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مهرعلیزاده: کاری نکنیم تکمیل خط دو و سه مترو ، سه چهار سال زمان ببرد؛
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به وقت سربلندی
جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور گسترده مردم اصفهان برگزارشد؛
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عبور از  خــط قـرمـز
جیره بندی آب شرب در انتظارمردم اصفهان؛
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متولیان اقتصادی با مردم و اصناف همراه شوند
رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
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یک سوم بودجه شهرداری در حوزه حمل و نقل عمومی است
شهردار اصفهان:

مدیرعامل فوالدمبارکه:11
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 تحقق چشم انداز فوالد

 راهی جز صادرات ندارد

 »مثلث طالیی« 
وارد اصفهان شد
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 18 طرح درمانی و بهداشتی
 در اصفهان بهره برداری شد
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 رشد 16درصدی تولید
 در گروه فوالد مبارکه
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مدیر کل راه آهن اصفهان:

10

گام اول سبزپوشان در مصاف با الدحیل؛

ماموریت ذوب آهن در آسیا، استارت می خورد
هفتمین ماجراجویی آسیایی سبزپوشان اصفهانی عصر 
امروز در ورزشــگاه عبدا... بن خلیفه شهر دوحه آغاز  
می شود که طی آن تیم ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته نخست 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف صدرنشین 
لیگ ستارگان این کشور می رود...
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صبح روز گذشته مراسم گرامیداشت سی و نهمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی با راهپیمایی با شکوه مردم در 
سراسر کشور آغاز شد. حضور بی سابقه مردم،  سراسر جهانیان را در بهت 
و حیرت فرو بــرد. در این میان  تنها رســانه های داخلی به پوشــش 
راهپیمایــی 22 بهمــن نپرداختند بلکــه حضور ملت ایــران در این 

راهپیمایی ها بازتابی جهانی داشت.
خبرگزاری های رســمی در نقاط مختلف جهــان از جمله خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، ان بی سی، فرانسه، نیشن پاکستان و خبرگزاری سوریه 
در گزارش هایی جداگانه نوشــتند: »صدها هزار نفر برای گرامیداشت 

سالگرد انقالب ایران به خیابان های تهران آمدند.«

همچنین حضور مسئوالن ملی و کشوری، مراجع تقلید و شخصیت های 
سیاسی به همراه اقشــار مختلف مردم به راهپیمایی 22 بهمن امسال 

رنگ و بوی خاصی بخشید. 
ســید مجتبی خامنه ای، فرزند رهبر انقالب، نماینــدگان مجلس در 
سراسر کشور، وزیران و کابینه دولت دوازدهم به همراه رییس جمهور 
 در راهپیمایی 22 بهمن 96 شــرکت کردند و بار دیگــر با آرمان های 
 رهبــر کبیر انقــالب اســالمی امــام خمینــی )ره( تجدیــد بیعت

 کردند.
این راهپیمایی با شکوه با قرائت بیانیه سخنرانی رییس جمهوری پایان 
یافت. گزیده ای از مهم ترین بخش از اظهارات حسن روحانی را در این 

مراسم می خوانید: 
 ما شاهد شکســت آمریکا در یک سال گذشــته بودیم. آمریکایی ها 
می خواســتند در امور داخلی کشــور مداخله کنند؛ اما مــردم به آنها 
 جواب رد دادند و با وحدت، اتحاد و ایستادگی خود توطئه آنها را خنثی

 کردند. 
 ملت ما تا روزی به عهدش پایبند است که طرف مقابل هم پایبند باشد. 
اگر آنها از این پیمان خارج شوند، به ضررشان خواهد بود چرا که ملت ما 

ملتی است که راه پیروزی خود را ادامه می دهد.
 ما بر تروریســم پیــروز شــدیم و موفقیت هــای فراوانــی را برای

  نابودی تروریســت ها و داعش در منطقه داشــتیم. کمک ما به مردم 
 عراق و ســوریه به ثمر نشســت و ملت های منطقه از شــر تروریسم

 نجات یافتند.
 هر کس اتوبوس و کامیون فرســوده و نیمه فرسوده دارد بدهد، یک 
اتوبوس و کامیون نو نصف قیمت می گیرد.ارتش، ســپاه، بسیج، مردم، 
نیروهی انتظامی و نیروهــای امنیتی امروز از مرز و ســرزمین ما دفاع 
می کنند. امروز ایران هجدهمیــن اقتصاد جهــان را دارد و  در برخی 

محصوالت استراتژیک به خودکفایی رسیدیم.
 اعالم می کنم ملت ما به عهدش تا روزی پایبند است که طرف مقابل 
هم پایبند باشد. ما شاهد ثبات بیشــتر منطقه، تضعیف بیشتر آمریکا و 
صهیونیسم و شور و نشــاط بیشــتر مردم ایران برای تعالی و پیشرفت 

هستیم.
 در یک سال گذشته بیش از همه سال های دیگر سرمایه خارجی جذب 
کردیم.  اینکه توانستیم 32 میلیارد ســرمایه خارجی را جذب کنیم به 

معنای اعتبار و رشد ایران است.
 برای اولین بار در تولید و استخراج گاز در پارس جنوبی از همسایه مان 

قطر پیشی گرفتیم. این موفقیت ملت ایران است.
 در بحث اشتغال که خواست مهم مردم است ما در سال قبل 700 هزار 
شغل ایجاد کردیم امیدواریم امسال تا پایان سال نیز بر این تعداد افزوده 
شود؛ اما در عین حال در بحث اشتغال زایی عقب هستیم به همین دلیل 

برای سال آینده طرح هایی را در دست اجرا داریم.

آمار آل سعود از عملیات 
تروریستی در عربستان

سازمان امنیت عربستان ســعودی اعالم کرد از 
سال ۱979 تا 20۱7، ۸۴۱ عملیات تروریستی 
علیه منافع و نیروهای این کشــور انجام شده که 

233 عملیات آن ناکام مانده است.
به گزارش ســایت النشره؛ ســخنگوی سازمان 
امنیت عربستان گفت: این گروه ها در 22 عملیات 
تروریســتی منافع و مراکز حکومتی عربســتان 
را در خارج از کشــور هدف قرار دادند که شامل 
هیئت های دیپلماتیک و اقتصادی کشور می شود.

بنا بر اعالم این مسئول ســعودی، شمار کشته و 
زخمی های این عملیات ها به 3007 تن رسیده 
که 333 نیروی امنیتی و 69۵ تروریست در میان 

کشته ها هستند.

واکنش نتانیاهو به سقوط 
جنگنده صهیونیستی

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی پس از سقوط 
جنگنده »اف ۱6« که منجر به شکســته شدن 
ابهت ظاهری نیروی هوایی این رژیم شد، اعالم 
کرد: تل آویو خط قرمزهای واضحی ترسیم کرده 
و بر اساس آن عمل می کند.بر اساس گزارش »آی 
2۴«، نتانیاهو در ادامه مدعی شد: ضربات سختی 
به نیروهای ایرانی در سوریه وارد کردیم.پدافند 
هوایی سوریه یک فروند جنگنده اف ۱6 این رژیم 
را پس از تجاوز به خاک ســوریه مورد هدف قرار 

داد و ساقط کرد.

 آماده شدن آمریکا 
برای حمله به سوریه

در بحبوحه افزایش تنش میان رژیم صهیونیستی 
و سوریه، منابع غربی از آماده شدن آمریکا برای 
حمله موشکی به سوریه خبر می دهند؛ اما نه در 
حمایت از اسراییل بلکه این بار به بهانه استفاده 
سوریه از ســالح شــیمیایی علیه مخالفان این 
کشــور.به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک؛ این 
خبر را خبرگزاری آسوشیتدپرس و برخی دیگر 
از رســانه های غربی تایید کرده اند و می گویند 
آمریــکا در حال بررســی طرحی بــرای حمله 
موشــکی به برخی تاسیســات نظامی ســوریه 
مشابه آنچه که پیش تر علیه یک فرودگاه نظامی 
دولت دمشق انجام داد، است. بنابر این گزارش، 
آمریکا قصد دارد با موشک های تاماهاک برخی 
پایگاه های نظامی حســاس در سوریه را به بهانه 
استفاده ارتش ســوریه از سالح شــیمیایی در 
 حمالتش علیه مخالفان در اطراف دمشق، هدف 

قرار دهد.

سقوط هواپیمای مسافربری 
روسیه با ۷۱ سرنشین 

رسانه های روسی از سقوط یک فروند هواپیمای 
مسافربری در حومه مسکو خبر دادند.

رســانه های روســی اعالم کردند که یک فروند 
هواپیمای مسافربری این کشور در حومه مسکو 
ســقوط کرده است. بر اســاس این گزارش، این 
هواپیما حامــل 7۱ سرنشــین از فرودگاهی در 
مسکو برخاســته بود.رســانه  های روسی اعالم 
کردند که ایــن هواپیما 7 دقیقه بعــد از پرواز از 

فرودگاه بین المللی دوموددوف سقوط کرد.
شــاهدان عینی گفته اند که این هواپیما قبل از 

سقوط در آسمان در حال سوختن بود.
تاکنون دالیل سقوط این هواپیمای مسافربری 
اعالم نشده اســت.مقامات روســی زنده ماندن 
حتی یک نفر از مسافران این هواپیما و خدمه آن 

را بعید دانستند.

حضور هوشمندانه، حمایت قاطعانه؛

22 بهمن تماشایی شد
سردار سلیمانی:

  ایران در جان  مردم منطقه 
جا گرفته است

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشــاره به اینکه 
پیشرفت کشور حاصل شعار نه شرقی نه غربی 
اســت، گفت: برخی که دنبال ارتباط با آمریکا 
هستند از کشور های هم پیمان آمریکا عبرت 
بگیرید، ببینید چه وضعیتی دارند، تحریم هم 

نیستند؛  اما امروز به فالکت افتاده اند.
 سردار سرلشــکر حاج قاسم سلیمانی پیش از 
ظهر دیروز در اجتماع پایانی راهپیمایان مردم 
کرمان اظهــار کرد: این حــوادث کوچکی که 
اخیرا در ایران اتفاق افتاد برای شما ملت ناچیز 
بود، اما ملت های مقاومــت را در منطقه نگران 
کرده بود و از ما ســوال می کردند. چون آنها به 
ایران امید دارند، ایران در جان  مردم منطقه جا 
گرفته است. شما دیدید یک سازمان کوچکی 
که نترســیدن را از ملت ایران یاد گرفت، به نام 
حزب ا... چه سیلی به رژیم صهیونیستی زد و او 

را سرجای خود نشاند.

فرمانده ناجا مطرح کرد: 
خنثی کردن برخی تحرکات 
ضد امنیتی در مرزهای کشور

فرمانده ناجا در خصوص ارسال گزارش هایی از 
تحرکات ضد امنیتی در راهپیمایی روز گذشته، 
گفت: تا ایــن لحظه هیچ مــورد خاصی نبوده 
ولی در جــداره مرزی هوشــیاری مرزبانان ما 
باعث خنثی شدن یکسری تحرکات شد.سردار 
حسین اشتری در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن 
ماه با تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب 
اســالمی گفت: گزارش هایی که تا این لحظه 
به دست ما رســیده اســت حاکی از وضعیت 
امنیتی بسیار خوب در تمام شهرها و محل های 
راهپیمایی ســالگرد پیروزی انقالب است که 
خوشبختانه این جشــن بزرگ با نظم خاصی 
آغاز شده و ادامه دارد. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا گزارش هایی از تحرکات ضد امنیتی در 
حاشیه راهپیمایی 22 بهمن وجود داشته است یا 
خیر؟ گفت: تا این لحظه هیچ مورد خاصی نبوده 
ولی در جداره مرزی هوشیاری مرزبانان ما باعث 
خنثی شدن یکسری تحرکات شد؛ اما در داخل 

کشور هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته است.

گزارش وال استریت  از 
پیشنهاد واشنگتن به تهران

روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشــی از 
پیشنهاد محرمانه آمریکا به ایران برای مذاکره 
درباره اتباع دوتابعیتی بازداشتی در ایران خبر 
داد.این روزنامه آمریکایی نوشته دولت ترامپ 
در سه نوبت این پیشــنهاد را مطرح کرده؛ اما 
 ایران هیچ پاسخی به این پیشنهادها نداده است. 
بر اســاس گزارش وال اســتریت ژورنال »تام 
شانون« معاون امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا 
پیشنهاد رسمی این مذاکره را در حاشیه اخیر 
نشست هســته ای وین به مقامات ایرانی ارائه 

کرده است.

درگذشت گزارشگر سازمان 
ملل در امور حقوق بشر ایران

منابع خبری پاکســتان از درگذشت »عاصمه 
جهانگیر« گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
حقوق بشــر ایران خبر دادند.بر اســاس این 
گــزارش، جهانگیر که ســمت هایی همچون 
ریاست کمیســیون حقوق بشــر پاکستان را 
نیز بر عهده داشــت در ســن 66 ســالگی در 
شــهر الهور درگذشته است. شــهرت وی در 
پاکستان بیشتر به مواردی همچون مبارزه علیه 
حکومت نظامیان در پاکستان به رهبری ژنرال 
»ضیاءالحــق« باز می گــردد. جهانگیر در 27 
ژانویه ۱9۵2 در شهر الهور پاکستان متولد شد 
و پس از تکمیل تحصیالت کارشناسی خود در 
دانشگاه الهور جهت ادامه تحصیل، به کشورهای 

سوئیس، کانادا و آمریکا مهاجرت کرد.

سیدعباسصالحی
وزیرارشاد:

کابینه

معاون امــور اســتان های ســازمان صدا و ســیما 
می گوید اروپایی ها درگذشــته 27 بار صداوسیمای 
جمهوری اســالمی ایــران را تحریــم کرده اند. علی 
دارابی با تاکید بــر اینکه دهه فجــر بهترین فرصت 
برای دفــاع از دســتاوردهای انقالب اســت، افزود: 
»امروز باید دســتاوردهای انقالب را به نســل سوم و 
چهارم آن تبیین کنیــم تا این نســل بتواند با تکیه 
 بــر ایــن دســتاوردها، از کارنامه انقالب اســالمی

 دفاع کند.« وی با اشــاره به اینکه آسیب شناســی 
اشــکاالت احتمالی باید به  عنوان یکی از اولویت های 
امروز در راستای تبیین دســتاوردهای انقالب باشد، 
گفت: »بی تردید همین دهه فجر بهترین فرصت برای 
آسیب شناسی این اشکاالت بوده و می توان به واسطه 
رفع این اشکاالت، دستاوردهای انقالب را به درستی به 
نسل امروز تبیین کرد.« دارابی  با بیان اینکه اروپایی ها  
درگذشته 27 بار صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 
را تحریم کرده اند، ادامــه داد: »این تحریم ها به اتمام 
نرسیده و امروز در اشکال مختلف توسط آمریکا و در 

قالب برنامه های جدید مطرح می شود.«

 صداوسیما
 ۲۷ بار تحریم شده است

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما:

خبر

کافه سیاست

عکس  روز 

وزیر ارتباطات به همراه خانواده 
در راهپیمایی 22 بهمن

حضور مردم به معنای رضایت از وضعیت کشور نیست

پیشنهاد سردبیر:

 وزیر ارشــاد گفت: بعد از چهار دهه از انقالب 
اسالمی به نظر می  آید، مدیریت کشور در ارتباط 
با پیدا کردن یک زبان مشــترک با مردم هنوز 
فاصله زیادی دارد.سیدعباس صالحی ، که روز 
گذشته در جمع راهپیمایان حضور پیدا کرده 
بود، درباره عملکرد ۴0 ساله انقالب و نمره ای 
که می توان به مسئوالن نظام در سال های اخیر 
داد، گفت: »ما مســئوالن مختلفی در انقالب 
داشته ایم، از رییس جمهور و دیگران که همگی 
خدماتی برای این انقالب انجام داده اند. از طرف 
دیگر مشکالتی هم در فضای مدیریت کشور 
داشــته و داریم. از جمله مشکالتی که به نظر 
می   آید مسئوالن در این سال ها داشته و دارند 

مشکل ارتباط زبانی با مردم است.«

 در یافتن زبان مشترک
 با مردم، مشکل داریم

اسحاقجهانگیری
معاوناولرییسجمهور:

سیاستخارجی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:حضور 
مــردم در 22 بهمن بــه معنای رضایــت کامل از 
وضعیت کشور و مسئوالن نیست و مسئوالن باید 
گوش های خود را شنواتر و چشم های خود را بیناتر 

کنند تا صدای مردم را بشنوند.
محمدرضا باهنر، با اشاره به حضور گسترده مردم 
گفت: همانطور که مقام معظم رهبری پیش بینی 
کرده بودند، مردم به صورت گســترده و با شــور 
و هیجان بیشــتری در راهپیمایــی 22 بهمن ماه 
شــرکت کردند تا انزجار خود از استکبار را اعالم و 
 بر شعار اســتقاالل و آزادی جمهوری اسالم تاکید

 کنند.
وی افزود: حرف های بی اساس دشمن باعث می شود 
مردم تحریک شــوند و پاســخ حرف های دروغ و 
بی اساس دشمنان جمهوری اســالمی را بدهند.

حرف های بی اســاس ترامپ در چنــد وقت اخیر 
توهین به ملت بزرگ ایران بوده است  و امروز ترامپ 

پاسخ خود را با حضور گسترده دریافت کرد.

حضور مردم به معنای رضایت 
از وضعیت کشور نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دیدگاه

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به حضور 
گســترده مردم در راهپیمایی سی و نهمین 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی  تاکید کرد: 
این حضور برای استمرار حرکت انقالب بسیار 
کارساز اســت و نشــان می دهد که مسئوالن 
کشــور باید با اقدامات بیشــتر و تالش های 
گســترده تر در جهت رفع مشــکالت مردم 

حرکت کنند.
جهانگیری با بیان اینکــه پیام حضور مردم در 
مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال به دنیا این 
است که پای نظامشان ایستاده اند، تصریح کرد: 
تمام قدرت های دنیا اعم از ترامپ و دیگران باید 
بدانند که با یک ملت بزرگ و انقالبی سروکار 
دارند که از آرمان های انقالبشــان به شــدت 
حفاظت و در مسیر تحقق آنها حرکت می کنند.

ترامپ بداند با یک ملت 
بزرگ سروکار دارد

پیشخوان

بین الملل

رییس سازمان اطالعات ســپاه از دســتور کار دشمنان انقالب 
اسالمی برای ایجاد گروهک های ضدامنیتی جدید خبر داد.

حجت االسالم حسین طائب، رییس ســازمان اطالعات سپاه با 
اشاره به حضور پرشمار مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت که در 
آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی، حضور پرشور مردم در این 
راهپیمایی عظیم مانند همیشه پشتوانه مردمی و اقتدار نظام را 

نشان داد و سبب تقویت همبستگی ملی شد. 

وی خاطرنشــان کرد: برآینــد چهار دهــه رویارویی جمهوری 
اسالمی با نظام ســلطه در محیط منطقه ای و بین المللی، بیانگر 
تقویت مؤلفه های قدرت انقالب اســالمی و شکست سیاست ها 
و پروژه های ضدمردمی و ضد اســالمی بوده است و تسلط ما بر 
داعش و ســایرگروه های تروریســتی منطقه ای و فرامنطقه ای، 
 سبب شده تا دشمن به فکر گروهک سازی های جدید برای ایجاد 

ناامنی باشد.

رییس ســازمان اطالعات سپاه افزود: اشــراف ما نشان می دهد 
در وقایــع اخیر نیــز گروهک های بدنــام با هدایت دشــمنان 
اصلی ملــت؛ از مطالبات اقتصــادی بحق مردم سوءاســتفاده 
 و تــالش کردنــد بــا تولیــد ناامنــی خواســته های ملت را

 منحرف کنند.
حجت االسالم طائب ادامه داد: البته اقدامات آنها بی پاسخ نخواهد 

ماند و در وقت مناسب به آنها سیلی خواهیم زد.

رییس سازمان اطالعات سپاه:

 ایجاد گروهک های ضدامنیتی جدید ، در دستور کار دشمنان انقالب است
 تماشــایی ترین 22 
بهمن را خلق می کنیم

اژدهای هفت سرفساد 
حتما باید نابود شود

 39 ســال خاطــره و 
مخاطره

 مجمع تشــخیص با 
مجلس سنا

اخیرا دادستان تهران از بازداشت 6 فعال محیط زیستی 
خبر داد که به گفته او متهم به جاسوسی در حوزه محیط 
زیست هستند.محمود صادقی درباره این خبر در توییتی 
نوشــت: »در جریان پیگیری هایم برای اطالع از علت 

بازداشت فعاالن محیط زیست و چگونگی مرگ دکتر کاووس سید امامی، مطلع شدم کاوه مدنی معاونت 
بین الملل، نوآوری و مشارکت اجتماعی فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست نیز بازداشت شده است!« 
گفتنی است؛روابط عمومی سازمان محیط زیست، بازداشت کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محیط زیست را تکذیب کرد.مدنی استاد مرکز سیاست محیط زیست امپریال کالج لندن )کالج 
سلطنتی لندن( و اســتاد مدعو دانشکده مهندسی عمران دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

است که چندی پیش به عنوان معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی - اجتماعی منصوب شد. 

مدیرمســئول روزنامــه آرمان بــا اعالم اینکه ســایت 
روزنامه های آرمان و ستاره صبح به دلیل هک شدن، برای 
ساعاتی از دسترس خارج شده بودند، تاکید کرد که با رفع 
مشــکل، این دو روزنامه فعالیت  خود را شرع کردند و در 

حال حاضر روی وب قابل مشاهده هستند. عبداللهی، مدیرمسئول آرمان در توضیحی کوتاه در این باره گفت: 
از هک شدن سایت توسط افرادی ناشناس مطلع  شدیم که به نظر می رسد این حمله اینترنتی از سرورهای 

خارج از کشور سازماندهی شده بود.
وی ادامه داد: باتوجه به شرایط پیش آمده سریع ترین کار ممکن تا قبل از برگرداندن سایت به شرایط عادی از 
دسترس خارج کردن دامنه بود که بالفاصله اقدام کردیم.متاسفانه ضدانقالب به دلیل ترس از حضور گسترده 
مردم در روز 22 بهمن دست به چنین کارهای پســت و ناجوانمردانه ای زده است. حضور مردم در خیابان ها 

نشان داد که  تحت تاثیر این نوع اقدامات کور قرار نمی گیرند.

ماجرای بازداشت معاون 
سازمان محیط زیست 

 دلیل هک شدن 
چند سایت چه بود؟

  حرف مردم شکایت از 
فساد و تبعیض است
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متولیان اقتصادی با مردم و اصناف همراه شوند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

پرداخت عیدی کارمندان و 
بازنشستگان با حقوق بهمن ماه

معاون رییس جمهــور گفت: عیدی کارمندان 
و بازنشستگان دولت همراه با حقوق بهمن ماه 
پرداخت می شــود. محمدباقر نوبخت در بدو 
ورود به بندرعباس منطقه خلیج فارس، افزود: 
من حامل ســام و پیام  آقای رییس جمهور 
و هیئت وزیران بــرای مردم پیــروز و مومن 
هرمزگان هستم. وی تصریح کرد: این سفر به 
مناسبت بزرگداشت سالروز پیروزی شکوهمند 
انقاب اســامی ایران انجام شده و این افتخار 
را دارم تا در کنار مــردم انقابی بندرعباس در 

راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنم.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در پاسخ به سوالی »در خصوص 
زمان پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان 
دولت«، اظهار کرد: همــراه با حقوق بهمن ماه 
عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت به طور 

حتم پرداخت خواهد شد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:
 لغو فعالیت

 ۱۷ آژانس هواپیمایی
رییس کمیســیون عمران مجلس، با تاکید بر 
ضرورت برخورد با شــرکت هــای هواپیمایی 
متخلف، گفت: ترجمه آزادســازی نرخ بلیت 
اجحاف به مــردم نیســت. محمدرضا رضایی 
با اشــاره به تعلیق و لغو فعالیــت ۱۷ آژانس 
هواپیمایی در پی تخلفات صورت گرفته، اظهار 
کرد: روند نظارت بر شــرکت های هواپیمایی 
و ایرالین ها بــرای جلوگیــری از اجحاف در 
حق مردم باید مستمر باشد. وی با بیان اینکه 
همزمان با آغاز تعطیات نــوروز بازار خرید و 
فروش بلیت داغ می شود، تصریح کرد: نظارت 
مستمر بر نحوه عملکرد شرکت های هواپیمایی 

از نارضایتی مردم می کاهد.

بازار

شارژر لپ تاپ

 رشد ۱6درصدی تولید
 در گروه فوالد مبارکه

معــاون بهره بــرداری فــوالد مبارکــه از تولید 
هفت میلیون و ۲۱3هزار تن فوالد خام و رشــد 
۱6درصدی تولید در ۱0 ماه سال ۱396 نسبت به 
مـدت مشــابه ســال قبل در این گروه صنعتی 

خبر داد. 
مختار بخشیان افزود: تولید فوالد خام از 6میلیون 
و ۱93هزار تن در سال 95 در گروه فوالد مبارکه 
)شرکت فوالد مبارکه، مجتمع فــــوالد ســــــبا 
و شــرکت فــوالد هرمزگان( به هفت میلیون و 
۲۱3هزار تن رسید. وی با اشاره به عملکرد هریک از 
شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه گفت: 
شرکت فوالد مبارکه در این بازه زمانی با تولید پنج 
میلیون و 4۲۷هزار تن فوالد خام نسبت به میزان 
تولید مدت مشابه سال قبل )4میلیون و ۷33هزار 
تن( رشدی ۱5درصدی را به ثبت برساند. معاون 
بهره برداری فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه هدف 
گذاری این شرکت برای سال ۱396 تولید 6میلیون 
و ۲00هزار تن فوالد خام است، تصریح کرد: به طور 
قطع با این میزان پیشرفت و با تاش همکاران تا 
پایان ســال جاری اهداف ترســیم شده محقق 

خواهد شد.

هزینه 9 هزار میلیارد تومانی 
برای توسعه روستاهای کشور

9 هزار و ۷00 تومان برای توسعه روستاهای کشور 
تا پایان شهریور هزینه شده است.

معاون امور دهیاری های ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور در جمع دهیاران در  مشهد 
اردهال کاشان از ابتدای سال 8۲ تا پایان شهریور 
96 ، ســیزده  هزار و 400 میلیارد تومان پول در 

روستاهای کشور هزینه شده است.
سعیدرضا جندقیان با اشــاره به اینکه  هم اکنون 
نیز مجلس شورای اسامی وزارت کشور را مجاب 
کرده است که روســتاهای بیش از 3 هزار و 500 
نفر جمعیت را به شــهر تبدیل کند، افزود: با این 
اقدام جمعیت روستایی کشور کاهش و در ازای آن 
جمعیت شهری افزایش می یابد و همچنان روند 
جمعیت روستایی سیر نزولی پیدا خواهدکرد که 

ما برای اجرا نشدن آن مقاومت می کنیم.
وی با اشاره به مشارکت بانوان در دهیاری ها گفت: 
در دوره نخســت دهیاری ها 50 نفر زن در کشور 
دهیار بودند در حالی که این رقم هم اکنون به دو 

هزارو ۱6۷نفر زن رسیده است.

میلیاردها تومان پول اشتباهی 
در جیب وزارت صنعت!

عضو خانه صنعت و معدن ایران از یک اشتباه در 
محاسبه حقوق دولتی برخی معادن شن و ماسه 
خبر داد کــه منجر به دریافــت میلیاردها تومان 

هزینه اضافه از معدن کاران شده است.
بیژن پناهی زاده با اشاره به حقوق دولتی وضع شده 
برای معادن شن و ماسه، اظهار کرد: در سال های 
پیش زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حال دسته بندی معادن و وضع حقوق دولتی بود، 
معادن شن و ماسه کوهی را برای اینکه بر اساس 
قانون زیرمجموعه اســتانداری ها قرار نگیرند، با 

عنوان معادن مخلوط کوهی ثبت کرده اند.
وی ادامه داد: همین موضوع باعث شــد تا بدون 
دقت به تغییراتی که صورت گرفته است، به اشتباه 
زمان وضــع حقوق دولتی بــرای معادن مخلوط 
کوهی، مقدار آن را نسبت به حقوق دولتی معادن 
شن و ماسه رودخانه ای 50 درصد بیشتر در نظر 
بگیرند. در حالی که معادن شن و ماسه رودخانه ای 
تقریبا هزینه ای برای برداشــت ندارند، اما معادن 
شن و ماســه کوهی نه تنها خرج بیشتری دارند، 
 بلکه 50 درصد از برداشــتی که انجام می دهند، 

باطله است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سهمیه باقی مانده 
واحدهای مســکن مهر تا پایان شهریورماه سال 9۷ 

کامل و به متقاضیان تحویل داده می شود.
حمیدرضا عظیمیان در حاشــیه بازدید از کارخانه 
نوین شهرضا با اشاره به اهمیت تملک این کارخانه، 
اظهار کرد: کارخانه نوین یــک کارخانه تاریخی با 
قدمت بیش از ۱00 سال اســت و باید در جلسه ای 
تخصصی برای تملک این کارخانه تصمیم گیری شود. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
مسکن اجتماعی، افزود: از جمله وظایف ما در سازمان 
ملی زمین  و مسکن، تامین زمین برای اجرای طرح 
مسکن  اجتماعی اســت که در این زمینه بیشترین 
توافق و تفاهم را برای اجرای طرح مسکن اجتماعی با 

بنیاد مسکن انقاب اسامی داشته ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امسال درصدد 
هستیم زمین ۱00 هزار واحد مســکونی را تامین 
کنیم که این ۱00 هزار واحد شامل مسکن  اجتماعی، 
مسکن مهر، مسکن  اجاره ای و اجاره به شرط تملیک 
اســت.وی با بیان اینکه ۲5 درصد از کل ۱00 هزار 

واحد مربوط به طرح مســکن اجتماعی است، بیان 
داشت: اجرای مســکن  اجتماعی توســط خیران 
مسکن ساز، یا کمیته امداد امام خمینی)ره( و یا هر 
دستگاهی که حاضر باشد این کار را انجام دهد، انجام 
می شود. عظیمیان ادامه داد: اجرای مسکن اجتماعی 
بر عهده بخش غیر دولتی اســت و برای اجرای این 
پروژه زمین در اختیار بنیاد مسکن، انجمن خیران 

مسکن ساز و هر نهاد متقاضی دیگر قرار می دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

پرونده مسکن مهر تا شهریور 9۷ بسته می شود
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه گفت: با فرض اینکه 
اهداف سند چشــم انداز و ایجاد ظرفیت و تولید 55 
میلیون تن فوالد محقق شــود، با حــدود ۲0 تا ۲5 
میلیون تن مازاد فوالد مواجه می شویم که راهی جز 

صادرات آن نخواهیم داشت.
بهرام سبحانی با اشاره به محورهای اساسی شرکت 
فوالد مبارکه، اظهار کرد: لزوم برنامه ریزی مناسب 
برای افزایش مصرف سرانه فوالد و شناسایی بازارهای 
هدف برای صادرات ۲0 میلیون تن فوالد در کشور تا 
افق سال ۱404، نقش فناوری های کارآمد در کمیت 
و کیفیت تولید فوالد، اهمیت ظرفیت بهینه، بهره وری 
مواد، انــرژی و نیروی انســانی و نقــش مکان یابی 
مناسب پروژه ها در دســتیابی به تولید 55 میلیون 
 تن فوالد از جمله محورهای اساســی این شــرکت

 است.
وی با اشاره به اهمیت مواد اولیه در تولید فوالد، افزود: 
طبق برآوردهای به عمل آمده در حال حاضر بیش از 
یک میلیارد تن آهن قراضه در جهان موجود است و از 
آنجا که استفاده از کوره های قوس الکتریکی نسبت به 

روش کوره بلند از نظر زیست محیطی سالم تر است و 
تولیدکنندگان رغبت بیشتری به استفاده از کوره های 
قوس الکتریکی نشــان می دهند، تقاضا برای سنگ 

آهن به مرور کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: این 
در حالی اســت که طبق نظر تحلیلگران این حوزه، 
قیمت سنگ آهن به تناســب قیمت فوالد، افزایش 

نخواهد یافت.

مدیرعامل فوالدمبارکه:

تحقق چشم انداز فوالد، راهی جز صادرات ندارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در یک سال گذشته در بخش 
کشاورزی استان صورت گرفته است. محسن کریمیان افزود: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اساس آمایش 
سرزمینی انجام می شود تا فعالیت گلخانه ای، کشــت گیاهان دارویی و درختان با مصرف کمتر صورت گیرد. وی 

بیان کرد: در دهه فجر امسال ۲06 پروژه جهاد کشاورزی استان با ۱44 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر 6 میلیون تن محصول کشاورزی در استان 

اصفهان تولید و به بازار عرضه می شود.

سرمایه گذاری 800 
میلیارد تومانی در بخش 

کشاورزی استان

طی یک سال گذشته صورت گرفت؛

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،498،000
تومان

764،000نیم سکه
تومان

457،700ربع سکه
تومان

303،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

148،704
تومان

      قیمت سکه و طال

شارژر لپ تاپ 19 ولت 3.42 
آمپر ایسوس زنبوک

 112,500
تومان

شارژر لپ تاپ 19.5 ولت 4.7 آمپر 
VGP-AC19V36 سوني مدل

 75,000
تومان

شارژر لپ تاپ اسليم 19.5 ولت 
FA130PE1-00 6.7 آمپر دل مدل

 115,000
تومان

 خانه ای شیشه ای در ژاپن
 که نمی توان چیزی در آن 

پنهان کرد

عکس روز

صنعتشهرسازی

مجوز راه اندازی مرحله ســوم شرکت فوالد کویر آران و 
بیدگل اخذ شد.

رییس هیئت مدیره شرکت فوالد کویر آران و بیدگل  با 
اشاره به اینکه مرحله سوم مجتمع فوالد کویر با ظرفیت 
تولید ۱/۲ میلیون تن انواع فوالد با استانداردهای جهانی 

برنامه ریزی شده گفت: این مرحله از طرح تا دو سال دیگر به بهره برداری می رسد.
مجید خوروش افزود: با راه اندازی مرحله ســوم این طرح که شــامل ذوب آهن به شیوه ای جدید و بدون 

آلودگی زیستی است، چرخه تولید در شرکت فوالد کویر تکمیل می شود.
وی با اشــاره به  به تولید ســاالنه 900 هزار تن انواع  مقاطع ســاختمانی و صنعتی در مرحله اول و دوم 
 این مجتمع گفــت: بیش از 80 هــزار تن از انــواع محصوالت این شــرکت صادر و بقیــه مصرف داخل 

می شود.

 راه اندازی
 مرحله سوم شرکت 
فوالد کویر

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: انتظار می رود در زمان 
رکود، متولیان اقتصادی با مردم و اصناف همراه شوند و از طرف 
دیگر اصناف همــواره اعتقاد به پرداخت دیــون خود به دولت را 

دارند.
رســول جهانگیری افزود: در حالی که اصنــاف در همه مراحل 
همراه با نظام حرکت کرده اند، هیچ گونــه هزینه ای نیز به نظام 

تحمیل نکرده اند.

وی عنوان داشت: تنها انتظار اصناف از نظام این است زمانی که 
رونق اقتصــادی در جامعه وجود دارد، دیون خــود را به دولت و 
حکومت پرداخت کنند و در مقابل در زمانی که رکود در جامعه 
حکم فرماســت و عدم فعالیت اقتصادی مطرح می شود، متولیان 
امور این شرایط را در نظر گرفته و شــادابی و نشاط را از جامعه 

نگیرند.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان تصریح کرد: انتظار می رود در 

این دوران متولیان امور با دید مثبت به مباحثی همچون دارایی و 
پرداخت مطالبات اصناف نگاه کنند تا فعالیت این بخش در زمان 

رکود نیز ادامه داشته باشد.
وی عنوان داشــت: اصناف در حال حاضر مسئولیت توزیع بیش 
از 80 درصد تولید را در کشور به عهده دارد و در کنار این امر در 
مباحث جذب نیروی انسانی، خدمات رسانی در تمام زمینه ها و 

تولید نقش موثری دارند.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
متولیان اقتصادی با مردم و اصناف همراه شوند

از میان ۱۷۷ ســد بزرگ در شــش حوضه آبریز اصلی 
کشور، 95 سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، الر، 
زاینده رود، ساوه و ماصدرا همچنان کمتر از 40 درصد 

آب ذخیره شده دارند.
 بر اســاس ارزیابی صورت گرفته از ابتدای ســال آبی 

)ابتدای مهرماه( تا ۱8 بهمن ماه حجم ذخیره آب ۱۷۷ سد بزرگ موجود در شش حوضه آبریز دریای خزر، 
خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فات مرکزی، هامون و سرخس ۲0.۲۷  میلیارد مترمکعب است.

هم اکنون 4۱ درصد مخازن سدهای یاد شده پر اســت و ورودی به آنها نیز 34 درصد، خروجی آنها ۱۱ 
درصد و حجم آب ذخیره شده در مخازن ۱5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

از میان ۱۷۷ سد بزرگ موجود در این شش حوضه آبریز 95 سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، الر، 
زاینده رود، ساوه و ماصدرا همچنان کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.

از میان ۱۷۷ سد بزرگ؛

9۵ سد کشور کمتر از 
۴0 درصد آب دارند

طی روزهــا و ماه های اخیر توســط کارشناســان و صاحــب نظران 
ادعاهایی مبنــی بر کمبــود آب احتمالی برای آینده نــه چندان دور 
 مردم به گوش می رســید، ادعایی که این روزها تبدیل به واقعیتی تلخ 

شده است.
این در حالی است که چندی پیش حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در مجلس شورای اسامی هشدار 

داد: با توجه به کاهش ذخیره ســد زاینده رود و کمبود بارش های سال 
آبی، در تابستان آینده با کاهش حداقل 5 مترمربع بر ثانیه خروجی آب 
این سد برای استان اصفهان خواهیم بود، در این صورت استان اصفهان 
چاره ای جز جیره بندی آب نخواهد داشت چون سطح سفره های آب های 
زیرزمینی این استان برای بخش های کشــاورزی و آشامیدنی کاهش 

چشمگیری خواهد یافت.

از ســوی دیگر به گفته قائم مقام وزیر نیرو؛ اگر تراز ســد زاینده رود از 
میزان فعلی کاهش یابد، حتی تامین آب شــرب نیز با مشــکل مواجه 
می شود و این ســد نسبت به سال گذشــته در همین حالت حدود 90 
تا ۱00 میلی متر با کاهش ذخیــره آبی روبه رو بوده و امســال یکی از 
 معدود سال هایی اســت که ســد زاینده رود در حداقل حجم خود قرار

 گرفته است.
اما باید توجه داشــت پیش بینی چنین وضعیتی برای ذخایر آب استان 
اصفهان از چند سال قبل برنامه ریزی می شده نه حاال، مسئوالن مربوطه 
باید در دوره های مختلف توجه داشته باشند که تا چه اندازه حق ورود به 

ذخایر استراتژیک را دارند.
در شرایطی که بخشی از ذخایر اســتراتژیک آب استان اصفهان پشت 
سد زاینده رود است و بخش عمده دیگر آن را آب های زیرزمینی تشکیل 
می دهد، متاسفانه در چند ســال اخیر کنترل و نظارتی بر حفاری های 
غیرمجاز چاه ها نبوده و بیش از اندازه برداشت شده که منجر به کاهش 

روزانه کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی شده است.
به هر حال با توجه به شرایط موجود و همچنین پیش بینی برای بارندگی 
در روزهای پیش رو جیره بندی آب شرب از ســال آینده دور از انتظار 
نیست؛ اما با این وجود شاهد هستیم که طرح های حمایتی برای آبرسانی 
به استان اصفهان همچنان بدون توجه در البه الی کاغذبازی مسئوالن 
پاسکاری می شود و عما از ســوی اســتان های مجاور جدی گرفته 
نمی شود اینکه این موضوع تا چه حد به نحوه عملکرد و نمایش قدرت و 
نفوذ نمایندگان استان باز می گرددد موضوعی است که بررسی آن بارها 

از سوی مردم و رسانه ها عنوان شده است. 
خشکسالی های پی  در پی در ایران آســیب جدی به نصف جهان وارد 
کرده است به طوری که طی ســال های اخیر این استان با خشکسالی 
پیاپی مواجه بــوده و در مقابل میــزان مصرف آب در این اســتان در 
حال افزایش اســت. تمام این مســائل دست به دســت هم داده اند تا 
وضعیت آب در استان دیگر به مســئله ای فراتر از یک موضوع زیست 
محیطــی و اقتصادی تبدیل شــود. باید منتظر ماند و دید مســئوالن 
 چه راهکاری به جز آموزش به شــهروندان در جهت کاهش مصرف آب 

خواهند داشت.

حجم منابع آب زیرزمینی برای تامین آب شرب در اصفهان رو به پایان است که می توان این موضوع را زنگ خطری برای همه به خصوص 
مدیران و مسؤوالن مرتبط با آب دانست. این بار آب نه تنها برای کشاورزی و صنعت که برای شرب هم با کمبودی بی سابقه مواجه شده است.

فاطمه کاویانی

جیره بندی آب شرب در انتظارمردم اصفهان

عبور  از خط قرمز
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کارگردان ســینما از کلید خوردن مراحل پیش تولید فیلمی با عنوان 
»زنده باد پدر« خبر داد و در خصوص داستان آن اظهار داشت: این فیلم 
داستان معلم بازنشسته ای است که برای گرفتن سنوات خدمتش اقدام 

می کند تا بتواند دخترش را به خانه بخت بفرستد.
محمدممتاز ادامه داد: در ادامه این فیلم، دختر معلم متوجه می شود که 
در دوران عقد باردار شده و از گفتن این موضوع به پدر و مادرش شرمنده 

می شود و تالش می کند که زودتر وسایل عروسی را فراهم کند.
وی ادامــه داد: از طــرف دیگر شــخصیت جعفرملکی کــه در نقش 
پدرخانواده ایفای نقش می کند، برای اینکه از یک خانه بسیار قدیمی 
که به خواهرش)عمه خانم( تعلق دارد و ســقف آن در حال فرو ریختن 
است نجات پیدا کند و راهی ساختمان جدید شود، تمام تالش خود را 
می کند تا با گرفتن این وام تمام مشکالت خود را حل کند؛ اما متاسفانه 
وقتی به صنــدوق دریافت تســهیالت اداره مراجعه مــی کند به وی 
می گویند ســنوات مذکور با چند ماه تاخیر پرداخت می شود و در این 

مسیر اتفاقاتی رخ می دهد.
ژانر فیلم زنده باد پدر، کمدی اجتماعی است

به گفته این کارگردان اصفهانی، ژانر فیلم زنده باد پدر، کمدی اجتماعی 
است و سعی شده برای مخاطب طنز موقعیت را به نمایش بگذاریم.

ممتاز با اشاره به اینکه مرحله فیلم برداری این کار از روز دوازدهم بهمن 
ماه سال جاری آغاز شــده است، بیان داشــت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، این مرحله حدود ۲۵ جلسه به طول می انجامد و مدت زمان 

فیلم ۹۰ دقیقه است.
وی از بازیگران شاخص این فیلم به حمید لوالیی، هوشنگ حریرچیان، 
مهران رجبی، خشایار راد، همچنین حسین غیابی، جواد هدایتی، زهره 
فوده، علی کاظمی، مسعود زنجانی، شهربانو موسوی و محمد سهرابی 

اشاره کرد.
ممتاز یادآور شد: هانیه اشتری و قهرمان ســبکی از تکواندوی جهان، 

مهدی اله دادیان، با معرفی به جمع  بازیگران اضافه شدند.
وی ضمن اشاره به اینکه سید محمدرضا ممتاز، مسئولیت نویسندگی، 
کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم زنده باد پدر را برعهده دارد، افزود: هاشم 
شمس به عنوان دستیار کارگردان، حسین غیابی در مدیریت تولید و 
لوکیشــن و بهناز وقاجویی به عنوان برنامه ریزکار با بنده همکاری می 
کنند؛ همچنین فیلم برداری فیلم را ابراهیم مرادی و صدابرداری آن را 
فرامرز مختاری مبارکه به عهده دارد. گریم توسط آرش محمدی و لباس 
نیز توسط فاطمه جهانی انجام می شــود و تدارکات به عهده مصطفی 
الیاسی است.نویسنده اصفهانی در پاسخ به ســوالی در خصوص فیلم 
های جشنواره فجر در اصفهان، با اشاره به خالی بودن جای کارگردانان 
بزرگی از جمله کمال تبریزی، مســعود کیمیایی،حسن فتحی و حتی 

اصغر فرهادی گفــت: به دیدن فیلم های کامیــون، تنگه ابوقریب و به 
وقت شام رفتم.

به گفته کارگردان فیلم »چهار اصفهانی در بغداد«، هر چند حس می شد 
اکثر فیلم ها با جهت گیری سیاســی تهیه شده است و انتخاب کاندیدا 
هم تایید کننده این مطلب بود، در میــان فیلم ها آثار قابل تاملی مثل 
»به وقت شام« نیز دیده می شد.ممتاز در ادامه در پاسخ به سوالی با این 
مضمون که ویژگی خاص فیلم به وقت شام نسبت به بقیه فیلم ها چه بود 
که مورد تایید شما قرار گرفت، گفت: پروداکشنی که برای ساخت این 
فیلم خرج شده بود و انرژی بازیگران این کارها را متمایز کرده بود.وی در 
پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد برپایی جشنواره فیلم فجر برای 
هشتمین بار در اصفهان چیست، اظهارداشت: بازتاب این جشنواره ها 
در کالن شهری مثل اصفهان چیست؟ هزینه از بیت المال با چه هدفی 
خرج شده است و این جشــنواره چه کمکی به فیلم سازان اصفهان می 
کند؟کارگردان فیلم ویولن در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه 
برپایی جشنواره در شهرستان ها تا چه حد می تواند در باالرفتن کیفیت 
کار کارگردانان اصفهانی موثر باشــد، اذعان داشت: مطلب بسیار قابل 
تاملی وجود دارد که ما در اصفهان چند سینماگر واقعی داریم و جایگاه 

آنها در سینمای کشور کجاست و االن چه می کنند؟
اکران یک فیلم هیچ گاه نمی تواند به تنهایی برای فیلم ساز 

مفید باشد
ممتاز با اشاره به اینکه اکران یک فیلم 
هیچ گاه نمــی تواند بــه تنهایی برای 
فیلم ساز مفید باشــد، یادآور شد: در 
جشنواره ها، مراســم ها و جلسات نقد 
و بررسی و کارگاه های حاشیه ای، به 
فیلم ساز خیلی بیشتر کمک می کنند. 
به نظر من مســئولین هزینه ای خیلی 
کمتر از این را برای سینماگران واقعی 
اصفهان در نظر بگیرند تا در تهران به 
تماشای فیلم های جشنواره بنشینند. 

باورکنید هیچ اتفاقی نمی افتد.
ما چند سال در اصفهان فقط 
تماشــاچی فیلم های جشنواره 

شدیم
به گفته این کارگردان ســینما، چند سالی اســت که در اصفهان فقط 
تماشــاچی فیلم های جشــنواره شــدیم؛ چون مدیران سیاسی برای 
پیشرفت فیلمســازان اصفهانی، افق روشــنی ندارند. در دنیا سینما را 
صنعت می دانند و ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. وی با ابراز تاسف 
از اینکه سیاست اشتباه مدیران پس از جشنواره کودک برای فیلم سازان 
اصفهان سرانجام نامطلوبی خواهد داشــت، خاطرنشان ساخت: هیچ 
مسئولی به این فکر نکرده که چرا هر فردی پیشرفت خودش را به رفتن 

به تهران و پیوستن به مافیای سینما می داند.

به میزبانی نگارستان امام خمینی)ره(؛
به دیدن نمایش »حّر دیگر« 

بروید
نمایش »حّر دیگر« به نویســندگی و کارگردانی 
سیدروح ا... فهیمی تا ۳۰ بهمن ماه در نگارستان 

امام خمینی )ره( به روی صحنه می رود.
سید روح ا...فهیمی، کارگردانی  است که در تئاتر 
مستند »حّر دیگر«، سعی در نشان دادن پایداری 
مردی به نام »طّیب حاج رضایی«، بر سر عقیده 
و آرمانش را دارد. در این نمایش، لحظات پایانی 
عمر کسی که امام خمینی )ره( لقب »حّر دیگر« 
را به آن داده بود، روایت و داســتان آن از جایی 
آغاز می شود که یکی از افراد رده باالی حکومت 
پهلوی، تالش دارد با گرفتن اعترافی بر ضد امام 
خمینی )ره( از زبان طّیــب، او را از مرگ حتمی 

نجات دهد؛ اما...
عالقه مندان برای دیدن حــّر دیگر تا ۳۰ بهمن 
ماه فرصت دارند هر شب رأس ساعت 18:۳۰ به 
نگارستان امام خمینی)ره( واقع در حد فاصل پل 

خواجو و میدان فیض مراجعه کنند.

تا سوم اسفندماه برپاست؛
 اجرای نمایش »ایران«
به میزبانی سالن سعدی

اجرای نمایش »ایران« از ۲1 بهمن ماه در سالن 
سعدی آغاز شد. عاطفه نقوی که به همراه جمال 
نوروز باقری نویسندگی این کار را بر عهده دارد، 
به همراه سیاوش مشتاقی، ساناز اباذری، ملیحه 
نریمانی و امیر مختاریان در آن به ایفای نقش نیز 
می پردازند. »ایران« تا سوم اسفند ماه )بجز فردا و 
اول اسفند(، هر روز رأس ساعت 1۰ ویژه مدارس 
و رأس ســاعت 18 برای عموم عالقه مندان در 

سالن سعدی روی صحنه می رود.

5 فیلم در پاتوق فیلم کوتاه 
اصفهان

سرپرست پاتوق فیلم کوتاه اصفهان گفت: چهل 
و یکمیــن برنامه پاتوق فیلم کوتــاه اصفهان، به 
 اکران پنج فیلم کوتاه ایرانی و خارجی اختصاص 

یافت.
بهنام تاجمیــر ریاحی اظهارکرد: این نشســت 
به اکران پنج فیلم کوتاه »دوئت«، »اکتســابات 
انتسابی«، »1۲۴«، »بیگانه و بومی« و »پادشاه 

جنگل« اختصاص یافت.
عالقه مندان برای شرکت در چهل و یکمین پاتوق 
فیلم کوتاه اصفهان می توانند امروز رأس ساعت 
16:۳۰ به نگارســتان امام خمینی)ره( واقع در 

میدان فیض مراجعه کنند.

به قلم محمد داستانپور؛
 »من، عشق، مخاطب خاص« 

به چاپ دوم رسید
مدیر فروش و بازرگانی انتشارات حدیث راه عشق 
کتاب »من، عشق، مخاطب خاص«، نخستین اثر 
مکتوب حجت االسالم محمد داستانپور، در حوزه 
جوانان و نوجوانان در کمتر از حدود یک سال از 

انتشار به چاپ دوم رسید. 
محمدامین شریف احمدیان ادامه داد: این کتاب 
شامل 8 فصل با عناوین »اهمیت عشق و عاشقی 
در زندگی«، »عشق های بدلی«، »رابطه عشق و 
محبت«، »نشانه های عشق های پیش از محبت«، 
»روان شناسی عاشقان دروغین«، »عاشق شدن 
اختیاری اســت یا ناگهانی؟«، »راه های درمان 
شــیفتگی و عالقه های افراطی« و »ویژگی های 

عشق های واقعی« است.
وی افزود: این کتــاب در 1۳۰ صفحه و با قیمت 

8هزار تومان عرضه می شود. 

آی فیلم، »زیر پای مادر« را 
نمایش می دهد

شــبکه آی فیلم مجموعه تلویزیونی »زیرپای 
مادر« بــه کارگردانی بهرنــگ توفیقی را پس 
از اتمام پخش مجموعــه »پروانه« روی آنتن 
می برد.»زیر پای مادر« که اولین بار ماه رمضان 
۹6 از شبکه یک سیما پخش شده است، این بار 
از کانال فارسی این شــبکه به نمایش گذاشته 
می شود.ســعید نعمت ا... قصه »زیرپای مادر« 
را این طور نگاشته است: خلیل، پیرمردی اهل 
مشهد است که فرزند خودش را عاشقانه دوست 
دارد ولی در تمام طول عمر از دروغی که به او 
گفته، واهمه دارد. مجموعــه تلویزیونی »زیر 
پای مادر« در ۲۷ قســمت، از امشــب ساعت 
۲۰:۰۰ روی آنتــن مــی رود. بازپخش آن نیز 
درساعت های ۰۴:۰۰ و 1۲:۰۰ روز بعد خواهد 

بود.

 رییس اداره فرهنگ و ارشاد دزفول 
خبرداد:

حضور اصفهان در جشنواره 
منطقه ای تئاتر کودک

رییس اداره فرهنگ و ارشاد دزفول اظهار کرد: 
جشــنواره منطقه ای تئاتر کــودک و نوجوان 
از پنجم تا هشتم اســفندماه در دزفول برگزار 
خواهد شــد.نادر ســعادتی فرد افزود: در این 
جشــنواره گروه های نمایش هشــت استان 
خوزستان، ایالم، لرســتان، بوشهر، کهگیلویه 
و بویراحمر، چهارمحال و بختیاری، همدان و 
اصفهان حضور خواهند داشــت. رییس اداره 
فرهنگ و ارشــاد دزفول عنوان کرد: تاکنون 
6۰ اثر به دبیرخانه این جشــنواره ارسال شده 
که توســط هیئت داوران، بازبینی و بر اساس 
ظرفیت جشــنواره تعــدادی از آنهــا انتخاب 

می شود.

کارگردان سینما خبر داد:
افزایش سینماهای 

نمایش دهنده »شاخ کرگدن«
کارگردان »شــاخ کرگــدن« از افزایش تعداد 
سینماهای نمایش دهنده این فیلم در تهران و 

شهرستان ها خبر داد.
محسن محسنی نسب تهیه کننده و کارگردان 
ســینما، درباره روند اکران »شــاخ کرگدن«  
گفت: شــرایط اکران نمی تواند رضایت بخش 
باشد؛ اما پس از جشنواره فیلم فجر و آزاد شدن 
سینماهایی که در اختیار این رویداد بود، تعداد 

سینماهای ما بیشتر خواهد شد.
وی درخصــوص اکران های خارجی »شــاخ 
کرگدن« بیــان کرد: قرارداد اکــران خارجی 
را با یک شــرکت اتریشی بســتیم. این فیلم 
اردیبهشت سال آینده در سینماهای این کشور 
نمایش داده می شود. همچنین در چند کشور 

اروپایی دیگر هم آن را اکران خواهیم کرد.

زهرا صبری در لهستان:
 نمایش عروسک هایی 

که در ایران جایی ندارند
سرپرســت گروه »یاس تمام« اعــالم کرد که 
نمایشــگاه عروســک های این گروه با عنوان 
»کهکشــان« در ۲ شهر کشور لهســتان برپا 

می شود. 
زهرا صبری سرپرست گروه »یاس تمام«  گفت: 
بعد از برپایی نمایشگاه »کهکشان« در ورشو از 
۲ شهر کیلتس در جنوب لهستان و لودز برای 
برپایی این نمایشگاه عروسک های گروه »یاس 
تمام« دعوت به عمل آمد و در حال حاضر این 
عروسک ها در شــهر کیلتس در معرض دید 

عالقه مندان قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه تا روز ۹ ماه مارس 
۲۰18 )18 اســفند ۹6( دایر خواهد بود و بعد 
از آن در روز عروسک ها که روز 1۵ ماه مارس 
۲۰18 )۲۴ اسفند ۹6( است این عروسک ها با 
حضور مدیر اصلی یونیمای لهســتان در شهر 
لودز در معرض نمایش قرار خواهند گرفت. این 
نمایشگاه هم ۲ ماه در شهر لودز برپا خواهد بود.

 تازه های فیلم

زنده باد پدر؛ فیلمی در ژانر طنز موقعیت

پیشنهاد سردبیر:

 نمایش

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: نخستین قطار 
گردشــگری داخلی پس از ســفر به شیراز وارد 
اصفهان شد. سید رضا ســادات حسینی  بیان 
داشت: این قطار گردشگری که با عنوان »مثلث 
طالیی« از آن یاد می شــود، حرکــت خود را از 
تهران آغاز کرد و پس از توقف دو روزه در شیراز، 
وارد اصفهان شــد. مدیــر کل راه آهن اصفهان 
تصریح کرد: این قطار پس از توقف یک روزه در 
اصفهان، این استان را به مقصد یزد ترک می کند 

و از یزد به تهران بر می گردد.
وی با اشــاره به اینکه طرح قطار گردشــگری 
داخلی با هدف توسعه صنعت گردشگری و رونق 
بازارهای داخلی و استفاده از راه آهن برای مقاصد 
گردشــگری پیاده شده اســت، اضافه کرد: این 
قطار مجهز به سه سالن و یک واگن رستوران با 

ظرفیت 6۰ مسافر است.
سادات حسینی اعالم کرد: طرح قطار گردشگری 
داخلی با حمایت بخش دولتی و مشارکت بخش 

خصوصی به اجرا گذاشته شد.

مدیر کل راه آهن اصفهان:
مثلث طالیی وارد اصفهان شد

سینما راه آهن

با امضای تفاهم نامه بین مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان های کرمان و اصفهان، کارگروه توسعه گردشگری 

پایدار دو استان با شعار »کویر ناب« آغاز به کار کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان  
در این خصوص گفت: تشکیل چنین کارگروه هایی  باعث می شود از 
جزیره ای عمل کردن در  حوزه توسعه گردشگری پایدار دوری کنیم 
و این دبیرخانه با ایجاد ارتباط در بدنه گردشــگری دو استان، تاثیر 

بسزایی در همبستگی استان ها با یکدیگر خواهد گذاشت.
محمود وفایی  اضافه کرد: کشــور عزیزمان ایران مانند پازلی بزرگ 
و زیباست که با ارتقا و توسعه حوزه گردشــگری و تعامل مثبت بین 
اســتان ها، قطعات این پازل در کنار یکدیگر با کارکردهای مشخص 
فعالیت خواهند کــرد و اگر فعالیــت هایی از این قبیــل، دقیق و با 
برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر بین اســتان ها صورت گیرد، با رونق 
گردشگری در استان ها، صنعت گردشــگری کشور متحول خواهد 

شد و با رشد و توسعه در بخش گردشگری، توسعه پایدار و متوازن در 
کشور محقق می شــود. مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز 
پیرامون این موضوع عنوان کرد: حضور موفق اصفهان در نمایشــگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، حاصل ایجاد همگرایی 
و کار تیمی میان نهادهای اجرایی استان بوده است و این روحیه کار 
جمعی می تواند نمونه ای موفق و قابل اعتنا از عزم همه دستگاه های 
اجرایی و مدیریت شهری برای همسو کردن تمام امکانات و رسیدن به 
توسعه ای همه جانبه و پایدار باشد. فریدون الهیاری در ادامه با اشاره 
به اینکه صنعت گردشگری چتری مناسب برای تجمیع توانمندی های 
موجود در راستای رسیدن به توسعه پایدار است، تصریح کرد: صنعت 
گردشگری، فعالیتی ارزشمند و فراگیر است که برای توسعه آن بدون 

شک نیازمند همکاری همه دستگاه ها و ارگان ها هستیم.
وی در همین راستا تاکید کرد: اصفهان توانسته است گردشگری را در 
پهنه استان تثبیت کند؛ لذا هم اکنون زمان دستیابی به مرحله بعد، 
یعنی »توسعه پایدار« است که این مهم با همکاری بخش خصوصی 
و استفاده درست از همجواری با استان هایی است که از جاذبه های 
خوبی برای جذب گردشــگر برخوردارند و همچنین این همکاری با 
دوستداران هنر و میراث فرهنگی و فعاالن گردشگری محقق خواهد 
شــد.مدیرکل میراث اصفهان با اشــاره به ادامه فعالیت های مثلث 
طالیی در استان برای رونق گردشــگری افزود: ۷ محور گردشگری 
به عنوان محورهای طالیی گردشــگری کشور تعریف شده که ایجاد 
کارگروه ها و محورهای طالیی گردشگری از جمله »زاگرس« و »کوه 
تا کویر«، می تواند محورهای طالیی گردشــگری طبیعت با استفاده 
از پتانســیل های طبیعت گردی در رشــته کوه زاگرس  و همچنین 

جاذبه های کویر باشد.

عضو شورای اسالمی شهر عنوان کرد:
وجود فقر درساختارهای سینمایی اصفهان

عضو شورای اســالمی شــهراصفهان گفت: باید 
فضای رشــد ســینما در اصفهان بیشــتر فراهم 
شــود؛ چراکه نه تنهــا در دوره جشــنواره فیلم 
 فجر بلکه در همه ساختارهای ســینما دچار فقر 

هستیم.
 شیرین طغیانی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، 
درباره کــم تعداد بــودن فیلم های اکران شــده 
درجشنواره فیلم فجر اصفهان اظهار کرد: با توجه 
به بهــره مندی اصفهــان از مردم هنر دوســت و 
هنرپرور و وجود سابقه درخشان در زمینه هنر در 
اصفهان، یکی از ظرفیت هایی که باید در اصفهان 

ایجاد شود در زمینه هنر سینماست.
وی با اشــاره به اینکه این مســئله ســبب ایجاد 
احساس دوری در مردم ازسینما می شود، تصریح 
کرد: وقتی فضا فراهم نباشد و فردی برای تماشای 

فیلم دچار مشــکل شــود، یا فیلم ها در دسترس 
عموم نباشد یا ســینماها در جای خاصی از شهر 
متمرکز باشد، این ضعف ها در درازمدت مردم را به 

سینما دلسرد کند.

 اصفهان و کرمان
قطعه های مهم پازل ایران زمین

 کارگردان سینما عنوان کرد:

زنده باد پدر؛ فیلمی در ژانر طنز موقعیت 

جواد رضویان بازیگر سریال های طنز، عکسی 
قدیمی از خــودش در کنــار مهــران مدیری و 
ســیامک انصاری را به اشــتراک گذاشته است. 
وی در ادامه این پســت، شــعر حمیــد مصدق را 

آورده است.

عکسی که رضویان با مجری 
دورهمی منتشر کرد

ی
رد

اگ
ست

این

اعظم حاجی رضازاده

جشنواره تئاتر

هنر هفتم

 نمایشگاه

 اکران

تازه های نشر

پرستویی در واکنش به تمسخر پژمان جمشیدی 
درجشنواره فیلم فجرنوشت: زنده یاد عزیزاصلی 
هم از فوتبال به سینما اومد ودر خیلی از فیلم ها 
خوش درخشید، لیاقتش رو داشتی. حرف زیاده!ما 

قراره با هم بخندیم ،نه به هم...

 با هم بخندیم 
نه به هم

این فیلم داستان 
معلم بازنشسته ای 

است که برای 
گرفتن سنوات 
خدمتش اقدام 

می کند تا بتواند 
دخترش را به خانه 

بخت بفرستد
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مفاد آراء
11/82 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت 
به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1. رای شماره 139460302008004768 –  94/04/24-  امیرعباس شهریاري فرزند 
امیرعلي سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 149 فرعی از 100 

اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 166/55 مترمربع.
2. رای شماره 139460302008004769 –24 /94/04 –  مریم شهریاري  فرزند عسکر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 149 فرعی از 100 اصلی فیض 

آباد به مساحت ششدانگ 166/55 مترمربع.
3. رای شماره 139560302008006428 – 95/10/26-  کبري آقاخاني بیژني فرزند 
محمد ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1719 فرعــی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 92/84 مترمربع.
4. رای شــماره 139560302008006960 –  95/11/17-  صولت فخار فرزند ولي اله 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 46 فرعی از 69 اصلی امالک شاهرضا به مساحت 

156 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008001078 –  96/02/26-  حبیب اله بهرامي  فرزند یداله 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 182 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 

593/49 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008001468 – 96/03/18-  مجتبــي براهیمي  فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 136 و816  فرعی از 23 اصلی سودآباد 

به مساحت 25/81 مترمربع .
7. رای شــماره 139660302008002711 – 96/05/18-  امیرحســین محمــدي 
جانبازلو فرزند غفار ششــدانگ یکباب خانــه مفروزی از پالک 1 فرعــی از 100 اصلی 
فیض آباد به مســاحت 250/65 مترمربع درازاء تمامت 251 ســهم مشــاع از84000 
 ســهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف محمدرضامدني احــدي ازورثه 

حسام مدني .
8. رای شــماره 139660302008002892 – 96/05/28-  علیرضاشــیرپور فرزنــد 
غالمحسین 114 ســهم وهشتاد- صدم ســهم مشاع از297 سهم ششــدانگ یکباب 
 خانه مفروزی از پالک 2027  فرعی از 21 اصلی رشــکنه  به مســاحت ششدانگ 297 

مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008002893 – 96/05/28-  فاطمــه آزادي فرزنــد 
یداله 182 ســهم وبیســت – صدم سهم مشــاع از297 سهم ششــدانگ یکباب خانه 
 مفروزی از پــالک 2027 فرعی از 21 اصلی رشــکنه به مســاحت ششــدانگ  297 

مترمربع.
10. رای شماره 139660302008003460 – 96/07/01-  لهراسب غفاري فرزند محمد 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 589 فرعی از 100 اصلي فیض آبادمســاحت  

142/50 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008003655 – 96/07/12-  احمدرضاکریمي فرزند 
امیرحمزه ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1761 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 202  مترمربع.
12. رای شماره 139660302008003970 – 96/07/29 -  مهدي حاجي کرمي دهاقاني 
فرزند عبدالرسول ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1724 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 202  مترمربع.
13. رای شماره 139660302008004262 – 96/08/11-  اعظم کارگر فرزندفتح اله 

ششدانگ:
الف( قسمتي ازیکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 754 فرعی از 3 اصلی موغان به 
مساحت 150  مترمربع که به انضمام قســمتي ازپالک 756 جمعًا تشکیل یک باب خانه 

نیمه تمام راداده است.
ب( قســمتي ازیکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 756 فرعی از 3 اصلی موغان به 
مساحت 120  مترمربع که به انضمام قســمتي ازپالک 754 جمعًا تشکیل یک باب خانه 

نیمه تمام راداده است.
14. رای شــماره 139660302008004263 – 96/08/11-  مرتضی قاســمي فرزند 
محمدطاهرششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1315  فرعی از 50 اصلی اله آباد به 

مساحت 123/35 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008004365 – 96/08/16-  حمیــده رحمتي فرزند 
عبدالرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1892 و 8742 ) که قباًل1387/2 بوده(  

فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 95/55 مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008004369 – 96/08/16-  محمدجلــي  فرزنــد 
عبدالعلي ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانــه مفروزی از پــالک 1892 و 
 8742 ) کــه قبــاًل1387/2 بــوده(  فرعــی از 1 اصلــی ابنیــه به مســاحت 95/55 

مترمربع.
17. رای شماره 139660302008004396 – 96/08/17-  سیدصفرموسوي خوفرزند 
فضل اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 33 . 2  فرعی از 4 اصلی برزوک آباد به 

مساحت 85/10 مترمربع.
18. رای شــماره 139660302008004493 – 96/08/21 -  اسماعیل نوروزي فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 252  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت 196/81 مترمربع .
19. رای شــماره 139660302008004495 – 96/08/21-  الــه گرامي فرزند رضا 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 252  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 196/81 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008004627 – 96/08/27-  مریم کاجي فرزند محمدعلي 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1171  فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت 

72/16 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008004634 – 96/08/27-  اشرف مللي فرزند حسن سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مفروزی از پالک 47 فرعی از 51 اصلی فودان 

به مساحت ششدانگ 150/25 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008004635 – 96/08/27-  هانیه گرامي فرزند رحمت 
اله سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان مفروزی از پالک 47 فرعی از 51 اصلی 

فودان به مساحت ششدانگ 150/25 مترمربع.
23. رای شماره 139660302008004637 – 96/08/27-  علي آقاسي  فرزند عباس 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 269 فرعی از 106 اصلی ارش آباد به مساحت 

110/44 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008004710 – 96/08/30-  فخرالدین عبدالي  فرزند 
خداداد ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 233 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به 

مساحت 142/50 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008004712 – 96/09/01-  حمیدآقائي فرزند بیرام علي 
ششدانگ یکباب مغازه با طبقه نیمه تمام فوقانی آن مفروزی از پالک 2747  فرعی از 2 

اصلی فضل آبادبه مساحت 159/07 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008004921 – 96/09/14-  محمدحسن درویشي فرزند 
حبیب اله  ششدانگ یک قطعه زمین محصورباســاختمان هاي احداثي درآن مفروزي از 
پالک 506  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت 748/17 مترمربع درازاء 750 سهم 
مشاع از 116765 ســهم ششــدانگ پالک 506. 100 انتقال عادي ازطرف سیدکاظم 

موسوي .
27. رای شــماره 139660302008004922 – 96/09/14-  محمد رضاکافي شهرضا 
فرزند محمدعلي ششدانگ یکباب انبارنیمه تمام مفروزی از پالک 1039 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 68/77 مترمربع.
28. رای شــماره 139660302008004923 – 96/09/14-  حیدرعلــي ممیز فرزند 
 علي ششدانگ یک قطعه زمین محصورباســاختمان احداثي درآن مفروزی از پالک 47  
 فرعی از 51 اصلی فودان به مساحت 188/60 مترمربع درازاء 185 سهم ویک – دوم سهم

  مشاع از410 سهم ســه دانگ ازششــدانگ پالک 47. 51 که میزان 32 سهم ویک – 
دوم سهم مشاع آن انتقال عادي ازطرف اشرف مللي مي باشد.

29. رای شماره 139660302008002924 – 96/09/14-  نوري جان سلطاني فرزند 
حیدرعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 231 )که قباًل 12 اصلي باقیمانده بوده(  اصلی 
مزرعه کامرانیه به مســاحت 131/15 مترمربع درازاء 130 ســهم مشاع از25. 318701 
سهم ششدانگ پالک 231  اصلي)که قباًل 12 اصلي باقیمانده بوده( انتقال عادي ازطرف 

غالمرضا نادري دره شوري .
30. رای شماره 139660302008004925 – 96/09/14-  محمدآریان فر فرزند سیف 
اله ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزی از پالک 1904  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  
به مساحت 16/13 مترمربعکه به انضمام ششــدانگ پالک هاي 15883 و 1537 جمعًا 
تشکیل یک باب خانه راداده اســت درازاء 13 سهم مشاع از2000 سهم ششدانگ پالک 

1904 . 2 انتقال عادي ازطرف خالق اسماعیلي .
31. رای شــماره 139660302008004926 – 96/09/14-  غالمرضاســعیدي 
مســینه فرزند عباس ششــدانگ یکباب خانه دوطبقــه مفروزی از پــالک 68  اصلی 
ســید آباد  به مســاحت 191/50 مترمربع درازاء یکصدونودویک – دوهزاروششــصدم 
 حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ پــالک 68 اصلــي انتقال عــادي ازطــرف ورثه 

سیدحسام مدني .
32. رای شــماره 139660302008004969 – 96/09/16-  حامدپورغــالم  فرزنــد 

عبدالحسین پنج دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یکباب مغازه مفــروزی از پالک 1326 )که به شــماره 13535 تبدیل 
شده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  39/27 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
 پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
ب( قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شده( 
فرعی از 2 اصلی فضــل آباد  به مســاحت  101/78 مترمربع که به انضمام قســمتی از 
 پالک 1326 )که به شماره 13535 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
33. رای شماره 139660302008004970 – 96/09/16-  زهراالسادات مهدوي فرزند 

سیدفضل اله یک دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یکباب مغازه مفــروزی از پالک 1326 )که به شــماره 13535 تبدیل 
شده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  39/27 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
 پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
ب( قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شده( 
فرعی از 2 اصلی فضــل آباد  به مســاحت  101/78 مترمربع که به انضمام قســمتی از 
 پالک 1326 )که به شماره 13535 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
34. رای شــماره 139660302008004986 – 96/09/16-  صادق تاکي فرزند علي 

حسین ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 2897/2 )که به شماره 7088 تبدیل شده( 
فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 79/45 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

2767. 1 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 2767 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مســاحت 
ششــدانگ 125/20 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2897/2 )که به شــماره 
7088 تبدیل شــده( فرعی جمعا تشــکیل یک باب خانه را داده اســت درازاء تمامت 5. 
 7 حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2767. 1 انتقال عادي مع الواســطه ازطرف 

فردوس فرزانه .
35. رای شماره 139660302008004993 – 96/9/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
فرزند ناصرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 

29/40 مترمربع.
36. رای شماره 139660302008004994 – 96/09/18-  صدیقه صالحیان شهرضا  
فرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 

29/40 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008005005 – 96/09/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
 فرزند ناصر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 
ششدانگ 43/25 مترمربع.

38. رای شــماره 139660302008005006 – 96/09/18-  صدیقــه صالحیــان 
 شهرضافرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 
ششدانگ 43/25 مترمربع.

39. رای شــماره 139660302008005007 – 96/09/18-  صدیقــه صالحیــان 
 شهرضافرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 
ششدانگ 72 مترمربع.

40. رای شماره 139660302008005011 – 96/09/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
فرزند ناصر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 72 

مترمربع
41. رای شماره 139660302008005012 – 96/09/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
 فرزند ناصر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 

ششدانگ 17/30 مترمربع
42. رای شماره 139660302008005013 – 96/09/18-  صدیقه صالحیان شهرضا 
فرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 

17/30 مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008005052 – 96/09/22-  بهجــت بورهــان 
فرزند محمد علی  ششــدانگ یکباب خانه نیمــه تمام مفروزی از پــالک 174/5 )که 
 به شــماره 15696 تبدیل شــده (  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  148/70 

مترمربع.
44. رای شماره 139660302008005065 – 96/09/25-  فاطمه براهیمي فرزند علي 
اصغر  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617 فرعی  از 50 اصلی اله آباد  

به مساحت  223/53 مترمربع.
45. رای شماره 139660302008005073 – 96/09/25-  فرشته براهیمي فرزند مسیح 
اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617 فرعی  از 50 اصلی اله آباد  به 

مساحت  282/8 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008005083 – 96/09/25-  جنــت ســهائي  
فرزند عبدالرســول 3 ســهم ویکصدوپنجاه وهفت– دویســت وپنجاهم سهم مشاع 
از66 ســهم ونودوسه – دویســت وپنجاهم ســهم  ششــدانگ یک باب خانه قدیمي 
 مفروزی از پالک 306  فرعــی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت ششــدانگ 503/4 

مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008005088 – 96/09/25-  مولودســبزواري  فرزند 
رضاقلي 5. 7 سهم مشاع از66 سهم ونودوسه – دویست وپنجاهم سهم  ششدانگ یک 
باب خانه قدیمي مفروزی از پالک 306  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

503/4 مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008005091 – 96/09/25-  سیدمرتضي مدني فرزند 
سیدمحمود 19 ســهم ویکصدوپنجاه وهفت - دویست وپنجاهم سهم  مشاع از66 سهم 
ونودوسه – دویست وپنجاهم سهم  ششدانگ یک باب خانه قدیمي مفروزی از پالک 306  
فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 503/4 مترمربع که مقدار8 سهم مشاع 
آن صلح مشروط عمري مي باشدباقیدبه این که حق فسخ واستفاده ازمنافع مادام الحیات 

متعلق به مصالح حمیده سهایي مي باشد.
49. رای شــماره 139660302008005099 – 96/09/25-  حســن ســهائي 
فرزند عبدالرســول 35ســهم ویکصدوپنجاه وهفت– دویســت وپنجاهم سهم  مشاع 
از66 ســهم ونودوسه – دویســت وپنجاهم ســهم  ششــدانگ یک باب خانه قدیمي 
 مفروزی از پالک 306  فرعــی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت ششــدانگ 503/4 

مترمربع
50. رای شماره 139660302008005104 – 96/09/25-  مسعودرضائي فرزند علی 
ششدانگ یکباب مغازه وفوقاني احداثي مفروزی از پالک 364  فرعی  از 1 اصلی ابنیه به 

مساحت 126 مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008005106 – 96/9/26-  حجت اله میرشــکارمقدم 
شهرضا  فرزند نعمت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 35  فرعی  از 23 اصلی 

سودآباد  به مساحت 228/50 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008005135 – 96/9/26-  فهیمه باقي فرزند عبدالعلي سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1357  فرعی  از 23 اصلی سودآباد  

به مساحت ششدانگ 197/37 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008005140 – 96/9/26-  امیریونسي فرزند علیرضاسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1357  فرعی  از 23 اصلی سودآباد  

به مساحت ششدانگ 197/37 مترمربع.
54. رای شماره 139660302008005158 – 96/9/26-  جمیله سودائي شهرضافرزند 
الیاس ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 13924  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 73/51 مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008005213 – 96/09/29-  حمیدرضامحمدرضائي 

فرزند شکراله ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالکهاي 275 و 10560  فرعی از 2 اصلی فضل 
آباد به مساحت 142/68 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 276 و 10562 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالکهاي 276 و 10562  فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 10/99 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 275 و 10560 فرعي از2 

اصلي فضل آبادجمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
56. رای شــماره 139660302008005264 – 96/09/30-  اعظــم الســادات 
حجازي فرزند نوراله ششــدانگ یکبــاب مغازه مفــروزی از پــالک 4442  فرعی از 
1 اصلي ابنیه  بــه مســاحت 5/21 مترمربــع باحــق العبورازراهرواختصاصي 4605. 
 1 درازاء تمامــت ششــدانگ پــالک 4442. 1 انتقــال عــادي مع الواســطه ازطرف

 اویس توانا.
57. رای شــماره 139660302008005254 – 96/09/30-  جمــال خراجــي فرزند 
 کمال چهاردانگ مشــاع ششــدانگ قســمتي ازیک باب خانه نیمه تمــام مفروزی از
 پــالک 1347 فرعــی از 23 اصلــی ســودآباد  بــه مســاحت 209/11 مترمربــع 
 که به انضمام قســمتی از پالک 904. 23 جمعا تشــکیل یک باب خانــه نیمه تمام را 

داده است.
58. رای شماره 139660302008005255 – 96/09/30-  رویاخراجي فرزند عبدالعلي 
دودانگ مشاع ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1347 فرعی 
از 23 اصلی سودآباد  به مساحت 209/11 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 904. 23 

جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
59. رای شــماره 139660302008005402 – 96/10/06-  احمدرضاحبــادي فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2395 فرعی از 2 اصلي فضل آباد  به 

مساحت 21/26 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008005648 – 96/10/21-  علیرضا پیروي فرزند ولي 
اله سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 168 فرعی از 23 

اصلی سود آباد  به مساحت ششدانگ 195/26 مترمربع.
 61. رای شــماره 139660302008005685 – 96/10/21-  معصومــه دشــتبان
  فرزند غالمرضا ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه ســه طبقه مفروزی از 
 پــالک 168 فرعــی از 23 اصلــی ســود آبــاد  بــه مســاحت ششــدانگ 195/26 

مترمربع.
62. رای شماره 139660302008005736 – 96/10/25-  عفت میرباقري فرزند نصراله 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1653 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 

208/28 مترمربع.
63. رای شماره 139660302008005783 – 96/10/28-  رحمان علیان فرزند رمضان 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5506 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 100 

مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/23
 م الــف: 955 ســید اســداله موســوی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک

 شهرضا

ابالغ رای
11/509 شماره دادنامه: 9609973630101150 شماره پرونده: 9609983630100351 
شماره بایگانی شعبه: 960379  خواهان: بنیاد مسکن انقالب اسالمی تیران با نمایندگی 
آقای موسی شریفی به نشانی اصفهان تیران و کرون بلوار امام نبش کوچه شهید صدوقی، 
خوانده: آقای محسن انتشاری فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دعوی بنیاد مسکن شهرستان تیران و کرون به مدیریت 
آقای موسی رحیمی و به طرفیت آقای محسن انتشاری فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه 
15/775/200 ریال بابت یک فقره چک ســریال 552495 عهده بانک صادرات تیران و 
از حساب جاری 0103707248006 و به مبلغ 15/775/200 ریال و مطالبه مطلق هزینه 
دادرسی و از جمله خسارت تاخیر تادیه این دادگاه با توجه به مالحظه رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت فوق الذکر که حکایت از انتقال ذمه خوانده بوده و اینکه خوانده با 
وصف ابالغ حضور نیافته و ایراد و انکاری بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه 
نکرده لذا دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 198 و 502  و 515 و 519 از قانون 
آیین دادرســی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت 
15/775/200 ریال بابت اصل خواسته و از باب تســبیب به پرداخت 504/380 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر طبق جدول شاخص 
از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از آن 
قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 491  شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران )272 کلمه، 3 کادر( 
مزایده

11/507 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 950578 
له آقای سید یاســر معینیان علیه آقای مجید نصر آزادانی به خواسته مطالبه در نظر دارد 
KM -420 - 2300 B اموال محکوم علیه شامل: یک عدد دستگاه تزریق پالستیک مدل
مجهز به سیستم تزریق ماردون هیدرولیک ساخت شرکت کراس مافای آلمان که دارای 
وزن 26 تن، نیروی گیره 420 تن، ابعاد میز 1050 میلی متر در 1120 میلی متر، ظرفیت 
شات تزریق 1/5 کیلوگرمی و ساخت 1984 میالدی می باشد. دستگاه فوق مجهز به مدار 
فرمان تغییر یافته از حالت دستی به سیســتم با قابلیت برنامه ریزی PLC و رابط کاربر 
HMI می باشد، که کارشناس رسمی دادگستری 1/200/000/000 ریال ارزیابی نموده 
را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایده در تاریخ سه شنبه 1396/12/15 
ساعت 10 صبح  در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار 
می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی جاده نجف آباد- کوچه شاه 
چراغ- جنب کوچه گلخانه- صنایع پالستیک المپیک مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست 
ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
 حساب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینــه هــای مزایده بــه نفع دولــت ضبط خواهد شــد، شــایان ذکر اســت اجرای 
احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویل مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیان 
شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای مــال را طی فیش چهار نســخه ای 
به حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر بــه شــماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ســاعت 
قبل ازشــروع مزایده به اجــرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده 
 را تکمیل و بــه همراه کپــی کارت ملی واصــل فیش ســپرده تحویل اجــرا نمایند. 
م الف: 6814  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر )319 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال منقول

9610463630400016 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /533
9309980350200838 شماره بایگانی شعبه: 960312 به موجب نیابت واصله از شعبه 
اول اجرای احکام مدنی اصفهان به کالســه 960312 اجرائی در ا جرای احکام حقوقی 
دادگستری تیران و کرون، محکوم له  آقای خلیل خالقی فرزند اسماعیل و محکوم علیه 
اکبرعموشــاهی فرزند محمد مبنی بر فروش اموال منقول) 10 کوپ سنگ( که حسب 
درخواست محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف 
اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است: 10 کوپ سنگ مرمریت قهوه ای با طرح 
چوب )گردویی( واقع در معدن سنگ روستای فضل آباد، با وزن های ) 4 کوپ زیرده تن و 
6 کوپ باالی ده تن( با شکل منظم قالبی و جمعًا در حدود 110 تن در ضلع جنوبی معدن، 
پس از بررسی کلیه عوامل تاثیرگذار از جمله نوع ســنگ، کیفیت، رنگ، جنس، اندازه و 
شــکل کوپ ها، قیمت هر تن از ســنگ مرمریت قهوه ای با طرح چوب )گردویی( مورد 
نظر بصورت تحویل در معدن به مبلغ 2/800/000 ریال کــه جمعًا ارزش تعداد 10 عدد 
کوپ با وزن حدودی 110 تن به مبلغ  308/000/000 ریال ) سی میلیون و هشتصد هزار 
تومان( ارزیابی و  مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشــنبه مورخه 1396/12/6 از 
ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح  از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری 
 تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شــروع و به کسی که باالترین
 قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است  حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شــود. م الف: 493  اجرای احکام  

شعبه اول حقوقی دادگستری تیران و کرون )319 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال منقول

9610463630400015 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /534
9409983730100484 شماره بایگانی شعبه: 960115 به موجب نیابت واصله ازشعبه 
اول اجرای احکام حقوقی نجف آباد به کالسه 960115 اجرائی در اجرای احکام حقوقی 
دادگستری تیران و کرون، محکوم له آقای محسن امینی و محکوم علیه اکبر عموشاهی 
فرزند محمد مبنی بر فروش اموال منقول ) 25 کوپ ســنگ( که حســب درخواســت 
محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی 
 گردیده است: مورد مزایده عبارت است: 25 کوپ سنگ مرمریت گردویی واقع در معدن
 سنگ روستای فضل آباد، با وزن های باالی 10 تن، با شکل منظم قالبی، وزن متوسط 
کوپ ها 18 تن و جمعًا در حدود 450 تن در ضلع جنوبی معدن، پس از بررسی کلیه عوامل 
تاثیرگذار از جمله نوع سنگ، کیفیت، رنگ، جنس، اندازه و شکل کوپ ها، قیمت هر تن 
ازسنگ مرمریت گردویی مورد نظر بصورت تحویل در معدن به مبلغ 2/900/000 ریال 
که جمعًا ارزش تعداد 25 عدد کوپ با وزن حــدودی 250 تن به مبلغ 1/305/000/000 
ریال ) صد و ســی میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی و مقرر گردید که اموال موصوف 
 ر روز شــنبه مورخه 1396/12/05 از ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده 
در دفتر اجرای احــکا م حقوقی دادگســتری تیران به فروش برســد و قیمــت پایه از 
قیمت کارشناســی شــروع و به کســی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته 
خواهــد شــد ده درصد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده دریافت 
و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نســبت بــه پرداخت باقیمانــده ثمن معامله 
اقدام نمایــد در غیر ایــن صــورت ده درصد اولیــه به نفــع صندوق دولــت ضبط و 
مزایده تجدیــد می گردد طالبیــن در صورت تمایل مــی توانند پنــج روز قبل از موعد 
 مزایده به این اجــرا مراجعه تــا ترتیب بازدیــد آنان از مال مــورد مزایده داده شــود.
 م الف: 494 اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگســتری تیران و کرون )319 کلمه، 

3 کادر(
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فقدان سند مالکیت
11/511 چون خانم رضوان مردیها فرزند محمدرضــا) زوجه دائمی( و احد از وراث مرحوم 
رضا جاللی فرزند محمد به موجب گواهی حصر وراثت شماره 5154 مورخه 1391/11/23 
شورای حل اختالف شــعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم 19 مالیاتی به شماره 14497 
مورخه 1392/02/28 دارائی اصفهان نسبت به ) 1/8( ســهم االرث خود از 27 حبه مشاع 
از 72 حبه ششــدانگ یکباب مغازه با تســلیم یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رســما طی شــماره 43307 مورخه 1396/10/28 گواهی و به تایید دفترخانه 111 
اصفهان رسیده است مدعی اســت) به حکایت دفتر امالک در سیســتم جامع 4/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ مغازه شــماره 15190/757 در صفحه 94 دفتر 8 فرعی  به شماره ثبت 
5914/798 و شماره ســند مالکیت 2/713819 بنام منور آقادادی فرزند موسی سابقه ثبت 
و سند داشته سپس طبق ســند انتقال 94747 مورخه 1353/06/09 دفترخانه 2 اصفهان 
بنام رضا جاللی فارسانی نسبت به 27 حبه مشــاع و خانم بیگم سیفی اصفهانی نسبت به 
27مشاع انتقال قطعی یافته که سند اولیه در ســهم رضا جاللی قرار گرفته نامبرده به شرح 
حصر وراث یاد شده باال فوت شده و وارث او عبارتند از زهرا باقریان پهلوانی و شیما و فرشته 
و فاطمه و سوسن شــهرت همگی جاللی مارانی و علی و محمدرضا شهرت هر دو جاللی 
مارانی و خانم رضوان نامبرده زوجه دائمی اعــالم گردیده اند که ماترک متوفی کما فرض 
اله بوده و نسبت به سهم خانم بیگم سیفی سند تجدیدی صادر گردیده و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سهل انگاری  سند 
مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 36149 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )382 کلمه، 

4 کادر(
مزایده

11/518 اجرای احکام کیفری شــعبه نهم دادگســتری در نظر دارد در خصوص کالسه 
پرونده اجرایی 360- 960/ ش/ 9 جلسه مزایده ای مورخ 1396/12/7 روز دوشنبه ساعت 
9 الی 10 برگــزار نماید. پرونده له  آقــای حمید دهقانی با وکالت آقای عزت اله الماســی 
علیه  آقای حمیدرضا شــعاعی فرزند محمود مجهول المکان محکوم به عبارتست از مبلغ 
1/273/203/752 ریال بابت اصل خواســته و هزینه های اجرایی و کارشناســی  و مبلغ 
50/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت موضوع مزایده عبارت است از 
فروش اموال منقول که طبق نظریه کارشناسی بدین نظر می باشد. 1- یخچال فریزر فروزان 
+ یخچال مدل قدیم خارجی 2 دستگاه قیمت کل )ریال( 6/500/000 ، 2- وسیله ورزشی 
شامل دوچرخه و دستگاه ورزش زمینی 2 عدد قیمت کل ) ریال( 2/000/000، 3- گوشی 
آیفون مارک کاماکس 2 عدد قیمت)ریال( 700/000، 4- چرخ خیاطی دستی juki مدل 
قدیمی 1 عدد قیمت کل )ریال( 1/000/000، 5- میز به طول 135 سانت و کمد به عرض 
45 هر کدام دو عدد ام دی اف 4 عدد قیمت کل )ریال( 2/800/000 ، 6- فایل فلزی و چوبی 
قدیمی 15 عدد قیمت کل )ریال( 3/750/000، 7- گاو صنــدوق رمزدار 100 * 50* 45 
سانت ایران کاوه 1 عدد قیمت کل ) ریال( 2/000/000، 8-  میز کنفرانس سبز رنگ رویه 
شیشه 210 * 110 سانت 1 عدد قیمت کل )ریال( 3/000/000، 9- میز مدیریت 200* 90 
با میز بغل ام دی اف 1 ســت قیمت کل )ریال( 4/800/000، 10- صندلی چرخدار گردان 
سبز رنگ 20 عدد قیمت کل )ریال( 8/000/000، صندلی چرمی دسته دار سبز رنگ 10 عدد 
قیمت کل )ریال( 2/000/000، 11- صندلی چرمی دسته دار سبز رنگ 10 عدد قیمت کل 
)ریال( 2/000/000، 12- بخاری گازی نیک کاال 7 دستگاه قیمت کل )ریال( 7/000/000 
، جمع کل ردیف مورد ارزیابی ) چهل و ســه میلیون و پانصد هزار ریال( قیمت کل )ریال( 
43/550/000، مزایده قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را نقدا همراه داشته باشند. 

مزایده در ساختمان کل دادگستری اســتان واقع در خیابان شهید نیکبخت، طبقه اول اتاق 
30 برگزار می گردد. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این 
اجرا از اموال بازدید نمایند. شایان ذکر است اموال در بهارستان خ ولیعصر خیابان طاووس 
16 پ 350 می باشد. م الف: 36120  اجرای احکام شعبه نهم کیفری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )397 کلمه، 4 کادر( 
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000316 آگهــی:  شــماره   11 /513
139404002004000722  آگهــی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9401961 همگی و 
تمامی یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت دویست وچهار متر و بیست 
صدم متر مربع که مقدار یازده متر و بیســت صدم متر مربع بصورت پیشرفتگی و نه متر و 
شصت صدم متر مربع آن تراس مسقف است قطعه پنجم تفکیکی به شماره شش فرعی از 
دو هزار و هشتصد و شانزده اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک دو فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت دوازده 
و نیم متر مربع به شماره چهار تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین و ششدانگ یکباب انباری به 
مساحت هفت متر و پنج صدم متر مربع قطعه سوم تفکیکی واقع در زیرزمین با قدرالسهم از 
عرصه مشاعی و سایر مشاعات: که عبارتند از حیاط مشاعی مستقر در ضلع جنوب و دستگاه 
پله و آسانسور و البی و راهرو و فضای مشاعی پارکینگ و سرویس بهداشتی مستقر در شمال 
غربی طبقه زیرزمین و قسمت پی رامپ و فضای رامپ و اطاق نگهبانی و ورودی ساختمان در 
شمال اطاق نگهبانی در طبقه همکف و نورگیر مشترک واقع در شمال غربی دستگاه آسانسور 
و مسیر لوله های آب و برق و گاز و فاضالب و غیره و کانال کولر و پشت بام مشاعی و سایر 
مشاعات و مشترکات که نحوه استفاده از آنها و حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانهاست به آدرس: اصفهان چهار راه شریعتی خیابان توحید کوچه شهید ورپشتی پالک 
85 ساختمان آدینه که سند مالکیت آن در صفحه 536 دفتر 1243 امالک ذیل شماره ثبت 
230182 شماره چاپی 435902 ثبت و صادر شده است با حدود اول: حدود آپارتمان: شمااًل: 
در نه قسمت که قسمتهای دوم و چهارم و ششــم غربی و قسمت هشتم شرقی محسوب 
است دیوار و پنجره پیشرفتگی است به فضای کوچه شــرقًا: اول دیوار پیشرفتگی است به 
فضای کوچه دوم دیواریست به فضای پالک دو هزار و هشتصد و شانزده جنوباً: اول در هشت 
قسمت که قسمتهای دوم و ششم شرقی و قسمت سوم غربی و قسمت هفتم مورب شرقی 
محسوب است دیوار کوتاه تراس اســت به فضای حیاط دوم در پنج قسمت که قسمت دوم 
شرقی و قسمت چهارم غربی محسوب است دیوار و پنجره است به فضای حیاط غربًا: اول و 
چهارم دیواریست به فضای پالک دو هزار و هشتصد و هفده دوم در چهار قسمت که قسمت 
اول شمالی و قسمت دوم بطور پخ و قسمت چهارم جنوبی محسوب است درب و دیواریست 
به دستگاه پله و آسانسور سوم در دو قسمت که قسمت دوم جنوبی است دیوار و پنجره است 
به فضای نورگیر پنجم دیوار پیشرفتگی است به فضای کوچه کف اشتراکیست دوم حدود 
انباری: شمااًل: دیواریست به محوطه مشاعی پارکینگ شــرقًا: اول دیواریست مشترک با 
انباری شماره شش دوم به طور پخ درب و دیواریســت به راهرو مشترک جنوبًا: دیواریست 
مشترک با انباری شماره چهار غربًا: دیواریست به دیوار پالک دو هزار و هشتصد و هفده کف 
بر روی عرصه و سقف اشتراکیست سوم حدود پارکینگ: شمااًل و جنوبًا و غربًا خط مفروض 
است به محوطه مشاعی شرقًا: خط مفروض است به پارکینگ شماره پنج کف روی عرصه 
و سقف اشتراکیست که طبق نظر کارشــناس رسمی این واحد در طبقه چهارم یک مجتمع 
شش واحدی با قدمت حدود ده سال واقع شده است و کف آن سرامیک بدنه گچ رویه و رنگ 
روغنی و دیوار اتاق های شــمالی کاغذ دیواری، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه دارای 
کاشی و سرامیک و آشپزخانه دارای کاشی و سرامیک و آشپزخانه کابینت ام دی اف شده، 
درب های داخلی چوبی و سالن آن دارای گچ بری و شــومینه می باشد. سیستم گرمایش 
آن پکیج و رادیاتور، ســرمایش آن کولرآبی و ســالن و اتاق جنوبی اسپیلت دارد. همچنین 
دارای انشعابات برق وگاز بصورت مجزا و آب و فاضالب مشــترک می باشد. ملکی خانم 
مریم السادات عطائی کچوئی که طبق اسناد رهنی شماره 128460 مورخ 1385/10/19 
و 144757 مورخ 1390/03/30 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 اصفهان در رهن 
بانک صادرات واقع می باشد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 1397/02/18 دارای بیمه می باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 96/12/12 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 

خیابان هشت بهشت شــرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده میشود. مزایده 
از مبلغ پایه یازده میلیارد و بیست و شش میلیون و هشتصد هزار ریال) 11/026/800/000 
ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/11/23 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه چک 
تضمینی بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
 و امالک ســپرده نماید.  م الف:36150  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)905 کلمه،

 9 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/515 شماره ابالغنامه: 9610106796901676 شماره پرونده: 9609986796900767 
شماره بایگانی شــعبه: 960767  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
سید حسام مرتضوی فرزند ســید مصطفی، خواهان آقای عباس اسمعیلی دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای حسام مرتضوی به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان 
چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609986796900767 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/12/26 ساعت 
15/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36110 شعبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

11/530 شــماره صــادره: 1396/42/460857– 96/11/5 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ  آپارتمان پالک ثبتی شماره 2709 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل صفحه 283 دفتر  397 امالک به شــماره ثبت 65011 تحت شــماره چاپی مسلسل 
دفترچه ای به شماره 090097 به نام خانم قزبس علیدوستی فرزند عزیزاله  ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه به موجب سند 49050 مورخ 1378/10/13 دفتر خانه 
67 اصفهان به آقای علی اصغر علیدوستی فرزند رضا انتقال قطعی یافته سپس مالک با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده به شماره 964/1585265 مورخ 1396/10/25 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 73067 مورخ 1396/10/25 به 
گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سرقت 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 36019 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )261 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/529 شــماره صادره: 1396/42/460649– 96/11/4 نظر به اینکه ششدانگ  پالک 

ثبتی شماره 4852/511 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت205263 در صفحه  253 دفتر 
امالک جلد   1109 به موجب ســند انتقال شــماره 99008 مورخ 1381/11/30 دفترخانه 
شماره 10 اصفهان به نام زهرا قنبری تحت شماره چاپی دفترچه ای 497493 ثبت  و صادر 
و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند رهنی شماره 99010 مورخ 1381/11/30 دفتر 
خانه 10 اصفهان  نزد بانک ملی ایران در رهن می باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده به شماره 139621702024036259مورخ 1396/10/25 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 73066 مورخ 1396/10/25 
به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
سرقت مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 36020 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )259 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/505 شماره صادره : 1396/42/465383 – 1396/11/18 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 4067 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام آقای علیرضا قمشه دستجردی فرزند حسن 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 شنبه مورخ 96/12/19 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــی 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: 36146 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/514  آقای اصغر قربان پورنیه دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کالسه  
548/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مختار قربان پورنیه به شناسنامه 500 در تاریخ 1396/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اصغر قربان پور فرزند مختار به شماره 
شناسنامه 34 پسر متوفی 2- شهربانو قربان پورنیه فرزند مختار به شماره شناسنامه 4 دختر 
متوفی 3- اعظم قربان پورنیه فرزند مختار به شماره شناســنامه 3 دختر متوفی 4- عفت 
قربان پورنیه فرزند مختار به شماره شناسنامه 214 دختر متوفی 5- معصومه زمانی نیه فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 12 همســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 597 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/538 شماره ابالغنامه:9610106805102915 شماره پرونده:9609986805101446 
شماره بایگانی شعبه:961446  ابالغ شونده حقیقی: مجید حاج ناصری فرزند علی کدملی 
1284932699 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/01/15 چهارشنبه ساعت: 9 
،محل حضور: اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر 
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف، در خصوص دعوی امیر اخوت قهفرخی به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:35762 شعبه 51 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 3( ) 72 کلمه، 1 کادر(

مفاد آراء 
11/527  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می گردد تا شخص یا 
اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی  و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- رای شماره 139660302021000186 مورخ 96/11/14- آقای مرتضی گل احمر زواره 
فرزند رضا به شماره ملی 1188937693 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 1836 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 273/30 متر مربع خریداری رسمی از ورثه سید حسن توسلی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/08

م الف: 473 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
تحدید حدود اختصاصی

11/495 شــماره: 96/2027009367-96/11/15 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک 3648 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام علــی کاظمی فرزند علی به ش .ش 34 در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139460302027013631  مــورخ 1394/04/29 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1396/12/24 روز پنج 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 ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی 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 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:35908 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان )270 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/496 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3647 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علی سلیمی مظفرآبادی فرزند فضل ا... 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027008643  مورخ 1396/7/27 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 1396/12/23 روز چهارشنبه 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:35906 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )265 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/497 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره  5915/17  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام  اصغر قاسمیان خوراسگانی فرزند اسماعیل در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 ســاعت 9 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 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:35905 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/498 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره  5915/18  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام  اصغر قاسمیان خوراسگانی فرزند اسماعیل در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 ســاعت 9 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 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:35904 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/499 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب انبار تجاری پالک 184 فرعی از 11518  
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد سیالنی فرزند حسن 
و جواد سیالنی فرزند اکبر در جریان ثبت است و آرای شماره 139660302027008919 
و 139660302027008921  مــورخ 1396/8/4 از طرف هیات حــل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 
1396/12/22 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیــه 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 تســلیم 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 دادخواســت 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:35893 شبان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )272 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/500 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره  31/256  واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نام  احمد توکلی نیا فرزند حســین در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره 
139660302027008642- 96/7/27 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 
ســاعت 9 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 ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
م الف:35894 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/501 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه بافندگی پالک شماره  7897/3341  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عباس حاجی علی زاده کردآبادی 
فرزند مرتضی در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق 
رای شماره1396606302027008675-96/7/29  مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل 
ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب 
سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1396/12/19 ساعت 9 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 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید.  م الف:35895 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)194 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/502 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 1584 فرعی از 11516 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضا علی زاده خونســاری فرزند 
محمد علی در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027008657 مورخ 1396/7/29 
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 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 1396/12/21 روز دو 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 ســی 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:35896 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )267 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/503 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3305 فرعی از 11548  اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام زهرا زارعی فرزند رمضان در جریان 
ثبت است و رای شماره 139660302027008733 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 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 1396/12/22 روز سه شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 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:35900 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/504 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  5915/19  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر قاسمیان خوراسگانی فرزند اسماعیل در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 ســاعت 9 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 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:35901 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/532 شــماره صادره : 1396/42/465511-1396/11/18  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی پالک شماره 4348/363 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ســیف اله مهرعلی و غیره فرزند  احمد 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 شــنبه مورخ 
96/12/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 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: 36323 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/531 چون لیلی ارشــدی فرزند عبداله و ایرج صالحی فرزند حبیب اله  با تسلیم 2 برگ 
استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 146 اصفهان 
رسیده مدعی شده اند که اسناد مالکیت ششدانگ پالک 11725/19 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که به موجب ســند 24469 مورخ 1394/2/28 دفتر 146 اصفهان به ایشان ) هر 
کدام نسبت سه دانگ مشاع( منتقل گردیده و در صفحات 182 و 122 دفاتر 100 خروجی 
و 249 ذیل ثبت های 133029 و 45441 به نامشان ثبت و اسناد برگی 727689   91 /هـ 
و 727688    91/ هـ صادر و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشــت نبوده و  به علت 
جابجایی اسناد مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل 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 ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 36285 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )241 کلمه، 

3 کادر(



وی اظهار داشــت: آمریکا به این نتیجه رسیده اســت که نمی تواند با 
گفتمان ملت ایران مقابله کند و همچنین در جبهه نظامی نیز نمی تواند 

موفق شود.
ایران یکی از مهم ترین کشــورهای برقرار کننده امنیت در 

منطقه است
رییس کمیسیون تلفیق بودجه برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: طی چهل سال گذشته کشور در مقابل آمریکا  همیشه پیروز بوده 

است و حتی یک بار نیز مغلوب آمریکا نشده ایم.
حاجی بابایی تاکید کرد: نظامی اسالمی ایران یکی از مهم ترین کشورهای 

برقرار کننده امنیت در منطقه است. 
رییس کمیسیون تلفیق بودجه برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسالمی 
گفت: نظام اسالمی ایران به برکت نیروهای نظامی سپاه، ارتش و نیروهای 
مسلح توانسته است تا فاصله دو هزار کیلومتری از مرزهای کشور امنیت 

را به دست بگیرد.

آمریکا از حمله نظامی بر علیه ایران مایوس است
وی بیان کرد: آمریکا از حمله نظامی بر علیه ایران مایوس اســت.رییس 
کمیسیون تلفیق بودجه برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسالمی در 
ادامه با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ایران، انقالبی عاشورایی و کربالیی 
است، اظهار داشت: انقالب اســالمی با نام اهل بیت)ع( آغاز شده است و 

هدف از آن ترویج فرهنگ عاشورا و احیای اسالم در جامعه بوده است.
حاجی بابایی تاکید کرد: دشمن در حال استفاده از تمام ظرفیت های خود 

برای ضربه زدن به نظام اسالمی است.
۲۵۰ شبکه ضد نظام اسالمی در سطح جهان تبلیغ می کنند

وزیر اســبق آموزش و پــرورش اظهار 
داشت: توسعه رســانه ها و شبکه ضد 
نظام از مهم ترین اقدامات دشمن برای 

خدشه دار کردن انقالب اسالمی است.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه برنامه 
ششم توســعه مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۰ شــبکه 
علیه نظام در حال تبلیغ هستند و روز 
به روز بر تعداد آنها افزوده می شود. وی 
تاکید کرد: اصل اساسی انقالب، عدالت 
است و باید همه در مسیر حفظ عدالت 

حرکت کنند.
رییــس کمیســیون تلفیــق بودجه 
برنامه ششم توســعه مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: مجلس، دولت و 
قوه قضاییه باید جلوی فساد را بگیرند 
 و مــردم انقالبــی خواهــان این مهم 

هستند.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس:

آمریکا به دنبال عملی کردن توطئه های جدید در کشور است

رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکا به دنبال عملی کردن توطئه های جدید در کشور است.  حمید رضا حاجی 
بابایی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرکرد با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال عملی کردن توطئه های جدید در کشور است، اظهار داشت: 

آمریکا امروز در جهان اسالم و در کشور ایران به دنبال عملی کردن توطئه های جدید است.

آمریکا به دنبال عملی کردن توطئه های جدید 
در کشور است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان برنامه و بودجه 
چهارمحال خبرداد:

افزایش۱۳۸.۵ درصدی 
اعتبارات تملک دارایی

رییس ســازمان برنامه و بودجــه چهارمحال و 
بختیــاری گفــت: امســال اعتبــارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۴ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تصویب شــده که 
در مقایســه با ســال قبل ۱۳۸.۵ درصد رشد 

داشته است.
حبیب ا... وفایی اظهار داشت: سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان در راستای ایفای وظایف و 
رسالت خود در سال ۱۳96 در حوزه های مختلف 
بودجه، برنامه ریزی، اقتصاد مقاومتی، امور فنی 
و پیمانکاری، آموزش و پژوهش، طرح های آماری 
و توسعه مدیریت و سرمایه انســانی، اقدامات 

گسترده ای را انجام داده است.
وی افزود: در حوزه بودجه و اعتبارات امســال 
اعتبــارات هزینــه ای و اعتبارات ســرمایه ای 
براســاس سیاســت های اقتصــاد مقاومتی و 
برمبنای شاخص های متعدد کارشناسی، بین 
دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی توزیع 

شد.
رییس ســازمان برنامه و بودجــه چهارمحال 
و بختیــاری تصریح کرد: همچنیــن به منظور 
هماهنگی و بررسی اولویت ها جلسات متعددی 
با مدیران دســتگاه های اجرایی برگزار شــد؛ 
سپس نشست های کمیته های برنامه ریزی در 
شهرستان های 9 گانه استان انجام و پروژه های 

دارای اولویت تعیین و تصویب شد.
وفایی بیان کرد: پیگیری های مســتمری نیز از 
طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور 
افزایش و تخصیص اعتبارات هزینه ای و عمرانی 
اســتان صورت گرفته که نتایج بسیار مطلوبی 

داشته است.

نماینده مردم  شهرکرد در مجلس:
»جامعه کارگری« نقش  

محوری در تداوم  انقالب دارد
نماینده مردم  شهرکرد، بن  و سامان  در مجلس  
شــورای  اســالمی با بیان اینکه نقش  کارگران  
یک نقش  محوری و مرکزی در تداوم  و استمرار 
انقالب اســت، گفت: کســانی  کــه در ارکان  
مختلف هستند باید نشــان دهند که حکومت  

ما مردم ساالر است.
اردشیر نوریان  اظهار داشت: در روزگاری  زندگی  
می کنیم  که جوانان  ما در هر نقطه  از جهان  با هم  
در ارتباط هســتند؛ بنابراین  در چنین  فضایی، 
حکومت به منظــور تداوم  و اســتقرار خود باید 
بتواند فضایی را برای پاسخ  به نیازها و مطالبات  
مردم  ایجاد کند که اگر این  فضا  نباشد، حکومت  

به مشکل  بر می خورد .
وی افزود: تئوری حکومت مسئوالن ما در حوزه 
تولید و اشــتغال و اقتصاد، باید جامعه ای  پویا و 
خالق و جامعه کارگری صنعتی باشد؛ جامعه ای 
که بتواند به بخشــی از نیازها  و مطالبات مردم  

پاسخ دهد.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شــورای اســالمی بیان کرد: تئوری  حکومتی  
که امام خمینــی)ره( بنیان گــذار آن بود توان  
پاسخگویی  به مطالبات مردمی را داشته و اگر در 
ادامه  این توان  باشد آمریکا نمی تواند کاری  کند و 

انقالب همچنان  تداوم  خواهد داشت .

نماینده مردم  اردل در مجلس  شورای 
اسالمی:

اقتصاد مقاومتی باید به فریاد 
وضعیت اقتصادی کشور برسد

نماینده مردم  اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ  در 
مجلس  شورای اسالمی گفت: در بعد اقتصادی 
نتوانســتیم  خوب حرکت  کنیم  و جاهایی  ایراد 
داشــتیم و امروز اقتصاد مقاومتی باید به فریاد 
ما برسد. علی کاظمی با اشــاره به ویژگی های  
انقالب اســالمی بیان کرد: یکی از ویژگی های  
انقالب، حضور قشرهای  مختلف در میدان بود 
که قشر کارگری یکی از این  قشرهای موثر است 
که با کار و تولید و تقدیم  شهید به نظام، از انقالب 
دفاع کردند . کاظمی با بیان اینکه بودجه جاری 
باید ۲۵ درصد و بودجه  عمرانی 7۵ درصد باشد، 
گفت: متاسفانه در دوره ای و در جاهایی که نفت  
بسیار فروخته شــد، با ندانم  کاری دنیا را مقابل 
خود قرار دادیم  که درنتیجه، بودجه جاری به 9۴ 
درصد و بودجه عمرانی به 6 درصد رسید  و این 

بزرگ ترین  مشکل ماست . 
نماینده مردم اردل تصریح  کرد: اقتصاد مقاومتی  
یک  پایه اش  جامعه کارگری است  که بایستی در 
کارآفرینی تالش  کنند  و جاهایی  هم وزارتخانه  
تعاون، کار و رفــاه  اجتماعی تصدی گری  را رها  
کند و به  بخش  خصوصی واگذار شــود؛  چرا که 
ممکن  است  در این  اوضاع  صندوق  بیمه  تامین  
اجتماعی ورشکسته  شــود؛ هر چند االن هم  با 
بحران  مواجه  است؛  بنابراین  باید بخش خصوصی 

را تقویت کنیم .

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال خبرداد:

تعیین تکلیف۱4 قطعه زمین 
صنعتی راکد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: بــه منظور رفع مشــکالت 
زمین های صنعتی راکد ۱۴ قطعه زمین در برخی 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان تعیین تکلیف 
شد. علیرضا شــفیع زاده اظهار داشــت: با توجه 
به هزینه هایی که دولت در مســیر آماده ســازی 
زمین های شــهرک ها و نواحــی صنعتی متقبل 
می شود، در صورتی که سرمایه گذار مطابق برنامه 
زمان بندی کارشناسی به اخذ پروانه بهره برداری 
اقدام نکند، موضوع تعیین تکلیف زمین ها با تشکیل 
جلســات هیئت حل اختالف و داوری، بررســی 
و برمبنای توضیحــات متقاضــی آرای قانونی و 

الزم االجرا صادر می شود.
وی افزود: برهمین اساس در این جلسه۱۴ پرونده 
مربوط به زمین های صنعتی راکد با مساحتی قریب 
به ۲  هکتار در شهرک های صنعتی شهرکرد، بن، 
گندمان، ســامان ۲، بروجن، تشــنیز و فرادنبه، 
بررســی و به صدور رای منتهی شــد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: آرای صادره شامل 9 رای استمهال و ۵ 
رای فسخ قطعی است که با توجه به جایگاه قانونی 

هیئت حل اختالف و داوری الزم االجراست.
شــفیع زاده خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر 
۲۱ شــهرک و ناحیــه صنعتی به طــور متوازن 
در شهرســتان های مختلف اســتان چهارمحال 
و بختیــاری آماده واگذاری زمیــن به متقاضیان 

سرمایه گذاری است.

مجری طرح پایش سالمت چهارمحال و 
بختیاری خبرداد:

راه اندازی »بیوبانک« در 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مجری طرح پایش سالمت چهارمحال و بختیاری 
گفت: »بیوبانک« به عنوان منبعی ارزشمند برای 
ذخیره نمونه های بالینی مــردم و انجام مطالعات 
بالینی و ژنتیکی، در دانشــکده پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد راه اندازی می شود.
علی احمدی اظهار داشت: با توجه به اینکه علت 
۸۰ درصد مرگ و میرها در کشــور بیماری های 
غیرواگیر مانند سکته های قلبی و مغزی، سرطان، 
بیماری های کلیوی و کبدی است در مرکز پایش 
ســالمت وضعیت ســالمت، افراد منتخب ۳۵ تا 
7۰ سال در ۱۸ استان کشــور مورد بررسی قرار 
می گیرند. وی افزایش سطح سالمت گروه هدف 
و توســعه تحقیقات و پژوهش هــا در زمینه این 
بیماری ها را از دیگر اهداف این طرح برشــمرد و 
افزود: شناسایی زودرس بیماری ها می تواند به کادر 
درمان در انجام مداخالت برای درمان بیماری ها 

کمک کند.
مجری طرح پایش سالمت شهرکرد بیان کرد: این 
طرح در چهارمحــال و بختیاری برای گروه هدف 
۱۰هزار نفری شامل 7 هزار نفر از ساکنان شهرکرد 
و ۳ هزار نفر از ساکنان روستاهای شهرستان اردل 

انجام می شود.

سرپرست فرمانداری اردل:
۶۵ شغل در شهرستان اردل 

ایجاد شد
سرپرســت فرمانداری اردل گفت: 6۵ شــغل در 
شهرســتان اردل با بهره برداری از پــروژه های 

عمرانی به مناسبت دهه فجر ایجاد شد.
رحیم خداصفری با اشــاره به اینکه 6۵ شغل در 
شهرســتان اردل با بهره برداری از پــروژه های 
عمرانی به مناســبت دهه فجر ایجاد شد، اظهار 
داشت:به مناسبت دهه فجر ۳۰ طرح عمرانی در 

این شهرستان افتتاح شده است.
سرپرســت فرمانداری اردل عنوان کرد: بیش از 
۱6۱میلیارد ریال اعتبار برای این طرح ها هزینه 
شده است.سرپرســت فرمانداری اردل بیان کرد: 
پرورش ماهی یکی از ظرفیت های این شهرستان 
است که در این منطقه توسعه یافته و اشتغال قابل 

توجهی در این منطقه ایجاد کرده است.

فرماندار شهرکرد:
جشنواره طبخ ماهی قزل آال 

برگزار می شود
 حمید ملک پــور فرماندار شــهرکرد، از برگزاری 
جشــنواره طبخ ماهی قزل آال در اسفندماه سال 

جاری در این شهرستان خبر داد.
وی گفت: این جشــنواره با هدف ترویج مصرف 
ماهی و اصالح رژیــم غذایی خانواده هــا برگزار 

می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مشاغل 

خانگی در چهارمحال و بختیاری رونق می گیرد.
ســیامک ســلیمانی دشــتکی با اشــاره به این 
موضوع، اظهار داشــت: با تمهیدات و حمایت ها 
 مشــاغل خانگی در چهارمحال و بختیاری رونق 

می گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 
مشاغل خانگی از مهم ترین ظرفیت های اشتغالزا 
در استان چهارمحال است و توسعه این بخش ها 

در دستورکار قرار گرفته.
وی بیان کرد: برندســازی مشــاغل خانگی باید 
در دســتور کار قرار گیرد و این امــر از مهم ترین 

ظرفیت ها در بخش رونق مشاغل خانگی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری عنــوان کرد: 
هم اکنون در این استان ظرفیت ها و پتانسیل های 
بسیاری برای توسعه مشــاغل خانگی وجود دارد 

 که باید از این ظرفیت ها برای ایجاد شغل استفاده 
کرد.

وی با اشــاره به اینکه توســعه مشــاغل خانگی 
در بخش های صنایع دســتی، تولیــدی، صنایع 
غذایی و... در چهارمحــال و بختیاری مورد توجه 
قرار گرفته اســت، عنوان کرد: مشــاغل خانگی 
 در ایجاد اشــتغال برای تمام اعضای یک خانواده 

نقش مهمی دارد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:

برند سازی در مشاغل خانگی در دستور کار قرار گیرد
نماینده مــردم شهرســتان لــردگان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: رفع معضل اقتصادی، باید 
با بهره گیــری از تــوان داخلی و تبعیــت دولت از 

برنامه های توسعه ای و اقتصادی همراه باشد.
محمد خالدی افزود: هم اکنون وضعیت کشــور ما 
در حوزه اقتصادی دچار مشکالتی از جمله اشتغال 
و معیشــت اســت که رفع این معضل به تبعیت از 

برنامه های توسعه ای نیاز دارد.
خالدی با بیــان اینکه نظام اســالمی یــک نظام 
مردم ساالری است، افزود: مسئوالن و تصمیم گیران 
باید پاسخگوی مردم باشــند که تا چه حد مطابق 

برنامه جمهوری اسالمی فعالیت کردند.
نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای 
اسالمی، تبعیت از فرمایشــات مقام معظم رهبری 
در زمینه اقتصاد مقاومتی را یکــی از راه حل های 

برون رفت از مشکالت اقتصادی عنوان کرد.
خالدی اظهار کرد: انقالب اســالمی ما یک انقالب 
فرهنگی اســت که مردم ایران با اعتقــاد به خدا و 
 داشــتن رهبری فرهیخته توانســتند آن را ادامه 

دهند.
وی گفت: امروز هم به برکت نظام اســالمی شاهد 
شکوفایی کشور هستیم و ایران به کشوری مستقل 

در خاورمیانه تبدیل شده است.
وی در پایان به دســتاوردهای نظام اسالمی اشاره 
کرد و افــزود: در دولت تدبیر و امیــد بیش از هزار 
میلیارد تومان پروژه عمرانی در این شهرستان اجرا 

شده است.

نماینده مردم لردگان تاکید کرد:

رفع معضل اقتصادی با بهره گیری از توان داخلی 

زهرا نادری جودوکار چهارمحال و بختیاری مدال طالی کشور را کسب کرد. به نقل از روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان استان، چهارمحال و بختیاری با این گردن آویز رتبه ششم تیمی رقابت های جایزه بزرگ قم را 

به دست آورد و در جدول رده بندی، باالتر از استان های گیالن، کرمان و مرکزی قرار گرفت.
زهرا نادری از امیدهای کسب نشــان طال در رقابت های جودوی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا محسوب 

می شود.گفتنی است استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کشور ایران و مرکز آن شهرکرد است.

درخشش ورزشکار 
چهارمحالی در جودوی 

کشوری

ش 
رز

و

پارلماناستانداری

فرماندهی انتظامی چهارمحــال و بختیاری گفت: انقالب 
اسالمی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد.

غالمعباس غالمزاده در حاشــیه برگزاری راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اینکه انقالب اسالمی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه 

کرد، اظهار داشت: انقالب اسالمی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه ایران به برکت انقالب اسالمی یکی از امن ترین کشور های دنیاست، ادامه داد: انقالب اسالمی 
مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کرد. فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امنیت امروز 
کشور مرهون انقالب اسالمی و رشــادت ها و ایثارگری ها در این مسیر بوده است. وی بیان کرد: پیشرفت های 
دفاعی کشور مرهون انقالب اسالمی است. فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حرکت در مسیر 

آرمان های انقالب اسالمی ضروری است و باید تالش کرد تا آرمان های انقالب اسالمی محقق شود.

فرماندهی انتظامی چهارمحال و 
بختیاری:

انقالب، روحیه خودباوری 
را درجامعه نهادینه کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: انقالب اسالمی زمینه ساز 
عزت و سربلندی کشور شد.

اقبال عباسی اظهار داشت: انقالب اسالمی زمینه ساز عزت، آزادی 
و سربلندی در کشور شــد. وی ادامه داد: کشور به برکت انقالب 
اسالمی در تمام بخش های اقتصادی، علمی، کشاورزی و... توسعه 

یافت و زمینه توسعه و پیشرفت کشور فراهم شد.
 اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کــرد: رفع محرومیت ها 

در نقاط مختلف کشور به ویژه اســتان چهارمحال و بختیاری، از 
مهم ترین برکات انقالب اسالمی بوده است.

وی گفت: انقالب اسالمی موجب احیای دین اسالم شد و کشور را 
از غارت ثروت هایش توسط بیگانگان نجات داد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مردم با حضور حماسی 
خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن خشم، نفرت و انزجار خود از استکبار 

جهانی را نشان دادند.

وی تاکید کرد: ملت ایران هیچ گاه در برابر ظلم و ستم سر تعظیم 
فرود نمی آورند و برای حفظ عزت، اقتدار و حقانیت خود در برابر 
تمامی زورگویان و ستمگران دنیا به سرکردگی آمریکا، انگلیس و 

اسرائیل ایستادگی خواهند کرد.
 استاندار چهارمحال و بختیاری با تقدیر از حضور پر شور مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان کرد: حضور پر شور مردم در راهپیمایی 
۲۲ بهمن بار دیگر وحدت و همدلی مردم را به جهانیان اثبات کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
انقالب اسالمی، زمینه ساز عزت و سربلندی کشور شد

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
تجهیز ۱۴هزار هکتاراز اراضی چهارمحال وبختیاری به 
سیستم آبیاری نوین، اظهار داشت: طی چهار سال گذشته 
بیش از ۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است. ذبیح ا... 

غریب عنوان کرد: توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی نقش مهمی در کاهش مصرف آب و 
حفظ منابع آب زیرزمینی دارد.

وی بیان کرد: توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی، موجب افزایش راندمان تولید و درنتیجه 
درآمد کشاورزان می شود. رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: خشکسالی و کاهش 
بارش ها موجب افت سطح منابع آب زیرزمینی در چهارمحال و بختیاری شده است. وی بیان کرد: باید الگوی 

کشت در چهارمحال و بختیاری تغییر یابد و از کشت گیاهان با نیاز آبی کم بهره گرفت.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال 
خبر داد:

تجهیز ۱4هزار هکتاری 
اراضی به آبیاری  نوین

نظام اسالمی 
ایران به برکت 

نیروهای نظامی 
سپاه، ارتش و 

نیروهای مسلح 
توانسته است تا 

فاصله دو هزار 
کیلومتری از 

مرزهای کشور 
امنیت را به دست 

بگیرد
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شکارچی در دام محیط بان 
افتاد

دو متخلف شکار پرندگان همراه با هفت پرنده در 
شهرستان گلپایگان دستگیر شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
گلپایگان گفت: محیط بانان این اداره با همکاری 
نیروی انتظامی، دو متخلف زنده گیری پرندگان 
وحشی را در زیستگاه های طبیعی تنگه غرقاب 

این شهرستان دستگیر کردند.
قاســم حســومی افزود: از این متخلفان تعداد ۷ 
پرنده ســهره وحشــی، ابزار صید و یک دستگاه 

خودرو پژو، کشف و تحویل مراجع قضایی شد.

رونمایی از یک کتاب محیط زیستی؛ 
معضالت محیط زیست 

کاریکاتور شد
همزمان با دهه مبارک فجر کتاب زیست محیطی 
»نفس های تلخ« در شهرســتان لنجان رونمایی 
شد. رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
لنجان گفت: کتاب زیست محیطی نفس هاي تلخ 
اثري از محمد امین طغیانی که معضالت زیست 
محیطی را به شــکل کاریکاتور به تصویر کشیده 

است، رونمایی شد.
فاطمه محمدی افزود: کتــاب نفس های تلخ در 
چاپ اول در هزار نسخه منتشر شده و شهرداری 
زرین شهر نیز ۵۰۰ نســخه از این کتاب را برای 
ارتقای فرهنگ زیست محیطی، خریداری و بین 

شهروندان این شهرستان توزیع می کند.

 اقدام نیک شهروند 
دوستدار محیط زیست

یک پرنده شکاری سارگپه پس از تیمار و درمان در 
طبیعت شهرستان سمیرم رهاسازی شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
ســمیرم گفت: یک شــهروند و دوستدار محیط 
زیست، یک پرنده شکاری ســارگپه را که آسیب 
دیده و دچار حادثه شده بود، تحویل اداره حفاظت 

محیط زیست این شهرستان داد.
پژمان خاکســار افزود: نیروهــای یگان حفاظت 
محیط زیســت شهرســتان، با بررسی وضعیت 
جسمی، قدرت پرواز و اطمینان از سالمت پرنده 
پــس از دو روز تیمار، پرنده شــکاري را در محل 
مشاهده و زنده گیري) منطقه شکارممنوع حنا( 

در طبیعت شهرستان سمیرم رهاسازي کردند. 
سارگپه از راسته شاهین ســانان است که حدود 
۵۰سانتی متر طول دارد و رنگ پر و بالش بسیار 
متنوع ، بی رنگ رو به تیره، با راه راه عرضی روی 
دم و نواری به رنگ تیره کمرنــگ در انتهاي دم 

دیده مي شود.

 ۶ میلیون ایرانی 
دو دفترچه بیمه دارند

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
۶ میلیون ایرانی دو دفترچه بیمــه دارند، اجرای 
آزمون وسع را نیازمند همکاری موثر بیمه سالمت، 
وزارت بهداشت و تعاون دانست. رسول خضری با 
بیان اینکه ۱۰ میلیون و ۴۰۰هــزار نفر در طرح 
تحول سالمت تحت پوشش بیمه سالمت همگانی 
قرار گرفتند، گفت: متاســفانه ۵ تا ۶ میلیون نفر 
از این تعــداد، دارای دو دفترچه بیمه هســتند و 
از دو محل یارانه درمان مــی گیرند؛ بنابراین باید 
تعدادی از آنها حذف یا آزمون وســع در مورد آنها 
انجام شود. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در 
مجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه بر اساس 
قانون بیمه همگانی مصوب ســال ۷۳ هر ایرانی 
باید دارای یک دفترچه باشــد، افزود: این قانون 
در سال ۹۳ و با اجرای طرح تحول سالمت بعد از 
۲۰ سال اجرایی شد. وی در رابطه با اجرای آزمون 
وسع برای دارندگان بیمه سالمت، افزود: سازمان 
بیمه سالمت بر اساس قانون، اختیار انجام این کار 
را دارد و می تواند میزان وســع افراد را مشخص 
کند تا متناســب با نتایج ارزیابی، افراد نیازمند از 
خدمات رایگان بیمه بهره مند شده و سایر افراد نیز 
بابت خدمات ارائه شده حق بیمه پرداخت کنند.

نماینده مردم سردشــت و پیرانشهر در مجلس 
دهم، افزود: به طور قطع دولت باید سازوکار اجرای 
آزمون وسع را فراهم کندکه تحقق این کار نیازمند 
همکاری هماهنگ بیمه ســالمت، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت است.عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: بر اساس مصوبه 
روزهای اخیر کمیسیون تلفیق، مقرر شد ۷هزار و 
۵۰۰میلیارد تومان برای رفع مشکل کسری بودجه 

به سازمان بیمه سالمت اختصاص یابد.

توجه به نیازهای روحی- روانی نســل جوان که درصد چشــمگیری از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند بسیار حائز اهمیت است؛ البته با توجه 
به آسیب پذیری زیاد این قشر جمعیتی و لزوم شناخت به موقع بسیاری از 

اختالالت روانی که شروع آنها عمدتا در این سنین است.
تنها ۲۰ درصد از ســالمت افراد به ســالمت جســمانی مرتبط است و 
۸۰درصد شاخص های سالمت، در ســالمت روانی، اجتماعی و معنوی 
تعریف می شود که کارگزار اصلی آن روان شناس و مشاور است. بسیاری از 

بیماری های جسمانی علل روانی همچون استرس دارد.
در حالی که بودجه سالمت روان کشور باید از بودجه سالمت جسمانی 

جدا شود، در اسناد باالدســتی و سیاست های کلی سالمت، به 
ارتقای سالمت روان تاکید شده است. اما در بحث بودجه 

کمتر از ۳ درصد بودجه سالمت در اختیار سالمت روان 
قرار می گیرد در حالی که این رقم در کشوری مثل 

فرانسه ۷۶ درصد است. 
اما در حوزه ارتقای ســالمت روان در جامعه و 

بخصوص قشر نوجوان مدیرکل امور تربیتی 
و مشــاوره وزارت آموزش و پرورش، از 

برگــزاری آزمــون رغبت 
و ســالمت روان در 
دوره اول متوســطه 
در پایان بهمن ماه 
خبــر داد و گفت: 

شرکت در آزمون سالمت روان، اجباری اســت. برای همه دانش آموزان 
در پایه هفتم و هشتم آزمون سالمت روان برگزار می کنیم و از این طریق 
دانش آموزانی را که نیاز به کار مشاوره ای دارند، شناسایی کرده و به آنها 
کمک می کنیم. یک هفته پس از آزمــون، نتایج در پرونده الکترونیک و 
سامانه مربوط بر حسب سطوح مختلف تعریف شده در مدرسه و آموزش و 

پرورش، بارگذاری می شود.
مسعود شکوهی با بیان 

اینکه اکنون همه 
دانــش آموزان 

ســطه  متو
اول دارای 
ه  نــد و پر
الکترونیک 

مشاوره هستند اما چون همه مدارس دوره ابتدایی و متوسطه دوم مشاور 
ندارند، هنوز پرونده الکترونیک برایشان تشکیل نشده است اظهار کرد: 
با این حال با فراهم شدن زیرساخت ها و تامین مشاور، در فازهای بعدی 
از بدو ورود فرد به دبستان، برای او پرونده الکترونیک ایجاد خواهیم کرد.

وی افزود: در حال حاضر همه دانش آموزان متوسطه اول باید به مشاور 
مدرســه خود مراجعه کرده و نــام کاربری و رمز عبور خود به ســامانه 
moshavereh.medu.ir را دریافــت کننــد. دانش آمــوزان باید 
فعالیت هایی را در سامانه انجام دهند و در آزمون هایی شرکت کنند. ضمن 
آنکه در این سامانه عملکرد تحصیلی آنها درج می شود. برخی اختالالت 
و مشکالت نیازمند دریافت مشاوره نیز در این سامانه ثبت می شود، البته 

اطالعات محرمانه است و در اختیار شخص دیگری قرار نمی گیرد.
شکوهی درباره زمان برگزاری آزمون سالمت روان دانش آموزان در سال 
تحصیلی جاری عنوان کرد: امسال سامانه با تاخیر راه اندازی شد؛ تا پایان 
بهمن ماه آزمون رغبت و توانایی و سالمت روان را برگزار می کنیم و نتایج 
در اسفند و یک هفته بعد از شرکت دانش آموزان در آزمون، در هرمنطقه  

اعالم می شود.
به هر حال اجرای چنین طرح هایی در کنار ســالمت جسمی می تواند 

روانی آینده ســازان ایــن جامعه تاثیری دو چندان در ســالمت 
کــه گفته می شــود داشته باشد. همان گونه 
و مهندس هــای بــا جامعه تنها به دکتر 

ســواد احتیاج ندارد 
بلکه ســهم بررســی 
روحیــات آنهــا 
 هم حائــز اهمیت

 است.

 در سال های گذشته مربیان پرورشی در مدارس بیشتر 
در مســائلی مربوط به نوع معاشــرت و برگزاری 
ویژه برنامه های مناسبتی تاثیر داشته اند و کمتر رد پای 
آنها را در بحث های مهم تر شاهد بوده ایم؛ مربیانی که باید در ایجاد 

توانایی در نسل نوجوان موثر باشند.

عکس  روز 

نجات معجزه آسای کارگر مدفون شده زیر آوار

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

خبر

استان اصفهان از نظر شــیوع فوت بر اثر سرطان و 
تومورها با ۵/۶نفر فوتی در هر ۱۰ هزار نفر جمعیت 
در وضعیت قرمز قرار دارد. این آمار بر اساس میزان 
فوت شدگان بر اثر ســرطان ها و تومورها در سال 
۱۳۹۵ )در هــر ۱۰ هزار نفر جمعیت( اســتخراج 

شده است.
گیــالن، آذربایجان شــرقی، اردبیل، خراســان، 
کرمانشــاه، مازندران، آذربایجان غربی و اصفهان 
به ترتیب بیشترین میزان ســرطان را داشته و در 

وضعیت قرمز به سر می برند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اظهار کرد: نحوه شیوع انواع سرطان ها در استان 
ها و چگونگــی ثبت آنها نیز مهم اســت.کیانوش 
جهانپور افزود: استان هایی مانند اصفهان با ارجاع 
بیمارانی از اســتان های دیگر مواجه هستند لذا با 
توجه به اینکه این آمار بر اساس میزان فوت تهیه 
شده، ممکن اســت بیمارانی که از مناطق دیگر به 

اصفهان آمده و در این استان فوت کرده اند نیز جزو 
آمار محسوب شده باشند. وی تصریح کرد: در هر 
صورت آمار مربوط به شیوع فوت بر اثر سرطان ها 
و تومورها به ویژه برای اصفهان قابل توجه اســت.

سرطان به عنوان سومین عامل مرگ و میر در کشور 
در سال های گذشته تعداد زیادی از زنان و مردان و 

خانواده های آنها را گرفتار کرده است.

وضعیت قرمز اصفهان در شیوع فوت بر اثر سرطان

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان گفت: 
بزرگ ترین مشــکل امروز کشــور، بیکاری به ویژه 
بیکاری قشر تحصیل کرده است. سیدرضا عقدایی 
با اشاره به اغتشاشــات اخیر در کشور، بیان کرد: در 
فضای مجازی آن قدر ضعف نشان دادیم که دشمن 
علیه کشور توطئه ایجاد کرد؛ درصد بسیاری از این 
افراد جوانان زیر ۳۵ سال بودند که هم ضربه زدند و 
هم ضربه دیدند. وی با تاکید بر اینکه باید وحدت خود 
را حفظ کنیم و برای یک مسئله کوچک خط و نشان 
نکشیم، بیان داشت: بزرگ ترین مشکل امروز کشور 
بیکاری به ویژه بیکاری قشــر تحصیل کرده است.

عقدایی با اشاره به اینکه بزرگ ترین مشکل شهرضا 
نیز اشتغال و بیکاری اســت، تاکید کرد: بروکراسی 
اداری بسیار خسته کننده اســت و دولت و مجلس 
باید در این زمینه فکری کنند تا مسائل اداری تسهیل 
شــود. وی با بیان اینکه چرخه تولید نباید به خاطر 
مالیات متوقف شود، اذعان داشت: دولت در بهترین 

حالت بیــش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شــغل نمی تواند 
ایجاد کند، بیشــتر درآمد دولت صرف هزینه های 
جاری کشور می شود.وی با بیان اینکه در اغتشاشات 
اخیر ۳ شهر استان اصفهان بیشتر از شهرستان های 
دیگر درگیر بودند و بیکاری علت آن نبود، گفت: در 
استان مشکل وجود دارد و نارضایتی از دریافت میزان 
حقوق نیز یکی از دالیل اغتشاش در شهرستان های 

استان بود.

معاون سیاسی استانداری اصفهان مطرح کرد:

بیکاری؛ بزرگ ترین مشکل قشر تحصیل کرده کشور
رییس انجمن داروســازان اســتان اصفهــان گفت: 
بســیاری از داروخانه های اســتان از افــراد نیازمند 
وجهی دریافت نمی کنند که برای تکمیل این کار، به 
زودی خیریه دارویی حکیم شافعی راه اندازی خواهد 
شد. غالمحسین صادقیان خاطر نشان کرد: داروهای 
استان اصفهان از منابع معتبر تهیه می شود تا دارویی 
که به دست مردم می رسد مشکلی نداشته باشد. در 
حال حاضر حدود ۷۵۰ داروخانه تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی در استان وجود دارد و در شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر، بخش خصوصــی به خوبی کار می کند.
وی افزود: مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های 
بیمه گر به خوبی پرداخت نمی شــود و در این زمینه 
وقفه های زیادی به وجود می آید که در همین رابطه 
سازمان تامین اجتماعی هفت ماه و بیمه سالمت شش 
ماه است که مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکرده اند.

رییس انجمن داروسازان استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: جامعه داروســازی در حــوادث و بحران های 

مختلف پیش قدم بود که اخیرا این اتفاق را در زلزله 
کرمانشاه دیدیم. 

این فعال داروســازی همچنین خبر داد: بسیاری از 
داروخانه های استان با هماهنگی های انجام شده از 
افراد نیازمند وجهی دریافت نمی کنند که برای تکمیل 
این کار، به زودی خیریه دارویی حکیم شــافعی راه 
اندازی خواهد شد و در این رابطه مجوزهای الزم هم 

اخذ شده است.

رییس انجمن داروسازان استان اصفهان خبر داد:

راه اندازی خیریه دارویی در داروخانه های اصفهان

 

اقدام جالب اسپانیا برای مقابله 
با آلودگی هوا

کاشت پوشــش گیاهی روی سقف اتوبوس ها 
در راستای کاهش آالیندگی در محیط شهری 

توسط دولت اسپانیا

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: در پی گزارش حادثه تخریب ساختمان روی کارگر ساختمانی به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی بالفاصله 
دو تیم تخصصی نجات از ایستگاه های ۶ و ۷را به همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه اعزام کرد.

محمد شریعتی اذعان کرد: در محل حادثه، یک ساختمان قدیمی اسکلت فلزی در حال تخریب بود، برای ساخت بنای جدید کارگران مشغول تخریب ساختمان 
بودند که به یکباره با ریزش دیواری باربر، بخش زیادی از سقف ها و دیوارها فرو می ریزد. سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان اضافه کرد: چند کارگر مشغول 
کار در این حادثه سریع خارج شدند اما یک نفر از کارگران که حدود ۴۰ سال داشت در زیر آوار گرفتار شده بود که آتش نشانان بالفاصله عملیات رهاسازی را 

آغاز کردند و خیلی سریع موفق شدند کارگر افغان محبوس شده را به طور معجزه آسایی زنده از زیر آوار خارج کنند. 

حادثه

پوستر اینفوگرافی »ازدواج و 
خانواده سالم« رونمایی شد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: پوستر 
اینفوگرافی »ازدواج و خانواده ســالم« به همت 
معاونت پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان رونمایی شد.مرضیه فرشــاد با اشاره به 
پوســتر اینفوگرافی ازدواج و خانواده سالم اظهار 
داشت: پوستر اینفوگرافی »ازدواج و خانواده سالم« 
به همت معاونت پیشــگیری اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان در نهمین روز از دهه مبارک فجر 
رونمایی شد.وی با اشــاره به تولید این محصول 
فرهنگی افزود: به منظور پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و کاهش آن، اســتفاده از ظرفیت های 
نوین تبلیغاتــی راهی برای درگیــر کردن ذهن 
مخاطب با عناوین مطرح شــده است. مدیر کل 
بهزیستی استان اصفهان، اســتفاده از دو عنصر 
اطالعات و تصویر در کنــار یکدیگر را راهی موثر 
برای آگاه سازی برشــمرد و بیان کرد: آموزش و 
جریان ســازی از جمله فرایندهای پویای حوزه 

پیشگیری است.

دو دانشگاه اصفهان، در فهرست 
دانشگاه های برتر آسیا

دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان در جدیدترین 
فهرست دانشــگاه های برتر آسیا در سال ۲۰۱۸ 
از منظر پایگاه رتبه بندی تایمز قرار گرفتند. در 
این فهرست ۱۸ دانشگاه از ایران در بین دانشگاه 
های برتر آســیا قرار گرفتند که نام دانشگاه های 
اصفهان و صنعتی اصفهان نیــز در میان آنها به 
چشــم می خــورد. رتبه بنــدی تایمــز یکی از 
مشــهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی 
است که هر ســاله دانشــگاه های برتر دنیا را بر 
اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب پنج معیار 
کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی 
و وجهه بین المللی برای انجام مقایسه های جامع 
و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. 

پرداخت یک میلیارد ریال 
صدقه، به روش الکترونیکی

نیکوکاران اصفهانی بیش از یک میلیارد ریال از 
طریق سامانه پرداخت تلفن همراه به نیازمندان 
اســتان کمک کردند. مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان اصفهان، گسترش روش های 
الکترونیکی را در سرعت بخشیدن به کمک های 
نقدی موثر دانســت و گفت: امسال کمک های 
خیران در حوزه طرح های اکرام ایتام ومحسنین 
از طریق الکترونیکی رشد چشــمگیری داشته 
است. حمیدرضا شیران بر فرهنگ سازی بیشتر 
در زمینه گســترش روش های نوین تاکید کرد 
و افزود: پرداخت پیامکی، پرداخت از پایانه های 
فروش فروشــگاهی )pos ( ، پرداخت از طریق 
عابر بانک های متصل به شــبکه شتاب ، سامانه 
تلفن های همراه هوشمند و پایگاه های اینترنتی 
کمیته امداد، ازجملــه مهم ترین این روش های 

نوین الکترونیکی است.

سارق ۱۴ساله فضای مجازی 
دستگیر شد

فرد ۱۴ ساله ای که اقدام به سرقت از حساب بانکی 
یکی از شهروندان به مبلغ ۲۵ میلیون ریال کرده 
بود توسط ماموران پلیس فتای استان شناسایی و 
دستگیر شد.سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی، 
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: در پی 
شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی 
مبلغ ۲۵میلیون ریال به صورت اینترنتی از حساب 
او سرقت کرده است، بررسی موضوع در دستور کار 
این پلیس قرار گرفت.سرهنگ مرتضوی افزود: با 
انجام اقدامات تخصصی در فضای مجازی، متهم 
که نوجوانی ۱۴ ساله بود شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه فرد ســارق از اقوام نزدیک 
شاکی بوده و با به دســت آوردن اطالعات بانکی 
او اقدام به سرقت کرده بیان داشت: فرد دستگیر 

شده به بزه انتسابی اعتراف کرد.

اخبار

اصنافاستانداری

مدیر مرکزحوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان گفت: 
خدمات اورژانس به مردم اســتان اصفهان در مقایســه با 

سال های اخیر، ۶۰ درصد افزایش یافته است.
غفور راســتین اظهار کرد: مردم اســتان اصفهــان در هر 
شبانه روز به طور متوسط با تلفن فوریت های پزشکی استان 

اصفهان ۷ هزار تماس می گیرند. مدیر مرکزحوادث و فوریت های پزشکی اصفهان به فعالیت ۱۵۰ پایگاه اورژانس 
در استان اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: پایگاه های اورژانس به بیماران قلبی و مادران در حال زایمان خدمات 

رایگان ارائه می دهند. هر شبانه روز در شهر اصفهان فقط به ۱۵ بیمار اورژانسی خدمات رایگان ارائه می شود.
وی در پایان کشته و مصدوم شدن سالیانه ۲۰ هزار نفر در جاده های کشور بر اثر سوانح رانندگی را ناگوار دانست و 
بیان کرد: رانندگان کشورمان به سالمت خود و سرنشینان خودرو توجه بیشتری کنند و با سالمت کامل، به  دور 

از خستگی و با رعایت کامل مقررات رانندگی دل به جاده ها بزنند.

افزایش ۶0 درصدی 
 خدمات اورژانس 
به مردم اصفهان

۱۸ طرح درمانی و بهداشــتی با اعتبــار ۵۵۴ میلیارد و 
۹۹میلیون ریال به مناسبت دهه فجر در استان اصفهان 
بهره برداری شــد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهــان اعالم کرد: ایــن طرح ها در شهرســتان های 
اصفهان، شهرضا، خور و بیابانک، خمینی شهر، اردستان، 

دهاقان، فریدن و شاهین شهر و میمه بهره برداری شده است. این طرح ها شــامل احداث و افتتاح مراکز 
غربالگری و تشخیص سرطان، خانه دانشجو، توسعه اورژانس، احداث و افتتاح بیمارستان، پایگاه سالمت، 
خانه بهداشت و مرکز جامع سالمت است. از جمله این طرح ها می توان به افتتاح مرکز غربالگری و تشخیص 
سرطان بیمارستان امیرالمومنین)ع( شهرضا، مرکز غربالگری و تشخیص سرطان و مرکز شیمی درمانی 
بیمارستان الزهرا)س( اصفهان، ساختمان جدید معاونت غذا و دارو، توسعه اورژانس بیمارستان امین و افتتاح 

بیمارستان های خور وبیابانک و خمینی شهر اشاره کرد.

۱8 طرح درمانی و 
بهداشتی در اصفهان 
بهره برداری شد

در خیابان آل یاسین رخ داد؛
نجات معجزه آسای کارگر مدفون شده زیر آوار

8۰ درصد شاخص های سالمت در سالمت روانی برای دانش آموزان تعریف می شود؛

آزمون اجباری 
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حال کارگران بد است!
پیشنهاد سردبیر:

استارت آپ به چه معناست؟
استارت آپ، کسب و کاری است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. هر کسب و 
کار که بر پایه فناوری است، لزوما استارت آپ نیست ولی همه  استارت آپ ها به طرزی 
از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی های جدید استفاده می کنند تا رشد باالیی داشته 
باشند و به تعداد کاربران باالیی برسند. توضیح قدری پیچیده تر یک استارت آپ؛در 
کنار رشد سریع و نســبتا ارزان، امکانی که نرم افزار و فناوری به این کسب و کارها 
می دهد Scalabity است که مقیاس پذیری یا گسترش پذیری ترجمه شده است. 

مقیاس پذیری یکی از مهم ترین شرط های یک استارت آپ است .
کســب و کارهایی که مقیاس پذیر نیســتند، معموال خیلی زود به سقف می خورد. 
رستوران سر کوچه شما فقط ظرفیت پذیرایی از 100 نفر را دارد. اگر آن رستوران 
بخواهد درآمد روزانه خود را 2 برابر کند، باید یک شعبه دیگر با آشپز، میز 
و صندلی و گارسون جدید بزند که هزینه هایش نیز 2 برابر می شود  
ولی استارت آپی مانند اینستاگرام را در نظر بگیرید که از صفر تا 30 
میلیون کاربر را در 24 ماه طی کــرد، ارزش یک میلیادر دالری را از 
فیســبوک گرفت ولی کال 13 تا کارمند بیشتر نداشت. هزینه های 
اینستاگرام نسبت به رشد و تعداد کاربرانش بسیار ناچیز بود یا استارت 
آپ واتس اپ که 450 میلیون کاربر جذب کرده بود، به قیمت 13 میلیادر 

دالر فروخته شد و 50 تا کارمند بیشتر نداشت. 
این شــرکت ها مقیاس پذیر  اند، و دقیقا ارزش باالی آنها هم به خاطر مقیاس پذیری 

آنهاست.

با مسئوالن

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری:

 برای ایجاد کارآفرینی
 باید نگاه مردم تغییر کند

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری  در نشست بررســی تسهیالت طرح 
توسعه روســتایی اســتان ایالم اظهار داشت: 
پرداخت وام اشــتغال بــرای اجــرا در مناطق 
روستایی و عشایری و شهرهای کمتر از 10 هزار 
نفر جمعیت به منظور حمایت از توســعه ایجاد 
اشتغال پایدار با استفاده از منابع صندوق توسعه 

ملی در سراسر کشور ابالغ شده است.
وی افزود: در شــرایط کنونی هفت هزار و 500 
میلیارد ریال به بانک کشاورزی، 2 هزار و 500 
میلیارد ریال به پســت بانک و 2 هــزار و 500 
میلیارد ریال به بانک توسعه تعاون پرداخت شده 
و برای صندوق کارآفرینی امید نیز مبلغ 2 هزار 

و 500 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری یادآور شــد: مجموع منابع صندوق 
توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات 
مذکور حدود 120 هــزار میلیــارد ریال بوده 
و برای پرداخت تســهیالت اشــتغال روستایی 
به هر اســتان اختصاص می یابــد. وی گفت: 
25 درصد ایــن اعتبارات به کل کشــور و 25 
درصد به هر اســتان نیز ابالغ شده است که این 
اعتبارات بر اساس سه فاکتور که مجلس شورای 
اسالمی مشــخص کرده تقسیم شده اند و سهم 
استان ایالم 2.5۹ درصد است که ۷0 درصد این 
اعتبارات ابالغ و 30 درصــد آن نیز برای ایجاد 

رقابت بین اســتان ها نگه داشته شده 
است. معاون توسعه روستایی 

و مناطق محروم ریاست 
جمهــوری تاکید کرد: 
اکنون به سرعت عمل، 
دقت و تالش نیازمندیم 

و با پرداخت این اعتبارات 
باید نظارت بیشــتر و برای 

ســرعت بخشــیدن به طرح 
اشتغال روستایی اختیار استان 
را از 25 میلیــارد ریــال به 50 

میلیارد ریال افزایش یابد.
رضوی با بیان اینکــه برای ایجاد 
کارآفرینی ابتدا بایــد نگاه مردم 

تغییر یابد و ســپس آمــوزش را به 
طور جدی در دســتور کار قــرار داد، 

افزود: ۶3 درصد بیکاران کشــور دیپلم و باالتر 
هستند و این بدان معنی اســت که شغل های 
ســنتی جذابیت الزم را برای اشــتغال و رفع 
 نیازهــای روحــی و مالــی افــراد بیــکار را 
ندارند. وی تاکیــد کرد: با تالش مســئوالن و 
پیگیری دولت در تالشیم از اعتبارات اختصاص 
یافته به نحو شایسته ای برای اشتغال روستایی 
استفاده شود و بانک ها ملزم به رعایت مصوبات 
در ایــن زمینــه هســتند و معیــار پرداخت 

تسهیالت،استقرار واحدها در روستاهاست.

 وضعیت استارت آپ در ایران
در ایران نیز چند سالی اســت استارت آپ ها راه اندازی 

شده و به تازگی نیز رونق گرفته است. برگزاری رویداد 
های مختلف و گردهمایی های متعدد در طول سال 
های گذشته کمک کرده تا همزمان با دیگر کشور ها، 
کاربران ایرانی نیز در تب و تاب راه اندازی استارت آپ 

راه قرار بگیرند. راه اندازی یک اســتارت آپ به قدری 
برای ما جذاب شده که حاضر هستیم تمام سرمایه زندگی و 

وقت خود را بگذاریم تا یک استارت آپ راه اندازی کنیم؛ اما آیا به اندازه 
کافی با استارت آپ و مفهوم آن آشنایی داریم؟

استارت آپ ویکند به جای استارت آپ
برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی در ایران معتقد هستند، که کاربران 

ست اســتارت آپ در ایران هنوز به درک درســتی از مفهوم »استارت آپ«  د
ازبرگــزار نیافته اند و بیشــتر درگیر و دار تب و تاب جهانی آن هستند. احمدی یکی 

کانون کارآفرینی کنندگان رویداد استارت آپ ویکند در ایران، معتقد است:یکی از بزرگ ترین اشتباهات 
ایران و بقیه فعاالن حوزه استارتاپ ها، این بوده  است که کمتر در مورد معنی یک کسب و کار استارت آپی بحث 
و گفت وگو کردیم و بسیار زیاد به معرفی استارت آپ ویکند، رویدادها و دورهمی های مختلف توجه کردیم. 
نتیجه اش هم این شده  است که یک گروه »استارت آپ« را با »استارت آپ ویکند« اشتباه می گیرند و گروهی 
هم هستند که استارت آپ ها را یک جور مد روز می پندارند و به ارزش هایی که شروع کردن یک استارت آپ 

می تواند برایشان داشته باشد، باور ندارند.

فرمول ثابتی برای راه اندازی استارت آپ وجود ندارد 
حاال شاید با خودتان بگویید که چه خوب، اگر می شود سرویس با ارزشی ارائه کرد که 
با هزینه های ناچیز میلیون ها کاربر داشته باشد، چرا همه استارت آپ نمی زنند؟چون در حال 
حاضر هیچ فرمول ثابتی برای راه اندازی و رشد یک سرویس اســتارت آپی وجود ندارد. هیچ کس نمی تواند به شما بگوید 
که اگر فالن کار را شروع کنید و کیفیت محصولتان خوب باشد، بی شک در ظرف 3 یا 4 سال می توانید مثل زاکربرگ دنیا 
را بگیرید و میلیادر شوید. این فرمولی است که اگر شما کشف کنید می توانید ره صد ساله را یک شبه بروید و صرف اینکه 

شما یک استارت آپ تشکیل بدهید به موفقیت دست نخواهید یافت.

رییس جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی به سیاست های جدی دولت برای حمایت 
از استارت آپ ها در سال ۹۷ اشاره کرد. روحانی در این نشســت گفت: تعداد زیادی از استارت آپ های 
جدید به دست افرادی راه اندازی شده است که در خارج از کشور تحصیل کرده اند و به کشور بازگشته اند. 

ما در سال آینده از این قشر حمایت خواهیم کرد. 
وی در پاسخ به سوالی در مورد اقتصاد غیرنفتی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت، بیان کرد: گام به 
گام باید از نفت خام فاصله بگیریم و به صادرات بنزین و گاز برسیم؛ اما باید اتکای بودجه کشور به نفت 
خام را نیز کاهش دهیم. رییس جمهور اضافه کرد: به ویژه در بودجه جاری باید به این موضوع توجه شود؛ 

یعنی اتکای کشور عمدتا باید به مالیات باشد، اما نباید به قشــری که مالیات می پردازند، فشار بیاوریم. 
روحانی تشــریح کرد: باید به افرادی که مالیات پرداخت نمی کنند، توجه کنیم. باید پرداخت مالیات را 
گســترش دهیم و همه باید مالیات بپردازند. رییس جمهوری تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم مالیات 
قانونی خود را بپردازیم و نباید استثنایی قائل شــویم. چنانچه دستگاهی مالیات بدهد ولی بقیه مالیات 
نپردازند یعنی رانت و اقتصاد ناســالم. رییس دولت دوازدهم افزود: دولت یازدهم و دوازدهم نیز اتکای 
خود به درآمدهای نفتی را کم کرده است.روحانی در  ادامه در پاسخ به سوال خبرگزاری االتجاء در مورد 
پروژه غرب درباره  قدس، گفت: دولتی که در حال حاضر در واشنگتن سرکار است با دولت های گذشته 
تفاوت دارد.اینکه در کاخ سفید فردی تاثیرگذار و صهیونیست بر سرکار است، بی  شک در مسائل منطقه 

و جهان تاثیر می گذارد.

ژه
وی حمایت جدی دولت دوازدهم از استارت آپ ها در سال ۹۷

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی تهران خبر داد:

ایجاد پارک علم و فناوری
معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران از ایجاد پارک علم و فناوری 
در این دانشــگاه خبر داد. صحراییان، با بیان 
اینکه دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با وجود 
۶ مرکز رشد بســیار فعال نیاز به ایجاد پارک 
علم و فناوری دارد، اظهار کــرد: بعد از اینکه 
شــرکت های دانش بنیان دانشــگاه در مراکز 
رشــد به مرحله ای از تولید رســیدند باید در 
جایی باشند که بتوانند تولیدات و محصوالت 
خود را تجاری  کنند. وی با اشاره به اینکه ایجاد 
پارک علم و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران امکان تجاری سازی محصوالت را برای 
شرکت های دانش بنیان فراهم می کند، افزود: 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با داشتن این تعداد 
 مراکز رشد، الزم است که پارک علم و فناوری

 ایجــاد کنــد. معــاون تحقیقــات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران گفت: به همت 
رییس دانشــگاه و معاونت توسعه برنامه ریزی 
فعالیت های الزم برای اخــذ مجوزها از وزارت 
بهداشت و جایابی برای ایجاد این پارک انجام 
شده است و پیگیر هستیم که روزی این پارک 

را برای دانشگاه احداث کنیم.
وی افزود: در حال حاضر پیشــنهاد ایجاد این 
پارک در دانشگاه آماده است تا برای اخذ تایید 

و دریافت مجوز به شورای گسترش ارائه شود.
صحراییان با اشاره به اینکه مهم ترین اولویت ها 
در زمینه پژوهش خلق ثروت از دانش اســت، 
گفت: هدفمندســازی پژوهش نیــز از دیگر 
برنامه های این دانشــگاه اســت تا پژوهش ها 
پاســخگوی نیازهای کشــور و مردم باشند و 

معضالت کشور را حل کنند.

این روزها همه از معضل بیکاری صحبت می کنند؛ اما باید گفت کارگرانی هم که اکنون بر سر کار هستند در سختی به سر می برند و 
حقوق مکفی دریافت نمی کنند. شاید کارآفرینی در جامعه نیاز باشد؛ اما حفظ مشاغل گذشته در اولویت باید قرار بگیرد.وقتی کارمندان 
شرکت پلی اکریل ایران تنها تولید کننده محصوالت الیاف اکریلیک و پلی استر در ایران یک سال حقوق معوقه دارند و اکنون که بعد از 
شش ماه بیمه بیکاری به سر کار برگشته اند دوباره حقوقشان به طور کامل پرداخت نمی شود ، صحبت از کارآفرینی کاردن کار بیهوده 
ای به نظر می رسد و بهتر است ابتدا مشاغل گذشته را حفظ کنیم و بعد به کارآفرینی بپردازیم. دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران معتقد است اگر دستمزد کارگران چندبرابر خط فقر بود شاید موجب تورم می شد ولی در شرایط فعلی افزایش مزد به تورم 
دامن  نمی زند. به گفته وی یک میلیون و 200 هزار تومان دریافتی با تمام مزایا رقمی نیســت که به معیشت یک کارگر و خانواده اش 
کمک کند. ابوی اظهارکرد: نیمی از جمعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می دهند که باید قدرت خرید نسبی داشته باشند تا 
بتوانند امرار معاش کنند. وقتی این جمعیت قدرت خرید و اجازه خرید نداشته باشد چگونه انتظار داریم که تولید کننده تولید کند و 
تولیدات داخل فروش برود. وی با بیان اینکه امروز بحث ما معیشت خانوار است و بحث تورم را مطرح نمی کنیم، افزود: نمایندگان ما در 
شورای عالی کار هم به این نتیجه رسیده اند که امروز درصدی روی نرخ تورم اضافه و به حقوق کارگران اضافه شود، دردی از کارگر دوا 

نمی کند. به همین دلیل به دنبال بحث معیشت کارگر هستیم چون کارگر با این عدد و رقم نمی تواند زندگی کند.
وی با بیان اینکه که امروز سفره های کارگران خالی تر و معیشت آنها سخت تر شده است، گفت: مقام معظم رهبری همواره دو مسئله 
امنیت و معیشت را به عنوان دغدغه اصلی کارگران مورد تاکید قرار داده اند. ما به دنبال سیاه نمایی نیستیم که بگوییم دولت زحمت 
نمی کشد و نرخ تورم را کاهش نمی دهد و به اقشار آسیب پذیر توجه نمی کند؛ اما حقیقت این است که حال کارگران خوب نیست و یک 

میلیون و 200 هزار تومان دریافتی با تمام مزایا رقمی نیست که به معیشت کارگر و خانواده اش کمک کند.

 چرا همه
  استارت آپ
 نمی زنند؟

گاهی  پیش آمده که از گوشه و کنار شنیده ایم، شرکت های نوپایی در گوشه ای از جهان شروع 
به فعالیت کرده و در عرض مــدت کوتاهی با ارائه ایده ای ناب، 

مسیر موفقیت را به سرعت طی کرده و در واقع ره صد ساله را یک 
شبه پیموده اند. موفقیت این شــرکت ها باعث شده توجه مردم 
بیشتر به کلمه »استارت آپ« جلب شــود تا جایی که بسیاری از 
 جوانــان امــروزی رویاهــای خــود را در راه انــدازی

 استارت آپی متفاوت جست وجو می کنند.

مسیری 
صد ساله در 

عرض چند ماه؛

زنی که با »قرار نهار« کارآفرینی کرد
برای شخصی  که عاشق شغلش اســت،زمان نهار می تواند یک برگ برنده دیگر هم به همراه داشــته باشد. سرویس شخصی که در ســنگاپور با مدیریت »ویلت لی« آغاز به کار کرده،به 

مشتری هایش سرویسی می دهد که رستوران های دیگر این کار را انجام نمی دهند؛قرار نهار با زمان مشخص!
ویلت لی، رییس گروه فروشگاه های »قرار نهار« می گوید:» من به صورت غریزی به دنبال پیدا کردن عشق، به مردم کمک می کنم و می دانم که در این موضوع می توانم به خیلی ها کمک 
کنم«.چهارده سال قبل او با یک گروه کوچک کار خود را آغاز کرد و حاال 3 هزار شعبه دارد که خدمات »قرار نهار« را ارائه می کنند.شعبی که در شش شهر آسیایی 1/4 میلیون کاربر فعال 
دارد. خدمات »قرارنهار« این گروه،با هر مشتری بعد از گفت وگوی رودررو هماهنگ شده است.حاال این برند،پرچمدار بزرگ ترین تولیدکننده نهار شده و به سودآوری رسیده و در گروه 
های اجتماعی هم محبوب شده است.»اسینک« یک اپ دوست داشتنی است که عالوه بر وب سایت مشــاوران حرفه ای هم دارد که اپ را مدیریت می کنند.مشخصات کاربران را به روز 

رسانی می کند و تاریخ های قرارنهار را برای مشتریان مدیریت می کند.
سال گذشته این اپ برنامه ای جدید معرفی کرد که از تکنولوژی بالک چین در آن استفاده شده است.حاال آنها امیدوارند که این سرویس را بتوانند در سطح جهانی در سال جاری راه اندازی 
کنند.خدمات قرار نهار حاال در سنگاپور،هنگ هنگ،کواالالمپور،بانکوک،جاکارتا و پنانگ فعال است.این شرکت تصمیم گرفته که نظرات کاربران را هم در مسیر کاری خود اعمال کند.

آخرین افزایش سرمایه آنها از طریق سرمایه گذاران در سپتامبر 201۶ بوده است.
لیم می گوید: در سال 2004 وقتی در شرایط روحی خیلی نامساعدی بودم، کار خود را با راه اندازی خدمات قرار نهار آغاز کردم.ایده این کار را از یک وب سایت گرفتم. او اضافه می کند: من 
خیلی تعجب می کردم که بسیاری از همکاران من تنها بودند و کارهای پرمشغله داشتند.در واقع آنها با مشاغل خود ازدواج کرده بودند. لی و همسرش این شرکت را باهم تاسیس کردند. 
گروهی که برندهایی را ایجاد کرده بودند و تعدادی که کسب و کارهای دیگر را ایجاد کرده بودند،در این راه به آنها کمک کردند.در سال 201۶، این شرکت سرمایه گذاری مشترکی با یک 

شرکت ژاپنی انجام داد که آن شرکت هم خدمات دوستیابی در ژاپن داشت.
با وجود موفقیت ها،لی می گویدکه او هنوز یک کارآفرین نیست و می خواست که شغلی قاعده مندتری داشت،زیرا او با قرار نهار به آنچه خواسته نرسیده است.

حفظ مشاغل موجود، مهم تر از کارآفرینی است؛

حال کارگران بد است!

فرزانه مستاجران
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ادعای مورینیو؛ 
مربی اخالق این فصل منم!

منچســتریونایتد با ژوزه مورینیو در این فصل 
در رده دوم لیــگ برتر 
قرار گرفته اســت و 
در لیگ قهرمانان 
اروپا و جام حذفی 
نیز حضــور دارند. 
مورینیو قبل از بازی 
تیمش برابر نیوکاسل 
در صحبت هایی گفت: »امســال خیلی جدی 
به دنبال این هستم که جایزه خوش رفتارترین 
مربی ســال را به خود اختصاص دهم. در لیگ 
برتر، جایزه های زیادی وجود دارد.مثل جایزه 
بهترین مربی و جوایزی دیگــر و یک جایزه را 
هم باید به برترین مربــی اخالق بدهند. مربی 
که در کنار زمین مسابقه بهترین رفتار ممکن 

را دارد«. 

گام اول سبزپوشان در مصاف با الدحیل؛

ماموریت ذوب آهن در آسیا، استارت می خورد

یخ نورد اصفهانی  بر سکوی سوم آسیا ایستاد

پیشنهاد سردبیر:
ادعای روز

 وقتی مسی در معدن 
کار می کرد

می گویند همه مردم در جهان بدل دارند؛ حتی 
 لیونــل مســی. اکانت
 Bet Clever در 
توئیتر، یک عکس 
قدیمــی از ســال 
۱۹۰۴ پیدا کرد و آن 
را به اشتراک گذاشت. 
در این تصویــر تعداد زیادی 
معدنچی که در معدن زغال سنگ جنوب ولز کار 
می کردند، دیده می شود. یکی از این افراد شباهت 
زیادی به مســی دارد. کســی که به چنین کار 
سختی مشغول بود پس از ۱۰۰ سال بدلش پیدا 
شد و او بهترین بازیکن جهان شد. اکانت ذکر شده 
به شوخی نوشت: مسی حقیقی می تواند هر کاری 
انجام دهد. در این جا می بینیم که در حال کار در 

معدن زغال سنگ در جنوب ولز است.

شوخی روز

 جریمه به خاطر اعتراض 
به نژادپرستی

در جریان بازی تیم فوتبال نیس مقابل دیژون 
در لوشامپیونه فرانسه 
کــه در آن با نتیجه 
3 بر 2 باخت، ماریو 
مهاجم  بالوتلــی 
نیــس بــه خاطر 
اعتراض به داور نسبت 
به شعارهای نژادپرستانه ای 
که در ورزشگاه علیه اش ســر داده شد، کارت 
زرد گرفت. این اتفاق در دقیقه 72 بازی رخ داد 
زمانی که هواداران دیژون میزبان بعد از به هدر 
رفتن یک موقعیت گلزنی توسط مهاجم سابق 
لیورپول به صــورت گروهی اقدام به توهین به 
او کردند.بالوتلی در ابتدا با گذاشــتن انگشت 
اشاره خود مقابل دهانش سعی کرد هواداران 
را ســاکت کند اما در ادامه به نیکال راینویل، 
داور اعتراض کرد؛ اما نتیجه آن را با گرفتن یک 
کارت زرد دید. در واکنش به این اتفاق، باشگاه 
نیس با انتشار پیامی در توئیتر مراتب اعتراض 
ژان پیره ریوره، رییس این باشگاه را به اطالع 
مســئوالن فوتبال فرانسه رســاند و خواستار 
رســیدگی به جریمه در نظر گرفته شده برای 

مهاجم ایتالیایی این تیم شد.

اتفاق روز

تیم استقالل به همراه شفر، اولین بازی آسیایی خود را فردا  مقابل 
الریان قطر تجربه خواهد کرد.در این راستا عبدالرحمن الکواری، 
ســتاره ســابق الریان پیش از این دیدار اعتراف کرد و گفت: تیم 
الریان در شرایط کنونی از لحاظ فنی از استقالل، العین و الهالل 
ضعیف تر اســت، من در دیدار با استقالل از اشــتباهات دفاعی 

همیشگی الریان می ترسم. 

اعتراف »الکواری« درمورد استقالل

25
مهدی کیانی، کاپیتان تراکتورسازی با حضور در نشست خبری 
پیش از دیدار با االهلی عربستان گفت: تیم جوان و خوبی داریم و 
با آمدن مربی جدید بهتر شدیم و همچنان بهتر و بهتر می شویم.
وی در ادامه عنوان کرد: دوست داشتیم در اولین حضور ساغالم 
در ورزشــگاه خانگی خودمان و برابر هواداران تراکتورسازی به 

میدان برویم.

با ساغالم بهتر و بهتر شدیم

06

عصبانیت افشین؛ 
همه چیزمان استاندارد است؟

سرانجام توپ های ویژه رقابت های لیگ قهرمانان 
به باشگاه پرســپولیس رســید. این رویداد  در 
فاصله تنها ۴8 ســاعت تا اولین بــازی این تیم 
در لیگ قهرمانــان اتفاق افتــاده و همین باعث 
عصبانیت افشین پیروانی، سرپرست پرسپولیس 
شده اســت. او در این باره می گوید: »واقعا از این 
مســئله ناراحت هســتم. توپ ها خیلی دیر به 
دست ما رسیده اســت، ما ۴8 ساعت دیگر یک 
رقابت حساس آسیایی داریم و تازه امروز و بعد از 
پیگیری های زیاد توپ ها به دست ما رسید. وقتی 
هم که پیگیری کردیم گفتند اداره اســتاندارد 
اعالم کرده این توپ ها مهر استاندارد ندارد! سوال 
من از آقایان این اســت که یعنی در این مملکت 
همه چیز مهر استاندارد دارد؟ وقتی توپی را فیفا 
و AFC تایید کرده اند دیگر بحث مهر استاندارد 

چیست؟«

در حاشیه

 یخ نورد اصفهانی 
بر سکوی سوم آسیا ایستاد

در جریــان رقابت های یخ نوردی جــام جهانی 
و قهرمانی آســیا کــه در »چئونگ ســونگ« 
کره جنوبی در ماده سرعت برگزار شد، تیم ملی 
یخ نوردی کشورمان با درخشــش یخ نوردان در 
دو بخش مردان و زنان، در نهایت با شایســتگی 
موفق به کسب عنوان نخست آسیا، باالتر از تیم 

میزبان شد.
سه بانوی یخ نورد کشــورمان موفق به کسب هر 
سه مدال رنگین ماده سرعت شدند. زینب کبری 
موسوی با کسب مدال طال، نسرین عبدالرحیمی 
با کسب مدال نقره و شبنم اسدی با کسب مدال 
برنز مسابقات، هر سه بر ســکوی قهرمانی آسیا 

ایستادند.
همچنین محسن بهشتی مدال طالی ماده سرعت 
در بخش مردان را از آن خود کرد. در این ماده دو 
ورزشکار مغولستانی دوم و سوم شدند. محمدرضا 
صفدریان )ملی پوش اصفهانی( نیز در ماده »لید« 
موفق به کسب مدال برنز آسیا شد. صفدریان نیز 
پس از کسب رتبه ششــم جهان در این رقابت ها 
در ماده لید، موفق به کســب مدال برنز آسیا در 

این ماده شد.
در نهایت تیم ملی یخ نوردی ایران با 3۶۰ امتیاز 
باالتر از کره جنوبی به مقام قهرمانی آسیا دست 

یافت.

منهای فوتبال

پیشخوان

موشک های دور برد 
استقالل

ســرمربی تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز، گفت: سعی 
می کنیم مقابل االهلی بازی خوبی ارائه دهیم و برای برد 

به میدان می رویم.
ارطغرل ساغالم در نشســت خبری قبل از بازی با االهلی 

عربستان پیش از اولین بازی در لیگ قهرمانان آسیا،گفت: ما تالش می کنیم تا بازی به بازی بهتر شویم.می 
خواهیم کارمان را با قدرت شروع کنیم و برای برد به میدان می رویم. می دانیم چه چیزی می خواهیم و تمرینات 

بسیار خوبی در این مدت برگزار کردیم. 
وی افزود: قول می دهم به لحاظ فوتبالی عملکرد تماشایی و خوبی داشته باشیم و بتوانیم برنده شویم. ما مدعی 
صعود هستیم و برای این مسئله تالش می کنیم. کار و حرفه ما ورزش است. دوستی و رفاقت در ورزش بسیار 
مهم است. اگر دوستی و رفاقت نباشد ارزش کارمان از بین می رود. خودمان را کامال آماده کردیم و می خواهیم  

بازی خوبی ارائه دهیم.

ساغالم: تراکتور 
مدعی صعود است

ادموند بزیک در خصوص وضعیت پرسپولیس و بهبود 
شــرایط این تیم بــرای قهرمانی در لیــگ برتر گفت: 
در ابتدای فصل هــم گفتم که نمی تــوان در قهرمانی 
پرسپولیس شک داشت. آنها حتی بهتر از فصل گذشته 

نتیجه گرفته اند و برانکو هم با مدیریت خوبی که داشت باعث شد تا پرسپولیس بهترین عملکرد را داشته 
باشد.مهاجم پیشین پرسپولیس با اشــاره به دعوت نشــدن علی علیپور به تیم ملی تاکید کرد: من در 
جایگاهی نیستم که در مورد تصمیم های کی روش حرف بزنم. من در گذشــته شرایط علیپور را تجربه 
کرده ام، با اینکه بهترین گلزن لیگ یا پرسپولیس بودم، دعوت می شدم اما خط می خوردم. من معتقدم 

علیپور شایسته دعوت شدن به تیم ملی است و کادر فنی می تواند چنین شانسی را به او بدهد.
بزیک در خصوص نیمکت نشینی محسن مسلمان در پرسپولیس گفت: من نمی گویم مسلمان نباید بازی 

کند؛ اما معتقدم که باید به تصمیم سرمربی احترام گذاشت. 

 ابراز همدردی
 بزیک با علی علیپور

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل 
ICU بیمارستان فارابی به صورت سرجمع

 متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس
 poshtibani.muj.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقی:
- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )رتبه بندی 5 در رشته ساختمان و 5 تاسیسات( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با پیمانکاران 
دارای رتبه 5 ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با دانشگاه های علوم پزشکی همکاری داشته و حداقل دو پروژه ساخت یا 

تکمیل پروژه های بهداشتی و درمانی انجام داده باشند.
- تکمیل و ارائه مستندات دفترچه ارزیابی کیفی پیمانکاران

- ارائه تائید صالحیت ایمنی کار از اداره کار 
- بازدید از پروژه

- تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار پروژه های احداث یا تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی حداکثر تا 3 سال قبل به همراه 
تصویر قراردادهای مربوطه

برآورد اولیه پروژه: 11/545/158/207 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 578/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با مدت اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1396/11/21 لغایت روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 

محل توزیع اسناد مناقصه: 1- اصفهان خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی- ستاد مرکزی- ساختمان شماره سه- طبقه اول- 
اتاق 202- واحد کمیسیون مناقصات

م الف: 2140319- بیمارستان فارابی اصفهان خیابان ارغوانیه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تعمیرات و بازسازی آشپزخانه بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان براساس فهرست بهاء 1396

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس
 poshtibani.muj.ac.ir مراجعه فرمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی:
- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )رتبه بندی 5 در رشته ساختمان( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

- ارائه تائید صالحیت ایمنی کار از اداره کار 
- بازدید از محل پروژه

- تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار پروژه های احداث یا تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی حداکثر تا 3 سال قبل 
به همراه تصویر قراردادهای مربوطه

برآورد اولیه پروژه: 3/715/874/685 ریال براساس فهرست بها سال 1396
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 186/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1396/11/21 لغایت روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 

محل توزیع اسناد مناقصه: 1- اصفهان خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی- ستاد مرکزی- ساختمان شماره سه- طبقه 
اول- اتاق 202- واحد کمیسیون مناقصات

م الف: 2140317- شبکه بهداشت و درمان اردستان

 شلیک های شیک

گوشی اومد دستت
 جادوگر شفر بود

 ســونامی استقالل
 سه شنبه به قطر می رسد

هفتمین ماجراجویی آسیایی سبزپوشان 
اصفهانی عصر امروز در ورزشگاه عبدا...

بن خلیفه شــهر دوحه آغاز  می شود که 
طی آن تیم ذوب آهــن اصفهان در 

چارچوب هفته نخســت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا در قطر به مصاف 
 صدرنشــین لیگ ســتارگان این کشور

 می رود.
ذوب آهن  که جایگزیــن تیم نفت تهران 
در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا شده بود،توانســت با  شکست تیم 
آیزاول هنــد پا به مرحلــه گروهی این 
رقابت ها بگذارد و در ســخت ترین دیدار 
از این مرحله عصر امروز رودروی الدحیل 
قرار خواهد گرفت. سبزپوشان اصفهانی 
هرچند با شکســت مقابل شــاگردان 

علــی دایی روند شکســت 
ناپذیری شان در نیم فصل دوم شکسته 

شد ولی به یمن تجربه این تیم دربازی های 
آسیایی تالش می کنند اولین گامشان را 
در این بازی ها با پیروزی بردارند و چهره 
مقتدری از ذوب آهن را به نمایش بگذارند. 

سمیه مصور

بازیکنان سرنوشت ساز
 حضور بازیکنان با تجربه ای که در فهرســت آســیایی 

ذوب آهن به چشم می خورد، تکیه گاه محکمی برای قلعه نویی 
برای دیدار های آسیایی است به خصوص اینکه او نشان داده به استفاده 

از آنها در دیدارهای سخت عالقه دارد. مهدی رجب زاده ، کاپیتان سبزپوشان 
یکی از این بازیکنان است که قلعه نویی حساب ویژه ای روی او باز کرده است، 
رجب زاده سابقه زیادی در بازی های آسیایی دارد و توانسته در این رقابت ها 
دروازه حریفان را نیز بازکند. مرتضی تبریزی یکی دیگر از ارکان اصلی این تیم 
محسوب می شود که با ۱۰ گل ، بهترین گلزن این تیم تا اینجای رقابت های 

لیگ برتر است و ســابقه چندین دوره حضور در بازی های آسیایی را نیز دارد 
و امیر قلعه نویی روی گلزنی او در بازی های آسیایی حساب باز کرده است.

 رشــید مظاهری ، قاســم حدادی فر، و بختیار رحمانی برای تیم
 قلعه نویی از دیگر بازیکنان قدیمی و تاثیــر گذار و با تجربه  
ذوب آهن محســوب می شــوندکه می توانند به کمک 

ژنرال دربازی آسیایی بیایند

نیمکت
امیرقلعه نویی هر چند پرافتخارترین مربی ادوار لیگ برتر به شمار می رود ولی هنوز 
نتوانسته با تیم های مختلف که با آنها در آسیا حضور یافته به نتایج قابل قبولی دست 
یابد، بهترین نتیجه قلعه نویی در آسیا حضور در جمع ۴ تیم برتر این مسابقات است 

که با تیم استقالل تهران به دســت آمد ولی با تراکتور 
سازی و سپاهان توفیق چندانی نداشت و تنها توانست 

طعم صعود از مرحله گروهی را بچشد.
قلعه نویــی این بار بــا ذوب آهن تالش مــی کند در 

چهارمین چالش خود در لیگ قهرمانان آسیا تجربه 
صعود به  فینال این بــازی که در کارنامه این تیم 

دیده می شــود را تکرارکنــد از این رو تالش 
می کند درسخت ترین دیدار مرحله گروهی 

به بهترین نتیجه دســت یابد تا کارنامه 
درخشانی از حضورش در بازی های 

آسیایی را کسب کند.

- سه نایب قهرمانی در لیگ برتر 
- چهار قهرمانی در جام حذفی 

- نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۰ 
-حضور در یک چهارم نهایی سال ۲۰۱۱

باشگاه ذوب آهن
تاسیس: ۱۹۶۹

ورزشگاه: فوالدشهر 

 
با ظرفیت ۱۵ هزار نفر

افتخارات
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کاربرد امروز پل ها، تک عملکردی است
پیشنهاد سردبیر:

خـبرچهره ها

شهردار اصفهان:
 یک سوم بودجه شهرداری 

در حوزه حمل و نقل عمومی 
است

شهردار اصفهان  در آیین بهره برداری از طرح های 
ترافیکی شــهر اصفهان، علت تکمیل نشــدن 
خط یک مترو را بی توجهی و تخصیص نیافتن 
بودجه های الزم دانســت و اظهار کرد:بیش از 
850 میلیارد تومان بودجــه به مترو اختصاص 
دارد، به مردم قول دادیم تا پایان سال 4 کیلومتر 
باقی مانده را به پایان برسانیم و همه روزه پیگیری 
انجام می شود تا مردم از این امکانی که در راستای 
ایمنی و سالمت است، بیشــتر استفاده کنند.

قدرت اله نوروزی خاطرنشــان کرد: با وضعیتی 
که در شهرداری داریم در توان ما نیست که برای 
برخی طرح ها هزینه کنیم؛ بلکه به دنبال جلب 
بخش خصوصی برای توسعه شهر هستیم. شعار 
ما توسعه مردمی بوده و به دنبال مشارکت مردم 
هستیم؛ این ایجاب می کند تا همه دستگاه ها 
و کارآفرینان به ما کمک کنند تا شــهری پویا 
با هوای پــاک و بدون ترافیک بــه عنوان مرکز 

گردشگری ایران و جهان داشته باشیم.
شــهردار اصفهان اظهار کرد: نخستین افتتاح 
طرح های ترافیکی شــهر اصفهان، افتتاح مرکز 
پایش و کنترل هوا بود که به معنی پرداختن به 
دالیلی غیر از منشأ اصلی است، اما باید به گونه ای 
 عمل کنیم تا منشــأ اصلی آلودگی را بررســی

 کنیم.
نــوروزی افــزود: اصفهان از شــرق در معرض 
ریزگرد ها از تاالب گاوخونی اســت، از جنوب 
و غرب در معرض آلودگی های صنعتی اســت 
و در وضعیت جغرافیایی قــرار دارد که غلظت 
آلودگی ها را تقویت می کند.وی گفت: عالوه بر 
اینکه این آلودگی ها سالمت جسمی شهروندان 
را به خطر می اندازد روح مردم را نیز تحت تاثیر 

قرار می دهد که آثار سوء خواهد داشت. 
نوروزی بیان داشــت: باید تمام اعیــاد ملی و 
مذهبی را زمینه ســازی کنیم تا با حضور مردم 
فضایی همراه با شادی داشته باشیم، در ایام دهه 
فجر 500 برنامه برگزار کردیم که 4 شب آن با ایام 
فاطمیه هم زمان بود و ما در آن مدت جشن های 
شادی را تعطیل کردیم؛ اما پس از آن با رعایت 

همه شئون، برگزاری برنامه ها ادامه یافت.

مهرعلیزاده: کاری نکنیم تکمیل خط دو و 
سه مترو، سه چهار سال زمان ببرد؛

شاید وقتی دیگر!
استاندار اصفهان گفت: هنوز شبکه خط یک مترو 
کامل نشده و ممکن است تکمیل خط دوم و سوم 
آن سه چهار سال زمان ببرد، بنابراین باید جمعی 
از مدیران شهری گرد هم آمده و راهکارهایی را 
 ارائه دهنــد تا پروژه  مترو طی دو ســال به اتمام

 برسد.
محسن مهرعلیزاده در مراسم افتتاح پروژه های 
زیست محیطی، گفت: شهرداری بیش از هر نهاد 
دیگری با مردم سر و کار دارد و از نظافت تا حمل 

و نقل شهری مربوط به این نهاد است.
وی گفت: بیش از 80 تا ۹0 درصد رضایت مردم 
ناشــی از خدماتی اســت که باید از شهرداری 

دریافت کنند.
مهرعلیزاده با طرح این پرسش که »جای بخش 
خصوصی در مترو اصفهان کجاست؟« گفت: در 
حال حاضر ســر فاصله حرکت مترو ۱5 دقیقه 
است، بنابراین آیا نمی توان تعداد ۳۱ واگن فعلی 
مترو را به 40 عدد رســاند تا ســرفاصله حرکت 
واگن ها کمتر شــود و مردم از این وسیله حمل و 

نقل عمومی پاک استفاده کنند؟
وی اضافه کرد: هنوز شبکه خط یک مترو کامل 
نشــده و ممکن اســت تکمیل خط دوم و سوم 
آن ســه چهار ســال زمان ببرد. بایــد جمعی از 
مدیران شــهری گرد هم آمده و راهکارهایی را 
 ارائه دهنــد تا پروژه  مترو طی دو ســال به اتمام

 برسد.
استاندار اصفهان گفت: 50 دستگاه اتوبوس نیز 
به تازگی به ناوگان اضافه شــده که رقم بســیار 
کمی است، زیرا بر اســاس برنامه سال ۹۲ قرار 
بود 500 دستگاه به ناوگان اضافه شود. در همین 
راســتا می توان شــرکت های دیگری را در کنار 
اتوبوســرانی فعال کرد تا با یکدیگر رقابت کنند 
 و در نتیجه آن، ناوگان عالوه بر نوســازی، رونق

 بگیرد.
مهرعلیــزاده افــزود: اقداماتی نیــز درخصوص 
کاهش آالینده های ناشی از صنایع و کویرزدایی 
در سطح اســتان در حال انجام اســت؛ زیرا اگر 
امروز به ایــن امر توجــه نکنیــم ریزگردها به 
 شــهر آمده و مســتقیم وارد خون شــهروندان 

می شود.

ناهید رضازاده

با گذری در کوچه پس کوچه های شــهر تاریخی اصفهان و نگاهی به 
ســاختمان های جدید و مقایســه ای بیــن معماری حــال حاضر و 
ساختمان های قدیمی، متوجه تناقصی آشکار می شوید؛ به طوری که 
ساختمان ســازان دیگر به فرهنگ و معماری بومی و آب و هوای شهر و 
کشــورمان توجهی ندارند و در مصالح ســاختمانی از فلز و شیشه و ... 

استفاده می کنند؛ موضوع مهمی که باید به طور ویژه به آن پرداخت.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این خصوص با اشاره به 
اینکه گرایش ساختمان و المان های شهری، امروز به سمت سازه است، 
اظهارداشت: این موضوع بخصوص در تقاطع های غیر همسطح، پل های 

روی رودخانه و بناهایی که به تازگی ساخته می شود، مشهود است.
سیدجمال الدین صمصام شــریعت، تصریح کرد: کاربرد امروز پل ها، 
تک عملکردی است و به طور مثال اگر برای یک پل کاربری عبور و مرور 
دیده شده، صرفا به عبور وسایل نقلیه خالصه می شود و به عابر پیاده نیز 
توجه جدی نشده است. وی در ادامه با تاکید به لزوم بازگشت به معماری 
بومی خود، اذعان داشت: مواردی که مربوط به معماری مذکور می شود 

را باید در ساختمان های جدید رعایت و لحاظ کنیم.
امروز هویت معماری خود را از دست داده ایم

صمصام شریعت، ضمن اشــاره به اینکه از زمان روی کار آمدن پهلوی 

اول آرام آرام معماری ما به سمت معماری اروپا پیش رفته است، اذعان 
داشت: ما امروز هویت معماری خود را از دست داده ایم. معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان اذعان داشت: مدت 5 سال است که تالش 

می کنیم به معماری خود باز گردیم.
شــریعت از مواردی که در این حوزه بایــد مورد توجه قــرار گیرد، به 

نورپردازی، داشتن فضای مکث به سوی چشم انداز زیبای پارک های شهر، 
همچنین پیاده رو متناسب با سلیقه و نیاز شهروندان و تفکیک سواره و 
پیاده، اشاره و تاکیدکرد: در خیابان های قدیمی و جدید باید مسیرهای 
مخصوص عبور معلوالن و نابینایان و همه مواردی که الزمه داشتن یک 
خیابان مناسب برای عبور و مرور شهروندان در آن است،  موردتوجه قرار 
گیرد. وی ادامه داد: تالش ما بر این  است که ضمن استفاده نکردن از الگوها 
و طرح های بیگانه در ساختمان های اداری، در ساخت آنها، معماری بومی 
شهر و کشــور را لحاظ و از مصالح مصرفی از نظر رنگ و جنس استفاده 
کنیم. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از دیگر موارد در 
زمینه ساختمان های ادارات که باید مورد توجه قرار گیرد، به لزوم توجه 

به تامین ایمنی ساختمان ها، داشتن پله برقی و آسانسور و... اشاره کرد.
صمصام شریعت در پاسخ به این ســوال که آیا شهرداری در اعمال این 
قوانین با خأل قانونی هم روبه روست یا خیر، ادامه داد: در ضوابط طرح های 
تفضیلی، فقط شبکه معابر و فضاهای شــهری مورد توجه قرار گرفته و 

تصویب شده است  و جزئیات مدنظر آنها لحاظ نمی شود.
وی با اشاره به اینکه جزئیات طراحی شهری در طرح های تفضیلی ذکر 
نمی شــود، اذعان داشــت: در مدیریت معماری و طراحی شهری، این 
جزئیات مطرح و در ســازمان طراحی معاونت مذکور، تدوین می شودو 
پس از بررسی در کمیسیون و تصویب طرح های عمرانی به تایید می رسد 

و بعد از آن به مرحله اجرا  در می آید.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:
کاربرد امروز پل ها، تک عملکردی است

عیادت استاندار اصفهان از آیت ا... مستجابی

۲۲ بهمن سالروز پیروزی است؛ پیروزی  انقالبی که سرنوشت یک ملت را تغییر و به سمت جلو حرکت داد، حال مردم انقالبی 
اصفهان این پیروزی را در آستانه ۴۰ سالگی آن جشن گرفتند.

مردم انقالبی اصفهان بار دیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، برگ زرین دیگری در تاریخ انقالب به یادگار 
گذاشتند.هزاران نفر از اقشار مختلف مردم صبح دیروز با مشت های گره کرده و فریادهای ا... اکبر به میدان امام )ره( آمدند 

و حمایت خود از نظام جمهوری اسالمی و والیت فقیه را یک بار دیگر به اثبات رساندند.

جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور گسترده مردم اصفهان برگزارشد؛

به وقت سربلندی

محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان  صبح شنبه با حضور در بیمارستان الزهرا)س(، 
ضمن عیادت از مجاهد پهلوان، چهره ماندگار عرصه مبارزه و جوانمردی، آیت ا...

مستجابی،پیگیر مراحل درمانی ایشان شد. آیت ا... سید مرتضی مستجاب الدعواتی 
مشهور به »مستجابی« از علمای سر شناس شهر اصفهان است که به علت نسبت 
خانوادگی و اینکه خود از خاندان صدر است، از جوانی رابطه ای نزدیک و صمیمی 
با امام موسی صدر داشته که این دوستی و تعلق خاطر، همچنان به قوت خود باقی 
است. آیت ا... مستجابی تحصیالت خود را در حوزه علمیه تهران و نجف ادامه داد و 

موفق به اخذ اجتهاد از آیت ا... سید ابوالحسن اصفهانی شد.

بار وظیفه مسئوالن در قبال 
حماسه سازی مردم ایران 

سنگین است
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در حاشیه 
راهپیمایی ۲۲ بهمن اصفهان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: زبان ما از تشکر بابت حضور مردم 
با بصیرت در این حماســه قاصر اســت. آیت ا... 
سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: هرچه دشمن 
فشار خود را به ما بیشتر می کند عالقه مردم به 
انقالب، امام )ره( و رهبر انقالب بیشتر می شود و 

این دلیل بر بصیرت آنهاست.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بیان کرد: امام راحل فرمودند هر زمان دشمن با ما بدی کند مشخص 
می شود که راه ما درست اســت. اکنون نیز در 40 ســالگی انقالب مردم ما بیدارتر و پایبندتر به جمهوری اسالمی و رهبری هستند. 
 وی با اشاره به پیام حضور 40 ســاله ملت ایران در صحنه، گفت: مردم همواره پایبند به انقالب هستند و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 

بکند.
آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: هر سال در این مسیر شاهد حضور پرشورتر مردم هستیم، مردم امسال ساعت ها زودتر از زمان اعالم شده، 
راهپیمایی را آغاز کردند و در قبال این حضور باید گفت بار مسئوالن سنگین تر است.وی خاطرنشان کرد: مسئوالن باید خدمتگزار این 

جامعه باشند، آنها باید بدانند برای خدمت به این مردم باید کمر همت را ببندند.

به هیچ کشوری اجازه دخالت  در امور داخلی ایران را نمی دهیم
استاندار اصفهان در پاسخ به این ســوال که پیام حضور پرشکوه مردم در روز ۲۲ بهمن چیست، اظهار داشــت: پیام این است که مردم 

می گویند ما بانی و موسس و پایه گذار جمهوری اسالمی هستیم و پای انقالب ایستاده ایم و به آن اعتقاد داریم.
محسن مهرعلیزاده افزود: ما اگر مشکلی داشته باشیم خودمان در داخل کشور آن را حل خواهیم کرد. به هیچ کس و هیچ کشوری  اجازه 
دخالت در امور داخلی کشور را نمی دهیم. ایران ما به اندازه کافی ســابقه دخالت بیگانگان را داشته و از این ناحیه هم ضررهای بسیاری 
دیده است؛ از این رو در این مقطع هم به کسی اجازه نمی دهیم در مســائل داخلی کشورمان دخالت کند.مهرعلیزاده اضافه کرد: حضور 
مردم پرشورتر و بهتر از سال های قبل بود و من فکر می کنم با توجه به اتفاقات اخیری که در کل کشور رخ داد مردم نشان دادند که پای 

این انقالب، نظام و دولت و پای آنچه خودمان ایجاد کرده ایم، ایستاده اند.

 منحنی عمر آمریکا و رژیم صهیونیستی
 رو به زوال است

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در جمع راهپیمایان روز ۲۲ بهمن 
اصفهان اظهار کرد: در ابتدا سالم مقام معظم رهبری را به شما مردم استان 
اصفهان می رسانم و از صمیم قلب از حضور همه شما مردم و ملت غیور و 
اصفهانی های عزیز برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹6 تشکر می کنم.

ســردار سرلشــکر ســید یحیی صفوی افزود: مردم اصفهــان با حضور 
آگاهانه و پرشــور خود بار دیگر حرکتی انقالبی، ضد فساد، ضد تبعیض 
و ضد استکباری خود را در مقیاس منطقه ای و جهانی عرضه کردند؛ این 
راهپیمایی عظیم چندین میلیونی در نقاط مختلف کشــور اراده مردم را 
نشان می دهد که با وجود مشکالت مختلف، نســبت به اسالم و رهبری 
انقالب اسالمی وفاداری خود را ثابت کرده اند. مشاور عالی فرماندهی معظم 
کل قوا گفت: دشمن نتوانسته بین ملت و مسئوالن فاصله و شکاف ایجاد 
کند. مردم با حمایت از رهبر معظم انقالب، ایرانی پیشــرفته، قدرتمند و 
آباد را خواهند ساخت؛ درود خدا بر مادران و همسران و فرزندان شهیدان 
که پس از شهادت عزیزانشان این گونه استوار ایستاده اند. وی خاطرنشان 
کرد: انقالب اسالمی در زمانی به سر می برد که جهان به سرعت در حال 
تحول اســت و همه چیز تحت تاثیر قرار گرفته است؛ بنیادی ترین اصل 
در نظام هســتی که بر این تغییر و تحوالت تاثیرگذار است، عامل زمان و 
حرکت است.صفوی اذعان داشت: با گذشت ۳۹ سال از انقالب اسالمی باید 
بپرسیم که ما قوی تر شده ایم یا دشــمنان ما قوی تر شده اند؟ با اطمینان 
بشارت می دهم که با گذشت زمان منحنی عمر آمریکا و رژیم صهیونیستی 
رو به زوال رفته و منحنی اقتدار انقالب اسالمی رو به صعود است؛ دیروز 
شاهد سرنگونی هواپیمای صهیونیستی توســط رژیم سوریه بودیم، آیا 
آمریکایی ها در سوریه عراق شکست نخورده اند؟ آیا آمریکایی ها در تشکیل 
خاورمیانه جدید شکست نخوردند؟ وی اضافه کرد: دستور نظامی رییس 
جمهور آمریکا نشان از ضعف این رژیم اســت، آیا آمریکایی ها در برجام 
موفق شــدند؟ در حالی که گروه ۱+5 از برجام حمایت می کند و آمریکا 
برخالف آنان عمل می کند؛ زمان به سمت بیداری ملت ها در مبارزه با ظلم 
آمریکایی، صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی است و عامل حرکت به 

نفع انقالب اسالمی است.

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن باعث دلگرمی مسئوالن است

ارشــد نظامی ارتش در اســتان های اصفهان، یزد 
و چهارمحــال و بختیاری گفت: حضــور مردم در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث دلگرمی مسئوالن است و 
ما نیز حضور مردم و پشتیبانی آنها را دیده و بیش از 

پیش به کار خود اهمیت می دهیم.
امیر محسن آذرافروز در حاشیه راهپیمایی باشکوه 
۲۲ بهمن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پیکره ارتش در ابتدای انقــالب، جوانان برومند از 
خانواده های مســلمان و معتقــد بودند که همگام 
با ملت ایران به ندای آســمانی رهبر کبیر انقالب 
اسالمی پاسخ دادند و روند پیروزی انقالب را تسریع 
کردند.وی ادامه داد: ۱۹ بهمن ماه و بیعت تاریخی 
کارکنان نیروی هوایی به نیابت از ســایر پرســنل 
ارتش، یک افتخار برای ارتش جمهوری اســالمی 
است. ارشــد نظامی ارتش در استان های اصفهان، 
یــزد و چهارمحال و بختیاری با اشــاره به ضرورت 
حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: 
در ۳۹ سال گذشته همواره حضور مردم بوده که به 
مسئوالن و سربازان خود در نیروهای مسلح دلگرمی 
داده است، ما حضور مردم و پشتیبانی آنها را دیده و 

بیش از پیش به کار خود اهمیت می دهیم.

حضور پرشور مردم، پاسخ 
محکمی به دروغ پراکنی های 

بیگانگان بود
 رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در حاشیه 
راهپیمایی ۲۲ بهمن  اظهار کرد: حضور پرشــور 
مردم در صحنه، جــزو جمعیت های اســتثنایی 
در ۲۲ بهمن بــود. فتح اله معین افزود: بخشــی 
از این حضور ناشــی از تهدیدات خارجی اســت و 
صحبت هایــی مبنی بر اینکه مــردم از جمهوری 
اسالمی فاصله گرفته اند، اما این حضور نشان داد 
مردم ایران همه جانبــه از نظام مقدس جمهوری 
اسالمی پشتیبانی می کنند. رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: این حضور پاسخ 
محکمی به حرف های بی مبنا و دروغ پراکنی های 

بیگانگان بود.

 رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان در 
جلسه ای که به منظور بررسی طرح شهرسازی الکترونیک برگزار شد، 
اظهار داشت: این طرح هنوز به صورت کامل در شهر اصفهان به اجرا در 

نیامده است و تنها تا ۷0 درصد عملیاتی شده است.
شــیرین طغیانی بیان داشــت: به منظور اجرای کامل شهرســازی 
الکترونیک با چالش هایی مواجهیم که از آن جمله می توان به مشکالت 

نرم افزاری، مشکالت مربوط به زیرساخت ها، پشتیبانی شرکت و عدم 
اطالع کاربران طرح از این ظرفیت ها نام برد.رییس کمیسیون عمران 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: امیدواریم بتوانیم 
با پیگیری های الزم این طرح را به صورت کامل عملیاتی کنیم و مردم 
و شهرداری از مزایای آن در برنامه ریزی های کالن خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به مراجعات مردم و بازدیدهای ما از مناطق 

شــهرداری مشخص شــد که در شهرســازی الکترونیک یک سری 
چالش ها وجود دارد.

طغیانی بیان داشــت: در کارگروه تخصصی شهرســازی در ارتباط 
با شهرســازی الکترونیک جلسات متعددی داشــتیم؛ اما در جلسه 
اخیر درصدد تهیه مستنداتی در این زمینه بودیم که به این دلیل به 
صورت اتفاقی از مناطق مختلف از مدیر منطقه تا کمک ساز شهرساز 
منطقه و قســمت های درآمد به عنوان کاربر نرم افزار شهرســازی 
 الکترونیک دعوت کردیم تا چالش های موجود در این زمینه را بیان

 کنند.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر اصفهان:
شهرسازی الکترونیک به صورت 100درصد به اجرا در نیامده است
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امام  علی عليه  السالم :
اى مردم ، پرچمی براى ما برافراشته گشته و هدفی معيّن، و گفته شده كه 

به دنبال پرچم باشيد و به سوى هدف برويد و از آن درمگذريد.
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گاهی بخشش دیگران، نه تنها موجب آرامش 
خاطر ما می شود، بلکه به تداوم رابطه نیز کمک 
می کند. از طرف دیگر، رفتارهایی هستند که 
به هیچ عنوان قابل بخشــش نیســت؛ چراکه 
تاثیرات منفی آنها تا آخر عمــر گریبانمان را 
خواهند گرفت. البته بخشش همیشه به معنای 

ادامه دادن رابطه نیست.
آیا می دانید چــه رفتارهایی در رابطه عاطفی 
قابل بخشــش اند و کدام یک نه؟ اگر دوســت 
دارید بدانید کجاها باید گذشت کنید و کجاها 
از شریک زندگی تان بگذرید، در ادامه مطلب 

با ما همراه باشید.
او را به خاطر گذشته اش، ببخشید

ما باید فردی که دوســتش داریم را به خاطر 
گذشته ای که داشته ببخشیم، به این علت که 
همه ما خطاکاریم و ممکن است اشتباهاتی را 
خواسته یا ناخواسته مرتکب شــویم. اگر او با 
خانواده اش رفتار اشــتباهی کرد، اگر آنجا که 
دوستانش به او احتیاج داشتند حاضر نبود، اگر 
جایی نتوانست آنطور که باید، انتظارات دیگران 
را برآورده کند یا حتی انگیزه الزم را در محیط 

کار نداشت، او را ببخشید.
اگر او در گذشــته نمی دانســت که از زندگی 
چه می خواهد یا چگونه بایــد زندگی بهتری 
داشته باشد، اگر او شــریک ایده آلی در رابطه 
قبلی اش نبود یا قلب کسی را شکست، باز هم 
الیق بخشیدن است؛ زیرا او در گذشته زندگی 

نمی کند.
او را برای آنچه امروز هست، نبخشید

درست است که شما باید شریک زندگی تان را 
به خاطر اشتباهاتی که در گذشته انجام داده، 
ببخشید؛ اما به شرطی که اشتباهاتش را قبول 

کرده و دیگر آنها را تکرار نکند. 
در واقع شــما نباید انتخاب های اشــتباه او را 
در زمان حال نادیده بگیریــد؛ زیرا زمان حال 
فرصتی برای اوســت تا خودش را تغییر دهد؛ 
پس اگر این تغییرات را احساس نکردید، بدانید 
که او همان آدمی اســت که در گذشته بوده و 
قصد تغییر هم ندارد. اگرچه تغییر شــخصیت 
یک شبه رخ نمی دهد اما شما باید تغییرات را، 
هر چند کوچک، در او احســاس کنید؛ در غیر 

این صورت بخشیدن او اشتباه است.

مهارت زندگی

 کدام اشتباه شریک زندگی تان 
را ببخشید و کدام را نه؟

 کار مشروع: حسن بن حسین انباری گفت: در طول چهارده سال 
با ارسال نامه  از امام رضا)ع( استجازه می کردم تا در دستگاه حکومت 
وارد شوم و به کارمندی تشکیالت اداری پردازم. چون امام)ع( پاسخ نمی 
داد، در آخرین نامه نوشــتم: من از کتک و ســتم می ترسم و دستگاه 
سلطان می گوید تو شیعه هستی که با ما همکاری نمی کنی و شانه خالی 
می کنی! امام)ع( درجواب نوشــت: مقصود تورا از نامه ات فهمیدم که 
برنفس خود بیمناک هستی، اکنون تو خود می دانی که اگر متصدی 
کاری  شدی می توانی به آنچه رسول خدا)ص( دستور داده عمل کنی و 
همکارانت و نویسندگان زیر دستت با خط مذهبی تو همراه و هماهنگ 
شوند، و اگر اندوخته ای پیدا کردی در برابر فقرای مومنین مواسات و 
گذشت نشان دهی؛ آنچنان که تو خود یکی از آنها باشی. پی این کارهای 
خداپسندانه مقابل همکاری با دســتگاه حکومت نامشروع است. اگر 

نمی توانی، مجاز نیستی به شغل کارمندی مشغول شوی.
 اهل عمل و بهشت: امام باقر)ع( فرمود: روزی پدرم با اصحاب خود 
نشســته بود. روی به آنها کرد و فرمود: کدام یک از شما حاضرید آتش 
گداخته را در کف دست بگیرید تا خاموش شود؟ همه از این عمل عاجز 
بودند، بنابراین سر به زیر افکندند و  چیزی نگفتند! من عرض کردم پدر 
جان اجازه می دهی من این کار را بکنم؟ فرمود: نه پسر جان، تو از منی 
و من از تو هستم؛ منظورم اینها بودند. پس از آن سه مرتبه فرمایش خود 
را تکرار کرد هیچ کدام جواب ندادند. آن گاه فرمود: چقدر اهل گفتار، 
زیاد و اهل عمل کمیاب اند. با اینکه کار آسان بود و ما می شناسیم کسانی 
را که اهل عمل و گفتارند، خواســتم بدانید و امتحان داده باشید! امام 
باقر)ع( فرمودند: در این موقع به خدا ســوگند مشاهده کردم که آنان 
چنان  غرق در حیا و خجالت شده بودند که گویا زمین آنها را به سوی 
خود می کشاند. بعضی از ایشان عرق از جبینشان جاری بود، ولی چشم 
را از زمین بلند نمی کردند. همین که پدرم شرمندگی آنها  را مشاهده 
کرد، فرمود: خداوند شما را بیامرزد. من جز نیکی نظری نداشتم، بهشت 
دارای درجاتی است که یکی از آنها متعلق به اهل عمل است و مربوط به 
غیر از این دسته نیست. امام باقر)ع( فرمود: آن وقت مشاهده کردم، مثل 

اینکه از زیر بار گران و سنگین ریسمان های محکم خارج شدند.

باغ 
کاغذی

»سیر و سلوک« عنوان کتابی از »خواجه نصیر الدین طوسی«               
است که با تصحیح، ترجمه و شــرح به انگلیسی »سید جالل 
حسینی بدخشــانی« به همت موسســه پژوهشی »میراث 

مکتوب« چاپ شده است.
خواجه نصیرالدین طوسی )597 - 672 ق( یکی از بزرگ ترین 
دانشــمندان جهان اسالم اســت که آثار و نگاشته های او در 
شکل گیری و تطور دانش و اندیشه اسالمی و به ویژه شیعی 
انکارناپذیر اســت. یکی از آثار خواجه که در واقع زندگی نامه 

خودنوشت او به شمار می رود ســیر و سلوک نام دارد. این اثر 
به دلیل آگاهی های بی مانندی که درباره زندگی، تحصیالت 
و تحوالت فکــری نگارنده ارائه می کنــد در میان مهم ترین 
آثار او جای می گیرد. صراحت بیان، سالمت اندیشه، بررسی 
ظریف موضوع و ســبک نگارش ، این اثر را در میان بهترین 
زندگی نامه های عقالنی در ادبیات اســالمی قرار داده است و 
افزون بر آن از نظر کالمی و فلســفی نیز بیانگر ابعاد روحانی، 

هستی شناسانه و نظام فکری منسجم و مدون طوسی است.

سیر و سلوک عمل

جزیره ایستر
این جزیره در فاصله ۲۳۰۰ مایلی از سـاحل کشـور شیلی 
قرار دارد . احتماال بهترین جزیره شـناخته شـده ای است 
که به خاطـر آثار باسـتانی و مجسـمه های سـنگی که در 
آن قرار دارند شـناخته شده است. بیشـتر از ۹۰۰ مجسمه 
در جزیـره ایسـتر وجـود دارد کـه گفتـه مـی شـود تاریخ 
آنهـا به قـرن سـیزدهم بـر مـی گـردد. ظاهـر تعـداد این 
مجسـمه ها در گذشـته بیشـتر بـوده اسـت بـا ایـن حال 
امـروزه تعـداد آنهـا بـه ۹۰۰ عـدد رسـیده اسـت. جزیره 
ایسـتر هم یکی دیگـر از جزیره های دوردسـت دنیاسـت 
که هنـوز هـم راز مجسـمه های بـی بدن آن سـر بـه مهر 

باقـی مانده اسـت.
اگـر بخواهیـم از نظـر جغرافیایـی به آن نـگاه کنیـم، این 
جزیـره در اقیانـوس آرام قـرار دارد؛ ولـی بـا ایـن حـال 
بخشـی از کشـور شـیلی محسـوب مـی شـود. طبـق 
آنچـه دانشـمندان و باسـتان شناسـان تخمیـن زده انـد، 

قدمت ایسـتر بـه سـال هـای ۷۰۰ تـا ۱۱۰ بعـد از میالد 
برمی گردد. این جزیره در سـال ۱۹۵۵ در فهرسـت میراث 
جهانـی یونسـکو ثبـت شـده و در گذشـته در ایـن جزیره 
جمعیتی حدود ۱۵۰۰ نفر وجود داشـته اسـت که امروزه 
این تعـداد به حـدود ۶۰۰ نفـر می رسـد. آب و هـوای این 
جزیره شرجی و نیمه گرمسیری اسـت و بنابراین همیشه 

آب و هوایـی گـرم دارد.
جزیره سنت هلنا

سـنت هلنـا جزیـره ای بسـیار کوچـک در فاصلـه 
۲۵۰۰مایلـی از شـرق ریـو دوژانیـرو در برزیـل اسـت که 
به سـختی ۴۵۰۰ نفر جمعیت دارد. در سـال ۲۰۱۶، برای 
اولین بار فرودگاهی در سـنت هلنا سـاخته و باعث شـد تا 

سـفر به ایـن جزیـره رویایـی راحـت تر شـود.
حـاال ماجراجویانـی کـه همیشـه آرزوی سـفر بـه ایـن 
جزیـره رویایـی را داشـته اند، مـی تواننـد رویایشـان را 

تحقـق بخشـند.

دور افتاده ترین جزیره های جهان
دانستنی ها

حرف حساب

جهان را بشناس
زیستن در جهان، بدون آگاه بودن از معنای آن، 
مانند پرسه زدن در کتابخانه ای بزرگ است بدون 

لمس کردِن کتاب ها.
»نماد گمشده«
دن براون

یکی از مکان های معروف اسپانیا به رونالدو رسید!

رونالدو جزو معدود بازیکنان دنیای فوتبال اســت که در عین اینکه 
تمرکزشان روی فوتبال اســت، به فعالیت های اقتصادی نیز مشغول 
هســتند و تاکنون فعالیت هایی مانند تاسیس تولید ی های پوشاک، 

عطر، کفش و نوشیدنی های نیروزا با نام CR7 داشته است.
یکی دیگر از فعالیت هــای اقتصادی رونالدو نیزتاســیس هتل های 
زنجیره ای با نام خودش اســت که تا کنون در پرتغال دو شعبه آن را 

افتتاح کرده و حاال در صدد افتتاح شعبه  دیگری در مادرید است. 
بعد از افتتاح دو شعبه نخست در شهر های مادیرا و لیسبون، حاال به 
نظر می رسد که مقدمات تاسیس شعبه سوم در مادرید فراهم شده؛ 
چون او بــا خریداری 
کتابخانــه  کــردن 
معــروف و قدیمــی 
شــهر مادرید، قصد 
دارد آن را بــه یــک 
هتــل و پنت هاوس 
بــرای محــل اقامت 
تبدیــل   خــودش 

کند.

جدول شماره 2355

 افقی
۱-  از معادن مس جمهوري دموکراتیک کنگو - 

فروش کاال در دکان به بهاي ارزان
۲- نوعي سوســمار - لیست - ســازمان بورس و 

اوراق بهادار
۳- رفوزه - شبیه - از القاب پادشاهان ترک - رود 

اروپایي
۴- پارچه نــازک - بن بیروني دیــوار خانه و بنا - 

قاعده قرار داده شده
۵- رکاب دوچرخه - کشوري که توانایي پاالیش 

نفت فوق سنگین ونزوئال را دارد - مرتبه
۶- مهربان تر از مادر - تیز - غربال

۷- ایمان دروني - جنگ در راه خدا - نوعي کفش 
و پنجره

8- زاییدن - وســیله جابه جایي اجسام سنگین- 
برودت - از الفباي انگلیسي

۹-  سه کیلوگرم - از لبنیات - امسال تولید پسته 
در این شهرســتان با افزایش ۵۰درصدي روبه رو 

بوده است
۱۰- رغبت - تالیف کننده - ورم عضوي

۱۱- آشکار و هویدا - از کشــورهاي آسیایي که 
ایران ۱/۵میلیارد دالر در آنها سرمایه گذاري کرده 

است - پدر شعر نو
۱۲- خبرگزاري دانشــجویي جمهوري اسالمي 

ایران - مکرم - حرف تصدیق
۱۳- رایحه- بلند - تازه و شاداب - طلیعه اعداد

۱۴- پسوند شباهت - از مواد افیوني - روي روشن 
زمین

۱۵- جوانمــرد - نماینــده آمریــکا در آژانــس 
بین المللي انرژي اتمي

عمودی
۱- کشورهایي که توانستند مراحل توسعه را طي 
کنند و صنعتي شوند - براساس آمار و ارقام دولتي، 
این کشور رکورد تورم ۶۶۰۰۰درصدي را ثبت کرد

۲- عدل و انصاف - گریه کننده - آهسته
۳- نمایش تلویزیوني - از پرفروش ترین محصوالت 
شــرکت خودروســازي رنوي فرانســه - لباس 

پوشیده- عالمت مفعولي
۴- مارک تجاري - جزیره جنوبي - عدد مجهول

۵-  کسي که داراي امالک بســیار باشد - رفیق 
مشهدي - تلخي و سختي

۶- کارآموز جنگ نزد پهلوان سپاه - اسرار - ساز 
ابزاري شبیه پیانو

۷- سهولت - زیبایي - چاره و عالج
8- از ضمایر انگلیسي - میوه  گرمسیري - فرستاده 

از کشوري به کشور دیگر - تخم مرغ فرنگي
۹- دریوزه گر - درســت و مســتقیم - جهانگرد 

ونیزي
۱۰- بي همتــا بــودن از بزرگي تــن - کمیاب - 

بیماري کم خوني
۱۱- دریاچــه اي در سیســتان - جانــور اهلي - 

مساعدت
۱۲- ســختي روزگار - طبق آمارهاي یونســکو 
این کشــور از لحاظ تنوع اقلیمي به عنوان کشور 
هفت اقلیم در ردیف ۵ کشــور نخست جهان قرار 

دارد - عسل
۱۳- خاک ســفالگري - پوشــاننده - صدمه - از 

بازي هاي نفس گیر
۱۴- باالي چشم - زبان تازي - قومي

 ۱۵- کاندیداي جمهوري خــواه ایاالت متحده که 
گوي رقابت را از »هوکابي« ربود - تحریم
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فروش خانه های یک دالری در ایتالیا!

خانه هایی در شهر »اولوالی« در منطقه کوهســتانی »بارباگیا« در 
ایتالیا به بهای ۱/۲دالر به فروش گذاشــته شده است. این نخستین 
باری نیســت که چنین کاری در یک شــهر ایتالیایی انجام می شود؛ 
اما نخستین بار است که این وعده به خوبی عملی می شود. این شهر 

جذابیت و تاریخی را که برای جذب مردم الزم است، داراست.
 با این حال خانه های ســنگی که به فروش گذاشته می شوند نیاز به 
باسازی دارند. بازسازی این خانه ها باید در سه سال انجام شود و هزینه 

آن تقربیا ۲۵ هزار دالر است
اما پشــت پرده این پیشنهاد ســخاوتمندانه، تالش برای جلوگیری 
از محــو شــدن یک 
جامعه است. جمعیت 
اولــوالی در نیم قرن 
گذشــته از ۲هزار و 
۲۵۰ نفر بــه هزار و 
۳۰۰ نفر کاهش یافته 
است و ساالنه تعداد 
بســیار کمی کودک 

متولد می شوند.

  قاب روز

مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی 2018

سیره بزرگان
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