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  دولتخانه صفوی در انتظار تولد دوباره  
 حال و هوای قدیم اصفهان ساماندهی می شود؛ 

 با وجود رشد 12 درصدی بیماری نیوکاسل،
  دامپزشکی اصفهان شیوع این  بیماری در استان را رد کرده است 

در نزدیکی نیوکاسل!
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کشف 50 دستگاه ماینر به 
ارزش 750 میلیون تومان

فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینی شهرخبرداد:

5

مهاجم تیم فوتبال سپاهان:

 هدفم آقای گلی نیست
 

۸0 درصد زنجیره فوالد 
بومی سازی شده است

 فوالدسازان پیشگامان تامین نیاز خود
 از داخل هستند؛
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توسط گروه مهندسی رزمی 40 سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
صورت گرفت؛

ساخت ۷ باب مدرسه در مناطق محروم
جانشــین فرمانده گروه مهندســی رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عــج( اصفهان گفت: 
 با تالش شــبانه روزی رزمندگان گروه مهندســی رزمــی و پدافند غیــر عامل ۴۰ 
صاحب الزمان )عج( با پشتیبانی قرارگاه محرومیت زدایی قدس نیروی زمینی سپاه و مشارکت 
خیرین مدرسه ساز، به لطف الهی تعداد ۷ باب مدرسه ۶ کالسه در شهرستان سراوان احداث 

صفحه   ۷شد...

بهمن ماه ســال گذشته بود؛ ســیدمحمدجواد 
ابطحی، نماینده خمینی شهر و عضو فراکسیون 
والیی مجلس در گفت وگــو با یکی از خبرگزاری 
ها از تجمل گرایی مســئوالن انتقاد کرده و نکات 
جالبی را درباره نفوذ و رخنه این تجمل گرایی در 
مجلس مطرح کرد؛ از اتاق سیگار برای نمایندگان 

تا کافی شاپ در بهارستان!
ابطحی گفت : »الناس علی دین ملوکهم، مردم به 
روش زمامداران خود رفتار می کنند. اگر زمامداران 
ساده زیستی را پیشه کرده و در رفتارشان تواضع 
مشهود باشــد، مردم هم به همان صورت رفتار 
خواهند کرد. اگر زمامداران اشرافی گری را رواج 
داده و به تجمل گرایی پرداختند و مظاهر دنیوی 
ارزش شد، مردم هم به همان روش زندگی خواهند 
کرد. مجلس که باید در رأس امور باشد باید بیشتر 
از همه ساده زیســتی را رعایت کند... برای مثال 
مردم می بینند در مجلــس اول صبحانه و ناهار 
نمایندگان چگونه بوده و حاال به چه شکل است. 
بنابراین اگر به تمامی مسائل نگاه کنیم می بینیم 
که از آن چه امام)ره( گفتند و مردم می خواهند، 

بسیار فاصله گرفته ایم.«
این نماینده مجلــس از امکانــات داخل صحن 
مجلس انتقاد کرد و گفت: »در ساختمان مجلس 
از رســتوران آن گرفته تا جاهای دیگر شــاهد 
تجمالت هســتیم، در روز چند هزار ســرو غذا 
داریم. نماینــدگان از مدعوین دعوت می کنند و 
نمایندگان ادوار هم می آیند. کیفیت غذای مجلس 
خوب نیست و با چربی باال ما را مریض کرده است. 

غذای نمایندگان با غذای کارمندان و خبرنگاران 
مجلس تفاوت چندانی ندارد. استراحتگاهی برای 
نمایندگان در صحن وجود دارد. یک کافی شاپ 
هم داریم که در آنجا شــیر، شــیرکاکائو، انواع 
دمنوش و نوشیدنی ها، چند نوع بیسکویت، خرما و 
توت خشک داریم. ای کاش ما این ها را می خوردیم 
و به اندازه یک دهم آن عمل مثبت داشــتیم، در 

داخل صحن اتاق سیگار هست...«
و خالصه ســخنان نماینده خمینی شهر توجه 
رســانه ها را به خود جلب کــرد و چندروزی هم 
ســوژه فضای مجازی شــد و بعد از مدتی هم به 
عادت دیرینه، این موضوع به فراموشــی سپرده 

شد تا دیروز. 
دیروز و در صحن علنی، باز هم یــک نماینده از 
اصفهان بود که موضوع »سرو غذا« در بهارستان 
را پیش کشــید و البته این بار تذکر این نماینده 
»ایجابی« بود و جنبه مثبت داشــت. حسینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر که تریبونش 
برای بیان تذکر باز شد بود، از ســرو یک غذا در 
غذاخوری مجلس تشکر کرد و به الریجانی گفت: 
مدتی اســت در غذاخوری مجلس یک نوع غذا 
سرو می شود، این قدمی رو به جلو است که باید 

تشکر کنم.
البتــه حاجــی دلیگانــی بــه ســایر نمادهای 
تجمل گرایی در مجلس که »ابطحی« سال گذشته 
به آنها اشاره کرده بود، اشاره ای نکرد.  کافی شاپ 

و انواع نوشیدنی و اتاق سیگار و ...
و خب به قــول ابطحــی؛ »ای کاش  نمایندگان 
اینها را بخورند و به اندازه یک دهم آن عمل مثبت 

داشته باشند.«

تشکر نماینده اصفهان از سرو یک نوع غذا در مجلس؛

یک گام رو به جلو

زینب ذاکر

یادداشت
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غافلگیرکننده ترین برخورد با تشــدید تحریم های 
آمریکا علیه ایــران را می توان متعلق به روســیه 
دانست؛ کشوری که طی یک دهه اخیر همواره در 
مرکز تنش ها میان ایران و آمریکا قرار داشته و اگر 
چه در نهایت با جامعه جهانی همراه شد؛ اما همواره 
به نوعی حامی ایران و فعالیت های هســته ای بوده 
است. این پیشینه در کنار رقابت با اروپا و روزهای 
نه چندان پر شــور با آمریکایی ها، این انتظار را به 
وجود آورده بود که روسیه از ایران در برابر تحریم ها 
و خروج ایاالت متحده از برجام بایســتد؛ اما پوتین 
ترجیح داد تا از بیرون گود نظاره گر دعوای ایران و 
آمریکا باشد. رییس جمهور روسیه، آب پاکی را روی 
دست دو طرف ریخت و گفت روسیه در این مناقشه 
طرف هیچ کس را نخواهد گرفــت هر چند همین 

اظهار نظر هم به نوعی به نفع ایران تمام شد.
 حاال در تازه ترین رویداد نظامی و سیاسی، دو کشور 
قصد دارند در آب های خلیج فارس مانور مشترک 
نظامی برپا کنند؛ رخدادی کــه با توجه به اتفاقات 
هفته های اخیر در خلیج فارس و حضور گســترده 
نظامیان آمریکایی می تواند به نوعی به رخ کشیدن 
قدرت نظامی دو کشــور در برابر آمریکا تلقی شود. 

آنگونه که فرمانده نیروی دریایی ایران اعالم کرده 
ایران به همراه روسیه قرار است به زودی در آب های 
جنوبی، رزمایش نظامی برگزار کنند. دریادار محمد 
حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی کشورمان 
گفته است: »بر اساس توافقات صورت گرفته ایران 
و روســیه در آینده نزدیک در منطقه اقیانوس هند 
)دریای مکران، تنگه هرمز و همینطور خلیج فارس( 

رزمایش برگزار می کنند.« این ســخنان در حالی 
مطرح می شــود که یک مقام بلنــد پایه نظامی در 
روســیه پیش از این اعالم کرده بود همکاری های 
نظامی میان کشورش و ایران از سال آینده میالدی 
وارد مرحله تازه ای خواهد شــد. گفتنی اســت که 
ایران و روسیه چهار سال پیش رزمایش مشترکی 
در دریای خزر برگزار کرده و پس از آن اعالم کرده 

بودند که در حال برنامه ریزی برای مانورهای مشابه 
در آینده هســتند. در جریان این ســفر همچنین 
چند سند همکاری نظامی نیز میان دو کشور امضا 
شــد. روس ها در ماه های اخیر زمزمه هایی را مبنی 
بر فروش سالح و موشــک های اس 400 به ایران 
مطرح کرده اند هر چند مقامات نظامی کشــورمان 
این موشک ها را با توجه به توان موشکی ایران مورد 
نیاز ندانستند و به نوعی این پیشنهاد را رد کردند. 
این همکاری ها و تبلیغات رسانه ای پیرامون آن در 
حالی صورت می گیرد که کشورهای غربی معتقدند 
ایران به دنبال باز کردن پای روس ها به خلیج فارس 

و یارکشی در قضیه نفتکش هاست.
 از سوی دیگر روسیه به رغم انتظاراتش، همچنان 
مورد تحریم اروپا به دلیل مسئله اوکراین و همکاری 
با ترکیه قرار دارد و نزدیک شدن به ایران می تواند به 
عنوان یک حربه برای مقابله با فشارهای اروپا باشد. 
هر چند روسیه همانگونه که پیش تر پوتین هم اعالم 
کرده بود نمی خواهد نقش آتش نشان در درگیری 
میان ایران و غرب را بازی کند؛ اما با پیشــروی این 
تنش ها راه چاره ای بــه جز حضور پــر رنگ تر در 
 بحران خلیج فارس ندارد و در این میان انتخاب اول 
 روس هــا برای گســترش همــکاری فعــال ایران

 خواهد بود.

روسیه طرح خود برای امنیت 
خلیج فارس را ارائه کرد

روسیه در نامه ای به شــورای امنیت، طرح خود را 
برای تامین امنیت خلیج فارس به این شورا و مجمع 
عمومی ســازمان ملل ارائه کرد. شبکه تلویزیونی 
روسیه 24 افزود: در نامه روسیه بر لزوم ایجاد سیستم 
امنیتی در خلیج فارس که در آن رایزنی کشورهای 
منطقه و نیز برخی کشورهای خارج از آن پیش بینی 
شده است، تاکید شد. وزارت خارجه روسیه روز دوم 
مرداد ماه از طرح امنیت گروهــی خود برای ایجاد 
صلح و ثبات پایدار در خلیج فــارس رونمایی کرد 
که در یکی از بخش های آن پیشــنهاد شده است 
خط ویژه ارتباطی میان همسایگان در خلیج فارس 

ایجاد شود.

رایزنی آمریکا و ترکیه درباره 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه

وزرای دفــاع آمریکا و ترکیه با دخالتی آشــکار در 
مسائل حاکمیتی سوریه درباره ایجاد منطقه امن در 
شمال این کشور رایزنی کردند. وزارت دفاع ترکیه 
اعالم کــرد: وزیر دفاع این کشــور در گفت وگویی 
تلفنی با مارک اسپر، همتای آمریکایی خود درباره 
ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه رایزنی کرده 
است. در بیانیه این وزارت خانه آمده است: »در جریان 
این گفت وگوی تلفنی وزیر آکار تاکید کرد انتظار 
ترکیه این است که واشنگتن به حمایتش از پ. ک. 

ک و ی. پ. گ به صورت کامل پایان دهد.«

 انتخابات افغانستان
 ارزش دالر را کاهش داد

با گذشت چند روز از کارزار تبلیغاتی چهارمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ارزش دالر 
در بازار ارز این کشــور، سیر نزولی به خود گرفت. 
صرافان در کابل می گویند تزریق دالر از ســوی 
ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری 
افغانستان به بازار ارز، باعث پایین آمدن ارزش دالر 
شد. اگرچه بانک مرکزی افغانستان برای جلوگیری 
از سقوط پول ملی، هفته ای 20 تا 30 میلیون دالر 
به بازار ارز این کشور تزریق می کند؛ اما صرافان در 
کابل اعتقاد دارند کاسته شدن ارزش دالر در ایام 

انتخاباتی، فقط متوجه ستاد نامزدهاست. 

مردم کوبا به اینترنت خانگی 
دسترسی پیدا کردند

 مردم کوبا توانســتند برای اولین بار از خانه های 
خود به اینترنت دسترسی پیدا کنند. کوبایی ها 
از دسامبر گذشــته توانســته بودند به اینترنت 
تلفن های همراه دسترســی پیدا کنند؛ اما بهای 
دسترســی به اینترنت تلفن های همراه در این 
کشور گران بوده است. دسترسی اینترنت برای 
کوبایی هایی که میانگین دستمزد ماهانه شان 50 
دالر بوده، گران اســت. گفتنی است؛ دسترسی 
ســاعتی به اینترنت در منازل حــدود یک دالر 

تعیین شده است.

مانورروسهابیخگوشآمریکاییها
اطمینان بخشی شورای 

نگهبان به دارندگان شرایط 
قانونی انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد:اگر فردی 
خیالش راحت است که شرایط قانونی را دارد ما 
به او اطمینان می دهیم که فارغ از هر گرایشی 
در شورای نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت. 
عباســعلی کدخدایی با بیان این که شــورای 
نگهبان نهادی است که باید مزایای قانونی خود 
را انجام دهد گفت: آنچه که برای شورای نگهبان 
مهم است اجرای مر قانون است، نه تهدید افراد یا 
گاهی هجمه هایی که به شورای نگهبان می شود. 
وی افزود: اگر کســی خیالش راحت است که 
شرایط قانونی را دارد ما به او اطمینان می دهیم 
که فارغ از اصالح طلب یا اصولگرا یا هر گرایشی 
در شورای نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت. 
کدخدایی خاطر نشان کرد:  شورای نگهبان یک 
باشگاه سیاسی نیست که بخواهد بر اساس خط 
کش سیاســی اظهار نظر کند، شورای نگهبان 
فقط مجری قانون است و طبیعتا پاسخگو هم در 

جهت انجام وظایفش خواهد بود.

 واکنش صریح »واعظی«
 به فعالیت انتخاباتی وزرا

رییس دفتر رییس جمهور گفت: گزارش هایی 
مبنی بــر اینکه مســئولی در دولــت فعالیت 
انتخاباتی داشته باشد نداریم؛ اما رییس جمهور 
روی این مسئله بســیار حساس است. محمود 
واعظی درخصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر 
اینکه برخی نمایندگان مجلس برای انتخابات 
اسفندماه ســال جاری با برخی از وزرای دولت 
همکاری سیاسی می کنند از جمله اینکه وعده 
افتتاح پروژه های استانی می دهند، اظهار داشت:  
تاکنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده؛ اما 
وزیر یا مســئولی حق ندارد فعالیت انتخاباتی 

کند. 

کشتی »باوند« برزیل را به 
مقصد ایران ترک کرد

کشتی باوند که چند هفته به دلیل خودداری 
برزیل از تامین ســوخت مورد نیاز آن متوقف 
شده بود، سرانجام پس از دریافت سوخت، بندر 
پاراناگوآ را به مقصد ایران ترک کرد.  »ترمه« 
کشــتی دوم ایران نیز که در حــال حاضر در 
بندر »ایمبیتوبا« حضور دارد پس از بارگیری 
محموله ذرت به سوی ایران حرکت می کند. 
برزیل، تحریم های آمریکا علیه ایران را دلیل 
عدم سوخت رســانی به کشــتی های ایرانی 
عنوان کرده بود. این اتفاق در شرایطی رخ داده 
که مواد غذایی مشــمول تحریم های آمریکا 
نیست و ایران یکی از بزرگ ترین خریداران 

محصوالت کشاورزی برزیل است.

آیت ا... خاتمی
خطیب موقت نماز جمعه تهران:

عضو شورای نگهبان گفت: امروز سیستم انتخاباتی 
در ایران اســالمی یک سیستم بســیار قوی است 
چرا کــه مردم با رای مســتقیم، نماینــدگان خود 
 را انتخاب می کننــد و امکان تخلــف در انتخابات 

وجود ندارد. 
سید محمدرضا مدرســی با بیان اینکه امروز قانون 
اساسی ما یکی از قوانین بسیار خوب در دنیاست و 
ما باید دقت کنیم که در انتخابــات افرادی انتخاب 
شوند که به انقالب ضربه نزنند، افزود: امروز سیستم 
انتخاباتی کشور ما یک سیستم بسیار قوی است چرا 
که مردم با رای مستقیم نمایندگان خود را انتخاب 
می کنند و امکان تخلف در انتخابات وجود ندارد. عضو 
شورای نگهبان تصریح کرد: کسانی که شایعه تقلب 
در انتخابات آن سال را مطرح کردند، چون مدرکی 
نداشتند شایعه تقلب در انتخابات را مطرح کردند تا 
فضا را به نفع خود تغییر دهند در صورتی که ساز و 
کار انتخابات و نحوه انتخابات نشان می دهد که امکان 

تقلب وجود ندارد.

امکان تخلف در انتخابات 
وجود ندارد

عضو فقهای شورای نگهبان:

کافه سیاست

عکس  روز 

 موشک انداز سوغاتی
 در بار مسافر کویتی ضبط شد!

اداره امنیت حمل نقل آمریکا، موشک انداز موجود 
در بار مســافری کویتی را در فــرودگاه بالتیمور 
واشنگتن ضبط کرد. مســافر مذکور به مقامات 
فرودگاه گفته بود که پیش تــر در ارتش خدمت 
می کرد و قصد داشــت تا این موشــک انداز را به 
عنوان ســوغات از ســفرش به کویت با خود به 

خانه اش در جسکون ویل در ایالت تگزاس ببرد.

انگلیسدرخطقرمزارتباطیمانیست

پیشنهاد سردبیر:

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: اینکه به 
طور کلی بگویم نماز جمعه خلوت شده است، 
قضاوتی واقع بینانه نیســت و اینکه به شکلی 
کلی مطرح کنیم که نماز جمعه ها خلوت نشده 
اســت هم واقع بینانه به نظر نمی آید. آیت ا... 
ســیداحمد خاتمی افزود: من در خطبه هایم 
نگفتم که نماز جمعه خلوت شده است، گفتم 
رسانه ها از خلوت شدن نماز جمعه خوشحال 
نباشند که این ســخن، دو مفهوم دارد. این 
موضوع نباید خوشــحالی برخی رسانه ها را 
فراهم کند. وی اظهار کــرد: باید نماز جمعه 
را ســرمایه نظام بدانیم نه فرد. برخی بعد از 
سخنان من، اسم تعدادی از ائمه جمعه گذشته 
را بردند و موضوع نماز جمعه را به امام جمعه 
گره زدند.  می خواهم بگویم نماز جمعه به امام 
جمعه گره نخورده اســت گرچه امام جمعه 

می تواند در شکوه نماز تاثیر بگذارد.

 نگفتم نماز جمعه خلوت 
شده است

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

رییس کمیســیون امنیت ملی مجلــس در مورد 
حواشی ایجاد شــد در مورد دیدار با سفیر انگلیس 
گفت: انگلیس نه در محدوده دوســتان ماست و نه 
در خط قرمز ارتباطی ما قرار دارد. مجتبی ذوالنوری 
افزود: رهبر معظم انقالب همواره در بیانات خود از 
عنوان انگلیس خبیث استفاده می کنند؛ لذا هرجا 
که به ضرر منافع ملی ما باشــد ما بــه آنان میدان 
نخواهیم داد لکن به اقتضا و به تناســب منافع ملی 
و مصالح کشــور در مواردی با آنــان ارتباط برقرار 
می کنیم. ذوالنوری تاکید کرد: سفیر انگلیس چند 
هفته قبل از بنده درخواســت مالقات داشــت که 
نهایتا این مالقات در محل مجلس شورای اسالمی 
انجام گرفت و موضوعات متعــددی در این دیدار 

مطرح شد. 
وی افزود: بعضی ها ناآگاهانه و بــدون نگاه عمیق 
به تحلیل و اظهارنظر در این موضوع پرداختند در 
حالی که اصال نمی دانند اهداف، مباحث و خروجی 

چه بوده است.

انگلیس در خط قرمز 
ارتباطی ما نیست

رییس کمیسیون امنیت ملی:

وزیر امور خارجــه گفت: در برابــر انتقادات 
دل نازک نشدم ولی انتقاد با تخریب، توهین و 
افترا فرق بسیار دارد. محمدجواد ظریف درباره 
محتوای پاسخ رهبری به نامه خود در خصوص 
ســریال گاندو اظهار کرد: رهبری همیشه به 
من محبت داشتند و من وامدار محبت ایشان 
هستم، این محبت همچنان ادامه دارد و اگر 
محبت های ایشــان نبود، برخی اتفاقاتی که 
در بعضی جاها می افتد، امــکان تحمل را از 
بین می بــرد. وزیر امور خارجه در پاســخ به 
این ســوال که آیا در برابر انتقادات دل نازک 
شدید، گفت: خیر، اصال دل نازک نشدم؛ اتفاقا 
در برابر انتقادات بســیار شکیبا هستم و هیچ 
مشکلی با انتقاد ندارم. ظریف تاکید کرد: انتقاد 
با تخریب، توهین و افترا فرق بســیار دارد و 
امیدوارم این بلیه از جامعه ما برداشته شود و به 
دنبال توهین و تخریب شخصیت افراد نباشیم.

انتقاد با تخریب، توهین و 
افترا فرق بسیار دارد

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: شکایت شورای 
عالی امنیت ملی از دو نماینده)فالحت پیشــه و حضرتی( رد شد. 
محمدجواد جمالی ادامه داد: با توجه بــه توضیحات آقای الیاس 
حضرتی درباره شکایت مطرح شده از ایشان در مورد مطرح کردن 
موضوع مذاکره با آمریکا، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی صحبت های آقای حضرتی را خــالف وظایف 
نمایندگی تشخیص نداد. این نماینده در مورد شکایت از فالحت 

پیشه هم گفت: فالحت پیشــه در هیئت حضور پیدا کرد، همان 
شکایتی که از آقای حضرتی شــده بود از آقای فالحت پیشه هم 
مطرح بود. پاسخ های فالحت پیشه این بود که نظرش مذاکره نبوده 
بلکه از آن جا که آمریکا و برخی طرف های منطقه ای تنش هایی را 
در منطقه ایجاد کرده و به آن دامن می زنند، پیشنهاد ایجاد کاهش 
تنش را داده است که این به معنای مقابله با سیاست های اعالمی 
نیست. این عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: در 

نهایت هیئت نظارت صحبت های آقای فالحت پیشــه را خالف 
وظایف نمایندگی تشخیص نداد. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
این احتمال وجود دارد که دادستانی مستقال به عنوان مدعی العموم 
از فالحت پیشه و حضرتی شکایت کند یا خیر، بیان کرد: دادستانی 
می تواند این کار را انجام دهد ولی عرف بر این است که اگر هیئت 
نظارت اظهارات نمایندگان را در راستای ایفای وظایف نمایندگی 

دانست، دیگر شکایتی در دستگاه قضایی صورت نمی گیرد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان :
شکایت شورای عالی امنیت ملی از 2 نماینده رد شد

   ایران و روسیه رزمایش نظامی برگزار می کنند؛ 

تکلیف1200 هزار میلیاردی 
دولت

راه و رسم سرمایه گذاری

مخالفت رهبری با دولت 
پنهان

تندر غرور

ابراهیمشجاعی-سرپرستشهرداریتیران

آگهیمزایده
احتراماً شهرداری تیران به استناد موافقتنامه های شماره 98/100/776 مورخ 
97/04/16 و 98/100/727 مــورخ 98/4/4 و 98/100/775  مورخ 98/4/23 
شورای اسالمی شهر تیران در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین مسکونی 
و واحد تجاری واقع در تیــران اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کســب 

اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شــرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی 
به شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه 
 محرمانه شــهرداری تیران پایان وقت اداری روز دوشــنبه مــورخ 98/05/14 

می باشد.
مالف:542165

علیعسگری-شهردارگرگاب

آگهیتجدیدمناقصهعمومی
شهرداری گرگاب به استناد مصوبه شماره 5/1968 مورخ 98/4/15 شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد پشتیبانی خدمات شــهری و خدمات اداری شهرداری را به مدت یک سال از 
تاریخ 98/6/1 لغایت 99/5/31 به شــرکت های خدماتی دارای صالحیت کار و حرفه ای 
طبق نظر مراجع ذیصالح از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شرایط 

می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت اداری 
روز 98/5/24 به شهرداری مراجعه و نسبت به خرید اســناد اقدام نمایند. مهلت تحویل 
پیشنهادات تا تاریخ98/5/26 می باشد و پیشنهادات در تاریخ 98/5/27 راس ساعت 15 

بازگشائی و قرائت خواهد شد.

مالف:550428

نوبتدوم

نوبتاول

شهرداریاردستان

آگهیمزایده

شهرداری اردستان در راســتای اجرای مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
مورخ 98/05/14 جهت اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری اردستان مراجعه نموده و یا از طریق سامانه شهرداری اردستان مدارک را دریافت نموده و پس 

ازتکمیل مدارک قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
1- مزایده بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری جهت انجام عملیات تفکیک پسماند خشک در مبدا و تفکیک و دفن اصولی زباله در مقصد در قالب اجاره یکساله 

مرحله اول.
مالف:546202

نوبتدوم

علیرضا کریمیان
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۸۰ درصد زنجیره فوالد بومی سازی شده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

ست پیاله وپیش دستی

معاون آبخیزداری اصفهان اعالم کرد:
اختصاص ۵۵ میلیارد تومان برای 

طرح های آبخیزداری اصفهان
معاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه بهار 
امســال بیش از ۹۰ درصد بندهای آبخیزداری 
آبگیری شد، گفت: امســال ۵۵ میلیارد تومان از 
سوی صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های 
آبخیزداری در اصفهان اختصاص یافته اســت. 
ابوطالب امینی با اشــاره به اینکه اصفهان یکی 
از سه استان نخست کشــور در توسعه بندهای 
آبخیزداری اســت، اظهار کرد: با توجه به اقلیم 
خشک و نیمه خشــک کشــور، تغییرات آب و 
هوایی، مســئله فرســایش خاک، بارندگی های 
نامتقارن به ویژه در ســطح اســتان اصفهان به 
منظور افزایش بهره وری این منابع، در ۲۰ سال 
اخیر طرح های آبخیزداری توســعه یافته است. 
امینی با بیان اینکــه هفت پــروژه دیگر نیز در 
نیمه دوم مردادماه به پیمانکاران واگذار خواهد 
شد، اظهار کرد: برای همه شهرستان ها به غیر از 
فالورجان، خمینی شهر و نطنز پروژه آبخیزداری 
تعریف شده است. فریدونشهر و ســمیرم نیز با 
توجه بــه اینکه در منطقه زاگرس قــرار دارد، از 
اهمیت بیشتری برخوردار است که در سال جاری 

سه پروژه برای آن منطقه تعریف شده است.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خبرداد:

توزیع ۵۵00 تن شکر طی چند 
روز گذشته در اصفهان

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: در حــال حاضر اصفهان 
مشکلی برای تامین شــکر ندارد و طی چند روز 
گذشته حدود 3 هزار تن شکر برای مصرف مردم 
و ۲۵۰۰ تن نیز در واحدهــای تولیدی صنفی و 
صنعتی توزیع شده است. اســماعیل نادری، در 
خصوص گالیه برخی واحدهای صنفی از کمبود 
شــکر در بازار و صحبت هایی مبنــی بر افزایش 
نرخ شکر، اظهار کرد: اگر بنا بر افزایش نرخ شکر 
باشد، دولت در این خصوص باید تصمیم گیری 
کند. وی با بیــان اینکه نرخ شــکر در اصفهان 
همانند بقیه مناطق کشور اســت، افزود: قیمت 
شــکر فله ای برای مصرف کننده 34۰۰ تومان و 
شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی 4۰۰۰ تومان است. 
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان در خصوص وضعیت استان در 
تامین شــکر، اظهار کرد: هر واحد صنفی که به 
اتحادیه مراجعه کند، می تواند سهمیه شکر خود 
را دریافت و توزیع کند. وی اضافه کرد: واحدهای 
صنفی شهر زیر نظر ســه اتحادیه عطار و سقط 
فروش، اتحادیه خواربار و اتحادیه فروشــندگان 
مواد غذایی اســت و این صنف ها سهمیه خود را 
دریافت و اکنون در حال توزیــع در بین اعضای 
خود هستند، همچنین سهمیه شکر اتحادیه های 

پولک و نبات و شیرینی و گز داده شده است.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری 
اطالعات وزارت صنعت:

شرایط اعطای مجوز استخراج 
»رمز ارزها« وارد فاز نهایی شد

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از در حال تدوین 
بودن دستورالعمل اعطای مجوز استخراج رمز ارز، 
خبر داد. فرزاد اسماعیل زاده با بیان این مطلب، 
افزود: با توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز 
در هیئت دولت و فراگیرشدن استخراج رمز ارز و 
مراجعات متعدد در خصوص ارائه مجوز قانونی به 
وزارت صمت و پس از انجام جلسات و بررسی های 
متعدد در کمیسیون های مربوطه، اعطای مجوز 
فعالیت برای اســتخراج رمز ارز، بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قــرار گرفت. وی ادامه 
داد: با توجه بــه نیاز این کســب و کارها به برق 
و پهنای باند مناســب، باید تاییدیه های الزم از 
وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دریافت شود. همچنین الزم است تجهیزات مورد 
نیاز دارای برچســب انرژی و از تجهیزات به روز 
در این زمینه باشــند. همچنین از جمله شرایط 
دریافت این مجوز، فعالیت شــخصیت حقوقی با 
موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطالعات و جذب 
متخصصین این حوزه است. مدیرکل دفتر توسعه 
و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل 
اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین 
اســت که پس از تکمیل و تصویب، اطالع رسانی 

خواهد شد.

 ست پیاله و پیش دستی 
پرانی طرح هندوانه مدل 112 

 64,000
تومان

 ست پیاله و پیش 
دستی مدل 01212 

 720,000
تومان

ست پیاله و پیش دستی چینی

 159,000
تومان

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه امروز عدد خطر فقر 
باالی ۲ میلیون تومان است، گفت: دستمزد کنونی کارگران حتی 
یک چهارم هزینه سبد زندگی آنها را مطابق استانداردها تامین 
نمی کند. اصغر برشان با تاکید بر اینکه متاسفانه افزایش قیمت ها 
در بازار تنها از نرخ دالر تبعیت نمی کنــد، افزود: به عنوان مثال 
اگر نرخ دالر از 16 به 13 هزار تومــان کاهش یابد، انتظار تعدیل 

قیمت ها وجود دارد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاده؛ بلکه اوضاع بدتر 
شده و بهای کاالهای اساسی ســبد خانوار سیرصعودی داشته 
است. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه کمبود برخی 
اقالم از جمله دارو و دیگر کاالهای ضروری بعد از گذشــت چند 
ماه احساس می شــود، گفت: متاسفانه از ســال گذشته تاکنون 
مزدبگیران و بــه خصوص جامعه کارگری تاوان از دســت رفتن 

قدرت خرید خود را می دهند.
 وی با بیان اینکه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران 
تنها ســالی یک بار تشکیل جلســه می دهد، اظهار کرد: با توجه 
به جهش نرخ تــورم، نمایندگان کارگــران در خصوص افزایش 
دستمزد کارگران، در این شورا تقاضای جلسه کردند که هنوز این 

جلسه تشکیل نشده است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:
هزینه سبد زندگی کارگران چهار برابر دستمزد آنهاست

تولید دخانیات، واردات کاغذ سیگار با ارز دولتی، 
رشــد چند برابری مجتمع های دخانیات ... تنها 
بخشی از ماجرا و تراژدی دخانیات در ایران است. 
در حالی کــه ایــران از همه طــرف در محاصره و 
تحریم قرار دارد، دخانیات نه تنها مشــمول این 
تحریم ها نیســت و به صورت رســمی برندهای 
آمریکایی در داخل تولید می شود؛ بلکه کشورهای 
خارجی نیز در این بخش سرمایه گذاری کرده و در 

حال توسعه آن هستند.
 تحلیل داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال نشان می دهد 
بخش دخانیات با بیشترین جذب سرمایه خارجی 
رو به رو بوده است و استان هایی که این سرمایه ها 
را جذب کرده اند، در صدر لیست سرمایه گذاری ها 
قــرار گرفته اند. بر این اســاس بیشــترین میزان 
جذب ســرمایه به ترتیب در بخــش محصوالت 
توتون و تنباکو، محصوالت غذایی و آشــامیدنی و 

محصوالت فابریکی )پارچه( صورت گرفته است.
شــاید این روزها با توجه به تشــدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران و خروج برخی از سرمایه گذاران 
خارجی، موضوع جذب سرمایه های خارجی بحث 
برانگیز و جای ســوال و ابهام را در اذهان عمومی 

ایجاد کرده باشد.
 حالســوالی که ممکن اســت ذهن بســیاری از 
افراد را بــه خود درگیــر کند، این اســت  که در 

این شــرایط سرسختانه 
چطور می توان شــرکای 
تجــاری خارجــی را به 
سرمایه هایشــان  ورود 
تشــویق و ترغیب کرد؟ 
ســرمایه گذاران خارجی 
چه توجیهــی برای ورود 
سرمایه هایشــان آن هم 
در بخش دخانیات دارند؟

طبق برآوردهای انجام شده مصرف توتون طی 1۰ 

سال گذشته در کشور از 
دو هزار تن بــه 1۰ هزار 
تن رسیده است. هر چند 
که این آمار بسیار نگران 
کننده و وحشــتناک به 
نظر می رسد؛ اما باید این 
واقعیــت را پذیرفت. این 
بازار پر سود خارجی ها را 
برای سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت مجاب 
کرده است. بر اساس شواهد، سهم شرکت JTI از 

بازار دخانیات ایران کمی بیش از ۵۰ درصد است.
این شــرکت متعلق به ژاپن است. در سال ۲۰۰۲ 
شرکت ژاپنی JTI توانست بیشترین سهم از بازار 
دخانیات ایران را در دســت بگیرد. این شــرکت 
در ســال ۲۰۰۲ شــرکت تابعه خود را در ایران و 
بزرگ ترین مجتمع تولیــدی کاالی دخانی را در 
استان گیالن تاسیس کرد؛ بعد از آن نیز این واحد 
صنعتی برای توسعه اقدامات تولیدی خود به سمت 
شمال غربی ایران و در اســتان زنجان کوچ کرد. 
تجارت سیگار ژاپنی ها در ایران در سال های اخیر 
رشد هم داشته است. در دو سال گذشته، ژاپنی ها 
با ســرمایه 1۵۰ میلیون یورویی توانستند واحد 
تولید سیگار با برندهای َکمل، وینستون و … را در 
کشور تولید کنند. برخی معتقدند که این دو برند 
متعلق به کشور آمریکاست؛ در حالی که سهامدار 
اصلی این دو برند سیگار، یک فرد ژاپنی است که 

این برند را از آمریکایی ها خریداری کرده  است.
 حاال در زمان تشدید تحریم ها، ترغیب به توسعه 
ســرمایه گذاری در حوزه دخانیات و تولید سیگار 
شده اند. نکته قابل توجه اینکه ایرانی ها از تولیدات 
و ســرمایه گذاری ژاپنی ها هیچ ســهمی ندارند 
بر اســاس اعالم ســازمان صنعت معدن و تجارت 
ژاپنی ها برای تولید ســیگار نه قصــد همکاری با 
بخش خصوصی ایران و نــه دولتی ها را دارند؛بلکه 
خودشان مستقل شروع به کار کرده اند. به عبارت 
دیگر صفر تا 1۰۰ امور تولیدی به عهده خودشان 

است.

مانور چشم بادامی ها در بازار دخانیات
  جزئیاتی تکان دهنده از تولید و سرمایه گذاری ژاپنی ها در صنعت دخانیات ایران؛ 

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: در حال حاضر پنج هزار و64۷ معدن فعال در کشور داریم که 
بیشتر این معادن در اصفهان و کمترین آن در البرز قرار دارد؛ به طوری که چهار هزارو 4۹6 معدن غیر فعال در کشور 
وجود دارد. جعفری گفت: هم اکنون 3/۹۸ درصد از معادن کشــور کوچک مقیاس هستند و ۸۵ درصد اشتغال بخش 
معدن دست آنهاست. وی ادامه داد: طرح احیا و فعال سازی معادن چند رکن دارد که شامل سرمایه گذار، سرمایه پذیرو 
انجمن های تخصصی است، نقش دولت در این طرح تسهیل کننده و کمک کننده بوده؛ به طوری که فضا برای احیا و 
فعال سازی معادن راکد کوچک فراهم شود. یکی از اقداماتی که در طرح احیای معادن کوچک مقیاس صورت گرفت 
نقش آفرینی متقابل بین معادن کوچک و بزرگ است؛ به طوری که طرفین حمایت های ۲ سویه از یکدیگر داشته باشند.

وجود بیشترین معادن 
فعال در اصفهان

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران مطرح کرد: خبر

 

حدود ۸۰ درصد از قطعات فوالدســازان در کشور ساخته و تامین 
می شود، از این رو می توان ادعا کرد که این صنعت، بومی سازی شده 
اســت و تولیدکنندگان نیازهای خطوط خود را در کشــور تامین 

می کنند. 
مرتضی شــیرین پور، مدیر تحقیقات و توسعه شــرکت ذوب آهن 
اصفهان درباره بومی سازی شــرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: 
بومی سازی، اولویت شــرکت ذوب آهن اصفهان بوده و این شرکت 
برنامه ها را به گونه ای پیش برده است تا هیچ گاه خط تولید متوقف 
نشود و برای 3 ســال آینده نیز قطعات کارخانه تامین شده است. 
در کل ذوب آهن اصفهان برنامه ریزی بــرای کاالهایی را که امکان 
ساخت آن در کشور موجود اســت، انجام داده است. شیرین پور در 
ادامه خاطرنشان کرد: البته همچنان تامین برخی قطعات وابسته به 
خارج از کشور است؛ برای نمونه برخی از نسوزهای خاص یا قطعاتی 
مانند بلبرینگ ها که ســاخت آنها در داخل ممکن نیست یا هزینه 

ساخت آنها باال خواهد بود.
 وی در پاسخ به این پرســش که ریسک بومی سازی تامین قطعاتی 
که برای نخستین بار آزمایش می شــوند را تا چه اندازه می پذیرید؟ 
عنوان کرد: به طور معمول ریســک ها تعریف شــده هستند و سعی 
ما این اســت که ریســک های قابل قبول را بپذیریم؛ به گونه ای که 
خط تولید ما را تحت الشــعاع قرار ندهند. بــرای پذیرش قطعات 
جدید، آزمایش هایــی روی آنها انجام می دهیــم و پس از تایید، از 
آنها اســتفاده می کنیم. مدیر تحقیقات و توسعه شرکت ذوب آهن 

اصفهان همچنین در پاســخ به این پرســش که نمایشــگاه های 
بومی سازی تا چه اندازه می توانند به رشد بومی سازی صنایع کشور 
کمک کنند، گفت: نمایشــگاه های بومی ســازی می توانند فرصت 
مناســبی باشــند تا واحدها توانمندی ها و نیازمندی های خود را 
به نمایــش بگذارندوخألهایی که در زنجیره صنعــت وجود دارد، 

پرشــود و تولیدکنندگان داخلی فرصت ابراز وجود داشته باشند. 
شیرین پور در پاسخ به این پرسش که شــرکت ذوب آهن اصفهان 
چه دستاوردهایی در راستای بومی سازی برای سایر واحدها دارد؟ 
عنوان کرد: ذوب آهن، شرکتی است که بخش عمده ای از نیازهایش 
را تامین می کنــد. کارگاه های ریخته گــری، مکانیکی و تعمیراتی 
دارد که می تواند ظرفیت های خالی این بخش ها را در اختیار سایر 
واحدها قرار دهد؛ قطعات و تجهیزات پیچیده ای را در داخل شرکت 
به تولید رسانده و توانســته این توانمندی را در اختیار شرکت های 

دیگر قرار دهد یا به آنها مشاوره بدهد. 
وی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین مشکالت بومی سازی کشور 
چیســت؟ عنوان کرد: در ابتدا باید معیارهــای پذیرش قطعات در 
داخل تعریف و تایید شود و پس از تعریف شدن آنها، تامین کنندگان 
یا سازندگان توانمند شناسایی شده و قطعات به وسیله آزمایش هایی 
تایید شــوند و درنهایت مورد اســتفاده قرار بگیرند. در این راستا 
ممکن است توانمندی ها یا آزمون های نهایی آنها به درستی تعریف 
نشده باشد. مدیر تحقیقات و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان در 
پاسخ به این پرسش که آیا بانک اطالعاتی بومی سازی وجود دارد، 
عنوان کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان بانک اطالعاتی بومی سازی 

را روی سایت خود فعال کرده است. 
البته جای یک بانک اطالعاتی قوی که عوامل مورد نیاز کل زنجیره 
صنعت را درنظر بگیرد، خالی اســت؛ چراکه ایــن بانک اطالعاتی 

توانسته به تولیدکنندگان کمک بسیاری کند.

فوالدسازان، پیشگامان تامین نیاز خود از داخل هستند؛

 ۸0 درصد زنجیره فوالد بومی سازی
 شده است

 ژاپنی ها با سرمایه ۱۵۰ میلیون 
یورویی توانستند واحد تولید 

سیگار با برندهای َکمل، وینستون 
و … را در کشور تولید کنند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:
توزیع عادالنه آب صورت نمی گیرد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: مقدار برداشت تمامی صنایع استان از رودخانه زاینده رود 
۲۰۰ میلیون متر مکعب و میزان برداشت آب به وسیله این نیروگاه از رودخانه ۵4۰ لیتر بر ثانیه است. اسفندیار 
امینی گفت: همچنان شاهد احداث در حریم و بستر رودخانه توسط شرکت نیروگاه برق هستیم، چرا با وجود 
ارسال اخطاریه های قانونی، قانون توزیع عادالنه آب توسط شرکت آب منطقه ای برای نیروگاه از سال ۹6 تا ۹۸ 
هیچ اقدامی از سوی مدیران مجموعه انجام نگرفت و ساخت و سازها در آن افزایش پیدا کرد و حتی مادی نایج 
که معبر حقابه کشاورزان منطقه دستگرد خیار واقع در غرب اصفهان هست نیز کامال تصرف شده است. در این 
ارتباط جلساتی با نمایندگان این نیروگاه برگزار شده و جلسات دیگر با حضور مسئوالن نیروگاه همچنین شرکت 

آب منطقه ای برگزار می کنیم تا طی ۷۲ ساعت مشکالت رخ داده برطرف شود و به یک جمع بندی برسیم.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
شناسایی ۱0۹ نقطه حادثه خیز در استان اصفهان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: 1۰۹ نقطه پر حادثه در استان اصفهان 
شناسایی شده که بی خطرسازی 6۷ نقطه از این تعداد، نیازمند اختصاص اعتبارات کشوری است. فرزاد دادخواه اظهار 
کرد: مسئوالن محلی برای رفع مشکل پیچ خطرناک و وضعیت جاده روستایی تندران اقدام به آزادسازی محورهای 
حاشیه ای آن کرده اند؛ اما الزم است با اختصاص اعتبارات بیشتر وضعیت این پروژه بهبود پیدا کند. وی با تاکید بر 
ضرورت برنامه ریزی برای رفع چالش های راهداری، خاطرنشان کرد: مسیر روستایی تندران جزو 6۷ نقطه پر حادثه 
ملی قرار گرفته و با توجه به حجم باالی ترافیک خودرویی آن، باید مشکل آن در کوتاه ترین زمان رفع شود. دادخواه 
ادامه داد: بودجه ســازمان راهداری و حمل و نقل برای رفع چالش های جاده ای کافی نیست و برای جبران آن به 
اعتبارات محلی نیاز است، وضعیت اعتباری و توزیع قیر هم به گونه ای نیست که کارهای عمرانی با سرعت انجام شود.

 بــرای اولیــن بــار در جهان؛
ماشین حسابی که همه محاسبات 

شما را می خواند!
با زبان سلیس فارسی کامال واضح
همــه مــا وقتــی می خواهیم 
محاسباتی انجام بدهیم چه چهار 
عدد را با هم جمع کنیم چه یک 
فاکتور بلند از خریدهایمان را یا 
حتی محاسبات پیچیده را؛ همه 
به سراغ ماشین حساب می رویم!

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

نقش سامانه های فروش در 
شفاف سازی اقتصادی و مالیاتی

با توجه به شرایط کنونی و اهمیت بسیار زیاد 
افزایش درآمدهای غیرنفتی برای کشورمان، 
چاره ای جــز تاکید بر پاکیــزه ترین درآمد 
در دســترس؛ یعنی مالیات، به ویژه مالیات 
بر ارزش افزوده که شــفاف ترین آنهاست، 
باقی نمی ماند و از آنجایی که اجرای هرچه 
مثبت و موثرتر مالیات بر ارزش افزوده، عمال 
با استفاده از صندوق فروش توسط مشاغل 
ممکن خواهد بود؛ لذا توسعه این سامانه باید 
به عنوان یک ضرورت همگانی، به ویژه برای 
شمار کثیری از مشاغل خرده فروش سراسر 
کشور، تلقی شود.ســامانه صندوق فروش، 
ســامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا 
پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی 
یا نرم افزار کاربردی که به اختصار »تجهیزات 
مشابه« نامیده می شوند، شامل سخت افزار 
و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان 
امور مالیاتی -که حداقــل قابلیت الزم برای 
ثبت اطالعات فــروش کاال و خدمات واحد 
کسب و کار را دارد- است. این سامانه براساس 
استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که 
توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های 
ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت، معدن 
و تجارت تعیین می شود، طراحی و مدیریت 
می شود. صندوق فروش انواع مختلفی دارد 
که هرحرفه، متناســب با نوع فعالیت خود 
و میزان بودجه اش، مبــادرت به انتخاب و 
خرید آن می کند؛ بنابراین به خوبی روشــن 
است که صاحبان مشاغل مختلف با هر میزان 
بودجه مــی توانند به راحتی از این وســیله 
ارزشمند اســتفاده کنند و کارهای خود را با 
رونق بیشتری به پیش برده و از سردرگمی 
و خســتگی در امور خود به نحو چشمگیری 

بکاهند.

مرضیه محب رسول
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فناوری

هواوی برای گوشی های 
پایین رده خود تراشه تولید 

خواهد کرد
 وعده های رییس جمهور ایاالت متحده، هیچ تغییری 
در وضعیت هواوی ایجاد نکرده؛ اما گزارش ها نشان 
می دهد استفاده شرکت چینی از تراشه های بومی 
خود در حال افزایش است. هواوی یکی از شرکت های 
انگشت شمار تولیدکننده گوشی های هوشمند است 
که بیشترین قسمت تراشه مصرفی خود را می سازد. 
حاال به نظر می رسد شــرکت چینی قصد دارد پا را 
فراتر بگذارد و تعداد بیشتری از گوشی های خود را با 
پردازنده های بومی های سیلیکون تولید کند. نشریه 
اینترنتی DigiTimes با اشاره به منابع مطلع در 
زنجیره تامین گزارش می دهد که هواوی قصد دارد 
در نیمه دوم سال، ۶۰ درصد از گوشی های خود را با 
پردازنده های های سیلیکون روانه بازار کند. در حال 
حاضر نیز تمامی گوشــی های پرچم دار و میان رده 
هواوی با پردازنده های ساخت خود شرکت به بازار 
عرضه می شوند. این اخبار به دنبال ممنوعیت های 
تجاری ایاالت متحده علیه هواوی منتشر می شود 
که منجربه توقف عرضه محصوالت به شرکت های 
چینی توســط کوالکام شــد. پس تصمیم هواوی 
مبنی بر ساخت تعدادی بیشتر از تراشه های بومی، 
بهترین دیوار دفاعی است که این شرکت می توانست 

در برابر ممنوعیت های آمریکا برپا کند.

سامسونگ، موبایلی با 
سه نمایشگر را ثبت کرد

سامسونگ حق امتیاز اختراع دســتگاهی را ثبت 
کرده که دارای سه نمایشگر است و می توان آن را به 
سمت چپ یا راست چرخاند. در همین راستا شرکت 
کره ای سامســونگ حق امتیاز اختــراع جدیدی 
برای موبایلی با ۳ نمایشــگر ثبت کــرده که روی 
یکدیگر قرار می گیرند. سامسونگ در آگوست سال 
گذشــته این حق امتیاز را ارائه کرده که در مارس 
سال جاری ثبت شده است. رندر وب سایت »لتس 
گو دیجیتال«)LetsGoDigital( نشان می دهد 
هریک از ۳ بخش موبایل دارای یک نمایشگر هستند. 
در بخش پایینی دستگاه یک واحد میانی همچنین 
یک میله فلــزی وجود دارد که ســه بخش را کنار 

یکدیگر نگه می دارد.

تکنولوژی

سامسونگ، موبایلی با سه نمایشگر را ثبت کرد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

ارائه کولر جیبی سونی به بازار
شرکت ســونی، یک سیســتم تهویه قابل حمل 
عرضه کرده که به کاربران کمک می کند با توجه 
به اینکه در کدام فصل از سال هستند، خود را گرم 
یا سرد کنند. این دستگاه که Reon Pocket نام 
دارد، سیستم تنظیم دمایی را در اختیار کاربر قرار 
می دهد که وی می توانــد آن را درون لباس خود 
جای دهد. دستگاه توسعه داده شده توسط شرکت 
سونی با توجه به دمای هوا، سیستم گرم کننده و 
خنک کننده ارائه می دهد؛ کاربــران با توجه به 
اینکه در چه فصلی از ســال هســتند، می توانند 
از این دستگاه اســتفاده کنند. براساس آنچه که 
سونی اعالم کرده، عملیات فعال و غیرفعال سازی 
دســتگاه از طریق یک نرم افزار گوشی هوشمند 
صورت می گیرد. سونی با تهیه یک سیستم تهویه 
قابل حمل که اندازه یک کارت بانکی اســت، از 
صرف هزینه های زیــاد جلوگیری به عمل آورده 

است.

چگونه سرعت رایانه خود را تا 
۳۰ برابر افزایش دهیم؟

باال بردن سرعت سیستم های کامپیوتری، دغدغه 
بســیاری از افراد اســت که این اتفــاق به کمک 
تجهیزات هوشمند انجام می شــود. بسیاری در 
گذشته فکر می کردند که اســتفاده از رم هایی با 
حجم باال می تواند سیســتم رایانه ای را ســرعت 
ببخشــد؛ اما به تازگی مخترعان موفق به تولید 
وسایل جانبی شــده اند که ســرعت باالیی دارد 
و ســرعت کامپیوتر شــما را تا ۳۰ برابر افزایش 
می دهد. هرچه ســن رایانه باال برود، سرعت آن 
پایین می آید؛ اما عــوض کردن قطعات کامپیوتر 
می توانــد بهترین گزینه برای باالبردن ســرعت 
سیستم های رایانه ای باشد؛ جایگزینی که به بودجه 
هنگفت احتیاج ندارد و سریعا انجام می شود. باال 
بردن حجم رم سیستم ها آن قدر که باید سرعت 
 SSD را بهبود نمی بخشد؛ اما به کمک حافظه های
می توان سرعت سیستم خود را باال برد. به عبارتی 
دیگر پر بودن حافظه می توانــد منجر به کاهش 
ســرعت عملکرد سیستم شــود و از طریق نسل 
جدید حافظه ها می توان این مشــکل را برطرف 
ساخت. همچنین خنک نگه داشتن سیستم های 
کامپیوتری هم از دیگر عوامل مهمی است که منجر 
به افزایش رایانه ها می شود؛ آسیب دیدن فن های 
به کار رفته در کیس کامپیوتر حرارت سیستم را 
باال برده و ســرعت را پایین می آورد. ویروس ها و 
بدافزارها از جمله عوامل مهــم تاثیرگذار در کند 
شدن سیستم هاهستند؛ نصب یک ویروس کش 

قوی روی رایانه برای تمام سیستم ها مهم است.

نرم افزارها و اپلیکیشن ها این روزها طرفداران 
خود را دارنــد تقریبا برای هــر کار و فعالیتی 
می توان یک اپلیکیشن کاربردی پیدا کرد؛ اما 
برخی از این برنامه های اندرویدی در نوع خود 
جالب توجه است. در ادامه به بررسی برخی از 
جالب ترین این اپلیکیشن ها خواهیم پرداخت.

آفتابه
آفتابه، یکی از محبوب ترین نرم افزارهاســت. 
این برنامه که ابتکار ســه دانشجوی رشته های 
فنی است، خیلی سریع به یک بازی پرطرفدار 
تبدیل و بیــش از یک ونیم میلیــون بار دانلود 
شد. ایده طراحی این افزونه برگرفته از صفحه 
غلط نامــه دهخــدا در فضای مجازی اســت. 
طراحان ایــن افزونه درباره اســم متفاوت این 
برنامه هم استدالل جالبی دارند: »پس زمینه 
بازی، طرح یک خورشــید است و آفتابه؛ یعنی 
اینکه آفتاب هست! عکس آفتابه توی لوگو هم 
برای فان بودن برنامه بود!« شیوه این بازی به 
گونه ای اســت که در مرحله از آن باید عبارتی 
تقریبا بی ربــط از روی عکس هر مرحله حدس 
زده شــود. درتوضیحات این برنامه آمده است: 
»با خرید ســکه می توانید در مراحل راهنمایی 
بگیرید و راحت تر بازی کنید. همچنین با خرید 
ســکه درون بازی از سه دانشــجوی پر انگیزه 
تازه کار حمایت می کنیــد.« گرچه دانلود این 
افزونه ابتدا رایگان بوده و هیــچ منفعتی برای 
سازندگان آن نداشته است؛ با گسترش سریع 
آن و درواقع خریداری شدن سکه های بیشتر، 

اوضاع این دانشجویان هم کم کم بهتر شد!
گالب به روتون!

بارها شده اســت که برای پیدا کردن سرویس 
بهداشتی ساعت ها سرگردان بوده اید. این کار 
به خصوص در زمان مســافرت می تواند بسیار 
عذاب آور باشد. اپلیکیشــن گالب به روتون به 
راحتی نزدیک ترین ســرویس بهداشتی را به 
شــما نشــان می دهد. این افزونه هم به صورت 
جی پی اس، آدرس نزدیک ترین محل سرویس 

بهداشتی را به مشتریان خود نشان می دهد!
سوت بزن عکس می گیره!

این برنامــه هم ترفندی برای راحت تر شــدن 

فرآیند عکس سلفی گرفتن است! با این افزونه 
افراد می توانند به واسطه تنها سوت زدن از خود 
و دیگــران عکس بگیرند. ایــن افزونه امکانات 
جالب دیگری مثل انتخاب محل ذخیره سازی 
عکس، امکان عکســبرداری بــا دوربین جلو و 
عقب، داشــتن کادر تشــخیص چهره، امکان 
تغییر کیفیت و رزولوشن عکس و … را هم در 

اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
اخبار مذاکرات هسته ای

آنقدر موضوع هسته ای حساس و شاید جذاب 

شــده اســت که در کنار افزونه های تفریحی، 
افزونه هــای خبری هــم در این ســایت یافت 
می شود. افراد با نصب این برنامه می توانند، هر 
لحظه اخبار مذاکرات هسته ای را دنبال کنند. 
این برنامه اخبار مرتبط به مذاکرات هسته ای را 
استخراج و طبقه بندی می کند و در اختیار افراد 
می گذارد؛ البته ایــن افزونه تولید کننده اخبار 
نیســت و از مطالب ســایر منابع و خبرگزاری 

استفاده می کند.
روح یاب

شــاید عجیب باشــد؛ اما چندین اپلیکیشــن 
روح یاب تاکنون طراحی و ارائه شــده اســت. 
هر چند این اپلیکیشن ها صرفا تفریحی است؛ 
اما اگر به مســائل ماورالطبیعــه عالقه دارید؛ 
می توانید بــا نصب این اپلیکیشــن، روح های 

اطراف خود را شناسایی کنید.
نذری یاب

در توضیحــات این افزونــه آمده اســت: »با 
اپلیکیشــن تلفن همراه نذری یــاب می توانید 
نذری های شــهر خود را ببینید و با اســتفاده 
از جســت وجوی پیشــرفته و موقعیت یاب به 
نزدیک ترین محلی کــه در آن نذری می دهند 
مراجعه کنید« این افزونه هدف خود را خدمت 
به عــزاداران حســینی می دانــد و از بقیه هم 
می خواهــد تا با ثبــت اماکــن نذری هایی که 

می شناسند، آنها را یاری کنند!
همسریاب

این افزونه هم در راستای کمک به پیدا کردن 
همسر مناسب و عالقه مند ساختن وی به خود 
طراحی شده اســت! این اپلیکیشن دارای دو 
بخش است: بخش اول یک تست کامال رایگان 
اســت که به افراد می گوید که آمادگی ازدواج 
دارند یا خیر؟ بخش دوم هم شــامل 21 مقاله 
در خصوص ازدواج است که افراد را راهنمایی 
می کند چگونه همسر مورد نظر خود را بیابند و 

حتی او را به خود عالقه مند سازند!
موجودی به نام مادر شوهر

این افزونــه جالب هم در جهــت بهبود روابط 
عروس و مادرشــوهر طراحی شــده اســت. 
آرمان ایــن افزونه برقــراری صلــح و صفا در 
خانواده هاست. این افزونه برای رسیدن به این 

آرمانش شامل بخش های مختلفی است.
دعای جلب محبت معشوق

این افزونــه هم از پرطرفدارترین ها محســوب 
می شود. این افزونه به وسیله جمع آوری ادعیه، 
با هدف جلب محبت و توجه معشــوق طراحی 
شــده اســت! این افزونه هم ادعا می کند که 
با اســتفاده از آن افــراد می تواننــد به راحتی 
 دلربا باشــند و مــورد توجــه معشــوق قرار

 بگیرند!

عجیب ترین نرم افزارهای اندروید ایرانی

مزایده
5/61 شــماره: 980627 اجرا - تاریخ:1398/04/30، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 980627 له آقای عبدالعلی نعمتی علیه خانم 
سهیال سرائیان به خواســته مطالبه مبلغ 327/570/000 ریال به عنوان اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی که در روز مزایده محاسبه 
می گردد در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری پژو پارسTU5 به رنگ سفید روغنی 
مدل 1392 به شماره انتظامی ایران 67-291 ب 26 را از طریق مزایده به فروش رساند 
خودرو از نظر وضعیت اطاق سالم ، آثار خراشیدگی ها قابل رویت ، الستیک ها فرسوده شده 
و به دلیل توقف طوالنی در پارکینگ باطری فاقد کارایی می باشد که کارشناس رسمی 
دادگستری ارزش آن را 430/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ 
شنبه 1398/06/02 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی 
پارکینگ حجت خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی 
است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 545170  دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر)315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/62 شــماره: 652/98 حل11 ، مرجع رســیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 08:45 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1398/06/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رسول توکلی، 
نام پدر: علی ، نشــانی: خانه اصفهان میدان ماهفرخی خ امید شــرقی بن بســت بهنام 
منزل سوم سمت راســت ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی مهوری ، 
نام پدر: غالمعلی ، خواســته و بهای آن: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسات 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 546552 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)210 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/63 شماره: 3684/97 حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: احمد سبحانی 
فر ، نام پدر: علی ، شغل: آزاد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: محمد رضایی فرد ، با وکالت آقای عباس مهرابی ، نام پدر: رجبعلی ، شــغل: 
آزاد ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ خ کانال انبار ســیمان عمادیـ  وکیل: خمینی شهر 

سه راه معلم، محکوم به:به موجب رای شــماره 158 تاریخ 98/02/03 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
پرداخت و حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت 
در حق صندوق دولــت ضمنًا در اجرای حکم تبصره 2 مــاده 306 رعایت گردد. ماده34 
قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 مزبــور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 546548   
 ایمان  بختیاری قاضی شــعبه دوم شــورای حــل اختالف خمینی شــهر  )240 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

5/64 شماره: 2503/97 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-شرکت 
آتیه فراز ماندگار 2-خاطره کاروان ، نشانی: 1و2-مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له: نام و نام خانوادگی: حمید قدیری ، با وکالت آقای عباس مهرابی، نشانی: خمینی شهر 
ســه راه معلم مجتمع آوا ط2 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 172 تاریخ 98/02/08 
حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهرکه قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 55/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/675/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک 97/09/01 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
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: 546547 مصطفی  زیبایی فر قاضی شــعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر  )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/65 شماره: 664/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/06/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمیــد قدیری ، نام پدر: 
محمدمهدی ، نشانی: خمینی شــهر خ کهندژ خ ماربین انبار سیمان عمادی ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نــام خانوادگی: عباس آریایی فر ، نام پدر: محمد ، خواســته و بهای آن: 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه دو فقره چک به انضمام کلیه 
خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خســات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 546553 رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)206 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/66 شماره: 167/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/06/12 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد رضایی فرد ، 
نام پدر: رجبعلی ، با وکالت آقای عباس مهرابی ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ خ ماربین 
انبار سیمان عمادی ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: رضا صالحی ، نام پدر: 
احمدقلی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال و خسارات دادرسی و 
حق الوکاله وکیــل ، دالیل خواهان: چک و گواهی آن ، گــردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 546554 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )201 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/67 شماره: 718/96 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: لطف اله 
سلطانی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: قرض 
الحسنه حضرت حجت ، با وکالت خانم فاطمه بهمن زیاری، نشانی: خمینی شهر خ مدرس 
قرض الحســنه حجت، محکوم به:به موجب رای شــماره 555 تاریخ 97/04/09 حوزه 
یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت سیصد 
و پنجاه و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/15 لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای 
صادره غیابی می باشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت 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: 546645  ایمان  بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی 

شهر  )223 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/68 شماره: 565/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/06/26 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی صرامی فروشانی ، نام 
پدر: مرتضی ، نشانی: خمینی شهر خ طالقانی روبروی پمپ بنزین پشت ایستگاه اتوبوس 
موبایل سحر ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سعید پریشانی فروشانی ، نام 
پدر: حسن ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 546647 
رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)182 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/69 شــماره: 339/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:15 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1398/06/26 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضا محب 
محمدی ، نام پدر: مصطفی ، نشانی: شــهرک صنعتی محمودآباد خ34 سنگبری خلیج 
فارس ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی دســتان زند پور ، نام پدر: 
خســرو، 2- نام و نام خانوادگی: فرهاد نادی ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 547533 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/70 شماره: 847/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/06/17 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابراهیم شــاهین ، نام پدر: 
حسین، با وکالت آقایان هاشمیان و دری ، نشانی: خمینی شهر خ ش مدنی غربی چهارراه 
محمدی مجتمع آفتاب واحد2 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: قدرت اله یزدانی 
، نام پدر: محمدحسن ، 2- نام و نام خانوادگی: آیت اله یزدانی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
دو فقره چک به شــماره های 629345-97/11/1 و 629344-97/09/10 عهده بانک 
رفاه جمعًا صد میلیون ریال ، دالیل خواهــان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 547534 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)221 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/60  آقای حســن کرامتی دارای شناســنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه  
281/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غضنفر کرامتی به شناسنامه 5 در تاریخ 98/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهارپســر به نام های 1- مهدی کرامتی، 
ش.ش 14، 2- حسینعلی کرامتی، ش.ش 6، 3- حســن کرامتی، ش.ش 4، 4- محمد 
هادی کرامتی، ش.ش 5 و یک همسر دائمی به نام صدیقه رضوان، ش.ش 635 و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 548154 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )141 کلمه، 2 کادر(
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اختالفات زناشویی، بیشترین دلیل مراجعه اصفهانی ها به مشاوره

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

نیاز مبرم داروسازان به شارژ مالی بانکی؛
داروسازان اصفهانی در انتظار 

تخصیص ارز
عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان 
گفت: دوره وصول مطالبات داروســازان به 400 
روز رسیده و این یعنی یک داروساز پس از فروش 
محصول خود باید 400 روز صبر کند تا به وجه نقد 
برسد. غالمرضا اخوان فرید با اشاره به مشکالت 
صنعت دارو در کشــور اظهار کرد: عمده فروش 
شرکت های داروساز به نهادهای مرتبط با تامین 
اجتماعی، بیمه ها و مراکز درمانی بزرگ اســت 
که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف 
حساب دولت هســتند. عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهــان در ادامه افزود: دولت نیز 
بنا بر وضعیت مالی خود توان الزم برای پرداخت 
سریع این بدهی ها را نداشته و مدت زمان زیادی 
طول می کشد تا پول از دولت به تامین اجتماعی 
و بیمه ها و پس از آن بیمارستان ها، داروخانه ها، 
شــرکت های پخش و نهایتاداروســازان برسد. 
اخوان فرید متذکر شد: خرید مواد اولیه دارویی 
به ســختی و به صورت نقدی خریدار می شود و 
شرکت داروساز در وضعیتی که قیمت همه چیز 
سه برابر شده برای تامین سرمایه در گردش خود 
و جبران دوره خواب سرمایه نیازمند شارژ مالی از 
سوی بانک هاست. رییس کمیسیون بهبود فضای 
کسب و کار اتاق اصفهان همچنین تصریح کرد: 
در شــرایط تحریمی باید به هــر صنعت با توجه 
به ویژگی ها و اهمیت آن صنعت نگاه شــود و در 
شرایط تحریمی باید بانک ها کمک کنند تا کمبود 
واردات به خوبی در کشور جبران شود و این جبران 
تنها با تقویت ســرمایه در گردش شــرکت های 
دارویی ممکن اســت. عضو هیئــت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشــان کرد: برخی 
شرکت های دارویی اصفهان، ماه هاست که در صف 
اخذ دالر نیمایی برای تامین تجهیزات و راه اندازی 
خطوط تولید جدید خود باقی مانده اند که تسریع 
این فرآیند منجر به افزایش تولید و رفع نیازهای 
دارویی کشور می شود. اخوان فرید همچنین اعالم 
داشت: بانک ها در دستورالعمل جدید خود برای 
پرداخت تسهیالت ریالی، تنها وثایق ملکی شهری 
را قابل قبول می دانند که این کار را برای بسیاری از 
واحدهای تولیدی سخت می کند و آنها را به سمت 
خرید امالک شهری و دارایی های غیرمولد سوق 
می دهد که این دستورالعمل نیز باید اصالح شود.

فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینی شهرخبرداد:

کشف 50 دستگاه ماینر به 
ارزش 750 میلیون تومان

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف 
50 دســتگاه ماینرخارجی و 5 سوئیچ 16 پورت 
قاچاق به ارزش 7 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر 
داد. علی جعفری نژاد اظهار داشت: پس از وصول 
اخباری مبنی بر اینکه در شهرک برق و الکترونیک 
شهرســتان خمینی شهر توســط دستگاه های 
ماینر قاچاق ارز دیجیتال اســتخراج می شــود، 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این 
فرماندهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینی شهر افزود: پس از انجام تحقیقات و کسب 
اطمینان از درستی موضوع یک گروه از ماموران 
مجرب با هماهنگی قضایی از این شهرک بازرسی 
کردند که تعداد 50 دســتگاه ماینرخارجی و 5 
سوئیچ 16 پورت قاچاق کشــف شد. وی با اشاره 
به اینکه 3 نفر در این رابطه دستگیر شدند، بیان 
داشت: ارزش دستگاه های کشــف شده توسط 
کارشناسان 7 میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم 

شده است.

فشار خون باال، شایع ترین علت 
سکته مغزی در اصفهان

ساالنه حدود سه هزار نفر در استان اصفهان به سکته 
مغزی مبتال می شوند. رییس اداره امور بیماری در 
معاونت درمان استان اصفهان گفت: فشارخون، عامل 
مهم سکته حاد مغزی و یکی از عوامل اصلی مرگ 
و میر مردم است. شهربانو مظاهری افزود: دراستان 
اصفهان، 25 درصد افراد باالی 18 سال به فشار خون 
و از هر 4 نفر 1 نفر به آن مبتالســت. وی گفت: 15 
درصد از افرادی که براثر فشارخون به سکته مغزی 
مبتال هستند، فوت می کنند و بقیه از ناتوانی های 

ناشی از آن رنج می برند.

افزایش ۱7.5 درصدی شهریه 
مدارس غیردولتی اصفهان

رییــس اداره مدارس غیردولتی و مشــارکت های 
مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: 17 درصد دانش آموزان اســتان در مدارس 
غیردولتی مشــغول به تحصیل هســتند که این 
مدارس در موضوع شهریه برای سال تحصیلی جدید 
17.5 درصد افزایش نرخ داشته اند. حسن محبی در 
خصوص وضعیت مدارس غیردولتی استان اصفهان، 
اظهار کرد: بیش از 2200 مدرســه غیردولتی در 
اســتان اصفهان وجود دارد که حــدود 85 درصد 
آنها استیجاری است. وی با بیان اینکه هیچ کمک 
یارانه ای یا حمایتی از مــدارس غیردولتی صورت 
نمی گیرد، تصریح کرد: این مــدارس، چالش های 
بســیاری شــامل کمبود فضاهای مناسب جهت 
راه اندازی مــدارس، هزینه های باالی اجاره بها، باال 
بودن هزینه های جاری، عدم پرداخت تســهیالت 
و کمک های دولتی را پیــش رو دارند. وی با تاکید 
بر اینکه فضای فیزیکی مــدارس غیردولتی از نظر 
ایمنی به شــدت مورد توجه اســت، اظهار کرد: با 
توجه به اینکه قبل از صدور مجوز راه اندازی مدارس 
غیردولتی، باید فضای معرفی شده موسس، توسط 
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مورد بازدید 
و تایید قرار گیرد؛ بنابراین تا فضای پیشنهادی از نظر 
ایمنی و استحکام مورد تایید واقع نگردد، هیچ گونه 
مجوزی برای تاسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی 

صادر نمی شود. 

اولویت نخست ستاد امر به 
معروف، نظارت بر مسئوالن است

معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
اســتان اصفهان گفت: اولویت نخست ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر نظارت بر مســئوالن است. 
احمد عبداللهی نژاد اظهار کرد: در برابر سبک زندگی 
غربی که در حال ترویج در جامعه اسالمی است نیاز 
به امر به معروف از مســیرهای جهادی داریم. وی 
ادامه داد: امر به معروف با دستورالعمل و بخشنامه 
حل نمی شود؛ بلکه در این راه باید جوانانی را داشته 
باشیم که نســبت به منکر حساس باشند و حداقل 
تذکر لسانی بدهند. وی خاطرنشان کرد: کار امر به 
معروف با عدد و رقم نیز حل نخواهد شد، از اینکه 2 
هزار تذکر به اصناف و 164 گزارش به پلیس نظارت 
بر اماکن عمومی داده باشــیم خوب است؛ اما باید 
اثر آن در جامعه قابل احســاس باشد. نظری بیان 
کرد: 400 نفر از پیشگامان امر به معروف به نظارت 
از اصناف به خصوص در حوزه البســه از دوخت تا 

فروشگاه مشغول خواهند شد.

در روزهای اخیر، افزایش قیمت مرغ و کمبود عرضه 
آن به بازار، شــایعات پیرامون بیماری نیوکاســل 
در ســطح مرغداری های اصفهان و خسارت های 
ناشــی از آن را افزایش داده اســت. بر اساس آمار 
ارائه شده از سوی دامپزشــکی کشور، از بهمن ماه 
۹7 تاکنون تلفات بیماری نیوکاســل در کشور به 
طور متوسط رشد 1.2 درصد داشته؛ در حالی که 
این رقم در سال گذشــته کمتر از 0.8 درصد بودو  
آمار غیر رســمی، از تلف شدن 20 درصد از مرغ ها 
درمرغداری هاحکایت دارد. بیماری نیوکاسل، یکی 
از خطرناک ترین بیماری های ویروسی طیور بوده و 
به شدت مسری است. عامل این بیماری، پارامیکسو 
ویروسی اســت که پرندگان و انســان ها را به این 
بیماری مبتال می کند، ویروس این بیماری از طریق 
دهان، ارتباط تنفسی و مدفوع منتقل می شود. این 
بیماری مانند اغلب ویروس های کشنده در پرندگان 
اهلی از پرندگان و طیور وحشــی منتقل می شود. 
هشدار ورود ویروس نیوکاســل به کشور، آذر ماه 
سال گذشته از سوی سازمان دامپزشکی داده شد. 
اصفهان ســال گذشــته یکی از کانون های اصلی 
بیماری آنفلوآنزای پرندگان بود، این مسئله موجب 
شده تا امسال نیز با گرم شدن هوا زمزمه شیوع این 
بیماری در استان شــنیده شود. در اردیبهشت نیز 

بار دیگر اعالم شد به دلیل بارش های اخیر احتمال 
شیوع بیماری نیوکاسل افزایش یافته است و حاال 
با شــروع فصل گرما به نظر می رســد این بیماری 
در حال پیشــروی در مرغداری های کشور است. 
علی رغم اینکه این بیماری خسارت هایی را به شبکه 
مرغداری وارد ساخته است؛ اما آنگونه که مدیرکل 
دامپزشکی اصفهان گفته، شیوع بیماری نیوکاسل  
رادر اصفهان نداریم. مدیر کل دامپزشکی اصفهان 
درباره مباحث مطرح شــده درباره تلفات ناشی از 

نیوکاســل در مرغداری ها گفــت: کانون های این 
بیماری در این استان با افزایش قابل قبولی در تیر 
امسال به دلیل استرس ناشی از افزایش دمای هوا، 
 مواجه شد؛ اما چیزی با عنوان» شیوع نیوکاسل«
 نداریم. شــهرام موحدی افزود: تعداد کانون های 
این بیماری در اســتان در فروردین امســال 25، 
اردیبهشــت 23، خرداد 22 و تیر 33 کانون بود و 
افزایش آن در نخســتین ماه فصل تابستان، قابل 
قبول اســت و تفاوت چندانی بــا فروردین ندارد. 

موحدی میزان تلفات ناشــی از نیوکاسل نسبت به 
کل جوجه ریزی در بهار امسال را حدود 10 درصد 
اعالم و خاطرنشان کرد: این میزان در تیر به حداکثر 
15 درصد رســید؛ اما به نظر نمی آید این موضوع 
به معنای عاملی برای تاثیر بر قیمت گوشــت مرغ 
باشد. هر چند مسئوالن دامپزشکی معتقدند شیوع 
نیوکاسل در کشور و استان اصفهان نداریم؛ اما تنها 
در یک مورد  از26 هزار قطعه مرغ به دلیل بیماری 
نیوکاسل امسال در اردســتان معدوم شده است. 
اردستان یکی از اصلی ترین قطب های تولید مرغ و 
تخم مرغ در استان است. به نظر می رسد این بیماری 
هنوز از سوی مرغداران و صاحبان واحدهای صنعتی 
پرورش طیور جدی گرفته نشده است؛ درحالی که 
مســئوالن دامپزشــکی می گویند به دلیل سهل 
انگاری ها، کانون این بیماری در کشور دو برابر شده 
است. مشکالت تامین نهاده ها و خوراک مرغداری ها 
و تامین آن از بازار آزاد هم دلیل دیگری بر گسترش 
شــیوع این بیماری بوده اســت. با توجه به گرانی 
قیمت گوشــت و باال رفتن مصرف مرغ در کشــور 
تامین زنجیره تولید و عرضه بسیار مهم خواهد بود؛ 
اما به دلیل شیوع و احتمال خطر بروز این بیماری 
و مشــکالت تامین نهاده ها، انگیزه ها برای افزایش 
جوجه ریزی در میان مرغداران از بین رفته است و 
شاید در ماه های آینده بازار باز هم با چالش کمبود 

عرضه مرغ روبه رو شود.

در نزدیکی نیوکاسل!

ســخنگوی اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: تحویل 
کتب درسی دوره ابتدایی و متوســطه دوم از طریق سامانه مربوط 
انجام می شــود و تنها دوره ای که کتاب های خود را از فروشــگاه ها 
دریافت می کنند، دانش آموزان متوســطه اول هســتند. رحمت ا...

ممیــز در خصوص ثبــت نام کتــب درســی پایه هــای مختلف 
تحصیلــی اظهار کــرد: والدین ثبت ســفارش کتب درســی پایه 

 اول ابتدایــی را از 10 مــرداد ماه تا پنجم شــهریورماه در ســامانه
 www.irtextbook.ir انجام دهند؛ همچنین ثبت سفارش کالس 
دوم تا ششــم ابتدایی از 20 فروردین تا 14 تیرماه در همین سامانه 
انجام شده است. وی در خصوص ثبت سفارش کتب درسی در دوره 
متوسطه افزود: سامانه ثبت سفارش کتاب های پایه دهم متوسطه از 
16 مرداد تا 16 شهریور فعال می شود و در این بازه زمانی دانش آموزان 

باید اقدام کنند؛ همچنین در پایه های یازدهم و دوازدهم متوسطه 
از 20 فروردین تا 14 تیرماه ثبت نام کتب درســی آنها انجام شــده 
است. وی با بیان اینکه دریافت کتاب در دوره متوسطه اول از طریق 
کتابفروشی های ســطح شهر انجام می شــود، تصریح کرد: در دوره 
ابتدایی و متوســطه دوم که از طریق ســامانه ثبت نام خود را انجام 

می دهند، تحویل کتب درسی در مدارس انجام خواهد شد.

سخنگوی اداره آموزش و پرورش استان:
زمان ثبت نام کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی اعالم شد

 با وجود رشد 12 درصدی بیماری نیوکاسل، دامپزشکی اصفهان شیوع آن در استان را رد کرده است

مفاد آراء
5/56 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهي تقدیم دادخواســت را 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139860302032000029 مورخ 1398/4/18 خانم لیال یزدی فرزند 
حیدر ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه گل و مل پالک ثبتی 54 
اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 338 متر مربع انتقال رسمی از 

آقای حیدر یزدی گل و ملی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/25          
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/05/09          

م الف:  529633  خیر اهلل عصاری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
مفاد آراء

5/55  شــماره صادره : 1398/15/574701-1398/4/22 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شــماره 139860302012000229 مورخه 1398/04/19 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فضل اله ضیائی فرزند 
نیازعلی به شماره شناسنامه 16 صادره از چادگان در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی 
با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به مساحت 125968/86 
متر مربع مفروز و مجزی شده از  پالک شماره 16 فرعی از 64 اصلی واقع در اراضی زراعی 
کویزان چادگان حوزه ثبت فریدن جزی بخش ســیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک 

رسمی آقای نیاز علی زیاری محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/04/26
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/05/09

م الف: 531553  اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
حصر وراثت

5/57  آقای عباسعلی انیکازی دارای شناسنامه شماره 169 به شرح دادخواست به کالسه  
203/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خیر النساء ملیانی به شناسنامه 117 در تاریخ 1398/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند پسر به نام های 1- حجت 
اله انیکازی، ش.ش 96 متولد 1354/3/1، 2- حشــمت اله انیکازی، ش.ش 132 متولد 
1356/6/10 و یک فرزند دختر به نام زینب خاتون انیکازی، ش.ش 117 متولد 1352/1/3 

و یک همسر دائمی به نام عباسعلی انیکازی، ش.ش 169 متولد 1318/12/22 و غیر از 
نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 546652 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)160 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/58  آقای حسین عظیمی یانچشمه دارای شناسنامه شماره 1153 به شرح دادخواست 
به کالســه  205/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ربابه عظیمی به شناســنامه 27 در تاریخ 1398/4/25 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند ذکور به 
نام های 1- حسین عظیمی یانچشمه، ش.ش 1153 متولد 1358/11/20 ، 2- محمد علی 
عظیمی یانچشمه، ش.ش 1178 متولد 1361/7/1 و دو فرزند اناث به نام های 1- محترم 
عظیمی، ش.ش 28 متولد 1345/8/8 ، 2- زهرا خاتون عظیمی یانچشمه، ش.ش 1051 
متولد 1350/10/8 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 546648 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فریدونشهر)161 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/59 شماره نامه: 139885602032000738-1398/05/06 سند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین در حال ساختمان پالک ثبتی شــماره 9353 فرعی واقع در اردستان 1 اصلی 
ناحیه گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 18233 در صفحه 253 دفتر 251 امالک 
به نام آقای مرتضی رهنما صادر و تسیلم گردیده است، متعاقبًا ذیل اسناد رهنی 38072 و 

38074-86/2/29  دفتر 50 اردستان نزد بانک مسکن اردستان در رهن قرار گرفته، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 32001704-98/5/6 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 37845-98/5/5 به گواهی دفترخانه 50 
اردستان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:548177 عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )236 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

 5/71 بدینوســیله به آقاي رضا عابدی فرزند غالمحســین فعاًل مجهول المکان ابالغ 
 مي گردد که خواهان دانیال قرقانی فرزند حسن به نشاني شهرضا پاسداران 500 دستگاه 
خ 20 متری پالک 77 دادخواستي به خواسته الزام به فک پالک سمند به شماره انتظامی 
747 ط 22 ایران 53 به این شورا تســلیم  که  بکالســه 98 / 283 ش6 ح  ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز پنجشنبه مورخ  14 / 6 / 98  ساعت 30 / 9 صبح تعیین گردیده اینک 
حسب درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا از تاریخ انتشار ظرف یک ماه با مراجعه به دبیرخانه 
شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضر شوید و اگر بعداً احتیاج به نشر آگهي 
باشد یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف: 550179 رئیس 

دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا )146 کلمه، 2 کادر(

نماینده اصفهان در شورای اسالمی استان اصفهان 
گفت: باید دریافت شــهریه به نحوی باشد که اداره 
کل آموزش و پرورش، ســقف دریافت شهریه را در 
هر مدرسه ای بداند و این دریافت شهریه به صورت 
سلیقه ای توســط مدیران اعمال نشــود. حسنعلی 
مبینی نژاد در خصوص مشکالت آموزشی شهرستان 
اصفهان، اظهار کرد: ثبت نــام در مدارس، مهم ترین 
موضوع این روزهاست که مشــکالت بسیاری برای 
خانواده ها ایجاد می کند. وی با اشاره به سختی ثبت نام 
در اصفهان نسبت به شهرســتان های استان، افزود: 
در شهر اصفهان همه می خواهند به مدارس خاص 
بروند که این مدارس هزینه های باالیی دارند؛ حتی 
مدارس معمولی هم هزینه زیادی دارد. مبینی نژاد با 
بیان اینکه ثبت نام اتباع در مدارس معمولی به سختی 
صورت می گیرد، اظهار کرد: در برخی مدارس اصفهان 
اتباع را ثبت نام نمی کنند که باید برای این امر تدابیری 
اتخاذ کرد؛ اما بهتر است دانش آموزان اتباع در همان 
محدوده سکونت خود ثبت نام شوند که از تجمع آنها 

در یک مدرسه پرهیز شود؛ چرا که این امر اعتراض 
دیگر والدین ایرانی را به همراه دارد. وی با اشــاره به 
اینکه چند سال است طرح رتبه بندی معلمان مطرح 
شــده؛ اما اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: 
باید سرانجام این طرح مشخص شود که آیا در سال 
آینده اجرایی می شود یا خیر؛ چرا که اطالع رسانی 
خاصی در این زمینه صورت نگرفته اســت. وی در 
خصوص تجهیز مدارس گفت: الزم است تجهیزات 

مدارس در همه مقاطع و هنرستان ها به روز شود.

نماینده اصفهان در شورای اسالمی خواستار شد؛

لزوم پایان دادن به دریافت شهریه سلیقه ای در مدارس
معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان گفت: 
بیشــترین علت مراجعه به مراکز مشاوره، موضوعات 
مربوط بــه خانــواده از جمله اختالفات زناشــویی، 
مشاوره های پیش از ازدواج، تربیت فرزندان و ... است 
که اختالفات زناشویی، بیشترین آمار مراجعه را دارد. 
محمد سعید محمدی با اشاره به فعالیت 250 مرکز 
مشاوره در سطح اســتان اصفهان، اظهار کرد: از این 
تعداد 132 مرکز در شهرستان اصفهان و 123 مرکز 
در سایر شهرســتان ها فعالیت دارند و مراکز مشاوره 
در قالب های مختلفی شــامل مراکز مشاوره عمومی 
و تخصصی فعال هستند. وی با اشاره به اینکه برخی 
مداخالت روانشناسی مســتلزم مداخالت تخصصی 
است، افزود: مواردی چون خانواده و ازدواج، اختالالت 
جنسی، کودکان استثنایی، تربیتی یا تحصیلی، مشاوره 
شغلی و ســازمانی دارای مراکز تخصصی هستند که 
معموال مردم در صورت نیــاز به خدمات تخصصی به 
مراکز تخصصی مراجعه می کننــد. وی در خصوص 
خط مشاوره تلفنی بهزیستی تصریح کرد: خط 1480 

به صورت تلفنی به کسانی که به هر دلیل تمایل ندارند 
مشاوره حضوری داشته باشند، در تمام کشور و استان 
اصفهان خدمات مشــاوره را ارائه می دهد. محمدی 
در خصوص مراکز مشــاوره روانشناسی دولتی گفت: 
این مراکز بــه منظور ارائه خدمات بــه افراد کم توان 
مالی یا افراد تحت پوشش بهزیستی است، همچنین 
مددجویان بهزیستی با دریافت »یاری برگ« می توانند 
از خدمات مراکز مشاوره دولتی و خصوصی استفاده 

کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:

اختالفات زناشویی، بیشترین دلیل مراجعه اصفهانی ها به مشاوره

بهزیستیخبر

پریسا سعادت
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رونالدو:
 یوونتوس، قهرمان لیگ 

قهرمانان خواهد شد
یووه پس از هشت قهرمانی متوالی در سری آ 
به دنبال کسب قهرمانی 
لیــگ قهرمانــان 
اروپاست که پس 
از ســال 1996 
موفق به کســب 
آن نشــده اســت. 
این تیم به تازگی در 
سال 2015 به فینال رســید؛ اما برابر بارسلونا 
شکست خورد و در سال 2017 نیز همین اتفاق 
تکرار شــد؛ اما این بار رئال مادریــد و رونالدو 
حریف آنها بودند که بار دیگر تیم ایتالیایی را به 
مقام نایب قهرمانی اروپا رساندند. رونالدو که 
5 بار قهرمانی در لیگ قهرمانان را تجربه کرده، 
نتوانست سال گذشته به این تیم برای حضور 
در فینال و باال بردن جام قهرمانی کمک کند. با 
این حال مهاجم پرتغالی تایید کرد که اطمینان 
دارد امسال یا سال بعد یوونتوس قهرمان لیگ 

قهرمانان اروپا خواهد شد.

 قرارداد بلندمدت پوما 
با »گواردیوال«

پوما، شــرکت آلمانی تولید البسه و تجهیزات 
ورزشی اعالم کرد با پپ 
گواردیوال، سرمربی 
اسپانیایی باشگاه 
ســیتی  منچستر
قــرارداد  یــک 
و  همــکاری 
بلند  اسپانســرینگ 
مدت امضا کرده اســت. پوما در مــاه فوریه با 
باشــگاه منچسترســیتی قرارداد همکاری و 
شــراکت اســتراتژیک امضا کرده و جایگزین 
نایک، اسپانســر قبلی این باشــگاه انگلیسی 
شــده بود. به نظر می رســد پوما قصد دارد از 
همکاری با باشــگاه منچسترسیتی و سرمربی 
مشــهورش برای جبران شکســت در جبهه 
آرسنال و واگذاری این تیم انگلیسی به رقیب 
آلمانی اش، آدیداس، استفاده کند. پوما اعالم 
کرده پپ گواردیوال، ســرمربی ســیتی از این 
پس به عنوان یکی از سفیران برند پوما فعالیت 
خواهد کرد و چه در زمین فوتبال و چه بیرون از 
زمین فوتبال به معرفی و شناساندن محصوالت 

پوما دست خواهد زد.

 مذاکره »بیل«
 با یک تیم چینی جدید

شــبکه رادیویی »اوندا سرو« اســپانیا مدعی 
شد گرث بیل در حال 
مذاکــره بــا یک 
باشــگاه چینــی 
جدید اســت. این 
اسپانیایی  رسانه 
نامی از این باشگاه 
نبرده؛ اما پیش از این 
رســانه های انگلیسی از دو باشــگاه بیجینگ 
گوان و شــانگهای شــنهوا از دیگر مشتریان 
چینی بیل یاد کرده بودند. گرث بیل که 6 سال 
از حضورش در رئال مادرید می گذرد و در این 
مدت 14 قهرمانی در رقابت های مختلف با این 
تیم کسب کرده، ظاهرا در برنامه های تاکتیکی 
زین الدین زیدان جایی ندارد. این ســرمربی 
فرانســوی پیش از این گفته بود بیل می تواند 
این تابســتان رئال را ترک کند. بیل 30 ساله 
فصل گذشــته در 42 بازی برای کهکشانی ها 
به میدان رفت و بارها از ســوی هواداران رئال 

مادرید به دلیل عملکرد ضعیفش »هو« شد.

 نخستین واکنش »رنار«
 بعد از قبول هدایت عربستان

 هروه رنار بعــد از ناکامی بــا مراکش در جام 
ملت های آفریقا هدایت 
تیم ملــی فوتبال 
را  عربســتان 
برعهده گرفت. این 
مربی فرانسوی با 
قراردادی دو ســاله 
رســما بــه عنــوان 
ســرمربی عربستان انتخاب شــد تا نخستین 
سرمربی فرانسوی تاریخ عربستان لقب بگیرد. 
رنار بعد از توافق نهایی با عربســتان پستی را 
منتشر کرد و نوشت: »این نخستین تجربه من 
در قاره آسیاست. خوشــحالم که ماجراجویی 
جدیدی را آغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم که در 
تیم جدیدم موفق باشم«. رنار در فوتبال آفریقا 
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد. او با دو 
تیم زامبیا و سنگال توانست عنوان قهرمانی در 

جام ملت های آفریقا را به دست آورد.

دعوت بوکسور اصفهانی  به اردوی تیم ملی امید ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

معرفی بازیکنان خارجی االتحاد 
برای رویارویی با ذوب آهن

باشگاه االتحاد، چهار بازیکن خارجی خود برای 
رویارویی با ذوب آهن را اعالم کرد و بر این اساس 
کارلوس ویالنوا )شیلی(، لوئیس خیمنز )شیلی(، 
رومارینیو )برزیــل( و ایمیلیانو )برزیل( این تیم 
عربســتانی را در دیدار برابر ذوب آهن همراهی 
خواهند کرد. االتحاد، اردوی آمادگی تابســتانی 
خود را در کشور انگلیس برگزار کرد و چند دیدار 
دوستانه خوب هم داشت. ذوب آهن اصفهان تنها 
نماینده ایران در مرحله حذفــی لیگ قهرمانان 
آسیاست این درحالی است که عالوه بر االتحاد دو 
تیم عربستانی دیگر الهالل و االهلی هم در مرحله 

حذفی حضور دارند.

 فغانی، نامزد حضور 
در جام جهانی ۲۰۲۲ شد

پس از درخشــش های اخیر علیرضــا فغانی در 
قضاوت رقابت هــای مختلف فوتبــال، این داور 
بین المللی کشــورمان به عنوان نامزد حضور در 
جام جهانی 2022 قطر انتخاب و معرفی شــد. 
فغانی که دیدار رده بندی جــام جهانی 201۸ 
روســیه و فینال المپیک 2016 ریو را سوت زده 
شانس باالیی برای قضاوت در جام جهانی 2022 
قطر دارد. این در حالی اســت که دو  کمک داور 
ایرانی هم در تیــم داوری فغانی حضور دارند که 

اسامی آن ها هم به زودی اعالم خواهد شد.

بازگشت کاوه رضایی به شارلوا
یک سایت بلژیکی مدعی شد که احتمال بازگشت 
مهاجم ایرانی بروژ به شــارلووا قوت گرفته است. 
نشریه »lesoir« بلژیک خبر داد که کاوه رضایی، 
مهاجم ایرانــی کلوب بروژ که فصل گذشــته با 
مبلغ 5 میلیون یورو از شــارلروا به این تیم آمده 
بود فصلی ناموفق را پشــت ســر گذاشت. او در 
زمان ایوان لکو، سرمربی ســابق بروژ نتوانست 
خود را در ترکیب اصلی قرار بدهد و غالبا نیمکت 
نشــین بود و مصدومیت های متوالی اش مانع از 
حضور او در ترکیب ثابت شــد. به نظر می رسد 
کاوه در این فصل نیز نتواند در ترکیب اصلی تیم 
کلمنت، سرمربی کنونی بروژ قرار بگیرد و گزینه 
چهارم یا پنجم مربی باشد؛ اما این مهاجم ایرانی 
دوست دارد بیشتر بازی کند و مسئوالن باشگاه 
بروژ نیز می خواهند بــه او کمک کنند و تصمیم 
 دارند او را به صــورت قرضی به شــارلوا انتقال 

دهند.

در حاشیه

 دعوت بوکسور اصفهانی 
به اردوی تیم ملی امید ایران

»یوســف صدرانــی« از اصفهان بــه همراه 43 
بوکســور دیگر از سراسر کشــور به اردوی تیم 
ملی بوکس امید ایران دعوت شدند. اردوی تیم 
بوکس امید ایران از 15 مرداد در ســالن بوکس 
شــهید همت ورزشگاه شهید شــیرودی تهران 
آغاز خواهد شد و بوکسورهای حاضر در اردو در 
16 و 17 مرداد رقابت انتخابی برگزار می کنند تا 
نفرات برتر مشخص شوند. نفرات برتر رقابت های 
انتخابی با نظر کادر فنی تیــم امید راهی اردوی 
این تیم در شهر بروجن واقع در استان چهارمحال 

و بختیاری می شوند.

تقابل مدعیان لیگ برتر هندبال
برنامه هفته نخست لیگ برتر آقایان پس از قرعه 
کشی روز دوشنبه مشخص شــد و بر این اساس 
ذوب آهن در گروه A میزبان ستارگان دشتستان 
اســت و ســپاهان قهرمان فصل قبل لیگ برتر 
هندبال در گروه B مقابــل میهمانش آلومینیوم 
اراک به میدان می رود. قرعه کشی با حضور 11 
نماینده حاضر در لیگ برتر برگزار شــد. گفتنی 
است؛ هفته نخست لیگ برتر هندبال 26 مرداد 

آغاز می شود.

از ســوی گابریل کالدرون نام تعدادی از بازیکنان پرسپولیس در 
لیست مازاد تیم قرار گرفت. آن ها بعد از جلسه با ایرج عرب، هر وقت 
از دفتر باشگاه خارج می شدند، با عصبانیت زیادی در مورد جلسات 
خود صحبت کرده و اعتقاد داشتند مدیریت پرسپولیس باعث و بانی 
رقم خوردن این مسائل اســت. همین موضوع سبب شد تا محسن 
خلیلی وارد ماجرا شود، او یک فرد فوتبالی است و زبان فوتبالی ها را 
بهتر درک می کند. از وقتی خلیلی توانست در جلسات حضور یابد، 

بازیکنان آرام تر شدند، زیرا او فن صحبت با فوتبالیست ها را بلد است 
و توانست میانه کار را بگیرد تا کار فســخ قرارداد بازیکنان یا حتی 
تمدیدقراردادها با سرعت بیشتر و حاشیه های کمتری دنبال شود. 
به عنوان مثال، خلیلی طی روزهای گذشته نقش پررنگی در فسخ 
قرارداد سروش رفیعی، ابوالفضل درویش وند، سعید کریمی و شایان 
مصلح داشت و توانست علی علیپور را با بیان تجربیاتش، راضی به 
تمدیدقرارداد با رقمی دلخواه باشگاه کند. او همچنین در جلسات 

با محمد انصاری، سعید حسین پور، علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل 
زاده و... نیز حضور داشت و با بازیکنان پرسپولیس، راحت تر از ایرج 
عرب ارتباط برقرار می کرد.محسن خلیلی مدتی است فراتر از یک 
سرپرست و مدیرتیم در پرسپولیس فعالیت می کند. البته شایعاتی 
مطرح شــده در مورد نقش او در جدایی برانکو، ولی هم سرمربی 
پیشین پرسپولیس این شــایعه را تکذیب کرد و هم خلیلی بارها 
گفت از جدایی برانکو ناراحت بود و نمی خواست این اتفاق رخ بدهد.

نقش پررنگ »محسن خلیلی« در حل مشکالت پرسپولیس!

همین که ســرمربی جدید تیم نامی نــو تاکید دارد 
حدود 70 درصد ترکیب تیمــش را بازیکنان بومی 
تشــکیل می دهند، یعنی این که فصل تازه ای برای 
فوتســال بانوان اصفهان در پیــش خواهد بود. طی 
رقابت های فصل گذشــته لیگ برتر فوتسال بانوان 
کشور، اصفهانی ها پس از ســال ها صاحب یک تیم 
شــدند؛ تیمی که از میانه های فصــل لقب نماینده 
دیار زایند رود را به دوش کشــید و همین مســئله 
موجب شــد تا در این تیم خبری از بازیکنان بومی 
نباشد؛ اما ماموریت باشگاه در فصل پیش رو بر تمرکز 
بهره گیــری از ظرفیت فوتسالیســت های اصفهانی 

تعریف شده است. 
رقابت های فصل جدید لیگ برتر فوتســال بانوان از 
17 مرداد ماه ســال جاری آغاز می شود و شروع این 
مسابقات بهانه ای شــد تا گفت و گویی با میترا چین 
سری، سرمربی 47 ســاله نامی نو داشته باشیم و در 
جریان وضعیت این تیم که به عنــوان مدافع عنوان 

قهرمانی وارد لیگ می شود، قرار بگیریم.
از شــرایط تمرینی تیم قبل از شــروع لیگ 

بگویید؟
چند روزی است که تمرینات آماده سازی تیم برای 
فصل جدیــد رقابت های لیگ به طور مســتمر آغاز 
شده است و بازیکنان صبح و عصر به تمرین مشغول 

هستند.
فرآیند جذب بازیکنان مورد نظر چند درصد 

عملیاتی شده است؟
با توجه به هدف جدید باشگاه نامی نو که بر استفاده 
هرچه بیشــتر بازیکنــان اصفهانــی در ترکیب تیم 
متمرکز شده اســت، در تالشیم تا 70 درصد ترکیب 
تیم را بازیکنان بومی تشکیل دهند از این رو فراخوان 
اعالم کردیم تا افراد عالقه مند در فرآیند تست گیری 
باشگاه شرکت کنند که بعد از ارزیابی های انجام شده 
و در پایان دوره تست گیری که داشتیم هشت نفر از 
بازیکنان بومی اصفهان انتخاب شدند و در این مدت 
جلســات تمرینی متعددی با آنها برگزار کردیم تا از 

نظر عملکرد فنی و بدنی محک بیشتری بخورند.
 نفرات جدیدی به کادر فنی تیم اضافه می شوند؟

با توجه به نــگاه و اهداف باشــگاه، در صورت توافق 
باشگاه، کادر فنی کاملی را امسال در کنار تیم خواهیم 
داشت، چرا که فصل گذشــته تمام فشار روی  کمک 
سرمربی تیم بود. امسال با توجه به تغییرات عمده ای 
که داشــتیم این نیاز وجود دارد کــه کادر فنی تیم 

کامل باشد.
 با توجه به این که تیم نامی نو فصل گذشــته 
در اولین حضور به مقام قهرمانی دست یافت، 
توقعات از این تیم باالتر رفته است و همگان 
انتظار تکرار دوباره این عنوان را دارند، با این 
حساب قبول دارید پذیرفتن سرمربیگری این 

تیم ریسک بود؟

قطعا تیمی که قهرمان می شود به دنبال حفط جایگاه 
و اعتبار خود با توجه به ابزار و داشته هایش است. در 
این فصل ما تغییرات زیادی خواهیم داشت. به دست 
آوردن قهرمانی بسیار سخت است؛ اما دفاع و حفظ 
آن به مراتب سخت تر است، بنابراین تمام تالش مان 
را خواهیم کرد با توجه به شرایط جدید و توانمندی که 
داریم در لیگ جدید تیم راحتی برای حریفان نباشیم 

و به هدفی که داریم برسیم.
وضعیت دیگر تیم ها را برای فصل جدید چطور 

می بینید؟
تا لیســت تیم ها بســته نشود و لیگ شــروع نشود 
نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. نام تیم ها و همچنین 
مربیانی که این روزها از آن ها اســم برده می شود که 
در لیگ پیش رو حضور دارند همگی اسامی بزرگ و 
خوبی هستند؛ اما باید دید تا آخرین لحظه خواهند 
بود و از همه مهم تر تا پایان لیگ ماندنی هســتند یا 

خیر.
حضور باشگاه های بخش خصوصی را در پویایی 

رقابت های لیگ چطور می بینید؟
حضور باشــگاه های بخش خصوصی همچون نامی 
نو و عالقه آن ها برای حمایت از ورزش بانوان بســیار 
ارزشمند اســت به طوری که در این چند سال اخیر 
شــاهد پویایی و تحرک خاصی در لیگ بانوان کشور 
بوده ایم و پیشرفت قابل توجهی در فوتسال بانوان رخ 

داده است.

 حدود 70 درصد تیم بومی می شود
  سرمربی تیم فوتسال نامی نو: 

اینستاگردی

پیاماینستاگرامی»صفاهادی«برایاستقاللیها
هافبک تیم ملی عراق که در آستانه امضای قرارداد با استقالل قرار دارد، با انتشار تصویری 
در اینستاگرام خود این خبر را به صورت غیر مســتقیم تایید کرد. هادی با انتشار تصویری 
در کنار طارق همام که هر دو نفر در حال نشــان دادن عدد 4 هستند نشان داد که شایعات 
پیرامون حضور او در استقالل اشتباه نیست و این بازیکن نیز با کری خواندن با نماد هواداری 

استقاللی ها، در آستانه امضای قرارداد با استقالل است.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان می گوید از نیمکت نشینی در این تیم ترسی 
ندارد چرا که ســعی می کند با تالش بیشــتر خودش را به ترکیب اصلی 
برساند. کی روش استنلی، اظهار کرد: چند روزی را در ترکیه سپری کردیم 
و من هم به تمرینات اضافه شدم تا از لحاظ شرایط بدنی آمادگی الزم را به 
دست بیاورم. حتی به صورت شخصی سخت تمرین می کنم تا بتوانم قبل 
از شروع مسابقات خودم را به سطح خوبی برسانم. استنلی درباره دیر اضافه 
شدن به تمرینات و احتمال اینکه جایگاه خود را در ترکیب اصلی از دست 
بدهد هم بیان کرد: من ترسی ندارم. اگر هم روی نیمکت باشم تالشم را 

بیشتر می کنم که به عنوان بازیکن اصلی در تیم حاضر شوم. تصمیم گیرنده 
نهایی مربی است و او تصمیم می گیرد که چه کسی از لحاظ فنی و بدنی 
آماده است. من هم می خواهم امسال سخت تالش کنم و شرایطی حتی 
بهتر از سال قبل داشته باشم. مهاجم سپاهان در پاسخ به این پرسش که 
دلیل تمدید قراردادش با سپاهان با وجود پیشنهادات از دیگر تیم ها چه بود، 
گفت: در مورد پیشنهادات تیم های دیگر، صحبتی نمی کنم. مهم این است 
که االن من در سپاهان هستم. تمام تمرکزم را روی تیمم و به دست آوردن 
مقام همراه با تیم می گذارم. استنلی درباره اینکه آیا به آقای گلی در لیگ 

قهرمانان آسیا هم فکر می کند، 
توضیح داد: هــدف من آقای گلی 

نیست بلکه کمک به تیم است. هر چه 
گل بیشتری بزنم به تیمم کمک بیشتری 

کرده ام. استنلی درباره مدعیان قهرمانی 
لیگ برتر هم اظهار کرد: من دوست دارم 
فقط راجع به باشگاه خودم صحبت کنم 
اما در لیگ ایران تمام تیم ها قوی هستند.

آمادگی اصفهان برای میزبانی المپیاد استعدادهای برتر کشور
نشست ویژه میزبانی استان اصفهان در المپیاد استعدادهای برتر کشور برگزار شد. علیرضا امین آزاده، 
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان در این نشست گفت: مراسم بدرقه ورزشکاران 
استان اصفهان برای حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور 24 مرداد در خانه وزنه برداری اصفهان 
برگزار می شود. رییس هیئت تیروکمان استان اصفهان هم اظهار داشت: رقابت ها در دو بخش دختران 
و پسران در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان برگزار خواهد شد که ورزشکاران در رشته های کامپوند 
و ریکرو به میزبانی ورزشگاه شــهید میثمی با هم رقابت می کنند. حمیدرضا ســاکت افزود: در این 
رقابت ها حدود 450 ورزشکار شامل 250 پسر و 200 دختر با هم به رقابت خواهند پرداخت که این 
مسابقات ششم تا نهم شهریور به صورت انفرادی و تیمی برگزار می شود. فرهاد رضایی، رییس هیئت 
شمشیربازی استان هم گفت: رقابت های شمشیربازی المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده سنی 
نوجوانان در دو بخش پسران و دختران به میزبانی آکادمی شمشیربازی زنده یاد روزبه سرهنگ پور با 
حضور 200 ورزشکار پسر و 200 ورزشکار دختر برگزار می شود. وی ادامه داد: مسابقات دختران چهارم 
شهریور آغاز و رقابت های پسران هفتم تا نهم شهریور برگزار خواهد شد. جواد داوری، رییس هیئت 
بسکتبال استان نیز با بیان اینکه اســتان اصفهان 10 روز میزبان رقابت های بسکتبال 5 نفره پسران 
در رده سنی نوجوانان خواهد بود، افزود: در این رقابت ها 32 تیم از سراسر کشور شرکت خواهند کرد. 
مهدی تکابی، رییس هیئت تنیس روی میز اســتان نیز گفت: مسابقات تنیس روی میز دومین دوره 
المپیاد استعدادهای برتر کشور با حضور 250 دختر و 250 پسر در خانه تنیس روی میز اصفهان برگزار 
خواهد شد که مسابقات پسران 26 تا 31 مرداد و مسابقات دختران 2 الی 7 شهریور است. دومین دوره 
بازی های المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور از اواخر مرداد در 19 استان برگزار می شود که استان 
اصفهان در رشته های شمشیربازی دختران و پسران، تنیس روی میز دختران و پسران، بسکتبال 5 
نفره پسران، مینی گلف دختران و تیر و کمان دختران و پسران میزبان ورزشکاران کشور خواهد بود.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان:

هدفم آقای گلی نیست

قاسم حدادی فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به تقابل تیمش با االتحاد و اینکه ذوب آهن باید بعداز مدت ها 
بدون انجام بازی رسمی مقابل نماینده عربستان قرار بگیرد، 

گفت: اگر قبل از این بازی در لیگ برتــر به میدان می رفتیم 
وضعیت مان بهتر می شد، ولی متاسفانه باید بدون انجام بازی 
رسمی به مصاف االتحاد برویم. کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در 
ارتباط با اینکه آنها دو بازی در زمین بی طرف انجام خواهند داد، 
تاکید کرد: وقتی با تیم های عربستانی روبه رو می شویم باید 
در زمین بی طرف به میدان برویم که این اتفاق جالبی نیست. 
دوست داشتیم در ورزشگاه خودمان بازی کنیم، ولی به هرحال 

باید با این شرایط کنار بیاییم. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا قدرت تیمی االتحاد و تدارک قوی این تیم برای عبور از این 
مرحله، نمی تواند برای ذوب آهن دردسرساز باشد، عنوان کرد: 
ما در مراحل قبلی هم با تیم های عربی روبه رو شدیم و عملکرد 
بسیار خوبی داشتیم. به هرحال شرایط آنها با تیم های ایرانی 
متفاوت اســت، ولی ما هم ذوب آهن هستیم و هیچ ترسی از 

االتحاد نداریم.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان:

 بازی در زمین بی طرف جالب نیست

سمیه مصور

منهای فوتبال
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دولت خانه صفوی در انتظار تولد دوباره
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

شهرستان

حادثه

 ارائه هنر توان یابان 
در» فراتر از هنر«

 مهم نیست ناشــنوا باشــی یا دچار معلولیت 
جسمی و حرکتی، مهم این است که آنها ثابت 
می کنند هیچ محدودیتی برای هنر و هنرمند 

بودن وجود ندارد. 

روزهای چهارشــنبه اگر به عمــارت هنرمند 
حوالی خیابان ابن سینا سر بزنید، با هنرمندانی 
روبه رو می شــوید که دیدن آثارشــان، شما را 
به شــگفتی وا می دارد. هنرمنــداِن روزهای 
چهارشنبه این عمارت را افراد توان یابی تشکیل 
می دهند که شاید تصور کنیم برای انجام امور 
روزمره زندگی شان هم با مشکل روبه رو هستند. 
دیدن هنــر ایــن توان یابان از اســتعدادهای 
نهفته ای خبر می دهد که در جامعه توان یابان 
ما وجــود دارد و نوید می دهد اگر شــرایط را 
برای آنها فراهم کنیم، بیشتر و بیشتر در عالم 
هنر می درخشند. فرید صلواتی، مدیر عمارت 
هنرمند سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، اظهار کرد: چهارمین برنامه 
فراتر از هنر، امروز از ساعت 18:30 در عمارت 
هنرمند برگزار خواهد شــد. وی ادامه داد: این 
برنامه هر دو هفته یک بار بــا هدف حمایت از 
معلوالن برگزار می شود.  در برنامه فراتر از هنر، 
معلوالن جسمی فعالیت های هنری شان را به 
مردم ارائه می دهند. مدیر عمارت هنرمند در 
ادامه با بیان اینکه استقبال مردم از فراتر از هنر 
بی نظیر بوده، گفت: در جامعه کنونی، معلوالن 
جسمی نتوانستند هنرشــان را ارائه دهند؛ در 
صورتی که فقط از نظر جســمی مشکل دارند 
و از نظر ذهنی سالم هستند، به همین منظور 
این برنامه برای آنها طراحی شد تا مردم را تحت 

تاثیر هنر خود قرار دهند.

نمازجمعه به عنوان یک پایگاه 
تاثیرگذار در بین معارف الهی

نمازجمعــه تامیــن کننــده نیازجامعــه به 
ذکرهمدلــی و وحــدت اســت. ایــن مطلب 
را حجت الســام حاج ســید نعمت ا... صالح، 
امــام جمعه ونماینــده مقام معظــم رهبری 
درشهرستان شهرضا، طی یک نشست خبری 
در جمــع خبرنگاران بیــان داشــت وافزود: 
نمازجمعه زمینه سازاستقرارگفتمان های عالی 
وبصیرت بخش اســت واجتماع مومنان برای 
یکپارچگی وتامین قلوب درنمازجمعه اســت. 
حجت االســام صالح با گرامیداشت چهلمین 
ســالگرد برپایی نماز جمعه در کشور، تصریح 
کرد: یکی ازمراکزمهمی که توانســته مردم را 
دربرابرتهدیدات وهجمه های فرهنگی دشمن 
حفظ کند، برگزاری نمازجمعه است. امام جمعه 
شهرضا با اشاره به دوری ازگرایش های احزاب 
وجریان های سیاســی اظهارداشــت: رسالت 
نمازجمعــه وامام جمعه درهرمنطقه وشــهر؛ 
بصیرت افزایی وبیان احکام شــرع ومســائل 
مربوط بــه انقاب ونظام ومقابلــه با انحرافات 
وهجمه های دشمنان اســت که ازاصول اولیه 
نمازجمعه است. وی درادامه افزود: امام جمعه 
بایدازمســائل حزبی وجناحی دوری  کند،اما 
این به آن معنا نیست که امام جمعه درمسائل 

سیاسی کشوربی تفاوت باشد. 

 قتل عام خانوادگی 
در آران و بیدگل

شامگاه پنج شنبه یک واقعه قتل عام خانوادگی 
در شهرستان آران و بیدگل از سوی همسایه ها 
به پلیس گزارش شد. سرهنگ مسعود سپهوند، 
فرمانــده انتظامی شهرســتان آران و بیدگل 
دراین باره گفــت: عامل این جنایــت که در 
صحنه جرم اقدام به خودکشــی کرده بود، به 
بیمارستان انتقال یافت. او به قتل همسر و دو 
دختر خردسالش اعتراف کرده و انگیزه اش را 
مشــکات مالی و بیکاری عنوان کرده است. 
متهم که تحت درمان قرار دارد، گفت: »بیکار 
بودم و مشــکات مالی زیادی داشــتم، دیگر 
نمی توانستم این زندگی را تحمل کنم. با خودم 
فکر کردم همه خانواده را بکشم تا از این همه 
بدبختی خاص شــویم و دیگر هیچ کدام زجر 
نکشــیم. »کبری« را با چاقو کشتم و بچه ها را 
خفه کردم، می خواستم خودم را هم بکشم که 

پلیس رسید و مرا به بیمارستان رساندند.«

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:
استقرار ۷۶۰ سایت حرکت 

درمانی در پارک های سطح شهر
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان در جلسه 
برنامه ریــزی و هماهنگی ســتاد معاونت خدمات 
شهری، با بیان اینکه داشتن نیروی انسانی سالم در 
جامعه از شاخص های مهم توسعه انسانی و فرهنگی 
به شمار می آید، تصریح کرد: کشورهای پیشرفته به 
گسترش ورزش در جامعه توجه خاصی دارند؛ چراکه 
معتقدهستند با اســتفاده از نیروی انسانی سالم و 
کارآمد، تحقق اهداف دیگر توســعه هم امکان پذیر 
است. حسین امیری نقش مدیریت شهری در توسعه 
فضاهای ورزشی در شهر را مهم دانست و خاطرنشان 
کرد: امروزه شــهروندان به دلیل مشغله های کاری، 
فرصت چندانــی برای انجام فعالیت های ورزشــی 
ندارند، در نتیجه مدیریت شــهری باید با توســعه 
ورزش های عمومی و همگانی و همچنین توســعه 
فضاهای ورزشی، زمینه را برای ورزش کردن آسان 
شــهروندان فراهم کند. وی افزود: ورزش همگانی 
مزایای بــی شــماری از جمله افزایش مشــارکت 
اجتماعی شــهروندان، ایجاد تفریح ســالم، نشاط 
اجتماعی و کاهش آسیب های شــهری را به دنبال 
دارد، به همین دلیل این مهم از سوی مدیریت شهری 
به طور جد پیگیری می شود. امیری با بیان اینکه در 
برنامه ریزی های مدیریت شــهری اصفهان، توسعه 
بوستان ها و امکانات ورزشی همواره در اولویت قرار 
داشته، افزود: براساس آخرین آمار تعداد ۷۶0 سایت 
حرکت درمانی در پارک های ســطح شهر اصفهان 
وجود دارد که تعداد پنج هزار و ۹۷۷ نوع دســتگاه 

حرکت درمانی در آن موجود است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان 
خبر داد:

تزئین شهر اصفهان با المان های 
ویژه جشنواره کودک و نوجوان

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه تمام اعضای کمیته فضاســازی شهری از 
پرسنل سازمان زیباسازی شهرداری هستند، اظهار 
داشت: سی و دومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
با فضاسازی شهری جدیدی همراه است. امسال برای 
نخستین بار کمیته فضاسازی شهری در جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان تشــکیل شده و 
نماینده ای از طرف ســازمان زیباســازی به عنوان 
مسئول این کمیته انتخاب شده است. حسن مؤذنی 
افــزود: آذین بندی مناطق 1۵ گانه شــهر با حدود 
یک هزار و ۵00 پرچم شــاد مختص به جشنواره، 
نصب 1۲ تابلو عرشــه پل در رینگ سوم با موضوع 
میزبانی اصفهان از جشــنواره کــودک و نوجوان و 
همچنین نصب پنج المان حجمــی با کاراکترهای 
عروسکی دارای ترکیب نور و صوت در محور برگزاری 
جشــنواره، از جمله کارهای در دســت اجرای این 
سازمان برای استقبال از جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان است. مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهر 
اصفهان بیان داشت: ورودی سینماهایی که میزبان 
اکران فیلم های جشنواره اند، اجرای گوبوالیتینگ 
با طرح لوگوی جشــنواره کودک و نوجوان خواهیم 
داشــت و دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( نیز با 
تصویری مناسب حال و هوای جشنواره، به روزرسانی 

خواهد شد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری:
پیاده روهای منطقه ۱۲ برای 
تردد، مناسب سازی می شود

مدیر منطقه 1۲ شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
مناسب سازی شهر برای شهروندان،یکی از وظایف 
شــهرداری ها به شــمار می رود؛ از این رو مدیریت 
شهری اصفهان در سال های اخیر با اجرای طرح های 
مناسب سازی معابر و پیاده روها، سعی کرده مسیر 
عبور و مرور شــهروندان را هموار کند. علی باقری با 
بیان اینکه ســاماندهی پیاده روهای سطح منطقه 
1۲ شهرداری اصفهان برای تردد روان شهروندان، 
معلوالن و ســالمندان در دست اجراســت، افزود: 
برای اجــرای این پروژه دو میلیارد ریــال اعتبار در 
نظر گرفته شده اســت.  مدیر منطقه 1۲ شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساماندهی 
خیابان صاحب الزمان، شهید یاسینی و خیابان صدر 
در دست انجام است. وی با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه 1۲ شهرداری اصفهان، تصریح کرد: عملیات 
لکه گیری آسفالت معابر منطقه در دست اجراست و 
برای انجام آن افزون بر چهار میلیارد و ۵00 میلیون 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. باقری با اشاره 
به پروژه پردیس خانواده محور، گفت: پروژه محرک 
توســعه منطقه 1۲ شــهرداری اصفهان با عنوان 
پردیس خانواده محور، در زمینی به وسعت ۴۶ هزار 
مترمربع در خیابان بهارستان با کاربری های ورزشی، 

فرهنگی، تفریحی و اجتماعی طراحی شده است.

مدیر عامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان از عزم جدی مدیریت شــهری برای احیای 
دولت خانه صفوی خبرمی دهد؛ محوری تاریخی که 
فاصله زیادی با ثبت جهانی ندارد. از آنجایی که امروزه 
احیای بافت های ناکارآمد شــهری بــا حفظ میراث 
گذشتگان یکی از جاذبه های گردشگری در شهرها 
و مناطق مختلف جمعیتی به حســاب می آید، زنده 
کردن بافت های تاریخی کهن که انعکاسی از زندگی 
و آداب و رسوم نسل های پیشین است، در سال های 
اخیر به یکــی از اولویت های اصلی مدیران شــهری 
تبدیل شده اســت؛ چرا که احیای این بافت ها نقش 
قابل توجهی در گسترش صنعت گردشگری و در آمد 

سازی در شهرها دارد. 
در همین راستا در چندســال گذشته احیای محور 
چهارباغ و دولت خانه صفوی در دستور کار مسئوالن 

شهری اصفهان قرار گرفته است.
مدیر عامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه در راســتای اجرای طرح 
دولت خانــه صفوی تاکنون مطالعــات زیادی انجام 
گرفته و عاوه بر اســتفاده از مشــاوران، اعتبارات 
زیادی هزینه شده اســت، می گوید: در حال حاضر 
آثار و مســتندات دولت خانه صفــوی در قالب یک 
کتاب با عنوان »دولت خانه صفوی« به رشته تحریر 

در آمده است.

محمد فیض می افزاید: اعتقاد داریم باید هویت و تاریخ 
را حفظ کنیم؛ از ایــن رو برای اجرای تمام طرح های 
دولت خانه صفوی برنامه ریزی و تحقق شده و نقشه راه 

به صورت دقیق بررسی شده، اجرا می شود.
کف ســازی میدان امام )ره(، کف ســازی قسمتی از 
خیابان سپاه، کف ســازی پیرامون مسجد امام )ره(، 
کف سازی چهار باغ عباســی، پیاده روسازی خیابان 
آمادگاه، احیای حمام خسروآقا، مرمت موزه هنرهای 
معاصر، تعویض نرده های چوبی خیابان استانداری، 
احیای پایه هــای ارگ جهان نما و محوطه ســازی 

پیرامون کاخ هشت بهشــت و پارک شهید رجایی، 
بخشی از پروژه های انجام شده ســازمان نوسازی و 
بهسازی شــهرداری اصفهان در محدوده دولت خانه 
صفوی است که فیض به آنها  اشاره می کند و می گوید: 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان برای 
انجام هر گونه اقدامی در دولت خانه صفوی، هماهنگی 

الزم را با میراث فرهنگی انجام داده است.
قلب تاریخی شهر احیا می شود

دولت خانه صفــوی محــدوده ای حدفاصل میدان 
امام)ره( تا محور چهارباغ بوده و یکی از نقاط کنونی 

محــور تاریخی فرهنگی شــهر اصفهان محســوب 
می شــود. دانشــگاه هنر، بانک ملی، تاالر تیموری، 
مجموعه بــاغ و عمارت چهلســتون، ســاختمان 
شهرداری مرکزی و استانداری، ساختمان مخابرات، 
پارک شهید رجایی و برخی ســاختمان های اداری 
مانند کتابخانه مرکزی، ساختمان آموزش و پرورش 
و بیمارستان خورشید از عناصر شاخص در این طرح 

هستند. 
با اجرای طــرح دولت خانه صفــوی، طرح وضعیت 
موجود این محدوده بر اســاس مــدارک تاریخی با 
حال و هوای اصفهان قدیم ســاماندهی می شــود. 
دولت خانه صفوی به همراه میــدان امام و اتصالش 
به بازار میدان امام علی )ع(، قلب تاریخی اصفهان را 

تشکیل می دهند.
 دولت خانه صفویه در زمان جانشــینان شاه عباس 
مانند شاه صفی با مرمت آثار تاریخی، شاه عباس دوم 
با ساخت چهل ستون، مجموعه سعادت آباد و ...، شاه 
سلیمان با احداث هشت بهشت و سرانجام با ساخت 
فرح آباد در عصر شاه سلطان حســین تکمیل شد. 
هجوم افغانان و قتل و غارت آنان سبب تخریب هایی 
در این ابنیه شــد و در دوران افشــاریه و زندیه جز 
مرمت های اندک، تغییراتی صورت نگرفت. سرانجام با 
انتقال حکومت از زندیه به قاجاریه و انتقال پایتخت از 
اصفهان به تهران، تغییراتی در کاربرد ابنیه ای  مانند 
عالی قاپو، چهل ستون، سعادت آباد، هشت بهشت، 

فرح آباد و ... مشاهده می شود.

دولت خانه صفوی در انتظار تولد دوباره

مسئول سازمان اردویی راهیان نور سپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( درباره برگزاری اردوی راهیان نور در سطح استان اصفهان، 
اظهار داشت: اردوی راهیان نور در اصفهان از اواخر تیر ماه آغاز 
شده و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، نزدیک به 3۷ دوره 
اردو برگزار می کنیم که همه روزه از سطح استان اصفهان اعزام 

به مناطق عملیاتی صورت می گیرد. 

عباس محمدی تصریــح کرد: همه روزه و بــه صورت همزمان 
دوکاروان در مناطق عملیاتی اســتان کردســتان در شهرهای 
سقز و بانه حضور داشته و از یادمان شهدای سیران وند )شهدای 
غریب(، یادمان شــهدای بلفت در سردشــت و یادمان شهدای 
بوالحســن در شهرســتان بانه بازدید کرده و یاد شهدا را زنده 
می کنند. مســئول ســازمان اردویی راهیان نور سپاه حضرت 

صاحب الزمــان )عج( گفــت: حــدود 1۴ هزار نفر از سراســر 
اســتان اصفهان تا پایان دوره به مناطق عملیاتی کردســتان 
اعزام می شــوند. وی ادامه داد: در حاشــیه برگــزاری اردوی 
راهیان نور، بازدید از نمایشــگاه های فرهنگی- هنری و اماکن 
 فرهنگی- مذهبی نیز برای بازدیدکنندگان برنامه ریزی شــده

 است.

مسئول سازمان اردویی راهیان نور سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان خبر داد:
اعزام ۱۴ هزار اصفهانی به اردوهای راهیان نور

حال و هوای قدیم اصفهان ساماندهی می شود؛

جانشــین فرمانده گروه مهندســی رزمی ۴0 صاحــب الزمان )عج( 
اصفهان گفت: با تاش شبانه روزی رزمندگان گروه مهندسی رزمی 
و پدافنــد غیر عامل ۴0 صاحــب الزمان )عج( با پشــتیبانی قرارگاه 
محرومیت زدایــی قدس نیروی زمینی ســپاه و مشــارکت خیرین 
مدرسه ساز، به لطف الهی تعداد ۷ باب مدرسه ۶ کاسه در شهرستان 
سراوان احداث شد. سرهنگ پاسدار کوروش بیگی، جانشین فرمانده 
گروه مهندسی رزمی ۴0 صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: با تاش 
شــبانه روزی رزمندگان گروه مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل ۴0 
صاحب الزمان )عج( با پشــتیبانی قــرارگاه محرومیت زدایی قدس 
نیروی زمینی سپاه و مشارکت نیکوکاران مدرسه ساز، به لطف الهی 
۷ باب مدرسه ۶ کاسه در شهرستان ســراوان احداث شد. او با اشاره 

به اینکه این مدارس، فضای آموزشــی بیش از 3 هــزار نفر را فراهم 

می کند، ادامه داد: با توجه به اســتعدادهای بســیار درخشانی که در 

دانش آموزان شهرستان سراوان وجود داشت و تاکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص خدمت رسانی به مناطق محروم و به منظور ایجاد 
فضای آموزشی مناسب برای رشد علمی دانش آموزان مناطق محروم، 
عملیات اجرایی این مدارس در نیمه اول سال ۹۷ آغاز شد و به حمد 
خدا هم اکنون آماده استفاده است. جانشین فرمانده گروه مهندسی 
رزمی ۴0 صاحب الزمان )عج( اصفهان افزود: برای ساخت هر مدرسه 
در حدود ۷00 میلیون تومان هزینه شده که ۲0 درصدآن را نیکوکاران 
مدرسه ســاز و 80 درصد را قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران 
اصفهان هزینه کرده است. سرهنگ پاســدار کوروش بیگی در پایان 
گفت: انشاا... در هفته آینده با حضور فرماندهان ارشد سپاه و مسئوالن 

کشوری، این مدارس طی مراسمی بهره برداری می شوند.

مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری 
اصفهان گفت: به منظور ثبت و تاریخ ســازی 
شــغلی برای صاحبان رســانه و خبرنگاران، 
اقدام به اجرای برنامه ای تحت عنوان کارنامه 
کرده ایــم. فاطمه شــفیعی در ایــن ارتباط 

اظهار داشــت: 10 مرداد ماه اولین 
برنامه کارنامه را بــرای هفته نامه 
نوید خواهیم داشــت کــه یکی از 
قدیمی تریــن نشــریات اصفهــان 
بوده و به مدیر مســئولی فضل ا... 
صلواتی اســت و پیاپــی در طول 
10 سال گذشــته به چاپ رسیده 
است که با دعوت از تمامی پرسنل 
این نشــریه در بنیاد فرهنگی امیر 

قلی امینــی و گپ و گفت وگــو، به چهره های 
شاخص و فعال این نشریه پوستری که نشان 
از ثبت فعالیت های کاری و رزومه آنهاســت 
داده می شود. وی بیان داشــت: با اجرای این 
برنامه، تاش می کنیم که فعالیت رســانه ای 
خبرنگاران شاخص و رســانه های اثر گذار را 
به صورت مستند در آورده و به ثبت برسانیم. 
مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری 
اصفهان ادامه داد: دو کانــون روزنامه نگاران 
جوان و پیشکســوتان تحت نظر فرهنگسرای 
تخصصی رسانه شــهرداری اصفهان است که 
اجرای برنامــه کارنامه  بــرای اعضای این دو 

کانون، در اولویت برنامه های فرهنگسراست. 
شــفیعی با اعام اینکه در حال حاضر لیستی 
از نشــریات و روزنامه های محلی و چهره های 
رسانه ای اصفهان تهیه شــده و مطابق با آن، 
کارنامه برای آنها اجرایی می شــود، گفت: در 

قالب برنامه کارنامه، اقدام به تهیه پوســتری 
برای این نشــریات و فعاالن رسانه ای می شود 
که با تصویــری از آنها و ذکر ســوابق کاری و 
فعالیت این افراد و رســانه همراه است. وی با 
اعام اینکه پس از هفته نامه نوید، هفته نامه 
جام و هفته نامه تندر، دو نشــریه محلی دیگر 
است که در دســتور کار قرار دارند، ادامه داد: 
اجرای برنامه کارنامه برای چهره های رسانه ای 
در فاز بعدی انجام می شود که تمام این افراد 
در کارگروهی از اســتادان بنام پس از ارزیابی 
 و روی معیارهــای خاص رســانه ای برگزیده

 شده اند.

به همت فرهنگسرای رسانه اصفهان صورت می گیرد؛

آغاز تاریخ سازی برای اصحاب رسانه اصفهان
معاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
مســابقه نمایشنامه نویســی کودک و نوجوان 
اصفهــان، ظرفیــت آن را دارد کــه به صورت 
جشــنواره برگزار شــود. محمد عیدی، درباره 

برگزاری دومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی 
کودک و نوجــوان در اصفهان اظهار داشــت: 
ادبیات کــودک و نوجوان یکــی از حوزه هایی 
اســت که به شــدت در آن دچار خأل هستیم. 
وی افزود: امروزه شــاهد کمتر نقدی در حوزه 
ادبیات کودک هستیم و متاســفانه نظارتی بر 
فرآیند تولیــد آثار مخصوص کــودکان وجود 
ندارد. بــه گفته رییــس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، قطعا 
برگزاری رویدادهایی فرآیندمحور مانند مسابقه 
نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان، زمینه ای را 
فراهم می کند تا فرآیند تعریف شــده ای تحت 

نظارت کارشناســان انگیزه خلق آثار ارزشمند 
در این حوزه فراهم شــود. وی ادامه داد: گفت 
و شــنودهای متناســب با فهم مخاطب که در 
اجزای یک نمایشنامه خوب دیده می شود، در 
متن خود را بروز و ظهور می دهد. وی با اشاره به 
اینکه می توانیم از برگزاری دومین 
مســابقه نمایشنامه نویسی کودک 
و نوجوان منفعتی دوســویه داشته 
باشــیم، ابراز امیدواری کرد که این 
مسابقه در آینده تبدیل به جشنواره 

نمایشنامه نویسی شود.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان اضافه 
کرد: ویژگی مثبت جشــنواره، این 
است که از نخبگان تا الیه های سطحی جامعه 
می توانند در آن حضور داشــته باشند و امکان 
ظهور پیدا کنند و زمینــه ای فراهم می کند تا 
ایده هــای جدید به عرصه نمایشنامه نویســی 
کودک و نوجوان وارد شود تا نخبگانی که در این 
زمینه قلم می فرسایند، بتوانند با محوریت این 
ایده ها نیز متن هایــی بیافرینند. عیدی با بیان 
اینکه به گفته دست اندرکاران، مسابقه مستقلی 
برای نمایشنامه نویســی کودک و نوجوان در 
کشــور نداریم، گفت: امیدوارم نتایج برگزاری 
چنین مسابقاتی شامل جامعه شهری اصفهان 

و حتی کشور شود.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

مسابقه »بادکنک طالیی« ظرفیت تبدیل به جشنواره را دارد

توسط گروه مهندسی رزمی 40 سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان صورت گرفت؛

ساخت ۷ باب مدرسه در مناطق محروم

 نرگس طلوعی
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یادداشت

اگر شما هم مثل میلیاردها انســان در این کره خاکی به 
دنبال پیشرفت و رسیدن به خوشــبختی و رفاه هستید، 
از همین امروز ســفر خود را به ســوی داشــتن آینده ای 
درخشان تر آغاز کنید. ما در این نوشتار هفت تا از بهترین 
تصمیمات و راهکارها و اقدامات ســاده را برای داشــتن 
آینده ای پربار و سعادتمند به شما ارائه می کنیم. تا انتهای 

مقاله با ما همراه باشید.
۱. هدف گذاری کنید

تعیین اهداف روشن، اولین گام در تشــویق و راهنمایی 
خودتان برای رســیدن به مقصود تان در زندگی است. در 
صورتی که مقصود شــما به کمی پــول و بودجه هم نیاز 
داشته باشد؛ مثال مثل هدف مســافرت، هدف گذاری به 
شما الهام می بخشــد که چگونه پس انداز کنید و نسبت 
به هزینه ها و مخارجی که داریــد معقوالنه تر رفتار کنید 
چون روی رسیدن یا نرســیدنتان به مقصودی که دارید 

تاثیر گذار است.
۲. عاقالنه پس انداز کنید

پس انداز نیازمند ارزیابی ضروریات، اولویت بندی آنها بر 
خالف خواسته تان و انتخاب هزینه کردن روی چیزهایی 
است که واقعا مهم و ضروری هستند تا اینکه بتوانید مخارج 
را کم کنید و نهایتا پول بیشــتری در حســاب بانکی تان 
ذخیره کنید. پس انداز کردن پول به نظم و تالش زیادی 
نیاز دارد، اما وقتی انجام شود، واقعا به شما کمک خواهد 
کرد تا به یاری ذخیره پولی که فراهم آورده اید، به اهدافتان 

در زندگی دست پیدا کنید.
۳. بودجه اضطراری تعیین کنید

ایجــاد بودجه اضطــراری برابر با دســت کم ســه برابر 
هزینه های ماهانه تان، به شــما کمک می کند تا در زمان 

بیماری یا مصائب طبیعی، جان سالم به در ببرید.
۴. خودتان را بیمه کنید

بیمه عمر شدن از شما در برابر خطرهای پیش بینی نشده 
زندگی محافظت می کند و درآمد آینــده عزیزانتان را در 

صورتی که اتفاقی برایتان بیفتد، تضمین می کند.
۵. تورم را شکست بدهید

با کشف ابزارهای مالی دیگر که توسط آنها عایدی تان از 
تورم بیشتر می شود ، دستیابی سریع تر شما به اهدافتان 
ممکن می شود و می توانید قدرت خرید پولی تان را حفظ 

کنید.
۶. به دنبال کمک گرفتن از حرفه ای ها باشید

مشــاوره حرفه ای گرفتن به شــما قوت قلــب می دهد تا 
تصمیم گیری های پولی مهمی را با  اطالع کامل از گزینه هایی 
که در اختیار دارید، انجام دهید. مشاوران مالی صمیمی و 
خوب، آموزش های درجه یکی درباره محصوالت و خدمات 
مشاوره ای موجود به شــما ارائه می دهند که از طریق آنها 
می توانید تصمیم های درخشــانی بگیرید کــه با اهداف و 

نیازهای تان سازگار هستند.
۷. گوشه چشمی به پاداش و تشویق داشته باشید

فکر کردن بلند مدت و پیگیری منظم پیشرفت تان به شما 
کمک خواهد کرد به اهداف مالی تان دســت پیدا کنید. 
راه های متعددی برای نظارت بر پیشــرفت و موفقیت تان 
وجود دارد؛ از روش مرســوم قابــل اعتماد اســتفاده از 
برنامه ریز تا روش نوین استفاده از اپلیکیشن های مدیریت 

بودجه و هدف.

 بهترین تصمیم هایی که زندگی تان 
را دگرگون می کند

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

دل دیگری خالــی کند. 
می خواهد همه شادمان 
باشند، همه بخندند و این 
شــادی بســیار مســری 

است.

 شب های روشن 
داستایوفسکی

ای کاش شــادی 
مسری بود

ای کــه چقدر شــادی و 
شــیرین کامی انسان را 
خوش رو و زیبا می کند. 
عشــق در دل می جوشد 
و آدم می خواهــد کــه 
هرچــه در دل دارد در 

در نمایشگاه امسال، مجسمه هایی از فضانوردان ماموریت آپولو ۱۱ از جنس 
»َکره« ساخته شده است تا ســالگرد ماموریت اولین فرود انسان روی کره ماه 
جشن گرفته شود. این مجسمه ها متعلق به فضانوردان این ماموریت یعنی »نیل 
آرمسترانگ«)Neil Armstrong(،»باز آلدرین«)Buzz Aldrin( و» مایکل 
کالینز«)Michael Collins( هستند. یک مجسمه جداگانه هم از آرمسترانگ 
در لباس فضانوردی ساخته شده است. مجسمه نشان این ماموریت که تصویر 
یک عقاب روی ماه است نیز در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفت. مجسمه 
یک گاو کره ای و گوساله نیز در کنار مجسمه های ماموریت آپولو دیده می شود. 

ساخت مجسمه َکره ای از فضانوردان آپولو ۱۱

دانشمندان چینی یک بازوی رباتیک برای جمع آوری و جدا کردن زباله ها 
ایجاد کرده اند که در ابتدا برای ماموریت های فضایی ایجاد شده بود و برای 
نخستین بار توسط موشک Long March-7 چین در سال 20۱6 به فضا 
متصل شد. این بازوی رباتیک طراحی شده و ساخته شده توسط محققان 
آکادمی فناوری چین است که قرار بود برای حذف بقایای فضایی از جمله 
موشک ها و قطعات فرسایشی آنها کاربرد داشته باشد. کارشناسان علمی 
باور دارند میلیاردها قطعه کوچک در اطــراف زمین وجود دارد که نیاز به 

ضبط و رفع دقیق دارند که توسط بازوی رباتیک به راحتی انجام می شود.

بازوی رباتیک برای جمع آوری زباله های زمینی

گران ترین کتاب های تاریخ با قیمت های نجومی
میلیون ها کتاب وجود دارند که می توانید با قیمت اندک بخرید، اما از دهه های گذشته، برخی دولت ها، ثروتمندان و تاجران برای خرید نادرترین 

کتاب های تاریخ، رقابت به راه انداخته اند. فهرست گران ترین کتاب های تاریخ بنا به گزارش فوربس عبارت است از؛
»ِفرست فولیو« شکسپیر، 8/۲ میلیون دالر: این کتاب یکی از مهم ترین آثار در تاریخ ادبیات انگلستان است، در سال 200۱ میالدی و در 
یک حراجی علنی به مبلغ 8/2 میلیون دالر به یک خریدار ناشناس فروخته شد و در سال ۱62۳ میالدی، پس از درگذشت »ویلیام شکسپیر« 
منتشر شد و عبارت است از مجموعه ۳6 نمایش با مضامین کمدی، درام و تاریخ. اغلب با نام »First Folio« یا »نسخه اول« شناخته می شود 

و تنها منبع قابل اعتماد نمایش نامه های شکسپیر است.
 یک نسخه از قانون ایاالت متحده آمریکا از جرج واشنگتن، ۱0/۲ میلیون دالر: یک نسخه از قانون اساسی ایاالت متحده، الیحه 
قانون آزادی ها و برخی قوانین اساسی کنگره ایاالت متحده به »انجمن زنان کوه ورنون« ۱0/2 میلیون دالر در حراج سال 20۱2 فروخته شد. 
این انجمن آن را در کتابخانه متعلق به رییس جمهور جرج واشنگتن قرار داد؛ چون واشنگتن صفحه اول کتاب را امضا کرده بود. انجمن بانوان 

کوه ورنون، اولین سازمان بود که امالک واشنگتن را حفظ و نگهداری کرد.
ـِری )کانتربوری هم نوشته شده( مجموعه داستان هایی   داستان های کانتربوری از جفری چاوسر، ۱۱/۱ میلیون دالر: حکایت های َکنِترب
به قلم جفری چاوسر نویسنده انگلیسی است که در سده چهاردهم میالدی نوشته شده و از زیباترین داستان های کوتاهی است که چهره  واقعی 
کلیسا و جامعه انگلیسی آن زمان را به تصویر می کشد. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۹8 میالدی به قیمت ۱۱/۱ میلیون دالر فروخته شد.

 پرندگان آمریکا »جان جیمز اودوبان«، ۱۲/۶ میلیون دالر: این کتاب دربرگیرنده صدها تصویر از مجموعه پرندگانی است که به قلم 
جان جیمز اودوبان در اندازه های واقعی در سال ۱820 میالدی رسم شده اند و یکی از بزرگ ترین کتاب های عکس در تاریخ به شمار می رود و 

یک سرمایه دار انگلیسی به نام »مایکل تولیماچ« در سال 20۱0 میالدی، آن را به قیمت ۱2/6 میلیون دالر خرید.
 کتاب The Rothschild Prayerbook، ۱۳/9 میلیون دالر: این کتاب یک کتاب معنوی است که در قرون وسطا نوشته شده و 

نازی ها آن را در سال ۱۹8۳ میالدی منتشر کردند و در سال 20۱۴ میالدی به مبلغ ۱۳/۹ میلیون دالر فروخته شد.

وبگردی

باستان شناسان فرانسوی، فسیل یک دایناسور غول پیکر متعلق به دوران 
ژوراسیک را پیدا کردند. باستان شناسان می گویند از سال 20۱0 میالدی 
بیش از 7500 گونه از دایناسورها را در فرانســه پیدا کرده اند. طول فسیل 
استخوان یافت شــده 2 متر  و از گونه های گیاه خوار بوده و دم و گردنی بلند 
داشته که حدود ۱۴0 میلیون سال پیش در این منطقه زندگی می کرد.»آلن 
رونان« متخصص علوم موزه تاریخ ملی پاریس، در اینباره گفت: پس از مدت 
زمانی چنین طوالنی، حفظ شدن استخوان بسیار جالب و باورنکردنی است. 

کشف فسیل غول پیکر دایناسور در فرانسه

پای داعش به یک سریال طنز باز شد
علیرضا مسعودی کارگردان سریال »آخر خط« ضمن تشریح 
بخشی از فضای داستانی این مجموعه، از تصویربرداری آن در 
سوریه خبر داد. علیرضا مسعودی درباره تصویربرداری سریال 
»آخر خط« و اینکه چقــدر از تولید این ســریال باقی مانده، 
گفت: بخش تصویربرداری ایران در این ســریال پایان یافته و 
بخش هایی درخارج از کشور داریم که به زودی تصویربرداری 
آن را شــروع خواهیم کرد. وی ادامه داد: در بخش های خارج 
از کشور به ســوریه و لبنان می رویم و باید شهرک اشغال شده 
یا جنگ زده ای را پیدا کنیم، چون داســتان در بخشی از قصه 
به داعش مربوط می شــود. این نویســنده و کارگردان درباره 
اینکه چه زمانی قسمت های خارج از کشــور را تصویربرداری 
می کنند، گفت: ما اوایل شهریور به سوریه می رویم تا بخش های 
مرتبط با داعش را بگیریم، البتــه هرچقدر زودتر برویم برای ما 
بهتر اســت اما تا اوایل شــهریور صبر می کنیم تا شرایط مورد 
نظرمان فراهم شــود. مجموعه »آخر خط« مضمونی کمدی و 
طنز دارد و داستان دو پسرخاله اســت که بسیار شرور هستند 
و خانواده ها از دســت این دو نفر به ســتوه آمده اند. این دو به 
 دلیل جرمی به زندان می افتند و تصمیم به مهاجرت از کشــور 

می گیرند.

شکار کرکس ها
جنگ فقط داســتان ویرانی ها نیســت. گاهی می توانــد روایت 
بزرگ ترین سازندگی ها باشد. »شکار کرکس ها« اثر سردار محمد 
ستاری وفایی، موسس قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( که به 
تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شده، ثابت می کند 
تاریخ دفاع مقدس مملو از این سازندگی هاست. ماجراهای این کتاب 
از جبهه های غرب کشور آغاز می شود و پایان آن به عملیات خیبر 
می رسد و در کنار آن چند روایت از حوادث قبل از پیروزی انقالب و 
جریان درگیری با گروهک دموکرات در منطقه غرب کشور هم آمده 
است. پس از »شبیخون به خفاش«، کتاب »شکار کرکس ها« دومین 
اثر منتشرشده از سردار ستاری وفایی است که گوشه ای جدید از 
رشــادت های دوران دفاع مقدس را روایت می کند. در بستر اصلی 
داستان چند داستان فرعی دیگر گنجانده شده است. شاه بیت این 
کتاب را باید در انتهای آن که به روایت ساخت پل خیبر می پردازد، 

جست وجو کرد. 
پل خیبر سازه ای مهندســی به طول ۱۴ کیلومتر بود که زیر آتش 
دشمن ساخته شــد و همه دنیا را مبهوت کرد تا جایی که صدای 
آمریکا -وقتی ۱۳ کیلومتر از پل نصب شده بود- گفت: »بزرگ ترین 
پل تاکتیکــی تاریخ جنگ های دنیــا به دســت ایرانی ها برروی 

هورالهویزه در حال نصب و اتمام است.«

 نهضت نهج البالغه خوانی 
با همراهی مساجد فراگیر شد

رییس بنیاد بین المللی نهج البالغه با بیان اینکه تصور اشتباهی است 
اگر فکر کنیم همگانی شــدن قرائت و انس با معارف نهج البالغه با 
حمایت های دستگاه های دولتی ممکن است، اظهار کرد: ما در بنیاد 
بین المللی نهج البالغه، تالش کرده ایم این کتاب ارزشمند را به میان 
مردم بیاوریم که بررسی های علمی ما نشان می دهد در این زمینه 
به لطف خدا موفق بوده ایم. آیت اهلل »سید جمال الدین دین پرور« 
تصریح کرد: نهج البالغه در گذشته بیشتر میان خواص رونق داشت 
اما به برکت انقالب اسالمی و تالش دستگاه ها و نهادهای مردمی 
و همراهی خّیران و نیک اندیشان امروزه فراگیرتر شده و در بیشتر 
خانه ها یک جلد از این کتاب انسان ساز وجود دارد. وی درباره نقش 
مساجد و مســجدی ها در فراگیری نهضت نهج البالغه خوانی در 
کشور، گفت: فراگیری نهضت نهج البالغه خوانی با همراهی مساجد 
ممکن شد و اگر همراهی ائمه جماعات مساجد نبود، امروز مردم با 
این کتاب انس نداشتند. آیت اهلل دین پرور اضافه کرد: من در طول 
عمر تبلیغی ام به کشورهای مختلفی سفر کرده ام و می توانم به جرات 
بگویم مردم جهان عالقه مند به معارف نهج البالغه هستند؛ بنابراین 
اکنون زمان آن فرا رسیده که نظام جمهوری اسالمی بیش از گذشته 

به فکر آشنایی جهانیان با معارف علوی به زبان های مختلف باشد.

دیدگاهخبر کتاب

کوهی شگفت انگیز 
در لرستان

»مهراب کوه« با ارتفاع 
 ۵۴ در  متــر   ۲۴00
کیلومتری شهر نورآباد، 
مرکز شهرستان دلفان 
استان لرستان واقع شده 

است.

اینستاگردی

 منصور ضابطیان  با مجسمه همزادش عکس گرفت!

لیال بلوکات با لباس پلنگی نظامی

شاملو خوانی مژده لواسانی درکنار دریا

منصــور ضابطیــان با 
انتشار این عکس نوشت: 
به نظرتــون منظورش 
چیــه داره ایــن جوری 
نــگاه می کنه؟#ســفر 
#مجسمه#گردشگری

 لیال بلوکات با انتشــار این 
عکس نوشت: هنگامی که دِر 
شادی به روی انسان بسته 
می شود، بالفاصله در دیگری 
باز می شود، اما ما آنقدر به در 
بسته خیره می شویم که دِر 

باز شده را نمی بینیم.

مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: نگاه از صدای تو ایمن می شود، چه مومنانه نام 
مرا آواز می کنی! و دلت کبوتر آشتی است، در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه باال 

چه بلند پرواز می کنی!#احمدشاملو
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