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 وزیر آموزش و پرورش در گلپایگان:  

»کنکور« تیشه به ریشه تعلیم و تربیت زده است

 مردم اصفهان در مصرف گاز
 صرفه جویی کنند

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان:
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بهزیستی ردیف بودجه  برای کارتن خوابی 
 ندارد

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:

7

روز سـرخ فوتبال
پرسپولیس پیش به سوی تکرار خاطرات سپاهان و ذوب آهن؛

نگارخانه صفوی
جلسات ادبی هفتگی صفوی

یکشنبه ها ساعت 18

 گالری نگرش
۳۴درجه شمالی، ۴۶درجه شرقی
آثار عکاسی علیرضا وثیق انصاری

11 آبان الی 2۳ آبان

بازیافت کنیم؛
 امروز با یه جداسازی ساده

 در زباله ها  می تونیم یه حرکت 
 خیلی بزرگ برای تمییز 

نگه داشتن زمین انجام بدیم!

امام جمعه اصفهان:

1۳ آبان یادآور جنایات متعدد آمریکاست
امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: استقامت در عمل بهترین راه برای حفظ 
ایمان است و خداوند می فرمایند »آن هایی که ایمان آورده و استقامت کردند، فرشتگان الهی بر 
آن ها نازل شده و نعمت های ابدی را به آن ها نوید می دهند«.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در ادامه 
افزود: مسئله استقامت بسیار مهم است و در سیره پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله بارها می توان مصداق 
این مقاومت را دید؛ مهم این است که انسان پای دین خود بایســتد و اصل صبر و ایستادگی پای دین، 

یقین به خداست...
صفحه   7
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تحرکات ضدایرانی رژیم صهیونیستی این روزها وارد 
فازهای جدی تر و تازه تری شده است. محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه کشورمان به تازگی با به اشتراک 
گذاشتن تصویری از سلسله اقدامات ضد ایرانی رژیم 
صهیونیستی، نوشــت که اینها زمینه چینی موساد 
برای نابودی برجام بود. ظریف در صفحه شــخصی 
توئیتر خود، تصویری از ادعاهای صهیونیست ها علیه 
ایران در سال 2018 را به اشتراک گذاشته و پرسید: 
»سلســه تقارن های شــگفت انگیز یا تاریخچه ای 
ساده از برنامه موساد برای ازبین بردن برجام؟« این 
سلسله اقدامات به خوبی و به صورت شفاف در توئیتر 
وزیر خارجه توضیح داده شده اســت. از30 آوریل 
که نتانیاهو ادعا کرد موساد »اسناد محرمانه برنامه 
هسته ای ایران« را کشــف کرد تا همین اواخر)29 
اکتبر( که اسرائیل مدعی شــده گراهای الزم برای 
دستگیری تبعه ایرانی را به دانمارک داده است. کمی 
پس از ادعای نتانیاهو درباره کشــف اسناد محرمانه 
برنامه هســته ای ایران، ترامپ از برجام خارج شد. 
پس از آن رییس جمهور کشورمان سفر منطقه ای 
به ســوئیس و نروژ را آغاز کرد. در دوران پسابرجام 
و خروج آمریکا از توافق هســته ای، اروپــا با ایران 
همراه شد و تالش های تیم مذاکره کننده و دستگاه 
دیپلماسی کشورمان تا حدودی نتیجه داد تا ترامپ 
خود را در کارزار ایران ستیزانه ای که به راه انداخته 
بود، تنها و منزوی ببیند. اما باز هم به سلسله تقارن 

های شگفت انیگز می رسیم؛ درست همزمان با سفر 
رییس جمهور به اروپا، موساد مدعی کمک به »خنثی 
کردن طرح بمب گذاری ایران« در فرانسه می شود. 
فرانسه، نمایش دستگیری دیپلمات هایی که مدعی 
بود قصد حمله به گروهک تروریســتی منافقین در 
پاریس داشــته اند را به خوبی اجرا می کند، درواقع 
جای متهم و شاکی عوض می شود. جمهوری اسالمی 
از ابتدا خواهان توضیح دولت فرانسه درباره پناه دادن 
به تروریست های گروهک منافقین بود و حاال فرانسه 

مدعی شده است! 
پس از آن به روزهای حضور حسن روحانی در مجمع 

عمومی سازمان ملل می رسیم؛ نشستی که به دوئل 
میان دو رییس جمهور تبدیل می شود: »روحانی« و 
»ترامپ« . روحانی یکــی از بهترین،منطقی ترین و 
کوبنده ترین نطق های چندسال اخیر خود را در این 
نشست ارائه می دهد و درعوض ترامپ، نطقی سراسر 
اتهامی و مضحک علیه ایران می خواند که چیزی فراتر 
از یک نمایش فجیع علیه کشورمان نیست و بعد نوبت 
»نتانیاهو« می شود. آقای »شومن« نمایش مضحک  
و فجیع تری به راه می اندازد. بازهم با ادعای کشــف 
اسناد جدید علیه برنامه هسته ای ایران پشت تریبون 
قرار می گیرد و بازهم برای حاضران سورپرایزی دارد 

که با تمسخر و خنده و جوک های کاربران در شبکه 
ای مجازی روبه رو می شود. نخســت وزیر اسرائیل 
داستان »قالیشویی تورغوزآباد« را سرهم می کند و 
تا مدت ها »تورغوزآباد« به سوژه اول رسانه ها تبدیل 
می شــود. نتانیاهو مدعی می شــود در تورغوزآباد 

تاسیسات سری هسته ای ساخته می شود!
همزمان بیانیه برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا درباره 
ســازوکار ویژه مالی )برای تعامل با ایران( از ســوی 
موگرینی خوانده می شود. یک پاتک دیگر از سوی 
ایران و اروپا به آمریکا و اســرائیل. ترامپ، شوکه می 
شود. انتظار چنین چیزی را نداشت و دور جدید ایران 
هراسی و ایران ستیزی استارت می خورد. حاالموساد 
مدعی کمک به »خنثی کردن طرح ترور ایران« در 
دانمارک شده است. موســادی که معموال عملیات 
های خارجی خود را لو نمی دهد؛ امــا این بار »رو« 
بازی کرده اســت. پلیس دانمارک مدعی شده یک 
تبعه ایرانی را برای حمله به شــخصی در خاک این 
کشور، )که رهبر اپوزیســیون عربی ضدایران بوده( 

بازداشت کرده است. 
»بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت خارجه ایران این 
ادعاها را »مغرضانه« خواند و انتساب عملیات ادعایی 
به جمهوری اسالمی را تکذیب کرد؛ اما دانمارکی ها 
مصرانه سناریوی اسرائیلی را اجرا می کنند . به قول 
وزیر خارجه کشــورمان، تقارن این همه اتفاقات و 
اقدامات ضدایرانی واقعا جالب توجه اســت و شرح 
بیشــتری هم نمی خواهد. تو خــود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل! 

معاون ترامپ از مردم 
درخواست دعا کرد!

مایک پنس، معاون رییس جمهوری آمریکا با اشاره 
به تیراندازی اخیر در کنیسه ای در پنسیلوانیا که 
11 کشته بر جای گذاشت، تاکید کرد: همانطور که 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا و من شفاف 
بیان کرده ایم، آنچــه رخ داد نه تنها مجرمانه بلکه 
اقدامی اهریمنی بود و ما هرگز نباید اجازه دهیم که 
خشونت یا یهودی ستیزی در ایاالت متحده جان 
بگیرد. معاون دونالد ترامپ تاکید کرد: من به شما 
قول می دهم، مــن و رییس جمهوری آمریکا و کل 
مجموعه دولت هر آنچه در توان مان اســت انجام 
دهیم تا اینگونه اقدامات بی معنا و خشونت طلبانه 
به پایــان برســد. اکنــون از تمــام آمریکایی ها 
درخواست می کنم تا برای این قربانیان و خانواده 
آنان و جامعه یهودیان در سراسر پیتسبورگ دعا 

کنند و بدانند که ما با آنها هستیم.

 جسد خاشقجی
 در اسید حل شده است؟

روزنامه واشنگتن پست نوشت که مقامات ترکیه 
احتمال نابودی جسد »جمال خاشقچی« با اسید را 
بررسی می کنند.یک مقام ارشد ترکیه که نخواسته 
نامش فاش شود، اظهار داشت: مقامات کشورش 
این فرضیه رابررسی می کنندکه جسد خاشقچی 
احتماال در کنسولگری عربســتان در استانبول یا 
اقامتگاه سرکنسول عربستان مثله و با اسید نابود 
شده است. این مقام افزود: »جسد خاشقچی نیازی 

به دفن شدن نداشته است.« 

اظهار بی گناهی مظنون حادثه 
پیتسبورگ!

مظنون حادثه تیراندازی به یهودیان در پیتسبورگ 
آمریکا که به کشته شدن 11 نفر از جمله ۴ پلیس 
منجر شــد، در اولین جلســه دادگاهــش، اظهار 
بی گناهی کــرد. »رابرت باورز« مظنــون حادثه 
پیتسبورگ که به قتل 11 نفر متهم شده، گفت که 
می خواهد شــانس خود را در دادگاه امتحان کند. 
حکم اعدام یکی از گزینه های مجازی اســت که 
باورز، در صورت گناهکار شناخته شدن در دادگاه، 

با آن مواجه است.

تفنگ جواب سنگ!
رییس جمهوری آمریکا اعالم کــرد که نیروهای 
نظامی مستقر در مرز با مکزیک دستور گرفته اند که 
به سمت کسانی که سنگ پرتاب می کنند، شلیک 
کنند. دونالد ترامپ، رییــس جمهوری آمریکا به 
دنبال اســتفاده از مســئله آوارگان و پناهجویان 
آمریکای التین به عنوان بــرگ برنده در انتخابات 
کنگره است. وی همچنین گفته که نیروهای ارتش 
آمریکا که در مرز با مکزیک آنها را گمارده اســت 
دستور گرفته اند به هرکســی که در کاروان های 
مهاجران هستند و اقدام به پرتاب سنگ می کنند، 

تیراندازی کنند. 

 محمود عباس
 این بار فریب نخورد

نتانیاهو، رییس شــین بت را برای ارائه بسته ای از 
مشوق های اقتصادی نزد ابومازن فرستاده؛ اما رییس 
تشکیالت خودگردان پیشنهادهای او را نپذیرفت. 
روزنامه تایمز اسرائیل با اشاره به مطلب فوق، نوشت: 
به همین منظور، نتانیاهو، رییس شین بت را برای 
ارائه بسته ای از مشــوق های اقتصادی نزد ابومازن 
فرســتاد. در جریان دیدار بین »ناداو آرگامن« با 
ابومازن، وی پیشنهادهای نتانیاهو مبنی بر ایجاد 
یک منطقه صنعتی مشترک و همچنین تولید گاز 
در ســواحل غزه را به محمود عباس ارائه کرد؛ اما 
هر دوی این پیشنهادها از سوی رییس تشکیالت 

خودگردان فلسطین رد شد.

دشمنی های »کامال« آشکار وزیر خارجه آمریکا: 
سعودی ها در رابطه با ایران،  
متحد استراتژیک ما بوده اند 

وزیر خارجه آمریکا گفت که »پادشاهی عربستان 
سعودی در عقب راندن ایران و تالش برای تغییر 
رفتار آن متحد استراتژیک ما بوده است.« مایک 
پمپئو در گفت وگو با رادیــوی »تونی کتس« 
اضافه کرد: در همین رابطه، آنها یاری می کنند 
و اطمینان می دهند که نفت خام کافی در بازار 
وجود دارد. پمپئو افزود: اخیرا شاهد بودیم که 
آن ها می خواستند در اروپا ترور انجام دهند. وی 
ادامه داد: این ها نشــانه هایی است که ایرانی ها 
بی ثباتی بزرگی را در خاورمیانه ایجاد کرده اند 
و به همین دلیل هم ترامپ معتقد است برجام 
توافق وحشتناکی است و تصمیم گرفت که از 

آن خارج شود. 

 سفیر ایران
در نروژ احضار شد

نروژ، روز پنجشنبه سفیر ایران در این کشور را به 
دلیل آن چه مظنون بودن ایران در دست داشتن 
ترور یک چهره گروهک تروریستی االحوازیه و 
دخیل بودن یک شهروند نروژی با پیشینه ایرانی 
در این پرونده، عنوان شده، احضار کرد.دانمارک، 
مدعی شد که  به سرویس اطالعاتی دولت ایران 
برای دست داشــتن در رخ دادن یک ترور در 
خاک این کشور مظنون است. اکنون این کشور 
درخواست اعمال تحریم هایی علیه جمهوری 

اسالمی ایران از طرف اتحادیه  اروپا دارد.

ادعاهای دبیرکل شورای همکاری 
خلیج فارس: 

ایران به دنبال نشر انقالب 
خود به کشورهای دیگر است

بیســت و هفتمیــن کنفرانــس ســالیانه 
سیاست گذاران آمریکایی و عرب در واشنگتن 
برگزار شد. در این کنفرانس عبداللطیف بن راشد 
الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با 
افراطی خواندن انقالب جمهوری اسالمی ایران 
مدعی شــد که ایران به دنبال نشر انقالب خود 
به کشــورهای دیگر و تهدید همسایگان است. 
وی مدعی شــد که نفوذهای ایران کشتیرانی 
بین المللی در دریای ســرخ را تهدید می کند 
و مقابله با آن ضروری اســت. دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس گفــت که مقابله و اتخاذ 
اقدامات سیاســی و اقتصادی علیه کشورها و و 
گروهک هایی که تالش دارند در منطقه بی ثباتی 

ایجاد کنند، امری ضروری  است.

اعتراف نتانیاهو به دخالت در 
ماجرای ضد ایرانی دانمارک

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد که 
تل آویو در ادعاهایی که اخیــرا دانمارک علیه 

ایران مطرح کرده، دخیل بوده است.
نتانیاهو گفت: »ما اخیرا برخی تالش های ایران 
برای اقدامات تروریستی در خاک اروپا را فاش 
کردیم و با اروپایی ها در مقابله با تروریســم و 
اســالم رادیکال در کنــار هم ایســتاده ایم.« 
رسانه های صهیونیســتی پیش از این گزارش 
داده بودنــد که اطالعات منتهی بــه ادعاهای 
ضدایرانی دانمارک، از طریق موساد در اختیار 

کپنهاگ قرار گرفته بود. 

 واکنش رحیم پورازغدی
 به شعارهای هنجارشکنانه

رحیم پور ازغدی گفت: دشــمنان نمی توانند 
ملت ایران، عراق و ســوریه را با یکدیگر درگیر 
کنند. خون بچه های ما بود که در عراق و سوریه 
اثر کرد و آن ها به پول ما احتیاج ندارند. عده ای 
در داخل گفتند سوریه را رها کن فکری به حال 
ما کن، خاشقچی را رها کن فکری به حال ما کن. 
اینها باید بدانند به حــال آنها فکر کردیم که به 

سوریه و عراق رفتیم.

ناصر ایمانی
 فعال سیاسی اصولگرا:

دبیرکل حزب پیش روی اصالحات گفت: وقتی آقای 
جهانگیری می گوید »من اختیار عوض کردن منشی 
ام را هم ندارم« و ادامه مــی دهد »در دولت یازدهم 
هماهنگ کننده امور اقتصــادی بودم ولی در دولت 
دوازدم، خــود رییس جمهور اختیــار و کارها را در 
دست گرفت«، در واقع معنای حرفش این می شود 
که اختیارات را از او گرفته اند. به هر حال آقای روحانی 
و اطرافیانش دیگر نمی توانند بــا آقای جهانگیری 
کار کنند. علی صوفی ادامه داد:آقای جهانگیری در 
مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
درخشید و آقای روحانی را تحت الشعاع نظرات خود 
قرار داد و خود را به عنوان کاندیدای اصالح طلب هم 
مطرح کرد؛ بنابراین چنین کســی برای امثال آقای 
واعظی دیگر قابــل تحمل نخواهد بــود.وی افزود: 
اصالح طلبان از دولت جدا هستند، فقط به صورت 
نمادین آقای جهانگیری به عنــوان معاون اول آنجا 
حضور دارد، در حالی که تمام اختیارات از او ســلب 
 شده بنابراین خروج او از کابینه حتما به نفع خودش

 است.

حضور جهانگیری در دولت 
نمادین است!

دبیرکل حزب پیش روی اصالحات: 

کافه سیاست

عکس  روز 

دوچرخه سواری رییس 
جمهور مصر در شرم الشیخ

بانوان برای ورودبه ورزشگاه صبور باشند

پیشنهاد سردبیر:

فعال سیاســی اصولگرا در توضیح علت اصرار 
اصالح طلبان تندرو به خــروج  جهانگیری از 
دولت، گفت: یکسری اختالف نظرهای جدی 
درون اصالح طلبان و طیف طرفدار دولت اعم 
از کارگــزاران، اتحاد ملت و اعتدال و توســعه 
وجود دارد که گاهی این اختالف نظرها به یک 
نقطه مشترک به اسم جهانگیری می رسد. ناصر 
ایمانی ادامه داد: شرایط  در دولت باید به گونه 
ای تنظیم شــود که جهانگیری بتواند با قوت 
به کار خود ادامه دهد.وی در پاســخ به مقایسه 
شرایط امروز کشور با ســال های 81 تا 8۴ که 
منجر به پیروزی احمدی نژاد شــد و نگرانی از 
بازتولید احمدی نژاد در انتخابات آینده، گفت: 
ببینید واقعیت این است که اگر مردم در مجموع 
از شرایط یک دولت ناراضی باشند معلوم نیست 
که چه فردی در انتخابات بعدی از صندوق آرا 

بیرون بیاید. 

امکان بازتولید 
»احمدی نژاد« وجود ندارد

مسعود پزشکیان
نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، رویکــرد دانمارک در مبارزه با تروریســم 
را دوگانه خواند و گفت: این اقدامات مشــکوک در 
شرایط فعلی نشان از سناریوهای خصمانه علیه ایران 
در مناسبات بین المللی دارد کما اینکه چنین اتهامات 
ســاختگی تصمیم ایران برای مبارزه با تروریســم 
در منطقه را تضعیــف نمی کند.علیرضا رحیمی  در 
واکنش به ادعــای برخی از مقامــات دانمارکی در 
خصوص عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی 
در این کشور و انتساب آن به جمهوری اسالمی ایران 
اظهارکرد: رویکرد دانمارک در مبارزه با تروریســم 
دوگانه اســت و باید اقــدام تروریســتی در اهواز و 

کپنهاگ به طور یکسان محکوم شود.
وی تاکیــد کــرد کــه ایجــاد حفاظت رســمی 
 برای گروه های تروریســتی به بهانــه آزادی بیان 
نقض مصوبات بین المللی در مبارزه با تروریســت 
اســت، لذا موضع دانمارک ایجاد رخنه در رویکرد 
اتحادیه اروپا برای همکاری سازنده با ایران محسوب 

می شود.

 رویکرد دانمارک 
دوگانه است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی:

نایب رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
ربع رشیدی یادآور یک شهر دانشگاهی است. 
۷۵0 سال پیش در تبریز شهر دانشگاهی وجود 
داشت که علم، هنر و خالقیت را تولید می کرد 
و به هفت زبان زنده دنیا در این شــهر تدریس 
می شد. مسعود پزشکیان اضافه کرد: وقتی وزیر 
بودم درخواست کردم اجازه دهند به ۷۵0 سال 
پیش برگردیم و به هفت زبان زنده دنیا تدریس 
کنیم که تدریس به سه زبان پذیرفته شد؛ اما ما 

که بیرون آمدیم موضوع را سیاسی کردند.
وی گفت: ما برترین و بهترین بودیم. مملکت ما 
زمانی شکوفا می شــود که تقوا به زبان امروزی 
و به معنی حرکت بدون خطا در جریان باشــد. 
وی با بیان این که برازنده جامعه ما نیســت که 
کارخانه ها بخوابند و جوانــان ما بیکار بگردند، 
افزود: اعتماد کردن به جوانــان می تواند ما را 

نجات دهد. 

 اعتماد به جوان ها 
ما را نجات می دهد

پیشخوان

بین الملل

»واشنگتن فری بیکن«نوشت، واشــنگتن با تسلیم در برابر اروپا 
و ایران، امتیازاتی بزرگ، از جمله دسترســی بــه جامعه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی )سوئیفت( به ایران می دهد که به واسطه 
آن، فشار ناشی از تحریم های پیش رو علیه تهران کاهش می یابد.

این تارنمای اطالع رســانی آمریکایی به نقل از افــراد آگاه از این 
مسئله اعالم کرد، مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا که در زمینه 
مســائل ایران فعالیت دارند، »مایک پمپئو«، وزیر خارجه دولت 

»دونالد ترامپ« را به ادامه دسترســی ایران به سوئیفت متقاعد 
کردند.به گفته این مقامات، در حالی که ترامپ و شخصیت های 
عالی رتبه کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران 
در تالش هستند گفته می شــود، وزارتخانه های خارجه و خزانه 
داری آمریکا تسلیم فشار متحدان اروپایی و ایران شده اند. احتماال 
ایران به انجام تعامالت بانکی از طریق سوئیفت ادامه خواهد داد و 
دولت آمریکا نیز با تمدید معافیت تحریمی چندین کشور، امکان 

ادامه خرید نفت آنها را از ایران فراهم خواهد کرد.  یکی از کارکنان 
ارشد کنگره آمریکا به واشــنگتن فری بیکن گفت: کارزار فشار 
حداکثری ترامپ علیه ایران از هم پاشید. مقامات دولت به ما می 
گفتند، با توجه به اینکه ایران مجبور خواهد شد صادرات نفت خود 
را به صفر برساند، دادن امتیازاتی در زمینه دسترسی به سوئیفت 
کار درستی است. گفته می شــود، این امتیازات شامل معافیت 

چین، کره جنوبی و هند از تحریم های آمریکاست.

شکست سنگین ترامپ برای قطع دسترسی ایران به سوئیفت

وقتی تقارن سلسله اقدامات ضدایرانی قابل توجه و تامل می شود

پشــت صحنــه  احضار  
سریالی دیپلمات ها

درخواست پایان یک جنگ 
خونین

نامه سرگشــاده آیت ا... 
یزدی شخصی است

ابزار دیپلماسی برای نجات 
مرزبانان

نایب رییس شــورای مرکــزی حزب موتلفه اســالمی گفــت: جریانات سیاســی که دل خوشــی از 
 روحانیت ندارند، امروز طرفدار مرجعیت شــده اند و علیه نامه رییس جامعه مدرســین موضع جناحی

 می گیرند.
اسدا... بادامچیان، با اشاره به نامه آیت ا... یزدی به آیت ا... شبیری زنجانی و واکنش های اصالح طلبان، اظهار 
کرد: جریانات سیاســی که نه با روحانیت و مبانی فقهی همراهی دارند نه از جامعه مدرسین دل خوشی 
دارند و نه از آیت ا... یزدی و سوابق آنها در موضع گیری های گذشته گواه است، مدافع مرجعیت شده اند. 
بادامچیان افزود:  بعضی جریانات سیاسی که همواره در مسائل فقاهتی و مرجعیت مسئله داشتند، امروز 

طرفدار مرجعیت می شوند و علیه نامه رییس محترم جامعه مدرسین موضع جناحی می گیرند.

بانوان برای ورودبه ورزشگاه صبور باشند
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه من پیش از این با خانواده و همســر خود به ورزشگاه رفته ام، اظهار کرد: اگر 
شهرستان نبوده و درگیر کار دیگری نباشم حتما برای تماشای مسابقه فوتبال فینال جام باشگاه های آسیا به ورزشگاه 
می روم. معصومه ابتکار ادامه داد: ورود به ورزشگاه مطالبه دختران است و زمینه الزم برای حضور بانوان نیز در ورزشگاه 
در حال فراهم شدن است. وی  درباره مواضع دادستان کشور در خصوص جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها نیز 
بیان کرد: ما در این زمینه تالش زیادی کرده ایم.  با صبوری این هدف به دست می آید، خانم ها امیدوار باشند. وی 
درباره انتقاد به مسئله ورود گزینشی بانوان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات فوتبال بیان کرد: باید تدریجا این 
اتفاق بیفتد و بانوان وارد ورزشگاه شوند. مهم ترین گروهی که مایل به حضور در ورزشگاه ها هستند ورزشکاران خانم 

هستند که نگاه تخصصی داشته و سابقه حضور در تیم های ورزشی را دارند.

چهره ها

آنهایی که دل خوشی از روحانیت ندارند، مدافع مرجعیت شده اند

زینب ذاکر
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مردم اصفهان در مصرف گاز صرفه جویی کنند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مالیات برارزش افزوده راهکاری 
اساسی در توسعه کشور

فارغ از آنکه درآمدهای مالیاتی در ســال های 
اخیر چه عامل تاثیر گذاری در تامین درآمدهای 
دولت بــوده و زمینه ســاز رهایــی اقتصاد از 
درآمدهای نفتی شــده است، رشد درآمدهای 
مالیاتی در بخش مالیــات بر ارزش افزوده و به 
تبع آن اختصاص بخشی از این درآمد مالیاتی به 
شهرداری ها توانسته نقش سازنده و اثرگذاری 
در توسعه زیرساخت های مهم شهری داشته 
باشــد. نگاهی اجمالی به سطح پیشرفت های 
چشــمگیری که در کالن شــهرهای کشور و 
خصوصا در زمینه توســعه حمل و نقل شهری 
در سال های پس اجرای قانون مالیات برارزش 
افزوده حادث شده اســت، می توان رد پای اثر 
بخش درآمدهای مالیاتی را در توسعه و آبادانی 

شهرهای کشور به وضوح دید.
از سوی دیگر و در سطح روستاها نیز اختصاص 
بخشــی از درآمدهای واصله از طریق مالیات 
بر ارزش افــزوده برای دهیاری هــا موجبات 
تحوالت و تغییرات مثبتی در توســعه مناطق 
روســتایی و کمتر توســعه یافته شده است؛ 
اما در این میان اساســی ترین نکته در زمینه 
درآمدهای ناشــی از محل مالیــات بر ارزش 
افزوده آن است که عوارض وصول شده مالیات 
بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه ای صرفا 
جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصروف 
می شود که این امر گویای این واقعیت است که 
تالش شهروندان و اهالی هر منطقه در تحقق 
درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و 

پیشرفت آن منطقه خواهد داشت.
اگرچه تاثیرات شــگرف تر درآمدهای مالیاتی 
در زمینه توســعه زیر ســاخت های صنعتی، 
کشــاورزی و بهداشــتی موجود می باشد، اما 
توســعه خدمات روز افزون شــهرداری ها در 
تسهیل خدمات شهری و اجتماعی نیز می تواند 
گوشه ای از دستاوردهای بزرگ نظام اقتصادی 
و مالیاتی کشور در خصوص امر مالیات ستانی و 

ارائه خدمات به شهروندان باشد.

بازار

پایه نگهدارنده موبایل

احتمال کاهش مالیات بر ارزش 
افزوده واحدهای تولیدی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعــی گفت: مالیات بر 
ارزش افزوده واحدهــای تولیدی یکی از مهم ترین 
گرفتاری ها بوده و در دست رسیدگی است.محمد 
شــریعتمداری افزود: در همین راستا پیشنهادی 
را به دبیرخانه شــورای هماهنگی ســران سه قوه 
تقدیم کردیم تا به صورت میانبر در برخی شاخه ها 
و رشته ها از نظر بخش خصوصی تبعیت و خواسته 
آن را فراهم کنیم. وی افزود: ۷۰ درصد مشــکالت 
واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش است که باید 
آن را تســهیل کنیم و نظام بانکی باید پای این کار 
بیاید. صیانت از اشــتغال موجود در گرو انجام این 

هدف است.

 پیشنهاد چینی ها 
برای تولید دارو در چابهار

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار از پیشنهاد 
چینی ها بــرای تولید دارو در ایــن منطقه با هدف 
توزیع و مصرف در کشورهای مسلمان با برند حالل 
خبر داد.عبدالرحیم کردی اظهــار کرد: چینی ها 
پیشنهادی را در ارتباط با تولید دارو به جهت عرضه 
به کشــورهای منطقه ای و اســالمی ارائه کرده اند 
که این پیشنهاد در دست بررســی است و یکی از 
موضوعاتی است که می تواند زمینه  همکاری های 
مناســب را فراهم کند. در عین حــال باید بدانیم 
که چینی ها در زمینه تولید دارو موفق هســتند و 
بازارهای مناســبی نیز دارند.مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد چابهار با بیان این که از پیشنهاد چینی ها 
در این رابطه اســتقبال کرده ایم، گفت: براســاس 
مذاکرات صورت گرفته آنها عالوه بر این که می توانند 
با داروسازان داخلی به صورت مشترک فعالیت خود 
را انجام دهند، می توانند به صورت مستقیم در این 
رابطه ســرمایه گذاری کنند و امکانات الزم جهت 
تولید دارو با مشــخصات مذکور در اختیار آنها قرار 

خواهد گرفت.

ایران از قطر در پارس جنوبی 
سبقت گرفت

همزمان با آغاز بازگشت تحریم های نفتی آمریکا، 
ایران با تولید روزانه بیش از 6۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز در پارس جنوبی درحالی از قطر سبقت گرفته 
که با جایگزین شدن گاز در سبد سوخت نیروگاه ها، 
ظرفیت مازادی برای صادرات گازوئیل ایجاد شده 
است. تا پایان اسفند ماه سال گذشته ظرفیت تولید 
روزانه گاز شیرین ایران در پارس جنوبی حدود 5۷۰ 
میلیون مترمکعب در روز بود کــه با توجه به انجام 
تعمیرات اساسی تعدادی از ســکوها، خطوط لوله 
دریایی و پاالیشگاه های ســاحلی به طور متوسط 
روزانه حدود 5۰2 میلیون مترمکعب گاز در طول 
6 ماهه نخست امســال گاز از این میدان مشترک 
برداشت شــده اســت.در شــرایط فعلی ظرفیت 
برداشــت روزانه گاز طبیعی قطــر از میدان پارس 
جنوبی حدود 566 میلیون مترمکعب در روز بوده 
و عمال ایران با بهره برداری دست کم چهار سکوی 
جدید دریایی و پنج ردیف شــیرین سازی گاز در 
پاالیشگاه های ساحلی موفق به تولید بیش از 6۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز و سبقت بیش از 4۰ میلیون 
مترمکعبی دربرداشــت روزانه گاز از شیخ نشینان 

شده است.

پایه نگهدارنده موبایل 
magnet مدل

 53,000
تومان

پایه نگهدارنده گوشی 
روی فرمان خودرو

 7,800
تومان

پایه نگهدارنده گوشی موبایل 
p17 پرسناژ مدل کاشی2 مدل

 24,000
تومان

حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران 
دولتی چالشی اســت که موافقان آن از سال های 
ابتدایی روی کار آمدن »حســن روحانی« بر آن 
اصرار داشتند؛ اما دولت به رغم اعالم قبلی تا پس 
از دور دوم انتخابــات حاضر به اجرای آن نشــد و 
در نهایت بــا تعیین تکلیف دولــت کم کم برخی 
از افراد پر درآمد از گرفتن یارانه معاف شــدند.در 
سال جدید عدم پرداخت یارانه به کودکان متولد 
شده در سال 9۷ چالش دیگری بر سر راه پرداخت 
یارانه ها ایجاد کرد؛ در حالی که وزارت کار از عدم 
پرداخت یارانه متولدین 9۷ به علت تکلیف مجلس 
خبر داده اســت، نمایندگان مجلس اعتراض خود 
به این موضــوع را اعالم کــرده و آن را در تقابل با 
سیاســت های جمعیتی عنوان می کنند. بر اساس 
قانون هدفمندســازی یارانه ها دولت می بایست 
یارانه دهک های پردرآمد را حــذف کند  و یارانه 
افراد کــم بضاعت و دهک های پاییــن را افزایش 
دهد، با این حــال دولت در ســال 9۷ به صورت 
غیرقانونی دســت به اقدامی زده که انتقاد مردم و 
نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. دولت 
حســن روحانی که همواره با طرح پرداخت یارانه 
نقدی مخالف بود و معتقد بــود دولت توان مالی 
الزم برای ادامــه این طرح را ندارد، در ســال 9۷ 
یارانه نوزادان تازه متولد شــده را قطع کرد؛ قطع 
یارانه متولدین 9۷ نه تنها بــا هماهنگی مجلس 
صورت نگرفته بود بلکه نمایندگان مجلس ضمن 
اعتراض به دولت، این اقــدام را عاملی برای ضربه 
زدن به سیاســت های جمعیتی عنوان کردند.در 
نشســت اخیر مجلس شورای اســالمی تذکرات 
کتبــی نمایندگان به مســئوالن اجرایی کشــور 
قرائت شــد که در خالل آن به موضوع قطع یارانه 
نوزادان متولد شده در سال جاری هم اشاره شد؛ 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به 
رییس جمهور متذکر شــده بود »که به چه دلیل 

یارانه نوزادانی که در سال 
۱۳9۷ متولد می شــوند را 
حذف می کنیــد، در حالی 
که این اقــدام مغایر قانون 
و سیاســت های جمعــی 

جمعیت است«.
مبلغ سه ماه یارانه 
متولد شــدگان  تازه 

چقدر است؟
بر اساس آمار به دست آمده، از ابتدای  سال تاکنون  
۳8۳ هزار نفر متولد شــده اند کــه از این میزان 
۳4۰ هزار نفر، متولدین تیرتا شهریور ماه  هستند. 
مجموع یارانه این افراد که هر کــدام در ماه های 
مختلفی متولد شده اند چیزی حدود ۱5 میلیارد 
تومان اســت که با پرداخت نشــدن این میزان به 
متولدین تیر، مرداد و شهریور بسیاری از خانوارها 
از این موضوع ابــراز نارضایتی کــرده اند.این در 
حالیســت که وزارت مربوط می توانست با حذف 
افراد پر درآمد، هم میزان یارانــه افراد کم درآمد 
را افزایــش داده و هــم معوقــات متولدین 9۷ را 

جبران کند که تاکنون 
هیچ کدام از این اعمال 

انجام نشده است.
یک ماه یا سه ماه؟

 در گذشــته متولــی 
پرداخت یارانه سازمان 
هدفمندی یارانه ها بود 
و یارانه نوزادان نیز پس 
از گرفتن شناسنامه از ثبت احوال بالفاصله از ماه 
بعد به حساب سرپرســتان خانوارها واریز می شد. 
با توجه بــه تبصره ۱4 قانون بودجه ســال 9۷، از 
سال جاری پرداخت یارانه نوزادان بر عهده وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســت. اکبر ایزدی، 
رییس سازمان هدفمندســازی یارانه ها در تاریخ 
26 اردیبهشت ماه امســال اظهار کرد: برای ثبت 
نام یارانه نوزاد متولد 9۷ کافیســت سرپرســت 
خانواده اقــدام به دریافت شناســنامه برای نوزاد 
خود کند، از آنجایی که نام سرپرســت خانوار نام 
پدر نوزاد خواهد بود به همیــن منظور به محض 
گرفتن شناســنامه از ماه بعد از تولد، یارانه وی به 

حساب سرپرست خانواده واریز خواهد شد؛ اما بر 
خالف ادعای رییس سازمان هدفمندسازی یارانه 
ها، در مراکز ثبت احوال بــه والدین یادآوری می 
شوند که ۳ ماه پس از ثبت اطالعات نوزاد و دریافت 
شناسنامه، یارانه فرد جدید به حساب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شــد که البته در این مورد نیز 
توضیح داده نشد که آیا ۳ ماه توقف یکجا محاسبه 
و پرداخت می شــود و یا اینکــه مانند قضیه فوت 
سرپرستان خانوار، یارانه نوزادان نیز در ۳ ماه اول 
پس از تولد حذف می شود؟در ادامه اعالم نارضایتی 
خانوارهایی که برای فرزندان تازه متولد شده خود 
یارانه دریافت نمی کنند،  سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  اظهار کرد:  حدود ۳4۰ هزار 
نفر در ماه های تیر، مرداد و شهریور متولد شده اند 
که پرداخت یارانه آن ها هم در حال بررسی است. 
دولت یارانــه متولدین ســال 9۷ را حذف نکرده 
و یارانه متولدین ســال جاری تا پایان خرداد 9۷ 
پرداخت شده است؛ اما این مسئله از سوی والدین 
فرزندان تازه متولد شده تایید نمی شود و این افراد 
معترض هســتند که حتی نمی دانند برای گرفتن 
 یارانــه فرزندان شــان باید به کدام نهــاد مراجعه

 کنند.
حرکت تدریجی دولت در قطع یارانه ها

برخی از منابع رسمی از جمله نمایندگان مجلس 
مدعی هســتند که در ۱8 ماه گذشــته هیچ کس 
از لیســت دریافت یارانــه حذف نشــده، این در 
حالی اســت که بر حســب تکلیف مجلس دولت 
باید نســبت به قطع تدریجی یارانه ها اقدام کند 
و تنها افراد تحت پوشــش کمیته امداد، بهزیستی 
و بیماران خاص از آن مســتثنی هســتند؛ اما به 
نظر می رســد عزم جدی در این رابطه دیده نمی 
شــود. هر چند با اعتراضات صورت گرفته دولت 
اعالم کرده کــه یارانه کودکان تازه متولد شــده 
را بــه زودی واریــز می کنــد؛ اما همچنــان این 
 حرف تنها در حد ادعا باقی مانده و عملی نشــده

 است .

چراغ خاموش به سمت حذف یارانه
نمایندگان مجلس نسبت به عدم پرداخت یارانه متولدین 97 معترض شدند

نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در دیدار با رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اختصاص بودجه 
ملی به طرح های آبرسانی استان شدند. نماینده مردم شاهین شهر، میمه گفت: نمایندگان استان در دیدار با محمدباقر 
نوبخت، خواستار اختصاص بودجه ملی برای دو طرح بهشت آباد و سامانه دوم آب آشامیدنی استان شدند.حسینعلی 
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در این دیدار برای رسیدگی به این موضوع قول 
مساعد داد، افزود: استفاده از سامانه دوم آب آشامیدنی به جای تصفیه خانه بابا شیخعلی در مواقع ضروری از برنامه های 
پیش بینی شده برای تامین آب بیش از 5 میلیون مشترک اصفهانی است. وی افزود: امسال بیش از 25۰میلیارد تومان 

بودجه استانی به منظور اجرای طرح های آبرسانی مشترکان اصفهانی  اختصاص یافته است.

اختصاص بودجه ملی 
به طرح های آبرسانی 

استان

نمایندگان مردم اصفهان 
خواستار شدند؛

ان
لم

پار
 

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با اشاره به کاهش دمای هوا و با هدف جلوگیری از افت فشار و اختالل 
در خدمات رسانی از شهروندان این استان خواســت تا در مصرف گاز طبیعی مدیریت و صرفه جویی 
کنند.»مصطفی علوی« به افزایش مصرف این انرژی در فصل های ســرد سال اشــاره و اضافه کرد: 
مصرف گاز این استان در روزهای سرد زمستان روزانه به 6۳ میلیون مترمکعب می رسد.وی ادامه داد: 
مشترکین با عایق بندی شیشه، دیوار و محل های تردد و همچنین استفاده از وسایل گازی استاندارد 
قادر به جلوگیری از هدر رفت انرژی خواهند شد و از پرداخت بهای اضافه مصرفی و خسارت به محیط 
زیست جلوگیری می کنند.مدیرعامل شرکت گاز اصفهان یادآورشــد : برای مدیریت بهینه مصرف 
فعالیت های آموزشی توسط ادارات گاز مناطق مختلف انجام می شود و مشترکین پر مصرف اخطاریه 
می گیرند.وی با اشاره به اجرای مانور ایستگاه های تقلیل گاز رســانی در این شرایط اظهارداشت: با 
اجرای این مانور وضعیت گازرسانی بررسی و آمادگی برای خدمت رسانی به مردم انجام می شود که 
با همکاری مشترکین در مدیریت مصرف افت فشار در فصل سرما نخواهیم داشت.علوی یادآور شد : 
تقسیم بندی این استان به چهار اقلیم بر اساس نظر پژوهشکده هواشناسی کشور است و قیمت گذاری 
مصرف انرژی بر همین اساس صورت می گیرد.به گفته وی جوشقان، داران، دامنه، فریدونشهر، بوئین 
میاندشت، میمه، افوس، چادگان، رزوه، برزگ، خمسلو سنگباران جزو سردترین اقلیم های اصفهان 
است.به گزارش ایرنا، در زمان حاضر ۱۰۳ شهر و بیش از هزار و ۳۰۰ روستای استان و در مجموع بیش 
از یک میلیون و ۷۰۰هزار مشترک از گاز طبیعی بهره مند می شوند. بر اساس اعالم شرکت ملی گاز 
میانگین مصرف گاز هر خانوار ایرانی به طور متوسط ســه هزار متر مکعب در ماه بوده که این رقم در 

مناطق گرمسیری ۷۰۰ متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان:

مردم اصفهان در مصرف گاز صرفه جویی کنند

حدود ۳۴۰ هزار نفر در ماه های 
تیر، مرداد و شهریور متولد 

شده اند که پرداخت یارانه آن ها 
هم در حال بررسی است

معاون ســازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور گفت:طرح جامع 
مقابله با بیابان زایی در کشور تهیه و در سال آینده با تامین اعتبار اجرایی 

می شود.
ناصر حیدری پوری، معاون سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور 
در حاشیه بازدید از منطقه بیابانی سجزی  با بیان اینکه در سال جاری 
بودجه طرح های بیابان زدایی در خوزستان متمرکز بود، اظهار کرد: در 
سال آینده از محل صندوق توسعه ملی به استان ها تعلق می گیرد.وی با 

اشاره به اینکه در کشور ۷5 هزار هکتار جنگل کاری سنواتی برای کنترل 
کانون های فرسایش داریم، افزود: در ســال جاری با اعتبار 6۷ میلیارد 
تومانی، تالش ها در جهت حفظ و مراقبت این جنگل ها و پرداخت دیون 
انجام شد؛ اما با تامین اعتبار در ســال آینده توسعه جنگل ها و اجرای 
طرح های بیابان زایــی و آبخیزداری رونق می گیرد.معاون ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: در ســال آینده 5 هزار و صد هکتار 
طرح بیابان زدایی و جنگل کاری اجرا می شــود و با برنامه ریزی،روان 

آب باال دست دشت سجزی مورد استفاده قرار می گیرد.حیدری پوری 
گفت:برای ۱9 طرح آبخیزداری در استان اصفهان که بیش از 4۰ درصد 
پیشرفت داشــته،اعتبار ۳4 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. با 
اجرای طرح های بیابان زدایی در شرق اصفهان تا کنون ۱۰ هزار هکتار از 
کانون های فرسایش بادی در اصفهان مهار شده است؛ در صورت تامین 
اعتبار 5 تا 6 میلیون تومانی برای هر هکتار،ســال آینده 5 هزار و صد 

هکتار دیگر از دشت سجزی جنگل کاری خواهد شد.

با »پارمیس« می توانیم حسابدار 
خود و خانواده باشیم. می توانیم 
عالوه بر ثبت درآمدها و هزینه ها، 
از مانده بانک ها و صندوق ها هم 

اطالع داشته باشیم.
می توانیم اعضای خانواده را تعریف 
کنیم تا متوجه شویم برای هر فرد 

چه هزینه هایی کرده ایم.
اگر چک می دهیم و یا می گیریم 
 »پارمیس« آنها را کامال مدیریت 

می کند.

حسابداری شخصی 
پارمیس همراه

شن مالی
معرفی اپلیکی

رحیم جافری - شهردار شهرضا

آگهی مزایده
) مرحله اول - نوبت دوم (

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم ، صدو دهمین جلسه رسمی مورخ 97/07/24 شورای اسالمی شهر 
واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام ) بصورت اقساطی ، حداکثر دوازده قسط ( را از طریق مزایده عمومی به افراد 

یا شرکت های واجد شرایط به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 

53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد : 100/000 ریال به حساب شــماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل 

استرداد می باشد .
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 97/08/24

تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 97/08/26 در محل شهرداری شهرضا
محل تحویل اســناد : پس از تکمیل مدارک ، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد .

شماره تماس : 53241010-031 داخلی 116
www.shahreza.ir  سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

معاون سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور در اصفهان:
طرح جامع مقابله با بیابان زایی در کشور با تامین اعتبار اجرایی خواهد شد

مرضیه محب رسول
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چرا در فصول سرد  سخت تر وزن کم می کنید؟

پیشنهاد سردبیر:

»مسمومیت« یکی از خطرات جدی است که هر ساله 
قربانیان زیادی در ایران مــی گیرد، این افراد به دلیل 

اســتفاده از فرآورده های غیر مجاز و غیر بهداشتی 
مانند الکل های دست ساز و یا غذاهای تاریخ گذشته 
و نیز به دلیل مصرف خودسرانه، اشتباهی و یا تعمدی 
داروها و برخی از محصوالت خــام غذایی و یا برخی 

از گیاهان ســمی مسموم می شــوند. به صورت کلی 
مسمومیت مجموعه ای از اختالالت بدن است که در اثر 
جذب ماده ای بیگانه که به آن سم گفته می شود بروز 
می کند. جذب ماده ســمی می تواند از راه هایی مانند 

استنشاق نوعی گاز، بخار، دود یا گرد و غبار، دستگاه 
گوارشی)خوردن یا آشامیدن(، تماس پوستی)از طریق 
انتشار از اپی درم و یا عبور از زخم یا سوختگی( به بدن 

وارد شود.

قربانیان خاموش مسمومیت در حال افزایش است
یک هشدار جدی؛

مفاد آراء
8/202 آگهــي  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139760302013000144 مورخ 1397/06/31 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالوهاب 
هارون رشیدي فرزند تیمور بشماره شناسنامه 27 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه بمساحت 486.40 مترمربع تحت پالک 67 فرعی از 270 اصلی، مفروز و مجزی 
شده از  پالک 270 اصلي، واقع در فریدونشهر، روستاي میدانک دوم، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع الواســطه از مالک رسمي آقاي شنبه هارون رشیدی 

محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302013000146 مورخ 1397/07/10 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید کمال 
مهدوي فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 4185 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه بمساحت 77.80 متر مربع، تحت پالک 28 فرعی از 234 اصلی، مفروز و مجزی 
شده از 1 فرعی از 234 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای بادجان، بخش 13 حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رســمي آقاي سید پرویز موسوی محرز 

گردیده است.
3- برابر راي شماره 139760302013000158 مورخ 1397/07/18 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 
باتواني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 3925 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک درب 
باغ بمساحت 3864 مترمربع ، پالک 2945 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 
فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر، بلوار بسیج، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي عبداله باتوانی محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره 139760302013000150 مورخ 1397/07/14 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي منوچهر 
اصالني فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 3248 صادره از تهران در شش دانگ یک باب 
خانه بمساحت 177.70 مترمربع تحت پالک 48 فرعی از 240 اصلی، مفروز و مجزی شده 
از 1 فرعي از 240 اصلي واقع در فریدونشهر، روستای چقیورت، بخش سیزده حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علی محمد اصالنی محرز گردیده است.

5- برابر راي شماره 139760302013000142 مورخ 1397/06/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري 
اسالمي ایران به نمایندگي وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با شناســه ملی 14002088012 در شــش دانگ یک باب ســاختمان مدرسه 
بمساحت 1155.90 مترمربع تحت پالک شماره 2 فرعي از 30 اصلي مفروز و مجزی شده 
از 30 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چالقو، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
خریداري مع الواسطه از مالکین رسمي آقایان عزت اله دویســتی و جانعلی مری محرز 

گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 139/08/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/27
م الف: 280801 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مزایده 
8/203 شماره آگهی: 139703902004000290 شماره پرونده: 8904002004000207 
آگهی مزایده بشماره بایگانی: 8900403 ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی ششدانگ دو 
پالک شماره یک و نه فرعی از 13276 اصلی مجزی شده از پالک اصلی واقع در مرزبان 
بخش 5 ثبت اصفهان، با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزی از 
آن به آدرس: اصفهان خیابان فروغی، کوچه امیرکبیر، نبش کوچه شهرزاد که سند مالکیت 
آن در صفحات 544 الی 553 دفتر 12 امالک بنــام آقای علی کیوان منش فرزند محمد 
ثبت و صادر شده است و طبق نامه 89/13007-89/9/23 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان 
حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: درب و دیواریست به کوچه چهارمتری بطول 13 
متر شرقًا: یک دیوار بدیوار عمارت 802 فرعی 13276 بطول 21/75 متر دو دیواریست به 
خانه 2 و 8 فرعی 13276 بطول 21/25 متر جنوبًا: دیواریست به زمین 11/240 بخش 14 
اصفهان بطول 13 متر غربًا: درب و دیواریست به کوچه شش متری بطول 43/5 متر که 
طبق نظر کاشناس رسمی پالک فوق یکباب منزل مسکونی با زمین دوبر به متراژ حدود 
505 مترمربع در یک طبقه مسکونی قدیمی ساز با یک زیرزمین معمولی و حیاط سازی و 
ساختمانی مجزا در سمت جنوب حیاط می باشد، ساختمان از نوع باربر و طاق ضربی آهن 
و آجر ضربی و کف موزائیک و دارای دو واحد مجزا در شمال و جنوب پالک با درب مجزی 
می باشد. دارای انشعابات آب، برق، گاز و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه تا مورخ 97/8/1 
بیمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 11799-87/6/27 تنظیمی دفترخانه 608 تهران 
بابت بدهی شرکت پلی استر سازان عالی قاپو در رهن بانک سرمایه اصفهان واقع  می باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 97/8/28 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه الهور، اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی 
اصفهان، طبقه سوم، شعبه دوم اسناد رهنی به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
11/300/000/000 ریال ) یازده میلیارد و سیصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 97/8/12 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حسابداری اداره ثبت اسناد و امالک 
سپرده نماید.  م الف:278630 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )519 کلمه، 5 کادر(

حصر وراثت
8/204  خانم فرشته رضائی داراي شناسنامه شــماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 
330/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباسقلی رضائی به شناسنامه 59 در تاریخ 1355/1/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدی رضائــی، ش.ش 2890، 2- محمد 
رضائی، ش.ش 2891 )پســران متوفی( 3- فاطمه رضائی، ش.ش 2565، 4- فرشــته 
رضائی، ش.ش 15 )دختران متوفی( 5- جمیله رضائی فرزند امیرقلی، ش.ش 19 )همسر 

دائمی متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
  م الف: 279578  شعبه ســوم حقوقي شــوراي حل اختالف چادگان )139 کلمه،

1 کادر(  
حصر وراثت

8/205  آقای محمد فرخوند داراي شناسنامه شماره 1563 به شرح دادخواست به کالسه 
433/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
امیر عباس فرخوند به شناسنامه 1131231988 در تاریخ 96/9/22 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد فرخوند فرزند علی، ش.ش 
1563 )پدر متوفی( 2- نرگس گشــول فرزند عبداله، ش.ش 524 )مادر متوفی(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 280706  شعبه دوم 

حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )124 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

8/206  آقای نعمت اله گودرزی داراي شناســنامه شــماره 127 به شرح دادخواست به 
کالسه 432/97  از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان بی بی طال محمد صالح آل داوودی  به شناسنامه 67 در تاریخ 96/12/11 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- نعمت اله 
گودرزی، ش.ش 127، 2- حجت اله گودرزی، ش.ش 5، 3- نوذر گودرزی، ش.ش 143 
، 4- میرزا گودرزی، ش.ش 118 )پسران متوفی(، 5- فرخه گودرزی، ش.ش 126 )دختر 
متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 280065  

شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )143 کلمه،1 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/207 شــماره صــادره:1397/03/529536-1397/8/6 نظر با اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب بهاربند پالک شــماره 473 فرعی واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حمیدرضا داوری 
مهابادی فرزند محمدرضا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/9/5  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. م الف:280703 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

)147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/208  افروز یزدانیان دارای شناسنامه شماره 143 به شرح دادخواست به کالسه  424/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
زائری امیرانی به شناســنامه 81 در تاریخ 1397/6/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است یک پسر و سه دختر و یک همسر دائمی: 
1- احسان زائری امیرانی فرزند متوفی به شــماره شناسنامه 91، 2-  آمنه زائری امیرانی 
فرزند متوفی به شماره شناســنامه 1300، 3- الهام زائری امیرانی فرزند متوفی به شماره 
شناسنامه 196، 4- مائده زائری امیرانی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1180095308، 
5- یک همســر دائمی به نام صدیقه فرحپور به شماره شناســنامه 119، 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: 280159 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/224 شماره دادنامه: 9709973734100698 شماره پرونده: 9709983734100300 
شماره بایگانی شــعبه: 970304 خواهان: آقای نصرت اله آگاهی فرزند میرزا عبدالحمید 
به نشانی استان تهران شــهر تهران خیابان ولنجک خیابان شــانزدهم بن بست دیدار 
پالک 4 واحد 2، خواندگان: 1- خانم اقدس آگاهی فرزنــد عبدالحمید، 2- خانم نرگس 
آگاهی فرزند روح ا... ، 3- آقای امین آگاهی فرزند روح ا...، 4- خانم ملوک آگاهی کشــه 
فرزند عبدالحمید، 5- آقای علی آگاهی فرزند روح ا...، 6- خانم رقیه آگاهی کشــه فرزند 
عبدالحمید، 7- آقای کوروش آگاهی فرزند روح ا... همگی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- الزام به تنظیم ســند رســمی ملک 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای نصرت اله آگاهی 
به طرفیت 1- رقیه آگاهی کشه 2- ملوک آگاهی کشه 3- اقدس 4- کوروش 5- امین 
6- نرگس 7- علی همگی آگاهی به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به شماره 
پالک 119 و 120 بخش 11 نطنز واقع در محله کشــه با توجه بــه محتویات پرونده و با 
این توضیح که خواهان در دادخواســت تقدیمی و جلسه دادرسی اظهار داشته که امالک 
مورد خواســته را طی مبایعه نامه 73/2/5 از مادر وی خانم بی بی آگاهی خریداری که در 
تاریخ 73/2/11 مادر وی فوت شده است که وراث ایشان نیز بعد از آن مبایعه نامه جداگانه 
و جدید سهم االرث خود را از پالکهای موصوف به بنده واگذار نموده اند ولیکن حاضر به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند امالک به بنده نمی شوند که تقاضای الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال ســند پالکها را دارم خواندگان در 
جلسه حاضر نشــده اند و دفاعی نکرده اند اداره ثبت اسناد و امالک نطنز طی نامه شماره 
139785602033000223- 97/5/30 تمامی چهار دانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ 
پالک شماره 120 اصلی و سه دانگ مشاع پالک 119 اصلی بخش 11 ثبتی نطنز را متعلق 
به خانم بی بی آگاهی اعالم نموده اســت بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و به استناد مواد 2 و 332 و 3336 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
10 و 196 و 223 و 219 و 220 قانون مدنی حکم بــه محکومیت خواندگان به حضور در 
دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی پالک 120 اصلی به میزان چهار دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ آن و نیز سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 119 اصلی بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز واقع در کشه به نسبت سهم االرث آنها از ماترک مرحوم بی بی آگاهی و 
پرداخت 3/513/670 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 و پس ازآن ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
 می باشــد. م الف:278670 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنــز )469 کلمه، 

5 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  9710460362400013 شــماره  درخواســت:  8  شــماره  /216
9709980362400284 شماره بایگانی شعبه: 970289 در پرونده کالسه 970289 این 
دادیاری، در خصوص شکایت امیر رضا کاظمی علیه ابراهیم کاظمی فرزند محمد، به اتهام 
استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می باشد نظر به این که متهم فوق مجهول المکان 
می باشد و وقت رســیدگی پرونده یک ماه پس از نشــر آگهی تعیین گردیده است بدین 
وسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت 
مذکور )یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری 
حاضر شــوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.)آدرس: 
بهارســتان مجتمع قضایی بهارستان طبقه اول اتاق 18 شــعبه پنجم دادیاری( م الف: 
 271642 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )132 کلمه، 

1 کادر(

الهه زین الدین

شایع ترین 
مسمومیت ها کدامند؟

مسمومیت دارویی با الکل از شــایع ترین مسمومیت ها 
در جهان است همچنین در ایران مســمومیت با مواد مخدر، 

اوپیوئیدها و داروهای روان گردان و اکســتازی ها از شایع ترین ها 
هستند. مســمومیت با اســتامینوفن، خواب آورها و ضد دردها مثل 
بنزودیازپین ها، ارگانو فســفرها، قرص برنج و ضد افسردگی ها هم از 
دیگر مسمومیت های دارویی شــایع رایج است.مصرف دارو بدون 

تجویز پزشــک، عدم توجه به تاریخ انقضــا و تداخل دارویی، 
اســتفاده در دوز باال، مصرف خودسرانه دارو و همچنین 

مصرف دارو به قصد خودکشی از دیگر اشکال 
مسمومیت های دارویی است.

دارو؛ علت اصلی ایجاد مسمومیت
مســمومیت دارویی از جملــه اصلی تریــن علل بروز 

مسمومیت در ایران است. عدم توجه به میزان مصرف دارو، مصرف 
اشتباه یا خودسرانه دارو، عدم توجه به مشکالت زمینه ای بدن هنگام مصرف 

دارو یا تداخالت دارویی است. بر خالف باور عمومی حتی مصرف نادرست داروهای 
بدون عوارض هم می تواند ایجاد مســمومیت کند و البته قربانیان اصلی مســمومیت 

دارویی کودکان هستند، مسمومیت دارویی در کودکان بیشتر به دو دلیل کنجکاوی کودک 
یا اشتباه والدین رخ می دهد. معموال کودکان زیر پنج سال جزو گروه پر خطر کودکانی  هستند 
که معموال به دلیل مصرف داروها مسمومیت پیدا می کنند. حتی برخی از این کودکان به دلیل 
ناآگاهی والدین شان از عوارض مصرف برخی از داروها مانند استامینوفن دچار مسمومیت می 
شوند.عالوه بر کودکان ،سالمندان نیز در گروه پرخطر مسمومیت قرار دارند؛ فراموشی و یا 
ناآگاهی از میزان مصرف داروها موجب مسمومیت در سالمندان می شود. برای جلوگیری 

از مسمومیت دارویی در سالمندان باید بر مصرف داروی افراد مسن خانواده نظارت 
داشته باشید و توصیه می شود برای پیشــگیری از خوردن دوز تکراری دارو، 

دفعات مصرف دارو بر برگه کاغذ یادداشت شده و از جعبه های تعیین 
کننده روز و وعده مصرف دارو که در داروخانه ها به فروش 

می رسد، استفاده شود.

مسمومیت با 
انواع گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی نیز می تواند بســیار خطرناک 
باشــد، به خصوص آنکه در دســترس کودکان قرار بگیرند 

به عنوان نمونه خوردن گل نرگس به شــدت سمی بوده و باید از 
دسترس کودکان دور نگه داشته شود. از دیگر گیاهان سمی آپارتمانی 

می توان به خرزهره، دیفن باخیا یا شوکران اشاره کرد که تماس با شیره 
سمی آنها می تواند خارش و سوزش و حتی خفگی یا آسیب گوارشی ایجاد 
کند.بر خی از گیاهان مانند فلفل های زینتی نیز می تواند ایجاد سوختگی 
های گسترده در پوست و حتی برخی از اختالالت بینایی را به همراه 

داشته باشــد. همچنین اســتفاده غلط از آفت کش هایی که در 
شیشــه های غیر مرتبط ریخته و در خانــه نگهداری می 

شود از جمله پدیده های رایج ایجاد مسمویت به 
خصوص در میان کودکان است .

مسمومیت کشنده ای 
که با مرگ پایان می یابد

مسمومیت با قرص برنج، یکی از جدی ترین معضالتی است که 
طی چند سال اخیر به شدت در حال گرفتن قربانی در کشور است. آمار 

اخیر سخنگوی وزارت بهداشت، از مرگ و میر با قرص برنج در کشور، نگرانی 
ها از در دسترس بودن این محصول خطرناک را دوچندان کرده است. بر اساس 

آمار ارائه شده در ۵ ماهه اول امسال هر روز ۲ نفر به دلیل مصرف قرص برنج جان 
خود را از دست داده اند. استفاده از قرص برنج در کشور ما، به ویژه در نواحی شمالی 
کشور، جهت نگهداری برنج و ســایر غالت در انبارها و جلوگیری از تاثیر مخرب 
آفات، نسبتا رایج است. این عوامل به علت قیمت پایین و پتانسیل سمی بودن 

باال و قابل دسترس بودن، سبب بروز مسمومیت های حاد عمدی و تصادفی 
و در نهایت مرگ و میر می شوند. عالوه بر این به علت در دسترس 

بودن این قرص، مسمومیت عمدی و یا خودکشی با آن نیز 
هر ساله تلفات زیادی می گیرد.

هنگام بروز 
مسمومیت چه کنیم؟

پزشکان توصیه می کنند در صورت ایجاد مسمومیت 
و یا شک نسبت به این مسئله به ســرعت به درمانگاه و 

پزشــک مراجعه کنید و در صورت نبودن امکان مراجعه به 
پزشک با اورژانس 115 تماس بگیرید. همچنین افراد می توانند 
برای اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه، با شــماره تلفن مرکز 
اطالع رسانی داروها و سموم 14۹۰ تماس بگیرند. یکی دیگر 

از کارهای مهم این است که از خوراندن خودسرانه برخی 
مایعات به بیمار و یا هر گونه مداخله خودسرانه دیگر 

خودداری شود.

 چرا در فصول سرد
 سخت تر وزن کم می کنید؟

بهار و تابستان فصول مناسبی برای رسیدن شما به 
اهداف تناسب وزن هستند، آن هم به دلیل ساعات 
طوالنی تابش نور خورشــید، طوالنــی بودن روزها 
و ایجاد انگیزه برای خروج از خانــه و فعالیت بدنی 
مســتمر.با این حال فصول ســرد عالوه بر کاهش 
درجه حرارت هوا، بنا به 4 دلیل مانع از کاهش وزن 

موثر می شود:
مصرف بیش از حد نمک: در فصل زمســتان، 
معموال به خوردن غذاهای فرآوری شده و کارخانه ای 
گرایش داریم. اکثر این خوراکی ها، مملو از ســدیم 
هستند. سبزیجات و سوپ های کنسرو شده، پاستا، 
نان، چیپس و بیسکویت ها، همگی باعث تجمع آب 
در بدن ما می شــوند. حتی اگر مراقب مقدار غذای 
 مصرفی خود باشــیم، باز هم وزن ناشی از آب باعث 

می شود که احساس نفخ و خستگی کنیم. 
ابتال به اختالل خلق و خوی ناشی از تغییر 
فصل: کوتاه بودن روزها، باعث افســردگی برخی از 
افراد در فصول سرد سال می شود. در نتیجه ممکن 
اســت که فرد بــرای فرامــوش کــردن این حس 
ناخوشایند، باز هم به سمت خوردن خوراکی بیشتر 
کشیده شود. بنابراین، بهتر اســت که از قبل برای 
غذایی که قرار است در هر روز بخوریم، برنامه ریزی 
کنیم و نیز عوامل اســترس زا و افسرده کننده را به 

حداقل برسانیم تا حواس ما از غذا پرت شود.
بی تحرکی: بــا کوتاهــی روزهــا و تاریکی 
زودهنگام، کمتر کسی تمایل به دویدن درهوای سرد 
بیرون یا طی کردن مسیر باشگاه دارد و اکثر افراد به 
گرمای خانه پناه می برند. برای ورزش کردن، الزم 
نیست که حتما به باشگاه یا به پارک و خیابان برویم 
و می توانیم از اتاق های منزل خود به عنوان باشگاه 

استفاده کنیم.
عدم مصرف سبزیجات خام به میزان الزم: 
وقتی که هوا سرد اســت، تمایل ما به خوردن ساالد 
سرد و سبزیجات خام، کمتر می شود. در این مواقع 
بهتر است که از سوپ سبزیجات که برخالف ساالد، 
گرم است، استفاده کنیم. البته باید در انتخاب مواد 
سوپ دقت کنیم. مثال سوپ خامه، سوپی نیست که 

با برنامه ریزی های رژیمی سازگار باشد. 
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44 شکارچی غیر مجاز در استان اصفهان دستگیر شدند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
کالهبرداری از شهروندان 

اصفهانی با ترفند عضویت در 
سایت بخت گشایی

رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری 
فردی که بــا ترفند عضو کردن افراد در ســایت 
بخت گشایی از ۳۴ شهروند اصفهانی کالهبردای 
کرده بــود، خبر داد.ســرهنگ ســید مصطفی 
مرتضوی اظهار داشــت :در پی شکایت تعدادی 
از شــهروندان اصفهانی مبنی بــر اینکه باهدف 
عضویت در ســایت بخت گشــایی یــا پرداخت 
مبالغی بابت کمک به نیازمنــدان کل موجودی 
حساب آنها برداشت شــده است، بررسی موضوع 
در دســتور کار این پلیس قرار گرفت.سرهنگ 
مرتضوی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد 
شــاکیان با پرداخت مبلغ 20 هزار ریال به عنوان 
حق عضویت در ســایت بخت گشایی یا پرداخت 
مبالغی به عنوان کمک به نیازمندان در دام صفحه 
جعلی پرداخت)فیشینگ( گرفتار شده اند.رییس 
پلیس فتای اســتان خاطرنشــان کرد: تاکنون 
مبلغ 700 میلیون ریال از شــهروندان به صورت 
غیر برداشت شــده است. ســرهنگ مرتضوی از 
تحویل متهم به مراجع قضائی خبر داد و  ادامه داد: 
سایت های فیشینگ سایت هایی هستند که فرد 
کالهبردار طراحی کرده و در آن اقدام به تبلیغ و 
فروش اجناس مختلف می کنند؛ در اینگونه سایت 
ها صفحه درگاه بانکی شبیه صفحه اصلی درگاه 
است و هنگامی که کاربر اطالعات حساب بانکی 
خود را در آن وارد می کند این اطالعات برای مجرم 

ارسال می شود.

44 شکارچی غیر مجاز در 
استان اصفهان دستگیر شدند

محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان موفق به شناسایی و دستگیری 
۴۴ شــکارچی غیر مجاز در زیســت گاه های 
حفاظت شده این منطقه شدند.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: چهار 
بهله پرنده شکاری دلیجه، چهار قطعه کبک، یک 
قطعه کبوتر و یک قطعه سهره طالیی به صورت 
زنده از متخلف شــکار و صید کشــف و ضبط 
 شــد.دانیالی افزود: پرونده قضائی شکارچیان 
غیر مجاز دستگیر شــده هم اکنون در مراجع 

قضائی در حال رسیدگی است.

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی 
اداره کل ثبت احوال استان:

کارت  ملی هوشمند به حداقل 
شدن هزینه ها کمک می کند

معاون فناوری اطالعات و آمــار جمعیتی اداره کل 
ثبت احوال استان اصفهان اظهار کرد: هزینه های 
دولت و مردم با استفاده از خدمات دولت الکترونیک 
کاهش چشمگیری خواهد داشت و الزمه استفاده 
مردم از خدمات الکترونیک دولت هوشمند سازی 
کارت ملی است.مجتبی یکتامنش گفت: تمام مزایا و 
خدمات دولت الکترونیک با کارت هوشمند ملی قابل 
استفاده است که از مهم ترین مزایای این کارت ها 
می توان به تبادل اطالعات میان دستگاه های دولتی 
و کاهش بســیاری از هزینه های ناشی از سوخت، 
ترافیک و ... اشــاره کرد.وی با بیان اینکه هزینه ای 
که ثبت احــوال برای صدور کارت ملی هوشــمند 
شهروندان متحمل می شود، بیش از هزینه ای است 
که از شهروندان دریافت می کند، اظهار کرد: پیش 
از نوســانات قیمت ارز، پوکه کارت ملی هوشمند، 
حدود 2 یورو بود اما با توجه به نوسانات اخیر نرخ، 

ثبت احوال حدود ۳2 تا ۳۳ هزار تومان می پردازد.

مدیرکل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی 
سازمان غذا و دارو در کاشان:

75درصد مواد غذایی کشور 
بدون نظارت تولید می شود

مدیرکل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا 
و دارو در کاشــان گفت: 7۵درصد از مواد غذایی در 
کشور بدون نظارت تولید می شود.وحید مفید افزود: 
ایمنی مواد غذایی بر اساس روش های مطالعه شده 
باید از ابتدای کاشــت محصول در مزرعه تا فرآیند 
هایی که محصول را به دست مصرف کننده برسد، 
کنترل و نظارت شود که این موضوع در قالب سند 
ملی ایمنی غذا در وزارت بهداشت در دست بررسی 
است. وی با بیان اینکه در این سند تالش شده تا به 
صورت متمرکز نظارت شود، گفت: همه محصوالت 
غذایی از جمله مواد غذایی خام تا محصوالت فرآیند 
شده و محصوالت رستورانی باید به صورت سالم به 

دست مصرف کننده برسد.

وزیر آموزش و پرورش با حضور در 
گلپایگان و در حاشیه کلنگ زنی 
پروژه های عمرانی، از برخی معضالت جدی این 
نهاد مهم کشــوری ســخن گفت؛ از معضل 
موسسات کنکور تا کالس های فرسوده ای که 
جان هزاران دانش آمــوز در مناطق محروم  را 
تهدید می کند. »سید محمد بطحائی«در این 
مراســم  اظهار کرد: فرهنگ این مرز و بوم و 
آموزش و پرورش در کشور مدیون گلپایگان بوده 
و این سبب افتخار مضاعف برای حضور در این 
شهرستان است.وی افزود: نخستین پله برای 
رســیدن به یک آموزش و پرورش پیشرفته و 
توسعه یافته، مطلوبیت و تجهیز آن فضاست و ما 

چشم به راه رسیدن این روز هستیم.
نیمی از مدارس بهره برداری شده مهرماه 

خیرساز بودند
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نیمی از کالس هایی 
که در مهر ماه سال جاری به بهره برداری رسید، توسط 
خیران ساخته شد؛ بنایی که خیر می سازد تنها گچ و 
مشتی آجر نیست بلکه خیران در ساخت فرهنگ و 
تمدن و آینده کشور مشارکت می کنند. وی در ادامه 
گفت: دانش آموز در چادر هم می تواند کالس برود؛ اما 
در زیر چادر هم باید علم اخالق را کسب کند، اصول 
نظام تعلیــم و تربیت امروز می گوید فضا بخشــی از 
فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان را فراهم می کند. 
بطحائی همچنین مطرح کرد: دانش آموزان وقتی در 
یک محیط آموزشی استاندارد قرار گیرند حتی رنگ 
دیوار و فضای تفریح زمینه تعلیــم و تربیت را فراهم 
می کند، فضای آموزشی به مثابه یک معلم  است و اگر 
مطابق استانداردها نباشد و مالحظات تعلیم و تربیتی 
رعایت نشــود می تواند ضد تربیت باشد و در فرآیند 

آموزش اختالل ایجاد کند.
دولت تسهیل شرایط تحصیل را کامل ادا 

نکرده است
وی اضافه کرد: با آن که وظیفه دولت تسهیل شرایط 
تحصیل و از جمله فضای آموزشی و تجهیز آن است 
اما طی سال های گذشته نتوانسته به طور کامل این 
تکلیف را ادا کند؛ خیران که با اعتقاد، توجه و ایمان، 

مدرسه می سازند توقع دارند دانش آموزان در مدرسه 
زندگی کردن را بیاموزند، این مسیری است که آموزش 
و پرورش اراده کرده در آن قدم برمی دارد.وزیر آموزش 
و پرورش در ادامه خاطرنشان کرد: مدرسه باید به خانه 
اولش برگردد، یعنی مدرسه باید محل زندگی کردن 
و تمرین زندگی باشد، در سال های گذشته این نقش 
مدرسه تغییر کرده اســت. وی تاکید کرد: امید دارم 
روزی بیاید به جای آن که بــه رتبه های برتر و ممتاز 
پذیرفته شده در کنکور افتخار شود به کسی که رتبه 
ممتاز در مهربانی کردن، دســتگیری از افتادگان و 
اخالقیات کسب کرده افتخار شــود، آرزوی معلمان 
رسیدن به این نقطه اســت و آموزش و پرورش باید 

مسیرش را تصحیح کند.
تصحیح مســیر آموزش و پرورش از دوره 

ابتدایی
بطحائی با تاکید بر اینکه در این راه موانعی وجود دارد 
که باید به تدریج حذف شــوند و ایــن کار یک  روز و 
یک سال نیست، مطرح کرد: تصحیح مسیر را از مقطع 
ابتدایی شروع کردیم؛ یکی از موانعی که اهداف اصیل 
تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار داده، آزمون های مکرر 
و توجه بیش از اندازه به سطحی ترین سطح علم یعنی 
حافظه محوری است، این مسئله باعث شده است که 

دیگر ساحت های تعلیم و تربیت فراموش و کمرنگ 
شــود.وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز آموزش و 
پرورش با کنکوری که ســال ها به این شکل برگزار 
شده و تیشه به ریشــه تربیت صحیح بچه ها می زند، 
مخالفت می کند، نه به دلیل آن است که کنکور فالن 
شکل شود، بلکه برای این اســت که کنکور به شیوه 
موجود، چترش را بر آموزش کشور باز کرده و اجازه 
نمی دهد معلم مدرســه در کالس به همه هدف های 
تربیتی و برنامه های درسی توجه کند و در یک مدرسه 
برنامه هایی اجرا شود که دانش آموز زندگی کردن را 

بیاموزد. 
نقش آموزش و پرورش در افزایش طالق

وی همچنین ابراز کرد: اگــر زوج ممتاز علمی پس 
از 6 ماه از ازدواج از پله های دادگســتری باال می رود 
بخشی از نقص آن با آموزش و پرورش است و بخش 
دیگر تقصیر به عهده صدا و سیما، رسانه های ارتباط 
جمعی، دانشگاه ها و همه تریبون هایی در جامعه است 
که نقش تعلیم و تربیت اجتماعی را دارند.بطحائی در 
ادامه گفت: برای ایجاد چنیــن تحولی نیاز به فضای 
آموزشی مناســب داریم، فضاها باید به نحوی باشند 
که امکان تمرین مهارت های زندگی را داشته باشند.

وی  همچنین اظهار کــرد: وقتی در کالس ۴0 یا ۴۵ 

نفره دانش آموزان امکان تکان خوردن ندارند، چگونه 
می توان از معلم توقع داشــت که در یک نوبت صبح، 
عالوه بر مهارت های شــناختی، ســایر مهارت های 
اجتماعی را هم به دانش آموزان یاد بدهد؛ نوبت عصر 
هم که نوبت دانش آموز و معلمان دیگری است، توقع 
چنین آموزشــی امکان ندارد حتی اگر معلم چنین 

توانایی و انگیزه ای داشته باشد امکان آموزش نیست.
مدارس فرســوده در کنار ساختمان های 

دولتی شیک
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: به صراحت می گویم 
به عنوان یک عضو دولت بسیار جای تاسف است که 
در بازدیدهای خود در شهرستان های مختلف می بینم 
فالن دســتگاه دولتی دارای یک ســاختمان بسیار 
مستحکم و شیک است و در کنار آن  یک مدرسه ای 
است که در حال خراب شــدن بوده و ایرادات تجهیز 
فضا دارد؛ این یک نقیصه بزرگ برای کشوری است 
که همه آحاد کشور از مدیران تا تمام مردم معتقدند 
آینده کشور در این مدرسه ســاخته می شود.وی در 
ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم پله های دادگســتری 
خلوت و حتی تعداد بیماران در بیمارستان کم شود، 
زمانش االن و در مدرسه است و این حرکت نیازمند 
یک حرکت عمده در ســطح جامعه است و همه باید 
ایمان بیاورند که تا مدرســه درست نشود تعارضات 
خانوادگی، اعتیاد و مشــکالت اجتماعــی در آینده 

کاهش پیدا نمی کند. 
 وی ادامه داد: برای کشــوری که نیاز دانش آموزانش 
تمرین مهارت های زندگی اســت، خیلی بد است که 
گردش مالی موسسات آن گاهی تا 1۵ هزار میلیارد 
تومان گزارش شــود و این رقم به طور غیررسمی تا 
۴0 هزار میلیارد تومان نیز برآورد شــده است.وزیر 
آموزش و پرورش افزود: این هزینه فشاری بیهوده بر 
 خانواده وارد می کند تا فرزندان شان را به کالس کنکور

 بفرستند . 
وزیر آموزش و پرورش گفــت: اگر امروز در آموزش و 
پرورش می گوییم کنکور تیشه به ریشه تربیت صحیح 
می زند به این دلیل است که فضایی که کنکور به شیوه 
موجود ایجاد کرده اجازه نمی دهد مدرسه و معلم به 

هدف های تربیتی هم توجه کنند.

»کنکور« تیشه به ریشه تعلیم و تربیت زده است
 وزیر آموزش و پرورش در گلپایگان:  
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بیگدلی جونقانی فرزند احمدرضا به نشــانی: اصفهانـ  بهارستانـ  خیابان الفت شرقیـ  
بلوک226 - پ515 ؛ خواندگان: 1.آقای رضاعلی بابائی فرزند نصراله به نشانی: اصفهان 
ـ خمینی شهر بلوار توحید جنب پارکینگ اتوبوســرانی ، 2.خانم مرضیه مختاری اندانی 
به نشانی مجهول المکان ، خواســته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2.مطالبه خسارت 
3.مطالبه خسارت دادرســی 4.الزام به تنظیم خودرو 5.الزام به ایفای تعهد مالی، دادگاه با 
بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای یوسف بیگدلی 
جونقانی فرزند احمدرضا بطرفیت 1-آقای رضاعلی )علیرضا( بابایی فرزند نصراله و 2-خانم 
مرضیه مختاری اندانی فرزند علی به خواسته های  1-الزام به تنظیم سند خودرو به شماره 
انتظامی 438 ن 43 ایران 42 مقوم به 201/000/000 ریال 2-الزام به ایفای تعهد مبنی 
بر تحویل یک عدد کاپوت )درب موتور( رنگ شده سالم مزدا3 متعلق به خودروی مربوطه 
تعمیر درب راننده خودرو توســط نقاش مقوم به 50/000/000 ریال 3-مطالبه خسارت 
تاخیر در انجام تعهد انتقال سند علی الحساب  مقوم به 7/000/000 ریال دادگاه پیرامون 
خواســته های اول و دوم با توجه به تصاویر مصدق مبایعه نامه های عادی مورخه های 
93/9/30 و 96/1/29 که مصون از هرگونه تکذیبی باقیمانده و اقاریر خوانده ردیف اول و 
دفاعیات بالاثر ایشان مبنی بر مطالبه مابقی ثمن و عدم ارائه هرگونه دفاعی از سوی خوانده 
ردیف دوم دعوا را وارد تشخیص داده مستنداً به 219 و 220 و 221 و 222 و 223 ق.م و 515 
و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به الزام به تحویل درب موتور موصوف 
و نیز تعمیر درب راننده خودروی موضوع دعوا توسط نقاش و نیز پرداخت 6/946/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیز حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور  
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ســند مالکیت خودروی مذکور بنام خواهان صادر و 
اعالم می دارد. پیرامون خواسته سوم با توجه به استرداد دعوا طی صورتجلسه 97/7/29 
مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و با توجه به اقرار وی قطعی و نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشــد. م الف:  277087 محمدمهدی تقدیسی رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی خمینی شهر )429 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/210 کالسه پرونده:129/97 ،شماره دادنامه:1546 -97/08/02 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمد اشــتریان فرزند احمد ، به نشانی: 
خمینی شهر خ امام شــمالی کوچه فرهنگ جنب امازاده ؛ خوانده: صفورا موسوی فرزند 
سیدآقا نشانی: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
 دعوی آقای محمد اشتریان فرزند احمد علیه خانم صفورا موسوی فرزند سیدآقا به خواسته

 مطالبه مبلــغ 130/000/000 ریال وجه یک فقــره چک به شــماره 109724 مورخ 
96/11/25 به انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخــت و اینکه وجود اصول مســتندات در 
 ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمــه صادر کننــده و متعهدین آن دارد و اینکــه از ناحیه 
خوانده دلیلی که برائت ذمــه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با اســتصحاب دین 
دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی

 و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال 

بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/625/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.این رای غیابی است 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز 
قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمینی شــهر است. م الف: 278982  مصطفی 
زیبائی فر قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )321 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/211 شماره پرونده: 1787/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:15 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/09/20 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مریم رحیمی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر چهارراه امام حسین خ صدوقی ک مکتب الصادق پ64 
، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مسعود صالحی ، خواسته و بهای آن: الزام به 
انتقال سند خودرو ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 277761 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)182 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

8/212 شــماره پرونــده: 139704002121000528/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000066 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700680 ، تاریــخ صدور: 
1397/08/02 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9700680 بدین وســیله به ســجاد 
مجیری ، نام پدر: محمود ، تاریخ تولد 1368/07/12 شماره ملی:1130063917 شماره 
شناسنامه: 1130063917 به نشانی: خمینی شهر خیابان کهندژ جوی آباد روبه روی  بانک 
صادارت خیابان شهید فهمیده جنب برج تاریخی و محمود مجیری ، نام پدر: حسین ، تاریخ 
تولد 1323/06/22 شماره ملی:1142178803 شماره شناسنامه: 17 به نشانی: خمینی 
شــهر خیابان کهندژ جوی آباد روبه روی  بانک صادارت خیابان شهید فهمیده جنب برج 
تاریخی ، ابالغ می شود که بانک کشاورزی خمینی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 
433/000/000 ریال سود: 147/483/834 ریال خسارت تاخیر تادیه: 32/992/350 ریال 
خسارت تاخیر روزانه: 335/961 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/07/14 حق 
الوکاله: طبق تعرفه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700680 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/7/17 مامور آدرس مخاطب شناسایی 
نگردید لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجــرا مفاد اجراییه فقط یک 
مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت. م الف : 278790  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )221 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633607042 ابالغنامــه:  شــماره   8 /213
9709983633600214 ، شماره بایگانی شعبه: 970216 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/28 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای شــفیع دولت شاهی فرزند 
ســیدمحمد ، خواهان آقای قربانعلی کهندژ دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای شفیع 
دولت شاهی فرزند سیدمحمد ، به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983633600214 شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/08 ساعت 10:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :279179 محمود زمانیان 
نجف آبادی مدیر شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

8/214 شــماره پرونــده: 139704002121000587/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000067 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700761 ، تاریــخ صدور: 
1397/08/03 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9700761 بدین وســیله به یاســمین 
علیرضائی ، نام پدر: داود ، تاریخ تولد 1385/04/27 شــماره ملی:1274857406 شماره 
شناســنامه: 1274857406 به نشانی: فاقد آدرس و یســرا فرزانه ، نام پدر: عبدالحسین 
، تاریخ تولد 1364/02/23 شــماره ملی:1171197391 شــماره شناســنامه: 515 به 
نشــانی: فاقد آدرس ، کاظمیه کیارشــی ، نام پدر: عبدالقدیر ، تاریخ تولد 1338/07/04 
 شماره ملی:4720624812 شماره شناســنامه: 47310 به نشــانی: فاقد آدرس  ، ورثه 
مرحــوم داود علیرضائــی ، نام پــدر: محمدرضا ، تاریــخ تولد 1356/06/13 شــماره 
ملی:1818509342 شماره شناســنامه: 1216 به نشــانی: فاقد آدرس ، ابالغ می شود 
که بانک کشاورزی خمینی شــهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 280/283/286 ریال 
ســود: 101/428/123 ریال خســارت تاخیر تادیه: 18/281/691 ریال خسارت تاخیر 
روزانه: 193/604 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/07/24 حق الوکاله شرح: 
طبق تعرفه علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی بــه بایگانی 9700761 در 
این اداره تشکیل شده و طبق تقاضای بستانکار فاقد نشــانی می باشد لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبــه در روزنامه آگهی 
می شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می 
 گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائــی جریان خواهد یافت.
 م الف : 279312  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )234 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/215 شماره پرونده: 1697/97 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهــان، وقت رسیدگی:ســاعت 09:45 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1397/09/14 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا 
حاجی هاشمی ورنوسفادرانی ، نام پدر: مرتضی ، نشانی: خمینی شهر خ جانبازان معلم 22 
، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: بهرام هوشمند ، نام پدر: سلیمان ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 279552 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/219 کالسه پرونده 961055 شــماره دادنامه: 96/10/28-9609976793703474 
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور صدرا مهر 
فرزند مصطفی با وکالت خانم مریم شکفته به نشانی اصفهان خ سروش کوچه ناجی پالک 

99 و با وکالت محسن محمدی به نشانی اصفهان خ نیکبخت کوچه شهید صادقی پالک 9 
طبقه 2، خوانده: نرگس حاجی آقابابا فرزند عباس به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ پروین 
خ میرزا نصیر مجتمع پردیس واحد 26 )مجهول المکان(، خواسته: اثبات و احراز مالکیت 
خواهان نسبت به اموال منقول به شرح ذیل شامل 64 مورد علی الحساب 25/000/000 
ریال و مطالبه مطلق خسارات و هزینه های دادرســی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای منصور صدرا مهر فرزند مصطفی با وکالت خانم مریم 
شکفته گالن با وکالت آقای محسن محمدی به طرفیت خانم نرگس حاجی آقا بابا فرزند 
عباس به خواسته اثبات و احراز مالکیت خواهان نسبت به اموال منقول به شرح ذیل شامل 
64 مورد علی الحساب مقوم به 25/000/000 ریال و مطالبه خسارات و هزینه دادرسی با 
توجه به اینکه خواهان اشاره به شهود متعدد نمود ولیکن در جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ 
شهود حاضر نگردیدند و ضمن اینکه استناد به سوگند خواهان نمودند که طبق قاعده البینه 
علی المدعی سوگند با خوانده است و خوانده باید سوگند یاد کند و اگر یاد نکرد به خواهان 
عودت داده می شود و در خصوص فاکتورهای ارائه شده نیز نسبت به ترجمه گواهی شده 
آن اقدام نشده است و ضمنا متن فاکتورها نیز بنام منصور شکفته گالن درج شده که با نام 
خواهان اصلی متفاوت است و همچنین خواهان با درج آدرس خوانده که مطابق با  آدرس 
مندرج در تامین دلیل اســت اقرار ضمنی به این نموده که اموال در تصرف خوانده است 
و دلیل و مدرکی که مثبت عدم مالکیت خوانده باشــد ارائه ننموده است و اینکه خواهان 
دلیل محکمه پسندی به شعبه ارائه ننموده است لذا مستندا به ماده 35 قانون مدنی و 197 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
 ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:271482 شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)389 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/222 کالسه پرونده: 92-916 شماره دادنامه:1231-92/9/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شــرکت زمزم اصفهان به مدیریت عاملی
 طیبا طیبا به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال شرکت زمزم، خوانده: بهروز آذری به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوای شــرکت زمزم اصفهان به مدیریت عاملی طیبا 
طیبا به طرفیت آقای بهروز آذری به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون و نهصد و سی هزار 
 ریال وجه چک به شماره 687615 مورخ 91/5/15 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و 
نهصد و ســی هزار ریال )15/930/000 ریال( بابت اصل خواسته و  هزینه نشر آگهی تا 
 حصول نتیجه و یکصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از
 تاریخ سررســید چک موصــوف )91/5/15(  تا تاریــخ اجرای حکــم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:271542 
 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )315 کلمه، 

3 کادر(
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 »زیدان« به شایعه بازگشتش
 به یوونتوس دامن زد

زین الدین زیدان در یــک پیام ویدئویی از تمایل 
خود برای بازگشــت به 
خانه تیم ســابقش 
یوونتــوس خبــر 
داد.زیــدان که در 
تعطیالت به ســر 
می برد، در کنار یکی 
از طرفدارانش که ظاهرا 
هوادار یوونتــوس اســت و از او می خواهد برای 
هواداران یووه چند کلمه ای صحبت کند، می گوید: 
»ســالم به همه. من اینجا در کنار کریستیانو از 
مادرید هســتم و می خواهم به همه شما سالم 
برســانم. امیدوارم که به زودی به تورین بیایم و 
زمانی را در کنار شما سپری کنم. سالمت باشید و 
زنده باد یووه!«سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال 
رئال مادرید، 5 فصل برای یوونتوس بازی کرد و 
پس از آن در سال 2001 به رئال مادرید پیوست. 
مدتی است که گفته می شود زیدان قصد دارد به 

عنوان مدیر به یوونتوس برگردد.

هدف لیونل مسی؛
 بازگشت برابر اینتر

دو هفته قبل» لیونل مســی« در دیدار مقابل 
سویا از ناحیه دست آسیب دید و در ابتدا اخبار 
از دوری 3 الــی 4 هفتــه 
کاپیتــان بلوگرانا از 
میادیــن حکایت 
داشت.مســی، دو 
دیــدار حســاس 
تیمش مقابل رئال 
مادرید و اینتــر را از 
دست داد؛ اما  روز پنجشنبه 
در تمرینات گروهی بارســا بدون بانداژ دست 
حضور یافت و تصاویری که از او منتشــر شــد 
باعث شد هواداران بارسا به بازگشت زودهنگام 
او امیدوار شوند.قطعا لیونل مسی در دیدار بعدی 
بارسلونا در ابتدای هفته بعد در اللیگا مقابل رایو 
وایه کانو حضور نخواهد داشت؛ اما کالچو مرکاتو 
مدعی شد مســی احتماال در لیست بازیکنان 
بارسلونا در دیدار اواسط هفته بعد مقابل اینتر در 

سن سیرو حضور خواهد داشت.

نگرانی لیورپول در مورد 
»محمد صالح« رفع شد

محمد صالح، فصل را با مصدومیت ناشــی از 
اتفاقات پایانی فصل قبل 
آغاز کرده و نتوانست 
در بــازی هــای 
ابتدایــی عملکرد 
همیشگی خود را 
ارائه دهد؛ اما هر چه 
گذشــت »صالح« به 
روزهای اوج نزدیک تر شــد و حاال این ستاره 
مصری به تازگی به رکورد 50 گل نیز سریع تر 
از هر بازیکن دیگری برای لیورپول رسیده است؛ 
اما تصاویر اخیر تمرینات لیورپول و بسته بودن 
دست محمد صالح باعث نگرانی هواداران این 
تیم و انتشار اخباری مبنی بر غیبت این ستاره 
مصری در دیدار حساس مقابل آرسنال شده بود؛ 
اما صالح با آمادگی کامل در تمرینات شــرکت 
کرده و مشــکلی برای حضور در این مســابقه 
نخواهد داشت.آرسنال در 11 بازی اخیر خود در 
همه رقابت ها به پیروزی رسیده و بعد از شروعی 
ضعیف در ابتدای فصل، عملکرد خیره کننده ای 
در بازی های اخیر ارائه داده و کلوپ به خوبی می 
داند برای غلبه بر تیم اونای امری، به یک محمد 

صالح آماده نیاز دارد.

 پایان کار »مارچلو لیپی« 
در تیم ملی چین 

مارچلو لیپی، اعالم کرد کــه در آخرین روز ماه 
ژانویه ســال 2019 به دوران مربیگری اش در 
تیم ملــی چیــن پایان 
خواهــد داد، اما باز 
هم قصــد دارد به 
فعالیــت در ایــن 
رشــته ادامه دهد.

لیپی 70 ســاله که 
جــزو پرافتخارترین 
ســرمربیان دنیــا محســوب 
می شود، سال 2016 پس از فتح لیگ قهرمانان 
آسیا به همراه گوانگژو اورگراند، به عنوان سرمربی 
تیم ملی چین منصوب شــد. او اما می گوید که 
تنها دو ماه دیگر به همکاری اش با چینی ها ادامه 
می دهــد و در نظر دارد در یک کشــور اروپایی 
دوران مربیگری اش را دنبال کند.لیپی گفت: من 
6 سال در اینجا مشغول به کار بوده ام و تجربه ای 
فوق العاده کسب کردم که در روز 31 ماه ژانویه 
بعد از جام ملت های آسیا به پایان خواهد رسید. 

من پائولو دیباال هستم،  10 ساله از ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 گرو، سوژه دهن کجی 
»شفر« به کمیته فنی؟

به نظر می رسد تعامل و همکاری الزم بین وینفرد 
شفر و کمیته فنی استقالل برقرار نباشد. در حالی 
که طی دو هفته اخیر کمیته فنی استقالل به خرید 
الحاجی گرو و عملکرد او انتقادات زیادی داشتند، 
وینفرد شــفر از الحاجی گرو به صــورت ثابت در 
ترکیب استقالل برابر سپاهان استفاده کرد. میدان 
دادنی که باز هم با عملکرد انتقادی گرو همراه شد 
تا هواداران اســتقالل خواستار خروج او از این تیم 
شوند. شفر در حالی با حضور ثابت گرو، استقاللی 
ها را ســورپرایز کرد که به نظر می رســد او با این 
اتفاق دهن کجی به انتقادات کمیته فنی استقالل 
داشت تا عدم تعامل طرفین در این شرایط بیشتر 

به چشم بیاید.

دستور دایی؛ 
 با »شب های فوتبالی«

 مصاحبه نکنید!
ســایپا در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی 
موفق شــد مقابل اســتقالل در ضربات پنالتی به 
پیروزی برســد. در پایان بازی وقتــی بازیکنان 
سایپا در میکسدزون ورزشگاه در حال مصاحبه با 
خبرنگاران بودند یکی از اعضای تدارکات سایپا به 
بازیکنان تیم شان اعالم  کرد که با برنامه شب های 
فوتبالی از شبکه ورزش مصاحبه نکنند. بعد از بازی 
پرسپولیس برنامه شب های فوتبالی با خبرنگاری که 
با علی دایی دچار حاشیه شده بود مصاحبه ای کرده 
بود و این مسئله باعث ناراحتی سرمربی سایپا شده 
بود. دایی مدت هاست با صدا و سیما مشکل دارد و 

این آخرین مورد از اختالفات او با تلویزیون است.

در حاشیه

هفته دوم لیگ برتر بسکتبال کشور 
برگزار شد؛

پیروزی نمایندگان اصفهان 
مقابل حریفان

هفته دوم لیگ برتر بسکتبال کشور در دو بخش 
آقایان و بانوان طی روزهای گذشته برگزار شد؛ 
تیم بسکتبال ذوب آهن در لیگ آقایان توانست 
با نتیجه 73 بر 46 مقابل میزبان خود رعد پدافند 
دزفول به برتری برسد تا به نخستین پیروزی خود 
در لیگ جاری دست یابد.دختران بسکتبالیست 
اصفهان نیز با درخشــش مقابل خانه بسکتبال 
بندرعباس توانســتند با نتیجه 71 بر 43 از سد 
میزبان خود عبور کنند تا به دومین پیروزی خود 
در لیگ برســند.نامی نو تا پایان هفته دوم لیگ 
برتر با کسب 4 امتیاز و با اختالف گل کمتر در رده 

دوم جدول رده بندی قرار دارد.

منهای فوتبال

پیشخوان

زلزله در شب هالووین به 
ژاپن رسید؛ توکیو در وحشت

کاریکاتور روز

زمان برگزاری بازی پرسپولیس- کاشیما سبب شده تا بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان 
در فکر تهیه  گواهی و ماندن در خانه باشند.

 برانکو ایوانکوویچ در یک 
قدمی جایــزه بهترین مربی 
ســال؛ 3 علیرضــا نامــزد 

بهترین های آسیا

شفر این قدر نگویید تیام، 
گرو خوب می دود

 وقتی البی و رشوه عربستان جواب نداد
روزنامه الرایه قطر، جزئیات جدیدی از نحو متالشی شدن فدراسیون من در آوردی سعودی ها برای رای جمع 
کردن و رویای ریاست AFC را فاش کرد.این رسانه قطری مدعی شد که فدراسیون های ایران و اردن دلیل اصلی 
خروج 7 فدراسیون عضو فدراسیون جنوب غرب آسیا بودند و این دو فدراسیون باعث شدند تا فدراسیون من 
درآوردی سعودی ها نابود شود.پیش از این نیز این رسانه قطری اعالم کرده بود که سعودی ها برای کسب رضایت 
اعضای فدراسیون من درآوردی خود)فدراسیون جنوب غرب آسیا( به رؤسای فدراسیون های عضو رشوه 500 
هزار دالری به صورت سالیانه و حتی قباحت آنها تا جایی رسیده که آنها حرمت بیت ا... را نیز نگه نداشتند و آن 
را وسیله ای برای جمع کردن رای در انتخابات AFC قرار دادند. آنها به 10 عضو فدراسیون جنوب غرب آسیا، 

وعده 25 ویزای حج رایگان به صورت سالیانه دادند تا آنها در عضویت این فدراسیون بمانند.

مجوز کار دلیل تاخیر در انتقال »کریم« به ناتینگهام
بی بی سی، تاخیر در اخذ مجوز کار را دلیل طوالنی شدن پروسه انتقال انصاری فرد به ناتینگهام فارست بیان 
کرد. به گزارش BBC، کریم انصاری فرد بعد از جدایی از المپیاکوس اکنون بازیکن آزاد است. او که با سران 
تیم ناتینگهام فارست به توافق رسیده بود در آســتانه پیوستن به این تیم بود ولی تاخیر در اخذ مجوز کار در 
انگلیس باعث شد این بازیکن تاکنون نتواند قرارداد خود را با تیم انگلیسی رسمی کند.آیتور کارانکا، سرمربی 
ناتینگهام درباره تاخیر در جذب انصاری فرد گفت : »می دانم باشگاه عملکرد خوبی داشته است و اگر بتوانیم 
این قرارداد را به صورت رسمی اعالم کنیم، خوشحال خواهم شد.« کریم انصاری فرد فصل قبل در 26 بازی 
توانست 17 گل به ثمر برساند. او همچنین در 6۸ بازی برای تیم ملی ایران موفق شده 1۸ گل به ثمر برساند 

که از جمله گل تساوی بخش به پرتغال در جام جهانی روسیه بود.

دبیر فدراسیون وزنه برداری به تشریح دالیل و چگونگی حذف سه ملی پوش کشورمان توسط فدراسیون 
بین المللی از حضور در مسابقات جهانی 201۸ ترکمنستان پرداخت.

محسن بیرانوند که جهت شــرکت در جلســات کمیته پژوهش، آموزش و مربیان فدراسیون جهانی 
وزنه برداری در عشق آباد حضور دارد، اظهار داشت: شــماری از ملی پوشان ما به دالیل مختلفی مانند 
مصدومیت، بازنشستگی و ...، به یک باره از فهرست تیم ملی خارج شــدند و ما نیز به سرعت نفراتی را 
جایگزین آنها کرده و به فدراسیون بین المللی اعالم کردیم. وی با اشاره به اجباری بودن این تغییرات و 
الزام به جایگزینی نفرات جدید، خاطر نشان کرد: متاسفانه 3 نفر از نفرات جدید در فهرست اعالمی به 
فدراسیون بین المللی، کمتر از یک هفته تا سه روز برای پر کردن دوره 3 ماهه قرار گرفتن در حوضچه آنتی 
دوپینگ، زمان کم داشتند و نتوانستند به حد نصاب مورد نظر برسند. البته تمامی آنها مورد آزمایش های 
دوپینگ در کشورمان قرار گرفته بودند که تمام مدارک آن نیز ارائه شد که بی تردید پاک هستند و مشکلی 
در این زمینه ندارند. بیرانوند عنوان کرد: در همین راستا نیز علی مرادی اوایل هفته به ترکمنستان آمد تا 
بتوانیم با انجام رایزنی ها و مذاکراتی با مسئوالن فدراسیون بین المللی، مشکل را مرتفع کنیم. وقتی به 
عشق آباد آمدیم، متوجه شدیم بیش از 70 ورزشکار از 27 کشور درگیر این موضوع شده  اند که نارضایتی 
های بسیاری را نیز موجب شد. فدراسیون بین المللی نیز به دلیل کثرت موارد، تصمیم گیری در این زمینه 
را به هیئت رییسه واگذار کرد. دبیر فدراسیون وزنه برداری گفت: در پی افزایش اعتراض ها که حتی رسانه 
ها نیز آن را منعکس کردند و همچنین تصمیم فدراسیون بین المللی، در جلسه هیئت رییسه این موضوع 
مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جمع بندی نهایی بر این گرفته شد تا اصالحی در این زمینه صورت نگیرد 

و هیئت رییسه فدراسیون بین المللی بر سر موضع خود ماند.

 واکنش فدراسیون وزنه برداری
 به اعزام تیم ناقص به جهانی

 چند روز پیش بود که صفحه 433، یکی از صفحات مجازی 
مشهور در دنیا که به انتشار ویدئوهای جذاب و خاص فوتبالی 
می پردازد، یک ویدئو از کودکی ایرانی منتشر و او را حسابی در 
دنیا معروف کرد. در این ویدئو، کودک ایرانی که لباس شماره 
10 یوونتوس و پائولو دیباال را به تن دارد، به توپ پالســتیکی 
آبی رنگ ضربه ای می زند و آن را از داخل یک پنجره کوچک 

عبور می دهد. 
دقیقا شبیه به چالش هایی که مطرح ترین بازیکنان اروپایی 
انجام می دهند و توپ را از فواصل مختلفی به هدف های عجیب و 
عمدتا کوچک می زنند. در ویدئوی مذکور پسر بچه بعد از اینکه 
توپ را به هدف می زند، به سمت دوربین برمی گردد و خوشحالی 
مشهور پائولو دیباال )دیباال ماســک( را انجام می دهد. سوژه 
صفحه 433 هم برای انتشار این ویدئو همین عالقه پسر ایرانی به 
دیباال و ضربه دقیق او بوده است. در ذیل این فیلم، اکانت رسمی 

دیباال هم منتشر شده است تا این ستاره بتواند یکی از دورترین 
و کم ســن ترین طرفدارانش را ببیند.این کلیپ که توجهات 
زیادی را به خود جلب کرده بود، با نظرات جالب توجهی همراه 
شد. عده ای می گفتند خود دیباال نمی تواند این توپ را به آن 
پنجره کوچک بفرستد و برخی ضربه پسر بچه ایرانی را بهتر از 
ضربات دیوید بکام می دانستند. سرانجام اتفاقی که انتظارش 
می رفت، رخ داد. دیباال فیلم را دید، الیک کرد و در اینستاگرام 

شخصی اش آن را منتشر کرد .

من پائولو دیباال هستم،  10 ساله از ایران

گواهی پزشکی جهت تماشای بازی پرسپولیس- کاشیما 

بسکتبال
NBA - مینه سوتا

ساعت گلدن استیت
6:30

شبکه 
ورزش

کاشیما فوتبال
آنتلرز - 

پرسپولیس
ساعت
9:30

شبکه 
سه

بورنموث - فوتبال
ساعتمنچستریونایتد

16

شبکه 
ورزش

آرسنال - فوتبال
ساعتلیورپول

21

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
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پرسپولیس پیش به سوی تکرار خاطرات سپاهان و ذوب آهن؛

روز سـرخ فوتبال

این اولین قدم برای رســیدن به رویارویی بــا پرافتخارترین تیم 
باشگاهی اروپا یعنی رئال مادرید اســت. هردو تیم برای اولین بار 
در چنیــن آوردگاه تاریخی و مهمی پا به میــدان می گذارند.هم 
پرسپولیس و هم کاشیما انتلرز ژاپن، در تاریخ فوتبال خود تا به حال 
موفق به راه یابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا نشده اند و حاال در یک 
قدمی فتح جام سروری باشگاه های آسیا قرار دارند و عالوه بر این 
می توانند در جام باشــگاه های جهان 201۸ که در امارات متحده  

عربی برگزار خواهد شد ،به عنوان نماینده  قاره کهن شرکت کنند.
شاید باید اعتراف کرد پرســپولیس نماینده شایسته ایران که از 

سوی afc بارها به عنوان پرتماشاگرترین تیم آسیا هم معرفی شده، 
با »معجزه« به این مرحله رسید. تیمی که از پنجره نقل و انتقاالت 
محروم بود، نتوانست بازیکن بگیرد، برخی بازیکنان خود را هم از 
دست داد و اندازه انگشتان دودست بازیکن داشت و با انواع و اقسام 
حاشیه ها هم دست و پنجه نرم می کرد. حاال همان تیم با مربیگری 
»برانکو« به جایی رسیده که الدحیل و السد و سون سامسونگ کره 
و بسیاری از تیم های چندده میلیاردی دیگر در آسیا حسرتش را 
داشتند.  در چنین شرایطی پرســپولیس در حالی به فینال قدم 
می گذارد که امیدوار است بتواند برتری بالمنازع خود در ایران را به 
برتری در آسیا هم تبدیل کند. قهرمان دو فصل پیاپی قهرمان لیگ 
برتر ایران حاال در مسیر بازگشت به روزهای اوج تاریخی خود قرار 

دارد و تا فتح اولین جام باشگاه های آسیا، جامی که مدت ها در انتظار 
آن بوده تنها یک قدم فاصله دارد، قهرمانی که می تواند طلیعه عصر 
طالیی جدید این باشگاه باشد. پرسپولیس می خواهد حال خوبی را 
تجربه کند که پیش از این هردوتیم اصفهانی یعنی سپاهان و ذوب 

آهن آن را تجربه کرده اند. 
و البته آن سوی داستان، کاشیماست که با وجود در اختیار نداشتن 
افتخارات آسیایی، سابقه  حضور در جام باشگاه های جهان را دارد 
چرا که کاشیما در سال 2016 که ژاپن میزبان این رقابت ها بود جواز 
حضور را پیدا کرد و نمایش قابل قبولی داشــت. این باشگاه ژاپنی 
هشت بار قهرمان جی لیگ شده و انگیزه زیادی برای کسب اولین 

قهرمانی آسیایی خود و بازگشت به جام باشگاه های جهان دارد.

ستاره پرسپولیس شاید بازهم درون دروازه باشد. پرسپولیس برای اینکه  امروز و در اولین بازی فینال مانع از گلزنی 
کاشیما شود، به دروازه بان آماده  خود امید بسته است. دروازه بان 26ساله ای که بعد از دفع ضربه  پنالتی کریستیانو 
رونالدو در جام جهانی روسیه، در جریان تساوی 1-1 تیم ملی ایران مقابل پرتغال، در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفت 
و در دیدار برابر السد هم با سوپرسیو فوق العاده در مهار شوت »ژاوی« چشم ها را خیره کرد.   مقابل بیرانوند اما » یوما 
سوزوکی« ستاره کاشیماست. کسی که مسئولیت اصلی گلزنی تیم ژاپنی را به عهده دارد و در پیشانی خط حمله  این 
تیم بازی می کند. این مهاجم پرسرعت سال 2016 در جریان تنها حضور کاشیما در جام باشگاه های جهان با گلزنی 
به تیم اتلتیکو ناسیونال مورد توجه رسانه های جهانی قرار گرفت و سپس در فینال مقابل ستارگان بزرگ رئال مادرید، 
با آشــوبی که بارها و بارها در خط دفاعی این تیم ایجــاد کرد نام خود را در 
دنیای فوتبال بر سر زبان ها انداخت. سوزوکی سال گذشته در لیگ 
قهرمانان آسیا چهار گل به ثمر رساند و 
امسال با اینکه تا این لحظه در 
لیگ قهرمانان دو گل در 
کارنامه دارد ولی همیشه 
در ترکیب کاشــیما 
حضور داشــته و 
و  فرصت هــا 
ی  هــا فضا
ی  د یــا ز
اختیــار  در 
هم تیمی هایش قرار 

داده است.

امیرعلی  نریمانی

امروز تمام ایــران طرفدار 
پرسپولیس است. امروز فارغ از تعصبات 

رنگی برای موفقیت تیمی دعا می کنیم که قرار 
است پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی را بر فراز 
آسیا به اهتزاز دربیاورد. دوتا نود و چنددقیقه بیخیال 
کری خوانی ها و تعصبات شهری و رنگی و تیمی 

شویم و همه پشت پرسپولیس باشیم. برای 
کری خواندن وقت زیاد است! 

دو تیم، دو ســتاره هم روی نیمکت خود و در مقام مربی دارند. ستاره  اصلی 
پرسپولیس در راه یابی به فینال لیگ قهرمانان امسال کسی جز برانکو ایوانکوویچ 
سرمربی سابق تیم ملی ایران نبوده و نیســت. کسی که تیم ملی را در سال 2006 
به جام جهانی آلمان رساند و در آن رقابت ها سکان هدایت ایران را به عهده داشت. 
برانکوی 64ساله که در اولین فصل حضور خود پرسپولیس را به قهرمانی لیگ برتر 
ایران رساند، حاال می خواهد با پرسپولیس آســیا را هم فتح کند. اما نمایش های 
چشم نواز کاشیما در لیگ قهرمانان امسال را باید مدیون »گو اویوا« سرمربی این 
تیم دانست، مدافع سابقی که در دوران بازی خود سابقه  حضور در تیم هایی مثل 
ناگویا گرامپوس و کاشیما انتلرز را داشته است. »اویوا« که از ماه مه 2017 سکان 

هدایت کاشیما را به عهده قرار گرفته، موفق شده تیمی بسازد که اوال در 
دفاع فوق العاده مستحکم و با انضباط بازی می کند و در عین حال با ارائه  

نمایش های زیبا و چشم نواز هواداران ژاپنی را شیفته  خود کرده است.
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پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

برگزاری نمایشگاه عکس 
عاشورایی در کاخ موزه 

چهلستون
نمایشگاه »ســرخ و ســیاه به رنگ عشق« با 
تصاویری از آداب و رســوم سنتی و عاشورایی 
مردم بافــران نایین در کاخ موزه چهلســتون 
برگزار شد. در این نمایشگاه ۳۰ اثر از هنرمندان 
بافرانی جهــت بازدید گردشــگران خارجی و 
داخلی به نمایش گذاشــته شــده که تصاویر 
مراسم سنتی شــال زنی، تعزیه خوانی، نخل 
گردانی و خیمه ســوزان در این نمایشــگاه به 
معرض دیــد عالقه مندان به هنــر قرار گرفته 
اســت.ثبت جلوه های معنوی و حضور پرشور 
مردم در برگزاری آیین های ایام محرم و صفر، 
نمایش فرهنگ و اهمیت این دو ماه از اهداف 
این نمایشــگاه است که دســتیابی به تصاویر 
ارزشمند و حمایت از هنرمندان از دیگر اهداف 
برگزاری نمایشــگاه عکس می باشــد. یکی از 
هنرمندان بافرانی گفت: نگاه هایی که هر یک 
حامل نغمــه ای عاشــورایی در محمل عناصر  
هستند و عکاس، جان و دلش را چنان به نور و 
لحظه و نگاه اهالی شیدایی سپرده است که اهل 
آسمان به قدر بضاعت و خلوص و صفای درون، 
آنچه را از این موهبت شایســته دانسته اند در 
جوهر وجودی اش ریخته اند. مسافران خارجی 
و داخلی نیز در بدو ورود به کاخ موزه چهلستون 

از این نمایشگاه بازدید کردند.

در هفته گذشته صورت گرفت؛
تماس بیش از ۴ هزار اصفهانی 

با اداره ۱۳۷
بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشت، چهار هزار و ۲۵۲ مرتبه با 
مرکز ۱۳۷ تماس برقــرار کردند که از مجموع 
تماس های واصل شــده یک هزار و ۸۴۲ مورد 
مربوط به معاونت خدمات شــهری معادل ۴۷ 
درصــد، ۲۶۳ تماس معاونت عمــران معادل 
هفت درصــد و ۷۰ مورد نیز ترافیکی شــامل 
دو درصد از مجموع کل پیام هاســت؛ ســایر 
پیام ها نیز به ســازمان ها و شرکت های وابسته 
به شهرداری ارجاع شد.این گزارش حاکی است 
از مجموع تماس های شهروندان ۴۷۵ مورد از 
قبیل ترکیدگی و بازماندن والو آب فضای سبز، 
گزارش ساخت و ســاز بدون مجور و رفع خطر 
درختان در حال سقوط به صورت فوری توسط 
کارشناســان این اداره به مســئوالن اجرایی 
مناطق، ارجاع و نتیجــه عملکرد آنها از طریق 
تماس با شهروندان پیگیری شد که بازتاب آن 
رضایت مندی ۸۳ درصــدی تماس گیرندگان 
اداره ۱۳۷بوده است.  در بخش بازخورد نیز به 
منظور پیگیری پیام های ارجاع شده به مناطق 
و اقدامات صورت گرفته، سه هزار و ۱۸۲تماس 
با شهروندان برقرار شده است.کارشناسان اداره 
ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان طی 
هفته گذشته یک هزار و۵۷۹ مورد مشاوره از 
جمله شــماره تلفن اماکن تفریحی و شــماره 
مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان به شهروندان 

ارایه کردند.

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
بخش خصوصی به کمک 
احیای بافت فرسوده بیاید

یک کارشناس معماری اظهار کرد: اگر فکری 
به حال خشــکی زاینده رود نشود در آینده ای 
نه چندان دور شــاهد فرونشســت ابنیه های 
قدیمی و پل های تاریخــی خواهیم بود، البته  
مادی های شهر نیز با توجه به اینکه از سفره های 
زیرزمینی تغذیه می شــوند در زمان خشکی و 
بی آبی خاک به ســمت پایین هدایت می شود 
و پدیده فرونشست به وقوع می پیوندد.مسعود 
ضیایی افزود: در اثر فرونشســت در الیه های 
زیرین زمین به تدریج تاسیساتی مثل لوله های 
آب و گاز دچار آسیب و شــکنندگی می شوند 
و مشــکالت بزرگ تری را برای شهر به همراه 
خواهند داشت.وی با بیان اینکه برخی از منازل 
که در مجاورت مادی های شهر اصفهان هستند، 
دچار آسیب های جدی شــده اند، خاطرنشان 
کرد: از آن  جایی کــه منازل قدیمــی دارای 
فونداسیون محکمی نیستند، در زمان خشکی 
مادی ها ترک های سقفی و دیواری در آنها ایجاد 
می شود که متاسفانه در شهر تاریخی اصفهان 
اکنون شاهد بروز چنین اتفاقاتی هستیم.این 
کارشناس معماری تاکید کرد: مدیریت شهری 
با در نظر گرفتن طرح های تشــویقی مبنی بر 
تخفیف ۷۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی 
و ارائــه وام برای ســاخت و ســاز گام مثبتی 
 در جهت احیای بافت های فرســوده شــهری

 برداشته است.

فرمانده انتظامی استان:
پدافند غیر عامل صلح آمیزترین 
برنامه برای مقابله با تهدیدات 

دشمن است 
فرمانده انتظامي استان به مناسبت هفته پدافند 
غیر عامل گفت: موضوع پدافند غیر عامل ریشه 
در فطرت تمام موجودات عالــم دارد به طوري 
که در طبیعت مشــاهده مي کنیم هر موجودي 
براي اینکه از تهدید دشــمن خود در امان بماند 
اقدام به هماهنگ ســازي با محیــط مي کند.

ســردار»مهدی معصوم بیگی« افزود: از دیرباز 
انسان هاي نخستین نیز با تدابیر خاصي خود را از 
دید دشمنان شان مخفي مي کردند که از این گونه 
اقدامات امروزه به عنوان پدافند غیر عامل یاد مي 
شود.فرمانده انتظامی استان اصفهان، با اشاره به 
تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص پدافند 
غیر عامل رعایت مالحظات آن را عامل توســعه 
پایدار در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در 
ســاخت پروژه هاي صنعتي این گونه مالحظات 
رعایت نشوند با اولین حمله دشمن ازبین خواهند 
رفت و کشور نیز دچار مشکل خواهد شد.سردار 
معصوم بیگی ، پدافند غیر عامــل را ارزان ترین 
، صلح آمیز ترین و کم هزینــه ترین برنامه براي 
مقابله با دشمن عنوان کرد و اظهار داشت: امروز با 
رعایت اصول پدافندي مي توانیم بدون استفاده از 
سالح و تجهیزات نظامي در مقابل دشمنان خود 
بایســتیم و اقتدار ملي و قدرت بازدارندگي نظام 
جمهوري اسالمي را افزایش دهیم.این مقام ارشد 
انتظامي استان اصفهان افزود: با توجه به پیشرفت 
تکنولوژي و فناوري اطالعات و ارتباطات، تنوع 
مســائل پدافندي نیز گسترده شــده به طوري 
که امروز مــا در حوزه هاي جنگ نرم و مســائل 
زیســت محیطي و بیولوژیکي نیازمند اقدامات 

دفاعي هستیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
بازگشایی معابر در طرح  هادی 

در اولویت بودجه ریزی ۹۸ است
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به آغاز فصل بودجه ریزی ســال ۹۸ شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: عمده ترین دغدغه شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان در بودجه ریزی سال ۹۸ 
طرح های اصلی زیر بنایی شــهر اســت که باید  
توجه ویژه به آن داشت.فتح ا... معین، حمل و نقل 
عمومی به ویژه نوســازی ناوگان این بخش را از 
اولویت های بودجه ریزی در ســال ۹۸ اعالم کرد 
و افزود: همچنین تکمیــل پروژه های نیمه تمام 
و بازگشــایی همه معابر پیش بینی شده در طرح 
هادی و طرح جامع شهر اصفهان از اولویت های 
شورای شــهر پنجم در بودجه سال آینده است.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: 
انجام مطالعات در مورد طرح جامع و برنامه های 
زیر بنایی و اصلی  شهر اصفهان  نیز در دستور کار 

شورای شهر برای سال آینده قرار دارد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان :
استفاده از اوراق مشارکت برای 

سال ۹۸ در دستور کار است
معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: اســتفاده از اوراق مشــارکت یکی از منابع 
مهم افزایش درآمد برای شــهرداری ها به شمار 
می رود، از این رو شهرداری اصفهان از این امکان 
دولتی استفاده کرده و امسال ۵۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت برای توسعه مترو از بانک مرکزی 
دریافت کرد و به فروش رساند.مرتضی طهرانی 
افزود: مزیت اوراق مشــارکت این است که ۵۰ 
درصد اصل و سود آن را دولت پرداخت می کند، 
بنابراین وقتی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق دریافت 
می شــود و به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان آن به 
بانک پس داده می شــود، اوراق مشارکت برای 
شــهرداری یک ذخیره به وجود می آورد.معاون 
مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
اســتفاده از اوراق مشارکت برای ســال ۹۸ نیز 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، گفت: در این 
راستا درخواست خرید ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت را به بانک مرکزی ارائه کرده ایم.طهرانی 
تصریح کرد: شــهرداری اصفهان در صدد است 
برای برخی از پروژه ها از اعتبارات صندوق توسعه 
ملی استفاده کند و در این ارتباط مذاکراتی انجام 
دهد که امیدواریم پیگیری ها به نتیجه برسد.وی 
با بیان اینکه شــهرداری اصفهان در صدد است 
برای برخی از پروژه ها از سرمایه بخش خصوصی 
اســتفاده کند، گفت: این هدف مهــم از طریق 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری 

اصفهان در حال انجام است.

 استاندار اصفهان که در طول یک سال گذشته 
تالش کرد تا بنا بر توصیه رییس جمهور ارتباط 
بســیار صمیمی با آیت ا... مظاهری داشته 
باشد، در آخرین روزهای حضورش در شهر 
گنبدهای فیروزه ای بــه دیدار رییس حوزه 
علمیه اصفهان رفت تا گزارشــی از اقدامات 
انجام شــده در باب رفع مشکالت آبی دیار 
زاینده رود را در اختیار آیــت ا... مظاهری 

قرار دهد.
۷ آبان سال گذشــته بود که حجت االسالم حسن 
روحانی در جلسه هیئت دولت، محسن مهرعلیزاده 
که سابقه ریاست ســازمان تربیت بدنی و استاندار 
خراسان در دوره اصالحات را در کارنامه کاری اش 
می دید،به عنوان اســتاندار اصفهان انتخاب کرد. 
رییس جمهور در همان جلسه به استاندار اصفهان 
توصیه کرد تا ارتباط بســیار صمیمی با شخصیت 
ارزشمند آیت  اله مظاهری که همواره کمک نظام و 
دولت و خیرخواه آن بوده داشته باشد. مهرعلیزاده 
در همین راســتا پس از برگزاری مراســم تودیع و 
معارفه و تجدید بیعت با شهدا در اولین گام به دیدار 
رییس حوزه علمیه اصفهــان رفت که در آن دیدار 
آیت ا...مظاهری با اشاره به موقعیت ویژه فرهنگی 
و مذهبی استان اصفهان و شهرت مردم این استان 
به تدین و تقــوا و نیز با یــادآوری انتخاب اصفهان 
به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی، 
اداره این اســتان را متمایز خوانده و تاکید کردند: 
اصفهان دارالمؤمنین اســت و مــردم آن از حیث 
دیانت و فرهنگ، امتیازات خاصــی دارند و از این 
جهت اداره این استان پهناور نیز نیازمند عقالنیت، 
تدبیر و سعه صدر است.رییس حوزه علمیه اصفهان 

با حق دانســتن مطالبات مردم این استان مسئله 
آب و آلودگی هوا را از مهم ترین معضالت اســتان 
اصفهان دانستند و خواستار اتخاذ تدابیر اساسی و 
همفکری و همراهی همه دستگاه های مسئول در 
رابطه با حل این مشکالت شدند.آیت ا... مظاهری 
هم چنین در این دیدار از  مشــکالت کشاورزان در 
این استان سخن به میان آوردند و گفتند:متاسفانه با 
وجود موانعی که برای آب رسانی، خصوصا در مناطق 
شرقی استان رخ داده، اکنون کشاورزی این استان 
با مشکالت فراوانی مواجه است و برخی از کشاورزان 

زحمت کش، اجبارا بیکار و خانه نشین شده اند.
مطالبات رییس حــوزه علمیه اصفهان و هم چنین 
مردمان این دیار سبب شــد تا محسن مهرعلیزاده 

بیشترین وقتش را در حل مشــکالت آبی اصفهان 
بگذارد کــه پرداخت پول به کشــاورزان شــرق و 
همچنین ارائه طرح لوله گــذاری آب در رودخانه 
زاینده رود بــرای احیای بزرگ تریــن رود فالت 
مرکزی ایران را می توان از جمله اقدامات استاندار 
اصفهــان در ایــن مدت یک ســال بر شــمرد که 
مهرعلیزاده در دیدار اخیرش بــا آیت ا... مظاهری  
از ارائه طرح هفتگانه  احیــای زاینده رود به عنوان 
یادگاری برای مردم اصفهان نام برد که اگر اجرایی 

نشود آینده اصفهان به مخاطره می افتد.
استاندار اصفهان در این دیدارضمن تشریح اقدامات 
مدیریت استان در خصوص حل مشکل آب، اظهار 
داشت: با لطف خداوند متعال و به کارگیری تدابیر 

الزم با کمترین حاشــیه و بدون این که نقشه های 
دشمنان مبنی بر ایجاد درگیری و تنش عملی شود، 

مشکل آب شرب در تابستان گذشته برطرف شد.
وی با تشریح اقدامات مدیریت استان در خصوص 
آبیاری باغات غرب اصفهــان و طرح های هفتگانه 
احیای حوضه  آبریز زاینــده رود، بر ضرورت جاری 
شــدن آب در زاینــده رود بــرای حفــظ بناهای 
 تاریخی؛ روحیه و نشاط مردم در پایتخت فرهنگ و

  تمــدن ایرانــی اســالمی و رونــق گردشــگری 
تاکید کرد.

استانداراصفهان با بیان این که در طرح های تدوین 
شــده بهترین روش ها برای آبیــاری باغات غرب 
اصفهان و کشاورزی شرق در نظر گرفته شده است، 
تصریح کــرد: طرح هفتگانه احیــای زاینده رود به 
عنوان یک یــادگاری برای مــردم اصفهان و مورد 
مطالبه مردم از مســئوالن آینده خواهد بود و اگر 
اجرایی نشود آینده اصفهان به مخاطره خواهد افتاد.

وی مهم ترین شاخصه طرح های هفتگانه را بی نیازی 
به اعتبارات دولتی برشــمرد و افزود: تمامی منابع 
از داخل استان و با مشــارکت صنایع بزرگ تامین 
خواهد شد. آیت ا... حسین مظاهری نیز در این دیدار 
ضمن تقدیر از اقدامات مهرعلیزاده در خصوص حل 
مشــکل آب، خطاب به وی اظهار داشت: حقیقت 
شما، فعالیت شما و درایت شــما اجازه نداد که در 
تابستان گذشته مشکلی در تامین آب شرب ایجاد 
شــود و یکی از اقدامات خوب ولی سخت شما حل 

مشکالت آب استان بود.
این مرجع تقلید با اشاره به خدمات استاندار در طول 
یک سال گذشــته و اظهار امیدواری از اینکه مردم 
اصفهان قدردان این خدمات باشند، افزود: مهم ترین 
پاداش ، رضایت خداوند و پاداش آخرت اســت که 

نصیب همه خدمت گزاران خواهد شد.

گزارش آبی استاندار

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: استقامت 
در عمل بهترین راه برای حفظ ایمان اســت و خداوند می فرمایند 
»آن هایی که ایمان آورده و استقامت کردند، فرشتگان الهی بر آن ها 
نازل شده و نعمت های ابدی را به آن ها نوید می دهند«.آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد در ادامه افزود: مسئله استقامت بسیار مهم 
است و در سیره پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله بارها می توان مصداق 

این مقاومت را دید؛ مهم این است که انسان پای دین خود بایستد 
و اصل صبر و ایســتادگی پای دین، یقین به خداست.امام جمعه 
اصفهان به روز ۱۳ آبان اشاره داشــت و اذعان کرد: مناسبت مهم 
دیگر، ۱۳ آبان است که خاطرات بســیاری در ذهن مردم بر جای 
گذاشته است که همه جنایات آمریکا را به یاد می آورد.وی ادامه داد: 
اولین جنایت، تبعید امام)ره( به ترکیه بود تا ایشان را از مردم دور 

کنند. زیرا امام)ره( به کاپیتاالسیون و نفوذ آمریکا اعتراض داشتند.
امام جمعه اصفهان در ادامه افزود: این تبعید باعث جهانی شــدن 
افکار ایشان و به ضرر آن ها تمام شد و زمینه اصلی انقالب را با ترویج 
این افکار فراهم کرد.طباطبایی نژاد یادآور شد: دومین خاطره ۱۳ 
آبان، شهادت جمعی از دانشجویان و دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ 

به دست مزدوران شاه بود که روند انقالب را تسریع کرد.

امام جمعه اصفهان:
۱۳ آبان یادآور جنایات متعدد آمریکاست

  بدرقه »مهر علیزاده« با دعای خیر آیت ا... مظاهری؛  

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در دوره آموزشی مدیریت 
رخداد شهری در حوادث بشرساز اظهارکرد: مدیران بحران شهری باید 
همواره در دسترس بوده و نسبت به اخبار و اطالعات بی تفاوت نباشند.

منصور شیشــه فروش افزود: موضوعــی در جرم شناســی با عنوان 
پنجره های شکســته وجود دارد که اگر به این پنجره شکســته توجه 
نشود میل به شکســت پنجره میان افراد بیشــتر می شود؛ به همین 
منظور مدیران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند تا بی نظمی از یک 

ساختمان یا محله به سایر محالت و شهر سرایت نکند.
وی اضافه کرد: به تمام شهرداری ها ابالغ شده تا برنامه های آموزشی 

ایمنــی در مقابل مخاطــرات به تمام شــهروندان ارائــه کنند. باید 
دســتورالعمل ها جدی گرفته شــده و آموزش ها به صورت چهره به 

چهره داده شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از سانحه هوایی دناکوه 
که سال گذشته رخ داد به عنوان یک نمونه موفق از عملکرد مدیریت 
بحران در اصفهان و کشــور یاد کرد و گفت: اینگونه نیست که تنها در 
کشورهای پیشرفته اقدامات موثری در زمینه مدیریت بحران صورت 
گرفته باشد، ســانحه هوایی دنا با وجود شرایط صعب العبور منطقه و 

شرایط بسیار نامساعد جوی مثال خوبی برای این موضوع است.

وی تاکید کرد: برای تمام شهرهای استان طرح خطرپذیری حوادث 
در استان با همکاری دانشگاه تهیه شــده و ما اطالعات تمام استان را 

در اختیار داریم.
حسین امیری، معاون خدمات شهری شهردار اصفهان نیز در این دوره 
آموزشی اظهار کرد: الزم است همه مدیران با افزایش آگاهی های خود 
در مقابل بحران ها و حوادث توانمند و در جهت منافع اقتصادی، شهر و 
منافع انسانی گام بردارند؛ مدیریت بحران ها یکی از چالش های شهری 
اســت، زیرا یک تعادل و هماهنگی بین برنامه و رخدادها و پیشگیری 

وجود ندارد.

شــهردار اصفهان در برنامه »شــهر پرسشگر، 
شــهردار پاســخگو« با بیان اینکــه بافت های 
فرسوده باید با مشارکت مردم و حمایت دولت 
بازسازی شــود ، گفت : شــهرداری نیز در این 
خصوص جلسات متعددی برگزار کرده و حدود 

دو هفته پیش نیز در تهران جلسه ای 
با مشاور رییس جمهور برگزار و طی 
مذاکراتی مقرر شد طرح های بافت 
فرســوده اصفهان را ارائــه دهیم  و 
با دریافت بودجه مناســب ، تحولی 
در بافت فرســوده ایجاد کنیم؛ البته 
این اقــدام نیاز به مشــارکت جدی 
 مردم ســاکن در بافت های فرسوده 

دارد.
قدرت ا... نوروزی تصریح کرد : مردم می توانند 
پالک های واقع در بافت های فرسوده را خریداری 
و نوســازی کنند؛ البته شــهرداری در این باره 
آمادگی کامل دارد تا شاهد شهری پایدار برای 

زندگی بهتر و رفاه عمومی باشیم.
شــهردار اصفهان در خصوص رفع مشکل سد 
معبــر در برخی از معابر شــهر از جمله خیابان 
عبدالــرزاق و میدان امام علــی)ع( تاکید کرد: 
نباید برای رفع سد معبر به گونه ای عمل کنیم 
که دست فروشان و کسبه خرد را نادیده گرفت، 
بلکه باید ساماندهی آن ها را در دستور کار قرار 
دهیم و مشکل را به صورت ریشه ای رفع کنیم.

نوروزی با اشــاره به تامین انرژی خورشــیدی 

در شــهر گفت: در تالش هســتیم این موضوع 
به صورت فرهنگ در بین شــهروندان نهادینه 
شود ؛ در ســایر شــهرها انرژی پاک یک اصل 
اساسی برای شهرها به شمار می رود و البته در 
اصفهان نیز شورای اسالمی شهر مصوباتی داشته 

است و در این راستا نیاز به ورود سرمایه گذاران 
و مشــارکت مردم داریم تا در نقــاط مختلف 
 شــهر بتوانیم از انرژی خورشــیدی اســتفاده

 کنیم.
وی با بیان اینکه مدیریت بهینه سازی ، نگهداری 
و تعمیرات شــهری نیز در همیــن ارتباط در 
شهرداری اصفهان تشکیل شده است، گفت: در 
بخش های مختلف شهرداری اصفهان اقدامات 
مناسبی در جهت استفاده از انرژی خورشیدی 
انجام شده ، اما انتظار داریم این موضوع به عنوان 
فرهنگ در بین تمام شــهروندان و انبوه سازان 
نهادینه شود تا ســاختمان های شهر نیز از این 

امکان بهره مند شوند.

شهردار اصفهان:

تحول در بافت فرسوده نیاز به مشارکت جدی مردم دارد
معاون پیشگیری بهزیســتی استان اصفهان در 
اولین جلسه کمیسیون اجتماعی و محیط زیست 
شــورای شــهر اصفهان با محوریت ساماندهی 
معتادان متجاهر اظهار کرد: مدت هاست این بحث 
در حال مطرح شدن است و تدابیری هم برای آن 

اندیشیده شده و در روزهای اخیر سپاه پاسداران 
طی تفاهم نامه ای با بهزیســتی اصفهان مایل 
است در این حوزه به افتتاح یک مرکز ساماندهی 

همت گمارد.
محمدسعید محمدی با بیان اینکه در ساماندهی 
متکدیان و متجاهرین بحث نیروی انسانی و کمک 
مالی دو موضوع جداگانه است، افزود: به شدت با 
ریزش منابع مالی خیرین رو به رو بوده ایم و ممکن 
است حتی کمک خیرین از این میزان هم کاهش 

بیشتری پیدا کند.
معاون پیشگیری بهزیســتی استان اصفهان در 
خصوص درخواســت نیکوکار مــورد نظر برای 
نیروی انسانی در مرکز متکدیان میدان استقالل 

گفت: چند دستگاه کارشناسان خود را در محل 
مورد نظر مســتقر کرده اند که این دســتگاه ها 
شامل بهزیســتی، نیروی انتظامی و شهرداری 
هستند.محمدی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها 
عالقه مند به کمک کردن هستند، تصریح کرد: 
همه ما دل مان می خواهد کاری کنیم 
تا در این فصل سرما کسی از متکدیان 
یا حتی متجاهرین بیرون نماند و باید 
مشخص کرد هر دستگاه مشخصا چه 
توانمندی دارد و چه کمکی می تواند 
بکند.وی با اشــاره به مشخص بودن 
شرح وظایف دستگاه ها در فلوچارت 
وزارت کشــور در خصــوص کاهش 
آسیب های اجتماعی گفت: طبق این 
فلوچارت برای هر دستگاه متولی این امر، وظایفی 
در نظر گرفته شده اما بهزیستی در مورد کارتن 
خوابی اصال نه ردیف بودجه ای دارد و حتی بیش 
از ۲۰۰ مورد معتاد متجاهر را در ماده ۱۶ پذیرش 
کردیم.محمدی بــا تاکید بر اینکه بهزیســتی 
ظرفیت پذیرش ۱۲۰ معتاد متجاهر را دارد، گفت: 
اگر ظرفیت بیشتری بخواهیم باید مجوزهای الزم 

از تهران گرفته شود.
معاون پیشگیری بهزیســتی اصفهان با اشاره به 
تفاوت متکی با معتاد متجاهر اظهار کرد: با این 
حال که ظرفیت مراکز بهزیســتی تنها ۱۲۰ نفر 
اســت؛ اما ۱۵۰ نفر را در این خصوص پذیرش 

کردیم.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:

بهزیستی ردیف بودجه  برای کارتن خوابی  ندارد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
مدیران شهری نسبت به مدیریت بحران شهری حساس باشند

دیدگاه
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  خانواده مرد، اسیران او هستند و محبوب ترين 
بندگان نزد خداوند عز و جل، کسی است که به 

اسیرانش بیشتر نیكی کند.
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یادداشت

در منطق قرآن کریم، شایستگی اداره امور تابع مجموعه ای ا 
ویژگی هاست، مانند درایت، معرفت، عدالت، قوت و سالمت 
و تابع قومیت، شیخوخیت و جنســیت نیست؛ چنان که در 
آیه ۵۸ سوره نســاء این امر به صورت یک اصل کلی و حاکم 
بیان شده است:» بی گمان خداوند به شما فرمان می دهد که 

امانت ها را به شایستگانش بسپارید.«
واژه »امانات« اسم جمعی است که الف و الم بر سر آن آمده 
و افاده عموم می کند و هر گونه امانتی را شامل می شود و از 

جمله مهم ترین امانت ها، امانت اداره امور است.
در دیدگاه قرآنی، زن ضعیفه و بی تدبیر نیست و در توانایی 
های روحی و تدبیرورزی تفاوتی میان مرد و زن نیست، چنان 
که در داســتان ملکه ســبا، تصویری که قرآن کریم از زن و 
خردمندی، دوراندیشی و تدبیرورزی او ارائه می دهد، بسیار 
درخور توجه اســت تا نوع نگاه شناسی قرآنی در این موضوع 

روشن شود.
در آیات ۲۹ تا ۳۵ سوره نمل بخشــی از این داستان چنین 
آمده اســت: ]ملکه ســبا[ گفت: ای سران ]کشــور[ نامه 
ای ارجمند بــرای من آمده اســت ، که از طرف ســلیمان 
 اســت و ]مضمون آن[ این اســت: به نام خداوند بخشاینده 

بخشایشگر . 
بر من بزرگی مکنیــد و مرا از در اطاعــت درآیید.گفت: ای 
ســران ]کشــور[ در کارم به من نظر دهید کــه بی حضور 
شــما ]تا به حال[ کاری را فیصله نداده ام.گفتند: ما سخت 
 نیرومند و دالوریم ، ولی اختیار کار با توست، بنگر چه فرمان 

می دهی؟
]ملکه سبا[ گفت: پادشــاهان چون به شهری درآیند ، آن را 
تباه و عزیزانش را خوار می گرداننــد و این گونه می کنند و 
]اینک[ من ارمغانی به سوی شان می فرستم و می نگرم که 

فرستادگان ]من[ با چه چیز باز می گردند.
در ماجرای سلیمان و ملکه ســبا چنین پیش آمد که هدهد 
طی گزارش خود به ســلیمان گفت که به سرزمین سبا رفته 
و در آنجا زنی را یافته که بر آن ســرزمین حکومت می کرده 
و همه چیز در اختیار داشته است؛ این که آن زن و قومش در 
برابر خورشید سجده می کرده اند. پس سلیمان نامه ای کوتاه 
و پرعمق نوشت و به هدهد داد تا آن را به سرزمین سبا ببرد 

و بر ملکه سبا و کارگزارانش بیفکند.
ملکه سبا، نامه سلیمان را گشود و پیام آن را به خوبی دریافت. 
آن گاه مسئوالن کشوری و لشکری را خواند و از نامه سلیمان 

مودبانه یاد کرد و از آنان مدبرانه مشورت خواست.
 آنان اظهار کردند که از قدرت کافــی و نیروی نظامی وافی 
برخوردارند و نظــر به مقابله و جنگ دارند، اما ملکه ســبا با 
بیان راه و رســم پادشاهان، آنان را به هشــیاری و دقت نظر 
و دوراندیشــی فراخواند و افزود که برای سنجیدن سلیمان 
هدایایی برای او بفرستند که اگر پادشاه و قدرت طلب باشد 
آن هدایا را می پذیرد و آن گاه وقت ایستادن و مقاومت کردن 
اســت و اگر پیامبر و هدایت طلب باشــد، آن گاه راه نجات 
عاقالنه رفتار نمودن باشد.بدین ترتیب، ملکه سبا مدبرانه از 
جنگ و خونریزی جلوگیری کرد و پس از مالقات با سلیمان 

به خدای یکتا ایمان آورد.
این داســتان، فقط بیان یک داستان نیســت ، بیان واقعیت 
انسانی و مدیریتی است؛ قرآن کریم می آموزد که چگونه به 
مسئله مدیریت و ویژگی های الزم برای مدیریت توجه بشود.

خداوند به ما فهم درست قرآن کریم و بهره مندی از آن را در 
میدان عمل عنایت کند.

مدیریت، تابع قومیت و جنسیت نیست

مصطفی دلشاد تهرانی

عکس روز

دوخط کتاب

همیشــه  نیســت،  چیــزی 
فرصت خواهیم داشت!زیرا 
نمی دانســتیم هر روزی که 
و  بی جانشــین  می گــذرد 
هر لحظــه نایافتنی اســت.

و  تــاش  تصمیم گیــری، 
عشــق ورزی را بــه وقتــی 

دیگر وا نهاده بودیم...!

»مائده های زمینی«
آندره ژید

هر روزی که می گذرد،  
بی جانشــین و هر لحظه 

نایافتنی است

چه کارهایی که می بایست 
بکنیــم و هرگــز نکردیم! 
بــرای اینکه بــه ماحظاتی 
پایبند بودیم،فرصتی مناسب 
را انتظار می کشیدیم،تنبلی 
می کردیــم و بــرای اینکــه 
مدام بــه خــود می گفتیم: 

پرواز فرش جادویی عالء الدین در خیابان های لس آنجلس همه را شگفت زده 
کرد.این فرش جادویی یکی از اسکیت بورد های جدید است که قابلیت پرواز 
داشته و همچون قالیچه عالء الدین شبیه به فیلم های تخیلی فرش قرمز رنگی 
است که میان زمین و آســمان در حال پرواز و حرکت است.ویدئوی دیدنی 
پرواز فرش سحر آمیز توسط دانشجویان کالج نیوجرسی فیلم برداری شده و 
هزاران بار در فضای مجازی کیلیک خورده است. عالء الدینی که سوار بر فرش 
است »نیل« دانشجوی دانشگاه راتگرز است که در لباس کارتونی عالء الدین 
دیزنی، دست به هنر نمایی زده و اسکیت بورد الکتریکی خود را با قابلیت پرواز 

ساخته است.

پرواز فرش جادویی عالء الدین  در لس آنجلس

 کمپانی انگلیسی Forever Rose گل های رز طبیعی با عمر بسیار طوالنی را 
برای عالقه مندان به گل   تولید کرده است.گل های رز پرورش یافته در کمپانی 
»Forever Rose« از انیمیشــن محبوب»دیو و دلبر« الهام گرفته شده و 
به ســرعت تبدیل به محبوب ترین گل های رز در جهان شــده است.همانند 
تمام گل های افســانه ای، این گل رز، طبیعی بوده و تنها مزیتی که نسبت به 
دیگر گل های موجود در جهان دارد ،عمر طوالنی آن اســت. این گل در داخل 
شیشه ای گنبدی واقع شده که گل را به شکلی مهر و موم شده در خود محبوس 
 کرده، این گل هــا منحصر به فرد بــوده و تمامی انواع گل های رز را پوشــش 

داده است.

گل های رز طبیعی با ۲۰ سال عمر

 زمردی به ارزش حداقل ۲ میلیون پوند در معدن Kagem واقع در زامبیا کشف 
شده است. این جواهر ۵۶۵۵ قیراطی توســط دو جواهر شناس به نام »دباپریا 
راشــیت« و »ریچارد کاپتوا« کشف شده اســت.به گفته این دو جواهر شناس، 
این جواهر شفافیت خاصی دارد و طیف رنگ سبز آن بسیار ایده آل است. سنگ 
مذکور Inkalamu نام گرفته اســت.هنوز مشخص نیســت چه تعداد سنگ 
کوچک از این قطعه جواهر بریده می شود، اما به گفته متخصصان تعداد قطعاتی 

که از این سنگ به دست می آید، احتماال رکورد خواهد شکست.

کشف سنگ زمرد ۵۶۵۵ قیراطی در زامبیا

بهار و پاییز هوا خنکه آدم خوابش میاد، تابستون زیر کولر آدم 
خوابش میاد، زمستون از سرما زیر پتو خوابت میاد، چیه این انسان 

که همش خوابش میاد؟!
مامانم خیلی مهربونه ولی تا حاال بهــم »نوش جونت عزیزم« 
نگفته، همیشه با گفتن »بسه دیگه آخر سکته می کنی میفتی رو 

دستم« منو از سر سفره بلند می کنه!
یه مرضی هم وجود داره به نام »آخــرش که چی؟!« که باعث 

میشه ۹۹درصد تصمیمات قبل از شروع کنسل بشه! 
پولدار بشم یه نفر رو استخدام می کنم صبح روزهای تعطیل با 

چماق بشینه باالی سرم هروقت بیدار شدم بگه بخواب لعنتی! 
فرق خونه و خوابگاه اینه که تو خونه هر وقت گشنمه بیدار میشم 
یه چیز بخورم، تو خوابگاه هروقت گشنمه می خوابم چون چیزی 

نیست بخورم!
ولی درستش این بود ما زشت ها پولدار باشیم، شما خوشگل ها 

بی پول که  اقال  توازن برقرار بشه! 
به نظر من واســه انتقام گرفتن از ژاپنی ها بازی برگشت رو تو 
آزادی بندازیم ساعت10:۳0شــب، تا اونا مجبور شن ساعت چهار 

صبح پاشن بازی رو ببینن! 
خبر نوشته سیل و آبگرفتگی در ونیز. فکر کنم هنوز به روی آب 
بودن شهر عادت نکردن، در رو باز می کنن میگن عه عه ببین سیل 

اومده!

خندوانه

تبدیل هنرمندانه  
درختان خشکیده 

به مبلمان

خالق،  هنرمنــد  یک 
با نگاهی دیگــر به تنه  
درختان،  شده   خشک 
آنها را به شکل مبلمانی 

زیبا درآورده است.

خندوانه

یگان حفاظت حرم مطهر رضوی تاسیس شد
با حضور تولیت آستان قدس رضوی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، سردار علی اکبر افراســیابی با حکم فرمانده ناجا به عنوان فرمانده یگان 

حفاظت آستان قدس رضوی منصوب و معارفه شد.
تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم با تاکید بر این که حرم مطهر رضوی 
همواره مورد هدف دشــمنان قرار داشته اســت، گفت: بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( دستگاه انسان سازی و مقاوم سازی و محلی برای تربیت انسان هایی با 
اراده پوالدین است، از کنار این مضجع نورانی شهید حججی ها و دیگر شهیدان 
و جانبازان گرانقدر به مقام واالی شهادت نائل آمده و به همین دلیل همواره این 

بارگاه نورانی مورد خشم دشمنان قرار دارد.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی، عضو مجلس خبرگان رهبری 
با بیان این که برای اولین بار  یگان حفاظت حرم مطهر رضوی تاسیس می شود، 
گفت: دلیل تشکیل این مجموعه، پیگیری قانونمند فعالیت هایی است که صبغه 

انتظامی دارند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های ما حفظ اماکن متبرکه از هرگونه آسیب 
است، زیرا همیشه این اماکن مورد طمع افراد شــرور و و شیاد قرار دارد.تولیت 
آستان قدس رضوی در پایان گفت: آرامش زائر نکته ای بسیار کلیدی است و این 
آرامش با سخنرانی و بخشنامه به دست نمی آید بلکه برای ایجاد آن باید فرآیندی 

طی شود تا زائران با خاطر آسوده زیارت دلنشینی را تجربه کنند.

خبر

کوچه ما
»کوچه مــا« مفصل ترین رمان افغانــی اثر »اکرم 
عثمان« است که نشــر»عرفان« آن را چاپ کرده 

است.
 این رمان دو جلــدی ظاهرا مفصــل ترین رمانی 
اســت که تا کنون از یک نویســنده افغان به چاپ 
رسیده، ماجراهای کتاب که رمانی تاریخی است با 
مروری ظریف و زبردستانه تاریخ پنجاه سال اخیر 
افغانستان، را روایت می کند.»کوچه ما« که به گفته 
نویسنده، »رمان عمدتا سیاسی - تاریخی« است، در 

کل به بازگویی رویدادهای نیم قرن اخیر در پایتخت افغانستان کابل، می پردازد.
اندیشه و طرح اولیه این رمان از ۲0 سال پیش با نویسنده آن بود تا اینکه در سال 
1۹۹۸ بخش زیادی از آن نوشته شده و بار نخست به شکل پاورقی در دو هفته نامه 
»زرنگار«، چاپ تورنتو )کانادا( چاپ شد.۳0 صفحه نخست این رمان در برگیرنده 
برخی یادداشت ها، سخنان اکرم عثمان، »حامد نظری« و دیباچه بلندی از سوی 

»محمد اسحاق نگارگر« است.
اکرم عثمــان در مقدمه خود می نویســد: »در بیان عنصر مــکان، از گونه وضع 
زندان ها، اماکن شخصی، میادین جنگ، روستاها، شهرها، کوچه ها و پس کوچه ها 
تا حد توان به اقتضای جغرافیای حاکم بر موقعیت، از عنصر تخیل و بعضا قرینه 

سازی نزدیک به واقعیت کار گرفته ام«.
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