها از 
ســاعت 14 تا 19 در عمارت ســعدی واقع در 
خیابان استانداری و گذر سعدی، آماده بازدید 

عالقه مندان است. 

بازدید از گنجینه تنوع زیستی 
اصفهان رایگان است

بازدید از گنجینه تنوع زیســتی محیط زیست 
اصفهان به مناســبت دهه مبار ک فجر، برای 

عموم رایگان است.
گنجینه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با مساحت 300 متر مربع 
و فضای نمایشگاهی ۶0 مترمربع در سه طبقه از 
سال 13۶7 تاسیس و در سال 1387 بازسازی و 

تکمیل شده است.
در ایــن گنجینــه۶94 نمونه انــواع ماهی ها، 
دوزیســتان، خزندگان، پرندگان، پستانداران، 
صدف های دریایی، مرجان ها، سنگ ها، کانی ها 
و گیاهان به همراه 38 قاب حشــره نگهداری 
می شود.گنجینه تنوع زیســتی، این امکان را 
به وجود می آورد که بســیاری از انسان ها که 
قادر به مشــاهده جانوران و حیــات وحش در 
طبیعت نیســتند، آنها را از نزدیــک دیده و با 
نام و ویژگی های ظاهری و زیســتی آنها آشنا 
شــوند و محققان نیز بتواننــد روی گونه های 
 مختلف جانوری و گیاهی موجود در آن مطالعه 

کنند.
 این گنجینه ها در هر کشور به عنوان یک خزانه 
ملی برای حفظ ســرمایه های زیستی به شمار 
می آید.در کشور ما وظیفه ایجاد این گنجینه ها 
به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده 
است و این سازمان و واحدهای استانی آن برای 
حفظ این امانت ها برای نسل های آینده تالش 
می کنند. عالقه مندان و دوســتداران محیط 
زیســت برای بازدید از این گنجینه در ساعات 
اداری می توانند بــه اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان به نشــانی میدان الله، ابتدای 

خیابان پروین مراجعه کنند.

شهردار اصفهان:
افزایش گردشگر، افزایش 
شادابی شهر را به دنبال دارد

شــهردار اصفهان در مراســم تجلیل از عوامل 
ستاد اجرایی نمایشــگاه گردشگری )یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و صنایع 
وابســته(، اظهار کــرد: در بازدید از نمایشــگاه 
مشــترک اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری 
اصفهان به این نتیجه رسیدم که در صورت تعامل 
و انسجام دستگاه ها در یک رفتار منطقی می توان 
اقدامات بهتری انجــام داد و کارهای زیباتری به 

نمایش گذاشت.
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه یکی از موضوعات 
اصلی مورد توجه در شهرداری، رونق گردشگری 
اســت، تصریح کرد: با توجه به اینکه گردشگری 
جزو وظایــف ذاتی اداره کل میــراث فرهنگی و 
گردشگری محسوب می شود، نیاز است ارتباط 
میان شــهرداری و این اداره با تشــکیل کمیته 
مشترک، بیشتر شــود تا با جلوگیری از اقدامات 
موازی، شاهد رونق گردشگری در شهر و استان 
اصفهان باشیم.شــهردار اصفهان بــا بیان اینکه 
بارها گفته شده اصفهان شهری جهانی، خالق، 
شهر موزه، مرکز گردشگری و دارای آثار تاریخی 
متعدد است، افزود: در راستای توسعه پایدار شهر 
اصفهان از تمام این دستاوردهای بزرگ تاریخی 
استفاده صحیح کرده و شاهد حضور گردشگران 

بسیاری در تمام نقاط شهر باشیم. 
نوروزی تاکید کرد: افزایش گردشــگر عالوه بر 
رونق شهر، سبب نشســتن خنده بر لبان مردم و 
افزایش شادابی و نشاط اجتماعی می شود. بدون 
شــک این آرزوها در عرصه گردشــگری با یک 

مدیریت صحیح تحقق پیدا می کند.

 واکنش فرماندار اصفهان به اعتراضات 
اخیر کشاورزان شرق: 

صحبتی از اعتصاب نیست
فرماندار اصفهان در خصــوص اعتراضات اخیر 
کشاورزان شــرق اصفهان و آوردن تراکتورهای 
خود در کنار جــاده ها، تاکید کرد: کشــاورزان 
شرق اصفهان اعتصاب نکرده اند، البته ما پیگیر 

مشکالت قشر کشاورز هستیم.
احمد رضوانی در پاســخ به این ســوال که »چه 
اقدامی برای حل مشــکل کشــاورزان شــرق 
اصفهان انجام داده اید؟«، اظهار کرد: مشکالت 
کشاورزان توسط استاندار اصفهان، نظام صنفی 
کشــاورزی اصفهان، مســئوالن آب منطقه ای 
و جهادکشاورزی در جلســات مختلف در حال 
بررسی اســت و با توجه به کمبود آب و اینکه در 
سال آبی جاری، حقابه کشــاورزان برای کشت 
پاییزه تامین نشــده، با کمک مدیران اســتان، 
نمایندگان مجلس و صندوق خسارت کشاورزی 
قرار است بخشی از خسارات کشاورزان اصفهان 

پرداخت شود.

معاون نهضت سوادآموزی آموزش و 
پرورش استان:

ساالنه 1۰ هزار بی سواد جذب 
نهضت سوادآموزی می شوند

معاون نهضت ســوادآموزی آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان با بیان اینکه ســالیانه 10 هزار 
بی سواد برای سوادآموزی جذب می شوند، گفت: 
در بین این افراد، کودکان کار 10 تا 20 ســاله و 
اتباع خارجی نیز وجود دارند. بهمن امیدقائمی 
با اشاره به ســطح ســواد افراد جامعه به عنوان 
شاخص توسعه هر کشــور اظهار داشت: استان 
اصفهان جزو 5 استان باسواد کشور معرفی شده 
و می توان گفت در افزایش ســطح توسعه کشور 
گام برمی داریم. بهمن امیدقائمی افزود: عواملی 
همچون مهاجرت، تمایل نداشــتن به یادگیری 
در برخی بی ســوادان و میزان دانش آموزانی که 
ترک تحصیل می کنند، ســبب ایجاد بی سوادی 

می شود.

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در جلسه 
علنی شــورا اظهار کرد: اعضای شــورای اسالمی 
شهر اصفهان از هفته گذشــته با یک برنامه ریزی 
فشرده و طاقت فرسا، بودجه ارائه شده شهرداری را 
مورد بررسی قرار دادند و هر روز بیش از 12 ساعت 
جلسه مستمر داشــتند تا بندبند الیحه بودجه را 

بررسی کنند.
فتح اله معین با بیان اینکه روز شنبه مراحل نهایی 
بررسی الیحه بودجه سال 97 شهرداری اصفهان به 
پایان رسید، افزود: شهردار اصفهان و مدیران مناطق 
پانزده گانه به صورت فعال در جلسات بررسی الیحه 
بودجه حضور داشتند و این جلســات از سرعت و 
دقت ویــژه ای برخوردار بود؛ در همــه مراحلی که 
بندهای بودجه را مورد بررسی قرار می دادیم اظهار 
 نظر کمیســیون های پنجگانه را نیز در کنار خود 

داشتیم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان پنجشنبه هفته گذشته 
همزمان با آغاز دهــه فجر، با حضور در گلســتان 

شهدای اصفهان برای خدمت به مردم، با شهیدان 
تجدید میثاق کردند. انقالب اسالمی در جهت ایجاد 
عزت و ســربلندی و وحدت کلمــه، عامل پیروزی 

انقالب اسالمی بود.
وی با بیان اینکه غلبه بر مشکالت کنونی امکان پذیر 
است، خاطرنشــان کرد: امیدوارم فرصت های برابر 
بیشــتری برای آحاد مردم فراهم شود، باید امکان 
ابراز نظر و اندیشــه برای همه مردم بیش از پیش 
فراهم شــود؛ نیازمند آن هستیم که تمام اندیشه و 
عقول را برای پیشرفت کشور به کار گیریم و دولت 
نیز باید زمینه مشــارکت آحاد مردم را فراهم کند 
چراکه حق مشارکت در اداره امور، از جمله حقوق 

شهروندی است.
معین اذعان داشت: فرصت برابر و امکان بروز عقاید 
مختلف مردم، مهم ترین عامل مشروعیت و پیشرفت 

کشور اســت، قطعا حضور مردم در راهپیمایی 22 
بهمن، تاکیدی بر رعایت شعارهای بدو انقالب یعنی 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است؛ جمهوری 
اسالمی در گرو این شعارهاســت و همه باید برای 

تحقق آن تالش کنیم.
باید از ظرفیت کارآفرینان در سیستم مدیریت 

شهری استفاده شود
 عضو شورای شــهر اصفهان در جلسه علنی شورا 
اظهار داشت: امروز با جمعی از کارآفرینان مواجهیم 
که بسیاری از افراد در سطح کشور منتظر گفت و گو و 
مشاوره از این افراد هستند و بهتر است که شهرداری 

از ظرفیت این افراد استفاده کند. 
وی بیان داشت: بســیاری از کارآفرینان اصفهان و 
فعاالن اقتصادی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها 
در اصفهان، برای سرمایه گذاری به شهرهای دیگر 

می روند و حیف است که اصفهان دارای چنین افراد 
خبره و حاذقی در حوزه اقتصادی و مدیریت است اما 

از توان این افراد استفاده نمی کند.
کوروش خســروی تصریح کرد: اصفهان مهد تولد 
کارآفرینان بزرگی است که از جمله آن می توان به 
حاج حسن امین الضرب اشاره کرد که اولین نیروگاه 

کشور یا کارخانه برق را به ایران آورد.
وی بــا بیان اینکــه کارآفرینــان معاصــر هر روز 
محصوالتشان وارد بازار شده و باعث رونق و ارتقای 
سطح استانداردهای ملی می شود، ادامه داد: با این 
همه ظرفیت و پتانسیلی که در اصفهان موجود است، 
زیبنده نیست که از توان این افراد در هیئت مدیره 

شرکت ها و سازمان های شهرداری استفاده نشود.
خســروی اظهار داشــت: مدیریت یک مجموعه 
اقتصادی به نبوغ و اســتعداد ویژه ای نیاز دارد؛ به 
همین دلیل از شــهردار اصفهان می خواهیم که در 
مدیریت شــرکت های زیرمجموعه خــود، از توان 
 کارآفرینــان و فعاالن اقتصادی اصفهان اســتفاده

 کند.

رییس شورای شهر اصفهان:

بررسی الیحه بودجه 97 شهرداری اصفهان به پایان رسید

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 
تفاهم نامه ای میان ثبت احوال و ثبت اسناد 
مبنی بر اجرای طرح انجام معامالت ملکی 
و ثبت اسناد با کارت ملی هوشمند منعقد 
شــد که بر مبنای آن از دهه فجر امسال، 

ارائه کارت ملی هوشمند برای ثبت اسناد الزامی است. حسین غفرانی اظهار کرد: اعتبار کارت های ملی قدیم  
امسال به پایان می رسد اما این به معنای عدم ثبت نام دریافت کارت ملی هوشمند در سال آینده نیست. مردم 
در سال 97 هم می توانند برای طی مراحل دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند. وی افزود: هر زمان که 
مردم نیاز به استفاده از کارت ملی هوشمند پیدا کنند، می توانند به ثبت نام و دریافت این کارت اقدام کنند. 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 47 درصد مردم استان هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت 

نکرده اند که امیدواریم به دریافت آن اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: شهرداری 
اصفهان برای ساماندهی مشاغل مزاحم، احداث 
شهرک صنایع کارگاهی نیک اندیش با زیربنای 
13 هزار و 700 متر مربع در ســه راه پینارت، 

ابتدای خیابان ارغوانیه را در دستور کار خود قرار داده است. اصغر کشاورزراد با بیان اینکه در شهرک صنایع کارگاهی 
نیک اندیش، 83 واحد کارگاهی و فروشگاهی در ۶ بلوک احداث می شود، افزود: عملیات اجرایی بلوک یک و دو 
شهرک صنایع کارگاهی نیک اندیش با مساحت 4هزار و 200 متر مربع و با اعتبار 37 میلیارد ریال تکمیل شده 
است. وی اضافه کرد: عملیات اجرایی بلوک سه و چهار با مساحت 4هزار و 100 مترمربع تاکنون۶0درصد پیشرفت 
داشته و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.کشاورز راد گفت: عملیات اجرایی بلوک پنج شهرک صنایع کارگاهی 
نیک اندیش با مساحت 3هزار و 700 متر مربع، تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته و در سال آینده تکمیل می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

استفاده از کارت ملی هوشمند 
برای ثبت اسناد الزامی شد

با احداث شهرک کارگاهی نیک اندیش؛

مشاغل مزاحم در شهر اصفهان 
ساماندهی می شود

با اشــراف اطالعاتی رزمندگان لشــکر مقدس 
امام حســین )ع( در حوزه ماموریتی سیستان 
وبلوچستان و نقاط مرزی این منطقه، با همکاری 
مردم منطقه در امر مبارزه با گروه های تکفیری 
و قاچاق و مرزبانی عوامل اطالعاتی یگان، موفق 
به کشف وتوقیف کاال های قاچاق شدند. مسئول 
اطالعات لشــکر مقدس امام حسین )ع( اظهار 
داشــت: عالوه بر ماموریت لشــکر مقدس امام 

حسین )ع( مبنی بر مرزبانی و محرومیت زدایی، 
برخورد با کاال های قاچاق نیز از اهداف این لشکر 
اســت که در این زمینه اقدامات موثری صورت 
گرفته. وی افزود: در طول مدت ماموریت لشکر 
امام حســین)ع( در منطقه مرزی، رزمندگان 
این یگان بیش از چند هزار نفــر از اتباع بیگانه 
را دستگیر کردند که بدون دریافت مجوز قصد 

ورود به خاک جمهوری اسالمی را داشتند. 

با اشراف اطالعاتی رزمندگان لشکر امام حسین)ع( در جنوب شرق کشور؛
مقادیر زیادی کاال ی قاچاق کشف شد

ســرهنگ مرتضوی با اشــاره به کشف بیش 
از ده ها قبضه ســالح ســبک و حدود صد ها 
فشــنگ جنگی و تجهیزات نظامی افزود: در 
همین راســتا بیش از 100 خــودروی حامل 
انواع کاال ی قاچاق اعــم از دارو، مواد غذایی، 
 بهداشتی، آرایشــی و مواد اولیه توقیف شده

است.
 این مقام مسئول، کشف بیش از ۶00 کیلوگرم 

مــواد مخدر و توقیــف بیش از هــزاران لیتر 
ســوخت قاچاق و همچنین صد ها رأس دام را 

نیز از دیگر کشفیات لشکر عنوان کرد. 
وی خاطر نشان کرد: این کشفیات با تالش و 
مجاهدت  نیرو های لشکر 14 امام حسین)ع( 
و جانفشــانی و ایثــار آنــان در حراســت و 
 حفظ امنیت این مــرز و بوم به دســت آمده 

است.
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خودتانرابادیگرانمقایسهمیکنید
وقتی ما خود را با دیگران مقایسه می کنیم، اغلب 
در دام افکار غلطی گرفتار می شویم؛ افکاری مثل 
اینکه دیگران زندگی های کامل و بی عیب ونقصی 
دارند در حالی که زندگی ما پســت و نکبت بار 
است. تا زمانی که در خانه دیگری زندگی نکنید و 
به افکار و احساسات آنها دسترسی نداشته باشید، 

چیزی از حقیقت زندگی آنها نمی دانید. 
ترسشماراتحلیلمیبرد 

ترس برای هشــدار دادن از یک خطر حتمی و 
نزدیک برانگیخته می شود؛ اما بیشتر ترس های 
ما به ماجراهایی شناخته شده در آینده مرتبط 
هستند. بیشــتر این ترس ها هم خطری برای 
زندگی ما ندارند. شــاید شــما همیشه نوعی 
احســاس ترس و نگرانــی را تجربــه کنید اما 
می توانید از ذهن منطقی خود استفاده کرده و به 
خود یادآور شوید که قرار نیست که آنچه شما را 

می ترساند باعث کشتن شما شود.
دســتاوردهایخودرابــهحداقل 

میرسانید
اگر شما هم مثل بیشــتر مردم باشید، احتماال 
زمان بسیار کمتری را به تعمق و تفکر در مورد 
دستاوردهایتان اختصاص می دهید و بیشتر وقت 
خود را با فکر کردن به شکست ها می گذرانید. 
این مســیر را برعکس کنید. روی دستاوردها و 
موفقیت هایتان تمرکز کنید و زمانی را به نوشتن 

و شناختن آنها اختصاص دهید.
بهشدتخودراقضاوتمیکنید

وقتی عزت نفس پایینی دارید، روابط شما در رنج 
و عذاب هستند. عدم اعتماد به نفس و نیازمندی 
غیرجذاب هســتند و دیگران را از اطراف شما 
پراکنده می کنند و به این ترتیب تنها عزت نفس 
شماست که بدتر از قبل می شود. عشق به خود و 

دوست داشتن خودتان را تمرین کنید. 
نخستینکسیکهخوشحالمیکنید

خودتاننیستید
خیرخواه و دلســوز دیگران بــودن موجب باال 
رفتن عزت نفس یا تقویــت روابط صمیمی و 
واقعــی نمی شــود. اول از همــه خودتــان را 
خوشــحال کنید تا اعتماد به نفس کافی برای 
گرفتن تصمیم هایی درست و عقالنی درمورد 
 رسیدگی به خواسته ها و نیازهای دیگران داشته 

باشید.

مهارتزندگی

 نشانه هایی که  از عزت نفس
 پایین شما خبر می دهد)3(

بهشتشداد
 بعد از مردن عاد، دو پسرش یکی شداد و دیگری شدید به پادشاهی 
رسیدند. شدید قبل از شداد مرد و شداد پادشاه تمام زمین در زمان 
حضرت هود علیه السالم شد. شدید اگر چه مشرک بود؛ اما به قدری 
عدالت می ورزید که مشهور شد که گرگ به گوسفند و باز به کبک 
تجاوز نمی کرد.  شدید در کشور خویش، برای رسیدگی و اصالح بین 
مردم قاضی منصوب کرد و هر ماه حقوق  قاضی را می پرداخت. آن 
قاضی تایک سال در محکمه قضاوت نشست و کسی برای منازعه و 
دعوا نزدش نیامد تا حکم صادر کند! به شدید عرض کرد : برای من 
گرفتن حقوق قضاوت روا نیست، چون حکمی نکرده ام! شدید گفت: 
حقوق را باید گرفت، آنچه وظیفه ات اســت عمل کن. بعد از مدتی 
دو نفر نزد قاضی رفتند و یکی گفت: من از این مرد زمینی خریده ام 
و در آن گنجی یافته ام، هرچه به فروشنده می گویم گنج را تصرف 
کن قبول نمی کند. فروشنده گفت: من زمین را با آنچه در آن بوده 

به مشتری فروخته ام. 
قاضی از حال ایشان جست و جو کرد  و معلوم شد که یکی از آن دو 
شخص، پسر و دیگری دختر دارند. حکم کرد: که دختر خریدار را به 
زوجیت پسر فروشنده در آورند و گنج را به این پسر و دختر تسلیم 

کنند  و به این شکل خصومت را حل و رفع کرد.
عدالتبینفرزندان

 زنی با دو فرزند کوچک خود وارد خانه عایشه همسر رسول خدا)ص( 
شد،عایشه سه دانه خرما به مادر بچه ها داد. او به هریک از آنها یک 
دانه خرما داد و خرمای سوم را نصف و به هریک نیم از آن را داد. وقتی 
پیامبر اکرم )ص( به منزل آمد عایشــه جریان را  برای پیامبر)ص(  
تعریف کرد.پیامبر)ص( فرمــود:» آیا از عمل آن زن تعجب کردی؟ 
خداوند متعال به سبب مساوات و عدالتش او را به بهشت می برد«. 
رعایت نکردن عدالت تاثیر منفي بــر روحیه کودکان خواهد نهاد و 
تنفر و کینه توزي را در ضمیر آنان بارور خواهد ساخت و در نهایت 
به دشمني پایدار و موضع گیري ناسالم هر یک علیه دیگري منجر 

خواهد شد.

باغ 
کاغذی

 رمان »ترالن« نوشــته فریبا وفی بعد از دریافت جایزه ادبی               
لیتپروم به چاپ بیست و یک رسید. ترالن که برای نخستین 
بار در سال 1382  منتشر شده در سال جاری و به طور متوسط 

هر ماه تجدید چاپ شده است. 
این رمان در میان 10 اثر از نویسندگان آسیایی و آفریقایی که 
در ســال 2017 به زبان آلمانی ترجمه شده بودند به انتخاب 
مخاطبان به عنوان برترین اثر معرفی و در نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت جایزه خود را دریافت کرد. ترالن روایت زندگی زن 

جوانی با عنوان ترالن را بازگو می کند که به همراه دوستش 
رعنا برای گذراندن یک دوره آموزشی برای تصدی یک شغل 
به تهران می آیند و در این میان ترالن تصمیم می گیرد در کنار 
این فعالیت به نوشتن نیزروی بیاورد. فریبا وفی نویسنده این 
رمان در کارنامه کاری خود آثار دیگری چون پرنده من، رویای 
تبت، ماه کامل می شود، بعد از پایان  و رازی در کوچه ها را نیز 
دارد. وی همچنین برگزیده جوایز ادبی هوشــنگ گلشیری، 

یلدا و مهرگان است.

عدالت ترالن

کند بــودن در دنیای حیوانات می تواند خطرناک باشــد. 
برخالف حیوانات ســریع، حیوانات کنــد نمی توانند از 
سرعت خود برای فرار از شــکارچیان استفاده کنند. آنها 
باید از استتار، بوهای ناخوشایند یا پوشش محافظ به عنوان 
مکانیزم دفاعی استفاده کنند. در ادامه با کندترین حیوانات 

زمین در این مطلب آشنا می شوید:
۱-تنبلها

وقتی صحبت از کند بودن می شود، همیشه باید از تنبل ها 
شروع کنیم. تنبل ها پستاندارانی هستند که زیاد حرکت 
نمی کنند و اگر هم حرکت کنند بســیار آهسته حرکت 
می کنند. آنها به دلیل کم تحرکی، تــوده عضالنی کمی 
دارند و تنها ۲۰ درصد از توده عضالنی حیوانات معمولی 
را دارا هســتند. دست ها و پاهایشــان پنجه های منحنی 
دارد که به آنها امکان می دهــد معموال به صورت وارونه از 
درختان آویزان شــوند. این حیوانات بیشتر عمر خود را 
در حال خوردن و خوابیدن به صــورت آویزان از درختان 

هســتند. تنبل های ماده معموال در همین حالت بچه دار 
می شوند. فقدان حرکت در تنبل ها به عنوان یک مکانیزم 
دفاعی علیه شکارچیان استفاده می شود. آنها خودشان را 
در زیستگاه گرمسیری شان استتار می کنند تا شناسایی 
نشــوند. از آنجا که تنبل ها زیاد حرکت نمی کنند، برخی 
حشــرات روی آنها زندگی می کنند یا حتی جلبک روی 

موهایشان رشد می کند.
۲-الکپشتغولپیکر

وقتی در مورد کند بودن حرف می زنیم، اغلب یاد داستان 
کودکانه خرگوش و الک پشت می افتیم که حرکت آهسته 
و پیوسته الک پشت موجب پیروزی او شد. الک پشت های 
غول پیکر با سرعت کمتر از ۰.۸ کیلومتر بر ساعت حرکت 
می کنند. اگرچه آنها بســیار آهســته حرکت می کنند، 
اما نسبت به ســایر حیوانات عمر طوالنی تری دارند. این 
الک پشت ها اغلب بیش از ۱۰۰ سال عمر می کنند، حتی 

سن برخی از آنها به بیش از ۲۰۰ سال می رسد. 

کندترین حیوانات روی زمین
دانستنی ها

حرف حساب

آدمادوجورغمگینمیشن
 گفت: آدم ها دو جور گریه دارن؛ وقتی که خیلی 

غمگینن و وقتی که خیلی خیلی غمگینن.
 گفتم: خب مگه اینا فرقــی هم دارن؟ گفت: آره؛ 

دومی دیگه اشک نداره.

»بعدازابر«
بابکزمانی

زمین گلف معلق روی آب!

عالقه مندان به بازی گلف می توانند تجربه ای متفاوت تر روی دریاچه 
Coeur d'Alene در جزیره مصنوعی ایداهو  در شمال غربی آمریکا 
داشته باشند.این زمین گلف یک فضای سرسبز مصنوعی و ساختگی 
روی این دریاچه اســت که چالش های متعددی را بــرای افرادی که 
می خواهند گلف بازی کنند، ایجاد می کند؛ چرا که به دلیل قرار گرفتن 
آن روی دریاچه ، ساالنه بیش از ۲۸۰۰۰ توپ گلف از این دریاچه خارج 
می شــود؛ همچنین افرادی که می خواهند بازی خود را تکمیل کنند 
باید ســوار قایق شــده و به زمین گلف کوچکی که در نزدیکی جزیره 
واقع شده است، بروند تا بتوانند حرکات باقی مانده را انجام دهند.جالب 
است که بدانید این زمین گلف ۲۲۰۰۰ تنی می تواند روی آب حرکت 
کند؛ هرچند حرکت آن مشهود نخواهد بود، اما سیستم کابلی زیرآبی 
آن طوری طراحی شده است که این امکان را به این زمین مصنوعی می 

دهد تا فواصل مشخصی به روی آب حرکت کند.
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افقی
۱- از فرآورده هاي شیر - باال بردن - عددي دو رقمي

۲- اثري از آذري طوسي ادیب سده نهم خراسان - 
دریا در فارسي قدیم

3- هالتر - حرکتي در شیرجه - راه پایه دار
4- شهادت - عبارت کامل - اوراق مالکیت شرکت ها
5- زخم و جراحت - شــکوه و جالل - شــهري در 

نزدیکي آغاجاري
6- میوه اي از اقوام خربزه - جوش زشــت کننده 

پوست - هرزروي
7-  همدم - هر قســمت از نماز که رکوع داشــته 

باشد - رعد، غرش ابر
۸-  خطاي تور در تنیس - تاج - شرم و حیا - غذاي 

نذري
9- ترتیبي براي حروف الفبا - حریر رومي - پیشوا 

و رهبر
۱۰- تقویت امواج رادیویي - پهناور، گسترده - فتي 

و سختي
۱۱- ضیافت - باد مالیم و مطبوع - پرداخت وجه

۱۲- بنیان گذار - دســته کارگران فنــي - نوعي 
یاقوت سرخ

۱3- پول رایج در ژاپن - پاکیزگي - سالک، رونده

۱4-هر جانور درنده - بازیگر مرد فیلم ایراني »عیار 
»۱4

۱5- جنس قــوي تر - والدین، پــدر و مادر - لقب 
گاندي رهبر استقالل هند

عمودی
۱- ســتیزه جویي بچگانه - دســته اي نظامي - 

فروریختن ساختمان
۲- شــامه نواز - ادیب نوبل گرفته اســپانیایي در 

سال ۱977
3- پیشوند نفي کننده - صلح و صفا - ماه تاریخ ساز

4- خداي تــورات - بافنده - تمــدن بومیان پرو و 

بولیوي در قرون گذشته
5- کارشناس قیمت گذاري - اثري از افالطون - نام 

دوشاخه پر آب دجله
6-  ضمیر ملکــي پنجم - محل داد و ســتد اوراق 

بهادار - مقابل بلوند و بور
7-  نشانه وابستگي شخص به شهر یا منطقه خاص 

- گویشي در ایران ما - آزمون غیرشفاهي
۸-  صفت عدد - کاال - کلمه اي براي توضیح کالم 

- پسوند صفت ساز
9- فرستاده الهي - دوست خاموش - غده طحال
۱۰- همسایه آشتیان - گریه و مویه - نابود کردن

۱۱- رفیق همدل - آقا، خواجه - محله اي در جنوب 
خیابان ولي عصر

۱۲- روز خاطره انگیز براي زن و شــوهر - مظهر و 
سمبل - دژ

۱3- پرنده اي شــانه به سر - ماهي فروش - معبود 
مشرک

۱4- شکســت دادن و مغلوب کــردن معناي این 
ترکیب است - مادر

۱5- روز بازگشایي مدارس در پاییز - از توابع استان 
کرمان - بن زادن
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مردی که با بدنش اشیا را می بلعد!

 »جیمی کیتون« نام یکی از اهالی فلوریداســت که پوســت بدنش 
خاصیت چسبندگی دارد و اشیا به ســر و اعضای بدنش می چسبند. 
»کیتون« در دوران کودکی عادت داشــت از درخــت های کاج باال 
برود و همیشه اطرافیانش می پنداشتند که صمغ درخت کاج باعث 
چسبندگی پوستش شده است. منافذ پوست این مرد به شکلی است 
که می تواند به طرز جادویی اشــیا را بدون هیچ ماده چسبنده ای به 

سمت خود جذب کند و به پوست بچسباند.
این مرد هم اکنون از شهرت زیادی برخوردار است و هفته ای ۱5۰۰ 
تا ۸۰۰۰ دالر درآمد دارد، ضمن اینکه شهروندان صاحب کسب و کار 
معتبر به او پول می دهند تا محصوالتشان را بپوشد و با این کار حرفه 
آنها را روی لباس و قوطی هایش تبلیغ کند.گفتنی اســت؛ به غیر از 
جیمی دو نفر دیگر در هندوســتان و آمریــکای جنوبی دچار چنین 

عارضه ای هستند.

  قاب روز

جنگلی در شهر

سیره بزرگان
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