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وقتی دفاع از حریم اهل بیت )ع( حد و مرز نمی شناسد

  مراسم یادواره 38 شهید مفقوداالثر تیپ فاطمیون استان اصفهان
 در  خیمه حسینی گلستان شهدا برگزار شد؛ 

11

سقف قیمت زولبیا و بامیه؛ 15 هزارتومان!
رییس اتحادیه گز و شیرینی استان خبرداد:

3

امکان خالی از سکنه شدن غرب اصفهان
در نشست 179 باشگاه نجوم اصفهان مطرح شد:

  سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:  8

3
 آب کم است 

مردم صرفه جویی کنند

 دانش هسته ای را باید
 با قدرت جلو ببریم

11

11

برگزاری انتخابات پارلمانی 
عراق در اصفهان

11

امام جمعه موقت اصفهان:

4

  آیین اختتامیه جشنواره شعر مهر بهمن برگزار شد؛ 

به آفتاب بلندی که گرم می تابید...
مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( در اصفهان گفت: 
با توجه به فعالیت این موسسه در حوزه های مختلف هنری مثل 
تئاتر، فیلم، داستان، عکس و هنرهای تجسمی و برگزاری جشنواره های 
هنری با نام »روح ا...«،  از این پس، فراخوان جشنواره شعر مهر بهمن نیز 

به نام جشنواره شعر روح ا... منتشر می شود...

 فرودگاه اصفهان
 در شأن مردم این شهر نیست

 امنیت
 بدون تلگرام

رییس پلیس فتای استان اصفهان ازکاهش 80 درصدی 
جرایم اخالقی در فضای مجازی خبر داد:

 در آیین تجلیل از هزار و 20 نفر از معلمان نمونه استان اصفهان مطرح شد: 

آموزش و پرورش با کمبود 80 هزار معلم مواجه است
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عبدالباری عطوان، ســردبیر روزنامه فرامنطقه ای 
رای الیوم، در ســرمقاله همین روزنامــه، به اهداف 
ترامپ از خروج از برجام پرداخت و نوشت: »اعالن 
عقب نشینی دونالد ترامپ، از توافق هسته ای ایران 
به مثابه اعالن جنگ و گام نخســتین و اصلی برای 
تغییر نظام در تهران است. این تغییر به همان شیوه 
تغییر نظام های عراق، لیبی و گرانادا و تحت عنوان 
سالح کشتار جمعی - شیمیایی یا هسته ای- صورت 

می گیرد«.
بنا بر ادعای عطوان؛ ترامپ سناریوی هسته ای عراق 
و لیبی را با ایــران تکرار می کند.بــه گفته عطوان؛ 
از همان اول که نتانیاهو نمایش رونمایی از اســناد 
ادعایی علیه برنامه هسته ای ایران را انجام داد، معلوم 
بود که دولت ترامپ و تندروهایش برای لغو توافق و 
اعمال مجدد تحریم ها برای گرسنه کردن ملت ایران، 
مانند آنچه برای عراق اتفاق افتاد، آماده می شدند تا 
نظام ایران را به زانو دربیاورند. آنها در ابتدا شرط های 
امکان ناپذیر و اهانت آمیزی مطرح می کنند تا نظام 
را تضعیف و سپس آن را در نهایت ساقط کنند.عدم 
پذیرش اقدام ترامپ از سوی اروپا و پایبندی اش به 
توافق هسته ای، دولت ایران را تبرئه و تقویت می کند 
و نیز اعالن جنگ آمریکایی و تبعات آن برای منطقه 

و جهان را محکوم می کند.
ترامپ هر آنچه نتانیاهو از او می خواهد را دقیقا انجام 
می دهد و به ابزاری به دست نتانیاهو برای تجاوز به 
ایران تبدیل شد. او می خواهد دوباره در منطقه حمام 
خون به راه بیندازد.ترامپ بــه نصیحت اروپایی ها 

گوش نداد. زیــرا او جز به نتانیاهــو، دامادش جارد 
کوشنر و دیوید فریدمن، ســفیر آمریکا در اسراییل 
و دیگر شــخصیت های تندرو و اسالم ستیز به کس 
دیگری گوش نمی دهد.عطوان ادامــه داد: »بدین 
ترتیب جنگ شکل می گیرد. می خواهند ما فرزندان 
منطقه، اعم از عرب و مسلمان، قربانی و حامی مالی 
آن باشیم؛ اما اهداف این جنگ محقق نخواهد شد و 
اسراییل که دنبال آن است و برای آن توطئه می کند 
و آمریکا را  به خدمت جنــگ در آورده، بزرگ ترین 
بازنــده خواهد بود«.به نوشــته عطوان؛ اســراییل 

 از این جنگ ســالم بیــرون نخواهد آمد.ســردبیر
 رای الیوم در پایان نوشــت: »ایــران خطری برای 
امنیت و ثبات جامعه بین الملل نیســت. بلکه این 
اسراییل و آمریکا هســتند که خطری برای امنیت 
بین الملل به شــمار می روند. اسراییل سرزمین ها 
را اشــغال کرده و روزانه آدم می کشد. آمریکا نیز از 
اسراییل حمایت می کند و طرح های ویرانگر آن را در 
پیش گرفته است. هنگامی که گزینه ما از یک طرف 
آمریکا و اسراییل و از طرف دیگر محور مقاومت باشد، 

ما طرف آمریکا و اسراییل را نمی گیریم.«

دستور عمر البشیر برای تدوین قانون 
اساسی سودان؛

 ۶۰ سال پس از استقالل!
عمر البشــیر، رییس جمهوری ســودان دستور 
 تشــکیل یک کمیته عالــی ملی جهــت آغاز 
گفت وگوها میان گروه های سیاسی در این کشور 
به منظور تدوین قانون اساسی دائمی در سودان 
را صادر کرد که این اقدام با گذشــت ۶۰ سال از 
استقالل این کشور صورت گرفته است. در همین 
حال، احمد بــالل عثمان، وزیر اطالع رســانی 
سودان به دنبال نشست عمر البشیر با کمیته عالی 
هماهنگی هفتمین گفت وگوی ملی، اظهار کرد: 
ما در مرحله پیش رو شاهد اقدامات و فعالیت های 
مختلفی خواهیم بود که از جملــه این اقدامات 
ارائه قانونی برای شورای احزاب و قانون انتخابات 
از طریق کابینه ملی اســت تا شــورای احزاب و 

کمیساریای انتخابات تشکیل شود.

تیراندازی در غرب استرالیا 
در یک حادثــه مرگبــار تیرانــدازی در ایالت 
استرالیای غربی، هفت تن از جمله چهار کودک 

کشته شدند.
این حادثه در  نزدیکی شــهر کوچک »مارگارت 
ریور« حدود ۲۷۰ کیلومتری جنوب »پرت« در 
استرالیای غربی رخ داده است. حادثه در ملکی در 
یک شهر کوچک اتفاق افتاده و به گفته مقامات 
پلیس محلی در این مرحله از بازرسی ها جزئیات 
بیشــتری درباره قربانیان و هویت آنها منتشــر 
نشده؛ اما پلیس تایید کرده که در جست و جوی 

مظنون نیست.

حشد الشعبی: 
مواضع داعش در العطاشنه سوریه 

را گلوله باران کردیم
هیئــت حشــد الشــعبی عــراق از گلوله باران 
پایگاه های مهم داعش در داخل خاک ســوریه 

خبر داد.
هیئت حشد الشــعبی )بســیج مردمی عراق( 
اعالم کــرد: توپخانه تیپ ۲۹ حشــد الشــعبی 
پنجشــنبه شــب پایگاه های مهم داعش را در 
روستای العطاشنه در داخل خاک سوریه هدف 
قرار داد که این حمالت پــس از رصد تحرکات 
نیروهای ایــن گروه تروریســتی صورت گرفت. 
هیئت حشد الشعبی اعالم کرد که این حمالت 
توپخانه ای دقیقا به اهداف مورد نظر اصابت کرد. 
گروه تروریستی داعش که در سوریه حضور دارد، 
هر از چندگاهی پایگاه هــای نیروهای امنیتی و 
حشد الشعبی را در نزدیکی مرزهای عراق هدف 
قرار می دهد و نیروهای عراقی توانسته اند تاکنون 
این حمالت را ناکام گذاشته و تلفات سنگینی را 

به تروریست های داعش وارد کنند.

مدرک خلبانی نخست وزیر 
پاکستان قالبی از کار درآمد!

دیوان عالی پاکستان با بررســی پرونده مدارک 
جعلی خلبانی از »شاهد خاقان عباسی« نخست 
وزیر این کشور درخواســت کرد که با حضور در 

دادگاه در این زمینه پاسخگو باشد.
در بیانیه دادگاه آمده است: شاهد خاقان عباسی 
نه به عنوان نخســت وزیر بلکه بــه عنوان مالک 
شــرکت هواپیمایی خصوصی ایــر بلو با مدرک 
جعلی خلبانی باید پاسخگو باشد.بر اساس بیانیه 
دادگاه، مالک شرکت ایر بلو باید پاسخ بدهد که 
چند نفر با مدرک جعلی خلبانی در این شرکت 

استخدام هستند.
مالــکان شــرکت های هواپیمایــی خصوصی 
پاکستان از جمله شاهین ایر، ســیرین ایر و ایر 
بلو باید در دادگاه کراچی حاضر و درباره مدارک 

جعلی خلبانی توضیح دهند.

عروسک خیمه شب بازی آدمکش ها!

خروج جنجالی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا  از توافق هسته ای، باعث شد ناظران به یاد 
نحوه برخورد آمریکا با برنامه های هسته ای برخی کشور های خاورمیانه بیفتند.

آیت ا... وحید خراسانی: 
فکری به حال جوان های 

بیکار کنید
آیت ا... وحید خراســانی در دیدار وزیر کشــور 
گفت:فکری به حال جوان های بیکار کنید،اگر 

شغل و کار نباشد زندگی مردم نمی گذرد.
آیت ا... خراســانی از مراجع معظــم تقلید در 
دیدار  وزیر کشور پس از ارائه  گزارش رحمانی 
فضلی و ابالغ سالم رییس  جمهور گفت: سالم 
من را به روحانی برســانید و بگویید فکری به 
حال جوان های بیکار کنید. این جوان ها برای 
گذراندن زندگی خود نیاز به اشتغال دارند و اگر 

شغل و کار نباشد زندگی مردم نمی گذرد.

ترامپ، ول کن برجام نیست!
رییس جمهــور آمریکا در تجمــع انتخاباتی 
جمهوری خواهان در شــهر »الکارت« ایالت 
ایندیانا، بــاز هم علیه توافق هســته ای ایران 
صحبت کرد. ترامپ گفت که »ما سخت ترین 
و شــدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال 
خواهیم کــرد«. او همچنیــن تاکید کرد که 
خواهان رســیدن به یک توافق بهتر با ایران 
است؛ توافقی که در آن ما از سایت های نظامی 
آنها دیدن کنیم. رییس جمهور آمریکا، توافق 
برجام را »مایه خجالت آمریکا« خواند و مواضع 

دولت قبلی این کشور را به باد انتقاد گرفت.

وزیر ارتباطات: 
 با فیلتر تلگرام 

دنیا به آخر نرسیده است
وزیر ارتباطات گفت: اگر افرادی شرکتی ایجاد 
کردند و بعــد عده ای با چــوب و چماق جلوی 
مجلس تحصن کردند که فالن شرکت آمریکایی 
و اســراییلی تعطیل باید گردد یا آنها را تهدید 
کردند، نباید باعث جا زدن تاســیس کنندگان 
شرکت شود. آذری جهرمی با بیان اینکه ایران 
کشور همه مردم است و اداره کشور با یک نظر 
امکان پذیر نیست خاطرنشان کرد: فیلترینگ 
تلگرام ممکن اســت انفاق ناگواری بوده باشد 
ولی با این کار دنیا به آخر نرســیده است. وی 
با اعالم اینکه برخی مســئوالن بایــد از بیان 
اختالف نظرات براندازانه خودداری کنند، افزود: 
دولت آمریکا خیرخواه ما نیست زیرا دیدیم در 
 گام نخســت اپلیکیشــن های ایرانی را تحریم 

کرد.

مدیرعامل بوئینگ:
  قراردادمان با ایران را 

لغو می کنیم
شــرکت هواپیماســازی بوئینگ اعالم کرد از 
تصمیم دولت آمریکا بــرای لغو قرارداد فروش 
هواپیما با ایران تبعیت می کند. دنیس مولنبرگ، 
مدیر عامل شــرکت بوئینگ، اعــالم کرد که 
این شــرکت از تصمیم دولت ترامپ برای لغو 
مجوز های بوئینگ برای فروش ۲۰ میلیارد دالر 
هواپیما به ایران، تبعیت خواهد کرد. مولنبرگ 
گفت: »ما به پیروی از رهنمود های دولت آمریکا، 
ادامه می دهیم«. او گفته به دلیل وجود احتمال 
خروج آمریکا از توافق هسته ای، بوئینگ خود 
را به هیچ گونه برنامه تولید هواپیما برای ایران 

متعهد نکرده بود.

احتمال انتقال آب دریای 
عمان از سال آینده

 معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیســت در مورد ضرورت انتقال آب 
دریای عمان اظهار کرد: پیش بینی ها نشان 
می دهد که تا ســه ســال آینده استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان 
رضوی حتما به منابع آبی نیاز دارند و انتقال 
آب حتما باید صورت گیرد. پروین فرشچی  
ادامه داد: جــز انتقال آب بــرای تامین آب 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان 

رضوی چاره ای نداریم.

محمود میرلوحی
 عضو حزب اتحاد ملت:

احزاب

محمد غرضی درباره رویکرد ایران بعد از خروج آمریکا 
از برجام گفت: دعوا بین ایران و آمریکا نیســت، دعوا 
بین آمریکا و کل جهان اســت. آمریکایی ها روزگاری 
اقتدار خیلی وســیعی داشــتند، حاال مقداری از این 
اقتدار تقسیم شده و اروپا، چین و روسیه هم به میان 
آمده اند.وی ادامه داد: با روی کارآمدن ترامپ، طیف 
راســت آمریکا موقعیت پیدا کرده و می خواهد اروپا، 
چین و روســیه را متوجه حضور خــود کند و بگوید 
»االن ما در آمریکا سرکار هستیم، اگر که تا 1۰ سال 
پیش با سیاست های ما هماهنگ بودید، بعد از این نیز 
بدانید آمریکا همان اقتدار را دارد و باید با سیاست های 
واشــنگتن هماهنگ عمل کنید« اما دولت ها و ملت 
های رشد یافته اروپا، چین و روسیه از این ادعای طیف 
راست آمریکا ناخشنود هستند.این عضو کابینه دولت 
سازندگی یادآور شــد: آقای ترامپ تصور می کند با 
شمشیر کشیدن آن اقتدار سابق به آمریکا برمی گردد 
که چنین اتفاقی غیر ممکن است. ترامپ موقعیت ایران 
 را طوری می بیند که اگر مثال با ایران درگیر شــود و

 می تواند دیگران را متنبه کند.

دعوا، بین ایران و آمریکا 
نیست

عضو کابینه دولت سازندگی:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

در حاشیه برگزاری 
انتخابات پارلمانی عراق

روایت بازدید رهبر انقالب از سی و   یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

پیشنهاد سردبیر:

محمود میرلوحی خروج ترامپ از برجام را نشانه 
اهمیت توافق نامه برجــام برای جامعه جهانی 
دانست و اظهار کرد: با خروج ترامپ از برجام، 
امروزه برای همگان معلوم شده است که برجام 
یک اتفاق قابل توجه بین المللی بوده و هست. 
افکار عمومی می دانند که ایران در این توافق نامه 
توانســته با مذاکره و گفت وگو حق خود را در 
حوزه تکنولوژی به دنیــا بقبوالند و این دولت 
جدید آمریکا بوده که نتوانســته این حق را به 
رسمیت بشناسد. حاال با این عهدشکنی دنیا به 
آمریکا بی اعتماد شد.  این عضو حزب اتحاد ملت 
گفت: در گذشته نظراتی بود که آیا توافق برجام 
توافقی بردـ  برد و جامع بــوده و یا خیر؟ حاال 
که امروز آمریکا و اسراییل در موردش چنین 
بی تابی می کنند، معلوم می شود که این قرارداد 
برای ایران منافع و دستاوردهای مهمی داشته 

که دشمنانش تحمل دیدنش را نداشتند.

 دنیا به آمریکا 
بی اعتماد شد

اصغر فخریه کاشان
 مشاور وزیر راه در امور بین الملل:

واکنش

رییس سازمان بسیج سازندگی گفت: بسیج توانسته 
در خط مقدم جنگ اقتصادی به این باور برســد که 
پیروزی در این جنگ بسیار آسان تر از جنگ نظامی و 

دفع خطرات پیرامونی کشور است.
سردار نعمان غالمی، رییس سازمان بسیج سازندگی 
در سخنان پیش از خطبه این هفته نمازجمعه تهران 
اظهار داشت: مســئوالن باید کمک کنند مردم در 
جنگ اقتصادی وارد شــوند و جوانان و بسیج آماده 

هستند تا اقتصاد مقاومتی را در جامعه بگسترانند.
غالمی ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمنان مرحله 
جدید از تهاجم به جمهوری اســالمی را با خروج از 
برجام بی فایده و بی خاصیت رقم زده اند به مسئولین 
می گوییــم در حوزه جنگ اقتصــادی ظرفیت ها و 
توانایی هایمان برای خلع موفقیــت بیش از جنگ 

نظامی است.
رییس سازمان بسیج ســازندگی تاکید کرد: آمریکا 
فاز جدیدی از یورش به جمهوری اسالمی را با خروج 
از برجام آغاز کرده؛ اما بایــد بدانیم که هر جا پیروز 

شده ایم در پرتو ایستادگی و مقاومت بوده است.

پیروزی در جنگ اقتصادی 
آسان تر از نبرد نظامی است

سردار غالمی:

بسیج

اصغــر فخریه کاشــان ، دربــاره تصمیــم 
رییس جمهــور آمریــکا مبنی بــر خروج  
از برجــام و تاثیــر آن در قراردادهای خرید 
هواپیماهای پسابرجامی، اظهار داشت: باید 
صبر کنیم تا مشــخص شــود عکس العمل 
 اروپایی ها با این تصمیم ترامپ در برجام چه 

خواهد بود.
 مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل 
در پاسخ به این سوال که آیا موضوع خروج 
آمریکا از برجام در قراردادها لحاظ شده بود 
یا خیر؟ پاسخ داد: موضوع خروج از برجام در 
قراردادها پیش بینی نشده بود و قرار نبود که 

این چنین پیش بینی داشته باشیم.
فخریه کاشان بیان کرد: ما هیچ پولی پیش 
کمپانی های سازنده هواپیما نظیر ایرباس و 
بوئینگ نداریم تا در صورت توقف قراردادها، 

ضرر و زیان ببینیم.

 پولی پیش  ایرباس
 و بوئینگ  نداریم

پیشخوان

بین الملل

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز به مدت یک ساعت و نیم 
از سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.  
پایگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR گوشــه هایی از روایت 
این دیدار را منتشر کرد. در قسمتی از این روایت آمده است: آقا 
رسیدند غرفه  انتشارات نیلوفر، مثل همه جا خوش و بش کردند و 
از تازه ها سوال کردند. کتابی نظرشان را جلب کرد و پرسیدند: این 

همان چهارجلدی قدیمی است؟ و جواب گرفتند بله. پرسیدند: 
مترجمش چه کسی بود؟ گفتند: ابوالحسن نجفی.

آقا گفت: آها ابوالحســن نجفی... بگذارید یک ماجرایی را تعریف 
کنم. سال ها قبل ابوالحسن نجفی با آقای مرحوم حبیبی و چند 
نفر دیگر از بزرگان ادبیات آمدند پیش ما. من پرســیدم »شــما 
مترجم »خانواده تیبو« هستید؟ آقای نجفی از اینکه من اسم این 

رمان را بلدم تعجب کردند. بعد که نشســتیم من از رمان تعریف 
کردم و نقدی هم به ترجمه ایشــان گفتم. آقای نجفی با تعجب 
بیشتر پرسید: »شــما واقعا هر چهار جلد را خوانده اید؟ من اصال 

فکرش را نمی کردم شما حتی اسمش را شنیده باشید!«
آقا با خنده ادامه داد: گفتم حاال خوانــده بودم دیگر... خدا آقای 

ابوالحسن نجفی را بیامرزد.

روایت بازدید رهبر انقالب از سی و   یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مدیر کل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در پی حاشیه های پیش آمده درباره کنسرت پیش روی 

ریچارد کالیدرمن در کشورمان توضیحاتی را ارائه داد.
در پی پخش خبری مبنی بر حضــور ریچارد کالیدرمن، 
نوازنده شناخته شده فرانسوی در ایران و انتشار گزارشی با 

این مضمون که این نوازنده پیش از این در سرزمین های اشغالی نیز کنسرت داشته است، علی ترابی مدیر کل 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توضیحاتی را ارائه داد.علی ترابی بیان کرد: باید تاکید کنم که ما 
از مراجع ذی صالح استعالم گرفتیم که نتیجه استعالمات مثبت بود. درباره مباحثی که آقای کالیدرمن با رژیم 
صهیونیستی همکاری هایی داشته هم باید توضیح دهم که مدیر برنامه او، اطالعیه ای صادر کرده و گفته که 
هیچ مناسبت خاصی با رژیم صهیونیستی ندارند.ترابی درباره لغو کنسرت کیتارو و درپاسخ به این پرسش که آیا 
خارج شدن آمریکا از برجام تاثیری در لغو کنسرت کیتارو داشته یا خیر، گفت: من در این مورد بی اطالع هستم. 

سخنگوی دولت مراکش با بیان اینکه در خصوص ارتباط 
حزب ا... لبنان و جبهه پولیساریو دالیل محکمی دردست 
دارند، گفت: »اسنادی وجود دارد که نشان دهنده ارسال 
محموله های مواد منفجره و موشــک هــای SAM 9 و 
SAM 11 از سوی حزب ا... به جبهه پولساریو و آموزش 

عناصر این جبهه توسط فرماندهان حزب ا... است«.سخنگوی دولت مراکش مدعی شد اعضای جبهه پولیسارو از 
 گذرنامه های دیپلماتیک ایرانی استفاده می کنند. مصطفی الخلفی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: 
» اعضای جبهه پولیسارویو از پاسپورت دیپلماتیک ایران برای شرکت در جلسات بین المللی استفاده می کنند«.وی 
افزود: »این گذرنامه ها توسط یکی از کارکنان سفارت ایران در الجزایر تامین شده است. امنیت ملی خط قرمز ماست 
و برای حفظ آن هرآنچه الزم است انجام خواهیم داد«.ایران و حزب ا... لبنان ادعای حمایت از گروه پولیساریو را رد 

کرده اند. پولیساریو نام گروه سیاسی نظامی است که برای استقالل منطقه صحرا از کشور مراکش تالش می کند. 

پشت پرده لغو دو کنسرت در تهران؛

 ربطی به برجام 
و اسراییل ندارد!

ادعای تازه مراکش درباره ایران:

پولیساریو از گذرنامه 
ایرانی استفاده می کند!

 وقتی ترامپ به ابزاری در دست نتانیاهو برای تجاوز به ایران تبدیل می شود؛ 

آتش بازس در صحن 
علنی

اروپا باید تضمین بدهد

اتمام حجت با اروپا

ایران سرفراز برای آنها 
قابل تحمل نیست

رخصت ادامه برجام با 
ضمانت

 رمزگشایی رسانه آمریکایی 
از نقشه برای ایران

رسانه محافظه کار آمریکایی خبر داد کاخ 
ســفید در حال بررسی طرحی با محتوای 
سیاســت حمایت از تغییر نظام در ایران 

است.
»واشــنگتن فری بیکــن« از توزیع یک 
گزارش سه صفحه ای بین اعضای شورای 
امنیت ملی کاخ سفید خبر داد که دولت 
ترامــپ از طریق تمرکز بر ایجاد شــکاف 
عمیق  بین مردم ایران با حاکمیت، فعاالنه 
در زمینه کمک به براندازی نظام فعالیت 
کند.این طرح توســط اندیشکده »گروه 
مطالعات امنیتی« که پیوندهای نزدیکی 
با مقام های ارشد شورای امنیت ملی کاخ 
سفید از قبیل جان بولتون دارد، تهیه شده 
اســت.این طرح، به طور صریح بر »تغییر 

نظام« در ایران تاکید می کند.
از دیگر محورهای این طرح، کاســتن از 
تاکید های پیشــین دربــاره دخالت های 
نظامی آمریکا در منطقه اســت و به جای 
آن به منظــور »عصبانی کــردن« مردم 
ایران از حاکمیت، درنظــر دارد بر صرف 
هزینه ها و ســرمایه گذاری های جمهوری 
اسالمی ایران در مسائل منطقه تاکید کند.

این رسانه آمریکایی نظر یک مقام شورای 
امنیت ملی کاخ سفید را درباره طرح تغییر 
نظام در ایران جویا شد. این مقام گفت که 
دولت آمریکا به طور مداوم و پایدار در حال 

کار برای »تغییر رفتار رژیم ایران است.«
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آب نیست، مردم صرفه جویی کنند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

لیستتحریمهایی
کهتا15مردادبازمیگردند

با خروج آمریکا از برجام و اعالم تصمیم دولت 
آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم ها، حاال لیست 
 تــازه ای از تحریــم هایی که تــا 15 مرداد بر

می گردند، منتشر شده است. 
خرید  و  فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر 

دالر از سوی دولت ایران
خرید  و  فروش طال و سایر فلزات گرانبها

خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت  
فلزات خام یا نیمه خام مانند آلومینیوم و آهن، 
زغال ســنگ و نرم افزارهای مورد اســتفاده از 

سوی صنایع ایران
افتتاح حســاب ریالی در خارج از مرزهای 

ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل توجه
تامیــن مالــی خارجــی و خریــد اوراق 

منتشرشده از سوی دولت ایران
خودروسازی ایران

خرید  و  فروش و تامین قطعات هواپیما
فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران

درشهر

برگزاریکنفرانسابزارهای
مدیریتآبوخاکدراصفهان

 نخستین کنفرانس »کاربرد ابزار مدیریت آب و 
خاک در مدیریت منابع آب کشور« با همکاری 
 )EAWAG( »موسسه علمی »علوم و فنون آبی
سوئیس، ۲5 اردیبهشت امســال در دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار می شود.
این کنفرانس توسط پژوهشکده آب و فاضالب 
دانشــگاه صنعتی اصفهان با همکاری موسسه 
علوم و فنــون آبی )EAWAG( ســوئیس و با 
هدف گردهمایی استادان و متخصصان حوزه 
 آب و خــاک و مدیریــت منابع آبــی و انتقال

 تجربه های آنها به یکدیگر برگزار می شود. 

بازار

اسکیت کفشی

رییس انجمن قطعه سازان اصفهان:
درجایگاهواقعیخود

قرارنداریم
ابراهیم احمــدی، رییس انجمن قطعه ســازان 
اصفهان با اشــاره به رتبه باالی اســتان اصفهان 
در تولید ساالنه قطعات خودرو گفت: از آنجا که 
اصفهان دارای زیرســاخت های مناسب صنعتی 
و تولیدی اســت و ظرفیت باالیی هم در بخش 
تولید قطعات خودرو دارد؛ اما متاســفانه دالیلی 
چون ضعف تکنولوژی و فقدان حمایت های الزم 
 باعث شده  که چندان درجایگاه واقعی خود قرار 

نگیریم.
رییس انجمن قطعه ســازان اصفهان با اشــاره 
به مشکالت قطعه سازان کشــور افزود: کمبود 
نقدینگی، یکی از مهم ترین مشکالت فعاالن این 
صنعت اســت زیرا نبود نقدینگی مانع پیشرفت 
واحدهای تولیدی می شود تا جایی که برخی از 
واحدهای تولیدی اصفهان برای پرداخت حقوق 
کارگران و بیمه های آنها با مشکالت زیادی مواجه 

هستند.

رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی اصفهان :

۴۰سالانحصارخودرو
بایدکیفیتراباالمیبرد

بهروز حق پناه، رییس کمیته خودرو کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در نشست خبری 
افتتاحیــه چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی 
قطعــات و صنایع وابســته خودرو اظهــار کرد: 
امیدواریم با تک نرخی شــدن ارز و رســیدن به 
قیمت تعاونی دیگــر بهانه ای برای بهبود صنعت 

خودرو نداشته باشیم.
  وی ادامــه داد: با وجود چهل ســال انحصار در 
صنعت خودروســازی در مبحث تعرفه ای، باید 
پیشــرفت می کردیم. در واقع اگر رقابت نباشد، 
سالمت صنعت از بین می رود. در بحث صادرات، 
قطعه ســازان و تولید کنندگان بایــد از میزان 
 ارز آوری و تولیــد قطعــات با کیفیــت گزارش 

دهند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،959،000
تومان

1،010،000نیم سکه
تومان

595،000ربع سکه
تومان

361،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

202،997
تومان

      قیمت سکه و طال

اسکیت کفشی مدل 
Little Train Toys

 225,000
تومان

اسکیت کفشی ساکریکس 
LF808مدل

 300,000
تومان

Junior اسکیت کفشی سبا مدل

 398,000
تومان

مدیر روابط عمومی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان 
گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده به این ستاد، بیشترین میزان قاچاق 

ارز در حوزه ارزهای مسافرتی انجام می گیرد.
محمد جواد ابراهیمیان، مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان اصفهان با اشاره به فعالیت دو نوع صرافی در سطح شهر، 
گفت : دسته اول صرافی هایی هستند که مبادالت ارزی را صرفا به 
صورت نقدی انجام می دهند و دسته دوم عالوه بر مبادالت ارزی به 
صورت نقدی ،  انتقال حواله ها را به صورت الکترونیکی در دستور کار 
خود دارند.بنا بر گفته مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز استان اصفهان؛ بانک مرکزی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و همراهی  حوزه های نظارتی ، سامانه هایی را برای کنترل 
مبادالت ارزی در نظر گرفته اســت.یکی از این ســامانه ها، سامانه 
نیماست .در سامانه نیما مشخصات ارائه کننده ارز و دریافت کننده 
آن  مشخص می شود و  از این طریق مبادالت بازار ارز کنترل خواهد 
شد؛ بنابراین سامانه نیما به طور جامع تر و بهتری بر تبادالت ارزی 
نظارت می کند. ابراهیمیان با اشاره به آمارهای ارائه شده به این ستاد، 
تاکید کرد: بیشترین میزان قاچاق ارز در حوزه ارزهای مسافرتی انجام 
می گیرد و برای هر مسافر به ازای  یک بار سفر در سال هزار یورو ارز 

در نظر گرفته می شود که این مقدار برای کشورهای هم مرز با منافع 
مشترک کمتر خواهد بود؛ بنابراین مسافران برای تامین ارز مورد نیاز 
مســافرتی ،باید با مراجعه به این دو سامانه در خواست خود را ثبت 
کنند.هویت افراد و میزان ارز درخواست شده برای خروج از کشور در 

این سامانه ثبت و پیگیری خواهد شد.
وی درباره تعداد گزارش هایی که در زمینه برخورد با متخلفان ارزی 
در استان اصفهان تهیه شده اســت، گفت: تاکنون در این خصوص 
گزارشی  برای این ستاد ارسال نشده ؛ بنابراین  برای کسب اطالعات 

بیشتر  در زمینه آمارهای ارائه شده است.

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

مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: حجم آب خروجی سد زاینده رود ۲0 
درصد کاهش یافت که این امر به دلیل مدیریت آب 
و جلوگیری از جیره بندی آن در ماه های پیش رو 

انجام گرفته است.
سید اکبر بنی طبا در رابطه با افت فشار آب در سطح 
شهر اصفهان و گزارش قطعی آب در برخی محالت 
شــهر اظهار کرد: پیش تر به صــورت مکرر اعالم 
شده که به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش نزوالت 

آسمانی، شرایط آبی امسال شرایط ویژه ای است.
وی در ادامه افزود: بر اساس همین اتفاقات، منابع 
شرب در دسترس بسیار کاهش یافته و برای اینکه 
بتوانیم مسئله آب شرب را به خوبی مدیریت کنیم 
ســناریوهای مختلفــی را در رابطه بــا میزان آب 

تخصیصی به اصفهان تعریف کرده ایم.
مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با تاییــد کاهش ۲0 درصــدی حجم آب 
خروجی ســد تصریح کرد: این کاهش خروجی به 
دلیل مدیریت آب در ماه های پیش رو انجام گرفته 
و تالش شــده برای جلوگیری از جیره بندی آب در 
اصفهان، جریان آب در طول ســاعات روز مدیریت 

شود.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
تشریح تعداد شــهرهای مصرف کننده آب حوضه 

زاینده رود پرداخت و اعالم کرد: بیش از 56 شــهر 
و 300 روستا در اســتان اصفهان از حوضه آب ریز 
زاینده رود تغذیه می کنند و تمامی مصرف کنندگان 
این شهرها و روستاها باید در مدیریت مصرف خود 

دقت بیشتری به عمل آورند.
وی کاهش 30 درصدی مصرف آب شرب را ضروری 
اعالم کرد و بیان داشــت: در صورتــی که مردم در 

کاهش این حجم از مصرف همکاری نداشته باشند 
و نتوانیم به حد 30 درصد کاهش مصرف برســیم؛ 
در هفته های آتی باز هم شــاهد قطعی و افت فشار 

خواهیم بود.
بنی طبا تغییر وضعیت آبی استان را منوط به تغییر 
شــرایط اقلیمی و افزایش نزوالت جوی دانست و 
گفت: در حال حاضر حجم آب پشت سد میزان قابل 

قبولی نیست و برای پرهیز از بروز مشکالت اساسی 
باید دقت بیشتری در مصرف داشت.

مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در ادامه اظهار داشــت: همه به ســختی 
شرایط اذعان دارند؛ اما باید پذیرفت که ظرفیت آبی 
استان در همین حد است و مصرف کنندگان ناچار 

به تطبیق با شرایط هستند.
وی یادآور شد: تاکید می کنیم همه مصرف کنندگان 
و ذی نفعان آب برای رعایت حقوق ســایر مردم، به 

بهبود شرایط کمک کرده و صرفه جویی کنند.
بنی طبا همچنین در رابطه با طرح تحویل شیرهای 
کاهنده مصرف آب به شــهروندان اصفهانی اعالم 
کرد: مصرف کننــدگان محتــرم می توانند از ۲۲ 
اردیبهشت ماه با تماس با سامانه 15۲۲ ارتباطات 
مردمی ســازمان آبفای اســتان اصفهان نسبت به 
ثبت نام تحویل شیرهای کاهنده مصرف آب اقدام 

کنند.
مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان قیمت بسته کامل شیرهای کاهنده مصرف 
را 60 هزار تومان اعالم کرد  و گفت: این شــیرها به 
صورت اقســاط 1۲ ماهه فروخته می شوند و نحوه 
وصول این اقســاط نیز از طریق قبوض آب است و 
توصیه می شود همه شــهروندان برای کاهش 30 
درصدی مصرف آب خود از این طرح استفاده کنند.

آب نیست، مردم صرفه جویی کنند
  سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:  

رییس اتحادیه گز و شیرینی استان اصفهان گفت: سقف 
قیمتی هر کیلو زولبیا و بامیه، 15 هزار تومان است که 
تولیدکنندگان این محصول با توجه به مواد اولیه به کار 
رفته در تهیه زولبیا و بامیه اقــدام به تعیین قیمت زیر 
سقف مشخص شده می کنند.حســن شریفی در رابطه 
باقیمت زولبیا و بامیه اظهار کرد: بر اساس تصمیماتی 
که اتخاذشده اســت، قیمت گذاری انواع شیرینی، گز و 

زولبیا و بامیه در بازار و به وســیله عرضه و تقاضا تعیین می شود و دیگر مثل سابق قیمت مشخصی برای 
این محصوالت تعیین نمی شود.

وی در همین راستا افزود: این اقدام با هدف افزایش رقابت بین تولیدکنندگان این بخش صورت گرفته و 
انتظار می رود با این اقدام، کیفیت محصوالت ارتقا یابد.

رییس اتحادیه گز و شــیرینی اســتان اصفهان گفت: از آنجایی که با این روش فروشــندگان برای در 
دست گرفتن ســهم بیشــتری از بازار، اقدام به کاهش قیمت فروش خود می کنند، این امر در نهایت به 
ارتقای قدرت خرید منجر می شــود.وی خاطرنشان کرد: ســقف قیمتی هر کیلو زولبیا و بامیه 15 هزار 
تومان اســت که تولیدکنندگان این محصول با توجه بــه مواد اولیه به کار رفته در تهیــه زولبیا و بامیه 
اقدام به تعیین قیمت زیر سقف مشخص شده می کنند.شــریفی در همین رابطه اذعان داشت: این نوع 
قیمت گذاری در نوروز امســال نیز برای محصول گز استفاده شده و به عنوان یک تجربه موفق برای دیگر 
اقالم شیرینی نیز به کار برده می شود.وی اضافه کرد: با توجه به شــرایط اقتصادی و رکودی که بر بازار 
 حاکم است، فروشندگان برای اینکه میزان فروش خود را افزایش دهند، اقدام به کاهش قیمت محصوالت 

خود کرده اند.رییس اتحادیه گز و شیرینی استان اصفهان 
عنوان داشت: حداقل قیمت برای هر کیلو 

زولبیا و بامیه تعیین نشده است و بسته 
به کشــش بازار، قیمت کف مشخص 

می شود.شــریفی بیان کرد: قیمت 
گز و شــیرینی جــزو اولویت 

قیمت گذاری قــرار ندارد 
و از ایــن پس برای این 

اقالم قیمتی در نظر 
گرفته نمی شود.

رییس اتحادیه گز و شیرینی استان 
خبرداد:

سقفقیمتزولبیاو
بامیه؛15هزارتومان!

  عکس روز

کارمزد کارت به کارت پول در بانک ها 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
2- محل اجرای پروژه: استان اصفهان – شهرستان گلپایگان و شهر کوهپایه

3- موضوع پروژه: پروژه احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان و اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
4- کارفرما: اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان اصفهان

5- مشاور: شرکت مهندسان مشاور رهاب طرح آپادانا
6-شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: اجرای کامل احداث ســاختمان اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان شامل کارهای ابنیه، 
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مطابق با نقشــه ها به طور کامل و دفترچه جزئیات اجرایی با اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک در 1 طبقه و 
سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ با موتورخانه مرکزی با زیربنای 961 مترمربع در مجاورت ساختمان موجود ، همراه با دیوار کشی و  
محوطه سازی به مساحت 3900 مترمربع و اجرای کامل ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه شامل کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و 
الکتریکی مطابق با نقشه ها به طور کامل و دفترچه جزییات اجرایی با اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک در یک طبقه و سیستم سرمایش کولر 

آبی و گرمایش شوفاژ با موتورخانه مرکزی با زیربنای 600 مترمربع، همراه با دیوار کشی ومحوطه سازی به مساحت 400 مترمربع
7- مبلغ کل برآورد ساختمان: پروژه گلپایگان مبلغ بیست میلیارد ریال و پروژه کوهپایه مبلغ یازده میلیارد ریال براساس فهرست بها سال 

1397 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اعمال ضرایب قانونی مربوطه می باشد.
8- محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی ابالغی

9- رشته و گروه پیمانکار: رشته ابنیه پایه 5 و باالتر
10- مدت اجرای کار: پروژه گلپایگان یکسال شمسی- پروژه کوهپایه یکسال شمسی

11-مهلت زمان دریافت اسناد: 1397/2/23 تا 1397/2/26
12-محل تحویل اسناد ارزیابی: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی شرکت ها و اعالم برند ، مناقصه و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند. شرکت کنندگان 
عالوه بر اسکن و ثبت مدارک خود باید کلیه مدارک خود در پاکت پلمپ شده جهت ارزیابی به آدرس خیابان چهارباغ باال، روبروی بیمارستان 

شریعتی دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان تحویل داده و شماره دریافت نمایند.
13- آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/3/9

14-تاریخ جلسه ارزیابی: روز 5شنبه مورخ 97/3/10 ساعت 9 صبح
پس از ارزیابی برای پیمانکاران تایید شده دعوتنامه ارسال می گردد.

15-آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: خیابان چهارباغ باال روبروی بیمارستان شریعتی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
تلفن: 36611071-7

آگهی مناقصه شماره 103/97/6   انتخاب پیمانکار

م الف: 175161 

)نوبت  اول(
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 دومین نمایشگاه نگارگری
 »نقش نگارین« برگزار می شود

دومین نمایشــگاه گروهی »نقــش نگارین« به 
کیوریتوری شــکیبا شــریفیان و امیر رجایی و 
دســتیاری آیدا فرهنگ و میالد مهتابیان پور در 
نگارخانه کوثر وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان برگزار می شود.
شکیبا شــریفیان، کیوریتور این نمایشگاه درباره 
آن گفت: در این نمایشــگاه، آثار نگارگری، گل و 
مرغ و تشعیر از اساتید و هنرمندان جوان شهرهای 
اصفهان، تبریز، شــیراز، رشت و مشهد به نمایش 
گذاشته شده است.نمایشــگاه »نقش نگارین«، 
امروز گشایش خواهد یافت و تا ۲۷ اردیبهشت ماه 
 دایر خواهد بــود. این نمایشــگاه در گالری کوثر

  واقع در میــدان نقش جهان برگزار می شــود و 
زمان بازدید از آن از ســاعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۲۱ 

است.

معاون فرهنگی ارشاد استان اصفهان 
خبر داد:

افزایش قیمت بلیت کنسرت
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: به مدت سه سال 
متوالی در قیمت بلیت های کنســرت افزایشــی 
وجود نداشت؛ اما امسال بهای آن را باال بردیم.پرویز 
طاهری در خصوص افزایش نرخ بلیت های کنسرت 
در اصفهان اظهار کرد: وظیفه نرخ گذاری بلیت های 
کنسرت های سراسر کشور بر عهده استان هاست.

وی با بیان اینکه نرخ بلیت کنسرت در سال گذشته 
از 45 تا 65 هزار تومان بوده است، افزود: به مدت 
3 سال متوالی در میزان قیمت بلیت های کنسرت 

افزایشی وجود نداشت.
طاهــری گفت: با توجــه به افزایش ســالن های 
کنسرت طی 3 سال گذشته، دستمزد خوانندگان 
و هزینه بلیــت هواپیما و هتلینــگ نیز افزایش 
پیدا کرده بود.وی ادامــه داد: برای جبران هزینه 
بلیت هواپیما، هتلینــگ خواننده ها و جلوگیری 
از ایجاد بازار سیاه، مجبور به افزایش قیمت بلیت 

کنسرت ها شدیم.

روزهای پر از موسیقی اصفهان
این روزها، اصفهان کنسرت های زیادی به خود 
خواهد دید و از گروه های موسیقی سنتی گرفته 
تا پاپ و تلفیقی و از گروه های اصفهانی تا تهرانی 

در این شهرکنسرت خواهند داشت.
کنسرت گروه بمرانی امشب، ۲۲ اردیبهشت ماه 
در مجموعه فرهنگی فرشــچیان در دو سانس 

۲۰:3۰ و ۲3 اجرا خواهدشد .
همچنین شــرکت تهیه و تولیــد آثار صوتی 
»ترنم«، کنســرت علیرضا طلیســچی را ۲3 
اردیبهشت ماه در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر 
و ۲4 اردیبهشــت ماه در تاالر رودکی اصفهان 
برگزار خواهد کــرد و عالقه مندان برای خرید 
بلیت این کنســرت می توانند به سایت ایران 

کنسرت مراجعه کنند.
شرکت رویال هنر هم کنسرت بهنام بانی را ۲3 
و ۲4 اردیبهشــت ماه در سانس های ۱۸، ۲۰ و 
۲۲:3۰ در سالن سیتی ســنتر اصفهان برگزار 
می کنــد و عالقه مندان بــرای خرید بلیت آن 
می توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

همچنین شــرکت فرهنگی هنری ترنم رسای 
نقش جهان، کنسرت گروه هوروش بند را ۲۲ 
و ۲5 اردیبهشــت ماه در دو ســانس ۱۷:3۰ و 
۲۰:3۰ در ســالن همایش های ســیتی سنتر 
اصفهــان برگزار می کنــد و عالقه مندان برای 
خریــد بلیــت آن می توانند به ســایت ایران 

کنسرت مراجعه کنند.
مهــدی دارابی، خواننــده این گــروه، در این 
کنسرت، قطعات محبوبی چون »آخر منو به باد 
داد«، »به کی پز می دی«، »ماه دلم«، »خنک 

شد دلت« و »فاصله نه« را اجرا خواهد کرد.
اجــرای موســیقی پــرواز همــای هــم ۲3 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۱۷:3۰ و ۲۰:3۰ در 

سالن کوثر اصفهان برگزار می شود.
کنســرت امید حاجیلی ۲4 اردیبهشت ماه در 

تاالر رودکی اصفهان برگزار خواهد شد.

موسیقی

ِمهری به یاد مهربانی امام)ره(

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

یک شــاعر اصفهانی گفت: جشــنواره شعر بهمن 
امسال واژه »مهر« را به  عنوان خود افزود تا یادآور 

مهر و مهربانی حضرت امام )ره( باشد.
فضل ا... شــیرانی ، پیرامون برگزاری جشــنواره 
سراسری شعر مهر بهمن، اظهار کرد: این جشنواره 
امســال واژه »مهر« را به  عنوان خود افزوده است 
تا یادآور مهر و مهربانی حضرت امام )ره( باشــد. 

جشــنواره در ســال های قبل در ماه بهمن برگزار 
می شد و امسال به دالیلی تصمیم بر این شد تا در 

اردیبهشت ماه اختتامیه آن برپا شود.
وی ادامه داد: فراخوان این جشــنواره از ســوی 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( اصفهان 
منتشر شد و بعد از اعالم فراخوان حدود 5۰۰ اثر 
به دبیرخانه جشنواره رسید. مســئله قابل توجه 

این اســت که برخی از این آثار از نقاط دور کشور 
همچون شهرهای تبریز و کرمانشاه و شمال کشور 
ارسال شده اند و این نشــان از عمق نفوذ اندیشه و 
سیره حضرت امام خمینی )ره( در باورها و اندیشه 

جوانان این مرز و بوم دارد.
این شاعر اصفهانی با بیان اینکه موضوع جشنواره 
شــعر بهمن در پانزدهمین دوره خود تنها به افکار 
و اندیشــه های حضرت امام )ره( اختصاص یافت، 
اظهار کرد: در ســال های قبل بخشی از جشنواره 

شعر مهر بهمن به شعر آزاد اختصاص داشت و غالبا 
استقبال بســیار خوبی نیز از این بخش جشنواره 
صورت می گرفت. از دو سال پیش بخش شعر آزاد 
حذف شد و رقابت تنها میان اشعاری صورت گرفت 
که درباره افکار و اندیشه های بلند امام خمینی )ره( 
سروده شده اند، این مسئله باعث می شود تا نگاه به 
ابزار شعر در وصف شخصیت امام کمی تخصصی تر 
شده و امکان بروز استعدادهای شعرای نوپا و جوان 

در این عرصه فراهم شود.

ِمهری به یاد مهربانی امام)ره(

اجراييه
2/567 شماره اجرائيه: 9710426794400067 شماره پرونده: 9609986794400280 
شماره بايگاني شــعبه: 960281 به موجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794400068 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794404070 محکوم عليه 
جالل صادقي محکوم است به پرداخت مبلغ هشت ميليون و صد وچهل هزار ريال وجه 
چک به شماره 800617 به عهده بانک پست بانک بابت اصل خواسته و مبلغ يک ميليون 
و صد و هشــتاد و يک هزار و هفتصد و پنجاه ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چک96/2/25 لغايت اجراي حکم در حق محکوم له هدا قربان 
خاني فرزند احمد به نشاني اصفهان خ سجاد جنب بانک ملت ط 2 و نيز پرداخت نيم عشر 
حق االجرا. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدنــي(. 2-ترتيبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. 4-خــودداري محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزيري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده 
اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت 
مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. م الف: 3306 

شعبه 14 حقوقي شوراي حل اختالف) مجتمع شهداي مدافع حرم( )424 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/568 شماره اجرائيه: 9710426794400066 شماره پرونده: 9609986794400608 
شماره بايگاني شــعبه: 960609 به موجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794400067 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794402020 محکوم 
عليه ها 1- عليرضا شاه سياه فرزند حســين 2- حسين شاه سياه فرزند اسماعيل محکوم 
هســتند به صورت تضامني به پرداخت مبلغ 171/300/000 ريال وجه چک به شــماره 
580117/53-95/10/7 به عهده بانک ملت بابت اصل خواســته و 2/181/250 ريال 
بابت هزينه دادرسي و هزينه نشر آگهي و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک 
موصوف 95/10/7 لغايت اجراي حکم در حق محکوم له مهدي واثق نيا فرزندعبدالرسول 
به نشاني اصفهان شــهر اصفهان طيب ک 22 پ 6 و نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه 
مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي 
مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
1394(. 4-خودداري محکوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري 
به هر نحو با انگيــزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانــده اموال براي پرداخت ديون 
کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به يا 

هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم عليه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. م الف: 3297 شعبه 14 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهداي مدافع حرم( )424 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/569 شماره اجرائيه: 9710426793700053 شماره پرونده: 9609986793700897 
شماره بايگاني شــعبه: 960897 به موجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره  
9710096793700059 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793703227 محکوم 
عليه سيد حسين شــريفه نژاد الحسيني فرزند ســيد مصطفي به نشاني مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ يکصد و سي ميليون ريال بابت اصل خواسته و يک ميليون 
و نهصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرســي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني 
وخسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چکها 95/8/20-95/9/7-95/8/23-95/8/30-
95/9/17-95/6/20 تا تاريخ اجراي حکم در حق محکوم له ســجاد اميديان پور فرزند 
صادق به نشاني اصفهان خيابان بزرگمهر کوچه ذرين بن بست آالله پالک 41 با وکالت 
محمد حسن ميرشکاري فرزند محمدرضا به نشــاني اصفهان خيابان بزرگمهر چهار راه 
هشت بهشت نبش خيابان ســپهبد قرني مجتمع ميالد نور طبقه 3 واحد 304 و نيم عشر 
حق االجرا. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدنــي(. 2-ترتيبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. 4-خــودداري محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزيري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده 
اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت 
مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. م الف: 3295 
 شعبه 7 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهداي مدافع حرم( )451 کلمه،

 4 کادر(
اجراييه

2/570 شماره اجرائيه: 9710426794100074 شماره پرونده: 9609986794100629 
شماره بايگاني شــعبه: 960630 به موجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره  
9710096794100068 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794103156 محکوم 
عليه محمدرضا شاه ســياه به نشــاني مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
163/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/067/500 ريال بابت هزينه دادرسي و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک به شماره 730822 مورخ 1395/07/21 لغايت 
اجراي حکم در حق خواهان مهدي واثق نيا فرزند عبدالرســول به نشاني اصفهان شهر 
اصفهان طيب ک 22 پ6 و نيم عشر حق االجرا در حق اجراي احکام. محکوم عليه مکلف 
اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجراي احکام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که 
اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاي 
مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 

ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
1394(. 4-خودداري محکوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري 
به هر نحو با انگيــزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانــده اموال براي پرداخت ديون 
کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به يا 
هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم عليه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. م الف: 3294 شعبه 11 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهداي مدافع حرم( )408 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/571 شماره اجرائيه: 9710426793700054 شماره پرونده: 9609986793700898 
شماره بايگاني شــعبه: 960898 به موجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره  
9710096793700058 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793703173  محکوم 
عليه سيد مصطفي نژاد الحسيني فرزند کمال به نشــاني مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 830/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک ها 96/3/15-96/3/29 تا تاريخ اجراي حکم در حق محکوم له سجاد اميديان پور 
فرزند صادق به نشانی اصفهان شهر اصفهان خيابان بزرگمهر کوچه ذرين بن بست آالله 
پ پالک 41 با وکالت محمد حسن ميرشکاري فرزند محمدرضا به نشاني اصفهان خيابان 
بزرگمهر چهار راه هشت بهشت نبش خيابان سپهبد قرني مجتمع ميالد نور طبقه 3 واحد 
304 و نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به 
همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر 
در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. 4-خــودداري محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزيري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 
1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده 
اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميت 
مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي 1394(. م الف: 3293 
 شعبه 7 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهداي مدافع حرم( )445 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

2/572 شماره اجراييه:9710426793800066  شماره پرونده:9609986793800875 
شــماره بايگانی شــعبه:960875 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793800060  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793804048 محکوم 
عليه حميد جواهری امير فرزند محمود به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/995/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و هزينه نشر آگهی به مبلغ 120000 ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک موصوف 998625-96/3/27 و 998614-96/3/7 و 96/4/7-998615 
و 998617-96/4/25 تا تاريخ اجرای حکم در حق محکوم له ســجاد اميديان پور فرزند 

صادق به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خيابان بزرگمهر کوچه ذرين بن بست آالله 
پالک 41 با وکالت محمد حسن ميرشــکاری فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان خيابان 
بزرگمهر چهار راه هشت بهشت نبش خيابان سپهبد قرنی مجتمع ميالد نور طبقه 3 واحد 
 304 و پرداخت نيم عشــر حق االجرا. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از 
آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی 
يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه 
شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يــا توديع وثيقه يا معرفی 
کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. م الف: 3292 شعبه 8  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )449 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/573 شماره اجراييه:9610426796100051  شماره پرونده:9609986796100277 
شماره بايگانی شعبه:960277 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796101122 محکوم عليه 1- مصيب دانشومند فرزند نوذر 
2- احسان رفيعی فرزند اکبر هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 
يکصد ميليون ريال بابت اصل خواســته و يکصد و چهل و پنج هــزار ريال بابت هزينه 
دادرسی و هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چک 96/02/25 تا 
تاريخ اجرای حکم و پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق محکوم له رامين قاسمی فرزند 
حشمت اله به نشانی استان فارس شهرستان مرودشت شهر رامجرد سد درودزن روستای 
بيزجان سفلی. محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 3258 
 شعبه 31  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )449 کلمه،

 4 کادر(

مدیر موسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( 
در اصفهان گفت: با توجه به فعالیت این موسســه در 
حوزه های مختلف هنری مثل تئاتر، فیلم، داســتان، 
عکس و هنرهای تجســمی و برگزاری جشنواره های 
هنری با نام »روح ا...«،  از این پس، فراخوان جشنواره 
شعر مهر بهمن نیز به نام جشنواره شعر روح ا... منتشر 
می شود. حجت االسالم و المسلمین عباس کمساری 
در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره شعر مهر بهمن 
که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، شعر را محملی 
برای قیام ناگفته های درونی هر انسان دانست و گفت: 
این نعمت و لطف، شامل همه انســان ها نشده و تنها 
گروهی در این عرصه صاحب غریزه هســتند. شعر به 
گفته یکی از شــاعران معاصر، مروارید دریای اندیشه 

است و شاعران، غواصان این دریا هستند.
وی ادامه داد: بر همین اســاس، موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی )ره( با تاکید تولیت این موسسه، سید 
حسن خمینی در پی آن اســت که اندیشه و گفتمان 
امام )ره( با استفاده از هنر اثرگذار شعر، در میان مردم، 
خاصه جوانان که حضور امــام )ره( را درک نکرده اند، 

نهادینه شود.
مدیر موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( در 
اصفهان با اعالم اینکه جشــنواره سراسری شعر مهر 
بهمن با برگزاری پانزدهمین آییــن اختتامیه به بلوغ 
خود رســیده، اظهار کرد: مفتخریم اعالم کنیم که به 
برکت این جشنواره، آرشیو و گنجینه ای غنی مزین به 
اشعار فاخر و اندیشمندانه در مورد امام خمینی )ره( در 

این سال ها پدید آمده است.
وی افزود: همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
)ره( و شورای سیاست گذاری این جشنواره بر این است 
که ورای توصیف شخصیت امام )ره(، به ترویج و تببین 
اندیشه ایشان با زبان شعر بپردازد و گفتمان ایشان را به 

به نسل سوم و چهارم انقالب برساند.
کمساری تاکید کرد: امروز باید بخش فساد و فقرستیز 
اندیشه امام )ره( پررنگ شود و شعرای ما به وجوه ظلم 
و استکبارستیزی، عدالت طلبی، حق خواهی، حقوق 
زنان، حقوق مردم و حقوق جوانان در اندیشه امام )ره( 

بپردازند و وظایف مسئوالن در قبال مردم را در قالب 
شعر به نسلی که ایشان را ندیده، هدیه کنند.

مدیر موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره(، 
وصیت نامه امام را گنجینــه ای از معارف اهل بیت 
)ع(و اصول اساسی انقالب دانست و گفت: سیاست 
جشنواره سراسری شــعر مهر بهمن، پرداختن به 

این اصول و ارائه آن به جامعه است.
کمساری ادامه داد: بخش نخست آثار فاخر ارسال 
شده به دبیرخانه جشــنواره، در قالب کتابی با 
عنوان »به ساحت آفتاب« منتشر شده که جلد 
دوم آن نیــز در آیین اختتامیه شــانزدهمین 
جشنواره سراسری شــعر مهر بهمن رونمایی 
می شود. وی افزود: شــورای سیاست گذاری 
جشنواره همچنین برای نخستین بار تعدادی 

از اشعار برگزیده را در قالب آلبوم موسیقی منتشر 
کرده تا همگان را از این چشــمه سیراب کند. 4 
قطعه از این اشــعار در دســتگاه های همایون، 
چهارگاه، شور و دشتی آهنگســازی شده و 4 

قطعه دیگر نیز دکلمه می شود.
به گزارش خبرنــگار ایمنا؛ حســن کامران، 
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی و حجت االسالم و المسلمین محمد 
علی انصاری، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان اصفهان نیز در این مراسم 
حضور داشتند و از آلبوم موسیقی »پیشوای 

دل« رونمایی کردند.

  آیین اختتامیه جشنواره شعر مهر بهمن برگزار شد؛ به آفتاب بلندی که گرم می تابید...
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اجراييه
2/574 شماره اجراییه:9710426794100066  شماره پرونده:9609986794101308 
شــماره بایگانی شــعبه:961311 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794100062  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794104634 محكوم 
علیه مهدی امین به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 66/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 795/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 848292 مورخ 
1390/10/30 و 848289 مورخ 1390/10/19 لغایت اجرای حكم در حق خواهان کورش 
رضائی دولت آبادی فرزند بهزاد به نشــانی اصفهان شــهر اصفهان خیابان فیض کوچه 
لسان االرض پالک 14 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. محكوم علیه مكلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3259 شعبه 11  حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )417 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/575 شماره اجراییه:9710426793500033  شماره پرونده:9609986793500579 
شــماره بایگانی شــعبه:960583 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793500036  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793503665 محكوم 
علیه مهدی کشانی فرزند حسین به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت وجه چک به شماره 489684 مورخ 96/5/5 و مبلغ 2/700/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک موصوف لغایت 
اجرای حكم در حق محكوم له مژگان ثابت فرزند پرویز به نشــانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خ هزار جریب خ آزادی روبروی تقاطع اول پ 142 طبقه دوم و نیم عشر در حق 
اجرای احكام. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 

مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3267 شعبه 
5  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )412 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
2/576 شماره اجراییه:9710426793900021  شماره پرونده:9609986793901010 
شــماره بایگانی شــعبه:961019 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793900021  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793903193 محكوم 
علیه 1- مهرداد رحمتی 2- رحمت ا... خلیلی فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المكان 
محكومند به پرداخت تضامنی مبلغ یكصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یكصد و بیست هزار 
ریال بابت نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف ) 365653 مورخ 96/02/25( لغایت تاریخ اجرای حكم در حق 
خواهان محمد علی حمیدی منش فرزند محمود به نشانی استان اصفهان خ بهشتی جنب 
گاز از ایران پالک 313 فروشگاه الســتیک حمیدی با وکالت مرتضی زارعی خوابجانی 
فرزند علی محمد به نشانی اصفهان خ کاوه پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط 1 واحد 3 و 
مرتضی قانعیان فرزند حسین به نشانی باغبهادران روبروی بخشداری ساختمان نور طبقه 
اول به انضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 3275 شعبه 9  حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 

حججی( )476 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

2/577 شماره اجراییه:9710426793900018  شماره پرونده:9609986793900195 
شــماره بایگانی شــعبه:960197 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793900018  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793900870 محكوم 
علیه 1- امیر حسین ملكوتی شــاد 2- امید داوری هر دو به نشانی فعال مجهول المكان 
محكومند به پرداخت تضامنی مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهار میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 246196 مورخ 95/07/05( 
تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان 1- ســید سعید شیخانی شــمس آبادی فرزند سید 
حسین به نشانی اصفهان خیابان کاوه خیابان شمس آباد جنب مخابرات بعثت کوی شهید 
کارگر بن بست سادات پالک 73 و 2- مرتضی قانعیان فرزند حسین به نشانی باغبهادران 
روبروی بخشداری ساختمان نور طبقه اول با وکالت مرتضی قانعیان فرزند حسین به نشانی 
باغبهادران روبروی بخشداری ساختمان نور طبقه اول و مرتضی زارعی خوابجانی فرزند 
علی محمد به نشانی اصفهان خ کاوه پل چمران ســاختمان اداری آفتاب ط 1 واحد 3 به 
انضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3277 
شعبه 9  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( )487 کلمه، 5 کادر(

اجراييه
2/578 شماره اجراییه:9710426795900007  شماره پرونده:9609986795900593 
شــماره بایگانی شــعبه:960594 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096795900007  و شماره دادنامه مربوطه 9609976795903196 محكوم علیه 
ها 1- منعم مسجدی 2- جواد مسجدی هر دو به نشانی مجهول المكان محكومند بالسویه 
به پرداخت مبلغ 142/040/000 ریال وجه فاکتورهای ارائه شده به انضمام خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/7/25 و مبلغ 1/977/500 ریال هزینه دادرسی 
و نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له محمدرضا مختاری کرچگانی فرزند علی به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین شــهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 12 پالک 224 ، محكوم علیه 
مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3276 شعبه 29  حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )407 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/579 شماره اجراییه: 9710426793900012 شماره پرونده:9609986793901104 
شــماره بایگانی شــعبه:961113 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793900012  و شماره دادنامه مربوطه 9609976793904015 محكوم علیه 
مهدی احمدی پور سرشــكه فرزند رمضانعلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و ششصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ یكصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق 
 الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
) 9509/118271 مورخ 95/10/25( لغایت تاریخ اجرای حكم در حق خواهان بهرام حاج 

هادیان فرزند اکبر به نشــانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ طالقانی نارون پ 355 با 
وکالت نفیسه عرب زاده فرزند هادی به نشانی اصفهان انتهای مشتاق سوم خیابان روشن 
دشت کوی شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9 و حسین محمدیان فرزند یداله به نشانی 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18 
کاخ موسسه حقوقی نویدبخشان عدالت به انضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3263 شعبه 9  حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( )477 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/598 شماره ابالغنامه: 9710100352900906 شماره پرونده: 9609980358200482 
شماره بایگانی شــعبه: 961712  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای مسیح کالنتر فرزند احمد حسب شــكایت امید امین الرعایائی مبنی بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی با سالح سرد،  خواهان  دادخواســتی به طرفیت  خوانده مطرح که به این 
شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شــهدای ستار مجتمع قضائی شهید 
بهشتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980358200482 شعبه 103 
دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) مجتمع شهید بهشــتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/03/30 و ساعت 9 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:3173 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی ( )173 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/599 شماره ابالغنامه: 9710100352900903 شماره پرونده: 9609980366201004 
شماره بایگانی شعبه: 961709  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای  
علی مختاری فرزند محمود حسب شكایت آسیه گل محمدی و امیر عباس گل محمدی 
مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و قدرت نمائی با چاقو، خواهان  دادخواســتی 
به طرفیت  خوانده مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ 
شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980366201004 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) مجتمع شهید 
بهشتی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/03/30 و ســاعت 8/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3177 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) مجتمع شهید بهشتی ( )182 کلمه، 2 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
2/596 شــماره صادره : 1397/42/489077-1397/2/16 چون آقای علی نیک خواه فرزند 
قدرت اله در اجــرای مقررات قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی تقاضای صدور سند مالكیت نسبت به ششدانگ یكبابخانه واقع در محدوده پالک 
131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شماره 12087  مورخ 
1396/10/21 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 
پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک 
شماره 3929 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
نام آقای علی نیک خواه فرزند قدرت اله   در روز چهارشنبه 97/3/23 از ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالكین مجاور مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به 
تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 3574 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)212 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/597 شماره صادره : 1397/42/488944-1397/2/15 چون خانم رقیه رضائی حیدری فرزند 
بهرام در اجرای مقررات قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تقاضای صدور سند مالكیت نسبت به ششدانگ یكبابخانه دو طبقه واقع در محدوده پالک 131 
فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شماره 8720  مورخ 95/6/25 
و رای اصالحی 13218 مورخ 1396/11/30  هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به 
آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالک شماره 3942 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به نام  خانم رقیه رضائی حیدری فرزند بهرام   در روز دوشنبه 97/3/21 
از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالكین و 
مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالكین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 

م الف: 3547 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)218 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/603 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 242/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30  صبح روز سه شنبه مورخه 1397/3/29، 
مشخصات خواهان : قدمعلی حاج حیدری فرزند مهدی به نشانی خمینی شهر هفتصد دستگاه 
چهار راه بسیج نوشت افزار فدک، مشخصات خوانده: سید محمود مرتضوی،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 611 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/604 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 213/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4/10  صبح روز سه شنبه مورخه 1397/4/19، 
مشخصات خواهان : غالمعباس جهانبازی به نشانی اصفهان خ احمدآباد، مشخصات خوانده: 
زهرا خدری فرزند بیگ محمد،  خواسته و بهای آن:  الزام خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه 
وانت نیسان یخچال دار هزار به شماره پالک 997 د 43 ایران 13، گردش کار: خواهان خوانده 

را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی 
در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 598 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/605 آقای احمد کریمی اندانی دارای شناسنامه شــماره 23 به شرح دادخواست به کالسه  
117/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رجبعلی کریمی اندانی به شناسنامه 462 در تاریخ 1397/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- احمد کریمی اندانی فرزند رجبعلی، ش.ش 
23 )فرزند( 2- اکبر کریمی اندانی فرزند رجبعلی، ش.ش 58 )فرزند( 3- محمود کریمی اندانی 
فرزند رجبعلی، شش 71 )فرزند( 4- خدیجه کریمی اندانی فرزند رجبعلی، ش.ش 75 )فرزند( 
5- طاهره کریمی اندانی فرزند رجبعلی، ش.ش 76 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 597 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/606 آقای احمد کریمی اندانی دارای شناســنامه شــماره 23 به شــرح دادخواســت به 
کالســه  127/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان صدیقه مختاری اندانی به شناســنامه 8234 در تاریــخ 1392/6/20 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رجبعلی 
کریمی اندانی فرزنــد میرزا علــی، ش.ش 462 )همســر(  2- اکبر کریمــی اندانی فرزند 
رجبعلی، ش.ش 58 )فرزنــد( 3- محمود کریمی اندانی فرزند رجبعلــی، ش.ش 71 )فرزند( 
4- احمد کریمی اندانی فرزند رجبعلی، ش.ش 23 )فرزند( 5- طاهــره کریمی اندانی فرزند 
رجبعلی، ش.ش 76 )فرزنــد(  6- خدیجه کریمی اندانی فرزند رجبعلــی، ش.ش 75 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 596 شــعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )168 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرايی

2/607 شماره: 2074/96 به موجب رای شماره 2536 تاریخ 96/12/16 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محكوم علیه فائزه ده بزرگی فرزند احمد 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 4/050/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حكم در حق محكوم له حسن سلطانی فرزند اسداله به نشانی خمینی 
شهر میدان آزادی چادردوزی مهدی و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 
قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:588 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

2/608 شماره: 1487/96 به موجب رای شماره 2089 تاریخ 96/10/30 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محكوم علیه رضا وحیدیان فر فرزند 
حسین به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/487/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر از 

تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حكم در حق محكوم له امیر حاج حیدری فرزند حبیب اله به 
نشانی خمینی شهر بلوار شهید بهشتی فتح 2 و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:594 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/609 خواهان علی یزدانی دادخواســتی به خواســته مطالبه به طرفیــت خوانده میر زین 
العابدین موســوی ورزقانی به شــورای حل اختالف شــعبه اول شهرســتان تیران و کرون 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 919/96 ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 
97/4/4 ســاعت 11/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المكان دارای آدرس و 
نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود 
و به خوانده اخطــار می گردد که از تاریخ نشــرآگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی 
تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شــورا به خواسته رسیدگی نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشــد فقط یک 
 نوبت درج خواهد شد. م الف:72 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران )161 کلمه، 

2 کادر(
اخطاريه

2/610 شماره: 447 خواهان: مهدی نادری حســین آبادی فرزند علی 25 ساله شغل  آزاد به 
نشانی تیران بلوار امام روبروی دادگستری لبنیات مشک کدملی 5490036648 تلفن همراه 
09136890827، خوانده: مرضیه اسالمی به نشانی مجهول المكان، خواسته یا موضوع بهای 
آن: مطالبه طلب به مبلغ 50/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه و بدوا صدور قرار تامین خواســته، دالئل و منضمات دادخواست: 1- تصویر رسید بانكی 
2- شهادت شهودت به اسامی حســین نادری، مجتبی نادری، میالد نادری، به موجب رسید 
تقدیمی به شماره پیگیری 9608150122499683 به تاریخ 1396/08/15 بانک ملت شعبه 
تیران اینجانب مبلغ 50/000/000 ریال )معادل پنج میلیون ریال( از خوانده طلبكار می باشم، که 
نامبرده با وصف دفعات مكرر از تادیه و پرداخت آن خودداری می نماید فلذا مستندا به ماده 198 
قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حكم محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به 
میزان 50/000/000 ریال )معادل پنج میلیون تومان( با احتساب خسارت دادرسی )مستندا به 
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی( و تاخیر تادیه دین )مستندا به ماده 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی ( و بدوا صدور قرار تامین خواسته) مستندا به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی( در حق 
اینجانب مورد ادعاست. م الف:68 شعبه چهارم شورای حل اختالف تیران )197 کلمه، 2 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
2/611 شــماره:1397/04/489446-1397/2/17 نظر به اینكه تحدید حدود ششــدانگ 
قطعه زمین مزروعی و مشــجر در محله چهارخوان پالک شــماره 635 فرعی از 134 اصلی 
واقع در روســتای یارند جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام  
خانم شــهین عظیم نژاد یارندی فرزند ماشــاءاله و غیره در جریان اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1397/03/19  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالكین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی 
 تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:69 اداره ثبت اســناد و امالک نطنــز)149 کلمه، 

2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/613 شماره:1397/04/489451-1397/2/17 نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ یكباب 

خانه و باغچه پالک شماره 1846 فرعی از 134 اصلی واقع در روستای یارند جز بخش 10 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  خانم شهین عظیم نژاد یارندی فرزند ماشاءاله و 
غیره در جریان 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 1397/03/19  ساعت 10 صبح در محل شــروع 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 مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:70 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)149 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/612  آقای رضا طیالبی دارای شناسنامه شماره 118 به شرح دادخواست به کالسه  57/97 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم آقا داوری 
به شناسنامه 2052 در تاریخ 97/2/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- آقارضا طیالبی، ش.ش 118 نسبت با متوفی فرزند 2- ملیحه 
صدارتی خاله، ش.ش 66 نسبت با متوفی فرزند 3- طلعت طیالبی، ش.ش 81 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مهین طیالبی، ش.ش 32 نسبت با متوفی فرزند 5- شهین طیالبی، ش.ش 37 نسبت 
با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 78 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/614  در خصــوص پرونده کالســه 97/62 ش 1 خواهان محمدرضا امیر شــفیعی فرزند 
اکبر به نشــانی اردســتان خ ارونه پالک 6 مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رامین علی اکبرپور 
و 2- بتول استكی به نشــانی مجهول المكان تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 76/04/06 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به 
این شعبه واقع در پشت دادگســتری اردستان مراجعه و تســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف: 53 شعبه اول شورای حل اختالف اردستان  )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/615  در خصوص پرونده کالسه 97/61 ش 1 خواهان محمدرضا امیر شفیعی فرزند اکبر به 
نشانی اردستان خ ارونه پالک 6 مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رامین علی اکبرپور و 2- بتول 
استكی به نشانی مجهول المكان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
76/04/06 ساعت 9/45 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت 
دادگستری اردستان مراجعه و تسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 52 شعبه اول 

شورای حل اختالف اردستان  )115 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/616  آقای فرهمند سلمان زاده دارای شناسنامه شماره 2189 به شرح دادخواست به کالسه  
74/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عطاءاله سلمان زاده به شناسنامه 5617 در تاریخ 1396/10/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر به نام های 1- فرهمند سلمان زاده به 
شماره شناسنامه 2189 ، 2- هوشمند سلمان زاده به شماره شناسنامه 4151 و دو دختر به نام 
های 1- رویا سلمان زاده به شماره شناسنامه 447، 2- فرح ناز سلمان زاده به شماره شناسنامه 
2281 و یک همسر دائمی به نام شمسی شیرازی اردستانی به شماره شناسنامه 144 و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 54 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )169 کلمه، 2 کادر(
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نماینده مردم  خمینی شهر در مجلس:
ماده ۳ قانون الزامات متقابل در 

اجرای »برجام« اجرا شود
عضو فراکسیون نمایندگان  خمینی شهر

والیی مجلس شورای اســامی پیرامون خروج 
ایاالت متحده آمریکا از برجام اظهار داشت: این 
اقدام سبب شد مسئوالن ما از تفکر اینکه کدخدا 
یعنی آمریکا همه کاره جهان است فاصله بگیرند و 
بیش ازپیش منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه 
کارخود قراردهند.»ســیدمحمدجواد ابطحی« 
پیرامون اقدامات الزمی که مسئوالن باید در قبال 
این حرکت انجام دهند، تصریح کرد: ماده 3 قانون 
الزامات متقابل و ماده 36 برجام برای همین امر 
در نظر گرفته شده  است؛ یعنی اگر نقض فاحشی 
توسط یکی از طرفین انجام شد، طرف مقابل باید 
از قانون خارج شــود و این تعهد دیگــر الزام آور 
نیســت و باید مجلس پیگیری هــای الزم برای 
اجرای این ماده توسط دولت را انجام دهد.عضو 
فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شــورای 
اسامی ادامه داد: بنده معتقدم باید تغییرات در 
سانتریفیوژهای آی.آر 8 شروع شود تا به نیاز خود 
یعنی سوخت 20 درصدی دست یابیم و همچنین 
باید روند اجرایی کمیسیون الحاقی )NPT( نیز 
که قبا به صورت داوطلبانه اجرا می شد، متوقف 
گردد. وی پیرامون سخنرانی رییس جمهور پس 
از صدور فرمــان خروج از برجام توســط ترامپ 
مبنی بر اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیری ندارد 
و از این لحظه توافق برجام میان ایران و 5 کشور 
است، گفت: آقای روحانی درگذشته گفته  بودند 
یا همه کشورها در برجام می ایستند و به تعهدات 

خود عمل می کنند یا همه خارج می شوند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه مبارکه:
اعطای ۱۰ میلیارد تومان 

تسهیالت »اقتصاد مقاومتی« 
مسئول بسیج سازندگی سپاه  مبارکه

مبارکه با بیان اینکه ماموریت اول بسیج سازندگی 
محرومیت زدایی و کمک به مناطق کم برخوردار 
و محروم اســت، افزود: اکثر ماموریت های جهاد 
سازندگی به بســیج ســازندگی محول شد و از 
ظرفیت بسیج و جوانان برای محرومیت زدایی و 
کمک به نیازمندان اســتفاده می شود که اثرات 

خوبی داشته است.
ســرگرد »مهرداد عقیلی« با تاکید بر اینکه یکی 
از ماموریت های اصلی بسیج سازندگی پیگیری 
اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: مردمی کردن 
اقتصاد ، فرهنگ اصاح الگوی مصرف و جلوگیری 
از اسراف و ترویج مردم به استفاده از کاالی ایرانی 

ازجمله وظایفی است که در حال انجام است.
وی افزود: بسیج ســازندگی با اعطای تسهیات 
خوداشــتغالی و اقتصادمقاومتی بــه جوانان و 
کارآفرینان برای ایجاد اشــتغال خورد و خانگی 

وارد مباحث کارآفرینی شده است.
عقیلی با بیان اینکه یکــی دیگر از ماموریت های 
بســیج کمک به دولت در زمینه اجرایی کردن 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان 
کرد: بسیج سازندگی شهرستان مبارکه از سال 
91 تــا 96، حدود ده میلیارد تومان تســهیات 
اقتصــاد مقاومتی اعطــا و کمکی به اشــتغال و 
دولت شــد. وی گفــت: ما در بحــث فرهنگ و 
گفتمان سازی برای مردم، جهت استفاده از کاالی 
ایرانی تاش می کنیم و پیگیر مشــکات صنایع 

کوچک، متوسط و اصناف شهرستان هستیم.

رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای 
نطنزخبر داد:

بسته شدن جاده ورودی ابیانه
رییس اداره راهداری و حمل و  نطنز

نقل جاده ای نطنز اظهار کرد: به علت بارش شدید 
باران و جاری شدن سیل، جاده ورودی روستای 
تاریخی ابیانه در محدوده روســتای »یارند« تا 

اطاع ثانوی مسدود شده است.
»رضــا حاجی آقاجانیافزود: مامــوران راهداری 
در تاش برای بازگشــایی مجدد جاده هستند و 
به محض بازگشــایی، اطاع رسانی انجام خواهد 
شد.رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرســتان نطنز گفت: همچنیــن جاده نطنز-
بادرود در منطقه مزرعه خطیر هم به علت سیل 
مسدود شده و ســیل زیر جاده را خالی و رفت و 
آمد در این مسیر ممنوع اســت.حاجی آقاجانی 
خاطرنشــان کرد: محور روســتای »هنجن« به 
روستاهای »فریزهند« و »بیدهند« هم به علت 
سیل شدید مسدود شــده که در تاش هستیم 
 هر سه محور یادشده در اســرع وقت بازگشایی

شوند.

همزمان با ســالروز عملیات  زرین شهر
بیت المقدس یادواره ســردار عاشورایی سپاه 
اسام، ســردار شهید »حســین قجه ای«، با 
حضور جمعی از همرزمان و مسئوالن لشکری 

در زرین شهر برگزار شد.

وقوع سیل در شاهین شهر و 
غافلگیري مردم

بارندگي هاي  روز پنج شنبه  شاهین شهر

در شاهین شهر  موجب وقوع سیل و آبگرفتگي 
منازل مســکوني شــد. فرماندار شاهین شهر 
ومیمه گفت: بارندگي و جاري شــدن آب در 
کانال یاقوت آبــاد وجهاد آباد در باالدســت 
شاهین شــهرو کافي نبــودن گنجایش کانال 
انتقال ســیاب موجــب روان شــدن آب در 
فروشــگاه ها و مجتمع هاي تجــاري و منازل 
مسکوني شد. »علیرضا بصیري« افزود: در همان 
ســاعات اولیه دســتگاه هاي خدمت رسان و 
امدادي وارد عمل شدند و تا نیمه هاي  شب به 
فعالیت خــود ادامه دادند. »عیســي بهمني« 
شهردار شاهین شهر نیزگفت: بسیاري از حجم 
سیل به سمت مسیر ســیاب هدایت شد، اما 
مــازاد گنجایــش کانــال در 5 کیلومتــري 
شاهین شهر منحرف شد و به محله هاي شاهین 
شهر رسید.براثر این سیل، برخي از فروشگاه ها 
ومجتمع هــاي تجاري و منازل مســکوني در 
خیابان هاي فردوسي، حافظ و پروین اعتصامي 

دچار سیل گرفتگي و خسارت شدند.

معارفه سرپرست جدید 
فرمانداری چادگان

کشــور،  وزیــر  باحکــم  چادگان
»علی اســتوار« به عنــوان سرپرســت جدید 
فرمانداری شهرستان چادگان منصوب شد. در 
آیینی،  از خدمات »مهدی اسدی پور« فرماندار 
قبلی قدردانی  و علی استوار به عنوان  سرپرست 

جدید فرمانداری چادگان منصوب شد.
»ســیدحمیدرضا طباطبایی نایینی« معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در این 
آیین، توسعه صنعت گردشگری را از مهم ترین 
برنامه هــای دوره مدیریت فرمانــدار جدید 
چادگان دانســت و  تاکید کرد: فرماندار جدید 
تمام سعی خود را در مسیر اشتغالزایی با توسعه  
صنعت گردشگری دراین شهرستان به کار گیرد.

علی استوار چهار سال فرماندار شهرستان خور 
و بیابانک بود و در حوزه های مختلف سیاسی 
و کمسیون های مختلف اســتانداری فعالیت 
داشته است. مهدی اســدپور هم  بیش از یک 

سال و هشت ماه فرماندار چادگان بود.

بهره برداری از فرهنگ سرای 
خانواده در خوانسار

رییس شورای اسامی شهر  خوانسار

خوانسارشــامگاه پنجشــنبه در آیین افتتاح 
فرهنگســرای خانواده در خوانسار اظهار کرد: 
امروز بــا افتتاح این فرهنگســرا یــک روز به 
یادماندنی در خوانسار است. »هوشنگ صانعی«  
افزود: با همت مرحوم حاج سیدتقی خوانساری 
و فرزندانش این بنای فرهنگی در شهر خوانسار 
احداث شــد که جای قدردانــی دارد. رییس 
شورای اســامی شهر خوانســار تصریح کرد: 
خیرین خوش فکر بــا احداث بناهای فرهنگی 
ارزش شهر را باال می برند. وی گفت: این زمین 
از سوی مرحوم حاج ســیدتقی خوانساری، با 
هدف ارتقای ســطح فرهنگ و هنر شهرستان 
برای احداث فرهنگسرای خانواده در سال 91  
اهدا شد. صانعی افزود: ســاخت این پروژه  از 
سال 93 آغاز و  تا سال 97  با اعتبار 20 میلیارد 
تومان از سوی این خیر واالمقام به اتمام رسید 
کــه امــروز بــه مناســبت روز خوانســار به 
بهره برداری رسید. وی گفت: زمین فرهنگسرا 
به متراژ شش هزار متر مربع  و با ریز بنای 1200 
متر در دو طبقه ســاخته شده اســت. در این 
فرهنگسرا یک ســالن آمفی تئاتر به نام استاد 
ادیب خوانســاری با ظرفیت 230 نفر اســت.

رییس شورای اسامی شهر خوانسار گفت: در 
این فرهنگســرا، چهارده غرفه بــرای فروش 
صنایع دســتی و محصوالت فرهنگی مشاغل 
خانگی، یک کتابخانه، چهار سالن برای کارگاه 

و یک گالری به نام استاد کابلی است.

عکس روز

اخبار

هنرهایی خاموش در بازار پر هیاهوی رقابت

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شــهردار گلپایگان در راستای   گلپایگان

برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان با بیان 
اینکه شــهرداری گلپایگان به عنوان دبیر ســتاد 
بازآفرینی شهرستان اقداماتی را در راستای این امر 
برنامه ریزی کرده اســت، اظهار داشــت: ســتاد 
بازآفرینی شهرستان گلپایگان از اواسط سال 96 به 
منظور مشارکت در طرح بازآفرینی شهری در سه 
شهر گلپایگان، گوگد و گلشــهر با مشارکت سایر 
دستگاه های ذی ربط به ویژه خدماتی در یک برنامه 
اقدام مشترک را شــروع و آیین نامه های آن را به 
دســتگاه های مختلــف ارســال و ابــاغ کرده 
است.»محمدامین جمالی« تصریح کرد: با همکاری 
عوامل اجرایی و مجموعه های ذی ربط ، استارت کار 
بازآفرینی از ابتدای سال جاری شروع خواهد شد. 
وی با اشاره به کلنگ زنی پروژه حمام تاریخی بهشت 
گلپایگان که قرار است در مجموعه ای به مساحت 
360 مترمربع تحت عنــوان بازارچه هنر و صنایع 
دستی احداث شــود، افزود: در کنار حمام سنتی و 
قدیمی محله در باغشاه گلپایگان، احداث رستوران 

سنتی، بهسازی و مرمت حمام تاریخی بهشت انجام 
خواهد شد.جمالی اظهار داشت: یکی از پروژه های 
مهم در حال اقدام این طرح بهره بــرداری و آماده 
سازی باغ بانوان اســت که در حال انجام و پیگیری 
اســت، پروژه دیگر مرمت و بهســازی حمام رباط 
آحسین که کار طراحی و نقشه برداری آن صورت 
گرفته و به زودی اقدام در راســتای این پروژه نیز 

انجام می گیرد.

شهردار گلپایگان:

بهسازی و مرمت »حمام تاریخی بهشت« گلپایگان آغاز شد
فرماندار اردستان در مراسم آیین  اردستان

نکو داشــت مقام معلم در ســالن ورزشــی ارشاد 
اردستان، اظهار کرد: اهمیت و حساسیت مقام معلم 
بر هیچ کس پوشیده نیست. با تمام وجود مشکات 
فرهنگیان را احســاس کرده، بــرای رفع آن تاش 
خواهم کرد. »حمید رضا تأملی« افزود: شهرستان 
اردســتان در یک مقطع تاریخی از حرکت خود، به 
سمت توسعه قرار گرفته اســت. فرماندار اردستان 
بیان کرد: مطالبات مردم در اقصی نقاط شهرستان 
اردستان همچون نخبگان، خواص و مسئوالن در یک 
کلمه خاصه می شود و آن اینکه اردستان قصد دارد 
در این مقطع تاریخی یک حرکت جدید و متفاوت را 
به سمت توسعه آغاز کند.تأملی با بیان اینکه ایجاد 
المان های فیزیکی توسعه یافتگی در قالب طرح های 
بزرگ عمرانی و طرح های صنعتی این شهرســتان 
محقق خواهد شــد، تصریح کرد: قبل از اینکه ما به 
این مرحله اجرایی برســیم، بایــد در زمینه تفکر، 
اندیشه و نگرش مردم این منطقه آن تابلوی توسعه 
یافتگی نقش بسته باشد.وی تاکید کرد: باید توسعه 

تبدیل به یک مطالبه عمومی در تمام اقشار مختلف 
جامعه شود و از همین امروز نسلی که توسعه را درک 
خواهد کرد و مدیریت خواهد کرد و به سمت افزایش 
آن حرکــت خواهد کــرد، تربیت کنیــم. فرماندار 
اردستان خاطرنشان کرد: معماران بزرگ این بخش 
از فرآیند توســعه یافتگی، معلمان هستند و با این 
بخش از جامعه حرف های زیادی برای گفتن داشته 

و برنامه های زیادی خواهیم داشت.

فرماندار اردستان:

توسعه در اردستان باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا اظهار کرد: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید  شهرضا

امامی شهرستان شهرضا به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند. »محمدحسین باباکانی« 
افزود: در بازرسی از این خودرو 450 کارتن لوازم کولر خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف شد. وی گفت: ارزش 
محموله کشف شده توسط کارشناسان، چهارمیلیارد ریال اعام شده است. وی در پایان از تحویل متهم به مراجع 
قضایی خبر داد و یادآور شد: قاچاق کاال به تولیدات داخلی کشور ضربه مســتقیم می زند؛ از تمام مردم تقاضا 

می شود هرگونه اخبار در خصوص کاالی قاچاق را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطاع دهند.

کشف محموله لوازم 
کولر قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرضا خبر 
داد: جا

   نا

دیدگاهخبر

شهردار ورزنه در نشست خبری مسابقات  ورزنه

کشوری شتر ســواری اظهار داشــت: از میزبانی هشتمین 
مسابقات کشوری شتر ســواری بسیار خرسند هستیم؛ زیرا 

شهر ورزنه قابلیت های زیادی در بخش گردشگری دارد. 
»غام حســین رضایی« ادامه داد: در فصول مختلف سال روزانه 150 نفر گردشــگر خارجی داریم. در ایام نوروز 
150 هزار گردشگر داخلی و خارجی را در شهر ورزنه داشته ایم و اقدامات بسیار خوبی در امر شناخت جاذبه های 
گردشگری ورزنه انجام شده است. شهردار ورزنه بیان داشت: با وجود اینکه شش منزل بوم گردی داریم که مورد 
استقبال قرار می گیرد، به یک اقامت گاه ثابت و درخور نیاز داریم؛ همه گردشگران تنها نیم روز در ورزنه اقامت دارند 
و این کمی ناراحت کننده است؛ باید به سمتی حرکت کنیم که گردشگران اقامت بیشتری در ورزنه داشته باشند. 
سعید انصاری نیز در این نشست اظهار داشت: ده روز است به این سمت رسیده ام و محسن مهر علیزاده نگاه ویژه ای 

به روستاها و ورزش دارد؛ برنامه ها ویژه ای برای ورزش های بومی و  محلی روستایی خواهیم داشت.

بازدید نوروزی ۱5۰ هزار 
گردشگر از »ورزنه«

 تیران و کرون مدیر آموزش و پــرورش تیران و 

کرون در آیین تجلیل از معلمان نمونه شهرستان اظهار 
کرد: امسال 83 معلم از مدارس تیران و کرون به عنوان 

معلمان نمونه آموزشگاهی معرفی شدند که 13 نفر آنان در سطح شهرستان و شش نفر در سطح استان 
اصفهان به عنوان معلم نمونه شناخته شدند.»علیرضا مرزبان«، با بیان اینکه معرفی معلمان نمونه منجر 
به معرفی الگوهای برتر تدریس و آموزش خواهد شد، تصریح کرد: ارزیابی انتخاب معلم نمونه به صورت 
شفاف و با نظارت نمایندگان معلمان و تیم اداری است و همواره توانمندی های معلمان مورد توجه قرار 
می گیرد. مرزبان با اشاره به بازنشســتگی بیش از 70 معلم در سال تحصیلی اخیر خاطرنشان کرد: آمار 
باالی بازنشستگی و تقاضای انتقالی معلمان از تیران و کرون به سایر بخش های شهرستان با میزان معلم 
 جذب شــده در مدارس برابر نیســت و این موضوع معضل کمبود معلم را در تیــران و کرون دو چندان 

می کند.

معضل کمبود معلم در 
»تیران و کرون«

فرماندار کاشان گفت: طراحی و  کاشان

اجرای شــبکه جامع کنترل، انتقــال و مهار روان 
آب های ناشــی از ســیل در باالدســت کاشان و 
پایین دســت آران و بیدگل برای کنترل و هدایت 
بیشــترین حجم آب در هنگام وقوع ســیل یک 

ضرورت اســت.»حمیدرضا مومنیان« در نشست 
مشــترک شــورای هماهنگی مدیریــت بحران 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: 
پیگیری و تکمیل تغذیه آبخوان دشت کاشان در 
راستای احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی 

منطقه از جمله مواردی است که باید برای مدیریت 
بحران، فراموش نشود. 

وی افزود: میزان خســارات ناشی از سیل اخیر در 
حوزه های مختلف کشاورزی، مسکونی و راه ها باید 
به طور دقیق برآورد شود و اگر این خسارات جبران 
نشود، انباشــتگی نارضایتی ها را به دنبال خواهد 
داشــت. وی تصریح کرد: با وجود همه پیگیری ها 
و وظایفی که برای دســتگاه ها در قالب مصوبات 

شــورای مدیریت بحران پیش بینی شده، باز هم 
در برخی از موارد شــاهد بروز خســارت هستیم، 
اگر مصوبه های گذشته این شورا به موقع اجرایی 
می شد، آسیب کمتری رخ می داد. مومنیان افزود: 
باید دســتگاه ها گزارش کتبی از میــزان تحقق 
مصوبات شورای مدیریت بحران را اعام کنند تا در 
موقع بروز حوادث ســهم و میزان قصور دستگاه ها 

مشخص شود.

فرماندار کاشان:
آبخوان تغذیه دشت کاشان فراموش نشود

»مصطفی ابــاذری«، رییس اداره  شهرضا
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا از صدور 198 مجوز 
مشاغل خانگی در سال گذشــته خبر داد و  افزود: در 
همان سال اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون 
تومان برای حمایت از این مشــاغل به شهرســتان 
اختصاص داده شد. وی گفت: مجوزهای صادر شده در 
زمینه مشاغل خانگی شامل دو بخش مشاغل مستقل 
و پشتیبان بوده که بیشتر در زمینه صنوف، خدمات و 
کشاورزی صادر شده است.  رییس اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شــهرضا تصریح می کند: از سال 91 
همزمان با آغــاز اجرای این طرح، بــه طور میانگین 
ساالنه 150 مجوز در شهرستان صادر شده و مجموع 
مشاغل ایجاد شده نیز زمینه اشتغال حدود 500 نفر 

را فراهم کرده است.
حل مشــکالت اقتصادی درگــرو  ایجاد 

بازارفروش
محمدرضا یزدانــی که در مزرعــه کوچکش به کار 
پرورش بلدرچین مشغول اســت، می گوید: هرچند 
صدور مجوزها در این رشــته زیاد بوده و این مسئله 
موجب افزایش تولیدات شده، اما باز هم درآمد بدی 
ندارد. او از نوسانات نهاده های صنعت پرورش طیور 
گایه می کند: دانه و سایر خوراک طیور در فصل های 
مختلف سال با قیمت ها مختلفی عرضه می شود و این 
مســئله مانع از برنامه ریزی بلندمدت خواهد شد. به 
گفته این پرورش دهنده بلدرچین، مســئله مهم در 
این صنعت و  هر شغل دیگر، گردش اقتصادی و بازار 
فروش اســت؛  اگر مکانی باشد که به صورت مستمر 
بتواند گوشــت یا تخم بلدرچین را عرضه کند، تا حد 

زیادی این مشکل برطرف می شود. »لیا فروغی« که 
پس از اخذ مجوز قالی بافی در اتاق کوچکی که درخانه 
به این کار اختصاص داده، مشغول به کار شده است، 
نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد بــازار اختصاصی برای 
عرضه محصوالت خانگی می گوید: من و همه افرادی 
که در خانه یا کارگاه های خانگی و کوچک، قالی بافی 
می کنند، هرگر نمی توانند بــا صاحبان گالری فرش 
رقابت کنند؛ پس باید محلی برای فعالیت ما نیز وجود 
داشته باشد. »مهسا دهقانی« هم که از دو سال قبل 
ملیله دوزی می کند، می گوید، اگر غرفه ای برای فروش 

محصوالتش داشت، حتما درآمدش بیشتر می شد و 
می توانست اندکی به اقتصاد خانواده کمک کند.

در اردیبهشت سال 91 شورای عالی استان ها با تاکید 
بر ضرورت ایجاد محل هایی برای عرضه محصوالت 
خانگی در روزهای معین هفته، اعام کرد این محل ها 
انحصارا در اختیار صاحب حرفه و شغل خانگی برای 

عرضه دستاوردهای آنان خواهد بود.
در این مصوبه تاکید شده بود که استفاده از این محل ها 
هیچ گونه حقوقی اعم از حق کســب و پیشه و سایر 
حقوق قانونی برای اســتفاده کننده نخواهد داشت 

و عرضه کنندگان کاالها در ایــن بازارچه ها نیز باید 
فقط کاالهای مشخص شده در فهرست اباغی ستاد 
ساماندهی مشاغل خانگی را عرضه کنند و حق عرضه 
محصوالت دیگر و محصوالت اشخاص ثالث را ندارند.

بر اســاس یکی دیگر از مفاد این مصوبــه، ایجاد این 
بازارچه ها از وظایف شــهرداری ها دانسته شده و به 
این سازمان ها تکلیف شــد تا جدول زمان بندی کار 
این مراکز را نیز با همکاری اعضای شوراهای اسامی 
شهرها، تعیین کنند. در شهرضا این مصوبه شورای 
عالی اســتان ها، باوجود تاکیدات فراوان در کارگروه 
اشتغال، هنوز اجرایی نشده؛ هرچند دالیل مختلفی از 
سوی مسئوالن شهرداری در این باره ذکر شده است.

فعال محل جدیدی برای ایجاد بازار در نظر 
نداریم

»امیر ســبزواری«، مسئول واحد ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری شــهرضا، از وجود 
مشکات فراوان در این زمینه خبر می دهد و می گوید: 
محلی برای ایجاد بازارچه مشاغل خانگی در کارخانه 
تاریخی »نوین« شــهرضا برای این منظور انتخاب 
گردید، اما پس از دو بار آگهی، تنها یک نفر متقاضی 
حضور در آن شد. وی تصریح می کند: در سال گذشته 
رأی قضایی به سود طرفین معارض صادر شد که به 
موجب آن، شهرداری شهرضا از کارخانه نوین خلع ید 
گردید. مسئول واحد سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری شهرضا اظهار می کند: محلی هم 
در پارک ملت در نظر گرفته شــد که به تائید اعضای 
کارگروه اشتغال شهرستان نرسید و در حال حاضر هم 

محل دیگری برای این منظور در نظر نداریم.

هنرهای خاموش در بازار پر هیاهوی رقابت

اینجا در شهرضا، فعاالن زیادی در مشاغل خانگی فعالیت می کنند و توانسته اند ظرفیت های 
بازرگانی و تجاری منطقه را به خوبی به خدمت گرفته و از آن استفاده کنند...

  فعالیت گسترده »مشاغل خانگی« در شهرضا 

 برگزاری یادواره شهید 
»حسین قجه ای« در زرین شهر
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رشادت شهدا، عامل امنیت کنونی کشور است
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 فرمانده انتظامی 
چهار محال و بختیاری خبر داد:
 كشف محموله قاچاق

 به ارزش 40 میلیارد ریال
فرمانــده انتظامي چهارمحــال و بختياری از 
كشف محموله قاچاق به ارزش 40 ميليارد ريال 

در محورهای مواصالتی خبر داد. 
 ســردار غالمعباس غالمزاده با اعالم اين خبر، 
اظهار كرد: به دنبال كسب خبری مبنی بر حمل 
كاالی قاچاق از محورهای مواصالتی اســتان 
چهارمحال و بختياری به ســمت استان های 
مركزی كشور، موضوع به صورت ويژه در دستور 
كار مامــوران اداره مبارزه با قاچــاق كاال و ارز 
پليس آگاهي قرار گرفــت.وی افزود: ماموران 
در محور »ياســوج - لردگان« به يك دستگاه 
كاميون كشنده مشکوک شده و آن را متوقف 
كردند. غالمزاده ادامه داد: ماموران در بازرسي 
از اين خودرو، 10 هزار انــواع ظروف تزئيني و 
كريســتال قاچاق به ارزش 40 ميليارد ريال 
كشف و يك نفر را نيز دســتگير كردند. وی از 
افزايش 120 درصدي كشفيات كاالي قاچاق 
خبــر داد و تصريح كــرد: از اول ســال جاري 
تاكنون، بيش از 83 ميليارد ريال كاالي قاچاق 
در محورهاي مواصالتي اســتان چهارمحال و 

بختياري كشف شده است. 

مدیر جمعیت هالل احمر کوهرنگ خبر داد:
مدفون شدن یک خانواده 

عشایری در زیر گل والی سیالب
مدير جمعيت هالل احمر شهرستان كوهرنگ با 
اشاره به مدفون شدن خانواده سه نفری عشاير 
در زيــر گل و الی حاصل از وقوع ســيالب در 
كوهرنگ، اظهار داشت: وقوع سيالب و رانش 
زمين در يکی از ايلراه های عشايری ارتفاعات 
زردكوه، موجب مدفون شــدن يــك خانوار 
عشايری شده اســت. بيژن طاهری بيان كرد: 
امکان اعزام بالگرد با توجه به شرايط نامساعد 
آب و هوايی در اين منطقــه وجود ندارد. مدير 
جمعيت هالل احمر شهرستان كوهرنگ تاكيد 
كرد: نيروهای امدادی هالل احمر كوهرنگ از 
راه زمينی برای امداد رسانی به اين منطقه اعزام 
شــده اند.وی ادامه داد: بارش شديد باران در 
كوهرنگ موجب مشکالت بسيار زيادی برای 
عشاير شده كه امداد رســانی به عشاير از شب 

گذشته آغاز شده است.

 برگزاری جشن رمضان 
در چهارمحال و بختیاری 

مديركل ارشــاد اســتان چهارمحال و بختياری از 
برگزاری جشن رمضان جهت اســتقبال از اين ماه 

مبارک در  فرهنگسرای بزرگ شهركرد خبر داد.
جواد كارگران در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر از برگزاری برنامه هفته قرآنی در قالب جشن 
رمضان در فرهنگسرای شــهركرد خبر داد و اظهار 
داشــت: نمايشــگاه كتاب و نرم افزارهای قرآنی با 
تخفيف 20 تا 50 درصدی برپا می شود كه محافل 
انس با قرآن، كارگاه های تدبر در قرآن، نمايشــگاه 
عفاف و حجــاب، اجرای تئاتر خيابانــی، برگزاری 
شب شعر قرآنی، فروش محصوالت صنايع دستی، 
نشست های علمی، تجليل از فعالين قرآنی از ديگر 

برنامه های اين هفته است.
وی افــزود: همچنين طرح تعويــض كتب قرآنی 
قديمی با كتاب قرآن جديد اجرا و دو هزار جلد كتاب 
قرآن جديد برای اين طرح آماده شده است.مديركل 
ارشاد استان چهارمحال و بختياری بيان كرد: مراسم 
جزءخوانی قرآن كريم در تمام شهرستان ها از ديگر 
برنامه های ماه رمضان است و اين برنامه هر روز در 

مصالی امام خمينی)ره( شهركرد برگزار می شود.

تحویل یک باب منزل مسکونی 
به مددجوی بهزیستی

به مناسبت سالروز تشکيل بسيج سازندگی، يك 
باب منزل مسکونی به مساحت 80 متر مربع به 
يکی از مددجويان بهزيستی در روستای دهنونده 
شهرســتان اردل تحويــل داده شــد.اين واحد 
مسکونی با همکاری 120 نفر از گروه های جهادی 
و با هزينه 350 ميليون ريال از اعتبارات بســيج 
سازندگی سپاه قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و 
بختياری و كمك 120 ميليون ريالی بهزيستی 
استان احداث شد.ســازمان بسيج سازندگی در 
تاريخ 1۷ ارديبهشــت 13۷۹ بــه فرمان رهبر 
معظم انقالب )دام ظله( و با هدف استفاده از نيرو 
و انگيزه با نشــاط جوانان برای سازندگی كشور 

تشکيل شد.

نماينده ولی فقيه در استان چهارمحال و بختياری و امام جمعه 
شهركرد گفت: بدعهدی آمريکا با خروج از برجام به جهانيان اثبات 
شد.حجت االسالم محمد علی نکونام در شورای امر به معروف و 
نهی از منکر با اشاره به اينکه بدعهدی آمريکا با خروج از برجام به 
جهانيان اثبات شد، اظهار داشت: آمريکا دشمن اصلی مسلمانان 
بوده و حامی اصلی تروريســم اســت.وی تاكيد كرد: آمريکا در 
رأس تمام منکرات عالم قرار دارد.نماينده ولی فقيه در اســتان 
چهارمحال و بختياری و امام جمعه شــهركرد با اشاره به اينکه 
آمريکا هيچ گاه به فکر مردم ايران نبوده اســت، بيان كرد: تمام 

اقدامات آمريکا در راستای منافعش است.
وی با اشاره به اينکه بايد در مســير اقتصاد مقامتی حركت كرد، 
بيان كرد: اقتصاد مقامتی موجب افزايش توانمندی های كشور و 
كاهش وابستگی ها به خارج از كشور می شود.نماينده ولی فقيه 
در اســتان چهارمحال و بختياری و امام جمعه شهركرد در ادامه 
با اشــاره به ضرورت ترويج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه، تاكيد كرد: بايد تالش شود كه فرهنگ امر به معروف 
و نهی از منکر در جامعه گســترش يابد.وی با اشاره به اينکه ماه 
رمضان در پيش است، ادامه داد: ماه رمضان فرصت ارزشمندی 

برای ترويج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اســت.نماينده 
ولی فقيه در استان چهارمحال و بختياری و امام جمعه شهركرد 
بيان كرد: بايد تالش كرد فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به 
عنوان يك اصل در جامعه مورد توجه قــرار گيرد.وی ادامه داد: 
فضا سازی های اسالمی در سطح شــهرهای استان چهارمحال و 

بختياری ضروری است.
حجت االســالم محمد علی نکونام افزود: شــهرداری ها بايد در 
راستای فضاسازی های مناسب شهری متناسب با مناسب های 

مذهبی حركت كنند.

امام جمعه شهرکرد:
بدعهدی آمریکا با خروج از برجام به جهانیان اثبات شد

اجراييه
2/580 شماره اجراییه: 9610420350800546 شماره پرونده:9609980350800345 
شماره بایگانی شعبه:960392 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه و دادنامه غیابی 
9609970350801787 این دادگاه محكوم علیه  1- شــاهپور کردایی فرزند ســلبعلی 
به نشانی اســتان خوزســتان اهواز کیانپارس خ 15 غربی فاز 3 پ 135 واحد 6 و 2- رضا 
شریفی فرزند جعفر به نشانی خوزستان اهواز خ سقراط ساختمان اردیان طبقه 2 واحد 2 پ 2 
محكومند به 1- پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام خسارت 
تاخیر ادای دین از مهرماه 1395 تا زمان پرداخت وجه و همچنین مبلغ 27/791/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و 150/000 ریال بابت نشر آگهی و مبلغ 20/400/000 ریال بابت حق 
الوکاله همگی در حق محكوم له حایر آسا به نشانی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر 
و میمه شهر میمه شهرک صنعتی مورچه خور خ ابوریحان سوم شرکت حایر  آسا، ک .پ 
8143714761، و 2- پرداخت 5 درصد محكوم به بعنوان حق االجرا دولتی. محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 3242 شعبه 8  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان )463 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

2/581 شماره ابالغنامه:9710106794800163 توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الكترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از دفاتر خدمات 
الكترونیک قضائــی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیكترین واحــد قضائی مراجعه 
نمایید.  شماره اجراییه: 9710426794800040 شماره پرونده:9609986794800182 
شــماره بایگانی شــعبه:960182 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096794800019  و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794801123 محكوم 
علیه سید محسن بنی هاشمی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/610/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدهای چک 877300 مورخ 1395/04/28 
و 877299 مورخ 1395/05/28 تا تاریخ اجرای حكم و همچنین نیم عشر الزم االجرا در حق 
محكوم له بابک خورشیدی فرزند احمد به نشانی اصفهان خ زینبیه 4 راه عاشق اصفهانی 
غربی ط طالقانی پ 28،  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 3269 شعبه 18  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شهید حججی( )496 کلمه، 5 کادر(
مزايده اموال منقول

2/588 اجرای احكام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962784 ج/3 له خانم ســمیه اســتكی و علیه آقای اکبر داودی 
دهاقانی مبنی بر مطالبه مبلغ 345/926/797 ریال بابت محكوم به و هزینه های اجرایی 
و حق االجرای دولتی درتاریخ 1397/03/20 ســاعت 8/30 صبح در محل اجرای احكام 
دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش  یک دستگاه اتومبیل سمند به 
شماره انتظامی 634 س 22 / ایران - 13 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان پارکینگ شاهد مراجعه 
و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احكام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محكوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: 
یک دستگاه اتومبیل سمند سواری به شــماره انتظامی 634-س22/ ایران- 13 دو گانه 
سوز رنگ خاکستری مدل 1386 شماره موتور 12486192247 قسمت عقب بدنه راست 
و چپ شامل گلگیر و ستون خوردگی داشته و بازسازی گردیده است الستیک های خودرو 
در حدود 30 درصد بازدهی دارد داخل اتومبیل سالم و معمولی است لذا قیمت پایه به مبلغ 
120/000/000 ریال ارزیابی می گردد.  م الف:1028 اجرای احكام حقوقی  شعبه سوم 

دادگستری اصفهان ) 249 کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال غير منقول

2/589 اجرای احكام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 960342 ج/3 له آقای محمد جواد پاکزاد وعلیه آقای محمد علی 
هادیان مبنی بر مطالبه مبلغ 242964931 ریــال بابت محكوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی که رد اجرای تبصره ماده 34 ق اجرای احكام مدنی آقای علی محسنی 
خوراســگانی مال خود را جهت پرداخت بدهی محكوم علیه معرفی نموده است در تاریخ 
97/3/20 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 4/792 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملكی پالک ثبتی 2 فرعی 
از 9411 اصلی بخش 5 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
ملكی آقای علی محسنی خوراسگانی و اکنون در تصرف استیجاری آقای حسین امینی می 
باشد. توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار می نماید طالبیــن خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد با چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احكام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمای بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده 
محكوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی پالک مسكونی موضوع پرونده 
960342 همراه خواهان از ملک مورد نظر به آدرس خیابان جی روبروی ســازمان تامین 
اجتماعی جنب باسكول که به گفته دو نفر که در آن مشغول به کار بودنددر حال حاضر در 
اجاره ایشان و جهت صافكاری خودرو اســتفاده می شود بازدید به عمل آمد. ملک فوق به 
شماره 9411/2 و شماره ثبت 561695 دفتر 283 بخش 5 ثبت اصفهان و مساحت عرصه 
103 متر مربع و اعیانی حدود 40 مترمربع به صورت کلنگی بــا دیوار باربر فاقد نما با در و 
پنجره فلزی و کف ســیمانی بوده و هر چند استفاده تجاری می شــود ولی پروانه تجاری 
از آن ارائه نشــده است. باتوجه به موارد مذکور وبررســی به عمل آمده شش دانگ پالک 
فوق 3/650/000/000 )سه میلیارد و ششــصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی می گردد. 
در نتیجه ارزش مقدار 4/792 حبه مشــاع آن به مبلــغ 242/964/931 ریال ارزیابی که 

مقدار 4/565 حبه مشــاع آن به مبلغ 231/412/316 ریال بابت طلب محكوم له و مقدار 
 227 درصد حبه مشــاع آن به مبلغ 11/552/615 ریال بابت حق االجرای دولتی ارزیابی  
می گردد.   م الف:1017 اجرای احكام حقوقی شــعبه سوم دادگستری اصفهان ) 417 

کلمه، 7 کادر(
مزايده اموال غير منقول

2/590 شماره: 9701916881100001 شماره پرونده: 9209980351800747 شماره 
بایگانی شــعبه: 961459 اجرای احكام حقوقی شــعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه 961459 ج/11- له خانم اله اســماعیلی 
با وکالت آقای محمد علــی رجایی و علیه آقای محمد منصــوری- مبنی بر مطالبه مبلغ 
653/168/247 ریــال بابت محكوم بــه و هزینه های اجرایی در تاریــخ 1397/03/20 
ساعت 12 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین جهت فروش 
16/187 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملكی به پالک ثبتی شماره 33129 فرعی از 
15190 اصلی بخش 5 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج 
شــده اســت ملكی آقای محمد منصوری و اکنون در تصرف مالكانــه محكوم علیه می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مــی توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و ازملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احكام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی برعهده 
محكوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مــورد مزایده: آدرس ملک اصفهــان خ پروین خ 
کوهســار پ 12 مجتمع تخت جمشــید دو ط پنجم واحد 9 که یک واحد مســكونی در 
ط پنجم از یک دســتگاه آپارتمان ده واحدی با اســكلت بتن آرمه و سقف های تیرچه و 
بلوک که ارزش آن به مبلغ 2/905/200/000 ریال ارزیابــی می گردد و در نتیجه ارزش 
16/187 حبه مشــاع آن به مبلغ 653/168/247 ریال ارزیابی می گردد.  م الف:3321 
 شعبه 11 اجرای احكام مدنی شهرستان اصفهان )مجتمع قضایی شماره 2( ) 292 کلمه،

 3 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/591 شــماره صادره : 1397/42/488839-1397/2/15 چون آقای صفرعلی باقری 
خولنجانی فرزند اســداله و خانم زهرا مرادی خولنجانی فرزند غالمعلی در اجرای مقررات 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور 
سند مالكیت نسبت به ششــدانگ یكباب ســاختمان واقع در محدوده پالک 294 فرعی 
از 4348 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان رانمــوده و آرای 10777 و 10778  مورخ 
1396/9/18 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود 
پالک شماره 2772 فرعی از 4348 اصلی مفروز ومجزی از 294 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام آقای صفرعلی باقری خولنجانی فرزند اسداله و خانم زهرا مرادی خولنجانی 
فرزند غالمعلی )بالمناصفه( در روز شنبه 97/3/19 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضــات مالكین مجاور مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به 
تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 3523 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)227 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/592 شــماره صادره : 1397/42/488811-1397/2/15 نظر بــه اینكه تحدید حدود 
ششدانگ یكباب خانه پالک شــماره 4348/2770 مجزی شــده از 243 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام صغری قاسمی فرزند حسین 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/3/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالكین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 3521 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 

1 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
2/593 شــماره صادره : 1397/42/488865-1397/2/15 چــون آقای احمد محمدی 
دینانی فرزند حیدرو خانم عزت الســادات حسینی دینانی فرزند ســید مرتضی در اجرای 
مقررات قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای 
صدور سند مالكیت نسبت به ششدانگ یكباب ساختمان واقع در محدوده پالک 5 فرعی از 
4790 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و آرای شماره 12413 و 12414  مورخ 
1396/10/30 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود 
پالک شماره 2968 فرعی از 4790 اصلی مفروز ومجزی از 5 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام آقای احمد محمدی دینانی فرزند حیدر و خانم عزت السادات حسینی دینانی 
فرزند سید مرتضی )بالمناصفه(  در روز دوشنبه 97/3/21 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالكین مجاور مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض 
به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 3524 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)231 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/594 شــماره صادره : 1397/42/488887-1397/2/15 نظر به اینكه به موجب رای 
شماره 12123 مورخ 1396/10/21 صادره از هیات قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یكبابخانه پالک شماره 4786/466  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام سكینه شاه پسند حسین آبادی فرزند کریم 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد 
ماده 13 قانون ثبت طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1397/3/19 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 مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3525 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

2/595 شماره: 97/2027004366 - 97/2/18 نظر به اینكه ملک زرین نژاد فرزند شكراله 
و زهرا سمیرمی پوده فرزند حسینقلی با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 10050 و 
10051 مورخ 97/2/16 دفترخانه اسناد رسمی شماره 432 اصفهان، مدعی مفقود شدن 
دو جلد سند مالكیت مربوط به ششــدانگ پالک 15201/1722 تحت شماره های چاپی  
500417 و 500418 به شماره ثبت 137312 و 137314 مورد ثبت در صفحه 416 و 419 
دفتر 27 خروجی امالک بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب سند انتقال 86/4/27-19985 
دفترخانه 116 اصفهان ششدانگ پالک مرقوم بصورت بالسویه به ترتیب بنام ملک زرین 
نژاد فرزند شــكراله و ایران نصری نصرآبادی فرزند کریم منجر به صدور سند شده که به 
موجب ســند انتقال 725-89/8/1 دفترخانه 432 تمامت دو دانگ از سه دانگ مورد ثبت 
در صفحه 416 دفتر 27 خروجی که در سهم ملک زرین نژاد فرزند شكراله بوده بنام زهرا 
سمیرمی پوده و نسرین سمیرمی پوده فرزندان حسینقلی هر کدام نسبت به یک دانگ انتقال 
شده که سند تحت شماره چاپی 500417 در سهم خانم ملک زرین نژاد قرار گرفته و تمامت 
سه دانگ مورد ثبت در صفحه 419 دفتر 27 خروجی که در سهم ایران نصری نصرآبادی 
فرزند کریم بوده که به موجب سند انتقال 19985 مورخ 86/4/27 دفترخانه 116 اصفهان 
بنام زهرا سمیرمی پوده و نسرین سمیرمی پوده فرزندان حسینقلی و عباسقلی سمیرمی پوده 
هر کدام نسبت به یک دانگ انتقال شده که سند تحت شماره چاپی 500418 در سهم خانم 
زهرا سمیرمی پوده قرار گرفته شده و اســناد مالكیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و 
تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک  اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید. تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه 
کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقرارت 
خواهد شد.  م الف: 3954 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )377 

کلمه، 2 کادر(

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( در مراسم 
يادواره شهدای مدافع حرم چهارمحال و بختياری 
و پنج شــهيد آذرخش ديــوان دره با بيــان اينکه 
چهارمحال و بختياری  2 هزار و 436 شهيد تقديم 
انقالب اسالمی كرده است، اظهار كرد: شهيد علی 
عســگری، اولين مدافع حرم و اولين شهيد مدافع 
حرم جامعه پزشکی كشوراز استان است.علی محمد 
اكبری با بيان اينکه شــهيد مصطفی صدری زاده 
به عنوان شهيد شــاخص كشــوری معرفی شده 
است، افزود: شهيد نجف يوسف پور از چهارمحال و 
بختياری جزو پنج شهيد آذرخش ديوان دره است.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشــم)ع( با تاكيد 
بر لزوم ترويج فرهنگ ايثار شــهادت، خاطرنشان 
كرد: امنيت و آرامش كشور برگرفته از رشادت های 
شهداســت.اكبری با بيان اينکه شهدای وحدت، 
نقش بســيار مهمــی در تامين امنيت كشــور در 
ســال های 5۹ و 60 داشــتند، گفت: اين شهدا در 
منطقه ديوان دره كردستان برای مقابله با گروه های 
ضدانقالب حضور داشــتند.وی در پايان ادامه داد: 
يکی از ماموريت های سپاه، تامين امنيت در جنوب 

غرب، شمال شرق و شمال غرب كشور است.
اعتقادات ما، هدف اصلی دشمن است

اســتاندار چهارمحال و بختياری در اين يادواره با 

اشاره به اينکه همه انسان ها خواستار زندگی شيرين 
و مجلل هســتند، اظهار كرد: ممکن است خيلی از 
ما به خاطر زندگی مجلل و راحت در مقابل دشمن 
تسليم شــويم و حتی به خاطر جاه و مقام به دين و 

اعتقادات خود پشت كنيم.
اقبال عباسی ادامه داد: شــاهديم كه عده ای پول، 
جاه و مقــام را رها كردند تا اجازه ندهند دشــمن 

به خانه آنها پا بگــذارد و می توان گفت اين ويژگی 
شهدا به خاطر شرافت و آزادگی آنان است.استاندار 
چهارمحال و بختياری با تاكيــد بر اينکه فداكاری 
و ايثار بزرگ تر از جان اســت، عنوان كرد: شهدا از 
آسايش، خانواده و زندگی شــيرين خود گذشتند 
تا آسايش را برای كشور فراهم كنند.عباسی اضافه 
كرد: برای زندگی شرافتمندانه و آزاد نبايد درگير 

ماديات، پســت و مقام شــويم.وی جهادی عمل 
كردن در تمامی عرصه ها را رمز موفقيت عنوان كرد 
و گفت: امروز همه به دنبال امکانات برای رســيدن 
به موفقيت هستند، در حالی كه در گذشته با دست 
خالی به موفقيت های بســياری دست پيدا كرديم.

اســتاندار چهارمحال و بختيای با اشــاره به اينکه 
ايســتادگی در مقابل دشــمنان بزرگ ترين ايثار 
است   ، خاطرنشان كرد: انقالبی عمل كردن چپ و 
راست نمی شناســد و بايد مراقب باشيم در مقابل 
دشــمن به اختالف نيفتيم، زيرا دشمن به  راحتی 
از اين اختالفات سو  ء اســتفاده می كند.عباسی در 
پايان افزود: هدف اصلی دشــمن اعتقادات ماست 
 و وظيفه تك تك ما دفاع از تماميت ارضی كشــور

 است.
گفتنی است؛ در پايان مراسم از خانواده های شهدای 
مدافع حرم  و شــهدای آذرخش ديوان دره عزت ا... 
سليمانی، علی  طاهری، حسين رضايی، محمدحسن 
قاســمی، عليرضا جيالن، محمدحســن قاسمی، 
منصور عباسی، مصطفی صدرزاده، سجاد مرادی، 
مصطفی خليلی، حجت االسالم محمدعلی قلی زاده، 
نجف يوســف پور، ايوب رحيم پور، بهــزاد همتی، 
سيدحميد محمدی و ابوالحسن خورشيدی تجليل 

به عمل آمد.

رشادت شهدا، عامل امنیت کنونی کشور است
 فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری 
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کلید گمشده شرق اصفهان
اینکه هــر بخش از هر شهرســتان بــه صورت 
همزمان جدا شــود، مورد نظر دولت ها نیست و 
دولت ها تمایل دارند این تقسیم مرحله به مرحله 

صورت گیرد.
اصفهان یکی از بزرگ ترین شهرستان های کشور 
با جمعیتی قابل توجه اســت که وسعت و تمرکز 
بســیاری از خدمات مشــکالت زیادی را برای 

ساکنان شهرهای اطراف آن رقم زده است.
یکی از این مناطق شرق اصفهان است که مسائل 
بهداشــت و درمان از جمله مهم ترین مشکالت 
آنان اســت. مراکز بهداشــتی  بخش ها شرایط 
الزم برای یک محل بهداشتی در بخش را دارند؛ 
اما پاســخگوی نیاز مردم نیســتند. شهرستان 
اصفهان دارای 6 بخش است که به دلیل وسعت 
این شهرستان نیاز دارد به شهرستان های دیگر 
تبدیل شود که تقریبا تمام مسئوالن  در دولت های 
مختلف این موضوع را تاییــد کردند و مردم این 
منطقه خواستار آن هستند؛ اما در نگاه اول که هر 
بخش به صورت همزمان از شهرستان جدا شود 
مورد نظر دولت ها نیست و دولت ها تمایل دارند 
این تقسیم مرحله به مرحله صورت گیرد؛ اما هر 
بخش با تکیه بــر اهرمی چون قدمت، جمعیت و 
...که در دســت دارد، خود را مدعی می داند که 

نخستین کاندید شهرستان شدن است.
از این رو تصمیمــات دولت ها از بخش های دیگر 
با اعتراض روبه رو می شود و دولت ها با دیدن آغاز 
یک تنش خیلــی زود از تصمیــم خود منصرف 

می شوند.
راهکارها و روش های مختلفی مورد بررسی قرار 
گرفته که از جمله آن می توان به تبدیل شدن به 
3 شهرســتان این اتفاق بیفتد؛ اما باز هم به نظر 
نمی رســد رضایت و تعاملی از بخش ها صورت 
گیرد و همچنان حلقه گم شــده حل بسیاری از  
مشکالت شرق شهرستان اصفهان تبدیل نشدن 

بخش ها به شهرستان باشد.
آنچه که مسلم است، بسیاری از مشکالت مردم 
شرق شهرستان اصفهان می تواند با چنین روشی 
حل شود، موضوعی که به یک شــعار انتخاباتی 
برای نمایندگان مجلس شورای اسالمی و حتی 
شورای اسالمی بخش ها و شهرها نیز تبدیل شده؛ 

اما تاکنون در عمل اتفاقی نیفتاده است.

فرماندار اصفهان تاکید کرد:
ضرورت تقویت مراکز 
هالل احمر در اصفهان

فرمانــدار اصفهان گفــت: باتوجه به وســعت و 
مشکالت عدیده شهرســتان و به خصوص شرق 
اصفهان، باید اقدامــات الزم جهت تقویت مراکز 
هالل احمــر در بخش های مختلف شهرســتان 

صورت پذیرد.
 به مناســبت گرامیداشــت روز جهانی صلیب 
ســرخ و هالل احمر، رییس جمعیت هالل احمر 
شهرســتان اصفهان و جمعی از جوانان فعال و 
داوطلب هالل احمر با معاون استاندار و فرماندار 

اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
احمد رضوانی در این دیدار با اشــاره به اهمیت 
نقش هالل احمر اظهار کــرد: باتوجه به اهداف 
تعریف شده در اساس نامه هالل احمر، باید به این 

موضوع  توجه ویژه ای شود.
وی افزود: هدف جمعیــت هالل احمر، کمک به 
مردم آســیب دیده است و باید بکوشــیم تا این 

جمعیت به جایگاه اصلی خود برسد.
فرماندار اصفهان در ادامه گفت: اقدامات جمعیت 
هالل احمر در عرصه هــای گوناگون به خصوص 
ایام نوروز بر همگان آشکار بوده و شایسته تقدیر 

است.
وی خاطرنشان کرد: جوانان این مرز و بوم در همه 
عرصه ها به ویژه در حــوزه جمعیت هالل احمر 
نقش برجسته و بســزایی برعهده داشته اند که 
امیدوارم با حضور مــداوم و آگاهانه آنان بتوانیم 
به اهداف مهم تری در تمامی زمینه های سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و ... دست یابیم.
وی اذعان داشــت: باتوجه به وسعت و مشکالت 
عدیده شهرســتان و بــه ویژه شــرق اصفهان، 
باید اقدامــات الزم جهت تقویــت مراکز هالل 
 احمــر در بخش هــای مختلــف شهرســتان 

 صورت پذیرد.
در ادامه رییس هالل احمر شهرســتان اصفهان 
با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط 
این جمعیت در عرصه هــای مختلف به ویژه ایام 
نوروز تاکید کرد: وجه مشترک همه فعالیت های 

هالل احمر، بشردوستی است. 

توئیت

آموزش و پرورش با کمبود 80 هزار معلم مواجه است

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

بامسئوالن

یک مدرس علوم فضایی دانشگاه اصفهان گفت: 
در روش تداخل ســنجی، عکس های پی در پی 
هر ساله از دشت مهیار در نزدیکی شهرضا نشان 
داده است که به دلیل برداشت، ذخایر آب هرساله 
حدود 86 میلی متر کاهش داشته و در چند سال 
اخیر سطح آب چاه ها حدود 12 سانتی متر پایین 

رفته است.
سیاوش ایرانپور در نشســت 179 باشگاه نجوم 
اصفهان بــا محوریــت »تکنیک هــای فضایی، 
خشکســالی و منابع آب« اظهار کرد: فرونشست 
زمین پدیده ای اســت که در شمال شهر اصفهان 
و غرب اســتان در حال رخ دادن است و احتمال 
دارد این مــکان ها را غیر قابل ســکونت کند. بر 
اساس همبستگی های مکانی و زمانی کاهش آب 
می تواند باعث فرونشســت زمین و شکل گیری 
ریزگردها شــود که ریزگردها، آســیب رسان به 
پوشش گیاهی و اختالل در چرخه آب در حوضه 

را در پی دارد.
ایرانپور اظهار کرد: کاهش یکباره منابع آبی حوضه 
زاینده رود در سال 2008 بدتر از کارون بوده است 
که عالوه بر رودخانه آب های زیر زمین را نیز شامل 
می شــود. وی افزود: خشکســالی هیدرولوژی، 
کشاورزی، هواشناســی، اجتماعی و اقتصادی، از 
انواع خشکسالی هســتند که هر کدام می توانند 

تاثیراتی را داشته باشند.

در نشست 179 باشگاه نجوم اصفهان مطرح شد:

امکان خالی از سکنه شدن غرب اصفهان
رییس پلیس فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان 
اصفهــان در خصــوص آثــار مثبــت و تاثیرگذار 
پیام رســان های داخلی بر امنیت کاربــران فضای 
مجــازی اظهار کرد: بــا توجه به اینکه ســرور فنی 
این پیام رسان ها در داخل کشــور قرار دارد، ریسک 

اقدامات مجرمانه نیز نیز به شدت پایین آمده است.
سید مصطفی مرتضوی افزود: مسلما کسی که در این 
پیام رسان ها کار می کند، جرأت نمی کند که به راحتی 
درگاه جعلی بانک راه اندازی کند؛ فروشگاه های غیر 
مجاز دایر کند، اطالعات خصوصی مردم را سرقت یا 
برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده و به کسی توهین 
کند؛  چراکــه می داند اطالعات او در ســرور داخل 
کشــور اســت و فرد متضرر برای احقاق حق خود و 
پیشگیری از ادامه جرم می تواند با پیگیری حقوقی 
اقامه دعوا کرده و ســریع تر مجرم را شناسایی کند. 
رییس پلیس فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان 
اصفهان گفت: ایــن درحالی بود که اگر کســی در 

شبکه اجتماعی تلگرام به فرد دیگری آسیب می زد، 
فرد آسیب دیده نمی توانست به اطالعات فرد مجرم 
دسترسی پیدا کند .  وی از کاهش چشم گیر جرایم 
اقتصادی با مسدودسازی پیام رسان تلگرام خبر داد و 
خاطرنشان کرد: از زمانی که این اقدام صورت گرفته، 
میزان جرایــم اخالقی نیز 80 درصــد کاهش پیدا 
کرده است که این خبر بســیار خوبی برای کاربران 

شبکه های اجتماعی به شمار می آید.

رییس پلیس فتای استان اصفهان ازکاهش 80 درصدی جرایم اخالقی در فضای مجازی خبر داد:

امنیت بدون تلگرام

ثبت نام کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۹۷ تمدید شد

وزیر آموزش  و پرورش: 
پیگیر وضعیت معلمان 

بازداشتی هستم
وزیر آموزش  و پــرورش به بازداشــت برخی 
معلمان در تجمع روز پنجشنبه واکنش نشان 
داد. ســید محمد بطحایی در صفحه شخصی 
خود در توئیتــر اعالم کرد:  »از دیــروز پیگیر 
مسائل معلمانی بودم که در تجمع روز پنجشنبه 
حضور داشــته اند«. وی  در ادامه نوشت:» هر 
چند تجمع بدون اخذ مجوز و در شرایط سیاسی 
کشور و دولت کامال به دور از تدبیر و انصاف بود 
ولی با مساعدت نهادهای ذی ربط بخش عمده 
مشکالت برطرف شده است. همچون گذشته 
بر عهد خود هستم و پیگیر مشکالت همکارانم 

خواهم بود«.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه برای حدود۴0 میلیون نفر کارت ملی هوشــمند صادر کرده ایم، گفت: برای سال 97 نیز این 
امکان فراهم شده است که مردم تا پایان سال بتوانند جهت ثبت نام کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

حمید درخشان نیا با بیان اینکه جمعیت باالی 1۵ سال واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند حدود 60 میلیون نفر هستند، اظهار کرد: 
تاکنون حدود ۴3 میلیون نفر پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام داده اند و حدود ۴0 میلیون قطعه کارت صادر و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای سال 97 نیز این امکان فراهم شده که مردم تا پایان سال بتوانند برای ثبت نام کارت ملی هوشمند مراجعه کنند؛ اما به دلیل اینکه در حال 
بهره برداری از کارت ملی هوشمند هستیم و اکثر مردم هم این کارت را دریافت کرده اند؛ بنابراین بایستی کسانی که هنوز برای ثبت نام مراجعه نکردند سریعا 

اقدام کنند. زیرا خدمات الکترونیکی که در حاضر ارائه می شود و خدماتی که قرار است در آینده ارائه شود، نیازمند کارت ملی هوشمند است.

خبر

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
انفجار کپسول گاز در اصفهان 

حادثه آفرید
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از انفجار 
کپســول گاز در یک مغازه شیرینی فروشــی و 

سوختگی 2 نفر خبر داد.
حسن یاردوستی اظهار کرد: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر انفجار کپسول 
گاز در یک مغازه شیرینی فروشی و ایراد خسارات 
و مجروحیت افراد، مامــوران انتظامی منطقه 
مربوطه به محل اعزام شــدند. وی افزود: در اثر 
این انفجار شیشــه های ویترین مغازه شیرینی 
فروشی و مغازه های اطراف تخریب و 2 نفر نیز 
به شدت دچار سوختگی شدند.  فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان گفت: شدت انفجار به حدی 
بوده که شیشه های یک دستگاه خودروی پراید 
پارک شده روبه روی این مغازه نیز شکسته است. 
وی در پایان خاطرنشان کرد : افراد حادثه دیده 
در این اتفــاق توســط مامــوران اورژانس به 

بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شدند.

اولین جشنواره »زندگی 
فلسفی من« برگزار می شود

نخستین جشنواره »زندگی فلسفی من«، ویژه 
دانش آموزان طرح فلســفه در دوره ابتدایی به 
همت بنیاد فرهنگی آموزشــی امام صادق)ع( 
اصفهان با محوریت »هنر خوب زیستن« برگزار 
می شود. مدیرعامل بنیاد فرهنگی امام صادق)ع( 
به محورهای این همایش اشــاره کرد و گفت: 
جایگاه فلسفه در رشــد خالقیت من، جایگاه 
فلسفه در کالس و مدرسه من، جایگاه فلسفه در 
خانواده من و جایگاه فلسفه در شهر من از جمله 
عناوینی است که در این همایش به آن پرداخته 

خواهد شد.
علی فقیه خاطرنشان کرد: عالوه بر نمایش آثار 
دانش آموزان، مراسم اختتامیه ای نیز با حضور 
مســئوالن آموزش پرورش اصفهــان، مدیران 
شهری، معلمان و خانواده های دانش آموزان در 

روز آخر جشنواره برگزار خواهد شد.
گفتنی است، جشنواره بزرگ »زندگی فلسفی 
من« طی ۵ روز از 22 تا 26 اردیبهشت ماه ساعت 
16 تا 19 جاری در دبیرستان دوره اول پسرانه 
امام صادق)ع( اصفهان، واقع در خیابان شــیخ 

صدوق، جنب پل هوایی میر برگزار می  شود.

وداع با خیر مدرسه ساز

مراسم تشیع »حاج محمد سالمتیان« رییس 
ســابق مجمع خیران مدرســه ســاز استان 

اصفهان، روز گذشته برگزارشد.
حاج محمد ســالمتیان، خّیر بنام اصفهانی در 
ســال 1307 در خانواده ای مذهبی در شــهر 
اصفهان متولد شد. از آنجایی که پدر این خیر 
از تجار معروف او عالوه بــر عضویت در هیئت 
امنا مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان 
 طی 2 دوره، هم چنین 2 دوره نیز مســئولیت 
 ریاســت هیئــت مدیــره ایــن مجمــع را 

بر عهده داشت.
پیکر این خیر مدرسه ساز دیروز، از درب منزل 
وی واقــع در خیابان مشــتاق دوم، مقابل باغ 
گل ها، نبش کوچه شماره 10، مجتمع مسکونی 
اصفهان، به طرف باغ رضوان تشییع و در قطعه 

11 به خاک سپرده شد.

اخبار

چهره

فتاهشدار

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اصفهان گفت: کمیته 
امداد اصفهان نزدیک به ۵ میلیارد تومان در ســال 96 برای 
پرداخت بیش از 2۵ هزار کمک موردی به مددجویان و اقشار 
آسیب پذیر هزینه کرد. جالل یزدانی با بیان اینکه کمک به 
نیازمندان و حل مشکالت آنها رســالت کمیته امداد است، 

اظهار داشــت: این نهاد عالوه بر مددجویان تحت حمایت که مســتمری ماهیانه دریافت می کنند به سایر اقشار 
آســیب پذیر نیز بر اســاس ضوابط و آیین نامه های خود خدماتی ارائه می دهد. وی کمک های موردی این نهاد را 
حمایت های فوری و اورژانسی که به شکل بالعوض به مددجویان و نیازمندان پرداخت می شود، دانست و گفت: 
تامین مایحتاج و خرید لوازم ضروری زندگی ازجمله مهم ترین زمینه های پرداخت کمک های موردی این نهاد در 
سال 96 است.معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان با اشاره به پرداخت بیش از 2۵ هزار مورد کمک 

فوری در این سرفصل گفت: کمیته امداد اصفهان نزدیک به ۵ میلیارد تومان در این زمینه در سال 96 هزینه کرد.

کمک ۵ میلیارد 
 تومانی کمیته امداد
 به مددجویان اصفهان

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
با اشاره به مشــکالت مدارس تخریبی استان، تصریح 
کرد: عمده مشــکالت در بخش مدارس تخریبی است 
و این تخریب در واقع ضعف کســی نبــوده بلکه عمر 
ســاختمان مدارس بعد از گذر زمان به پایان رسیده و 

نیاز به بازسازی دارند. محمدحسین سجاد افزود: در استان حدود ۵8 درصد از مدارس تخریبی بازسازی 
شدند که با اعتبارات دولتی و کمک خیرین طی شش سال اعتبار طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده 
به تصویب مجلس رسیده اســت. وی با بیان اینکه در همین مدت میانگین کشور ۴9 درصد است؛ یعنی 
استان اصفهان حدود 9 درصد از میانگین کشــوری باالتر بوده و در این زمینه موفق به بازسازی مدارس 
تخریبی شده اســت، افزود: البته اعتبارات دولتی ثابت بوده است و این فرآیند نشان می دهد که نقش و 

جایگاه خیرین  موجب شده تا وضعیت بهتری را داشته باشیم. 

۵۸ درصد از مدارس 
تخریبی  استان 
بازسازی شده اند

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: برای تربیت انســان ها جز صبر و حوصله و 

حکومت دل بر دل، راه دیگری نداریم.
محمدجواد احمدی در آیین تجلیل از معلمان نمونه 
استان اصفهان اظهار کرد: در این مراسم، معلمان 
نمونه در سراسر استان بر اســاس آرای معلمان و 

شــاخص های آموزش و پرورش انتخاب شده اند و 
مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در یکصد ســال پیش در کشــور ما 
دارالمعلمین راه اندازی و پــس از آن دارالفنون به 
وجود آمد، با این پیشــینه تاریخــی باید گفت که 
در هویت تمامی مراکز علمی مــا رد پای معلمان 

وجود دارد.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: هویت معلم عالوه بر آنچه در آموزه های دینی 
وجود دارد، در تاریخ و فرهنگ نیز قابل درک است 
و هر موقع که معلمان فعل توســعه را صرف کردند 

مسیر رشد و تعالی طی شده است.
احمدی با اشــاره به افتخارات کسب شده توسط 
آموزش و پرورش، خاطرنشــان کرد: کســب رتبه 

اول کشــور و باالترین میانگین دروس نهایی و 23 
عنوان کشوری در بین دختران و پسران، هفت رتبه 
کیفیت بخشی کشــوری در کالس های چندپایه، 
رتبه نخست در مسابقات فرهنگی و هنری، هشت 
رتبه در حــوزه کیفیت بخشــی و همچنین 6 طال 
و ۴ نقره در المپیادهای علمــی و 28 طال در لیگ 
مسابقات علمی، همگی حاصل تالش های معلمان 

استان اصفهان است که به آن افتخار می کنیم.

غالمرضا کریمی در مراسم بزرگداشت مقام معلم و تجلیل از معلمان نمونه استان 
اصفهان، اظهار کرد: راهبرد وزارت آموزش و پرورش کاهش نیروهای ستادی و توجه 
به تحول آموزش در سطح مدارس است؛ اما معلمان تاکنون جایگاه اصلی خود را پیدا 
نکرده اند. وی ادامه داد: امروز ابزارهای آموزشی در دنیا متحول شده و با ادامه این 

روند طی سال های آینده با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل با بیان اینکه باید نگاه جدیدی 
به آموزش و پرورش داشته باشیم، ادامه داد:در دنیای کنونی همه ابزارها متحول 
شده و در صورتی که با این سبک و روش پیش برویم، برای اداره آموزش و پرورش 

با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
وی گفت: حدود 110 نفر از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت از نیروهای 
این وزارت خانه هستند و به طور کلی این مطالبه در دولت و مجلس وجود دارد که 
بودجه ها به سمت این وزارت خانه سوق داده شود. کریمی با بیان اینکه هم اینک 
فرآیندهای جذب نیروهای جدید در وزارت آموزش و پرورش فراهم نشــده است 
اظهار کرد: باید تحول آموزشی در مدارس شــکل بگیرد و تمرکز کار روی معلم 
و مدرسه قرار داده شــود. وی افزود: امروز نه تنها جایگاه واقعی مدرسه در وزارت 
آموزش و پرورش مشخص نشده بلکه مدرسه در جامعه هم به جایگاه واقعی خود 
دست پیدا نکرده است. قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز بین الملل و 
مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش همچنین از افزایش 1۴ درصدی 
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد. وی با بیان اینکه بودجه کل 
کشور 3۴0 هزار میلیارد تومان است، گفت: میزان بودجه آموزش و پرورش از کل 
بودجه کشور، ۴3 هزار میلیارد تومان و معادل 1۴ درصد برآورد شده که در راستای 
حداقل استانداردهای جهانی است.وی با بیان اینکه امکان افزایش 2 برابری بودجه 
وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، افزود:در همه کشورهای دنیا بین 12 تا 20 

درصد بودجه عمومی کشور به آموزش و پرورش اختصاص پیدا می کند.

کریمی افزود : هم اینک امکان تداوم مشارکت های دولتی همانند سال های گذشته 
وجود ندارد و وضعیت دستمزد معلمان از جمله تهدیدهایی است که برای معلمان 

وجود دارد؛ اما امکان افزایش چشمگیر بودجه در آموزش و پرورش وجود ندارد.
قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور 
وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز اعتماد اجتماعی مردم در کشور کاهش پیدا 
کرده ؛ اما مردم همچنان پس از اعتماد به اقوام و نزدیکان، به معلمان اعتماد دارند. 
کریمی گفت: همه ما بابت نداشــتن جایگاه گذشــته معلم در ایران ابراز نگرانی 
می کنیم ولی بر اساس تحقیقی که انجام شــده 38 کشور از ۴8 کشور دنیا به این 
نتیجه رسیده اند که معلمی شغل ارزشمندی است در حالی که بسیاری از ارزش ها 
جابه جا شده و امروزه سلبریتی ها ارزش محسوب می شوند. وی تصریح کرد: در 
نظام آموزش و پرورش کشورهایی مانند روسیه تمامی اختیارات به بخش خصوصی 

واگذار شده است که باید از آن الگو گیری کرد. 
12 تا 19 اردیبهشت هر ســال به عنوان هفته گرامیداشت مقام معلم نام گذاری 
شده است. آیین تجلیل از هزار و 20 نفر از معلمان نمونه استان اصفهان در سالن 

همایش های مرکز خرید سیتی سنتر اصفهان برگزار شد.
در این آیین از ۵0 معلم بازنشســته، 260 معلم نمونه استانی و 710 معلم نمونه 

منطقه ای تجلیل شد.

آموزش و پرورش با کمبود 80 هزار معلم مواجه است
قائم مقام وزیر آموزش و پــرورش در امور بین الملل گفت: این 
وزارت خانه در سالجاری با کمبود 80 هزار معلم مواجه است در 
حالی که تا سه سال آینده 300 هزار نفر از معلمان بازنشسته خواهند شد.

مهرعلیزاده:   در آیین تجلیل از هزار و 20 نفر از معلمان نمونه استان اصفهان مطرح شد: 
اصفهان پایلوت خصوصی سازی 

مدارس شود
استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان به دلیل ظرفیت 
باالی خود، می تواند به عنوان یک پایلوت، خصوصی 
سازی مدارس را بر اســاس سیاست های کلی وزارت 
آموزش و پرورش اجرا کند. محسن مهرعلیزاده در آیین 
تجلیل از معلمان نمونه اســتان اصفهان که در سالن 
همایش های سیتی سنتر اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: عده ای می گویند به صنعت و بخش های دیگر 
نسبت به آموزش و پرورش توجه بیشتری شده است؛ 
البته در یک نگاه کلی باید گفت تا 1۵ درصد برای تامین 
نیاز معلمان با کاهش روبه رو بوده ایــم و در ماه های 
اخیر به دنبال راهکاری برای حل این چالش بوده و به 
دنبال این موضوع هستیم که فراتر از حل این مسئله 
حرکت کنیم. وی اضافه کرد: در حوزه مشارکت تنها از 
چند نیکوکار دعوت می شود که در امر مدرسه سازی و 
آموزش کمک کنند که این ساده ترین راهکار است در 
حالی که باید از راهکارهای پیچیده تری استفاده کرده 
و از تمامی مردم برای تامین درآمدهای پایدار مدارس 
بهره برد. اســتاندار اصفهان گفت: در ابتدای انقالب با 
اقدامات نامناسب، دید منفی به مدارس غیر انتفاعی 
ایجاد شد؛  اما در دنیا بخش عمده آموزش را بر عهده 
بخش خصوصی گذاشته شده و سیاست های کلی آن 
را تنظیم می کنند و میــزان باقی مانده را دولت انجام 
می دهد. وی ادامه داد: استان اصفهان به دلیل ظرفیت 
باالی خود، می تواند به عنوان یک پایلوت، خصوصی 
سازی مدارس را بر اســاس سیاست های کلی وزارت 
آموزش و پرورش اجرا کند و در ســطح کشور مطرح 

باشد تا مشکالت موجود برطرف شود.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان:
حکومت دل بر دل تنها راه تربیت انسان هاست

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2414 | May  12,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2414 | شنبه 22 اردیبهشت 1397 | 25 شعبان 1439

سیســتم ایمنی، اولین سیســتم دفاعی بدن تان 
است. از آنجایی که سیستم ایمنی شما فعالیت های 
زیادی انجام می دهد تا شما را از بیماری ها مصون 
نگه دارد، حفظ سالمت و قدرت آن اهمیت زیادی 
دارد.در واقع یک سیستم ایمنی ضعیف، بدن را در 
برابر میکروب ها و باکتری هایی که ممکن است هر 
روز با آنها روبه رو شوید بی دفاع می گذارد و شما را 
مســتعد ابتال به انواع بیماری ها می کند. هر کسی 
با سیستم ایمنی متفاوتی از جهت قدرت و ضعف 
متولد می شــود و  بعضی ها نسبت به بقیه سیستم 
ایمنی قوی تری دارند.موارد زیادی وجود دارد که 
می تواند به سیستم ایمنی شــما آسیب زده و آن 
را تضعیف کند. سیگار کشــیدن و قرار گرفتن در 
معرض دود، استنشاق دود، چه تنباکو و چه چوب، 
تاثیر مستقیمی بر سیستم ایمنی دارد. دود سیگار، 
تولید سیتوکین های پیش التهابی زیادی را افزایش 
داده و حتی واکنش های بیش از حد شدید سیستم 
ایمنی را افزایــش می دهد و حالت خــود ایمنی 
ایجاد می کند. مطالعه ای در ســال 2014 پرده از 
این حقیقت برداشته که دود سیگار دارای تاثیرات 

immuno� )سرکوب کننده سیستم ایمنی 
suppressive effects( است.

قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش خورشید 
برای پوست و ســالمت عمومی مضر است و برای 

همین بسیاری از افراد به طور کامل از نور خورشید 
پرهیز می کنند؛ اما با این کار به سیستم ایمنی خود 
آسیب وارد می کنند. نور خورشید کمک می کند تا 
سیستم ایمنی، خودش را بازسازی کند. وقتی در 
معرض نور خورشید قرار می گیرید، بدن ویتامین 
D می ســازد که برای عملکرد درست سلول ها  که 
مدافع سیســتم ایمنی هســتند الزم است. ضمنا 
ویتامین D نقش مهمی در متابولیســم کلسیم و 

استخوان دارد.
استفادهنادرستازآنتیبیوتیکها

آنتی بیوتیک ها، اساس داروهای امروزی هستند؛ 
اما استفاده  نادرست از آنها می تواند عوارض جانبی 
ناخواســته به جا بگذارد، ماننــد ناراحتی معده و 
اسهال و حتی واکنش آلرژیک. اســتفاده  مکرر و 
نامناســب از آنتی بیوتیک ها می تواند به سیستم 
ایمنی نیز لطمه وارد کند. اســتفاده  نادرســت از 
آنتی بیوتیک ها می توانــد موجب مقاومت به آنتی 
بیوتیک شــود؛یعنی آنتــی بیوتیک هایی که در 
گذشته کارســاز بودند دیگر در برابر باکتری ها و 
سایر میکروب ها عملکردی ندارند  و ممکن است 
برای درمان نیاز به دوزهای باالتر آنتی بیوتیک یا 
آنتی بیوتیک های قوی تر باشد که طبیعتا عوارض 
حانبی شدیدتری خواهد داشــت.آنتی بیوتیکی 
را که برای شما تجویز نشــده است مصرف نکنید. 
اگر پزشک تان برای شما آنتی بیوتیک تجویز کرد، 
دوره  درمان را کامل کنید. همیشــه از پزشک تان 

در مورد عوارض جانبی دارو سوال کنید و 

هرگز برای عفونت های ویروسی آنتی بیوتیک 
مصرف نکنید چون در مقابل ویروس ها کارساز 

نخواهند بود.
نادیدهگرفتنبهداشتفردی

اهمیت ندادن به بهداشت فردی تاثیر مستقیم بر 
سیستم ایمنی دارد. ســبک زندگی غیر بهداشتی 
بدن شما را در معرض میکروب های مضر قرار داده 
و آن را مســتعد عفونت ها و بیماری ها می کند. از 

سویی دیگر، بهداشت مناسب با حذف میکروب ها 
و باکتری ها، شــما را از بیماری ها و عفونت ها دور 
نگه می دارد. باید همیشــه به یاد داشــته باشید 
که ویروس هــا و باکتری هــا همه جا هســتند و 
هرگز فرصتی را برای حمله به بدن شــما از دست 
نمی دهند؛ اما بهداشــت زیاده از حد هم می تواند 
تاثیر منفی بر سیســتم ایمنی بگذارد. مطالعه ای 
در ســال 2006 نشــان داد بچه هایی که ابدا در 
معرض ویروس هــا و باکتری ها قــرار نمی گیرند، 
بیشتر در معرض بیماری های خود ایمنی هستند. 
عادات فردی مانند مســواک زدن دندان ها دوبار 
در روز، شســتن دســت ها پیش از غــذا، کوتاه و 
مرتب نگه داشــتن ناخن ها، هر روز دوش گرفتن، 
مصرف غذاهای خانگی و شســتن لباس ها به طور 
مرتب می توانند از شما در برابر عفونت ها به خوبی 

مراقبت کنند.
استفادهازمحصوالتبهداشتیوآرایشی

سمی
خیلی از افــراد عادت دارند هــر روزاز محصوالت 
آرایشی و بهداشتی استفاده کنند. بسیاری از این 
محصوالت مانند شوینده های 
بدن، لوسیون ها، شامپوها، 
عطرهــا و حتــی خمیر 

دندان ها، بسیار سمی بوده و دارای مواد شیمیایی 
هستند که می توانند سیستم ایمنی را ضعیف کنند. 
تاثیر استفاده از چنین محصوالتی روی پوست یا 
پوست سر بیشــتر از آنچه که فکر می کنید، است. 
مواد شــیمیایی مضر از طریق پوست بدون هیچ 
فیلتری جذب خون می شــوند و تاثیر مستقیم بر 
عملکرد سیســتم ایمنی می گذارند.مطالعه ای در 
سال 2003 نشان داده استفاده  مکرر از محصوالت 
بهداشــتی بر پایه  الکل منجر به از دســت دادن 
الیه ی دفاعی طبیعی پوســت می شود، در نتیجه 
فرد در معــرض باکتری ها، ویروس هــا و کپک ها 

قرار می گیرد.
نداشتنتحرکبدنی

اگر عادت دارید بیشــتر روز را یک جا بنشینید و 
در برنامه  روزانه تان ورزش جایی ندارد، سیســتم 
ایمنی تان را تحت تاثیر قرار می دهید. ورزش در حد 
متعادل، پشتیبان سیستم ایمنی است. طی ورزش، 
جریان خون بیشتر شده و در نتیجه دفع ضایعات 
از بدن بهتر صورت می گیرد. جریان خون مناسب 
حتی می تواند جریان آنتی بادی ها و ســلول های 
ســفید خون را که برای مبارزه بــا عفونت ها مهم 

هستند بهبود ببخشد.
ننوشیدنآبکافی 

آب رســانی به بدن برای سالمت عمومی و تقویت 
سیستم ایمنی مهم اســت. بدن و سیستم ایمنی 
بــدون آب، عملکرد مناســبی نخواهند داشــت. 
نوشیدن آب کافی به سیستم ایمنی کمک می کند 
با عفونت ها مبارزه کند؛ همچنین آب کافی می تواند 
ســموم مضر و ضایعات را از بدن دفع کند که این 
هم برای عملکرد سیســتم ایمنی سودمند است.

ننوشــیدن آب کافی باعث دهیدارته شــدن بدن 
می شود که برای سیســتم ایمنی ضرر دارد. طبق 
مطالعه ای در ســال 2012، دهیدراته شدن بدن 

موجب سرکوب سیســتم ایمنی می شود. هر 
فرد ســالمی باید دســت کم 8 لیوان در 
روز آب بنوشد؛ اما نیاز به آب بسته به 
شرایط آب و هوایی، میزان فعالیت 
بدنی و ســالمت عمومی می تواند 

متغیر باشد.

منزل
کافه 

کارهاییکهبهسیستمایمنیآسیبمیرساند
پیشنهاد سردبیر:

موادالزم:
سودای  سرد: 2 لیوان، میوه آناناس: 300 گرم

یخ: 2لیوان، شکر: 2قاشق غذاخوری
برگ نعنای تازه: 1۵ تا 20 برگ

رنگ سبز خوراکی: چند قطره
لیموترش تازه: 2 عدد

روشتهیه:
ابتدا آب لیمو ترش ها را گرفته و از صافی رد می کنیم تا بدون هســته باشند. تمامی مواد 

شده داخل پارچ میکسر ریخته و وقتی را به همراه آب لیموترش آماده 
نوشــیدنی را داخل لیوان های که نعنا هــا کامال ریز شــدند، 

تک نفره تقسیم و سرو می کنیم.

موهیتوی آناناس

سدر
سدر، جزو گیاهان جادویی است که برای نرم و شفاف شدن پوست و درمان شوره سر و ریزش مو معجزه می کند و  از گیاهانی است که در طب سنتی به آن قابض 
می گویند. همین خاصیت سدر باعث فشردگی و تقویت اعضا می شود و در اصل اعضا را از سستی و شــلی درمی آورد. برای بهبود جای زخم هم می توان از 
سدر استفاده کرد؛  البته اگر جای زخم عمیق باشد نمی توان چندان امید داشت. اگر زیادی الغر هستید و می خواهید کمی چاق شوید بهتر است روی ریشه 
سدر حساب کنید. ریشه گیاه سدر را با آب بجوشانید تا به رنگ قرمز دربیاد بعد آن را نوش جان کنید. این معجون باعث چاقی می شود و برای افرادی که الغر 

شیهستند و می خواهند چاق شوند، استفاده می شود.
ربا
طا
ع

خستگیهاییازجنسزنانه

خســتگی به عنوان یک بیماری خاموش در حال 
پیشــروی در میان افراد جامعه به خصوص زنان 
اســت. بر اســاس آمار  حدود 10الی 20درصد 
افراد، مبتال به خستگی مفرط هستند؛ همچنین 
خستگی مفرط حدود چهار برابر در خانم ها بیشتر 
از مردان مشــاهده می شــود؛ اگرچه خستگی به 
خودی خود یــک بیماری یا نقص در ســالمتی 
نیست؛ اما می تواند نشــانه های مشکالت جدی 
روحی و جســمی در افراد باشــد. این مسئله به 
ویژه در میان زنــان ایرانی رو به افزایش اســت و 
چه در میان شــاغالن و چه در میــان زنان خانه 
دار مشــاهده می شــود. با توجه به ریشــه های 
بیولوژیک این مشکل شدت خســتگی به میزان 
فعالیت بدنی ربطــی نخواهد داشــت؛ هر چند 
 در دراز مدت به شــدت این عامــل را تحت تاثیر

 قرار می دهد.
عصبانیمیشومچونخستهام

عصبانیــت یکی از اصلــی ترین پس لــرزه های 
خستگی های دائمی در زنان است؛ البته که همه  
ما گاهی عصبانی می شویم. عصبانیت ویژگی منفی 
و بسیار مخربی اســت که می تواند به خودمان و 
اطرافیان آسیب بزند و حتی گاهی منجر به عواقبی 
جبران ناپذیر خواهد شد. احســاس خستگی در 
زنان به دلیل طیف گسترده وظایف شبانه روزی 
که دارند می تواند بسیار ناراحت کننده باشد و آنها 
را عصبی کند این مسئله در نهایت می تواند زنان 

را به سوی افسردگی های پیش رونده سوق دهد.

خستگی؛عالمتهشداردهندهکارکرد
بدن 

 بــر خــالف بــاور عمومــی خســتگی تاثیرات 
گســترده ای روی ارگان های مختلف بدن دارد. 
خســتگی  بر حافظه تاثیرگذار اســت  و عالوه بر 
تمرکز، حافظــه کوتاه مدت را نیز دچار مشــکل 
می کند؛ همچنین فرد به علت خســتگی ممکن 
اســت ســردرد و درد در مفاصــل یا ســرگیجه 
 داشته باشد. این مســئله حتی روی خواب تاثیر 

 می گذارد و ممکن اســت منجر بــه بی خوابی و 
یا بالعکس بی خوابی منجر به خســتگی شود. از 
لحاظ روانی خستگی یکی از اصلی ترین نشانه های 
افسردگی است. عالوه بر آن بیماری های جسمی 

مانند کم خونــی، کمبود برخــی از امالح به ویژه 
کمبــود روی، کمبود منیزیم و کمبــود ویتامین 
D از علل دیگر ابتال به خســتگی  مفرط اســت. 
عالوه بر آن گاهی خســتگی ممکن اســت نشانه 
بیماری های پنهانی نیز باشــد موارد ناشــناخته 
دیابت نــوع2،  کاردیومیوپاتی یــا تیروئید همه 
 می تواننــد از دالیــل این کســالت همیشــگی

 باشند.
تغذیهرادررفعخستگیجدیبگیرید

اصالح تغذیه از اصلی ترین نســخه هایی است که 
می توان برای رفع خســتگی تجویز کرد. افرادی 
کــه در برنامه غذایــی خود از کافئیــن، غذاهای 
چرب و ســبزیجات کمتری اســتفاده می کنند 

در معرض ابتال به خســتگی مفرط قــرار دارند. 
کافئین بر خالف اسم و شهرتش یکی از اصلی ترین 
 علل بروز خســتگی به خصوص در خانم هاست.

 به رغم باور رایج قهوه و مشتقات آن در اثر مصرف 
 بی رویه موجب خســتگی های مزمــن در بدن

 می شود.محققان معتقدند هر نوع تالش برای رفع 
خستگی با مصرف بیشتر کافئین، وضعیت را بدتر 
می کند. راه حل این است که کافئین را تا حد ممکن 
از برنامه غذایی خــود حذف کنید. نه تنها کافئین 
بلکه کاکائو، چای و بعضی از داروهای حاوی کافئین 

نیز می تواند باعث خستگی بدون دلیل شود.
بهبدنتانفرصتبیدارشدنبدهید

تحرک از جمله اقداماتی اســت که مــی تواند در 
صورت نبود هیچگونه علت درونی برای خستگی 
و یا به عنوان یک راه خــوب و مکمل برای درمان 
بیمارهایی با عوارض خستگی به کار برده شود. دکتر 
رابرت روزنبرگ، متخصص خواب، توضیح می دهد 
که قرار گرفتن در معرض نور خورشید دو ساعت 
پس از طلوع خورشید سیگنال های قدرتمندی را 
به ســاعت بیولوژیک بدن شما مخابره می کند که 

اکنون وقت بیدار شدن است.
در نتیجه بدن شــما نه تنها هوشــیارتر می شود 
بلکه به احتمال زیاد، همان شــب دیرتر احساس 
خواب آلودگــی خواهید کــرد. انجــام حرکات 
کششــی در طــول روز و انجــام اعمالــی مانند 
ضربه زدن به برخــی از نقاط بــدن  مانند باالی 
مچ ها موجــب خواهد شــد عملکــرد حرفه ای 
 بدن افزایش پیدا کند و میزان انــرژی را افزایش 

دهد.

اهمیت بودن سبزی پای ســفره، بر کسی 
پوشــیده نیســت. در این مقاله به شــما 
می گوییم که سبزی چگونه کمک می کند 
که از سرطان ایمن باشــید.در موادغذایی 
مواد مضر و سرطان زا وجود دارد، این مواد 
آثارشــان را در روده اعمــال می کنند در 
این بین ســبزی زمان عبور غــذا را از لوله 
گوارش و جذب این مــواد را کمتر می کند. 
ســبزی ها و میوه ها، محتــوی نوعی مواد 
سلولزی هستند که فیبر نامیده می شوند . 
امروزه کلیه محققان علوم تغذیه و پزشکی 
 به این نتیجه رسیده اند که مصرف میوه ها و

 سبزی ها موجب کاهش بروز سرطان روده 
بزرگ می شود.

 بدیــن ترتیــب کــه مــواد فیبــری بــا 
در دســتگاه  غــذا  تســریع حرکــت 
گوارش، ســرعت تخلیــه روده را افزایش 
می دهنــد کــه این امــر موجــب کاهش 
 تماس مــواد ســرطان زا با دیــواره روده 

می شود. یک مطالعه نشــان داد در افرادی 
که مســتعد ابتال به ســرطان روده بوده اند 
مصرف روزانه ســیزده گرم ســبوس گندم 
به مدت 8 هفته، رشــد بدخیم سلول های 
روده را کاهش داده است؛ همچنین مصرف 
فیبر، میزان  ابتال به سرطان سینه را در زنان 
کاهش می دهد چون مانع از جذب استروژن 
اضافی در ســلول های ســینه می شــود.

متخصصان تغذیه ، مصــرف روزانه 2۵ گرم 
مواد فیبری را توصیه می کنند که از بهترین 
منابع فیبری، ســبوس گنــدم، لوبیا قرمز، 
لوبیا سفید، لوبیا ســبز و حبوبات دیگرمثل 
نخود و عدس، آرد کامل گنــدم و نان ها و 
شیرینی های تهیه شــده از آن، همچنین 
آلو، سیب، مرکبات و هویج هستند. کسانی 
که ســبزیجات زیادی مصرف مــی کنند با 
دریافت بیشتر موادی به نام  فیتوکمیکال ها، 
 مقاومت بیشــتری در برابر ابتال به سرطان

 دارند. 

ویروس باستانی HTLV�1، ساکنان مناطق 
مرکزی استرالیا را آلوده کرده است؛ پزشکان 
ضمن اعالم هشــدار در مورد شــیوع این 
عفونت ویروسی، خواستار تالش های جهانی 
برای جلوگیری از گســترش آن شده اند.به 
 ،HTLV�1 گزارش ســالمت نیوز ؛ ویروس
یک ویروس باســتانی اســت که DNA آن 
 Andean در مومیایی های 1۵00 ســاله
شناسایی شده است. این ویروس از مادر به 
کودک )از طریق شیر مادر(، رابطه جنسی به 
ویژه روابط محافظت نشــده، تماس با خون 
از جمله انتقــال خون، قابل انتقال اســت. 
این ویروس کــه گاهی اوقات پســرعموی 
ویــروس اچ آی وی )HIV( نیــز گفته می 
 شود، با مشکالت جدی ســالمت از جمله

عصبــی،  سیســتم  هــای  بیمــاری   
آســیب ریه موســوم بــه برونشــکتازی 
)bronchiectasis( و تضعیف سیســتم 
ایمنی در ارتباط است.بســیاری از پزشکان 
از جمله کاشــف این ویروس باســتانی در 
4 دهه قبل، از اقدامات محــدود در زمینه 
پیشگیری از گسترش شــیوع این ویروس، 
آزمایش و درمان HTLV�1 ابــراز نگرانی 
کرده اند. ایــن ویروس می توانــد منجر به 
بروز لوسمی و لنفوم شود. دکتر رابرت گالو 

)Robert Gallo(، مدیــر علمی شــبکه 
جهانی ویــروس و مدیر موسســه ویروس 
شناسی در مدرسه پزشکی دانشگاه مریلند 
)آمریکا( که آزمایشــگاه وی برای نخستین 
بار موفق به کشــف ویروس HTLV�1 در 
سال 1979 شد، تاکید کرد: تاکنون تالش 
جدی برای توســعه واکســن مقابله با این 
ویروس، بــه جز تحقیقات اندکــی در ژاپن 
صورت نگرفته اســت. این ویروس درحال 
گســترش در استرالیاســت و به اقدامات 
 فوری در زمینــه پیشــگیری و درمان نیاز 

داریم.
HTLV� تنها چند سال پس از کشف ویروس
1، گالو و همکارانش موفق به کشف ویروس 
اچ آی وی )HIV( شدند. ویروس اچ آی وی 
به دلیل ســرعت باالی انتقال، بیشتر مورد 
توجــه محققان و پژوهشــگران قرار گرفت 
و تحقیقات زیــادی در مــورد این ویروس 
تاکنون انجام شده اســت؛ اما تحقیقات در 
مورد ویروس HTLV�1 بسیار محدود بوده 
اســت.درحال حاضر ویروس HTLV�1 در 
تعدادی از کشــورهای مختلف جهان دیده 
می شود؛ اما شــیوع اصلی آن در استرالیا و 
 به ویژه در میان بومیان این کشــور گزارش

 شده است.

هشدار در مورد شیوع یک ویروس باستانی

  سبزی
 چگونه باعث جلوگیری از سرطان می شود؟

کار هایی که به سیستم ایمنی آسیب می رساند

مرضیهمحبرسول
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واکنش »مورینیو« به درگیری 
پوگبا و بازیکن وستهام

سرمربی پرتغالی »منچستریونایتد«، به جدال 
فیزیکی هافبک فرانســوی تیمــش و بازیکن 
وســتهام در لندن واکنش 
طنز آمیــزی نشــان 
داد.»ژوزه مورینیو«، 
سرمربی شیاطین 
ایــن  ســرخ در 
باره گفت: داشــتم 
صحنه هــای آن اتفاق 

نــگاه  می کــردم؛ لحظه رودررو شــدن را 
پوگبا و نوبل شبیه زمانی اســت که دو دوست 

صمیمی به یکدیگر نگاه می کنند!
 آخر بــازی هــم دو بازیکــن یکدیگــر را در 
آغوش گرفتنــد، روی یکدیگر را بوســیدند و 
پیراهن های شــان را با هم عوض کردند. همه 
چیز خوب بود. دو تیم بازی جنگنده ای کردند. 
ما یک امتیاز می خواستیم تا نایب قهرمان شویم. 
حریف امــا هیچ چیزی الزم نداشــت چون در 
بازی قبلی اش برابر لسترســیتی به چیزی که 
می  خواست رســیده بود. با این حال آنان آمده 

بودند تا پیروز میدان را ترک کنند.

وقتی پهلوانی در»کشتی« جایش را به 
عربده کشی می دهد!

پیشنهاد سردبیر:

به گفته مســئوالن فدراســیون فوتبال، شرکت 
آدیداس نمی تواند محصوالتش را وارد ایران کند.

فدراســیون فوتبال در توضیح اینکه چرا نتوانسته 
با آدیداس قرارداد اسپانســرینگ ببندد، ناتوانی 
خود را همواره این گونه توجیه می کند که با وجود 
تعرفه های باال و مقررات دست وپاگیر کشور برای 
واردات پوشاک خارجی، شــرکتی مثل آدیداس 

نمی تواند محصوالتش را وارد کند و بفروشد؛ برای 
همین هم اسپانســرینگ تیم ملی برایش توجیه 

اقتصادی ندارد.
برای رد این اســتدالل، فقط کافی اســت به یکی 
از فروشــگاه های رســمی آدیداس در تهران سر 
بزنید. انواع و اقسام مدل های پیراهن های تیم های 
مختلف ملی و باشــگاهی که این کمپانی آلمانی 

اسپانسرشــان اســت در این فروشــگاه ها عرضه 
شده اند. 

وقتی در یکی از این فروشــگاه ها در شمال تهران 
ســراغ پیراهن تیم ملی فوتبال ایــران را گرفتیم 
فروشنده با ابراز شرمندگی توضیح داد که پیراهن 
تیم ملی »تمام شده«! در ادامه هم گفت، می توانیم 
چند هفته دیگر که بار جدید می رســد، دوباره سر 

بزنیم.
 با این حساب، عجیب است که چگونه فدراسیون 

نتوانســته آدیــداس را مجــاب به یک قــرارداد 
اسپانسرینگ کند و پوشاک مورد نیاز تیم ملی را از 

این شرکت خریده است!
 این ناتوانی فدراســیون موقعی دردناک تر شد که 
مدیر بازاریابی اش چندی پیش لو داد که در قرارداد 
خرید از آدیداس، حتی خبــری از آن چند درصد 
کمیســیون که ظاهرا قرار بود آدیــداس از محل 
فروش هــر پیراهن  تیم ملی به فدراســیون بدهد 

هم نیست.

وقتی پیراهن تیم ملی در فروشگاه های »آدیداس« تمام می شود!

فوتبال جهان

جلسه سری »نیمار« در پاریس
نیمار در پاریس مالقاتی بــا مدیر برنامه هایش 
داشــته و از او خواسته 
شــرایط پیوستنش 
به»رئــال مادرید« 
را فراهــم کند. او 
گفته که به بارســا، 
بایرن یا لیگ انگلیس 
نمی  رود.ایــن طور به 
نظر می  رســد که آینده نیمــار در تیم فوتبال 
پاری ســن ژرمن نخواهد بود و پدرش اقداماتی 
برای انتقال او به رئال مادرید انجام داده اســت. 
طبق گــزارش مطبوعات اســپانیایی دو هفته 
پیش نیمار به همراه پدرش در پاریس مالقاتی 
با پینی زهاوی داشــته و درباره منتقل شدنش 
به مادرید با او صحبت کرده است.  زهاوی یکی 
از افرادی بوده که در انتقال نیمار به پاری  ســن 
ژرمن نقشی چشم  گیر داشــته است و توانسته 
گران ترین انتقال تاریخ را رقــم بزند. حاال هم 
نیمار از او خواسته شرایط بازی کردنش در کنار 

»کریستیانو رونالدو« را فراهم کند .

»رونالدو« تهیه کننده سریالی 
فوتبالی می  شود

کریستیانو رونالدو، قصد ســرمایه گذاری روی 
ســریالی مربــوط به 
فوتبــال را دارد که 
قرار است در شبکه 
اجتماعی فیسبوک 

پخش شود.
»کریستیانورونالدو« 
درصدد است سریالی مربوط 
به فوتبال تولید کند که البته پخش آن منحصرا 
در اختیار فیســبوک خواهد بود. این ســریال 
نوشته »لیز گارســیا« و »جوش هارتو« است و 
موضوع آن درباره تیم فوتبال زنانی متشکل از 
مدرسه  ای در نیویورک است. موفقیت این تیم به 
خاطر رابطه خوب بین بازیکنانی است که همه از 
قومیت های مختلف و طبقات اجتماعی مختلف 
هستند. »گارســیا«و»هارتو« درکنار رونالدو 
تهیه  کنندگان این برنامه هستند. رونالدو پیش 
از این گفته بود که به چنین اقداماتی عالقه دارد. 
او در اوقات بیکاری ترجیح می دهد برنامه های 
تلویزیونی خوب تماشــا کند و حاال هم مدعی 
شده تهیه کننده این سریال بودن، تجربه جالبی 

خواهد بود.
  قاب روز

رونمایی از لباس تیم ملی در جام جهانی
مراســم رونمایی از البســه رســمی تیم ملی فوتبال کشــورمان برای رقابت های جام 
جهانی ۲۰18 روســیه پنجشنبه ۲۰ اردیبهشــت  درهتل اســپیناس پالس برگزار شد. 
»مهدی تاج«رییس فدراسیون فوتبال واعضای هیئت رییسه، »کارلوس کی روش« سرمربی 
تیم ملی کشورمان، »رضا افتخاری« مدیرعامل استقالل، »حمیدرضاگرشاسبی« سرپرست 
باشگاه پرسپولیس و نمایندگان سفارت های اسپانیا و روسیه در این مراسم حضور داشتند.

 »علی قلی زاده«، مهاجم تیم ملی فوتبال کشــور درپاســخ به این 
پرسش که: »با توجه به آقای گلی علیرضا جهانبخش در لیگ هلند 
و حضور دیگر مهاجمان شاخص درتیم ملی، چقدرشانس حضور 
درلیست اصلی را دارید؟«، تصریح کرد: درهر تیمی رقیبی سرسخت 
وجود دارد؛ تالش می کنم جزونفرات اصلی تیم ملی برای مسابقات 

جام جهانی باشم.

 می خواهم جزو افراد اصلی در جام جهانی باشم

افتخــاری مدیرعامــل اســتقاللی ها دربــاره آخریــن وضعیت 11
»داریوش شجاعیان« می گوید: با توجه به اینکه داریوش شجاعیان 
درهفته های ابتدایی فصــل آینده دوره نقاهــت و دوری از تمرین 
را پشت ســر خواهد گذاشــت، از لیســت تیم برای نیم فصل اول 
خارج می شــود و در نیم فصل دوم بعد از پشت سر گذاشتن دوران 

مصدومیت، بار دیگر  به لیست استقالل اضافه خواهد شد.

مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی »کشتی آزاد« و »فرنگی«، درشرایطی برگزارشد که اتفاقات 
ناخوشایندی در روز پنجشنبه رخ داد؛ جایی که »ســعید عبدولی« و» ایمان انصاری «که در وزن 87 
کیلوگرم کشتی فرنگی به مصاف هم رفته بودند با هم درگیر شدند و کتک کاری کردند! این درگیری تنها 
محدود به تشک کشتی نبود؛ این دو کشتی گیر در بیرون از تشک و حتی در رختکن هم به جان هم افتادند 
و در این بین دوستان و اقوام شان هم وارد این ماجرا شدند؛ شاید اگر دخالت نیروی انتظامی نبود اتفاقات 
بدتری رخ داد. عبدولی پیش از این نیز سابقه حاشیه سازی در مسابقات داخلی و بین المللی را داشته و 
نشان داده که بیشتر از اینکه تمرکز خود را روی مسائل فنی بگذارد، به دنبال حاشیه است. عدم حضور در 
مسابقات انتخابی و اردوهای تیم ملی، فحاشی در المپیک ۲۰16 و... اتفاقاتی بوده که در سالیان گذشته 

توسط عبدولی رقم خورده است.
نکته تاسف آورتر اینکه حاشیه های مســابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی تنها محدود به درگیری 
سعیدعبدولی با ایمان انصاری نبود؛ درگیری سامان عبدولی برادر سعید با محمد نوربخش و پرتاب اشیا 
به داخل تشک کشتی توسط برخی تماشاگران حامی یدا... محبی در نوبت مسابقات عصر روز گذشته 

اتفاقاتی بود که خاطرات زشتی برای اهالی ورزش رقم زد.
کسب مدال در میادین بین المللی ارزشمند است؛ اما حفط اخالقیات و دوری از حاشیه ها به مراتب جایگاه 
باالتری نسبت به کسب عناوین و مدال دارد. انتظاری که از فدراسیون کشتی می رود این است که به دور از 
هر گونه مصلحت اندیشی، برخورد جدی با هر کشتی گیری که برای خود حاشیه امنی تصور و بی اخالقی 

می کند، داشته باشد. در غیر این صورت باید انتظار داشت که اتفاقات بدتری هم رخ دهد.
کشتی ورزشی است که در آن اخالق و منش پهلوانانه حرف اول را می زند و این ورزش به ورزش پهلوانی 
معروف است اما نتیجه گیری باعث شده بسیاری از بی اخالقی ها به کشتی ورود کند؛ در حالی که این رشته 

قداست زیادی دارد و عربده کشی و گردن کشی جایی در آن ندارد.

نام »شجاعیان« از لیست استقالل خارج می شود
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وقتی پهلوانی در»کشتی« جایش را به عربده کشی می دهد! تمجید»لوپتگی« از دو 

سرمربی پیشین اسپانیا
سرمربی تیم ملی اسپانیا از دو سرمربی پیشین 
این تیــم تمجیدکــرد و 
و  او  گفت،رویــای 
شاگردانش، بزرگ 
نگاه داشتن اسپانیا 

است. 
»خولــن لوپتگی« 
درایــن بــاره  اظهار 
داشت: تنها می توانیم از دل بوسکه، بابت کارهایی 
که برای تیم ملــی فوتبال اســپانیا انجام داده 
تشکر کنیم و درمورد آراگونس نیز این موضوع 
صدق می کند. آنان اسپانیا را به سطح باالیی از 
فوتبال جهان ســوق دادند؛ جایگاهی که هرگز 
پیش از آن به آن نرسیده بود. سرمربی اسپانیا 
صحبت های خود را این گونــه تکمیل کرد: به 
دســتاوردهای دل بوســکه و آراگونس افتخار 
می کنیم، اما نمی خواهم مقایسه ای کنم. اکنون 
تیم ملی متفاوتی داریم و سعی می کنیم مسیر 

خودمان را دنبال کنیم. 

پیشخوان

رحمتــی: باخت مقابل 
»ذوب آهن« ناعادالنه بود

 چقدر بدشانسی آقای 
شفر!

مجیدی تیم امید را در 
حد دستیاری ندید، فرهاد 

نه را گفت!

فرنگی ایران درآســیا 
یک پلــه ســقوط کرد، 
دوپینگ کشتی گیر طالیی

اخبار ورزشــی خبری منتشــر کرده که نــه تنها برای 
»وینفردشفر« و استقاللی ها بسیار نگران کننده است، بلکه 
می تواند دغدغه های کارلوس »کی روش« را هم بیشتر از 
قبل کند. اینکه امید ابراهیمــی احتماال جام جهانی را از 
دست خواهد داد. بخش های مهم این خبر را نقل می کنیم: 

» نزدیک به 35 روز تا شــروع اولین بازی ایران در جام جهانی  باقی  مانده و بعید به نظر می رســد امید حتی 
برای آن مسابقات آماده شود. طبیعتا اگر او در اردوهای آماده سازی غایب باشد، شانسی هم برای رسیدن به 
جام جهانی  ندارد. پزشکان به امید گفته اند ترک برداشتن استخوان حتی از شکستگی هم بدتر است، به همین 
دلیل زمان نسبتا زیادی می برد تا پایش به طور کامل مداوا شود. اگر این شایعات درست باشد، امید در شرایطی 
جام جهانی  را از دست می دهد که قرار بود کارلوس در بازی اول مقابل مراکش از او در ترکیب استفاده کند.«

 »فرمانده«
 جام جهانی را 
از دست داد؟

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در واکنش به این 
شایعه که آیا باشگاه ذوب آهن با جواد نکونام مذاکره ای 
داشت است، اظهار داشت: عزت و شرافت ورزشی خود 
را یک شبه و از ســر راه پیدا نکردیم که یک شبه حراج 
کنیم! ما به تعهدات خودمــان در همه زمینه ها پایبند 

هستیم و قلعه نویی کماکان سرمربی ماست. »ســعید آذری« ادامه داد: مثل همیشه با تمام وجودمان از 
قلعه نویی حمایت می کنیم و مطمئنم قلعه نویی فصل بعد هم سرمربی ما خواهد بود. مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن در پایان تاکید کرد: ما به هیچ گزینه ای غیر از قلعه نویی فکر نمی کنیم.گفتنی است، دیگرتیم 
اصفهانی نیز به دنبال انتخاب قلعه نویی برای هدایت نیمکت »زردپوشان« است و نتیجه دیدار ذوب آهن 

با استقالل در سه شنبه آینده تکلیف سرمربی دو تیم اصفهانی را مشخص می کند.

اطمینان آذری از 
ماندن »قلعه نویی« در 
ذوب آهن

شام آخر ۱۵ 
غول فوتبال جهان در 

»جام جهانی«  
یک ســایت فرانســوی به معرفی بازیکنان 
شــاخصی پرداخت که در روســیه آخرین 
حضورشان را در جام جهانی تجربه می کنند.

در فاصله حدود یک ماه تــا آغاز جام جهانی 
۲۰18 روسیه، لیســت نهایی 3۲ تیم حاضر 
در این رقابت ها کم کم در حال مشخص شدن 
است، اما در این میان ســتاره هایی هستند 
 کــه آخریــن جــام جهانی شــان را تجربه 

می کنند. 
ســایت فرانســوی »BeSoccer« بــه 
معرفــی 15 بازیکن شــاخصی پرداخت که 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطــر حضور نخواهند 

داشت.
آندرس اینیستا )اسپانیا(،الکساندر کوالروف 
)صربستان(، ســامی خدیرا )آلمان(، رادامل 
فالکائــو )کلمبیا(، یلی کابایــرو )آرژانتین(، 
تیم کیهیل )اســترالیا(، گوئررو )پرو(،اسام 
الحداری )مصر(، دنی آلوس )برزیل(، استفان 
لیخشتاینر )سوئیس(، پپه )پرتغال(،جرارد 
پیکه )اســپانیا(الیویه ژیرو )فرانسه(، خاویر 

ماسکرانو )آرژانتین(، پپه رینا )اسپانیا(

ممنوعیت تهیه »کباب«   در 
شهرهای میزبان جام جهانی 

۲۰۱۸ روسیه!
بخش رسانه ای »وزارت شرایط اضطراری« 
روســیه از حالــت آماده باش درشــهرهای 
میزبان دیدارهای جام جهانی ۲۰18 فوتبال 
و ممنوعیت کباب کردن گوشت در آن ها خبر 
داد. این تصمیم در نشست کمیسیون دولتی 
مدیریت بحــران وزارت شــرایط اضطراری 
روســیه و بحث درباره اقدامات ایمنی الزم 
برای مقابله بــا آتش ســوزی های احتمالی 
گرفته شــده اســت. در اطالعیه ســرویس 
رسانه ای وزارت شــرایط اضطراری روسیه 
آمده است: بسیاری از مردم شهرهای میزبان 
جام جهانی ۲۰18 روسیه عالقه مند هستند، 
تهیه کباب در محل هــای عمومی در طول 

برگزاری دیدارها ممنوع شود.
کمیســیون دولتــی مدیریت بحــران نیز 
با بررســی این مسئله از شــهرهای میزبان 
رقابت ها خواست، سیســتم های ضدحریق 
مناســبی را درنظــر گرفتــه، ممنوعیــت 
 قانونــی پخــت کبــاب را نیز مــورد توجه 

قرار دهند.

جام جهانی

فوتبال
بایرن مونیخ 
ساعت - اشتوتگارت

18

شبکه 
ورزش

ختافه - فوتبال
ساعتاتلتیکومادرید

21

شبکه 
ورزش

پاری سن فوتبال
ساعتژرمن - رن

23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 22 

ارديبهشت

برخالف موضع گیری اخیر و هجمه های گسترده 
علیه  قلعه نویــی، قوانین و الزامات شــخصیتی 
ژنرال فوتبــال ایران فراتــر از مکتبی مرزبندی 
شده و رنگی است. او رنگین کمانی از طیف های 
مختلف است؛ از مکتب شاهین گرفته تا استقالل 

و سپاهان در کارش دیده می شود.
آن قدر جسارت دارد که همرنگ جماعت نشود، 
دروغ نگوید، دوال راســت نشــود و زبان نریزد و 
جواب منتقدانش را رســمی و در میدان مسابقه 
بدهد. هیچ گاه ادعایی نداشــته و از کف شــروع 
کرده اســت. اصال به قول بعضی ها از پشت فنس 
تمرینات بایرلورکوزن را دیده و البته ثابت شــد 
اشکالی ندارد اگر بخواهید از پشت فنس هم که 
شده چیزی یاد بگیرید. او هم یاد گرفت هم یاد 

جشن پتو برای ژنرال

 اشتباه گرفته اید!

داد؛ یاد گرفت حرفه ای باشــد و پله پله پیشرفت 
کند و در مقابــل بی احترامی ها و تهمت ها باز هم 

حرمت نگه دارد.
نقشــه راه منتقدانش چیســت؟ او مطابق میل 
ایشــان رفتار کند و آن طور که خواســتند فورا 
اقدام کند؟ اگــر می خواهید تیم تــان در مقابل 
قلعه نویی پیروز باشد، راه دیگری پیدا کنید. توهم 
تحرکات و نقشه های پشــت پرده را دور بریزید و 
از حساســیت های تان درمورد ژنرال صرف نظر 
کنید. او زیادی باهوش و زرنگ است. قلعه نویی به 
هیچ کس جز تیمی که با آن قرارداد دارد وابسته 
نیســت و این آموزه میراثی از اوســت که از بین 
نخواهد رفت. حال  باز هم قلعه نویی پیروز شده و 
عده ای برای جبران شکست شان چشم های شان 

را بسته و تاکتیک اشتباه حمله به او را در پیش 
گرفته اند. در پادگان ها رسم است برای سربازها 
جشــن پتو بگیرند، اما این بار نقشه کشیده اند 
در آزادی برای یک ژنرال جشن پتو بگیرند. در 
فضای مجازی برای او پیام های تهدید رد و بدل 
می شود و وعده مالقات در جهنم آزادی را به او 
داده اند. با نصحیت یا تهدید او خودتان را خسته 
نکنید. »امیــر قلعه نویی«، به خاطر خطایی که 
نکرده مستوجب بخشش یا مجازات نیست. هر 
چه قدر دوست دارید علیه اش سناریو بنویسید 
و نبش قبر کنید؛ اما چیزی عایدتان نمی شود. 
برای رسیدن به پیروزی باید یک ژنرال داشته 
باشــید؛ ژنرالی در جبهه خودی نه در ســنگر 

حریفان و رقبا؛ این یک امر بدیهی ست.

»امیرقلعه نویی« 
امتحان خود را پس داده و یک برند 

معتبر میان مربیان ایرانی است. نسخه او حاال 
حاالها تاریخ انقضا ندارد و امیر بــه این زودی ها کم 

نمی آورد. کارنامه و عملکرد مثبتش نشان داده موفقیت او 
وابسته به کار کردن در تیم پرطرفدار و پرحاشیه یا بی هوادار و 

کم حاشیه نیست. او موفق است چون بسان یک نظامی قسم خورده، 
می جنگد و مثل یک ژنرال، حرف اول و آخر را خودش می زند و با 
کسی تعارف ندارد. امیر، فرمانده ای مسئولیت پذیر است و شجاع، 

و ابدا ترسو نیست. او تیم تحت هدایت را حتی اگر در تنگناها 
و مضیقه های گوناگون محصــور بوده، جمع و جور کرده 

است. امیر اهل مماشات نیســت و تساهلی در 
کارش دیده نمی شود...
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وقتی دفاع از حریم اهل بیت )ع( حد و مرز 
نمی شناسد

پیشنهاد سردبیر:

خـبرخطبه 

امام جمعه اصفهان در دیدا با جمعی 
از تاکسی رانان و مدیرعامل سازمان 

تاکسی رانی اصفهان تاکید کرد:
ضرورت تداوم کالس های 

آموزشی برای رانندگان
»سیدیوسف طباطبایی نژاد« در دیدار با جمعی 
از تاکسی رانان و مدیرعامل سازمان تاکسی رانی 
اصفهان، با اشــاره به اعتماد همیشگی مردم 
نسبت به تاکسی رانان اظهار کرد: تاکسی رانان 
می توانند با رفتار و عمــل خود، فرهنگ، مرام 
و دین ملــت ایران را به گردشــگران داخلی و 

خارجی منتقل کنند.
وی افزود: مسافران در خلقت یا در دین با انسان 
مشترک هستند؛ بنابراین باید با رفتاری مناسب 
و شایسته با آنان رفتار کرد؛ باید همانند گذشته 
به گونه ای رفتــار نمود که بانوان، احســاس 
برادری کنند و اعتماد کنونی و روحیه دینی در 

رانندگان بیش از پیش تقویت شود.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به ضرورت تداوم 
کالس های آموزشــی برای راننــدگان گفت: 
باید براســاس نیاز شــهر، مجوز برای تاکسی 
صادر شــود تا حقوق رانندگان تاکسی ضایع 
نشــود البته این موضوع باید توسط دولت نیز 
مدیریت گردد.»حسین جعفری«، مدیرعامل 
سازمان تاکســی رانی اصفهان در ابتدای این 
دیدار با ارائه گزارشــی از عملکرد این سازمان 
خاطرنشــان کــرد: در حال حاضــر 23 هزار 
تاکسی در شــهر اصفهان فعالیت دارند که از 
این تعداد 9 هزار تاکســی زرد رنگ، 4 هزار و 
500 تاکسی در آژانس و 7 هزار و 500 تاکسی 
در ســرویس مدارس فعالیــت دارند. جعفری 
با اشــاره به مشــکالت رانندگان تصریح کرد: 
بیمه رانندگان جدید بــه دلیل بدهی دولت به 
بیمه تامین اجتماعی، انجام نمی شــود چراکه 
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد به دلیل این 
بدهی ها، نمی تواند پذیرش جدید بیمه داشته 
باشد. وی با اشاره به محقق نشدن و تخصیص 
نیافتن بســته های حمایتی وعده داده شــده 
به تاکسی رانان از ســوی نهادها و دستگاه های 
مربوطه، یادآور شد: نوسازی ناوگان تاکسی رانی 
با بهره 16درصد انجام می شود که بازپرداخت 
تسهیالت برای رانندگان مشکل است، فعالیت 
تاکسی های اینترنتی نیز سبب تضییع حقوق 

رانندگان تاکسی شهری شده است.

امام جمعه موقت اصفهان:
دانش هسته ای را باید با قدرت 

جلو ببریم
امام جمعه موقت اصفهان گفت: دانش هســته ای 
را باید بــا قدرت جلــو ببریم؛ برخــی جاها عقب 
نشستیم و امروز باید جبران کنیم. حجت االسالم 
»محمدتقی رهبــر« درخطبه های نماز جمعه این 
هفته اصفهان با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر تصریح کرد: امر به معــروف و نهی از منکر 
در جامعه رها شده و فساد در حال علنی شدن در 
خیابان هاســت. وی اضافه کرد: دیدیم چند فرد با 
نقشه ای مشخص، موجی برای تخریب ناجوانمردانه 
نیروی انتظامی ایجاد کردنــد و حقیقت را وارونه 

جلوه دادند. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود به حرکت 
رییس جمهور آمریــکا در مورد خــروج از برجام 
اشاره کرد و اظهار داشت: ترامپ اگر یک کار خوب 
کرده همین پاره کردن برجام اســت؛ از آمریکا چه 
می خواهید؟ آمریکا جزئی از جهان است و بسیاری 
کشورها دالر را حذف کرده اند، ما هم باید برای آن 
فکری کنیم، رابطه آمریکا تنها ضــرر بوده و ملت 
ایران امروز خروج آمریکا از برجام را جشن می گیرد.

اصفهانی ها با سردادن فریادهای 
ضداستکباری عهدشکنی آمریکا را 

محکوم کردند
مرگ برآمریکا جهانی شده

تظاهرات استکبارســتیزی مــردم اصفهان روز 
گذشته همزمان با سراسر کشور بعد از اقامه نماز 

جمعه برگزار شد. 
مردم اصفهان همزمان با سراســر کشــور پس 
از اقامه نمــاز عبادی سیاســی جمعه تظاهرات 
ضداســتکباری از مصالی امــام خمینی )ره( تا 

خیابان فرایبورگ برگزار کردند. 
در این راهپیمایی ضداستکباری، مردم بار دیگر 
عهد شکنی دولت مستکبر آمریکا را محکوم و با 
سر دادن شعارهایی از جمله »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بــر اســراییل«،  »مرگ بــر انگلیس« و 
»ترامِپ جانی روانی شده، مرگ بر آمریکا جهانی 
شــده«، انزجار خود را از رفتار سراسر خصمانه 

آمریکای خبیث فریاد زدند.

قراربــود عصــر پنج شــنبه یــادواره 38 شــهید 
جاویداالثرمدافــع حرم تیــپ فاطمیون  اســتان 
اصفهان 16در خیمه حسینی گلستان شهدا با حضور 

خانواده های این شهیدان برگزار شود. 
هر چند قرار بود مراسم از ساعت  16 شروع شود، اما 
خانواده های فاطمیون، چه شهدای مفقوداالثری که 
قرار بود در این جلسه از آنان تجلیل شود و چه دیگر 
خانواده های شهدای مدافع حرم فاطمیون، زودتر از 
آغاز مراسم آمده بودند تا نشان دهند هر چند فرزند یا 
سرپرست خانواده های شان را از دست داده اند، اما دفاع 
همچنان باقی ست و باز هم از دادن فرزند وجان در این 

راه فروگذار نمی کنند.
حجت االسالم »سیدسعید حسینی« از علمای مهاجر 
افغان، بعد از تالوت آیاتی چند از کالم جدید با بیان 
اینکه شکست داعش و حامیان منطقه ای و بین المللی 
آن ها، ثمره خون شهداست اظهار کرد: هر موقع مردان 
دلیری با ایمان راسخ، زیر پرچم یک رهبر دانا، شجاع و 
مصمم شمشیر زده اند، پیروزی را به ارمغان آورده اند.

این عالم افغانی در ادامه با اشــاره به اینکه هر زمانی 

سستی در مردم رخ داده، نقشــه حکیمانه و مدبرانه 
رهبر آنان نیز کاری از پیش نبرده است، افزود : نمونه 
این مســئله را می توان در »جنگ صفین« مشاهده 
کرد؛ در این جنــگ، رهبر داناترین، شــجاع ترین و 
مصمم ترین مردم عرب بلکه نمونه ترین اوالد آدم بعد 
از رسول خدا )ص(یعنی حضرت علی بن ابی طالب )ع( 
بود، ولی کار به »حکمیت« رسید و منجر به خیانت شد 
و دلیل آن چیزی نبود جز اینکه اطرافیان موال )ع( جز 
اندکی از آنان، نامردانی سست عنصر و فرصت طلبانی 

بزدل بودند.
حجت االسالم  حســینی در پایان سخنرانی اش در 
این مراسم تصریح کرد: اگر امروز مقام معظم رهبری  
پرچمدار و جلودار مبارزه با استکبار جهانی و در مبارزه 
با جبهه مستکبران جهانی و تکفیری ها پیروز میدان 
است، به دلیل این می باشد که مردم ایران و مقلدان 
ایشان در کشــورهای دیگر همچون مدافعان حرم با 
ایمان راسخ نقشــه ها و آرای حکیمانه ایشان را مو به 

مو اطاعت می کنند.
زمانی که مجری برنامه با خواندن اشــعار حماسی، 

شــور خاصی را در مراســم به وجود آورد، گریه ها و 
ناله های پیرزنی در گوشــه ای از خیمه توجه مرا به 

خود جلب کرد. 
کنارش رفتم  تا علت این بی تابی را جویا شوم. دخترش 
پاسخ گوی من شد و گفت: » دیشــب خبر شهادت 
برادرم را به مــادرم داده اند؛ ما از رفتن او به ســوریه 
بی خبر بودیم و تازه دیشــب در جریــان ماجرا قرار 

گرفته ایم. 
خواهر شهید غالم عباس احمدی در پاسخ به پرسش 
من مبنی بر اینکه چطور بی خبــر بودید، جواب داد: 
»ما ساکن افغانستان هستیم، ولی برادرم چند سالی 

می شود که برای کار به ایران آمده بود.«
هنوز صحبتم با خواهر شهید احمدی تمام نشده بود 
که دختر شهیدی از تیپ فاطمیون که عکس پدرش 
را به دست داشت، با بیان اینکه پدرش نیز زمانی که 
آن ها در افغانستان بوده اند راهی سوریه شده است، به 
من گفت: » ما از رفتن پدرم به ســوریه خبر داشتیم 
ولی اینکه او مفقوداالثر شده و پیکرش نزد  ما برنگشته 
است، ما را اذیت می کند. ای کاش پیکر پدر برگردد تا 

ما هم قرار بگیریم.«
مســئول اســبق نمایندگی ولی فقیــه در قرارگاه 
خاتم االنبیا، دومین ســخنران این مراسم بود. وی  با 
بیان اینکه دشــمن در تقابل با فرهنگ شیعی ابتدا 
ایجاد عشــق بدلی و دوم تبدیل این حــب به عناد و 
دشمنی را در دستور کار قرارد داده است، اظهار کرد: 
مهم ترین مسئله امروز و سرمایه ما عشق به رهبری 
است؛ دشمنان متوجه این مسئله شده اند،  برای همین 

فرقه های منحرف و تکفیری شکل می دهند.
حجت االسالم اســماعیل ســعادت ادامه داد: امروز 
بیان و کالم رهبر معظم انقــالب در منطقه و جهان 
نقش آفرینی می کند و در محاسبات تاثیرگذار است؛ 
اگر حــزب ا... قهرمان جنــگ 33 روزه جلوی رژیم 
صهیونیستی ایستاد، آن را به زمین زد و پیروز شد باید 

دید علتش چیست.
مســئول اســبق نمایندگی ولی فقیه در قــرار گاه 
خاتم االنبیا با اشــاره به اینکه خــود وزیر دفاع رژیم 
صهیونیستی اعتراف کرد هیچ ارتشی توان شکست 
حزب ا... را ندارد، افزود: ســید حسن نصرا... دبیرکل 

حزب ا...، بعد از جنگ 33 روزه نزد رهبر معظم انقالب 
آمد و گفت: ما در لبنان هرچه داریم از شــما داریم و 
آمده ایم این پیروزی را ابتدا به شــما تبریک بگوییم. 

چشم حزب ا... به امر و نهی شماست.
حجت االسالم ســعادت تصریح کرد: اگر امروز عزت 
و اقتدار در صحنه به دســت آورده ایم که توانسته ایم 
دشــمن را به زمین بزنیم، نشــان از بــرد رهبری و 
والیت مداری از رهبری رهبر معظم انقالب در عرصه 

بین المللی است.
مســئول اســبق نمایندگی ولی فقیــه در قرارگاه 
خاتم االنبیا، در پایان  با اشاره به حضور داعش خبیث 
در افغانستان، گفت: ان شــاءا... به یاری خداوند، آنان 

آرزوی خباثت انگیز خود را به گور خواهند برد. 
تشییع شــهید مدافع حرم »حمید خدابخشی« از 
رزمندگان و مجاهدان تیــپ فاطمیون که در دفاع از 
حرم اهل بیت  20 فرودین ماه ســال جاری )س( به 
مقام شهادت نائل آمده بود، آخرین بخش  از یادواره 38 
شهید مفقود االثر تیپ فاطمیون استان اصفهان بود که 
با نوحه  خوانی یکی از مداحان اهل بیت  همراه شد و 

مردم مستقر در خیمه گلستان شهدا با زمزمه کردن 
سالم شهید پرپرم، سالم شهید برادرم، سالم مدافع 
حرم، شهید خدابخشــی که از او دو فرزند به یادگار 
مانده بود را به سمت آرامگاه ابدی اش هدایت کردند.

مادر شهید مدافع حرم عیسی واحدی که با در دست 
داشــتن عکس فرزندش به همراه فرزندان شهید در 
مراسم تشییع شهید خدابخشی حاضر شده بود درباره 
شهادت پسرش چنین گفت: » عیسی چهار سال پیش 
برای جهاد و مبارزه با تکفیرها با وجود داشتن دو فرزند 
راهی سوریه شد و همان زمان به شهادت رسید؛ ولی 
هنوز بعد از گذشت چهار ســال خبری از پیدا شدن 

پیکرش نیست.
مادر شــهید همچنین در پاســخ به اینکه از رفتن 
پسرش راضی اســت یا نه؟ گفت:» چرا راضی نباشم! 
فرزندم بــرای دفاع از حــرم حضــرت زینب)س( 
رفــت و خــود حضــرت زینــب )س( او را بــرای 
این مســیر انتخاب کرده بود. ان شــاء ا... قرار است 
 پسرش اســلحه او را  بردارد و  و در راه دفاع از اسالم

 و اهل بیت علیهم السالم گام نهد.« 

وقتی دفاع از حریم اهل بیت )ع( حد و مرز نمی شناسد
 به بهانه برگزاری مراسم یادواره 38 شهید مفقوداالثر تیپ» فاطمیون« در  خیمه حسینی گلستان شهدا

برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در اصفهان

رییس هیئت مدیره گروه تورهای بعثت اصفهان 
در جمع اصحاب رســانه در خصوص خبر مرکز 
اطالع رســانی حج و زیارت اصفهــان مبنی بر 

لغو مجوز گروه تورهای بعثت اظهار 
داشــت: لغو مجوز تورهــای بعثت 
صحت ندارد و تنهــا بحث لغو مجوز 
بند »پ« طرح است که َمثل آن برای 
شرکت مثل یک مورد در صد است، 
البته با لغو این مجوز مشکل خاصی 
هم به وجود نمی آیــد چون با مجوز 
بند »ب« مشــکلی برای فروش تور 
زیارتی نیســت و فروش بلیت عراق 

مربوط به این بند می شود.
»مصطفی فنائی« افزود: آژانس های هواپیمایی 
دارای ســه مجوز الف، ب و پ هستند که از سه 
ســازمان مختلف با سه ســاختار مختلف اخذ 
می شود؛ مجوز بند »الف« از شرکت هواپیمایی 
کشــور، »ب« میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی و بند »پ« متعلق به سازمان حج 

و زیارت است.
رییس هیئت مدیره گروه تورهای بعثت اصفهان 
گفت: بحث مجوزها در کشور باید حل شود که 
هر آژانس زیر نظر چه سازمانی فعالیت کند، فعال 
برخی شرکت ها یک مجوز دارند؛ برخی هر سه 
را و در واقع با سه سازمان با سه ساختار مختلف 

فعالیت دارند؛ آژانســی که مجوز بند الف دارد، 
مجاز به فروش بلیت به همه مقاصد دنیا جز رژیم 
صهیونیستی است، بند ب در همه مقاصد به جز 

عراق و عربســتان می تواند تور سیاحتی داشته 
باشد و بند پ تنها کار زیارتی انجام می دهد.

وی بیان داشت: رونق گردشــگری هر استانی 
به فرودگاه آن است و فرودگاه اصفهان به هیچ 
وجه درشأن مردم اصفهان نیست، البته اتفاقات 
خوبــی از نظر ســالن خارجی و CIP )ســالن 
تشریفات اختصاصی( در دو سال اخیر در حال 

افتادن است.
فنائی درخصــوص تاخیرهای پــروازی اذعان 
کرد: مسئله تاخیرها مربوط به خود شرکت های 
هواپیمایی اســت، اما اخیرا فرودگاه با خطوط 
هواپیمایی مرتبا در حال مکاتبه اســت تا این 

مشکل به حداقل برسد.

رییس هیئت مدیره گروه تورهای بعثت:

 فرودگاه اصفهان
 در شأن مردم این شهر نیست

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان از اعزام 
یک هزار مبلغ به سراسر استان اصفهان در ماه 
رمضان خبر داد. حجت االســالم و المسلمین 

»محمــد قطبــی«، در ســخنرانی پیــش از 
خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشــاره به قرار 
گرفتن در آســتانه ماه مبــارک رمضان اظهار 
داشت: رمضان ماه خودسازی، عبادت، معرفت، 
نیایش، مناجات و در راس همه آن ها ماه قرآن 

است.
حجت  االســالم قطبی با بیان اینکــه امروز به 
نسبت 40 سال گذشته حضور مردم در مساجد 
چندین برابر شده در صورتی که جمعیت کشور 
دو برابر شده است، گفت: اقبال مردم به مساجد 
و برنامه های مذهبی افزایش پیدا کرده اســت؛ 
البته در لیالــی قدر حضور مــردم بیش از این 
میزان می شــود. وی ادامــه داد: متولیان امور 

مذهبی از جمله ائمه جمعه و جماعات، مبلغان، 
مداحان و... در این ایام تکالیف باالتری دارند تا 
معرفت دینی و بصیرت اسالمی را افزایش دهند.

حجت  االســالم قطبی افزود: دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان برای ایام 
ماه مبارک رمضان بالــغ یک هزار 
مبلغ را به اقصی نقاط استان اعزام 
می کنــد و آنان موظف اند ســطح 
دانش و معرفــت خــود را باالتر و 
ارتباط شان را با مردم افزایش دهند.

وی تصریح کرد: دشــمنان همواره 
در تالشند شــبهه پراکنی کنند و 
پیوند روحانیت و جامعه را سســت نشان دهند 
ولی مردم عکس آن را با رفتارشان نشان داده اند.

رییس دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم 
شــعبه اصفهان با بیان اینکه به برکت این نظام 
اســالمی تعامل مردم با روحانیت و روحانیت 
با جامعــه افزایش پیدا کرده اســت، خطاب به 
مبلغــان، تاکید کــرد: این عزیزان نســبت به 
نیازهای روز جامعه آمادگی و آگاهی بیشــتری 
پیدا کنند .وی با اشــاره به برخی از مشکالت از 
جمله مسئله بحران کم آبی، گفت: در محافل و 
مجامع مذهبی که در ایام ماه رمضان  تشــکیل 
می شود، باید به فرهنگ سازی برای گذر از این 

بحران اقدام کنند. 

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبرداد:

  اعزام1000مبلغ برای غنی سازی امور مساجد 
در ماه مبارک رمضان به سراسر استان 

درحاشیه

سمیه مصور

 زمانی که صحبت از جهاد در راه خدا پیش می آید و حریِم عقیده، دین و مقدسات به خطر می افتد، آن گاه برای آنا ن که غیرت دارند و خدا باورند، دفاع از این حریم، حد و مرز نمی شناسد؛ می خواهد ایرانی باشد یا افغانستانی، سوری باشد یا عراقی، فرقی نمی کند؛ آنان در  هر برهه ای از تاریخ، لحظه ای 
برای جان دادن در راه اهل بیت درنگ نمی کنند. در این سال ها که جبهه باطل دوباره با تفکر تکفیری با جهالت و وحشی گری در عراق و  سوریه  در مقابل جبهه حق ایستاد، مردانی از افغانستان با نام »فاطمیون« به پاخاستند؛ مردانی که به پیروی از ارباب بی کفن در غریبانه ترین غربت ها سر باختند، 
جان دادند، اما دین و اعتقادات شــان را با هیچ چیز و به هیچ قیمتی عوض نکردند. نام فاطمیون عجیب به افراد این گروه نظامی می آید؛ در عین حال که از قدرت و شهامت مثال زدنی برخوردارند و بی هیچ چشمداشتی به نام مدافعان حرم می بالند؛ اما چه قبل ازشهادت و چه بعد ازآن در مظلومیت 

کامل به سرمی برند به خصوص اینکه مفقود االثر هم بشوند که در این صورت مظلومیت و  نبود نشانه ای از پیکرمطهرشان را به خوبی از نام  صاحب لشکر به ارث برده اند و به راستی می شوند فرزندان حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(...

انتخابات پارلمانی کشور عراق همزمان با ســایر حوزه های انتخابی در شهر اصفهان برگزار 
شــد. این چهارمین دوره از انتخابات پارلمانی عراق است که بعد از سقوط صدام برگزار می 
شود. نخستین انتخابات پارلمانی عراق در ســال 2005، دومین انتخابات در سال 2010 و 
سومین انتخابات نیز در سال 2014 برگزار شده بود. یکی از مهم ترین دالیل اهمیت خاص 
انتخابات عراق این است که نخستین انتخابات این کشور در دوره »پسا داعش« خواهد بود. 
در واقع عراق در مرحله پســا داعش دوره تازه ای از حیات سیاسی را تجربه خواهد کرد که 
انتخابات، نقطه آغاز این دوره است. این انتخابات از ساعت 8 صبح روزپنجشنبه در اصفهان و 
12 استان دیگر ایران آغاز شد و به طور همزمان در 12 کشور دیگر هم برگزار شد. مردم عراق 

امیدوار هستند با این انتخابات بهبودی در وضعیت اقتصادی و معیشتی آن ها حاصل شود.
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 افقی:
1- خردمنــدان - اروس و مال التجاره - تاجر در 

معامالت
2- زندان مسعود سعدسلمان - كوكب و ستاره 

- آشفته
3- غم آور - ستاره شناس - پرنده اي خوش آواز

4- فصل - ساز چنگي - پدربزرگ
5- دور دهان - جمع شيخ - وسطي

6-  الغر - بشارت دهنده - دفعه - مرغابي
7- سمت راســت - از غذاهاي گوشتي - جمله 

قرآني
8- سم خون - پارچه روپوشي
9- الفت - نوكر - كيسه كش

10- عدد خيطي - جنسي براي كيف و كفش - 
رازگويي - دوره درسي

11- عايدي از كار - آب منجمد - دهن كجي
12- خداي من - مسافر - بزرگان

13- حاصل سوختن ناقص - شتركش - روستا
14- دوزخ - ممكن و ميسور - حيوان رمنده

15- اولين فروشگاه زنجيره اي - مبحث اصلي در 

بازار تبادالت ارزي – شاب

عمودی:
1- كشوري آســيايي كه 60 تا 70درصد حجم 
معامالت روزانه بورس شــان با ايران ســنخيت 

دارد - اختالف نرخ خريد و فروش ارز
2- ابكم - سيستم - روايح

3- خاتون - سرها - مالقات
4- زادگاه نيما پدر شعر نو - جنس مذكر - پاره 

كردن - فراست
5- رسم كردن - معاون - »يك« خودماني

6- ويتامين انعقاد خون - نوعــي پرتابه - پول 
اول دادوستد

7- باغ شداد - در امانت روا نيست - زيركي
8- خانه پرندگان - فرمان اتومبيل - انبار كشتي 

- تاج گل
9- پياله - سياســي ترين قانــون اقتصادي هر 

كشور - بليغ
10- اين كشور در اويل قرن 19 طال را به عنوان 
معيار ارزش گذاري انتخاب كــرد - بنيان گذار 

- مخفف اگر
11- تپانچه - زاهــد - دومين توليدكننده نفت 
در اوپك بــا ظرفيت توليد 7درصــد از تقاضاي 

بازار جهاني
12- موي صورت آقايان - الفباي ســاز - رفوزه 

- ناپدري
13- بردش معروف اســت - نوعي غذا ساده - 

حيله و كلك
14- كافر - از اســتراتژي هاي غرب براي فشار 

اقتصادي به ايران - درجه حرارت
15- كارگزار بين مشتري بانك - حق العمل
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یادداشت

 چنــد روزی بــود كــه دوبــاره ســر كالف 
گاليه هايم از زندگی باز شــد و غرولند كردن 
با خدا ديگربارشــروع شــده بــود. اينكه چرا 
بايد اين مشكالت را داشــته باشم؟ چرا نبايد 
تلخكامی های من تمام شود؟ و هزار چرای ديگر 
كه هر وقت زندگی، پرده سختی اش را به من 
نشان می دهد، بدون اينكه شكيبا باشم شروع 
به گاليه می كنم. اين بارهم خدا سربزنگاه پاسخ 
دندان شكن غرولندهايم را دركاسه ام گذاشت، 
بازهم بودنــش را حس كردم؛ وقتی داشــتم 
صحنه های تلخ زندگی ام را به يادمی آوردم، ناگاه 
ماشين كناری را ديدم كه هر چهار سرنشين آن، 
ناشنوا بودند و داشتند با تكان دادن دست ها با 
يكديگر سخن می گفتند. با خود انديشيدم منی 
كه به لطف پرودگار از نعمت سالمتی برخوردارم  
و از دو چشم سالم، دوگوش شنوا  و... بهره مند، 
چرا هميشه نيمه خالی ليوان را می بينم بدون 
اينكه توجهی داشــته باشــم به اينكه بعضی 
انســان ها از  نعمت هايی كه خــدا وند به  من 
ارزانی داشته، بی بهره  اند؛ اما آنان بهتر از زندگی 
استفاده می كنند و لحظه های شادتری را نسبت 
به من و ديگــر افرادی كه از نعمت ســالمتی 
برخوردارند، پشت ســر می گذارند. دوباره ياد 
آيات و روايت های سر راست و تارمويی افتادم 
كه خداوند هميشه بنده هايش را رصد می كند 
و هيچ چيزی بدون حكمت وجودندارد. فقط 
از آنجا كه ايمان مان كامل نيســت و دل مان 
به حكمتش مطمئن نمی شود، مثل هميشه 
پيشمان شدم و تالش كردم دوباره حال وهوايم 
را عوض كنم، با همان سوره های كه سر بزنگاه 

به دادم می رسيدند.

خداهمهچیزرارصدمیکند

سمیه مصور

»پنجاه بدر« مراسمی 
سنتی مخصوص شهر 

قزوین است. 
در ایــن روز مردم به 
پاس بارش های بهاری، 
فصل  روز  پنجاهمین 
بهــار را در طبیعــت 

سپری می کنند.

عکس روز

مراسمزیبای
قزوینیهادر
روزهایبهاری

دیکتاتورها هم عاشق می شوند!
ناپلئون؛تردیدبین3زن

 داســتان زندگی »ناپلئــون بناپارت« جــوان و قدرت طلــب، از معدود 
داستان های عاشقانه سياستمداران مشهور جهان است كه عموم آدم ها يا 
كتابش را خوانده اند يا فيلمش را ديده اند. ناپلئون به نامزد جوانش »دزيره«، 
وعده ازدواج داده بود اما دو ســال بعد همه قرارهای خود را زير پا گذاشــت 
و با بيوه با نفوذ و ثروتمندی به نام »ژوزفين دوبوهارنه« ازدواج كرد. دزيره 
جوان و رنجيده به ناپلئون نوشــت: زندگی مرا به سوی بدبختی سوق دادی 
و من هنوز ناتوان از فراموش كردن توام! »ژوزفين«، همســر بناپارت در به 
قدرت رسيدن او نقش مهمی داشــت. او قدرت و كنترل بيشتری بر رابطه 
داشت اما نتوانســت برای پادشاهی كه شش سال از او كوچك تر بود فرزندی 
بياورد، به همين دليل ناپلئون او را طالق داد. جالب اينجاست كه ژوزفين 
سنش را چهار سال كمتر از واقعيت بيان كرده بود. مشهور است كه ژوزفين 
بسيار افراطی و ديوانه وار عاشق اين ديكتاتور كوتاه قد فرانسه بود. ناپلئون، 
بعد از ژوزفين با دختر پادشــاه اتريش ازدواج كرد و از او صاحب فرزند پسر 
شد، اما هم چنان برای ژوزفين پول می فرستاد و او را حمايت می كرد. دزيره 
هم چندی بعد با شخصيت مهم ديگری به نام »ژنرال ژان باتيست برنادوت« 
ازدواج كرد؛ مردی مدبر و وفادار كه سرانجام پادشاه سوئد شد و دزيره را ملكه 
سوئد كرد و در نبرد اليپزيك با شكســت دادن ناپلئون به ماجراجويی های 

ديوانه وار او پايان داد. 

بریدهها

از خوشــی های كودكيم اين بود كه چون فهرســت و دفتر معلم ها 
براســاس حروف الفبا بود و من تهش بودم، هميشــه وقــت می كردم 

مشق هايم روسر كالس كامل كنم!
 10 دالر بدهی داشتم به يكی. دو ماه پيش كه دالر چهارهزار تومن 
بود بايد 40 هزار تومن می دادم؛ االن بايد 70 هزار تومان بدم. اگه همين 
 جوری پيــش بره بايــد ماشــينم رو بفروشــم تــا بدهيــم رو صاف

 كنم!
نمايشگاه كتاب مخصوص اوناست كه همبرگر و كباب تركی دوست 

دارن؛ گياه خوارها می تونن برن نمايشگاه گل و گياه!
 بعدها مشــخص می شــه كه تو قرارداد كی روش بندی بوده كه اگه 
ترامپ از برجام خارج بشه، فدراسيون  فوتبال بايد 100 هزار دالر به اون 

بپردازه!
كافه هــا وقتــی می خــوان بگــن تعطيلــه، چــراغ رو روشــن   

 می كنن!
 اين وانتيه كه صبح روزهای تعطيل دمپايی كهنه و و ســايل منزل 
می خريد، باالخره به هدفش رسيد؛ جمعه هرچی داشتيم از پنچره پرت 

كرديم تو سرش!
دقيقا وقتی زيرنويس دانلود كردی و می خوای ببينی با فيلم هماهنگه   

يا نه، همون جا همه بازيگرها الل می شن! 
من نمی فهمم دانشجوها كه هشت صبح هيچی نمی فهمن پس چرا 

كالس ها رو می ذارن هشت صبح؟!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

و آدم ها همــه دیوانه زنجیری!خدا 
دنیــا را بی زنجیــر می خواســت. نام 
دنیــای بی زنجیــر، بهشــت اســت.

امتحان آدم همین جا بود. دستهای 
شیطان از زنجیر پر بود. خدا گفت: 
زنجیرهای تــان را پاره کنید شــاید 
نام زنجیر شما عشق است. یک نفر 
زنجیرهایش را پاره کرد؛ نامش را 

مجنون گذاشتند!
لیلی نام تمام دختران زمین است

»عرفان نظرآهاری«

دنیا که شروع شــد، زنجیر 
نداشت! 

دنیا که شروع شد زنجیر نداشت؛ 
خدا دنیای بی زنجیر آفرید.آدم بود 
که زنجیــر را ســاخت و شــیطان 
کمکــش کــرد.دل، زنجیر شــد؛ 
زن زنجیر شد؛ دنیا پر از زنجیر شد 

بر اســاس اطالعات مندرج در ثبت اختراع، در كف اين كفش يك سيستم نقاله 
قابل چرخش طراحی شده است كه همان كار تِِردميل را انجام می دهد و هنگام 
راه رفتن پا را درگير خود كرده، بدين ترتيب كاربر احساس می كند روی تردميل 

است. 
مكانيزم كنترلی اين كفش نيز به صورت جداگانه به ثبت رسيده است كه با داشتن 
سوئيچ خودكار برای تشــخيص حضور كاربر به كار رفته اســت و از طريق يك 
سنسور با تغيير ظرفيت ميدان مغناطيسی در نزديكی پای انسان، فعال می شود. 

همچنين برای اطمينان خاطر، سنسور بعد از بستن بند كفش فعال می شود.

ميگوها غير از خاصيت غذايی فراوانی كه دارند، می توانند فوايد ديگر هم داشته باشند؛  
مانند ميگوی »مانتيس« كه می تواند سرطان را تشخيص دهد. سلول های سرطانی از 
خود نور پوالريزه) قطبی شده(ساطع می كنند و چشمان ميگوی مانتيس به راحتی آن 
را می بيند. چشم های اين ميگو قادر به ديدن پرتوهای فرابنفش و فروسرخ نيز است. اين 
ميگو قادر است انواع مرجان های دريايی، طعمه ها يا طعمه خواران را از هم بازشناسد، 

درصورتی كه همه اين ها ممكن است به چشم انسان به صورت هم رنگ ديده شوند. نخستين مسجدی را كه يك زن طراحی كرده است، در شهر استانبول تركيه قرار 
دارد. خانم »زينب فاضل اوغلو«، طراح مسجد شاكرين در استانبول تركيه است. 
او متولد سال 1955 ميالدی است و مسجد »شاكرين« را در سال 2009 طراحی 
كرد. اين معمار شهير تركيه ای پيش از آن 140 پروژه رستوران، هتل، باشگاه و 
مكان های تفريحی را طراحی كرده بود.وی برای طراحی مسجد شاكرين، اسلوب 
مدرن و معماری سنتی و تاريخی را در هم آميخته است. قلب مسجد با لوستر هايی 
شبيه به قطره های باران مزين شده تا الهام گر اين باشند كه نمازگزار، الطاف الهی 

را بسان قطره های درخشان باران دريافت می كند. 

اختراعکفشورزشیمجهزبهتردمیلنخستینمسجدیکهیکزنطراحیکرد

میگوییکهسرطانراتشخیصمیدهد!

چرازنانرابهگلتشبیهکردهاند؟
از چند رنگی صورت هرچه بگوييم كم است! حتی گاه ديده می شود برخی از بانوان، 

موی سر يا ناخن دست و پای شان را به بوم نقاشی  تبديل می كنند. جل الخالق 
! هنوز چشم مان به رنگ مو و مش های مختلف سوزنی، استخوانی و... عادت 
نكرده كه می بينيم حضرت بانو، هر الخ گيسوی خود را به رنگی درآورده 
است! هر قدر هم كه در راستای تبيين خط مشی و استراتژی شعری مان 
به ايشــان می گوييم: بيت اصالحی: زن نبايد به فكر مش باشــد/ مش 

همين پنج ماه و شش باشد!
 برای اين ذوق و شــوق ما، تره هم خرد نمی كنند؛ مبادا در فرايند تره 
خردكنی به طراحی و نقاشی ناخن شان آســيبی برسد! يادش به خير، 

زمانی كه برای موی ســپيد حرمت قائل بودند؛ چراكه اعتقاد عمومی بر 
اين بود كه » موی سپيد را فلكم رايگان نداد/ اين نسيه را به نقد جوانی 

خريده ام«. با توجه به تفاوت موجود بيــن عطر گل های مختلف، 
جماعت اناث نيز عالقه مند است كه هردم به عطری معطر شود؛ 

غافل از اينكه در قاموس طبيعت، گل ها دم به ساعت عطرشان 
را عوض نمی كنند! فی الواقع برخی مــردان ضعيف النفس 
قوی النَفس، با سوء اســتفاده از ضرب المثل » هرگلی بويی 
دارد«،  با تقويت حس بويايی خود درصدد بوييدن گل های 
مختلف بر می آيند و در اين راســتا به گفته »سعدی« تأسی 

می جويند، بيت: »هــر گل نو كه در جهان آيد/ ما به عشــقش 
هزاردستانيم«!

اشــتياقی« اســت؛ يعنی اگــر  بين طنزپــردازان مهنــدس طنزپردازان »محســن   تنهــا 
بگوييد مهنــدس را نديدی؟ همــه می دانند كــه می گويی 

محســن اشــتياقی را نديدی؟ هيچ كس فكر نمی كند كسی ديگر 
مدنظرتان اســت. مهندس متولــد 1353 در تهران اســت و مرد رندی 

است. »مرد رند« نام مستعارش نيز هســت. مهندس يك پسری هم دارد 
كه خواننده است و دارد از خودش مشهورتر می شود. كتابی هم دارد به 
نام »چهار فصل ناتمام« اصال بــه ما چه كه مهندس چی دارد و چی 

ندارد؟! ايشــان يك ذوق طنزنويسی دارد كه برای ما كفايت

 

             می كند. »كبريت بی خطر«
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