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فرا رسیدن22 بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی گرامی باد

نماینده مردم اصفهان از جبهه گیری ها در برابر یک نام می گوید؛

موضع گیری مقابل نام اصفهان
3

22 بهمن تماشایی
رهبر انقالب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش مطرح کردند:

2

مرکزیت هنر را به اصفهان باز می گردانیم
شهردار اصفهان:

4

6هزارمیلیاردتسهیالتبرایرونقاقتصادینصفجهان
مدیر شعب بانک مسکن استان خبر داد:

3

حضوردرراهپیمایی،نمایشاقتدارکشوردرجهاناست
فرماندار اصفهان با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن مطرح کرد:

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:11

11
 رفع مشکالت مالی

 زنان سرپرست خانوار

هیئت حمایت نمی کند 
جایی برای تمرین ندارم

10

نامهبهرییسجمهور
برایپرداختحقوق

بازنشستگانفوالد
3

۱۱اثرطبیعیاستاناصفهان
ثبتملیمیشود

4

بانوی دونده اصفهانی از مشکالت می گوید:

11

برنامه ملی بازآفرینی محالت ناکارآمد شهری در اصفهان آغاز شد؛

 آغازعملیات اجرایی
 برای 502 واحد مسکونی استان

همزمان با ۱۰ استان کشور برنامه ملی بازآفرینی محالت ناکارآمد 
شهری در اصفهان آغاز شد . این جلســه که  با دستور رییس 
جمهور) که از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی برگزار شد( برنامه ملی بازآفرینی 

شهری در هشت استان کشور شامل اصفهان...
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 حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظم انقاب اســامی صبح روز 
پنجشنبه و همزمان با ســالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی 
در ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ با امام )ره(، با جمعی از فرماندهان و کارکنان 

نیروی هوایی و قررگاه پدافند هوایی ارتش دیدار کردند.
رهبر انقاب اسامی در این دیدار، ایام ا... و مناسبت های مهم انقاب 
اسامی را مایه قوام و استحکام نظام دانستند و تاکید کردند: امسال به 

لطف الهی، ۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشایی خواهد بود.
رهبر انقاب اسامی حرکت ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و دیگر مناسبت های 
مهم انقاب اســامی را فراتــر از یک خاطره افتخارآمیز دانســتند و 
گفتند: همه  این ایام ا...، چه مناسبت های دوران انقاب اسامی و چه 
مناسبت های مهم ۳۹ سال گذشته، زمینه ساز افزایش ذخیره و سرمایه 

انقاب و موجب استحکام بیشتر پایه های انقاب اسامی می شوند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، انقاب اســامی را حقیقتی زنده دانستند 
و با تاکید بر اینکه استحکام و قوام امروز انقاب بیشتر از روزهای اول 
است، خاطرنشان کردند: انقابیون امروز، ایستاده تر و آگاه تر و بصیرتر 
از انقابیون روزهای اول انقاب هستند و بر همین اساس، انقاب پیش 

رفته و تکامل یافته است.
رهبر انقاب اسامی، تغییر و تحول را همچون دیگر موجودات زنده، جزو 
ذات انقاب برشمردند و افزودند: اکنون که انقاب در حال ورود به چهل 
سالگی خود است، اصول و مبانی، ثابت و پایدار مانده، اما از این درخت 

تناور و ریشه دار، میوه های نو به نو و جدید بروز کرده است.
ایشان کانون اصلی مقابله دشــمنان با انقاب اسامی را جلوگیری از 
ظهور ثمرات جدید و استمرار و استقامت انقاب برشمردند و گفتند: 
منظور از دشمنان همان کسانی هستند که با پیروزی انقاب اسامی، 

حکومت دست نشانده و مطیع آنها در این منطقه حساس سرنگون شد 
که در رأس آنها دولت آمریکا قرار دارد.

رهبر انقاب اسامی با اشاره به شیوه های متنوع و گسترده دشمنان 
برای مقابله بــا انقاب خاطرنشــان کردنــد: آنها از متفکــر نماها، 
نظریه پردازان قابــی، روزنامه نگاران و قلم به مزدهــا، دلقک و همه 
امکانات فضای مجازی استفاده می کنند تا بر مردم تاثیر بگذارند؛ اما 
ناگهان در برخی ایام ا... همچون ۲۲ بهمن و یا ۹ دی ســال ۸۸ و یا ۹ 
دی امسال و راهپیمایی های خودجوش و پرشور و پرهیجان بعد از آن، 
سیل جمعیت به خیابان ها می آیند و با سر دادن شعاری واحد، همه 

محاسبات دشمنان را به هم می زنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تاش های بدخواهان ملت ایران را فراتر از 
اقدامات در فضای مجازی دانستند و گفتند: آنها از تحریم نیز استفاده 
می کنند تا مشکات اقتصادی بوجود آورند، اما همین مردم به دلیل 
عشق به انقاب اسامی، گسترده به خیابان ها می آیند و موجب قوام و 

استحکام انقاب می شوند.
ایشان راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را یک نمونه از عشق و ارادت مردم 
به انقاب دانستند و افزودند: امسال به دلیل یاوه گویی های برخی از 
دولتمردان آمریکا و غیر آمریکا، مردم احساس می کنند که دشمن در 
حال کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، به حول قوه 
الهی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از همیشه گرم تر و 

پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد.
رهبر انقاب اسامی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست های اصولی نظام 
برآمده از انقاب اسامی اســت، گفتند: از جمله سیاست های اصولی 
نظام، »اســتقال اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی«، »آزادی« و 

»پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی« است که در برخی زمینه ها به 
ویژه علم و فناوری پیشرفت های خوبی به دست آمده است.

حضرت آیــت ا...خامنــه ای، »عدالــت اجتماعی« را یکــی دیگر از 
سیاست های اصولی نظام برشمردند و افزودند: هدف از عدالت اجتماعی، 
برداشتن فاصله های میان مردم است که البته در این زمینه کم کاری و 
عقب ماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد، هنوز انجام نگرفته 
ولی همه بدانند که ما از این سیاســت اصولی صرف نظر نکرده ایم و با 

جدیت به دنبال آن هستیم.
ایشان یکی از راه های تحقق عدالت اجتماعی را مبارزه با ظلم و فساد 
دانستند و افزودند: مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است و همانگونه 
که چند سال قبل گفتم، فساد همچون اژدهای هفت سر افسانه هاست 
که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر نیســت ولی حتما باید انجام 
شود. رهبر انقاب اسامی تاکید کردند: برخورد با ظلم و فساد در میان 
کارگزاران حکومتی باید شدیدتر و جدی تر از بقیه موارد باشد و همه 

مسئوالن و مدیران کشور باید به این موضوع توجه کنند.
رهبر انقاب اسامی، »ایســتادگی در برابر ظلم و فساد در سطح بین 
المللی و رســوا کردن آن« را از جمله سیاست های اصولی برشمردند 
و تاکید کردند: امروز ظالم ترین و بی رحــم ترین مجموعه های دنیا، 

حکومت آمریکاست که حتی بدتر از داعشی های وحشی است.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای با یــادآوری این موضوع کــه داعش را 
آمریکایی ها بوجود آوردند و رییس جمهــور فعلی آمریکا در تبلیغات 
انتخاباتی به آن اشاره کرد، گفتند: آمریکایی ها عاوه بر ایجاد داعش، 
از آنها پشــتیبانی کردند و احتماال آموزش برخی شیوه های خشن و 
وحشیانه را نیز مجموعه های وحشی آمریکا همچون بلک واتر به عهده 
داشتند؛ اما دولت آمریکا با وجود همه این بی رحمی ها و سنگدلی ها، در 
تبلیغات بین المللی مدعی حمایت از حقوق بشر و مظلومان و حقوق 

حیوانات است که باید با بیان حقایق، آنها را رسوا کرد.
ایشان، حمایت از ظلم ۷۰ ساله به ملت فلسطین و همچنین حمایت از 
کشتار مردم یمن و ظلم به آنان را نمونه های آشکاری از ظلم آمریکایی ها 
دانستند و افزودند: زیرساخت های یمن و مردم مظلوم این کشور، به طور 
روزانه به وســیله هم پیمانان آمریکا و با ساح های آمریکایی بمباران 
می شوند؛ اما دولت آمریکا هیچ اعتراض و اعتنایی نمی کند ولی با کمال 
وقاحت با نمایش چند آهن پاره، ادعای بی دلیل ارسال موشک از ایران 

را مطرح می کنند.
 رهبر انقاب اسامی گفتند: در حالی که مردم یمن در محاصره هستند، 

چگونه امکان ارسال موشک وجود دارد؟
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: البته بر اساس دستورات صریح 

اسام باید در مقابل ظالم ایستاد و به مظلوم کمک کرد.
ایشان به یک نمونه از ورود و ایســتادگی جمهوری اسامی ایران در 
قضایای منطقه اشاره کردند و گفتند: در قضیه مقاومت در منطقه غرب 
آســیا، آمریکایی ها تصمیم داشتند مقاومت را ریشــه کن کنند اما ما 
ایستادیم و گفتیم اجازه نمی دهیم. امروز برای همه دنیا ثابت شده است 

که آمریکا می خواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه به یک مســئله مهم یعنی مســئله 
»مردم« و امتیاز بزرگ »مردمی و دینی بودن« انقاب اسامی پرداختند 
و گفتند: انقاب اســامی، مردمی بود و مردم معتقد به اسام در همه 

مراحل همچون دفاع مقدس و شهادت فرزندانشان، صبر و شکر کردند، 
زیرا این دفاع و شهادت در راه خدا و امام حسین علیه السام بود.

رهبر انقاب اسامی با تاکید بر اینکه در همه برنامه ها باید مردم در در 
اولویت باشند، گفتند: اسم مردم مکرر آورده می شود که البته تکرار و 
تکیه بر نام مردم در سخنان مسئوالن بسیار خوب است؛ اما باید مردم 

را بشناسند و بشناسیم.
ایشان با اشاره به فعالیت روشــنفکران در دوره طاغوت و دم زدن آنان 
از مردم، خاطرنشــان کردند: رژیم طاغوت در مقابل آن روشنفکران و 
آثار آنها چندان سخت گیری نمی کرد زیرا نه روشنفکران حرف مردم 
را می فهمیدند و نه مردم حرف آنها را، ولی امام بزرگوار که وارد میدان 
مبارزه شد، هم او مردم را شناخت و هم مردم سخن او را شناختند و با 

همه وجود وارد میدان شدند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید مجدد بر »شناخت مردم«، افزودند: 
مردم چه کسانی هستند؟ مردم همان کسانی هستند که حماسه ۲۲ 
بهمن هر سال را بوجود می آورند، مردم همان کسانی هستند که پس از 
وارد شدن اغتشاشگران به صحنه، حتی اگر اعتراضی هم داشتند، خود 
را کنار کشیدند و در روز ۹ دی به میدان آمدند. مردم همین ها هستند. 
آنها را اشــتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا، 
برای مردم کار کنید زیرا خداوند از ما مســئوالن خواسته است خادم 

مردم باشیم و به آنها خدمت کنیم.
ایشان تاکید کردند: حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است. مردم 
بسیاری از مشکات را تحمل می کنند اما از فساد و تبعیض شکوه دارند 
و آن را تحمل نمی کنند، بنابراین مسئولین هر سه قوه باید به طور جدی 

با فساد مبارزه کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان، نیروهای مسلح را 
به سازندگی توصیه کردند و گفتند: سازندگی در درجه اول، خودسازی 
و ساخت نظامیانی در تراز نظام اسامی یعنی نیروهایی مؤمن، شجاع، 
فداکار و با تدبیر اســت که در مقابل دشمن با کمال قدرت ایستادگی 
می کنند اما در مقابل دوستان هیچ گونه تکبری ندارند. فرمانده کل قوا 
با اشاره به سابقه درخشان نیروی هوایی در جهاد خودکفایی و ساخت 
تجهیزات، افزودند: برخی کشورها تنها چیزی که دارند پول است اما 
از دین، اخاق، عقل، توانایی و مهارت بی بهره اند ولی شــما جوانان، با 
استعداد و توانایی فکری و قدرت ابتکار می توانید تجهیزات و سازمان 

نیروی هوایی را نوسازی کنید و بدانید پیروزی با شماست.
رهبر انقاب اسامی تاکید کردند: در همه قضایای این سال ها، به توفیق 
الهی، نیروهای انقابی پیروزی را از آن خود کرده اند و در آینده نیز به 
کوری چشم دشمن، پیروزی متعلق به شما و متعلق به ملت ایران است.

پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، امیرسرتیپ شاه صفی فرمانده 
نیروی هوایی ارتش، تشــکیل جهاد خودکفایی در نیروی هوایی را از 
تدابیر مهم و راهبردی حضرت آیت ا... خامنه ای در سال ۱۳۵۸ دانست 
و با بیان گزارشی از توانمندی های نیروی هوایی در ساخت تجهیزات 
و همچنین توان دفاعی و رزمــی، گفت: نیروی هوایــی در کمک به 
آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه و همچنین کمک به مسلمانان مظلوم و 
جبهه مقاومت، حضوری فعال دارد و آماده ایم به پیمان سربازی خود 
با برداشتن لکه ننگ رژیم صهیونیســتی و جریان تکفیری از منطقه، 

عمل کنیم.

وزیر خارجه آلمان تغییر کرد
مارتین شولتز، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان 
و رییس سابق پارلمان اروپا، وزیر خارجه آلمان شد. 
به گزارش آسوشیتدپرس؛ شــولتز در این رابطه 
گفت: اگر اعضای حزب به من مجوز الزم را بدهند 
در مقام وزیر خارجــه وارد دولت جمهوری فدرال 

آلمان خواهم شد.

ائتالف آمریکایی مواضع نیروهای 
حامی سوریه را هدف قرار داد

ائتاف تحت رهبری آمریکا که هدف خود را مبارزه 
با داعش اعام کرده، بامداد پنجشــنبه اعام کرد 
مواضع »نیروهای حامی حکومت« سوریه را هدف 

حمات هوایی قرار داده است. 
به نوشــته رویترز؛ ائتاف آمریکا مدعی شده این 
حمله را به تافی تهاجم نیروهــای حامی دولت 
سوریه به مقر »نیروهای دموکراتیک سوریه« در 

روز ۷ فوریه )چهارشنبه( انجام داده است. 
در این بیانیه آمده اســت: »این ائتاف به منظور 
حمایت از نیروهای ائتاف و شریکان اقدام به حمله 
به نیروهای مهاجم کرده تــا اقدامات تجاوزکارانه 
علیه شریکانی که در قالب ائتاف جهانی ضد داعش 

در حال انجام ماموریت هستند را دفع کند.«

الوروف:
  حضور آمریکا در سوریه

 ربطی به مبارزه با داعش ندارد
وزیر خارجه روســیه گفت که حضــور نیروهای 
آمریکایی در ســوریه به مبارزه با داعش ارتباطی 
ندارد. به گــزارش المنار؛ ســرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه طی سخنانی در شهر سوچی گفت 
که آمریکا هدف واقعی خود از حضور نیروهایش در 

سوریه را آشکار کرد.
وی افزود: ظاهرا آمریکایی ها برای تجزیه ســوریه 
تاش می کنند، آنها به ســادگی از تاکیدات قبلی 
خود مبنی بر اینکه تنها هدف حضورشان در سوریه 
بدون درخواست دولت قانونی این کشور مبارزه با 
داعش و شکست آن است، دست برداشتند و االن 
می گویند که آنها در ســوریه باقی خواهند ماند تا 
مطمئن شوند که حل و فصل سیاسی در این کشور 

آغاز شده است. 

رهبر انقالب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش مطرح کردند:
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 انگلیس با ترامپ
 علیه ایران همراه شد

سفیر انگلستان در واشنگتن گزارش های پیشین 
درباره گفت وگو با دولت آمریــکا برای مقابله با 
برنامه موشــکی و فعالیت های موشــکی ایران 
را تایید کرد. »کیم داروک«، ســفیر انگلستان 
در آمریکا بر همکاری میان کشــورش با دولت 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهــور آمریکا برای 
مقابله با برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای 

ایران تاکید کرد. 
»داروک« در مصاحبــه ای بــا شــبکه خبری 
فاکس نیوز گفت: »اولین نکته ای که باید بگویم 
این است که ما با دولت آمریکا و رییس جمهور، 
درباره اینکه اقدامات ایران در منطقه -خواه در 
سوریه باشــد یا لبنان، عراق و یمن- غیرقابل 
قبول است موافقیم. الزم است با یکدیگر برای 
مقابله بــا نفوذ و فعالیت های ایــران در منطقه 

همکاری کنیم.«

واکنش ایران به توهم جدید 
آل خلیفه

سخنگوی وزارت خارجه، ادعای مطرح شده از 
سوی بحرین را درباره کشف شبکه تروریستی 
مرتبط با انفجار لوله نفت را تکذیب کرد و گفت: 
مقامات بحرینی از فرافکنــی های متوهمانه و 

ناشیانه دست بردارند.
بهرام قاسمی با اشاره به خبر منتشر شده توسط 
وزارت کشــور بحرین در خصوص کشف شبکه 
ادعایی تروریستی مرتبط با انفجار خط لوله نفت، 
اتهامات حکومت بحرین به نهادهای کشورمان 

را کذب و بی اساس دانست و آن را قویا رد کرد.
قاســمی افزود: بهتر آن اســت کــه مقامات 
بحرینی به جای ایراد اتهام های تکراری و طرح 
سناریوهای کهنه و تاریخ مصرف گذشته، رویکرد 
امنیتی - پلیسی و ســرکوب مطالبات مشروع 
مردم را کنار گذاشــته و از طریق گفت وگوی 
جدی با مردم خود به بحران در این کشور پایان 
دهند و متوهمانه و ناشــیانه برای مشکات و 
بحران های داخلی خود به دنبــال فرافکنی و 

آدرس غلط نباشند.

درخواست هاشمی شاهرودی 
از همه قوای نظام

آیت ا... سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید نظام، 
اقتصاد مقاومتی را اولویت کار خود قرار دهد و 
درصدد این باشد که به هر قیمتی بندهای آن را 
به اجرا درآورد و در این صورت می توانیم با این 
توان و مردم خوبی که داریم در تمام بخش ها جلو 
بیفتیم. وی افزود: بــا ذهنیت اقتصادی، تولید، 
پیشــرفت، به کار افتادن منابع و استفاده از این 
فرصت ها خواهیم دید که تحریم هیچ اثری بر ما 
نخواهد کرد و ما به اقتدار اقتصادی مان خواهیم 
رسید و معیشت مردم را تضمین خواهیم کرد 
و مشــکات مردم در حوزه قدرت خرید را رفع 

خواهیم کرد.

علی اکبر والیتی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 سیاست خارجی

فرمانده سپاه پاســداران گفت: اخیرا شاهد شکست 
داعش در عراق بودیم و در آینده نزدیک هم شــاهد 

آزادسازی سوریه خواهیم بود.
محمدعلی جعفری با اشاره به اینکه انقاب اسامی 
دارای دو بعد خارجی و داخلی اســت، افزود: انقاب 
اسامی ایران در بعد خارجی بسیار موفق، با شتاب و 
سرعت بسیار باال در حال پیشرفت است که بار اصلی 
آن بر دوش ســردار حاج قاسم سلیمانی است.وقتی 
قدرت ایران به جهانیان ثابت شــد و دنیا متوجه شد 
که ایران با دست خالی در برابر دشمنان ایستادگی 
کرده، طبیعی است که بعد از آن مردم لبنان، عراق، 
فلســطین، یمن، ســوریه و ... نیز در برابر دشمنان 
خود ایستادگی کنند. وی تصریح کرد: اخیرا شاهد 
شکســت داعش در عراق بودیم و در آینده نزدیک 
شاهد آزادسازی سوریه خواهیم بود و اینها باعث شد 
دیگر کشورها به این ایستادگی و مقاومت اعتماد پیدا 
کنند و بتوانند حق خود را از مســتکبران و ظالمان 

بگیرند.

 سوریه به زودی آزاد
 می شود

فرمانده سپاه پاسداران:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

سوگواری صهیونیست ها 
در جریان تشییع جنازه 

یک اسراییلی
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پیشنهاد سردبیر:

علی اکبر والیتی با تاکید بر اینکه جمهوری 
اســامی ایــران تجاوز بــه خاک ســوریه 
را نمی پذیــرد، به دولت ترکیــه توصیه کرد 
مرز های بین المللی را محترم بشمارد. والیتی 
تاکید کرد: بدون تردید ایران از تمامیت ارضی 
سوریه حمایت می کند و هیچ نوع تجاوزی را 
به خاک ســوریه نمی پذیرد. وی افزود: ملت 
سوریه و حامیانشان، آمریکایی ها را از شرق 
فرات بیرون می کنند.آمریکایی ها بنا دارند 
خاک ســوریه را تجزیه کنند و مقدماتش را 
نیز فراهم کرده اند تا در شرق فرات در منطقه 
کردنشین، کشوری مستقل ایجاد کنند و آن را 
به رسمیت بشناسند؛ اما حتما این آرزویشان 

محقق نخواهد شد.

ایران از تمامیت ارضی 
سوریه حمایت می کند

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

کابینه

رسایی با اشاره به ریزش برخی خواص گفت: نباید 
دل ما از ریزش ها خالی شــود چــون رویش ها هم 
وجود دارد، نشــانه رویش این است که پس از 4۰ 
سال از گذشت انقاب اســامی، به لطف خداوند 

همچنان سرپاست.
حجت االسام حمید رسایی اظهار کرد: ریزش ها در 
کنار رویش ها از نشانه های سامت انقاب اسامی 
است، شهید حججی ها که هیچ گاه دفاع مقدس و 
رژیم پهلوی را مشاهده نکرده اند، جزو رویش های 

انقاب اسامی هستند.
 وی با اشــاره به آرایش سیاســی در کشــور بیان 
داشت: صف بندی اصولگرایان و اصاح طلبان دیگر 
معنا ندارد چون برخی اصولگرایان امروز پشیمان 

شدند و مبدأ این موضوع از فتنه ۸۸ آغاز شد. 
امروز صف بندی بین رویش ها و ریزش هاست و این 
موضوع بیانگر این است که انقاب امام راحل زنده 
است و پس از 4۰ سال در مســیر درستی در حال 

حرکت است.

شهید حججی ها جزو 
رویش های انقالب هستند

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی:

دیدگاه

وزیر کشور گفت: دشمنان ایران اسامی وقتی 
نتوانستند از طریق جنگ و تحریم، وارد عمل 
شوند، روی موضوعات اجتماعی و اقتصادی 
ســرمایه گذاری می کنند تا از این طریق به 

اهداف پلید خود دست یابند.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهــار کرد: رهبر 
انقاب اسامی با درک توطئه های دشمن و 
نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، عزم 
همه نیروها را برای بهبود اقتصاد خواســتار 
شدند. وی افزود: ما میراث دار شهدا هستیم و 
در ۳۹ سال گذشته نشان دادیم که استقال 
کشور ناگسستنی اســت.جمهوری اسامی 
ایران توانسته در این سال ها از خود مقاومت و 

استقامت نشان دهد.

 دشمن برای اهداف خود 
در حال سرمایه گذاری است

بین الملل نایب رییس مجلس شــورای اســامی به مصاحبه 
صداوسیما با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

واکنش نشان داد.
 علــی مطهــری، نایــب رییــس مجلس شــورای
  اســامی پــس از پخــش گفت وگــوی تلویزیونی

 آیت ا... هاشمی شاهرودی از شبکه یک سیما در اینستاگرام خود نوشت:»یک بام و دو هوای صدا و سیما؛ 
 شبکه یک صدا و سیما چهارشنبه شــب مصاحبه مفصلی با آیت ا... شاهرودی، رییس مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام داشــت و ایشــان نیز نکات خوبی را بیان کردند؛ اما سوال اینجاســت که چرا قبا و در 
 زمان ریاست آیت ا... هاشمی رفســنجانی چنین مصاحبه ای انجام نمی شد؟ این یعنی سیاست یک بام 

و دو هوا.«

 در پی اقدام غیر اخاقی و غیر ورزشــی شرکت سامسونگ
 سفیر کره جنوبی به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اعام خبر فوق 
گفت: در پی انتشار خبری مبنی بر تصمیم مسئولین کمیته 
بین المللی المپیک و شرکت سامسونگ کره جنوبی مبنی بر 

مستثنی قرار دادن ورزشکاران ایرانی در کنار ورزشکاران کره شمالی شرکت کننده در بازی های المپیک زمستانی 
پیونگ چانگ از دریافت هدایای شرکت کره ای سامسونگ به بهانه تحریم های بین المللی، کیم سونگ هو، سفیر 
کره جنوبی در تهران توسط محمود فرازنده، دســتیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه به وزارت امور 

خارجه فراخوانده شد.
در این دیدار مراتب اعتراض شــدید وزارت امور خارجه و جمهوری اسامی ایران نسبت به این رفتار غیر اخاقی و 

مغایر با روح حاکم بر بازی های المپیک که شعار خود را ورای رنگ، دین، نژاد و سیاست قرار داده، به وی اعام شد.

واکنش مطهری به مصاحبه 
صداوسیما با آیت ا... هاشمی؛

 سیاست یک بام و 
دو هوا!

»سامسونگ« رابطه 
ایران و کره را 
شکرآب کرد

بدینوسیله به اطاع اعضا کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی می رســاند جلسه مجمع 
عمومی فوق العــاده نوبــت دوم  و مجمع 
عمومی عادی نوبت اول این کانون در تاریخ 
۹6/۱۱/۲4 در محل اداره کار اردستان برگزار 
می گردد. خواهشمند اســت اعضا محترم 
کانون با همراه داشتن دفترچه بیمه در ساعت 

ده صبح حضور بهم رسانند. 
دستورجلسه: ۱- تغییر و اصاح اساسنامه 
۲- گزارش هیئت مدیره و بازرس ۳- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البــدل هیئت مدیره و 

بازرسان
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

آگهی دعوت مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت 

دوم و مجمع عمومی عادی 
نوبت اول

منظور از دشمنان 
همان کسانی 
هستند که با 

پیروزی انقالب 
اسالمی، حکومت 

دست نشانده و 
مطیع آنها در این 

منطقه حساس 
سرنگون شد که 

در رأس آنها دولت 
آمریکا قرار دارد
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تالش دستگاه قضا برای رفع موانع 
سرمایه گذاری

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

ایران جزو ۷کشور اول 
تولیدکننده گوشت مرغ

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با تولید 
 ســاالنه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ 

جزو هفت کشور برتر تولید کننده دنیاست.
حســن رکنی افزود: در دهه فجر امسال ۳۵۰۰ 
پروژه در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی 
در سطح کشور به بهره برداری می رسد که تعداد 
۳۲۰ پــروژه از مجموع این پروژه هــا مربوط به 
طرح های تولیدات دام و طیور اســت که افتتاح 
این پروژه ها نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی 
کشور به دنبال خواهد داشــت. رکنی افزود: در 
دولت تدبیر و امیــد، میزان تولیــد محصوالت 
کشــاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به 
۱۱۸ تن رسیده است که در این راستا با رشد ۲۱ 

میلیون تن روبه رو بوده ایم.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
یادآور شــد: با توجه به بازار منطقــه و تقاضای 
کشورهای همســایه برای گوشــت مرغ، هدف 

ما توســعه  تولید این محصول در قالب زنجیره 
تولید است. وی گفت: شــاخص های کشورهای 
متقاضی برای سفارش گوشت مرغ به ویژه به لحاظ 
بسته بندی و سایز، تولیدکنندگان ما را به سمت 
تولید در قالب زنجیره سوق می دهد. وی تصریح 
کرد: در دنیا ۸۵ درصد تولیدکنندگان گوشت مرغ 
در فرآیند زنجیره تولیــد فعالیت می کنند و این 
عدد در ایران ۱۵ درصد است که باید گسترش یابد 
و این در حالی است که این میزان تولید در داخل 

زنجیره ها در سال ۱۳۹۲ کمتر از پنج درصد بود.

بازار

سه پايه دوربین

مدیر شعب بانک مسکن استان خبر داد:

6 هزار میلیارد تسهیالت برای 
رونق اقتصادی نصف جهان

مدیر شعب بانک مسکن اســتان اصفهان آخرین 
آمار و ارقام وضعیت پرداخت تســهیالت این بانک 
را در راستای رونق بخش اقتصادی استان اصفهان 
تشریح کرد. فریبرز نعیمی درباره روند پرداخت انواع 
تسهیالت بانک مسکن در جهت رونق اقتصادی و 
ایجاد اشــتغال برای خروج از رکود اقتصادی اظهار 
کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه بانک مسکن 
استان اصفهان ۱۲ هزار فقره تسهیالت بالغ بر 6 هزار 
میلیارد ریال در راستای رونق بخش اقتصادی استان 
در بخش های مختلف پرداخت کرده است.وی افزود: 
در این مقطع ۱۰ هزار فقره تسهیالت به مبلغ ۵ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد ریال در بخش مسکن و ساختمان، 
۹۱۱ فقره تسهیالت به مبلغ 4۱4 میلیارد ریال در 
بخش بافت فرسوده و ۲ هزار و ۱۰۰ فقره تسهیالت 
به مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال در بخش قرض الحسنه 
ازدواج و خوداشتغالی پرداخت شــده است. مدیر 
شعب بانک مسکن استان اصفهان در ادامه از کاهش 
یک و نیم درصدی نرخ سود تسهیالت نوسازی بافت 
فرسوده خبر داد و گفت: در راستای کمک به اجرای 
سیاســت های دولت جهت حمایت از احیای بافت 
فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از کاهش نرخ 
سود تســهیالت اعطایی جهت در استطاعت بودن 
اقساط تسهیالت، نرخ سود تسهیالت فروش اقساطی 
)خرید، واگذاری سهم الشــرکه( و مشارکت مدنی 
اعطایی از محل ارائه اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد 

شهری به ۱6 درصد کاهش یافت.

ایجاد 10 کریدور حمل ونقل 
برای توسعه ترانزیت کشور

معاون شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل 
و نقل گفت: برای تســهیل تردد و توسعه ترانزیت 
در طرح جامع حمل ونقل کشور،۱۰ کریدور مهم 
در محورهای شــریانی تعریف شــده تا بار اصلی 
حمل ونقل جاده ای را بــر عهده بگیرد. محمدرضا 
کدخــدا زاده افزود: مبدأ و مقصــد این ۱۰ کریدور 
حمل ونقل، مرزهای اصلی کشــور تعریف شــده 
است که کریدور شماره یک از مرز شلمچه آغاز و به 
موازات سواحل خلیج  فارس به طول یک هزار و ۷۰۰ 
کیلومتر به کنارک در استان سیستان و بلوچستان 

منتهی می شود. 

ممنوعیت ثبت سفارش 
غیربانکی واردات از ۴ کشور

ثبت سفارش برای واردات کاال از چهار کشور»هند«، 
»کره جنوبی«، »ترکیه« و »چین« از تاریخ ۱۰ بهمن 
ماه سال جاری صرفا با روش بانکی و از طریق گشایش 
اعتبار اســنادی، برات و یا حواله امکان پذیر است.

مهدی کسرایی پور با اعالم اینکه مطابق بخشنامه 
معاون اول رییس جمهــوری از تاریخ ۱۰ بهمن ماه 
سال جاری ثبت سفارش برای واردات کاال از چهار 
کشور »هند«، »کره جنوبی«، »ترکیه« و »چین« 
صرفا از طریق بانکی امکان پذیر است به تشریح دو 
روش ثبت سفارش کاال برای واردات پرداخت و  گفت: 
اصوال برای واردات کاال به کشور دو روش »بانکی« و 
»غیربانکی« وجود دارد که در روش بانکی تخصیص 
و تامین ارز عمدتاً توسط بانک مرکزی و پرداخت آن 
به واســطه یکی از بانک های عامل انجام می گیرد.
مدیر کل سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
در خصوص مکانیزم واردات کاال به روش غیربانکی، 
افــزود: در روش غیربانکی هیچ یــک از بانک های 
تجاری و یا تخصصی کشور به عنوان بانک عامل در 

پرداخت بهای کاالی وارداتی دخیل نیستند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نباید از ظرفیت کارگاه های کوچک غافل ماند، گفت: پتانسیل های فراوانی در جامعه 
وجود دارد که می توان با شناسایی آنها از این ظرفیت عظیم برای ایجاد اشتغال بهره مند شد.محسن مهرعلیزاده در 
مراسم افتتاح بخشداری فوالدشهر اظهار داشت: امروز وجود اقوام مختلف در فوالدشهر رنگین کمان زیبایی از اقوام را 
به وجود آورده و مسئوالن باید فضایی را ایجاد کنند که مردم بتوانند با استفاده از فرهنگ و آداب و سنن خود با نشاط 
اجتماعی در کنار یکدیگر زندگی کنند. وی با بیان اینکه اســتقرار بخشداری یکی از خواسته های مردم فوالدشهر 

بود که امروز محقق شد، افزود: باید به سایر زیرساخت های اداری که جزو خواسته های مردم است نیز توجه داشت.

استاندار اصفهان:
توسعه کارگاه های 
کوچک در اصفهان 

عملیاتی می شود الن
سئو

ا م
ب

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،523،000
تومان

757،000نیم سکه
تومان

451،000ربع سکه
تومان

301،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

147،400
تومان

      قیمت سکه و طال

سه پايه دوربين ويفنگ 
WT-3520 مدل

 
 67,000

تومان

سه پایه عکاسی جيماری 
KP-2264 مدل

 169,000
تومان

T660EX سه پايه بنرو مدل

 130,000
تومان

حال و هوای بازار قدیمی 
بیرجند

عکس روز

پارلمان

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضایی در چارچــوب قانون برای برطرف کــردن موانع 

سرمایه گذاری در جامعه تالش می کند.
احمد خسروی وفا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
اصفهان، با بیان اینکه ســرمایه گذاری در تحقق اقتصاد 

مقاومتی نقش مهمی دارد، افزود: این وظیفه در راســتای اجرای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های 
کلی اقصاد مقاومتی در قوه قضاییه برای دستگاه های قضایی تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مقابله با مفاسد اقتصادی راه را برای ســرمایه گذاری هموار می کند، گفت: دستگاه قضایی 
اســتان اصفهان در راســتای نیل به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال سالم، با مفاسد اقتصادی با جدیت برخورد می کند. در این جلسه مقرر شد، اعضا نقطه نظرات خود در 

خصوص برنامه های اجرایی ستاد در سال ۹۷ را جمع بندی و به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

تالش دستگاه قضا 
برای رفع موانع 
سرمایه گذاری 

همزمان با دهه فجر امســال پروژه خط انتقال ۲۰ اینچ ایســتگاه 
تقلیل فشار گاز ۱۰۰ هزار مترمکعبی شهر سجزی به بهره برداری 
رسید.همزمان با دهه مبارک فجر ۱۳ کیلومتر خط انتقال ۲۰ اینچ 
و ایستگاه CGS شهرســجزی )با ظرفیت ۱۰۰هزار متر مکعب در 
ساعت( با هزینه ای بالغ بر۲۹۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
فرماندار اصفهان اظهار کرد: این نعمت زیربنایی به برکت این نظام 
و از دستاوردهای بزرگ انقالب اســالمی است.رضوانی اظهار کرد: 
انرژی گاز طبیعی زمینه ساز بسیاری از توسعه ها و پیشرفت هادر 

عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است 
که حاصل زحمات شبانه روزی و دســتان توانمند کارکنان خدوم 
انقالب و دولت اســت.وی ادامه داد: افزایش ســهم گاز مصرفی در 
صنایع باتوجه به معضل جدی آلودگی هوای اصفهان و تاثیر سوخت 
گازوییل و مازوت در افزایش آلودگی، عالوه بر اشتغال زایی و توسعه 
اقتصادی  بسیار حائز اهمیت است.همچنین مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان گفت: گازرسانی به استان اصفهان به صورت جدی 
بعد از انقالب اسالمی شروع شد و تا قبل از انقالب تعداد محدودی 

مصرف کننده داشتیم اما امروزه به برکت انقالب و این نظام ساالنه 
بیش از ۲۱میلیارد مترمکعب گاز تنها در استان اصفهان توزیع و به 
مصرف می رسد. سید مصطفی علوی با اشاره به اینکه امروز شاهد 
گازرســانی به ۹۹.۵ درصد جمعیت شــهری و بیش از ۹۵ درصد 
جمعیت  روستایی در سطح استان هستیم، تصریح کرد: از مجموع 
۱۰۷ شهر موجود در اســتان ۱۰۳ شهر و از مجموع۱44۸روستای 
مشمول گازرسانی  ۱۳۳۸ روستا در سطح استان از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند.

بهره برداری از پروژه خط انتقال تقلیل فشار گاز

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از نامه 
خود و رؤسای کمیســیون های مرتبط مجلس شورای 
اسالمی به رییس جمهور در خصوص پرداخت مطالبات 
صندوق بازنشســتگی کارکنان فوالد جهت پرداخت به 
این قشر خبر داد. حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: پس از 

برگزاری جلسات برخی نمایندگان استان های مرتبط با وزیر کار و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق 
معوق ماه های آبان و آذر بازنشستگان فوالد پرداخت شد. وی افزود: با توجه به طوالنی شدن رسیدگی به طرح 
یک فوریتی مجلس شورای اسالمی به دلیل ایام بررسی بودجه سال ۹۷، با پیگیری کمیسیون ویژه تولید 
ملی و اصل 44، نامه ای به امضای رؤسای کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور 
و رییس مجلس در خصوص پرداخت حقوق ۳ ماه زمستان و عیدی سال ۹6 بازنشستگان ارسال و منجر به 

پرداخت حقوق دی ماه آنان شد که امیدواریم حقوق بهمن، اسفند و عیدی آنان نیز به موقع پرداخت شود.

نامه به رییس جمهور 
برای پرداخت حقوق 
بازنشستگان فوالد

 بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه ســال ۱۳46 بــر پایه قانون مصوب 
اردیبهشــت ماه ۱۳4۵ تاسیس شــد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را 
مي توان به چهار دوره تقســیم کرد: دوره نخســت )۱۳۵۷-۱۳46(، دوره 
دوم )۱۳6۷-۱۳۵۸(، دوره سوم )۱۳۸۳-۱۳6۸( و دوره چهارم )از ۱۳۸4 
تاکنون(. یعنی دوره قبل از انقالب ، بعد از انقالب ، بعد از جنگ و از ســال 
۱۳۸۳ تا کنون که بورس در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. در سال 

۱۳۸4، نماگرهاي مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي 
نیمه دوم ســال ۱۳۸۳، همچنان تحت تاثیر رویدادهاي مختلف داخلي و 
خارجي و افزایش بي رویه شاخص ها در ســال هاي قبل، از روندي کاهشي 
برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پایان سال قابل 
مالحظه بود. به   هرحال از آذرماه ســال ۱۳۸4، سیاست ها و تالش دولت و 
سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معیارهاي فعالیت بورس 

شد. درحالي که شاخص کل در پایان ســال ۱۳۸4 به ۹/4۵۹ واحد رسیده 
بود، طي ســال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰/۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان 
سال مذکور ۹/۸۲۱  واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معامالت 
سهام در سال ۱۳۸4، با توجه به اقدامات موثر فوق الذکر در سال ۱۳۸۵ به 
تعادل نسبي رسید، به نحوي که ارزش معامالت سهام و حق تقدم در سال 
۱۳۸4 در حدود ۵6/۵۲۹ میلیارد ریال و در ســال ۱۳۸۵ معادل۵۵/64۵ 

میلیارد ریال ارزیابي شد.
دالر و ارز؛ رقبای بورس

 بی شک بازار ســهام یکی از اثرگذارترین بازارهای اقتصادی کشور به شمار 
می رود؛ اما به دلیل پیچیدگی در خرید و فروش و سرمایه گذاری در این بازار 
افراد عام تمایل کمتری دارند به سوی این بازار روند و اکنون که سود بانکی 
کاهش یافته و مردم مجبور شده اند پول ها ی خود را از بانک ها خارج کنند 
به امید سود بیشتر برای گذران زندگی، کمتر به بازار بورس توجه می شود. 
دالر که طی یک سال اخیر مخصوصا از نیمه دوم ســال با رشد قابل توجه 
رکوردهای مهمی نیز به جا گذاشــت اینک رقیبی دیگر برای بورس تهران 
ارزیابی شده است. طبق پیش بینی ها ارز طی سال جاری روند صعودی خود 
را ادامه می دهد و این موضوع می تواند جذابیت این بازار را افزایش دهد. از 
سوی دیگر بازار سکه نیز مورد توجه کارشناسان بوده؛به همین دلیل لزوم 

شناساندن نحوه سرمایه گذاری در بازار بورس بین مردم عادی الزم است.
 بورس در پنجاهمین سال تاسیس

و اما با بررســی بورس اوراق بهادار تهران در پنجاهمین ســال تاسیس با 
وجود کم لطفی هایی که به این بازار ســرمایه گذاری شــده است، شاهد 
رونق چشمگیری در این بازار هستیم.  شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز 
معامالت با رشد 6۹.۱۳۷ واحدی به پله ۹۸ هزار و 6۵ واحدی رسید. بر این 
اساس ارزش کل معامالت بورس تهران از ۲۳۳ میلیارد ریال فراتر رفت که 
ناشی از ۱۱۵ میلیون سهم طی ۱۲ هزار نوبت معامالتی انجام شد. نماد های 
پر بیننده معامالت اهم نماد فوالد، فملی، فخوز، پترول، کچاد با روند صعودی 
و نماد مبین، و امید با روند نزولی کار خود را آغاز کرد.شاخص کل فرابورس 
در آغاز معامالت با ۵۰.۱۱ واحد رشد به پله ۱ هزار و ۹۸ واحد رسید که براین 
اساس ارزش کل معامالت از ۱۷۳ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست 

به دست شدن 6۳ میلیون سهم طی ۹ هزار نوبت معامالتی است.

بورس در ایران پنجاه ساله شد؛

دالر و سکه؛ رقبای بورس

بهمن ماه سال 1346 بود که برای اولین بار بورس اوراق بهادار در ایران تاسیس شد و بهمن ماه امسال سازمان بورس در کشور پنجاه ساله 
شد. نیم قرن تجربه در عرصه بورس، می تواند نتایج خوش آیندی برای یک ملت به همراه داشته باشد.   

فرزانه مستاجران

طرح توســعه فرودگاه اصفهان به عنــوان یکی از 
پروژه های مهم اســتان و کشور مطرح است، اما به 
دلیل مشکالتی همچون نداشتن اراضی مورد نیاز 
برای توسعه و قرارگیری زمین های مجاور فرودگاه 
در محدوده اختیــارت ارتش، این مهــم تاکنون 

محقق نشده است.
 از سوی دیگر طی چند هفته پیش نیز کمیسیون 
تلفیق در جریان بررســی الیحه بودجه ۹۷ اعالم 
کرد که شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
می تواند برای اجرای پروژه های توسعه ای فرودگاه 
های مهرآباد و اصفهان، زمین های متعلق به ارگان 
های نظامــی را خریداری کنــد و نهایت در هفته 
جاری نیز در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۷ با 
تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد »وجوهی که 
برای تملک عرصه بخش نظامی فرودگاه ها هزینه 
می شود، به عنوان مالیات تلقی شود و این بخش از 
پرداخت مالیات معاف شد«. به گفته رییس مجلس 
نمایندگان اصفهان، این مصوبــه برای بودجه ۹۷ 
صادر شده از ابتدای سال آینده بعد از ابالغ، اجرایی 

خواهد شــد. »ایمنا« به همین بهانه گفت و گویی 
با سیدناصر موسوی الرگانی داشــته که در ادامه 

گزیده ای از این گفت و گو را می خوانید:
 به اعتقاد من اصفهان نه یک اســتان کشوری، 
بلکه استانی بین المللی اســت. به طور معمول و 
به خصوص پس از برجام ســران کشورهایی که به 
ایران ســفر می کنند بعد از تهران تمایل به بازدید 
از اصفهان دارنــد. باید توجه داشــت که فرودگاه 
اصفهان آبروی کشــور و همچنین معین فرودگاه 
های مهرآباد و امام خمینی)ره( است و به نحوی در 
شرایطی که امکان پرواز و فرود در این دو فرودگاه 
وجود نداشته باشد، این پروازها در فرودگاه شهید 

بهشتی فرود می آیند. 
 توســعه فرودگاه اصفهان جزو ضروریات کشور 
است، متاســفانه برخی نمایندگان و مسئوالن با 
بخشــی نگری و منطقه بندی برخی از مســائل، 
مخالف طرح توسعه فرودگاه اصفهان هستند، اما 
خوشبختانه در جلسات مسئوالن مختلف نظام در 
نهایت توافق نامه ای بین سه وزارت خانه اقتصاد و 

امور دارایی، دفاع و راه و شهرسازی در راستای حل 
مشکل توسعه فرودگاه اصفهان منعقد شد؛ البته کار 
به جایی رسید که با اذن مقام معظم رهبری اراضی 
مورد نیاز فرودگاه اصفهان از اختیار ارتش خارج و 

به شرکت فرودگاه های کشور واگذار شد.
 بحث مهم در خصوص واگذاری اراضی ارتش به 
فرودگاه اصفهان، پول این زمین هاست که باید به 

وزارت دفاع پرداخت شود. 
 مصوبه هفتــه جاری مجلس، نخســتین چراغ 

را برای رفع مشکالت و توســعه خدمت رسانی در 
فرودگاه های اصفهان و مهرآباد روشن کرد. براین 
اساس با اضافه شدن این بند، شرکت فرودگاه های 
کشور بدهی هایی را به ســازمان امور مالیاتی داد 
و بر این اساس قرار شــد تا ۷۰ میلیارد تومانی که 
شرکت فرودگاه های کشــور باید در ازای دریافت 
اراضی ارتش پرداخــت کند در تعامــل با وزارت 
 اقتصاد و امور دارایی، به عنوان هزینه مالیاتی تهاتر 

شود. 
 متاســفانه برخی نمایندگان زمانی که نامی از 
اصفهان برده می شود جبهه می گیرند، در حالی که 
فرودگاه اصفهان آبروی کشور است و اگر ما نتوانیم 
برای فرودگاه اصفهان امکانات الزم را فراهم کنیم 
به نوعی شــرمنده مردم دیگر کشــورهای بازدید 
کننده از اصفهان می شویم؛ اما متاسفانه به دلیل 
 برخی تنگ نظری ها موضــع گیری هایی صورت

 می گیرد.
  در حال حاضــر فرودگاه اصفهــان تا حدودی 
مقدمات طرح توسعه فرودگاه را فراهم کرده است؛ 
اما با توجــه به اینکه این مصوبه بــرای بودجه ۹۷ 
صادر شده از ابتدای سال آینده بعد از ابالغ، اجرایی 

خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان از جبهه گیری ها در برابر یک نام می گوید:

موضع گیری مقابل نام اصفهان
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داستان از یک اتفاق روتین در زندگی های امروزی شروع می شود. زندگی 
چهار شخصیت داســتان چنان قابل لمس اســت که لحظاتی احساس 
می کنی زندگی ات را به نظاره نشســته ای و این موضــوع به وضوح در 

عکس العمل تماشاگران دیده می شود.
تئوری میس کال نوشته محسن رهنما به کارگردانی رهام بحیرایی، عنوان 
تئاتری است که از ۱۷ بهمن ماه در سالن تاالر فرشچیان اصفهان به روی 
صحنه رفت؛ سالنی موقت برای دوستداران تئاتر در شهری که به تئاترهای 

درجه یک و ممتاز شهره بوده و هست.
این موضوع از اولین گالیه های کارگردان این اثر بود که نبود فضایی ثابت 

برای تئاتر در اصفهان را نقطه ضعف ایــن روزهای اخیر عنوان می کند و 
می گوید این تئاتر نیازمند سالنی با امکانات و وسعت بیشتر است؛ ولی ما 

به همین سالن هم با اندکی مساعدت بیشتر راضی هستیم.
رهام بحیرایی در ادامه به ارائه جزئیات داستان تئوری میس کال می پردازد 
و می گوید: نمایشنامه بر اساس مســائل اجتماعی و بیشتر با پردازشی 
عمیق و به دور از سطحی نگری بر روابط انسان ها می پردازد. این پردازش 
چنان صورت گرفته که مخاطب حین تماشا تصور خواهد کرد در مقابل 
آینه ای ایستاده و زندگی خود را مرور می کند. این به نظر من نقطه قوت 

داستان است.

وی محتوا و برداشتی را که قرار است از این نمایش به مخاطب القا شود، 
اولین و عمیق ترین تاثیر دروغ در جامعه در ارتباط با نزدیک ترین عناصر 

زندگی می داند که تا پایان مجبور به ادامه آن خواهی شد.
اما شــخصیت پردازی در سراســر داســتان تئوری میــس کال برای 
جنسیت های زن و مرد با چنان تمایزی صورت گرفته که می توان ردپا یا 
اثر انگشت نویسنده مرد این تئاتر را در البه الی دیالوگ ها و پردازش ها به 
سهولت درک کرد؛ موضوعی که کارگردان اثر آن را رد می کند و می گوید: 
در این داستان با توجه به اینکه واقعیت زندگی افراد توسط فرد مقابلش به 
چالش کشیده می شود و به انتظار برآیند گناه خود در اعمال کسی هستند 
که به عنوان شریک زندگی او را پذیرفته اند، شاید در این میان جنس مرد 

را حتی گناهکارتر از جنس زن عنوان کرده باشیم .
وی ادامه می دهد: این اثر نیازمند فکری دور از هرگونه پیش زمینه ذهنی 

است تا بتواند اثر را درک کرده و با تمام شخصیت ها همراه شود.
بحیرایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »در این سال ها و نمایش هایی که 
شاهد آن بوده ایم جامعه توانسته است بر تئاتر تاثیر بگذارد یا بالعکس؟« با 
بیان اینکه ساختار جامعه است که نمایش های ما را به سمت خود هدایت 
می کند، ادامه می دهد: من قرار نیست چیزی به جامعه تحویل بدهم و 
سرپوشی بر آن بگذارم؛ بلکه از جامعه تاثیر خواهم گرفت و به دنبال ایجاد 
درام در دنیایی هســتم که در آن همه خود را خوب می دانند و خوبی و 

بدی وجود ندارد.
در کنار تمام زوایای قابل بررســی تئوری میس کال، سهم نورپردازی و 
صحنه آرایی به گونه ای قابل لمس در فضای کوچک نمایش درســت و 
اصولی به کار گرفته شده و استفاده از رنگ ها در راستای القای حس های 

گوناگون، به طوری حساب شده در نظرگرفته شده است.
به هر حال در شــرایط فعلــی و روزگار نــه چندان مطلــوب تئاتر در 
ســال های اخیر، فضای اجتماعی تئاتر اصفهــان و همچنین تئاترهای 
 اجتماعی کمرنگ شــده و نیاز به یــک تحول بزرگ در آن احســاس

 می شود.

 به میزبانی هنرستان هنرهای زیبا 
صورت می گیرد؛

 اجراخوانی نمایشنامه 
»پابرهنه در پارک«

نمایشنامه »پابرهنه در پارک« به نویسندگی نیل 
ســایمون و کارگردانی رادنوش مقدم، از امروز در 

هنرستان هنرهای زیبا اجراخوانی می شود.
عالقه مندان برای دیدن ایــن نمایش می توانند 
با تهیه بلیت از ســایت گیشه هشــت، از امروز تا 
۲۷بهمن ماه رأس ســاعت ۱۸ به ســالن غدیر 

هنرستان هنرهای زیبا مراجعه کنند.

دوره آموزشی اخالق 
شهروندی در خانه حکمت

نخســتین دوره آموزشی اخالق شــهروندی در 
قالب ده سخنرانی و سه نشست علمی با محوریت 
بررسی اخالق رانندگی، حریم شخصی، بایدهای 
اخالقی و حقوقی، فلسفه اخالق، زیست اخالقی، 
تنگناهای اخالقی و... از سوی خانه حکمت فلسفه 
اصفهان برگزار می شود. این دوره آموزشی از پنجم 
اسفندماه آغاز می شــود و عالقه مندان می توانند 
برای ثبت نام تا پایان بهمن ماه به آدرس اینترنتی 

www.vu.ui.ac.ir  مراجعه کنند.

به مدت چهار روز اجرا می شود؛
 طنین موسیقی نغمه اصفهان 

در جمهوری چک 
سرپرست گروه موسیقی نغمه اصفهان گفت: به 
مناســبت دهه مبارک فجر و روز ملی ایران، این 
گروه در کشــور جمهوری چک، برنامه موسیقی 
اجرا می کند. مسعود اهتمام افزود: این برنامه ها 
که از ۲0 بهمن آغاز شده، به مدت چهار روز برای 
دیپلمات ها، مقام های سیاسی، موسیقی دانان و 
دانشجویان کشــور جمهوری چک در شهر پراک 
اجرا می شــود. وی افزود: این گــروه بنا به دعوت 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور جمهوری 
چک ، این برنامه ها را اجــرا می کند. به گفته وی 
این برنامه ها توســط ابراهیم رضایی نوازنده دف، 
بهنام قاضی نوازنده کمانچه، محمدرضا همدمی 
و شهریار بلوچســتانی خواننده و نوازنده تمبک و 
مسعود اهتمام نوازده ســنتور اجرا می شود. این 
گروه موســیقی به زبان های شیرین و لهجه های 
دلنشین مناطق مختلف ایران مانند لری، کردی، 
آذری، گیلکی، مازندرانی در مجامع مختلف ملی و 

بین المللی برنامه اجرا کرده است.

 نمایشگاه نقاشی »لوکیشن ۳«
 در گالری سایان

نمایشــگاهی از آثار نقاشــی ریحانــه و المیرا 
امین الســاداتی تا ۲۵ بهمن برگزار می شــود و 
عالقه مندان می توانند همه روزه از ســاعت ۱۶ 
تا ۲0 به گالری ســایان واقــع در خیابان ابوذر 

مراجعه کنند.

 اکران »ما خیلی باحالیم« 
در پردیس چهارباغ

»ما خیلی باحالیم« فیلمی به کارگردانی بهمن 
گودرزی و تهیه کنندگی رویا افشار محصول سال 
۱۳۹۶ است.این فیلم روایتگر داستان دو دوستی 

است که به دنبال خوانندگی و بازیگری هستند.
فیلم ما خیلی باحالیم از روز چهارشنبه ۱۸ بهمن 
ماه در پردیس ســینمایی چهاربــاغ روی پرده 

رفته است.

سینا شعبانخانی آلبوم »جادوی 
خاص« را منتشر می کند

ســینا شــعبانخانی خواننده موســیقی پاپ، 
نخستین آلبومش را با عنوان »جادوی خاص« 

اواخر بهمن منتشر می کند.
آلبوم موســیقی »جادوی خاص«، مشتمل بر 
پانزده قطعه اســت که بر ترانه هایی از »فرهاد 
جهانــی«، »ســید محمد حســین نجفی«، 
»ســینا شــعبانخانی«، »نرگــس جعفری« 
و »حدیــث دهقان«، بــا آهنگســازی »امیر 
عباس حســن زاده«، »فواد غفاری« و »سینا 

شعبانخانی« به اجرا در آمده اند. 

دو بازیگر به جمع سریال 
»تعطیالت رویایی«پیوستند

تصویربرداری سریال »تعطیالت رویایی« که 
قرار است نوروز ۹۷ از شــبکه دو سیما پخش 
شــود به کارگردانی علیرضــا امینی در کیش 

ادامه دارد.
 به تازگی دو بازیگر جدید، فاطمه هاشــمی و 
فرهاد بشارتی، به این مجموعه اضافه شده اند.

ســریال »تعطیالت رویایی« بــه کارگردانی 
علیرضا امینی که قرار اســت نــوروز ۹۷ روی 
آنتن شــبکه دو ســیما برود، روز دوشنبه ۱۱ 
دی ماه در شهر شــیراز کلید خورد.فیلمنامه 
این سریال را احســان جوانمرد نوشته است و 
همچنین محمدرضا شریفی نیا بازیگردانی این 
سریال را بر عهده دارد.در خالصه داستان این 
سریال آمده است: »تعطیالت رویایی« داستان 
دو برادر است که هر کدام در مسیر علم و ثروت 
به موفقیت هایی رســیده اند و در ایام نوروز با 
خانواده هایشــان در مهمانســرایی در مشهد 
اقامت می کنند که با ورود یک مسافر خارجی، 
حوادث جالب و شیرینی برایشان رقم می خورد.

 داستان سیمین و سیاوش 
در سریال »عروس تاریکی«

مجموعه تلویزیونــی »عــروس تاریکی« به 
کارگردانــی »محمــود معظمــی« مراحل 
تصویربرداری خــود را در باغی در غرب تهران 
سپری می کند. سریال »عروس تاریکی« در ۶0 

قسمت تولید می شود.
در خالصه داســتان این مجموعه آمده است: 
داستان از جایی آغاز می شود که زن و شوهری 
به نام سیمین و سیاوش پس از سال ها جدایی، 
قصد بازگشــت به هم را دارند. در این مســیر 
برای ساخت زندگی جدید باید با مهارت های 
زندگی آشنا شــوند و با تالش و امید و گذشت 
خوشــبختی را بنا کنند. خوشبختی تصادفی 

نیست، ساختنی است.
به قلم عباس نعمتی فیلم نامه این سریال 

نــگارش  درآمده است.به 

تازه های موسیقی

اخبار

مرکزیت هنر را به اصفهان باز می گردانیم

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهان از تهیه 
پرونده ۱۱ اثــر طبیعی این اســتان جهت ثبت 
ملی خبر داد. به نقل از روابــط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان، ناصر طاهری 
در حاشیه نشست شــورای ملی ثبت آثار استان 
اصفهان با اعــالم این خبر گفت: این نشســت 
به بررســی و تصویب پرونده هــای ثبت ملی در 
 حوزه میراث طبیعی در پهنه اســتان اختصاص 
داشت. وی افزود: در این نشست پرونده دریاچه 
نمک آران و بیدگل به عنوان بزرگ ترین دریاچه 
نمک ایران، تهیه و جهــت تصویب نهایی و ثبت 
به صورت مشــترک به نام سه اســتان اصفهان، 
 سمنان و قم، به شــورای ثبت ملی کشور ارسال 

شد.
طاهــری از تصویــب پرونده محوطــه طبیعی 

»نوار ریگ بلنــد« آران و بیدگل خبر دادو افزود: 
همچنین پرونده میراث طبیعی »چشــمه آب 
سرخ« در روستای فریزهند آران و بیدگل مطرح 

شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:
۱۱ اثر طبیعی استان اصفهان ثبت ملی می شود

میراث فرهنگی

شهردار اصفهان گفت: باید جشنواره فیلم کودک را به فرصتی برای 
اصفهان تبدیل کنیم تا اصفهان همان گونه که مرکز هنر اســت این 
مرکزیت به آن برگردد و شاهد تولید فیلم های متعدد در طول سال 

باشیم.
قدرت ا... نوروزی درباره کمبود تعداد فیلم ها در جشنواره فیلم فجر 
اصفهان اظهار کرد: شــهرداری اصفهان از زمانی کــه در جریان قرار 
گرفت با تمام امکانــات حمایت کرد و می شــود برنامه ریزی کرد و 
عملکرد بهتری داشت؛ هرچند تا اینجای کار خوب پیش رفته ایم.وی 
افزود: این موضوع  نیاز به یک برنامه ریزی دقیق تر داشت اما شهرداری 
دیر در جریان این مســئله قرار گرفت و اگر زودتر در جریان قرار می 
گرفت قطعا می شــد بهتر کار کرد؛ چراکه بر گردشگری و حمایت از 
سینما و هنر تاکید داریم و اگر بتوانیم از این برنامه ها حمایت کنیم 

می توانیم به جذب گردشگر و توسعه کمک کنیم.
شــهردار اصفهان درباره اکران ۱۳ فیلم در جشنواره اصفهان تصریح 

کرد: اصفهان ظرفیت اکران بیشتری را دارد و ما نیز عالقه مند به این 
هستیم که در آینده این مسئله رخ دهد و بیشتر از ۱۳ فیلم اکران شود.
وی درباره جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان گفت: جشنواره 
فیلم یک جشنواره بین المللی است و در سال ۱۳۷۱ دولت مصوب کرد 

که این جشنواره در اصفهان برگزار شود.
نوروزی اشاره کرد: برای این کار با ارشاد صحبت کرده ایم و برنامه هایی 
داریم تا در سال آینده با برگزاری این جشــنواره رونق خوبی در هنر 
سینما در اصفهان داشته باشیم.وی ابراز کرد: یکی از نکاتی که مورد 
نظر من بود تولید فیلم و بازی کردن بیشتر هنرمندان اصفهانی است 
تا بتوانند بهتر دیده شــوند و تولیدات این جشنواره در حوزه فرهنگ 
اثرگذار باشد و کســانی که قبال در این جشنواره ها بوده اند بتوانند با 

تولیدات بیشتر و بهتر نقش موثرتری را ایفا کنند.
وی از تغییر کاربری شــهرک ســینمایی به یک مکان تجاری اظهار 
بی اطالعی کرد و گفت: قرار نیســت از مکانی که به عنوان یک مکان 
فرهنگی تصویب شده، این خصوصیت سلب شود؛ اصفهان در عرصه 
سینما و مکان های سینمایی نیازمند ارتقاست و ما از نظر بهره مندی 
از سالن سینمایی وضعیت رضایت بخشی نداریم؛ ما در اصفهان تنها 
۸ سالن داریم اما شهرداری اراده کرده تا آن را با حمایت به ۳۳ سالن 
ارتقا دهد؛ از این رو مجموعه سینمایی ساحل به زودی شاهد افزایش 
ســالن خواهد بود و در اندیشه، سینما ســپاهان و موارد دیگر برنامه 
داریم و در آینده بیش از ۱۵ سالن خواهیم داشت؛ همچنین در نظر 
داریم خیابان چهارباغ عباسی را به عنوان یک گذر فرهنگی انتخاب 
کنیم و نمایشگاه برگزاری مسائل فرهنگی باشد که اگر عملی شود، 
خیابان چهارباغ خودش یک سینما و مرکز فرهنگی می شود و کمکی 

به فرهنگ دوستان شهر خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

سی وسه  پل ایمن سازی می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
استان اصفهان با اشــاره به ایمن سازی سی وسه پل 
اظهار داشــت: اجرای طرح نهایی شده ایمن سازی 
سی وسه پل در حال پیگیری است و سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان به دنبال مجری است 

تا این طرح با کیفیت وبه موقع اجرا شود.
فریدون اللهیاری افزود: مواد مورد اســتفاده از فلز 
است؛ اما به گونه ای است که از نظر سبک اجرایی و 

معماری به بنا و سیما آسیب نمی رساند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
استان اصفهان گفت: قرار است پس از سی وسه پل 

سایر پل های تاریخی اصفهان نیز ایمن سازی شود.
گفتنی اســت چندی پیش یک پسر نوجوان و یک 
دختر بچه از روی سی وســه پل ســقوط کردند که 
دختر ۳ ساله جان خود را از دست داد، همچنین در 

آذرماه پســر دانش آموز بابلی هنگام گرفتن عکس 
ســلفی از این پل ســقوط کرد و به کمــا رفت و 
 مسئوالن را به تصمیم گیری جدی در این خصوص 

وا داشت.

شهردار اصفهان:

مرکزیت هنر را به اصفهان باز می گردانیم

داستانی از یک اتفاق روتین ؛

تئوری میس کال؛ روایت یک تئوری شکست خورده از زندگی

دکوری ساده با دیوارهای سیاه، تو را می برد به قلب داستانی که طی یک ساعت و چند دقیقه مجبور  فاطمه جبلی
خواهی شد ذهن و فکرت را از تمام اتفاقات روزانه جدا کنی و همراه شوی با چهار کاراکتر اصلی نمایش 

که پیش رویت قرار می گیرند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان 
گفت: تعدادی از خانه هایی که در تملک اداره میراث 
فرهنگی اســت به خانه های ترویج صنایع دستی 

تبدیل می شود.

جعفر جعفرصالحی اظهار کرد: حدود ۲00 رشــته 
صنایع دستی در اســتان اصفهان وجود دارد، اما از 
این میان تنها حدود ۶0 الی ۷0 رشــته مشغول به 

فعالیت هستند.

وی افزود: از جمله برنامه های اداره میراث فرهنگی 
در راستای ترویج واحیای صنایع دستی، راه اندازی 
خانه های ترویجی این صنایع اســت که قرار است 
تعدادی از خانه هایی را که در تملک میراث فرهنگی 
قــرار دارد، با مشــارکت هنرمندان فعــال در این 
 رشــته ها به خانه ترویجی صنایع دســتی تبدیل

 کنیم.

وی  با بیان اینکه برای فاز نخست این طرح، حدود 
۱0 خانه ترویج صنایع دستی پیش بینی شده است، 
اظهار کرد: نخستین خانه، خانه ایرانی است که در 
آن به تعدد رشــته ها با چیدمانــی ایرانی پرداخته 
می شود، سایر خانه های تخصصی ترویجی نیز به ارائه 
هنرهایی مانند فلز، نســاجی، رودوزی های سنتی، 

نگارگری و... می پردازد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان:
خانه های ترویج صنایع دستی، جایگزین خانه های ایرانی می شود

نمایشگاه

اکران

هواداران بــا مهدی پاکــدل در یکی از 
اکران های »چهارراه استانبول«. مهدی 
پاکدل امســال در فیلم بهــرام توکلی 
یعنی »تنگه ابوقریب« هم بازی کرده، 
ولی همه انرژی خود را روی فروش این 

یکی فیلمش  گذاشته است.

همه عوامــل فیلم »مغز هــای کوچک 
زنــگ زده« در فــرش قرمز ایــن فیلم؛ 
فیلمی کــه بــه زعم اکثــر بیننــدگان و 
منتقدین، بهترین فیلم جشنواره امسال 

است. 

نوید محمدزاده در حال باز کردن راه برای 
فرهاد اصالنی در نشست خبری این فیلم. 
وی از پوشیدن لباس های عجیب و غریب 
درس گرفته و امســال خوب و منطقی 

لباس پوشیده است.

عوامل فیلم »مغز های کوچک سلفی مهدی پاکدل با هواداران 
زنگ زده« در یک قاب

نوید محمدزاده، راه را 
برای اصالنی باز کرد

وز
س ر

عک

این نمایشنامه 
بر اساس مسائل 

اجتماعی و بیشتر 
با پردازشی 

عمیق و به دور از 
سطحی نگری بر 
روابط انسان ها 

می پردازد

به همت نشر »سوره مهر«؛
»سبک شناسي هنر انقالب 

اسالمي« منتشر شد
کتاب »سبک شناسي هنر انقالب اسالمي« اثر 
محمدرضا وحیدزاده از ســوي نشر سوره مهر 
منتشر شــد. این اثر »ســبک« را ویژگي هاي 
تکرارشــونده و مشــخص صوري و ساختاري 
یک اثر یا مجموعه اي از آثار مي داند که عوامل 
اجتماعي و فرهنگي و به ویژه نحوه اندیشیدن 
مولف یا مولفان آنها، تاثیر بســزایي در ایجاد و 
کیفیتشان دارد؛ در نتیجه مي پندارند با وقوع 
انقالب اســالمي، فصل تــازه اي در تاریخ این 
سرزمین آغاز شده که دامنه تاثیرات خود را در 
گستره وســیعي از حوزه ها، از مسائل سیاسي 
و اجتماعي تا مســائل فرهنگي و هنري، بسط 
داده اســت.کتاب »سبک شناسی هنر انقالب 
اســالمی« با نگاهی تطبیقی به شعر و نقاشی 
دوره انقالب در ۳۲0 صفحه با قیمت ۲0هزار 

تومان روانه بازار کتاب شده است.

تازه های نشر

قاب جادویی
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 تولید آنتی بیوتیک های موثر با الهام 
از مورچه ها

پیشنهاد سردبیر:

 حداقل تلفن همراه را به 
رختخواب نبرید! 

سامسونگ در حال توسعه چیپست 
مخصوص خودرو است

کمپانی سامســونگ پیش از این با عرضه اگزینوس 
توانایی خود را در تولید چیپست های پیشرفته برای 
گجت ها ثابت کرده و حاال رسانه های کره ای مدعی 
شــده اند که این غول صنعتی در حال توســعه یک 

چیپست مخصوص خودرو است.
این چیپســت کــه Exynos Auto نــام دارد، به 
ماشین های خودران محدود نشده و هدف از طراحی 
آن پشتیبانی از سیســتم های اطالعاتی و سرگرمی، 
 نمایشــگرهای روی شیشــه و داشــبورد دیجیتال 

است.
سامســونگ بــا دنیــای خــودرو بیگانه نیســت و 
زیرمجموعه های آن تاکنون تجهیزات زیادی را برای 
کمپانی فعال در این حوزه فراهم کرده اند که از این 
نمونه می توان به باتری اتوبوس های برقی اشاره کرد.

کمپانی کره ای در سال 2015 چیپست هایی را برای 
آئودی طراحی کرد که بر اســاس تراشه های موبایل 
طراحی شــده بودند. با این حال چیپســت جدید از 
اســاس برای خودرو طراحی شــده و با تراشه های 

اگزینوس معمولی تفاوت دارد.

اسلحه آتش خاموش کن ساخته شد
به تازگی اسلحه ای ساخته شده که می تواند هر مانعی، 
از سیمان گرفته تا شیشه ضدگلوله را سوراخ کند و آتش 

ورای این موانع را با اسپری کردن آب خاموش کند.
به تازگی در نیــروی هوایی و دریایی آمریــکا از فناوری 
جدیدی استفاده می شود که به آتش نشانان اجازه می دهد 

از پشت هر مانعی آتش را خاموش کنند.
PyroLance یک اسلحه آبی است که می تواند فوالد، 
سیمان، آجر یا شیشه ضدگلوله را سوراخ کرده و آتش را 
در ورای چنین موانعی با آب خاموش کند. این اســلحه 
درحقیقت به وســیله آب با فشــار و گرانیت ســوراخی 
۳میلی متری در مانع  ایجاد می کنند. سپس آب از طریق 
سوراخ، روی شعله های آن سوی مانع اسپری می شود. 

PyroLanceمی تواند در ۳ ثانیه موانع را سوراخ کند.
تاکنون چند فرودگاه و ســازمان آتش نشانی در سراسر 

جهان این فناوری را به کار گرفته اند.

قوی ترین موشک دنیا به فضا رفت
شرکت اسپیس ایکس، موشک »فالکون هوی« را  برای نخستین بار همراه یک خودروی رودستر به فضا پرتاب کرد. در 
این پرتاب آزمایشی یک خودروی رودستر تسال نیز به سمت مریخ فرستاده شد. به گفته کارشناسان پس از موشک ناسا، 
این قدرتمندترین موشک ساخته شده است که از مقر فضایی کندی در فلوریدا به آسمان فرستاده شد. پس از پرتاب 
موشک، الون ماسک به خبرنگاران گفت: من امروز بسیار هیجان زده هستم. ما پیشرفته ترین و بزرگ ترین موشک دنیا 

را ساخته ایم. ارتفاع فالکون هوی به اندازه یک ساختمان ۲۳ طبقه بوده و دارای ۳ بوستر است.

تا ۲ ماه دیگر؛
سامانه انتخاب پیامک های تبلیغاتی 

راه اندازی می شود
ســازمان  رییــس 
تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی، 
از راه انــدازی ســامانه 
انتخــاب پیامک های 
انبوه تبلیغاتی و ارزش 

افزوده تا دو ماه دیگر و با هدف حل مشــکل پیامک های مزاحم 
خبر داد.حســین فالح جوشــقانی در گفت وگوی شبکه خبر 
درباره نارضایتی مشترکان تلفن همراه در دریافت پیامک های 
تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواســته اظهار داشــت: در راستای 
ساماندهی این موضوع، کمیســیون تنظیم مقررات با تصویب 
مصوبه ای به ســازمان تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی، 
تکلیف کرده اســت که چارچوب راه اندازی ســامانه یکپارچه 
ارائه ایــن خدمــات را تعیین کنــد. وی گفت: براین اســاس 
چارچوب و ضوابط یکسان ســازی خدمات پیامک های انبوه به 
اپراتورهای موبایل ابالغ شده اســت که برمبنای آن اپراتورهای 
تلفن همراه باید به صورت یکســان از طریق یک سامانه واحد، 
خدمات پیامکی خود را به مشــترکان تلفن همراه اعالم کنند 
 و مشــترک در صورت تمایل، این دســته از خدمات را انتخاب 

خواهد کرد.

 تولید آنتی بیوتیک های موثر 
با الهام از مورچه ها

نوعــی  محققــان 
آنتی میکروب در بدن 
گونــه ای از مورچه ها 
کشــف کــرده اند و 
امیدوارنــد بتواننــد 
از آن بــرای تولیــد 

آنتی بیوتیک های موثر انســانی اســتفاده کننــد. به هرحال 
محققان در یک پژوهش 20 گونه مورچه را بررسی کردند که از 
این تعداد حدود 12 مورد آنتی میکروبی قدرتمند در بدن خود 
داشــتند. اما ۸ گونه دیگر اصال از آنتی میکروب استفاده  نمی 
کردند.آدریان اسمیت از دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا 
 می گوید: یکــی از گونه های مورد بررســی، مورچه »دزد« یا

 Solenopsis molesta است. آنتی میکروب تولیدی این 
مورچه بیشــترین میزان تاثیرگذاری روی گونه های مختلف 
آزمایشگاهی را داشــت. یافتن گونه هایی که عامل های آنتی 
میکروبی قدرتمند تولیــد می کنند برای تولیــد عامل آنتی 
بیوتیک های مورد مصرف انسان ها بسیار کارآمد است.مرحله 
بعدی آزمایش گونه های مختلف مورچه دربرابر باکتری است 
تا مشخص شود تاثیر آنتی بیوتیکی چه موادی را تولید می کند 

و اینکه آیا مورچه ها خود این ماده را تولید می کنند یا خیر.

 قلم هوشمند اپل 
در هوا طراحی می کند

یک شــرکت فنــاوری، حــق امتیاز اختــراع قلمی 
هوشمند را ثبت کرده که به وسیله آن می توان روی 
سطوح غیرهوشــمند و حتی در هوا نیز طراحی کرد.

 در حــال حاضر قلم هوشــمند اپل فقط با دســتگاه 
iPad Pro کار می کند؛ اما به نظر می رسد این شرکت 
برنامه های وســیع تری برای آن در نظر دارد. آخرین 
حق امتیاز اختراع ثبت شــده شــرکت نشان دهنده 
دستگاهی اســت که می تواند روی هر سطح و حتی 
روی هوا هم بنویسد. قابلیت نوشتن روی هوا به وسیله 
حسگرهای دوربین روی لپ تاپ یا مانیتور فعال می 
شــود. در توضیح این حق امتیاز آمده است: »ایجاد 
محتوا با استفاده از دستگاه الکترونیکی روی سطوح 
غیر الکترونیکی«. این توضیح نشان می دهد از همین 

فناوری می توان روی کاغذ معمولی نیز استفاده کرد.

نصب بروشور طرح رجیستری 
الزامی است

ســازمان حمایــت اعالم کــرد: ارائه بروشــور طرح 
رجیستری به خریداران تلفن همراه الزامی است.

ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان اعالم کــرد:  با توجه بــه تصمیمات 
اتخاذ شده در جلسه مورخ 96/11/15 کمیته راهبری 
طرح ثبت گوشــی های تلفن همراه )رجیســتری( 
کلیــه واردکننــدگان گوشــی تلفن همــراه اعم از 
نمایندگان رســمی برندهــای دارای نمایندگی در 
کشــور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که 
از این سازمان تاییدیه خدمات پس از فروش دریافت 
کرده اند موظف اند برای اطالع رسانی نحوه فعال سازی 
گوشی، بروشور تهیه شده توسط ســامانه همتا را به 
گونه ای همراه گوشی ارائه نمایند که قطعا در اختیار 
خریداران نهایی قرار گیرد. از آنجا که اطالع رســانی 
دقیق، از الزامات این طرح به شــمار مــی رود و عدم 
دسترســی مصرف کنندگان به اطالعــات موجود در 
بروشــور خریداران گوشــی و درنتیجه ادامه اجرای 
طرح رجیســتری را با مشــکل مواجــه خواهد کرد. 
مجوز شــرکت هایی که در این خصوص تعلل کرده و 
اقدامات الزم برای حصول اطمینان از رسیدن اطالعات 
فوق االشاره به مصرف کنندگان را به نحو مطلوب انجام 

ندهند، لغو خواهد شد.

امکان ردیابی کاربران با فیلترشکن معروف
یک پژوهشگر فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی یک حفره امنیتی جدیدی را در اپلیکیشن فیلترشکن معروف Hotspot Shield کشف 

کرده که برخالف تصور عموم مردم، می تواند موقعیت مکانی نقطه اتصال کاربران متصل به اینترنت را ردیابی کند.
به گزارش وب سایت زد دی نت، اپلیکیشن های VPN گوناگونی در سراسر جهان وجود دارند که نقش فیلترشکن را برعهده دارند و کاربران در برخی 
از کشورها که محدودیت های بیشتری بر محتوای موجود در فضای مجازی اعمال کرده اند، به منظور دور زدن فیلترینگ، دسترسی به محتوای 

مدنظر و جلوگیری از ردیابی و ردگیری شدن توسط اپراتورهای مخابراتی و رگوالتوری ها، از آنها استفاده می کنند.
حاال یکی از پژوهشگران فعال در زمینه امنیت سایبری می گوید به تازگی یک روزنه و حفره امنیتی را در اپلیکیشن وی پی ان معروف به هات اسپات 
شیلد )Hotspot Shield( کشف کرده اســت که امکان دســتیابی به موقعیت مکانی و آدرس آی پی اتصال به اینترنت و ردیابی کاربران را به 

اپراتورهای مخابراتی و دستگاه های مربوطه می دهد.

 نیمی از اتوبوس های دنیا 
تا سال ۲۰۲۵ برقی می شوند

بررسی های تازه موسسه بلومبرگ نشان می دهد تا 
سال 2025 نیمی از اتوبوس های دنیا برقی خواهند 
بود و چین به یکی از قطب های تولید و استفاده از این 

نوع اتوبوس مبدل می شود.
تحقیقات بلومبرگ حاکی از آن است که تا سال 2025 تعداد اتوبوس های برقی مورد استفاده در ناوگان های حمل و نقل 

عمومی سه برابر خواهد شد. تعداد این اتوبوس ها در سال 201۷ حدود ۳۸6 هزار اتوبوس بوده است.
اما این رقم در هفت ســال آینده به حدود 1.2 میلیون واحد اتوبوس افزایش می یابد. بنابراین ۴۷ درصد از کل ناوگان 

اتوبوسرانی درون شهری دنیا را اتوبوس های برقی تشکیل خواهند داد.
استقبال چینی ها از اتوبوس های برقی با توجه به نیاز داخلی این کشور، بسیار باال خواهد بود و بررسی های بلومبرگ نشان 

می دهد تا 99 درصد از اتوبوس های برقی دنیا، در کشور چین به کار گرفته خواهند شد.

اشــعه ها و 
امواج تلفن همراه مضرات بسیاری دارد 

که طبق آمار رســانه ها بدترین نوع آن اشعه های گوشی 
موبایل در زمان خواب است.

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشــان می دهد خوابیدن در کنار تلفن 
همراه، به ویژه گوشی های هوشــمند، باعث ایجاد اختالل در خواب می شود.بی خوابی 

یکی از مشکالت رایج دنیای امروز است و از هر سه نفر، یک نفر در جهان از مشکل کم خوابی 
رنج می برد. با این حال، افراد بسیاری از زنگ هشدار تلفن همراه خود برای بیدار شدن از خواب 
اســتفاده می کنند و به همین علت هنگام خواب، گوشــی تلفن همراه را در نزدیکی خود قرار 

می دهند.
به گفته محققان، وجود تلفن همراه در کنار فرد در طول شــب تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت 

خواب دارد. مشکل اصلی در مورد دستگاه تلفن همراه، نور صفحه نمایش آن است که در 
نسل جدید گوشی های هوشمند با وجود کیفیت باالی صفحه های نمایش، این مشکل 

دوچندان شده است. تحقیقات پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان می دهد 
خوابیدن در کنار تلفن همراه، به ویژه گوشی های هوشمند، باعث 

ایجاد اختالل در خواب می شود.

خطر امواج هنگام صحبت کردن از هر زمان دیگر بیشتر است
خطر امواج هنگام صحبت کردن از هر زمان دیگر بیشتر است؛ زیرا این امواج همواره در حال کم و زیاد شدن هستند.

خانم های باردار باید حداقل 2 متر با موبایل فاصله داشته باشند.
 ) Hands Free ( یا پیام تصویری، خطر امواج 1000 برابر بیشتر است. اســتفاده از هندزفری MMS هنگام ارسال

نمی تواند درصد امواج را کاهش دهد؛ زیرا مانند یک آنتن عمل می کند.
پاره شدن رشته های DNA و احتمال ابتال به سرطان، ناراحتی قلبی، فشار خون، رشد تومورهای مغزی، سر درد، آلزایمر، 

پارکینسون و... از خطراتی هستند که تلفن های همراه به ما هدیه می دهند.

یکی ازخطرناک ترین مشکالت امواج موبایل، برای خانم باردار است
بدن جنین هنوز بافت خوب و کاملی را به خود نگرفته و بسیار حساس است. امواج موبایل منجر به کاهش عکس العمل 
مولکولی در بدن جنین می شود. یک سلول را در نظر بگیرید که دیواره ای آن را احاطه کرده؛ سلول های مغز اطفال هنوز 
شکل و ساختار محکمی به خود نگرفته اند. در واقع تکامل یافته نیستند و دیواره محکمی ندارند. به همین دلیل میزان 
بیشتری از تشعشعات را از خود عبور می دهند که باعث اختالالت عصبی در آنها می شود و مواردی مانند چشم درد و کم 
اشتهایی در آنها دیده می شود. فاصله یک آنتن مخابراتی ) BTS ( با انسان باید حداقل 50 تا 60 متر باشد تا ضرر امواج 
کمتر به انسان آسیب برساند. حمل کردن موبایل ضرر دارد. حتی اگر ۳0 سانتی متر با تلفن همراه فاصله داشته باشید 

امواج الکترومغناطیس حدود ۴00 هزار Pw/M2 در هر لحظه با بدن اصابت می کند.

امواج موبایل تاثیر مخربی در باروری مردان دارد
امواج موبایل تاثیر مخربی در باروری مردان دارد؛ زیرا اسپرم را می کشد و باعث کاهش قوای جنسی می شود؛ بخصوص 

در کسانی که موبایل را به کمرشان می بندند.
امواج موبایل سرطان زاست و عالوه بر آن احتمال ابتال به بیماری های آلزایمر و پارکینسون را افزایش می دهد. در ازای 

حتی 2 دقیقه صحبت با موبایل، ساختار مولکولی بزاق دهان تغییر می کند.
میدان های الکترومغناطیسی به ویژه آنهایی که در گستره فرکانس بدن هستند، باعث تغییر عملکرد جذب مواد معدنی 

در بدن شده و سرعت گسترش تومورها را افزایش می دهند.

از گوش چپ خود برای صحبت کردن با موبایل استفاده کنید 
لطفا از گوش چپ خود برای صحبت کردن با موبایل اســتفاده کنید چون اگر از گوش راست خود استفاده کنید ممکن 
است مستقیما تاثیر زیان آوری بر مغز بگذارد. این یک حقیقت است که توسط تیم پزشکی آپولو اثبات شده است. سال 
200۴، 500 دانشمند آلمانی نامه ای به صدر اعظم وقت آلمان، گرهارد شرودر نوشتند که مضمون آن این بود: چرا اجازه 
می دهید آنتن های BTS در نزدیکی خانه شهروندان نصب شود؛ در حالی که همه از مضرات آن آگاهی دارند؟ »سلول های 
بدن انسان در گستره 10 تا 1000 هرتز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، اکثر موبایل ها نیز در گستره 2۷0 تا 1۸00 هرتز 
ارتباط برقرار می کنند. در نتیجه گستره امواج الکترومغناطیس موبایل با سیستم ارتباط بین سلولی انسان هم پوشانی 

دارد و باعث ایجاد اختالل در بدن می شود.«
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نماینده مردم قمصر در مجلس تاکید کرد:
 لزوم بازنگری در وظایف 

برای گره گشایی از کار مردم
نماینده مردم شهرستان نطنز و   نطنز

بخش قمصر در مجلس شورای اسالمی گفت: این 
انقالب مسئولیت همه ما را سنگین تر کرده است. 
باید در حوزه وظایف و مسئولیت ها بازنگری کنیم و 
ببینیم کجاهای کار کم گذاشتیم و آنها را برطرف 
کنیم. همچنین بــا وحدت و همیاری به اقشــار 
محروم جامعه کمک کنیم تا مشکالت مردم حل 
شــود.مرتضی صفاری اظهار کرد: اخیرا شــاهد 
تحرکاتی بودیم و دیدیم که خوشــبختانه ملت 
بزرگوار ما آن قدر آگاه اســت و شناخت دارد که با 
تشخیص به  موقع با آن مقابله کرد و اجازه نداد که 

دشمن صدمه ای به انقالب بزند.

رییس شبکه دامپزشکی اردستان 
خبرداد:

توقیف سه دستگاه کامیون حمل 
کود و مرغ زنده

رییس شــبکه دامپزشــکی  اردستان

اردستان گفت: پیرو ایجاد چهار پست ثابت و سیار 
قرنطینه اردستان در چند روز گذشته، دو دستگاه 
کامیون حامل کود مرغی و یک دستگاه کامیون 

حمل کننده مرغ زنده، دستگیر شدند.
میثم استکی اظهار کرد: شبکه دامپزشکی اردستان 
باتوجه به بیماری های مشترک بین انسان و دام و 
شــیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
کشور، اقدام به ایجاد پســت قرنطینه کرده که از 
جابه جایی و انتقــال دام، طیور و حمل کود بدون 
مجوز جلوگیری می کند.وی افزود: نداشتن مجوز 
بهداشتی از دامپزشکی توسط متصدیان موجب 
می شود تا شبکه دامپزشــکی، برحسب وظایف 

نظارتی و طبق مقررات قانونی با آنها برخورد کند.

با حضور مسئوالن صورت گرفت؛
افتتاح ایستگاه تمام خودکار 

هواشناسی در نطنز
مدیــر طــرح و توســعه اداره  نطنز

هواشناسی استان اصفهان گفت: یک دستگاه تمام 
خودکار با هزینه چهار میلیارد ریال و از اعتبارات 
استانی و شهرستانی برای مرکز هواشناسی نطنز، 

خریداری و نصب شده است.
مدیر طرح و توســعه اداره هواشناســی اســتان 
اظهار کرد: ایســتگاه هواشناسی شهرستان نطنز 
از سال ۱۳۷۱ تاسیس شده اســت و به تازگی بر 
اســاس طرح خودکار ســازی ادوات هواشناسی 
کشــور تالش کردیم تا ادوات هواشناســی نطنز 
نیز اتوماتیک شوند. بابک اسدی افزود: از بین ۲۳ 
ایستگاه هواشناسی اســتان اصفهان، تنها نطنز و 
مورچه خورت اتوماتیک سازی نشده بود که این دو 

ایستگاه نیز اتوماتیک سازی شدند.
وی تصریح کرد: تفاوت این تبدیل سازی اتوماتیک 
با سنتی در این است که ادوات کالیبره و تجهیزات 
به روز هســتند و در فاصله زمانــی کمتری ثبت 
اطالعات در آنها انجام می شــود و ده دقیقه یک 
بار اطالعات جمع آوری شده، ذخیره و به مرکز در 

تهران ارسال می شود.

همزمان با دهه مبارک فجر؛
     پنج طرح در نایین 
به بهره برداری رسید

پنج طرح عمرانی در شهرستان    نایین

نایین افتتاح و بهره برداری شد.
فرماندار نایین گفت: کلنگ ســالن چند منظوره 
مرکز خیریه سالمندان و معلوالن الزهرای نایین 
نیز با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان در زمینی 

به مساحت 400 متر مربع به زمین زده شد.
محمود جمالــی اظهار کرد: مرکــز تفریحی این 
مجموعه با اعتباری افزون بــر ۳5 میلیون تومان 
توسط خانواده یک خیر، به سرسره بادی مجهز شد 
و همزمان با کلنگ زنی سالن چند منظوره خیریه 
سالمندان و معلوالن الزهرا مورد بهره برداری قرار 
گرفت. همچنین زیر ســازی و جــدول گذاری و 
۱5هزار متر مربع آسفالت معابر روستای نیستانک، 
با اعتباری بیش از ۳00 میلیون تومان و با مشارکت 
دهیاری و شــورای روستا، توســط بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی نایین به بهره برداری رسید.
در ادامه، افتتاح و بهره برداری از پروژه آبرســانی 
به روســتاهای مهرادران ، نجف آباد و حسین آباد 
حاج کاظم شهرســتان نایین، با حضور مسئولین 
شهرســتان برگزار شــد. این طرح با اجرای پنج 
کیلومتر خــط انتقال آب برای تامین آب شــرب 
سالم و پایدار برای بیش از ۲00 نفر از روستائیان، 
با اعتباری بالغ بر 500میلیون تومان انجام شــده 

است.

نمایشگاه کشفیات کاالهای 
قاچاق در خوانسار

نخستین نمایشگاه معرفی  خوانسار

کشفیات کاالهای قاچاق و فاقد سالمت ستاد 
مبارزه با کاالی قاچاق استان اصفهان، در سالن 
جمعیت هالل احمر خوانسار به معرض نمایش 

در آمد.

نخستین خانه تنیس روستایی 
کشور افتتاح شد

نخستین خانه تنیس روستایی   کاشان

کشور با همت یک خیر ورزش دوست، همزمان با 
ششمین روز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در 
روســتای ویدوج از توابع شهرســتان کاشان 

بهره برداری شد.
معاون اســتاندار و فرماندار کاشان در این آیین 
گفــت: »امید صادقــی«  خیر ورزش دوســت 
یک میلیارد و 500 هزار ریــال )۱50 میلیون 
تومان( برای ساخت این طرح ورزشی با زیر بنای 

80مترمربع هزینه کرده است.
حمیدرضا مومنیان، اهدای یک هزار مترمربع 
زمین برای گسترش ورزش در این روستا توسط 
این خیر را نیز یادآورشد وافزود: مرحله دوم این 
طرح شامل زمین چمن مصنوعی و سالن والیبال 
است که امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری 
برسد. وی، ورزش را عامل ایجاد نشاط، شادابی  
و ســالمتی در جامعه به ویژه برای قشــر جوان  
دانســت و گفت: ورزش از گرایــش جوانان به 
بزهکاری ها و آســیب های اجتماعی جلوگیری 
می کند. مومنیان اظهار داشت: این خانه های 
ورزشی دارای امکاناتی از قبیل فوتبال دستی، 

تنیس، دارت و میز شطرنج است.

رییس هیئت ورزش همگانی شهرضا 
خبرداد:

تدوین طرح جامع جذب 
گردشگر ورزشی در شهرضا

رییس هیئت ورزش همگانی  شهرضا

شهرضا گفت: تدوین طرح جامع جذب گردشگر 
ورزشی در شهرضا، با محوریت روستای امین آباد 
انجام شده است.مجتبی صحفی بیان داشت: از 
سوی دیگر اداره بهزیســتی، بنابر تدوین طرح 
جامع تحکیم ورزش در سنین خردسالی که در 
حقیقت از مدیریت ورزشی در کشور چین الگو 
گرفته، همواره در مســیر همکاری اقدام کرده 
است.وی ادامه داد: در همین زمینه به تدوین یک 
طرح جامع مبتنی بــر بهره منــدی از تمامی 
ظرفیت های این روستا در راستای توسعه صنعت 
گردشــگری ورزشــی اقــدام شــده کــه با 
سرمایه گذاری بالغ بر 60میلیارد ریال، می توان 
به ایجاد اشــتغال پایدار برای صدها نفر در این 
حوزه امیدوار بود.رییس هیئت ورزش همگانی 
شــهرضا بیان داشــت: در زمینه ترویج ورزش 
همگانی بایــد تمامی دســتگاه ها و ارگان ها و 
واحدهای دولتی و خصوصی به شــکل جهادی 

وارد میدان شوند.

رییس شبکه دامپزشکی شاهین شهر 
خبرداد:

کشف۱۲۰کیلوگرم مرغ 
منجمد فاسدشده در وزوان

رییس شــبکه دامپزشکی  شاهین شهر

شهرستان شــاهین شــهر و میمه، از کشف و 
معدوم ســازی ۱۲0کیلوگــرم مــرغ منجمد 
تاریخ گذشته، از یکی از واحدهای صنفی شهر 

وزوان خبر داد.
یاســر پور اســماعیلی، از انجام بازرســی تیم 
نظارت بر بهداشــت عمومی و مــواد غذایی در 
ســطح شهرســتان خبر داد و افزود: بر اساس 
بازرسی هایی که توسط گروه نظارت بر بهداشت 
عمومی و مواد غذایی، از واحدهای عرضه فراورده 
های خام دامی در بخــش میمه صورت گرفت، 
۱۲0کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ گذشته کشف 

شد. 
وی بــا بیــان اینکه ایــن مقدار گوشــت مرغ 
تاریخ گذشته، از یکی از واحدهای صنفی عرضه 
فراورده های خام دامی شــهر وزوان کشــف و 
ضبط و به کارخانه تبدیل ضایعات ارسال شد، 
افزود:  ۲۳ کیلوگرم مرغ قطعه بندی فاقد هویت 
و تعدادی ظرف مخصوص بسته بندی و سلفون 
نیز در یک واحد صنفی کشــف شد که اقدام به 
قطعه بندی و بسته بندی غیرمجاز فرآورده های 

خام دامی می کرد.

محســن کوهکن افزود: از سوی دیگر شــرکت عمران در سال ۱۳6۱ با 
هزار نفر پرســنل و ۱00 میلیون تومان اعتبار، اداره شهر ۲۷هزار نفری 
فوالدشهر را عهده دار شــد؛ در حالی که در آن زمان برخی از شهرهای 
اطراف با جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر تنها با ۱00 نفر پرسنل و ۱5میلیون 
تومان اداره می شدند. نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: با تاسیس شهرداری در فوالدشهر، کمک های دولتی 
به این شهر قطع شــد. وی ادامه داد: از سوی دیگر به  یکباره مسکن مهر 
به فوالدشهر تحمیل شــد و افزایش جمعیت ۲۷ هزار نفری این شهر به 
جمعیت زیر ۱00 هزار نفر شوکی بزرگ بود؛ چرا که رشد زیرساخت ها و 

نیازهای مردم با رشد جمعیت هم خوانی نداشته و سرعت آنها بسیار کند 
بوده است. کوهکن عنوان کرد: شهرداری و شرکت عمران به تنهایی از پس 
هزینه  تزریق جمعیت مسکن مهر به فوالدشهر بر نخواهند آمد و باید در 

این خصوص چاره اندیشی شود.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه هیچ یک از مسئوالن اجازه سیاســی کاری در فوالدشهر را ندارند، 
خاطرنشان کرد: رفع مشکالت فوالدشهر در گرو همگرایی و وحدت است 
و چنانچه بنا باشد هر کسی ساز خود را در فوالدشهر کوک کند، به طور 
حتم مردم آسیب خواهند دید؛ از این رو بخشدار، شهردار، اعضای شورای 

اسالمی و مدیران ادارات باید متحد بوده و به هیچ عنوان به دنبال خنثی 
کردن امور نباشند تا شرایط برای زندگی و رفاه مردم فراهم شود.

وی افزود: امروز ۱00 سال پیش نیســت که اگر کاری برای مردم انجام 
شود، خاص مردم همان منطقه باشد. افرادی که با توسعه و الگوی آن آشنا 
هستند به خوبی می دانند هر اقدامی که در امر توسعه انجام شود، فواید آن 
الیه به الیه ادامه پیدا خواهد کرد و قطعا بخش شدن شهر فوالدشهر به نفع 

مردم بخش مرکزی و زرین شهر خواهد بود.
کوهکن تصریح کرد: با افتتاح بخشــداری، ادارات در این بخش مستقر 
خواهند شد که این امر سبب می شــود مردم فوالدشهر برای انجام امور 

اداری خود مجبور به طی مسیر به مرکز شهرستان نباشند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حجم مراجعات به ادارات بخش مرکزی کاسته 
شده که این مسئله، میزان پاســخگویی به مردم را افزایش می دهد و با 
استقرار بخشداری فوالدشهر، دستگاه قضایی نیز ظرف مدت شش ماه 

دادگاه بخش را در فوالدشهر مستقر خواهد کرد.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
در گذشته اتفاقاتی در خصوص تقســیمات کشوری و بخش فوالدشهر 
و زرین شهر رخ داد که تمام مسائل و مشــکالت گریبان نماینده مردم 
شهرســتان لنجان در دوره نهم را گرفت؛ در صورتی که آقای منصوری 
هیچ گونه اشتباهی در این خصوص نداشتند و من خود را موظف می دانم 
از ایشان دفاع کنم. کوهکن گفت: در آن زمان استاندار اصفهان به راحتی 
می توانست گره به وجود آمده را باز کند؛ چراکه مردم شهرستان لنجان 
مردمی فهیم هستند. در گذشته شهرستان لنجان شامل سه شهرستان 
فعلی فالورجان، لنجــان و مبارکه بوده و به مرور زمان به دلیل توســعه 
شهرستان های فعلی شکل گرفت و یک نفر هم معترض این موضوع نبود.

وی تاکید کرد: امروز نیز دغدغه های گذشته مردم زرین شهر با همگرایی و 
اجماع  نظر کامل مرتفع شده و با توافق بین فرمانداری شهرستان لنجان و 
استانداری اصفهان، گردنه گاوپیسه مرز بین دو بخش مرکزی و فوالدشهر 

قرار گرفت و مردم باید بدانند این مهم قطعا عملی خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان لنجان:

رفع مشکالت فوالدشهر، در گرو همگرایی و وحدت است

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: فوالدشهر در گذشته به واسطه شرکت سهامی  لنجان

ذوب آهن با ۲۷ هزار نفر جمعیت شکل گرفت؛ قبل از انقالب نیز ورود افراد، تردد و ساخت و ساز نیازمند مجوز بود.

عکس نوشت

اخبار

کشف۱۲۰کیلوگرم مرغ منجمد فاسدشده در وزوان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

گلپایگان مدیرکل استاندارد استان اصفهان 

در دیدار با نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در 
مجلس شــورای اســالمی و فرماندار خوانســار و 
سرپرست فرمانداری گلپایگان،  گفت: جعل عالمت 
استاندارد وجود دارد و ظرف دو سال گذشته 600 

مورد جعل عالمت استاندارد در استان کشف شده 
است.غالمحسین شفیعی اظهار کرد: 60 درصد عسل 
وارد شده در بازار تقلبی است؛ زیرا استاندارد عسل 
مشمول استاندارد اجباری نیســت و استاندارد آن 
تشــویقی اســت. وی افزود: هزار قلم کاال مشمول 

استاندارد اجباری است و مطابق استاندارد باید کاال 
تولید شود وگرنه واحد تولیدی مشمول جریمه قرار 
می گیرد.شــفیعی ادامه داد: عدم آشنایی با قوانین 
استاندارد سبب بروز مشــکالت و تخلف در تولید 
کاالی اســتاندارد می شــود، کارشناسان رسمی 
استاندارد می توانند بدون هماهنگی در واحدهای 
تولیدی ورود پیدا کرده و از محصوالت نمونه برداری 
کنند.وی در ادامه گفت: کارشناسان استاندارد، ضابط 

قضائی هستند و نیاز به حکم دادستان نیست، تمام 
واحدهای تولیدی باید مسئول کنترل کیفیت داشته 
باشند؛ حضور کارشناس کنترل کیفیت در واحدهای 
تولید ضروری بوده و بحث عســل در شهرســتان 

خوانسار مهم است.
 وی ابراز کرد: با وجود اینکه شهرســتان خوانسار 
قطب تولید عسل است، تنها 4 واحد دارای استاندارد 

هستند.

مدیرکل استاندارد استان خبرداد:
کشف 6۰۰ مورد جعل عالمت استاندارد در استان اصفهان

امام جمعه بادرود گفت: سرما و  بادرود

خشکســالی بیش از ۳60 میلیارد ریال به باغات 
کشاورزی بادرود خسارت وارد کرده است.

حجــت االســالم علیرضا قاســمی با اشــاره به 
سرمازدگی و خشکسالی های اخیر در بادرود اظهار 
کرد: همه مسئوالن باید به احیای بخش کشاورزی 
در شهرهای بادرود، خالدآباد و روستاهای بخش 

کمک کنند.
امام جمعه نطنز بــا بیان اینکه عــدم نظارت در 
بعضی از حوزه  ها سبب بروز مشکالتی شده است، 
اظهار کرد: یکی از مشکالت قابل توجه این است 
که در بعضی از حوزه ها شاهد عدم نظارت دقیق بر 
انجام امور هستیم و همین موضوع آسیب هایی را 

به بدنه جامعه وارد کرده است.
حجت االسالم امینی خاطرنشان کرد: تهدیدهای 
مختلف مردم و تحریم آنها از طرف دشمن، بر اراده 

مردم در دفاع از نظام و انقالب هیچ اثری ندارد. 
یوسف حسنی فرماندار نطنز اظهار کرد: روسای 
ادارات در طول هفته موظف هســتند در ساعات 

اداری خود در محل اداره حضور داشته باشند و اگر 
مرخصی یا ماموریت دارند، حتما هماهنگی های 

الزم را انجام دهند.
وی با اشــاره به افتتــاح طرح هایــی همزمان با 
دهه فجر، افــزود: ۲8 طرح عمرانی بــا اعتباری 
بالغ بر ۷۲0 میلیــارد ریال با حضور مســئوالن 
 اســتانی و شهرســتان افتتــاح و بهــره برداری 

می شود.

فرماندار نطنزتاکید کرد:
حضور به موقع کارمندان در ادارات الزامی است

رییــس اداره صنعــت، معدن و  اردستان

تجارت اردستان گفت: ثبت نام واحدهای تولیدی 
اردســتان در ســایت بهین یاب، به منظور دریافت 
تســهیالت طرح رونــق ۲5 واحد صنعتی اســت.
محمدرضا  باقری اظهار کرد: دهــه فجر با آمدنش 
عطــر آزادی را به جــای خفقان در فضــای میهن 

اسالمی طنین انداز کرد.
وی گفت: شهرستان اردستان در بخش صنعت 60 
واحد صنعتــی دارای پروانه  بهره برداری و 40واحد 
صنعتی با پروانه در دست اقدام و جواز تاسیس دارد.

باقری با بیــان اینکه اردســتان دارای ۷0 معدن با 
پروانه بهره برداری است، تصریح کرد:  ۲0 معدن هم 

دارای پروانه اکتشاف است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان تاکید 
کرد: اردســتان  تعداد یکهزار و 9۷۱ واحد صنفی 
دارای پروانه کسب بوده که هم اکنون به فعالیت در 

سطح شهرستان مشغول هستند.
وی خاطرنشــان کــرد: اردســتان دارای یک اتاق 
اصناف و ۱۲ اتحادیه صنفی است که امورات  اصناف 

شهرستان را پیگیری کرده و انجام می دهند.
باقری تصریح کرد: اتاق اصناف اردســتان از ابتدای 
اول ســال 96 تا کنون تعداد 40۱ پروانه کســب، 

تمدید و صادر کرده است. 
وی  افزود: تعداد واحدهای تولیدی صنفی و خدمات 
فنی که در ســایت ایرانیان اصناف بــرای دریافت 
تســهیالت ثبت نام کرده اند، ۱6 مورد بوده که به 

استان معرفی شده اند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان خبرداد:
ثبت نام ۲۵واحد صنعتی برای دریافت تسهیالت

به مناســبت دهه فجر و به همت بسیج سازندگی و مردم شهرســتان مبارکه ۱۲ کانکس  مبارکه

سرویس بهداشتی و حمام به مناطق زلزله زده کرمانشاه، اهدا و ارسال شد.
فرمانده سپاه مبارکه تصریح کرد: کمک های نقدی مردم مبارکه توسط پایگاه های بسیج در سطح شهرستان، 

جمع آوری و صرف ساخت ۱۲ عدد کانکس سرویس بهداشتی و حمام شد. 
سرهنگ محمد نصر اصفهانی گفت: طبق نیازســنجی که در مناطق زلزله زده شد، به این نتیجه رسیدیم که 

آنها به سرویس بهداشتی و حمام نیاز دارند.

ارسال۱۲ کانکس 
از مبارکه به مناطق 

زلزله زده 

خبر

صنعتفرمانداری 

مدیرمیراث فرهنگی آران و بیدگل از  آران و بیدگل

پایان عملیات مرمت پشــت بام مســجد تاریخی قائمیه 
نوش آباد از توابع این شهرستان خبر داد.

جواد صدیقیان اظهار داشت: مرمت این بنای تاریخی در 
راستای مرمت و بهسازی اماکن تاریخی شهرستان آران و 

بیدگل از شهریور ماه آغاز شد و همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر به پایان رسید.
به گفته وی،آواربرداری و سبک سازی بام، اجرای پاالنه روی سطوح قوسی، اجرای پالستر سیمان، ایزوگام و 
عایق بندی و اجرای ختایی فرش، از جمله فعالیت هایی است که برای مرمت و بهسازی این مسجد با اعتباری 

بالغ بر 450 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی صورت پذیرفت.
مدیرمیراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل در پایان اضافه کرد: مسجد تاریخی قائمیه نوش آباد در ۲4 آبان 

ماه 85 به شماره ۱6۲۳4 درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مرمت مسجد تاریخی 
قائمیه نوش آباد

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان   نطنز

اصفهان از درخواست ثبت ملی کوه »کرکس« نطنز به 
عنوان بلند مرتبه ترین کوه فالت مرکزی ایران خبر داد.
ناصر طاهری با اشــاره به اینکه پرونــده ثبت ملی کوه 
»کرکس« تهیه شده است،  گفت: پرونده ثبت ملی کوه 

کرکس تهیه شده و در نشست شورای ملی ثبت آثار اســتان اصفهان مطرح شد. همچنین با اکثریت آرا 
به تصویب رسید و برای دریافت شماره ثبت ملی به شورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور ارسال شد. وی 
درباره پرونده های میراث طبیعی شهرستان نطنز یادآور شد: پرونده میراث طبیعی »چشمه آب سرخ« 
در روستای فریزهند، 5 درخت کهنسال نطنز شامل درخت مسجد جامع نطنز و همچنین درختان بازار، 
روستاهای برز و طار از توابع شهرستان نطنز و همچنین درخت محله »رهن« که از ۱۷00 تا 500 سال 

قدمت دارند، برای بررسی نهایی به شورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور ارسال شد.

 کوه »کرکس« نطنز 
به ثبت ملی رسید

رفع مشکالت 
فوالدشهر در 

گرو همگرایی و 
وحدت است و 

چنانچه بنا باشد 
هر کسی ساز خود 

را در فوالدشهر 
کوک کند، به طور 
حتم مردم آسیب 

خواهند دید
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حصر وراثت
11/472  آقای سید مجتبی توکلی دارای شناسنامه شماره 2887 به شرح دادخواست به 
کالسه  617/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید ماشااله توکلی به شناسنامه 2 در تاریخ 96/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت1- سید مجتبی توکلی، ش.ش 
28871 فرزند سید ماشااله نسبت فرزند 2- سید مجید توکلی، ش.ش 24789 فرزند سید 
ماشااله نسبت فرزند 3- سید محمد مهدی توکلی، ش.ش 5574 فرزند سید ماشااله نسبت 
فرزند 4- مریم السادات توکلی، ش.ش 2634 فرزند سید ماشااله نسبت فرزند 5- مرجان 
 توکلی، ش.ش 13055 فرزند سید ماشــااله نســبت فرزند 6- فاطمه السادات توکلی، 
ش.ش 0440143594 فرزند سید ماشااله نسبت فرزند 7- پروین نصراله زاده مهرآبادی، 
ش.ش 471 فرزند سید ماشااله نسبت همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 455 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )182 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/485 آقای ابراهیم ســمیحی دارای شناسنامه شماره 955  به شــرح دادخواست به 
کالسه  982/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوالقاسم سمیحی به شناسنامه 202 در تاریخ 1396/4/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عزت زمانی فروشانی 
فرزند عباسعلی، ش.ش 94 )همسر( 2- مهدی سمیحی فرزند ابوالقاسم، ش.ش 2048 
)فرزند( 3- ابراهیم سمیحی فرزند ابوالقاسم، ش.ش 955 )فرزند( 4- اکرم سمیحی فرزند 
ابوالقاسم، ش.ش 12664 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 6801 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/484 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1890/96 ، وقت رســیدگی ساعت 10/15 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/2/19، مشــخصات خواهان: رمضانعلی افشــاری فرزند محمد به نشانی 
خمینی شهر بلوار توحید نبش خیابان الدره پالک 125،  مشخصات خوانده: میثم زیبایی 
فرزند مصطفی و منیژه خان احمدی،  خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی یک 
دستگاه سواری به شماره انتظامی 376 ب 38 ایران 43، دالیل خواهان: کپی مصدق بیمه 
نامه، کپی مصدق برگ سبز، کپی مصدق کارت و بیمه نامه خودرو،  گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و 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: 6803 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )196 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
11/483 شماره: 880/96  حل 3 به موجب رای شماره 1195 تاریخ 96/8/30 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- فرزاد 
ترک فرزند محمد ابراهیم به نشــانی خمینی شهر منظریه خ پیمان ک 204 غربی پالک 
880 محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/137/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان اجرای حکم ) 96/5/31( و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی 
است. مشخصات محکوم له: محمد علی صفری فرزند سیف اله به نشانی خمینی شهر بلوار 
ش منتظری کوچه شهید احمدی )47(، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:6799 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/479 شماره: 877/96  حل 4 به موجب رای شماره 1526 تاریخ 96/8/13 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ابوذر 
اکبری فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 43/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ 607/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق محکوم له مرتضی وطن دوست فرزند عباســعلی با وکالت اصغر صافی به نشانی 
خمینی شهر میدان شــهدا ابتدای خ طالقانی طبقه فوقانی لوازم خانگی نادری و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:6744 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/477 شــماره: 876/96  حل 4 به موجب رای شــماره 1519 تاریخ 96/8/13 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- حمیدرضا اکبری 2- علی اکبری هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلــغ 982/500 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له مرتضی وطن دوست 
فرزند عباسعلی با وکالت اصغر صافی به نشانی خمینی شهر میدان شهدا ابتدای خ طالقانی 
طبقه فوقانی لوازم خانگی نادری و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6745 شعبه 
چهارم حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )207 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103633109165 ابالغنامــه:  شــماره   11 /478
9609983633100833 شماره بایگانی شعبه: 960848 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 
شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 960848 به آقای احمد شیروی فرزند 
فتح ا... خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن خانم 
سکینه صافی فرزند حسن با قیومیت براتعلی صافی به خواســته ابطال و رفع اثر از سند 
رضایت نامه و در جریان رســیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 
97/02/15 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه 
نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم 
و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی 
وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در 
یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 6797 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )178 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/494 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 378 فرعی از 7949 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حمیدرضا کریمی خوراسگانی 

فرزند علی اکبر در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139560302027007607 مورخ 
1395/7/13 از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/15 روز 
سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:35899 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)266 کلمه،

 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/493 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالک 807 فرعی از 10408  اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حمید احمدیان واجنانی فرزند 
عبدالعلی در جریان ثبت است و رای شماره 13956030202700407 مورخ 1396/8/8 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/20 روز یکشــنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35898 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/492 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3304 فرعی از 11548  اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد عشاقی فرزند حسین در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027008776 مورخ 1396/7/30 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/19 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35897 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/490 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3650 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــی به نام مهدی اخالقی فرزند اصغر و 
اصغر اخالقی فرزند حیدر در جریان ثبت است و آرای شماره 139660302027009047 
و 139660302027009048   مورخ 1396/8/7 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1396/12/16 روز چهارشنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:35907 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

)270 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/491 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3645 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام صفرعلی اخالقی بوزانی فرزند 
حسن در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027005721  مورخ 1396/5/19 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/14 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35892 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان )264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/425 شماره صادره :1396/04/464575- 1396/11/16  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 503 فرعی از 277 اصلی واقع در نسران جز بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباسعلی ظفره ای نسرانی 
فرزند نجاتعلی 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 1396/12/23  ســاعت 10 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شد. م الف:593 عباســعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)146 کلمه، 

2 کادر(

مزایده
11/418 شــعبه اول اجراي احکام شــوراي حل اختالف اصفهــان در خصوص پرونده 
کالســه 2309/96 ش یک له خانم شهره خســروي فر علیه فرید ظریفي نیا به آدرس 
مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي به مبلغ 130/665/007 ریال اموال 
توقیفي مورد مزایده به شرح یک دستگاه خودروي سواري پراید به شماره انتظامي  947 
و 39 ایران 53 سواري سیســتم پراید تیپ جي تي ایکس اي مدل 1383 رنگ مشکي ، 
مشکي روغني، ظرفیت جمعًا 4 نفر تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد 
چرخ 4 شماره موتور 00695249 به شماره شاسي s1412283230217 حجم سیلندر0 
در زمان بازدید وضعیت رنگ آمیزي، فني تودوزي الســتیکها و سال ساخت در صورت 
داشتن حداقل شش ماه بیمه معتبر قیمت پایه کارشناسي 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 اي در مورخ 96/12/13 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
اجراي احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروي پمپ بنزین ساختمان قضایي شهید محسن 
حججي برگزار مي گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده مي توانند با واریز ده درصد از مبلغ 
پایه به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملي و ارائه آن فیش به اجراي احکام از 
اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.   در خصوص 
پرونده کالسه 2309/96 ش ج / اول که خانم شــهره خسروي فرد علیه فرید ظریفي نیا  
یک نوبت  ابالغ نشر آگهي 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 اجراي 
احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروي پمپ بنزین ساختمان قضایي شهید محسن حججي 
را منتشر نمایید و نتیجه را به این شعبه اعالم   و ارسال نمایید. م الف: 35521 اجراي 
 احکام شعبه اول حقوقي مجتمع شماره یک شــوراي حل اختالف اصفهان)307 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

11/489 شماره دادنامه: 9609973647901042 شماره پرونده: 9509983648500621 
شماره بایگانی شعبه: 960493 شاکی: آقای سید محسن موســوی فرزند سید سعید به 
نشانی شهرضا خ پاسداران امیرآباد فرعی 25 پ 39 تلفن 09140281052، متهم: آقای 
حسن محمودی فرزند لهراسب به نشانی فعال مجهول المکان، اتهام: ایراد جرح عمدی 
با چاقو،گردشــکار: به تاریخ 96/11/3 دادگاه در وقت مقرر، با مالحظه اوراق و محتویات 
پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای حسن محمودی فرزند لهراسب متواری فاقد تامین کیفری مبنی 
بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای سید محســن موسوی در تاریخ 94/2/21، از 
توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و لزوم ادای توضیح از شــاکی خصوصی در این 
دادگاه و عدم حضور ایشــان با وصف ابالغ اوراق اخطاریه، به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی 
در توجه اتهام بــه متهم موصوف و نتیجتًا عــدم احراز وقوع بزه از جانب ایشــان و عدم 
حصول قناعت وجدان، مســتندا به اصل 37 از قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
رای بر برائت آقای حســن محمودی صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره ظرف مدت 
 بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
 م الف: 988 شــعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان شــهرضا ) 102 جزایی سابق( 

) 208 کلمه،  2 کادر( 
فقدان پرونده ثبتی

11/463 شماره صادره: 1396/03/463283-1396/11/12  بحکایت دفتر آمار تمامی 
ششدانگ مزرعه مونیه معروف به بده چی واقع در کوی علیا اردستان با حق الشرب از قنات 
اختصاصی و ســایر متعلقات پالک 85 اصلی واقع در بخش 17 ثبت اصفهان که در سال 
1311 بنام محمد قلی ابراهیمی 30 حبه مشاع از 72 حبه، حاجی ابراهیمی 15 حبه مشاع 
از 72  حبه، محمد ابراهیمی 15 حبه مشاع از 72 حبه، شهربانو خانم دختر مرحوم حسن 6 
حبه مشاع از 72 حبه، محمد کاظم فتوحی یک حبه مشاع از 72 حبه، مخدره جواهر سلطان 
فتوحی یک حبه مشاع از 72 حبه، علی فتوحی یک حبه مشاع از 72 حبه، عباس فتوحی 
یک حبه مشاع از 72 حبه، منور ســلطان فتوحی یک حبه مشاع از 72 حبه و شیخ محمد 
رضوانی یک حبه مشاع از 72 حبه قبول درخواست ثبت شده و آگهی های نوبتی آن درج 

و منتشر گردیده و در تاریخ نامعلوم مفقود شده است. لذا مراتب بدینوسیله آگهی می گردد 
تا چنانچه اشخاصی نسبت به پالک مرقوم در مدت قانونی واخواهی نموده یا مدعی نقل 
و انتقاالت رسمی بوده و یا به نفع شخصی بازداشت می باشد که این اداره از آن اطالعی 
ندارد ظرف مدت 3 ماه از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل مدارک و دالئل 
خود کتبا به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و با سپری شدن مدت مذکور و 
نرسیدن اعتراض پرونده المثنی تشکیل و در جریان ثبت قرار خواهد گرفت.  م الف:459  

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )248 کلمه، 3 کادر(
مزایده

11 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300241 شــماره پرونــده:  /466
9609983623100006 شماره بایگانی شعبه: 960190 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960190 مدنی 
که به موجب آن آقای محمدرضا جعفری فرزند علیرضا محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
247/452/087 ریال به عنوان اصل خواســته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و 
دستمزد کارشناسی در حق محکوم له آقای الل محمد علیزاده فرزند گلوجان و پرداخت 
11/000/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت، با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است. فلذا اموال محکوم علیه را به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش می رســاند: تمامی 59/07 حبه مشاع از 72 حبه یک باب 
منزل مسکونی با قدمت باالی 40 سال فاقد ســابقه ثبتی واقع در روستای نیسیان که به 
صورت مفروز التصرف در ید محکوم علیه می باشد شمااًل به کوچه عمومی- جنوبا محدود 
به خانه مرحوم حاج محمد محمدی- شرقا به خانه رضا عباسی- تمامی ششدانگ پالک 
دارای عرصه 443/50 متر مربع که در حد شــرقی و غربی آن شکســتهای زیادی است 
ساختمان موجود در محل دارای قدمت باالی 40 سال که ساختمان جنوبی آن مخروبه و 
دارای اشتراک آب برق و گاز می باشــد با توجه به موارد مذکور ارزش تمامی 59/07 حبه 
مشاع از ملک مذکور به مبلغ 258/452/087 ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می 
توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را 
که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد 
را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی 
 که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
 می گردد.تاریخ مزایده: 1396/12/13 روز یکشنبه ساعت 10 صبح، مکان مزایده: واحد 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان اردستان.  م الف:464  اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان اردستان )339 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

11/465  خانم ســودابه منوچهری اردســتانی دارای شناسنامه شــماره 1956 به شرح 
دادخواست به کالسه  482/96  ش 1 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان عزیزاله منوچهری اردستانی به شناسنامه 38 در تاریخ 
96/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و دو دختر و یک همسر دائمی که عبارتند از: 1- بهرام منوچهری اردستانی 
به شماره شناسنامه 1361 متولد 43/2/4 فرزند متوفی 2- بهنام منوچهری اردستانی به 
شماره شناســنامه 2523 متولد 45/1/7 فرزند متوفی 3- سودابه منوچهری اردستانی به 
شماره شناسامه 1956 متولد 41/8/26 فرزند متوفی 4- الهه منوچهری اردستانی به شماره 
شناسنامه 12425 متولد 48/7/2 فرزند متوفی 5- اشرف منوچهری به شماره شناسنامه 
170 متولد 19/10/20 همسر متوفی.  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: 456 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان 

)180 کلمه، 2 کادر(
فقدان پرونده ثبتی

11/467 شماره صادره: 1396/03/463282-1396/11/12  بحکایت دفتر امار تمامی 
ششدانگ مزرعه مونیه سفلی از بلوک علیا اردستان با جمیع منضمات و اراضی و بیوتات و 

غیره و سه دانگ چاله آب المرغ و قدرالحصه از چاه زهیر و سنجدو و غیره و سایر توابع و 
منضمات در سال 1311 بنام  آقا محمد اسمعیل فتوحی 1/5 حبه مشاع از 72  حبه، شهربانو 
خانم فتوحی چهار حبه و سه ربع حبه، شیخ محمد رضوانی نیم حبه، جواهر خانم فتوحی 2 
حبه، منور سلطان دختر مالحسین1/5 حبه، کاظم و علی و عباس فتوحی 5 حبه بالسویه، 
سکینه خانم دختر قاسم ســه ربع حبه، جواهر خانم دختر مرحوم علی 1/5 حبه، علی اکبر 
حبیبی 1/5 حبه، رضا پسر حسن 2 حبه، ســلطان خانم برقی 1 حبه، فرخ سلطان برقی 2 
حبه، صنم کوهی 2/5 حبه، فاطمه دختر احمد نیم حبه، خورشید دختر احمد نیم حبه، عباس 
کوهی یک حبه و ربع، محمد کوهی یک حبه و ربع، علی اکبر باقری ســه ربع حبه، صغرا 
کوه کن نیم حبه، حســن کوه کن نیم حبه، فرخنده صفری یک حبه، حسین کوهی یک 
حبه، عباس کوهی 2/5 حبه مشاع، محمد ابراهیمی یازده حبه و سه ربع حبه، حاجیه بیگم 
ابراهیمی 3 حبه، محمد قلی ابراهیمی 4 حبه، شهربانو ابراهیمی 2 حبه، حسن ابراهیمی 
10 حبه، مخدره خاور خانم دختر محمد علــی نیم حبه، محمد کوهی 2 حبه، فاطمه خانم 
کوهی یک حبه و سلطان خانم کوهی نیم حبه و حاج اسدا... رضوانی یک حبه  درخواست 
ثبت شده که آگهی های نوبتی آن درج و منتشــر گردیده و در تاریخ نامعلوم مفقود شده 
است. لذا مراتب بدینوســیله آگهی می گردد تا چنانچه اشخاصی نسبت به پالک مرقوم 
در مدت قانونی واخواهی نموده یا مدعی نقل و انتقاالت رسمی بوده و یا به نفع شخصی 
بازداشت می باشد که این اداره از آن اطالعی ندارد ظرف مدت 3 ماه از انتشار این آگهی 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل مدارک و دالئل خود کتبا به این اداره تسلیم نماید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد و با سپری شدن مدت مذکور و نرسیدن اعتراض پرونده المثنی تشکیل 
و در جریان ثبت قرار خواهد گرفت.  م الف:458  اداره ثبت اســناد و امالک اردســتان 

)350 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

11/468  آقای شــهرام ناجی زواره دارای شناســنامه شــماره 0011228059 به شرح 
دادخواست به کالسه  618/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خلیل ناجی زواره به شناسنامه 4707 در تاریخ 96/6/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- طاهره مهدیلو 
ترکمانی فرزند علی، ش.ش 5069 نسبت زوجه 2- زینب ناجی زواره فرزند خلیل، ش.ش 
0021728208 نسبت فرزند 3- شهرام ناجی زواره فرزند خلیل، ش.ش 0011228059 
نسبت فرزند 4- شــهاب ناجی زواره فرزند خلیل، ش.ش 0023475322 نسبت فرزند.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 461 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان زواره )146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/469  آقای شهرام ناجی دارای شناسنامه شماره 0011228059 به شرح دادخواست 
به کالسه  619/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ایران ناجی به شناســنامه 4225 در تاریخ 96/5/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 1- خلیل ناجی زواره 
 فرزند علی اکبر، ش.ش 4707 نســبت بــرادر  2- ادهم ناجی زواره فرزنــد علی اکبر، 
ش.ش 4328 نســبت برادر 3- رضا ناجی زواره فرزند علی اکبر، ش.ش 34 نسبت برادر 
4- فاطمه ناجی زواره فرزند علی اکبر، ش.ش 107 نســبت خواهر 5- حســین رحیمی 
جعفری فرزند غالمرضا، ش.ش 32 نســبت همســر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 460 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

زواره )158 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

11/470 شماره اجراییه:9610423623100260  شماره پرونده:9509983623100228 
شــماره بایگانی شــعبه:950255 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
799592-96 و شــماره دادنامه مربوطه 9509973623101346 محکوم علیه صغری 

بیگم طباطبائی عقدانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به فروش شش دانگ 
پالک ثبتی شماره 139 واقع در کچو مثقال اردستان به مســاحت 201/74 متر مربع به 
لحاظ عدم افراز و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 990/000 ریال و هزینه کارشناسی 
به مبلغ 350/000 تومان در حق محکوم لهمــا 1- عباس صالحی نیا 2- محمد صالحی 
نیا هر دو فرزند حسن به نشــانی تهران میدان شهید سعیدی کوچه غالمحسین نیکخواه 
پالک 21 طبقه ســوم و نیز پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان نیم عشــر دولتی 
در حق دولت ضمنا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایت تبصــره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرسی مدنی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الف: 454 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اردســتان)440 کلمه، 

5 کادر(
احضار متهم

9610463624700019 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /471
9309983624000270 شــماره بایگانی شــعبه: 940644  نظر به اینکــه در پرونده 
کالسه 940644 بازپرسی متهم آقای پژمان ســتایش فر فرزند غالمرضا به شماره ملی 
3255827116 به اتهام کالهبرداری به میزان 29/975/308 ریال از طریق این دادسرا 
تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد 
شد.  م الف:463  شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان 

)113 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/487  خانم خدیجه اسماعیلی دارای شناسنامه شماره 6   به شرح دادخواست به کالسه  
623/96   از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نوروزعلی دارانی گنهوانی  به شناسنامه 700 در تاریخ 96/9/21  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- قاسم دارانی، 
ش.ش 2، ت.ت 1330/1/4 برادر 2- خدیجه اســماعیلی، ش.ش 6، ت.ت 1328/1/7 
 همســر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 485  
 رضا کاظمی رئیس شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف بخش کرون )127 کلمه، 

2 کادر(
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 گونه »ِجبیر« 
در معرض انقراض است

کارشــناس حیات وحش محیط زیســت استان 
اصفهان گفت: گونه جبیر که گونه ای از آهو اســت 
و در سه زیستگاه  اردســتان، نایین و خوروبیابانک 
زیست می کند، در میان گونه های سرشماری شده 

در معرض خطر انقراض قرار دارد.
مریم امیدی با بیان اینکه سرشماری حیات  وحش 
شــاخص ایران هرســاله در فصل پاییز با توجه به 
مناطق سردسیر و گرمسیر از مهرماه آغاز و تا آخر 
دی انجام می شود، اظهار کرد: در استان اصفهان نیز 
سرشماری حیات وحش در هشت منطقه حفاظت 
شده، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش در مهر ماه 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه در مناطق هشــت گانه اصفهان 
گونه های شاخصی مانند آهو، جبیر، قوچ، میش،کل 
و بز که جزو علف خواران وحشی زندگی می کنند، 
افزود: پراکنش این گونه های جانوری نشان دهنده 
وضعیت مطلوب و نامطلوب زیســتگاه ها و تعیین 

کننده برنامه ریزی و مدیریت این اماکن است.

بازدید مدیر کل حفاظت محیط 
زیست استان از کارخانه تولید 

فیلتر های صنعتی 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از کارخانه 
تولید فیلتر های صنعتی در شهرستان آران و بیدگل 

بازدید کرد.
به گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان آران بیدگل؛ دراین بازدید سید رحمان 
دانیالی از توجه مســئوالن این کارخانه به اهمیت 
حفظ محیط زیست و حساســیت آنها به مسائل و 
مشکالت زیســت محیطي قدرداني کرد و گفت: 
وارد کردن تکنولوژي نوین و استفاده از آن به جاي 
صنعت هاي قدیمي تنها راه حفظ محیط زیست و 
کاهش آلوگي هاي زیست محیطي در کشور است .

وی اظهار کرد: با توجه به وجود صنایعی که از طریق 
دودکش های خروجی خود باعــث آلودگی های 
زیست محیطي مي شوند و وجود این آالینده باعث 
بروز مشکالتی براي مردم مي شود، امیدواریم که با 
استفاده از تکنولوژي نوین در رفع مشکالت خود گام 

هاي موثري بردارند .

افتتاح پروژه بازچرخانی آب 
صنعتی شرکت مواد معدنی

همزمان با  دهه مبارک فجر؛ پروژه بازچرخانی آب 
صنعتی شرکت مواد معدنی باما با حضورمدیرکل 

حفاظت محیط زیست استان اصفهان افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی محیط زیســت 
اصفهــان؛  همزمان بــا دهه مبارک فجــر؛ پروژه 
بازچرخانی آب صنعتی شــرکت مواد معدنی باما 
با حضورمدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان افتتاح شد.پروژه بازچرخانی آب صنعتی 
شرکت مواد معدنی باما  در راستای افزایش بهره وری 
منابع آب استان ؛  توسط دکتر سید رحمان دانیالي 
مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 

افتتاح شد.

 ممنوعیت استفاده
 از کیسه های پالستیکی

کیسه های پالســتیکی یک بار مصرف به تنهایی 
می تواند هزاران پرنده را درگیــر کند و حیوانات 
اهلي و وحشــي را به کام مرگ بکشاند . در برخي 
از کشورهاي جهان ، اســتفاده از این آلوده کننده 
محیط زیســت ممنوع اســت .ارائه کیســه های 
پالستیکی یک بار مصرف از ماده اي به نام پلي اتیلن 
فشرده تولید مي شــوند. این کیسه ها مشکالتي از 
قبیل اســتفاده از منابع تجدید ناپذیر و مشکالت 
زیست محیطي ایجاد مي کنند. یک خودرو مي تواند 
حدود ۱۱ متر با نفتي که براي تولید یک کیســه 

پالستیکي مصرف مي شود حرکت کند. 
کیسه هاي پالستیکي پرندگان را گیر مي اندازد و 
باعث مرگ حیوانات اهلي مي شود. هر ساله بیش 
از ۱۰۰هزار وال و الک پشــت در اثر گیر افتادن یا 

خوردن کیسه هاي پالستیکي مي میرند.
در استرالیا در سال ۲۰۰۲ حدود ۶ میلیارد کیسه 
پالســتیکی یک بار مصرف تولید شد. این عدد در 
۲۰۰۴ بــه 5/۶ و در ۲۰۰۷ به 3/9 میلیارد کاهش 
یافت.  در برخي از کشــورهاي آفریقایي استفاده 
از کیسه هاي نایلوني را به کل ممنوع کرده اند. در 
بنگالدش ، میلیون ها کیســه نایلوني دور انداخته 
شده را عامل مسدود شــدن فاضالب ها مي دانند 
.در انگلیس فروش کیسه هاي قابل استفاده مجدد 
و قابل تجزیه زیستي جایگزین کیسه هاي معوملي 

شده است . 

افزایش صادرات غیرنفتی؛ اولویت نخست برگزاری نمایشگاه 
اصفهان فارما

علی یارمحمدیان، مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با اشاره به رســالت اجتماعی نمایشــگاه اصفهان برای اینگونه 
نمایشگاه ها گفت: امیدوارم نمایشگاه »اصفهان فارما« بتواند به صادرات 
غیر نفتی کشور کمک کند. وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان رتبه دوم 
صنعت داروسازی کشــور را به خود اختصاص داده است و این نمایشگاه 
فرصت مناسبی به شــمار می رود تا صنایع فعال در این حوزه با توجه به 
گستره وســیعی از مخاطبان از جمله دانشــجویان، مسئوالن و مدیران 

دولتی، فعاالن صنعت، اعضای انجمن های علمی و صنفی و متقاضیان اخذ 
پروانه نمایندگی در کالن شهرها، دستاوردها و توانمندی های خود در این 
حوزه را به نمایش بگذارند. یارمحمدیان بیان داشت: صنعت داروی کشور 
نیازمند حرکت به سمت فراملی شدن است، امیدواریم با برگزاری نمایشگاه 

ایران فارما، صنعت داروی کشور از پیشرفت چشمگیری برخوردار شود.
در تولید دارو خودکفا شده ایم

دکتر شیبانی، رییس ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
در آیین افتتاح اولین نمایشگاه اصفهان فارما با اشاره به تولید 9۷ درصد 
داروی مورد نیاز در داخل، افزود: ایران اسالمی در زمینه دارو به خودکفایی 

رسیده  و  ۲ هزار و ۱۰۰ نوع دارو در کشور وجود دارد که از این تعداد، هزار 
و ۷5۰ قلم دارو، تولید داخل کشــور اســت و 85 قلم از داروها با فناوری 
باالی »های تک« و با ارزبری باال هســتند که به دیگر کشورهای دنیا نیز 
صادر می شوند. وی یادآور شد: ۱۰۰   کارخانه داروسازی تولید داروهای 
شیمیایی در کشــور وجود دارد که تعدادی از این کارخانه ها در اصفهان 
است؛ همچنین، در دوران دفاع مقدس ۱۲کارخانه داروسازی در شرایط 

سخت در کشور ساخته شدند.
داروی ایرانی در دستور کار پزشکان

در ادامه، طاهره چنگیز، رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با ابراز 
خرسندی از برپایی اولین نمایشــگاه اصفهان فارما، تصریح کرد: هر بار 
که داروی ســاخت داخل را می بینم با افتخــار آن را خریداری می کنم. 
خوشبختانه،  کشــورهایی که ایران به آنها دارو صادر می کند، عموما از 
کیفیت ابراز رضایت کرده اند. وی تاکید کرد: باید به بازارهایی که ایران هنوز 
به آن ورود پیدا نکرده و از آن غفلت شده، توجه بیشتری شود و این بازارها 
فتح شوند؛ پزشکان نباید به راحتی دست از سر داروی ایرانی بردارند، آنان 
باید فرهنگ مصرف و ترویج داروی ایرانی را در دستور کار خود قرار دهند.

توجه به صادرات دارو
ابوالفضل اصالنی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
برند دارویی ایرانی در کشــورهای منطقه برندی شناخته شده با قیمتی 
مناسب است که باید به عرصه صادرات دارو نگاه بهتری شود تا به جایگاه 
بهتری برسیم. زیرا جایگاه صادرات مناســبی در دارو نداریم و با توجه به 

تاکیدات مقام معظم رهبری باید به صادرات دارو توجه بیشتری شود.
160 تولید کننده داروی گیاهی در کشور

اما آنچه در نمایشــگاه اصفهان فارما بیش از پیش می درخشید، حضور 
شــرکت های تولید کننده داروهای گیاهی بود. جعفر میرفخرایی، دبیر 
انجمن تولیدکننــدگان فرآورده هــای گیاهی-دارویــی گفت: انجمن 
تولیدکننــدگان فرآورده های گیاهی دارویی از ۲۰ ســال پیش در ایران 
راه اندازی شد و در حال حاضر ۱۶۰ تولیدکننده داروی گیاهی در کشور 
فعالیت دارند. وی افزود: برای صنعت داروســازی کشــور زحمات بسیار 
زیادی کشیده شده و همه باید این صنعت را پاس بداریم؛ چراکه داروهای 
گیاهی ایرانی هم ســطح داروهای تراز اول دنیاست.محمود خدادوست، 
مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، برگزاری 
همایش طالی سبز در کنار این نمایشگاه را باعث تقویت رابطه بین صنعت 
و دانشگاه نامید و افزود: تالقی همایش طالی سبز با این نمایشگاه بسیار 
خجسته است و باید بتوانیم با تولید گیاهان دارویی در کشور زنجیره تولید 
دارو را در جهت اقتصاد مقاومتــی و دانش بومی تکمیل کنیم. وی اضافه 
کرد: ۲ هزار و 3۰۰ گونه گیاه ایرانی اثرات دارویی دارند که باید با استفاده 

از ظرفیت طب ایرانی، از این منابع طبیعی استفاده شود.

افتتاح اولین نمایشگاه اصفهان فارما:

استان اصفهان؛ رتبه دوم صنعت داروی کشور

نخستین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته )اصفهان فارما( در اصفهان  و ششمین همایش طالی سبز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان با حضور مقامات مسئول غذا و دارو و فعاالن این عرصه برپا شد. براساس برنامه ریزی های انجام شده، پزشکان متخصص 

در حاشیه این نمایشگاه، به معاینه بازدیدکنندگان از این نمایشگاه به صورت رایگان می پردازند.

عکس  روز 

17 هزار ایرانی ممنوع الخروج هستند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مســئول واحد آموزش همگانی و ارتقاء ســالمت 
مرکز آموزش درمانی الزهرا گفت: ایستگاه سالمت 
به مناسبت هفته جهانی پیشگیری از سرطان در 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( برپا می شود.
محمود نصراصفهانی  اظهار کرد: با پیشگیری های 

الزم می تــوان از مبتــال شــدن به ایــن بیماری 
جلوگیری  کرد.

وی با بیان اینکه ۱8 تا ۲5 بهمن ماه به عنوان هفته 
پیشگیری از سرطان نامگذاری شده است، افزود: 
به همین مناســبت در هفته جهانی پیشگیری از 

سرطان، ایستگاه سالمت در مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا)س( برپا می شود.

مســئول واحد آموزش همگانی و ارتقای سالمت 
مرکز آموزش درمانــی الزهرا )س( هدف از برپایی 
ایســتگاه ســالمت را ارتقای اطالعات شهروندان 
در خصوص این بیماری دانســت و  افزود: در این 

ایستگاه  پرسش و پاسخ و حساس سازی شهروندان 
نسبت به بیماری، غربالگری قند خون، فشار خون و 

... انجام می شود.
وی افزود: همچنین به منظور اطالع رســانی بهتر 
بروشورهایی برای راهکارهای پیشگیری از مبتال 
شدن به سرطان به شرکت کنندگان اهدا می شود. 

ایستگاه پیشگیری از سرطان در بیمارستان الزهرا راه اندازی می شود

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: آمار 
متقاضیان طالق استان اصفهان ۲۰ درصد بیشتر از 

میزان ثبت این واقعه در استان است.
مجتبی ناجی با اشــاره به انجام تعامالت با معاونت 
امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان اصفهان در خصوص ثبت الکترونیکی طالق 
در این استان اظهار کرد: ســامانه ثبت الکترونیکی 
طالق تاکنون در ۱۱ اســتان راه اندازی شده و این 
سامانه از اســفند ماه در اصفهان راه اندازی خواهد 
شد.وی افزود: با راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی 
طالق، افراد متقاضی طالق که دادخواســت طالق 
توافقی یا غیرتوافقی دارند، پــس از ارجاع به دفاتر 
پیشــخوان خدمات قضایی، به مرکــز مداخله در 
خانواده بهزیســتی در خیابان مصلــی ارجاع داده 
می شوند.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان با بیان اینکه پس از ثبــت اطالعات فرد در 
ســامانه، زوجین به مراکز مشــاوره و کلینیک های 

مددکاری سطح شــهر ارجاع داده می شوند، افزود: 
اجرای این طرح در کاهش ورود پرونده های متقاضی 
طالق یا مناقشــات خانوادگی تاثیر بســزایی دارد.

وی در خصوص مداخــالت الزم در این طرح گفت: 
خدمات دهی بــه خانواده هــای نیازمند مداخالت 
مــددکاری و حمایت هــای اجتماعی اســت که از 
طریق مددکاری انجام می شود و پنج جلسه مشاوره 

مددکاری برای آنها در نظر گرفته می شود.  

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: 

آمار متقاضیان طالق ۲۰ درصد بیشتر از میزان ثبت شده است
رییس سازمان ثبت اسناد گفت: بیش از ۱۷  هزار بدهکار 
ممنوع الخروج و هفت هزار و ۱۴۰ نفر ممنوع المعامله 
شدند.احمد تویسرکانی در نشست خبری با خبرنگاران 
با اشاره به صدور ۱۰  میلیون سند در سال جاری گفت: 
5۱۶  هزار واقعه ازدواج به ثبت رســیده که نسبت به 
سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است. در رابطه 
با ۱۴۷ هزار طالق هم چهار درصد افزایش داشــتیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در حوزه  اسناد، امالک و اراضی 
بیش از دومیلیون سند صادر شده که پنج درصد رشد 
داشته اســت.وی با بیان اینکه  بیش از ۷۷  هزار سند 
روستایی و ۱5  هزار ســند موقوفات صادر شده، افزود: 
۲۲ هزار و 8۰۷ ســند نیز برای مسکن مهر صادر شده 
است.رییس سازمان ثبت اسناد از افزایش شش درصدی 
ثبت شــرکت های غیرتجاری خبــر داد و گفت: ۱۴ 
نمایندگی شرکت های خارجی در کشور به ثبت رسیده 
است، 9  هزار و ۱۴۲ شــرکت هم منحل شده اند.وی 
درخصوص ورود ســازمان ثبت به موضوع زمین های 

مفقوده گفت: بر اساس قانون باید این زمین ها متعلق 
به دولت باشد، مگر در مورد زمین هایی که اسناد متقن 
در رابطه با آنها وجود دارد.تویسرکانی تصریح کرد: در 
قانون جامع حدنگار قرار بود نهادهای دولتی این مسئله 
را اعالم کنند، اما این کار تاکنون انجام نشده است.وی  
افزود: دستگاه ها باید مستندات مربوط به حوزه امالک 
را به سازمان ثبت ارائه دهند. اشخاص و افراد از خرید 

زمین های قولنامه ای خودداری کنند. 

رییس سازمان ثبت اسناد:

17 هزار ایرانی ممنوع الخروج هستند

عامل اصلي 7۰ درصد سرقت هاي خرد ، معتادان متجاهر و کارتن خواب هستند

نمایشگاه مد در دانشگاه کابل

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان با بیان اینکه تحقیقات نشان داده عامل اصلي ۷۰ درصد سرقت هاي خرد، معتادان متجاهر و کارتن 
خواب هستند، بر توجه دستگاه ها به موضوع مواد مخدر و آسیب هاي اجتماعي مرتبط با آن تاکید کرد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، 
سرهنگ جهانگیر کریمي در همایش بزرگ معاونین اجتماعي و رابطین سازمان هاي دولتي، با تقدیر از ارتباط و تعامل پلیس با دستگاه هاي 

دولتي گفت: نیروي انتظامي به دنبال این است که عالوه بر  برخورد با مجرم با چرخه وقوع جرم هم برخورد کند. وي افزود: اگر بخواهیم از بازگشت دوباره مجرمان 
به چرخه جرم جلوگیري کرده و کاري کنیم که مجرم به زندگي سالم و عادي خود برگردد، نیازمند حضور و مشارکت همه دستگاه ها هستیم.این مقام مسئول بیان 
داشت: حاشیه ها به کانوني براي مجرمان و خالفکاران تبدیل شده به همین خاطر نیازمند مدیریت حاشیه نشیني هستیم و باید دستگاه هاي مختلفي همچون 

شهرداري، راه و شهرسازي، رسانه ها، سازمان بهزیستي، کمیته امداد و سایر دستگاه ها در این زمینه ورود پیدا کنند.

حادثه

رییس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی 
انتظامی:

دیرکرد جرایم رانندگی سال 
۹۶ بخشیده شد

رییس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی از 
بخشش دیرکرد جرایم راهنمایی و رانندگی خبر 
داد و گفت: شهروندان می توانند اصل جریمه خود 

را تا پایان آذرماه سال 9۷ پرداخت کنند.
ســرهنگ محمد ترحمی اظهار کرد: بخشــش 
دیرکرد جرایم برای یک ســال دیگر با موافقت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تمدید شد؛ اما 
این مهلت برای سال آینده تمدید نخواهد شد.وی 

در مورد بخشش جرایم، گفت: استمرار بخشش و 
تخفیف ها قدرت بازدارندگی را کاهش می دهد با 
این حال مجلس شورای اسالمی ، ارفاق قائل شده 
است؛ ضمن اینکه بخشش دیرکرد جرایم رانندگی 

سال 9۶ در الیحه بودجه دولت دیده شده بود.
وی ادامــه داد: بنابراین تعدادی از شــهروندان 
دیرکرد جرایم را پرداخت نکــرده بودند یا توان 
پرداخت آن را نداشــتند، می توانند با امکانی که 
برای آنان فراهم شــده اســت اصل جریمه را به 
صورت انتخابی تا پایان آذرماه سال آینده بپردازند.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی 
گفت: مبلغ جریمه بیش از یــک میلیون تومان 
خودرو ، برابر قانون قبل از اینکه توقیف شــود به 
راننده اطالع داده می شــود تا نسبت به پرداخت 
جریمه خود اقدام کند در غیر این صورت خودرو 
راننده متخلف ، حتی اگر با خانواده در سفر باشد، 

توقیف می شود.

جزئیات معافیت و کسر خدمت 
فرزندان ایثارگران اعالم شد

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص 
آخرین جزئیات و تصمیم گیری در خصوص طرح 
معافیت و کســری خدمت فرزندان ایثارگران و 
زمان ثبت نام آن ســخن خبر داد.سردار ابراهیم 

کریمی، جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در 
خصوص آخرین وضعیت طرح معافیت و کسری 
سربازی فرزندان ایثارگران اظهار کرد: در پی ابالغ 
مصوبه بهره مندی سالیانه ۲۰ هزار نفر از فرزندان 
ایثارگران از کســر خدمت در طول برنامه توسعه 
ششم و اصرار مجلس شورای اسالمی بر اجرای آن 
و با عنایت به اتمام ثبت نام مرحله اول و پاالیش 
آمار ثبت نام شدگان، اجرای این مصوبه از تاریخ ۲3 
بهمن امسال توسط ستاد کل نیروهای مسلح به 

سازمان نیروهای مسلح ابالغ شد.
جانشــین ســازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح 
کرد: از آنجایی که واجدین شــرایط بهره مندی 
از این تسهیالت در ســال 9۶ که دارای بیش از 
۲۴ ماه ســابقه رزمندگی بــوده، ۱۲۲ هزار نفر 
هستند، براســاس مصوبه، امسال تعداد ۲۰ هزار 
نفر از آنان که دارای بیشترین سابقه هستند، در 
اولویت بهره مندی از این تسهیالت قرار می گیرند.

این مقام ارشد نظام وظیفه ناجا اعالم کرد: مابقی 
افراد در صورت غیر غایب بودن در سال های آتی 
)هر ســال به تعداد ۲۰ هزار نفر( می توانند از این 

تسهیالت بهره مند شوند.
وی گفت: فرزندان مشموالن غیرغایب ایثارگران 
که دارای سابقه رزمندگی به مدت ۲8 و ۲9 ماه 
هستند و یا تلفیق ســابقه رزمندگی، جانبازی و 
آزادگی آنها به ۲8 یا ۲9 امتیاز می رسد، می توانند 
با ارائه مدرک ایثارگری الزم از تسهیالت معافیت 

از خدمت بهره مند شوند.

اخبار

 ثبت اسنادبهزیستی

فردی که با هک کردن ایمیل یکی از شهروندان و تغییر رمز 
عبور آن مانع وارد شدن صاحب ایمیل به حساب کاربری اش 
شده بود توســط ماموران پلیس فتای اســتان شناسایی و 

دستگیر شد.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید 

و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی 
ناشناس ایمیل وی را هک کرده، بررسی موضوع در دستور کارماموران پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مرتضوی افزود: شاکی ادامه داد وقتی برای بررسی ایمیل شخصی ام به آن مراجعه کردم تا ایمیل های واصله 
از دانشجویانم را بررسی کنم نتوانستم وارد ایمیل شوم و خطای پسوورد می داد؛ لذا متوجه شدم فردی ایمیلم را هک 
کرده است.وی تصریح کرد: با انجام اقدامات تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، متهم که از شاگردان شاکی بود 

شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر شد.

دانشجویی که ایمیل 
 استاد خود را 
هک کرد

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت:دریک ســال 
گذشــته ۱۷ هزار نفر در راه های شهری و برون شهری 
کشور و نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز در راه های استان بر اثر 

حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
ســردارمهدی معصوم بیگی اظهار داشت: حفظ امنیت 

که ماموریت مهم و رسالت اصلی نیروی انتظامی به شمار می آید بدون تعامل گسترده با دیگر دستگاه ها 
و اقشار مختلف مردم محقق نمی شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای به دســت آمده در یک سال گذشــته ۱۷ هزار نفر در راه های شهری و 
برون شهری کشور و نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز در راه های استان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست 
دادند، البته نکته مهم این است که بر اســاس تحقیقات به عمل آمده نیمی از جان باختگان خود مقصر 

نبودند.

مرگ ۶۰۰ نفر در 
راه های استان اصفهان 
بر اثر حوادث رانندگی

فرزانه افسر طه
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دست های علیرضای 6 ساله قطع می شود؟
پیشنهاد سردبیر:

حوادث ایران

 جشنواره پخت غذا 
جان  دختر 16ساله  را گرفت  

دادســتان عمومی و انقالب شــوش گفت: در پی 
مرگ یک دختر دانش آموز دبیرستانی در شوش، 
پرونده ای تشکیل شــده و حادثه به صورت ویژه در 
دست پیگیری قضائی است.مصطفی نظری افزود: 
این دختر 16 ســاله که در مقطع دوم متوسطه در 
دبیرســتان دخترانه شــاهد ایثار شوش تحصیل 
می کرد 14بهمن از جشنواره غذایی محل تحصیل 
خود، مقداری مواد غذایی خریداری کرده است. وی 
اظهار داشت: دانش آموز مذکور 15بهمن ماه به علت 
تهوع به بیمارستان نظام مافی شوش مراجعه کرده و 
پس از مداوا راهی منزل شده؛ اما بعد از ساعاتی دوباره 
دچار تهوع شدید شده و برای بار دوم به بیمارستان 

منتقل شده است که در بیمارستان فوت می کند.

 تیراندازی در رامسر
 یک کشته برجای گذاشت

در پی حادثه تیراندازی در روستای لیماک رامسر 
یک نفر کشته شد. محمدصادق شاهنظری، فرمانده 
نیروی انتظامی شهرستان رامسر در گفت وگو با ایسنا 
گفت: ضارب و قاتل حادثه تیراندازی، طی عملیات 
پلیسی درکمتر از سه ســاعت در منطقه چالکرود 
دستگیر شد. شاهنظری خاطرنشان کرد: علت این 

حادثه در دست بررسی است.

 تایید مرگ یک قایق سوار
 در خراسان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد 
از مرگ و مصدومیــت دو قایق ســوار در رودخانه 
خرسان خبر داد. امان ا... جهانبین در این باره افزود: با 
اعالم خبر بروز حادثه برای دو قایق سوار در رودخانه 
خرســان، نیروهای امدادی هالل احمر خود را به  
محل وقوع حادثه رســاندند.جهانبین با بیان اینکه 
جسد یک نفر از قایق سواران از آب گرفته شد، ابراز 
داشت: فرد دوم با تالش تیم امدادی و تیم کوهستان 

دنا نجات یافته و به اورژانس منتقل شد.

سوژه

قتل زن آرایشگر در جهرم
ماموران پلیس با رد یابی تلفن سرقت شده زن 
آرایشگر که سه ســال قبل در شهرستان جهرم 
به قتل رســیده بود، یک مظنــون را در تهران 

شناسایی و بازداشت کردند.
روز دهم دی سال 1393 بود که ماموران پلیس 
شهرستان جهرم استان فارس از قتل زنی جوان  با 
خبر و راهی محل شدند. ماموران در محل حادثه 
که آرایشگاه زنانه ای بود با جسد زن جوانی روبه رو 
شدند که با اصابت ضربات چاقو به قتل رسیده 
بود. بررســی ها حکایت از این داشت که مقتول 
صاحب آرایشگاه است و قتل در ساعت3 عصر در 
حالی رخ داده که زن آرایشگر داخل آرایشگاهش 
تنها بوده است. پس از این حادثه تحقیقات برای 
شناسایی قاتل یا قاتالن زن جوان آغاز شد؛ اما 
ماموران هیچ ردی از عامل یا عامالن حادثه پیدا 
نکردند تا اینکه چندی قبل متوجه شدند تلفن 
همراه مقتول در تهران فعال شده است. سپس 
ماموران تحقیقات تخصصی خود را ادامه دادند تا 
اینکه چند روز قبل مرد میانسالی  که تلفن همراه 
مقتول در اختیار او بود، شناســایی و دستگیر 
کردند. متهم برای تحقیقات به دادســرای امور 
جنایی تهران منتقل شد. وی در بازجویی ها قتل 
زن آرایشگر را انکار کرد و گفت: من مغازه موبایل 
فروشی داشتم تا اینکه چند سال قبل ورشکست 
شدم. از آن روز به بعد کنار خیابان دستفروشی 
موبایل می کنم. چندی قبل مــردی این تلفن 
همراه را برای فروش پیش مــن آورد و من هم 
از او خریدم و به همسرم کادو دادم. مدتی است 
همسرم این تلفن را استفاده می کند و من اصال 
خبر نداشتم که تلفن همراه متعلق به زن جوانی 
است که به قتل رسیده است. وی در پایان گفت: 
من تا کنون اصال به شهرستان جهرم مسافرت 

نکرده ام و از قتل زن آرایشگر هم خبری ندارم.
متهم در پایان جلسه بازجویی برای تحقیقات 
بیشــتر به دســتور قاضی پرونــده در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. 
قرار اســت پس از تحقیقات، متهــم در اختیار 

مأموران پلیس شهرستان جهرم قرار بگیرد

دست های علیرضای 6 ساله قطع می شود؟
پدر علیرضا می گوید از پزشــک ســوال می کنم  اگر دست های 
علیرضا قطع شود سرطان پســرم خوب می شود، جواب می دهد 

نمی دانم. چگونه به قطع دست های پسرک بیمارم رضایت دهم.
دســت های علیرضا هنوز مایه درد اوست. پدرش می گوید: »این 
درد نیست، زجر است. پســرم زجر می کشد«. علیرضا 6ساله که 
برای درمان ســرطان خونش حدود 3ماه پیش در بیمارســتان 
علی اصغر تهران بستری شد، حال نه تنها بیماریش درمان نشده 
که پزشــکان گفته اند برای ادامه درمانش باید دســتان کوچک 

علیرضا قطع شود.
کمتر از یک ماه پیش ماجرای اتفاق ناخوشــایندی برای ســید 
علیرضای 6ساله اتفاق افتاد. پسرک برای درمان سرطان خونش 
از اواسط آبان ماه در این بیمارســتان بستری شد تا تحت درمان 
کموتراپی و شیمی درمانی قرار گیرد؛ اما در جریان تزریق داروی 
شیمی درمانی، رگ هایش دچار پارگی شده و داروی شیمی درمانی 
به زیر پوست پســرک نفوذ می کند و سیاهی مختصری را در آن 
منطقه ایجاد می کند. به گفته پدر علیرضا، ابتدا ســیاهی تنها به 
اندازه یک ســکه بود؛ اما با وجود اینکه این کودک در بیمارستان 
و تحت مراقبت بود، به ایــن زخم اعتنایی نشــد؛ غافل از اینکه 
بیماری که تحت شیمی درمانی است چنان سیستم ایمنی بدنش 
ضعیف می شــود که یک زخم کوچک می تواند به زخمی عمیق 
و کاری بدل شــود. همین طور هم شــد و عفونت آنچنان پشت 
 دســت علیرضا را فرا گرفت که پزشکان مجبور به برداشتن زخم

 شدند.
آخرین اطالعات از خانواده علیرضا از بیمارستان علی اصغر تهران 

اما هنوز هم خوشایند نیســت. پدرش می گوید: »علیرضا چنان 
درگیر عفونت دست شده که با وجود تزریق سه نوبت آنتی بیوتیک 

قوی ضدقارچ در روز باز هم نیاز به قطع دست است.«
 خشم و ناراحتی در صدای پدر علیرضا موج می زند: »می گویند 
اگر جان بچه ات را می خواهی باید دستش را قطع کنیم. چرا؟ چون 
عفونت و شیمی درمانی با هم جمع نمی شود، باید ماجرای دستش 
حل شود که بعد بتوانیم شــیمی درمانی را آغاز کنیم. آخر به چه 
زبانی بگویم این سهل انگاری بیمارستان بود که ما را به این وضع 
کشاند.« او در یک ماه گذشته پزشــکان زیادی را مالقات کرد تا 
شاید بتواند بدون قطع دست علیرضا مشکل عفونت دست را حل 
کند؛ اما حاال همه متفق القول می گویند تنها چاره، قطع دســت 

کودک 6ساله است تا ادامه شیمی درمانی امکان پذیر شود. پدر 
می گوید: »به پزشک می گویم اگر دست هایش قطع شود، سرطان 
پسرم خوب می شود، می گوید نمی داند. من هم نمی دانم در این 
دو راهی خطیری که قرار گرفته ام که به خاطر قصور پزشکی است 
و هیچ چیز جز این نیست چه تصمیمی می توانم بگیرم. چگونه به 

قطع دست های پسرک بیمارم رضایت دهم.«
او برای شکایت از قصور بیمارستان درباره پسرش، وکیلی گرفته تا 
دراین باره اقدامات الزم را انجام دهد؛ اما می گوید: »با وجود اینکه 
خطا از سوی بیمارستان رخ داده اســت؛ اما متاسفانه هیچ کس 
خودش را مســئول نمی داند کــه نهایت تــالش را برای حفظ 

دست های کوچک فرزندم انجام دهد.«

 گــزارش ناپدیــد شــدن »محدثه« بــه پلیس
  آگاهی تبریــز اعالم شــد. پدر دختــرک گفته

  بود ســاعت ســه بعد از ظهر دخترش بــه همراه 
 خواهر بزرگ ترش بــرای خرید از خانه شــان در 
 محله »ایــده لو« خارج شــده بودند کــه دو زن

 ناشناس به آنها نزدیک شده و درفرصتی مناسب 

دختر 3 ساله را با خود برده اند.
 درهمین حال کارآگاهان با بررســی دوربین های 
مداربســته، خودروی پیکان حامــل یکی از زنان 
رباینده را شناسایی و راننده را دستگیر کرده بودند 

که او منکر اطالع از ماجرا شده بود.
 ازســوی دیگر تحقیقات برای شناسایی عامالن 

گروگانگیری به نتایج خوبی رسیده بود، آدم ربایان 
پس از تماس با خانواده دختــرک، او را در یکی از 

بوستان های شهر رها کردند.
ســرهنگ اســماعیل پــور، معــاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامــی آذربایجــان شــرقی 
 گفــت: »فرد ناشناســی بــا خانــواده »محدثه« 
 تماس گرفته و مدعی شــده بود دختر ســه ساله 
 را در یکی از بوستان های نزدیک خانه آنها رها کرده 

است.

با اعالم این موضوع به پلیــس، ماموران کالنتری 
21 تبریز به همراه خانــواده محدثه به محل مورد 
نظر رفته و کودک ســرگردان را در سالمت کامل 

پیدا کردند.«
وی با اشــاره بــه تــداوم تحقیقات در ایــن باره 
افــزود: »پرونده ایــن ماجرا برای ما تمام نشــده 
اســت و با وجود پیدا شــدن کودک ربوده شده، 
 بررســی های ما تا دســتگیری آدم ربایــان ادامه 

دارد. «

آدم رباها دختر 3ساله را در یک بوستان رها کردند؛
 پلیس: ردپای دزدها را داریم

عفونت دست علیرضا در ابتداعفونت دست علیرضا در وضعیت فعلی

حصر وراثت
11/474 آقای مرتضی فاتحی دارای شناســنامه شــماره 156  به شــرح دادخواست به 
کالسه  986/96   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد فاتحی خوزانی به شناسنامه 8365  در تاریخ 1392/10/23  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رقیه 
 شمس خوزانی فرزند قدمعلی، ش.ش30 )همسر( 2- مجید فاتحی خوزانی فرزند محمد، 
ش.ش 275 )فرزند( 3- مصطفی فاتحی فرزند محمد، ش.ش 54 )فرزند( 4- علی حسین 
فاتحی فرزند محمد، ش.ش 66 )فرزند( 5- مرتضــی فاتحی فرزند محمد، ش.ش 156 
)فرزند( 6- عباس فاتحی فرزند محمد، ش.ش 27 )فرزنــد( 7- اقدس فاتحی خوزانی 
فرزند محمــد، ش.ش 240 )فرزند( 8- طلعــت فاتحی خوزانی فرزنــد محمد، ش.ش 
174 )فرزند( 9- طیبه فاتحــی خوزانی فرزند محمــد، ش.ش 11328 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6808 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )189 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/475 آقای مرتضی فاتحی دارای شناســنامه شــماره 156  به شــرح دادخواست به 
کالسه  985/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه شمس خوزانی به شناسنامه 30  در تاریخ 1396/3/25  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی فاتحی فرزند 
محمد، ش.ش 54 )فرزند( 2- مجید فاتحی خوزانــی فرزند محمد، ش.ش 275 )فرزند( 
 3- علی حسین فاتحی فرزند محمد، ش.ش66 )فرزند( 4- مرتضی فاتحی فرزند محمد، 
ش.ش 156 )فرزنــد( 5- عباس فاتحــی فرزند محمــد، ش.ش 27 )فرزند( 6- اقدس 
فاتحی خوزانی فرزند محمد، ش.ش 240 )فرزند( 7- طیبه فاتحی خوزانی فرزند محمد، 
ش.ش 11328 )فرزند( 8- طلعت فاتحی خوزانی فرزنــد محمد، ش.ش 174 )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: 6809 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )180 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/476 شماره: 960720671600123 - 96/11/16  خانم وصف خانم سامری فرزند 
محمد به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 87/4056 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 412 دفتر 69 امالک ذیل ثبت 
28889 به نام جمشید روح اللهی ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
قطعی 62880-85/12/10 دفترخانه 91- اصفهان بنامبرده فوق انتقال قطعی شده است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی 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( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 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 ســند با  ارائه کننده 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: 6792  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )221 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/486 خواهان ابوالقاسم امینی دادخواستی به خواســته پرداخت وجه یک فقره چک 
به میزان دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان به طرفیت خوانده 1- مهدی 
اشنی عسگری به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان تیران وکرون تسلیم نموده 

که پس از ارجاع به شماره 799/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/01/15 روز 
4 شنبه ساعت 11 صبح تعیین گردیده علی هذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 
و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج 
 خواهد شد. م الف: 487  شعبه دوم  حقوقی شــورای حل اختالف تیران )177 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/473 شــماره صادره:1396/04/464391-1396/11/16 نظر به اینکه سید حسین 
جاللی چیمه رودی فرزند سید حسن با ارائه یک برگ استشهادیه به شماره 8508 مورخ 
1396/11/15 که امضا شهود آن به تایید دفتر خانه اسناد رسمی شماره 25 نطنز رسیده 
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ششــدانگ یکباب انبار پالک 3382 فرعی از شماره 
25- اصلی واقع در چیمه جز بخش 10  حــوزه ثبتی نطنز که ذیل ثبت 8460 صفحه 28 
دفتر 22 و به شماره چاپی 440975 سر س الف سال 90 به نام سید حسین جاللی چیمه 
رودی فرزند سید حسن صادر و تسلیم گردیده است که در اثر جابجایی اثاث منزل مفقود 
گردیده و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 592 عباسعلی عمرانی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)234 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/435 شماره صادره : 1396/42/464640 - 1396/11/16 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه زمین محصور پالک شماره 4483/87 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد هادی توکل زاده  و جعفر توکل زاده فرزندان 
مانده علی) وراث نرجس خاتون نرگس دستجردی( 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 1396/12/16 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 35889 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

11/121 اجرای احکام حقوقی شــعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 962436 ج / 11 له خانم ندا امینــی و علیه آقای علی 
نوروزی مبنی بر مطالبه چهارصد عدد ســکه بهار آزادی بابــت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1396/12/19 ســاعت 9/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک دســتگاه پراید و 
شماره انتظامی 447 س 82 ایران 13 که توسط کارشــناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی  شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ فجر در مسیر فرودگاه 
مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 

آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. مشخصات 
اتومبیل موضوع مزایــده: اینجانب از اتومبیل ســواری پراید GTXI به رنگ ســفید 
 روغنی مدل 1385 به شماره 13-447 س 83 شــماره موتور 1710005 و شماره شاسی
 S 14122285948257 در پارکینگ فجر در مسیر فرودگاه بازدید نمودم. اتومبیل از ناحیه 
بدنه راست رنگ شده بعلت متوقف بودن در پارکینگ الستیکها و باطری آن فرسوده بیمه 
نامه آن در شرف اتمام است ) تا تاریخ 96/9/28 می باشد( با توجه به وضعیت موجود میزان 
قیمت پایه آن در حال حاضر مبلغ شصت و پنج میلیون ریال معادل ) شش میلیون و پانصد 
هزار تومان( تعیین و برآورد می گردد. م الف: 33596 اجرای احکام شعبه 11 حقوقی 

دادگستری اصفهان )286 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

11/273 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963700 ج/ اول له خانم مهری کرمانی با وکالت علی اعرفی و علیه 
آقای علیرضا ابراهیمی مبنی بر مطالبــه مبلغ 6/602/379/997 ریال و 330/119/000 
ریال نیم عشــر دولتی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حــق االجرای دولتی در 
 تاریخ 96/12/19 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه
 زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 3/978 ســهم از 72 سهم از پالک ثبتی 3 فرعی از 841 
اصلی بخش 5 با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی 
آقای علیرضا ابراهیمی و اکنون در تصرف مالکانه علیرضا ابراهیمی می باشــد توســط 
 کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار 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 یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
 باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــای اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. 
اوصاف ملک مورد مزایــده: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه 25 شــهید برزگری، 
ســاختمان توحید، 1- تمامی 3/987 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ عرصه و اعیان 
پالک ثبتی 841/3 مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی قطعه 3 واقع در بخش پنج ثبت 
 اصفهان در صفحه 214 دفتر امالک 1305 ذیل شماره 242573 با کاربری مسکونی بنام 
علیرضا ابراهیمی فرزند محمد علی ثبت و سند مالکیت آن به شماره سریال 182430 هـ 
91 صادر و تسلیم گردیده است. همچنین تمامی 3/978 سهم از مشاع 72 سهم ششدانگ 
عرصه و اعیان پالک ثبتــی 841/31 واقع در بخش پنج اصفهــان در صفحه 217 دفتر 
امالک 1305 ذیل شماره 242574 بنام آقای علیرضا ابراهیمی فرزند محمد علی ثبت و 
سند مالکیت به شماره سریال 182639 هـ 91 صادر و تسلیم گردیده است. 2- ششدانگ 
پالک ثبتی 841/31 به مساحت 348/87 متر مربع و ششدانگ پالک 841/3 به مساحت 
362 متر مربع می باشــد که هر دو پالک در هم ادغام گردیده و یک بلوک ساختمان در 
محدوده دو پالک احداث گردیده است. که این بلوک ساختمان بصورت شمالی و جنوبی 
در 6 طبقه که طبقه اول 3 واحد و دوم و ســوم و چهارم هر کدام 4 واحد و طبقه پنجم نیز 
4 واحد و طبقه ششم 2 واحد و جمعا هر شــش طبقه دارای 21 واحد مسکونی و پارکینگ 
 B6 و انباری می باشند. 3- واحد مورد ارزیابی واقع در طبقه سوم) دوم روی پیلوت واحد
جنوبی به مساحت 148 متر مربع اسکلت ســاختمان بتون آرمه سقف ها تیرچه و بلوک و 
دارای سالن ناهار خوری و آشپزخانه ســرهم و سه اطاق خواب و سرویس های بهداشتی 
و تراس می باشد دارای کف ها پارکت و نمای خارجی آجرنما ساب می باشد. کف تراس 
آلومینیوم و بدنه اطاق خوابها کنتیکس سازه دیوارهای داخلی سالن- چوبکاری و سنگ 
کرافت دارای گرمایش پکیج و سرمایش کولرآبی- دارای کنتور برق جداگانه و انشعابات 
آب و گاز مشترک سرویس های بهداشتی و آشــپزخانه کف سرامیک و بدنه کاشیکاری 
– ســقف ها گچکاری- کناف کاری وگچبری- دربهای داخلی چوبی- عمر ساختمان 
 18 سال- استحکام ساختمان مطلوب و ســهل البیع است که با توجه به موقعیت محل و
 قیمت های عادله زمان مباشرت به کارشناســی و اینکه تاکنون تفکیک نشده و بصورت 
مشــاع می باشــد و طبق اظهارات طرفین دارای پارکینگ و انباری مســقف می باشد.
در حال حاضر طبــق قیمت روز ارزش یک واحــد آپارتمان واقع در طبقــه 3 غربی دوم 
روی پیلوت واحد B6 جنوبی به مســاحت 148 متر مربع با مشخصات قید شده باال مبلغ 

 5/920/000/000 ریال بــه عبارت پانصد و نود و دو میلیون تومــان برآورد و اعالم نظر 
می گردد. م الف: 34795 اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری اصفهان )643 

کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836608526 ابالغنامــه:  شــماره   11 /464
9609986793300009 شماره بایگانی شــعبه: 961171  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای تقی دربندی، خواهان  خانم صغری غالمی دادخواستی به 
طرفیت  خوانده  آقای تقی دربندی به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوسی- طبقه 2 - اتاق 202(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793300009 
شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1396/12/23 و ساعت 8 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:36123 شعبه 6  دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/488 خانم زهرا عباسی دهنوی دارای شناسنامه شــماره 67  به شرح دادخواست به 
کالسه  974/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین عباسی دهنوی به شناســنامه 1761  در تاریخ 1393/1/7  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مرتضی 
 عباسی دهنوی فرزند حسین، ش.ش 57 )فرزند( 2- رمضان عباسی دهنوی فرزند حسین، 
ش.ش 95 )فرزند( 3- علی عباســی دهنوی فرزند حسین، ش.ش 543 )فرزند( 4- اکبر 
عباسی دهنوی فرزند حســین، ش.ش 14 )فرزند( 5- خدیجه عباســی دهنوی فرزند 
حسین، ش.ش 16 )فرزند( 6- صغرا عباســی دهنوی فرزند حسین، ش.ش 97 )فرزند( 
7- زهرا عباسی دهنوی فرزند حسین، ش.ش 67 )فرزند( 8- فاطمه عباسی دهنوی فرزند 
حسین، ش.ش 48 )فرزند( 9- کبری عباسی دهنوی فرزند حسین، ش.ش 22 )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: 6806 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )194 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/526 شماره: 96/2027034454-96/11/18 چون خانم فاطمه معتمدی فرزند محمد 
با وکالتنامه شماره 13962 مورخه 96/11/04 دفترخانه 190 اصفهان از طرف آقای باقر 
خشایار فرزند محمد جواد مالک ششــدانگ پالک 15191/1786 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده 
که ســند مالکیت پالک مزبور در صفحه 277 دفتر اول فرد امــالک ذیل ثبت 149 بنام 
آقای باقر خشایار سابقه ثبت و سند مالکیت چاپی شماره 100003 صادر و تسلیم گردیده 
است و به موجب نامه شماره 37925 مورخه 82/09/26 اجرای ثبت در بازداشت می باشد 
و اعالم نموده که ســند بعلت جابجایی مفقود شده  و درخواست صدور سند المثنی نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 36153  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )225 کلمه، 

3 کادر(
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دلبری کوتینیو از والورده؛ 
هرجابخواهدبازیمیکنم

کوتینیو گفت: »امیــدوارم اولین گلــم را برای 
بارســلونا به ثمر برســانم؛ اما هنوز نمی دانم که 
چگونه آن را جشن بگیرم. بیشتر بازی هایم را در 
طول دوران ورزشی در سمت چپ بازی کرده ام؛ 
اما فکر می کنم توانایی بازی کردن در همه پست ها 
را دارم و این موضوع واقعا به والورده و سیســتم 
مورد نظر او بستگی دارد؛ اما من آماده حضور در 
هر پستی هستم. عالقه مند به انتقال به بارسلونا 
بودم؛ اما با وجود تالش فراوان در تابســتان این 
اتفاق ممکن نبود، پس 
با صبوری و تالش 
زیــاد در ترکیب 
لیورپول برای 
یــی  نها
شدن این 
ل  نتقــا ا

صبر کردم.«

مجتبی در انتظار رفتن افتخاری

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان 

دخیابرایتمدیدقراردادش
خواستارافزایشحقوقشد

دخیا برای تمدید قرارداد خواســتار افزایش 
حقوق خود به شــکلی قابل توجه است. سان 
مدعی شــده اســت دیوید دخیا برای تمدید 
قرارداد خود با شــیاطین ســرخ خواســتار 
دستمزدی در حدود ۳۷۵ هزار پوند در هفته 
است. او سال ۲۰۱۵، قراردادش را با شیاطین 
ســرخ تمدید کرد و در این قرارداد که تا سال 
۲۰۱۹ اعتبار دارد، دخیــا هفته ای ۲۱۰ هزار 
پوند دریافت می کند ولی اکنون برای 
تمدید قرارداد، خواستار مبلغی 
در حدود ۳۷۵ هزار پوند است 
)قبل از مالیات(. گفته می شود 
پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار پوند به 
سانچز برای دســتمزد هفتگی، 
موجب شده تا دخیا به فکر ارائه 
درخواســت ایــن 

چنینی باشد. 

حمایتسرمربیبارسلونا
ازکونته

کونته در آستانه اخراج توسط چلسی قرار دارد 
و تیمش با وجود قرار گرفتــن در رده چهارم، 
نتایج ضعیفی در هفته های اخیر کسب کرده 
که از جمله آنها می توان به دو شکســت پیاپی 
اشــاره کرد. حال والورده که در چمپیونزلیگ 
مقابل کونتــه قــرار می گیرد، بــه تمجید از 
ســرمربی ایتالیایی پرداخت. او گفت:»شــما 
پیش بینی بزرگی انجام می دهیــد، زیرا تا به 
اینجا هنوز اتفاقی رخ نداده است. می خواهید 
به شــما بگویم که چــه اتفاقــی در آینده رخ 
خواهد داد؟  در حال حاضر هیــچ اتفاقی رخ 
نداده است. سرمربی چلســی کسی است که 

فصل گذشــته با این تیم قهرمان 
لیگ برتر شــد، جام های زیادی 

کسب کرده و 
کارنامه درخشانی دارد. 
زیاد الزم نیست به این 

موضوع فکر کرد.

در شرایطی که خیلی ها منتظر خداحافظی مجتبی جباری از دنیای 
فوتبال هستند، شماره 8 شــاکی نه تنها برنامه ای برای خداحافظی 
ندارد بلکه می خواهد دوباره پیراهن استقالل را بپوشد؛ البته فکر نکنید 
که مشکل او با افتخاری حل شده که این امر جزو محاالت است. آنطور 
که خبر ورزشی نوشته، مجتبی منتظر رفتن افتخاری از استقالل است 

و اگر این اتفاق رخ دهد او  دوباره پیراهن تیم محبوبش را می پوشد.

مجتبیدرانتظاررفتنافتخاری
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ردپایتحریم
درالمپیکزمستانی

بازی های المپیک زمســتانی ۲۰۱8 یک رویداد 
چندورزشی برای ورزش های زمســتانی مانند 
اسکی است که برنامه ریزی شده است از ۹ فوریه 
تا ۲۵ فوریه ۲۰۱8 در شــهر پیونگ چانگ کره 

جنوبی برگزار شود.
آژانس خبری یونهاپ متعلق به کره جنوبی،  خبر 
داد که به ورزشــکاران اهل کره شمالی و ایران، 
گوشی های هوشمند سامســونگ که قرار است 
به صورت رایگان به کلیه ورزشــکاران حاضر در 
مسابقات اهدا شود، تعلق نمی گیرد. گفته شده 
که مسئوالن رسمی مسابقات از بیم اینکه با این 
کار، تحریم های بین المللی نقض شــود، چنین 

تصمیمی را اتخاذ کرده اند.
شرکت سامســونگ، تصمیم گرفته که ۴۰۰۰ 
عدد از گوشی های گلکسی نوت 8 خود را به تمام 
ورزشکاران حاضر و مســئوالن رسمی تیم های 
حاضر در مسابقات اهدا کند؛ اما ۲۲ ورزشکاری 
که نماینده دو کشور ایران و کره شمالی هستند 
به دلیل آنچه که احتمال نقض تحریم هاست، از 

این گوشی ها بهره مند نخواهند شد.

در حاشیه

آرزویژاویهرناندز
برایلیونلمسی

ژاوی هرنانــدز در مورد قرارداد جدید مســی 
نگــران نیســت. ژاوی در مورد آینده مســی 
گفت:ما آنطور که مدیر بارســلونا گفته است 
) در مورد تمدید مســی ( مطمئن نیستم؛ اما 
برای من این کار انجام شده است . لیونل مسی 
به بارســلونا نیاز دارد و بارسلونا هم مسی . اگر 
مســی در تمام عمر در بارســلونا بماند بسیار 
خوب خواهد بود. به عنوان یک عضو بارسلونا 
 عالقه دارم که مســی برای تمــام دوران خود 
) تا بازنشستگی ( در بارسلونا بماند زیرا ماندن 
او  باعث می شود ما شانس بیشتری برای برنده 
شدن عناوین قهرمانی داشته باشیم ، او بهترین 

بازیکن تاریخ است .
نا  رســلو خــوب کار می کند و با
تواند بهتر هم عمل البتــه می 
این فصــل برای آنها کند . آغاز 

چشمگیر است . فکر 
می کنم تیم 
خــوب کار 

می کند. 

پیشخوان

 قدرت نمایی سرخ ها

شــفر علیه جــادوی 
جادوگر

طوالنی ترین جشــن 
قهرمانی

شــفر: برای قهرمانی  
دیر رسیدم

 چراغ سبز کی روش به 
ازبک ها

سرمربی تیم تراکتورســازی به خوبی همه اتفاقات را زیر 
نظر دارد.تراکتورسازی با هدایت ارطغرول ساغالم موفق 
شد دربی تبریز را با نتیجه دو بر یک به سود خود به پایان 
برساند. در پایان این دیدار و زمانی که تراکتوری ها دست 
در دســت هم به همراه اعضای کادر فنی در حال نزدیک 

شدن به تماشاگران برای تقدیر از آنها بودند ارطغرول ساغالم سریعا متوجه غیبت دروازه بان برزیلی تیمش 
شده و به آن واکنش نشان داد.

آلمیدا، دروازه بان برزیلی تیم تراکتورســازی کــه در آن لحظه در حال خوش و بش بــا هموطن خود بود با 
درخواست ارطغرول ســاغالم مواجه شد که از وی خواســت به جمع هم تیمی هایش بپیوندد. اعضای کادر 
 فنی و بازیکنان تراکتورسازی زمانی که این صحنه را مشاهده کردند به شدت از حواس جمعی این سرمربی 

ترکیه ای به وجد آمده بودند.

ساغالم
همهاتفاقاترا
زیرنظردارد
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نوبت اول

شرکت برق منطقه ای اصفهان

بانوی دونده اصفهانی از مشکالت می گوید:

هیئت حمایت نمی کند؛ جایی برای تمرین ندارم
مسابقات را چطور دیدید؟

 در این دوره از مسابقات که به میزبانی ایران برگزار شد ماده 6۰ متر  با ۱8 دونده بیشترین نفرات 
شرکت کننده را داشــت و از آنجایی که بهترین دوندگان آســیایی از جمله قهرمان آسیا در این 
رقابت ها حاضر شده بودند، مسابقات در سطح خوبی برگزارشد و حتی ورودی جهانی  نیز در این 
رقابت ها به دست آمد ولی  با وجود اینکه پیش از رقابت های خیلی ناامیدم کرده بودند و از باال بودن 

سطح این رقابت ها مرا ترسانده بودند، توانستم به مدال برنز دست یابم.
از نتیجه کسب شده رضایت دارید؟ 

هدف من برای حضور در این مسابقات کسب مدال بود و با وجود اینکه  کسی امید به کسب مدال من 
نداشت و دوندگان این ماده  رقابت تنگاتنگ با یکدیگر داشتند به طوری که صدم ثانیه رنگ مدال را 
تغییر می داد، توانستم روی سکو بروم که  درمجموع از این نتیجه ای که کسب کردم رضایت دارم 
هرچند اگر مسابقات در روز نخست برگزار می شد می توانستم رکورد بزنم و شاید مدال بهتری 

را به دست آورم ولی به دلیل برخی از مسائل فنی مسابقات ماده 6۰ متر به روز دوم موکول شد.
تمرینات  برای حضور در این رقابت ها به چه صورت بود؟

دوومیدانی تمرینات ســختی دارد و کال این ورزش انگیزه زیادی برای ادامه دادن می خواهد و 
تمرین های ما هیچ وقت قطع نمی شود، من برای شرکت در این رقابت ها هر روز ، روزی دو نوبت 
تمرین می کردم تا بتوانم خودم  را به شرایط مسابقات برســانم. ملی پوشان دوومیدانی همه از 

نداشتن مربی حرفه ای می نالند.
مربی دلخواهت را داری؟

من االن یک مربی دارم که در اصفهان با ایشان تمرین می کنم و تا االن نتیجه خوبی هم گرفته ام. 
قطعا اگر مربی خارجی باشد که سطح علمی باالیی داشته باشد خیلی بهتر است؛ اما تا االن خوب 

نتیجه گرفته ام.
بیشترین مشکالتی که با آنها دست و پنجه می کنی، چیست؟

بیشتر مشکالتم واقعا مالی است و اینکه اسپانسر نداریم ،خیلی اذیت کننده است؛ اما نداشتن جای 
خوب برای تمرین بیشتر اذیتمان می کند.

با توجه به اینکه در این رقابت ها توانستید مدال برنز را کسب کنید چه برنامه ای برای 
آینده دارید؟

مرداد ماه سال آینده بازی های آسیایی ۲۰۱8 جاکارتا را پیش رو داریم؛ اما هنوز از برنامه فدراسیون 
در مورد این مسابقات اطالعی ندارم. امیدوارم با نتیجه ای که در مسابقات دو و میدانی داخل سالن 
قهرمانی آسیا گرفتم، از سوی فدراسیون برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا حمایت شوم، 
چون رقبای من در بازی های آسیایی جاکارتا همین نفراتی بودند که در مسابقات داخل سالن نیز 

حضور داشتند.
بعد از این مسابقات گالیه هایی از هیئت دو ومیدانی اصفهان داشتید چه صحبتی در 

این باره دارید؟
من با هزینه شخصی و کمک خانواده ام در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کرده ام و حامی مالی 
نداشته ام و دیگر از هیئت دومیدانی اصفهان انتظاری ندارم شاید آنها نمی توانند به من کمک کنند 
ولی از معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تشکر می کنم که 
سالن بدنسازی را دراختیارم قرار دادند و شرایط را برای تمرینات فراهم کردند تا اینکه توانستم در 

میان بهترین های آسیا روی سکو بروم.
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سمیه مصور  
در حالی که کمتر کسی روی مدال فرزانه فصیحی حساب باز کرده 
 بود، دونده ملی پوش اصفهانی توانست در هشتمین  دوره رقابت های

 دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا روی سکو برود و افتخاری دیگر 
برای بانوان سخت کوش اصفهانی در صحنه ورزش رقم بزند. فصیحی 
که به طور اتفاقی و به اجبار معلم ورزش مدرسه پایش به دوومیدانی باز 
شده، سال گذشته در سن ۲۳ سالگی توانست رکورد دوی 6۰ متر داخل 
سالن ایران را با ثبت ۷/۳۵ ثانیه جابه جا کند و جواز حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا را به دست آورد؛ هر چند آن رقابت ها به طوری که خودش 
می خواست پیش نرفت ولی تجربه حضور در آن رقابت ها سبب شد تا 
امسال نتیجه تالشش را ببیند و مدال برنز مسابقات دوومیدانی داخل 
سالن قهرمانی آسیا را به دست آورد. با او که این روزها فاصله چندانی با 
رکورد جهانی ندارد به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن در ادامه می آید:
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همزمان با ۱۰ استان کشور برنامه  فاطمه کاویانی
ملی بازآفرینی محالت ناکارآمد 
شهری در اصفهان آغاز شد . این جلسه که  با دستور رییس جمهور )که از 
طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی برگزار شد( برنامه ملی بازآفرینی شهری 
در هشت استان کشور شامل اصفهان، آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، 

کردستان، مازندران، فارس و همدان آغاز شد.
براســاس این برنامه در استان اصفهان قرار اســت عملیات اجرایی در 
5۰2واحد مسکونی در شهرهای مختلف استان اصفهان آغاز شود که از 
آن جمله می توان به محالت صدره،  سرفره و سرچشمه در کاشان، همت 

آباد در شهر اصفهان و خوزان در خمینی شهر اشاره کرد.
این برنامه با رویکرد و سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد 
و توسعه شهرها، پاسخگویی به چالش های برآمده از تغییرات و نیازهای 
نسل جدید، کاهش فقر شهری، ارتقای تاب آوری شهری، ارتقای هویت 

و منزلت مکانی و افزایش حکم روایی محلی در حال انجام است.
برآورد کل بودجه مورد نیاز در اجرای این طرح برای پنج سال ) از سال 
۱396 تا ۱4۰۰ ( جمعا ۱23 هزار میلیارد تومان می باشد که قرار است 
38 هزار میلیارد تومان از سوی دولت، 48 هزار میلیارد تومان از سوی 
بخش خصوصی و 37 میلیارد تومان از سوی شهرداری ها برای اجرای 

این پروژه تامین شود.
در مجموع این طرح ها با 9۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و با مشارکت 

45 درصدی بخش خصوصی اجرا می شود. 

شرایط  بد مسکونی برای19میلیون نفر ایرانی
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرســازی ازطریق ویدئو کنفرانس دو 
هزارو 7۰۰ محله در 543 شهرو ۱4۱ هزار هکتار  محالت شهری کشوری 
را فرسوده وناکارآمد دانست و گفت: هم اکنون ۱9 میلیون نفر در شرایط 

بد مسکونی در کشور زندگی می کنند.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ۱9 میلیون نفر در کشــور با پدیده 
بد مســکنی مواجه هســتند، گفت: چالش اصلی کالنشــهرها کمبود 
زیرساخت ها بین مرکز شهر و حومه شهرهاست، اگر حمل و نقل سریع 
و روان و ریلی وجود داشته باشد، تاثیر مستقیمی بر تقاضای مردم برای 
زندگی در حومه شهر خواهد داشت. وی اضافه کرد: در برنامه بازآفرینی 
شهری به عنوان بزرگ ترین برنامه توسعه شهری تاریخ ایران، دو برنامه 
پنج ســاله داریم که در برنامه اول یک هزار و 334 محله برای بازسازی 

انتخاب شده است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: درگام نخست به دنبال آفرینش مجدد 
عناصر استخوان بندی محله ها هستیم، متناسب سازی زندگی با دوران 
معاصر، دسترسی ساکنان به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید و توزیع 
خدمات محله ای، گام هایی است که باید در بازآفرینی بافت های فرسوده 

مورد توجه قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای تحقق این پنج برنامه نیاز به 75 
هزار میلیارد تومان اعتبار ظرف مدت پنج سال داریم که بخش عمده ای 
از این مبالغ هم اکنون نیز در بودجه دستگاه های مربوطه پیش بینی شده 

است، از این رو نیاز به تخصیص عمده نداریم. آخوندی خاطرنشان کرد: 
سیاست های ابالغی رییس جمهور، تمام دستگاه های ذی ربط را مکلف 
می کند که 3۰ درصد منابع خود را در این محلــه ها هزینه کند، برای 
تامین کسری ها درخواست ما تخصیص ساالنه یک هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان برای پنج برنامه ذکر شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ 
تسهیالت بانک ها ۱8 درصد است که در عمل بیشتر هم می شود، اما در 

طرح بازآفرینی شهری نرخ این تسهیالت به یک سوم کاهش می یابد.
همکاری25 دستگاه اجرایی برای یک طرح ملی

اســتاندار اصفهان در این جلســه با بیان اینکه طرح موجود یک برنامه 
مفید و موثری است که در جهت احیای بافت فرسوده به صورت پایدار 
گام برمی دارد، عنوان کرد: 25 دســتگاه اجرایی به شــکل ویژه وزارت 
شهرسازی و شهرداری ها همکاری الزم را خواهند داشت و در این میان 
رقم های اســتان اصفهان در اجرای این طرح نسبت به سایر استان های 

کشور بسیار بیشتر است.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه در این اســتان ۱3 هزار هکتار بافت 
فرسوده وجود دارد که ۱۰ درصد بافت فرسوده کشور را شامل می شود، 
گفت: دولت براساس برنامه ششم توسعه ساالنه بیش از 27۰ محله بافت 
فرسوده را باید احیا کند که سهم استان اصفهان در احیای بافت فرسوده 
در طول برنامه ششم 53 محله است. ۱۰ درصد از اراضی شهر اصفهان 
بافت فرسوده اســت که در این محدوده 27 درصد جمعیت اصفهان در 
آن ساکن هستند و ساکنان آن از برخی مواهب زندگی سالم در شرایط 

کامل برخوردار نیستند.
وی تاکید کرد: بافت های فرسوده که به دالیل مختلف در شهرها وجود 
دارند دارای اشکاالت متعددی هستند که به صورت میانگین از خدمات 
شهری پایین تری نسبت به سایر مناطق شهرها بهره مند می شوند. دولت 
بنا دارد تا سکونت گاه های مردم را به ویژه در شهرها به جای امن، آرام و 
دریافت خدمات بهتر تبدیل کند، این توجه به بافت های فرسوده و توسعه 
عمران در این بافت ها می تواند به اشــتغال و توسعه صنعت ساختمان و 
ساختمان سازی کمک کند چرا که سهم زیادی از اقتصاد کشور در صنعت 

ساختمان خالصه می شود و می تواند در رونق اقتصادی اثرگذار باشد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه بافت تاریخی اصفهان شرایط ویژه ای را در 
کاربری، ارتفاع و مسائلی از این قبیل ایجاب می کند، اظهار داشت: برخی 
از این بافت ها، هم بافت های روستایی هستند که در طول زمان به شهرها 
متصل شده اند و استانداردهای الزم را رعایت نکرده اند که برای بازآفرینی 
آنها احتماال باید به صورت کامل برچیده و سپس احیا شوند این در حالی 
است که بافت فرسوده حاشیه ای، میانی و ناهمگون شهری را از دیگر انواع 

بافت های موردنیاز در بازآفرینی شهری است.

برنامه ملی بازآفرینی محالت ناکارآمد شهری در اصفهان آغاز شد؛

آغازعملیات اجرایی برای 502 واحد مسکونی استان 

احداث 58 پروژه آموزشی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

آیین میهمانی الله ها در گلزار 
شهدای اصفهان برگزار شد

آیین معنوی عطرافشانی و گلباران مزار مطهر 
شهیدان همزمان با سراسر کشــور و  با حضور 
خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران و مردم 
شهیدپرور استان روز پنجشنبه  از ساعت ۱4 و 
3۰ دقیقه در بیش از 93۰ گلزار شــهید استان 

اصفهان نیز برگزار شد.
آیین  میهمانی الله ها در گلستان شهدای شهر 
اصفهان همراه با برنامه هــای متنوع فرهنگی 
است و در پایان مزار مطهر شهدا توسط بالگرد 

عطرافشانی و گلباران  شد.

۳ فروند هواپیما در پایگاه 
شهید بابایی عملیاتی شدند

همزمان با سالروز بیعت کارکنان نیروی هوایی 
با امام راحل )ره( و روز نیــروی هوایی ارتش، 
3  فروند هواپیمای جنگی و آموزشی زمینگیر 
شده، در پایگاه شهید بابایی اورهال و عملیاتی 

شدند.
فرمانده پایگاه شهید بابایی در مراسم رونمایی از 
هواپیماهای بازآماد شده، اظهار داشت: با اورهال 
3 فروند هواپیمای اف۱4، اف 7 و پی ســی 7، 

ظرفیت عملیاتی پایگاه هوایی افزایش یافت.
امیر سرتیپ دوم خلبان محمد جعفر تک با بیان 
اینکه دشمن گمان می کرد با تحریم هایی که به 
زعم خودش فلج کننده است، می تواند بخشی 
از توان دفاعی ما را زمین گیر کند، افزود: غیرت 
و تالش شبانه روزی کارکنان نیروی هوایی در 
این پایگاه و ســایر پایگاه های هوایی نشان داد 
این تحریم ها بی نتیجه اســت.وی اضافه کرد: 
تالش برای اورهال پرنده های زمین گیر شــده 
براســاس منویات مقام معظــم رهبری درباره 
اقتصاد مقاومتی و ضرورت حفظ بیت المال در 
دستور کار قرار دارد.فرمانده پایگاه شهید بابایی 
اظهار داشت: هواپیمای پی سی 7، که سال 95 
زمین گیر شــده بود در مدت یک سال و صرف 
5 هزار نفر ســاعت به مرحله عملیاتی شــدن 
بازگشت و همچنین جنگنده اف 7 نیز سال 92 
زمین گیر شد و پس از مراحل اورهال و پس از 
چهار مرحله پرواز آزمایشی مجددا عملیاتی شد.

ســرتیپ دوم خلبان محمد جعفر تک با اشاره 
اورهال جنگنــده اف ۱4، افزود: مراحل بازآماد 
این پرنده از بهمن سال گذشته آغاز شد و پس 
از طی مراحل مختلف در دی ماه ســال جاری 
پرواز آزمایشی آن انجام شد و به چرخه عملیاتی 

نیروی هوایی ارتش بازگشت.

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در اصفهان اعالم شد

ستاد دهه مبارک فجر استان اصفهان مسیرهای 
هشتگانه راهپیمایی یوم ا... بیست و دوم بهمن را 

در شهر اصفهان اعالم کرد.
 راهپیمایی 22 بهمن ماه 96 از ساعت 9 صبح 
در اصفهان از هشت مســیر اصلی زیر به سوی 
میدان حضرت امام خمینی)ره( انجام می شود.

مسیرشماره 1: مسجد مصلیـ  میدان قدس 
ـ خیابان هاتفـ  میدان امام علی)ع(ـ  چهارراه 

شکرشکنـ  خیابان حافظـ  میدان امام )ره(
مسیر شماره 2: مســجد آیــت ا... خادمیـ  
میدان شهداـ  خیابان چهارباغ پایینـ  میدان 
امام حسین )ع(ـ  خیابان سپاهـ  میدان امام )ره(

مسیر شماره ۳: مسجد صاحب الزمان)عج(ـ  
خیابان صاحب الزمان)عج(، چهارراه ولی عصرـ  
میدان احمد آبادـ خیابان احمدآبادـ  چهارراه 

شکرشکنـ  خیابان حافظـ  میدان امام )ره(
مسیر شماره ۴: مســجد نوربارانـ  چهارراه 
نوربارانـ  خیابان شریف واقفیـ  چهارراه نقاشی 
ـ چهارراه شکرشــکنـ  خیابان حافظـ  میدان 

امام )ره(
مسیر شماره 5: مسجد حجت اکبرـ  خیابان 
شــیخ صدوقـ  پل فردوســیـ  خ فردوسیـ  
مســجد االقصیـ  میدان فلســطینـ  خیابان 

استانداریـ  خیابان سپاهـ  میدان امام )ره(
مسیر شماره ۶: مسجد الهادیـ  میدان انقالب 
اســالمیـ  خیابان کمال اســماعیلـ  خیابان 
پاســداران )باغ گلدســته(ـ  خیابان آمادگاهـ  
میدان فلسطینـ  خیابان استانداریـ  خیابان 

سپاهـ  میدان امام )ره(
مسیر شماره ۷: مسجد جامع گورتان، مسجد 
بهاران چــیـ  خیابان آتشــگاهـ  میدان جهاد 
ـ خیابان صارمیهـ  خیابان آیــت ا... طالقانیـ  
میدان امام حسین )ع( ـ  خیابان سپاهـ  میدان 

امام )ره(
مسیر شماره ۸: مسجد موسی بن جعفر )ع( 
ـ خیابان حکیم نظامیـ  خیابان نظر شــرقیـ  
خیابان توحیدـ  خیابان شهید مطهریـ  میدان 
انقالب اســالمیـ  خیابان کمال اســماعیلـ  
خیابان پاســدارانـ   میدان امام حسین )ع(ـ  

خیابان سپاهـ  میدان امام )ره(

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
تاکید کرد:

ضرورت قوام جامعه به 
»استقامت دینی« در برابر ظلم

رییس دفتر تبلیغات اســالمی استان اصفهان در 
چهارمین جلسه از سلسله ســمینارهای علمی 
والیت فقیه در سالن اهل بیت اصفهان با بیان اینکه 
دقت، بصیرت و آگاهی بیشتر امت اسالمی وظیفه 
همه اســت، گفت: زندگی معنوی توأم با اقتدار و 
عزت زیر پرچم نظام جمهوری اسالمی ارزش است 

که باید با تمام وجود از آن صیانت کنیم.
حجت االســالم قطبی ابراز کرد: براساس آیه 3۰ 
سوره فصلت، به دنبال ایمان به خدا باید استقامت 
و ایستادگی کرد تا رحمت خداوند نازل شود که  بر 
این اساس سه دسته استقامت داریم که مقاومت 
اول برای تقویت دین داری ودین دار بودن است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد: 
مقاومت دوم در برابر ظلم، ستم و جنگ و آنچه از 
بیرون هجمه می آورند که یک جامعه اسالمی را 
منحرف کنند.وی افزود: ایــن رونده هجمه برای 
انحراف،در طول تاریخ بشریت بوده و هست، هرچه 
یک جامعه سیاسی تر، دیندارتر و با بینش عمیق تر 

باشد هجمه دشمن علیه او بیشتر خواهد شد.
حجت االسالم قطبی یادآور شد: پایداری در برابر 
ظلم، جهالت، ســتم و گاهی حملــه به موقع به 
دشمن قوام جامعه را بیشتر می کند، مقاومت سوم 
استقامت برای رشد، تعالی پیشرفت است که امروز 

به شدت به هرسه نوع مقاومت نیازمندیم.

 مدیرکل بهزیستی استان اصفهان
 خبر داد:

 رفع مشکالت مالی 
زنان سرپرست خانوار

مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، 
در برنامه تشریح دســتاوردهای انقالب اسالمی 
و بهزیستی اســتان گفت: »خودکفایی و کاهش 
وابستگی به نهادهای حمایتی یکی از برنامه های 
سازمان بهزیستی برای مددجویان تحت پوشش 
است که با اجرای طرح های مختلف اشتغال زایی 
و تشکیل گروه مالی خرد سعی شده این موضوع و 

برنامه محقق شود.«
وی افــزود:» ۱26 گــروه مالی خرد بــرای زنان 
سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی  استان 
اصفهان تشکیل شده که زنان سرپرست خانواده 
پول های خــود را در این صندوق هــا و نزد بانک 
گذاشــته و ارائه تســهیالت به آنها با ضامن های 
زنجیره ای انجام می شــود.« فرشاد ادامه داد: »با 
اجرای چنین طرحی ارائه تسهیالت بانکی برای 
زنان سرپرســت خانواده به منظور ایجاد شغل و 
اشتغال زایی آسان شــده و فعالیت های اشتغال 
زایی و رفع مشکالت مالی این دسته از مددجویان 

تسهیل شده است.«

مدیر موسسه تنظیم و نشر امام )ره(:
نسل جدید جامعه با اندیشه های 

امام )ره( آشنا نیستند
مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( 
در اصفهان در حاشیه برگزاری همایش منطقه ای 
طریق جاوید در نگارستان امام خمینی)ره( با طرح 
پرسشی مبنی بر اینکه چقدر جوانان و نسل جدید 
جامعه با اندیشه های امام )ره( آشنا هستند، اظهار 
کرد: طبق یک کار پژوهشی متاسفانه جامعه و به 
طور خاص نسل سوم و چهارم انقالب با امام)ره( و 

اندیشه و گفتمان ایشان آشنا نیستند.
حجت االسالم والمسلمین عباس کمساری افزود: 
حال پرسش اینجاست که چه لزومی دارد جامعه 
و نسل جوان با اندیشه های امام )ره( آشنا باشند و 
چه اصراری برای این موضوع وجود دارد؟ شالوده 
و بنیان این حکومت و جمهوری اسالمی بر اساس 
گفتمان و اندیشه امام)ره( بنیان نهاده شده و اصرار 
بر این قضیه  که جامعه باید با اندیشه امام آشنا شود 

بر همین اساس است.
مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( در 
اصفهان ادامه داد: اگر جامعه و نسل سوم و چهارم 
انقالب گفتمان امام را ندانــد، خطر تحریف این 

انقالب را تهدید خواهد کرد.
حجت االسالم کمساری با اشاره به جایگاه مردم 
در اندیشــه امام)ره( اظهار کرد: امروز بحث مردم 
مطرح است. اگر به شخصیت امام نگاه کنید، امام 
شخصیتی است که در میان مراجع و علما کمترین 
ارتباط را به ظاهر با مردم داشته است چرا که سال ها 
در تبعید به سر برده است؛ اما امام معتقد بوده که 
نظر مردم بسیار مهم است و طبق فرمایش ایشان 
مردم اگر یک خدمتگزار را نخواستند باید آن فرد 

کنار برود.

فرماندار اصفهان،در جلسه شورای اداری بخش 
جرقویه علیا ضمن گرامیداشت ایام ا... دهه فجر 
اظهار کرد: با وجود مشــکالتی که در شــهرها 
خصوصا منطقه محروم جرقویه علیا وجود دارد، 
باید از دستاوردها و پیشــرفت های انقالب نیز 
سخن به میان آوریم و جوانان و نوجوانان امروزی 
را آگاه کنیــم که این انقالب با خون شــهیدان، 
رهبری امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری به 

دست آمده است.
احمد رضوانی با اشاره به پیشرفت های کشور در 
زمینه های مختلف افزود: زمینه های سیاســی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری اصال قابل 

قیاس با قبل از انقالب نیست.
وی بیان کرد: زمانی ما بــرده ابرقدرت ها بودیم 
ولی امروز ایران در منطقه بعنوان قدرت مقتدر 
مطرح اســت و نقــش تعیین کننــده ای را در 
خاورمیانه ایفا می کند و همچنین نقشــی را که 
در سوریه و عراق ایفا کرد نشانه عظمت ایران و 

اسالم است.
معاون اســتاندار با اشــاره به پیشــرفت های 
اجتماعی، فرهنگی تاکید کرد: افزایش دانشگاه ها 
و دانشجویان، شرکت های دانش بنیان، ساخت 
بهترین موشک ها و تجهیزات نظامی از افتخارات 
ایران اسالمی است و امروزه دشمنان ما از توان 
موشکی ما هراس دارند که این هم نشانه عظمت 
و اقتدار کشور می باشد و ما باید این دستاوردها 

را به نسل جوان منتقل کنیم.

رضوانی خاطرنشــان کرد: افزایش و گســترش 
دانشگاه ها و دانشجویان و ساخت ابزار و تجهیزات 
نظامی در داخل کشــور به دســت دانشمندان 
بومی، ازجمله دستاوردهای فرهنگی-اجتماعی 
و نظامی در ســال های پس از انقالب است.وی 
تصریح کرد: امروزه ما باید پاســدار خون شهدا 
و ارزش های نظام و انقالب باشــیم و ازهرگونه 
گرایش حزبــی و جناحی بپرهیزیــم تا بتوانیم 
وحدت خود را حفظ کــرده و در خدمت مردم 

باشیم.
فرماندار با اشــاره به نزدیک بودن روز 22 بهمن 
تاکید کرد: در این روز ما باید با شرکت با شکوه 
خود در این راهپیمایــی به دور از هر گونه حزب 
و حــزب بازی در حــول و محور رهبــری نظام 
اسالمی عزت و اقتدار کشورمان را یک بار دیگر به 

جهانیان نشان دهیم.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: مجموعه طرح های زیست محیطی 
در موضوع حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
 اصفهان امروز  بــا حضور اســتاندار اصفهان به

 بهره برداری خواهد رسید.
علیرضا صلواتی افزود: مرکز معاینه خودروهای 
ســنگین یکی از مهم ترین پروژه هایی است که 
امروز افتتاح خواهد شد. شــهرداری اصفهان با 
اعتباری بالغ بــر3۰ میلیارد ریــال اولین مرکز 
معاینه خودروهای ســنگین را در مجاورت بلوار 

فرزانگان راه اندازی خواهد کرد.
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: عمده سهم خودروهای آالینده در 
شهر اصفهان به ســمت منابع آالینده متحرک 
می رود که سهم خودروهای سنگین نیز در این 
زمان قابل توجه است و اهمیت احداث مرکز فنی 
را دوچندان می کند. در این صــورت می توان 
به نوعی از ورود خودروهای آالینده ســنگین به 

مرکزیت شهر جلوگیری کرد.
صلواتی ادامــه داد: مرکز مخازن ســی ان جی 
 که یکــی از مراکز مکانیزه تســت مخازن گاز و
 ســی ان جی اســت، مورد بهره بــرداری قرار 
می گیرد. در کنــار آن از خودروهای ســوخت 
رسان شهری رونمایی خواهد شد. این خودروها 
می توانند سوخت الزم شــهروندان در هر نقطه 
کشور را به آنان برســانند و آنان را تقویت کنند.
وی با اشاره به بهره برداری مرکز سالمت ناوبران 

تاکســیرانی شــهر اصفهان برای ایجاد خدمات 
بهینه و ســالمت، اظهار کرد: به دنبــال ایجاد 
اتفاقاتی خوب در عرصه زیست محیطی هستیم. 
در این راستا ایستگاه های سنجش آلودگی هوا 
و صوت و همچنین مرکز پایش و کنترل کیفیت 
هوای اصفهــان مورد بهره بــرداری قرار خواهد 

گرفت.
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری اصفهان 
در خصوص محدودیت هــای ترافیکی برای روز 
22 بهمن، گفت: در روز 22 بهمن تردد در معابر 
منتهی به میدان امام دچــار محدودیت و پارک 
خودرو دچــار ممنوعیت می شــود؛ همچنین 
اتوبوسرانی خدمتگزاری الزم در مسیرهای رفت 
و برگشت از میادین اصلی و مهم شهر به میدان 
امام اصفهان را خواهد داشت تا بتواند شهروندان 

را به مبادی سفر خود منتقل کند

فرماندار اصفهان با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن مطرح کرد:

حضور در راهپیمایی، نمایش اقتدار کشور در جهان است
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری خبر داد:

راه اندازی نخستین مرکز معاینه خودروهای سنگین

58 پروژه آموزشــی و پرورشــی همزمان با ایام دهه فجر به آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان تحویل داده شــد.مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مدارس استان اصفهان گفت: این پروژه ها شامل 8۰ باب کالس است 
که با زیربنای 49 هزار و 942 مترمربع تکمیل و به آموزش و پرورش 
استان تحویل داده شد.محمد حسین سجاد اظهار کرد: برای تکمیل 
و تحویل این پروژه ها 549 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.وی 
یادآوری کرد: از این تعداد 46 پروژه شــامل 25۰ باب کالس درس و 
زیربنای 36 هزار و 553 مترمربع با اعتباری بالغ بر 4۰2 میلیارد ریال 
با مشــارکت های مردمی احداث شده اســت.وی همچنین از اجرای 

۱2 پروژه شامل 3۰ باب کالس و زیربنای ۱3 هزار و 389 مترمربع با 
اعتباری بالغ بر ۱47 میلیارد ریال توسط دولت از محل اعتبارات استانی 
و ملی خبر داد.مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان افزود: این آمار 
حاکی از آن است که 79 درصد پروژه های تحویلی در دهه فجر امسال 
مردمی و مشارکتی است.وی این پروژه ها را به لحاظ کاربری شامل 36 
باب فضای آموزشی ، هشت باب توسعه کالس ، 6 باب سالن ورزشی، 
هفت باب نمازخانه و ســالن چندمنظوره و یک باب ساختمان اداری 
است.سجاد همچنین به ســاخت و تجهیز مدارس جدید و استاندارد 
در استان به عنوان یک ضرورت اساسی اشــاره کرد و گفت: فضاهای 

آموزشــی از ارکان اعتالی نظام تعلیم و تربیت و رشــد شاخص های 
آموزشی به شــمار می آید و از طرف دیگر هرساله تعدادی از مدارس 

به فهرست مدارس نیازمند بازسازی ونوسازی مجدد افزوده می شود.

همزمان با ایام دهه فجر انجام شد؛
احداث 58 پروژه آموزشی در اصفهان

دولت بنا دارد تا 
سکونت گاه های 
مردم را به ویژه 

در شهرها به جای 
امن، آرام و دریافت 

خدمات بهتر 
تبدیل کند
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امام علی عليه  السالم :
خجسته است خدايی كه ابرهاى گران بار را پديد آورد؛ پس زمين را كه 
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 3. دوستان شما ترجیح نمی دهند در کنار 
شما باشند

اگر به دالیل مختلف از هر چیز کوچکی ناراحت 
می شوید و از خود خشــونت نشان می دهید ، 
این طبیعی است که دوســتانتان شما را ترک 
کنند و از اینکه در کنار شما باشند بیزارند. اگر 
متوجه چنین مشکلی شدید، باید بدانید که این 
به خودی خود یک پرچم قرمز است و روح شما 
نیاز جدی به ســم زدایی دارد تا بتوانید همانند 
گذشته با دوستانتان رابطه برقرار کنید و آنها از 

قرار گرفتن در کنار شما بیزار نباشند.
4. احساس کرختی پیدا کرده اید

احساســات به طور کلــی توســط خودمان و 
اطرافیانمان درون ما شکل می گیرند و گسترش 
پیدا می کنند. هیچ احساســی بد نیست و اگر 
شما متوجه شدید احســاس منفی دارید، الزم 
اســت بدانید که خودتان باعث آن شده اید. اما 
زمانی که شما احساس کرختی می کنید، دیگر 
چیزی برای شما نه خوب به نظر می رسد و نه بد 
و زمانی که این را احســاس کردید، باید شروع 
کنید به ســم زدایی روحتان. پزشک، سخنران 
و نویسنده لیســا رنکین، در بیانیه ای گفت: ما 
دردهای مزمن و دردناک را با داروهای مناسب 
آنها درمان می کنیم ، بی خوابی را نیز با داروی 
ضد بی خوابی درمان می کنیم. مسائل مربوط 
به وزن را با رژیم های متفاوت حل می کنیم یا 
حتی بیماری های جسمی و روانی را با داروهای 
مختلف طی زمان معلوم شده حل می کنیم؛ ولی 
بیماری های روحی را نمــی توانیم با داروهای 
مختلف درمان کنیم و باید زمــان زیادی را به 
درمانشان اختصاص دهیم که این زمان نسبت به 

قدرت وجودی خودمان تعیین می شود.
5. از حال بد دیگران خوشحال می شوید

به جای احساس همدردی یا همدلی با دیگران، 
با شنیدن خبر بیچارگی و مشکالتشان احساس 
خوشحالی خواهید داشت. فرض کنید خودتان 
دچار چنین مشکلی شده اید؛ در چنین وضعیتی 
دوست دارید دوســتان و اطرافیانتان چگونه با 
شما برخورد کنند؟ قطعا دوست ندارید مثل شما 
از مشکالتی که گرفتار آنها شده اید خوشحال 
شوند و دلتان می خواهد با حرف هایشان به شما 

دلگرمی بدهند.

مهارت زندگی

با رعایت این نکات روح و روان خود 
را سم زدایی کنید)2(

 اصعمی و بقال فضول
 اصعمی می گوید: من در ابتدای تحصیل به فقر روزگار را می گذرانیدم. 
هر روز صبح وقتی برای علم از خانه بیرون می آمدم در رهگذر من بقالی 
فضول از من ســوال می کرد کجا مــی روی؟ می گفتم: برای تحصیل 
دانش می روم و در برگشت نیز همان سوال را می پرسید. گاهی هم می 
گفت: روزگار خود را ضایع می کنی، چرا شغلی یاد نمی گیری که پول 
دار شــوی؟ این کاغذ و دفترهایت را به من بده درخمره ای اندازم، بعد 
ببینی که هیچ در آن معلوم نگردد.  پیوسته مرا مالمت می کرد  و من هم 
رنجیده خاطر می شدم و زندگی هم به سختی می گذشت؛ به طوری که 
نمی توانستم پیراهنی برای خود بخرم. سال ها گذشت تا اینکه روزی 
رسولی از طرف امیر بصره آمد و مرا نزد امیر دعوت کرد. گفتم من با این 
لباس پاره چگونه آیم؟ آن رسول رفت و لباس و پول برایم آورد. لباس ها 
را عوض کردم و نزد امیر بصره رفتم. او گفت: ترا برای تأدیب پسر خلیفه 
انتخاب کردم، باید به بغداد روی. پس روانه بغداد شــدم و نزد خلیفه 
عباسی هارون الرشید رســیدم و مرا مامور تعلیم و تربیت محمد امین 
پسر خود کرد و زندگانی ام رفته رفته بسیار خوب شد. چون چند سال 

گذشت و محمد امین به 
کماالتی از علوم رســید، 
هــارون اورا امتحان کرد 
و در روز جمعــه محمد 
امین خطبه بلیغی خواند 
و هارون الرشید را پسند 
آمد و به مــن گفت: چه 
آرزویی داری؟ گفتم: می 
خواهم به زادگاه خود در 
بصره روم. پس اجازه داد و 

با اعزاز و اکرام مرا به بصره فرستاد. مردم بصره به دیدنم آمدند از جمله 
همان بقال فضول. چون او را دیدم،  گفتــم : دیدی آن کاغذ و علم چه 
ثمره ای داد؟! او در  مقام اعتذار آمد و گفت: از نادانی آن مطالب را به تو 

گفتم. علم اگر چه دیر ثمر دهد، اما فایده دنیایی و دینی خالی نباشد.

باغ 
کاغذی

رمان »رهش« تازه ترین اثر رضا امیرخانی روانه بازار کتاب شد. وی               
در این رمان موضوع توسعه شهر را دستمایه قرار داده و تاثیرات 
آن را بر عرصه های زندگی انسان معاصر در قالب داستان زوجی 
معمار در تهران امروز به تصویر می کشد. این رمان پس از 5 سال 
از آخرین اثر این نویسنده یعنی »قیدار« روانه بازار کتاب شده و 
تا پیش از انتشار آن در محافل مختلف ســر و صدا داشته است. 
نشــر افق، این رمان 192 صفحه ای را با قیمــت 18هزار تومان 
منتشر کرده و 3هزار نسخه تعداد شمارگان این کتاب برای چاپ 

اول است.در بخشــی از رمان »رهش« می خوانیم: »به شهر نگاه 
می کنم. همچنان که منتظر ایلیا نشسته ام. نمی دانم چرا صدای 
بمی در گوشم زمزمه  می کند که »آخ اگه بارون بزنه ...«. به شهر 
نگاه می کنم. پَرهیبی خاکستری از اشکالی نامنظم. سیخ هایی 
که جا و بیجا به سوی آسمان نشانه رفته اند. با خودم فکر می کنم 
اگر همین االن زلزله بیاید، شــهر چه خواهد شد؟ کجا روی کجا 
خواهد ریخت؟ تاب ها چگونه خواهند افتاد و استخرها چه گونه 

موج خواهند خورد؟«

رهش علم

تمام جزیره هایـی را که تا حاال می شـناخته ایـد و هزاران 
بار اسـم آنها را شـنیده اید فرامـوش کنید، در این نوشـتار 
می خواهیـم جزیره های دوردسـت دنیا را به شـما معرفی 
کنیـم، جزیـره هایـی خـارق العـاده و غیـر قابـل تصـور، 

منهـای جمعیت دیوانـه وار توریسـت ها!
جزیره فارو

اگـر از جزایر اسـتوایی معمولی خسـته شـده ایـد و دنبال 
یک جـای خیلی خـاص می گردیـد بایـد مسـیرتان را به 
سـمت جزایر فـارو بـرای تجربـه فرامـوش نشـدنی ترین 
روزهـای زندگی تان کـج کنید. ایـن جزیره که در شـمال 
اروپـا قـرار دارد، از ۱۸ جزیـره کوچک تر تشـکیل شـده و 
مملو از شـهرهایی اسـت که درسـت انگار از کارت پستال 
به بیـرون آمده انـد. خانـه هایی کلبـه مانند که در پشـت 
آنهـا صخـره هـای محکـم قـرار دارد و در جلویشـان آبی 
پهنـاور... واقعا بودن در چنین مکانی رویایی اسـت. شـاید 
فارو، بـه این دلیل کـه از جزیره های دور دسـت دنیاسـت 

تا این انـدازه بکـر مانده باشـد.

جزیره هایمایی
هایمایـی )Heimaey Island( جزیـره ای کوچـک در 
ایسـلند اسـت که نام آن با پافین گـره خورده. پافیـن ها را 
که می شناسـید؟ همـان پرنـده های بامـزه ای کـه نمونه 
آنها فقـط در چنـد جـای دنیـا هسـت و جزیـره هایمایی 
هم یکـی از آنهاسـت. در واقع در ایـن جزیره بـزرگ ترین 
جمعیـت پافین هـا در جهـان زندگی مـی کنـد. در فصل 
تابسـتان، تعداد پافین ها از تعداد انسـان هـای این جزیره 

بیشـتر می شـود! چیزی حـدود ۱۷۷۷ به ۱!

دور افتاده ترین جزیره های جهان
دانستنی ها

حرف حساب

دوستی یک مسئولیت لذت بخش است
دوســتی، یک مســئولیت لذت بخــش و ابدی 
است.دوســتی، فرصتی برای سود آوری نیست.

اگر نتوانید دوســت خود را در همه اوقات درک 
کنید،هرگز او را درک نخواهید کرد!

»ماسه و کف«
جبران خلیل جبران

جدول شماره 2354

 افقی
۱- ناخن رستوران - آبگیر و مرداب - تاثیرگذار

2- اثري از عطار نیشابوري - متدین
3- نوشته ماشــیني و غیر دســت نویس - اگر 
فرصت یابــد درخت خواهــد شــد - گوینده 

تلویزیوني
4- توپ ورزشــي - دوســتي و عالقه - برابر و 

مقابل- غفلت و فراموشي
5- مرکز استان کهگیلویه - از روش هاي خرید 

کاالهاي وارداتي - صد متر مربع
6- عریان - دســت مالیدن - پیشگویي بخت و 

طالع - ستاینده
۷- گلي کــه دم کرده آن خاصیــت آرام بخش 

دارد - قطع کردن
۸- ســریع و فوري - عیب و ننگ - شــهري در 

آلمان - نهي شاعرانه از نهادن
9-  محل شرفیابي فشــرده شده- مجبور کردن 

کسي به تند رفتن
۱0- رهاوردي از یزد - شــتر عرب - ســتون و 

پایه - پاسخ منفي
۱۱- دل آزار کهنه - آشــناي دیــوار به دیوار - 

خونفشاني و فداکاري
۱2- زنان فارسي افاغنه و ناجیکان - داغ - الگو و 

نمونه - نوعي زمین تنیس
۱3- تسمه چرمي - موافق - از اجزاي ساالد
۱4- مزرعه - کنایه از افراد ساکت و مظلوم

۱5- با عجله رفتــن - از پیامبر عهد عتیق - باال 
آمدن آب دریا

عمودی
۱-  کسي که اهل تسامح و اهمال نباشد - شربتي 

براي غش نکردن - جنس بند تنبان
2- برابري - کتاب مشهور جروم دیوید سالینجر 

آمریکایي
3- مدیر تشکیالت - جذاب - ایالتي در ینگه دنیا

4- ســالحي که در ونیز اختراع شــد - عالقه - 

فیلمي از محســن مخملباف - دریایي در جوار 
دریاي سیاه

5-  عالمت جمع - کلکســیون - از توابع استان 
مرکزي

6-  آشیانه - کیفر و مجازات - پسوند شباهت - 
رودي در فرانسه

۷- زبان رسمي در اتیوپي - صبر و حلم
۸- قیمت - پایبندي به قول و قرار - سرپرســت 

کودک - بیهوشي
9- غذایي دیگر از خانواده ماکاروني و اسپاگتي- 

شریک آالم دیگران
۱0- عدد یا کلمه رمزگونه - پدر رستم - لوس- 

زیبا و فریبنده
۱۱-  ســرمایه مومنان - دریاچــه اي بزرگ در 

سیبري - بانگ ندا
۱2- اذیت و آزار - صبح زود - فرومایه - تر

۱3- نشــاني - در امــان از خطــر - مجموعه 
ستارگان پروین

۱4- غیبت و بدگویي معني ایــن ترکیب رایج 
فارسي است - مریض

۱5- در مدخــل اتاق و خانه نصب مي شــود - 
وسیله اي در نانوایي - در مرز ایران و افغانستان 
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سیره بزرگان

درخت دزدی اماراتی ها به فضای مجازی رسید

کاربران فضای مجازی با انتشــار تصاویری اعالم کردند که اماراتی ها 
درخت های خاصــی به نام »خون اژدها« را از جزیره ســقطری یمن 
ربوده و به امارات می برنــد. خون اژدها درختی اســت بومی جزایر 
سقطری یمن. این نام را به خاطر شیره سرخ رنگی که از آن می تراود 

به آن داده اند.
»ترکی الشهلوب« خبرنگار و یکی از کاربران منتقد دولت عربستان 
در صفحه توییتر خود نوشته که این درخت ها از جزیره سقطری یمن 
ربوده شده و همراه با پرندگان کمیاب و سنگ های قیمتی به امارات 

منتقل می شود.
وی تاکید کرده است که امارات تحت پوشش بازگرداندن دولت قانونی 
یمن، در حال دزدی از فرهنگ و تمدن و ثروت های ملی یمن و جزایر 
و بنادر این کشور است. تصویری این روزها در فضای مجازی با عنوان 
»درخت دزدی امارات از یمن« در حال انتشار است. با این حال برخی 
رسانه های عربی با انتشــار بیانیه ای به نقل از بندر صالله در عمان 
مدعی شــده اند که این 
درخت ها از کشــورهای 
دیگری آورده شــده و به 
قطر انتقال داده می شود.

شغلی که آدرنالین خون شما را باال می برد! 

شغل خطرناک یک جوان چینی که مجبور است در ارتفاع ۱00متری 
یکی از خطرناک ترین کوهســتان های جهان، بــه تمیز کردن برف 

بپردازد،خبرساز شد.
پس از بــارش بــرف، عــده ای از خانه بیــرون می روند و بــه پارو 
کردن بــرف از بام خانــه یا باز کردن مســیر رفت و آمــد خودروی 
خود اقدام می کننــد. برخی نیز مجبورنــد بنا به شــغلی که دارند 
 به کوهســتانی بلند بروند و برف را از مســیرهای گردشــگری تمیز 

کنند.
»شانگ دانگدونگ« 26 ســاله، یک جوان شجاع چینی است که این 
وظیفه را بر عهده دارد. او باید برف های مسیری کوهستانی در چین  را 
که فقط 30 سانتی متر عرض دارد، تمیز کند. این مسیر کوهستانی که 
یکی از خطرناک ترین مسیرهای کوهستانی جهان است در ارتفاع ۱00 
متری از زمین قرار دارد. در ویدئویی که منتشر شده، او در حالی که 
یک طناب به کمر خود بسته در حال تمیز کردن برف هاست. گفتنی 
اســت این ویدئو اکنون 
تبدیل به ویدئویی داغ در 
شبکه های اجتماعی چین 

شده است.

  قاب روز

دیدنی ترین پل های چوبی در جهان
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