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مدیرعامل فوالد مبارکه در توضیح علت احداث کارخانه های فوالدی در کنار یکدیگر:
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گرگ باران دیده به داد فوتبال اصفهان رسید
 نتیجه اعتماد به قلعه نویی؛
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هوای اصفهان گرم می شود
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:
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کیفیت کاال در باال و پایین شهر متفاوت است
رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:
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در حوزه اقتصاد، هنوز با اهداف 
انقالب فاصله داریم

تاالر اندیشه، پردیس 
سینمایی می شود
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دستگیری خبرنگار رادیو فردا 
در اغتشاشات اصفهان
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تا پایان دی ماه؛
اصفهانی ها ۱.۷ میلیارد لیتر 

بنزین مصرف کردند
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مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان:
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مدیرعامل شرکت آبفای استان، در دیدار با مهرعلیزاده با توجه به  
روند افزایشی جمعیت هشدار داد:

 ظرفیت تصفیه خانه آب اصفهان 
جوابگو نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در جلسه ای 
که با حضور استاندار و مدیران حوزه تامین و توزیع آب استان با 
موضوع اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت کاهش مصرف آب در حوزه های 

شرب، صنعت وکشاورزی برگزار شد، گفت: باتوجه...

جناب آقای مهندس ضیایی

معاون محترم  اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند 
متعال برای آن مرحوم، رحمت  و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

روزنامه زاینده رود

رنجی تمام نشدنی!

طرح پیشگیری از تولد نوزادان هموفیلی 
بعد از دو دهه در اصفهان هنوز اجرایی 

نشده است؛
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چنددقیقه بعد فارس این خبر را از خروجی خود حذف کرد. »تابناک« 
اما جزئیات بیشتری در این باره منتشر کرد و نوشت: »دلیل تیراندازی 
گویا این بوده که یک نفر با قمه وارد محدوده نهاد ریاست جمهوری شده 
و پس از عبور از گیت اول که حساســیت و بازرسی چندانی در ارتباط 
با ترددکنندگان صورت نمی گیرد، تالش کــرده از گیت دوم نهاد که 
بازرسی های سفت و سخت تری برای عبور و مرور افراد صورت می گیرد 
نیز عبور کند. این فرد در حالی که تالش داشته با زور قمه وارد محوطه 

ریاســت جمهوری شــود، با اخطار ماموران انتظامی و امنیتی مواجه 
می شود که در اثر بی توجهی به اخطار ماموران، آنها ناچار به تیراندازی 

به سمت فرد ضارب قمه کش می شوند. «
ســایت های خبری نوشــتند که یک منبع آگاه نیز تیراندازی در نهاد 

ریاست جمهوری را تایید کرده است.
کمی بعد، محســن همدانی معاون امنیتی اســتاندار تهران جزئیات 
بیشــتری از این حادثه ارائه داد که صحت و ســقم خبــر را تایید می 

کرد. همدانی در تشــریح ماجرا گفت: »ســاعت ۱۱ امروز)دوشــنبه( 
یک مرد حدودا ۳۵ ســاله قصد عبور از گیت نهاد ریاست جمهوری را 
 داشته که به دلیل همراه داشتن سالح ســرد با ماموران حفاظت نهاد

 درگیر می شود.
 وی با سالح ســرد به نیروهای حفاظت حمله کرده که این امر منجر به 
تیراندازی ماموران نهاد و مصدوم شدن فرد مهاجم از ناحیه پا می شود 
و او را از ادامه مســیر باز می دارد. فرد مهاجم بازداشت و به بیمارستان 
منتقل شده است. در تالش هستیم تا هویت فرد مصدوم را شناسایی و 

علت اقدام او را جویا شویم.«
فرد مضروب زنده می ماند . یک منبع آگاه امنیتی در همین باره گفت: 
»ساعت ۱0:4۵ امروز)دوشنبه( فردی به عنوان مراجعه کننده به نهاد 
ریاست جمهوری مراجعه کرده و یکباره با تهدید قمه از گیت اول عبور 
اما در گیت دوم بازرسی ماموران امنیتی سد راه او شده و دستور ایست 
دادند. این فرد بدون توجه به ایست نیروهای امنیتی مجموعه ریاست 
جمهوری به راه خود ادامه داد که نیروها پس از تیر هوایی مجبور شدند 
وی را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار دهند. این فرد زنده بوده و برای 
درمان به بیمارستان منتقل شده است. هنوز از انگیزه این فرد اطالعی 

به دست نیاورده ایم.«
استاندار تهران هم توضیحاتی مشابه در همین باره ارائه داد و گفت: »در 
حال حاضر فرد مورد نظر به بیمارستان منتقل شده؛ اما هنوز انگیزه اش 
مشخص نشده است. باید صبر کنیم وضعیت فرد مورد نظر بهتر شود و 

روند بازپرسی از او انجام گیرد تا جزئیات حادثه مشخص شود.« 
این حادثه در شرایطی رخ داد که رییس جمهور در همایش طرح های 
نوســازی ناوگان حمل و نقل جــاده ای ودرون شــهری و طرح های 
اشتغال زایی مشغول سخنرانی بود و شــاید از اتفاقات رخ داده در نهاد 

ریاست جمهوری خبر نداشت. 
پس از حمله به مجلس و حرم امام)ره( که چندماه قبل صورت گرفت و 
داعش مسئولیت آن را پذیرفت، این دومین باری است که خبر سوء قصد 
به یک مرکز مهم و حساس نظام منتشر می شود و باید دید آیا این بار هم 
کسی مسئولیت پشت پرده ای این حمله را برعهده می گیرد یا اعترافات 

ضارب چیز دیگری را نشان می دهد . 

دختر صدام طلبکار شد
دختر صدام معدوم ضمــن ابراز ناراحتــی از قرار 
گرفتن نامش در لیست افراد تحت تعقیب، با ژستی 
طلبکارانه مدعی شدکه روزی به عراق باز می گردد و 
کسانی که به او اهانت کردند را محاکمه خواهد کرد. 
به گزارش شبکه سومریه نیوز؛ اقدام دولت عراق در 
قرار دادن »رغد صدام« دختر صدام معدوم در لیست 
اســامی افراد تحت تعقیب، واکنش وی را به دنبال 
داشت.بر اســاس این گزارش، وی در این خصوص 
گفت: من از سال ۲00۳ وارد عراق نشده ام و تعجب 

می کنم که چنین اقدامی صورت گرفته است.

 خودشیرینی پادشاه اردن
 برای ترامپ

پادشــاه اردن با نادیده گرفتن تصمیم خودســرانه 
رییس جمهوری آمریکا مبنی بر یهودی سازی قدس 
اشغالی، اظهار داشت که بدون نقش آفرینی ایاالت 
متحده صلح میان اسراییل و فلسطینیان غیرممکن 
است.»عبدا... دوم« پادشاه اردن در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی »ســی ان ان« آمریکا اظهار داشت: حتی 
پس از تصمیم »دونالد ترامــپ« رییس جمهوری 
آمریکا برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، 
نقش آفرینی واشنگتن برای دست یابی به راه حلی 

مسالمت آمیز برای قضیه فلسطین ضروری است.

 ۹۳۵ تروریست در عملیات 
»شاخه زیتون« کشته شدند

 ستاد کل ارتش ترکیه در ۱۵امین روز از آغاز تجاوز 
نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه اعالم کرد 
که از زمان آغاز عملیات این کشور موسوم به شاخه 
زیتون در عفرین، ۹۳۵ تروریست را کشته است.در 
بیانیه صادره از سوی ســتاد کل ارتش ترکیه بدون 
 اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه
 بر خالف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از 
دولت قانونی دمشق در این خصوص آمده است که در 
ادامه عملیات شاخه زیتون چندین موضع گروه های 
تروریستی که به عنوان پناهگاه، انبار اسلحه و سنگر 

دفاعی استفاده می شد نیز منهدم شده است.

 کشف جسد ۲۰ پناهجو 
در آب های مراکش

گارد ساحلی مراکش از کشــف اجساد ۲0 پناهجو 
در آب های ســاحلی میان این کشور و اسپانیا خبر 
داد. مقامات مراکش از کشف جسد ۲0 نفر در ساحل 
ملیال در نزدیکی مرز با مراکش خبر دادند. به گفته 
تیم امداد ساحلی مراکشــی اعزام شده به منطقه؛ 
این افراد به احتمال زیاد پناهجویانی بوده اند که به 
امید رسیدن به اروپا از صحرای غربی راهی آب های 

مراکش شده اند.

 هشدار شدید ترکیه
 به سربازان آمریکایی

به نقل از وبســایت خبری روزنامه سوزجو، معاون 
نخست وزیر و ســخنگوی دولت ترکیه با حضور در 
یک برنامه تلویزیونی در شــبکه ســی ان ان ترک 
اظهار داشــت: ترکیه پیش از عملیات سپر فرات و 
عفرین به آمریکایی ها هشدار داده بود که در صورت 
خروج تروریست ها از این مناطق، از انجام عملیات 
صرف نظر خواهد کرد و امروز نیز اگر ایاالت متحده 
تروریســت های حزب کارگران کردستان ترکیه و 
نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و یگان های 
مدافع خلق را از منبج خارج کند، ارتش ترکیه وارد 

شرق فرات و منبج نخواهد شد.

نزدیک ظهر بود که خبر رسید در نهاد ریاست جمهوری صدای تیراندازی شنیده شده است. منبع خبر »فارس« بود و بالفاصله سایت های 
خبری دیگر مثل »مهر« و »فردا« و »باشگاه خبرنگاران جوان« هم آن را به نقل از »فارس« بازنشر دادند.

دستیار ترامپ اتهامات بی پایه 
علیه ایران را تکرار کرد

»جیسون گرینبالت« دســتیار دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا، اتهامات بی پایه علیه ایران 
را تکرار کرد. وی در توئیتــر ایران را به حمایت 
از تروریســم متهم کرد. این مقــام آمریکایی 
همچنین مدعی شد که حماس به جای تالش 
برای بهبود زندگی مردم فلسطین، مسیر دامن 
زدن به خشــونت ها و ایجاد مشکل برای مردم 
غــزه را انتخاب کرده اســت. صحبت های این 
مقام آمریکایی حــدود یک ماه بعــد از اقدام 
دولت آمریکا برای تهدید فلسطینی ها به قطع 

کمک های مالی صورت می گیرد. 

 مصادیق »رجل سیاسی«
 در مجلس نهایی شد

رییس کمیسیون شــوراهای مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به آخرین نتایج بررسی مصادیق 
رجل سیاسی و مذهبی در این شورا که بخشی 
از آن طبق سیاســت های کلــی انتخابات به 
مجلس واگذار شده بود، اظهار داشت: بررسی 
مصادیق رجل سیاسی و مذهبی در چارچوب 
سیاســت های کلی انتخابات در مجلس پایان 
یافته اســت.محمدجواد کولیوند با بیان اینکه 
مصادیق رجل سیاســی و مذهبی در شورای 
نگهبان نیز بررســی شده اســت، افزود: طبق 
سیاســت های کلی انتخابات که از سوی مقام 
معظم رهبری ابالغ شده، مجلس موظف است 
مصادیق رجل سیاسی و مذهبی را در چارچوب 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری تعیین 
کند که بر همین مبنا ما این کار را انجام داده ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:
دیدار با رهبری شرط 

»ماکرون«  برای سفر به تهران!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: رییس جمهور فرانسه در آستانه 
ســفر به تهران در پیامی ســه خواسته خود از 
ایران را مطرح کرد. کریمی قدوسی گفت:اولین 
خواسته فرانســویان از ایران این است که مقام 
معظم رهبری آنها را بپذیرد و امانوئل مکرون با 

ایشان دیدار کند. 

ادعای یک روزنامه عربی:
ایران در لبنان کارخانه 

موشک سازی احداث می کند 
روزنامه کویتی الجریده به نقل از »منابع آگاه« 
مدعی شد ایران در لبنان کارخانه موشک سازی 
احداث می کند. الجریده نوشــت: »منابع آگاه 
گفتند حزب ا... لبنان اخیرا با هدف منتقل کردن 
این کارخانه ها و موشک ها، زمین ها و امالکی در 
منطقه درزی نشین الشوف در جبل لبنان خریده 

تا شبهه ها را از مناطق نفوذش دور کند.«

با رای مجلس؛ 
وزارت صنعت وجوه دخانیات 

بابت هولوگرام  را بپردازد
مجلس، وزارت صنعت را موظــف به وصول 
وجوه دریافتی شــرکت دخانیات ایران بابت 
هولوگرام و ســایر حقوق انحصار محصوالت 

دخانی کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی روز گذشــته مــواد »ب«، »ج« و »د« 
تبصره 7 بودجه ســال ۹7 کل کشــور را به 
تصویب رساندند.بر اساس مصوبه وکالی ملت 
در بند ب، گمرک کشــور مکلف است پس از 
تایید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق 
ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای 
صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع 
مواد )66( تا )68( قانون امور گمرکی و هزینه 
انبارداری موضوع تبصره )۲( ماده )4۵( قانون 
امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان سال ۹0 ظرف 
مدت ۱۵ روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه 

که تا پایان سال تسویه می کند، اقدام کند.

غالمحسین کرباسچی
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

 احزاب

 مرتضی اشراقی، نوه امام خمینی )ره(، معتقد است 
که والیت فقیه جزو اســاس تفکر سیاسی حضرت 
امام)ره( است و اگر فرد یا جریانی این الگو را قبول 
نداشته باشد،نمی تواند مدعی باشد پیرو خط امام 

است.
وی معتقد اســت: امروز نیز خلف شایسته حضرت 
امام خمینی)ره(، حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی سکاندار انقالب هستند 
و بدانید که مخالفت با ایشان، مخالفت با امام)ره( 
است و مخالفان ایشــان در حقیقت با امام مشکل 
دارند. اگر کســی این حرف را قبول نداشته باشد، 
پیرو امام)ره( نیست. امروز بهترین و مطمئن ترین 
شــخصیتی که می توان برای پیگیری راه و اهداف 
امام)ره( به آن رجوع کرد، حضرت آیت ا... العظمی 
خامنه ای، خلف شایسته ایشان است. دقیق ترین 
شیوه برای دستیابی به اندیشــه حضرت امام)ره( 
را باید از بیانات حکیمانه خلف شایســته ایشــان 

پیگیری کرد.

  مخالفان »رهبر انقالب«
 در حقیقت با امام مشکل دارند

نوه امام خمینی )ره(:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

برگزاری اولین عشای ربانی در 
دیرالزور سوریه پس از ۵ سال

دختر صدام طلبکار شد

پیشنهاد سردبیر:

غالمحسین کرباســچی درباره  برنامه  احیای 
»ســازمان ملی جوانان« گفت: برای حمایت 
نباید سازمان های دولتی ایجاد شود و مشکالت 
جوانان و زنان اینگونه حل نمی شود، مشکالت 
آنها از طریق سیاست های دولت حل خواهد 
شد و نیازی به ســازمان ملی جوانان نیست. 
دبیر کل حزب کارگزاران ســازندگی در این 
باره و همچنین ادامه  فعالیت ورزش در قالب 
وزارت خانه گفت: اگر برای رفع مشــکالت، 
سیاســت گذاری درســتی انجام شود حتی 
وجود وزارت ورزش و جوانان نیز لزومی ندارد. 
به طور کلی ورزش یک عمل حاکمیتی نیست 
و به دولت ربطی ندارد.کرباسچی افزود: حتی 
ورزشگاه ها به نظر ما نباید دولتی باشند و باید 

به بخش خصوصی سپرده شود.

به سازمان ملی جوانان 
نیازی نیست

حجت االسالم طائب
رییس قرارگاه عمار:

روحانیت

نماینده مردم شاهین شهر گفت: آقایان 4۱ تعهد 
داده اند و یکی از آنها پیوستن به کنوانسیون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم  و دیگری پالرمو بوده است. 
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تصویب الیحه 
دولت بــرای الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با 
جرایم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( در مجلس 
اظهار کرد:زمانی که بنــده در این خصوص اخطار 
قانون اساسی دادم، الریجانی اعالم کرد تعهدی که 
وزیر خارجه و وزیر اقتصاد ســابق امضا کردند تنها 
مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم اســت این در حالی است که  آقایان 
در آنجا 4۱ تعهد داده اند و یکی از آنها پیوستن به 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم  و دیگری 

پالرمو بوده است. 
وی افزود:اتفاقا آقایــان در خرداد مــاه ۹۵ تعهد 
داده اند که برای هر دو مورد  تا دی ماه ۹6 از مجلس 
مصوبه بگیرند و بــه همین دلیل دولــت آنها را با 
تعجیل تهیه کرد و اوایل دی ماه به مجلس ارائه داد. 

بیشتر نمایندگان از تصویب 
»پالرمو« پشیمان هستند

نماینده مردم شاهین شهر: 

پارلمان

رییس قــرار گاه عمــار گفــت: آمریکایی ها 
می خواهند بگویند ایرانی ها ناقض برجام هستند 
که در این صورت با مشکالت بسیاری مواجه 
می شویم.حجت االســالم مهدی طائب اظهار 
داشت: دشمن با اســتفاده از فضای مجازی به 
دنبال تحقق اهداف خود در جامعه اســالمی 
اســت و اگر بتوانیم از این فضــای مجازی به 
صورت درســت اســتفاده کنیم می توانیم با 

استفاده از ابزار دشمن به خودش حمله کنیم.
وی افزود: در برجام ضررهایی متحمل شدیم 
و بی عقلی کردیم؛ اما دیگر نباید تکرار کنیم؛ 
چرا که آمریکایی ها به دنبال این هســتند که 
بگویند ایرانی ها برجام را نقض کرده و اگر ناقض 
 برجام شویم با خســارت های بیشتری روبه رو

 می شویم.

 نباید برجام را نقض 
کنیم

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور، توســعه حمل و نقل عمومی و کنترل تردد انواع 
خودروها را عامل مهمی در بهبود محیط زیست دانست و با تاکید 
بر اینکه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل، گام بزرگ دولت برای 
بهبود محیط زیست است، اظهارداشت: رفاه و آلودگی هوا همراه 
با صنعتی شدن اســت؛ اما محیط زیست و ســالمت مردم باید 

اولویت اصلی باشد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی  در همایش طرح های 

نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای ودرون شهری و طرح های 
اشتغال زایی، با بیان اینکه خودروهای فرسوده باید به طور کامل 
از رده خارج شــوند، اظهارداشــت: ما برای نوسازی خودروهای 
فرسوده، عالوه بر محیط زیست به صرفه جویی انرژی هم توجه 

داریم.
روحانی خارج کردن خودروهای فرسوده و آلوده کننده را اولین 
گام در راستای حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: می خواهیم 

 تا اصــل صرفه جویــی در انــرژی را در کنار اصــل حفاظت از
 محیط زیست ضمیمه کنیم.

رییس جمهــور با اشــاره به اینکه براســاس آمار اعالم شــده، 
روزانــه ۵/۵ میلیــون بشــکه نفت و یــا معادل آن در کشــور 
مصرف می شــود، افــزود: اگــر در ایــن میــزان صرفه جویی 
 شــود، به همان نســبت صادرات و درآمد ارزی کشــور، بیشتر

خواهد شد.

رییس جمهور:
خودروهای فرسوده باید به طور کامل از رده خارج شوند

 تنگنای دو تابعیتی ها

بی اعتنایی دالر به 
وعده رییس جمهور

 پول نفت بر نمی گردد

 تحمیل دوباره عمان به 
ایران با البی سعودی

  افزایش پلکانی حقوق 
بازنشستگان

 تکلیف دستگاه قضا 
با بودجه 97 نمی خواند

به گزارش تابناک؛ امیــن حیایی، بازیگــر فیلم های 
سینمایی »شــعله ور« و »دارکوب« حاضر در حاشیه 
جشــنواره فیلم فجر مقابل فریدون جیرانی و شــیما 
غفاری در برنامه ۳۵قرار گرفت و به سواالت آنها پاسخ 
داد. این بازیگر محبوب سینمای ایران در پاسخ به این 

سوال که » جزو معدود بازیگرانی هستید که در فضای مجازی عکس العمل دارید. چرا؟« گفت: »آدم 
سیاسی نیستم و واقعیت این است که تا به حال حتی رای ندادم.«

وی درباره حضور در جریانات سیاسی افزود:» یک بار هم در جریانی سیاسی قرار گرفتم که اصال قصدی 
نداشتم و فقط در آن فیلم بازی کردم.«

اظهارات بحث انگیز این بازیگر اخیرا در فضای مجازی مورد توجه بسیاری از مخاطبان در شبکه های 
اجتماعی قرار گرفته بود.

معاون پارلمانی سپاه درباره آمادگی جهت بارور کردن ابرها 
و رفع مشکل کم آبی در کشور، گفت: با وجود اینکه اعتباری 
به هوافضای سپاه برای بارور کردن ابرها اختصاص نیافته، 
هوافضای ســپاه اعالم کرده که به دلیل مشکالت در حوزه 
کم آبی و بارش بسیار کم نزوالت آسمانی، آمادگی دارد که 

نسبت به بارور کردن ابرها اقدامات الزم را انجام دهد. محمدصالح جوکار با بیان اینکه آمادگی سپاه در کمیسیون 
تلفیق نیز مطرح شد، گفت: در همین راســتا برخی از تجهیزاتی که باید روی هواپیما نصب شود، خریداری و 
نصب شده است؛ همچنین برخی از موادی که برای تزریق به ابرها برای بارور کردن نیز الزم است خریداری شده 
که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای بارش ها استفاده کنیم. معاون سپاه پاسداران در مورد زمان رخ دادن 
این اتفاق، گفت: با وجود اینکه تاکنون دولت از سپاه چنین چیزی را درخواست نکرده؛ اما ما آمادگی خود را به 

دستگاه های مربوطه اعالم کردیم، طبیعتا این کار باید از هماهنگی با دستگاه های مرتبط انجام شود.

اظهارات سیاسی امین حیایی:

 سیاسی نیستم و 
تا به حال رای نداده ام

 اقدام جدی سپاه 
 برای بارور کردن ابرها 
و رفع مشکل کم آبی

سمیه پارسادوست

تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری؛

دومین حادثه !
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مبلغ عیدی امسال کارکنان دولت اعالم شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

درخواستکرهشمالیازایرانخودرو:
خط تولید مشترک در کره 

ایجاد کنیم
سفير جمهوري دموكراتيك خلق كره در ايران، 
در بازديد از خطوط توليد ايران خودرو، خواهان 
راه اندازي خط مشــترك توليد موتور در كره 

شمالي شد.
كانگ ســام هيون اظهار كرد:  توانمندي هاي 
ايران خــودرو در زمينــه توليــد موتورهاي 
كم مصرف و پرقدرت درايران و خارج از كشور 
به اثبات رســيده اســت. وي افزود: براساس 
همين توانمندي، ما خواهان انتقال تكنولوژي 
ســاخت موتور و ايجاد خط توليد مشترك در 
كره شمالي توسط ايران خودرو هستيم. سفير 
جمهوري دموكراتيك خلق كره خاطرنشــان 
كرد: در آينده نزديك كميته كارشناسي فني 
بين شركت ايران خودرو و نمايندگاني از كره 
شــمالي براي بررســي جزئيات اين همكاري 
مشترك تشكيل مي شــود. وي افزود: به طور 
متوســط هر دو دقيقه يك خــودرو از خطوط 
توليد ايران خودرو خارج مي شود كه اين نشان 

از اتوماسيون صنعتي باالي اين شركت دارد.

مبلغ عیدی امسال کارکنان 
دولت اعالم شد 

هيئت وزيران، ميزان پاداش پايان سال ۱۳۹۶ 
)عيدی( را مبلغ ثابــت ۸ ميليون و ۴۷۵ هزار 

ريال تعيين كرد.
طبق اعــام هيئت وزيــران، پرداخت پاداش 
آخر ســال )عيدی( به كاركنان خريد خدمت، 
قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت 
آنان در ســال ۱۳۹۶ بوده و در هر حال ميزان 
عيدی اين گونه افراد، از ۵0 درصد رقم مذكور 

كمتر نخواهد بود.

بازار

آداپتور

مهرعلیزاده:
رویکرد اصلی بخش کشاورزی 

باید اشتغال محور باشد
استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه رويكرد اصلی در 
بخش كشاورزی بايد اشــتغال محور باشد، گفت: 
توليدات بخش كشــاورزی بايد بر محور صادرات 

برنامه ريزی شود.
محسن مهرعليزاده در ديدار با مدير كل و مديران 
وزارت جهاد كشاورزی در استان، اظهار كرد: بخش 
كشاورزی بخش بزرگی است و هم افزايی اين بخش 

نقش مهمی در توسعه و پيشرفت كشور دارد.
وی با تاكيــد بر اينكــه بخش كشــاورزی بايد 
اشتغال محور باشد، افزود: همان گونه كه نوگرايی 
در ديگر بخش ها به چشم می خورد، بايد در بخش 
كشاورزی نيز به وضوح مشــاهده شود و استفاده 
از نيروهای باســواد، جوان و خوشفكر مورد توجه 

قرار گيرد.
استاندار اصفهان با بيان اينكه توليدات بايد بر محور 
توســعه صادرات صورت گيرد، افزود: بايد مسائل 
و مشكات اين بخش احصا گردد و فعاليت ها به 
صورت پروژه محور و نتيجه گــرا پيش رود؛ چرا 
كه انجام كارها به صورت وظيفه اداری، خروجی 

مطلوبی نخواهد داشت.

تاپایاندیماه؛
اصفهانی ها ۱.۷ میلیارد لیتر 

بنزین مصرف کردند
مدير شــركت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزين در 
اســتان اصفهان تا پايان دی ماه امسال، با رشد 
۶.0۹درصدی نسبت به سال گذشته، به بيش از 
۱.۷ميليارد ليتر رسيد. حسين صادقيان با اشاره 
به اينكه تا پايان دی ماه جاری در استان اصفهان 
يك ميليارد و ۷۴۲ميليــون و ۷۴۲ هزار و ۴00 
ليتر بنزين مصرف شده است، اظهار كرد: مصرف 
بنزين استان در اين مدت نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۶.0۹ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، طی ۱0 ماه سال گذشته يك ميليارد 
و ۶۴۲ ميليون و ۶۶۸ هزار و ۲00 ليتر بنزين در 

اصفهان مصرف شد.
وی گفت: ميزان مصرف نفت سفيد و نفت كوره 
در ۱0 ماه نخست امســال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، به ترتيب ۲۲.۱۶ و ۴.۴۴ درصد 

كاهش يافت.

ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق تعاون 
استان اصفهان در ۴ شهرستان

دبير اتاق تعاون اســتان اصفهان گفت: همزمان 
با دهه فجر امســال، دفاتر نمايندگی اتاق تعاون 

استان در چهار شهرستان ايجاد می شود.
محمد طاهری با اعام اين خبــر، اظهار كرد: به 
منظور ارتباط مستمر و بهره مندی تعاونی های 
شهرســتان های اســتان از خدمات اتاق تعاون 
و پوشــش مطلوب خدمات در ســطح استان، 
نمايندگی های اتاق تعاون با همكاری اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در شهرســتان های 
لنجان، شهرضا، خمينی شهر و نجف آباد تشكيل 

شد و مسئولين دفاتر ياد شده منصوب شدند.
وی گفــت: مهم تريــن هــدف از ايجــاد دفاتر 
نمايندگــی اتاق تعاون اســتان در شهرســتان 
ها، تحقق سياســت های كلی اصــل ۴۴ قانون 
اساسی اســت. دبير اتاق تعاون استان اصفهان 
افزود: اجرايی شدن ماده ۵۷ قانون بخش تعاون 
درخصوص شــرح وظايــف اتاق هــای تعاون، 
اعمال نظــارت بر تعاونی ها جهــت اطمينان از 
تطبيق فعاليــت آنها با قانون، اعمال سياســت 
های درون ســازمانی درخصــوص تعاونی ها و 
برون سپاری فعاليت های تصدی گری، از ديگر 
اهــداف راه انــدازی نمايندگی اتــاق تعاون در 

شهرستان هاست.

مديرعامل فوالد مباركه گفــت: اجرای طرح های 
توسعه و احداث كارخانه های فوالدی در كنار هم و 

به ويژه در كنار بندرها توجيه اقتصادی دارد.
بهرام سبحانی در هشــتمين همايش چشم انداز 
صنعت فوالد ايــران، افزود: بايد هنــگام احداث 
كارخانه های فوالد، به جانمايی كارخانه، تكنولوژی 
آن و كامل بودن زنجيره توليد توجه شود تا كاهش 
هزينه های حمل ونقل را به دنبال داشــته باشد.

وی با بيان اينكه كاهش هزينــه ها در حمل مواد 
اوليه و محصول از اهميت ويژه ای برخوردار است، 
افزود: پراكندگــی زنجيره فوالد، همــواره هزينه 
های ناخواســته زيادی را به واحد توليدی تحميل 
می كند. سبحانی تصريح كرد: با اتخاذ تصميم های 
صحيح در طرح های توسعه آينده فوالدی می توان 
فرصت های ارزشمندی در صنعت فوالد كشور به 
وجود آورد و توليد ۵۵ميليون تن فوالد را عملياتی 
كرد. وی افزود: مهم ترين مسئله در حوزه صادرات 
محصوالت فوالدی، برنامه ريــزی برای صادرات 
و بازاريابی مناسب است. ســبحانی با بيان اينكه 

نمی توان يك شــبه به بازارهای صادراتی مناسب 
دست يافت، گفت: برای حفظ بازارهای صادراتی 
در هنگام رشــد يا ركود مصرف داخلی بايد برنامه 
مدونی داشته باشيم تا اين بازارها كه با سختی زياد 
به دست آمده، تحت الشعاع قرار نگيرد. مديرعامل 
فوالد مباركه گفت: برای صادرات بايد از تكنولوژی 
خاصی استفاده كنيم تا بتوانيم محصول مورد نياز 

بازارهای دنيا را تامين كنيم.

مدیرعاملفوالدمبارکهدرتوضیحعلتاحداثکارخانههایفوالدیدرکناریکدیگر:

توجیه اقتصادی دارد
رييس اتاق اصناف مركز اســتان اصفهان در زمينه 
كاالهای عرضه شده در سطوح مختلف شهر اظهار 
داشــت: كيفيت كاال در باال و پايين شــهر متفاوت 
اســت، به عنوان مثال اين گونه نيست كه ميوه در 
باالی شــهر هر كيلو ۵هزار تومان و در پايين شهر 
۲ هزار تومان باشــد. نوع كيفيت كاالی عرضه شده 

براساس نياز و تقاضای مردم متفاوت است.
رســول جهانگيری افزود: برخی از انواع پوشاك در 
مناطق كمتر برخوردار با قيمت مناســب تری ارائه 
می شود؛ زيرا براســاس نياز آنها دوخته شدند. اين 
درحالی  است كه برخی از فروشــگاه های مارك به 
هيچ عنوان نمی توانند در مناطق پايين فعاليت كنند 
چون متقاضيان خود را ندارند. برهمين اساس شايد 
برخی از مردم كااليی را در حاشــيه شهر ۱0 هزار و 
همان كاال را در باالی شهر ۱00 هزار تومان بخرند 
كه اين تفاوت قيمت به علت تفاوت در نوع كيفيت 

و توليد است.
وی با اشــاره بــه نحوه برخــورد با گران فروشــان 
خاطرنشان كرد: به محض آگاهی از گران فروشی و 

تاييد و صحه گذاشتن بازرسان بر اين امر، پرونده ای 
در اين زمينه تشــكيل و به تعزيرات حكومتی ارائه 

می شود و فرد متخلف جريمه خواهد شد.
رييس اتاق اصناف مركز اســتان اصفهان افزود: اگر 
واحد متخلف پروانه دار اتاق اصناف باشد، ماده ۲۸ 
قانون را برای آن اجرا كرده و براساس ميزان تخلف، 
يك هفته تا ۱۵ روز درخصوص پلمب يا نصب پرچم 

و تابلوی پلمب به واحد صنفی اقدام می شود.

رییساتاقاصنافاستاناصفهان:

کیفیت کاال در باال و پایین شهر متفاوت است

بيش از ۳ هزار و ۵00تن ميوه در اصفهان ذخيره سازی شد. رييس سازمان تعاون روستايی استان اصفهان گفت: به 
منظور تامين ميوه مورد نياز نوروز۹۷، بيش از ۳هزار و ۵00تن سيب سميرم در پنج سردخانه استان ذخيره سازی 
شد.سليمان ميرزايی با بيان اينكه هم اكنون ۳هزار و ۵00تن پرتقال توليد شمال كشور نيز در پنج سردخانه استان 
ذخيره سازی شده افزود: تا اواخر اين هفته بيش از هزار تن پرتقال ديگر برای ذخيره سازی وارد استان می شود. وی 
تعادل در عرضه و تقاضا و كنترل افزايش بی رويه قيمت بازار را از اهداف ذخيره سازی دانست و گفت: توزيع سيب و 

پرتقال نوروز از  ۲۴اسفند در استان آغاز می شود.

ذخیره سازی میوه نوروز 
در بیش از ۱۰سردخانه

مدیرسازمانتعاونروستایی
استانخبرداد:

ون
عا
ت

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،522،000
تومان

749،000نیم سکه
تومان

450،000ربع سکه
تومان

297،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

148،020
تومان

      قیمت سکه و طال

آداپتور PoE گیگابیتی 
TPE-113GI ترندنت مدل

 213,000
تومان

آداپتور پي او اي شبکه 
PoE15F تندا مدل

 69,000
تومان

 Wi-Fi آداپتور پاورالين
PL200 KIT توتولینک مدل

 189,000
تومان

خودروی دو زیست آلمانی!

عکس روز

اصنافصنعت

بيش از ۱۲هــزار ميليارد تومان تســهيات امســال به 
بنگاه های توليدی برای رفع موانع توليد پرداخت شــده 

است.
دبيركارگروه ملی تســهيل و رفع موانــع توليدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حاشيه كارگروه تسهيل و رفع 

موانع توليد در كاشان گفت: اين ميزان تسهيات در قالب طرح رونق بنگاه های توليدی كوچك و متوسط به 
۱۷هزار و ۵00واحد پرداخت شده است.مهدی داداشی زين الدين، اين طرح را از مهمترين طرح های مصوب 
و اباغی ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی عنوان كرد و افزود: اين ستاد امسال اين طرح را كه موفق ترين طرح 

اقتصادمقاومتی در سال گذشته بود مجدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت اباغ كرد.
به گفته وی پارسال در قالب اين طرح به ۲۵هزار واحد توليدی زير پوشش سازمان صنعت،معدن و تجارت و 

وزارت جهاد كشاورزی حدود ۱۸هزار ميليارد تومان تسهيات پرداخت شد.

اعطای ۱۲هزار میلیارد 
تسهیالت به بنگاه های 
تولیدی

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی، مبارزه با فساد، 
فقر و تبعيض را مهم ترين راهبرد اقتصادی انقاب اسامی دانست 
و گفت: در اين ۴ دهه دستاوردهای متعددی حاصل شد و تامين 
زيرســاخت های رفاهی نظير آب، برق، گاز، راه و تلفن روستايی 

ازجمله اين دستاوردهاست.
حميدرضا فوالدگر در اين رابطه افزود: تامين زيرســاخت های 

رفاهی مانع بزرگی بر سر راه افزايش روند مهاجرت از روستاها به 
شــهرها بود و در حال حاضر نيز اگر مهاجرتی از روستاها صورت 
می گيرد به دليل نبود امكانات نيســت بلكه به نتيجه نرســيدن 

سياست های اشتغال باعث اين اتفاق شده است.
وی با تاكيد بر پيشرفت توان دفاعی كشور در ۴ دهه اخير تصريح 
كرد: در حال حاضر كشــور در صنايع دفاعی بــه خودكفايی و 

پيشرفت قابل توجهی رسيده و بيش از ۹0 درصد نيازهای دفاعی 
كشور از داخل تامين می شود.

فوالدگر به موضوع اقتصاد نيز اشاره ای داشت و اذعان كرد: اگرچه 
در اين حوزه پيشــرفت هايی صورت گرفته اما هنوز با آرمان ها و 
اهدافی كه در ابتدای انقاب ترسيم شد فاصله داريم و بايد تاش 

بيشتری در بخش اقتصاد صورت پذيرد.

نمایندهمردماصفهاندرمجلس:
در حوزه اقتصاد، هنوز با اهداف انقالب فاصله داریم

بخشی از منيفولد مركز انتقال نفت در منطقه اصفهان 
اصاح شد.

معاون فنی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، 
منطقه اصفهان گفت: در اين طرح بخشــی از مســير 
ورودی بوســتر پمپ های مركز انتقال نفت شهيد جابر 

. اصفهان( اصاح شــد. محمد مذهب جعفری افزود: اين طرح با  آل خميس اميديه )شماره يك مارونـ 
هدف تداوم انتقال پايدار نفت خام از مبادی ورودی و صرفه جويی مصرف انرژی برای جلوگيری از توقف 

كامل توربين های مركز انتقال نفت مارون يك در هنگام قطع برق شبكه اجرا شد.
به گفته وی اين طرح با جوشكاری ۱۱سرجوش، اجرای ۴0متر لوله ۳0 اينچ و همچنين جابه جايی و نصب 
چك ولو ورودی جديد، به طور مستمر انجام شد. بوستر پمپ، ماشــينی است كه فشار سيال را افزايش 

می دهد.

اصالح بخشی از 
منیفولد مرکز انتقال 
نفت

قابليت انجام اين نوع كسب و كار در منزل، سبب ايجاد مزاياي بسياري براي 
شاغلين آنها مي شــود كه از جمله مي توان به چند مورد اشاره كرد: ايجاد 
توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف هزينه هاي مربوط 
به خريد، رهن و اجاره كارگاه و اياب و ذهاب، استفاده از ساير اعضاي خانواده 
به عنوان نيروي كار و ايجاد زمينه هاي كار خانوادگي، امكان انتقال تجارب 
از طريق آموزش غيررسمي به شيوه استاد- شاگردي بين اعضای خانواده 
و... . البته در سال های اخير به دليل پيشرفت هايی در دنيای ديجيتال و در 
زمينه IT، مشاغل خانگی گستردگی بيشتری پيدا كرده است. اين مشاغل 
كه روزانه در سراسر جهان تعداد آنها رو به فزوني و تنوع مي رود، اين امكان را 

فراهم مي آورد كه افراد بتوانند در محيط خانه با استفاده از رايانه و وسايل 
جانبي مورد نياز، به انجام كسب و كارهاي گوناگون در اين حوزه بپردازند.

مشاغلخانگیچیست؟
مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليت هايي است كه توسط عضو يا 
اعضای خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون ايجاد 
مزاحمت برای واحدهاي همجوار و اختال در آرامش آنها شكل مي گيرد و 
به توليد خدمت يا كاالي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني منجر 
مي شود. شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع به صورت هاي ذيل 
فعاليت مي كنند: ۱.  انجام فعاليت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج 

از محيط مسكوني؛۲.  انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه 
و محصول به خارج از محيط مسكوني؛۳.  انجام فعاليت به صورت تعاوني، 
اتحاديه يا مشاركت با بنگاه هاي باالدستي تامين كننده مواد اوليه و عرضه 

محصول آنان در بازار، ترجيحا به صورت كسب و كار خوشه اي.
هرچند به نظر می رسد مشاغل خانگی به سرمايه كمی احتياج دارد اما افرادی 
كه به اين كار مبادرت می ورزند نيز جزو افراد مرفه جامعه نيستند و مطمئنا 
برای راه اندازی و تداوم مشاغل خود به حمايت هايی احتياج دارند. در اين 
زمينه امسال فعاليت هايی انجام شده؛ ولی باز هم به حمايت های بيشتری 

برای بقای اين مشاغل نياز است.
حمایتازمشاغلخانگیباتسهیالتویژه

 فرمانــدار نطنز از پرداخت ۵ميليــارد و ۵00 ميليون ريال تســهيات به 
متقاضيان راه اندازی مشاغل خانگی در راستای حمايت از افراد جويای كار 
دارای ايده و طرح در اين شهرســتان خبر داد. يوسف حسنی گفت: دولت 
دوازدهم برای ايجاد اشتغال پايدار، به پرداخت تسهيات به جوانان جويای 
كار اقدام كرده؛ از جمله تسهيات طرح مشاغل خانگی كه تاكنون به ۵۸۱ 
نفر در شهرستان نطنز پرداخت شده است.وی با اشاره به نام نويسی تسهيات 
اشتغال روستايی افزود: رفع مشكات اشتغال يكی از برنامه های اصلی دولت 
است و نطنز در اين زمينه رقم خوبی تخصيص داد. فرماندار نطنز به تسهيات 
پرداختی در قالب طرح های فراگير به متقاضيان اشاره كرد و گفت: سقف 
اين تسهيات محدوديت نداشته و متقاضيان با ارائه طرح و ثبت در سامانه 
كارا می توانند از آن استفاده كنند. وی اضافه كرد: نطنز از جمله شهرستان 
های موفق استان اصفهان در حوزه ايجاد اشتغال و به كارگيری افراد بيكار 
است؛ به طوری كه سال گذشته بر اساس تعهد اباغی از سوی استان، تعداد 
يك هزار و ۱۲۹ شغل در اين شهرستان ايجاد شد. حسنی با اشاره به اجرای 
طرح تكاپو در شهرســتان نطنز بيان كرد: اين طرح نيز در راســتای ايجاد 
اشتغال و به كارگيری نيروهای كار جوان بين ۲0 تا ۳۵ سال است كه تاكنون 
۱0 پرونده در راستای بهره مندی از اين بسته حمايتی دولت در شهرستان 
بررسی شده است. وی گفت: طرح های توجيه دار تا سقف ۲ ميليارد و ۵00 
ميليون ريال در كارگروه، مصوب و به بانك های عامل معرفی خواهند شد 
كه سود آن ۱۸درصد می باشد.وی عنوان كرد: برای متقاضيان در شهرهای 
زير ۱0 هزار نفر سود تســهيات ۲ درصد و در روستاها ۴درصد به صورت 
يارانه ای اختصاص می يابد. هرچند پرداخت اين تسهيات می تواند كمك 
كننده باشد اما سود ۱۸درصد برای يك شغل خانگی بی شك كمرشكن و 

طاقت فرساست!

بررسیمشکالتمشاغلنوپاوخانگیدراستاناصفهان؛

سود18 درصد برای وام مشاغل خانگی؟!

طبقآماررسمیحدود2میلیونو500هزارنفر،متقاضیمشاغلخانگیهستندکهالبتهازاینتعدادتنهایکمیلیونو400هزارنفرمجوزرسمی
دارند.امروزهکسبوکارهايخانگيبهعنوانراهکاريمهمبرايایجاداشتغالودرآمددرسراسرجهانمحسوبميشوند.

فرزانهمستاجران

رفعمشکالت
اشتغالیکیاز

برنامههایاصلی
دولتاستونطنز
دراینزمینهرقم
خوبیتخصیصداد
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به میزبانی نگارستان امام خمینی)ره(:
نشست اقتصاد هنر برپا می شود

امروزه یکی از مهم تریــن و چالش برانگیزترین 
 مباحــث بــرای هنرمنــدان، اقتصــاد هنــر 
است. در همین راســتا، کارگروه تحریریه سایت 
کانون عکس انجمن ســینمای جوانان اصفهان، 
به برگزاری نشســتی با عنوان »اقتصاد هنر« با 
حضور دکتر حمیدرضا ششــجوانی اقدام کرده 
است. این نشســت در روز هجدهم بهمن ماه  از 
ســاعت 16تا18:30، به میزبانی نگارستان امام 

خمینی)ره( برگزار می شود.

عاشقانه انقالبی به چاپ رسید
نمایشنامه »چگونه می توان یک قصه عاشقانه را 
حکایت کرد« به قلم محمدرضا رهبری، به تازگی 
ازســوی بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 

مقدس اصفهان به چاپ رسیده است.
محمدرضا رهبری، نویسنده این کتاب گفت: در 
این نمایشــنامه تجربه حضــور در جبهه بیش از 
آنکه بیرونی باشد، درونی است؛ همچنین با تغییر 
و تحوالت روحــی روانی همراه بــوده و از منظر 
معرفت شناسانه به این موضوع پرداخته شده است. 

 »الناز شاکردوست« 
و پاهای شکسته اش

الناز شاکردوست با گرفتن عکسی از پای شکسته 
خود، صفحه اینستاگرامش را به روز کرد.

 درخشش هنرمند اصفهانی
در جشنواره »خودرونما«

مهناز یزدانــی، هنرمند کاریکاتوریســت و از 
اعضای خانه کاریکاتــور حوزه هنری اصفهان، 
جایزه دوم جشنواره کارتون »خودرونما« را از 
آن خود کرد. این هنرمند اظهار کرد: جشنواره 
کارتون خودرونما، از ســوی نشریه خودرونما 
برگزار شد و از میان حدود ۴00 اثر ارسال شده 
به دبیرخانه جشنواره، ۴0 اثر به بخش مسابقه 
راه یافت.مهناز یزدانی با بیان اینکه بررســی 
معضالت خودروها در تعامل با عابران پیاده در 
شهر، موضوع جشنواره خودرونماست، گفت: اما 
در بخش کاریکاتور رعایت قوانین راهنمایی و 

رانندگی، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

 دبیر جشنواره تئاتر استانی بسیج 
خبر داد:

اجرای 11 نمایش در جشنواره 
استانی تئاتر بسیج اصفهان

دبیر جشنواره تئاتر بسیج استان اصفهان گفت: 
8 اثر صحنه ای و 3 اثر خیابانی به بخش نهایی 

جشنواره تئاتر استانی بسیج راه پیدا کردند.
جواد ایزددوســت افزود: از بین 88 اثر رسیده 
به جشنواره تئاتر بســیج،  30 اثر انتخاب شد. 
وی همچنین بیان کرد: همه نمایش نامه ها را 
به بخش بازبینی بردیم و از بین این 30 اثر، 17 

اثر انتخاب شدند. 
وی عنوان کرد: جشنواره از امروز تا 19بهمن ماه 
در سالن ســوره حوزه هنری واقع در خیابان 
آمادگاه و همچنین نگارستان امام خمینی)ره( 
برگزار می شود. در بخش جنبی این جشنواره 
نیــز کارگاه 2 روزه کارگردانــی در روزهــای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه 18 و 19 بهمــن 
 توســط ایوب آقاخانی در خانه هنرمندان برپا 

می شود.

میدان تاریخی نقش جهان در سال 1006 ق همزمان با انتخاب اصفهان 
به عنوان پایتخت شهریاران صفوی، در باغ بزرگ نقش جهان همراه با 
ساختمان های پیرامون آن بنا شــد، در زمان صفویان مورد بازسازی 
قرار گرفت و در سال 1358 خورشیدی به عنوان میراث بشری به ثبت 
جهانی رسید.این میدان که همچون نگینی سبز در مجموعه تاریخی 
نقش جهان اصفهان قرار دارد، یکی از اســتانداردترین و تاریخی ترین 
مکان ها برای انجام بازی چوگان است که از زمان تیموریان به این منظور 
مورد استفاده قرار می گرفته. نحوه اجرای بازی چوگان تا جایی در طرح 

این میدان تاثیر داشته  اســت که زمین های ورزشی هارلینگام و سایر 
زمین های معروف چوگان، کم و بیش از روی این میدان ساخته شده  اند.

صفویان با بازســازی میدان چوگان نقش جهان، به احداث مســجد، 
بازار و کاخ ســلطنتی دورتادور این میدان اقدام کردند و از آن به عنوان 
مجموعه ای سیاسی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بهره گرفتند.

در کتب تاریخی آمده است که روزهای تعطیل، بازی چوگان در میدان 
نقش جهان برگزار می شد و پادشــاهان صفوی با حضور در ایوان کاخ 
عالی قاپو، نظاره گر این بازی می شــدند.اصفهان به عنوان مهد چوگان 

ایران و جهان شناخته می شود و این مهم باعث شد رشته چوگان بعد 
از سه سال تالش گسترده و به دنبال رایزنی های بین المللی و همکاری 
نزدیک وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، در دوازدهمین اجالس کمیته بین الدول کنوانســیون 
حفاظت از میراث ناملموس یونســکو که در آذر ماه سال جاری در کره 
جنوبی برگزار شــد، با آرای قاطع به نام جمهوری اسالمی ایران ثبت 
جهانی شــود.گرچه پیش از این، جمهوری آذربایجان به منظور ثبت 
این ورزش اصیــل ایرانی به نام خود تالش هایی انجام داده اســت، اما 
حساسیت ملی به این اقدام در دیدار مسئوالن جمهوری اسالمی ایران 

با مقامات جمهوری آذربایجان و یونسکو، به آنها گوشزد شد.
دروازه های سنگی میدان نقش جهان، حکایت از انجام بازی 

چوگان دارد
استاد دانشگاه و پژوهشــگر اصفهانی در این خصوص، با اشاره به اینکه 
چوگان در تاریخ ورزش ایران به عنوان یک ورزش سنتی، تاریخی و ریشه 
دار شناخته شده است، اظهارداشــت: این ورزش نیز در کتاب هایی با 

موضوع باستان، به صورت نظم و نثر تجلی پیدا کرده است.
به گفته محمدحسین ریاحی، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه که 

نمایانگر هویت تاریخی ماست، به این موضوع اشاره کرده است.
وی ادامه داد: تاریخ طبرستان و تاریخ های مربوط به فارس و اصفهان 
و خراسان نیز نشان دهنده آن اســت که ورزش چوگان به عنوان یک 
ورزش ریشــه دار، همواره بین مردم و اصناف و شاهزادگان و نظامیان 
وجود داشته و یکی از الزامات شاهزادگان، داشتن قدرت جسمی بیشتر 
با فراگیری ورزش چوگان بود.این استاد دانشگاه، اصفهان و میدان نقش 
جهان را ســند بزرگی برای بازی چوگان ایران دانست و افزود: در زمان 
اجرای این بازی، شاهان و مردم و درباریان با عشق و عالقه به تماشای آن 
می نشستند.به گفته ریاحی، چوگان، مادر ورزش ها بوده و الگوگیری 
بازیکنان در زمین فوتبال، برگرفته از این بازی اســت.وی در پاسخ به 
اینکه آیا نشــانه ای از وجود بازی چوگان در میدان نقش جهان وجود 
دارد، گفت: دروازه های سنگي باقی مانده از زمان های گذشته در این 

میدان، حکایت از انجام ورزش چوگان در آن دوره دارد.
اجرای نمادین بازی چوگان در نوروز امسال

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: به منظور توسعه ورزش 
ملی چوگان، نوروز امســال این ورزش به صــورت نمادین در میدان 

امام)ره( اجرا می شود.

پژوهشگر اصفهانی عنوان کرد:

میدان نقش جهـان؛ سند چوگـان

چوگان از ورزش های کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است و در گذشته به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان، به 
»بازی شاهان« معروف بود.

جشنواره 

تئاتر

میدان نقش جهان؛ سند چوگان

پیشنهاد سردبیر:

نشست

تازه های نشر 

اینستاگردی

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: 
تاالر اندیشه به پردیس سینمایی تبدیل می شود.

شــورای اســالمی شــهر اصفهان طی اقدامی در 
کمیسیون تلفیق این شورا، به تصویب  یک میلیارد 
تومان اعتبار برای مشــارکت با حــوزه هنری به 

منظور تبدیل تاالر اندیشــه به پردیس سینمایی 
پرداخته است.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: 
تاالر اندیشــه اکنون تحت مالکیت بنیاد شــهید 
اصفهان اســت که باید طبق دســتور مقام معظم 

رهبری مبنی بر واگذاری سینماها به حوزه هنری، 
این ملک نیز از مالکیت بنیاد شــهید خارج شده 
و به حوزه هنری واگذار شــود.مصطفی حسینی 
افزود: حوزه هنری قصد دارد این بنا را به پردیس 
سینمایی تبدیل کند و برای این منظور حدود پنج 

میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
حســینی در خصوص زمــان آغاز ســاخت این 
پروژه گفت: بــه محض اینکه ایــن ملک به حوزه 

هنری تحویل داده شــود، از یک مــاه بعد مراحل 
ساخت و ساز را آغاز می کنیم. 

بنیاد باید طبق فرمایش مقــام معظم رهبری این 
مکان را به حوزه هنری تحویل دهد و طبیعتا این 
پردیس به مجموعه سینماهای شهر اصفهان افزوده 
می شــود؛ بخصوص که آن منطقه از شــهر فاقد 
سینماست و ساخت این پردیس می تواند امکانات 

خوبی را در اختیار مردم آن محدوده قرار دهد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان:
تاالر اندیشه، پردیس سینمایی می شود

مفاد آراء
11/405 شماره صادره:1396/31/463616- تاريخ ثبت:1396/11/14آگهي مفاد آراء 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت 

دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139660302019000391-1396/10/30- آقاي عليرضا رهنما فرزند 
قربانعلی تمامت سه دانگ مشاع ازششدانگ دوباب مغازه باساختمان فوقانی به مساحت 
38/91 مترمربع احداثی بر روی پالك765فرعی از125اصلی مجزي شــده از 33فرعی 

واقع در اراضي ارباب دهاقان
2- رای شــماره 139660302019000392-1396/10/30-آقای ســيد رضا تقوی 
دهاقانی فرزند ســيد تقی تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ دوباب مغازه باساختمان 
فوقانی به مساحت 38/91 مترمربع احداثی بر روی پالك765فرعی از125اصلی مجزي 

شده از 33 فرعی واقع در اراضي ارباب دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/2    

م الف: 96/327 زهرا يعقوبی كفيل ثبت اسناد و امالك دهاقان 
مفاد آراء

11/404 شماره صادره:1396/31/463813- تاريخ ثبت:1396/11/14آگهي مفاد آراء 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت 

دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139660302019000393-1396/10/30- شركت كشاورزی بهار 
پرديس اصفهان )ســهامی خاص(ششــدانگ يك قطعه زمين محصور زراعی – باغی 
باساختمانها و تاسيسات موجود در آن به مساحت 131999 مترمربع واقع در اراضی علی 
آباد گچی پالك 59 اصلی بخــش ثبتی دهاقان انتقال عــادی از مالكين هفتاد ودوحبه 

صحرای علی آباد گچی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/2    

م الف: 96/328 زهرا يعقوبيكفيل ثبت اسناد و امالك دهاقان
مزایده

11/399  شماره نامه: 1396009001074570 شماره پرونده: 9609986839200450 
شماره بايگانی شعبه: 962337  اجرای احكام شعبه شانزدهم مدنی اصفهان در نظر دارد در 
پرونده كالسه ا جرائی 962337 له خانم ريحانه شريف زاده فرزند بهرام عليه سيد محمد 
زارعی فرزند سيد رضا مبنی بر دستور فروش ملك مشاع به پالك ثبتی 210/44 بخش 5 
ثبت اصفهان اقدام به برگزاری مزايده در مورخ 1396/12/08 سه شنبه ساعت 9 در محل 
اين اجرا واقع در مجتمع قضائی بهارســتان جنب شركت عمران ساختمان شماره 2 اتاق 
شماره 3 بنمايد. مزايده از قيمت پايه كارشناسی شــروع و برنده كسی است كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد و 10 درصد قيمت پايه ملك را به حساب سپرده دادگستری اصفهان 
نزد بانك ملی 2171290210008 واريز و فيش آنــرا فی المجلس تحويل دهد. اوصاف 
ملك بر اساس نظر كارشناس رسمی دادگستری كه به طرفين ابالغ شده است و مصون 
 از اعتراض باقيمانده به شرح ذيل می باشد. كسانی كه قصد شــركت در مزايده را دارند 
می توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده به محل ملك در آدرس اعالمی مراجعه و از آن ديدن 
نمايند. مورد مزايده عبارت است از مساحت 144 متر مربع – نوع سازه بتنی- نمای سيمان 
بری سفيد- عمر ساختمان حدود 20 سال- كف پوش چوبی- ديوار كوبی چوبی- سيستم 
گرمايشی شوفاژ و پكيج- سيستم سرمايشی كولرآبی و اسپيلت- دارای انشعاب آب و برق 
و گاز- پاركينگ دارد- يك واحد انبا ری به مســاحت 7/5 مترمربع دارد- ملك بصورت 
آپارتمان مسكونی سه خوابه بازسازی شده واقع در آدرس: اصفهان خ نظر ميانی خ خورشيد 
بن بست كريمی پور كدپستی 8173636963 ششدانگ آپارتمان با توجه به جميع جهات 
به قيمت 6/624/000/000 ريال ارزيابی و كارشناســی شــده است. م الف:35531 
اجرای احكام شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )مجتمع قضائی بهارستان( )279 

كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/419 در خصوص پرونده كالسه 960870 خواهان  آقای سهيل رضايی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت حميد مظاهری تقديم نموده اســت وقت رسيدگی جهت 
استماع شهادت شهود برای روز چهاشنبه مورخ 96/12/23  ساعت 4 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان شيخ صدوق شمالی چهار راه وكال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35825 
شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/420 در خصوص پرونده كالسه 960786 خواهان  آقای محسن احمديان دادخواستی 
مبنی بر اعتراض به قرار تامين خواسته به طرفيت سيد مجتبی ديباجی فروشان – ناهيد 
نكوئيان- الهه خان محمدزاده تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 96/12/23  
ساعت 16/45تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان شيخ صدوق چهار راه وكال 
مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35767 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350113274 ابالغنامــه: شــماره   11 /421
9609980350101023 شماره بايگانی شــعبه:961237 ابالغ شونده حقيقی: حمداله 

 رســولوی بنيس فرزند ميرزآقا كدملی 1729499899  به نشانی اصفهان خ امام خمينی 
خ طالقانی ك مسجد شركت ايركر درنا تلفن 03133247041 كدملی 1729499899، 
تاريخ حضور:1396/12/21 دوشنبه ساعت: 9 ،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهيد نيكبخت- ساختمان دادگستری كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، در 
خصوص دعوی ايمان كســرائی  به طرفيت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در 
اين شعبه حاضر شــويد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت 
الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از 
طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربری) شناسه و رمز( 
دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكی از دفاتر خدمات الكترونيك قضائی و در صورت 
عدم دسترسی، به نزديكترين واحد قضائی مراجعه نماييد. م الف:35794 شعبه 1 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 168 كلمه، 2 كادر(
رای عدم افراز 

11/418 شماره: 1396/04/464419-96/11/15 نظر به اينكه آقايان هوشنگ و احمد 
و ســجاد و خانم معصومه همگی وطنی چهار نفر از مالكين مشاعی پالك 515 فرعی از 
شماره 1- اصلی واقع در فريز هند جز بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز خواستار افراز 
سهمی خود به طرفيت ساير مالكين مشــاعی بنام رضا ديهيم پناه شده و اعالم نموده اند 
كه ازآدرس مشاراليه اطالعی نداشته و دسترسی به وی مقدور نمی باشد و نهايتا منجر به 
صدور رای عدم افراز به شماره 1396/04/443515 مورخ 1396/9/14 اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان نطنز گرديده لذا اين آگهی به منزله ابالغ بوده و چنانچه مشاراليهم نسبت 
به رای مزبور اعتراضی  دارند، اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر اين آگهی 
طبق مادتين 5 و 6 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوبه 1375 به دادگستری 
شهرستان نطنز تسليم و رسيد اخذ نمايند. م الف:591 عباسعلی عمرانی رئيس ثبت اسناد 

و امالك نطنز )152 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/411 شماره نامه: 9610113633601191 شماره پرونده: 9609983633600670 
شماره بايگانی شــعبه: 960677 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمينی 
شــهر در پرونده مطروحه كالســه 960677 به آقايان 1- ســعيد جزينــی 2- بهروز 
 جزينی 3- مهــدی جزينی 4 خانم مرجــان جزينی 5- مريم جزينــی 6- اكرم جزينی 
خواندگان  پرونده فوق الذكر كه مجهول المكان اعالم شــده است و خواهان آن آقايان 
1- مهدی امان الهی 2- اسماعيل امان الهی  به خواسته اثبات مالكيت و اجرای قرار معاينه 
محل و در جريان رسيدگی می باشد اخطار می نمايد كه برای روز شنبه مورخ 97/02/01 
ساعت 10/30 صبح در دادگاه شــعبه پنجم محاكم عمومی خمينی شهر مراجعه نمايد و 
يا چنانچه جهات ردی داريد به صورت كتبی قبل از موعد مقــرر به دفتر مربوط اعالم و 
ارسال داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيبا رای صادر خواهد نمود جهت دريافت 
 نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نمايد. اين

 آگهی وفق ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی يك 
نوبت در يكی از رونامه های كثيراالنتشار درج می شود. م الف: 6769 شعبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر )191 كلمه، 2 كادر(
مزایده

11/408 درپرونــده اجرا 961130 آقای حســن نعمتــی فرزند غالمرضــا محكوم به 
پرداخت مبلغ 71/555/000 ريال بابت اصل خواســته در حق محكوم له رجبعلی نعمتی 
ورنوسفادرانی و مبلغ 3/580/000 ريال بابت نيم عشر در حق صندوق دولت گرديده كه در 
قبال خواسته خود پالك 101/157 را توقيف نموده است مشخصات ملك مذكور كه توسط 
كارشناس برآورد شده است بدين شرح است: مشخصات ملك: ملك واقع در خمينی شهر 
– منطقه صنعتی دو شاخ- خيابان صنعت- نبش كوچه كوهی كه يك كارگاه ريسندگی 
می باشد- اعيانی 625 مترمربع با قدمت 15 سال- عرصه 714 متر مربع- قسمت اداری 
)115 متر متشكل از 5 اتاق دارای اسكلت ديوار باربر و سقف فلزی- كف اتاق موزائيك و 

درب و پنجره فلزی- دارای سرويس بهداشتی( قسمت سقف مسقف حياط) 150 مترمربع 
با اسكلت از نوع ستونهای با قوطی فلزی و سقف خرپا( قسمت سالن ) كارگاه حدود 340 
متر مربع كه حدود 275 متر مربع سوله صنعتی با كف موزائيك و سقف ايرانيت به همراه 
عايق پشم و شيشه( دارای انشعابات برق سه فاز كه ارزش كل ششدانگ 8/500/000/000 
ريال برآورد شده است كه محكوم عليه دارای5 دانگ می باشد نظريه طبق قانون ابالغ و 
مصون ازاعتراض مانده است اين اجرا قصد فروش سهم محكوم عليه به ميزان محكوم 
به از ملك مذكور از طريق مزايده را دارد، محل مزايده: مجتمع قضايی خمينی شهر واقع 
در خيابان پاسداران، تاريخ مزايده: شنبه 96/12/05 ساعت 10 صبح، محل بازديد: محل 
وقوع ملك واقع در آدرس باال، كسانی كه مايل به شركت در مزايده می باشند می بايست 
در خواست كتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احكام مدنی تحويل تا تريب 
بازديد از ملك مذكور داده شود و كسانی كه مايل به شركت در مزايده می باشند می بايست 
در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن 
در مزايده به حساب سپرده واريز و ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده می بايست مابقی 
 وجه را به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده ضبط 
می گردد. م الف: 6755 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان خمينی شهر)349 

كلمه، 4 كادر(
مزایده

11/398  شماره نامه: 9610110372900160 شماره پرونده: 9109980359400962 
شماره بايگانی شعبه: 950182 اجرای احكام شعبه 9 كيفری دادگستری اصفهان در نظر 
دارد در خصوص پرونده كالسه 950182 ش /9 مبنی بر ضبط و فروش وثيقه پالك ثبتی 
11801 فرعی از 99 اصلــی بخش 16 به مبلغ 500/000/000 ريال متعلق به مهرنســا 
مرادی غريب وند فرزند غالم جلسه مزايده ای مورخ 1396/11/30 روز دوشنبه ساعت 
10 الی 11 برگزار نمايد متقاضيان می توانند 5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگی با اين 
اجرا از پالك مذكور ديدن كرده و جهت شــركت در مزايده و خريد در تاريخ ذكر شده در 
دفتر اين اجرا واقع در دادگستری كل اصفهان به نشــانی خيابان نيكبخت اجرای احكام 
كيفری، طبقه همكف اتاق 030، حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزيابی شروع و برنده كسی 
خواهد بود كه پيشنهاد كننده باالترين قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصويبی را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد. اوصاف محل طبق نظريه كارشناسی 
بدين شرح می باشد منزل مسكونی سه طبقه اداری 197/9 متر مربع عرصه و حدود 330 
متر مربع اعيانی با اسكلت بتن ارمه سقف تيرچه بلوك كف موزاييك سطوح داخلی گچ و 
رنگ دربها و پنجره ها ی خارجی الومينيوم دربهای داخلی چوبی سرويس حمام و آشپزخانه 
با كابينت نمای خارجی و حياط آجر نما و كف حياط موزايك اشتراكات آب و برق و گازكولر 
 آبی و بخاری و ساخت با قدمت 12 ســال كه كل پالك به مبلغ 5/600/000/000 ريال 
 می باشــد ضمنا آدرس محل اصفهــان خ كاوه خ غرضی كوی بهــاران يك اول كوچه 
می باشد. م الف:35517 اجرای احكام شعبه نهم كيفری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان) مجتمع اجرای احكام كيفری( )269 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

11/162 نظر به اينكه خواهان مجيد گواهی بيدگلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفيت فخری محسنی كمســری فرزند حسين  به مجتمع شــوراهای حل اختالف 
آران و بيدگل تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به كالسه 
494/96 ثبت و برای تاريخ 96/12/20 ســاعت 19/25 وقت رسيدگی تعيين گرديده از 
آنجاكه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد كه در وقت در 
جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده ميتواند تا قبل از جلسه رسيدگی جهت دريافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند .انتشار اين آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور، شــورا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5/2/96/739  مهدی عموزاده رئيس شــورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی 

آران و بيدگل. )148 كلمه، 2 كادر(

اعظم حاجی رضازاده

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2351 | February  06,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2351 |  سه شنبه 17 بهمن 1396 | 19 جمادی االولی 1439

 نوکیا، موبایل با نمایشگر 
او .ال. ای. دی می سازد

شرکت HMD Global قصد دارد با عرضه موبایل 
جدیدی برند نوکیا را دوباره احیا کند. این موبایل 

قبال با شماره TA-۱۰۰  ثبت شده بود.
موبایل جدید این شرکت Sirocco ۸ Nokia نام 
گرفته است. البته کارشناسان گمان می کردند این 
شماره مدل برای نوکیا ۹ باشد که احتماال در کنگره 

جهانی موبایل ۲۰۱۸ رونمایی می شود.
این موبایل یادآور Sirocco ۸۸۰۰ Nokia است 

که در ۲۰۰۶ میالدی عرضه شد.
به هرحــال موبایل جدید بدنه ای فلــزی و براق با 
 Sirocco ۸ Nokia دارد. در  TFT نمایشــگر
احتماال از نمایشــگر او ال ای دی ساخت ال جی 
و دوربین های دوگانه مخصوص ســلفی استفاده 
می شــود. همچنین حافظه دســتگاه نیز ظرفیت 

باالیی خواهد داشت.
عالوه برتمام این موارد، موبایل به تراشــه اســنپ 

دراگون SoC ۸۳۵  نیز مجهز است.

 نوکیا، موبایل با نمایشگر 
او .ال. ای. دی می سازد

پیشنهاد سردبیر:

مقایسه چند گوشی موبایل از لحاظ میزان سود دهی؛ 

کدام گوشی بیشتر فروش می رود؟
فرزانه مستاجران

با رونق گرفتن دنیای دیجیتال، بیشتر کمپانی های بزرگ دنیا سعی دارند بخشی از فروش و کســب و کار خود را به عرصه دنیای مجازی وارد کرده و در این عرصه نیز فعالیت داشته باشند تا از دنیای دیجیتال عقب نمانند. افراد در سراسر دنیا نیز به نوعی در 
این دام گرفتار شده و مجبور هستند برای گذراندن اوقات و راهگشایی امور خود از دنیای مجازی استفاده کنند. اما برای ورود به این دنیای مجازی، به وسایلی از جمله گوشی موبایل نیاز است که کمپانی های بزرگ دنیا از این فرصت استفاده بهینه کرده و به 
ساخت مدل های متنوع گوشی موبایل برای باال بردن حاشیه سود خود پرداخته اند. این کمپانی های ساخت موبایل در طول سال با رونمایی از مدل های جدید خود به سود باالیی دست می یابند. بیایید به سود این شرکت ها در چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم.

سودهای میلیاری شرکت های سازنده موبایل
طبق آمار اعالم شده از سود کمپانی های ساخت موبایل، سود یک فصل اپل به ۲۰ میلیارد دالر رسیده است و بااینکه این رقم کمتر از انتظار 
کارشناسان بوده، همچنان رکوردی بی نظیر محسوب می شود. این رقم باعث شده است تا پول نقد این کمپانی به ۲۸۵ میلیارد دالر برسد که 
با جاسازی آن در بانک های خارج و پرداخت مالیات کمتر، سود بیشتری را عاید سهامداران خود می کند. البته اپل این سود را مدیون آیفون 
ایکس )آیفون ۱۰( است که به قیمت ۱۰۰۰ دالر به فروش می رسد. با مقایسه آمار فروش 4 کمپانی در فصل آخر ۲۰۱7 )فصل خرید( می توان 
چنین گفت که حدود ۹۰ درصد از سود اپل و ۸۶ درصد از درآمد این کمپانی، از بخش موبایل یعنی آیفون به دست آمده است. هوآوی هنوز 
نتوانسته به سود مد نظر خود برسد و بر اساس تخمین های احتمالی، به ازای هر گوشی ۱۵ دالر سود کرده که در مجموع ۶۱۵میلیون دالر 
می شود. در این مدت سامسونگ ۲/۲4میلیارد دالر، اوپو 44۸ میلیون دالر و ویوو/ Vivo نیز ۳۱۸.۵ میلیون دالر سود به دست آورده اند. 
اما ال جی ۱۹۲ میلیون دالر تراز منفی از خود بر جای گذاشته است. در مجموع این اپل است که با رقبا فاصله زیادی دارد و بابت فروش هر 
گوشی، بیش از ۲۵۸ دالر سود خالص به دست آورده است. گزارش فصل اول Q1 2018 اپل منتهی به ۳۰ دسامبر۲۰۱7 نشان می دهد 
این کمپانی 77.۳ میلیون آیفون فروخته و رقمی معادل ۶۱.۶ میلیارد دالر درآمد کسب کرده است. این درحالی است که در مدت مشابه 
سال قبل از آن 7۸.۳ میلیون گوشی فروخته بود اما با کاهش ۱ درصدی تعداد گوشی های فروخته شده، درآمد سهامداران از این بخش 
۱۳ درصد رشد را نشان می دهد که به کمک آیفون ایکس ۹۹۹ دالری کسب شده اســت. در واقع اپل تعداد کمتری آیفون فروخته اما 

درآمدش بیشتر شده است.

اپل در قله!
اپل فصل منتهی به ۳۰ دسامبر را با درآمد کلی ۸۸.۳ میلیارد دالر و سود خالص ۲۰ میلیارد دالر پشت سرگذاشت که سهامداران به 
ازای هر سهم ۳.۸۹ دالر کسب می کنند )کارشناسان بورس فروش ۸7.۰۶ میلیارد دالری و ۳.۸۶ دالری به ازای هر سهم را پیش بینی 
کرده بودند(. درآمد ۸.۵ میلیارد دالری از بابت سرویس و خدمات دیجیتال مانند اپل موزیک، اپل ِکر، اپل پِی و ... نیز قابل توجه است. 
از سوی دیگر اپل از بابت فروش سایر ابزارهای سخت افزاری مانند ساعت هوشمند، هدفون بی سیم ایرپادز، اپل تی وی، محصوالت 
بیتس، آی پاد تاچ؛ بیش از ۵.۵ میلیارد دالر فروش داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۳۶ درصد رشد را نشان 

می دهد. اپل برای فصل دوم ۲۰۱۸ خود درآمد ۶۰ تا ۶۲ میلیارد دالری را پیش بینی کرده که افت آن را می توان به دلیل کاهش تقاضا برای آیفون ایکس دانســت. این کمپانی 
۳۸میلیارد دالر مالیات پرداخت می کند و تا ۳۰ دسامبر، ۲۸۵ میلیارد دالر پول نقد در حساب بانکی خود ذخیره کرده بود.

 روبات کافه چی در ژاپن 
مشغول به کار شد

کافه ای در ژاپن یک روبات کافه چی را به کار گرفته 
که قادر است همزمان برای ۵ نفر قهوه درست کند.

 Henna Cafe بوده و در Sawyer نام این روبات
واقع در مرکز تجاری توکیو قرار دارد. سویر فقط یک 
بازو دارد که به وســیله آن بلیت های مشتریان برای 
خرید قهوه را اسکن می کند و به مشتریان خوش آمد 

می گوید.
همچنین روبات کافه چی مجهز به نمایشگری است 
که با دیدن مشــتری، دو چشــم کارتونی روی آن 

نمایان می شود. 
روبات از مشــتری می پرســد: آیا هوس یک قهوه 
خوشمزه کرده اید؟ من می توانم از تمام آدم های این 

اطراف قهوه بهتری درست کنم.
روبات می تواند همزمان برای ۵ نفر قهوه درست کند. 
قیمت هر لیوان قهوه نیز ۳ دالر است. سویر عالوه بر 
قهوه می تواند کاپوچینو، شکالت داغ و الته چای سبز 

نیز درست کند.
به گفته شــرکت H.I.S. Co، اپراتور سویر، روبات ها 
عالوه برافزایش کارآمدی، مشــتریان را نیز سرگرم 

می کنند.

اینتل هم عینک هوشمند عرضه می کند
شرکت اینتل هم به جمع شرکت های فناوری پیوسته که درصدد عرضه عینک های هوشمند هستند؛ عینک هایی که با فناوری بلوتوث به گوشی های 
همراه متصل می شوند. عینک هوشمند اینتل که آخرین مراحل آماده سازی را طی می کند، »سوپرالیت« نام دارد و تولید آن حاصل همکاری های 
این شرکت با یک شرکت نوپای فناوری فعال در حوزه تولید محصوالت واقعیت افزوده است. این شرکت تایوانی Quanta Computer نام دارد و 
اینتل از جمله سهام داران آن محسوب می شود. عینک یادشده، قادر به نمایش اطالعات متنوعی از محیط اطراف و همین طور داده های اینترنتی 

روی شیشه خود برای مطالعه کاربر است. هنوز جزئیات فنی بیشتری در مورد ویژگی های این عینک منتشر نشده است.
اینتل در سال ۲۰۱۵ برای اولین بار تالش کرد تا عینک هوشمند تولید کند، اما این تالش ها به نتیجه نرسید. اینتل فعالیت های خود در این زمینه 
را از سال ۲۰۱7 از سر گرفت و یک هدست واقعیت افزوده به نام Daqri و یک هدست واقعیت مجازی به نام Project Alloy روانه بازار کرد. اپل، 

فیس بوک، گوگل و آمازون از جمله شرکت هایی هستند که برای تولید عینک های هوشمند تالش می کنند.

صدها بدافزار جدید کشف شد
به تازگی یک شــرکت امنیتی اعالم کرده است که 
صدها بدافزار مبتنی بر ضعف های امنیتی اسپکتر و 

ملت داون را کشف و ثبت کرده است.
به گزارش وب ســایت زد دی نت، مدت هاست که 
ضعف ها و حفره های امنیتی اسپکتر و ملت داون که 
در پردازنده های ساخته شده توسط شرکت اینتل 
کشف شده و از ســال ۱۹۹۵ به بعد وجود داشته و 
باعث شــده هکرها به اطالعات ذخیره شــده روی 
حافظه رایانه ها دسترســی پیدا کنند، مورد بحث  

فراوانی قرار گرفته است.
این ضعف هــای امنیتی به هکرها اجــازه می دهد 
عالوه بر سرقت کلمات و رمز عبور کاربران، تمامی 
اطالعات ذخیره شده موجود روی حافظه، پردازنده 
رایانه و گوشــی های همراه را به ســرقت برده و از 
آن سوءاســتفاده کنند و این ســطح از دسترسی 
 موجب می شــد به تراشــه های دیگری همچون 
ای.ام.دی و ای.آر.ام نیز دسترســی یابند. تاکنون 
تصور می شد تنها دو آسیب پذیری و حفره امنیتی 
تحت عنوان اســپکتر و ملت داون وجــود دارد، اما 
حاال یک شــرکت تحقیقاتی فعال در زمینه امنیت 
سایبری به نام Fortinet در تازه ترین گزارش های 
خود اعالم کرده اســت که تعداد زیادی از بدافزارها 
وجود داشــته و کشف شــده  اند که همگی مبتنی 
بر آســیب پذیری های معروف اسپکتر و ملت داون 
هســتند. این خبر در حالی منتشر شده که تمامی 
غول های تکنولوژی به منظور حل مشکل مربوطه 
و حذف چنین آسیب پذیری هایی کمر همت بسته 
و درصدد انتشار به روزرســانی و وصله های امنیتی 
جدیدی هستند تا کاربرانشــان را از خطر سرقت 

اطالعات و نفوذ مجرمان سایبری محافظت کنند.

با این ابزار ساده، گوشی تان را به دوربین حرفه ای تبدیل کنید
این ابزار ۱۹۵ دالری اولین بار در نمایشگاه سی ای اس ۲۰۱7 عرضه شد و حاال فروش انبوه آن آغاز شده است.

با نصب گوشــی روی این تثبیت گر که Steadicam Volt نام دارد، حرکت نرم و آرام گوشــی در خیابان ها و 
مکان های عمومی برای تهیه تصاویر سینمایی طبیعی ممکن خواهد شد.

بخش عمده اجزای این ابزار از پالستیک ساخته شده؛ اما دستگاه یادشــده از استحکام و قوت زیادی برخوردار 
است. وزن 4۵۰ گرمی از دیگر مزایای Steadicam Volt اســت. طول آن نیز به ۳۰ سانتی متر و انحنای آن به 
حدود ۲۲سانتی متر می رسد. Steadicam Volt، با اکثر گوشی های دارای قابلیت فیلم برداری فوق دقیق مانند 

گلکسی اس ۸ و مدل های تازه آیفون سازگاری دارد و با فشار تنها یک دکمه فعال می شود.

با اوبر، دوچرخه الکتریکی سفارش دهید
شرکت اوبر اعالم کرده ساکنان سانفرانسیسکو به زودی می توانند با استفاده 

از اپلیکیشن آن به جای خودرو دوچرخه الکتریکی سفارش دهند.
درهمین راستا این شرکت با موسسه JUMP)شرکت حوزه خدمات اشتراک 
دوچرخه الکتریکی(همکاری می کند. این خدمت از هفته آتی ارائه می شود. 
اگر کاربران برای نیم ســاعت یا کمتر از دوچرخه استفاده کنند، باید ۲ دالر 
همراه مالیات و هزینه های دیگر بپردازند. اما اگر مدت زمان اســتفاده آنها از  

۳۰دقیقه بیشتر شود، هزینه برحسب دقیقه از فرد دریافت می شود.
ساکنان سانفرانسیسکو می توانند دوچرخه ای در نزدیکی مکان خود بیابند، 

آن را رزرو کنند و پس از رسیدن به مقصد آن را در جایگاه عمومی مخصوص دوچرخه ها در همان حوالی قرار دهند.
 به همین دلیل منطقه ای مخصوص دوچرخه درنقشه اپلیکیشن اوبر مشخص می شود.

سیارات خارج از منظومه شمسی کشف شد
فیزیک اخترشناسان دانشگاه اوکالهما، با استفاده از روش »میکرولنزینگ« وجود 
ســیارات خارج از کهکشان راه شــیری را تایید کردند. طبق یافته های آنان، خارج 
کهکشان راه شیری، در کهکشانی به نام RXJ۱۱۳۱-۱۲۳۱، سیاره هایی متعدد با 

اندازه هایی معادل ماه تا مشتری وجود دارد.
یافته های تحقیق به تازگی منتشر شده و تصویر همراه آن نشان دهنده کهکشانی در 
محاصره چهار اختروش است. عالوه بر آن به نظر می رسد برخالف منظومه شمسی، 

این سیارات دور ستاره ای نمی چرخند؛ بلکه به طور آزادانه در فاصله ای دور از کهکشان  سرگردان هستند.
شینیو دای، استاد دانشگاه اوکالهما می گوید: ما از این کشف شگفت زده شدیم. این نخستین باری است که سیاراتی خارج از 

کهکشان راه شیری کشف می شوند. این سیارات کوچک با روش میکرولنزینگ کشف شده اند.

حدود ۱.۵ میلیارد گوشی در سال ۲۰۱۷ فروخته شد
فهرست پرفروش ترین برندهای گوشی های همراه و هوشمند اعالم شده که بر اساس آن شرکت 

کره ای سامسونگ با حفظ جایگاه نخست خود، در صدر قرار گرفته است.
به گزارش وب سایت تک رادار، دو شرکت و موسسه آماری اینترنشنال دیتا و استراتژی آنالیتیک، 
با انتشار گزارش های فصلی و ساالنه خود از فروش گوشی های هوشمند در سال ۲۰۱7، به تازگی 
فهرســتی از پرفروش ترین و محبوب ترین برندهای فعال در زمینه تولید و فروش گوشی های 

هوشمند را نیز ارائه داده اند. 
طبق این آمار، سامسونگ که در سال ۲۰۱۶ میالدی در صدر فهرست پرفروش ترین برند سال 
جای گرفته بود، با حفظ جایگاه نخست خود در سال ۲۰۱7 نیز به همین عنوان شناخته شد و 

در رتبه نخست رده بندی در جهان ایستاد.
ایــن دو موسســه آمــاری گزارش های 
مختلفی از فروش گوشی های هوشمند 
در ســه ماهه پایانی و مجموع کل سال 
۲۰۱7 منتشر کرده اند. گزارش سه ماهه 
چهارم و پایانی ســال گذشته میالدی 
حاکی از آن است که شرکت آمریکایی 
اپل با فروش 77.۳ میلیون دســتگاه 
گوشی آیفون توانسته است بیشترین 

میزان فروش را در این سه ماهه پایانی سال از آِن خود کند.

برقراری نسل پنجم اینترنت در المپیک زمستانی کره جنوبی
بزرگ ترین اپراتور مخابراتی کره جنوبی قصد دارد با همکاری سامسونگ و اینتل، برای نخستین بار سرویس آزمایشی نسل پنجم اینترنت را در جریان بازی های المپیک 
زمستانی کره جنوبی راه اندازی کند. به گزارش وب سایت asia.nikkei، از آنجا که اخبار اینترنت ۵G در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای 
آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری اپراتورهای اینترنت در جهان، درصدد برقراری این نسل جدید از اینترنت هستند. بیشتر از یک ماه پیش بود که کره جنوبی اعالم 
کرد قصد دارد در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ میالدی، نسل جدید اینترنت ۵G را در کشورش راه اندازی کند. طبق گزارش های منتشر شده، شماری از اپراتورهای داخلی در کره 
جنوبی از جمله SK Telecom ، KT و LG Uplus به برقراری نسل پنجم اینترنت در این کشور آسیای شرقی کمک خواهند کرد. دولت کره جنوبی نیز به منظور حمایت و 

پشتیبانی از برقراری نسل پنجم اینترنت و شبکه پر سرعت ۵G سرمایه گذاری های عظیمی خواهد کرد.
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رییس اداره فرهنگ و ارشاد خوانسار:
انقالب با نثار خون هزاران 

شهید به دست آمد
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد  خوانسار
اسالمی خوانسار گفت: انقالب هدیه ارزشمندی 
است که برای به دســت آوردن آن خون هزاران 
شهید نثار شده است و اکنون با حفظ والیت فقیه 
راه شهدا را ادامه داده ایم. محمدجواد عصاری، در 
محفل ادبی رهروان فاطمی پیروان خمینی، اظهار 
کرد: این محفل ادبی با همکاری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان و ناحیه مقاومت بسیج 
خوانسار و دانشکده فنی و مهندسی به مناسبت 
تقارن ایام فاطمیه)س( با دهــه مبارک فجر در 
راســتای ترغیب جوانان به سیره و روش فاطمه 
الزهــرا)س( برگــزار شــد.  وی افــزود: تعامل 
هنرمندانی که ذوق هنری دارند سبب گسترش 

برنامه محافل ادبی در شهرستان می شود.

شهردار فوالدشهر:
 فاجعه ای بزرگ تر از پالسکو

 در کمین فوالدشهر است
شهردار فوالدشهر با توجه به  فوالدشهر
قدیمی بودن سازه های بلندمرتبه های فوالدشهر 
اظهار کرد: مســئوالن پیش از وقــوع فاجعه ای 
بزرگ تر از حادثه پالســکو برای بلندمرتبه های 
فوالدشهر وارد عمل شوند؛  چراکه امکانات فعلی 
شــهرداری برای حل بحران در این ساختمان ها 
جوابگو نیست. فرهاد ســلیمی با تاکید براینکه 
برای حل مشــکالت بلندمرتبه های فوالدشهر 
نیازمند به یک اقدام فوری استانی و یا حتی ملی 
هستیم، متذکر شد: شهرداری در تالش است تا 
نقاط ضعــف موجــود را برطرف کنــد ولی اگر 
خدای نکرده اتفاقی در این ساختمان ها رخ بدهد 
شــهرداری تا طبقه پنجم و یا درنهایت ششم را 
می تواند خدمات بدهد و برای امدادرســانی به 
آخرین طبقه نیاز به یک نردبان استاندارد داریم 
که برای خرید آن نیازمند اعتبــاری بالغ بر 70 

میلیارد ریال اعتبار  هستیم.
وی خاطرنشان کرد: باید برای سرمایه گذاران و 
شهروندان چشم اندازی روشن و عملکردی شفاف 
ارائه دهیم تا افراد به مشــارکت در پروژه های و 

ارتقای شهری راغب شوند.

با حضور معاون مدیر کل بهزیستی 
اصفهان صورت گرفت؛

 بهره برداری از 80طرح 
 اشتغال زایی در چادگان

طــرح هــای اشــتغالزایی  چادگان
بهزیستی شهرســتان چادگان، با حضور معاون 
مدیر کل اداره بهزیستی اصفهان به بهره برداری 
رسید. همچنین ۹ واحد مسکونی با اعتبار چهار 
میلیارد و ۳00میلیون ریال افتتاح شد افتتاح شد. 
علی اصغر شــاه زیدی، معاون مدیــر کل اداره 
بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: راه برون رفت 
از مشکالت اقتصادی، توجه به اقتصاد مقاومتی 
است و در این زمینه فعالیت مردمان روستایی در 
زمینه های مختلف اقتصادی می تواند در تقویت 

اقتصاد خانوارهای روستایی بسیار موثر باشد.
رییس اداره بهزیستی شهرستان چادگان در این 
مراسم گفت:  سال ۹6 تعداد ۹ واحد مسکونی، با 
اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۳00میلیون ریال، 

احداث و تحویل داده شده است.
حمیــد زمانــی افــزود: همچنین تعــداد 80 
مورد اشــتغال با اعتباری بالغ بــر 1۳میلیارد و 
500میلیــون ریــال، در قالــب تســهیالت 
اشتغال زایی، ویژه خانواده مددجویان و معتادان 

پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان:
طرح بیولوژیک در گلخانه های 

دهاقان اجرا می شود
مدیــر جهــاد کشــاورزی  دهاقان
شهرســتان دهاقان، گفت: اجــرای طرح های 
بیولوژیک، بهره برداران را به سمت تولید محصول 
 ســالم و در نتیجــه ارگانیــک ســوق خواهد 
داد. امیر صفرپور، خاطرنشان کرد: اجرای طرح 
بیولوژیک در گلخانه های شهرســتان دهاقان به 
ویژه شهرک گلخانه ای با همکاری شرکت گیاه و 
نظارت کارشناسان مجرب حفظ نباتات استان و 
شهرستان در سطح ۳/1 هکتار برنامه ریزی شده 
که در حال حاضر بخش های از آن اجرایی شده 
است.  وی افزود: در سال های اخیر، برای کاهش 
اثرات سوء مصرف آفت کش ها، سایر راهکارهای 
کنترل آفات، به ویژه کنترل بیولوژیک بســیار 

مورد توجه بهره برداران قرار گرفته است.

افتتاح مرکز نگهداری معلوالن 
ذهنی باالی ۱۴سال برخوار

اولین مرکز نگهداری شــبانه  برخوار
روزی توانبخشی معلوالن ذهنی باالی 1۴ سال 
شهر دســتگرد با هدف نگهداری و توانبخشی 
معلوالن ذهنی با ظرفیت ۳0 نفر معلول پســر 

افتتاح شد.

محسن اتحادی اظهار کرد: در سال جاری 12 پروانه صادر شده که از این 
تعداد ۳ پروانه منجر به صدور و مابقی مربوط به اصالح بوده که با صدور 

این ۳ پروانه زمینه اشتغال 55 نفر فراهم شده است.
وی افزود: در ســال جاری برخی واحدهای صنعتی از جمله سردسار 
خودرو با افزایــش 120 نیرو، رکورد جــذب نیرو در ایجاد اشــتغال 

شهرستان را شکست.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان با بیان اینکه فعالیت شرکت 
دیار خودرو در سال 86 با 15 نیرو آغاز شد و اکنون حدود ۳00 نیرو در 

این شرکت اشــتغال دارند، افزود: با انعقاد قرار داد از سوی یک شرکت 
چینی برای تولید خودروی برقی در آینده شــاهد توسعه و ترقی این 

شرکت خواهیم بود.
وی گفت: در شهرســتان گلپایگان 20 واحد صنعتــی در بخش تولید 
خودرو فعالیت دارند، بهران محور زیر مجموعه مگاموتور از بزرگ ترین 

کارخانه های صنعتی گلپایگان با 570 نیرو مشغول فعالیت است.
اتحادی ادامه داد: سردســاز خودرو، نصیر ماشین، سازه ترمز، صنعت 
پژوهان کیان ونصیر کیانگ از دیگر صنایع شهرستان است؛ همچنین 

واحدهایی در زمینه تولید لوازم خانگی، واحد صنعتی پلیمر، تک ستاره، 
البرز ستاره، گلسار، لوله گستر، شــیرآالت، ذوب فلزات و آلومینیوم و 
واحدهای تولید لبنی در شهرستان فعال  است، این صنایع در کل زمینه 

اشتغال ۴500 نیرو را در شهرستان فراهم کرده است.
وی در ادامه گفت: چرخ محرک کشــور تولید و اشتغال در زمینه های 
مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری و صنایع دستی و تبدیلی است.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان با بیان اینکه ۹ واحد لبنیات 
صنعتی و 70 واحد صنفی در شهرســتان فعالیت دارد، گفت: خوشــه 
صنعتی با  نشان تجاری لبنیات گلپایگان با همکاری شرکت شهرک های 

صنعتی و شبکه بهداشت و درمان در حال فعالیت است.
اتحادی با اشاره به اینکه در حال حاضر 110 واحد نانوایی از نوع  تافتون، 
لواش، سنگک و بربری در شهرســتان فعالیت دارد، افزود: ماهانه 16 
هزار و 800 کیســه آرد ۴0 کیلویی به صورت یارانــه ای بین نانوایان 

توزیع می شود.
وی با اشــاره به اینکه با هدف کیفیت بخشــیدن در تهیه نان آموزش 
همگانی برای نانوایان برگزار می شود، گفت: حدود ۴ هزار 600 صنف 
مختلف در شهرستان فعالیت دارد که در ســال جاری 2۹00 بازرسی 
از این تعداد صنف انجام شــده و ۳20 پرونده در خصوص کم فروشی و 
خودداری از درج قیمت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان با اشاره به بازرسی مستمر 
این اداره از   60 رستوران  فعال در شهرستان گلپایگان ، افزود: سالمت 
مردم و ســالم و بهداشــتی بودن غذا خط قرمز اداره صنعت، معدن و 

تجارت است.
وی با اشاره به اینکه 1800 نفر مشــمول بیمه قالی بافی شدند، افزود: 
برای طرح مشــاغل خانگی 800 میلیون تومان اعتبار به شهرســتان 
 اختصــاص داده شــده که تاکنــون 2۴ فرصت شــغلی ایجاد شــده

 است.

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان:

واحدهای صنعتی گلپایگان درجذب نیرو رکورد زدند

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان گفت: در سال جاری برخی واحدهای صنعتی گلپایگان از جمله سردسار خودرو گلپایگان
 در ایجاد اشتغال شهرستان ،با جذب 120 نیرو رکورد زدند.

عکس نوشت

واحدهای صنعتی گلپایگان درجذب نیرو رکورد زدند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم شهرضا در مجلس  شهرضا
شورای اسالمی گفت: وجود برخی ناهنجاری ها در 
وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اشتغال سبب شده 
تا بعضــی از بانــوان جامعه نســبت بــه حجاب 
واکنش هایی داشته باشند.سمیه محمودی، با اشاره 

به اقدام بعضی از دختران در کشف حجاب و انتشار 
تصاویر آن در فضای مجازی، اظهــار کرد: اعمال 
برخی فشارها سبب واکنش غیرمنطقی بعضی از 
بانوان به حجاب شــده است.محمودی تاکید کرد: 
جامعه باید به خواســته های بحق مــردم احترام 

بگذارد، در مقابل مردم باید با احساس مسئولیت در 
مقابل فرهنگ ایرانی اســالمی بــه ارزش های آن 
احتــرام بگذارند.وی بــا بیان اینکه در کشــور ما 
سخت گیری هایی وجود دارد که باید با آنها مقابله 
شود، مطرح کرد: الزم است واقعیت های اجتماعی 
و مقتضیات زمان را در نظر بگیریم و براســاس آن  
برنامه ریزی کنیم. نماینده مردم شهرضا  ادامه داد: 
مردم ایران تعالیم دینی و مذهبی را در همه مراحل 

زندگی سر لوحه اعمال خود قرار می دهند، بنابراین 
احترام به ارزش های اســالمی وظیفــه همه افراد 
اســت.  وی، وجود محدودیت هایــی از جمله عدم 
برنامه ریــزی مناســب بــرای حضور بانــوان در 
استادیوم های ورزشی را سبب سرخوردگی جامعه 
زنان دانست و تشــریح کرد: عدم تحقق وعده های 
دولت ها مثال بــرای انتخــاب وزیــر زن، چنین 

واکنش هایی را به دنبال داشته است.

نماینده مردم شهرضا :
 اعمال فشارها سبب واکنش غیرمنطقی  بانوان به حجاب شده است

رییس اداره راه و شهرســازی  اردستان
اردستان، گفت: پیش بینی شده که باند دوم جاده 
 اردســتان به اصفهان در بهمن ماه ســال۹7 به

 بهره برداری برسد. مجتبی پورشفیع، اظهار کرد: 
مناقصه عملیات اجرایی کیلومتر 2۳ تا ۴0 جاده 
اردستان به اصفهان با اعتباری بالغ بر 2۳5میلیارد 
ریال برگزار شده است.وی افزود: طرح های جاده 
اردستان به اصفهان و اردستان به زواره از اولویت 
های اداره راه و شهرســازی شهرستان اردستان 
است.پورشــفیع با بیــان اینکه منتظــر انتخاب 
پیمانکار طرح جاده اصفهان هستیم، تصریح کرد: 
ظرف چند روز آینده کارنهایی آن انجام شده و با 
پیگیری های نماینده مردم اردستان در مجلس 
شــورای اســالمی اعتبارات مورد نیاز آن تامین 
خواهد شــد.وی تاکید کرد: عمــده مزایای بهره 
برداری از باند دوم جاده اصفهان به اردستان کوتاه 
شدن شــش کیلومتر طول مسیر، حذف سه پیچ 
خطرناک و پر تصادف و دسترســی آســان تر به 
معادن خواهد بود. رییس اداره راه و شهرســازی 

اردستان خاطرنشان کرد: جاده اردستان به زواره 
در مرحله اول پنج کیلومتر ابتدایی آن از ســمت 
زواره زیرسازی شــده و انتخاب پیمانکار ان هم تا 
چند روز آینده مشــخص خواهد شد.پورشــفیع 
یادآوری کــرد: پیگیــری های نماینــده مردم 
اردستان در مجلس شورای اسالمی موجب شد تا 
17میلیارد ریال بــرای مرحلــه اول طرح جاده 
اردستان به زواره تامین شود و به نظر می رسد این 

طرح در نوروز ۹7 زیر بار ترافیک برود.

رییس اداره راه و شهرسازی اردستان:

عملیات ساخت جاده اردستان به اصفهان ادامه می یابد
فرمانــدار آران و بیــدگل  آران و بیدگل
گفت:ســاالنه ۴5 میلیون متر مربع فرش در آران و 
بیدگل تولید می شــود و همه ساله صادر کنندگان 
برتر ملی و استانی در زمینه فرش از این شهرستان 
است. ابوالفضل معینی نژاد اظهار داشت: با توجه به 
اینکه کشــور و منطقه ما به دلیل قــرار گرفتن در 
موقعیت جغرافیای خاص احتمــال وقوع خطرات 
پیش بینی نشــده در آن وجود دارد، شهرســتان 

کویری آران و بیدگل فاقد امکانات مقابله ای است.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر باید برنامه ریزی 
توسط تمامی دستگاه ها برای ارتقای سطح آگاهی و 
اطالع عمومی برای مقابله با حوادث احتمالی انجام 
شود. فرماندار آران و بیدگل در ادامه به پیشرو بودن 
این شهرستان در بحث صنعت اشاره کرد و گفت: هم 
اکنون آران و بیدگل با بیش از 700 واحد تولید فرش 
ماشینی قطب تولید این محصول با ارزش صادراتی 

باال در کشور است.
وی تاکید کرد: با توجه بــه حرکت صاحبان صنایع 
فرش ماشینی در آران و بیدگل متناسب با تکنولوژی 

 روز و کار آمــد کــردن نیروهای مشــغول به کار، 
آران و بیدگل با پنج درصد باالترین میزان اشتغال را 

در استان اصفهان دارد.
معینی نژاد به اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم 
حدود 20 هزار نفــر در واحد هــای صنعتی فرش 
ماشینی آران و بیدگل اشاره و اظهار داشت: ساالنه 
 ۴5 میلیون متر مربع فرش در آران و بیدگل تولید 
می شــود و همه ســاله صادر کنندگان برتر ملی و 

استانی در زمینه فرش از این شهرستان است.

فرماندار آران و بیدگل:

ساالنه ۴۵ میلیون متر مربع فرش در آران و بیدگل تولید می شود

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کاشان گفت : طرح باشــگاه دختران جوان کاشان اجرا  کاشان
می شود.عباسعلی قپانی پور، با اشاره به اینکه مسئولیت اقتصادی خانواده شرعا و قانونا برعهده بانوان نیست 
افزود:ما منکر لزوم حضور بانوان در جامعه نیستیم حتی در جای خود پشتیبانی نیز می کنیم؛ اما معتقدیم که 
شغل ها باید متناسب با شأن و جایگاه زن تعریف شود.قپانی پور خاطرنشان کرد: برای پیش بردن جامعه چاره ای 
جز پرهیز از نادیده گرفتن واقعیت ها نداریم؛ اما باید به دور از هر گونه افراط و تفریط مسائل مختلف حوزه بانوان 

در چارچوب اصول اخالقی، عرفی و شرعی منطبق بر واقعیات پیگیری شود.

طرح باشگاه دختران 
 جوان کاشان
 اجرا می شود

خبر

فرمانداریراه و شهرسازی

مدیر روابط عمومی بهزیستی استان  خمینی شهر
اصفهان با اشــاره به کودک آزاری اعالم شده در خمینی 
شهر گفت: پای این کودک در هنگام انتقال به بیمارستان 
شکســته بود.محمدرضــا عســگریان زاده  با اشــاره به 
کودک آزاری انجام شده در شهرستان خمینی شهر اظهار 

داشت: این کودک پنجشنبه شب توسط شهروندان شناسایی شده و در حالی که در حوله پیچیده شده بود به 
بیمارستان اشرفی خمینی شهر منتقل می شود.وی با بیان اینکه کبودی بدن و شکستگی پا در این کودک در 
هنگام انتقال به بیمارستان مشاهده شده است، افزود: روز جمعه این کودک از قسمت پا تحت عمل جراحی 

قرار گرفته و روز شنبه نیز حضور وی به بهزیستی شهرستان اعالم شده است.
مدیر روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه هویت این کودک هنوز مشخص نیست، تصریح کرد: 

به احتمال 80 درصد این کودک از تبعه های افغانستانی باشد.

کودک آزاری در خمینی شهر؛

 هویت کودک 
هنوز مشخص نیست

فرماندار خوانسار گفت: به مناسبت  خوانسار
ایام ا... دهه فجر نمایشگاه کاالهای قاچاق کشف شده 
غیرمجاز حوزه صنعت و سالمت در خوانسار برپا شد.
سیدحسن شفعتی،  اظهار کرد: نخستین نمایشگاه 
معرفی کاالهای قاچاق و فاقد ســالمت با همکاری 

کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز فرمانداری شهرستان، اداره صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های 
اجرایی در خوانسار گشایش یافت. وی افزود: در این نمایشگاه اقالمی شامل مواد غذایی، نوشیدنی، آرایشی 
و بهداشتی، مکمل ها، انرژی زاها، انواع دخانیات و تنباکو، سالح سرد و... به معرض نمایش در آمده است.

فرماندار خوانســار بیان کرد: این نمایشــگاه به منظور ترغیب جامعه به خرید کاالی ایرانی و آگاهی از 
مضرات و تهدیدها و آســیب های کاالی قاچاق به مدت ۳ روز  برای بازدید تمام  عالقه مندان در 2 نوبت 

صبح و عصر دائر است.

گشایش نمایشگاه کاالهای 
قاچاق حوزه صنعت و 
سالمت در خوانسار

 اخبار

کشف دو فقره سرقت احشام 
در زواره اردستان

فرماندهی منطقه انتظامی  اردستان
اردستان، اظهار کرد: با توجه به وقوع دو فقره 
سرقت احشــام در بخش زواره مراتب از طریق 
مرکز فرماندهی و کنترل بــه عوامل انتظامی 
بخش زواره ابالغ شــد. ســرهنگ رحمت ا... 
مهرانفر افزود: برابــر اعالم ماموران هر دو فقره 
ســرقت رخ داده از طریق ورود غیــر مجاز به 
دامداری و ســرقت 22 رأس احشــام به وقوع 
پیوســته که اقدامات اولیه پلیسی در خصوص 

کشف آن انجام شده است.

نجف آباد پس از 3 سال 
دالورانش را به آغوش می کشد

پیکر پاک 2 شــهید مدافع  نجف آباد
حرم از تیپ فاطمیون بعد از گذشته سه سال از 
زمان شــهادت  به نجف آباد بازگشت. در دهه 
مبارک فجر و در ۳۹ ســالگی انقالب اسالمی، 
عطر معنوی شــهادت بار دیگر فضای شــهر 
نجف آباد را آکنده کرد. پیکر پاک دو شــهید 
مدافــع حــرم از تیــپ فاطمیون شــهیدان 
سیدقربان موسوی و سید یاسین حسینی، بعد 
از گذشت ۳ سال  از زمان شهادتشان در سوریه 
به کشور بازگشــت و بار دیگر پرچم های زرد 
»کلنا عباســک یا زینب« در فضای معنوی و 
شــهیدپرور شــهر نجف آباد به اهتزاز در آمد؛ 
همچنین همراه با پیکر این دو شــهید، پیکر 

شهید مدافع حرم اســماعیل سروری از دیگر 
شــهدای تیپ فاطمیون اعزامی از شهرستان 
خمینی شــهر نیز وارد اصفهان شد.مراســم 
تشــییع و خاکســپاری ایــن دو شــهید روز 
 پنجشــنبه 1۹ بهمن  مــاه از ســاعت 15 از 
رو به روی دانشگاه پیام نور نجف آباد به سمت 

گلزار شهدای این شهر برگزار خواهد شد.

ضرب و جرح نیروهای 
اورژانس در گلپایگان

مســئول امور پایــگاه های  گلپایگان
اورژانس گلپایگان، با اشــاره به ضرب و شتم 
نیروهای اورژانس در ماموریت اخیرشان، گفت: 
اولین گروه امدادی که در صحنه حاضر شدند 
اورژانس 115بوده است ولی متاسفانه شخص 
آسیب دیده بر اثر شــدت جراحت های وارده 
قبل از رســیدن نیروها، فوت شــده بود.ناصر 
توانایی،  اظهار کرد: ساعت 17:۳2 روز یکشنبه 
در پی اعالم حادثه ســقوط از کــوه )نزدیکی 
چشــمه گرم هنده( پرســنل اورژانس پیش 
بیمارستانی شهرستان گلپایگان به محل حادثه 
اعزام شدند. مسئول امور پایگاه های اورژانس 
شهرســتان گلپایگان،گفت: متاســفانه بر اثر 
شدت جراحات وارده مصدوم در محل حادثه 
فوت شده بود. توانایی بیان کرد: پس از انتقال 
فوتی به پایین همراهان فرد، پرسنل اورژانس را 

به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
مســئول امور پایگاه های اورژانس خاطرنشان 
کرد: اولین گروه امــدادی که درصحنه حاضر 
شــدند اورژانس 115بوده است ولی متاسفانه 
فرد بر اثر شدت جراحات وارده قبل از رسیدن 
نیروها فوت شده بود.وی با بیان اینکه همکار ما 
از ناحیه گردن، ســر و صورت و پا دچار آسیب 
شد، گفت: خوشــبختانه اکنون حال این فرد 

رضایت بخش است.
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ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106836310174 ابالغنامــه: شــماره   11 /385
9609986836301468 شماره بایگانی شــعبه:961627 ابالغ شونده حقیقی: مهدی 
حســین پور فرزند محرم کدملی 1110810776  به نشــانی مجهول المــکان، تاریخ 
حضور:1396/12/19 شنبه ساعت: 12 ،محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- 
حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 304،  در 
خصوص دعوی بتول جعفری کمشچه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:35603 شعبه 3 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ) 160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106837111473 ابالغنامــه:  شــماره   11 /386
9609986837101667 شماره بایگانی شــعبه: 961812  خواهان خانم صدف فرجی 
مورچگانی فرزند جاسب دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای جاسب فرجی مورچگانی 
فرزند شیر علی و دادستان محترم اصفهان به خواسته درخواست صدور حکم رشد تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( حد 
فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی  شهید قدوسی طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به 
کالسه 9609986837101667 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/12/20 ساعت 
8/30 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای جاسب فرجی 
مورچگانی فرزند شیرعلی و درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 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:35601 شعبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/387 در خصوص پرونده کالســه 960611 خواهان مجید پورطاهرزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول علی خاصی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/12/21  ساعت 17/45 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 4 راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35556 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/388 در خصوص پرونده کالســه 960673 خواهان مســعود رحیمیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد عشــاقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 

96/12/21  ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 4 راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35554 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353007367 ابالغنامــه:  شــماره   11 /389
9609980362200857 شماره بایگانی شعبه: 961311  مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواست، محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 961311 برای نادر عابدی پور به اتهام توهین تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه) اصفهان خیابان شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی 
و چهار راه پلیس مجتمع قضایی شــهید بهشــتی (  ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/12/21 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر  در دادگاه  حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 35569 شعبه 104 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/390 در خصوص پرونده کالسه 960648 خواهان محمد مهدی مشهدی  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عادل خلیلی منجزی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/12/22  ساعت 16/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق 4 راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35523 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353007455 ابالغنامــه:  شــماره   11 /391
9609980362100825 شماره بایگانی شعبه: 961337  مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواست، محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 961337 برای محمد تقی یار به اتهام افترا تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه) اصفهان خیابان شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه 
پلیس مجتمع قضایی شهید بهشتی (  ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/12/23 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر  در دادگاه  حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 
 غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 35565 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )154 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354608252 ابالغنامــه:  شــماره   11 /392
9609980359700549 شماره بایگانی شــعبه: 961744  نظر به اینکه در کیفرخواست 
ارسالی از شعبه 18 بازپرســی دادسرای عمومی اصفهان شــکایت لیال جهانبانی فرزند 
یحیی علیه سید رضا خلیفه سلطانی فرزند سید جعفر از طرف این دادگاه در پرونده کالسه 
961744 ک 120 به اتهام مداخله در مال توقیف شــده تحت رسیدگی قرار گرفته که در 
مورخ 1396/12/23 ساعت 8/30 صبح جلسه رسیدگی تعیین شده است به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شــعبه 120 کیفری 2 جهت رسیدگی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه اقدام قانونی معلوم خواهد 
گردد.  م الف: 35571 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 120 جزایی سابق( 

)132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106793302153 ابالغنامــه:  شــماره   11 /393
9609986793300903 شــماره بایگانی شــعبه: 960929  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به خانم نثار احمد احمدی فرزند محمــد ابراهیم، خواهان خانم 
فیروزه تیموری دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم نثار احمد احمــدی فرزند ابراهیم 
به خواســته مطالبه  نفقه مطرح که به این شــعبه) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت 
اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986793300903 شــعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شــماره حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/12/23 ســاعت 9/30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار 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 رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 35515 شــعبه 
 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شــماره یک( )172 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106797101916 ابالغنامــه: شــماره   11 /394
9609986797100755 شــماره بایگانی شــعبه:960755 ابالغ شونده حقیقی: شجاع 
فرخ وند کدملی 1293479985 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/12/23 
چهارشنبه ساعت: 16 ،محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ســاختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی عبداله 
مباشری به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
 توجه: پس از دریافــت این ابالغیه، ابــالغ اوراق قضایی به صــورت الکترونیک انجام
 خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین 
ضروری است نســبت به ثبت نام و مشــاهده 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 خدمــات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 
 دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:35545 شعبه 41 حقوقی
  شــورای حــل اختــالف اصفهــان) مجتمــع شــماره یــک( ) 155 کلمــه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106796901658 ابالغنامــه:  شــماره   11 /395
9609986796900690 شــماره بایگانی شــعبه: 960690  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای خلیل محمدی فرزند ابوالفضــل، خواهان آقای روح اله 
غفاری با وکالت آقای محسن نور محمدی دادخواســتی به طرفیت خوانده آ قای خلیل 
محمدی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796900690 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/12/23 ساعت 16/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35552 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )176 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106795901046 ابالغنامــه:  شــماره   11 /396
9609986795900815 شــماره بایگانی شــعبه: 960816  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای ســام حیدری فارســانی، خواهان آقای جعفر صادقیان 
دادخواستی به طرفیت خوانده آ قای ســام حیدری فارسانی به خواسته مطالبه  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795900815 شعبه 29 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/12/26 ساعت 17 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 35522 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )169 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103749110126 ابالغنامــه:  شــماره   11 /397
9609983749100858 شماره بایگانی شــعبه: 961436  خواهان خانم مژگان اکبری 
فرزند کورش دادخواستی به طرفیت خوانده کورش اکبری فرزند غالمرضا، خواسته اذن 
در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 961436 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/12/24 و ســاعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن احدی از خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشر آ گهی 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: 329 /96 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهاقان )158 کلمه، 2 کادر( 

فقدان سند مالکیت
11/416 چون خانم زهره یزدی زاده به وکالت از طرف محســن جندقیان فرزند مرتضی  
نسبت به سه سهم مشاع از ششدانگ  با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 2 اصفهان رســیده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت ششدانگ سه سهم مشاع از هشت سهم مشاع از 77 سهم یک حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 9334 و 9335  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 85247 که 
در صفحه 31 دفتر 493 ثبت جنوب به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 35829 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )244 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال منقول و غیرمنقول

11/122  اجرای احکام حقوقی شــعبه 13 اصفهان در نظر دارد در جلســه مزایده ای که 
در خصوص پرونده اجرایی کالســه 961136 ج 13 له شــیدا باطنی قصر منشی و علیه 
محکوم آنیتا و محمد امین هر دو فهیمی نیا با قیومیت رضوان شــومال به آدرس: ملک 
شهر- خ بهارستان شرقی- بن بست فردوســی- مجتع بهار- واحد )3( و اصغر و بتول و 
مجید و مهری و جالل و علــی و ملیحه همگی فهیمی نیا و همگی به نشــانی اصفهان 
– خیابان هاتف چهار راه ابن سینا بن بســت مهاجرانی پالک 338 مبنی بر مطالبه مبلغ 
1/069/411/543 ریال بابت محکوم به و هزینــه های اجرایی و حق االجرای دولتی در 
تاریخ 96/12/15 ســاعت 8/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 7/914 حبه مشاع از 72 حبه بر انضمام بهای ثمنیه ملک 
مذکور سهم زوجه )سهم االرث محکوم علیه( 6 دانگ یکباب منزل مسکونی تحت پالک 
ثبتی 9181 بخش 3 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- چهار راه ابن ســینا- جنب بانک 
صادرات – بن بســت مهاجرانی- پالک 338 و یک دستگاه خودرو سواری رنو ال 90 به 
شماره شهربانی 327 هـ 56 ایران 13 و شماره موتور- شماره شاسی با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت. ملکی مرحوم جواد فهیمی نیا و اکنون در 
تصرف مالکانه ورثه آن مرحوم می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل ازجلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک و خودرو و 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف اموال منقول 
و غیر منقول مورد مزایده: عطف به ابالغ صادره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به 
شماره 2316-20-96 پیرو دستور آن مقام به شــماره 961136 ج / 13 مورخ 96/6/22 
موضوع ارزیابی ســهم االرث از پالک 9181 بخش 3 ثبت اصفهان، پس از معاینه محل 
معرفی شده پالک صدرالذکر مشخص گردید قسمتی از پالک که در تصرف بوده قدمت 
حدود دوازده ساله دارای دستشویی سرامیک و درب آهنی با بدنه کاشی و دیوارهای اتاق 
و ســالن کاغذ دیواری و سقف رنگ شــده با درب و پنجره آلومینیوم و درب های داخلی 

چوبی حیاط مشترک موزاییک و در قسمت زیرین انباری وجود دارد با تیرآهن و انشعاب 
اختصاصی منحصر به یک خط تلفن و مابقی انشــعابات مشــترک می باشد.با عنایت به 
جمیع جهات موجود در پالک موصوف پس از برآورد قیمت کل به نظر قیمت میزان سهم 
االرث آن به مبلغ 1/515/000/000 ریال معادل یکصــد و پنجاه و یک میلیون و پانصد 
هزار تومان برآورد می گردد. عطف به دســتور 961136 ج 13 و پیرو گزارش 96-128 
اینجانب اعالم می گردد میزان مالکیت جواد فهیمی نیا از ششدانگ پالک 9181 بخش 
سه اصفهان به میزان یک دانگ و ربع مشاع می باشد که مبلغ آن 1/515/000/000 ریال 
)معادل یکصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار تومان( است. پیرو گزارش قبلی ارسالی 
موضوع پرونده اجرائی به شماره 961136 در صورت انتقال مالکیت مرحوم جواد فهیمی 
نیا موضوع پالک ثبتی 9181 بخش سه ثبت اصفهان با عنایت به ارزیابی انجام شده میزان 
فروش )دو حبه و نیم( از میزان مالکیت متوفی )جواد( کسر و الباقی ارزیابی مقدار دوازده 
حبه و نیم می باشــد. قیمت ملک: قیمت 12/5 حبه مشــاع = x * 12/5 = 15 / ارزیابی 
اولیه، در نتیجه ارزش 7/914 حبه مشــاع آن به انضمام بهای ثمنیه بر ملک مذکور سهم 
زوجه متوفی بر مبلغ 799/411/543 ریال ارزیای می گردد، مشــخصات وسیله: سواری 
رنو لوگان ال 90 به شماره 327 هـ 56 ایران 13- مدل 1389 برنگ سفید- شماره شاسی 
91071497 شماره موتور 097392، نظریه کارشناسی: از وسیله فوق بازدید اسناد و مدارک 
آن رویت گردید- از نظر ظاهری سالم بود- الســتیک ها 40 درصد سالم بودند- موتور 
وگیربکس سالم بود- کیلومتر کارکرد وسیله 4155- فاقد بیمه نامه می باشد. قیمت پایه 
کارشناسی وســیله با توجه به وضعیت ظاهری و مدل آن جهت فروش بصورت مزایده 
حدوداً مبلغ 270/000/000 ریال )معادل بیست و هفت میلیون تومان( ارزیابی می گردد. 
م الف:33575  اجرای احکام شعبه 13 حقوقی دادگستری اصفهان )711 کلمه، 7 کادر(

حصر وراثت
11/373 اقای ســید ابراهیم سجادی فرزند ســید اسماعیل دارای شناســنامه شماره 
1262502438-17  به شرح دادخواست به کالسه 432  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظاره خانم ابوالفتحی فرزند سید میرزا 
متولد 1308/06/02 بشناسنامه 126-1260695141 در تاریخ 1396/05/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته   ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اقای 
سید صالح سجادی فرزند ســید رحمت و نظاره به شماره شناســنامه 11 به عنوان پسر ، 
2- آقای سید اسماعیل سجادی فرزند ســید رحمت و نظاره به شماره شناسنامه 158 به 
عنوان پسر، 3- آقای سید احمد سجادی فرزند ســید رحمت و نظاره به شماره شناسنامه 
8-1262468108 به عنوان پسر،4- خانم مهین ســجادی فرزند رحمت اهلل و نظاره به 
شناسنامه شــماره 5 به عنوان دختر، 5- خانم منیره سجادی فرزند رحمت اهلل و نظاره به 
شناسنامه شماره 8-1262433681 به عنوان دختر ، 6- خانم فاطمه سجادی فرزند رحمت 
اهلل و نظاره به  شناسنامه شماره 215 به عنوان دختر، 7- خانم سیده زهرا ساجدی فرزند 
سید رحمت و نظاره به  شناسنامه شماره  8 به عنوان دختر، مرحومه دارای سه فرزند پسر 
و چهار فرزند دختر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد . م الف: 768 /5/2/96 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

آران و بیدگل)249 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

1/374 اقای ســید ابراهیم ســجادی فرزند سید اســماعیل دارای شناســنامه شماره 
1262502438  به شرح دادخواست به کالسه 581  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه فخری سجادی فرزند سید رحمت 
اهلل متولد 1333/06/25 بشناسنامه 8-1262438374 در تاریخ 1394/04/27 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم نظاره 
خانم ابوالفتحی فرزند سید میرزا به ش ش 126 به عنوان مادر ، 2- آقای صدراهلل ابراهیمی 
فرزند امیر و خاتون به شماره شناسنامه 22 به عنوان همسر ، 3- آقای ابوالفضل ابراهیمی 
فرزند صدراهلل و فخری به شماره شناسنامه 124 به عنوان پسر ، 4- خانم آسیه ابراهیمی 
فرزند صدراهلل و فخری به شماره شناسنامه 851 به عنوان دختر ، 5- خانم مرضیه ابراهیمی 
فرزند صدراهلل و فخری به شماره ملی 125006327 به عنوان دختر ، مرحومه دارای همسر 
، مادر ، و یک فرزند پســر و دو فرزند دختر می باشــد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 767 /5/2/96  رئیس شعبه چهارم 

شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل)218 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/375 اقای مختار دوست رضا ابوزیدآبادی دارای شناسنامه شماره 13-1260641937  
به شرح دادخواست به کالســه 564  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان حبیب اهلل مکاری فرزند حسین متولد 1267/02/02 
بشناسنامه 25563-1260252582 در تاریخ 1361/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته   ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقای مهر علی توکلی نژاد 
فرزند حبیب اهلل و خاتون به شماره شناسنامه 3 به عنوان پسر ، 2- آقای عزیزاهلل توکلی نژاد 
فرزند حبیب اهلل و خاتون به شماره شناسنامه 705 به عنوان پسر، 3- آقای امراهلل مکاری 
فرزند حبیب اهلل و خاتون به شماره شناسنامه 997 به عنوان پسر، 4- خانم فرهنگ مکاری 
فرزند حبیب اهلل و خاتون به شناسنامه شــماره 2 به عنوان دختر، 5- نصرت خانم مکاری 
فرزند حبیب اهلل و خاتون به شناسنامه شماره 161 به عنوان دختر ، 6- خانم کبری مکاری 
فرزند حبیب اهلل و خاتون به  شناسنامه شماره 37877 به عنوان دختر، 7- خانم فاطمه صغرا 
مکاری فرزند حبیب اهلل به  شناسنامه شماره  160 به عنوان دختر، مرحوم دارای سه فرزند 
پسر و چهار فرزند دختر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد . م الف: 765 /5/2/96 رئیس شــعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان آران و بیدگل)245 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/376 آقای مختار دوست رضا ابوزیدآبادی دارای شناسنامه شماره 13-1260641937  
به شرح دادخواست به کالسه 563  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان خاتون مکاری نوش آبادی فرزند علی متولد 1281/03/01 
بشناسنامه 25564-1260252590 در تاریخ 1365/09/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته   ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقای مهر علی توکلی نژاد 
فرزند حبیب اهلل و خاتون به شماره شناســنامه 3 به عنوان پسر ، 2- آقای عزیزاهلل توکلی 
نژاد فرزند حبیب اهلل و خاتون به شماره شناســنامه 705 به عنوان پسر،  3- آقای امراهلل 
مکاری فرزند حبیب اهلل و خاتون به شماره شناسنامه 997 به عنوان پسر، 4- خانم فرهنگ 
مکاری فرزند حبیب اهلل و خاتون به شناســنامه شماره 2 به عنوان دختر، 5- خانم نصرت 
خانم مکاری فرزند حبیب اهلل و خاتون به شناسنامه شماره 161 به عنوان دختر ، 6- خانم 
کبری مکاری فرزند حبیب اهلل و خاتون به  شناســنامه شــماره 37877 به عنوان دختر، 
7- خانم فاطمه صغرا مکاری فرزند حبیب اهلل و خاتون به  شناسنامه شماره  160 به عنوان 
دختر، مرحوم دارای سه پسر و چهار فرزند دختر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 764 /5/2/96 رئیس شعبه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان آران و بیدگل)248 کلمه، 3 کادر(

ابالغ اجرائیه
11/403 بدینوسیله به آقاي امیرشیباني فرزندمنوچهربه شماره شناسنامه 1394 صادره 
ازاصفهان به شــماره ملي 1292907568 متولد 26 / 03 / 1364 که طبق گواهي عدم 
پرداخت به نشــاني اســفرجان وطیق تقاضانامه صدوراجرائیه ســاکن : شهرضا خیابان 
شهیدبهشتي فرعي 38 روبروي درب زنانه حســینیه انصارالحسین طبقه فوقاني خیاطي 
ماهر که بنابه گزارش ماموراداره پست امکان ابالغ واقعي در آدرس مندرجه درتقاضانامه 
صدوراجرائیه به شماوجودنداشته است ابالغ میگرددکه به استنادچک شماره 336215 / 
9524 – 12 مورخ 05 / 05 / 1396 شــهرضا عهده بانک ملي شعبه شهرضا وگواهینامه 
عدم پرداخت شــماره 993644 مــورخ 09 / 05 / 1396 مذکورشــمامبلغ یازده میلیون 
وپانصدهزارریال به آقاي امیرمحمداســالمي بدهکاربوده که بعلت عدم پرداخت وبنابه 
درخواست بستانکاراجرائیه به مبلغ یازده میلیون وپانصدهزارریال بستانکارصادر و پرونده 
اجرائي تحت شــماره بایگانی 9600171 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جریان 
رسیدگی میباشدلذا به اســتناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 
مراتب یک نوبت در یکي ازروزنامه هاي کثیراالنتشارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شمادرج 
ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت. م الف: 960  محمدمهدي یوسفیان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 

)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836909898 ابالغنامــه:  شــماره   11 /422
9609986836901297 شــماره بایگانی شــعبه: 961417  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای محمدرضا امید فرزانه فرزند اصغر، خواهان  خانم زهرا 
قاسمی یزدآبادی فرزند فاضل دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای محمدرضا امید فرزانه 
فرزند اصغر به خواســته طالق به درخواســت زوجه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان 
خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوسی- طبقه 1 – اتاق 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836901297 
شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1396/12/27 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار 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:35822 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)178 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
اینجانب سید محمد قائم مقامی مالک خودرو سواری 
استیشن پاترول به رنگ خاکستری مدل 1367 شماره 
شاسی 703739 و شــماره موتور 24066197 و پالک 
انتظامی 23-568 ن 22 به علت فقدان اســناد فروش 
)سند قطعی و برگ کمپانی( تقاضای رونوشت اسناد 

مذکور را دارم. 
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 تهیه بیش از 500 جهیزیه 
از زکات اصفهانی ها

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 527 
ســری جهیزیه از محل زکات جمع آوری شده 
استان اصفهان در 9 ماهه سال 96، به نوعروسان 

مددجو اهدا شد.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه در 9 ماهه سال 
جاری بالغ بر 16 میلیــارد و 583 میلیون تومان 
زکات در استان جمع آوری شده است، گفت: از 
این رقم، 2 میلیارد و 742 میلیون تومان زکات 
واجب، 6 میلیارد و 459 میلیــون تومان زکات 
مســتحبی، 6 میلیارد تومــان زکات فطریه و 1 
میلیارد و 379 میلیون تومان نیز میزان کفارات 
جمع آوری شــده اســت. وی گفت: تعداد 527 
سری جهیزیه از این محل در شهرها و روستاهای 
پرداخت کننده زکات به هر نــو عروس مددجو 

اهدا شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:
 حریق چایخانه 

به باغ فردوس نرسید
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
گفت: از گسترش حریق مغازه های ناژوان با همت 
آتش نشانان به باغ فردوس جلوگیری شد. محمد 
شریعتی با اشاره به اطفای حریق در باغ فردوس 
اصفهان اظهار کرد: در این حادثه یک باب مغازه 
مواد غذایی و عرضه قلیان در انتهای خیابان باغ 
فردوس دچار حریق شد و با توجه به سقف چوبی 
مشترک بین مغازه های همجوار، حریق به سرعت 
در حال گسترش و سرایت به مغازه همجوار بود 
که با ورود به موقع تیم گشت سازمان آتش نشانی 
منطقه ناژ وان، عملیات اطفا انجام شد. وی با بیان 
اینکه فرسوده بودن سیستم برق کشی واحدها یا 
استفاده از کابل نامناسب باتوجه به نوع مصرف، 
می تواند از عوامل بالقوه در بروز حوادث اینچنینی 
باشد، اضافه کرد: شناسایی علت دقیق این حادثه، 
نیازمند کار کارشناســی بیشــتر تیم علت یابی 

حریق سازمان آتش نشانی است.

تامین زیرساخت ها و نیروهای انسانی مجرب مورد نیاز، از ضرورت های 
اصلی مراکز تخصصی درمانی بیماران خاص بخصوص بیماران هموفیلی 
است؛ ضرورتی که این روزها بهای چندانی به آن داده نشده و در البه الی 
طرح ها و ایده ها گم می شــود. راضیه حنطوش، کارشناس هموفیلی 
اداره بیماری های خاص وزارت بهداشت، چندی پیش عنوان کرده بود  
که طرح ایجاد مراکز جامع هموفیلی همچنان در دستور کار قرار دارد 
و فاز اول کار، تجهیز مراکزی است که نیروی انسانی مهارت دیده دارند. 

البته ممکن است در سال 97 پیش بینی کنیم که در فاز بعدی مراکزی 
را به طور کامل بسازیم.

وی با بیان اینکه سال هاست این طرح تشــریح شده، اما اجرایی نشده 
است، گفت: به هر حال بیمار حق دارد به خدمات مورد نیازش دسترسی 
داشــته باشــد. در عین حال باید به صورت متمرکز این مراکز را ایجاد 
کنیم تا بیمار بداند خدمت مورد نیاز او در مرکز اســتانش وجود دارد 
و از این طریق بیماران از ســرگردانی نجات یابند. قرار بود این موضوع 

در اعتبارات 96 دیده شود. امیدواریم در پایان سال 96 این اعتبار داده 
شود تا در ســال 97 آن را اجرایی کنیم. باز هم رد پای تخصیص های 
بودجه ای و عملیاتی نشدن آن به چشم می خورد؛ این بار اما درزمینه ای 
که با سالمت و ادامه حیات عده ای خاص در ارتباط است. با وجود این اما 
اصفهان که در امر سالمت و بهداشت همیشه حرفی برای گفتن داشته 
است، نزدیک به دو دهه پیش به عنوان پایلوت طرح پیشگیری از تولد 
بیماران هموفیلی انتخاب شد؛ طرحی که با دارا بودن اهدافی مشخص 
اما روندی کند در میان بندها و تبصره های دولت ها به فراموشی سپرده 

شد و به مرحله اجرایی نرسید.
طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی، از هر 10 هزار کودک متولد شده در 
کشور، یک نفر به بیماری هموفیلی مبتال می شود و این درحالی است که 
در استان اصفهان جمعیت بیماران هموفیلی به 500نفر می رسد. سوالی 
که در این میان مطرح می شود، این است که چه تعداد از این 500 نفر 
در دو دهه اخیر متولد شده اند؟ میزان هزینه و امکاناتی که برای درمان 
این افراد توسط دولت در نظر گرفته می شود، می توانست با اجرای طرح 

پیشگیری کاهش یابد که متاسفانه عملی نشد.
در این میان عضو هیئت نمایندگان جامعه هموفیلی ایران در اصفهان 

در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: با 
وجود اینکه اصفهان، خود آغازگر طرح 
پیشــگیری از تولد نوزادان هموفیلی 
بود و از این منظر اصفهــان را پایلوت 
اجرای این طرح کردنــد؛ اما در عمل 
هیچ گاه اجازه ندادند طرح مذکور در 
اصفهان اجرا شود و هم اکنون توسط 
یک خیریه کوچــک در تهران به اجرا 

در می آید.
صبری نقاشیان با بیان اینکه قرار بود 
شــش هزار متر مربع فضــای درمانی 
در چهاربــاغ خواجــوی اصفهان ویژه 
این بیماران تاسیس شــود اما باز هم 
عــده ای مانع ایــن کار شــدند اضافه 
می کند:بیماران هموفیلی واقعا مغفول 

 ماندنــد و در دولت های مختلــف عمال هیچ حمایتــی از این بیماران
 نشد.

سال هاست که از ارائه طرح »ایجاد مراکز جامع ارائه خدمت به بیماران خاص« مانند بیماران هموفیلی  می گذرد؛ اما هر سال این طرح در میان 
بی پولی های نظام سالمت، گم و وعده اجرایش به سال بعد پاس داده می شود. این پاسکاری همچنان ادامه دارد و مسئوالن اداره بیماری های خاص 

وزارت بهداشت اظهار امیدواری می کنند که باالخره این طرح در ابتدای سال 97 به سرانجام برسد.

طبق اعالم 
دانشگاه علوم 

پزشکی، از هر 10 
هزار کودک متولد 

شده در کشور، 
یک نفر به بیماری 

هموفیلی مبتال 
می شود

عکس  خبر 

سارق ۱۵ساله خودرو در اصفهان، دستگیر شد

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

با حضور هیئتی از وزارت بهداشــت ایالت فالندر 
بلژیک در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان، بر 
همکاری های علمی دوطرفه در حوزه بهداشــت و 
سالمت تاکید شد. هیئتی از وزارت بهداشت ایالت 

فالندر بلژیک، در دیدار با طاهــره چنگیز رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برای ایجاد زمینه 
همکاری های بیشــتر با وزارت بهداشت ایران، به 
بررســی نحوه عملکرد مراکز آموزشی درمانی دو 

کشــور پرداختند.هیئت بلژیکی پس از بازدید از 
بخش هاي اورژانــس، مراقبت هاي ویژه، منتخب 
و جراحي اعصاب مرکز آموزشی درمانی الزهرا، با 
چگونگی اجرای طرح تحول سالمت و نحوه خدمات 
شــرکت های تجهیزات صنعتــی، مراکز مختلف 
بهداشــتی، درمانی، تحقیقاتی و دارویی اصفهان 
در این استان آشنا شدند. همچنین در این بازدید، 

هیئت وزارت بهداشت بلژیک از دانش پزشکان و 
تجهیزات به کار گرفته شده در مراکز درمانی مطابق 
با تجهیزات کشــورهای اروپایی رضایت داشتند.

کارین بونن مسئول هماهنگی مراقبت های وزارت 
بهداشت بلژیک، و فابیان دومینگز نماینده دولت 
فالندر در اروپا، از جمله نمایندگان این وزارتخانه 

در سفر به اصفهان بودند.

هیئت وزارت بهداشت ایالت فالندر بلژیک در اصفهان:
تاکید همکاری مشترک در حوزه بهداشت و سالمت

پرنده ای که کشتنش 12 سال 
زندانی دارد

این عقاب با چهره نســبتا جالبش، پرنده  ملی 
کشور فیلیپین اســت و کشتن آن در فیلیپین 

12 سال زندان و جریمه  سنگینی دارد.

پلمب انبار غیربهداشتی 
موادغذایی در اصفهان

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: در 
اجرای طرح ضربت، کارشناس بهداشت محیط 
مرکز خدمــات جامع ســالمت آزادگان، انبار 
نگهداری موادغذایی در مرکــز اصفهان را که 
شرایط کامال غیر بهداشتی داشت، کشف و مهر 
و موم کرد.منصوره ابوفاضلی افزود: در این انبار 
در شرایط کامال غیربهداشتی برای یکی از فست 
فودهای بزرگ اصفهــان موادغذایی نگهداری 
می شــد. به گفته وی انبار مهر و موم و پرونده 

متخلف تحویل مراجع قضایی شد.

 سارق 15ساله خودرو 
در اصفهان، دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرســتان، از دســتگیری 
یک سارق 15ســاله خبر داد که سه خودرو از 
شهروندان اصفهانی سرقت کرده بود.سرهنگ 
حسن یاردوستی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت 
3 دستگاه سواری پراید در یکی از مناطق شهر 
اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران 
انتظامی این فرماندهی قــرار گرفت.این مقام 
انتظامی اضافه کرد: باتوجه به اینکه این سارق 
در همــان حوالی درحال پرســه زنی و عملی 
کردن ســرقت بعدی بود، طی یــک عملیات 

تخصصی دستگیر شد.

اخبار

مفاد آراء
11/402 تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

پیرو آگهی نوبتــی قبلی و به موجب ماده 14 قانــون ثبت ، تحدید حدود 
امالک و مســتغالت زیر واقع در بخش یک ثبتی شهرضا به شرح ذیل 

انجام خواهد شد :
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

2419- فضل اله رئیس زاده فرزند حسن و غیره : ششدانگ یک باب خانه
3204- ملوک ضیائی فرزند حسن : ششدانگ یک باب خانه

4274- رسول خاتمی فرزند اسمعیل و غیره : ششدانگ یک باب عمارت 
و قطعه زمین متصل به هم با توابع

7619- شهرداری شهرضا به شناســه ملی 1400277359 : ششدانگ 
قسمتی از یک قطعه زمین محل کوچه متروکه که به انضمام ششدانگ 
پالکهای 4906 فرعی باقیمانده و 7616 فرعی جمعًا تشکیل یک قطعه 

زمین را داده است
9074- ابراهیم سبزواری فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین

9107- علیرضا رضائی فرزند هوشنگ و غیره : ششدانگ یک باب مغازه 
نیمه تمام با طبقات تحتانی و فوقانی

9110- زهرا صادقی فرزند عبدالحسین : ششدانگ یک باب خانه که قباًل 
پالک 3977 فرعی باقیمانده بوده

9135- نصرت آغا قنادی فرزند محمد علی : ششدانگ یک باب خانه
در روز چهارشنبه  1396/12/09

دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد
14386- محمد باقر جعفری فرزند محمد حسین و غیره : ششدانگ یک 

باب خانه
15884- ابراهیم شایان فرزند ماشااله : ششدانگ یک قطعه زمین

16083- مجتبی موسیلی فرزند اســفندیار : ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور

16086- مهدی بهرامی فرزند بهرام و غیره : ششدانگ یک باب خانه
16154- همه ناز نره گرجی فرزند لهراسب : ششدانگ یک باب خانه

16185- همتعلی احســان بخش فرزند لطف اله و غیره : ششدانگ یک 
باب خانه

16192- علی اکبر رضائی فرزند فتحعلی و غیره : ششدانگ یک باب خانه
16207- فضل اله ماهر فرزند مجید : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

در روز پنج شنبه  1396/12/10
16228- اسماعیل قلعه امام قیسی فرزند قدمعلی : ششدانگ یک قطعه 

زمین پی کنی شده
16262- حسن صادقی فرزند امامقلی : ششدانگ یک باب خانه

16273- افراسیاب جعفری فرزند فرضعلی : ششدانگ یک باب خانه
16276- عارف عابدی فرزند جواد و غیره : ششدانگ یک باب خانه

16277- سید روح اله موسوی فرزند ابراهیم : ششدانگ یک باب خانه
16303- محمد حســین اکبرپور فرزند احمد : ششدانگ یک باب مغازه 

با طبقه تحتانی
16310- علی نصیری فرزند محمد علی و غیره : ششدانگ یک باب خانه 

که قباًل پالک 1137 فرعی باقیمانده بوده

16321- محمد عباسی فرزند جهانگیر : ششدانگ یک قطعه زمین
در روز  شنبه  1396/12/12

16322- پروین فردوســیان فرزند ولی اله : ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه

16329- دالور ارجی فرزند فردوس و غیره : ششدانگ یک باب خانه
16334- کامران حداد فرزند ولی اله و غیره : ششــدانگ یک باب خانه 

نیمه تمام
16335- گل بس فرهمندیان فرزند امیر حســین : ششدانگ یک قطعه 

زمین پی کنی شده
16337- کمال الدین موسوی پور فرزند عزت اله و غیره : ششدانگ یک 

باب خانه
16339- عبداله منصف شهرضائی فرزند سیف اله : ششدانگ یک باب 

خانه
16340- جنت کاظمی فرزند عبدالرسول : ششدانگ یک باب مغازه

16341- محمد دهقان فرزند سیف اله : ششدانگ یک باب خانه
در روز یک شنبه  1396/12/13

16409- آیت اله محمودی فرزند عزیز محمد : ششدانگ یک باب خانه
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

1491- یداله دهقانی فرزند سهراب و غیره : ششدانگ یک باب خانه
5403- بهجت شیرعلی فرزند عزیزاله : ششدانگ یک قطعه زمین

5567- عبدالرضا سالک فرزند علی اکبر و غیره : ششدانگ یک باب خانه
5569- احمد رضا شاه مندی هونجانی فرزند علیمحمد و غیره : ششدانگ 

یک باب خانه
5581- فاطمه نباتی فرزند فضل اله : ششدانگ یک باب خانه

چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد
970- قدراله ایالن قشقائی فرزند صفر : ششدانگ یک باب خانه

1200- مجید کاویانی فرزند کاوس : ششدانگ یک باب خانه
در روز دوشنبه  1396/12/14

2006- سید مراد موسوی فرزند علی اوسط : ششدانگ یک باب خانه
2488- زینب کاویانی درشوری فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب خانه

2511- صدیقه عظیمی فرزند چراغعلی : ششدانگ یک قطعه زمین پی 
کنی شده

2687- علی محمد نجفی فرزند محمد حسین : ششدانگ یک باب مغازه
2704- بابک بابادی عکاشــه فرزند غالمحسین : ششدانگ یک قطعه 

زمین پی کنی شده
2732- تقی محمدی جانبازلو فرزند داراب و غیره : ششــدانگ یک باب 

خانه
2762- شرکت گاز استان اصفهان ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 23727 
اصفهان و شناســه ملی 10101891781 : ششــدانگ یک قطعه زمین 

محصور ) محل ایستگاه حفاظت کاتدی (
2763- رحمت اله دهقان پور فرزند بهرام و غیره : ششدانگ یک قطعه 

زمین
در روز سه شنبه  1396/12/15

2765- مهین نادری فرزند حسین : ششدانگ یک باب مغازه با قدرالحصه 

از راه پله مشاعی
2766- غالمرضا دهقانپور فرزند بهرام : ششــدانگ یــک باب مغازه با 

قدرالحصه از راه پله مشاعی
2767- غالمرضا دهقانپور فرزند بهرام : ششــدانگ یــک باب مغازه با 

قدرالحصه از راه پله مشاعی
2768- الهه دهقان پــور فرزند بهرام : ششــدانگ یک بــاب مغازه با 

قدرالحصه از راه پله مشاعی
2769- الهه دهقان پــور فرزند بهرام : ششــدانگ یک بــاب مغازه با 

قدرالحصه از راه پله مشاعی
2770- رحمت الــه دهقانپور فرزند بهرام : ششــدانگ یک باب مغازه با 

قدرالحصه از راه پله مشاعی
2771- رحمت الــه دهقانپور فرزند بهرام : ششــدانگ یک باب مغازه با 

قدرالحصه از راه پله مشاعی
2772- ناهید دهقانپــور فرزند بهرام : ششــدانگ یک بــاب مغازه با 

قدرالحصه از راه پله مشاعی
  در روز چهارشنبه  1396/12/16

2773- ناهید دهقانپــور فرزند بهرام : ششــدانگ یک بــاب مغازه با 
قدرالحصه از مشاعات و مشترکات از راه پله مشاعی

2774- حبیب اله دهقان پور فرزند بهرام : ششــدانگ یک باب مغازه با 
قدرالحصه از راه پله مشاعی

2775- حبیب اله دهقان پور فرزند بهرام : ششــدانگ یک باب مغازه با 
قدرالحصه از راه پله مشاعی

2776- محمد مهدی صفرپور فرزند فتح اله : ششدانگ یک باب مغازه
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

258- فضل اله فرمانی فرزند غالم و غیره : ششدانگ یک قطعه ملک
551- سید مرتضی مجرد فرزند میرزا آقا : ششدانگ یک قطعه ملک

ششم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد
372- ساالر عبدالی فرزند اســماعیل : ششدانگ یک قطعه باغ که قباًل 

پالک 358.1  فرعی بوده
747- زهرا کوه بر فرزند ابوالقاسم : ششدانگ یک باب خانه

در روز پنج شنبه  1396/12/17
1971- مژگان اسحاقی فرزند احمد رضا : ششــدانگ یک قطعه زمین 

محصور
2255- جمال پور غالم فرزند رحمت اله : ششدانگ یک باب خانه

2857- محمد رضا اسماعیلی فرزند علی و غیره : ششدانگ یک باب خانه
2872- سید محمد موسوی فرزند سید حسن : ششدانگ یک باب خانه

2880- امید مندکیان شهرضا فرزند ولی اله و غیره : ششدانگ قسمتی 
از یک باب خانه بر روی جوی متروکه که به انضمام قسمتی از پالکهای 

140 و 523 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

227- جمعیت هالل احمر شهرضا به شناســه ملی 10100024850 : 
ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان که به انضمام ششدانگ پالکهای 
226 ، 257 ، 258 ، 530 و 714  فرعی جمعًا تشکیل یک باب ساختمان 

را داده است

2809- سودابه آقاسی فرزند یداله : ششدانگ یک باب مغازه
2810- محمد رضا آقاسی فرزند یداله : ششدانگ یک باب خانه قدیمی

در روز  شنبه  1396/12/19
2813- مهین عمو هادی فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب مغازه

2834- سهیال آقاسی فرزند علی : ششدانگ یک باب مغازه
هشتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

191- محمد جواد معیریان فرزند حســینعلی : ششدانگ یک باب مغازه 
سه دهنه

1132- عبدالکریم شــاه نظری فرزند فضل اله و غیره : ششدانگ یک 
باب خانه

نهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد
2648- منیره طحانیان فرزند محمد : ششدانگ یک باب خانه

2651- الهام میرزائی شــهرضائی فرزند عبدالرضا : ششدانگ یک باب 
خانه نیمه تمام

2660- محمد رضا راشدی فرزند حسین و غیره : ششدانگ یک باب خانه
2664- عبدالمجید گالبی فرزند علی و غیره : ششدانگ یک باب خانه

در روز یک شنبه  1396/12/20
2665- زهره شجاعی واجنانی فرزند محمد رضا : ششدانگ یک باب خانه

دهم : شماره های فرعی از 176- اصلی اسالم آباد
934- ساسان پناهی راد فرزند بهمن : ششــدانگ یک قطعه زمین پی 

کنی شده
986- علی تیموری فرزند گودرز : ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده

987- عمران فرهمندیان فرزند نوروز : ششدانگ یک قطعه زمین
988- محمد یار رئیسی فرزند خدا خواست : ششدانگ یک باب خانه

995- مسعود بخشی زاده فرزند قمصور : ششدانگ یک باب مغازه
996- حمید شفیعی علی آبادی فرزند رحیم : ششدانگ یک باب مغازه

در روز دو شنبه  1396/12/21
تعیین و تحدید حــدود به ترتیب از ســاعت 8 صبح در محل شــروع و 
انجام خواهد شــد ، لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین اعالم می شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به 
هم رسانند ، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد ، اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند ، مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلســه تحدید حدود فقط تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت ، معترض می بایســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست اعتراض خود به مراجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره ارائه نماید ، ضمنًا 
چنانچه روز تحدید حدود با تعطیلی پیش بینی نشــده ای مواجه گردد ، 

عملیات تحدید حدود روز بعد انجام خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1396/11/17

 م الف: 983  سید اســداله موســوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

فاطمه کاویانی

طرح پیشگیری از تولد نوزادان هموفیلی بعد از دو دهه در اصفهان هنوز اجرایی 
نشده است؛

رنجی تمام نشدنی!
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کالم حضرت على )ع ( در مورد دگرگونى حال دنیا

پیشنهاد سردبیر:

یکی از نزدیکان امام خمینی )ره( می گوید: یک شب ساعت هفت بود که 
رفتم منزل امام، وقتی خالصه اخبار را شنیدم ، با عجله گفتم بلندشوم 
 نمازم را بخوانم. نمازم را خواندم و برگشــتم خدمــت امام، آقا گفتند

 »احساس می کنم مسئولم اگر به تو نگویم ، من مطلبی را  می خواهم به تو 
بگویم« ، فکر می کنم دستشان را زدند روی سینه شان گفتند»اگر نگویم 
می ترسم مسئول باشم.  شما چرا این قدر اهمال می کنی به نمازت؟« 
گفتم من بیرون بودم ، دانشکده علوم بودم بعد از آنجا هم جای دیگری 
رفتم بعد از آنجا به منزل آمده ام، امام گفتند:»  نه، برنامه ات را جوری کن 
که نمازت اول وقت باشد، می دانی نماز ستون دین است و اگر نماز قبول 
نشود به هیچ عبادتی نگاه نمی کنند«. من گفتم خداوند وقت وسیع برای 
ما قرار داده است ما خودمان نباید ضیقش کنیم فکر می کردم اهمال به 
این است که ما گاهی بخوانیم و گاهی نخوانیم، نه اینکه به اصطالح نماز 
در اول مغرب نباشد و ساعت هفت و نیم یا هشت باشد ولی امام گفتند: 
نه، عدم اهمال و خفیف نشمردن به این است که شما هر کجا هستید نماز 
را اول وقت بخوانید. بعد یک مثالی زدند که اسم او در خاطرم نیست، آقا 
می گفتند یک کسی این طور بوده که در خیابان اگرداشت می رفت و 
صدای اذان را می شنید از ماشین پیاده می شد، کنار خیابان نمازش را 

می خواند.

انقالب اسالمي ايران كه از سال 1342  
سمیه مصور

 
به رهبري امام خميني)ره( آغاز و در 
بيست و دوم بهمن ماه سال 1357 به پيروزي رسيد، بر مبنای تفکر اسالمی 
برگرفته از كالم ا... مجيد و روايات رســيده از اهل بيت )عليه السالم( استوار 
بوده و نهضت بازگشت به قرآن است، نهضتي كه هم از قرآن تغذيه مي كند و 
هم درصدد عمل به آموزه هاي قرآني در تمام صحنه های زندگی افراد است. 
در واقع ريشه انقالب اسالمی ايران قرآن بوده و بقا و پايداری آن نيز در گرو 
پيروی و الگوگيری از فرهنگ قرآن و اهل بيت )ع( است از اين رو در دوران 
پس از پيروزی شکوهمند انقالب اســالمی تالش ويژه ای در آشنايی هرچه 
بيشتر مردم با آموزه ها و معارف قرآنی صورت گرفته است؛ چرا كه بازگشت 
به قرآن  باعث مي شود تا مسلمانان به مبارزه با استعمار برخيزند و در نتيجه 
مبارزه با استبداد به عزت ، افتخار ، سربلندي و از همه مهم تر تقرب به خداوند 

متعال دست يابند.
 دراين نوشتار سعی شده تا فعاليت های قرآنی صورت گرفته پس از انقالب 

اسالمی مورد بررسی قرار گيرد.
قرآن؛ محور حرکت نهادها وسازمان های مختلف

در همان سال های ابتدايی پيروزی انقالب در جهت گسترش فعاليت های 
قرآنی سازمان تبليغات اسالمي به موازات تاسيس در سال 1360   به تشکيل 
بخش دارالقرآن الکريم با حضور جمعي از چهره هاي برتر قرآني و انقالبي كشور 
و به تبع آن كانون هاي قرآن در دفاتر اســتاني خود با هدف نهادينه  كردن و 
گسترش و تعميق فعاليت ها و فرهنگ قرآني در سطح جامعه اقدام كرد كه اين 
بخش  با توجه به گسترش سريع دايره فعاليت ها و افزايش انتظارات جامعه  
با تغيير ساختار تشــکيالتي به يکي از موسسات وابسته به سازمان تبليغات 

اسالمي تحت عنوان سازمان دارالقرآن الکريم تبديل شد.

سازمان دارالقرآن الکريم  از ابتداي شکل گيري  خود نسبت به ابداع و اجراي 
فعاليت هاي جديد، موثر و منحصربه فرد در عرصه قرآني كشــور اقدام كرده 
است كه به عنوان نمونه مي توان به مواردي همچون تصحيح و نظارت بر چاپ 
و نشر قرآن،  پژوهش، طراحي و برگزاري دوره هاي مدون تربيت معلم، مدرس 
و داور قرآن كريم در رشــته هاي قرائت، حفظ، مفاهيم و تفسير قرآن،  اعزام 
قاريان قرآن به اقصي نقاط كشور و ساير كشورها، اجراي گسترده آموزش هاي 
عمومي قرآن كريم در سطح كشــور در قالب طرح هايي چون »بسيج قرآن 

آموزي« و»طرح رمضان«، »نهضت قرآن آموزي« و. . . اشاره كرد.
در كنار اين ســازمان، وزارت فرهنگ وارشاد اســالمی در سال 1380 اقدام 
به تشــکيل مركزی تحت عنوان مركز هماهنگی، توســعه و ترويج فرهنگ 
قرآنی كشور كرده كه اين مركز نيز توانسته  با برگزاری كالس های مختلف 
قرآنی  درشاخه های حفظ، ترجمه ومفاهيم ،تفســير وتدبر گام اساسی در 
باب گسترش فعاليت های قرآنی وهمچنين گسترش فرهنگ قرآنی بر دارد.

برگزاری آزمون های سراسری حفظ، ترجمه ومفاهيم، تدبر و... كه هر ساله 
افراد بسياری خصوصا جوانان را با خود همراه می كرد گوشه ای از فعاليت های 

اين سازمان بود.
مسابقات قرآن 35 ساله می شود

از ديگر فعاليت های قرآنی برگزار شــده پس از انقالب اسالمی می توان به 
برگزاری مسابقات بين المللی قرآن كريم اشاره كرد كه به همت سازمان اوقاف 
وامورخيريه جمهوری اسالمی ايران همزمان  با ايام بعثت پيامبر اكرم)ص( با 

حضور قاريان و حافظان قرآنی از كشورهای مختلف اسالمی برگزار می شود، 
مسابقاتی كه رهبر معظم انقالب عنايت ويژه ای به برگزاری آن دارد و هر ساله 

پس از پايان اين رقابت ، شركت كنندگان به ديدار رهبری می روند.
 ثبت نام مرحله نخست سی و پنجمين دوره مسابقات بين المللی قرآن كريم 
از اول بهمن ماه سال جاری  شروع شده و تا بيست و نهم فروردين  سال 97 

ادامه می يابد.
حجت االسالم علی محمدی، رييس ســازمان اوقاف و امور خيريه كشور در 
مراسم افتتاحيه سی و چهارمين دوره مسابقات سراسری قرآن كريم كشور 
درباره جايگاه فعاليت های قرآنــی در قبل و بعد از انقالب اســالمی گفت: 
براساس واقعيت ها در قبل از انقالب اسالمی توجه به قرآن و مفاهيم قرآنی در 
كشورمان جايگاهی نداشت ولی ايران به بركت انقالب در فعاليت های قرآنی 
ممتاز جهان اســت و  براســاس رهنمود مقام معظم رهبری، ايران اسالمی 

پرچمدار قرآن در عصر كنونی است.
سازمان اوقاف وامور خيريه كشــور همچنين در راستای منويات رهبری بر 
تربيت ده ميليون حافظ قرآنی اقدام به برگزاری مسابقات سراسری حفظ در 
كشور كرد كه از سال 91 الی 95 پنج دوره از اين آزمون با حضور هزاران نفر 

حافظ قرآنی برگزار شد.
تعامل مشترک معاونت قرآن و عترت ارشاد و سازمان امور خیریه 

در اجرای برنامه های قرآنی
اهميت اثر بخشــی فعاليت های قرآنی و جلوگيری از مــوازی كاری در اين 

فعاليت ها سبب شد تا معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سازمان اوقاف و امور خيريه كه متوليان اصلی برنامه های قرآنی در كشور 
هستند در راســتای ايجاد هماهنگی و تعامل برای اجرای برنامه های قرآنی 
با يکديگر نشســتی را برگزار كنند كه در اين نشســت قرار شــد با توجه به 
سياست ياد شــده، زمينه های فعاليت و برنامه های مشترک در دستور كار 
قرار بگيرد از اين رو تصميم گرفته شــد كه با برگــزاری آزمون واحد، زمينه 
فعاليت مشــترک فراهم آيد و آزمون سراســری حفظ و مفاهيم قرآن كريم 
 امســال با همکاری اين دو ارگان به صورت مشترک در اســفند ماه برگزار 

می شود.
همچنين قرار است در راســتای همگرايی اين دو دســتگاه جشنواره ملی 
مشکات و  جشنواره آيات كه در حوزه توليدات رسانه ای قرآنی  اعم از فيلم، 

مستند، موشن گرافييک و...فعال  است به صورت مشترک برگزار شود.
اختصاص یک شبکه به قرآن

راه اندازی  شبکه قرآن ومعارف اسالمی، برگزاری طرح های قرآنی با مشاركت 
صدا و سيما و سازمان های مربوطه در هر سال ، گسترش فعاليت های بانوان 
در حوزه علوم قرآنی خود شــاهد ديگری بر اين ادعاســت كه حركت قرآنی 
در قبل از انقالب كه به صورت خيلی محــدود در بين مردم و در هيئت های 
 محلی جريان داشــت با پيروزی انقالب به صورت گســترده ای ادامه يافت؛

 به طوری كه حتی در روســتاهای كوچک هم مردم به آموزش قرآن وقرائت 
آن روی آورده اند .

 اكنون كه كشــور در مســير رســيدن به پيشــرفت همه جانبه اسالمی و 
 تمدن نوين اســالمی قدم گذاشــته، بيش از بيش بازگشــت بــه معارف 
برگرفته از قرآن واهل بيت )ع( احساس می شود. هرچند فعاليت های قرآنی 
 افزايش چشــمگيری يافته؛ اما هنوز فرهنگ قرآنی در جامعه پياده نشــده 
و اميد اســت يادگيری وآموزش قرآن وعمل به آن  به موازات يکديگر عمل  

كند.

بررسی وضعیت قرآنی کشور پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی؛

ایران اسالمى، پرچمدار قرآن در جهان است

با خدای خود خلوت کنید
مرحوم حاج اسماعيل دوالبی می فرمود: »خداوند ما را بزرگ آفريده اســت و برای ما نقشه دارد. اميدوارم او را و 
افعالش را بپذيريم. روح پذيرش، ذكر خداست. در شبانه روز يک ربع يا ده دقيقه، برای خدا خلوت كن. نيمه شب، 
نماز هم نمی خواهی بخوانی نخوان ولی بنشين و جسم و روح و هســتی خودت را نقد بگذار در مقابل خدا. بگو: 
خدايا دنيا خيلی شلوغ است. خودت می دانی كه عالمی كه در آن زندگی می كنيم شلوغ است. می خواهم ده دقيقه 
بنشينم تا خستگی ام در برود. شبانه روز به كار مشغولم يا نماز می خوانم يا راه می روم يا برای فردا خياالت می كنم. 
همه وقت در كارم، حتی در خواب هم كار می كنم. چند دقيقه اجازه بده در محضر شما بنشينم. اين را به خودتان 

بگوييد. بنشينيد با خدای خودتان خلوت كنيد.«
برگرفته از كتاب »طوبای محبت«

شرح حدیثدر محضر  بزرگان

مل
ی تا

دک
ان

اخبار قرآنی 

شرح بیداری دل
آيت ا... علی فروغی می فرمايد: بشر امروز آن قدر خود را مشغول كرده كه ديگر وقت وتوجهی برای شنيدن صدای 
دل برای او باقی نمانده است.دليل اينکه سفارش به تهجد و شب زنده داری شــده و فرموده اند شب برای مناجات و 
عبادت بياييد، اين اســت كه چون در آرامش و خلوت شب كه اشتغاالت كمتر است، می توان صدای دل را شنيد و 
به كلمات آن گوش جان سپرد!در هياهو و مشــغوليت هايی كه در طول روزوجــود دارد، فکر و ذهن و خيال آدمی 

همگی مشغول اند، از اين رو صدای دل شنيده نمی شود!
وقتی انسان به صدای دل گوش نداد، آن گاه پای دل در گل فرو رفته و موجب می شــود،تمام فرصت های تعالی 
آدمی ضايع شــود. دراين حال اســت كه دربــــاره آدمی می گويند:»َذْرُهْم يَْأُكُلوا َو يََتَم تَُّعوا َو يُلِْهِهُم اأَلََمُل َفَس 
ْوَفَيْعلَُم وَن . بگذار بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد؛ ولی به زودی خواهند فهميد«!يعنی با فراموش 

كردن حــرف دل، آدمی به عالم حيوانيت تنزل پيدا می كند!

 برگزاری مسابقات قرآن ویژه طالب 
و خانواده های حوزه علمیه اصفهان 

دهمين دوره مسابقات قرآن ويژه طالب و خانواده های حوزه علميه اصفهان، 
19 بهمن ماه امسال و همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می شود. اين مسابقات 
در رشته های حفظ، تفسير، ترتيل و نهج البالغه برگزار می شود.  ثبت نام برای 
شركت در اين مسابقات از 17 دی ماه آغاز شده و تا 30 دی ماه نيز ادامه داشت. 
انتظار می  رود بيــش از يک هزار نفر از طــالب و خانواده های آنها در مقاطع 
مختلف سنی در اين مسابقات شــركت كنند. گفتنی است؛رشته تفسير و 

نهج البالغه آن در ارديبهشت ماه سال 97 برگزار خواهد شد

همزمان با ایام ا... دهه فجر؛
 طرح پویش »ختم سوره مبارکه فجر«

 برگزار می شود
 اتحاديه تشکل های قرآن و عترت كشور، به منظور ترويج آموزه های قرآن 
كريم و تبليغ فرهنگ انس با قرآن در ايــام دهه مبارک فجر پويش »ختم 
سوره فجر« را در شــبکه های اجتماعی تلگرام و ســروش برگزار می كند. 
عالقه مندان برای شركت در اين طرح می توانند با مراجعه به كانال اتحاديه 
تشکل های قرآن و عترت كشور)اتقان( در اين ختم جمعی مشاركت كنند.

طرح پويش تالوت قرآن كريم با شــروع دهه مبارک فجر، 12 بهمن آغاز و 
تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت.عالقه مندان برای پيوستن به طرح پويش، 
  https://t.me/etghan می توانند در ايام دهه مبارک فجر به كانال اتقان

مراجعه كنند.

حكم لمس
 »باسمه تعالی« و »ا...«

سوال: لمس كــردن »باسمه تعالی« يا »ا...« كه به جای كلمه »اهلل« می نويسند، بدون وضو چه حکمی دارد؟
پاسخ: امــــام می فرمايند: مس اسمای باری تعالی يا جزئی از آنها - به هر زبان و كيفيتی كه نوشته شده 

باشد - بدون وضو جايز نيست.]1]
آيت ا... بهجت: »باســمه تعالــی« را به دليل وجود ضمير )ـــــه( در آن، نمی توان بدون وضومس كرد 
ولی سه نقطه)...( و »ا...« اشکال ندارد؛ اما اگر حرف »الف« به نيت جزو اسم جالله نوشته شده باشد، جايز 
 نيست. آيات عظام:خامنه ای، سيستانی و مکارم: اشــکال نــدارد )هر چند بهتر اســت كه مس نکنند(.

آيت ا... صافی: بنابر احتياط واجب بدون وضو مس نکنند.

سفر غیر واجب بدون اجازه شوهر 
سوال: حکم ســفر غير واجب زن بدون اجازه شــوهر چيست؟ پاسخ: اگر زن بدون اجازه همسرش به سفری 
برود كه بر او واجب نباشد، سفر معصيت است و بايد در آن سفر، نماز را تمام بخواند ولی اگر مثل سفر حج 

واجب باشد، بايد نماز را شکسته بخواند.
 منبع: توضيح المسائل امام خمينی)ره(، برگرفته از كتاب »احــکام ويژه بانوان«، محمد حسين فالح زاده، 

نشر معروف، 1395 ،ص 1

امام علی عليه السالم فرمودند :َما َقاَل النَّاُس لَِشْیٍء »ُطوبَی لَُه« إاِلَّ َوَقْد َخَبَأ لَُه 
ْهُر يَْوَم ُسوٍء. هرگز مردم به چيزی نگفتند »خوشا به حال آن«؛ جز اينکه  الدَّ

روزگار روز بدی را برای او پنهان )و فراهم( كرد.
امام عليه السالم در اين گفتار حکيمانه به نکته مهمی اشاره می كند 
و می فرمايد : »هيچگاه مردم به چيزی نگفتند خوشا به حال او؛ مگر 
اينکه روزگار روز بدی را برای آن پنهان و فراهم ساخت«؛ )َما َقاَل النَّاُس 
ْهُر يَْوَم ُسوٍء(. معادل »ُطوبی لَه«  لَِشْیٍء »ُطوبَی لَُه« إاِلَّ َوَقْد َخَبَأ لَُه الدَّ

در فارسی »خوشا به حال او« است، »ُطوبی« مؤنث »أْطَيب« به معنای 
بهتر و پاكيزه تر است.

برای اين جمله كوتاه و پرمعنا دو تفسير وجود دارد : نخست اينکه چون مردم 
چيزی را بستايند، حسودان، حسادتشان تحريک می شود و در زوال آن كوشش می 

كنند. به همين دليل جمعی معتقدند بايد نعمت های چشمگير را ازنظر حسودان مخفی داشت كه در مقام دشمنی 
ْث( نعمت های الهی را آشکار سازد ولی در  َِّک َفَحدِّ ا بِِنْعَمِة َرب با آن برنيايند. درست است كه بايد انسان به مقتضای )َوأَمَّ

برابر حسودان، استثنايی وجود دارد. 
به همين دليل حضرت يعقوب عليه السالم به فرزندش يوسف عليه السالم سفارش كرد كه خواب خود را كه نشانه اوج 

عظمت او در آينده است، از برادران حسود پنهان كند.
تفسير ديگر اينکه همه چيز دنيا در حال دگرگونی و زوال است؛ امروز ممکن است همه درباره شخص معينی تعريف و 
تمجيد كنند و نعمت های الهی را برای او كامل بدانند و بگويند: خوشا به حال او كه مشمول چنين نعمت هايی است؛ 
اما چيزی نمی گذرد كه دگرگونی های طبيعت دنيا، دامان او را می گيرد، ثــروت از ميان می رود، قدرت رو به افول 
می گذارد و جوانی و سالمت به پيری وبيماری منتهی می شود و اينجاست كه ستايش كنندگان سابق انگشت حيرت 

به دندان می گزند. 
نمونه اين مطلب همان است كه در داستان قارون، اواخر ســوره »قصص« در قرآن مجيد آمده است. قرآن می گويد: 
َُّه لَُذو َحظٍّ َعِظيٍم(؛ )روزی  نَيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوتَِی َقاُروُن إِن َِّذيَن يُِريُدوَن الَْحَياَة الدُّ »)َفَخَرَج َعلَی َقْوِمِه فِی ِزيَنِتِه َقاَل ال
قارون( با تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها كه خواهان زندگی دنيا بودند گفتند: »ای كاش همانند آنچه 

به قارون داده شده است ما نيز داشتيم! به راستی كه او بهره عظيمی دارد!«.
اما هنگامی كه عذاب الهی آن مغرور خودخواه خود برتربين را فرا گرفت وقصرهايش در درون خاک مدفون شدند، آنها 
َِّذيَن تََمنَّْوا َمَکانَُه بِاالَْْمِس  كه ديروز آرزوی زندگی او را می كردند به كلی دگرگون شدند و به فرموده قرآن »)َوأَْصَبَح ال

َُّه الَ يُْفلُِح الَْکافُِروَن(؛  ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر لَْوالَ أَْن مَّنَّ اهلُل َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا َويَْکَأن يَُقولُوَن َويَْکَأنَّ اهللَ يَْبُسُط الرِّ
و آنها كه ديروز آرزو می كردند به جای او باشند )هنگامی كه اين صحنه را ديدند( گفتند: »وای بر ما! گويا خدا روزی را 
بر هركس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد يا تنگ می گيرد! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نيز به قعر زمين 
فرو می برد!  ای وای گويی كافران هرگز رستگار نمی شوند!«. احتمال سومی در تفسير اين جمله نيز داده شده است 
كه ما آن را چندان مناسب نمی دانيم و آن اينکه هرگاه مردم شخص يا چيزی را بستايند، افراد شورچشم در ميان آنها 
ممکن است چشم بزنند و سبب زوال آن شوند، ازاين رو عالمه مجلسی؛ در جلد 60 بحاراالنوار در تفسير اين جمله امام 
عليه السالم می گويد : »گاه به ذهن انســان چنين خطور می كند كه در چشم و تاثير آن ممکن است اشاره ای به اين 

معنا باشد، هرچند از بعضی از آيات و اخبار دور است«.
در اشعار منسوب به علی عليه السالم نيز اين معنا آمده است آنجا كه می فرمايد: أَْحَسْنَت َظنََّک بِاالَْيّاِم إْذ َحُسَنْت َولَْم 
تَْخَف ُسوَء ما يَْأتی بِِه الَْقَدُر َوسالََمْتَک اللَّيالی َفاْغَتَرْرَت بِها َوِعْنَد َصْفِو اللَّيالی يَْحُدُث الَْکِدُر هنگامی كه دنيا به تو رو كرد 
به روزگار خوشبين شدی و از عواقب  سوء مقدرات نترسيدی. شب ها را با سالمت گذراندی و مغرور شدی، در حالی كه 

در شب های صاف و آرام ناگهان كدورت ها و ناراحتی ها حادث می شود.  
)شرح و تفسير حکمت 286 نهج البالغه(

کالم حضرت علی )ع ( در مورد دگرگونی حال دنیا

احكام
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 محاصره حاج ملک
 در فرودگاه اصفهان

 حمید حاج ملک، داور خوب گیالنی روز یکشنبه 
دیدار حساس استقالل 
تهران و ذوب آهن را 
سوت زد ولی اتفاق 
عجیب بــرای این 
داور نه در بازی که در 
مســیر بازگشت افتاد. 
زمانی که آتش نشان فوتبال 
ایران به همراه کمک هایش و ناظر بازی به فرودگاه 
رسید تا خود را آماده خروج از اصفهان کند، توسط 
چند هوادار استقاللی دوره شد. این هواداران که 
یکی از آنها صدای خود را در داد و فریاد باال برده 
بود، معتقد بودند حاج ملک با ســوت های خود 
موجبات شکست استقالل را فراهم کرد و تا جایی 
که فریاد »تو سر استقالل را بریدی« در فرودگاه 

اصفهان طنین انداز شد!
پس از این اتفاق ماموران حراســت فرودگاه وارد 
شده و حاج ملک را به سالن ترانزیت هدایت کردند 
و در نهایت موفق شدند این جنجال را بخوابانند. 

 پاسخ محبت ما به استقالل این نبود

پیشنهاد سردبیر:

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن  درباره رفتار تماشاگران 
 اســتقالل گفت: هواداران ذوب آهــن از من انتقاد

 می کردند که چرا ورزشگاه را در بازی با استقالل به 
این شکل بین تماشاگران تقسیم کردید. باید بگویم 
فوتبال برای تماشاگران اســت. هر موقع هواداران 

ذوب آهن یک ساعت قبل از شروع مسابقه سکوها را 
پر کردند، من هم فقط ۱۰ درصد از سکوها را به تیم 
میهمان می دهم حاال می خواهد حریف ما استقالل 
و پرسپولیس باشد یا ســپاهان و فوالد. هواداران ما 
انتظار نداشته باشند وقتی ۲ هزار نفر برای حمایت 

از ذوب آهن در ورزشگاه هســتند، کل استادیوم را 
خالی نگه دارم. 

ســعید آذری افزود :در خصوص اقدام تماشاگران 
استقالل هم باید بگویم پاسخ محبت ما به آنها این 
نبود. ما درهای ورزشگاه را روی تماشاگران استقالل 
بیش از سهمیه خودشان باز کردیم ولی آنها از اول 
کار فحاشی به مدیر باشگاه و حتی توپ جمع کن ها 
را در دستور کار قرار دادند و آخر بازی هم صندلی ها 

را شکستند، این رفتار برای هواداران استقالل دور 
از ذهن بود.

حدود ۲ هزار صندلی که هر کــدام ۴۰ هزارتومان 
قیمت دارد، در پایان بازی شکســته شــد. با این 
حســاب ما ۸۰ میلیون تومان ضرر کرده ایم چون 
نمی خواستیم هیچ تماشــاگری پشت در بماند. در 
این ارتباط شکایت های الزم را می کنیم تا جبران 

ضرر شود.

گالیه مدیر عامل ذوب آهن:
 پاسخ محبت ما به استقالل این نبود

خبر روز

انتقاد رییس فدراسیون 
فوتبال از علی کریمی

مهدی تاج از لحن علی کریمی در اعتراض به 
دست اندرکاران فوتبال 
ایران انتقاد کرد.بعد 
از صحبت های تند 
علــی کریمی که 
نتقاد از مهدی  به ا
تاج و سایر مسئوالن 
فدراسیون فوتبال پرداخت، 
مهدی تاج پاســخ او را داد.رییس فدراسیون 
فوتبال درباره انتقادات علی کریمی گفت: »به 
هر جهت ما هم این انتقــادات را گوش دادیم. 
انتقاد باید لحن خوبی داشــته باشــد و لحن 

کریمی خوب نبود.«

انتقاد روز

 عصبانیت گرشاسبی
 از هموطنان برانکو!

یک گروه دو نفــره از باشــگاه دیناموزاگرب 
این روزهــا در تهران 
زمینه  تا  هســتند 
حضــور صــادق 
محرمــی و محمد 
انصاری در باشگاه 
خود را فراهم کنند و 
این دو بازیکن را برای سال 
آینده جذب کنند. این موضوع وقتی به گوش 
حمیدرضا گرشاســبی رسید، باعث عصبانیت 
سرپرست باشگاه پرسپولیس شد. گرشاسبی به 
قدری شاکی بود که می خواست از حضور این 
دو نفر در ورزشگاه آزادی برای بازی با سپاهان 
جلوگیری کنــد. به هر حال او امیدوار اســت 
همه بازیکنان در پرســپولیس بمانند؛ اما این 
پیشنهادات، گرشاسبی را عصبانی می کند. او از 
بازیکنانی که قراردادشان تمام شده، درخواست 
کرده در ابتدا با باشگاه پرسپولیس مذاکره کنند 

و سپس به سراغ سایر باشگاه ها بروند.

اتفاق روز

رشید مظاهری بعد از پیروزی شیرین ذوب آهن مقابل استقالل 
گفت: این برد، یک برد 9 امتیازی و حتی ۱۲ امتیازی بود، چون 
بقیه رقبا هم بازی هایشــان را مســاوی کردند. در هر صورت به 
مجموعه ذوب آهــن تبریک می گویم و دســت تک تک بچه ها را 
به خاطر تالش شان می بوسم. فاصله مان با پرسپولیس صدرنشین 

زیاد است؛ اما می توانیم دوم شویم.

برد 12 امتیازی

22
مهدی قائدی در ویدئویی که منتشــر شــد خطاب به گزارشگر 
تلویزیونی گفته بود به بازی دربی می رســد و از ســویی رییس 
 بیمارســتان هم گفتــه شــرایط ایــن بازیکن خوب اســت و

 ان شاء ا... به بازی دربی می رسد. 
اما دوران نقاهت قائــدی بیش از اینها طول خواهد کشــید و او 

دست کم تا پایان فصل قادر به بازی کردن نیست.

قائدی به دربی می رسد؟ 

16

افشاگری باقری؛
 حمله لیدرها

 به رختکن تیم قطبی!
کریم باقری ســال گذشــته به عنوان مربی با 
پرسپولیس به قهرمانی لیگ برتر رسید. باقری 
در لیگ هفتم هم به عنــوان بازیکن و کاپیتان 
تیمی کــه افشــین قطبی ســرمربی اش بود با 
پرسپولیس قهرمان شــد.  درباره آن سال و آن 
تیم پرحاشــیه، حرف و حدیث زیــادی وجود 
دارد. باقری این مسئله را تایید و یکی از اتفاقات 

عجیب آن سال را بازگو کرده است.
کریمی گفته: »دودستگی در تیم وجود داشت. 
آقای قطبی با آقای مرزبان درگیری داشتند؛ چرا 
که تفکرات و شیوه کارشــان به هم نمی خورد. 
 با توجــه به همیــن قضیه مرزبــان از تیم جدا 
شد.یادم هســت که در بازی با اســتقالل اهواز 
من دوکارته بودم؛ اما افشین قطبی خواست که 
کنار تیم باشم، قبول کردم؛ اما بعد از تمرین که 
می خواستیم به اهواز برویم، گفتم من نمی توانم 
بیایم. تیم رفت و باخت و لیدرها بعد از بازی به 

رختکن رفتند و اعتراض کردند.
 این کار آنها حتما ســازماندهی شــده بود! من 
که در این چند ســال ندیدم لیدرها به رختکن 
تیــم بیایند! از موقعــی که از اهواز برگشــتیم 
در صحبتــی که با قطبی داشــتم گفتم شــما 
باید قاطــع برخورد کنید، چون ســرمربی تیم 
هســتید. بعد از آن قطبی ســه بازیکن؛ شیث، 
مامانی و نیکبخت را کنار گذاشت و خوشبختانه 
توانســتیم حتی با توجه به کســر شش امتیاز 
در یک لحظه تاریخــی در دقیقه 9۶ توســط 
 ســپهر حیــدری بــه گل رســیده و قهرمان 
شویم. روز باشــکوهی بود، کل استادیوم قرمز 
بود و جزو اتفاقات نادری بود که در فوتبال ایران 

روی داد.«

در حاشیه

اعتراف جهانبخش؛ 
کارم هوشمندانه نبود

در دیدار  یکشنبه شــب آلکمار با رودا، علیرضا  
جهانبخش طــی بازی 
حرکتی نمایشــی را 
انجــام داد و چند 
روپایــی در داخل 
زمیــن زد که این 
حرکــت نمایشــی 
ایرانــی  هافبــک 
مورد اســتقبال هواداران آلکمــار قرار گرفت 
ولی ســرمربی تیم از این حرکت جهانبخش 
خشمگین شــد و این حرکات را شایسته اجرا 
در بــازی ندانســت. جهانبخش پــس از این 
بازی درباره حرکتش که مورد انتقاد سرمربی 
تیمش قــرار گرفت، گفت: »بلــه، این حرکت 
 من باعث تحریک رقیب و تهاجمی تر شدنش 
شــد؛ اما من این کار را عمدی انجــام ندادم و 
به صورت اتفاقــی رخ داد؛ البتــه این حرکت 
چه تصادفی باشد یا نه حرکت هوشمندانه ای 
نبود.« او در ادامه درباره اینکه آیا این اقدامش به 
معنی نشان دادن اعتماد به نفس باالیش است، 
گفت: »نه اصال من این کار را برای نشان دادن 
اعتماد به نفســم انجام ندادم. واقعا این حرکت 

اتفاقی بود«.

اعتراف روز

پیشخوان

هفــت بــرد متوالی 
در کارنامه قلعه نویی

استقالل به شهامت 
امیر باخت

 برانکو: چیزی برای 
پنهان کردن نداریم

چرا افروز کاپیتان تیم 
ملی شطرنج نیست

پیغام هدایتی به ستاره 
طلبــکار پرســپولیس؛ 
شــکایت نکن آخر فصل 

می آیم

مهاجم مد نظر وینفرد شفر باز هم در دقیقه 9۰ از حضور 
در ایران سرباز زد تا مسئوالن این باشگاه را با شوک رو به رو 
کند. بازیکنی که قرار بود بامداد دیروز به تهران سفر و در 
تست های پزشکی باشگاه استقالل شرکت کند در تماس 
با مسئوالن این باشــگاه عذر خواهی کرد تا جذب مهاجم 

خارجی برای استقالل تبدیل به یک معمای پیچیده شود.نکته عجیب اینجا است که »ارتون« بازیکن مدنظر 
استقالل یکشنبه شب تمامی بار و وسایل خود را زودتر به تهران فرســتاد و حتی مسئوالن این باشگاه برای 
تحویل بار وی از فرودگاه امام )ره( اقدامات الزم را انجام دادند؛ اما در نهایت وی برای حضور در ایران عذر خواهی 
کرد! پیش از این الحاجی گرو، بکامنگا، یازالده گومز پینتو و هرمان اکواال به دالیل مختلف نتوانستند با استقالل 
قرارداد ببندند. مسئوالن باشگاه استقالل تا پایان ساعت اداری امروز فرصت دارند لیست بازیکنان خود را برای 

حضور در لیگ قهرمانان به AFC ارسال کنند.

یک خارجی دیگر 
استقالل را قال 
گذاشت!

محمد رضا حسینی پس از تالش جانانه در طول بازی، 
در آخرین دقیقه از مســابقه موفق به گلزنی شــد.این 
بازیکن پرتالش و جنگنده با وجــود عملکرد خوب در 
چند فصل اخیر به نام و آوازه زیادی نرسیده؛ اما در دیدار 
با استقالل بسیار موثر ظاهر شد و این عملکرد به آینده 

فوتبالی او کمک خواهد کرد.
حســینی در دقیقه 9۰ با جایگیری، پرش عالی و رعایت تایمینگ بســیار دقیق، موفق شد با ضربه سر 
استثنایی دروازه حسینی و استقالل را باز و کار اســتقالل را تمام کند. او پس از پایان بازی، این گل را به 
همسر و کارگران کارخانه ذوب آهن تقدیم کرد تا نشان دهد قدردان کارگران این کارخانه نیز هست؛ اما 
تبریک به همسر داستان دیگری دارد. حسینی هفته گذشــته ازدواج کرد و گل ۳ امتیازی به استقالل، 

یکی از اولین هدایای این بازیکن به همسرش بوده است.

تازه دامادی که گل 
دقیقه 90 را به همسرش 
تقدیم کرد

امتیازبازی هاتیمردیف
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لیگ برتر جام خلیج فارس

در آستانه اعزام کمانداران به مسابقات جهانی آمریکا گفته 
می شود فدراســیون از ملی پوشــان درخواست دریافت 
هزینه ۱۴ میلیون تومانی کرده که برخی از کمانداران به 

دلیل مشکالت مالی از این اعزام انصراف دادند.
محمد شــروین اســبقیان، مدیر کل دفتر امور مشترک 
فدراسیون ها و باشــگاه ها درخصوص حاشیه های اعزام 
کمانداران تیم ملی به مسابقات جهانی آمریکا به برنامه تیتر 
اول رادیو ورزش گفت: این مسابقات هر ساله و به صورت 
آزاد برگزار می شود و ربطی به تیم ملی ندارد. در ضمن ۴ 
نفر از بازیکنان قهرمان کشور نیز با هزینه خود یا اسپانسر 

در این مسابقات شرکت می کنند.

رییس هیئت چوگان اســتان اصفهان در حاشــیه افتتاح 
نمایشگاه عکس چوگان در شبستان مسجد شیخ  لطف ا... 
اصفهان اظهارکرد: امسال اتفاقات بسیار بزرگی در حوزه 
چوگان افتاد و پس از پیگیری های زیاد دولت به خصوص 
ســازمان میراث فرهنگی، فدراســیون چوگان و انجمن 
چوگان کشور، چوگان به نام ایران به ثبت جهانی رسید و 
اینکه این رشته به  نام کشورمان به ثبت برسد از آرزوهای 
دیرینه ما بود.حســین جعفری اضافه کرد: در تالش برای 
راه اندازی رشته چوگان در دانشگاه های اصفهان هستیم و 
در این خصوص نیز مذاکراتی را با دانشگاه هایی که رشته 

تربیت بدنی دارند انجام داده ایم.

نوشاد عالمیان به عنوان تنها نماینده تنیس روی میز ایران 
در رقابت های ۲۰۱۸ تور جهانی قطر شرکت می کند.

قطر امســال نیــز همچون همیشــه میزبان یــک دوره 
رقابت های تور جهانی اســت کــه با حضور بســیاری از 
پینگ پنگ بازان برتر جهان برگزار می شــود. عالمیان به 
عنوان تنها نماینده تنیس روی میز ایران در این رقابت ها 
شرکت خواهد کرد. مسابقات تنیس روی میز تور جهانی 
قطر ۱۷ تا ۲۰ اســفندماه برگزار می شود. نوشاد عالمیان 
با هدایت جمیل لطف ا... نســبی در این رقابت ها شرکت 
می کند. حضور در تور جهانی قطر اولین اعزام برون مرزی 

نوشاد عالمیان در سال جاری میالدی به حساب می آید.

 اعزام کمانداران به آمریکا
 با هزینه شخصی!

چوگان به رشته های دانشگاهی 
اضافه می شود

 اعزام نوشاد عالمیان
 به تور جهانی قطر

نتیجه اعتماد به قلعه نویی؛

گرگ باران دیده به داد فوتبال اصفهان رسید
بی شک خوشــحال ترین فرد در این روزهای شیرین سبزپوشان،   سمیه مصور
ســعید آذری اســت که در روزگار ناخوش ذوب آهن، زمانی که 
شاگردان قلعه نویی نتوانسته بودند عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند و در پایین جدول جا خوش کرده بودند 
پشت ژنرال ایستاد و با بیان اینکه قلعه نویی گرگ باران دیده است اظهار امیدواری کرد که روزهای سخت به 

پایان می رسد.
امیر قلعه نویی با شکست استقالل نشان داد بی دلیل نیست که به عنوان یکی از چهره های تاثیر گذار مربیگری 

در تاریخ فوتبال ایران شناخته شده و عنوان پر افتخار ترین مربی تاریخ لیگ برتر را یدک می کشد.
ژنرال که با پیروزی در این دیدار توانسته بود ششمین برد متوالی اش در لیگ برتر را جشن بگیرد و ذوب آهن 
را به عنوان شانس اصلی نایب قهرمانی در لیگ معرفی کند بار دیگر ثابت کرد از آن دسته از مربیانی است  که 

چیزی در چنته دارند و می توانند نتیجه بازی را به سود خویش تغییر دهند.
قلعه نویی که دراین دیدار بازی باخته را با برد عوض کرد بود، پیروزی را حاصل تجربه هایش در طول دوران 
مربیگری معرفی کرد به طوری در کنفرانس پس از بازی تیمش مقابل استقالل که یکی از حساس ترین دیدار 
های هفته بیست ودوم لیگ برتر بود،  گفت : موی سپید را فلکم رایگان نداد / این رشته را به نقد جوانی خریده ام.

تجربه قلعه نویی کمک بزرگی بــه ذوب آهن کرده، تیمی که بازنده لیگ در ســالیان اخیر بود و تکرار نایب 
قهرمانی هایش در دهه هشتاد یک رویا شده بود، این روزها جان دوباره ای گرفته و به تیم اول اصفهان در این 
روزها تبدیل شده و حاال که توانسته به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برسد نگاه ویژه ای به این بازی دارد 
و می خواهد نایب قهرمانی اش در این رقابت ها را با قلعه نویی تکرار کند. از آنجایی که عملکرد خوب قلعه نویی 
در این روزها سبب شده تا مدیران باشگاه های دیگر نیز نیم نگاهی به او داشته باشند و از اینکه نتوانستند او  را به 
تیمشان بیاورند، افسوس بخورند به طوری که  مدیر عامل باشگاه سایپا که علی دایی را روی نیمکت تیمش می 
بیند از اظهار تمایلش برای همکاری با قلعه نویی  سخن بگوید و در گفت و گوبا فارس  مطرح کند که  قلعه نویی 
مربی بزرگی است و هر تیمی دوست دارد که با او با کار کند، مدیران باشگاه ذوب آهن باید برنامه خاصی برای 
نگه داشتن ژنرال در سبزپوشان داشته باشند تا ضمن اینکه بتوانند بازی های خوبی را در آسیا به نمایش بگذارند 
بتوانند برای اولین بار این تیم را به مقام قهرمانی در لیگ برتر برسانند؛ البته این نکته را هم نباید فراموش کرد 
که هنوز تا پایان لیگ، ۸ هفته دیگر فرصت باقی مانده و روند امتیاز گرفتن ذوب آهن باید کماکان ادامه داشته 
 باشد تا بتواند در پایان لیگ، با کسب سهمیه آسیایی، در فصلی که سپاهان در خوش بینانه ترین حالت هم

 نمی تواند نگاهی به لیگ قهرمانان داشته باشد،  برای اصفهانی ها جبران مافات کند.
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، در جلسه ای که با 
حضور اســتاندار و مدیران حوزه تامین و توزیع آب اســتان با موضوع 
اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت کاهش مصرف آب در حوزه های شرب، 
صنعت وکشاورزی برگزار شد گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی کشور و 
استان، اعمال برنامه جامع راهبردی تامین، توزیع ومصرف آب شرب به 
صورت گسترده الزامی است؛ زیرا برای تامین آب شرب مردم در سطح 
استان، صرفه جویی حداقل ده درصدی از سوی مشترکین ضروری است. 
هاشم امینی با اشــاره به برنامه جامع راهبردی تامین وتوزیع و مصرف  
آب شرب در اصفهان گفت: برنامه جامع راهبردی مدیریت تامین، توزیع 
و مصرف آب شرب استان اصفهان، دو محور اساسی را پیگیری می کند 
که یکی حفظ منابع موجود آبی و دوم تالش برای مصرف بهینه منابع 

آب  است.
مهندس هاشم امینی، تسریع وتکمیل ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ را در تامین پایدار آب شــرب مردم بسیار حائز اهمیت دانست و 
اعالم کرد: تدابیر باید در جهت راه اندازی هر چه ســریع تر سامانه دوم 
آبرســانی به اصفهان بزرگ مدنظر قرار گیرد؛ چرا که با روند افزایشی 
جمعیت استان، سال هاســت که ظرفیت تصفیه خانه آب اصفهان به 
تنهایی پاسخگوی نیاز مشترکین در تمام فصول سال نیست؛ به ویژه در 
زمان پیک مصرف و این درحالی است که در سال های اخیر با تدابیری 
که  شرکت آبفای اســتان اصفهان مدنظر قرارداده، هم اکنون بیش از 
85درصد آحاد مشترکین اصفهان الگوی مصرف آب را رعایت می کنند.

وی ضمن تشکر از اســتاندار فهیم اصفهان که نقش بارزی در مدیریت 

جامع آب استان به نحو مطلوب ایفا می کند، درایت و تدبیر ایشان را در 
به کارگیری تمامی ظرفیت های نرم افزاری، سخت افزاری و مغزافزاری 
استان جهت گذر از بحران کم آبی یا در واقع ســازگاری با کمبود آب 
مدنظر قرارداد و گفت: بازنگری و مهندسی مجدد در فرآیندهای آب در 
صنعت، به منظور جایگزینی روش های پرمصرف در فرآیندهای صنعتی 
با روش های کــم مصرف به کمک تجهیزات کاهنــده مصرف یا تغییر 
فرآیند؛ استفاده مجدد از پساب های خروجی تصفیه خانه های فاضالب 
جهت تامین آب مورد نیاز صنایع؛ استفاده از فناوری های نوین و ارتقای 
سطح فناوری های مرتبط با سامانه های پایش فرآیندهای تصفیه آب و 
بازیافت پساب در صنایع؛ تبیین موضوع آب مجازی و اجرای اهداف آن 
در مصارف آب در بخش صنعت در راستای جلوگیری از هدررفت منابع 
آب، از جمله مواردی هستند که می تواند منجر به وابستگی کمتر صنایع 

آب بر به حوزه زاینده رود باشد.
 مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان، به کارگیری سیاست های 
تشویقی را ازجمله مواردی دانســت که منجر به مصرف صحیح آب در 
میان مشترکین می شود و در ادامه گفت: پیشنهاد می شود برای ترغیب 
هر چه بیشتر مردم به مصرف بهینه آب، بسته تشویقی برای مشترکین 
کم مصرف لحاظ شود و مشــترکین پر مصرف را با اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری، با اســتفاده ازظرفیت کارشناســان و هنرمندان، به 
مصرف صحیح آب ترغیب کنیم. وی اعالم کرد: در ســال های اخیر با 
همگرایی و همکاری ویژه ای که میان بخش های مختلف شــرکت به 
وجود آمد، توانســتیم باوجود چالش های موجود، آب شــرب مردم را 
تامین کنیم که در این میان می توان به استفاده از سیستم تله متری، 
تله کنترل، سامانه نجما، هوشمندسازی شــبکه توزیع، پایش اماکن 
پرمصرف، باغات، شناســایی انشــعابات غیرمجاز، نشــت یابی شبکه 
های توزیع و خطوط انتقال آب و اجــرای برنامه های مختلف فرهنگی 
بااستفاده از ظرفیت هنری و در نهایت اطالع رسانی جامع درخصوص 
مصرف صحیح آب به همه مردم اشاره کرد که با بهره گیری از ظرفیت 

رسانه های دیداری، شنیداری، دیجیتال و مکتوب بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان، در دیدار با مهرعلیزاده با توجه به  روند افزایشی جمعیت هشدار داد:

ظرفیت تصفیه خانه آب اصفهان جوابگو نیست

خانه تاریخی »روغنی زاده« بازسازی می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 حمایت از کودکان آسیب دیده 
در مناطق زلزله زده؛

بازاریبراینوعدوستی
دغدغه و نگرانی جمعــی از خیرین اصفهانی 
برای کمک به هموطنان زلزله زده، به ویژه زنان 
و کودکان آســیب دیده در مناطق روستایی، 
به راه اندازی بازارچــه ای از محصوالت متنوع 
و دســت ســاز در محل بازار بین المللی گل و 
گیاه ســپاهان واقع در ســورچه منجر شد که 
عایدات حاصــل از فروش این کاالهــا به این 
گروه از هموطنان اختصــاص می یابد. یکی از 
خیرین فعال در این عرصه، به خبرنگار روزنامه 
زاینده رود گفت: مردم با حضور در این نمایشگاه 
و با خرید اقالم، عالوه بر تامین مایحتاج خود، 
با اختصاص عایدات حاصل از فروش این کاالها 
به کودکان مناطق زلزله زده کمک می کنند. 
وی گفت: این بازارچه تا 4 اسفندماه در روزهای 
جمعه از ساعت 11 الی 18 به میزبانی بازار گل 

و گیاه سپاهان دایر است. 

برگزاریاردوییارانامام
مهدی)عج(دراصفهان

20 اردوی فرهنگی یاران امام مهدی )عج( ویژه 
دانش آموزان پایه نهم، بــا محوریت و موضوع 
مهدویت در بنیــاد مهدویــت و آینده پژوهی 

استان اصفهان ، تا 25 بهمن برگزار می شود.
به گزارش ستاد اردوی بسیج دانش آموزی، این 
برنامه فرهنگی تربیتی توســط سازمان بسیج 
دانش آموزی و با همکاری اداره کل آموزش و 
پرورش و بنیاد مهدویت و آینده پژوهی برگزار 

می شود.
در این اردو، دانش آموزان بــه محض ورود به 
محل برنامه، ضمن توجیه شــدن درخصوص 
برنامه هــای اردو و دریافت چفیه و پیکســل 
مهدویت، در جشــن و برنامه بصیرتی شرکت 
می کنند و پس ازحضور در جلســه خودمانی 
با مربیان خــود، بین آنها  کیک تولد تقســیم 
می شــود؛ در ادامه دانش آموزان از نمایشگاه 
»والشمس« که دارای 14 غرفه  است، بازدید 

می کنند.
الزم به ذکر است در این برنامه به دانش آموزان  
مجموعه ســواالتی داده می شــود که پس از 
پاسخ، باید به حوزه دانش آموزی تحویل دهند 
و به عنوان بخشــی از  نمره دفاعــی پایه نهم 

محسوب می شود.

مسئول فرهنگی حوزه علمیه اصفهان 
خبر داد:

اجرای20برنامهفرهنگی
حوزهعلمیهدردههفجر

مســئول فرهنگی مرکز مدیریت حوزه علمیه 
اصفهــان، از برنامه ریزی و اجــرای 20 برنامه 
شاخص فرهنگی و دینی، ویژه ایام ا... دهه فجر 

در سطح مدارس علمیه اصفهان خبر داد.
حجت االسالم امیر حســین مستاجران اظهار 
کرد: همزمان با ایام ا... دهه فجر، واحد فرهنگی 
ذیل معاونت تهذیــب و تبلیغ حــوزه علمیه 
اصفهان، ویژه برنامه هایی را با محوریت دینی، 
انقالبــی و بصیرتــی، خاصه طــالب مدارس 
 علمیه اســتان طــرح ریزی کــرده و در حال 

اجراست.
وی با بیان اینکه حضور و مشارکت حداکثری 
مردم در صحنــه های مختلــف جامعه، جزو 
اصول انقالب اسالمی اســت، گفت: از این رو 
برگزاری دهمین دوره مسابقات قرآن و عترت 
حوزه علمیه اصفهان، برگزاری مسابقه بزرگ 
کتابخوانــی چهــل تدبیر و حضور پرشــور  و 
شعور قشر روحانیت در راهپیمایی 22 بهمن، 
 در رأس برنامه هــای حوزه علمیــه اصفهان 

قراردارد.

 مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری خبر داد:

پیشبینی۴میلیاردتوماناعتبار
برایمناسبسازیشهر

مشــاور مناسب ســازی معاونت شهرســازی و 
معماری شهرداری اصفهان اظهارکرد: در بودجه 
سال ۹۷ شهرداری اصفهان، چهار میلیارد تومان 
اعتبار برای مناسب ســازی محورهــای پیاده، 
پارک ها و بوستان ها، نصب ســت های ورزشی، 
تجهیز سرویس های بهداشــتی و مناسب سازی 
ســاختمان های وابسته به شــهرداری اصفهان 

پیش بینی شده، اما هنوز نهایی نشده است.
علیرضــا ابراهیمیــان با بیــان اینکــه بودجه 
مناسب سازی شهرداری سال جاری چهار و نیم 
میلیارد تومان بوده اســت، تصریح کرد: کاهش 
بودجه مناسب سازی به نســبت کاهش درآمد 

شهرداری در نظر گرفته شده است.
مشــاور مناسب ســازی معاونت شهرســازی و 
معماری شــهرداری اصفهان گفت: بر اســاس 
شاخص سنجش و ارزیابی مناسب سازی شهری، 
باید ساالنه پنج تا شش درصد در مناسب سازی 
رشد داشــته باشــیم؛ اما تحقق رشد شاخص ها 
نیازمند تامین بودجه است. البته با توجه به رعایت 
ضوابط مناسب ســازی پیاده روها و خیابان های 
جدیداالحداث و پارک هایی کــه به مرور تعمیر 

می شود، تفاوت شاخص جبران می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی ورزشی سپاهان خبر داد:

باماصفهان
زیرپایویلچرنشینان

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی 
ورزشی سپاهان اظهارکرد: مناسب سازی  و ایجاد 
دسترسی آسان به ایستگاه های تله کابین صفه، 
در اولویت برنامه های شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی ورزشی سپاهان قرار دارد. علی معینی 
با بیان اینکه معلــوالن و توان خواهان می توانند 
با استفاده از تله کابین و از بام صفه، شهر زیبای 
اصفهان را مشــاهده کنند، ادامه داد: با توجه به 
اینکه معلوالن امکان دسترسی به ایستگاه های 
تله کابین را نداشتند، مناسب سازی ایستگاه های 

تله کابین صفه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی 
ورزشی ســپاهان، با بیان اینکه رمپ های ویژه 
در کنار راه پله هایی احداث شده است که مردم 
به واســطه آنها وارد ایستگاه می شــدند، گفت: 
در مکان هایی که نیاز به نصب باالبر و آسانســور 
داشــت، اقدامات الزم انجام شــده؛ اما بخشی 
از اقدامــات نیاز به مصوبه داشــت که در مرحله 

مطالعات و تصویب است.

معاون عمران شهرداری، با تکذیب 
نشست تقاطع 25 آبان مطرح کرد:

مسدودبودنپلبهدلیلعملیات
اجرایدرزهایانبساطیاست

 معاون عمران شهری شهرداری اصفهان درباره 
نشست پل 25 آبان اظهار داشت: این پل نشست 
نکرده است؛ بلکه باید گفت زمانی که پلی احداث 
می شود پس از یک سال عملیات اجرای درزهای 

انبساطی و انقباضی روی آن اجرا می شود.
ایرج مظفر با بیان اینکه هیچ اتفاقی برای تقاطع 
غیر همســطح 25 آبان اصفهان رخ نداده است، 
افزود: طبق روال معمول، عملیات اجرای درزهای 

انبساطی اجرا می شود.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در این راســتا طبیعی اســت که مسیر پل 
برای عملیات اجرای درزهای انبســاطی بسته 
باشد. از قبل هماهنگی های الزم با پلیس راهور 
و اطالع رســانی از طریق رســانه های جمعی به 
شــهروندان فهیم اصفهان صورت گرفته که طی 
روزهای مشخص، مسیر این تقاطع غیر همسطح 

بسته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، 
درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال زنان 
اظهار کرد: دوره آموزشی »مدیریت توانمندسازی 
زنان درحوزه اشتغال« توسط این معاونت به مدت 
۳0 ساعت ویژه کارشناسان امور بانوان فرمانداری ها 

در کل استان برگزار شد.
سهیال اثنی عشــران درخصوص اقدام انجام شده 
در شبکه ســازی، هم افزایی و افزایش راهکارهای 
مشارکت زنان، افزود: سلسله نشست های دوماهه 
ویژه بانوان عضو دوره پنجم شورای شهر برگزارشد 
که ۶۳ نفر از زنان عضو شــوراهای اسالمی شهرها 
و 50 نفر از زنان عضو شــوراهای روستایی، با طرح 
ساماندهی مشاغل خانگی و چگونگی اشتغال برای 

بانوان آشنا شدند.
وی با بیــان اینکه در حــوزه کاریابــی، خانم های 
جوینده کار از طریق اداره کل کار و امور اجتماعی 
در استان ثبت نام کرده اند، گفت: در حوزه مشاغل 
خانگی، باالی ۹۶ درصد تسهیالت مشاغل خانگی به 

خانم های متقاضی این امر در استان اصفهان پرداخت 
شده است. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان در خصوص اجرای تفاهم نامه منعقدشده 
معاونت امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با 
صندوق کارآفرینی امید، گفت: تعــداد ۷2 پروژه 
کارآفرینی در سطح اســتان اصفهان بررسی شد و 
از این تعداد، 52 پروژه به صندوق کارآفرینی امید 

اصفهان برای اخذ تسهیالت معرفی شدند.
اثنی عشــران بــا تاکید بــر اینکه تدویــن برنامه 
توانمندســازی و کارآفرینی بانوان استان، توسط 
اتاق بازرگانی اصفهان در حال پیگیری است، تصریح 
کرد: به منظور برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی 
درخصوص طرح های مرتبط با اشــتغال از جمله 
طرح های رونق اقتصادی، فراگیر اشــتغال، الگوی 

توسعه مشاغل خانگی، هماهنگی های الزم با اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه معاونت امور بانوان اســتانداری 
اصفهان در حال تهیه و تدوین لیســت بانوان نخبه 
در عرصه فعالیت های اقتصادی اســت، گفت: این 
معاونت، به برگزاری اتاق فکر، حمایت از اشــتغال 
سبز و توســعه آن با هدف اجرایی کردن طرح های 
توســعه کارآفرینی و کســب و کارهای سبز ویژه 
دختــران فارغ التحصیل دانشــگاهی و همچنین 
توسعه مشارکت و توانمندســازی زنان روستایی 

اقدام کرده است.
وی با اشــاره به اینکــه از طرح هــای کارآفرینی 
و اشــتغال زایی با رویکــرد فرهنگــی، تفریحی و 

گردشــگری حمایت می شــود، افزود: در راستای 
تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاســت جمهوری با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، پرداخت تسهیالت به 
زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و دختران مجرد 

باالی 40 سال در نظر گرفته شده است.
اثنی عشران در خصوص پرداخت هزینه مهدکودک 
به زنان شاغل اظهار کرد: به بانوان شاغلی که فرزند 
زیر شش ســال دارند، به عنوان کارکنان رسمی و 
پیمانی تمام ادارات، ماهیانــه مبلغ ۹5 هزار تومان 

پرداخت می شود.
وی در خصوص راهکارهای تسهیل در امر اشتغال و 
خواسته های زنان، گفت: ایجاد شبکه های ارتباطی 
میان زنان فعال اقتصادی، برگزاری نشســت های 
تخصصی با فعاالن اقتصادی، حمایت از کارآفرینان 
و فعاالن حــوزه کارآفرینــی، برقــراری ارتباط با 
شــرکت های دانش بنیان و پیگیری بازارچه های 
فروش دائمی از شهرداری ها، نقش مهمی در ترویج 

و توسعه کارآفرینی بانوان دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان:

دخترانمجردباالی۴0سال،تسهیالتاشتغالدریافتمیکنند

 رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
گفت: هوای اصفهان که از روز شــنبه بــا پایداری جو 
روبه رو بوده، به سمت گرمی و آلودگی رفته است و این 

روند تا فردا ادامه دارد.
حســن خدابخش اظهار داشــت: بررســی نقشه های 

هواشناسی، بیانگر جوی نسبتا پایدار طی دو روز آینده در اســتان اصفهان است. وی بیان داشت: بر این 
اساس تا فردا در اکثر نقاط استان، آسمان صاف تا قسمتی ابری بوده و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشــاره به اینکه در مناطق غربی و شمال شرقی 
گاهی افزایش ابر وجود دارد،  تصریح کرد: از فردا با ورود موج ناپایدار، افزایش ابر در اکثر مناطق استان و 
بارش در مناطق غربی وجود دارد. وی اعالم کرد: دمای هوا در اکثر مناطق استان اصفهان بین دو تا سه 

درجه افزایش خواهد داشت.

مسئول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام گفت: در 
کشور بالغ بر 400 هزار نفر در انجمن معتادان گمنام 
عضو هستند که 20هزار نفر از آنها در استان اصفهان 

روند بهبودی را دنبال می کنند.
عبدالرضا جعفری اظهار کرد: انجمن معتادان گمنام، 

به »ان ای غیر انتفاعی« معروف است و از افرادی تشکیل شده که مشکل اصلی زندگی شان مصرف مواد مخدر 
بوده و به قطع مصرف تمایل دارند. جلسات این انجمن به دو صورت باز و بسته تشکیل می شود؛ جلسات بسته 

تنها مخصوص معتادان بهبود یافته بوده و شرکت عموم مردم در جلسات باز آزاد است.
مسئول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام تصریح کرد: جلســات به صورت مداوم در مقاطع زمانی صبح، 
ظهر، عصر و شب در حال برگزاری است و در کشور بالغ بر 400 هزار نفر در این انجمن عضو هستند. 20هزار 

نفر در انجمن استان اصفهان روند بهبودی را دنبال می کنند.

رییس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اصفهان:

هوایاصفهانگرم
میشود

مسئول روابط عمومی انجمن معتادان 
گمنام اصفهان:

20هزارمعتاد،روند
بهبودیرادنبالمیکنند

جانشــین ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در آیین 
گرامیداشت دهه فجر در مســجد چهارسوق، اظهار کرد: انقالب 
اسالمی ما دســت آمریکا را از منافعش قطع کرد؛ چراکه مبنای 
انقالب عدم تکیه بر شــرق و غرب بود و اســالم و والیت فقیه را 
مبنای خود قرار داد. از ابتدای انقالب اسالمی، دشمنان در حال 
 تهدید انقالب بوده اند و آشوب های اخیر، از آخرین اقدامات آنها 

بود.

سردار مجتبی فدا با بیان اینکه وقتی دشمن متوجه شد نمی تواند 
ازطریق جنگ، کشــور را از بین ببرد به نفوذ متوسل شد، افزود: 
از نمونه هــای نفوذ، تغییر موضع شــخصیت هایی اســت که از 
فعالیت های انقالبی خود فاصله گرفتند. از دیگر اقدامات دشمن، 
محدود کردن حوزه نفوذ جمهوری اســالمی به درون مرزهای 

کشور بود.
وی با بیان اینکه در اغتشاشــات اخیر، قرار بود یا نظام اسالمی را 

از بین ببرند یا اینکه بین مردم و مســئوالن و جناح های مختلف 
اختالف افکنی کنند، تاکید کرد: در مقدس ترین مکان، مشــهد 
مقدس که میدان شهداســت و همواره محل آغاز تشــییع پیکر 
شهدا بوده، اغتشاشــات را آغاز کردند و از آن روز به بعد هر روز 
فراخوان دادنــد و برای مثــال در روز اول تجمعــات، خبرنگار 
 رادیو فردا را که از رســانه های بیگانه بود، در اصفهان دســتگیر 

کردیم.

جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( استان، با تشریح اهداف پشت پرده دشمن در آشوب های خیابانی اخیر خبرداد:
دستگیریخبرنگاررادیوفردادراغتشاشاتاصفهان

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهارکرد: منطقه یک شهرداری دارای 
سطح وسیع 810 هکتاری اســت که در حال حاضر حدود 82 هزار نفر در 
آن ساکن هستند. این منطقه حریم بسته ای از نظر جغرافیایی دارد که هم 

محدودیت و هم فرصت محسوب می شود.
مهین شــکرانی افزود: با توجه به اینکه منطقه یک، بافتی قدیمی و معابری 
تنگ و باریک با گذرهــای کم عرض دارد، مهم تریــن اقدامی که باید مورد 
توجه قرار گیرد، بهبود عبور و مرور شــهروندان اســت؛ زیرا در حال حاضر 
گلوگاه های ترافیکی زیادی در منطقه  وجود دارد که البته بســیاری از آنها 

آزادسازی شده است.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه بافــت متراکم منطقه، 
دسترسی به زمین های مناسب پارکینگ ســازی را دشوار می کند، تصریح 
کرد: منطقه یک به عنوان چهارراه شهری قلمداد می شود که پنج بیمارستان 
مهم را در دل خود جای داده که به تمامی شهر، استان و دیگر شهرهای کشور 
سرویس دهی می کند؛ به همین دلیل تردد در این منطقه زیاد است. از سوی 
دیگر تعدد خانه های تاریخی و میراثی در این منطقه باعث شده دسترسی به 

زمین های مناسب برای احداث پارکینگ دشوار شود.

شــکرانی با بیان اینکه بافت فرســوده منطقه یک پراکنده است، گفت: در 
حال حاضر حدود ۳0 درصد کل مســاحت منطقه یک را بافت های فرسوده 
تشکیل می دهد و شــهرداری برای بهبود این بافت ها و افزایش انگیزه برای 
مردم، بسته تشویقی ساخت و ساز را با تخفیف ۷0 درصدی ارائه کرده است.

وی افزود: برای تعدادی از بافت های فرسوده می توان طرح تجمیع را اجرا کرد 
تا مالکان خانه های واقع شده در محدوده بافت های فرسوده شهر پالک های 

کوچک خود را با همکاری هم به پالک های بزرگ تر تبدیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازسازی خانه تاریخی روغنی زاده در محله علی قلی آقا 

با اعتبار یک میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد تا به مرکز فرهنگی تبدیل 
شود؛ این پروژه ســال آینده به اتمام می رســد.مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: شبکه آبرسانی فضای سبز و احداث کلکتور خط شرقی- 
غربی منطقه یک و احداث یک منبع آب، از دیگر پروژه های منطقه به شمار 
می رود که امیدواریم باوجود وضعیت بحران آب، این پروژه به بهینه ســازی 
مصرف آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز کمک کند.وی افزود: پروژه های 
زیادی در مقیاس های کوچک محلی از جمله پیاده رو سازی ها، آسفالت معابر 

فرعی و ساماندهی تقاطع ها نیز در حال اجراست.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:
خانهتاریخی »روغنیزاده«بازسازیمیشود
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انســان باید ابتدا هدف و یا اهداف خود را در 
زندگی و یا کاری که می خواهــد انجام دهد، 
به طور دقیق و مشخص، ترسیم کند. طبیعی 
اســت که این هدف، باید شفاف، معقول، قابل 
دست یابی، بدون افراط و تفریط، مطابق توان و 
استعداد خود و واقع بینانه باشد نه بلند پروازانه 
و خــارج از توانایی  های شــخص. در غیر این 
 صورت، وقتی با مشــکالت و موانع ســختی 
رو به  رو شــود، نا امید و دلسرد شــده، از ادامه 
کار، منصرف می  شود و خود را ناتوان و بی  اراده 

می بینید.
باید برای تمــام کارها و فعالیت  های شــبانه  
روزی، برنامه   ای مدون و منظم داشته باشید. 
بدین منظور از جدولی اســتفاده کنید که در 
ستون افقی آن، ساعات شبانه  روز و در ستون 
عمودی، ایام هفته را یادداشت و تمام کارهای 
روزانهـ  خواب، استراحت، ورزش، مطالعهـ  را 
در آن درج کنید و هر فعالیتی را در زمان خاص 
خود، در جدول بنویسید و هیچ زمانی را بدون 

کار، خالی نگذارید.
 هر روز صبح با نگاهــی به آن برنامه، به اجرای 
دقیق آن بپردازید و شب ها، قبل از خواب، آن را 
محاسبه و ارزیابی کنید. شایسته است همچون 
یک محاســبه   گر جدی و قاطع، فعالیت های 
روزانه و میزان موفقیت خــود در انجام دادن 
آنها را بررسی کنید و در صورت موفقیت، خود 
را تشویق و در صورت تخلف و سهل   انگاری در 

اجرا، خود را تنبیه کنید.
وقتی می گوییم من آدم شکســت خورده ای 
هستم، بی اســتعدادم و عوض شدنی نیستم، 
درواقــع، حکــم محکومیــت خــود را صادر 
می کنیم. دســتور دادن، فرآیند شدن است و 
ما را دستورات می سازند. سعی کنید دستورات 
خوبی به خودتان بدهید. شــما با خودتان چه 

می گویید؟ 
فرهنگ ذهن و زبان شما، مثبت است و نیرو زا و 
یا منفی است و نیرو بر؟ تنها زمانی یک مسئله یا 
یک مشکل غیر قابل حل می شود که فکر کنید 
غیرقابل حل اســت. با ایمان داشتن به امکان 
وجود راه حلــی برای مشــکالت، راه حل ها را 
جذب می کنید. به خودتان حتی اجازه صحبت 
یا فکر درباره ناممکن بودن راه حل ها را بدهید.

مهارت زندگی

چگونه عادت به تعویق انداختن 
کار ها را ترک کنیم؟ 

مساوات در تقسیم غنایم   
چون جنگ حنین به پایان رســید و غنایم تقســیم شــد، عده ای از 
اعراب کــه در آن جنگ حاضر بودنــد و هنوز ایمان نداشــتند، پیش 
روی پیامبر)ص( مــی دویدند و می گفتند: یا رســول ا... ما را نیز بهره 
ای ببخش. چنان ازدحام کردند که پیامبــر )ص( به درختی پناهنده 
شد و آنها عبای را از دوش مبارکش کشــیدند. فرمود: عبایم را بدهید، 
به خدایی که جانم در دست اوســت اگر به اندازه درخت ها روی زمین 
شتر و گاو و گوسفند در اختیار من باشد بین شما تقسیم می کنم. دراین 
هنگام مویی از کوهان شتر چیده و فرمود: به خدا سوگند از غنایم شما 
به مقدار این مو اضافه بر خمس تصرف نمی کنم و آن را نیز به شما می 
دهم . مردی از انصار برخاست و رشته بافنده ای آورد و عرض کرد: من 
این نخ را بر داشتم که جل ) پاالن( شــترخود را بدوزم! فرمود: آنچه از 
این نخ حق من است به تو بخشیدم. مرد انصاری گفت: اگر وضع چنین 
 دقیق و دشوار است احتیاج به این رشته ندارم و رشته بافنده را بر زمین

 انداخت.

لباس سرخ
 یکی از زهاد نزد  منصور دوانیقی، خلیفه دوم عباســی آمد و او را پند 
و نصیحت می داد، در اثنای نصیحت گفت: وقتی درســفرهای خود به 
کشور چین رفتم، پادشــاه عادلی آنجا بود. روزی به مرضی مبتال شد و 
قوه شنوایی اش کم شد. وزیران خود را حاضر کرد و گفت: دچار مرض 
مشکلی شده ام و  قوه شــنوایی را از دســت داده ام  و زار زار بگریست. 
گفتند: اگر قوه شنوایی ضعیف شــده خداوند به برکت عدل و انصاف 
پادشاه را عمردراز دهد. پادشاه گفت: شما در اشتباه هستید و فکر شما 
از حقیقت دور افتاده است ،من بر حس شنوایی نمی گریم که خردمند 
داند عاقبت وجود جمله اعضا فانی خواهندشد، من بر آن می گریم که 
اگر مظلومی استغاثه و فریاد کند و داد طلب کند، من آواز او نشنوم و در 
انصاف او ســعی نتوانم کرد. پس امر کرد تا در همه شهرها که هر کس 
 مظلوم واقع شــد لباسی سرخ بپوشــد، تا از دور ماموران شاه به دادش

 برسند.

باغ 
کاغذی

نخستین دفتر »الموت نامه« مجموعه ۲۹ مقاله از»عنایت ا...               
مجیدی« در قلمرو سلسله های تاریخی، قلعه ها و استحکامات 
نظامی، رجال و نام آوران، سکه شناسی، آبادی ها، روستاها و 

دهکده ها، امامزاده ها، سفالینه ها و سنگ قبرها منتشر شد.
 سرزمین الموت بخش گســترده ای از شمال و شمال شرقی 
استان قزوین است که در دامنه کوه های سربه فلک کشیده 
البرز مرکزی و در کنار دره بزرگ شاهرود واقع است.نام الموت 
طی روزگاران به افســانه ها پیوســته و آنچه که روند رازآلود 

الموت و حوادث تاریخی آن را تشــدید کرده اســت، دوری 
گزیدن از پژوهش های روشمند تاریخی - فرهنگی و تن دادن 
به شنیده های مشهور ولی نامعتبر در یکصد سال اخیر است.

با ثبت دژ تاریخی حســن صباح در فهرست آثار ملی کشور و 
چندین فصل پیاپی کاوش های باســتان شناسی در عرصه و 
حریم قلعه، بسیاری از زوایای پنهان آن آشکار و باطل بودن 
افسانه ها آشکار گشت و زمینه ثبت جهانی »منظر تاریخی-  

طبیعی دره الموت« فراهم شد.

الموت نامه عدالت

۳ - ستاره دریایی
ستاره دریایی یک بی مهره ستاره شکل است که معموال 
یک دایره مرکزی و پنج بازو دارد. برخی گونه ها بازوهای 
بیشــتری دارند، اما رایج ترین آنها پنج بازو است. بیشتر 
ستاره های دریایی اصال ســریع حرکت نمی کنند و تنها 
چند ســانتی متر در دقیقه حرکت می کنند. ستاره های 
دریایی از برون اســتخوان بندی ســخت خود به عنوان 
مکانیزم دفاعی برای حفاظت در برابر شــکارچیانی مثل 
مارها، خرچنگ ها و حتی سایر ستاره های دریایی استفاده 

می کنند. 
۴ - حلزون باغی

حلزون باغی نوعی حلزون خاکی است. حلزون های بالغ 
صدف سخت مارپیچی دارند. آنها بسیار آهسته و حدود 
۱.۳ سانتی متر در ثانیه حرکت می کنند. معموال مخاطی 
ترشح می کنند که کمک می کند به طرز جالبی حرکت 
کنند. آنها می توانند وارونه حرکت کنند و مخاطشــان 

کمک می کند به ســطوح بچســبند و در برابر کشیده 
شــدن مقاومت کنند. عالوه بر پوسته سخت، حلزون ها 
از مخاطشان برای حفاظت در برابر شکارچیان استفاده 
می کنند، چون بوی نامطبوع و مــزه بدی دارد. عالوه بر 
این مکانیســم های دفاعی، گاهی حلزون ها خودشان را 

به مردن می زنند. 
۵ -حلزون بدون صدف

این نوع حلزون صدف ندارد و در آب یا خشــکی زندگی 
می کند. مثل حلزون های باغی تنها ۱.۳ ســانتی متر بر 
ثانیه سرعت دارند. بیشترشان  دوست دارند برگ و مواد 
ارگانیک مشابه را بخورند؛ اما سایر حلزون های صدف دار و 
بی صدف را هم شکار می کنند. معموال شاخک هایی روی 
سرشــان دارند که در انتهای آنها نقاط چشمی قرار دارد 
که نور را حس می کند. حلزون ها یک مخاط لزج ترشــح 
می کنند که بدنشان را می پوشاند و به آنها کمک می کند 

حرکت کنند و به سطوح بچسبند. 

کندترین حیوانات روی زمین )2(
دانستنی ها

حرف حساب

یک تکه از خودت را برای روز مبادا نگه دار
هیچ وقت یکی را با همه وجودت دوست نداشته 
باش، یک تکه از خودت را نگه دار برای روزهایی 

که هیچ کس را به جز خودت نداری.

»کافکا در کرانه«
هاروکی موراکامی

روبات، مجری جدید تلویزیون شد! 

ژاپن در عرصه روباتیک پیشتاز است و تاکنون روبات هایی با توانمندی 
باال در این کشور طراحی شده اســت. درهمین راستا قرار است برای 
نخستین بار در جهان، یک روبات انســان نما با نام اریکا )Erica( از 
آوریل ۲۰۱۸ به عنوان مجری تلویزیون ژاپن نقش آفرینی کند و جای 

یک نیروی انسانی را بگیرد.
این روبات انسان نما که ظاهری شبیه به یک زن ۲۳ ساله دارد نتیجه 
تالش محققان علــوم روباتیک در دانشــگاه های اوزاکا و کیوتو و نیز 

موسسه بین المللی تحقیقات روباتیک ATR در سال ۲۰۱۴ است.
»هیروشــی ایشــیگورو« یکی از طراحان این روبات می گوید: اریکا 
شبیه ترین روبات انسان نمای اندرویدی و هوشمند به انسان است و 
توانایی درک سوال های دیگران را دارد. همچنین می تواند به راحتی 
و با تغییر حاالت چهره خود، به سواالت مخاطبان پاسخ بدهد. ازآنجا 
که این روبات می تواند نوشته ها را به صورت روان بخواند و به راحتی 
روی صندلی بنشیند و مناسب ایفای نقش مجری در تلویزیون است.

جدول شماره 2351

 افقی
۱- از بازیگران مرد مجموعــه تلویزیوني )حلقه 

سبز( - نیم سال تحصیلي
۲- دومین قله مرتفع ایران - پسر مازندراني - نام 

دیو در شاهنامه
۳- محل وسیع - واداشته شده

۴- خوشه آسماني - جزیره اي در خلیج فارس 
- تیرانداز

5- نام ترکي - راهنمایي کردن - اســتواري در 
اندیشه و اراده

6- زنده به آب - فرقه اي مذهبي در عربستان - 
بانوي تعجب کرده

7- نمایش غــم انگیز خنده دار - چیســتان - 
سرگردان

۸- اکسید کلسیم - ازشــخصیت هاي نمایش 
نامه - کینه جو

9- ماجرا - پهناور - فرمانده
۱۰- جدید - همشیره - سنگواره

۱۱- از توابع اســتان تهران - خوشــبو کننده 
شیریني - جشنواره معتبر سینمایي جهان

۱۲- اداره کننده - بهشــت - محل نمایش اثار 

هنري
۱۳- از علــوم خفیه در باور قدما - هم داســتان 

ابسال
۱۴- رزمنده - نظافتچي شهر - بوسه

۱5-  رنگ - گردش سیاره روي مدار بیضي شکل 
به دور خورشید

عمودی 
۱- مجازات شرعي - عفیف - نوعي پارچه لطیف 

نخي
۲- بي نظیر - ارمغان سفر - اتمسفر

۳- فالني - اسبابي در چرخ خیاطي - فاقد آبادي 
و امکانات زندگي

۴- از صنایع ادبي - فرقه اي از صوفیان
5- خجسته و مبارک - خانه خدا در مکه معظمه 

- ستایش
6- باالی زانو - اشاره - بیماري کم خوني

7- غیر واقعي - باالرفتن - جاي بچه در شــکم 
مادر

۸- مخفف اینک - کنترل خودکار - پراکندگي
9- از قهرمانــان رمان بینوایــان - نوعي ورزش 

گروهي - کتاب زرتشت
۱۰- پایتخت غنا - گندیدگي - تشت لباسشویي

۱۱- عدل و انصاف - کتاب آسماني حضرت داود 
)ع( - نخ خیاطي

۱۲- لیاقت و شایستگي - استان غربي
۱۳- ملک افراسیاب - شیشــه آزمایشگاهي - 

پیشواي دین بودایي
۱۴- نشانه مفعول - پي در پي - جنگ نادر شاه 

افشار و پادشاه هند
۱5- رهایي بخش - قسمتي از خانه هاي قدیمي 

- چه چیز
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شهری با خانه های ۵  هزار تومانی!

جالب است بدانید منطقه ای به نام فوگری در ایالت بایرن آلمان وجود 
دارد که اجاره هر خانه در آن کمتر از ۱ یورو؛ یعنی حدود 5 هزار تومن 
است! جالب تر اینکه اجاره خانه های این منطقه از حدود 5 قرن پیش 
تاحاال تغییری نکرده!فوگری در سال ۱5۱6 توسط جوانی ثروتمند و 
شخص خیری به نام یاکوب فوگر ساخته شد. هدف او از ساختن این 
مجموعه، درســت کردن جایی بود تا افراد نیازمند و کسانی که توان 
پولی ندارند بتوانند در آن اسکان پیدا کنند. امروزه در روستای فوگری 
در مجموع 67 خانه، ۱۴7 آپارتمان؛ یک کلیسا و یک ساختمان اداری 
وجود دارد؛ البته زندگی در اینجا راحت نیست و هر کسی اجازه اقامت 
را ندارد.فقط افرادی در اینجا می توانند زندگی کنند که برخی شروط 
را داشته باشند. اینکه از افراد کم بضاعت و واقعا تهیدست باشند، به 
کسی بدهکار نباشند، حداقل ۲ سال هم در آوکسبورگ )شهری در 
نزدیکی فوگری( زندگی کرده باشند و شرایطی دیگری که مسئولین 

این منطقه اعالم می کنند را داشته باشند. 

  قاب روز

کارناوال ونیز با قدمت 1۰۰۰ سال

سیره بزرگان
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