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به بهانه پیدا شدن دخترک مجروح در خمینی شهر؛
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سپاهان قهرمان کجاست؟

فانوس به دست پرافتخار!
20 امتیاز و در رده سیزدهم جدول رده بندی لیگ برتر! به 
اندازه کافی باورنکردنی هست آن هم برای تیمی که عنوان 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر را یدک می کشد و حاال باید برای نیفتادن 
با تیم های ته جدولی رقابت کند و نگران باشــد مبادا سپیدرودرشت و 

استقالل خوزستان جای این تیم را در رده های پایینی بگیرند! ...



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2352 | چهارشنبه 18 بهمن 1396 | 20 جمادی االولی 1439

این بخشی از سخنان رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی دوم بهمن 
ماه بود؛ اما متاسفانه از چند روز پیش شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز و 
به خصوص دالر بوده ایم که در حال حاضر به 4 هزار و 800 تومان هم 

رسیده است.
سیدمحمد جواد ابطحی یکی از نمایندگانی است که در پی اعتراضات 
شدید به دولت برای افزایش نرخ ارز و دالر، پایش به دادگاه هم باز شده 
است. وی در این باره گفته:»یکی از مســائلی که به خاطر آن دادگاهی 

شدم، موضوع ارز است. سال گذشته از بنده به خاطر خبری که در بعضی 
از اتاق فکر ها و محافل اقتصاددانان مکتب نیاوران شــنیده بودم مبنی 
بر اینکه نرخ واقعی ارز باید ۷000 تومان باشد و آن را در یک سخنرانی 

اعالم کردم، شکایت شد.«
سید ناصر موسوی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی و رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان درباره افزایش قیمت دالر و همچنین به وجود 
آمدن مشکالت بیشتر معیشتی برای مردم به  زاینده رود گفت: یکی از 

نکاتی که به ویژه دولت یازدهم بسیار روی آن مانور می داد این بود که 
دولت دهم توان کنترل نوســانات بازار ارز را نداشت. روحانی با تاکید و 
قسم یاد کرد که:» اگر من توان رفع مشــکالت را نداشتم اصال کاندیدا 

نمی شدم و این توانمندی را در خود دیدم که مشکالت را حل کنم«
وی افزود: از یکی دو ماه گذشــته شاهد نوســانات در بازار ارز به طور 
محسوس بودیم که هر روز افزایش پیدا می کند و دولت به بهانه هایی از 
جمله ازدیاد سفرهای زیارتی در این برهه از سال، نزدیک شدن به سال 
نوی میالدی و افزایش قیمت دالر در این ایام به منتقدان پاسخ داد؛ دولت 
اعالم کرد که از بهمن و اسفند معموال این نرخ ها کاهش می یابد؛ اما با 
گذشت  نیمه اول بهمن  همچنان شاهد افزایش نرخ ارز هستیم که به 4 

هزار و 800 تومان هم رسید.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: با این نوسانات و 
اختالف قیمتی که بین ارز مبادالتــی و ارز بازار آزاد وجود دارد؛ درآمد 
دولت افزایش پیدا می کند و باعث رفع بعضی از بدهکاری ها خواهد شد  
که شاید دولت به خاطر همین مســئله به دنبال برطرف شدن افزایش 
قیمت آن نیست. الرگانی با تاکید بر اینکه همه دولت ها شعار تک نرخی 
شدن ارز را سر می دهند، گفت: اکنون شاهد هستیم مبلغی که دولت 
در بودجه عنوان می کند، 3 هزار و 500 تومان بوده که اختالف آن با آزاد 
بیش از هزار و 200 تومان است و  این اختالف منطقی نیست. سرمایه 
گذاران و تولیدکنندگان با این اختالف و افزایش قیمت ارز نمی توانند 

تصمیم بگیرند و هر روز نگران تغییر نرخ ها هستند.
 موســوی الرگانی در ادامه افزود : اگر دولت در حال حاضر نیاز بازار را 
فراهم کند و مقداری ارز به بازار تزریق کند قطعا شــاهد کاهش قیمت 

ارز و دالر خواهیم بود. 

با وجوداینکه از سوی دولتمردان سخنانی مبنی بر ثبات قیمت ها در بازار 
ارز عنوان می شود؛ اما مردم در واقعیت شاهد ثبات در این بازار نیستند 
و برخالف سخنان رییس جمهور، خیالشــان از این بابت راحت نیست.

ادامه روند افزایش و تغییر قیمت ها در بازار ارز به خصوص دالر که مردم 
 بیشــتر با آن درگیر هســتند؛ افزایش بی اعتمادی ها نسبت دولت را 

در پی خواهد داشت.

هدیه معنادار پاپ به اردوغان
گاه هدیه ای کوچک بیش از هــزاران واژه معنا در 
بردارد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، 
در پایان دیدار خصوصی با رییس جمهوری ترکیه 
در واتیکان، به وی »فرشــته صلح« اهدا کرد. پاپ 
فرانسیس گفت: »این فرشــته  صلحی است که بر 
عفریت جنگ غلبه می کند.« او فرشته صلح را نماد 

دنیای مبتنی بر صلح و عدالت دانست.

استقرار سامانه های جدید 
دفاعی در حومه حلب و ادلب

یک فرمانده ائتالف حامی دمشق اعالم کرد، ارتش 
سوریه اقدام به استقرار ســامانه های پدافند هوایی 
جدید در جبهه های درگیری در حومه ادلب و حلب 
کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی افزود: 
این سامانه ها حریم هوایی شمال سوریه را پوشش 
خواهند داد. این تحول بعد از سقوط جنگنده روسی 

با یک موشک دوش پرتاب در استان ادلب بود.

ادعای »لیبرمن« درباره غزه
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار حفظ آرامش 
در نوار غزه شــد و ادعا کرد که این رژیم قصد آغاز 

جنگ جدید علیه این منطقه را ندارد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلسطین؛ آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نشست 
فراکســیون پارلمانی حزب »اســرائیل خانه ما« 
ادعا کرد که مانورهای اخیر ارتش صهیونیســتی با 
مشارکت نیروهای آمریکایی در اطراف نوار غزه هیچ 

ارتباطی با حمله به نوار غزه ندارد.
وی مدعی شــد که رژیم صهیونیستی قصد حمله 
نظامی به نوار غزه را ندارد و باید آرامش اوضاع در این 

منطقه حفظ و مسائل موجود بررسی شود.

»پایگاه های نظامی مخفی 
آمریکا« لو رفت

به دنبال افشــای نقشــه پایگاه های نظامی آمریکا 
توســط یک نرم افزار تلفن همــراه، پایگاه خبری 
اسپوتنیک طی گزارشی اقدام به انتشار فهرستی از 
پایگاه های نظامی آمریکا کرد که واشنگتن سعی در 

مخفی نگه داشتن آنها دارد.
چندی پیش انتشــار خبری مبنی بر افشای نقشه 
پایگاه هــای نظامی آمریکا توســط یــک برنامه و 
اپلیکیشــن موبایلی، به یکی از اخبار پــر بازدید و 
داغ رســانه های جهان تبدیل شد؛ خبری مبنی بر 
اینکه شرکت »استراوا« سازنده برنامه های مدیریت 
تمرینات ورزشی که از »جی پی اس« گوشی تلفن 
همراه برای ردگیری و مکان یابی محل فعالیت های 
ورزشی کاربرانش اســتفاده می کند، عمال اقدام به 
افشای موقعیت پایگاه های نظامی آمریکا کرده است.

نیروهای آمریکایی قصد خروج 
قریب الوقوع از عراق را ندارند

وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که نیروهای 
آمریکایی قصد ندارند به زودی از عراق خارج شوند.
در ادامه بیانیه فاش شده است آمریکا و عراق توافق 
کردند که ماموریت های نیروهای آمریکایی در عراق 
به آموزش نیروهای ارتش این کشــور و باال بردن 
ســطح آمادگی آن برای مبارزه با تروریسم تغییر 
پیدا کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد 
که »وزارت نامبرده قصد خروج قریب الوقوع هیچ 

نظامی آمریکایی از عراق را ندارد.«

در پی  افزایش  قیمت دالر؛

خیال مردم راحت نیست

 »خیال مردم از بابت دالر راحت باشد. به نفع دولت نیست که دالر را باال ببرد تا مخارجش را تامین کند. ما اول سال درخصوص نرخ ارز 
پیش بینی می کنیم و من به مردم به صراحت می گویم دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.«

 افشای توافق امارات
 با استرالیا برای جنگ با ایران

وب ســایت اینترپرتر وابســته به موسســه 
سیاســت های بین المللی استرالیا در مقاله ای 
به قلم »راجر شاناهان« به موضوع روابط ایران 
و استرالیا پرداخته اســت . گزارشی که معتقد 
است استرالیا، نوعی جنگ پشت پرده با ایران 
دارد. در بخشــی از این گزارش مــی خوانیم: 
در میان طیف وســیعی از اســناد حســاس و 
 مخفیانــه دولتی در اســترالیا که به نســخه 
» فایل های مخفی کابینه «مشهور است ، طی 
هفته گذشته فهرستی به بیرون درز پیدا کرده 
که حاوی اطالعاتی قابل تامل است . یکی از این 
گزارش های مخفی با نام »برنامه ریزی دو جانبه 
با امارات متحده عربــی در دفاع از منافع آن در 
تقابل با خصومت های ایران « در سال 2012، 
توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. عنوان 
این سند مسائل زیادی در مورد آنچه بر سر آن 
تصمیم گیری شده و چه تصمیمی گرفته شده 

را روشن می کند.

 جمع آوری امضا 
برای استیضاح آخوندی

نماینده آســتارا در مجلس از جمع آوری امضا 
جهت اســتیضاح وزیر راه و شهرسازی به علت 

سوءمدیریت حوزه راهداری کشور خبر داد.
به گزارش نامه نیوز؛ ولی ا... داداشی از جمع آوری 
امضا در نشســت علنی روز گذشته مجلس به 
منظور اســتیضاح عباس آخونــدی وزیر راه و 
شهرسازی خبر داد.به گفته این نماینده مجلس؛ 
پیش بینی می شود که این استیضاح با ۷0 الی 

80 امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شود.

معاون رییس جمهور عراق:
 ایران در شرایط بحرانی

 به عراق کمک کرد
معاون رییس جمهور عراق در گفت وگو با سفیر 
ایران در این کشور، از حمایت های تهران از بغداد 
در نبرد با داعش در شرایط بحرانی قدردانی کرد. 
»اسامه النجیفی« که میزبان »ایرج مسجدی« 
سفیر ایران در این کشور بود، تاکید کرد: ایران 
شایسته تشکر است، زیرا در شرایط بحرانی، به 
عراق کمک کرد.  وی افزود: ایران کشــور مهم 
و همسایه ای دوســت برای عراق است و مهم 
است که ما برای تثبیت امنیت و صلح با یکدیگر 

همکاری کنیم. 

 برگزاری جلسات بودجه ای 
مجلس در ۳ شیفت کاری

عضو هیئت رییسه مجلس از برگزاری جلسات 
علنــی پارلمان برای بررســی الیحه بودجه 
 ۹۷ از هفته آینده در ســه شیفت کاری خبر 
داد. اکبــر رنجبرزاده با اشــاره بــه برنامه 
زمان بندی مجلس برای ادامه بررسی الیحه 
بودجه ۹۷، گفت: نمایندگان مجلس تالش 
می کنند الیحه بودجه ۹۷ با کمترین آسیب 
و فشار اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه و با 
اولویت رشــد اقتصادی، طبق  برنامه ششم 

توسعه، تصویب شود.

 توطئه بزرگ آمریکایی ها 
به روایت سرلشکرباقری

رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکا 
داعشــی ها را به طرق مختلف به افغانستان 
منتقل می کند. سرلشکر محمد باقری گفت: 
آمریکایی هــا بهانه حضورشــان در منطقه 
جنوب غرب آســیا را ایجاد تنش می دانند، 
اگر منطقه ما منطقه آرامی باشد قاعدتا باید 
آنها ارتش خود را جمع کننــد و بروند.  وی 
افزود: وقتی دیدند در عراق و سوریه، داعش 
و گروه های سازمان یافته تروریستی جایگاه 
و سرزمین تصرفی را از دست دادند، آنها را به 

طرق مختلف به افغانستان منتقل می کنند.

حجت االسالم پژمانفر
نماینده مردم مشهد:

پارلمان

وزیر خارجه کشــورمان درباره ویژگی دیپلماسی 
انقالبی گفت: اتفاقی که پس از انقالب در دیپلماسی 
رخ داده یک سربلندی ویژه به شمار می رود. محمد 
جواد ظریف افزود: وقتی براســاس حضور مردم در 
صحنه می توانیم تصمیم بگیریــم خواهیم دید در 
پیرامون ما کشــورها روی امنیت را ندیدند و آزادی 
که مردم ما دارند را ندارند؛ اما وقتی نماینده مردمی 
باشیم که می توانند از دیدگاه های مبتنی بر اصول 
جمهوری اســالمی دفاع کنند باعث افتخار و غرور 

است.
 وی با بیان اینکه از آمریکا توقع نداشتیم با حسن نیت 
برجام را اجرا کند، عنوان کرد: این توقع را داشــتیم 
جز این رفتار کنند و به همین خاطر در فرجام عنوان 
کردیم که باید با حســن نیت این توافق را اجرایی 
کنند؛ اما در همین ایام ریاست جمهوری ترامپ  ما 
آنقدر قرارداد فاینانس داشتیم که نتوانستیم همه آن 
را جذب کنیم اینها نشانه توفیق ما در این فضا و دید 

روشن به برجام است.

توقع نداشتیم آمریکا با 
حسن نیت برجام را اجرا کند

وزیر امور خارجه: 

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

یک معترض با جوراب هایی منقش 
به تصویر دونالد ترامپ در کالیفرنیا

دشمن به دنبال ترساندن ایرانیان است

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس گفت: 
به نظر من ممانعــت هیئت رییســه از طرح 
سوال در صحن علنی، تخلف جدی و کوتاهی 
هیئت رییسه بوده که باید نسبت به این تخلف 
پاسخگو باشند. حجت االسالم نصرا... پژمانفر 
اظهار کرد: 6 ماه اســت 180 نماینده سواالت 
خود از رییس جمهور را مطــرح کره اند.بعد از 
پیگیری موضوع در مجلس و مطالبی که بین 
من و آقــای الریجانی ردوبدل شــد، معاونان 
پارلمانی رییس جمهوری تالش فوق العاده ای 
کردند تا بتوانند انصراف سوال از رییس جمهور 
را از امضاکننــدگان  بگیرنــد. در نهایت و با 
وجود همــه تالش ها،پیگیری هایــی انجام و 
 ســوال به کمیســیون اقتصادی ارسال شد تا

 بررسی شود.

 هیئت رییسه مجلس
تخلف  و کوتاهی کرد

حسین شریعتمداری
مدیر مسئول روزنامه کیهان:

دیدگاه

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مسئله 
امروز نظام اســالمی را توطئه براندازی دانســت و 
گفت: باید توطئه ها را خنثی کرد و مسئله  براندازی 
را جدی گرفت. آیت ا... احمد جنتی اظهار کرد: این 
انقالب توانسته است توطئه های سیاسی و امنیتی 
را از بین برود و حتی دوستان ما باور نمی کردند که 
انقالب 40 سال سرپا بماند و پیشرفت های خوبی 
نصیب کشور کند که به برکت خون شهدا این نظام 
حفظ شده است. دبیر شــورای نگهبان افزود: نظام 
امروز در دست ماست و دستاوردهای بسیار خوبی 
داشــته اســت که باید جنبه های معنوی و مادی 
خوب آن را حفظ کرده و در برابر تمامی تهدیدات 
بایستیم. آیت ا...جنتی با انتقاد از اینکه مسئولین 
در این باره کاری نمی کنند، اظهار داشت: مسئوالن 
باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا از غصه دق 
نکنند؛ وقتی وضع معیشتی بد باشد همین فقرا در 
خیابان اعتراض می کنند؛ چرا که نمی توانند زندگی 

را تحمل کنند.

توطئه ها را باید خنثی و مسئله 
 براندازی را جدی گرفت

دبیر شورای نگهبان:

روحانیت

مدیر مســئول روزنامه کیهــان گفت: یکی 
از ترفندهای دشــمن این اســت که مردم 
ندانند در چه نقطه و جایگاه ای ایستاده اند، 
آینده را در ابهام معرفی و سعی می کنند ما 
را از رخدادی بترســاند تا بعد برای نجات به 
دامنشان پناه ببریم. حسین شریعتمداری 
در ادامه با اشاره مشــکالت عرصه اقتصاد و 
معیشــت مردم و تاکید بــر اینکه مطالبات 
باید به صورت مســالمت آمیز و در همه ایام 
دنبال شــود، عنوان کرد: وجود 1400 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی، 106 هزار میلیارد 
تومان معوقات بانکی دست یک عده خاص، 
مدیرانی با حقــوق های نجومــی، واردات 
بی رویه و قاچاق کاال از جمله مطالبات  بحق 

مردم است که باید رسیدگی شود.

دشمن به دنبال ترساندن 
ایرانیان است

پیشخوان

بین الملل

وزیران خارجه روسیه و فرانسه در گفت وگویی تلفنی، خواستار 
اجرای کامل برجام شدند. این گفت وگوی تلفنی به ابتکار طرف 
فرانسوی انجام گرفت و سرگئی الوروف و ژان ایو لودریان، درباره 
موضوعات دستور کار بین المللی با محور مسئله سوریه مذاکره 

و تبادل نظر کردند. 
وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد: طرف های روس و فرانسوی 
بر حل و فصل فوری مناقشه سوریه مطابق قطعنامه 2254 شورای 

امنیت سازمان ملل تاکید کردند.
بر این اساس، الوروف همتای فرانســوی خود را از نتایج کنگره 
گفت و گوهای ملی ســوریه کــه روزهای 2۹ و 30 مــاه ژانویه 
در ســوچی برگزار شــد و به روند مذاکره های ژنو تحت نظارت 
 سازمان ملل برای اجرای این قطعنامه تحرک جدی بخشید، آگاه 

کرد. 
الوروف از ایو لودریان برای حضور نماینده ای از سفارت فرانسه در 

مسکو در کنگره گفت وگوهای ملی سوچی تقدیر کرد.
دو طرف همچنین درباره برنامه زمانی تماس های سیاســی دو 

کشور گفت وگو و تبادل نظر کردند.
روسیه و فرانســه دو عضو گروه 1+5 در مذاکرات برای دستیابی 
به برجام مشــارکت کرده و دو کشور همانند ســایر اعضای این 
 گروه به استثنای آمریکا از اجرای این توافق بین المللی حمایت

 می کنند.

در گفت و گوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و فرانسه مطرح شد؛
تاکید بر اجرای کامل برجام

 بازگشت به پول نقد

گرانی تا 3 ماه ممنوع 
شد

 ســنگ تمــام رفیق 
برجامی

 اســتیضاح آخوندی 
با 50 امضا کلید خورد

عبــور از ســیاه چاله 
اقتصاد

 ائتالف ســعودی در 
وضعیت بن بست

ایرانی در  جامبوجت 
دل آتش

 عضو عالی شــورای انقالب فرهنگی گفــت: آمادگی 
کامل دارم در جمهوری اسالمی به زندان بیفتم.

حســن رحیم پور ازغدی در توئیتر خود نوشت: » من 
عقیده دارم گاهی الزم اســت انسان اعتراض کند؛ اگر 
هم به زندان بیفتد، بیفتد.مــن کامال آمادگی دارم در 

جمهوری اسالمی به زندان بیفتم.« 
عضو عالی شورای انقالب فرهنگی در ادامه این توئیت نوشته اســت:»یعنی هم آمادگی دارم اگر جنگ 
بشود در دفاع از جمهوری اسالمی دوباره به جبهه بروم و بجنگم  و هم آمادگی دارم به دلیل نهی از منکر 
در جمهوری اســالمی، به زندان بیفتم. برای هر دو آمادگی دارم. چون معتقدم از اصل این سیستم باید 
دفاع کرد. سیصد هزار شهید دادیم و هزار سال انتظار کشیدیم. مزایای این سیستم از همه سیستم های 

دیگر دنیا بیشتر است«.

بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رییســه 
مجلس شورای اســالمی در جریان بررسی جزئیات الیحه 
بودجه سال ۹۷ کل کشور، طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: 
یکی از معاونان رییس جمهور شــأن مجلس را خدشه دار 
کرده است.معاون رییس جمهور در توئیت خود عنوان کرده 

است که امروز کمیسیون تلفیق و مجلس به بهانه تصویب بودجه، میدان دار تغییر قواعد کشور شده و همه چیز 
را تغییر داده است.»متاسفم که بگویم ایرادات الیحه بودجه را در مجلس اصالح کردیم این مسئله پایین تر از آن 
است که یک معاون رییس جمهور چنین حرف هایی بزند.« براساس این گزارش، علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به تذکر نعمتی گفت: این کار نادرست است مگر الیحه ای که دولت به مجلس ارائه کرد 

خیلی منقح بود که اکنون مجلس آن را به هم ریخته و توقع دارند ما همان را تصویب کنیم؟
وی افزود: نمی دانم کدام معاون رییس جمهور چنین توئیتی را منتشر کرده است، اما کار نادرستی انجام داده اند.

عضو عالی شورای انقالب فرهنگی:
 آمادگی دارم در جمهوری 
اسالمی به زندان بیفتم

معاون رییس جمهور 
خاطر الریجانی را 
مکدر کرد

حمید وکیلی 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2352 | February  07,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



بدهی های بانکی ذوب آهن سال آینده 
تهاترمی شود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی:

بدهی های بانکی ذوب آهن 
سال آینده تهاتر می شود

مدیر عامل شــرکت ســرمایه گــذاری تامین 
اجتماعی گفت: تا ســال آینده ۳۰ هزار میلیارد 
تومان از مطالبات ســازمان تامین اجتماعی با 
بانک مرکزی به گونه ای تهاتر خواهد شــد و به 
این ترتیــب تمام بدهی هــای بانکی ذوب آهن 
تهاتر می شود و این شرکت می تواند از تسهیالت 
بانکی برای پیشبرد طرح های توسعه خود بهره 
بگیرد.مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( در این مراسم، شرایط کنونی 
ذوب آهن اصفهان را مطلوب و رو به بهبود دانست 
و گفت: تالشگران و مسئوالن این شرکت با اجماع 
اســتفاده از ظرفیت های تخصصی ذوب آهن 
اصفهان موفق شده اند گام های مهمی در جهت 
کاهش هزینه های تولید، کاهش قیمت تمام شده 
و صرفه جویی در هزینه های پروژه های توسعه 
ای بردارند که حاصل آن در سوددهی این شرکت 

نمایان شده است.

پنیر اصفهانی در سفره روس ها
معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی استان 
اصفهان گفت: برای نخســتین بــار از دو واحد 
صنعتی اســتان  9هزار و 278کیلو گرم پنیر به 
روسیه صادر شد. محمد کشتکار میزان  ارزآوری 
این میزان محصول صادراتــی را 296هزار دالر 
دانست و افزود: قرار اســت از این پس در هفته 
حدود دو کانتینر پنیر از این اســتان به روسیه 
صادر شود. وی با اشاره به اینکه استان اصفهان 
بزرگ ترین قطب تو لید شیر در کشور است،گفت: 
بیش از یک سوم شیر تو لید شده در این استان 
به سایر نقاط کشور صادر می شود. کشتکار افزود: 
ســاالنه نیز حدود 1۰۰هزار کیلو شیر خشک از 

اصفهان به ترکیه و روسیه صادر می شود.

بازار

پرينتر

پیش بینی نرخ گوشت قرمز برای 
عید ممکن نیست

رییس اتحادیه گوشــت قرمز شهرستان اصفهان 
گفت: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، نسبت به 
ابتدای امسال، میزان خرید گوشت قرمز در اصفهان 
۳۰ درصد کمتر شده است. رضا انصاری در خصوص 
وضعیت بازار گوشت قرمز، اظهار کرد: به دلیل رکود 
بازار و افزایش نرخ دالر نمی توان برای هیچ کاالیی 

از جمله گوشت قرمز پیش بینی انجام داد.
وی افزود: با توجــه به اینکه نــرخ دالر اکنون در 
محدود ۴8۰۰ تــا ۴9۰۰ تومان اســت احتمال 

صادرات غیررسمی دام وجود دارد.
رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با 
تاکید بر اینکه طی چند ماه گذشــته بازار گوشت 
قرمز در رکــود کامل فرو رفته اســت، گفت: نرخ 
گوشت قرمز در اصفهان همانند ماه گذشته ثابت 

مانده است.

عدم همکاری فرودگاه اصفهان 
برای نصب خودپرداز ارزی

رییس بانک سامان شعبه سیتی سنتر گفت: با توجه 
به مشکالت موجود در فرودگاه اصفهان بخصوص 
در قسمت پروازهای خارجی که تردد برای عموم 
مردم ممنوع بود، هنوز موفق به راه اندازی دستگاه 
خودپــرداز ارزی در فرودگاه اصفهان نشــده ایم. 
مژگان طرفه نژاد در خصوص راه اندازی نخستین 
دســتگاه »ای  تی ام« ارزی اصفهان، اظهار کرد: 
با رایزنی هــا و برنامه ریزی های صــورت گرفته 
نخســتین دســتگاه ATM ارزی در سیتی سنتر 

اصفهان واقع در سپاهان شهر راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه نخستین خودپرداز ارزی اصفهان 
طی سه هفته گذشته راه اندازی شده است، افزود: 
مطابق پیش بینی های صورت گرفته، میزان فروش 
ارز از این دســتگاه بسیار بیشــتر و حدود ۳۰ تا 

۴۰درصد باالتر از فرودگاه امام خمینی)ره( است.
طرفه نژاد افزود: این اقدام به عنوان نخستین فعالیت 
بانک ســامان در راستای گســترش فعالیت های 
ارزی در مجموعه بوده و تا پایان امســال، شــعبه 
بانک ســامان این مجموعه با راه اندازی سیستم 
سوئیفت، آماده خدمت رسانی به تجار، بازرگانان 

و شرکت هاست.

یک مقام صنف کارگری اصفهان:
کارگران خواستار تعیین نرخ 

واقعی دستمزد هستند
رییس کانون انجمن های صنفی کارگران اســتان 
اصفهان گفت: تعیین نرخ دســتمزد بر اســاس 
واقعیات و مخارج زندگی، خواســته مهم کارگران 

سراسر ایران است.
علی یزدانــی ادامه می دهــد: کارگــران ایرانی 
نجیب ترین کارگران در جهان هســتند؛ زیرا در 
هیچ کشوری نیست که فردی یکسال حقوق نگیرد 
و اعتراض شدید هم به راه نیندازد! دولتمردان باید 

تالش کنند تا مشکالت این قشر رفع شود.
وی با انتقاد از پایین بودن نرخ دســتمزد مصوب، 
تصریح کرد: کارفرمایان همواره در این زمینه فشار 
وارد کرده و مدعی هستند که افزایش دستمزدها 
موجب باال رفتــن هزینه تولید می شــود، اما این 
ســخن را تایید نمی کنم.یزدانی تاکید کرد: بارها 
اعالم کرده ایم که حداقل نرخ دســتمزد مصوب 
یک سوم خط فقر کشور اســت، زیرا طبق آمارها 
حداقل دستمزد یک کارگر برای اداره یک خانواده 
چهارنفره در شهرهای بزرگ، مبلغ دو و نیم میلیون 
تومان عنوان می شــود که با توجه بــه نرخ فعلی 
دســتمزد ماهانه 9۳۰ هزار تومــان می توان این 

سخن را درک کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان 
با بیان اینکه همچنان کشــورهای خارجی از تولید 
پارچه چادری ســود خوبی حاصل می کنند، گفت: 
قاچاق پارچه چادر مشکی، مانعی بر سر راه تولیدات 
داخلی است. مظفر چلمقانی ادامه داد:  نساجی کشور 
و استان اصفهان ورشکسته نیست، اما آن را ورشکسته 
کرده اند. کارخانه های نامی که با قدمت کهن اکنون 
حتی اســمی از آنها باقی نمانده، از بین رفته اند؛ اما 
بانک های کذایی با پولی که از مردم می گیرند توسعه 
یافته انــد. وی تاکید کرد: با ظرفیــت باالی صنعت 
نساجی در کشور به جای صادرات، بیشتر واردکننده 
مصنوعات قاچاق به کشور هستیم. با سودده بودن 
صنعت نساجی به دلیل بی توجهی در ارائه مواد اولیه 
به کارخانه ها، امروز واردات مصنوعات نساجی با قوت 
بیشتری در کشور انجام می شــود. چلمقانی با بیان 
اینکه نساجی، صنعتی اشتغال پذیر است که کشور 
را از بیــکاری نجات می دهد عنوان کرد: براســاس 
آمار صنعت راهبــردی وزارت صنایــع، با 5 درصد 
سرمایه گذاری در صنعت نساجی می توان 1۳ درصد 

اشتغال زایی کرد. در زمانی که دالر یک هزار تومان 
باشد، براساس یک حساب سرانگشتی برای ایجاد یک 
شغل در صنعت فلزی، نفت، پتروشیمی و ساختمان، 
2۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باید سرمایه گذاری شود؛ 
اما برای شغلی در صنعت نساجی فقط به ۳۰میلیون 
تومان نیاز است؛ یعنی با ۳۰۰ میلیون تومان فقط یک 
شغل در صنعت نفت ایجاد می کنیم و درعین حال 1۰ 

شغل در صنعت نساجی.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان مطرح کرد: 

قاچاق پارچه چادر مشکی؛ مانعی بر سر راه تولیدات داخلی
رییس کمیسیون اصل ۴۴ گفت: تاخیر در برداشت 
پول از حساب مشــتری و واریز به حساب فروشنده 
از طریق دستگاه پوز، کســب و کار را دچار اختالل 

می کند.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با ایسنا، اگفت: اگرچه 
بانک مرکزی اعالم کرده اســت بــرای جلوگیری از 
پولشویی و اعمال سیستم نظارتی، در ساعات واریز 
پول از حساب مشتری به حساب فروشنده از طریق 
دســتگاه پوز برای جلوگیری از پولشــویی و برخی 
سوءاستفاده ها تاخیر صورت گرفته است؛ اما مدیران 
این بانک باید توجه داشته باشند با افزایش ساعت های 
تاخیر واریز حتی تا ۴8 ســاعت، کســب و کار دچار 

اختالل می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامــه داد: از این 
گذشته مدیران بانکی همواره فعاالن اقتصادی، تجار 
و کسبه را به استفاده از دستگاه های ای تی ام، پوز و 
حساب اینترنتی توصیه کرده و مزایای استفاده از این 
سیستم را برای آنان تشریح می کنند؛ اما ازسوی دیگر 

اینچنین برای آنان مشکل به وجود می آورند.

فوالدگــر خاطر نشــان کــرد: فعــاالن اقتصادی 
لحظه به لحظــه روی آخرین موجودی حسابشــان 
تبادالت مالی انجام داده و براســاس آن چک صادر 
می کنند. وقتی تعداد ساعات تاخیر واریز پول افزایش 

یابد، حساب و کتاب آنها به هم می ریزد.
رییس کمیســیون اصل ۴۴ خطاب به مدیران بانک 
مرکزی، از آنها خواست هرچه سریع تر مشکل به وجود 

آمده برای فعاالن اقتصادی را حل کنند.

رییس کمیسیون اصل ۴۴:

تاخیر در واریز پول، کسب و کار را دچار اختالل می کند

مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریل اصفهان گفت: این کارخانه همچنان در انتظار تامین مواد اولیه مورد نیاز خود برای 
راه اندازی کامل خطوط تولید پلی استر است. محسن رجایی افزود: رایزنی های بسیاری با پاالیشگاه اصفهان برای تامین 
و تحویل ماده اولیه پارازایلن صورت گرفته اما هنوز این موضوع به طور کامل محقق نشده است. وی با بیان اینکه بر 
اساس مذاکره ها، مقرر شده ماهانه سه هزار و 5۰۰ تن پارازایلن به پلی اکریل تحویل داده شود، تصریح کرد: اکنون ماده 
اولیه پارازایلن کمتر از مقدار تعیین شده، تحویل می شود که دلیل آن مسائل مالی عنوان شده. درصورت تامین کامل 
ماده اولیه پارازایلن سه دستگاه بخش تولیدی پلی استر راه اندازی می شود و امکان صادرات محصوالت آن وجود دارد.

پلی اکریل، در انتظارمواد 
اولیه برای راه اندازی 

کامل خطوط تولید

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،484،000
تومان

756،000نیم سکه
تومان

449،700ربع سکه
تومان

298،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

148،320
تومان

      قیمت سکه و طال

پرينتر ليبل زن ميوا 
MBP-1100P مدل

 949,000
تومان

پرينتر ليبل زن برادر 
QL-810W مدل

 999,000
تومان

C168 پرینتر ليبل زن پوزتک مدل

 963,000
تومان

بخاری سازی در کشمیر
بیشتر خانه ها در زمســتان های سرد و برفی 
کشــمیر با »بخاری« هایی گرم می شوند که 
به دست صنعتگران چیره دســت و با شباهت 
 بسیار با آنچه در ایران مرســوم است، ساخته 

می شود.

عکس خبر

پارلماناصناف

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: 
ازسرگیری کار ساخت سد سوم کوهرنگ در آینده نزدیک 
آغاز می شود و براساس برنامه زمانی، این طرح تا 2 سال 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
علی مقدس زاده گفت: قرارداد ساخت سد سوم کوهرنگ 

1۳89 بسته شد و قرار بود سال 9۳ به بهره برداری برسد اما پیشرفت فیزیکی کنونی طرح، کمتر از 2۰ درصد 
است. وی با اشاره به برطرف شدن مشــکالت تامین منابع مالی ساخت سد سوم کوهرنگ افزود: چهار هزار و 
5۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح پیش بینی می شود که از محل منابع دولتی 7۰۰ میلیارد ریال و برای 
ســال آینده از همین محل 7۴۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته اســت. وی اضافه کرد: گرچه این طرح 
با ظرفیت تولید 25۰ میلیون مترمکعب، مشــکل کمبود آب اســتان اصفهان را برطرف نمی کند اما بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

بهره برداری از سد سوم 
کوهرنگ در سال 99

چهار طرح اقتصادی، زیســت محیطی و فــوالدی در ذوب آهن 
اصفهان با هزینه ۳۰۰میلیارد ریال افتتاح شد.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن، در آیین افتتاح این طرح های فوالدی 
و زیست محیطی گفت: طرح ریخته گري Beam Blank، بازسازي 
و اصالح سامانه غبارگیرهای کنورتورهاي بخش فوالدسازي، سامانه 
احتراق ثانویه و آب زدایی از لجن کنورتور و بازگشت آب همراه به 

سیکل کارخانه، با هزینه ۳۰۰میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

احمد صادقی با بیان اینکه این کارخانه تا پایان ســال بیش از یک 
میلیون تن انواع محصــوالت فوالدی صادر خواهــد کرد، افزود: 
ریخته گري Beam Blank امروزه یکي از شاخصه هاي پیشرفت 
کیفي در ریخته گري و امکان تولید مقاطع پیچیده را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه یکي از مقاطع خاص ریخته گري مداوم، مقطع 
Beam Blank اســت، گفت: قالب هاي ریخته گري این مقطع، 
به گونه اي است که شکل اولیه مورد نیاز پروفیل هاي ساختماني 

خانواده تیر آهن را تامین مي کند.
طرح بازسازي و اصالح ســامانه غبارگیرهای کنورتورهاي بخش 
فوالدســازي به منظور کنترل آالینده هاي زیســت محیطي، با 
اســتفاده از خدمات یک شــرکت آلمانی انجام گرفت و ســپس 
بااســتفاده از توان و دانــش متخصصان ذوب آهنی، نوســازي و 
بازسازي سیستم تصفیه غبار کنورتور شماره ۳ و کنورتور شماره 

یک بومی سازی شد.

به مناسبت جشن ۴۰سالگی انقالب؛
چهار طرح فوالدی با هزینه ۳۰۰میلیارد ریالی افتتاح شد

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: ۴ هزار واحد از 
بیش از 1۰ هزار واحد تولیدی صنعتی که در این استان 
فعالیت می کند زیرپوشش استاندارد و مشمول استاندارد 
اجباری قرار دارد.غالمحسین شفیعی گفت: هم اکنون 
95 درصد از  ۴ هزار واحد، دارای پروانه کاربرد عالمت 

استاندارد است. مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان، در ادامه با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد از کارگاه های 
تولید مصالح ساختمانی در این استان فاقد پروانه کاربرد عالمت استاندارد است گفت: بیشتر این واحدها 

در زمینه های تیرچه بلوک، بلوک های سقفی و بلوک های دیواری به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند.
شفیعی، به صدور حدود 5۰۰ پروانه کاربرد استاندارد جدید در سال جاری در استان اصفهان اشاره کرد 
و افزود: برای بیش از ۴۰۰ واحد نیز که به درخواســت خودشان، پروانه استاندارد تشویقی در این استان 

صادرشده است.

4هزار واحد تولیدی 
صنعتی در اصفهان 
استاندارد است

باز هم در آســتانه آغاز سالي دیگر و شــاهد هیاهوي بیشتر در خانه و 
بین افراد خانواده هستیم. فرقي ندارد قیمت ارز باال رفته یا ثابت مانده 
باشــد،یا تورم و رکود کاهش یا افزایش داشته باشــد! بچه ها لباس نو 
مي خواهند، وسایل کهنه خانه باید تعویض و براي روزهاي تعطیل نوروز 

برنامه ریزي شود. 
در حالی ســال 96 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که موضوع 
برگزاری نمایشــگاه های بهاره از تاریخ 1۰تا2۰ اسفند در سطح کشور 
مطرح است. این موضوع از یک سو مورد استقبال و تایید برگزارکنندگان 
نمایشگاه های عرضه مســتقیم کاال قرار گرفته و هدف از برگزاری این 

نمایشگاه ها را تنظیم بازار عنوان می کنند؛ اما از سوی دیگر، رؤسای اتاق 
اصناف به این موضوع انتقاد دارند و می گویند اصناف در شرایط سخت 
رکود اقتصادی، چشم امید به بازار شب عید دارند.اما در سوی دیگر بازار 
شب عید، مردمی هستند که به عنوان مصرف کننده به بازار مراجعه می 
کنند و با نگاهی سنتی اعتقاد دارند خرید از نمایشگاه های بهاره می تواند 
تاثیر مطلوبی بر اقتصاد خانواده داشته باشد؛ از این رو کاالهای مورد نیاز 
خود را در کوتاه ترین زمان و به بهترین قیمت خریداری کنند؛ موضوعی 
که زیاد هم دور از واقعیت نیست چرا که در این نمایشگاه ها می توان تا 

حدی از قطع حضور واسطه ها اطمینان داشت.

در این زنجیره اقتصــادی نیز نباید فراموش کرد برخی از کســانی که 
به عنــوان تولیدکننده و از شــهرهای دیگر با کوله بــاری از اجناس و 
کاالهای درجه 2 و ۳ و انباری، میهمان ناخوانده نمایشگاه های فصلی 
می شوند، واسطه و دالالنی هستند که با زرنگی و زبان بازی تحفه های 
خود را به پول تبدیل می کنند و با کیسه ای پرسود به شهر و دیار خود 
بازمی گردند؛ اما در مقابل زحمت کشان صنفی و کسبه بیچاره خودمان 
می مانند و عوارض و مالیات واجاره بهای مغازه ها، بدهی های بانکی و 

ده ها هزینه جانبی دیگر. 
دولت با همــکاری اســتانداری ها و اتاق اصناف، تصمیــم به برگزاری 
نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کاال در استان هایی گرفته است که 
ضرورت برگزاری آن احساس می شــود؛ اما به گفته رییس اتاق اصناف 
استان اصفهان امسال همچون سال گذشته در اصفهان نمایشگاه ویژه 

نوروز نخواهیم داشت.
رسول جهانگیری می گوید: در شــرایطی که واحدهای صنفی فروش 
فوق العاده نداشته باشند و همچنین واحدهایی مانند فروشگاه های عرضه 
مستقیم کاال فعالیت نداشته باشند، خدمت نمایشگاهی مثبت خواهد 
بود اما در شــرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود موجود، 

خدمــات نمایشــگاهی کارکرد منفی 
خواهد داشت. بنا به اعتقاد کارشناسان 
اتاق اصناف، برگزاری نمایشــگاه های 
عرضه مســتقیم کاال میــزان فروش 
واحدهای صنفی در روزهای پایان سال 
را کاهش می دهد. آنها بر این باورند که 
برگزاری این نمایشگاه ها در این شرایط 
که کاال بیش از نیاز مصرف کنندگان در 

بازار موجود است، موضوعیت ندارد. 
به هر حــال بازار در روزهــای انتهایی 
ســال به دنبال بهترین بازدهی برای 
تولیدکننده و مصــرف کننده در کنار 
یکدیگر است تا اســتقبال از سال نو به 

کام هر دو قشر شیرین باشد.

حاشیه های عدم برگزاری نمایشگاه فصلی در اصفهان؛

فرصت یا تهدید بازار !

فاطمه کاویانی 
به گفته رییس 

اتاق اصناف 
استان اصفهان 
امسال همچون 
سال گذشته در 

اصفهان نمایشگاه 
ویژه نوروز 

نخواهیم داشت
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پرویزطاهری اظهار داشت: استقبال کم شهروندان از جشنواره فیلم فجر 
در روز اول با توجه به برگزاری این جشنواره در شهرستان ها، نگرانی هایی 
را به وجود آورد؛ اما بعد ازآن درخواست مردم برای فیلم های جدید بیشتر 

و استقبال چشمگیرتر شد.
8 اکران با 4 فیلم جدید به جشنواره اضافه شد

وی از اضافه شدن چهار فیلم به تعداد فیلم های جشنواره خبر داد و اسامی 
این فیلم ها را به وقت شــام، بمب، چهار راه استانبول و مرزهای کوچک 

زنگ زده عنــوان کرد.معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: عالقه مندان شاهد 8 اکران با 4 فیلم 
جدید هســتند که از امروز تا 22 بهمن ماه به نمایش درمی آید. طاهری 
ادامه داد: دو اثر »شــعله ور« و »التاری« نیز به دلیل استقبال مردم، به 
بخش اکران فوق العاده رسید و از فردا تا 21 بهمن ماه در سینما فلسطین 

اکران می شود. در مجموع اکران 10 فیلم به اکرا ن های قبلی اضافه شد.
ارائه آمار فیلم های جشنواره، نشانگر میزان استقبال مردم 

است
وی در ارزیابی استقبال مردم از این جشنواره در مقایسه با سال گذشته 
گفت: تبلیغات،پیگیری اخبار فیلم ها توسط شهروندان و منتقدین سینما 
از طریق سایت ها و رســانه ها و همچنین ارائه آمار فیلم های جشنواره 
درشهرستان ها و سایت سینما تیکت، نشانگر میزان استقبال مردم است.

به گفته این مقام مسئول استقبال شهروندان از فیلم ها به گونه ای بود که 
بسیاری از عالقه مندان، موفق به دیدن فیلم التاری نشدند و درخواست 
می کردند که به صورت ایستاده به تماشای فیلم بروند.طاهری درمورد 
اســتقبال مردم از اکران فیلم هــای کودک و نوجــوان در صبح هر روز 
یادآورشــد: باوجود اینکه آموزش و پرورش با یک روز تاخیر برنامه های 
خود را اعالم کرد، صندلی های سالن دو ســینمای فلسطین و سپاهان 
تکمیل شد. وی درخصوص تاثیر جشنواره فیلم فجر در افزایش کیفیت 
کار کارگردانان اصفهانی، از این جشنواره  به عنوان یک فستیوال  یاد کرد 
و گفت:کارگردانان مطرح با ارائه آثارشان توانایی های خود را محک می 

زنند و به تجربیات خود می افزایند.
اضافه شدن 6 انجمن سینمای جوان تا خردادماه سال آینده

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
بااشاره به وجود 4 انجمن سینما جوان در استان، از اضافه شدن  6 انجمن 
دیگر، همچنین10 دفتر انجمن سینمای جوانان تا خرداد ماه سال آینده 
خبر داد و  ابراز امیدواری کرد که با همت فیلم ســازان اصفهانی بتوانیم 
شــاهد حضور تولیدات واقعی استان به صورت مســتقل در سال آینده 
باشیم.طاهری افزود: با توجه به گزارش انجمن سینما جوان، بیش از 100 
فیلم کوتاه در طول یکسال ساخته شده که حاصل کار فردی هنرجویان 
و جشنواره کودک اســت. این مقام مســئول گفت:تدریس رشته های 
فیلم سازی در دانشگاه هنر و موفقیت انجمن سینما جوان  در این حوزه با 
کسب 6 امتیاز خوب در بخش کمیت، کیفیت و نوع آموزش، باعث شد که 
آنها جزو برترین های کشور شوند و این امر نشانگر باال بودن پتانسیل سینما 
و عالقه مندان به این حوزه است که برپایی این جشنواره ها  انگیزه آنها را 
دوچندان  می کند. وی خاطرنشان ساخت:60درصد از تولیدات انجمن 
سینمای جوان، به پایان دوره هنرجویان و20 تا 30 اثر نیز به بخش کودک 

مربوط  می شود و حدود 10 تا 15 اثر فیلم کوتاه زیر 60دقیقه تولید شد.

 نمایشگاه عکس 
»چوگان ایرانی« برپا شد 

 

نمایشــگاه عکس »چوگان ایرانــی« همزمان با 
روزهای دهه فجر96 با حضور مســئوالن استان 
اصفهان در مسجد تاریخی شیخ لطف ا... این شهر 
افتتاح شد. در این نمایشگاه که در مساحت 300 
متر مربع برپا شده، 40 قطعه عکس از برگزاری 
مســابقات چوگان در میدان تاریخــی امام )ره( 
اصفهان به نمایش در آمده اســت و تا آخر دهه 

فجر ادامه دارد.

رونمایی از تازه ترین پوستر 
»مصادره«

پوســتر جدید »مصــادره« با طراحــی محمد 
روح االمیــن رونمایــی شــد. اســتقبال از آثار 
حاضر در جشــنواره در حالی صــورت می گیرد 
که بــه دلیــل اطالع رســانی نامناســب درباره 
شیوه رای گیری مردمی، بســیاری از مخاطبان 
از خیــر رای دادن به آثار می گذرنــد. مخاطبان 
می توانند پس از تماشــای فیلــم، از طریق بات 
تلگرامــی رســمی آرای مردمی جشــنواره به 
 ttps://t.me/FajrFilmVote_bot آدرس 
و با وارد کردن کد روی بلیت خود، گزینه مدنظر 

را انتخاب کنند.

شبکه آی فیلم؛ میزبان دو فیلم 
برای خارجی ها

فیلم های سینمایی »طال و مس« و »امکان مینا« 
برای مخاطبان غیرایرانی شبکه آی فیلم به نمایش 
گذاشــته می شــود. »طال و مس« به کارگردانی 
همایون اسعدیان، داســتان زندگی طلبه ای است 
که به تازگی با خانــواده اش به تهــران آمده تا در 
کالس های اســتاد اخالقی که وصف او را بســیار 
شنیده اســت، شــرکت کند؛ اما متوجه بیماری 
اسکلروز چندگانه همسرش زهرا می شود و به ناچار 
برای تهیه هزینــه درمان او در شــیوه زندگی اش 
تغییراتی می دهــد. »طال و مس« بــا دوبله عربی 
صداپیشه های شاخص سوریه ای و با لهجه شامی، 
جمعه شب ســاعت 22:00 به وقت مکه)22:30 
به وقت ایــران( روی آنتن مــی رود و بازپخش آن 
در ســاعت های04:00، 10:00 و 16:00 روز 
شنبه خواهدبود. فیلم سینمایی »امکان مینا« به 

کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی منوچهر 
محمدی که در مرداد 1395 در سینماهای ایران 
اکران شد، شنبه 21 بهمن از کانال انگلیسی آی فیلم 

با زیرنویس انگلیسی پخش خواهدشد.

مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد 
خبرداد:

تورهای گردشگری 
تخت فوالد در ایام دهه فجر

مدیــر مجموعه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی 
تخت فوالد با اشــاره به شــناخت 29 شهید 
انقالبی مدفون در تخت فوالد، گفت: 18 نفر از 
این شهدا در بخشی غیر از گلستان شهدا و در 
مجموعه تخت فوالد قرار دارند که ســنگ قبر 
مشخصی نداشته و عکس و قابی برای معرفی 
آنان وجود ندارد. سیدعلی معرک نژاد ادامه داد: 
مزار 6 نفر از این شهدا نیز در تکیه گلزار در محل 
گلستان شهدا قرار دارد؛ ازجمله شهید نم نبات، 
شهید طالبی، شهید زهره زندی زاده  و... . وی 
با اشــاره به همکاری بنیاد شــهید به منظور 
ساماندهی این قبور و نصب عالئم و نشانه های 
شهدا همراه با عکس آنان، اذعان کرد: این کار 
به منظور شناخت و معرفی بیشتر این شهدا به 
مردم در دستور کار قرار گرفته است. معرک نژاد 
با اشاره به تورهای گردشــگری ویژه ایام دهه 
فجر در تاریخ 20 بهمن، خاطرنشان کرد: بازدید 
از تکیه های مختلف به ویژه تکیه بابارکن الدین، 
تکیه کازرونی و گلــزار، از برنامه های این تور 
اســت. وی ادامه داد: عالقه مندان تا 18 بهمن 
فرصت دارنــد با شــماره 36683890 بخش 

گردشگری تماس گرفته و ثبت نام کنند. 

لیندا کیانی:
معلم افغانستانی داشتم

کارگــردان فیلم »خجالت نکش« با اشــاره به 
اینکه هیچ مصلحتی را در فیلم ســازی باالتر 
از زیبایی شناســی و محتوا نمی داند، در مورد 
لهجه بازیگران فیلم توضیح داد.شبنم مقدمی، 
بازیگر این فیلم نیز با اشاره به اینکه بازی در سنی 
بزرگ تر از ســن واقعی اش را یک شانس برای 
خودش می داند گفت: این فیلم به من اجازه داد تا 
بتوانم توانایی هایم را به چالش بکشم.لیندا کیانی 
نیز در مورد لهجه افغانستانی اش در فیلم گفت: 
آقای مقصودی برای من معلم افغانستانی کابلی 
گرفتند و من صدای وی را ضبط 
کردم و چون دیالوگ ها را 
نیز داشتم توانستم به آن 
لهجه صحبت کنم؛ ضمن 
اینکــه در افغانســتان 
لهجه هــای زیادی 

وجود دارد. 
النــاز حبیبــی 
در مــورد کــم 
بودن نقشــش 
گفت: این فیلم 
برای من حکم 
کالس  یــک 
آموزشــی را 

داشت.

کارگردان فیلم جاده قدیم:
فیلم ضدمرد نساختم!

منیژه حکمــت قبل از جاده قدیــم، فیلم های 
»زندان زنان« و »ســه زن« را نیز ساخته است. 
او در بخش های مختلف سینما تجربه کار دارد 
و بجز عرصه هنــر، در کنش های سیاســی و 

اجتماعی نیز فعال بوده است.
خانم »منیژه حکمــت« کارگردان این فیلم در 
پاسخ به این سوال که آیا قبول دارد شخصیت 
پدربــزرگ در جاهایی به بتمــن فیلم تبدیل 
می شود و قرار اســت تم زنانه فیلم با شمایلی 
ضد مرد به ثمر بنشیند، گفت: مردهای فیلمم 
را دوست دارم و بلد نیستم فیلم ضد مرد بسازم! 
من در این فیلم از شعار پرهیز کردم. شخصیت 
پدربزرگ با بازی آقای پورحسینی را دوست دارم 
و شخصا دوست داشتم پدربزرگم باشد! پس از 
پاسخ حکمت، »مهتاب کرامتی« هم درباره این 
سوال به خبرنگار»صبح نو« گفت: معتقدم چنین 
مشکلی در فیلم وجود ندارد. فیلم به سمتی نرفته 
که فضایی ضد مرد داشته باشد. در فیلم تعادل 
رعایت شده و در کنار شخصیت منفی، مردانی 

فرزند خانواده مثــل پــدر و 
دارنــد کــه هــم وجــود 
مثبت  مال هستند.کا

 با مسئوالن

چهره ها

 جشنواره

استقبال شهروندان از جشنواره نگران کننده بود

پیشنهاد سردبیر:

نمایشگاه

پوستر

قاب شیشه ای حجت االسالم رضا صادقی،مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: این استان رتبه سوم 
در امر وقف را به خود اختصاص داده است و نشان 
می دهد که مردم آن توجــه ویژه ای به موضوع 
وقف دارند.حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به 
موضوع وقف در جامعه اظهار کرد: موضوع وقف 
در سیره اهل  بیت)ع( از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده و دین اسالم این موضوع را به  صورت ویژه 
مورد توجه قرار داده است.وی با تاکید بر ضرورت 
تبیین اهمیت و جایــگاه وقف برای مردم افزود: 
مردم اســتان اصفهان توجه ویژه ای به موضوع 
وقف دارند؛ چراکه با توجه به آمارها، این استان 
رتبه سوم در امر وقف را دارد و شهرستان لنجان 
نیز بــا 425 موقوفه جایگاه ویــژه ای را به خود 
اختصاص داده است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان اظهارکرد: امروز شاهدیم که در 
بخش های مختلف به صورت جداگانه به این امر 
پرداخته می شود و این باعث شده تاثیر وقف در 

جامعه  مشهود نباشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبرداد:
رتبه سوم استان اصفهان در امر وقف

 ارشاد اوقاف

باران کوثری و امیر جدیدی ســتاره های 
فیلم »عرق ســرد« در اکران مردمی این 

فیلم در سینما استقالل.

 دو ستاره در روز اکران فیلم
 »عرق سرد«

رییس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان گفت: امثال شهید صمدیه لباف، 
مصداق بارز مسئولیت پذیری در حوزه شهروندی 
بودند و به همین دلیل است که خداوند هم بهترین 
هدیه خــود را به آنها عطا کرده و تــا قیامت نزد او 

روزی می خورند. 
محمد عیدی در دیدار با خانواده شــهید مرتضی 
صمدیه لباف با بیان اینکه وجود شهدا مایه برکت 
و الگویی برای خدمت بیشتر مسئوالن است، اظهار 
کرد: بخشی از هویت ما را که با هویت انقالبی و ملی 
کشور گره خورده است شــهدا تشکیل می دهند 
 که باید به هر طریق ممکن پاســدار این فرهنگ 

باشیم.
وی ادامه داد: در همین راستا باید به بازماندگان آنها 

نیز احترام بگذاریم، زیرا امثال شهید صمدیه لباف 
مصداق بارز مسئولیت پذیری در حوزه شهروندی 
بودند و به همین دلیل است که خداوند هم بهترین 
هدیه خــود را به آنها عطا کرده و تــا قیامت نزد او 

روزی می خورند. 
معاون و رییس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان، رســیدگی بــه 
موضــوع عفــاف و حجــاب در جامعــه را یکی 
 از مطالبــات شــهدا و خانــواده هــای آنــان 

دانست. 
 وی گفت: البته پرداختن به این مطلب با توجه به 

پیچیدگی های خاص آن، نیازمنــد برنامه ریزی 
و راهبردی واحد و گذشــت زمان اســت، زیرا در 
حال حاضر هیچ یک از نهادهای اجتماعی نگرش 
همسانی به موضوع حجاب ندارند، البته شهرداری 
اصفهان از هرگونه طرحی کــه در این زمینه اثر و 

تبلیغات منفی نداشته باشد استقبال می کند.
وی با اشاره به اقدامات گسترده غرب در تولیدات 
فرهنگی و هنری افزود: غرب به خوبی توانســت 
با تولید عروســک های باربی فرهنــگ خود را به 
جهان القا کند، این درحالی اســت کــه ایران در 
سال های گذشته دست به اقدامات مشابهی برای 

مقابله با این فرهنگ زد که به تولید عروسک »دارا 
 و سارا« منجر شــد؛ اما چندان مورد استقبال قرار 
 نگرفت چون ســلیقه عــام در آن دخیل نشــده 

بود.
عباس صمدیــه لباف هــم دربــاره فعالیت های 
مبارزاتی بــرادرش چنین گفت: بــرادر من، هم با 
رژیم شاهنشاهی و هم با مجاهدین مبارزه می کرد، 
به طوری که اگر زندگی نامه این شــهید به همراه 
متن بازجویی هایش در اوایــل انقالب به صورت 
فیلم ساخته می شد، می توانست از گرایش بسیاری 
از جوانان به مجاهدین خلق و شهید شدن 40 هزار 
نفر توسط این سازمان تروریستی جلوگیری کند، 
زیرا به خوبی در این بازجویی ها از نقشه های شوم 

منافقین پرده برداشته است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خبرداد:

معرفی ارزش های ایران اسالمی در قالب نمایشگاه های فرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان پیرامون 
برپایی نمایشگاه »ریشه ها و سنگ ها« در اصفهان 
اظهار داشت: هنر وسیله بسیار خوبی برای انتقال 
فرهنگ هاســت و ما قائل به این موضوع هستیم 
که اســالم دینی اســت که با همه ادیان ارتباط 

خوبی دارد.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی انصاری بیان 
کرد: برپایی این نمایشگاه ها در معرفی اسالم کمک 
می کند و ما می توانیم با همه فرهنگ ها در کنار هم 
تعامل داشته  باشیم و فرهنگ اسالم و کشور را به 

دیگر کشورها منتقل کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســتان اصفهان گفت: 
هرچه مراودات فرهنگی بیشتر شود، هم کشور را 
به خوبی معرفی می کنیم و هم با تکنیک های روز 

دنیا آشنا می شویم.

حجت االسالم و المسلمین انصاری افزود: وظیفه 
ارشاد اســت که از همه فعالیت های هنری که در 
راستای معرفی ارزش های کشــور است، حمایت 

کند.

رییس سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان:

شهدا، مصداق بارز مسئولیت پذیری شهروندی  هستند

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

استقبال شهروندان از جشنواره نگران کننده بود

با گذشت چند روز از آغاز جشنواره فیلم فجر در اصفهان و به منظور ارائه گزارشی از میزان  استقبال شهروندان دیار نصف جهان از این 
فیلم ها، معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به ارائه توضیحاتی پرداخت.

مدیر روابــط عمومی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان گفت: 
عملیات بازسازی خانه تاریخی نائل اصفهان که آذر 
امسال توسط عده ای ناشناس تخریب شده بود، تا 

پایان دهه فجر آغاز می شود.
شهرام امیری تصریح کرد: کار بازسازی این خانه 
تاریخی در سه مرحله انجام می شود که مرحله اول 

آن به بازیابی مصالح و تزئینات تخریب شــده بنا 
اختصاص داشت.

وی با بیــان اینکــه مرحلــه اول آن 2 هفته قبل 
تمام شد، گفت: خوشــبختانه بخش های زیادی 
از تزئینات و مصالح این بنای تاریخی ســالم مانده 
بود که توسط گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی 

استان اصفهان بازیابی شد.

مدیر روابــط عمومی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان افزود: مرحله 
دوم مربوط به انتخاب پیمانکار بود که در جلســه 
شــورای فنی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان این مرحله نیز 

پشت سرگذاشته شد.
وی با اشــاره به اینکه در مرحله ســوم، عملیات 
بازسازی بنا انجام خواهد شــد، بیان کرد: باتوجه 
به مشخص شدن پیمانکار، قرار است تا 22 بهمن 
عملیات بازسازی این خانه تاریخی طی مراسمی 

آغاز شود.
امیری تاکید کرد: خانه تاریخی نائل اصفهان به ثبت 
ملی رسیده است و به همین دلیل همانند نقشه و 
شکل سابق خود و بدون دخل و تصرف در ماهیت 

آن، بازسازی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه دخل و تصــرف در بناهای 
تاریخی غیرقانونی اســت، افزود: بــه همین دلیل 
نمی توانیم حتی یک ســانتی متر از مساحت آن را 
کم یا زیاد کنیم و ما این موضوع را به شــهرداری 

اصفهان نیز اعالم کرده ایم.

بعد از دهه فجر آغاز می شود؛
عملیات بازسازی خانه تاریخی نائل

گــپ و گفــت هــادی کاظمــی و رضــا 
عطاران در حاشیه اکران فیلم »مصادره« 
ســاخته مهــران احمــدی در یکــی از 

سینماهای تهران.

گپ و گفت هادی کاظمی 
و رضا عطاران

اعظم حاجی رضازاده
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تماشای درون بدن انسان در زمان جراحی
پیشنهاد سردبیر:
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معایب روت کردن گوشی های 
اندروید به نظــر برخی افراد به 
اندازه مزایای آن نیست، اما در 
این مبحث به بررسی قدم به قدم 

این مسئله خواهیم پرداخت.
روت کردن گوشی چیست؟

روت کــردن )Root( عبارت 
است از فرایندی که به وسیله 
آن محدودیت هــای اعمــال 
شده روی گوشــی هوشمند را 
برمی دارید. با روت کردن گوشی 
دسترســی و کنترل کاملی بر 
تنظیمات تلفن هوشمند خود 
خواهید داشت. در صورتی که 
بخواهید از تلفن هوشمندتان 
در سطحی دیگر استفاده کنید، 
مسلما روت کردن اولین گزینه 
پیش روی شماست. اولین مزیت 
روت کردن گوشی اندرویدی، 
دسترسی به تعداد بی شماری از 
اپلیکیشن هاست که پیش از این 
باید بابت استفاده از خدمات آنها 

مبالغی را پرداخت می کردید.
از طــرف دیگر، برداشــتن 
محدودیت هــای مختلفی که 
توســط تولیدکنندگان تلفن 
همراه یا مشــاغل واسط و... 
برای استفاده کنندگان اندروید 
اعمال شــده اســت، از دیگر 
محســنات روت کردن تلفن 
هوشمند است. به طور خالصه، 
Root کردن به شــما امکان 
می دهد از تلفن هوشمندتان به 
گونه ای استفاده کنید که دوست 
دارید، نه به صورتی که برای شما 

تعریف شده است.

هرچند یکی از مهم ترین منافع روت کردن گوشی اندروید بهبود عملکرد تلفن هوشمند است، اما در برخی موارد روت کردن گوشی نه تنها موجب 
افزایش سرعت و بهره وری آن نمی شود، بلکه شما را با کاهش شدید سرعت و عملکرد تلفن همراه نیز رو به رو می کند.

در اکثر موارد پــس از روت کردن گوشــی، گارانتی تلفن همــراه از بین مــی رود. بنابراین بهتر اســت تا اتمام مــدت زمانی که بــرای گارانتی 
 گوشــی از پیش تعیین شــده اســت، آن را روت نکنید. البتــه در صورتی که روحیــه ماجراجویانــه ای داریــد، می توانید این توصیــه را نادیده

 بگیرید!

هر چند در صورتی که دســتورالعمل های مربوط به روت کردن گوشــی را مو به مو انجام دهید، امکان بروز چنین حادثه ای بسیار اندک است، ولی 
به هرحال نمی توان آن را نادیده گرفت. به هرحال قبل از روت کردن تلفن هوشمند، حتما از تمام اطالعات موجود در گوشی، بک آپ تهیه کنید.

بزرگ ترین عیب روت کردن گوشی اندروید قرار گرفتن در معرض تهدید هکرهاست. پس از روت کردن گوشی، مجبورید نسخه تغییریافته برخی از اپلیکیشن ها 
را نصب کنید؛ چراکه برخی سازندگان و توســعه دهندگان اپلیکیشن های اندروید، نصب آنها روی گوشی های روت شــده را با محدودیت مواجه کرده اند. 

اپلیکیشن های تغییر یافته، ممکن است حاوی بدافزارهای مختلفی باشند که امنیت اطالعات شخصی یا مالی شما را به خطر می اندازند.

کاهش عملکرد گوشی

 از بین رفتن گارانتی 
گوشی

 از کار افتادن 
گوشی

مشکالت امنیتی

جواهراتی که از مالک خود محافظت می کند
جواهرات تولیدی متنوع شرکت اینویزاویر، برای برقراری تماس با دوستان و اعضای خانواده و همین طور 

تماس اضطراری با پلیس به منظور نجات از خطر استفاده می شوند.
در واقع این جواهرات در شرایط پرخطر که به هر علت نمی توانید از گوشی هوشمند خود استفاده کنید، 

می توانند به عنوان یک ابزار کمکی و نجات بخش به کار روند.
جواهرات اینویزاویر که در قالب گردنبند، دستبند یا آویز طراحی می شوند، مجهز به دکمه ای هستند 

که در صورت دو بار لمس آن می توانید با فرد از پیش تعریف شده یا شماره پلیس در 
آمریکا )۹۱۱( تماس برقرار کنید. فناوری افزوده شده به این جواهرات که 

توسط شرکت RapidSOS ابداع شده، به گونه ای است که موقعیت 
جغرافیایی دقیق کاربر را هم برای پلیس یا فرد مخاطب تماس ارسال می کند.

جواهرات یادشده همراه با یک برنامه تلفن همراه عرضه می شوند که انتخاب طرف های تماس اضطراری را تسهیل 
می کند. خرید این محصول از جوالی سال ۲۰۱۸ ممکن خواهد بود.

تماشای درون بدن انسان در زمان جراحی
بررســی هایی که در امپریال کالج لندن 
انجام شده، نشان می دهد که با استفاده از 
هدست هولولنز مایکروسافت که قابل اتصال 
به رایانه هاست، می توان به راحتی اندام های 
داخلی افراد تحت جراحی را با دقت مشاهده 

کرد و از این طریق دقت کار را باال برد.
فنــاوری یادشــده مشــاهده موقعیــت دقیق 

استخوان ها، رگ ها و شریان های حیاتی بدن و... را 
تسهیل می کند و حتی به جراح کمک می کند تا درون 

بسیاری از اندام های بدن افراد را ببیند.
هدست های واقعیت مجازی به پزشــکان کمک خواهد کرد تا به طور دقیق رگ های خونی را ببینند و آنها را به درستی 

به یکدیگر پیوند بزنند. این امر نتیجه اعمال جراحی را بخصوص در زمان وقوع ســوانحی مانند تصادفات رانندگی، سقوط های 
مرگبار و... به میزان چشمگیری ارتقا می بخشد.

نوکیا ۷ پالس با صفحه نمایش ۶ اینچی در راه است
نخستین بار که نام نوکیا ۷ پالس بر سر زبان ها افتاد، اواخر سال ۲۰۱۷ میالدی بود؛ زمانی که 
پس از انتشار نسخه جدید نرم افزار دوربین نوکیا، بحث هایی درباره این اسمارت فون مطرح شد. 

اکنون نیز گوشی نوکیا ۷ پالس با حضور در بنچمارک 
گیک بنچ نشان داد که این حرف و حدیث ها بی اساس 
نبوده و باید منتظــر یک میان رده قدرتمند از ســوی 

فنالندی ها باشیم.
 در نرم افزار دوربین نوکیا، لیســتی از اســمارت فون های 
معرفی شــده و معرفی نشــده وجود داشــت. یکــی از این 
گوشــی های معرفی نشــده، نســخه جدیدی از نوکیا ۷ بود که 

هم اکنون با نام نوکیا ۷ پالس در بنچمارک گیک بنچ حاضر شده است. به لطف اطالعات قبلی و جزئیات موجود 
در این بنچمارک تقریبا می دانیم که با چه دیوایسی روبه رو هستیم. انتظار داریم گوشی نوکیا ۷ پالس به یک نمایشگر 
عظیم ۶ اینچی مجهز شود اما جای هیچ نگرانی وجود ندارد؛ زیرا این نمایشــگر از نسبت تصویر ۱۸ به ۹ برخوردار بوده و 

طوری در بدنه اصلی گنجانده شده که کار کردن با این گوشی سخت نباشد.

یک طرح جذاب از سرفیس فون مایکروسافت
درخواست ثبت اختراعی که مایکروسافت به تازگی منتشر کرده حاکی از آن است که ما باید در 
آینده، احتماال در انتظار یکی از دستگاه های سرفیس یا طبق اغلب پیش بینی ها، یک سرفیس فون 

)Surface Phone( باشیم.
این درخواست ثبت اختراع برای یک دستگاه مجهز به لوالی انعطاف پذیر )Live Hinge( ارائه 
شده که به یک وسیله با دو صفحه نمایش، این امکان را می دهد تا توانایی یکپارچه 
کردن سطح را از حال دو نیم بودن داشته باشد. این دستگاه همچنین 
می تواند در حالت تک صفحه نیز مورد استفاده قرار بگیرد 
که در این وضعیت، یکی از صفحه نمایش ها به عقب 

تا خواهد شد. در طرح شماتیک فوق شما می توانید قسمت خاکستری را در وسط مشاهده کنید که دو صفحه را 
به یکدیگر متصل کرده است. شماره های ۱۶۰ و ۱۷۰، دو صفحه نمایش را نشان می دهد و لوالی منعطف به 
دستگاه این امکان را می دهد که محدودیتی برای تنظیم زاویه بین دو صفحه نمایش وجود نداشته باشد. 

این لوال همچنین وظیفه اتصال محکم بین دو صفحه نمایش را تضمین می کند.

کشف 
یک شهر باستانی در دل 

جنگل های گواتماال
دانشمندان با استفاده از یک فناوری نقشه برداری لیزری هوایی، موفق به شناسایی سازه های 

یک شهر باستانی پنهان در دل جنگل های گواتماال شده اند. این شهر در منطقه ای به نام پتن واقع است 
کاری و هرم های متعلق به قوم باستانی مایا در و اطالعات تازه، به کشف ده ها هزار خانه، مرکز 

است. بررسی های جدید نشان می دهد عمق جنــگل های گواتمــاال انجامیده 
زندگی می کرده انــد میلیون ها نفر تعداد افرادی که در این شهر باستانی 

می شده است.سیستم نقشه برداری بیش از رقمی بوده کــه قبال تصور 
نقشــه خوانی و هدایت خودروهای لیزری پیشــرفته ای که به منظور 
شناســایی زمین های کشــاورزی خــودران طراحی شــده، حــاال به 
شده است. در حال حاضر دانشمندان وســیع و کانال های آبیاری منجر 
در حال بررســی و تجزیه و تحلیل آمریکایــی، اروپایــی و گواتماالیی 

تحقیقات جدید ثابــت می کند که اطالعات به دســت آمده هســتند.
باســتانی قوم مایا ساکن بوده اند و لذا نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در این شهر 

و توزیع غذا و سیســتم اداری منحصر به این شهر حتما از یک نظام پیشرفته تولید 
فرد در هزاران سال قبل بهره مند بوده است. این سیستم نقشه برداری، شناسایی نرده های دفاعی، خندق ها و 

رمپ هایی را ممکن کرده که تا به حال ناشناخته باقی مانده بودند. محدوده بررسی شده ۲۱۰۰کیلومتر 
مربع مســاحت دارد و بر اساس بررســی ها قوم مایا از هزار ســال قبل از میالد تا سال ۹۰۰ 

میالدی در این بخش از جهان زیسته اند. سیستم نقشه برداری جدید در مجموع 
به شناسایی ۶۰ هزار ساختار و سازه ساخته شده توسط این قوم 

منجر شده است.

گوشی معرفی شده سونی، صفحه نمایش ۵ اینچی دارد
شرکت سونی به احتمال زیاد در نمایشگاه MWC 2018 گوشی های جدیدی معرفی خواهد 
کرد. حتی احتمال دارد که در بین گوشی های جدید این شرکت، یک محصول میان رده جدید 
هم معرفی شود. امروز اطالعاتی از یک گوشی سونی به بیرون درز کرده که نشان می دهد این 
 FCC محصول به صفحه نمایش ۵ اینچی مجهز شده است. در واقع این محصول وارد سازمان
کشور آمریکا شده تا بتواند استانداردهای الزم را به دست بیاورد. در اطالعات منتشر شده، به 
این موضوع اشاره شــده که گوشی جدید ســونی در اندازه ۱۳۵ در ۶۵ میلی متر ساخته شده 
است. متاسفانه اطالعات بیشتری از این گوشــی به بیرون درز نکرده است و نمی دانیم که چه 
سخت افزاری برای آن در نظر گرفته شده است. در گذشته شایعه شده بود که سونی قصد ندارد 
از جک ۳/۵ میلی متری خروجی صدا روی محصوالت خودش استفاده کند. حتی گفته شده که 

گوشی های جدید سونی صفحه نمایش OLED خواهند داشت.

احتمال تغییر نام پرچم داران سری Galaxy S سامسونگ
کمپانی سامســونگ اولین گوشی از سری Galaxy S را در ســال ۲۰۱۰ و تحت عنوان 
Galaxy S7 رســما معرفی و روانه بازار کرد. از آن زمان تا به حال ۷ سال می گذرد و این 
 S9 Plus و S9 غول تکنولوژی قصد دارد سری پرچم داران مذکور را با معرفی دوگانه تازه

در سال ۲۰۱۸ گسترش دهد. 
سامسونگ رسما معرفی این گوشــی ها را در تاریخ ۲۵ فوریه )۶ اسفند( تایید کرده است 
و قصد دارد آنها را به عنوان جایگزین S8 و S8 Plus روانه بازار کند. از طرفی گزارشــی 
توسط یکی از خبرگزاری های کره ای منتشر شده است که ادعا می کند گوشی های دوگانه 
S9 احتماال آخرین گوشی های کمپانی سامسونگ از سری محبوب Galaxy S خواهند 
بود. این خبرگزاری گفته اســت سامســونگ قصد دارد برنامه نام گذاری دیگری را برای 

گوشی هایش در نظر بگیرد.

تم جدید برای آسایش کاربران به نسخه تلگرام اضافه شد
تلگرام یکی از پرمخاطب ترین پیام رسان ها، خصوصا 
در ایران است که به علت سرعت باال طرفداران بسیاری 
دارد. از قابلیت های این پیام رســان می توان به پیام 
صوتی و تصویری اشاره کرد. خاستگاه این پیام رسان 

از کشور روسیه و مؤسس آن پاول دوروف است.
تلگرام تاکنون نسخه ها و قابلیت های جدیدی از خود 
ارائه کرده  است که هر یک جذابیت های خاص خودش 
را دارد. این پیام رسان به تازگی تغییر خودکار تم شب 
و روز را به نســخه جدید خود اضافه کرده است. این 

قابلیت پیش از این در نسخه دسکتاپ تلگرام وجود داشت که به تازگی به نسخه اپلیکیشن 
آن افزوده شده است.
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 نصب رام دلخواه 
روی گوشی اندرویدی

برداشتن محدودیت های 
استفاده از تکنولوژی های 

موجود در دستگاه

استفاده از اپلیکیشن های 
خاص

بهینه کردن استفاده از منابع 
تلفن هوشمند

گوشی های هوشمند اندرویدی با رام از پیش نصب شده عرضه می شوند. در برخی تلفن های هوشمند، رام از پیش نصب شده به خوبی عمل نمی کند یا 
محدودیت های مختلفی را برای استفاده از تلفن همراه به وجود می آورد. از طرفی، برخی افراد ترجیح می دهند سریع تر از کارخانه های تولید کننده تلفن 

هوشمند، دست به ارتقای سیستم عامل خود بزنند که این عمل بدون روت کردن گوشی ممکن  نیست.

به عنوان مثال، شرکت های خدمات دهنده اینترنت تلفن همراه )در برخی کشورها( در پلن های نامحدود ترافیک حجمی خود، به اشتراک گذاشتن 
اینترنت دستگاه را با محدودیت مواجه کرده اند. با روت کردن گوشی اندروید خود به آسانی می توانید اینترنت دستگاهتان را به اشتراک بگذارید.

برخی از اپلیکیشن ها تنها برای گوشی های روت شده ایجاد  و استفاده می شوند. این اپلیکیشن ها به شما اجازه می دهند به تنظیمات پیشرفته  تری 
در گوشی خود دسترسی پیدا کنید. از دیگر مزایای روت کردن گوشی  های اندروید، دسترسی به اپلیکیشن هایی نظیر متوقف کننده تبلیغات است.

با توقف اجرا یا پاک کردن برنامه های از پیش نصب شده، عالوه بر افزایش حجم مفید ذخیره دستگاه، مدت زمان استفاده از باتری گوشی را نیز افزایش 
می دهید. از طرف دیگر، با انجام تنظیمات پیشــرفته، قادرید میزان مصرف دیگر منابع نظیر پردازنده را کنترل کنید و از این طریق اقدام به نصب و 

استفاده از اپلیکیشن هایی کنید که پیش از این برای شما مقدور نبود.
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رییس کمیسیون عمرانی و فنی شورای 
اسالمی شهر کاشان:

 آثار تاریخی کاشان 
در برابر زلزله مقاوم نیست

رییس کمیســیون عمرانی و  کاشان

فنی شورای اســامی شهر کاشــان گفت: آثار 
تاریخــی کاشــان شــهره جهانی دارنــد ولی 
نقطه ضعفشان، عدم مقاوم ســازی آنها در برابر 

زلزله است.
حسینعلی وکیل، در بیست و هشتمین نشست 
رسمی شــورای اســامی شهر کاشــان گفت: 
درخصوص این مســئله، باید از لحــاظ علمی و 
آکادمیک با تربیت متخصصین و کارشناســان 
راهکارهایی در مقاوم کردن این بناهای ارزشمند  

انجام دهیم.
وی پیشــنهاد کرد رشته مقاوم ســازی بناهای 

تاریخی در دانشگاه کاشان ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت آبفار استان خبرداد:
افتتاح طرح آبرسانی برزاوند 

در ماه های آتی
سه طرح آبرسانی روستایی در  اردستان

اردستان با ارزش افزون بر 16 میلیارد ریال طی 
آیینی با حضور مدیرعامل شــرکت آبفار استان 
اصفهان و فرماندار این شهرستان افتتاح شد و به 

بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
اصفهان درخصــوص این طرح هــا گفت: طرح 
آبرسانی به روستاهای چاه ریسه و خاصه تراش 
با اجرای 11 کیلومتر خــط انتقال و احداث یک 
ایستگاه و مخزن بتونی 50 متر مکعبی انجام شد.
محمدحســین قرائتی افــزود: همچنین طرح 
تعویض شــبکه داخلــی روســتای ظفرقند که 
به تازگی بهره برداری شــده، تعویض شبکه آب 
این روستا به طول هفت کیلومتر و تعویض 320 

انشعاب مشترکین را شامل می شود.
وی بیان کرد: این سه طرح با بیش از 16 میلیارد 
ریال از محل اعتبارهای آبفار اســتان اصفهان و 
صندوق توســعه ملی به بهره برداری رســیده و 
با اجرای آنهــا 75 خانوار )بیــش از 200 نفر( از 
 نعمت آب آشــامیدنی ســالم و پایدار برخوردار
 شدند.قرائتی، از کلنگ زنی طرح آبرسانی برزاوند 
در ماه های آتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح 
آب پایدار 19 روستا با جمعیتی افزون بر پنج هزار 

نفر تامین خواهد شد.

رییس ستاد بازسازی عتبات استان 
خبرداد:

تامین بودجه ستاد بازسازی 
عتبات  باکمک های مردمی

رییس ستاد بازسازی عتبات  اصفهان

عالیات اســتان اصفهان، گفت: بــه تاکید رهبر 
معظم انقاب، اعتبار ســتاد بازســازی عتبات 
عالیــات از محل کمــک های مردمــی و بدون 

وابستگی به منابع دولت تامین می شود.
مصطفی نوریان اظهار کرد: ستاد بازسازی عتبات 
عالیات کشور در سال 82 و  با تاکید رهبر معظم 
انقاب به بازســازی قبور اهل بیت)ع( درقالب 
کمیته ای تشکیل شــد و بعد از آن در سال 85 
 درقالب ســتاد ملی فعالیت خود را گســترش 
داد.رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفهان، گفت: طرح جامع بازســازی مزار اهل 
بیــت)ع( در قالب 215 پــروژه کوچک و بزرگ 
تعریف شده است که شامل بیش از 2/5میلیون 

مترمربع بازسازی مزار اهل بیت)ع( می شود.

قوانین در زمان جنگ اقتصادی 
باید تسهیل شود

 نجف آباد نماینده مردم شهرستان های 

نجف آبــاد و تیران و کــرون از وضعیت فعلی به 
عنوان دوران جنگ اقتصادی نام برد و گفت: در 
زمان جنگ، اجرای قوانین همانند شرایط صلح 
نیست و باید در چنین وضعیتی، قوانین بر اساس 
وضع کنونی جامعه تغییر یابد و به رفع مشکات و 
بحران هــای اقتصــادی کمک شــود.ابوالفضل 
ابوترابی ادامــه داد: مخالفــت در تغییر کاربری 
فضاهای آموزش و پــرورش یــا مخالفت برای 
استفاده از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری 
در فضاهای آموزشی، دیدگاه مناسبی برای رفع 
بحران نیســت و نباید این سخت گیری ها وجود 

داشته باشد. 
وی  تاکید کرد: بــرای بهبود فضای آموزشــی 
نیازمنــد همکاری مســئوالن هســتیم تا این 
شهرستان با بهره گیری از فضاهای مازاد آموزشی، 
سرمایه گذاری در بخش های دیگر را برای جبران 

نیاز خود انجام دهد.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی 
استان اصفهان خبرداد:

 بهره برداری از یکصد پروژه 
در اصفهان

معاون مشارکت های مردمی  گلپایگان

اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: در 
ایام ا... دهه فجر تاکنون یکصد پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۴0 میلیارد تومان در استان به بهره برداری 
رسیده است. علی اصغر شــاه زیدی در حاشیه 
افتتاح مجتمع فیاض بخش در گلپایگان، اظهار 
کرد: وظیفه اصلی سازمان بهزیستی، تاش برای 
ارائه خدمات به افراد ناتوان جسمی و حرکتی و 
کم توان ذهنی است. وی تاکید کرد: برای کمک 
به افراد تحت حمایت بهزیستی، نیازمند کمک 
خیران هســتیم. حســن مرادی رییس اداره 
بهزیســتی گلپایگان، اظهار کرد: برای مرمت و 
بازســازی مجتمع توان بخشــی فیاض بخش 

80میلیون تومان هزینه شده است.
وی افزود: یــک هزار و 250 مددجــو در حوزه 
توان بخشــی و ۴00 مددجو در حوزه اجتماعی 

تحت حمایت بهزیستی گلپایگان هستند.

رییس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا:
»کوتی موتی« به جشنواره 

معلوالن راه یافت
رییــس فرهنگ و ارشــاد  شهرضا

اسامی شــهرضا اظهار کرد: نمایش »کوتی و 
موتی« از شهرستان شــهرضا به پنجمین دوره 
جشنواره منطقه ای »تئاتر معلوالن آفتاب« که 
در اسفندماه امسال در شهرکرد برگزار می شود، 

راه یافت.
محمدعلی جعفری تصریح کرد: این اثر، کاری 
از گروه نمایشی »صدف« وابسته به مرکز جامع 
توان بخشی شــهید مدرس شهرضاست که به 
کارگردانی احسان صانعی و زهرا بکتاش به صحنه 
می رود. وی ادامه داد: این نمایش به نویسندگی 
بیژن مفید و با نقش آفرینی جمعی از هنرمندان 
معلول شهرستان، به سرپرستی فاطمه للگانی 

تهیه و تولید شده است.
جعفری گفت: گروه هنری صدف و مرکز جامع 
توان بخشی شهید مدرس، در سال های گذشته 
نیز چندین بار در بخش های مختلف جشنواره 

تئاتر معلوالن، افتخاراتی را کسب کرده اند.
رییس فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان 
شهرضا، همچنین از راهیابی نمایش »پَر پرواز« 
به مرحله نهایــی نوزدهمین جشــنواره تئاتر 
استانی بسیج خبر داد و افزود: این نمایش کاری 
ازگروه هنری نمایشی »همای سحر« است که 
با نویســندگی و کارگردانی حمیدرضا رضایی 
از شهرضا تهیه شده. جعفری گفت: »پر پرواز« 
نمایشی است در تجلیل از شهدای مدافع حرم 
که پیش از این در آذرماه ســال 95 و در هفته 
فرهنگی شهرســتان شــهرضا، در قالب برنامه 

»هفت شب تئاتر« روی صحنه رفته بود.

همزمان با پنجمین روز دهه فجر؛
نمایشگاه و مرکز فیزیوتراپی 

آران و بیدگل افتتاح شد
همزمان با پنجمین روز از  آران و بیدگل

دهه مبارک فجر، یک مرکز فیزیوتراپی در آران و 
بیدگل افتتاح و دومین نمایشــگاه کارآفرینی 
طلوع فجر در مرکز آموزش علمی - کاربردی نیز 
برپا شــد. مجید طاهری اظهار داشــت: مرکز 
فیزیوتراپــی هال احمــر، نخســتین مرکز 
فیزیوتراپی این اداره است که در مرکز شهرستان 
می تواند پاسخگوی نیاز مراجعین باشد. رییس 
جمعیت هال احمــر آران و بیدگل گفت: این 
مرکز به مســاحت 110 متر مربع و بــا اعتبار 
620میلیون ریال از محل اعتبارات هال احمر 

آران و بیدگل به بهره برداری رسیده است.
گفتنی است این نمایشگاه که از 16 بهمن آغاز 
شده، تا 15 اسفند 96 در مرکز  آموزش علمی، 

کاربردی آران و بیدگل دایر است.

 قلعه ای تاریخی با یخچالی 
پا برجا

یخچال قلعه تاریخی ماربُر  بوئین میاندشت

در شهرستان بوئین میاندشت که 200سال است 
پابرجاست، هنوز هم کارایی دارد و روستائیان از 
آن اســتفاده می کنند. جوادفرهادی مسئول 
نمایندگی میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
وگردشگری بوئین میاندشت گفت: این قلعه در 
باغی به وســعت ۴هــزار متــر واقع شــده و 
۴00مترمربع زیربنا دارد. وی با بیان اینکه این بنا 
مربوط به دوران قاجاریه اســت، افزود: ســبک 
معماری آن تلفیقی از معماری قاجاری وپهلوی 
بوده و از خشت و گل و ســنگ و چوب ساخته 

شده است. 
فرهادی گفت: در این بنا هشت نوع آجر ازجمله 
آجر نظامی و قزاقی به کاررفتــه ودر زیرنمای 
اصلی آن، ســنگ های تیشــه ای به قطر10 تا 

15سانتی متر استفاده شده است.

رسول جهانگیری در مراسم افتتاحیه اتاق اصناف گلپایگان که در سالن 
ارشاد این شهرستان برگزار شــد، با بیان اینکه وضعیت اصناف مناسب 

نیست، اظهار کرد: متولیان امور دیون کشور، اصناف را همراهی کنند.
رییس اتاق اصناف استان با اشــاره به این نکته که مالیات باید بر درآمد 
باشد ولی نه در صورتی که امروز شاهدیم اصناف ما درآمدی ندارند، گفت: 
متولیان دریافت دیون کشور باید شرایط مناســب تری را برای اصناف 

لحاظ کنند.
وی در ادامه با اشــاره به بحــث جایگزینی انتقــال درآمدهای نفتی به 
درآمد های مالیاتی، تصریح کرد: در وضعیت رونق اقتصادی هیچ کدام از 

اصناف ما از پرداخت دین دولت شانه خالی نمی کنند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه اتحادیه ها و اصناف، مولدین اقتصادی 
شهر هستند، افزود: وضعیت فعلی کشــور، وضعیت رکود و عدم فعالیت 
اقتصادی اســت. رییس اتاق اصناف اســتان با یادآوری نقش اصناف در 
انقاب و پیروزی آن، بیان کرد: وقتی کتاب انقاب را تا زمان حاضر ورق 
می زنیم هیچ نقطه تاریکی که گویای عدم همراهی اصناف باشد، در آن 

مشاهده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: از زمانی که بحث انقاب شهری شروع شد تا زمانی که 
پایه های آن مستحکم شــد، بازاریان اقتصاد کشور را در دست داشتند. 
جهانگیری با بیان اینکه بازاریان ما در انقاب همراه بوده و در ادوار متفاوت 
چون جنگ تحمیلی پشتیبانی از جبهه را بر عهده داشتند، عنوان کرد: 

اصناف چه در دولت ســازندگی و چه در زمان تحریــم ها و هدفمندی 
یارانه ها و... همواره حضور داشتند و بدون توجه به تفکرات جناحی چپ 
و راست، کشــور را همراهی کردند. رییس اتاق اصناف استان در ادامه با 
اشاره به اغتشاش های اخیر، یادآور شد: می خواستند اصناف را به میدان 
اغتشاشات بکشــانند که اصناف ما با اعتقاد بر اینکه انقاب از گوشت و 

پوست خود آنان است، حاضر نشدند خام حیله های دشمن شوند.
وی خاطرنشان کرد: مســائل زیر بنایی در اتاق اصناف ایران در رابطه با 
برگشت مبالغی به خزانه دولت در حال پیگیری است. این کار به واسطه 

بازرسی هایی توسط اصناف صورت می گیرد.
جهانگیری افزود: درصدی از این مبلغ باید به اصناف بازگردد.

کل ساختمان متعلق به اصناف شهرستان بوده، حتی یک ریال از 
جایی کمک نگرفتیم

محمد شریفی، رییس اتاق اصناف شهرستان گلپایگان اظهار کرد: اتاق 
اصناف شهرستان گلپایگان دارای پنج هزار واحد صنفی است که با 21 

اتحادیه ساماندهی می شوند.
شریفی با بیان این نکته که اصناف شهرستان گلپایگان، اصناف خوب و با 
انصافی هستند و معموال قیمت اجناس شهرستان گلپایگان غیر از تعدادی 
انگشت شمار، با شهرهای دیگر قابل مقایسه نیست، گفت: باید از انصاف و 

غیرت اصناف شهرستان تشکر کرد.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف شهرستان یکی از اتاق های پیشرو ایران 
است که از همان ابتدا مبحث آموزش را آغاز کرد، افزود: اکنون نیز با روند 

خوبی آموزش اصناف انجام می گیرد.
شریفی تصریح کرد: انتخابات اتحادیه ها به روز بوده است و آمادگی این را 

داریم که انتخابات الکترونیکی را در دو سیستم اجرا کنیم.
رییس اتاق اصناف شهرستان گلپایگان با یادآوری اینکه واحد اصناف به 
صورت خیلی فعال و خوب این کارها را انجام می دهد، اظهار کرد:  مسائل 
پروانه ها به خوبی کنترل و مسائل گرانی، ارزانی، اتیکت و موضوعات دیگر 
پیگیری می شود. شریفی خاطرنشان کرد: 21 اتحادیه داریم که هر کدام 
در مغازه افراد مشغول به کار هستند و امیدواریم در آینده نزدیک تمامی 
اتحادیه های شهرستان گلپایگان در ساختمان اتاق اصناف مستقر شوند.

رییس اتــاق اصناف شهرســتان گلپایگان در خصوص هزینه ســاخت 
ساختمان اصناف گفت: کل ساختمان متعلق به اصناف شهرستان بوده و 

حتی یک ریال از جایی کمک نگرفتیم.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

متولیان امور دیون کشور، اصناف را همراهی کنند

رییس اتاق اصناف استان اصفهان، با اشاره به این نکته که مالیات باید بر درآمد باشد، ولی نه در وضعیتی که امروز شاهدیم اصناف  گلپایگان

ما درآمدی ندارند، گفت: متولیان دریافت دیون کشور باید شرایط مناسب تری را برای اصناف، فراهم کنند.

اخبار

قلعه ای تاریخی با یخچالی  پا برجا

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم کاشــان و آران و  کاشان

بیــدگل در مجلــس گفــت: افزایــش مالیــات 
تولید کنندگان، فشار زیادی بر آنان وارد می آورد و 

شلیک تیر آخر به تولید است.
ســید جواد ســاداتی نژاد با اعام اینکه هر ساله 

800 تا 900 هزار تحصیــل کرده به جمع بیکاران 
اضافه می شوند، عنوان کرد: در شرایط کنونی که 
تولیدکنندگان دچار رکود شدید و نقدینگی اندک 

هستند، حمایت از آنان بسیار ضروری است.
نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در 

مجلس، بر اتخاذ سیاســت های حمایتی در قبال 
تولیدکننــدگان تاکید کرد و ادامــه داد: افزایش 
مالیات تولیدکنندگان فشــار زیادی بر آنان وارد 
می آورد و شــلیک تیر آخر به تولید است. این کار 
نه تنها در بهبود اوضاع اقتصادی نقشی ندارد، بلکه 

اشتغال موجود را نیز تهدید می کند.
وی با ابراز تاســف از عدم حمایت بخش خصوصی 
بیان کــرد: اصناف و بخش خدمــات، بخش های 

مهمی در حوزه  اشتغال جامعه هستند که متاسفانه 
تا کنون تسهیاتی برای این دو حوزه در نظر گرفته 

نشده است.
ســاداتی نژاد برنامه های مورد ادعای دولت برای 
افزایش چندصد هزار شغل در سال را یادآور شد و 
اضافه کرد: ایجاد اشتغال در این بخش ها سریع تر 
و ارزان تر است؛ با این وجود حمایت مناسبی از آن 

صورت نمی گیرد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:
افزایش مالیات، شلیک تیر آخر به تولید است

شهردار زاینده رود با بیان اینکه  زاینده رود

شهرداری های شهرستان لنجان برای گرفتن حق 
خود در حــوزه ارزش افزوده، درگیــر پیچ و خم و 
مشکات فراوانی هستند، اظهار کرد: امروز به دلیل 
مشکات اقتصادی حاکم بر کشور، شهرداری ها نیز 
با مشکات اقتصادی کم ســابقه دست وپنجه نرم 
می کنند و اتکا به منابع درآمدی ناپایدار، دردی است 
که شهرداری ها را درگیر خود کرده است. ابوالفضل 
توکلی افــزود: نباید فراموش کرد کــه امروز نبود 
درآمدهای پایدار باعث شده شهرداری ها از محل 
تراکم فروشی و جرایم تخلفات ساختمانی کسب 
درآمد کنند و فاجعه زمانــی رخ خواهد داد که به 
دالیل مختلــف اقتصــادی ایــن درآمدزایی در 
شهرداری ها، صرف هزینه های جاری و نگهداری 

شهر شود.
شــهردار زاینــده رود تصریح کــرد: در این میان 
قانون مالیات بــر ارزش افزوده به عنــوان یکی از 
مهم ترین موضوعات در حوزه درآمدهای پایدار در 
شهرداری ها مورد توجه قرار گرفته است و براساس 

قانون، این مهم باید به درســتی به شــهرداری ها 
اختصاص یابد که متاســفانه وصول و پرداخت آن 
در استان اصفهان با چالش های جدی مواجه شده 
است. وی تاکید کرد: چنانچه اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان روند خود را در حوزه وصول و توزیع 
عادالنه مالیات بر ارزش افزوده به درســتی انجام 
ندهد، قطعا شهرداری ها برای گرفتن حق خود با 

مشکات فراوانی روبه رو می شوند.

شهردار زاینده رود خبرداد:
شهرداری؛ گرفتار در دست  انداز وصول مالیات ارزش افزوده

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع  اردستان

دستی و گردشگری اردستان گفت: با پیگیری هایی که 
از طرف اداره میراث فرهنگی شهرستان اردستان در 
مرکز استان انجام شد، مجوز حفاری در کف شبستان 
غربی مســجد پامنار زواره، از طرف اداره کل میراث، 

صادر و کار حفاری آن آغاز شده است.
محمد رضــا صدوقــی اظهــار کــرد: کاوش های 
باستان شناسی در مســجد بنکویه زواره آغاز شده و 
مشخص شد که قدمت این مسجد به دوران سلجوقی 
می رســد و مناره آن، دومین مناره کتیبه دار کشور 

است.
وی افزود: افراد ناآگاه تخریب هایی در مســجد انجام 
داده بودند که در ســال 1380، بخش تخریب شده 
مسجد و مناره آن توسط اداره میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان اردستان بازسازی و 

مرمت شد.
رییــس اداره میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اردســتان گفت: هیئت امنای مسجد 
امسال قصد داشتند کف مســجد را بازسازی کنند 

که بــا ممانعــت اداره میراث فرهنگی شهرســتان 
 اردســتان، مواجه و قرار شــد کف مســجد کاوش

شود.
صدوقی با بیــان اینکه پیگیری هایــی از طرف اداره 
میراث فرهنگی شهرستان اردستان در مرکز استان 
انجام شد، تصریح کرد: مجوز حفاری در کف شبستان 
غربی مســجد پامنار زواره، از طرف اداره کل میراث 

صادر شده است. 

رییس اداره میراث فرهنگی اردستان خبرداد:

آغاز حفاری شبستان غربی مسجد پامنار در زواره

ویدئو آرت خانم آرزو باغ شــیخی، هنرمند کاشــانی، به مرحله نهایی دهمین جشــنواره  کاشان

بین المللی هنرهای تجسمی فجر راه یافت. دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با هدف معرفی 
ایده های اصیل و آفرینش های تعاملی و خاقانه هنری، از سوم بهمن آغاز شده و تا چهارم اسفندماه 1396 
ادامه می یابد. در این جشنواره ســاالنه آثاری در بخش های طراحی، نقاشی، نگارگری، خطاطی، سرامیک، 
عکاسی، کاریکاتور، گرافیک، مجسمه، تصویرسازی، معماری )طراحی یادمان(، ویدئو آرت، چیدمان، محیطی، 

پرفورمنس و هنرهای جدید که به صورت مستقل یا ترکیبی خلق شده باشند پذیرفته می شود. 

اثر هنرمند کاشانی به 
مرحله نهایی جشنواره 
تجسمی فجر راه یافت

پس از سه مرحله داوری؛

ره
نوا
ش
ج

میراث فرهنگیمالیات 

رییــس مرکــز فوریت های پزشــکی  نطنز

شهرســتان نطنز گفت: بر اثر واژگونی سواری پیکان در 
محور قدیم نطنز به کاشان، یک نفر کشته و دو نفر مصدوم 
شدند. حسین مخلصی اظهار کرد: ساعت 15:08 دوشنبه 
16 بهمن ماه، خبر واژگونی خودروی ســواری پیکان به 

مرکز فوریت های پزشکی دریافت شد و نیروها سریعا به محل حادثه اعزام شدند.
رییس مرکز فوریت های پزشکی شهرستان نطنز، با بیان اینکه این حادثه در محور قدیم نطنز به کاشان و در 
محدوده گردنه عباس آباد رخ داده است، افزود: واژگونی این خودروی سواری یک کشته و دو مصدوم برجای 
گذاشت. وی تصریح کرد: مصدومان توسط کارشناسان فوریت های پزشکی در عملیات اورژانسی و فوریتی 
به بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( نطنز اعزام شدند. مخلصی خاطرنشــان کرد: کارکنان اورژانس، امدادگران 

جمعیت هال احمر نطنز و نیروی انتظامی، از عواملی بودند که در محل حادثه حاضر شدند.

واژگونی سواری 
پیکان در محور نطنز به 
کاشان حادثه آفرید

یک محموله بــادام هندی قاچاق، به  سمیرم

ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال که زیر بار آهک 
جاسازی شده بود، کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم، با اعام اینکه این 
دومین محموله بادام قاچاق کشــف شده در این هفته 

است، اظهار کرد: ماموران ایست و بازرسی ورودی شمالی شهر سمیرم، هنگام کنترل خودروهای عبوری 
به یک کامیون اف-اچ حامل بار آهک مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.سرهنگ دوم سهراب قرقانی 
افزود: 270 کیسه 20 کیلوگرمی بادام هندی که زیر بار قانونی آهک جاسازی شده بودند، در این کامیون 
کشف و ضبط شد. وی ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعام کرد و ادامه داد: 
این محموله هیچ گونه مدرک گمرکی رسمی نداشت و قاچاق بود. به گفته این مسئول انتظامی، راننده 

کامیون دستگیر و تحویل دادگستری شهرستان شده است.

 بادام های قاچاق 
زیر بار آهک در 
سمیرم کشف شد

وقتی کتاب انقالب 
را تا زمان حاضر ورق 

می زنیم هیچ نقطه 
تاریکی که گویای 

عدم همراهی 
اصناف باشد، در آن 

مشاهده نخواهد 
شد
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حصر وراثت
11/406  خانم مریم قدیری دارای شناســنامه شماره 2  به شــرح دادخواست به کالسه 
630/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان شــوکت قنبری به شناســنامه 7 در تاریخ 96/8/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد قدیری، ش.ش 11، 
ت.ت 1344/3/12 فرزند پســر 2- حســین قدیری، ش.ش 2، ت.ت 1351/1/3 فرزند 
 پســر 3- ایران قدیری، ش.ش 10، ت.ت 1334/3/12 فرزند دختر 4- عصمت قدیری، 
ش.ش 12، ت.ت 1349/3/23 فرزنــد دختــر 5- فاطمه قدیــری، ش.ش 17، ت.ت 
1352/9/1 فرزند دختر 6- کبــری قدیــری، ش.ش 1، ت.ت 1357/4/1 فرزند دختر 
7- مریم قدیری، ش.ش 2، ت.ت 1357/4/1 فرزند دختر 8- علی قدیری، ش.ش 498 ، 
ت.ت 1321/12/10 همسر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 483 

شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )179 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

11/120 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962860 ج/ 5 له  آقای سید رحیم مومنی و علیه 1- ملک تاج رنجبر 
و 2- محمد فردانی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/316/124/150 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی به نحو تساوی در تاریخ 96/12/16 ساعت 8/30 صبح 
در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 14 جهت فروش 11/018 
حبه مشــاع از 72 حبه از مالکیت هر کدام از محکوم علیها از پالک ثبتی 14751 فرعی 
از 14458 اصلی بخش 5 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال 
درج شده اســت ملکی محکوم علیها ملک تاج رنجبر و محمد فردانی و اکنون در تصرف 
استیجاری آقای رضا سالم تا تاریخ 97/9/1 به مبلغ 75/000/000 تومان وجه الرهانه و 
ماهیانه مبلغ 150/000 تومان اجاره بها می باشد. توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار می نماید 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد با چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی درجلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
1- ملک و محل آن: اصفهان خیابان جابر انصاری کوچه الله بن بســت شقایق مجتمع 
104 آپارتمان غربی طبقه اول پالک 3، 2- چون درب آپارتمان بسته بود با توجه بهم تیپ 
بودن آپارتمان طبقه روی آن لذا آپارتمان طبقه دوم هم تیپ آن مورد ارزیابی قرارگرفت. 
1- مشخصات ســند مالکیت: ســندی ارائه نگردید و فقط صورت مجلس تفکیکی به 
مشخصات شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دو تفکیکی به شماره 14751 فرعی از 
14458 اصلی مفروض و مجزی شده از 900 فرعی به مساحت 140/80 متر مربع در سمت 
غربی طبقه یک که 6 متر مربع آن تراس مسقف است با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و 
سایر مشترکات، 1- مصالح به کار رفته: اسکلت بتنی، سقف تیرچه بلوک، کف سرامیک، 
نمای خارجی سنگ، نمای داخلی دیوارها گچ و نقاشــی و مولتی کالر، درب های داخلی 
چوبی، درب های خارجی آلومینیوم با شیشه دو جداره گرمایش شوفاژ سرمایش کولرآبی 
آشپزخانه اپن و دارای سرویس و مشترکات به حد کفایت می باشد عمر ساختمان در حدود 
3 سال است. اینک با توجه به مندرجات فوق الذکر قیمت شش دانگ یک باب آپارتمان 
به مشــخصات فوق جمعا بالغ بر 4/300/000/000 ریال معادل چهارصد و سی میلیون 
تومان تقویم و ارزیابی می گردد. در نتیجه ارزش 11/018 حبه مشاع از مالکیت هر یک 
ازمحکوم علیها از پالک فوق مبلغ 658/062/075  ریــال بوده که ارزش 22/036 حبه 
پالک مذکور سهم هر دو نفر محکوم علیها به مبلغ 1/316/124/150 ریال ارزیابی می 
 گردد. م الف: 33606  اجرای احکام شعبه 5 حقوقی دادگستری اصفهان )492 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/426 شماره نامه: 961013633101804 شــماره پرونده: 9509983633100747 
شماره بایگانی شعبه: 950767 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر به 

سید مهدی میرشمسی، سید رسول میرشمسی، سید محمد میرشمسی، زهرا میرشمسی، 
سید محمد میرشمســی، فاطمه میرشمسی همگی فرزند ســید محمد علی، علی اصغر 
عطاریان فرزند حسن، عذرا خطیب فرزند علیجان که در پرونده کالسه 950767  مجهول 
المکان اعالم گردیده است و خواهان آن کریم دهقانی فرزند مختار می باشد به خواسته 
الزام به انتقال سند ابالغ میگردد با توجه به وصول نظریه کارشناسی در پرونده مذکور جهت 
مالحظه و تحویل نظریه به دفتر شعبه اول محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر مراجعه و 
در صورتی که به نظریه اعتراضی دارند ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ نشر این آگهی 
اعتراض خود را کتبا به دفتر شعبه تحویل نماید. م الف: 6782 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/427 شماره نامه: 9610113634601209 شماره پرونده: 9609983634600488 
شماره بایگانی شعبه: 960517  در پرونده کالسه 960517 این شعبه آقای حسین بهرامی 
نژاد فرزند غالمحســین به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و مزاحمت برای بانوان تحت 
تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در 
صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد. م الف: 6784 شعبه 

اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/428 شماره نامه: 9610113634002368 شماره پرونده: 9609983634601331 
شــماره بایگانی شــعبه: 961829   نظر به اینکه متهم آقای مجید جزینی فرزند عبداله 
که مجهول المکان اعالم شــده است. حسب شــکایت آقای جمال کریمی و به موجب 
کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر 
شما متهم هســتید به ایراد جرح عمدی با چاقو که جلسه رســیدگی به اتهام شما مورخ 
1396/12/23 ساعت 11/30 تعیین شده است لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که 
جهت شرکت در جلسه رســیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و با نسبت به معرفی 
وکیل اقدام و با اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه 
ارائه نمایند در صورت عدم حضور با عدم معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی 
اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
می گردد. م الف: 6783 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )102 جزایی 

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

11/429 شماره نامه: 1396009001065784 شماره پرونده: 9609980358800259 
شــماره بایگانی شــعبه: 961880   نظر به اینکه در پرونده کالســه 961880 ک 102 
خانم بتول شجاعی فرزند حسینعلی متهم می باشــد به انتقال مال غیر موضوع شکایت 
آقای جمشید احمدی شاهپور آبادی لذا وقت رســیدگی پرونده برای روز یکشنبه مورخ 
1397/02/30 ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم 
فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردیده بدیهی اســت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق 
 وقت رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 6785 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )102 جزایی سابق( )120 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/430  مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1894/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/10 بعد از ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1396/12/22، مشخصات خواهان: مسعود عباسی فرزند حسن به نشانی خمینی 
شهر بلوار آزادگان ک ش خشــتی فرعی 13 ک پ 8415618156 با وکالت آقای سید 
محسن بنی هاشمی فرزند کریم به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه 
راه معلم ک 136 پ 2 ط 3،  مشخصات خوانده: امیر قاسمی فرزند مجتبی، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه وجه چک به شــماره 293022 مورخ 94/10/30 عهده بانک رفاه کارگران و 

خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان:  1- مصدق 
چک شماره 293022-94/10/30 و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6780 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )229 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/431 خانم بتول شیروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 155  به شرح دادخواست به 
کالسه  980/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدرضا شیروی خوزانی به شناسنامه 1130246272 در تاریخ 1396/9/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- نعمت ا... شیروی خوزانی فرزند قدیرعلی، ش.ش 135 )پدر( 2- بتول شیروی خوزانی 
فرزند قاسم، ش.ش 155 )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6786 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )132 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/436 شماره: 960720671583338 - 96/11/16 آ قای سید مهدی میریان اندانی 
فرزند سید اسداله به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شــده مدعی است چهار حبه و یک چهارم حبه مشــاع از ششدانگ پالک شماره 
724 فرعی از 112 اصلــی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهــان که در دفتر 
139520302006006799 مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابجایی مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز 
نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شد. م الف: 6793 اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )195 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/437 شماره: 960720671594529 - 96/11/12  آقای حسین محمدی فرزند مختار 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است سند مالکیت شش دانگ  پالک شــماره 99/2521 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در صفحه 362 دفتر 442 امالک ذیل ثبت 96913 به نام نامبرده  ثبت و  
صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابجایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6777  اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )209 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

11/407 شــماره نامه: 9610113630402176 به موجب نیابت صادره از شعبه اجرای 

احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان درود در پرونده کالسه 1026/96 شعبه 
اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف دادگســتری تیران، محکوم له محمد غالبی 
حاجیوند و محکوم علیه مهدی ســلطانی مبنی بر فروش مال غیرمنقول زیر که حســب 
درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف 
اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است از شش دانگ 100 سهم مشاع  از 1029/5 
ملک به شماره 139 فرعی از 181 اصلی ناحیه 12 اصفهان متعلق به سپهر سلطانی فرزند 
مهدی واقع در آدرس تیران خیابان بلوار آیت اله خامنه ای روبروی ساختمان شهرداری 
ضلع شمال بلوار و به متراژ 100 متر مربع عرصه و 107 متر مربع اعیانی با دیوارهای آجری 
و سقف تیرچه و آهن و درب خارجی فلزی- آلومینیوم و درب های داخلی فلزی و دارای 
سرویس به حد کفایت و مشترکات آب و گاز و برق متعلق به سپهر سلطانی فرزند مهدی 
که طی بازدید صورت پذیرفته از سوی کارشناس به میزان مبلغ 1/120/000/000 ریال 
)معادل صد و دوازده میلیون تومان( برآورد و ارزیابی می گردد و مقرر گردید اموال موصوف 
در مورخه سه شنبه 96/12/15 از ساعت 9/20 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر 
اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه 
از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده 
درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد 
مزایده داده شود. م الف: 482  اجرای احکام شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

تیران )315 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/460 شماره صادره: 1396/42/462492- 96/11/10 نظر به اینکه دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 11 فرعی از 2984 اصلی ) که طبق استاندارد سازی به پالک 
2984/62 تغییر یافت(  واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 113328 در صفحه 337 دفتر 
امالک جلد 616 به موجب سند انتقال شــماره 108242 مورخ 1363/06/21 دفترخانه 
شماره 7 اصفهان به بانو پری ناز حیدری  تحت شماره چاپی مسلسل دفترچه ای 193598 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139621702024010932 مورخ 1396/05/10 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 72852 مورخ 1396/05/09 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 35915  قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )257 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/462  شــماره صادره : 1396/42/464094- 1396/11/15  نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/3873 مجزی شده از 1 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام  بتول خدابخش دنبه فرزند 
غالمحسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 م الف: 36017  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )257 کلمه، 

3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگي
9610460370200031 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /189
9609980360200054 شماره بایگاني شعبه: 960267  نظر به اینکه آقاي نادر موالیي 
طالخونچه فرزند جعفر شکایتي علیه آقاي بهزاد مبارکه اصفهاني فرزند محمد مبني بر ایراد 
ضرب و جرح عمدي منتهي به پرداخت بیش از نصف دیه در این دادگاه مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 960267 در این دادگاه ثبت و وقت رسیدگي براي روز 1396/12/21 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
ماده 394 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب دو نوبت و به فا صله ده روز در یکي از روزنامه 
هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشــر مي گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي 
و دادگاه تصمیم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف:34754 شعبه سوم کیفري یک 

استان اصفهان ) 18 کیفري استان سابق( )150 کلمه، 2 کادر(
اصالحی افراز پالک 111/550

11/432 شماره: 960720671571159-96/11/16 پیرو شــماره آگهی 2346 مورخ 
1396/11/11 منتشره در روزنامه زاینده رود تاریخ حضور نماینده ثبت و نقشه بردار ثبت به 
تاریخ 1396/12/9 ساعت 8/5 صبح اصالح می گردد.م الف: 6676  اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

11/424 شــماره صادره: 964202511602229- 96/11/15 سند مالکیت ششدانگ  
پالک ثبتی شــماره 113/238 واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبــت 53147 در 
صفحه 6 دفتر 216 بنام آقای حســین زمانی چریانی فرزند عباس  ســابقه ثبت و صدور 
سند به شماره چاپی 587202 دفترچه ای ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 
12769 مورخ 96/10/10  که به گواهی دفترخانه 384 اصفهان رســیده مدعی است که  
سند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف: 35876 میرمحمدی ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان)220 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

11/401 شــعبه اول اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهــان در خصوص پرونده 
کالســه 2309/96 ش یک له خانم شهره خســروی فر علیه فرید ظریفی نیا به آدرس 
مجهول المکان بابت محکوم بــه و هزینه های اجرایی به مبلــغ 130/665/007 ریال 
 اموال توقیفی مورد مزایده به شرح یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی

 947 و 39 ایران 53 ســواری سیســتم پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 1383 رنگ 
مشکی ، مشکی روغنی، ظرفیت جمعًا 4 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 
2 تعداد چرخ 4 شــماره موتور 00695249 به شماره شاسی s1412283230217 حجم 
ســیلندر0 در زمان بازدید وضعیت رنگ آمیزی، فنی تودوزی الستیکها و سال ساخت در 
صورت داشتن حداقل شش ماه بیمه معتبر قیمت پایه کارشناسی آن 57/000/000 ریال 
معادل پنج میلیون و هفتصد هزار تومان میباشد که مورد اعتراض هیچ  یک ازطرفین قرار 
نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 96/12/13 در ساعت 9 تا 10 صبح در 
محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان قضایی شهید 

محسن حججی برگزار می گردد طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده 
درصد از مبلغ پایه به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به 
اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود.   در خصوص پرونده کالسه 2309/96 ش ج / اول که خانم شهره خسروی فر علیه 
فرید ظریفی نیا  یک نوبت  ابالغ نشر آگهی طبق مفاد صورتجلسه مزایده و در ذیل نامه با 
این مضمون که چنانچه مایلید در جلسه مزایده مورخ 96/12/13 در ساعت 9 تا 10 صبح  
در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین ســاختمان قضایی 
 شهید محسن حججی را منتشــر نمایید و نتیجه را به این شــعبه اعالم   و ارسال نمایید.
م الف: 35520 اجرای احکام شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان)307 کلمه، 3 کادر(
مزایده

11/400 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
3377/96 ش 2   له آقای محمد حســن فرهمندپور علیه مهدی طهماســبی به آدرس 
اصفهان خ وحید کوچه مطهری سوپر گوشت خوشنام ســمت چپ پالک 22 طبقه دوم 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلــغ 42/734/209  ریال اموال توقیفی مورد 
مزایده به شرح 1- تعداد یک دستگاه تلویزیون 43 اینچ LED با مارک LG مستعمل به 
مبلغ 13/000/000 ریال که توسط کارشناس دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 96/12/8 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای 
احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان قضایی شهید محسن حججی 
برگزار می گردد طالبین شرکت در جلســه مزایده  می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 
پنج روز قبل از مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به 
اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. م الف: 35555 اجرای احکام شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ نظریه کارشناس

11/415 بدینوسیله در خصوص پرونده اجرایی کالســه 960198 و در راستای ماده 75 
قانون اجرای احکام مدنی به 1- اکبر ســعیدی فرزند اصغر 2- ابراهیم سعیدی پور فرزند 
علی 3- رحمت ا... باغی افوشــته فرزند علی 4- طلعت خانم باغی افوشــته فرزند علی 
5- عفت باغی افوشــته فرزند علی 6- شوکت باغی افوشــته فرزند علی 7- حمیدرضا 
سعیدی پور فرزند رضا 8- علیرضا سعیدی پور فرزند رضا 9- مریم سعیدی پور فرزند رضا 
10- ناهید حبیب الهی فرکوش 11- سید ناصر کنعانی مجهول المکان ابالغ می گردد تا 
جهت رویت نظریه کارشناس در خصوص ارزیابی دستور فروش پالک ثبتی 484 فرعی 
از 53 اصلی واقع در نطنز ظرف سه روز پس از تاریخ انتشار آگهی در این اجرا حضور یافته 
تا چنانچه اعتراضی به نظریه مزبور دارند کتبا ظرف مهلت مقــرر اعالم دارند و اال وفق 
 مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 588 اجرای احکام حقوقی دادگستری نطنز)148 کلمه،

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

11/409 شماره پرونده: 139604002121000311/1 شماره بایگانی پرونده: 9600410 
شــماره آ گهی  ابالغیه: 139603802121000065 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600410  بدین وســیله به آقای جواد فرد عمــادی، نام پدر: حســینعلی، تاریخ تولد: 
1349/03/15 شماره ملی: 1140507338 شماره شناسنامه: 13116 به نشانی: خمینی 
شهر میدان قدس بلوار شهید بهشتی کوچه بهشاد پالک 11  ابالغ می شود که خانم زینب 
ربیعی مقدم جهت وصول یک جلد کالم ا... مجید به هدیه 200 هزار ریال و بانضمام مبلغ 
دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهرالسنه و بانضمام یک دستگاه آینه و 
شمعدان مقوم به 180 میلیون ریال و بانضمام تعداد 110 عدد سکه طال تمام بهار آزادی و 
بانضمام مقدار 60 مثقال طالی ساخته شده زرگر پسند هیجده عیار و بانضمام مبلغ 500 
میلیون ریال بابت خرید لوازم و بانضمام تعداد 5 دســت لباس زنانه مقوم به 100 میلیون 

ریال وبانضمام یک سفر زیارتی سیاحتی مقوم به 100 میلیون ریال جمعا بر ذمه زوج است 
که عندالمطالبه زوجه بپردازد و بانضمام تعداد 150 عدد ســکه طال تمام بهار آزادی بابت 
خریداری مقدار 3 دانگ آپارتمان مســکونی بر ذمه پدر زوج آقای جــواد فرد عمادی به 
شماره شناسنامه 13116 و متولد 1349 فرزند حسینعلی صادره از خمینی شهر می باشد 
که عندالمطالبه زوجه بپردازد. به استناد مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 11882-

1395/4/31 دفترخانه ازدواج 119 خمینی شــهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9600410 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/11/9 
مامور، ابالغ واقعی به شما میسر نبود، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه  زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 6772 یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)307 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

11/410 کالسه پرونده: 1281/95 شماره دادنامه: 1230-95/10/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: معترض ثالث مهدی خداوردی به 
نشانی همدان شهرک مدنی اندیشه بلوک 18 واحد 20 ،خواندگان: 1- ابوالفضل حاجی 
حیدری با وکالت خانم مریم مشتاقی به نشانی خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر 
گلستانه 2- نیره افشار به نشانی همدان شهرک مدنی اندیشه بلوک 18 واحد 20، خواسته: 
اعتراض ثالث، گزارش اصالحی: درباره دادخواســت مهدی خداوردی به طرفیت آقای 
ابوالفضل حاجی حیدری و خانم نیره افشار به خواســته اعتراض ثالث با عنایت به توافق 
اصحاب دعوا به این شــرح که آقای مهدی خداوردی خواهان معترض ثالث در خصوص 
توقیف خودرو فوق الذکر هیچ گونه ادعایی نداشته و اعالم می دارد خودرو در مالکیت خانم 
نیره افشاری باشد کل بدهی خانم نیره افشــار و خوانده دعوی اصلی به خواهان دعوی 
اصلی یکصد و بیست میلیون ریال مشخص گردید که خانم نیره افشار اقرار به دین نموده 
مقرر شد تا تاریخ 95/11/15 به خواهان دعوی اصلی پرداخت نماید در صورتیکه خوانده 
دعوی اصلی در موعد مقرر نسبت به پرداخت مبلغ مورد توافق اقدام ننماید خودروی مورد 
توقیف سیر مراحل قانونی را طی نموده و نام برده به پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ 95/1/22 محکوم می گردد. علیهذا شورا به استناد مواد در استناد 
به مواد 178 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 24 قانون شوراهای حق اختالف 
مصوب 1394 به شــرح فوق مبادرت به صدور گزارش اصالحی می نماید. این گزارش 
قطعی و بین طرفین و قائم مقام و وراث قانونی آنها معتبر و مانند احکام دادگاه ها به موقع 
اجرا گذاشته می شود. م الف: 6758 شعبه 12 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر)282 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/412 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1424/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4/45 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/1/18، مشخصات خواهان: وحید رضا عمادی فرزند رمضانعلی به نشانی خمینی 
شهر منظریه مسکن مهر بلوک پارسیان طبقه اول واحد 4، مشخصات خوانده: غالمرضا 
بیابانی فرزند یداله، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه چک به 
شماره 757398-96/11/2 به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی از قبیل هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم، دالیل 
خواهان: فتوکپی مصدق چک و ظهــر آن، فتوکپی مصدق گواهی عدم امکان پرداخت و 
وکالت نامه وکیل، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 

می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6773 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )220 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/413 آقای اصغر رضائی دارای شناسنامه شماره 3107  به شرح دادخواست به کالسه  
967/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رجبعلی رضائی به شناسنامه 8905 در تاریخ 1394/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه گنجی خوزانی فرزند تقی، 
ش.ش 9521 )همسر( 2- فتح اله رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 249 )فرزند( 3- یداله 
رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 23 )فرزند( 4- کرمعلی رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 428 
)فرزند( 5- قدمعلی رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 13401 )فرزند( 6- علی اکبر رضائی 
فرزند رجبعلــی، ش.ش 3394 )فرزند( 7- اصغر رضائی فرزنــد رجبعلی، ش.ش 3107 
)فرزند( 8- محمدرضا رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 1130202518 )فرزند( 9- فاطمه 
رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 2100 )فرزند( 10- زهرا رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 577 
)فرزند( 11- عفت رضائی فرزند رجبعلی، ش.ش 11065 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6770 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )202 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/414 آقای سید میرزا حسن دادور دارای شناسنامه شماره 953  به شرح دادخواست به 
کالسه  970/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جهان دادور به شناســنامه 19 در تاریخ 1396/10/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سید چراغعلی دادور 
فرزند سید حسین، ش.ش 647 )همسر( 2- حســین دادور فرزند چراغعلی، ش.ش 139 
)فرزند( 3- ســید میرزا حسن دادور فرزند ســید چراغعلی، ش.ش 953 )فرزند( 4- سید 
امیر حســین دادور فرزند ســید چراغعلی، ش.ش 952 )فرزند( 5- ســید علیمراد دادور 
فرزند سید چراغعلی، ش.ش 5550067463 )فرزند( 6- ســیده کبری دادور فرزند سید 
چراغعلی، ش.ش 4670020382 )فرزند( 7- ســیده کتایون دادور فرزند سید چراغعلی، 
ش.ش 833 )فرزند( 8- سیده نرگس دادور فرزند سید چراغعلی، ش.ش 1954 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6762 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )193 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/461  خانم نرگس محســن  دارای شناسنامه شــماره 4109 به شرح دادخواست به 
کالسه  556/96 ش 1  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس باباعلی به شناســنامه 45 در تاریخ 1396/11/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- نرگس محسن 
فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 4109  همسر متوفی 2- زکیه باباعلی فرزند عباس 
به شماره ملی 1230055721 دختر متوفی 3- عطیه باباعلی فرزند عباس به شماره ملی 
1230072586 دختر متوفی و به جز نامبردگان فــوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 595 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )149 کلمه، 2 کادر( 
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان:
۶ متخلف شکار در اصفهان 

دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: در روزهای گذشته ۶ متخلف شکار 
در مناطق مختلف حفاظت شده استان اصفهان 
دســتگیر و با تجهیزات شــکار خود، به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
مرتضی جمشــیدیان افزود: از این متخلفان دو 
اسلحه شــکاری قاچاق، دوربین شکاری و سایر 
ادوات شــکاری کشف و ضبط شــد و به مراجع 

قضائی تحویل داده شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه محیط بانان به منظور حفظ 
گونه های گیاهی و جانوری این مناطق با کمترین 
امکانات اقدام به گشــت زنی شــبانه روزی در 
مناطق حفاظت شده می کنند، ابراز داشت: البته 
خبرهای خوشی در ارتباط با افزایش تجهیزات 
به روز برای محیط بانان شــنیده ایــم و معاون 
امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیست از 
خرید تجهیزات الزم بــرای محیط بانان به مبلغ 
۴۰ میلیارد تومان و توزیع آن پیش از عید نوروز 

خبر داده است.
گفتنی است؛ شکار و حتی اقدام به شروع به شکار 
در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان 
جرم اســت و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و 
صید، متخلفان تحــت تعقیب و مجــازات قرار 

می گیرند.

حکم یک متخلف شکار و صید در اصفهان:
  جمع آوری پسماندهای

 پارک ملی و پناهگاه قمیشلو
رییس اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو گفت: یــک متخلف شــکار و صید به 
جمع آوری یک سال پســماندهای پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش قمیشــلو اصفهان محکوم 

شد.
مرتضی جوهری اضافه کــرد: برای یک متخلف 
شکار و صید که ســال گذشــته به دلیل شکار 
یک کل وحشی توســط محیط بانان پارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش دســتگیر شده بود عالوه 
بر پرداخت خسارت، توسط دادگاه حکم قضائی 

صادر شد.
وی گفت: دادگاه این متخلف را به مدت یک سال 
به جمع آوری پسماندهای پارک ملی و پناهگاه 

حیات وحش قمیشلو محکوم کرد.

توقیف تانکر حاوی پساب 
فاضالب صنعتی در نجف آباد

یک تانکر حاوی پســاب فاضــالب صنعتی در 
شهرســتان نجف آباد توقیف و به مراجع قضائی 

معرفی شد.
به گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان نجف آباد، ماموریــن یگان حفاظت 
محیط زیست این شهرســتان یک تانکر حاوي 
پســاب صنعتي را در ورودي یکي از روستاهاي 
این شهرستان باهمکاري نیروي انتظامي توقیف 

و به پارکینگ انتقال دادند.
 مالک این خودرو نیز با توجه به دستور دادستانی 

شهرستان به مراجع قضائی معرفی شد.

خطر جدی میکروپالستیک ها 
برای آبزیان

کارشناســان معتقدنــد آبزیان بــزرگ جثه در 
اقیانوس هــا همچــون نهنگ ها و کوســه ها با 
تهدیدات مهمی از ســوی میکروپالســتیک ها 

روبه رو هستند.
به گزارش»پارما« کارشناســان محیط زیســت 
خواستار آن شــده اند که مطالعات و بررسی های 
جدی تری در مورد تاثیرات »میکروپالستیک«ها 
روي آبزیان بزرگ جثه در اقیانوس ها انجام شود.

برآوردها نشان می دهد برخی از نهنگ ها در طول 
روز صدها تکه ماده پالستیکی می بلعند. همچنین 
خلیج مکزیک، دریــاي مدیترانه، خلیج بنگال و 
مثلث مرجاني در اولویــت مکان هایي قرار دارند 

که باید روي آنها نظارت انجام شود.
کارشناسان آمریکایی، اســترالیایی و ایتالیایي 
در این رابطــه اظهار داشــتند: ایــن تکه هاي 
پالســتیکي کوچک که کمتر از پنــج میلي متر 
طول دارنــد مي توانند براي حیــات اقیانوس ها 
و آبزیان خطرناک باشــند. به گفتــه محققان، 
میکروپالســتیک ها خطراتی را همچون کاهش 
جذب مواد مغذی و آســیب رساندن به سیستم 

گوارشي متوجه موجودات دریایي مي کند.

حقوق پرداختی بــه معلمان در 
ایران نسبت به دیگر کشورهای 
جهان در ســطح بســیار پایینی قرار دارد. این موضوع را ســید محمد 
بطحایی، وزیر آمــوزش و پرورش عنوان می کند. به گفته وی کشــور 
ما در پرداختی به معلمان جزو پایین ترین کشورهاســت و حتی نظام 
پرداخت حقوق معلمان در کشور های همسایه بسیار بهتر از ایران است؛ 
همچنین در رتبه بندی حقوق کارکنان دولت، معلمان کمترین میزان 
دریافتی ها را دارند. حقوق معلمان یک مسئله مهم در جامعه است و دلیل 
آن گستردگی جامعه فرهنگیان و جامعه مرتبط با فرهنگیان است. این 
گستردگی در مواقعی باعث شــده که چنین موضوع اجتماعی به یک 
موضوع سیاسی و حتی امنیتی هم تبدیل شود. از این رو موضوع حقوق 

معلمان، نه فقط برای آنها و دانش آموزانشــان، بلکه برای حاکمیت هم 
موضوعی مهم است. مشکل حقوق و معیشت معلمان حرف دیروز و امروز 
نیست، یکی از دالیل این مسئله سیاسی است؛ مجلس می گوید اگر دولت 
می خواهد حقوق معلمان را افزایش دهد الیحه بیاورد و از آن طرف دولت 
می گوید درآمدهای خزانه مشخص است و راه حلی برای این کار نداریم 

و دائما توپ در زمین مجلس و دولت رد و بدل می شود.
این پاسکاری که چندین سال است گریبانگیر حقوق بسیاری از مشاغل 
از جمله فرهنگیان شده تاثیرات خود را می تواند در کوتاه مدت بر ادامه 
فعالیت معلمان بدون هیچ انگیزه ای داشته باشد و حتی در بلند مدت نیز 
بر کیفیت آموزشی معلمان تاثیرات مخرب تری داشته باشد.به هر حال 
با توجه به شرایط پیش رو وضعیت حقوقی و معیشت برای قشر فرهنگی 

جامعه چندان مطلوب نیست ؛ این در حالی اســت که در برخی مواقع 
شنیده می شود حرکت هایی برای بهبود این روند در دستور کار قرار داده 
شده؛ اما در واقعیت اتفاقی رخ نمی دهد. گاهی اوقات بودجه هایی که برای 
آموزش و پرورش اختصاص پیدا می کند، به طور صد درصد تخصیص داده 
نمی شود و شاید بررسی این موضوع به دولت برگردد که نتوانسته بودجه 

مورد نیاز را تامین کند.
 تمام این مسائل در حالی رخ می دهد که به گفته محمد حسن قائدیها، 
مدیر کل ســابق آموزش و پرورش اســتان اصفهان هیچگاه آموزش و 
پرورش اولویت اول حکومت نبوده و نیست؛ در حالی که باید بدانیم اگر 
می خواهیم به توسعه پایدار برسیم، باید آموزش و پرورش بدون دغدغه 

داشته باشیم.
با وجودی کــه معلمان از پایین بــودن حقوق دریافتــی خود در طول 
خدمت دل خوشــی ندارند؛ اما این قشــر در پایان 3۰ سال خدمت هم 

توجهی از سوی مسئوالن برای دریافت 
پاداش پایان خدمــت خود نمی بینند 
به همین منظور فاطمه سعیدی، عضو 
کمیسیون آموزش مجلس می گوید: در 
بودجه سال ۹۷ مصوباتی در خصوص 
نوســازی، تجهیز و هوشمندســازی 
مدارس داشته ایم؛ ضمن اینکه ۵ هزار 
میلیارد تومان بــرای پرداخت پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۷ در 
نظر گرفته شده است که این موضوع در 
کمیسیون تلفیق تصویب شده و باید در 

مجلس به تصویب نهایی برسد.
بدون شک توجه به این قشر که آینده 
ســازان جامعه را پــرورش می دهند 
می تواند در ادامه روند توســعه کشور 
تاثیر گذار باشــد. تمام مطالب عنوان 
شــده برای نیروهای رسمی آموزش و 

پرورش بوده است این در شرایطی است که نیروهای حق التدریس و سایر 
شاخه ها وضعیت به مراتب بدتری نسبت به نیروهای رسمی آموزش و 

پرورش دارند.

پرداخت مطالبات معلمان بین  دولت و مجلس پاسکاری می شود؛

ظلم به  فرهنگیان 

عکس  روز 

مشکل صندوق تامین اجتماعی کمبود نقدینگی است

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
جابه جایی بیمارستان شریعتی در دستور کار بوده 
و چنانچه مشکل زمین و سرمایه گذار برطرف شود، 
این طرح اجرایی خواهد شــد. علــی اعتصام پور 
با بیان اینکه تاکنون ۵۲ هــزار پرونده دیابتی در 

استان اصفهان تجمیع شده است، افزود: در مراکز 
درمانی نســخه ای رد و بدل نمی شــود و سیستم 
تصویربرداری به صورت فکس است و دو سیستم 
اچ آی ایکس و فکس حول محور سیستم درمانی 

در استان اصفهان می باشد.

وی با بیان اینکــه ۲۵۰ میلیون تومان برای حذف 
دفترچه از مراکز درمانی استان اصفهان هزینه شد، 
اضافه کرد: در بخش درمان غیر مستقیم در اسفند 
ماه ســال جاری حذف دفترچه بیمه در اســتان 

اصفهان انجام می شود. 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان 
اینکه ۵۵ هزار متر مربع ســاخت و ســاز تعمیری 
بازسازی و نوسازی در مراکز درمانی استان اصفهان 

داشــتیم، اضافه کرد: پروژه ارتقــای هتلینگ در 
دســتور کار بوده و درصدد ایجاد بسترسازی شبه 
نظامی به لحاظ نظافت ظاهری و ســخت افزاری 
برای ایجــاد محیطی امن برای بیماران هســتیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: 
به صورت شفاف و صادقانه می گوییم در دهه فجر 
امسال مدیریت درمان اســتان اصفهان پروژه ای 

برای افتتاح ندارد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خبر داد:
تجمیع۵۲ هزار پرونده دیابتی در استان اصفهان

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان 
در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت دهه فجر از 
پوشش ۶۵ درصدی جمعیت استان اصفهان تحت 
خدمات و حمایت های ســازمان تامین اجتماعی 

خبر داد.
محمد کورابی بــا بیان اینکــه کارفرمایان و بیمه 
شــدگان، صاحبان اصلی بیمه تامیــن اجتماعی 
هستند تداوم کار تامین اجتماعی و پرداخت ها را 

منوط به پرداخت کارفرمایان دانست.
وی نســبت پشــتیبانی اســتاندارد بیمه شدگان 
را 8 بیمــه پــرداز در مقابــل ۱ مســتمری بگیر 
اعالم کــرد که در حــال حاضر به طــور میانگین 
نســبت یــک مســتمری بگیــر بازنشســته به 
۶ بیمــه پرداز بــوده که نقطــه بحرانی اســت و 
 در اســتان نســبت پشــتیبانی بیمه شــدگان،
  ۴ و نیــم نفــر بیمــه پــرداز در مقابل یــک نفر

 مستمری بگیر است .
کورابی افزود: در اســتان اصفهان شــاهد افزایش 

مصارف نسبت به منابع هستیم زیرا در سال گذشته 
در مقابل 3 هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان ورودی به 
ســازمان تامین اجتماعی، بیش از 3 هزار و 8۰۰ 
میلیارد تومان جهت انجام تعهدات هزینه شــده 
است؛ همچنین با در نظر گرفتن هزینه درمان بیمه 
شــدگان در اصفهان، در سال گذشــته ۵۰ درصد 
کسری تحقق درآمد ســازمان را در استان شاهد 

بوده ایم.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در 
ادامه اظهار کرد : سازمان تامین اجتماعی با مدیریت 
صحیح و برنامه ریزی جامــع و همکاری مجلس و 
دولت برای اصالح ساختار و قوانین تالش می کند تا 
این ساختار مناسب در سطح استان نیز تحقق یابد 
و منجر به افزایش سطح رضایتمندی مخاطبان و 

افزایش کارآمدی سازمان شود.
وی اضافه کرد: از ۱۹ صندوق، ۱8 صندوق وابسته 
به بودجه عمومی دولت هستند و تنها صندوقی که 

مقتدرانه ایســتادگی کرده، تامین اجتماعی بوده 
این در حالی است که مشــکل ما بیشتر در تامین 
نقدینگی است .کورابی همچنین به مثلث نماینده 
بیمه شده، کارفرما و دولت اشاره کرد که نقش دولت 

در این رابطه را  بسیار کم رنگ  عنوان کرد.
وی رویکــرد ســازمان را حمایــت صددرصد از 
کارفرمایان ولی بــدون هیچگونه بــی انضباطی 
دانست و افزود: بخشــودگی جرایم یکی از موارد 

حمایتی از کارفرمایان بوده است.
کورابی در ادامه، میزان مطالبات تامین اجتماعی 
از کارفرمایان را 88 میلیارد تومان تا پایان سال ۹۵ 
عنوان کرد و ادامه داد: تا پایان شهریور ماه ۹۶ این 

مبلغ به هزار و صد میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل تامین اجتماعی دیگر اقدامات انجام شده 
در راستای ارتقای سطح رضایتمندی و ایجاد تحول 
در این سازمان را تقســیم بندی استان اصفهان به 
8 منطقه اعالم کرد که بسیاری از امور روستاها به 

مناطق مربوطه واگذار شــده است؛همچنین بحث 
نظارت و کنترل حتی برای بازرسان بیمه در دستور 

کار قرار گرفته است.
کورابی در بخش دیگر سخنان خود به الکترونیکی 
شدن فعالیت ها در سازمان ازجمله تشکیل پرونده 
به صورت الکترونیکی ، حــذف دفترچه ، پرداخت 
الکترونیکی و دسترسی به هر گونه اطالعات پرونده 
به صــورت الکترونیکــی و بدون نیاز بــه مراجعه 

حضوری اشاره کرد.
مدیــر کل تامین اجتماعــی اســتان اصفهان در 
پایان گفت: بیمه شدگان می توانند از طریق درج 
کد ستاره،۱۴۲،مربع به ســایت تامین اجتماعی 

دسترسی یابند و اطالعات خود را بررسی کنند.

تعداد بیماران کلیوی در اصفهان رو به افزایش است

 پلنگی که با قطار
 تهران-  مشهد برخورد کرد!

یک پلنگ نر بالغ بر اثر برخــورد با قطار باری 
در راه آهن سراســری تهران - مشهد، مابین 
ایستگاه انزها و فرح آباد در شهرستان فیروزکوه 

از بین رفت.

رییس اداره امور بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه تعداد بیماران کلیوی در اصفهان در حال افزایش است، 
گفت: افزایش بیماران کلیوی ناشی از افزایش مبتالیان به دیابت در این استان است.

شهربانو مظاهری بابیان اینکه در حال حاضر  یک هزار و ۹۷۲ بیمار دیالیزی در سطح استان وجود دارد، اظهار کرد:  از این تعداد یک هزار و ۲۴۶نفر 
مرد و ۷۲۶ مورد زن هستند. وی افزود:در مجموع ۶3 درصد بیماران دیالیزی استان مرد و ۲۷ درصد دیگر ، زنان هستند.رییس اداره امور بیماری های معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه بیماری های کلیوی در حال افزایش است، گفت: افزایش نارسایی کلیوی به جهت افزایش آمار بیماران دیابت در استان 
است که بیماری کلیوی ارتباط بسیاری با دیابت دارد و این دو بیماری به تبع هم افزایش می یابند. وی با اشاره به خیریه های فعال در زمینه بیماری های کلیوی افزود: 

در استان اصفهان سه خیریه حضرت ابوالفضل)ع( و همچنین انجمن حمایت از بیماران کلیوی فعال است.

ذره بین

معاون بهزیستی استان خبر داد:
 بهره برداری از 100 پروژه

 با اعتبار 40 میلیاردی در اصفهان
معــاون مشــارکت های مردمــی بهزیســتی 
اســتان اصفهان گفــت: در دهه فجر امســال 
یکصد پروژه مختلف از سوی بهزیستی استان 
با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیــارد تومان از 
محل اعتبــارات دولتی و تســهیالت بانکی به 
بهره برداری رسیده است. علی اصغر شاهزیدی 
اظهار کرد: در ســازمان بهزیستی تالش برای 
افراد ناتوان ارزشمند است و باید نهایت استفاده 
از فضای خیراندیشــی صورت گیرد. وی تاکید 
کرد: هدف از ایجاد مراکز توانبخشــی کمک به 
جامعه هدف اســت زیرا در مجموع بهزیستی 
به افراد ناتوان جســمی و ذهنی کمک می کند.

اعتبارت بهزیستی در جهت کمک به مددجویان 
تحت حمایت ناچیز است و قطعا کمک خیران 

را می طلبد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اعالم کرد:
تعطیلی یک داروخانه متخلف 

در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
تعطیلی یک داروخانه به دلیل نسخه پیچی بدون 

حضور مسئول فنی خبر داد.
غالمرضا صالحی گفت: با اعالم گزارش معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی 
بر فروش دارو توسط یک داروخانه بدون حضور 
مســئول فنی، پرونده این داروخانه متخلف به 
شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی 
تعزیرات حکومتی اســتان ارجاع و با دســتور 
و حکم رییس شــعبه رســیدگی کننده، این 
 داروخانه تا معرفی مسئول فنی واجد صالحیت 

تعطیل شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان:
 انبار تخم مرغ غیر بهداشتی

 در اصفهان تعطیل شد
انبار غیربهداشــتی نگهداری تخــم مرغ بدون 
مشخصات بهداشتی در شهر اصفهان شناسایی 
و تعطیل شــد. مدیر مرکز بهداشت شماره دو 
اصفهــان گفت: در پی شــکایت شــهروندان، 
کارشناسان بهداشت محیط این مرکز در بازرسی 
از این انبار در شمال شهر اصفهان یک تن و ۱۶۰ 
کیلوگرم تخم مرغ شکسته و غیربهداشتی کشف 

وجمع آوری کردند. 
منصوره ابوفاضلی افــزود: فردی متخلف از این 
انبار برای نگهداری تخم مرغ های غیر بهداشتی 
به عنوان ماده اولیه تولید کیک در شرایط غیر 

بهداشتی استفاده می کرده است.
وی گفــت: پرونده متصــدی این انبــار برای 

رسیدگی به مراجع قانونی تحویل شد.

مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان:

بیش از پنج هزار تلفن همراه 
قاچاق در اصفهان کشف شد

بیش از پنج هزار و 3۰۰عددتلفن همراه قاچاق 
در اصفهان کشف و ضبط شد.

مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز استان گفت: در بازرسی سربازان گمنام امام 
زمان)عج( از انباری در اطراف شــهر اصفهان، 
 این میزان تلفن همراه قاچاق کشــف و ضبط 
شــد.  محمدجــواد ابراهیمیان با بیــان اینکه 
متخلفان در این انبار مشغول توزیع تلفن های 
قاچاق با یک برند مشخص بودند، افزود: ارزش 
ریالی این محموله قاچاق بیــش از 3۰میلیارد 
ریال برآورد شده اســت. وی گفت:پرونده این 
تخلف برای بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارجاع 

داده شده است. 

اخبار

تامین اجتماعی

رییس سابق هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان از پرداخت 
معوقات پرستاران تا خرداد ۹۶ خبر داد و گفت: هم اکنون 
پرســتاران هشــت ماه معوقه طلب دارند؛ البته در برخی 
بیمارستان های اســتان معوقه چهار ماه نخست سال نیز 
پرداخت شده است. عباس اسکندری اظهار کرد: مسئوالن 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قول مساعد دادند که مطالبات جامعه پرستاری استان را تا شش ماهه نخست سال  
تسویه کنند؛ اما هم اکنون اقدامی نشده است. وی ادامه داد: برای اسکان پرستاران  در همه ایام سال و به ویژه ایام 
نوروز، میهمانسرای هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت آماده پذیرش است. رییس 
سابق هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان با بیان اینکه از گروه کمک پرســتاران یک ساله حدود ۱8۰ نفر در 
مراکز درمانی با عنوان کمک پرستاری جذب شده اند، افزود: در خصوص کارگروه ارزیابی امکانات بیمارستان ها 

در اصفهان نیز تاکنون اقدامی نشده است و اصفهان از این طرح استقبال چندانی نکرد.

پرستاران اصفهانی 
8 ماه مطالبات معوق 
دارند 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان 
اعالم کرد: در دهه فجر امســال از ۱۰هزار ســند تک 
 برگ ســهمیه ســال ۹۶ حدود۹۰ درصد تکمیل شده

 است.
غالمحســین خانی با بیان اینکه بهره برداری از مسکن 

مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اســتان اصفهان به پایان رسیده است، اظهار داشت: دراین شهرها  ۲۷ 
هزار و ۶۰۵ سهمیه مسکن مهر وجود داشــت که تاکنون ۲۶ هزار و ۷۵3 واحد با تقسیط وام در اختیار 

شهروندان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تعداد کل واحدهای بهره برداری شده در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۲۷ هزار و ۱۹8 واحد 
است، گفت: هنوز برای این مناطق تقسیط وام انجام نشــده و تسهیالت اختصاصی برای مسکن مهر در 

استان اصفهان از ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.

10 هزار سند تک برگ 
در دهه فجر امسال 
تکمیل شده است

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان:
مشکل صندوق تامین اجتماعی کمبود نقدینگی است

این پاسکاری که 
چندین سال است 
گریبانگیر حقوق 

بسیاری از مشاغل 
از جمله فرهنگیان 
شده تاثیرات خود 

را می تواند در 
کوتاه مدت بر ادامه 

فعالیت معلمان 
بدون هیچ انگیزه ای 

داشته باشد

فرزانه افسرطه

فاطمه جبلی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2352 | February  07,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اینجا چه خبر است؟
پیشنهاد سردبیر:

حوادث ایران

 شمارش معکوس اعدام
 قاتل »اهورا«

با تایید حکم قصاص قاتل »اهورا«کوچولو ازسوی 
قضات دیوان عالی کشــور، شمارش معکوس برای 
اعدام این جنایتکارآغاز شــد. قضات دادگاه پس از 
بررسی مدارک و اسناد، متهم را به اتهام قتل عمد به 
قصاص نفس، به جرم کودک آزاری به 6 ماه حبس و 
پرداخت ارش و به جرم شرب خمر به 80 ضربه شالق 
محکوم کردند. این حکم با اعتراض وکیل متهم به 
دیوان عالی کشور فرستاده شــد و به تایید قضات 

عالی رتبه رسید.

دلسوزی باعث قتل شد!
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر گفت: 2 برادر در 
خیابان قلعه شهر مالیر با یکدیگر درگیر می شوند. 
در جریان این درگیری برادر 17ساله با ضربه چاقو 
برادر بزرگ تر خود را از ناحیه سینه مضروب می کند 
که درحین عمل جراحی به علت شدت ضربه جان 
خود را از دست می دهد.  سرهنگ علی بخشی افزود: 
برادر کوچک تر معتاد به مواد مخدر بود و برادر بزرگ 
از روی دلســوزی به وی تذکر می داد؛ اما دلسوزی 
مشفقانه برادر بزرگ نتیجه نداده و برادر کوچک تر با 

استفاده از سالح سرد وی را به قتل می رساند. 

 معمای مرگ مشکوک 
کارمند بانک در گلستان!

رییس پلیس آگاهی اســتان گلستان در خصوص 
مرگ مشکوک کارمند یکی از بانک ها گفت: جنایی 
بودن این پرونده هنوز محرز نشــده است.سرهنگ 
مجتبی مروتی یادآوری کرد: ایــن فرد که مردی 
حدود 32 ساله است، شنبه شب از خانه خارج شده 
بود و صبح روز بعد جســد او زیر یک پل در حوالی 
روستای چهار باغ توسکستان توسط اهالی این روستا 
کشف شــد.به گفته رییس پلیس آگاهی گلستان؛ 
ماموران پس از اطالع از موضوع، بالفاصله به محل 
اعزام و مشغول بررسی شدند اما هیچ آثار جراحت، 

گلوله، خفگی و یا ضربه در جسد دیده نشده است.

عکس روز

 زنان ایزدی 
که داعش به بازار برده ها برد 

حوادث جهان

پلیس آمریکا، سرکار رفت!
پلیس شــهر میامی در ایالت فلوریــدای آمریکا 
اعالم کرد که به دنبال سرقت یک گوشی در یک 
رستوران، مدیر این رستوران 12 تن از مشتریان و 
کارمندان خود را به گروگان گرفته است. پلیس، 
منطقه را محاصره کرده و از مردم خواسته که از آمد 
و شد در این منطقه خودداری کنند و در حال تالش 
برای برقراری ارتباط با گروگان ها و یا گروگان گیر 
بود. به گفته پلیس، مدیر رستوران هیچ پاسخی 
به تماس های تلفنی نمی داد.پلیس میامی بعد از 
مدتی اعالم کرد پس از حضور در منطقه مشخص 

شده که گزارش گروگانگیری دروغ بوده است!

 دختران نوجوان 
در دام شیطان 21 ساله! 

پلیس از دستگیری پسری 21 ساله به جرم آزار 
چندین دختر نوجوان خبر داد. متهم که »ناپلئون 
جان منزانو« نام دارد درحالی که خود را 17 ساله 
معرفی کرده بود، دختــران را در فضای مجازی 

فریب داده و طعمه هایش را به دام می انداخت.
او پس از قرار مالقات حضوری با قربانیانش، آنها را 
با خوراندن نوشیدنی های خواب آور، بیهوش کرده 
و بعد هم در فرصتی مناسب، نقشه های شومش 
را اجرا می کرد. این پسر تبهکار هم اکنون تحت 

بازجویی های تخصصی قرار دارد.

به بهانه پیدا شدن دخترک مجروح در خمینی شهر؛

اینجا چه خبر است؟

دی ماه سال گذشته بود که ماجرای رها شــدن نوزادی دوروزه در 
مبارکه اصفهان حسابی خبرساز شد. همراه با این نوزاد، نامه ای بود 
که به نظر می رسید توسط مادر نوزاد نوشته شده و در این نامه علت 
رها کردن فرزند را »فقر و نداری« ذکر کرده و از کسی که نوزاد را پیدا 
می کرد، خواسته بود مراقبش باشد: » با سالم ، اگه می تونین از این 
بچه مراقبت کنین یا اینکه بدین به یکی که بچه نداره ، فقط تو رو خدا 
مراقبش باشین .امروز دو روزشه واکسناشو زده، جون بچتون از بچم 

مراقبت کنید، از طرف مامان بدبخت.«
کودک رها شده در مبارکه به شیرخوارگاه استان اصفهان منتقل شد 
و خیلی زود تبدیل به یکــی از معروف ترین نوزادانی 
شد که قربانی فقر خانواده شــده و رها می شوند. آن 
زمان، رییس اداره بهزیستی شهرســتان مبارکه در 
بیانیه ای در این باره گفت: »نوزادی که به ظاهر توسط 
مادرش در یکی از خیابان های شهر مبارکه رها شده 
بود، کمتر از 1۵ دقیقه توســط مردم به پلیس 110 
اطالع داده شــد و بعد از حضور پلیس در محل، نوزاد 
به بیمارستان منتقل شد که خوشــبختانه وضعیت 
عمومی نوزاد خوب بود و طی حکمی که دادســتان 
محترم شهرســتان مبارکه مبنی بر پذیرش نوزاد در 
بهزیستی صادر کرد بعد از طی کردن مراحل اداری، 
نوزاد به مرکز شــیرخوارگاه نرگس بهزیستی استان 
اصفهان انتقال داده شد و از خدمات بهزیستی استفاده 
می کند.« رییس اداره بهزیستی مبارکه همچنین ابراز امیدواری کرد 
که بتوانند از طریق دوربین های نصب شــده در سطح شهر هرچه 
زودتر مادر کودک را پیدا کرده و نوزاد را به او بازگردانند. یک سالی 
گذشت و هیچ خبری نشد. در این مدت، مهم ترین اتفاق در ارتباط با 
نوزاد رها شده در مبارکه شاید این بود که رضا صادقی، خواننده مطرح 
کشورمان نوزاد رهاشده را به فرزندخواندگی پذیرفت و نام »ایران«  
را بر او گذاشت و اعالم کرد که تمام هزینه های زندگی ایران را تا آخر 

عمر برعهده خواهد گرفت. 

پس از یک سال، حاال یک کودک آزاری وحشتناک در یکی دیگر از 
شهرستان های استان اصفهان، خبرساز شده است. دوشنبه شب بود 
که کانال های تلگرامی پر شد از تصویر دخترک زیبارویی که عنوان 
می شد هویت افغانستانی دارد و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته 
است. تصویری که دیدنش، دل را به درد می آورد. این کودک پتو پیچ 
شده در یکی از پارک های خمینی شهر توسط مردم پیدا شده بود آن 
هم در حالی که تقریبا در تمامی بدنش آثار شکنجه و جراحت به چشم 
می خورد. این کودک البته به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان، پنجشنبه هفته گذشته پیدا شده است. 
»کیانوش جهانپور« می گوید:کودک توســط مردم پیدا شــده و به 
بیمارستان اشرفی انتقال داده می شود در حالی که آسیب های متعدد 
در اندام تحتانی و فوقانی، شکستگی پا و همچنین آثار ضرب و جرح 

در صورت و دست های این کودک مشهود است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در خصوص 
اطالعات مربوط به این کودک و اتفاقی که برای او رخ داده هم گفته 
است: »هنوز احراز هویت نشده و اطالعات ما در مورد آنچه که اتفاق 
افتاده کامل نیست.  کودک مورد آزار قرار گرفته ۵ یا 6 ساله به نظر 

می آید.«
مسئوالن می گویند احتمال می رود این کودک از اتباع افغان مقیم 

ایران باشد و آزار جنسی برای این کودک گزارش نشده است.
هرچند پیش تر مســئول روابط عمومی ســازمان بهزیستی استان 
گفته بودند  نام کودک، زهراســت و نام پدر و مادرش را هم می داند 
اما همچنان درباره هویت او اطالعی در دســت نیســت. محمدرضا 
عسگریان زاده گفت که این کودک هنوز به صورت رسمی به بهزیستی 
تحویل داده نشده و ریشــه این کودک آزاری آسیب شناسی خواهد 
شد و روی مسائل مداخالت درمانی و خدمات مددکاری و روانشناسی 
کار می شود.سال گذشته، نام اصفهان با نوزادی رها شده در خیابان از 
سر فقر و نداری ، رسانه ای شد و بر سر زبان ها افتاد. امسال کودکی 
که مورد ضرب و شتم شدید و وحشــتناک قرار گرفته و حتی معلوم 

نیست هویت او چیست! 
سال بعد قرار اســت به کدامین اتفاق تلخ، تیتر رسانه های این سو و 

آن سوی آبی شویم ؟

سمیه پارسادوست

.

مفاد آراء
11/459 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 10156 مورخ 96/08/16 هیات دوم آقاي محسن امیني باغبادراني به 
شناسنامه شــماره 488 كدملي 6209932118 صادره تهران فرزند منصور بر ششدانگ 
یکبابخانه سه طبقه به مساحت 175.71 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 10153 مورخ 96/08/16 هیات دوم خانم مریم ابراهیمي دنبه به شناسنامه 
شــماره 25409 كدملي 1282722700 صــادره اصفهان فرزند محمود بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 146.93 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای آقای 

عباس محمدی خریداری شده است.
3- رای شــماره 10179 مورخ 96/08/17 هیات دوم  آقاي ناصرقلي بهرامي دیزیچه به 
شناسنامه شماره 46 كدملي 1971143545 صادره مسجد ســلیمان فرزند حبیب اله بر 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 196.22 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی رمضانپورخریداری شده است.
4- رای شماره 11072 مورخ 96/09/25 هیات اول آقاي اله داد غفاري گوشه به شناسنامه 
شماره 1 كدملي 4679571454 صادره فارسان فرزند علي باز بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 56/74 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
5- رای شــماره 10207 مورخ 96/08/20 هیات دوم آقاي احمد عبدي زاده دهکردي 
به شناسنامه شــماره 859 كدملي 4621407740 صادره شهركرد فرزند خدارحم در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134.46 
مترمربع پالك شماره 82 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیامك جعفری دستجردی 

خریداری شده است.
6- رای شــماره 10180 مورخ 96/08/17 هیــات دوم خانم زهرا موســوي نافچي به 
شناسنامه شــماره 50170 كدملي 1280927321 صادره اصفهان فرزند منصور در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134.46 
مترمربع پالك شماره 82 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیامك جعفری دستجردی 

خریداری شده است.
7- رای شــماره 10208 مورخ 96/08/20 هیات دوم خانم رضوان عابدیان به شناسنامه 
شماره 19707 كدملي 1282666411 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160.80 مترمربع پالك شماره 18 فرعي از 4493 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
8- رای شــماره 10209 مورخ 96/08/20 هیات دوم خانم ایران عابدیان به شناسنامه 
شماره 46368 كدملي 1280889268 صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 160.80 مترمربع پالك شــماره 18 فرعي از 4493 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
9- رای شــماره 11284 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم ســکینه یاوري به شناسنامه 
شماره 3632 كدملي 1218834651 صادره گلشهر فرزند محمد باقر  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 251/75  متر مربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 4855 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
10- رای شماره 11282 مورخ 96/09/28 هیات اول آقاي ابوالفضل فیاضي به شناسنامه 
شماره 3637 كدملي 1218834706 صادره گلشهر فرزند سیف اله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از 4855 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
11- رای شماره 7823 مورخ 96/06/21 هیات دوم خانم فاطمه ذوالفقاري نصر ابادي به 
شناسنامه شماره 842 كدملي 1288970587 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 80/98 مترمربع پالك شــماره 381 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای میرزا باقر وحید دستجردی خریداری شده است.
12- رای شماره 7001 مورخ 96/06/08 هیات دوم آقاي رسول خواجه گیلي میرآبادي 
به شناسنامه شماره 780 كدملي 1288969961 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 93 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت سهم االرث نامبرده 

از مرحوم پدری مالك رسمی مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شــماره 11357 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم صدیقه اسلمي به شناسنامه 
شــماره 7 كدملي 2411442572 صادره آباده فرزند محمدحسین بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
14- رای شــماره 11358 مورخ96/09/28 هیات اول آقاي رسول اسلمي به شناسنامه 
شــماره 295 كدملي 2539660339 صادره اقلید فرزند فتح اله بر ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
15- رای شــماره 11276 مورخ 96/09/28 هیات اول آقاي علیرضا ممیزان مارناني به 
شناسنامه شماره 1041 كدملي 1288711433 صادره اصفهان فرزند نصراله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 202/46 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمدشیخ دستجردی خریداری شده است.
16- رای شــماره 9003 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي احمد علي لردســتجردي به 
شناسنامه شماره 17724 كدملي 1282646559 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 124.86 مترمربع پالك شــماره 94 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
17- رای شماره 8352 مورخ 96/06/30 هیات دوم خانم رضوان اسماعیل زاده دستجردي 
به شناسنامه شماره 577 كدملي 1288881940 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 137.50 مترمربع پالك شماره 111 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف آقایان اكبر و مصطفی دو نفر از فرزندان متوفی آقای حسن براآنی ) مالك رسمی( 

خریداری شده است.
18- رای شــماره 11341 مورخ 96/09/28 هیات اول آقاي عبــاس قائدي حیدري به 

شناسنامه شــماره 25 كدملي 4623178064 صادره فرزند اله بخش بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 131/4 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
19- رای شــماره 11348 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم خدیجه رضائي حیدري به 
شناسنامه شماره 2418 كدملي 4621192000 صادره فرزند سوارعلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 131/4 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
20- رای شــماره 11104 مورخ 96/09/26 هیات اول آقاي جبــار حیدري تركماني به 
شناسنامه شماره 85 كدملي 5459682347 صادره تركمانچاي فرزند سیاف بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 107/21 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمدنخل احمد خریداری شده است.
21- رای شماره 11356 مورخ 96/09/28 هیات اول  آقاي سعید میرزائي دنبه به شناسنامه 
شماره 19974 كدملي 1282669087 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 102/80 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

میرزا محمد میرزایی خریداری شده است.
22- رای شماره 11303 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم مریم حسین پور به شناسنامه 
شــماره 1045 كدملي 4819169130 صادره باغ ملك فرزند علي شــاه بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 104/31 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 366 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
23- رای شــماره 11736 مورخ 96/10/12 هیات اول آقــاي محمدرضا مصدقیان به 
شناســنامه شــماره 459 كدملي 1288750641 صادره اصفهان فرزند عبدالعلي بر دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/60 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
24- رای شــماره 11734 مورخ 96/10/12 هیات اول آقاي حســین گلشني نسب به 
شناســنامه شــماره 457 كدملي 1287552651 صادره اصفهان فرزند محمد بر چهار 
 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 114/60 مترمربع مفروزی
 از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
25- رای شماره 11407 مورخ 96/09/30 هیات اول آقای فرهاد درعلي بني به شناسنامه 
شماره 1364 كدملي 1818910101 صادره بن فرزند حسن بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 126/55 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 4455 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است. 
26- رای شــماره 11408 مورخ 96/09/30 هیات اول خانم عزت مومني به شناسنامه 
شــماره 203 كدملي 1289287546 صــادره اصفهان فرزند علي بخش بر ششــدانگ 
 یکبابخانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانــی آن به مســاحت 90/75 مترمربع مفروزی
 از پالك شــماره 36 فرعــي از 4485 اصلــي واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهــان در ازای مالکیت  رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتــی گردیده

 است. 
27- رای شــماره 8611 مورخ 96/07/10 هیات اول  آقاي حســن جنت دستجردي به 
شناسنامه شماره 26186 كدملي 1282729578 صادره اصفهان فرزند علي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/96  مترمربع پالك شماره 4427 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 

28- رای شــماره  8612 مورخ96/07/10 هیات اول خانم زهره بي تقصیر به شناسنامه 
شماره 26688 كدملي 1282736280 صادره اصفهان فرزند محمود بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 76/96 مترمربع مفروزی از پالك4427 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
29- رای شــماره 9201 مورخ 96/07/26 هیات اول آقاي رضا هادیان به شناســنامه 
شماره 16220 كدملي 1282631489 صادره اصفهان فرزند هادي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 236/02 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

یداله لطفی خریداری شده است.
30- رای شــماره 5286 مورخ 96/05/10 هیات اول آقاي مجید حاجیان به شناسنامه 
شماره 189 كدملي 1288792204 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 83/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 101 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
31- رای شــماره 2207 مورخ 96/03/13 هیات اول خانم طیبه گنجعلی چم جنگلی به 
شناسنامه شماره 432 كدملی 1289299331 صادره اصفهان فرزند مسیب بر ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 175.20 مترمربع مفروزی از پالك شماره439 فرعي از  
5000اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
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ابالغ رای
11/433 كالسه ی پرونده 72 ، شــماره دادنامه 501/96 ، تاریخ رسیدگی 96/07/19 ، 
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف – شهرستان آران و بیدگل، 
خواهان : مصطفی اسالمی راد، خوانده : ستار اشــعاری – جواد بامداد – احمد ساعدی، 
خواسته : مطالبه وجه چك ، گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق وطی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
مصطفی اسالمی راد به طرفیت ستار اشعاری – جواد بامداد – احمد ساعدی به خواسته 
مطالبه مبلغ 26/000/00 ریال وجه یك فقره چك به شــماره 322040 عهده ی بانك 
تجارت شعبه سنندج بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چك از ناحیه بانك محل علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 96/07/19 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چك حکایت از مدیونیت صادر 
كننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی كه حکایت از 
پرداخت وجه چك نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/07/19 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا 
به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 
، 519 ، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت كلیه ی خسارات و هزینه های 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ ، قابل واخواهی در همین شعبه وپس از  آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
 نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان آران و بیدگل می باشد . 
م الــف: 5/2/96/770 محمدرضــا كرمانــی نصر آبــادی قاضی شــورای حل  
 اختالف شــعبه چهارم حقوقی حــوزه قضایی شهرســتان آران و بیــدگل )368 كلمه، 
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»گواردیوال« می خواهد 
سیتی شبیه بارسلونا باشد

وین رونی، کاپیتان ســابق منچستریونایتد و 
بازیکن فعلی اورتون به تمجید از سبک بازی 

سیتی پرداخت.
ســیتیزن ها شــانس فراوانی برای فتح لیگ 

برتر در این فصــل دارند و بعید اســت 
دیگر رقبا به آنها برسند. رونی 

معتقد است گواردیوال در 
حال پیاده ســازی سبک 
بارسلونا در این تیم است.

وین رونی گفت: »در مورد 
رسیدن به منچسترسیتی، 
قطعا این فصل که نه و اگر 

من صادق باشم معتقدم فصل 
آینده هم رســیدن به سیتی 

بســیار دشــوار خواهد بود. من 
معتقدم گواردیــوال در حال تالش 

برای اجرای ســبک بارسلونا و شــبیه سازی 
سیتی به این تیم است و شما می توانید ببینید 

آنها در این مسیر قرار دارند«

روزگار خوش ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

کونته:
 مشکلی نیست اگر چلسی 

اخراجم کند
سرمربی چلسی می گوید، مشکلی نیست اگر 
سران چلسی اقدام به اخراج او از باشگاه بگیرند.

سرمربی چلسی پس از باخت چهار بر یک برابر 
واتفورد ، در پاسخ به این سوال که 

در صورت اخراج از چلســی 
چه کاری انجــام خواهد 

داد؟ گفــت : در صورت 
اخراج از چلسی زندگی 
جریان خواهد داشــت 
و هیچ  اتفــاق خاصی 
هم رخ نخواهد داد. من 
اصال مشکلی با این ندارم 
که چلســی بخواهد من 
را اخراج کنــد و نگرانی 

بابت شغلم ندارم. هر روز 
۲۴ ساعت کار می کنم 
و ۱۲۰ درصد از توانم را 

برای موفقیت تیمم قرار می دهم. اگر این 
کافی نیست دیگر توانی ندارم. 

تیاگو سیلوا:
 دفاع مقابل مسی 

سخت تر از رونالدو است
تیاگو سیلوا، کاپیتان پاری سن 
ژرمن مدعی شــد که دفاع در 
مقابل مسی، خیلی سخت تر از 

رونالدو است.
او گفت:»دفــاع کــردن 
مقابل مســی دشــوارتر 
اســت.  رونالــدو  از 
کریســتیانو شایسته 
بردن تمام جام ها بود. 
امســال کارش دشوار تر 
است ولی هنوز تمام نشده. 
او می تواند توپ طال بعدی 
را ببرد. تفاوت او با مســی 
خیلی نیست و فقط  مسی 
در یک به یک هــا یا حتی دو 
به یک ها توقف ناپذیر اســت. 
هــر دو بازیکنانی هســتند 
که توانایی هــای فوق العاده 

دارند، مثل نیمار«

از فکر گرفتن انتقام حذفی تا تالش برای حذف رقیب؛

روزگار خوش ذوب آهن

سرپرست باشگاه سپاهان:
از هواداران خواهش می کنم 

سپاهان را حمایت کنند
سرپرست باشــگاه ســپاهان گفت: از هواداران 
خواهش می کنم به استادیوم بیایند و تیم سپاهان 

را حمایت کنند.
مســعود تابش گفت: بازی نفت بســیار سخت 
است؛ چرا که تقریبا در جدول هم رده هستیم و 
فاصله تیم سپاهان با نفت نزدیک است، مطمئنا 
کار ســختی پیش رو داریم؛ اما در این چند روزه 
بازیکنان تمرینات خوبــی را زیرنظر ابراهیم زاده 
انجام دادنــد. در بحث روانی و بدن ســازی روی 
تیم بسیار کار شده است، اردوی خوبی در کمپ 
اصفهان داشتیم، بچه ها انگیزه بسیار باالیی دارند 
تا در مقابل نفت تهران نتیجه خوبی کسب کنند.

وی در ادامــه تاکید کرد: از هــواداران خواهش 
می کنم به اســتادیوم بیایند و تیم ســپاهان را 
حمایت کننــد. تیم تمام تالشــش را می کند تا 
شــرایط مطلوبی به دســت بیاورد و به جایگاه 
اصلی اش برگردد. من بــه هواداران قول می دهم 
با توجه به انگیزه ای که در تیم می بینم مطمئنم 

شرایط  بهتر خواهد شد.

دیدار با رییس جمهور در تهران
فدراســیون فوتبال پیــش از این اعــالم کرد از 
»اینفانتینو« بــرای حضور در تهــران در تاریخ 
۱۰اسفند دعوت به عمل آورده است. مسئوالن 
فدراســیون ایران در تالش هســتند تا ســفر 
اینفانتینو یــک روز زودتر انجام شــود و او نهم 
اسفند وارد تهران شود تا برخی از برنامه ها در نهم 

و سایر برنامه ها در ۱۰ اسفند برگزار شود. 
اینفانتینو قرار است با جت شــخصی خود وارد 
تهران شده و با همان شــکل تهران را ترک کند. 
وی طبق صحبتــی که از قبل با مهــدی تاج در 
نشست هلند داشــت، اعالم کرده که مهم ترین 
هدفش از حضور در تهران دیدار با حسن روحانی 

رییس جمهوری ایران است!

به جای همایون
جلســه ســتاد هماهنگی جام جهانی با ریاســت 
حمیدرضا آصفی در فدراسیون فوتبال برگزار شد. 
از مهم ترین مباحث مطرح شــده در این نشست 
می توان به برنامه ریزی برای مراسم بدرقه تیم ملی 
فوتبال در آخرین روزهای حضور در تهران و قبل از 

اعزام به روسیه اشاره کرد.
 طبق این برنامه ریزی قرار شد مراسم بدرقه تیم ملی 
در تاالر وحدت بنیاد رودکی برگزار شود و قرار است  
بزرگان ورزش کشــور به این مراسم دعوت  شوند.

همچنین در چند روز گذشته مباحثی بابت انتخاب 
همایون شجریان به عنوان خواننده مراسم افتتاحیه 
جام جهانی از سوی ایران مطرح شده بود؛ اما در این 
جلسه نظر اعضا بر این بود که خواننده پاپ به عنوان 

نماینده ایران انتخاب شود. 

مستطیل سبز

پیشخوان

سعید آذری:
 بی پولی، باشگاه ها را 
به نابودی کشانده است

ســعید آذری، عضو هیئت رییســه سازمان 
لیگ، در مورد اعتراض باشگاه ها برای دریافت 
مطالبات خود بابت تبلیغــات محیطی و حق 
پخش تلویزیونــی گفت: من بــه عنوان عضو 
هیئت رییسه سازمان لیگ زیر وحشتناک ترین 
فشارها از طرف باشگاه ها هستم، آنها حق دارند 
و می خواهند که مســئوالن فوتبال پاسخگو 
باشند. برخی به من انگ می زنند و می گویند 
چون اصفهانی هســتم برای دریافت مطالبات 
باشــگاه ها تالش نمی کنــم در حالی که اصال 
اینگونه نیســت. در بحث دریافــت مطالبات 
باشگاه ها و حق و حقوق فوتبال بحث قومیت 
مطرح نیست. همه ما عضو یک کشور هستیم، 
صدای باشــگاه ها باید شنیده شــود. بی پولی 

باشگاه ها را به آستانه نابودی کشانده است.

پیشکسوت سپاهان:
 نگران شرایط سپاهان هستم

پیشکسوت سپاهان گفت: اگرچه نگران شرایط سپاهان هستم، 
اما به آینده تیم خوشــبین هســتم و امیدوارم که این تیم نتایج 

مناسبی کسب کند.
محمد برزمهری ، پیرامون انتخاب منصور ابراهیم زاده اظهار داشت: 
در مورد بازگشت ابراهیم زاده و حضور او در کنار تیم صحبت شده 

بود، منتهی کرانچار مشکل داشت و مخالف این موضوع بود.
وی ادامه داد: ابراهیم زاده عضوی از شــاهین و ســپاهان است و 
همیشــه گفته که خانه اصلی من سپاهان اســت. خوشبختانه با 

حسن نیت خود و درخواست هواداران به سپاهان بازگشت.
پیشکسوت باشــگاه ســپاهان گفت: او بارها اعالم آمادگی برای 
بازگشت به سپاهان کرده بود و این بار با درخواست باشگاه سریعا 

به ایران آمده تا به تیم سپاهان کمک کند.
وی از هواداران خواســت تیم را همه جانبه حمایت کنند و گفت: 
من 6۰ سال است که در باشگاه سپاهان فعالیت می کنم و تمامی 
سمت های این باشــگاه را طی کردم و تیم را همانند بچه خودم 

می دانم و بسیار نگران اوضاع این تیم هستم. 
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۲۰ امتیــاز و در رده ســیزدهم جدول 
رده بنــدی لیگ برتــر! به انــدازه کافی 
باورنکردنی هســت آن هــم برای تیمی 
که عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر را 
یدک می کشد و حاال باید برای نیفتادن 
با تیم های ته جدولی رقابت کند و نگران 
باشد مبادا سپیدرودرشــت و استقالل 
خوزســتان جای این تیم را در رده های 

پایینی بگیرند! 
چهارشکست پیاپی! شرایط برای سپاهان 
بحرانی است و دیر بجنبد، باید سال بعد با 
تیم های دسته یکی برای صعود به لیگ 
برتر رقابت کنــد! منصور ابراهیم زاده در 

فاصله چندهفتــه مانده بــه پایان لیگ 
نمی تواند معجزه کنــد؛ هرچند انتخاب 
یک مربی بومی در این شــرایط خاص، 
بهتر از انتخاب یک مربی خارجی و ناآشنا 
به فرهنگ فوتبال ایران بود. با این حال، 
ابراهیم زاده پس از مدت ها دوری از فضای 
ایران، از آمریکا به کشورمان برگشت و در 
مهم ترین بازی، روی نیمکت طالیی ها 
نشست. در دیداری که از آن با عنوان »ال 

کالسیکو«ی ایران نام برده می شد.  
این تیم تمرکز ندارد. روحیــه خود را از 
دســت داده و بازیکنان با هر توپی که از 
دست می دهند، زود عصبانی می شوند 
و شیرازه تیم از هم می پاشد. اعتراضات 
پیاپی سپاهانی ها به داور، نشان از آرامش 

از دســت رفته ای می دهد کــه زمانی 
طالیی پوشان به داشتن آن شهره بودند. 

فشار زیاد رســانه ها و هواداران هم کار 
را ســخت تر کرده اســت. ابراهیم زاده، 
مربی ای اســت کــه در شــرایط آرام و 
بدون تنش و بی حاشــیه می تواند خوب 
کارکند. حداقل تجربه این را نشان داده 
است؛سپاهان اما بدترین شرایط ممکن 
را دارد. در چنین فضایــی ، منصورخان 
نــد روی احیــای ســپاهان و  می توا
بازگرداندن روحیه تیــم کار کند بدون 

اینکه افسار کار از دستش دربرود؟
ابراهیم زاده در ذوب آهــن تیمی کامل 
از مشاور و روان شــناس و آنالیزور و ... در 
اختیار داشت. همان ذوب آهنی که با آن 

تا فینال لیگ قهرمانان آســیا هم رفت. 
در این سپاهان اما خبری از روان شناس 
و آنالیــزور و یارکمکــی قابــل اعتماد 
نیست . شاید بازگشــت »محرم« بتواند 
تکانی به این تیــم بدهد، محرم می تواند 
از کاریزمــای خود برای کمــک به تیم 

استفاده کند.
سپاهان باید اعتماد به نفس ازدست رفته 
خود را بازیابد. این تیــم در حال حاضر، 

بــه ریــکاوری 
روحی نیازمند اســت و شاید حضور 

یک روان شــناس در کنار تیم، بد نباشد. 
شاید به همین خاطر است که ابراهیم زاده 
در بــدو ورودش به تیــم، از حضور یک 

روان شناس کنار تیم خبر داده بود.
این تیم مشکل فنی ندارد. سپاهان فقط 
باید از خواب بیدار شود و یادش بیاید چه 

تیمی بوده و چه جایگاهی دارد. همین! 

زینب ذاکر
سپاهان قهرمان کجاست؟ 
 

فانوس به دست پرافتخار!

اولین گل سپاهاِن ابراهیم زاده را چه کسی می زند؟!
سپاهانی ها در دیدار با پرسپولیس موفق به گلزنی نشدند و حاال امیدوارند اولین گل با منصور 
ابراهیم زاده را به تیم نفت تهران بزنند. طالیی پوشان اصفهان در کنار عملکرد ضعیف خط دفاعی، 
خط حمله ضعیفی نیز داشته اند و با ۲۱ گل، تنها از شش تیم لیگ هفدهم بهتر عمل کرده اند. آنها 
تا پیش از بازی با پرسپولیس، میانگین یک گل در هر بازی را داشتند؛ اما عدم گلزنی در این بازی، 
سبب کاهش میانگین گل زده این تیم شد.حال آنها در بازی با نفت، به دنبال اولین گل زده با سرمربی 
جدیدشان هستند. برای رسیدن به این هدف، ساســان انصاری و مروان حسین گزینه های اصلی 

و خواهند بود. بازیکنانی که این فصل در پست مهاجم برای زردها به میدان رفته اند 
انصاری، بیش از بقیه موفق بوده اســت؛ البته مهدی شریفی نیز می توانست گزینه 

سپاهانی ها باشد؛ اما او دیدار با نفت را به دلیل محرومیت از دست داده است.
انصاری تا اینجای فصل 7 گل به ثمر رسانده و تقریبا امیدی به آقای گلی ندارد 

اما می تواند حداقل تعداد گل هایش را دو رقمی کند تا حتی از مرز ۱3-۱۲ 
گل هم بگذرد. مروان حسین نیز تنها ۲ گل زده و برای اثبات توانایی هایش، 

ملزم به گلزنی در باقی دیدارهاست.
البته بهترین گلزن سپاهان، جالل الدین محمدی است که چند بازی را به 

دلیل مصدومیت از دست داده و شاید تا نوروز هم مصدوم باشد. دیدار تیم های 
نفت و سپاهان، روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.

سپاهان از نگاه آمار

کنداکتور

تراکتور فوتبال
سازی - 
گسترش 

فوالد

ساعت 
14:15

شبکه 
ورزش

صنعت نفت فوتبال
آبادان - 

پرسپولیس
ساعت

17

شبکه 
سه

فوتبال
سویا - 
لگانس

ساعت
23:59

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

 روز یکشنبه علی کریمی، ستاره محبوب فوتبال کشورمان 
در اینستاگرام خود با انتشار پستی مدعی شد که ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر اصفهان به خاطر انتشار دو پست )درباره 
ماجراهای روز جهانی کوروش وحمایت کردن کریمی از بازی 
کردن شجاعی و حاج صفی مقابل تیم اسراییلی(، از او شکایت 
کرده است. کریمی این شکایت ســتاد اصفهانی را به البی 
رییس اصفهانی فدراســیون فوتبال ربط داد! روابط عمومی 
فدراســیون فوتبال اما در اطالعیه ای اعالم کرد که شکایت 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، پیرو خواست و یا 
با اطالع فدراسیون فوتبال نبوده است. در این اطالعیه آمده 
بود : »پست های آقای کریمی همگی قابل پیگیری است که 
اگر این روال توهین آمیز تغییر نکند، فدراســیون فوتبال، 
مطابق قوانین جاری کشور اقدام خواهد کرد. اگر آقای علی 

کریمی و یا هر یک از اهالی محترم فوتبال، به دنبال رسیدن 
به پاسخی هستند، باید پرسش خود را محترمانه مطرح کنند 
و البته فدراسیون فوتبال خود را مکلف می داند پرسش های 

محترمانه اهالی فوتبال را در همه زمینه ها پاسخ بدهد.«
کریمی در روزهای گذشــته، خبرســازترین چهره فوتبال 
ایران بوده است. جادوگر پس از دیدار تیمش برابر استقالل 
خوزســتان ، لوگوی برنامه 90 را از روی میکروفون کند و به 
گوشه ای پرتاب کرد! دوشنبه شــب، عادل فردوسی پور در 
واکنش به این اقدام کریمی که تقریبا بی سابقه بود، گفت که 
اگر کریمی به خودش توهین کرده بود می توانست ببخشد؛ 
اما او به لوگوی برنامه و بینندگان پرشمارش توهین کرده و از 

این اقدام او نمی گذرد!
روز گذشته هم خبر رسید که ســرمربی سپیدرود رشت که 
پیش از این در نشست های خبری پاسخگوی شرایط و نتایج 
تیمش بود در اقدامی جدید از ســوی ســازمان لیگ از این 

نشست ها منع شده است! 
به نظر می رســد این اقدام سازمان 

لیگ بی ارتباط با اتفاقات اخیر نیست. 
ماجراهای جادوگــر و تاج و جادوگر-

عادل در روزهای آینده احتماال شدت 
خواهد گرفت و بــه مراحل جذابی هم  
 می رسد! کریمی نشان داده که  اصوال 

کوتاه بیا نیست.

چهارشنبه 

18 بهمن

طـغیان

                    یک ســتاره
سمیه یوسفیان

امتیازبازی هاتیمردیف

2251پرسپولیس1

2238ذوب آهن2

2137فوالد3

2235سایپا4

2234پارس جنوبی جم5

2232استقالل6

2230گسترش فوالد7

2129پیکان8

2229صنعت نفت آبادان9

2225تراکتورسازی10

2223پدیده11

2222نفت تهران12

2220سپاهان13

2220سپیدرود رشت14

2219استقالل خوزستان15

2215سیاه جامگان16

لیگ برتر جام خلیج فارس

در هفته ای که تیم اول جدول در اندیشه گرفتن 
انتقام باخت در جام حذفی است، تیم دوم برای 
دومین هفته متوالی تالش خواهــد کرد تا در 
تقابلی رو در رو یکی از رقبای اصلی خود در راه 

کسب سهمیه آسیایی را از میدان به در کند.
به فاصله تنها سه روز پس از بسته شدن پرونده 
هفته بیســت و دوم لیگ برتر، بیست و سومین 
هفته از ایــن رقابت ها از امروز بــا برگزاری دو 

مسابقه کلید خواهد خورد.
هفته بیست و سوم با شهرآورد تبریز آغاز خواهد 
شد. در همین روز پرسپولیس در تقابل با صنعت 
نفت می کوشــد تا ضمن گرفتن انتقام شکست 
به این حریــف آبادانی در مرحلــه یک چهارم 
نهایی جام حذفی، در صدر جدول بیش از پیش 
دست نیافتنی شود و یک گام دیگر در راه دفاع از 

عنوان قهرمانی خود بردارد.
ذوب آهن که پس از پیروزی بزرگ هفته پیش 
برابر استقالل با یک بازی بیشتر نسبت به فوالد 
رده دوم جدول را تصاحب کرد در صورت برتری 
برابر سایپا ضمن محافظت از جایگاه جدید خود، 
هفتمین پیــروزی متوالــی اش در لیگ برتر را 

جشن خواهد گرفت. این بازی یکی از مهم ترین 
دیدارهای هفته بیســت و سوم لیگ برتر است، 
زیرا بین دو حریفی اســت که از مدعیان کسب 
عنوان نایب قهرمانی و سهمیه مستقیم آسیایی 

به حساب می آیند.
هفته بیســت و دوم برای تیم های اســتقالل و 
سپاهان هفته خوبی نبود زیرا باخت در آن برای 
آنها به ترتیب به قیمت کمرنگ شــدن شانس 
کسب سهمیه مستقیم آسیایی و قرار گرفتن بر 
لبه پرتگاه سقوط تمام شد. این دو تیم پرطرفدار 
در هفته بیست و سوم دو حریف پایین جدولی 
را پیش رو دارند. آبی هــای پایتخت که البته به 
فینال جام حذفی هــم راه یافته اند در تقابل با 
سپیدرود می کوشند تا شانسشان را برای گرفتن 
مجوز حضور در لیگ قهرمانان فصل بعد زنده نگه 
دارند و طالیی پوشان اصفهانی در مصاف با نفت 
تهران تالش خواهند کرد تا فاصله امتیازی خود 
را با فانوس به دستان افزایش دهند. این مسابقه 
که بین تیم های دوازدهم و ســیزدهم جدول 
است آخرین دیدار هفته بیست و سوم لیگ برتر 

به حساب می آید.

جهانبخــش: یک تیم 
مطــرح ایتالیایــی مرا 

می خواست

باقری: در آسیا خیلی 
کارمان سخت است

به  شــفر  طوفــان 
زاینده رود رسید

کریمی خودش مجری 
امر به معروف و نهی از منکر 

در فوتبال است

خارج از گود
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کاهش 75 درصدی بارش ها در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

چهره

بامسئوالن

حجت االسالم ماندگاری در جمع 
عزاداران فاطمی در اصفهان:

بعضی یاری رساندن ها 
کاسبکارانه است

حجت االســام محمــد مهــدی  ماندگاری 
در مجلس عــزای حضرت زهــرا)س( هیئت 
فاطمیــون اصفهان اظهار کرد: شــمار زیادی 
از افراد، در زمان پیامبر)ص(، ایشــان را یاری 
کردند؛ ولــی در این امر ثابت قــدم نبودند لذا 

عاقبت به خیر نشدند.
حجت االســام ماندگاری بیان کرد: شمر در 
جنگ صفین به حضرت علی)ع( یاری رساند، 
ولی این یاری خالصانه و با ثبات نبود و عاقبت 

نیکی برای او به همراه نداشت.
وی با اشاره به انواع یاری رساندن در دین اسام 
عنوان کرد: یاری مومنانه و کاسبکارانه از انواع 
یاری رســاندن به شــمار می آید که اگر یاری 
رساندن شــما برای دین و خداوند نباشد، خدا 

شما را یاری نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: ســاالنه به آمــار گناهکاران و 
کسانی که برای دین عزاداری می کنند افزوده 
می شود؛ چرا که آنان کســانی هستند که در 
راه دین ثابت قدم نیســتند  و از یاری خداوند 
بی بهره مانده اند. وی گفت: ما باید دین خدا، 
ولی خدا و ارزش های دینی را یاری کنیم؛ چرا 

که دین برای انسان ها پناهگاهی ایمن است.
حجت االسام ماندگاری افزود: یاری مومنانه 
به این معنی است که زهرا)س( برای حفظ دین 
سختی های بسیاری کشید؛ اما دست از یاری 
رساندن برنداشــت. وی با اشاره به کاسبکارانه 
بودن بعضی از یاری رساندن ها تصریح کرد: امام 
انقاب می فرمایند: قبل از آنکه بگویید انقاب 
برای ما چه کاری کرده است، از خود بپرسید ما 

برای انقاب چه کرده ایم.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی 
استان:

گوشت و تخم مرغ اصفهان 
تامین است

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تامین 
مرغ گوشتی و تخم مرغ استان اصفهان تاثیری 
نداشته و این اســتان حتی در تامین تخم مرغ 

برخی استان های دیگر کشور نیز فعال است.
مدیر امور طیور و زنبور عســل ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان گفــت: بیماری 
آنفلوآنــزای فوق حاد پرنــدگان در تامین مرغ 
گوشــتی و تخم مرغ اســتان اصفهان تاثیری 
نداشته و این اســتان حتی در تامین تخم مرغ 

برخی استان های دیگر کشور نیز فعال است.
از پاییز امســال تاکنون 25 کانــون صنعتی و 
روســتایی ابتا به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در اســتان اصفهان شناسایی شده و 
700 هزار قطعه پرنــده در این کانون ها معدوم 
شده است. بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
H5N8 ویروسی و مشترک بین انسان و طیور 
است. زهرا فیضی افزود: برای تامین گوشت مرغ 
در اسفند امسال و در آستانه سال جدید، در دی 
امسال هشت میلیون قطعه جوجه ریزی انجام 
شــده و همچنان ادامه دارد. وی اضافه کرد: با 
تمهیدات و اقدام های انجام شده به منظور تولید 
گوشت مرغ و پیشگیری از شیوع و گستردگی 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، برای تامین گوشت 
و تخم مرغ در پایان امســال مشکلی نخواهیم 
داشت.  مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: در عرصه توزیع و عرضه مرغ های 
گوشتی، به دلیل کمتر بودن حساسیت این نوع از 
مرغ ها به ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، 

با مشکلی مواجه نیستیم. 

 بررسی سختی کار غواصی 
در آکواریوم اصفهان

دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اعام کرد: واحد 
مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره 
2 اصفهان، سختی کار عنوان شغلی »غواصی در 
آکواریوم« را برای نخســتین بار در اصفهان مورد 

بررسی قرار داد.
به همین منظور کارشــناس بهداشت حرفه ای 
آزمایشگاه رفرانس معاونت بهداشتی و کارشناسان 
بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان، 
از قسمت های مختلف پشــت صحنه آکواریوم، 
مراحل تصفیه و فیلتراسیون آب آکواریوم ناژوان 

بازدید کردند.
همچنین با توجه به وصول درخواســت بررسی 
ســخت و زیان آوری عنوان شغلی غواصی، یکی 
از کارشناســان معاونت بهداشتی با مجهز شدن 
به تجهیزات و لباس غواصی به همراه شــاغان 
این بخش از داخل آکواریوم با مراحل کلی شغل 

غواصی به صورت عملی آشنا شدند.
بررسی دقیق شــرح وظایف شــغلی متقاضیان 
بازنشستگی پیش از موعد و عوامل زیان آور محیط 
کار و نتایج معاینات شغلی، از شرایط اصلی مشاغل 
مورد درخواست به منظور اظهار نظر دقیق درباره 

تایید یا عدم تایید سختی کار آنهاست.

معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تغییر کرد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
طی حکمی از ســوی رییس این دانشگاه تغییر 
کرد.»طاهره چنگیز« در حکمی دکتر ابوالفضل 
اصانی، دانشیار دانشکده داروسازی این دانشگاه 
را به ســمت معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم 

پزشکی اصفهان منصوب کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همچنین 
از زحمات و تاش های دکتر »عباس جعفریان 
دهکردی«، معاون سابق غذا و داروی این دانشگاه، 
تقدیر و وی را به ســمت سرپرســت دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب 
کرد. پیش از این عباس جعفریــان دهکردی از 
سال 1392 در سمت معاون غذا و داروی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان فعالیت داشت.

زمان برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی 
فن آفرینی شیخ بهایی تغییر کرد؛

دی ماه سال آینده 

چهاردهمین دوره جشــنواره ملــی فن آفرینی 
شــیخ بهایی و چهارمین دوره طرح ملی»کسب 
و کار دانشــجویی« دی ماه ســال آینده توسط 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بلوار دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
پایگاه اینترنتی جشــنواره ملی فن آفرینی شیخ 
بهایی اعام کرد: زمان برگزاری این جشنواره به 
دلیل برگزاری کنفرانس بین المللی »پارک های 
 )IASP 2018( »علم و فناوری و مناطق نوآوری
توسط این شهرک و هماهنگی حداکثری جشنواره 
شیخ  بهایی با سیاست ها و برنامه های منطقه ویژه 
علم و فناوری اصفهان، از اردیبهشت  97 به دی ماه 

همان سال منتقل  شد.
سی و پنجمین کنفرانس جهانی »پارک های علم و 
فناوری و مناطق نوآوری« از دوم تا پنجم سپتامبر 
2018 برابر با یازدهم تا چهاردهم شهریور 1397 
برای نخســتین بار به میزبانی جمهوری اسامی 
ایران و توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

در کانشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

عکس خبر

 تمثال شهدا 
 در خیابان های 

نصف جهان
همزمان بــا ایــام ا... دهه فجر 
انقاب اسامی، شــهر اصفهان 
بــا تمثــال شــهدای انقــاب 

آذین بندی شده است.

استاندار اصفهان گفت: بخش خصوصی، باید موتور اصلی حرکت های 
اقتصادی باشد.

محســن مهرعلیزاده در جلســه معرفی اســتانی برنامه ساماندهی 
شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
که با حضور مدیرعامل این شــرکت و فعاالن بخش صنعت اســتان 
برگزار شد، اظهارداشت: این شرکت در نظر دارد با واگذاری برخی از 
شرکت های تابعه و با تمرکز بر چند پروژه بزرگ، به تعهد خود در قبال 

نگهداری و افزایش ارزش سهام سهامداران بپردازد. 
وی با بیان اینکه قدم های خوبی در این خصوص برداشته شده است، 
افزود: باوجود اینکه وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، اگر معتقد 
باشیم این وضعیت به این دلیل ایجاد شده است که به بخش خصوصی 
میدان داده نشده، باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب شیوه هایی به 

کار گرفته شود تا با استقبال بخش خصوصی مواجه شویم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت درصدد ایجاد مشوق برای حضور 
فعال بخش خصوصی است، ابراز داشت: جهت گیری های کان کشور 

در راستای تقویت بخش خصوصی است.
وی حضور بخش خصوصی در صنعت و اقتصاد کشور را یک ضرورت 

الزم برشمرد و اظهار داشت: در چند سال اخیر به ویژه در دولت تدبیر 
و امید به این نتیجه رسیده ایم که بخش خصوصی باید موتور اصلی 
حرکت های اقتصادی باشد و دولت در جهت جایگاه طراح  قرار گیرد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه بخشی از مشکات اقتصادی امروز به شرایط 

کان و بخشــی به شــرایط مدیریتی و اداره واحدهای اقتصادی باز 
می گردد، اظهارداشت: سابقه نشان می دهد که بخش خصوصی میزان 
زیاندهی کمتری داشته و واحدهایی که توسط بخش خصوصی اداره 

می شوند، عملکرد بهتری داشته اند.
وی با بیان اینکه تصمیم شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( در راســتای واگذاری برخی از واحدها به بخش خصوصی، 
کاری ارزشمند است، افزود: تجربه دو سه دهه واگذاری ها از طریق 
آگهی های روزنامه ای نشان داد که بعضا افرادی که عاقه مند به ورود 
به این صنعت هستند، در این زمینه حضور می یابند ولی چون تجربه 
اداره صنعت را ندارند با مشــکل مواجه و واحدهــا با تعطیلی روبه رو 

می شوند.
اســتاندار اصفهان گفت: به همیــن دلیل در این جلســه از افرادی 
دعوت شــد که تجربه این کار را دارند و باید اتاق بازرگانی اســتان 
برای جلسات آتی با عاقه مندان مشارکت در واگذاری ها، مذاکرات 
جدی تری داشته باشــد و اطاعات دقیق تری را در اختیار آنها قرار 
 دهد تا واگذاری ها با آگاهی کافی انجام شــود و بــه نتیجه مطلوب 

دست یابیم.

استاندار مطرح کرد:

بخش خصوصی؛ موتور محرک اقتصاد کشور

معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: کل حجم بارش ها در استان اصفهان تا روز 
گذشــته حدود 17 میلی متر بوده که نسبت به میانگین 

بلند مدت 75 درصد کاهش یافته است. 
علی بصیرپور  تصریح کرد: در ایستگاه کوهرنگ، چلگرد، 

میزان بارش تا 190 میلی متر بوده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته با بارش 775 میلی متر 
حدود 75درصد کاهش داشته و نسبت به میانگین بلند مدت در این ایستگاه با بارش 713 میلی متر، کاهش 

حدود 73 درصد گزارش شده است. 
بصیرپور میزان آب ذخیره شده در ســد زاینده رود را 132 میلیون متر مکعب اعام کرد و افزود: کمتر از 
10درصد از حجم سد زاینده رود آب دارد؛ در حالی که این میزان در زمان مشابه سال گذشته 19درصد کل 

حجم سد بود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان از برگزاری آیین »مهمانی الله ها« در بیش از 

930 گلزار شهید استان اصفهان خبر داد.
سید علی قریشی با اشاره به برنامه های بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان در دهه فجر انقاب اسامی اظهار 

کرد: آیین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهیدان با عنوان »مهمانی الله ها« همزمان با سراسر کشور، 
فردا در گلزارهای شهدای استان برگزار می شود.

وی افزود: آیین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهیدان، همزمان با سراسر کشور از ساعت 14:30 در 
بیش از 930 گلزار شهید استان اصفهان با حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مردم شهیدپرور استان نیز 
برگزار خواهد شد. وی گفت: این آیین، ویژه شهر اصفهان در گلستان شهدای اصفهان همراه با برنامه های متنوع 

فرهنگی، اجرا و در پایان گلباران مزار مطهر شهدا توسط بالگرد و مردم برگزار می شود.

کاهش 75 درصدی 
 بارش ها در
 اصفهان

معاون فرهنگی بنیاد شهید خبر داد:

»مهمانی الله ها« 
در930 گلزار شهدا

قطار شهری اصفهان، در ایستگاه 
چهاردهم متوقف شده است

به نظر می رســد تکمیل خط یک مترو، مهم ترین هدف 
کنونی شرکت مترو و شهرداری اصفهان است.

علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان نیز درباره وضعیت قطار شــهری در اصفهان 
این گونه شرح داد: با توجه به اینکه در حال حاضر 
شانزده کیلومتر و چهارده ایستگاه از بیست ایستگاه 
خط یک به بهره برداری رســیده، اســتقبال مردم 
اصفهان از مترو قابل قبول بوده و روزانه حدود بیســت 

هزار مسافر در حال جابه جایی با خط یک مترو هستند.

قطار شهری اصفهان روی ریل پیشرفت
با وجود خودروهای شخصی، تاکسی ها و اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی در سطح شهر و خیابان های مرکز شهر، شاید وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی سریع و راحت که حجم خیابان ها را بیش از این اشغال نکند 

موفقیت چشمگیری در زمینه جابه جایی در شهرهای بزرگ به حساب آید.
مترو که در حال حاضر اصلی ترین وســیله حمل و نقل عمومی در سراسر دنیاست، به علت ایمنی بسیار باال، راحتی وآسایش مسافران، کاهش مصرف انرژی، ســرعت مناسب، قیمت پایین جابه جایی مسافر در مقایسه با 
خودروهای شخصی و کاهش آلودگی هوا که خود از چالش های مهم و تاثیرگذار کان شهرها محسوب می شود، در شهرهای بزرگ دنیا و همچنین ایران مورد استفاده قرار گرفته است. کان شهر اصفهان به دلیل داشتن 
جمعیت زیاد، از جمله شهرهایی است که هرروز میزان خودروهای شخصی در آن افزایش یافته و سطح ترافیک در خیابان های آن بیشتر می شود. وجود مترو در اصفهان گام بزرگی برای رفاه بیشتر شهروندان اصفهانی است 

تا راحت تر از قبل و بدون اتاف وقت در جامعه حضور یابند و به امور روزانه خود رسیدگی  کنند.

 عملیات احداث مترو اصفهان 
به دهه هفتاد برمی گردد

شرکت مترو منطقه اصفهان در سال 1370 تشکیل شد و جوانب 
مختلف اجرای این طرح مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتیجه 
این مطالعات در سال 1378 تایید میراث فرهنگی و سایر ارگان های 

وابسته به مترو را کسب کرد.
اجرای عملیاتی مترو اصفهان در ســال 1380 با هدف ایجاد سه 
خط مجزا با تاش مسئوالن شــرکت مترو و شهرداری اصفهان و 
سرمایه گذاران آغاز شد. با توجه به اینکه آثار تاریخی بسیار زیادی 
در نقاط مختلف شــهر اصفهان وجود دارد حساسیت راه اندازی 

تونل های مترو در اصفهان بیشتر از ســایر شهرها بوده و 
مســئوالن، حفظ قدمت و زیبایی این شــهر رادر 

اولویت راه اندازی مترو قرار داده و گاهی به 
دلیل بررسی بافت های تاریخی، با 

تاخیر در روند حفر تونل ها 
مواجه می شوند.

قطار شهری؛ گامی موثر در حمل و نقل عمومی اصفهان بعد از انقالب اسالمی
مدیر عامل شرکت مترو منطقه اصفهان  گفت :خط یک مترو که شمال و جنوب شهر را با مسافت بیست کیلومتر به هم متصل می کند، از ایستگاه قدس 
آغاز می شود و به پایانه مسافربری صفه می رسد. علیرضا فاتحی با اشاره به اینکه در حال حاضر خط یک مترو از قدس تا میدان آزادی قابل استفاده 
است، افزود: طبق دستور شهردار محترم اصفهان، تا پایان امسال ایستگاه پایانه صفه نیز به بهره برداری می رسد و تمامی بیست ایستگاه خط یک 
برای شهروندان اصفهانی آماده استفاده می شود. به گفته وی شهر جدید بهارستان از جنوب و شاهین شهر از شمال شهر اصفهان، در امتداد خط یک 
مترو هستند و زیر نظر شهرداری های این مناطق در دستور کار آینده شرکت متروی منطقه اصفهان قرار گرفته اند. مدیر عامل شرکت متروی منطقه 
اصفهان با اشاره به اینکه خط دوم مترو، مسیر شرق و غرب اصفهان را طی می کند و از خیابان زینبیه آغاز شده و در خمینی شهر به پایان می رسد، 
تصریح کرد: اجرای خط دوم مترو در بخش های اولیه ساخت ایستگاه زینبیه قرار دارد و تا شش سال آینده تمام ایستگاه ها آماده استفاده می شوند.

علیرضا فاتحی گفت: با توجه به دستور رییس محترم جمهور درباره عدم عبور مترو از نزدیک میدان امام 
خمینی)ره(، خط دو مترو از مسیر جایگزین خیابان نشاط، چهارراه نقاشی، خیابان فلسطین و 
خیابان های باغ گلدسته و آیت اله طالقانی می گذرد. وی درباره خط سوم مترو اصفهان 
افزود: تفاهم نامه خط سوم که از نیروگاه اسام آباد تا میدان آزادی است امضا شده 

و تا سال 1400 به بهره برداری می رسد.
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امام علی عليه  السالم :
كم دنيا بهتر از زياد آن است و به كفاف آن بسنده كردن، سزاوارتر است 

تا گرفتار شدن به هالكت آن ]بر اثر فزون خواهی[
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آجر های بنای هستی  را، طرز تفکرمان می سازد 
و اگر بخواهیم در دنیا اتفاق زیبایی بیفتد، گام 
اول، تغییــر در نگاه و بینش ماســت. با تغییر 
نگاه، ایده آل ها و اهداف زندگی مان به درستی 
شکل می گیرند و آن گاه گام دوم، یعنی تالش 
مستمر و انتخاب های عالی و فرداساز، در دنیای 
ما رخ خواهد داد. برای به دست آوردن اراده ای 
قوی و محکم، باید به تدریجی بودن آن و نیاز 
آن به تمرین، توجه داشــت، لذا تعهداتی را با 
خود داشته باشید و به آن عمل کنید. تعهداتی 
که از روی میل مقرر مــی کنید نه اجبار . مثال 
چند دقیقه قبل از اذان صبــح از خواب بیدار 
شده، نماز شب بخوانید و اگر در آن وقت بیدار 
نشدید، قضای آن را به جا آورید؛ البته قبل از 
این عمل حتما با مطالعه محاسن آن را خوب 
بدانید. هیچ هدفی نباید بدون اطالعات دنبال 
شود. هر روز چند کار ارادی برای خود در نظر 
بگیرید و انجام دهید حتی کارهایی که انجامش 
وجوبی ندارد؛ البته مراقب باشید انتخاب کارها 
از روی واقع بینــی باشــد و از تصمیم گیری 
های بلنــد پروازانه خــودداری کنید و درجه 
مشــکلی کارها رو به تدریج افزایش دهید تا با 
توانایی های شما همخوانی داشته باشد. سپس 
می توانید به ســمت کارهای اجباری بروید و 

برای خود برنامه داشته باشید.
بعد از اینکه در انجام برخی از کارهای ایجابی 
مثل صبح زود بیدار شدن، نماز سر وقت، تالوت 
قرآن و ورزش صبحگاهی، موفق شــدید برای 
انجام کارهای ســلبی تصمیم بگیرید؛ یعنی 
تصمیم بگیرید کارهایی که نباید انجام دهید 
را به تدریج ترک کنید. مثال بــه عنوان نمونه 
می خواهید غرایز جنسی خود را مهار کنید. در 
اینجا باید رفتارهایی که باعث شــعله ور شدن 

شهوات می شود را ترک کنید.
هرگــز در کارها، ناامید نشــوید و بــا حالتی 
تهاجمی، بــرای پیگیری و به انجام رســاندن 
کارهای ناقص و ناموفق، تالش کنید. کارهایی 
را که به عهده می گیرید، ناتمام رها نکنید و آنها 
را به نحو احسن و تا رسیدن به نتیجه مطلوب، 
ادامه دهید و از پراکنده کاری و آشــفتگی در 
کارها که موجب به هــم ریختگی نظام فکری 
می شــود، بپرهیزید و بــه فعالیت های خود، 

تمرکز و انسجام ببخشید.

مهارت زندگی

چگونه عادت به تعویق انداختن 
کار ها را ترک کنیم؟)2(

 پس از آنکــه معاویه به مخالفت بــا امیرالمومنیــن)ع( پرداخت، 
تصمیم گرفت عقــل و مراتب اطاعت مردم شــام را آزمایش کند؛ 
لذا با عمروعاص مشــورت کــرد. عمروعاص گفت: به مردم شــام 
دســتور بده کدو را مانند گوســفند ذبح کنند وپس از تزکیه آن را 
 بخورند، اگر فرمانت را اجرا نمودند آنها یار تو هستند وگرنه اطاعت

 نکنند.
 معاویه دســتور داد از فردا همه کدو را مانند گوســفند ذبح کنند 
و مردم شــام بدون کوچک ترین اعتراض اجرا کردند و این بدعت 
درسراسر شام معمول شد. طولی نکشید که خبر این بدعت به گوش 
مردم رسید وبعضی از آنان از  امیرالمومنین)ع( در این باره پرسش 
کردند. حضرت در جــواب  فرمود: خوردن کدو، ذبــح الزم ندارد، 
مراقب باشید که شیطان عقلتان را نبرد و افکار شیطانی، حیرت زده 

و سرگردانتان نکند.

پیر عقل
پیامبر اســالم )ص( برای ســرکوبی گروهی دشــمن طغیانگر که 
در اطراف مدینه و مکه بودنــد، جمعی را به عنوان ســریه و گروه 
ضربتی آماده کرد تا شــبانه بــه طور مخفی به ســوی متجاوزین 
بروند و آنها را ســرکوب کننــد. پیامبر جوانی از طایفــه هذیل را 
فرمانده و امیر این ســپاه قرار داد .شــخص ظاهربینی به رســول 
اکرم)ص( اعتراض کرد که چرا یک جوان را بر ما فرمانده کرده ای؟ 
ما تسلیم فرمان او نمی شویم، الزم است شــما پیرمردی به عنوان 
پیشــوا و فرمانده انتخاب کنید. پیامبر )ص( فرمود: ای آدم ظاهر 
نگر، گرچه او جوان اســت اما دلی قوی و عقلی صحیــح دارد؛ اما  
پیرمردی که تو می گویی ریش ســفید اســت و بــه صورت ظاهر 
باید جلو بیفتد، دلش چون قیر ســیاه است. عقل این جوان را بارها 
آزموده و دیدم در عقل پیر است، پیر سن و سال بی عقل مثمر ثمر 
نیست. تا توانی کوشــش کن که پیر عقل و دین شوی که رهبری 
 و فرماندهی به ســال نیســت، به قوه عقالنی و تفکر و قلب سفید

 است.

باغ 
کاغذی

چاپ دوم کتاب »خمینی؛ پدیده انســانی پیچیده« تدوین               
مرحوم روح ا... نامداری از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

منطق گزینش بیانــات و خاطراتی کــه در کتاب »خمینی؛ 
پدیده انسانی پیچیده« آمده است، مبتنی بر آشنایی زدایی 
از »تصویر عمومی شده« امام)ره( اســت. کتاب از سه بخش 
تشــکیل شــده: مقدمه تدوینگر، بیانات امام خمینی )ره( و 
خاطراتی ناب از ایشــان. این کتاب و کتاب قبلی، »جدال دو 
اســام« از بهترین کتاب ها در معرفی اندیشــه و سیره امام 

خمینی )ره( است.
روح ا... نامــداری از پژوهشــگران جوان انقاب اســامی و 
فعاالن فکری و فرهنگی بود که در اثر ایست قلبی درگذشت 
و در زادگاهش ایذه به خاک ســپرده شــد. ایشــان مدرس 
اندیشــه امام خمینی)ره( و شــهید آوینی در دانشــگاه ها و 
مراکز علمی و فرهنگی بود و به تدویــن آثاری نظیر »جدال 
دو اســام«، »انقاب و نظریه اجتماعی« )دو جلد(، »فردی 

بودم مستضعف« و »اسماعیل زنده است« همت گمارده بود.

 خمینی 
پدیده انسانی پیچیده 

عقل

اکنون کــه در آغــاز ســال ۲۰۱۸ میالدی هســتیم، 
می خواهیم بهترین فســتیوال ها و رویدادهای جهانی را 
که در سال ۲۰۱۸ در گوشه و کنار جهان برگزار می شوند 

به شما معرفی کنیم.
نمایش های فوق العاده، موسیقی، سرگرمی های جذاب، 
رویدادهای ورزشی هیجان انگیز، غذاها و نوشیدنی های 
دلچســب، این فســتیوال ها را جذاب و به یــاد ماندنی 
می کند. اگر قصد برنامه ریزی برای تعطیالت خود را دارید 
ما به شما این رویدادها را معرفی می کنیم تا بتوانید از االن 

پروازتان را به مقصد شهر مورد نظر رزرو کنید.
Winter X Games ،آمریکا

این رویداد ورزشــی منحصر به فرد بــرای اولین بار در 
سال ۱۹۷۰ آغاز شد و بیش از ۳۸۰۰۰ تماشاگر داشت.

این مسابقات از ۲۵ تا ۲۸ ژانویه برگزار می شود و در آن 
بهترین ورزشکاران ورزش های زمستانی شرکت می کنند 
حضور در این مســابقات برای شــرکت کنندگان آزاد و 

رایگان است؛ همچنین در این رویداد که یکی از بهترین 
فستیوال های رویدادهای جهانی است از اجرای موسیقی 

نیز لذت خواهید برد.
فستیوال Wakakusa Yamayak ، ژاپن

نویــه هــر  در ژا
سال یک نمایش 
حماسی به همراه 
آتــش بــازی در 
Waka�  کــوه

kasuyama برگــزار می شود.ریشــه این فســتیوال 
 بــه درگیــری بیــن دو معبــد Nara – Todai�ji و

 Kofuku�ji می رســد از طرفی برخی دیگر معتقدند 
که این روشــی برای دور کردن گرازهای وحشی است. 
هیچ کدام از اینهــا نمی توانند زیبایی تپه ای شــعله ور 
 را کــه از گوشــه و کنار شــهر دیــده می شــود،تغییر

 دهند.

بهترین فستیوال ها و رویدادهای جهانی 2۰۱۸
دانستنی ها

حرف حساب

انگار بخشی از وجودم را جا گذاشته ام
هر وقت جایی را ترک می کنم، انگار بخشــی از 
وجودم را جا گذاشته ام. چه مثل مارکوپولو دنیا 
را بگردیم، چه از گهواره تا گــور در خانه بمانیم، 
فرقی نمی کند؛ برای همه ما؛ زندگی، رشــته ای 
از تولدها و مرگ هاســت. آغازها و پایان ها.برای 
تولد لحظه ای، باید لحظه پیش از آن بمیرد. همان 
طور که برای زایش »من« جدید، من کهنه باید 

پژمرده و خشک شود.
»ملت عشق«
الیف شافاک

جدول شماره 2352

افقی
۱-  کمي، قلت - نام پسر ســوم یعقوب نبي)ع( 

- تفریق
۲- اثــر بزرگ شکســپیر - گــول زدن - قطعه 

موسیقي براي ۳ نوازنده
۳- تکرار حرف - منحوس - میل و مراد

4-  روغن مو - ستاره مشتري - شهر فارس - نور 
اندک

۵- عقل و خرد - سقف دهان - عصبي - بد بختي
6- رو انداز تابستاني - بیماري غشي

۷- نشاط، شادماني - مار
۸-  آزاده - هنوز التین - پایان روز - نشانه جمع

۹- گوسفند - شهر فردوسي
۱۰-  فیلمي کــه رضا عطــاران در آن چند زن 

مي گیرد - صفحه شطرنج
۱۱- مرواریــد - منبع و سرچشــمه - در جام 

جهاني به دروازه ها مي زنند - نرم
۱۲- پهلوان - صورتگر - مردگان - نفس غنیمتي

۱۳-  رنجیده خاطر - مبتال بــه صرع - قورباغه 
درختي

۱4- شناخت - نام بتي است - امر به آسودن
۱۵- پایان کننده - ســازمان جاسوسي رو سیاه 

- بیماري مهلک
عمودی

۱- شــاخه درخت - شــفت، زهــدان - نقاش 
فرانسوي

۲-  مادر عرب - کج دهان - مردم شجاع - چیز
۳- تنها - قاتل امام حســین)ع( - فرو شــدن - 

محلي در خانه خدا
4- شهر زنجان - حرکتي در کاراته - عقوبت، سزا
۵-  آشکار کردن راز - شــالوده و بنیاد - واجب 

- جاي پاک
6- اشتیاق، آرزومندي - رودخانه اي در سوئیس

۷-  خرم - شیار باریک - درمانده در کار
۸- زخم - جنگ

۹- افسار گسیخته - زدني در بازي - طریق و راه
۱۰- ایوان - توپ چوگان

۱۱- خود ســر - عدد یک رقمي - پارچه کهنه 
- حرف ندا

۱۲- عقیده و مســلک - در حمام پیدا مي شود 
- پسر یعقوب

۱۳- نصف - آبراهه - ظرف اســتوانه اي شکل - 
برش سینمایي

۱4- خداي قلندر - آواز کبوتر، سخن موزون - 
روز جشن - برابر و مساوي

۱۵- کوه موسي - قدم - مورچه
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سیره بزرگان

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای شبکه برق رســانی و روشنایی مرکز 
برزنهای دوم و ســوم و ســایر مکانهای مورد نظر در شــهر جدید فوالدشــهر بــه شــماره 96/7881/ص مورخ 
96/11/5 را از طریق ســامانه تــدارک الکترونیکی دولــت برگزارنماید. کلیــه مراحل برگزاری مناقصــه تا ارائه 
 پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ 96/11/15 می باشد. 

م الف:139594

مبلغ برآورد )ریال(ردیف
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

نوع سپرده شرکت در نحوه پرداخت
فرآیند ارجاع کار

گواهینامه 
صالحیت

1

 20/620/508/406
ریال براساس 

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

وبرچیدن کارگاه به 
صورت مقطوع

 1/031/025/420
ریال 

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

تهاتر با اراضی و 
واحدهای موجود با 
کاربری مختلف در 

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

اسناد خزانه اسالمی در 
صورت تخصیص صورت 

می گیرد. 

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

فعالیت از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی 

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

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

بانک ملی بنام تمرکز وجوه 
سپرده شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر

داشتن حداقل 
پایه پنج در 
گرایش نیرو 
)از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان 

مدیریت و 
برنامه ریزی 

سابق((

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

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

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

88969737 و 85193768

نوبت دوم
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