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 فرمانده نیروی انتظامی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

نقش ملی اصفهان در مبارزه با مواد مخدر 

نگارخانه صفوی
در جست وجوی خویشتن

18 لغایت 23 آبان

سالروز تولد نیما یوشیج؛
امروز به مناسبت تولد نیما یوشیج  
کمی شعر نیمایی بخونیم و  لذت 

ببریم!
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 هیچ اقدام عمرانی
 قابل توجهی در اصفهان 

انجام نشده است

گالیه عضو شورای شهر از عملکرد 
شهرداری:

7

ابرها دوباره میهمان آسمان 
اصفهان می شوند

 دهن کجی 
کی روش به سپاهان

   لیست کلیشه ای سرمربی پرتغالی 
تیم ملی تکرار می شود؛ 
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان:

 نمایشگاه کتاب امسال
 ۶ میلیارد تومان فروش داشته است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
کتاب در اصفهان، گفت: بر اساس آمار اعالم شده از ســوی معاون ارشاد اسالمی استان 
اصفهان، ۱۰۰ هزار نفر از نمایشگاه کتاب امســال بازدید کردند و 6 میلیارد تومان کتاب در این 

صفحه   3نمایشگاه به فروش رسید....
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گالری دیدار
نمایشگاه نقاشی جواد طاهری

18 آبان لغایت 1 آذر 1397

»سالمتی« زیر تیغ تقلب
هشدارها در مورد استفاده از لوازم آرایشی قاچاق جدی تر شد؛
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نام »عبــاس آخوندی« در حالی در میان لیســت 
منتشر شده برای کاندیداهای شهرداری تهران قرار 
گرفته اســت که مخالفان حضور وی بر این مسند 
بســیار پر رنگ تر از موافقانش به چشم می آیند. 
از اصولگرایانی که از او دل خوشــی ندارند تا برخی 
از بدنه دولتی که تا همین چند وقت پیش ســکان 
هدایت یکی از حســاس ترین وزارت خانه هایش 
را بر عهده داشــت. به رغم این موج مخالفت ها که 
البته دور از انتظار هم نبود، چرا باز هم نام آخوندی 
در این لیست قرار گرفته است؟ »صدراعظم نوری« 
یکی از اعضای شــورای شــهر تهران در حمایت از 
آخوندی گفته است: »جدا شدن آخوندی از دولت 
با هماهنگی رییس جمهور بوده و طبیعی است که 
در حین کار روی بعضی از موضوعات اختالف پیدا 
می شود«. به گفته وی، با وجود اختالفات موجود، 
آخوندی می تواند یک گزینه مناسب برای شهرداری 
تهران باشد. از سوی دیگر مخالفان نیز به شدت بر 
آخوندی می تازند و او را لواســان نشینی می دانند 
که در صورت رسیدن به ساختمان بهشت موجب 
تضعیف بیشتر محرومان در کالن شهر تهران خواهد 

شد. به نظر می رسد این بار نیز انتخاب شهردار تحت 
تاثیر سیاســی کاری ها و نگرش های غیر حرفه ای 
اعضای شورای شهر تهران قرار خواهد گرفت. تهرانی 
ها در حالی چشم انتظار پنجمین مدیر شهری خود 
هســتند که تقریبا هنوز هیچ اجماع درســتی در 

میان اعضا برای انتخاب کاندیدای واحد به چشــم 
نمی خورد و این مسئله بار دیگر سیاست زدگی در 
میان اعضای شورای اسالمی شهر تهران را پر رنگ 
می کند. این در حالی است که حتی در میان خود 
اصالح طلبان نیز آخوندی مخالفان جدی دارد، از 

جمله آنها می توان به حمایت حزب اعتماد ملی از 
کاندیداتوری »تقوی نژاد« اشاره کرد. به هر صورت 
به نظر می رســد آخوندی کاندیدایی اســت که به 
نحوی به شورا تحمیل شده است. نوعی جنگ قدرت 
و لجبازی اصالح طلبان در مقابل بی توجهی و رانده 
شدن از درگاه دولت که حاال سر از تسویه حساب ها 
در شهر تهران درآورده است، اگر چه آخوندی هم 
ارتباطات قوی میان سیاستمداران دارد و به نوعی 
در برابر حذف از صحنه سیاســی به دلیل نوعی از 
اجبار به اســتعفا از وزارت راه و شهرسازی مقاومت 
می کرد. تیم رســانه ای طرفدار این وزیر مستعفی 
از همان روزهای آغازین خروج وی از دولت، تالش 
کردند وی را گزینه ای مناسب برای شهرداری تهران 
بنامند، هر چند به نظر می رسد با جبهه گیری ها در 
برابر این انتخاب، آخوندی برای رسیدن به صندلی 
بهشت باید مخالفان سر سختی از داخل بدنه راه و 
شهرسازی مانند نظام مهندسی را کنار بزند. دوئل 
مخالفــان و موافقان آخوندی فعــال در مرحله یک 
جنگ لفظی قرار د ارد؛ اما باید دید در آستانه جدی 
تر شــدن انتخابات کدام گزینه پیروز خواهد شد؛ 
عقل گرایی اعضای شوار یا سیاست بازی های خارج 

از قائده این روزهای اصالح طلبان.

سفیر روسیه در اسرائیل: 
نیروهای ایرانی به درخواست 

دمشق در سوریه هستند
 سفیر روسیه در اسرائیل تاکید کرد که نیروهای 
ایرانی به درخواست دمشق در سوریه هستند و 
در خواســت تل آویو برای اخراج آنها واقع بینانه 
نیست.سایت تایمز آو اسرائیل در گزارشی نوشت 
که آناتولی ویکتوروف، ســفیر روسیه در تل آویو 
درخواست اسرائیل برای اخراج نیروهای ایرانی از 
سوریه را درخواستی غیرواقع بینانه و غیرضروری 
خوانده است.این دیپلمات روس گفت: تهران برای 
حمله به اسرائیل نقشه نمی کشد. هیچ اسرائیلی 
هم به دست ایرانی ها کشته نشــده درحالی که 
ده ها ایرانی به خاطر حمالت اســرائیل کشــته 
شــده اند. حضور ایران در ســوریه به درخواست 
دمشق صورت گرفته و مسکو نمی تواند از آن ها 
بخواهد ســوریه را ترک کنند.ویکتوروف درباره 
تهدیــدات ایران علیه اســرائیل گفــت: چنین 
موضعی قابل قبول نیست و ما موضع مان را برای 

ایرانی ها توضیح می دهیم. 

قیمت های نجومی بلیت 
سخنرانی »میشل اوباما«

سخنرانی میشــل، بانوی ســابق کاخ سفید در 
رویال فســتیوال هال برگزار می شــود و ۲۷۰۰ 
صندلی دارد و بیش از ۵۰ هــزار نفر از نخبگان 
سراســر جهان برای حضور در آن اعالم آمادگی 
کرده اند. بهای قانونــی بلیت ها ۳۰ تا ۱۲۵ پوند 
)حدود ۵۵۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۳۱۵ هزار( 
تعیین شــده بود؛ اما برخی خریداران بلیت های 
خود را با قیمت های نجومی در ســایت جنجالی 
Viagogo عرضه کرده اند کــه پایگاه اصلی آن 
کشور ســوئیس اســت. گران ترین بلیت در این 
سایت ۷۲ هزار و ۱۷۱ پوند )حدود یک میلیارد 
و ۳۳۷ میلیون تومان( قیمت گذاری شــده که 
۵۷۰ برابر گران ترین بلیت عرضه شده در سایت 

قانونی است.

ساندی تایمز: 
 4 وزیر انگلیس 

در آستانه کناره گیری هستند
روزنامه ساندی تایمز نوشــت، چهار وزیر کابینه 
انگلیس کــه حامی باقی ماندن کشورشــان در 
اتحادیه اروپا هستند، در آســتانه کناره گیری از 
سمت خود و ترک دولت »ترزا می« قرار دارند.این 
روزنامه همچنین خبر می دهد که اتحادیه اروپا 
طرح ترزا می در خصوص مکانیسم مستقل برای 
نظارت بر ســاز و کار موقت گمرکی را نپذیرفته 
است.این در حالی است که نشریه سان گزارش 
داد، وزرای کابینــه بریتانیا یک »طرح ب« برای 
بریگزیت بــدون توافق طراحــی کرده اند تا در 
صورتی کــه پارلمان طرح پیشــنهادی ترزا می 
برای خروج از اتحادیه اروپا را نپذیرفت، ارائه شود.

آرای انتخابات سنا و فرمانداری 
فلوریدا بازشماری می شود

مقام های قضائی در فلوریدا دســتور بازشماری 
آرای دو انتخابــات مهم در این ایالــت را صادر 
کرده اند. علت این تصمیم اختالف بســیار اندک 
میان آرای نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه 
اعالم شــده که کمتر از نیم درصد است.رییس 
جمهور آمریکا به همیــن دلیل متهم به تضعیف 
مشروعیت انتخابات آمریکا شده است. به همین 
دلیل دستور بازشماری آرا در فلوریدا صادر شد.به 
گزارش دویچه وله، این دو رقابــت از مهم ترین 
انتخابات  سه شنبه گذشــته بود که نتایج نهایی 
آن هنوز رسما تایید نشــده است.اختالف میان 
نامزدهای دموکــرات و جمهوری خواه در این دو 
انتخابات بسیار اندک گزارش شده است به طوری 
که ریک اسکات، فرماندار سابق فلوریدا تنها با ۴۱ 
صدم درصد از اندرو گیلم جلو است و ران دوسنتز 
جمهوری خواه هم تنها ۱۵ صدم درصد از سناتور 

بیل نلسون پیش است.

دوئل بر سر صندلی بهشت
دادستان تهران:

کیفرخواست جعبه سیاه 
پرونده بابک زنجانی صادر شد

دادســتان تهران در مــورد آخرین وضعیت 
جعبه ســیاه پرونــده بانــک زنجانی گفت: 
این پرونــده اواخر هفته گذشــته به صدور 
کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال 
شــده اســت و امیدواریم به زودی در نوبت 
محاکمه قرار گیرد.جعفری دولت آبادی در 
مــورد آخرین وضعیت پرونــده های اخالل 
در نظام اقتصادی کشــور،  بیان داشــت: در 
حوزه دستگیری دالالن ارز ظرف یک ماهه 
گذشته تا به امروز حدود، ۷۰ متهم داللی ارز 
که در خیابان ها به خریــد و فروش ارز اقدام 
می کردند،  دســتگیر و بازداشــت شده اند. 
وی با اشاره به سوءاســتفاده برخی از طرح 
رجیســتری گفــت: عــده ای از طرحی که 
می خواســت کمک کند تا تلفــن ها از نظم 
برخوردار باشــد و حقوق گمــرک پرداخت  
و به صورت قانونی وارد کشــور شــود، سوء 
اســتفاده کردند که تاکنــون دو نفر در این 
رابطه دستگیر شــده و تحقیقات به مراحل 

خوبی رسیده است.

رییس جمهوری عراق: 
روابط مستحکمی با ایران 

داریم
رییس جمهوری عــراق با تاکیــد بر روابط 
دیرینه با جمهوری اســالمی ایران خواهان 
توسعه روابط اقتصادی و امنیتی با ایران شد. 
برهم صالــح در مقاله ای که دررســانه های 
محلی کردستان عراق منتشــر شد با اعالم 
این مطلب نوشت: عراق با جمهوری اسالمی 
ایران روابط مستحکمی دارد و ما می خواهیم 
این روابط بیشتر از گذشته توسعه پیدا کرده 
و همکاری و هماهنگی در راســتای توسعه 
اقتصادی و امنیتی منطقه افزایش یابد. وی 
در خصــوص ماموریت دولــت جدید عراق، 
انجام اصالحات زیربنایــی ، مبارزه جدی با 
فساد، حل مشــکل بیکاری، تصویب قانون 
انتخابات و مذاکره برای حل مشکالت اربیل و 
بغداد را در رأس اولویت های چهار سال آینده 
عراق دانست.رییس جمهوری عراق با اشاره 
به وجود مشــکالت متعــددی مانند بحران 
آب، کنترل مرزها و سازماندهی فعالیت های 
بازرگانی و توریســم مذهبــی و فرهنگی از 
کشــورهای همســایه عراق خواست برای 
رســیدن به توافقی جامع براســاس احترام 

متقابل با عراق به تفاهم برسند.

کافه سیاست

عکس  روز 

 نشست تاریخی روسیه
 با طالبان

در نشست روسیه با طالبان، چهار نفر از شورای 
عالی صلح افغانستان و پنج تن از اعضای گروه 
طالبان و نمایندگان کشور های منطقه از جمله 
ایران و پاکســتان و نیز یک نماینده از ایاالت 

متحده شرکت کردند.

شهدا نیازی به اغراق ندارند

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره 
شهدای استان قزوین که در تاریخ ۱۴ آبان ۹۷ برگزار شده بود، صبح 
روز گذشته در محل این همایش در قزوین منتشر شد.حضرت آیت 
ا...خامنه ای در این دیدار با اشــاره به موقعیت جغرافیایی، تاریخی و 
فرهنگی قزوین اظهار داشتند: بزرگان، علما و شهدای برجسته قزوین و 
سوابق این استان در آزمون بزرگ دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
مایه افتخار اســت.رهبر انقالب اسالمی، شــهدا را مایه رونق حیات 
معنوی در کشور و حفظ حرکت به ســمت اهداف آرمان ها دانستند 

و افزودند: شهید در دوران زندگی با تن و جان خود در خدمت اسالم 
است و پس از شهادت با ایجاد فضای معنوی به جامعه اسالمی خدمت 
می کند.رهبر انقالب اسالمی صدای شهیدان را تأثیرگرفته از خداوند 
متعال خواندند و خاطرنشان کردند: بزرگداشت شهیدان این صدای 
بیدارگر و هوشیارکننده را به گوش همه می رساند و دل ها را منقلب 
می کند و بر همین اساس اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد، 
گرایش به شرق و غرب و کفر و الحاد رخت برخواهد بست.حضرت آیت 
ا... خامنه ای با انتقاد از کسانی که درصددند یاد شهدا را به فراموشی 

بسپارند و یا در عظمت کار بزرگ شهیدان خدشه وارد کنند، گفتند: 
اگر چه سی سال از پایان دوران دفاع مقدس می گذرد؛ اما یاد شهیدان 
نه تنها فراموش نخواهد شد بلکه روز به روز در جامعه زنده تر می شود 
چرا که شهدا الگو و اسوه هستند.رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم 
استفاده حداکثری از یاد شــهیدان و انجام کار هنرمندانه و دقیق در 
مورد آنان، افزودند: گاهی برخی افراد در بیان آثار شهدا مبالغه می کنند 
در حالی که شــهیدان از جان و آرزوهای خود برای خدا گذشتند و 

عمل شان آنقدر مهم، عظیم و باشکوه است که نیازی به اغراق ندارد.

رهبر معظم  انقالب در دیدار اعضای کنگره  بزرگداشت شهدای استان قزوین:
شهدا نیازی به اغراق ندارند

   انتقادات نسبت به قرار گیری نام عباس آخوندی در میان کاندیداهای شهرداری تهران باال گرفته است؛  

واکنش خانواده  شهید فهمیده به ادعای خبرنگار بی بی سی 
 با درگذشت حمید هوشنگی؛ معاون ستاد تبلیغات جنگ، در روز پنجشنبه ۱۷ آبان، ادعایی در توئیتر به 
نقل از نگین شیرآقایی، خبرنگار بی بی سی فارسی منتشر شد که واکنش های فراونی را برانگیخت. وی 
مدعی شده بود که حمید هوشنگی به او گفته اســت شکل شهادت حسین فهمیده، افسانه ای ساخته  او 
برای قهرمان سازی بوده و علت اینکه این مطلب را در زمان حیاتش مطرح نکرده، فقط ترس بوده است. 
همچنین وی مدعی شده بود که پدر شهید فهمیده نیز از این ماجرا اطالع داشته است.فرشته فهمیده، 
خواهر شهید حسین فهمیده، با شنیدن این ادعا که پدر وی نیز از این موضوع که حسین فهمیده زیر تانک 
نرفته است، اطالع داشته، خندید و گفت: قرار نیست هر کسی از هر جایی بلند شود و بر رشادت هایی که 

شهدای ما در ۸ سال دفاع مقدس داشتند، نام افسانه را بگذارد. 

سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد در خصوص فعالیت صفحه پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
آیت ا... سیدعلی خامنه ای در توئیتر، با وجود منع ایشان از استفاده از پیام رسان های خارجی مطالبی را مطرح 
کرد.به گزارش اقتصادنیوز، علم الهدی تاکید کرد: رهبری فرمودند شبکه های اجتماعی مضر را چون معاند 
هستند، فیلتر کنند که نکردند اما هیچ وقت نگفتند از شبکه های خارجی استفاده نشود. ما بین دومسئله گیر 
کردیم، استفاده و بهره برداری از شبکه های اجتماعی، ترویج یک جریان و ابزار کفر است که نباید انجام دهیم 
از طرفی، فضای شــبکه های اجتماعی را نباید خالی کنیم. وی همچنین در خصوص چرایی اهمیت دالر در 
ایران نیز گفت: برای معامله با پول ملی بین کشورها، دولت زیر بار نمی رفت این کار  را بکند تا این که از داد و 

بیداد خودم استفاده کردم تا باالخره این کار انجام شد.

آگهی مزایده 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشی خود واقع  درسطح استان را از طریق 
مزایده به مستاجر واجد شرایط برای مدت یکسال واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع 
بیشتر از شرایط به ســایت ) www.isfahan.msy.gov.ir ( و برای دریافت اسناد شرکت در 
مزایده تا تاریخ ۹۷/۰۸/۲۴ به امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن 
مطالعه دقیق شرایط ، درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا ساعت ۱۲/۰۰ ظهر روز دوشنبه 
۹۷/۰۹/۰۵ به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم – بعد از پل 
غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنا زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان مورخ ۹۷/۰۹/۰۷ 
راس ساعت ۰۹/۰۰ صبح در محل اداره کل می باشد . متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده 

از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

م الف: 285744محمدسلطان حسینی -  مدیرکل

نوبت دوم

رییس مجلس شورای اسالمی:

عضو حــزب موتلفه گفت: ایران به هــر قیمتی در 
برجام نخواهد ماند و هــرگاه منافعش اقتضا کند، 
از آن خارج خواهد شــد. حمیدرضــا ترقی ادامه 
داد: آمریکا  در تالش اســت تا فعالیت هســته ای 
را در ایــران به طــور کامل محدود کنــد. در کنار 
این مســائل اهداف منطقه ای نیز دارند که ایران 
دســت از حمایت از محــور مقاومت برداشــته و 
نســبت به هم پیمانان آمریکا تغییر موضع داده و 
رژیم صهیونیســتی را به عنوان یــک رژیم قانونی 
به رسمیت بشناسد. عضو شــورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی با اشــاره به نقشه های آمریکا برای 
خاورمیانه اظهار داشــت: سیاســت آمریکا گام به 
گام به جلو رفتن اســت و پذیرش برجام و خروج 
از آن هم با همین ســناریو از پیش طراحی شــده 
قابــل ارزیابی اســت. تحریم، ابزاری بــرای اجبار 
ایران برای پذیرفتن ســناریوی آمریکاست و این 
 سیاست تا به نتیجه رسیدن اهداف آنها ادامه خواهد

 داشت.

ایران به هر قیمتی در برجام 
نخواهد ماند

عضو حزب موتلفه:

رییس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
مذاکرات هســته ای در زمان اوباما درخواست 
خود آمریکایی ها بود، گفت: ترامپ ناگهان زیر 
میز توافق زد و تصور کرد با این برخورد می تواند 
ایران را به هم بریزد.علی الریجانی با اشــاره به 
تروریسم بین المللی بیان داشــت: اگر پرونده 
تروریسم باز شود، اشتباه فاحش آمریکایی ها 
مشخص می شــود، داعش را ایجاد کردند که 
برایشان مشکل ساز شده، لذا مبارزه آنها در حوزه 
تروریسم صادقانه نیست.وی در ادامه با یادآوری 
این مطلب که آمریکا در حوزه مسئله هسته ای 
ماجراجویانه برخورد کرده است، اظهار داشت: 
خود آمریکا درخواســت مذاکرات هسته ای را 
داشت و اوباما در این زمینه دو نامه برای ایران 
نوشت که مذاکرات هم میان ایران و اعضای ۵+۱ 
صورت گرفت، بســیار زمان برد و در نهایت به 

تصویب شورای امنیت رسید.

  مذاکرات هسته ای در زمان 
اوباما درخواست آمریکا بود

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

وزیر کشور گفت: مناسبت هایی نظیر ۷ آبان که روز 
کوروش نام گذاری شــده است مسائلی را به وجود 
آورد و سه سال قبل با این موضوع مواجه بودیم که 
به برخی از مسائل طوری پرداخته شد که مردم از 

آن دلخور شدند.
رحمانی فضلی افزود: انتظار از صدا و ســیما مانند 
ســینما نیســت و این مورد به د لیل این است که 
جامعیــت و فراگیــری امتیازی خــاص به صدا و 
ســیما ارائه کرده اســت.  صدا و ســیما تولیدات 
مختلفی دارد کــه باید جایگاهی بــرای تولیدات 
آن در قانون اساسی مشخص باشد.رحمانی فضلی 
ادامه داد: رقابت با شــبکه های بین المللی به جز 
حوزه های سیاســی در حوزه های ســرگرمی و... 
وجود ندارد زیرا ما باور و فرهنــگ دیگری داریم 
و آنها قابل قیاس بــا ما نیســتند.رحمانی فضلی 
مطرح کرد: اگر فرهیختگان اجتماعی نســبت به 
 مسائل و سیاست های ما توجه کنند، اثرگذاری باال

 می رود. 

مردم از برگزاری مراسم 
روز کوروش دلخور هستند

وزیر کشور: 

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اســالمی گفت: این که بگوییم دارو 
تحریم نشــده یک عوام فریبی است؛ اما نباید 
کاری کنیم بحثی که با آمریکا داریم را با سایر 
کشورها هم داشته باشیم، اجازه ندهیم برخی 
کاری کنند تا بقیــه هم به جان مــا بیفتند.

علــی نوبخت،درباره موج جدیــد تحریم ها و 
تاثیر آن بــر واردات دارو، گفــت: تامین دارو 
یک پروســه پیچیده دارد فقــط بحث تولید، 
واردات و صادرات نیســت، مسائل دیگر مانند 
بسته بندی و افزودنی ها هم تاثیرگذار هستند.

این عضو کمیسیون بهداشت نشان کرد: تحریم 
سیســتم های بانکی، بیمه و کشتیرانی روی 
تامین دارو تاثیرمی گذارد، این که بگوییم دارو 
تحریم نشده یک عوام فریبی است.وی گفت: 
دولت و مردم باید دســت در دســت یکدیگر 
فعالیت هایشــان را بیش از گذشته کرده و راه 

مقابله با تحریم را پیدا کنند .

 عده ای در داخل خواست 
دشمن را تکرار می کنند

چهره ها

دلیل فعالیت اکانت دفتر رهبری در توئیتر به روایت علم الهدی

CFT خــالف منافع ملی 
است

دکتر روحانی: فروش نفت 
ایران متوقف شــود بقیه هم 

دچار مشکل  می شوند

اعتراف بــه البی گری در 
انتخاب شهردار

علیرضا کریمیان
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تولید بیش از 1/3 میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

پارلمان

برنامه وزارت صنعت برای 
کاهش قیمت خودرو

عضو ناظر مجلس در شــورای رقابت معتقد 
اســت که قیمت خودرو بــه زودی متعادل 
می شود ولی »ملکی« سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی با 
انتقاد از افزایش قیمت خودور طی ماه های 
اخیر، گفت: از وزیر جدیــد صنعت، معدن 
و تجــارت انتظار داریم کــه بازنگری جدی  
در نحوه فروش خودرو در کشــور داشــته 
باشــد.وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت 
خودرو واقعی نیســت و نوسانات موجود در 
بازار ارز موجب شــد تا قیمــت ارز افزایش 
یابد، اظهار داشــت: به تبــع افزایش قیمت 
ارز ، قیمــت قطعــات خودرو نیــز افزایش 
می یابد که بایــد نظارت بیشــتری بر بازار 
خودرو صورت گیرد.ســخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلــس تصریح کرد: طبق 
اطالعاتی کــه از ســوی مصرف کنندگان و 
مردم به کمیسیون صنایع واصل شده، مردم 
از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند 
و کمیســیون صنایع مجلس این موضوع را 
به دقت مورد بررســی قــرار می دهد.ملکی 
اضافه کرد: به تازگی سیاست هایی از سوی 
دولت در حال اعمال شــدن اســت که طی 
ماه   های آینــده موجب تعدیــل در قیمت 
انواع خودروهای داخلی خواهد شــد.وی با 
اشــاره به سیاســت   های جدید دولت برای 
تعدیل قیمــت خودروهــای داخلی، گفت: 
قرار اســت در چند ماه آیند شورای رقابت 
قیمــت واقعی خودروهای داخلــی را اعالم 
کند؛ اما در کنار این مسئله، وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت برنامه ریزی هایی صورت 
داده که بــه قطعه ســازان در جهت کاهش 
 و تعدیل قیمــت خودرو یارانــه اختصاص

 دهد.

بازار

بخاری برقی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:
قاچاقچی پوشاک در اصفهان 

نقره داغ شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
متهم قاچاق لباس عــالوه بر محکومیت به ضبط 
کاالی کشف شــده، به پرداخت مبلغ 6 میلیارد و 
6 میلیون و 80 هزار و 977 ریال بابت قاچاق کاال 
و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون ریال 
بابت بدل از ضبط خــودرو در حق صندوق دولت 
محکوم شد. غالمرضا صالحی اظهار کرد: بر اساس 
گزارش واصله از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان مبنی بر کشف 20 هزار و 271 ثوب 
انواع پوشاک و کیف و کفش قاچاق به ارزش بیش 
از 4 میلیارد ریال از یک دستگاه خودرو، با تشکیل 
پرونده و طی مراحل قانونی در نهایت پرونده جهت 

رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

 ۴ صندوق  خرد زنان عشایر
 به اصفهان اضافه شد

مسئول روابط عمومی اداره کل امورعشایر استان 
اصفهان از اضافه شــدن چهار صندوق خرد زنان 
عشایری به صندوق های استان اصفهان خبرداد و 
افزود: پیش از این سه صندوق در استان تشکیل و 
فعال شده بود.ایرج دهقان افزود: از چهار صندوق 
مذکور تشــکیل صندوق خرد زنان عشایری در 
چادگان نهایی شده، دو صندوق در منطقه پادنای 
سمیرم و یک صندوق نیز در فریدون شهر در حال 
تشــکیل اســت. وی  با بیان اینکه صندوق خرد 
زنان همان طور که از نــام آن برمی آید صندوقی 
محلی است، گفت: با تشــکیل این صندوق افراد 
باید ماهانه اعتبارات خود را ســپرده گذاری  کنند 
و پس از رسیدن موجودی این سپرده به حدنصاب 
می توانند تسهیالت اشتغال بگیرند.دهقان با اشاره 
به اینکه تاکنون 45 میلیون تومان تسهیالت در 
دو مرحله به صندوق اصفهان تعلق گرفته  است، 
اظهار کرد: این تســهیالت از محل ماده 10 و 12 
)معروف به اعتبارات خشکسالی( بوده همچنین 
به هرکدام از صندوق های سمیرم نیز 15 میلیون 

تومان تسهیالت پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان:

نمایشگاه کتاب امسال ۶ میلیارد 
تومان فروش داشته است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با اشــاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در 
اصفهان، گفت: بر اســاس آمار اعالم شده از سوی 
معاون ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، 100 هزار 
نفر از نمایشگاه کتاب امســال بازدید کردند و 6 
میلیارد تومان کتاب در این نمایشــگاه به فروش 
رســید.»یارمحمدیان« از برگــزاری هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی تجهیزات و تاسیســات 
سرمایشی و گرمایشی در روزهای 29 آبان تا دوم 
آذرماه امسال خبر داد و افزود: اعتماد مخاطبان در 
خصوص نمایشگاه جلب شده و دسته بندی های 
دقیقی انجام شده اســت.وی با اشاره به برگزاری 
اولین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی 
در ســاختمان، صنعت و حمل ونقل تصریح کرد: 
این نمایشگاه، اهمیت بهینه سازی و مصرف آب در 

کشور را مورد تاکید قرار می دهد.

بخاری برقی مه پویا مدل 1000

 104,000
تومان

هیتر برقی اسکارلت 
SC-FH53K02 مدل

 299,000
تومان

MQH-2440 هیتر مگامکس مدل

 950,000
تومان

وفور کاالهای تقلبی و بدون مجوز  آفت این روزهای 
لوازم آرایشی و بهداشتی کشور است.طی سال های 
اخیر محصوالت آرایشــی و بهداشتی در کشور به 
دلیل وفور قاچاق همواره از نظر بهداشتی در معرض 
آسیب بوده است. بر اساس اظهارات رسمی حدود 
6٣ درصد از کل کاال های موجود در ســطح بازار 
آرایشی و بهداشتی، یعنی عددی معادل 90 درصد 
کاال های خارجی وارداتی در سطح عرضه در سیطره  
کاال های قاچاق یا تقلبی است و تنها ده درصد از این 
کاال ها به صورت قانونی وارد و عرضه می شوند و بر 
اساس آمار نیمه رسمی، رقم کاالی قاچاق و تقلبی 
در حوزه محصوالت آرایشی و بهداشتی حدود 1.5 
میلیارد دالر بوده و به نظر می رسد این روزها عالوه 
بر قاچاق تقلب هم به جمع سودآورها در این بازار 
اضافه شده است. اگر تا پیش از گرانی ارز در ایران 
 قاچاق در بازار لوازم آرایشــی بیداد می کرد امروز 
به دلیل به صرفه نبودن این امر تولید اقالم تقلبی 
 در کارگاه های زیر زمینی و ارائه آن با قیمت های

 ارزان بالیی است که به جان بازار افتاده و سالمت 
مصرف کنندگان ســهل انگار را به خطر انداخته 

است.
مردم استقبال می کنند پس می فروشیم

میزان باالی استفاده از لوازم آرایشی در ایران این 
بازار را به یکــی از میدان های پر ســود اقتصادی 
در کشور تبدیل کرده اســت. اگر چه سال هاست 
که مراجع بهداشــتی در مورد خرید کاالهای فاقد 
هولوگرام و بدون نام و نشان تجاری معتبر هشدار 
می دهند؛ اما به دلیل گران بــودن کاالهای تایید 
شده از ســوی اداره بهداشــت و درمان و پرداخت 
تعرفه های چنــد برابری عمال بخــش بزرگی از 
متقاضیان این بازار به لوازم آرایشــی ارزان قیمت 
متمایل هســتند؛ کاالهایی که می توان آن را در 
بساط دست فروشــان خیابانی و حتی مغازه های 

دارای پروانه کسب هم پیدا کرد. 
بســیاری از این کاالهای قاچاق در بــازار با نام و 

هولوگــرام برنــد هــای 
اصلی توزیع می شــوند 
و بســیاری از خریداران 
هــم اصــال توجهــی به 
اصل و یا موجــود بودن 
برچســب های بهداشتی 
و ســالمتی ندارند. آنچه 
برای خریداران ناآگاه در 

این بازار مهم است قیمت و رنگ و لعابی است که به 
سرعت این افراد را می فریبد.

برندها؛ گرفتار تقلب و فریب
بسیاری از اقالم تقلبی این روزهای بازار را برندهای 
مشهور تشکیل می دهند؛ کاالهایی که در زیر زمین 
ها و کارگاه های غیر مجاز به بدترین و غیر بهداشتی 
ترین شــکل ممکن تولید می شــوند و البته سود 

سرشاری را نصیب فروشندگان می کنند. 
در همین زمینه مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان از فعالیت کارگاه های زیرزمینی 
و غیرمجاز و غیررســمی در تهیه لوازم آرایشــی و 
بهداشتی و دارویی ســخن گفت و متذکر شد: در 
موارد آرایشی بهداشــتی و فرآورده های غذایی و 

حتی دارویی مشاهده شد 
که کارگاه های زیرزمینی، 
غیرمجــاز و غیررســمی 
مبادرت به تهیه و توزیع 
اقالم سالمت محور جعلی 
و تقلبــی تحــت عنوان 
برندهای مشهور خارجی 
کرده اند، برخــی موارد 
کشف و توسط دســتگاه های امنیتی و انتظامی به 
مراجع قضائی ارجاع شده است، ولی کماکان موارد 

دیگری وجود دارند. 
»جهان پور« از تحت نظارت مســتقیم ســازمان 
غذا و دارو نبودن مغازه های فروش لوازم آرایشــی 
و بهداشتی در سطح شــهر خبر داد و تصریح کرد: 
نظارت بر این مغازه ها بیشتر متوجه سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اتحادیه مربوطه اســت، اگر چه 
همکاران ما در معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت 
اســتان و شهرســتان ها می توانند بر آن ها نظارت 
داشــته باشــند، بحث اصالت کاال، قاچاق نبودن، 
جعلی یا تقلبی نبودن را بازرســی کنند و موارد را 
از طریق اتحادیه مربوطه و دستگاه قضائی پیگیری 

کنند؛ اما باز هم به نظر می رســد کــه بیش از ٣0 
درصد از اقالم آرایشی بهداشتی که به خصوص در 
مکان هایی به جز داروخانه ها عرضه می شود اصل 
نیســت و از فرآورده های قاچاق یا جعلی و تقلبی 
تشکیل می شــود.وی ادامه داد: پلمپ کردن و یا 
برخورد با مغازه های فروش لوازم آرایشی و بهداشتی 
متخلف، توسط تعزیرات حکومتی انجام می شود و 
طبق مقررات تعزیرات حکومتی در زمینه فعالیت 
این مغازه ها، جرائم مالی و احکامی که متوجه آن ها 
باشد، صادر می شود؛ در حال حاضر بعضا مواردی 
که مشمول اخالل گران اقتصادی و اخالل در حوزه 
اقتصادی کشور باشــد، به صورت خاص پیگیری 

می شود.
سالمتی زیر تیغ ارزانی

کارشناسان در مورد استفاده از لوازم آرایشی قاچاق 
در بازار هشدارهای جدی مطرح می کنند. خطراتی 
مانند انواع مســمومیت ها و حتی ســرطان ها در 
کمین افرادی اســت که این محصوالت را استفاده 
می کنند چرا که تولید، بســته بندی، انبارداری و 
حمل و نقل این کاال ها هرگز در شرایط استاندارد 
نبوده و نیست؛لذا می تواند بسیار خطرناک بوده و 
تهدیدی جدی بر سالمت مصرف کنندگان باشد. 
در اکثر مواقع به خصوص در کاال های رنگی آرایشی 
همانند الک، رژ لب، ریمل و...، بــه دلیل ارزان تر 
بودن از رنگ های صنعتی و آلوده به فلزات سنگین 
همانند جیوه، سرب و آرسنیک استفاده می شود که 
سرطان زایی اثبات شده داشــته و سالمت مصرف 
کننده را به خصوص در آینده بــه خطر می اندازد. 
در بســیاری از موارد در کاال های رنگــی به دلیل 
ارزان بودن از حالل های بســیار خطرناک استفاده 
می شــود که تهدیدی جدی برای سالمت مصرف 
کننده فریب خورده محســوب می شود. عالوه بر 
این به علت عدم رعایت اســتاندارد های ذکر شده، 
افراد متقلب برای فرار از بروز آلودگی های احتمالی 
مجبورند یا از مقادیر بــاالی نگهدارنده و یا از انواع 
ممنوعه آن استفاده کنند که در هر دو صورت بسیار 

خطرناک است.

»سالمتی« زیر تیغ تقلب
هشدارها در مورد استفاده از لوازم آرایشی قاچاق جدی تر شد؛

نیروگاه حرارتی اصفهان در سال جاری بیش از یک میلیارد و ٣20 میلیون کیلووات، انرژی الکتریکی تولید و به 
شبکه سراسری برق کشور انتقال داد.واحدهای بخاری مولد برق نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان مهرماه سال 
جاری، یک میلیارد و٣20 میلیون و 441 هزار کیلووات، انرژی الکتریکی خالص تولیدی را به شبکه سراسری 
برق کشور تحویل داده است.این نیروگاه از نوع حرارتی، بخار و دارای پنج واحد مولد برق با ظرفیت های متنوع 

و مجموع توان تولید نامی 8٣5 مگاوات برق است.

تولید بیش از 1/3 
میلیارد کیلووات برق 

در نیروگاه اصفهان

ژی
انر

   

 بیش از 30 درصد از اقالم آرایشی 
بهداشتی که به خصوص در 
مکان هایی به جز داروخانه ها 

عرضه می شود اصل نیست

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تاکید کرد:
حمایت از تولید داخل  گام مهمی در مقابله با تحریم هاست

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره به محکوم  و منفور بودن اقدامات رییس جمهور 
آمریکا در خروج یک جانبه از توافق بین المللی هســته ای و اعمال تحریم های مجدد بر اقتصاد کشور،  توجه 
ویژه به بخش های تولیدی و صنعتی  و همچنین حمایت از توسعه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار را 
راهکار اصلی موفقیت کشور در گذار از تحریم ها عنوان کرد.محمدجواد بگی، مدیریت مطلوب بازار ارز و همراهی 
نظام بانکی با بخش های تولیدی و صنعتی را ضروری دانســت و تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با 
فشارهای خارجی ناشی از تحریم ها روبه روســت، حمایت از تولید داخل و توسعه سرمایه گذاری می تواند از 
آثار سوء تحریم ها کاسته و بستر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بیشتر را فراهم کند.وی در پایان حمایت از توسعه 
سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان را گام مهمی در جهت تحقق اهداف  اقتصاد مقاومتی و 

حمایت از تولید و اشتغال استان و کشور دانست.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان خبر داد:
اختصاص ۸۵ میلیارد تومان برای آزادسازی گلوگاه های اصفهان

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان از اختصاص 85 میلیارد تومان برای 
آزادسازی گلوگاه ها و بازگشایی معابر به این اداره کل در سال آینده، خبرداد و گفت: این بودجه برای خرید 
زمین هایی هزینه می شود که شهرداری در اجرای پروژه های خود به مشکل برخورده است.ایمان طاهر اظهار 
کرد: راه وشهرسازی برنامه دارد پس از دریافت این بودجه، این اراضی را به طور کامل خریداری کند و بخشی 
از آن که در مسیر پروژه های شــهرداری قرار دارد را به صورت بالعوض در اختیار این نهاد بگذارد، همچنین 
باقی مانده زمین را تملک کرده و در آن پروژه هایی همچون مسکن امید را اجرا کند. وی با بیان اینکه عملیاتی 
شدن تفاهم نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار وزارت راه و شهرسازی زمان بر است، 
گفت: هنوز سهم استان اصفهان از این تفاهم نامه ابالغ نشده است.»طاهر« افزود: اعتباری که برای این طرح 

در نظر گرفته شده خیلی باالست و اینکه سازمان بودجه بتواند این اعتبار را تامین کند جای سوال دارد.

به محض کشیدن کارت و رسیدن 
پیامک بانک به گوشــی شما کار 
برنامه جیب شــروع میشــه و 
اطالعات تراکنش بانکی رو براتون 
ثبت می کنه و فقــط کافیه بهش 
بگید که برای چــی هزینه کردید 
مثال :خانواده ، خودرو ، شــرکت ، 

رستوران ، سفر و ...
جیب تمام این اطالعات رو بعد ها 
به صورت گزارش های تفکیکی در 

اختیارتون میذاره!

جیب

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: اگرچه تحریم ها همواره در وهله اول شــرایط را قدری سخت کرده اند، اما 
می دانیم که پیشرفت در شرایط سخت حاصل می شود.»حمیدرضا عظیمیان« در جریان برگزاری مانور 
پدافند غیرعامل با بیان این که فوالد مبارکه تدابیر دوراندیشانه و بازدارنده موثری در این حوزه اتخاذ کرده 
است، اظهار کرد: بیشترین صدمات احتمالی از ناحیه جنگ نرم، متوجه بخش هایی است که در حوزه پدافند 
غیرعامل، برنامه ریزی و عملکرد خوبی نداشته اند، چه بســا اگر دستورالعمل های آن به خوبی اجرا شود، 
توطئه ها عقیم خواهند ماند.وی با بیان این که فوالد مبارکه یکی از دستاوردهای باارزش و مهم جمهوری 
اسالمی ایران است، تاکید کرد: سامانه اینترنتی، رایانه ای و نرم افزاری خطوط تولید و پشتیبانی شرکت از 
مهم ترین بخش هایی است که باید بهتر از قبل و به خوبی پدافند غیرعامل در آن ها رعایت شود.مدیرعامل 
فوالد مبارکه هوشیاری و دقت نظر همه مدیران و کارکنان فوالد مبارکه را از ضروریات کار دانست و گفت: 
هرقدر دشمنان حربه های بیشتری برای ضربه وارد کردن به کشــور ما به کار  ببرند، ما باید چند برابر آن، 
تمهیدات خردمندانه و حتی پیشگیرانه اتخاذ کنیم تا بتوانیم این دستاورد باارزش را حفظ کنیم.وی با اشاره 
به تحریم فوالد مبارکه از سوی آمریکا گفت: همان گونه که قبال نیز گفته ایم، تحریم ها چیز تازه ای نیست، 
اما باید به خاطر داشته باشیم که هدف دشمن از تحریم وارد آوردن ضربه اقتصادی به کشور است؛ از این رو 
شایسته است ما نیز به دور از هرگونه غفلت، خود را تقویت کنیم.عظیمیان، تامین 100 درصدی نیاز صنعت 
فوالد کشور به قطعات و مواد مصرفی از داخل کشور را از اولویت های مهم و به نوعی پدافند غیرعامل دانست 
و عنوان کرد: اگرچه تحریم ها همواره در وهله اول شرایط را قدری سخت کرده اند، اما ملت بزرگ ایران با 
پایداری و تقویت بنیه اقتصاد داخلی از تحریم ها به عنوان فرصتی برای رشد و خوداتکایی استفاده بهینه 
کرده است؛ از یاد نبریم که هرچه دشمن عرصه را بر ما تنگ تر کند، ما نیز باید استوارتر از همیشه به دنبال 

راهکارهای مناسب باشیم و بدانیم پیشرفت در شرایط سخت حاصل می شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

پیشرفت در شرایط سخت حاصل می شود

روابط عمومي و اطالع رساني 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان(

آگهي مزایده عمومي )نوبت دوم(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان ) خوراسگان ( در نظر دارد اماکن رفاهي خود شامل: بوفه دانشکده علوم تربیتي، 
بوفه 15 خرداد، کافي شاپ دانشکده علوم تربیتي، رســتوران فجر و بوفه خوابگاه خواهران را از طریق مزایده عمومي به 
افراد واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت میشــود جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطالعات بیشتر به 
آدرس اینترنتي   www.khuisf.ac.ir   قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند و حداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ 

درج آگهي اسناد مربوطه را تحویل دانشگاه نمایند .
شرایط:

1- شرکت کنندگان در مزایده ملزم به واریز مبلغ 10% قیمت پیشــنهادي ساالنه خود به صورت چک تضمین شده یا 
ضمانتنامه بانکي در وجه دانشگاه یا واریز وجه نقد بابت تضمین شرکت در مزایده و مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد 

به شماره حساب سیبا 022٣255621008 بنام دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان( مي باشند.
2- هزینه درج آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد.

٣- دانشگاه در رد یا قبول تمامي پیشنهادات مختار است.
4- متقاضیان جهت بازدید از اماکن مربوطه حتما از ســاعت 9 تا 11 صبح و 2 تا 4 بعد از ظهر با مراجعه به اتاق 128 و 

هماهنگي با مدیر کل امور دانشجویي اقدام فرمایند.
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اخطار اجرایی
8/356 شماره: 25/97 حل4 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-رضا جلیلی 
دوآب 2-محســن ابوئی ، نام پدر: 1-علی دوست 2-منصور ، نشانی:1-مجهول المکان 
2-یزد خ خرمشــهر جنب جواهری الماس طبقه دوم  مغازه اروند کد پ 8915693438 
؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: شــهناز حجاری دهقی ، نام پدر: عباسعلی ، 
نشانی: اصفهان احمدآباد ک افضل خانه سوم، محکوم به:به موجب رای شماره 851 تاریخ 
97/04/20 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )به موجب رای 
شماره 9709983633200551 تاریخ 97/5/29 شعبه دوم دادگاه عمومی خمینی شهر( 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: خوانده ردیف دوم ملزم به انتقال سند 
مالکیت خودروی پژو 206 به پالک 715 ط 13 ایران 54 و خوانده ردیف اول محکوم به 
پرداخت مبلغ 1/375/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر 
دولتی  رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 282939 مجتبی پورپیرعلی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی 

شهر )233 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

8/357 شــماره پرونــده: 139704002121000445/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000063 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700569 ، تاریــخ صدور: 
1397/07/23 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9700569 بدین وسیله به آقای حسین 
مهرابی کوشــکی ، نام پدر: اکبر ، تاریخ تولد 1368/11/15 شماره ملی:1130091120 
شماره شناسنامه: 1130091120 به نشانی: کوشک خ امام کوی شهید مهرابی کدپستی 
8434193543 ابالغ می شود که بانک ملی شعبه کوشــک خمینی شهر جهت وصول 
مبلغ اصل طلب: 495/000/000 ریال ســود: 44/253/000 ریال خسارت تاخیر تادیه: 
75/879/545 ریال خسارت تاخیر روزانه: 354/110 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 
1397/06/15 حق الوکاله شرح: طبق تعرفه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به بایگانی 9700569 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/5/4 مامور 
ابالغ واقعی به شما مقدور نبود لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود 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 : 285470  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

8/358 شــماره پرونــده: 139704002121000442/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000064 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700566 ، تاریــخ صدور: 
1397/07/28 آگهــی ابالغ اجرائیه پرونــده اجرایی 9700566 بدین وســیله به آقای 
محمدعلی مهرابی کوشــکی ، نام پــدر: عباس ، تاریــخ تولد 1353/04/18 شــماره 
ملی:1142089193 شماره شناسنامه: 111 به نشانی: کوشک خ امام خ بسیج چهارراه اول 
کدپستی 8434133981 ابالغ می شود که بانک ملی شعبه کوشک خمینی شهر جهت 
وصول مبلغ اصل طلب: 200/000/000 ریال ســود: 17/880/000 ریال خسارت تاخیر 
تادیه: 26/647/022 ریال خســارت تاخیر روزانه: 143/075 ریال تاریخ مبنای محاسبه 
خســارت: 1397/06/15 حق الوکاله: طبق تعرفه علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9700566 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/7/3 

مامور آدرس مخاطب شناسایی نگردید لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود 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 : 285469  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/359 شــماره: 1135/97 حل12 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مهناز 
صادقی فروشانی ، نشانی: مجهول المکان؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
محمود نقدی با وکالت ریحانه شایقی نائینی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ خیام ، 
وکیل: اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پ54 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
1221 تاریخ 97/05/21 حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
 اجرای حکم و پرداخت ســه میلیون ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی بــه صندوق دولت رای غیابی اســت. ماده34 
قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد 
و در صورتی که خود قادر به اجــرای مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحــًا اعالم نماید. 
م الف: 284468 توازیانی قاضی شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/360 شــماره پرونده: 1218/97 حل11 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1397/09/25 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سروش شاهین ، نام 
پدر: نعمت اله ، نشانی:خمینی شهرـ  خ ابوالبرکات بلوک4 فرهنگیان واحد55 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: امیر ترکمان ، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه هفتاد و شش میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 97/4/15-047649/32 ، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 285554 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/361 در خصوص دادخواســت آقای مهدی بانوئی آرانی فرزنــد رحمت اله به طرفیت 
1. آقای هاشم اصغری فرزند فخرالدین 2. خانم ســمیه مهدویان فرزند رضا به خواسته 
مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره 12-8244/871949 
مورخ 86/12/20 و 8244/871939-12 مورخ 86/9/30 همه عهده بانک ملی ایران به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه . با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه 
تصاویر مصدق چکهای مذکور و گواهینامه های عدم امکان پرداخت تنظیمی از ســوی 

بانک محال علیه و با توجه به وجود چکهای مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده 
 ردیف اول در ذیل و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چکها و باعنایت به اینکه امضاهای 
مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات بــه حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و 
اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل 
استصحاب-در مورد اشتغال ذمه خواندگان- و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان 
ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده اســت و خواندگان نیز علی رغم وصف ابالغ در جلســه 
رســیدگی  حاضر نشــده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده اند. النهایه دعوی 
خواهان را وارد تشــخیص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مواد 9و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
1394 حکم به محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصدو هفتادو هفت هزار و پانصد ریال 
بابت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکهای مذکور لغایت زمــان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمــی تورم بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد . م الف 282965 
 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل )365 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

8/362 در خصوص دادخواســت آقای مهدی بانویی آرانی فرزنــد رحمت اله به طرفیت 
1. آقای سید نصراله حســینی فرزند سید عبداله 2. خانم ســمیه مهدویان فرزند رضا به 
خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 128/360264 
مورخ 90/12/1 عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه . با 
توجه به گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در 
ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چک 
 و نظر به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مصون مانده و خواندگان نیز علی رغم
 ابالغ در شــعبه حضور نیافته و به نحو دیگری نیز دفاعی بعمل نیــاورده اند. لذا دعوی 
خواهان را ثابت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصــره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چــک و مــواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 9و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای 
حل اختالف مصوب 1394 حکم بــه محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 
مذکور به عنوان اصل خواســته و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و بیســت 
و پنج هزار ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ 
سررســید چک مذکور لغایت زمــان اجرای حکم بــر مبنای نرخ اعالمــی تورم بانک 
مرکزی در حــق خواهان صادر و اعــالم می گــردد. رای صادره غیابی بــوده و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرســتان 
می باشــد . م الف 282958  زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه سوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل )294 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/363 در خصوص دادخواست آقای مهدی بانوئی آرانی فرزند رحمت اله به طرفیت 1. 
آقای امید حسینی فرزند نصراله 2. خانم ســمیه مهدویان فرزند رضا به خواسته مطالبه 
مبلغ ســی و پنج میلیون ریال وجه هفت فقره چک به شماره 1313/130779/29 مورخ 
91/2/30 و 1313/130789/46 مورخ 92/3/30 و 1313/130777/57 مورخ 91/6/25 

و 1313/130781/56 مــورخ 91/5/30 و 1313/130782/42 مــورخ 91/7/30 و 
1313/130783/28 مورخ 91/9/30 و 1313/130780/19 مورخ 91/3/30 همه عهده 
بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه . با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده به ویژه تصاویر مصدق چک های مذکــور و گواهینامه های عدم امکان پرداخت 
تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چکهای مستند دعوا در ید خواهان 
و امضای خوانده ردیف اول در ذیل و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چکها و باعنایت 
به  اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی 
بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور 
و با استظهار از اصل استصحاب-در مورد اشــتغال ذمه خواندگان- و اینکه دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده اســت و خواندگان نیز علی رغم 
وصف ابالغ در جلسه رسیدگی  حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده 
اند. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چــک و مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به 
عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست وپنجاه و دو هزار وپانصد 
ریال بابت خسارات دادرســی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چکهای مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد . م الف 282968 
 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل )385 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

8/329 آقای محمد علیمرادی دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کالسه 
624/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان نظر علی علیمرادی به شناسنامه 29 در تاریخ 1397/3/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- داود علیمرادی فرزند نظرعلی، 
ش.ش 29 صادره از ســمیرم ســفلی، تاریخ تولد 1348/5/1 به کدملی 5129861019 
)فرزند پســر( 2- منصور علیمــرادی فرزند نظرعلــی، ش.ش 35 صادره از شــهرضا، 
 تاریخ تولد: 1354/9/20 بــه کدملی 512989351 )فرزند پســر( 3- محمد علیمرادی 
فرزند نظر علــی، ش.ش 34 صادره از شــهرضا، تاریخ تولــد: 1360/6/11 به کدملی 
5129921798 )فرزند پسر( 4- رسول علیمرادی فرزند نظرعلی، ش.ش 122 صادره از 
شــهرضا، تاریخ تولد 1366/8/29 به کدملی 5129985230 )فرزند پسر( 5- منظر بانو 
علیمرادی فرزند نظر علی، ش.ش 16 صادره از ســمیرم سفلی، تاریخ تولد 1339/10/1 
به کدملــی 5129810988 )فرزند دختر( 6- مریم علیمــرادی فرزند نظر علی، ش.ش 
85 صادره از سمیرم ســفلی، تاریخ تولد: 1349/6/30 به کدملی 5129869346 )فرزند 
دختر( 7- مهناز علیمرادی فرزند نظر علی، ش.ش 9 صادره از سمیرم سفلی، تاریخ تولد 
1351/2/20 به کدملی 5129879368 )فرزند دختر( 8- ماه سلطان مصیبی، ش.ش 23 
صادره از سمیرم سفلی، تاریخ تولد 1322/7/11 به کدملی 5129725311 )همسر متوفی( 
متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 283049 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان )263 کلمه،

3 کادر(  

ابالغ اجرائیه
8/364 شماره پرونده: 139704002003001939/1 شماره بایگانی پرونده: 9702723/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139703802003000292 آگهی ابــالغ اجرائیه مهریه پرونده 
شــماره 139704002003001939 بدین وسیله به آقای محمد ســالکی فرزند محمد 
جواد ساکن اصفهان خ رباط دوم کوی گل محمدی شــاهد یک انتهای بن بست صدف 
2 کدپســتی 8194888134  که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شناســائی نگردیده 
است ابالغ می گردد که خانم مرضیه سلیمانی باستناد ســند ازدواج شماره 1951 مورخ 
95/09/26 دفترخانه ازدواج شماره 48 اصفهان جهت وصول تمام صداق مندرج در سند 
ازدواج به شرح: هدیه قرآن 1/000/000 ریال و مهر السنه 262/5 ریال و آینه و شمعدان 
نقره 60/000/000 ریال و طاقه شال ترمه 100/000/000 ریال و تعداد 110 سکه تمام 
بهار آزادی و 100 مثقال طالی ساخته شده هیجده عیار و بابت دو دانگ منزل مسکونی 
1/000/000/000 ریال مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و پرونده اجرائی به شماره 139704002003001939 در این اداره مطرح می باشد. 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 285730 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)229 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

8/365 شماره پرونده: 8904002003000098/1 شماره بایگانی پرونده: 8900900/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139703802003000281 آگهی ابــالغ اجرائیه قرارداد بانکی 
8900900/1  بدینوســیله به میرهادی حاجی زاده ضیائی فرزند ســید مهدی به شماره 
شناسنامه 6 به کدملی 2679467078 صادره از صومعه ســرا به نشانی اصفهان خیابان 
میرداماد خیابان رازان جنوبی خیابان 6 پالک 9 طبقه 4 ابالغ می شود که بانک پارسیان 
شعبه آپادانا به استناد قرارداد بانکی شماره 66/22785/1-1386/08/12 جهت وصول 
اصل طلب: 2/000/000/000 ریال، ســود: 450/000/000 ریال، خسارت تاخیر تادیه: 
1/605/018/499 ریال، خسارت تاخیر روزانه: 1/913/014 ریال، تاریخ مبنای محاسبه 
خسارت: 1389/11/30 می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار  این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 113  قانون 
برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، ظرف مدت 
بیســت روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 285729 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)213 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

8/366 شماره پرونده: 139704002003000842/1 شماره بایگانی پرونده: 9701247/1 
شــماره آگهــی ابالغیــه: 139703802003000245 آگهی ابالغ اجرائیه کالســه 
139704002003000842/1 بدینوسیله به آقای رامین رئیســی فرزند ایرج به شماره 
شناســنامه 610 و شــماره ملی 1288897510 متولد 1351/08/18 به نشانی اصفهان 
خیابان فرهنگ آپارتمان پائیزان که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شــما شناســائی 
نگردیده ابالغ می گردد که برابر چک بانکی شماره 376540 مورخ 1395/04/24 عهده 
بانک صادرات ایران شعبه سپاهان شهر مبلغ 337/250/000 ریال بابت اصل طلب به آقای 
امیر حسین کاویانی فر بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه شماره بایگانی 
139704002003000842/1  و شماره بایگانی 9701247 در اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان مطرح می باشد.  لذا  بنا بر تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار  این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و همچنین 
طبق تبصره دوم ماده 113  قانون برنامه پنج ســاله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران، ظرف مدت بیســت روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 285728 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)217 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

8/367 شماره پرونده: 139704002003000683/1 شماره بایگانی پرونده: 9700972/1 
شــماره ابالغیه: 139705102003008379 ابالغ اجرائیه چک،  بدینوســیله به آقای 
علی امینی فرزند کریم به شناســنامه شــماره 5865 صادره از تیران و کرون و کدملی 
5499028915 ســاکن اصفهان خیابان شهیدان کاظمی کوی شــهید ابراهیمی ابالغ 
می شود که مدیریت شعب بانک ســپه اصفهان به استناد قرارداد شماره 269512365-

1395/03/25 جهــت وصــول مبلــغ 254/162/352 ریال بابت اصــل بدهی و مبلغ 
42/885/807 ریال بابت سود بانک و مبلغ 19/505/825 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1396/12/05 و مبلغ 211/595 ریال بابت خسارت روزانه از تاریخ 1397/12/05 
تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700972 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/03/06 مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار  طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و طبق تبصره دوم ماده 113  قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی  فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران، ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 285727 شعبه 

اول اداره  اجرای اسناد رسمی اصفهان)199 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

8/368 شماره پرونده: 139604002003001973/1 شماره بایگانی پرونده: 9603516/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139703802003000252 آگهی ابــالغ اجرائیه مهریه پرونده 
شــماره 139604002003001973 بدین وســیله به آقای امید طالبی فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه و کدملی 1271106558 ســاکن اصفهان زینبیه خ آزادی کدپستی 
 8197853975  که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شناســائی نگردیده اســت ابالغ 
می گردد که خانم عاطفه فقیهی پروانه باستناد سند ازدواج شماره 4299 مورخ 91/11/10 
دفترخانه ازدواج شــماره 29 اصفهان جهت وصول تمام صداق مندرج در سند ازدواج به 
شــرح:  صداق: هدیه یک جلد کالم ا... مجید به هدیه یکصد هــزار ریال معادل ده هزار 
تومان، مهر السنه حضرت زهرا دویست و شــصت و دو ریال و نیم معادل بیست و شش 
تومان و دو ریال و نیم، یک جام آیینه و شــمعدان به مبلغ یک میلیون ریال معادل یکصد 
هزار تومان، تعداد 72 )هفتاد و دو( عدد ســکه تمام بهار آزادی، مقدار 80 )هشتاد( مثقال 
طالی ساخته شده از بابت منزل مسکونی دویست و پنجاه میلیون ریال معادل بیست و پنج 
میلیون تومان کل مهریه عندالمطالبه می باشد. مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی به شماره 139604002003001973 در 
این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  م الف: 285726 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)269 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

8/369 شماره پرونده: 139704002141000026/2 شماره بایگانی پرونده: 9700437/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139703802003000238 آگهی ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 

139704002141000026 بدین وسیله به وراث مرحومین آقای محمد علی خواجه فرزند 
میرزا حسین و آقای غالمحســین خواجه فرزند محمد علی که احدی از ورثه بنام آقای 
محمد خواجه فرزند غالمحسین به نشانی آدرس اعالمی: اصفهان خیابان نشاط روبروی 
پست نشاط کوچه شقایق بن بست بدیعی آخرین بن بست بعد از طاق  پالک 83 و آدرس 
اعالمی: اصفهان - خ میدان امام ســرچاه حاج میرزا حسین سفره خانه آزادگان که طبق 
گواهی مامور امکان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی میســر نگردیده است همچنین برابر 
گزارش مامورین ابالغ آدرس متن سند: قصر منشی نیز ابالغ واقعی میسر نگردید، ابالغ 
می گردد که به موجب سند ازدواج شماره 258-1340/06/23 تنظیمی دفترخانه ازدواج 
شماره 116 شهر شاهین شهر استان اصفهان مورث شــما بابت مهریه به شرح ) وصول 
15 مثقال طالی ساخته و انگشتر الماس به مبلغ 1000 هزار ریال و مبلغ 20 هزار و 262 
و نیم ریال( به خانم فاطمه پیکری )زوجه( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت مهریه 
زوجه درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده به 
شماره کالسه 9700437/1 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و پرونده اجرایی شماره 
139704002141000026 در واحد اجرای اســناد رسمی شاهین شهر مطرح می باشد،  
لذا طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد.  م الف: 285724 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)292 

کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

8/371 شماره دادنامه: 9709970361701335 شماره پرونده: 9709980361700263 
شماره بایگانی شعبه: 970304 خواهان: آقای علی دوروش فرزند عزیزاله با وکالت آقای 
علی کاله دوزی فرزند حسین به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خیابان نیکبخت 
شرقی ســاختمان وکال طبقه 4 و آقای میثم شــیرانی نژاد فرزند منصور به نشانی استان 
اصفهان شهرستان اصفهان بهارستان فاز 3 خیابان آزادی مجتمع مسکونی اندیشه ورودی 
6 پالک 513، خوانده: آقای رسول گلی خوراسگانی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان 
خوراسگان پشت کارخانه قند اول جاده پی وی ســی )خاتون آباد( ریخته گری سپاهان 
کدپستی 8159854591، خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای میثم شیرانی نژاد 
و آقای علی کاله دوزی به وکالــت از آقای علی دوروش به طرفیت آقای رســول گلی 
خوراسگانی به خواسته مطالبه مبلغ 299/000/000 ریال به استناد دو فقره چک به شماره 
های 972599-97/2/22 به مبلغ 114/000/000 ریال  و 972595-96/12/26 به مبلغ 
185/000/000 و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواســت تقدیمی و تصویر مصدق مستندات 
ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به 
عمل نیاورده است فلذا با استصحاب بقاء دین دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته مستندا 
به مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 299/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
18/472/797 ریال به عنوان خسارات دادرسی شــامل هزینه های دادرسی، نشر آگهی 
تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحلــه بدوی طبق تعرفه و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید هر یک 
از چکها لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 278631 شعبه 
28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید بهشتی( )378 کلمه، 4 کادر( 

آگهی تغییرات شرکت چکاوک داروی آریانا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 

 14003767542
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/01 محمدرضا 
رحمتی به شــماره ملی 1189866447 به سمت رییس هیات مدیره و 
اکرم رحمتی به شماره ملی 1189866366 به سمت عضو اصلی هیات 
مدیره و محسن رحمتی به شــماره ملی 1189855755به سمت نایب 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته 
بروات عقود اســالمی با امضا منفرد رئیس هیئــت مدیره)محمدرضا 
رحمتی(همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.ضمنا مدیر عامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره 
)277199(

آگهی تغییرات شرکت افق صنعت زنده رود شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 47785 و شناسه ملی 

 10260659335
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/20 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ســید میالد مــدرس به شــماره ملی 
1270298496 وسید مجتبی مدرس به شماره ملی 1292225912 و 
میثم سهرابی به شماره ملی 1290879672 بعنوان اعضای هیات مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فاطمه پورکبیریان به شماره ملی 
1271518554 به سمت بازرس اصلی و زهرا موحدیان عطار به شماره 
ملی 1292129451 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
به سال96 مورد تصویب قرار گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)279052(

آگهی تغییرات شرکت بهزیست آیریک نوین دارو شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1723 و شناسه ملی 14007278835 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در استان اصفهان - شهرستان خمینی شهر - بخش 
مرکزی - شهر خمینی شهر-محله دانشــگاه صنعتی-خیابان کمربندی خمینی 
شهر-خیابان شهرک علمی تحقیقاتی فازسی-پالک 210-ساختمان ابوریحان-

A01-طبقه اول-کدپستی 8415682099 تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر 
)277061(
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واژگونی بونکر سیمان  مرگ یک نفر را رقم زد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس مرکز بهداشت اصفهان:
76 درصد مردم استان پرونده 

الکترونیک سالمت دارند 
رییس مرکز بهداشــت اصفهان با اشاره به ثبت 
اطالعات کد ملی چهار میلیون و 460 هزار نفر از 
مردم اصفهان در شبکه بهداشت این استان، گفت: 
از بین این افراد برای حدود سه میلیون و 400 هزار 
نفر پرونده الکترونیک سالمت یعنی 76 درصد از 
جامعه هدف، تشکیل شده است. کمال حیدری با 
بیان اینکه هنوز یک میلیون نفر از مردم اصفهان 
دارای پرونده الکترونیک سالمت نیستند، اضافه 
کرد: کد ملی این افراد در سامانه شبکه بهداشت 
استان ثبت شده؛ اما آنها تا کنون به مراکز بهداشت 
برای تشکیل پرونده مراجعه نکرده اند. رییس مرکز 
بهداشت اصفهان با اشاره به سامانه ارزیابی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرح پرونده 
الکترونیک ســالمت، گفت : از طریق این سامانه 
پیامکی به افراد مراجعه کننده به مراکز و خانه های 
بهداشت ارســال و درباره چگونگی ارائه خدمات 

نظرسنجی می شود. 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان:

اغلب آسیب های اجتماعی 
ریشه در مواد مخدر دارد

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر 
اســتان اصفهان گفت: آگاه ســازی خانواده ها از 
روند پیشرفت آســیب های اجتماعی پیشگیری 
می کند، پس بایــد در این زمینه بــه خانواده ها 
آگاهی کافی بدهیم؛ چرا که بــروز 70 درصد از 
آسیب های اجتماعی ریشــه در مواد مخدر دارد.

اصغر هدایت افــزود: به رغم تــالش هایی که تا 
امروز انجام شده است باز هم افراد جامعه با پدیده 
مواد مخدر درگیر هستند به همین دلیل باید بر 
اساس برنامه ریزی های منسجم بتوانیم مقابله و 
پیشگیری را افزایش دهیم. وی با اشاره به کمبود 
اعتبارات برای برگزاری نشســت ها و جلســات 
فرهنگی، خاطرنشــان کرد: این کمبودها نباید 
باعث غفلت مسئوالن از آســیب های اجتماعی 
شود و باید به هر نحو مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
هدایت از افزایش 40 درصدی کشف مواد مخدر 
در هفت ماهه گذشته استان خبرداد و تصریح کرد: 
روحانیون، فرهنگیان، ورزشــکاران نقش مهمی 
برای مصون نگه داشــتن جامعه از خطرات مواد 

مخدر ایفا می کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:
 واژگونی بونکر سیمان

 مرگ یک نفر را رقم زد
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
گفت: یک کامیون حمل سیمان پس از برخورد با 
چند دستگاه خودرو با منحرف شدن به منتهی الیه 
سمت راســت جاده و جدول و به سمت خارج از 
فضای پل روی خــودروی پژوپارس که از خیابان 
مقابل در تردد بوده واژگون شــده اســت. محمد 
شــریعتی اظهار کرد: یک مورد حادثه تصادف و 
واژگونی بونکر سیمان واقع در پل شیری ورودی 
پل فلزی از اتوبان خرازی روبه روی بیمارســتان 
امید ساعت 13:47 به ســازمان اعالم شد که در 
لحظه اول از نزدیک ترین ایســتگاه آتش نشانی 
که ایســتگاه شــماره یک بود نیروهای سازمان 
به محل اعزام شــدند.وی اضافه کرد: با توجه به 
هماهنگی های صورت گرفته با نیروهای اورژانس 
که در محل حاضر شدند بعد از بررسی های انجام 
شــده، مرگ راننده خودروی پژوپارس توســط 

اورژانس اعالم شد.

دادستان عمومی انقالب اصفهان:
یکی از متهمان پرونده قتل 

قهرمان پرورش اندام دستگیر شد
دادســتان عمومی انقالب اصفهان گفت: یکی از 
متهمان پرونده قتل ایمان رحیــم پور، قهرمان 
پرورش اندام و عضو سابق تیم ملی در شهرستان 
کیار حوزه قضائی استان چهارمحال و بختیاری 
دستگیر شد.وی ادامه داد: دو متهم این پرونده که 
از اراذل و اوباش منطقه بودند شناسایی شدند که 
یکی از متهمان در شهرستان کیار حوزه قضائی 
استان چهارمحال و بختیاری دستگیر شده است.

وی افزود: متهم سومی نیز در پرونده قتل مطرح 
اســت که تالش و تحقیقات برای شناساســی و 
دستگیری این متهم در حال انجام است.گفتنی 
است؛16 آبان ماه،حوالی ســاعت 5 بعد از ظهر 
سه نفر وارداصطبل شــخصی رحیم پور واقع در 
رحمت آباد شده اند و با شلیک چهار گلوله وی را 

به قتل رساندند.

»پیری جمعیت« یکی از جدی ترین هشدارهای 
جمعیتی در مورد اصفهان اســت. این هشدار از 
سال گذشته و با صحبت های مدیر کل ثبت احوال 
رسانه ای شد. بر اساس اعالم »غفرانی« اصفهان 
تا سال 1420 دچار بحران پیری می شود؛ اگر چه 
پیری جمعیت به معنای ســالخوردگی همه افراد 
جامعه نیســت؛ اما زمانی که میزان سالخوردگان 
اندکی به مرزهای جمعیتــی جوانی نزدیک و زاد 
و ولد به صفر برســد عمال بحران آغاز می شــود. 
اگر چه کارشناســان، پیری جمعیــت را دارای 
علل و عوامل مختلفی مــی دانند و برخی چالش 
های زیســت محیطی و عده ای بر سیاست های 
غلط اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگ ســازی ها 
تاکیــد می کنند؛ امــا به نظر می رســد آنچه در 
اصفهان سبب بروز بحران شده عالوه بر این عوامل 
موج مهاجرت هایی اســت که در اســتان صورت 
می گیرد و این مســئله یکی از جدی ترین عوامل 
پیری خطرناک جمعیت در بخش های شهرهای 
کوچک و روستاهای اســتان اصفهان نیز هست. 
اصفهان در سال های پس از انقالب همواره یکی 
از مهاجر پذیر ترین استان ها بوده است. براساس 
نتایج سرشــماری های نفوس و مسکن در فاصله 
ســال های 95-1390، در مجموع 4,300,988 
نفر محل ســکونت خود را ترک کرده و در محلی 
غیر از محل اقامت قبلی خود ســاکن شــده اند. 
در این فاصلــه زمانی اصفهان از جایــگاه دوم به 
رده چهارم مهاجر پذیری تغییر کرده اســت؛ اما 
حرکت جمعیتی در داخل اســتان بیشتر شده و 
موج مهاجرت روســتاییان و شهرستان نشــینان 
 به اطــراف شــهرهای بــزرگ اســتان رخ داده 

است.
پیری جمعیت در شهرستان ها جدی شد

 اخیرا معــاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اصفهان گفت: پیر شــدن جمعیت 
برخی از شهرســتان های اســتان بــه دلیل کم 
توجهی به برقــراری توازن منطقــه ای در پهنه 
سرزمین در سال های گذشته بوده است.»محمد 
رضا لعلی« افزود: در ســال های اخیــر با پدیده 
پیرسال شــدن برخی از شهرســتان های استان 
ماننــد گلپایــگان، خوانســار، ناییــن، فریدن و 

فریدونشــهر مواجه شــده ایم، به این معنی که 
ســهم جمعیت باالی 60 ســال آن از سایر گروه 
های سنی فزونی گرفته و نرخ رشد منفی جمعیت 
دارند.وی با بیان اینکه این شهرســتان ها، مهاجر 
فرســت هســتند، تصریح کرد: اگر جذابیت های 
کافی در این شهرســتان ها در چند دهه گذشته 
 فراهم شــده بود اکنــون با این وضعیــت مواجه 

نبودیم.
رکود و بیکاری، جمعیت را از شهرستان ها 

رانده است
طی ســال های اخیر رکود در کشاورزی و بیکاری 
گسترده در شهرهای کوچک بسیاری از ساکنان 
آن را به حاشیه شــهرهای بزرگ کشانده است. بر 
اساس نتایج سرشماری سال 95، شهرستان های 
دهاقان، چادگان، فریدن، فریدونشــهر و بویین و 
میاندشت اکنون با نرخ رشد منفی مواجه هستند.
این جابه جایی جمعیت عالوه بر بحران سازی در 
مناطق مولد روســتایی موجب مشکالتی به دلیل 
حاشیه نشینی نیز می شود. در همین زمینه معاون 

آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اصفهان  با اشــاره به اینکه نزدیــک به 80 درصد 
از جمعیــت در هفت شهرســتان مرکزی در 30 
درصد از مساحت استان ساکن هستند، می گوید: 
شهرستان اصفهان با جمعیت 2 میلیون نفری به 
تنهایی حدود 44 درصد از جمعیت اســتان را در 
خود جای داده اســت. این کارشناس اضافه کرد: 
این موضوع گویای توســعه نامتوازن منطقه ای و 
استقرار نامتعادل جمعیت در استان اصفهان است.
وی با اشاره به اهمیت استقرار و تراکم جمعیت در 
مطالعات آمایشی سرزمین خاطرنشان کرد: به این 
موضوع در سال های گذشته توجه چندانی نشده 
و ســرمایه گذاری و برنامه های توسعه بدون در 
نظر گرفتن تبعات آن در توازن منطقه ای، صورت 
گرفته است.»لعلی« با بیان اینکه هر کجا سرمایه 
گذاری صورت گیرد، خواه ناخواه با حجم زیادی 
از استقرار جمعیت مواجه خواهیم شد، گفت: طی 
دهه های گذشــته بیشترین ســرمایه گذاری در 
استان بدون توجه به این موضوع در منطقه مرکزی 

صورت گرفته است و امروز با تراکم جمعیت باالیی 
در آن مواجهیــم.وی ادامه داد: اگــر این موضوع 
در سند آمایش ســرزمین مورد توجه قرار گیرد، 
خطه هــای دارای تراکم بیــش از اندازه جمعیت 
 برای ســرمایه گذاری جدید در اولویت نخواهند

 بود.
اگر چه مســئوالن اســتانی به طرح هایی مانند 
آمایش ســرزمین بــرای کنترل مــوج مهاجرت 
و روندهای پیــری جمعیت در اســتان دلخوش 
هستند؛ اما به نظر می رســد تا برخی از مشکالت 
زیست محیطی مانند خشکسالی و بحران بیکاری 
کشاورزان حل نشود، نمی توان به عملیاتی بودن 
این طرح ها امیدوار بود. هرچند این آمایش برای 
برخی از شهرستان های بزرگ استان مانند تیران 
و کرون، خوانسار و دهاقان قرار است اجرایی شود؛ 
اما صحبت از طرح های عملی برای شهرستان های 
کمتر برخوردار که با خطر خالی شدن سکنه روبه  
رو هستند در طرح آمایش سرزمین کمتر به چشم 

می خورد.

بحران در کمین است
پریسا سعادت پیری جمعیت، گریبان شهرستان های اصفهان را هم گرفت

مفاد آراء
8/348 شــماره صادره: 1397/03/528330-1397/8/1 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شــماره 139760302032000045 مورخ 1397/7/21 آقای حســین زارعی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یک باب خانه احداثــی بر روی قســمتی از مزرعه گونیان 
 پالک 116 اصلی علیا اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 119 متر مربع

 مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/6 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/21 
م الف: 276221  خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مفاد آراء
8/304 شــماره صادره: 1397/04/529742-1397/8/7 آگهي ابالغ مفاد راي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف اراضــي وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر راي شماره 13976030203300030 مورخ 1397/07/23 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف اراضي تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت اداره اوقاف وامور خيريه 
شهرستان نطنز در ششدانگ يک قطعه زمين محصور )جاي مسجد( به مساحت 104/70 
مترمربع باقيمانده از پالک 3134 فرعي از شماره 33- اصلي واقع در شهر نطنز جزء بخش 
9 حوزه ثبتي نطنز خريداري عادي و مع الواســطه از مالکين رسمي آقاي مرتضي قائمي 
و شکراله بروجردي علوي و علي صمدي محرز گرديده است لذا در اجراي ماده 3 قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله  15 روز و به منظور اطالع عموم از طريق روزنامه کثيراالنتشار 
و محلي آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي مذکور اعتراضي داشته باشند 
از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايستي ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح قضايي نموده و گواهي تقديم دادخواست را 
به اين اداره تسليم نمايد بديهي است در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشد يا 
معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/08/21 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/07 

م الف: 282846 عباسعلي عمراني رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ تجدیدنظر

8/347 شماره ابالغنامه: 9710100351209829 شماره پرونده: 9509980351200968 
شماره بايگانی شعبه: 951153  آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهی به 
آقای مرتضی عسکری و غيره، تجديدنظرخواه بانک ملت دادخواست تجديدنظرخواهی 

به طرفيــت تجديدنظرخوانده آقای حســين اميدی و غيره نســبت به دادنامه شــماره 
9709970351200927 تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجديدنظرخواندگان مرتضی عســکری و شــهناز 
جمدی مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا 
تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهی را دريافت و 
چنانچه پاسخی دارد کتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس از  انقضا مهلت 
مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. )آدرس: اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق 
شماره 120(. م الف:278607 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)161 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

8/349 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی کالسه 961892 ج/ 12 له خانم صغری عرب کتکی و عليه آقای 
وهاب ساعدی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/997/240/398 ريال بابت محکوم به و هزينه های 
اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 97/9/18 ســاعت 10/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 جهت فروش 47 متر مربع )سهم( مشاع 
از عرصه منزل مسکونی به مبلغ 493/500/000 ريال، 250- متر مربع )سهم( مشاع زمين 
به مبلغ 225/000/000 ريال فاقد مالکيت رسمی به نام محکوم عليه با مشخصات مندرج 
در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی آقای وهاب ساعدی و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم عليه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده 
نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و در روز مزايده با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد 
بود هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد. مابقی ثمن معامله ظرف حداکثر 
يکماه پرداخت واال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزايده: 1- آدرس منزل مسکونی معرفی شده: خيابان زينبيه خيابان عمان سامانی کوچه 
شباهنگ نبش کوچه روح ا... پالک 468 طبق کروکی پيوست، 2- آدرس زمين معرفی 
شده: سودان روبروی ورزشگاه ســالمت کوچه ژاله مقابل بن بست اميد زمين باير طبق 
کروکی پيوست، 3- ارزيابی ساختمان منزل مسکونی: متراژ عرصه حدود 70 متر مربع و 
اعيانی حدود 90 متر مربع در دو طبقه همکف و اول ساختمان طبقه همکف: با ديوارهای 
آجری بدون کف سازی دارای درب آهنی از دو بر ســاختمان طبقه اول: دارای سرويس 
بهداشتی، آشپزخانه، يک خواب و يک سالن کف ها سراميک و بدنه ها تا 1 متر سراميک 
شده بدون متعلقات و شيرآالت دارای آب، برق، گاز، تلفن ارزيابی عرصه مسکونی از قرار 
هر متر مربع 10/500/000 ريال 735/000/000 ريال، جمع ارزش اعيانی و متعلقات آب، 
برق، گاز و تلفن 280/000/000 ريال، جمع ارزيابی مســکونی 1/015/000/000 ريال، 
4- ارزيابی زمين معرفی شده: زمين باير به مساحت 50 متر مربع 450/000/000 ، 5- جمع 
ارزش زمين و منزل مسکونی به طور کلی 1/465/000/000 ريال، 6- سهم آقای وهاب 
ساعدی از زمين و منزل مسکونی 50 درصد ســهم زمين 255/000/000 ريال، عرصه 
منزل مســکونی 47 متر مربع 493/500/000 ريال، 7- سهم خانم صغری عرب کتکی 
فقط از عرصه منزل مســکونی 23 متر مربع 241/500/000، 8- بعلت مشخص نبودن 
سهم خواهان و خوانده از اعيانی واحد مسکونی تقسيم بندی ارزش اعيانی واحد مسکونی 
برای خواهان و خوانده لحاظ نگرديده اســت. م الف:263329 اجرای احکام حقوقی 

شعبه دوازده اصفهان )462 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

8/350 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 961927 ج/6 له خانم فهيمه نعمتی و عليه آقای داريوش عربيان 

مبنی بر مطالبه مبلغ 12/469/820/000 ريال بابت محکوم به و هزينه های اجرايی و حق 
االجرای دولتی در تاريخ 18 آذرماه ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 جهت فروش از 72 حبه مشــاع از 72 حبه شــش دانگ 
ملکی به پالک ثبتی شماره 175 فرعی از 4838 بخش 5 اصفهان که مطابق تقسيم نامه 
رسمی در سهم محکوم به قرار گرفته است. با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که 
 ذيال درج شده است ملکی آقای مرحوم مصطفی عربيان و اکنون در تصرف مالکانه ورثه 
می باشد توسط کارشناس رســمی دادگستری به شــرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی 
مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايــد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزايده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های 
اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر يک ماه پرداخت واال 
ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزايده: به نشــانی 
اصفهان- بلوار آئينه خانه- بن بســت )6( جنت مجتمع مسکونی جنت- طبقه همکف- 
واحد جنوبی- کدپســتی 8193606199  معاينه و بازديد بعمل آورده و پس از اســتماع 
اظهارات طرفين پرونده، با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قضيه، نظريه کارشناسی 
خود را بشــرح ذيل اعالم می داريم: ملک مذکور دارای پالک ثبتی 4838/175 بخش 
5 ثبت اصفهان عبارتست از: يک واحد آپارتمان با مســاحت طبق سند 87/70 متر مربع 
واقع در طبقه همکف جنوبی يک ساختمان 6 طبقه 12 واحدی با قدمت حدود 15 سال با 
اسکلت بتنی و سقفهای تيرچه و بلوک و نمای بيرونی سنگی و آجری واقع گرديده است. 
آپارتمان دارای دو عدد اتاق خواب با پوشش کف موزائيک و موکت و سالن پوشش کف 
سراميک و پوشش  بدنه کاغذ ديواری، دارای آشپزخانه open با کابینت mdf و سرويس 
بهداشتی و حمام باپوشش کف سراميک و پوشش بدنه کاشی، جنس دربهای داخلی چوبی 
با چارچوب فلزی و جنس پنجره ها آلومينوم تک جداره، سيستم گرمايش پکيج و رادياتور و 
سيستم خنک کننده کولرآبی می باشد، آپارتمان مذکور دارای پارکينگ می باشد، آپارتمان 
دارای انشعابات برق مجزا و آب و گاز  مشترک می باشــد. نتيجه گيری اظهارنظر هيات 
کارشناسی: با توجه به موارد فوق الذکر و با توجه به وضعيت موجود ملک مذکور و در نظر 
گرفتن موقعيت محل ملک، نوع کاربری)آپارتمان مســکونی( و در نظر گرفتن مساحت 
ملک و در نظر گرفتن نوع مصالح بکار رفته در بنا و امتيازات، قدمت بنا شــرايط عرضه و 
تقاضا و در نظر گرفتن جميع جهات ارزش تمامت ششدانگ عرصه و اعيان ملک مذکور، 
جمعا به مبلغ 5/400/000/000 ريال پنج ميليارد و چهارصد ميليون ريال معادل پانصد و 
چهل ميليون تومان تمام ارزيابی و اعالم می گردد، ضمنا استعالمات رهنيت و بازداشت 
و غيره در صورت وجود از اين مبلغ کســر می شود. نتيجه کارشناســی: مطابق تقسيم 
 نامه رسمی ارائه شده پالک مذکور در ســهم اختصاصی محکوم عليه قرار گرفته است. 
 م الــف:263331 اجرای احــکام حقوقی شــعبه ششــم اصفهــان )544 کلمه، 

5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/351 شــماره صادره : 1397/42/531006-1397/8/14 نظر به اينکه به موجب رای 
شــماره 2194 مورخ 1397/04/20 صادره از هيات قانون تعيين تکليف اراضی فاقد سند 
رسمی تحديد حدود ششدانگ يکبابخانه پالک شــماره 4483/4114  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام حميد خواجــه گيلی فرزند محمد در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک به استناد 
ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1397/09/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 283058 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)153 کلمه، 1 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
8/352 شــماره صادره : 1397/42/530981-1397/8/14 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 2785 فرعی مجزا شده از 4348/94  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محسن طالبی کليشادی فرزند 
اکبر و خانم سميه رضائی کليشادی فرزند احمد در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينک اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/09/17 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 283072 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)155 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/353  آقای علی رضا نجفی جيمه دارای شناسنامه شماره 3860 به شرح دادخواست به 
کالسه  98/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان حبيب نجفی چيمه به شناسنامه 582 در تاريخ 1362/12/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- وحيد نجفی جيمه فرزند 
حبيب به شماره شناسنامه 5982 پســر متوفی 2- علی رضا نجفی جيمه فرزند حبيب به 
شماره شناسنامه 3860 پسر متوفی 3- راحله نجفی چيمه فرزند حبيب به شماره شناسنامه 
21530 دختر متوفی 4- زهرا نجفی چيمه فرزند حبيب به شماره شناسنامه 67691 دختر 
متوفی 5- فاطمه صفاری چيمه فرزند رضا به شماره شناسنامه 18 همسر متوفی و به جز 
نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 285756 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )177 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

8/355 کالســه پرونده: 1724/96 حل8 ، شــماره دادنامه: 1481-  96/10/26 مرجع 
رسيدگی شورای حل اختالف حوزه 8 خمينی شهر به نشــانی خيابان پاسداران مجتمع 
شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان : نام و نام خانوادگی: مرضيه مهرابی ، نام پدر: 
مرادعلی ، نشانی: درچه کوچه شهيد محمدعلی مهرابی ، خوانده : نام و نام خانوادگی:سعيد 
کمالی زاده ، نام پدر: محمد نشــانی: همدان آزادراه غربی سه راه شهناز پ16 ؛ موضوع: 
مطالبه وجه چک، رای شورای حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان خانم مرضيه 
مهرابی فودانی فرزند مرادعلی به طرفيت خوانده آقای سعيد کمالی زاده فرزند محمد به 
خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه يک فقره چک بانکی به شماره 5944122-

95/10/5 عهده پست بانک به انضمام خســارت تاخير در تاديه و هزينه دادرسی شورا از 
توجه به وجود اصل چــک و گواهينامه عدم پرداخت در يد خواهان که حاکی از اشــتغال 
ذمه خوانده می باشــد و اينکه خوانده دليلی بر برائت ذمه خويــش و امانی بودن چک به 
شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مســتنداً به مواد 310 و بعد 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و 
الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آيين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ چهل 
ميليون ريال با احتساب خســارات تاخير تاديه از تاريخ صدور چک لغايت زمان پرداخت 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/257/500 ريال به عنوان هزينه دادرســی و 
تمبر در حق خواهان محکوم می نمايد. رای صادره غيابی است و ظرف مدت بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و ســپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل 
تجديدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمينی شهر می باشد. م الف: 282923 
 ســجاد پاکدل نيا قاضی شــورای حل اختالف شعبه هشتم خمينی شــهر )290 کلمه، 

2 کادر(
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اظهار نظر جالب »بالوتلی« 
درباره نژاد پرست ها

 ماریو بالوتلی، مهاجم ایتالیایی نیس از بازیکنانی 
اســت که زیــاد مورد 
آزارهای نژاد پرستانه 
قرار می گیرد. بارها 
ورزشــگاه ها  در 
علیه ایــن بازیکن 
ایتالیایی شعارهای 
نژاد پرستانه سر داده 
شده و البته گاهی او عصبی می شود و واکنش هم 
نشان می دهد.بالوتلی این بار هم واکنش نشان 
داد و اظهار نظر جالبی را بر زبان آورد. این مهاجم 
ایتالیایی نیس، گفت : »انسان های نژادپرست 
باید تا پایان زندگی خود در عزلت زندگی کنند و 
اصال به آنها اجازه داده نشود که وارد جمع شوند. 
آنها جزئی مریض از جامعه هستند و نباید هیچ 
ارزشی به آنها گذاشته شود. به من توهین کنید 
اما بدانید که هیچ کسی حتی صفحه تلویزیون 
هم از شــما حمایت نمی کند«.بالوتلی چه در 
میالن و چه در اینتر و منچسترسیتی و در حال  
حاضر هم نیس از شعارهای نژاد پرستانه در امان 

نبوده است.

گواردیوال:
 »استرلینگ« فریبکار نیست

سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی به حمایت از 
بازیکن تیمش پرداخت 
و انتقــادات از او را 

نادرست دانست.
دیــدار  در 
ســیتی  منچستر
و شــاختار در لیگ 
قهرمانان اروپا، رحیم 
اســترلینگ تعادل خود را از دســت داد و داور 
مســابقه در کمال تعجب برای منچسترسیتی 
پنالتی  اعالم کــرد. همین کار باعث شــد که 
خیلی ها بــه انتقاد از اســترلینگ بپردازند و او 
را بازیکنی فریبکار لقــب دهند.پپ گواردیوال، 
ســرمربی منچسترســیتی، در این باره گفت : 
»نمی دانم چرا از استرلینگ انتقاد می کنند. او 
تمارض نکرد،  بلکه می خواست چیپ بزند  ولی 
پای او به زمین گیر کرد. تصمیم داور، تصمیم 
اشتباهی بود. کار رحیم مشکلی نداشت؛ رحیم 
استرلینگ بازیکنی خوب و محبوب است و همه 

ما در تیم احترام زیادی برای او قائل هستیم«.

سرمربی بوروسیا دورتموند:
قبول دارم تیمم کمی خوش 

شانس بود
بوروســیا دورتموند توانســت با برتری ۳ بر ۲ 
برابــر بایــرن مونیخ در 
حساس ترین دیدار 
آلمــان،  هفتــه 
جایــگاه خــود را 
در صــدر جدول 
رده بندی استحکام 
بخشد.لوسین فاوره، 
ســرمربی دورتموند بعد از برد 
تیمش در این دیدار گفت: »قبول دارم تیمم تا 
حدودی خوش شانس بود که به این برد دست 
یافت. بایرن در نیمه نخست تیم برتر زمین بود و 
موقعیت هایی برای گلزنی داشت. در اواخر بازی 
هم لواندوفسکی نزدیک بود بازی را به تساوی 
بکشاند. بایرن خیلی بهتر از ما بازی کرد و ما در 
کنترل توپ عاجز بودیم. می دانستیم که بایرن 
مونیخ نمی تواند به همین شــکل تا پایان ادامه 
دهد و فوتبال این تیم در نیمه دوم افت داشت و 
ما توانستیم از موقعیت هایی که به دست آوردیم 

استفاده کنیم«. 

»اسنایدر« تهدید به 
کناره گیری از لیگ قطر کرد

»وسلی اسنایدر« در دیدار برابر تیم قطر در هفته 
دوازدهم لیگ ســتارگان قطر در دقایق پایانی با 
کارت قرمز داور از بازی 
اخراج شــد. تصاویر 
تلویزیونی نشــان 
داد که این بازیکن 
خطای  هلنــدی 
روی  را  عمــدی 
دروازه بان حریف انجام 
نداد و اخراج او اصال درســت نبود.اسنایدر که به 
شدت به اخراج خود اعتراض داشت و دارد، تاکید 
کرد در صورتی که این کارت قرمزش لغو نشود، 
لیگ ستارگان قطر را ترک خواهد کرد و دیگر یک 
دقیقه هم بازی نمی کند.او در این دیدار برابر تیم 
قطر توانست هر دو گل بازی را به ثمر برساند. در 
این بازی مهدی طارمی هم عملکرد درخشانی از 
خود به نمایش گذاشت و یک پنالتی گرفت و پاس 

گل دیگر اسنایدر را هم داد .

تشکر »اینفانتینو«  از رییس جمهوری ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزنامه قطری در توصیف مهدی طارمی از تیتر» تالش زیاد و از 
دست دادن فرصت های گلزنی به آسانی« استفاده کرد و نوشت: 
مهدی طارمی، مهاجم خوبی است. او تالش زیادی از خود نشان 
می دهد و در کارهای هجومی تاثیرگذار است؛ اما یک بار دیگر ثابت 
کرد که تمرکز الزم را برای زدن ضربات نهایی ندارد و یک مهاجم 

تمام کننده نیست. 

توصیف جالب روزنامه قطری از مهدی طارمی

»شــایان مصلح« در خصوص نایب قهرمانی پرســپولیس در لیگ 09
قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما تمام تالش مان را کردیم، ولی قسمت 
نبود که قهرمان شویم. ان شاءا... در فصل جدید لیگ قهرمانان با قدرت 
بر می گردیم و قهرمان می شویم.وی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا 
پرسپولیس توان برگشتن به روز های اوجش را دارد، عنوان کرد: چرا 

نداشته باشیم؟ تالش می کنیم تا دوباره در روز های اوج باشیم.

با قدرت برمی گردیم و قهرمان آسیا می شویم
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 بند عجیب در قرارداد »شفر«
 به ضرر استقالل

چند ماهی است به دلیل عدم کسب نتایج مطلوب 
استقالل، صحبت از حضور یک دستیار در کادر 
فنی وینفرد شفر مطرح شده است. نام های زیادی 
از فرهاد مجیدی و مجتبی جباری گرفته تا مجید 
نامجومطلق و یا دســتیار خارجی به میان آمده 
است.وینفرد شــفر هر بار به بهانه های مختلف از 
داشتن دستیار سرباز زده و گفته نیازی به داشتن 
مربی دیگر نیست. دلیل این که شفر تمایلی برای 
حضور دستیار جدید ندارد، به قراردادش با باشگاه 
استقالل برمی گردد، چرا که در قرارداد سرمربی 
آلمانی اســتقالل آمده که هزینه دستیار جدید 
برعهده خود او خواهد بود و شاید شفر فکر کرده 
که اگر دستیاری بیاورد، باید هزینه اش را بپردازد.

 تشکر »اینفانتینو«
 از رییس جمهوری ایران

در فینال لیگ قهرمانان آســیا که بــا قهرمانی 
کاشیما آنتلرز همراه شد، تماشاگران زن ایرانی 
نیز فرصت حضور در ورزشگاه را به دست آوردند.
جیانی اینفانتینو، رییــس فیفا در این باره گفت : 
من به شخصه خیلی خوشحال شــدم که برای 
اولین بار طی 40 ســال اخیر به تماشاگران زن 
ایرانی اجازه داده شد تا مسابقه فوتبال را از نزدیک 
مشــاهده کنند؛حقیقتی که بیــش از یک هزار 
تماشاگر زن توانستند تیم مورد عالقه خودشان 
را تشویق کنند، بسیار مهم و حائز اهمیت است 
و باعث می شــود این رقابت خاص تر هم باشد.

اینفانتینــو  از AFC و فدراســیون فوتبال ایران 
برای این اتفاق تشکر و قدردانی کرد و همچنین 
از مقامات ایرانی و به خصوص حســن روحانی، 

رییس جمهور ایران تشکر کرد.

در حاشیه

پیشخوان

پرسپولیسی ها تا حوالی 
جام رفتند اما .... نشد که بشه! تیم ملی کاتــای کشــورمان با برتــری در دیــدار رده بندی 

 مســابقات جهانی برای نخســتین بار بــه مدال برنــز جهان 
دست یافت.

روز ششم و پایانی از بیســت وچهارمین دوره مسابقات کاراته 
قهرمانی جهان که از روز سه شــنبه 15 آبــان با حضور 1117 
کاراته کا از 140 کشــور در ســالن 15 هزار نفری »ویزینک« 

مادرید آغاز شــده بود، روز گذشــته  با برگــزاری دیدارهای 
رده بندی و نهایی کاتا و کومیته تیمی پیگیری شد و تیم کاتای 

کشورمان برای اولین بار به مدال برنز جهان رسید.
در دیــدار رده بندی کاتای تیمی، تیم کشــورمان متشــکل از  
ابوالفضل شــهرجردی، علی زنــد و میالد دلیخــون به مصاف 
تیم ترکیه رفت و با برتری ۳ بر ۲ برای نخســتین بار در تاریخ 

کاراته ایران به مدال برنز کاتا دســت یافت.تیم کشــورمان در 
 این مســابقات ابتدا با نتیجه 4 بر یک از سد تیم روسیه گذشت 
امــا در دور دوم با نتیجــه 5 بر صفر مغلوب اســپانیا شــد. با 
فینالیست شدن تیم اســپانیا، تیم کاتای کشورمان در جدول 
شــانس مجدد با برتری ۳ بر ۲ مقابل کویت به دیدار رده بندی 

صعود کرد.

تاریخ سازی تیم کاتای مردان در مسابقات جهانی

با اعالم لیست بازیکنان تیم ملی، باز هم کج 
سلیقه گی های همیشگی کارلوس کی روش در 
بی توجهی به تغییر و تحوالت لیگ برتر تکرار 
شد. این کج سلیقه گی گویا تمام شدنی هم 
نیست و قرار است هم چنان بازیکنان شاغل 
در خارج از مرزهای ایران بر بازیکنان داخلی 

ترجیح داده شوند. 
فهرست جدید تیم ملی در شرایطی بامداد یکشنبه 
روی سایت فدراســیون فوتبال قرار گرفت که نامی 
از بازیکنان تیم پدیده مشــهد و سپاهان اصفهان که 
این روزها رتبه اول و دوم جدول رده بندی لیگ برتر 
را به خود اختصاص داده اند، دیده نمی شود. در حالی 
که عملکرد تیم سپاهان و اوج گرفتن دوباره این تیم 
تحسین کارشناســان و منتقدان را به همراه داشته 
است. در فصل جاری دو تیم پدیده و سپاهان با ارائه 
نمایش های قابل پسند توانسته اند خود را به عنوان 
مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ 

برتر معرفی کنند.
حذف بازیکنانــی که در لیگ برتر درخشــش قابل 
توجهی دارند و به عنوان ستاره های تیم های ایرانی 
شناخته می شــوند، از نکات مورد انتقاد همیشگی 
سرمربی تیم ملی بوده اســت؛ چرا که کارلوس کی 
روش همیشه ترجیج می دهد تا با همان سیستم بسته 
خود و انتخاب نفرات همیشگی به کارش ادامه دهد. 

در حالی که انتظار می رفت با توجه به نمایش خوب 
تراکتورسازی در چند بازی 
اخیر بازیکنان بیشتری از 
این تیم به تیم ملی دعوت 
شوند ولی کی روش فقط به 
انتخاب مسعود شجاعی، 
اشــکان دژاگه و احســان 
حاج صفی  بســنده کرد تا 

بازیکنانی مانند دانیال اســماعیلی فر در کنار ستاره 
های سپاهان و پدیده جایی در تیم ملی نداشته باشند.

در فهرســت جدید تیم ملی باز هــم لژیونرها نقش 
پر رنگی تری دارند و از ۲4 
بازیکن دعوت شده به تیم 
ملی، 1۳ بازیکن در خارج 
از مرزهای کشور توپ می 
زنند بازیکنانی که تعدادی 
از آنها مانند مهدی طارمی 
به قدری در تیم هایشــان 
ضعیف ظاهر شده اند که مورد انتقاد رسانه های آن 
کشور ها قرار گرفته اند؛ اما کی روش هم چنان مصمم 

بر دعوت آنها به اردوهای تیم ملی است.
از دیگر نــکات قابل توجه فهرســت جدید تیم ملی 
می توان به شــاخص ترین جا مانده های این لیست 
اشــاره کرد که  نامی از آنها که یک پــای ثابت اردو 
های تیم ملی بــوده اند، دیده نمی شــود.»علیرضا 
جهانبخش«گران ترین بازیکن تیــم ملی ایران در 
اردوی جدید حضــور ندارد. جهانبخــش، به دلیل 
مصدومیت در یکی از دیدارهــای برایتون فعال نمی 
تواند ملی پوشان را همراهی کند و شاخص ترین غایب 
تیم ملی محسوب می شود.»سعید عزت اللهی« دیگر 
غایب تیم ملی اســت؛ عزت اللهی نیز دیگر بازیکنی 
اســت که در لیگ دوم جزیره دچار مصدومیت شده 
تا باز هم کارلوس کی روش یکی از بازیکنان محبوب 

خود را در اختیار نداشته باشد.
»مرتضی پورعلی گنجی« کــه در جام جهانی مهره 
فیکس و درخشــان تیم ملی بود، در این اردو مانند 
اردوی قبلــی غایب اســت و نمی توانــد تیم ملی 
را همراهی کنــد. پورعلی گنجی پیــش از این ابراز 
امیدواری کرده بود که بتوانــد از آذرماه به تیم ملی 
کمک کند.»پژمان منتظــری« دیگر غایب تیم ملی 
ایران اســت؛ منتظری که ســال های زیادی است 
پای ثابت تیم کی روش محسوب می شود، به دلیل 
مصدومیت از ناحیه مچ پا مدتی از میادین دور است 
و احتماال چراغ خاموش در کنار ملی پوشــان حضور 
خواهد داشت تا به این ترتیب چهارمین غایب اردوی 

تیم ملی، این مدافع استقاللی باشد.

دهن کجی کی روش به سپاهان
  لیست کلیشه ای سرمربی پرتغالی تیم ملی تکرار می شود ؛ 

  عکس روز

عکس تاریخی در یک مسابقه تاریخی
 در حاشــیه برگزاری دیدار برگشــت مرحله نهایی لیگ قهرمانان آســیا میان تیم های 

پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز ژاپن، عکس زیبایی از ورزشگاه آزادی ثبت شد.

عملکرد تیم سپاهان و اوج گرفتن 
دوباره این تیم تحسین کارشناسان و 

 منتقدان را به همراه داشته
 است

 برانکو: ما برنــده فینال 
بودیم

بیرانوند: تا قهرمان آسیا 
نشوم، از پرسپولیس نمی روم

 حســرت در تهران، جام 
پرید

کاشیما برای هفتمین سال 
متوالی قهرمانی را به شرق آسیا 
برد؛ دست های خالی به جام نرسید

ملی پوش تیم ملی تنیس ایران با اشاره به برگزاری مسابقات فیوچرز آفریقا اظهار کرد: این مسابقات در 
کشور موزامبیک برگزار می شد که من در مرحله انتخابی یا پیش از جدول اصلی توانستم به جدول اصلی راه 
پیدا کنم.»حمیدرضا نداف« افزود: پس از شکست دادن حریفان که رتبه های خوبی نیز در رنکینگ جهانی 
داشتند به مرحله نیمه نهایی رسیدم، البته انتظار این را نداشتم اما توانستم به این مرحله برسم و در این 

سید یک بود، بازی را واگذار کردم. بازیکن تیم مرحله به متیوس از آرژانتین که نفر اول 
که بازی را به او واگذار کردم توانست قهرمان ملی تنیس ایران تصریح کرد: حریفی 
اختیار دارد.وی ادامه داد: با وجود خستگی مسابقات شود و رتبه ۳00 دنیا را در 
و همچنین مصدومیت جزئی، رتبه ســوم که به علت مسابقات متعدد داشتم 

شــروع هفته دوم مسابقه نخســت توانستم این مسابقات را به دست آوردم و  در 
آینده می مانم تا بــه امتیازاتم در پیروز شــوم و منتظر هفته های 

نداف، با اشــاره به هدفش رتبه بندی جهانی اضافه کنم.
تا پایان ســال میالدی به گفت: هدفم این اســت که 
آن برسم و امید دارم در رتبه بندی 900 یا کمتر از 
باشــم.وی در مــورد این هفته نیز بتوانم پیروز 
بیان کرد: احتماال به بازی های بعــدی خود نیز 

خواهم رفت و پس  از مســابقات آفریقای جنوبی 
فیوچرز تونس، ترکیه آن به ایران برمی گردم تا مسابقات 

و اصفهان شرکت کنم.

ورزشکار اصفهانی  تیم ملی تنیس:

با وجود مصدومیت در فیوچرز آفریقا سوم شدم

عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن در خصوص نتایج ضعیف 
ذوب آهن و آخرین وضعیت نمازی، اظهار کرد: این گونه امتیاز گیری 
تیم فوتبال ذوب آهن قابل دفاع نیســت و هیئت مدیره مصمم 
به اتخــاذ تصمیم در رابطه بــا بهبود وضعیــت و جبران عقب 
ماندگی هاست. ممکن اســت تغییرات در آینده فقط در رابطه 
با تعویض سرمربی تیم نباشــد و این مسائل می تواند در رابطه با 
تعویض سرمربی، کمک مربی ها و بازیکنان باشد. این وضعیت برای 
ما قابل قبول نیست و به سرمربی تیم اولتیماتوم داده ایم، اگر نتیجه 

مناسب را کســب نکند باید در مورد او تجدید نظر کنیم.»اصغر 
برشان« ادامه داد: نمازی به ما قول جبران داده است که متاسفانه 
هنوز چنین مسئله ای را مشاهده نمی کنیم. بنا بر این هیئت  مدیره 
مصمم به بهبود وضعیت است و هر اقدامی که برای بهبود و جبران 
عقب ماندگی های تیم باشد را انجام خواهیم داد. اگر بخواهیم در 
حال حاضر تغییراتی در تیم انجام دهیم باید با هوشیاری کامل جلو 
برویم چراکه تغییر سرمربی و آمدن یک مربی جدید نیاز به کادر 
فنی جدید و شاید بازیکنان دیگری باشد که نیم فصل برای چنین 
کاری بهتر اســت. عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان 
در پاسخ به این سوال که سعید آذری، مدیرعامل باشگاه در یک 
مصاحبه گفته است که تمام مشکالت تیم به او باز می گردد و نظر 
هیئت مدیره در این خصوص چیست؟ گفت: این سخنان آذری به 

دلیل مناعت طبع او است و قصدش این بوده که فشارها از روی 
سرمربی برداشته شــود. متانت آذری ستودنی است و ایشان به 
خاطر به وجود نیامدن اخالل در دو بازی آینده تیم فوتبال ذوب آهن 
چنین صحبت هایی انجام داده اســت. در آینده هیئت مدیره با 
جمع بندی و رســیدن به یک نقطه نظر، تصمیم مناسب را اتخاذ 
خواهد کرد.برشان، در رابطه با بودجه 20 میلیارد تومانی باشگاه 
ذوب آهن، تصریح کرد: باشگاه ذوب آهن در چندین رشته ورزشی 
فعالیت دارد و این میزان بودجه ای که اختصاص داده شده است، 
جواب گوی انتظارات برای نتیجه گیری مناسب نیست و کار باشگاه 
را مشکل می کند. بودجه حال حاضر باشگاه ذوب آهن برای بستن 
یک کادر فنی خوب، خرید بازیکنان با پتانسیل باال و رسیدگی 

مناسب به تیم های هندبال و بسکتبال ذوب آهن کافی نیست.     

اولتیماتوم عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن به» نمازی«؛
نتایج تیم قابل قبول نیست

امتیازبازی هاتیمردیف

1126پدیده1

1125سپاهان2

1222تراکتورسازی3

917پرسپولیس4

1216پارس جنوبی جم5

1116پیکان6

1115استقالل7

1115سایپا8

1111ماشین سازی تبریز9

1111صنعت نفت آبادان10

1111ذوب آهن11

1211نساجی مازندران12

1211فوالد13

1210استقالل خوزستان14

129سپیدرود رشت15

117نفت  م.سلیمان16

لیگ برتر جام خلیج فارس

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2559 | November  12,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



هیچ اقدام عمرانی قابل توجهی در اصفهان 
انجام نشده است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 نقد و بررسی »دو لکه ابر« 
 در پردیس سینمایی
 اصفهان سیتی سنتر

فیلم سینمایی »دو لکه ابر« که در سینما های 
هنر و تجربه در حال نمایش است، در نشستی با 
حضور مهرشاد کارخانی، کارگردان این فیلم در 
پردیس سینمایی  اصفهان سیتی سنتر مورد 
نقد و بررســی قرار می گیــرد. » هر کی اینجا 
بمونه گم می شه« شعار  فیلم دو لکه ابر است. 
دو لکه ابر، هفتمین فیلم ســینمایی مهرشاد 
کارخانی بعد از ســاخت آثاری همچون گناه 
من، ریسمان باز، کوچه ملی، اکباتان  و دربست 
آزادی است. در فیلم دو لکه ابر ایمد علومی، نیما 
رییسی، نیوشا مدبر، آشا محرابی، افشین سنگ 
چاپ، علی زندی، اصغر طبسی، آرزو مفتاحی، 
بهمن اســامی نیا، امین شــفیعی، مینووش 
رحیمیان، مهســا پرورده، ســعید سیاوشی، 
نغمه وثوق، عسل هاشمی سراج، حنا شفیعی، 
 فرزانه صادقی، رامین قدرتی و روژان کرد نژاد

 نقش آفرینی می کنند.

ابرها دوباره میهمان آسمان 
اصفهان می شوند

کارشناس مســئول پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان در رابطه با وضعیت 
جوی استان اصفهان اظهار کرد: نقشه ها بیانگر 
عبور موج ناپایداری از روی اســتان است که بر 
این اساس در برخی از مناطق استان شاهد بارش 
پراکنده باران و وزش باد نســبتا شدید خواهیم 
بود، مناطق غربی و تا حدی هم مناطق شرقی 
استان شرایط بارشی بهتری را دارند ولی در بقیه 
مناطق در قالب افزایش ابر و بارش های پراکنده 
خواهد بود.میترا سیدان در ادامه افزود: در شهر 
اصفهان شرایط بسیار ضعیف تر و تنها احتمال 
بارش پراکنده اســت، پدیده غالب برای امروز و 
فردا  افزایش ابر است و در مناطق جنوب از جمله 
سمیرم، نطنز و اردستان احتمال بارش پراکنده 
وجود دارد، روز چهارشــنبه رشــد ابر بیشتر 
می شود و پنجشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد 

استان می شود.

برگزاری اولین جلسه جشنواره 
»ترنم فتح« در اصفهان

اولین جلسه ســتاد هماهنگی برگزاری دومین 
جشنواره »ترنم فتح « در استان اصفهان برگزار 
شــد. اولین جلسه ســتاد هماهنگی برگزاری 
دومین جشنواره »ترنم فتح« با حضور مسئوالن، 
گروه های موزیک و رزم نوازی یگان های سپاه، 
ناجا و ارتش مستقر در استان اصفهان در سالن 
جلســات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس این استان برگزار شد.
»جواد ایزددوست« مدیر هنری و امور سینمایی 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان در این جلسه با اشاره به اهمیت 
جشــنواره ترنم فتح، گفت: با اینکه گروه های 
موزیک در یگان های نظامی بسیار پرتاش بوده، 
اما مهجور مانده اند؛ لذا برگزاری این جشــنواره 
می تواند گوشه ای از فعالیت های آنها را انعکاس 

بدهد.
دبیر جشــنواره ترنم فتح استان اصفهان با ارائه 
گزارش جشنواره در سال گذشته که در سطح 
استان تهران برگزار شــد، عنوان کرد: با توجه 
به اســتقبال یگان هــا و بازخــورد آن در بین 
عاقه مندان می شود این جشنواره را به صورت 

منطقه ای و استانی نیز برگزار کرد.

آثار برگزیده در جشنواره فیلم 
تخت فوالد حمایت می شوند

مجموعــه فرهنگــی، مذهبــی تخــت فوالد 
با همکاری دفتر تخصصی ســینما وابســته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان برای جشنواره فیلم تخت فوالد فراخوان 
داد.مدیر دفتر تخصصی ســینما بــا اعام این 
خبر گفت: مجموعه فرهنگــی، مذهبی تخت 
فوالد با همکاری دفتر تخصصی سینما سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
با هدف شناسایی و حمایت از آثار برگزیده تولید 
شده مرتبط با تخت فوالد اصفهان  این جشنواره 
فیلم را برگزار می کند.مصطفی حیدری تصریح 
کرد: بدون تردید مجموعــه فرهنگی، مذهبی 
و تاریخی تخت فوالد اصفهان به دلیل اهمیت 
و جایگاهی کــه در تاریخ مذهبــی و فرهنگی 
اصفهان دارد، تاکنــون از ابعاد مختلف موضوع 
و سوژه برای ســاخت انواع فیلم در قالب های 
مختلف قرار گرفته اســت و نظر فیلم ســازان 
و مستندســازان را به خود جلب کرده اســت، 
بنابراین ضرورت دارد پیش از آن که برای ساخت 
فیلم های جدید درباره این مجموعه بزرگ اقدام 
 کنیم، از آثاری که تا کنون ســاخته شده است

 مطلع شویم.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان: 
چرخ تولید برنامه های شبکه 

اصفهان دوباره به حرکت درآمد
مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان در خصوص 
تغییرات زمان پخش برنامه های شــبکه اصفهان 
گفت: پس از گذشت چند سال کمبود برنامه های 
تولیدی در جدول پخش شبکه اصفهان به دلیل 
تنگناهای مالی سازمان ، با مدیریت و برنامه ریزی 
مناسب از  این بحران گذر کردیم و با تولید برنامه 
های جدید پویایی و حرکــت به چرخه تولید این 

مرکز باز گشت.
عبدالحسینی با اشاره به برنامه  ریزی جدید شبکه 
اصفهان ، بنا بــه درخواســت  های مردمی برای 
جابه  جایی ســاعت بعضی از برنامه  ها و همچنین 
باز شــدن فضا برای ۱۸ برنامه با ســاختار جدید 
گفت: برنامه هایی با عناویــن »همین حوالی« ، 
»مجموعه مستند زندگی برای همه« ،»مجموعه 
مستند سفر به شهرستان ها«  ، »مجموعه مستند 
میراث کهن« ، »نگارســتان« ، »اینجا اصفهان« ، 
برنامه ویژه خانواده »زیریک سقف« ، برنامه شبانه 
»هشت بهشــت« ، برنامه مخصوص »کودک« و 
»خردسال« ،» کارنامه« ، مستند منابع طبیعی ، 
»مسافرباد« ، » مستند صنایع و معادن« ، مستند 
»اتیسم ؛ زندگی در دنیای بدون ارتباط« ، مستند 
گزارشی »استاندارد« ، مستند بررسی آسیب های 
اجتماعی ، »هشتک نه« ، سری جدید برنامه های 
»زنده رود« و »ســتاره چینی« و همچنین تولید 
مجموعه مســتندهای چهلمین ســال انقاب با 
عناوین »میدان انقاب« ، »بلوغ نور« ، روایت چهلم 

و»کارنامه« تهیه و پخش می شود.

فرماندار اصفهان:
بالغ بر ۳ میلیون نفر در استان تحت 

پوشش تامین اجتماعی هستند
فرماندار اصفهان در جلسه کمیته بانوان شهرستان 
کــه پیرامون پوشــش بیمه زنــان خانــه دار و 
بازنشستگی آنان برگزار شد، با اشاره به بدهی های 
دستگاه های مختلف به سازمان تامین اجتماعی، 
خاطرنشــان کرد: باتوجه به مشکات اقتصادی 
موجود به خصوص مشکات سازمان های تامین 
اجتماعی و صنــدوق های بازنشســتگی، تحت 
پوشــش داشــتن حدود 3 میلیون و 300 نفر در 

استان اصفهان، امر بسیار دشواری است.
احمد رضوانــی افزود: ســازمان تامین اجتماعی 
تاکنون همکاری و همراهی خوبی را با دستگاه های 
مختلف شهرستان داشته که اقدامات این سازمان، 

شایسته تقدیر است.
 وی با بیــان اینکه نیمی از جمعیت کشــور ما را 
بانوان تشکیل می دهند، عنوان کرد: از بدو انقاب 
تاکنون، حضــور بانوان در عرصــه های گوناگون 
بسیار چشمگیر بوده است و ما موظفیم حقوق آنان 
را در بخش های مختلف، باجدیت پیگیری کنیم.

رضوانی گفت: امیدواریم با تاش همه بانوان بتوانیم 
در آینده نزدیک، شاهد ارتقای کیفی و کمی حقوق 

آنان در سطوح مختلف باشیم.

رییس مرکز فوریت های پزشکی اصفهان 
خبر داد:

مصدومیت ۴۰ نفر در تعطیالت 
آخر ماه صفر در استان 

رییس مرکــز حــوادث و فوریت های پزشــکی 
اســتان اصفهان گفــت: در تعطیــات آخر ماه 
صفر به دنبال وقوع حوادث متعدد، شــاهد فوت 
 یک نفر و مصدومیت ۴0 نفر در اســتان اصفهان 

بودیم.
غفور راســتین اظهار داشــت: همچنین  در اثر 
واژگونی پراید در شاهین شهر ۵ نفر مصدوم شدند و 
حادثه تصادف پراید با پراید دیگر در این شهرستان 
هفت نفر زخمی  در بر داشت.رییس مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه 
حادثه رانندگی در جاده نطنز- بادرود 6 مصدوم 
برجای گذاشت، ادامه داد: واژگونی پژو پارس در 
شهرضا با 6 مصدوم و تصادف پژو و مینی بوس در 
جاده نجف آباد- جوزدان با 6 مصدوم از جمله این 

حوادث بود.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از مصدومین مذکور 
مســمومین با گاز مونوکســید کربن هســتند، 
گفت:  یک مصدوم در شهرســتان فریدن و ســه 
نفر در شهرســتان ســمیرم بر اثر مسمومیت با 

مونوکسیدکربن داشتیم.
غفور راســتین با بیان اینکه گــزارش چهار مورد 
مســمومیت نیز در نجف آباد از دیگر حوادث این 
 چند روز بود که مشــکل ســه نفر از مصدومان

  ناشی از استنشــاق گاز مونوکســیدکربن بوده 
است، ابراز داشت: تمام مسمومین از میان آقایان 

بودند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان صبح 
دیروز در نشســت خبری با اصحاب رســانه 
ضمن گرامیداشت شهادت مامور ناجا در هفته 
گذشته، اظهار کرد: مواد مخدر یک ابرآسیب 
است که اگر اهتمام توســط تمام دستگاه ها 
نشود و خانواده ها هوشیار نباشند، با مشکل 

مواجه می شویم.
سردار مهدی معصوم بیگی افزود : بیش از 22 تن انواع 
مواد مخدر در سال جاری کشــف شده و ۴0 درصد 
افزایش کشف را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
داریم، ۱00 باند موادمخدر شناسایی و با آنها مقابله 
شده است؛ باندهای باالی ۵00 کیلوگرم  مواد مخدر 
زیاد داشته ایم. وی همچنین مطرح کرد: اصفهان نقش 
ملی در مبارزه با مواد مخدر دارد، بیش از ۱2 هزار نفر 
قاچاقچی و فروشــنده مواد مخدر و معتاد متجاهر 
دستگیر شــدند این نشــان از مصمم بودن نیروی 
انتظامی است؛ شهادت همکاران نیروی انتظامی را در 
برخورد با مواد مخدر مصمم تر می کند، ما بر سر عهد و 

پیمان خود برای حفظ امنیت مردم هستیم.
رفتار رانندگان در جاده های برون شهری

 5 درصد قانونمند تر شده است
ســردار معصوم بیگــی در ادامه عنوان کــرد: رفتار 
راننــدگان در برون و درون شــهر در ســال جاری 
قانونمندتر شده است چرا که آموزش همگانی توسط 
پلیس داده شــده که رســانه ها هم نقش موثری در 
این کاهش داشــته اند؛در این بین آمار ۵۵ درصدی 
تصادفات رو به بهبود و کار رو به جلو است.وی اضافه 
کرد: راکبان موتورســیکلت ۱3 درصــد قانونمندتر 
شــده اند و درصــد جان باختگان ناشــی از تصادف 
موتورسیکلت ۴2 درصد شده اســت، اما ما در حوزه 
قانونمندی بــا 3۵ درصد میانگین کشــوری فاصله 
داریم.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تاکید کرد: 
استان اصفهان به لحاظ پیشــینه فرهنگی باید الگو 
و الهام بخش رفتار فرهنگی به کشــور باشد، شرایط 
رو به بهبود اســت که مردم به این مهم واقف شدند 
و رسانه ها هم خوب عمل کردند.وی در ادامه عنوان 

کرد: رفتار قانونمند رانندگان خودرو ۱0 درصد بهتر 
از گذشته شده اســت، رفتار رانندگان در جاده های 
برون شهری هم ۵ درصد قانونمندترشده، اما استفاده 
از تلفن همراه قاتل رانندگان خودرو شده است که هم 
تماس گرفته و هم پیامک می دهند؛ همه باید کمک 

کنیم تا این اتفاق نیفتد.
افزایش 150 درصدی اموال مکشوفه

فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان با اشــاره به 
فرهنگ سازی در  بستن کمربند جلو ، خاطرنشان کرد: 
باید تاش شود فرهنگ سازی بستن کمربند عقب هم 
انجام شود؛ درصد قابل توجهی از جان باختگان ناشی 
از نبستن کمربند عقب بوده است.سردار معصوم بیگی 
افزود: استودیوی اخبار پلیس هم در فصل سوم سال 

برای ارتباط بیشتر با شهروندان راه اندازی می شود.
وی به آلودگی هوا هم اشــاره کــرد و گفت: معاینه 
فنی خودروها اهمیــت زیــادی دارد و پلیس طبق 
قانون مکلف به برخــورد با خاطیــان در این زمینه 
اســت؛ رانندگان به ویژه در این فصل معاینه فنی را 
انجام دهند تــا آلودگی هوا و بیماری های ناشــی از 

آن کم شود.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ابراز کرد: در حوزه 
مربوط به سرقت اقدامات خوبی انجام شده و قرارگاه 

مبارزه با ســرقت در شــهر اصفهان فعال است و در 
شهرســتان ها هم این قرارگاه فعال شــده است؛ در 
سال جاری 9۴ باند سرقت متاشــی شده و با آن ها 
برخورد شده  که  بیشترین سرقت ها مربوط به منزل 
و خودرو بوده اســت.وی تصریح کرد: درصد سارقان 
دستگیر شده نســبت به سال گذشــته بیش از 20 
افزایش داشته، اموال مکشــوفه بیش از ۱۵0 درصد 
افزایش داشته است؛ این به معنی این است که نیروی 
انتظامی توانسته فاصله سرقت و کشف را کاهش دهد؛ 
مجموعا اموال مردم که از سارقان گرفته شده بالغ بر 

37 میلیارد تومان است.
ســردار معصوم بیگی اذعان کرد: در حــوزه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز برخورد نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته ۵0 درصد افزایش داشته است، اجرای 
طرح های سراســری مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ۴2 
درصد افزایش داشــته، بالغ بر 7۵ میلیــارد تومان 
ارزش ریالی کاالهای قاچاق کشف مکشوفه در سطح 
استان در ســال جاری بوده است؛ بخشــی از این ها 
تحویل گمرک شده و بخشی توســط تعزیرات باید 
تعیین تکلیف شود.وی همچنین مطرح کرد: در حوزه 
کاهبرداری و جعل مردم خودشــان نقش موثری 
دارند، حدود ۱۴ درصد جعل زیادتر شــده اســت و 

حدود 30 درصد کاهبرداری افزایش پیدا کرده است؛ 
این ها موضوعاتی است که اگر مردم مراقبت کرده و 
اعتماد بی جا نکنند به شدت قابل کنترل است.فرمانده 
انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در حوزه جعل و در 
کاهبرداری ۴0 درصد افزایش کشف داشته ایم؛ اما 
خودپلیس بودن و هوشــیاری مردم می تواند بسیار 
کمک کننده باشد؛ باندهای کاهبرداری منهدم شده 

2۴ درصد افزایش داشته است.
پلمپ 40 انبار احتکار کاال در سال 97

وی اضافه کــرد: در حوزه احتکار حــدود 2۵0 انبار 
که در این ها کاال نگهداری می شــده در سطح استان 
بررسی شده و بیش از ۴0 انبار که اجناس احتکارشده 
در آن وجود داشته پلمپ و با آن ها برخورد شده است.

معصوم بیگی در ادامه عنوان کرد: سرقت از طافروشی 
میدان امام علی)ع( به طور مسلحانه انجام شد که هر 
3 نفر سارقان که به استان های مجاور متواری بودند 
با اقدامات فنی، اطاعاتی دســتگیر شــدند و ارزش 
طاهای ســرقتی یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
بوده است.وی خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود 2 
میلیون نفر به سفر اربعین رفتند، در اصفهان این عدد 
در سال گذشته 70 هزار نفر بوده و امسال ۱۵0 هزار 

مورد ویزا برای اربعین گرفته شده است.
افزایش 126 درصدی وقوع جرم در فضای 

مجازی
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان با بیــان این که 
همچنان افزایش وقوع جرم در فضای مجازی وجود 
دارد، گفت: در این حوزه با ۱26 درصد افزایش وقوع 
جرم مواجه هســتیم و کشــفیات در این حوزه هم 
70 درصد افزایش پیدا کرده اســت که اگر مردم در 
فضای مجازی اعتماد نکرده و به درگاه های غیرقابل 
اعتماد مراجعه نکنند می توان این آمار را کاهش داد. 
برداشت اینترنتی غیرمجاز کماکان رتبه اول را دارد، 
برداشت های رایانه ای و مزاحمت اینترنتی هم در رتبه 

بعدی قرار دارند.
وی همچنین عنوان کــرد: بیــش از ۸00 هزار نفر 
با شــماره ۱۱0 پلیس تماس گرفتند و درخواســت 
مساعدت از انتظامی استان را داشتند که حدود 3۵ 

درصد افزایش داشته است.

نقش ملی اصفهان در مبارزه با مواد مخدر
فرمانده نیروی انتظامی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:
حمل و نقل بار در کالن شهرها متولی مشخصی ندارد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: در طول سه دهه اخیر در زمینه حمل و نقل بار 
متولی مشخصی وجود نداشته اســت که در پی آن دولت و وزارت کشور اقدام به تصویب ایجاد سازمانی 
با نام حمل و نقل بار و کاال در شهرها کرده است؛ این سازمان باید بر نحوه جابه جایی و حمل و نقل بار و 
کاال در سطح شهرها و کان شهرها نظارت داشته باشد و اقدام به شناسایی و ساماندهی ناوبرها همچنین 

آموزش موارد الزم به رانندگان کند.
علیرضا صلواتی ادامه داد: باید بارنامه هایی نیز در این زمینه صادر شود تا بارها دارای هویت باشند و مبدأو 
مقصد هر بار مشخص شود؛ بارنامه هویت بار اســت؛ مجاز بودن بار همچنین نحوه ورود به سطح شهر و 
زمان آن نیز در بارنامه مشخص می شود؛ سرعت انتقال این بار نیز باید در طول مسیر مشخص باشد تا به 

زیرساخت های شهری آسیبی نزند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی:
پیگیر مجوزهای الزم برای استخدام نیروهای آتش نشان هستیم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در هر شیفت کاری باید تعداد 
مشخصی نیروی آتش نشان حضور داشته باشند و این استانداردها بر مبنای پارامترهایی چون وسعت ایستگاه، 
تعداد و نوع خودروهای نجات، وسعت منطقه تحت پوشــش تعیین می شود.محسن گابی گفت: از یک سو 
در حال مکاتبه و رایزنی با مراجع ذی ربط جهت رفع مشکات بازنشستگی آتش نشانان و پیگیر لحاظ قانون 
مشاغل سخت و زیان آور برای آن هستیم، از سوی دیگر در حال پیگیری مجوزهای الزم برای جذب و استخدام 
واجدین شرایط در  آتش نشانی هســتیم که امیدواریم به زودی مجوزهای الزم را دریافت کنیم.مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به وسعت شهری، افزایش جمعیت 
و تغییرات کاربری ها نیازمند افزایش ایستگاه های آتش نشانی شهر هستیم که بررسی های الزم جهت تعیین 

نیازمندی های ایستگاه های آتش نشانی، اطفائیه و خودروهای نجات، تجهیزات ایمنی در حال انجام است .

پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اســامی شهر اصفهان صبح  
دیروز با حضور حجت االســام رضا صادقی، مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان به عنوان میهمان این هفته در ســاختمان 

مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.
فتح اله معین در نطق پیش از دستور خود با بیان این که روز 2۵ آبان 
سال 6۱ روز حماسه و ایثار مردم اصفهان نام گذاری شده است، اظهار 
کرد: در این روز مردم اصفهان پیکر مطهر 370 شهید عملیات محرم 

را از میدان امام)ره( تا گلستان شهدا تشییع کردند.
وی افزود: تعداد پیکر شهدا به گونه ای بود که در گلستان شهدا در آن 
زمان فضای الزم برای خاک سپاری نبود و به همین دلیل تعدادی از 

منازل و زمین های هم جوار گلستان شهدا خریداری شد.
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: 
تعداد شهدای استان اصفهان در آبان سال 6۱ بیش از هزار نفر بود و 
امام)ره( فرمودند»شما در کجای دنیا می توانید شهری مثل اصفهان 

پیدا کنید که در یک روز 370 شهید را تشییع کنند«.
وی با بیان این که پیشگامی مردم اصفهان در طول سال های دفاع 
مقدس مشهود بود، اذعان داشــت: مردم اصفهان تاش کردند که 

وظیفه خود را به انقاب اسامی و به دین خود ادا کنند.
معین اضافه کرد: طی ســال های اخیر، زاینده رود وضعیت بحرانی 
داشته است و در ســال 97 از نظر تامین آب آشــامیدنی وضعیت 
سختی را گذراند؛ بخش زیادی از آب مصرفی زاینده رود در صنایع 
ملی مصرف می شــود و نباید پای مردم اصفهان نوشته شود چراکه 

جنبه ملی دارد.
وی یادآور شد: رییس جمهور در دو نوبت در سفر به اصفهان تاکید به 
احیای زاینده رود داشت و رهبر معظم انقاب نیز بر این موضوع تاکید 
داشــته اند؛ امیدوارم احیای زاینده رود و تامین حقابه های شرعی و 

قانونی مردم اصفهان در بودجه بندی دولت مورد توجه قرار گیرد.
چرا خط یک متروی اصفهان هنوز ناقص است؟

شیرین طغیانی، رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسامی شهر اصفهان با اشــاره به ضرورت رعایت اخاق و 
اخاق مداری در جامعه از فضاسازی عده ای در فضای مجازی انتقاد 
کرد و گفت: گاهی اوقات موارد ناصحیحی در فضای مجازی منتشر 

می شود که حق الناس است.
علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان نیز 
در این جلسه تاکید کرد: خط یک متروی اصفهان هنوز ناقص است 
و نیازمند رفع نواقصی همچون احــداث خروجی اضطراری، نصب 
تجهیزات اطفای حریق و تهویه هواست، خط یک مترو باید براساس 

استانداردهای الزم تکمیل شود.
موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در اصفهان برطرف 

شوند
اصغر برشان، نایب رییس کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و 
فناوری اطاعات شورای اسامی شــهر اصفهان نیز در این جلسه 
بیان داشت: اصفهان از نظر نظافت و آراســتگی شهر زبانزد کشور 

است؛ اما از نظر سرویس های بهداشتی دچار کمبود است و این امر 
 برای شهری با حضور کثیری از توریســت های خارجی قابل قبول

 نیست.
وی اضافه کرد: با وجودی که بخش زیادی از درآمد استان اصفهان 
به دولت واریز می شــود؛ اما کمترین میزان اعتبــارات ملی به این 
 استان اختصاص داده می شود؛ بنابراین با توجه به فصل بودجه بندی

  دولــت، نماینــدگان مجلس باید ضمــن مطالبه گری خواســتار 
 رفع موانع ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در اســتان اصفهان

 شوند.
در دوره جدید هیچ اقدام عمرانی قابل توجهی در اصفهان 

انجام نشد
نصیر ملت، رییس کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسامی شهر اصفهان نیز در این جلسه تصریح کرد: با توجه به 
فصل بودجه بندی سال 9۸ شهرداری اصفهان، باید برنامه ریزی های 

الزم صورت گیرد.
وی با بیان این که عدم تحقق 3 هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری 
اصفهان باعث نگرانی است، عنوان داشــت: حدود یک سوم زمان از 
فعالیت شــورای پنجم اسامی شهر اصفهان گذشــته اما برخاف 
شــعارهایی که داده شــد هیچ اقدام عمرانی قابل توجهی در شهر 
اصفهان انجام نشده است؛ برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی 

شهر اصفهان، 2 هزار و ۸00 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
به گزارش فارس، در این جلســه طرح شــبانه و ایام تعطیل جهت 
اســتفاده از کتابخانه های شــهر اصفهان با ۱0 رای موافق تصویب 
شد؛ همچنین الیحه پیشــنهاد اختصاص ۱۵ میلیارد ریال کمک 
برای تکمیل و تجهیز باغ موزه دفاع مقدس اصفهان با 7 رای موافق 

تصویب شد.

گالیه عضو شورای شهر از عملکرد شهرداری:

هیچ اقدام عمرانی قابل توجهی در اصفهان انجام نشده است

 سمیه پارسادوست 
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  امام سجاد علیه السالم:
 هر که کرامت و بزرگوارى نفس داشته باشد، 

دنیا را پست انگارد. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

عکس روز

دوخط کتاب

را که شاید تسلی بخش مان 
باشــد و یاری مــان دهــد تــا 
آســان تر بــه رنج هــای ایــن 
یک گــردن نهیــم. از روزی 
کــه رفته رفتــه دریابی که 
مســئول بیشــتر رنج هــای 
زندگــی نه خــدا بلکه بشــر 
اســت، دیگر بدان هــا تن در 

نخواهی داد.

»مائده های زمینی« 
اثر آندره ژید

زندگی می تواند زیبا 
باشد

رفیق، زندگــی را بدان گونه 
کــه مردمــان به تــو عرضه 
می دارند مپذیر. پیوســته به 
خود بقبــوالن کــه زندگی، 
زندگــی تــو یــا دیگــران، 
می تواند زیباتر از این باشد. 
به هیچ روی آن زندگی دیگر 
را مپذیــر؛ آن زندگــی آینده 

شاید باورش کمی عجیب باشد که قدیمی ترین جراح دنیا قادر است روزی 
4 عمل در روز انجام دهد. پیرترین جراح دنیا به سن اعتقادی نداشته و باور 
دارد که در سن 89 سالگی نباید متوقف شد. او با شعار هر روز پر انرژی تر 
از دیروز، مصمم به راه خود ادامه می دهد.»اال ایلینچنا لووشکینا« در یکی 
از بیمارستان های مسکو در سن 89 سالگی هر روز 4 عمل جراحی انجام 
می دهــد. او ازدواج نکرده و با برادرزاده معلول خــود و 8 گربه اش زندگی 
می کند. آغاز جراحی وی در ســال 1950 بوده و دارای 67 سال تجربه در 

این زمینه است.

پیرترین جراح دنیا با 89 سال در مسکو!

کارشناسان تصمیم دارند برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هواپیماهای 
مسافری تولید کنند که با هیدروژن پرواز می کنند.

این وسایل نقلیه که V شکل هستند، به جای سوخت معمولی با هیدروژن مایع 
پرواز می کنند و هیچ گونه دی اکسید کربنی منتشر نمی کنند. باتوجه به چالش 
های موجود پیش بینی می شود نمونه اولیه با قابلیت پرواز این هواپیما در اوایل 
دهه ۲0۳0  میالدی ساخته شود و پروازهای تجاری نیز حداقل ۲0 سال پس از 
این تاریخ ارائه خواهند شد. قدرت پیشرانه هیدروژن سه برابر بیشتر از کراسین 

است و عالوه بر آن هیچ گونه گازهای گلخانه ای تولید نمی کند.

هواپیمایی که با سوخت هیدروژن کار می کند

اســتارت آپی به نام Currant که اختصاص به ساخت دستگاه های هوشمند 
خانگی دارد و هزینه های مصرف برق را کاهش می دهد، اکنون پریزی معرفی 
کرده که با اســتفاده از هوش مصنوعی می تواند مصرف برق را کاهش دهد.این 
شرکت این پریز برق را Currant smart outlet نامیده است و دارای دو پورت 
جداگانه کنترل شده است که می تواند هنگام وصل شدن بچرخد. این شرکت 
می گوید که خروجی این ابزار دارای باالترین رتبــه ایمنی در بازار محصوالت 

هوشمند است.

پریز هوشمندی که در مصرف برق صرفه جویی می کند

وقتی ماسه به 
شاهکار هنری 
تبدیل می شود!

ســاخت  ما  بیشــتر 
قلعه های ماسه ای را در 
دوران کودکی مان تجربه 
کرده ایــم، اما برخی ها 
فرق می کننــد، آن ها 
خالق، مبتکــر و آنقدر 
باهوش هســتند که به 
سختی می توان باور کرد 
مجسمه هایشان فقط از 
آب و ماسه ساخته شده 

است.

یادداشت

وقف و نذر کتاب، یکی از رایج ترین شیوه های شرکت در باقیات 
صالحات درحوزه فرهنگ دینی بوده و هســت. هر چند در سال 
های اخیر سنت حسنه وقف و نذر شــیوه های جدیدتری را به 
خود گرفته و بیشتر متمرکز بر فعالیت های اقتصادی است؛ اما 
وجود اسناد متعدد بر این امر صحه می گذارد که ایرانی ها یکی از 
پرکارترین واقفان و نذرکنندگان کتاب در تاریخ اسالم بوده اند. اگر 
بر پشت نوشته های کتاب های منتشر شده تامل کنیم، خواهیم 
دید که هزاران یادداشت درباره وقف کتاب وجود دارد که منبع 
مهمی برای پژوهش در این زمینه خواهد بود.به عنوان نمونه، به 
تازگی سندی منتشر شد که در آن بانویی در عصر صفوی نسخه 
ای از » تذکره الفقها« را برای طالب مدرسه و مسجد خود که در 
حاشیه میدان عباسی اصفهان ساخته بود، وقف کرده است. عالوه 
بر این، می توان از حمامی در دوره صفوی یاد کرد که درآمد آن 
برای استنساخ کتاب در نظر گرفته شده بود. متولی این کار هم 
عالمه مجلسی بود که پشــت هر کتابی که از درآمد آن حمام به 
رشــته تحریر درمی آمد، وقف نامه آن را می نوشت و این مسئله 
را یادآور می شــد، تصویر برخی از وقف نامه های مربوط به این 
موضوع نیز منتشر شده است. اما همانطور که گفته شد، وقف و 
نذر در سال های اخیر بنا بر مقتضیات زمانه تغییر کرده و چهره 
های جدیدتری به خود گرفته است. عمده فعالیت های مردم در 
این زمینه به ویژه با آغاز ایام ویژه طی سال مانند ماه محرم و صفر 
و نیز ماه مبارک رمضان و...، بیشتر جنبه اقتصادی و معیشتی به 
خود می گیرد. در این میان هنوز هستند کسانی که غذای روح را 
بر غذای جسم ترجیح می دهند.نذر کتاب می تواند برای سالمتی 
عزیزان مان و برای رفع بال به جای قربانی صورت گیرد، بسیاری از 
کتاب های خوانده شده که در منازل ما جا خوش کرده اند و شاید 
دیگر به آنها مراجعه نکنیم را برای این کار می توان انتخاب کرد 
و یا می شود به عنوان کادو یا هدیه برای کسی که خانه خریده یا 

ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده تقدیم کرد.

سنت حسنه وقف کتاب را ترویج دهیم

محمد رضا بهرامی 
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