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چهره شهر زیبا می شود
با ساماندهی کارگران فصلی صورت می گیرد؛
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 با تالش سازمان نظام مهندسی در سال های اخیر؛  

100 درصد ساختمان های اصفهان مقاوم به زلزله شدند

کشف 150 میلیارد کاالی احتکاری از یک منزل
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
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طرح بازچرخانی آب برای تایید به محیط زیست 
ارسال نشده است

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست اصفهان:
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آتش نشانان؛ فداکارترین و شجاع ترین 
مردان شهر

شهردار اصفهان  تاکید کرد:   

اصفهان شناسی از نگاهی دیگر 
)عکاسی(

زنجیره فرهنگی ایوان
سه شنبه 24 مهر / 30.000 تومان

خواندن داستان کوتاه؛
خواندن داستان های  

کوتاه یه سرگرمی خوب و مفرحه  
... حتی میتونه باعث آرامش و 

تفکرات جدید بشه !

مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مطرح کرد:

تامین مالی، چالش اصلی استارت آپ ها
اصفهان طی روزهای پایانی هفته گذشته میزبان نمایشگاه استارت آپ 
و فناوری های نوین بود؛ نمایشــگاهی مملــو از جوانان صاحب ایده 

و شــرکت هایی که همگی با یک ایده ناب، کار خود را از صفر و زیر صفر شــروع 
کرده بود و با گام هایی امیدوارانه به ســمت تصاحب بازارهای چند میلیاردی قدم 

بر می داشتند.این فضا برای اصفهانی ها چندان فضای عجیب و بیگانه ای نیست و به گفته 
صفحه  3کارشناسان اقتصادی، اصفهان از قرن ها پیش...
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گالری امروز
سه گانه رنج بازیگوشانه

 23 شهریور الی 23 مهرماه

»رو به روی ماه« به تهیــه کنندگی و 
کارگردانــی داوود آجرلو به یک کتاب 
اختصاص دارد. هــر هفته یک کتاب از 

قصه های زندگی یک قهرمان جنگ...

روبه روی ماه
 شنبه تا پنجشنبه ساعت 23
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پایگاه »بازفید« در گزارشــی مفصل به بررســی 
راهبرد دولت کنونی آمریکا در قبال ایران پرداخته 
و نوشته کاخ سفید معتقد است که راهبرد »رونالد 
ریگان« رییس جمهور اســبق آمریکا در فروپاشی 
اتحــاد جماهیر شــوروی نقش موثری داشــته و 
واشــنگتن اکنون می تواند بخش های زیادی از آن 
راهبرد را در قبــال ایران اســتفاده کند.بنا بر این 
گزارش، بخش زیادی از این طرز فکر نتیجه نفوذی 
است که »مارک دوبوویتز« مدیر اندیشکده دست 
راستی »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« )اف دی دی( 
در کاخ سفید دارد. یک مقام سابق آمریکایی که در 
دولت »دونالد ترامپ« در بخش سیاستگذاری در 
مورد ایران کار کرده، می گویــد: »اگر می خواهید 
بدانید گام بعدی درباره ایران چیســت، به احتمال 
زیاد همان چیزی است که در آخرین مقاله »مارک 
دوبوویتز« یا اف دی دی طرح شده است.«دوبوویتز 
از آغاز دولــت ترامپ نقــش موثــری در تدوین 
سیاست های آمریکا در قبال ایران داشته است. او 
از آن زمان نسخه ای از کتابی تحت عنوان »پیروزی: 
راهبرد ســری دولت ریگان که فروپاشــی اتحاد 
جماهیر را تسریع کرد« را در میان مقام های دولت 
ترامپ توزیع کرده اســت. این کتاب که در ســال 
۱۹۹۴ توسط »پتر شــویزر« نویسنده مورد عالقه 
»اســتیو بنن« استراتژیست ســابق ترامپ نوشته 
شده، روش های مورد اســتفاده ریگان برای فشار 
به شوروی را تشریح کرده اســت.به گفته شویزر، 
ریگان در آن زمان »ویلیام کیســی« رییس وقت 
آژانس مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( را مامور کرده 
بود که از تمام ابزارهای آمریکا به جز اقدام نظامی 
برای فشار به شوروی استفاده کند. جنگ اقتصادی، 
حمایت از جنبش های معــارض در اروپا و حمایت 
مالی و تســلیحاتی از مجاهدین در افغانســتان از 
جمله این روش ها بوده است.یک مقام کاخ سفید به 
بازفید گفته »بر کسی پوشیده نیست« که این کتاب 

تا حدی بر سیاست های دولت ترامپ اثرگذار بوده 
است.بنا بر این گزارش، هرچند مقام های آمریکایی 
مدعی اند که به دنبال تغییر نظام ایران نیستند، اما 
آنها امیدوارند با اعمال فشــار حداکثری،در نهایت 
نظام سیاســی ایران از هــم بپاشــد. دوبوویتز در 
این مــورد می گوید: »قطعا آنها در مــأ عام این را 
رد می کنند؛اما من فکر می کنم کــه جان بولتون 
،مشاور امنیت ملی ترامپ و دیگران واقعا باور دارند 
که می توان این رژیم را به شــکلی که ریگان اتحاد 

جماهیر را فروپاشید، شکست داد.«
»ریچارد جانسون« از کارشناســان ارشد مسائل 
هسته ای که پس از خروج آمریکا از برجام از دولت 
ترامپ استعفا داد، درباره تفاوت میان کره شمالی و 
ایران می گوید: »در واشنگتن البی ضد کره شمالی 

وجود ندارد و کشــورهای دو منطقه هم مشابه هم 
نیستند.  شما عربستان سعودی ندارید، شما امارات 
متحده عربی نداریــد. در پرونده ایــران بازیگران 
بسیاری هســتند که اوضاع را به سمت نتیجه ای 
بالقوه منفی سوق می دهند.«با این وجود، به نوشته 
بازفید هم در دولت ترامپ و هم در میان کارشناسان 
نگرانی هایی درباره تبعات راهبرد »فشار حداکثری« 
وجود دارد. یکی از نگرانی ها این است که ایران به 
سمت بی ثباتی حرکت کرده و نقطه التهاب دیگری 
به فضای ناآرام غرب آسیا افزوده شود. نگرانی دیگر 
طرفداران راهبرد فشــار به ایران هم به شخصیت 
ترامپ بازمی گردد. این افراد نگران هســتند که او 
ناگهان رویکرد خود در قبال ایران را تغییر داده و به 
سمت تالش برای معامله حرکت کند.بر اساس این 

گزارش، یکی از رویکردهای مورد نظر دولت ترامپ 
و به خصوص »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا، 
»سالح انگاری« مســئله حقوق بشر و تالش برای 
استفاده از ابزار »ترویج دموکراسی« برای فشار به 
ایران است.بازفید به نقل از یک منبع مطلع که در 
برنامه های »ترویج دموکراسی در ایران« در دولت 
آمریکا ایفای نقش کرده، نوشته »راه هایی برای سوء 
اســتفاده دولت ایاالت متحده از برنامه های ترویج 
دموکراســی وجود دارد: کمک بــه تامین مالی و 
سازماندهی اعتراضات و اعتصاب ها، به عنوان نمونه 
از طریق به راه انداختن کارزارهایی در شبکه های 
اجتماعی با هدف تغییر رژیم.«وی می گوید: »آن ها 
)دولت ترامپ( دنبال پیدا کردن چیزی هستند که 

بتوان در داخل این کشور انجام داد.«

آمریکا: 
نیمی از سوریه در دست ما و 

شرکای مان است!
به گزارش شبکه »اســکای نیوز« ، جیم جفری، 
نماینده آمریــکا در ســوریه گفــت: نیروهای 
آمریکایــی تا زمان شکســت نهایــی داعش در 
سوریه باقی می مانند. این تنها ماموریت نظامی 
آمریکاست.جفری افزود: نظام بشار اسد می تواند 
فکر کند که در جنگ پیروز شــده است؛ اما در 
حقیقت تنها کنترل نیمی از خاک ســوریه را در 
دســت دارد و نیمی از ســاکنان تحت کنترلش 
نیستند. نیم دیگر ســوریه در دست هم پیمانان 
آمریکا از جمله ترکیه ای ها و کردهاســت. نظام 
بشار اسد اقتصاد واقعی ندارد و نمی تواند به منابع 
سوخت و گاز دســت یابد. آمریکا برای فشار بر 

ایرانی ها جهت ترک سوریه فشار می آورد.

 وزیر خارجه آلمان 
باز هم از برجام دفاع کرد

وزیر خارجه آلمان، طی سخنرانی خود در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک با دفاع 
از توافق هســته ای با ایران )برجــام( گفت: این 
توافق »ممکن است که کامل« نباشد، اما توانسته 
اســت به طور موفق از سه ســال پیش تاکنون تا 
حدود بســیار زیادی از وخامت اوضاع جلوگیری 
کند.»هایکو ماس« تاکید کرد که با وجود احیای 
مجدد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا می  خواهد 
به روابط اقتصادی خود با ایران ادامه دهد.وی افزود: 
مجازات های مربوط به تحریم ها شامل شرکت هایی 
که از کشور سوم با ایران وارد معامله می شوند، نیز 
می شود؛ اما اروپا در تالش است با ایجاد کانال های 

مالی ویژه، تحریم های آمریکا را دور بزند.

 ۳ انفجار مقابل ۳ مدرسه
 در »ننگرهار« افغانستان

مقامات محلی والیــت ننگرهار افغانســتان از 
۳ انفجار پیاپی مقابل ۳ مدرســه در این والیت 
خبر دادند.اخیرا یک انفجار در مقابل مدرســه 
»پیر ســید احمد گیالنی« در شهر »سرخرود« 
والیت »ننگرهــار« رخ داده و نیم ســاعت بعد 
انفجار دیگری در مقابل مدرسه »چهارباغ صفا« 
در این والیت به وقوع پیوسته که منجر به زخمی 
شــدن یکی از کارکنان این مدرسه شده است.

در رویداد دیگری در شهر »جالل آباد« سومین 
انفجار در مقابل مدرســه »عرب ها« رخ داد، اما 
این انفجــار تلفاتی را در پی نداشــت.هنوز هیچ 
شخص یا گروهی مســئولیت این حمالت را به 

عهده نگرفته است.

هند از روسیه اس ۴۰۰ خرید
منابع مطلــع در دهلی می گویند، هند بی ســر 
و صدا توافق خرید ســامانه پدافند هوایی اس-

۴۰۰ از روسیه را تایید کرده است.پایگاه خبری 
Defense نوشــت، این اقدام از سوی دهلی نو 
چند روز پیش از ســفر والدیمیر پوتین، رییس 
جمهوری روسیه به هندوستان است که قرار است 
در تاریخ پنجم اکتبــر صورت گیرد.هزینه خرید 
این سامانه های دفاعی 5/۴۳ میلیارد دالر است.

به گفته منابع هندی، این برنامه از سوی کمیته 
امور امنیتی کابینه هندوستان به ریاست نارندرا 
مودی، نخست وزیر هندوستان تایید شده است.

یکی از مقام های ارشد دفاعی هند در پاسخ به این 
سوال که آیا این اقدام ارتباطی به مخالفت آمریکا 
درباره این خرید دارد یا خیر، گفت:  ما قبال موضع 
خود را درباره این مسئله به دولت واشنگتن اعالم 
کرده ایم.یکی از مشاوران ســابق اقتصادی دفتر 
تجهیزات دفاعی وزارت دفاع هندوستان گفت: 
مشخص است که خرید این ســامانه ها باعث از 
میان رفتن خأ موجود می شــود. دلیلی وجود 
نداشت که هند تحت فشــارهای آمریکا چنین 

خریدی را انجام ندهد.

نقشه راه ترامپ در قبال ایران
درخواست رییس جمهور برای 

توقف استیضاح وزیر صنعت
یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی درباره روند رسیدگی به استیضاح 
محمد شــریعتمداری، وزیــر صنعت،معدن و 
تجارت در کمیسیون صنایع و معادن گفت: بنابر 
هماهنگی که بین دولت، مجلس و کمیســیون 
شکل گرفت، اســتیضاح آقای شریعتمداری از 
دستور کار کمیسیون خارج شد.محمدرضا نجفی 
ادامه داد: سه شنبه هفته گذشــته قرار بود که 
موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
کمیسیون مطرح شود که از دستور کار خارج شد.

واکنش »مهاجرانی« به 
ماجرای نتانیاهو و تورقوزآباد

سید عطااله مهاجرانی، وزیر دولت اصالحات در 
صفحه شخصی خود در توییتر درباره اظهارات 
مضحک نتانیاهو درباره ایران و تورقوزآباد نوشت: 
وقتی نتانیاهو اعالم کرد تورقوز آباد  مرکز سری 
 ســاخت بمب اتمی اســت، تورقوزآباد جهانی

 شد! بالفاصله در ذهنم درخشــید که موساد و 
نتانیاهو رو دســت خورده اند. چنین رودستی 
را حــزب ا... در جنــگ ۳۳ روزه بــه اولمرت و 
 موساد زد. اولمرت اعالم کرد یک ماهی درشت
 - یعنی حســن نصرا...- را گرفتیم! رودســت

 بود!

 آغاز اجرای قانون بازنشستگی 
در وزارت کشور

»سید سلمان سامانی«، سخنگوی وزارت کشور 
در حساب شــخصی خود در توییتر نوشت: آغاز 
تغییرات مدیران وزارت کشــور بــا اجرای قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان؛ »مهدی 
جمالی نژاد« به عنوان معاون عمرانی وزارت کشور 
معارفه و از زحمات و خدمات »هوشــنگ خندان 
دل« تقدیر و تشکر شد.خندان دل، 2۹ اردیبهشت 
۹7 با حکم وزیر کشور به عنوان سرپرست معاونت 
عمران و توسعه امور شــهری و روستایی وزارت 
کشور منصوب شد. وی به دلیل بازنشسته بودن از 
این مسئولیت کنار رفت.جمالی نژاد  پیش از این 
شهردار یزد بود که با وزیر کشور به عنوان معاون 
جدید عمران و توسعه امور شــهری و روستایی 

وزارت کشور منصوب شد.

 وزرای کار و اقتصاد
 به مجلس معرفی می شوند

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوردر 
پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه وزرای اقتصاد و 
کار چه زمانی به مجلس معرفی می شوند، گفت: 
قانــون اساســی و آیین نامه داخلــی مجلس به 
رییس جمهــور اجازه می دهــد وزارتخانه ای که 
وزیر ندارد را حداکثر تا ســه ماه با سرپرست اداره 
کند.معــاون پارلمانی رییس جمهــور افزود: دو 
وزیر »تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی« و »اقتصاد 
 و دارایی« در موعــد قانونی بــه مجلس معرفی

 می شوند.

بادیگاردهای وزیر بهداشت 
مانع فیلم برداری شدند!

قاضی زاده هاشــمی اخیرا بــرای افتتاح یک 
درمانگاه به شــهر میــداوود رفتــه بود.آرمان 
مومنی،فعــال رســانه ای در توییتــر درباره 
حضور وزیــر بهداشــت در میــداوود و عدم 
اجازه بادیگارد ها بــه فیلم برداری و ضبط صدا 
نوشــت: » امروز جناب قاضی زاده هاشــمی 
)وزیر بهداشــت( میهمان مردم میداودد بود، 
بنده نیز به عنوان خبرنگار عصــر میداوود در 
مراسم بازدید ایشان از درمانگاه میداوود حضور 
داشتم. نکته جالب حضور ایشــان این بود که 
بادیگاردهای ایشان اجازه فیلم برداری و ضبط 
 صدا را از ترس ایجــاد آبروریــزی دیگر به ما 

نمی دادند«.

محمد فیضی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 رییــس نهاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه ها در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه 
شاهد گفت: انقالب اسالمی، دســت غارتگران را از 
کشور کوتاه کرد، اما متاسفانه امروز شاهدیم برخی ها 
تحت تاثیر القائــات و اطالعات غلط فضای مجازی، 
دچار بی ســوادی عمومی شــده اند به گونه ای که 
می گویند هیچ کشوری در سالگرد جنگ و حمله به 
خودش مراسم گرامیداشت برگزار نمی کند و این در 
حالی است که ما معتقدیم هفته دفاع مقدس یادآور 
یک حماسه بزرگ است. حجت االسالم والمسلمین 
رستمی با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس ایستادگی 
ملت ایران با تکیه بر خدا و دست خالی گرامی داشته 
می شــود، اظهار کرد: باید حماسه دفاع مقدس نیز 
مانند حماسه عاشورا گرامی داشته شود.رستمی  با 
بیان اینکه با قطع شدن دست بیگانگان از کشور اگر 
آنها ما را اذیت نکنند باید تعجب کنیم، تصریح کرد: 
دشمن به این نتیجه رسیده که تا مردم پای انقالب 
هستند نمی تواند به نظام آســیب برساند به همین 

دلیل می خواهند مردم را از انقالب جدا کنند.

شرط نابودی دشمن پایداری 
روی باور های انقالب است

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:

کافه سیاست

عکس  روز 

 ناکامان ریاست جمهوری
 در یک قاب

»روحانی« نتوانست هیچ یخی را آب کند

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت: اعتقاد 
دارم وضعیت موجود و مشــکالت کشور ناشی 
از ضعف رییس قوه مجریه بــه عنوان منتخب 
مردم ایران و ضعف وزیران دولت نیست.محمد 
فیضی اظهار داشت: هر چند ضعف تیم اقتصادی 
دولت بارها گفته شده ولی این دلیل بر موافقت 
با استیضاح وزیران نیست؛ چرا که با استیضاح 
وزیران مشــکالت موجود برطرف نمی شــود.

نماینده مردم اردبیل بیان کرد: مشکالت را همه 
مردم لمس می کنند و دولــت هم باید به طور 
روشن و شــفاف موانع موجود را به مردم اعالم 
کند چرا که برخی جریان های سیاسی سعی می 
کنند این مشکالت را به گردن دولت بیندازند.

وی افزود: برخی جریان های سیاسی با مقصر 
جلوه دادن دولت روحانی در اقتصاد ،به دنبال 
اغراض و مقاصد سیاسی در آینده و رسیدن به 

خواسته های خود هستند.

استیضاح وزیران، راهکار برون 
رفت از وضعیت فعلی نیست

مرضیه وحید دستجردی
دبیرکل جبهه زنان اصولگرا و کارآمد :

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس، گفت: 
وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در خرداد 
ســال ۹5 بدون هماهنگی مجلس شورای اسالمی 
 FATF توافق نامه ای را با عنوان گروه ویژه اقدام مالی
امضا می کنند که این موضوع تا مرداد سال ۹5 پنهان 
می ماند.حجت اسالم نصرا... پژمانفر با بیان اینکه دولت 
در این توافقنامه متعهد به اجرای ۴۱ مورد می شود، 
افزود: از جمله این تعهــدات امضا و تصویب موضوع 
مقابله با تامین مالی تروریسم است که امروز این مسئله 
محل بحث ماست.وی  با اشاره به FATF تاکید کرد: 
با پذیرش FATF مجبور می شــویم تمامی اطالعات 
طبقه بندی شــده بانکی مان را دراختیار کشور های 
 FATF ناظر قرار دهیم.وی تاکیدکــرد: در حقیقت
می آید تا چرخه تحریم ها علیــه ایران را تکمیل کند 
تا ما هیچ نوع حرکتی در داخل کشور نداشته باشیم. 
فرض کنید امروز ما قصد داریــم برای تقویت مرز ها 
مقداری تجهیزات امنیتی بخریم که اگر ما این لوازم را 
خریداری کنیم این گروه ها گردش مالی این مسئله و 

حتی خرید این تجهیزات را مشاهد می کنند. 

 FATF چرخه تحریم ها 
علیه ایران را تکمیل می کند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه مشکالت 
اقتصادی و اداری ناشی از سوء مدیریت هاست، 
خاطرنشان کرد: ان شاا... به زودی این مشکالت 
رفع خواهد شد و مسئوالن با اجرای توصیه های 
رهبری می توانند از این شــرایط و فضای فعلی 
عبور کنند.دستجردی با اشاره به اینکه امسال 
اســتکبار و در رأس آن آمریکا برنامه بسیاری 
علیه کشورمان آماده کرده اند، گفت: باید بتوانیم 
در این شــرایط با اتحاد و انســجام و همفکری 
کارها را پیش ببریم.وزیر اســبق بهداشــت با 
اشــاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی، گفت: 
امروز وزرات خزانه داری آمریکا به وزارت جنگ 
علیه کشورمان تبدیل شــده و در عین حال از 
تروریست ها نیز حمایت می کنند. دستجردی 
شــرایط فعلی اقتصادی را شبیه شرایط فتنه و 
نیازمند روشنگری دانســت و گفت: مسئوالن 

زمینگیر و افتاده را نمی توان بلند کرد.

مسئوالن زمینگیر و افتاده را 
نمی توان بلند کرد

پیشخوان

بین الملل

رییس سازمان بسیج مستضعفین در گردهمایی مشترک پایگاه 
های بسیج فرهنگیان که در محل النه ســابق جاسوسی آمریکا 
برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس 
و اشاره به خاطراتی از صحنه های جنگ و رشادت های بی نظیر 
 رزمندگان اســالم، گفت: جامعه معلمین به اســالم ادای دین

 دارند.

سردار غالمحسین غیب پرور افزود: گذر تاریخ ما را به یک غفلت 
ناخواسته دچار کرده و باعث شده است بسیاری از رشادت های 

رزمندگان را فراموش کنیم.
سردار غیب پرور گفت: عاشــورا نیز در یک مکان محدود و زمان 
محدود یعنی یــک نصف روز اتفــاق افتاد؛ اما امروز گســترش 
آن را در گســتره زمان و مکان مشــاهده می کنیــم. انقالب ما 

پس از چهل ســال و در این گستره وســیع، مینیاتوری از واقعه 
کربالســت.وی ادامه داد: در چهل ســاله اخیــر هرجا پیروزی 
به دست آمده ناشــی از مقاومت بوده اســت، اما هرجا که قدم 
هایمــان لغزید پیروزی نصیب مان نشــد. امروز زمانه ســختی 
 در حوزه اقتصادی اســت، اما با مقاومت و ایثــار پیروز خواهیم

 شد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین:
ایثار و مقاومت، راه غلبه بر مشکالت اقتصادی است

راهبرد »ریگان« در قبال شوروی؛

کارنامــه روحانــی در 
نیویورک

نوبت نوسازی اقتصاد

7 بحران 12 راهکار

ایران هراسی از تورقوزآباد

فرمانده کل سپاه هشدار داد:
همچون صاعقه ای ویرانگر بر سر دشمنان فرود خواهیم آمد

در پی حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز و شهید و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیزمان از جمله 
»طاها اقدامی« کودک معصوم چهار ســاله در این اقدام ضد انسانی، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی 
جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی به پدر وی، شهادت مظلومانه این فرزند ایران 
زمین را تبریک و تسلیت گفت.سر لشکر جعفری در این پیام نوشت: بی شک خون پاک وی و دیگر شهدای 
واالمقامی که در این حمله ددمنشانه و خباثت آلود به شهادت رسیدند عزم ما را در صیانت و پاسداری از 
آرمان ها و مقابله با دسیسه ها و توطئه های استکبار و نابودی اذناب ضد انقالب و منافقش راسخ تر کرده و 
دشمنان و ایادی رذل شان بدانند که پاسداران انقالب هرگز نخواهند گذاشت خون های پاک و مطهر این 
شهدای گرانقدر هدر رود و به فضل الهی مصمم هستند همچون صاعقه ای ویرانگر بر سر آنان فرود آیند.

نظر زیباکالم درباره دستاورد سفر رییس جمهور به نیویورک:
»روحانی« نتوانست هیچ یخی را آب کند

صادق زیباکالم، اســتاد دانشــگاه تهران و تحلیلگر مســائل سیاســی در مصاحبه با »یورونیوز« گفت که 
ســفر و حضور حســن روحانی، رییس جمهور ایــران در مجمع عمومی ســازمان ملل هیچ دســتاوردی 
برای ایران نداشــته اســت.زیبا کالم بــه یورونیوز گفت کــه »موفقیت واقعی بــرای ایــران زمانی اتفاق 
مــی افتاد کــه آقای روحانــی می توانســت افــکار عمومــی آمریــکا را علیه آقــای ترامــپ برانگیزد و 
در نتیجه صداهای بیشــتری در ســنا و کنگره آمریــکا بلند شــوند و در مطبوعات آمریکا بــا برنامه های 
ترامپ علیه ایران مخالفــت کنند؛ اما متاســفانه روحانی نتوانســت هیچ یخی را آب کند و شــاهد بودیم 
 که وقتی او می خواســت به نیویــورک برود دالر ۱7 هــزار تومان بود و وقتی برگشــت دالر بــه 2۰ هزار 

تومان رسیده بود.«

چهره ها

جلســه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
صبح دیــروز به ریاســت آیــت ا... محمدعلی 
 موحدی کرمانــی و با حضــور اعضــا برگزار

 شد.
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اتفاق شگفت انگیز در صادرات فرش دستباف ایران
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مالیات بر ارزش افزوده و 
ثمرات آن

درحال حاضر که چند سالی از اجرای این مصوبه 
می گذرد خوشبختانه بخش سالمت و بهداشت 
جامعه تحــوالت مثبتی را طی کــرده و میزان 
رضایت مــردم از این بخش بــه مراتب افزایش 

یافته است.
مبحث دیگــر قانــون مالیــات ارزش افزوده، 
تخصیص بخشــی از آن بــه شــهرداری ها و 
دهیاری ها برای توسعه و تجهیز امکانات رفاهی 

و عمرانی شهرها و روستاهاست.
طی چند سال اخیر که مطابق قانون ، درصدی 
از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به این 
بخش اختصاص یافته شــاهد تجهیز و توسعه 
پروژه ها و طرح های عمرانی در ســطح کشور 
بوده ایم، در واقع مالیات پرداختی مردم توسط 
دولت برای خود مردم هزینه شــده و کســب 
رضایتمندی و رفاه مــردم در صدر اولویت های 

دولت و نظام قرار گرفته است.
مفهوم واقعی این شعار که » مالیات شما، توسط 
دولت شما، برای خود شما صرف می شود« در 
عملکرد دولت ها کامال متبلور و به منصه ظهور 
رسیده است.امروزه در جای جای میهن اسالمی 
نشانه هایی از اثرات مثبت مالیات پرداختی مردم 
و همیاری آنها با دولت کامال آشکار به چشم می 
خورد. احداث بوســتان ها و پارک ها، تاسیس 
مراکز علمی و آموزشــی، احداث و تجهیز جاده 
ها و پل ها و سایر اقدامات رفاهی دیگر همگی در 
سایه همراهی و همیاری مردم جامعه و مشارکت 
در پرداخت مالیات امکان پذیر شده و بدینوسیله 
اتکا به درآمدهای نفتی نیــز کاهش پیدا کرده 
است. با توجه به اینکه ذخایر نفتی به نسل آینده 
نیز تعلق دارد دولت های اخیــر، درآمد بودجه 
خود را برپایه درآمدهای مالیاتی تنظیم می کنند 
و چشم انداز نظام و دولت بر این است که مالیات 
جایگزین نفت شده و این نعمت خدادادی برای 

آیندگان پس انداز شود.

بازار

میز تحریر کودک

با صدور حکم شعب اداره کل تعزیرات 
حکومتی صورت گرفت؛

محکومیت 77 میلیارد ریالی 
متخلفان اقتصادی اصفهان

در مــاه پایانی تابســتان، متخلفــان اقتصادی 
استان اصفهان به 77 میلیارد ریال جریمه نقدی 
درحق صندوق دولت محکوم شــدند.مدیر کل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان تعداد پرونده 
های رســیدگی شده شــعب این اداره کل را در 
شــهریور،  هزارو 984 فقره  بیــان کرد و گفت: 
از این تعــداد هزار و 202 فقــره در بخش کاال و 
خدمات ، 263 فقره قاچاق کاال و ارز و 519 فقره 
تخلفات بهداشتی و درمانی بوده است.غالمرضا 
صالحی  میزان جریمه این احکام صادره را برای 
متخلفان اقتصــادی  77 میلیارد و 311 میلیون 
ریال بیان کرد و افزود: شهروندان شکایت  خود 
از تخلفات صنفی را از طریق شــماره تلفن های 
124 و 6246050 و 6246070  مربوط به ستاد 
خبری ســازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 

اعالم کنند.

برای اولین بار در کشور محقق شد؛
تولید تیرآهن  H.30توسط 

ذوب آهن اصفهان
تیرآهن اچ 30 برای اولین بار در کشــور توسط 
ذوب آهن اصفهان تولید شد و اولین محموله آن 
طی آیین ویژه ای با حضور مسئوالن این شرکت، 
شنبه 31 شهریورماه در محل کارگاه نورد 650 

ذوب آهن تحویل خریدار شد.
تیرآهن اچ 30 سنگین از جمله محصوالتی است 
که به طور عمده در سازه های صنعتی و ساختمان 
سازی های مرتفع در کالن شــهر ها )ستون ها و 
اسکلت های فلزی( نقش اساسی را ایفا می  کند. 
در گذشــته، این مقطع از طریق واردات تامین 
می شد و یا از تیرورق که محصولی غیر استاندارد 
است و ایمنی ســاختمان را مخدوش می سازد، 

استفاده می گردید.
منصــور یــزدی زاده، مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهان در خصوص این محصول گفت:تیرآهن 
اچ 30 برای اولیــن بار در کشــور تولید و پارت 
اول آن به مقــدار 600 تن به خریــدار تحویل 
داده شــد. همچنین با تکیه بــر دانش و همت 
تالشــگران ذوب آهن، ســایر مقاطع ســنگین 
تولید می شــود.وی افــزود: بعــد از تولید ریل 
U33 و UIC60 در کارگاه نــورد 650 ذوب 
آهن، تیرآهــن اچ 30 نیز در ایــن کارگاه تولید 
 شــد که فاز دوم توســعه این کارگاه محسوب 

می شود.

وقتی تحریم ها اثر گذار نمی شود؛
اتفاق شگفت انگیز در صادرات 

فرش دستباف ایران

مدیرعامل اتحادیه سراســری تعاونی های فرش 
دستباف اظهار کرد: بر اســاس آمار گمرکی در 
چهار ماهه امسال صادرات فرش دستباف ایران 
حدود 10 درصد افزایش داشته است. سال قبل 
میزان صادرات ما حــدود 400 میلیون دالر بود 
که نسبت به دوره قبل 20 درصد افزایش داشته 
و به طور متوسط از سال 1395 به بعد هر سال 15 

تا 20 درصد رشد صادرات  داشتیم.
عبداله بهرامی، با بیان اینکه تحریم ها به تنهایی 
نمی تواند بر صنعت فرش دســتباف ایران تاثیر 
بگذارد،   افزود: ما در ســال 1390 تا 1395 هم 
تحریم بودیم، بنابراین تنها تحریم اثرگذار نیست 
بلکه بیشتر مشــکالت ما داخلی است و صنعت 
فرش بیشــترین تاثیر را از اختــالالت نرخ ارز، 
افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و تورم داخلی 

پذیرفته است.
بهرامی ادامه داد: متاســفانه بحث عدم پرداخت 
تســهیالت،   بیمه، مالیات و افزایش تورم لطمه 
بزرگــی به صنعت فــرش زده و همین مســئله 
بســیاری از تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده 
اســت.به گفتــه مدیرعامل اتحادیه سراســری 
تعاونی های فرش دستباف، مشکل بیمه قالی بافان 
تاکنون برطرف نشــده و بســیاری از آنها هنوز 
تحت پوشــش بیمه قرار نگرفته اند؛ به نحوی که 
تاکنون تنها 320 هزار نفر تحت پوشــش بیمه 

قرار گرفته اند.

میز تحریر کودک مدل 
Learning Desk 1

 245,000
تومان

میز تحریر کودک سی 
MK69 پی یو مدل

 450,000
تومان

میز و صندلی تحریر کودک 
الوند پالستیک مدل پویا

 129,000
تومان

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:بر 
اساس گزارش های رسیده، بیش از 50 درصد هواپیماهای ایرالین 
کشور فرسوده بوده و عمال زمینگیر شده اند. سید احسن علوی ادامه 
داد: بعد از برجام، امیدوار به نوسازی ناوگان هواپیمایی از طریق انعقاد 
قرارداد با بوئینــگ و ایرباس بودیم؛ اما متاســفانه با اقدام تحریمی 
آمریکا، تمام اقدامات متوقف شد، حال در شرایط کنونی وزارت راه 

و شهرســازی باید تمهیدات ویژه ای برای جایگزینی هواپیماهای 
فرسوده بیندیشد.علوی تصریح کرد: در شــرایط کنونی با توجه به 
اینکه فرآیند خرید هواپیمای جدید از کشــورهای خارجی بسیار 
سخت و دشوار شده، بهترین راه برای تامین نیازهای ناوگان هوایی 
کشور، اجاره مدت دار هواپیما از کشورهای دیگر است.نماینده مردم 
در مجلس دهم افزود: خرید هواپیماهای دست دوم در حد نو نیز یکی 

دیگر از راهکارها برای تامین نیاز کشور است تا بخشی از هواپیماهای 
فرسوده از فرآیند استفاده خارج شده و هواپیماهای جدید جایگزین 
آن شود.علوی خاطرنشان کرد: تمرکز کشور برای خرید هواپیما باید 
روی شرکت های معتبری مانند ایرباس باشد از این رو روند خرید باید 
از کانال های دیگر صورت گیرد، البته بحث خرید هواپیماهای روسی 

نیز مطرح بود که به نظر من این هواپیماها قابل اطمینان نیستند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:
هواپیماهای روسی برای خرید قابل اعتماد نیستند

اصفهان طــی روزهای پایانی هفته گذشــته 
میزبان نمایشگاه اســتارت آپ و فناوری های 
نوین بود؛ نمایشگاهی مملو از جوانان صاحب 
ایده و شرکت هایی که همگی با یک ایده ناب، 
کار خود را از صفر و زیر صفر شروع کرده بود و 
با گام هایی امیدوارانه به سمت تصاحب بازارهای 

چند میلیاردی قدم بر می داشتند.
این فضا بــرای اصفهانی ها چندان فضــای عجیب و 
بیگانه ای نیســت و به گفته کارشناســان اقتصادی، 
اصفهان از قرن ها پیش، به عنــوان یکی از محورهای 
استوار اقتصاد کشور، از »اتمسفر« خالق و ایده پرداز 
برخوردار بود و همیشــه اولین های صنعت، ابتدا در 
اصفهان ظهور می کردند. حال بار دیگر اولین های خلق 
ایده در اصفهان گرد هم آمده بودند که در این شرایط 
خطیر اقتصادی، گامی به جلو بردارند و بتوانند با اتکا 

به دانش و خالقیت داخلی، راهی برای آینده باز کنند.
نمایشگاهی برای حمایت از ایده های ناب

»حمیدرضا فاتحی« در گفت و گو با فارس و در حاشیه 
اختتام نمایشــگاه اســتارت آپ اصفهان در خصوص 
برگزاری این نمایشگاه و نتایج آن اظهار کرد: نمایشگاه 
استارت آپ اصفهان، به منظور حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و خالقان استارت آپی برگزار شد و بخش 
عمــده ای از آن را ایده های نو تشــکیل دادند.وی در 
ادامه افزود: این نمایشــگاه با برنامه شبکه پژوهش و 
فناوری استان اصفهان اجرایی شــد و در توضیح این 
شبکه باید گفت، شبکه پژوهش و فناوری یک مجموعه 
همچون شهرک علمی و تحقیقاتی است که کار ارتباط 
و شبکه سازی بین شرکت های دانش بنیان، صنایع و 
مراکز پژوهشی را انجام می دهد.مدیر شبکه پژوهش 
و فناوری اســتان اصفهان همچنین تصریح کرد: این 
شبکه، 14 ســال اســت که فعالیت می کند و هیئت 
مدیره ای متشکل از فعاالن دانش بنیان، مدیران صنایع 

و اساتید دانشگاه را داراست.فاتحی خاطر نشان کرد: 
در نمایشگاه امســال، شرکت های ســرمایه گذاری، 
شرکت های صنعتی و دانشگاه ها و مراکز رشد دانشگاه ها 
حضور داشــتند و این جمع باعث شد تا هم نمایشگاه 
قوی باشد و هم کیفیت محصوالت عرضه شده باال برود.

برگزاری رویدادهای سرمایه پذیر
وی ادامــه داد: در کنــار حضــور اســتارت آپ هــا 
و شــرکت های صنعتی، رویدادهــای جانبی معرفی 
ایده ها برگزار شد که در راستای کمک به شرکت های 
دانش بنیان و معرفی محصوالت آنها اجرایی شد و در 

کنار آن به فرآیند جذب سرمایه کمک کرد.

مدیر شــبکه پژوهش و فناوری اســتان اصفهان در 
خصوص جایگاه این استان در حوزه خلق ایده و تشکیل 
شرکت های دانش بنیان گفت: اصفهان از همان ابتدا 
پیشرو در امر توجه به خالقیت ها و استارت آپ ها بود و 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین 
شهرک علمی تحقیقاتی شکل گرفت و بیش از 500 
شرکت دانش بنیان در آن قرار دارند. فاتحی متذکر شد: 
اصفهان واقعا در این حوزه حرف برای گفتن دارد و جای 
خالی رویدادهای این چنین در این استان حس می شد.
ورود شهرداری به سرمایه گذاری خطرپذیر

وی در رابطه با عدم وجــود صندوق های خطرپذیر در 

استان اصفهان و مشکالت تامین مالی استارت آپ ها 
اذعان کرد: خبری که منتشر شده در بحث اجازه شورای 
شهر به شهرداری به انجام سرمایه گذاری 5 میلیاردی 
خطرپذیر بوده که خبر خوبی است و می تواند محرک 

مناسبی برای این شرکت ها باشد.
مدیر شبکه پژوهش و فناوری اســتان اصفهان ادامه 
داد: صندوق پژوهش و فناوری هم در اصفهان شروع 
به کار کرده که حدودا 7 میلیارد تومان سرمایه دارد و 
صندوق های خصوصی هم وجود دارند؛ اما نیاز اصفهان 
بیش از این است و ســازمان های متنوعی می توانند 
در این حوزه حضور پیدا کنند. فاتحی همچنین بیان 
داشت: برخی رویدادها که در این نمایشگاه برگزار شد، 
رویدادهای معرفی و داوری ایده ها بود که ایده های برتر 
را به نمایشگاه جیتکس اتاق بازرگانی می برد و می تواند 

آنها را تامین مالی کنند.
وجود فرآیندهای فرسایشی در بورس

وی در پاســخ به ســوالی در خصوص بــورس ایده و 
فرصت های استفاده از آن گفت: در فرابورس برای عرضه 
ایده ها، فضایی ایجاد شده؛ اما به سختی می توان از آن 
استفاده کرد. یکی از این موارد که فرآیند قانونی آن طی 
شده و شرکت ها می توانند از آن استفاده کنند، عرضه 
سهام شرکت های کوچک و متوسط در بازار فرابورس 
است که پروسه طوالنی و سخت گیرانه ای دارد که البته 
تا حدودی منطقی هم هست. فاتحی با انتقاد از فرآیند 
طوالنی پذیرش شــرکت ها در فرابورس اعالم داشت: 
اگر تاالری که مختص شرکت های دانش بنیان است با 
شرایط این شرکت ها هم خوانی داشته باشد، این روند 
تسهیل می شود و کاراتر خواهد بود. از طرفی این فرآیند 
باید با سرعت بیشتری طی شود، چرا که شرکت های 
دانش بنیان در زمان کوتاهی نیاز به جذب سرمایه دارند 
و اگر در این زمان تامین مالی نشوند، دیگر راهی برای 

جبران باقی نخواهد ماند.

تامین مالی، چالش اصلی استارت آپ ها
مدیر شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان مطرح کرد:

معاون امور تجاری وزیر صمت در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت نان گفت: در سال جاری هیچ افزایش قیمت 
نان از سوی وزارتخانه اعالم نخواهد شد و کماکان قیمت قبلی اعمال می شود در غیر این صورت تخلف روی داده است. 
وی در خصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: در هفته گذشته در این خصوص در ستاد تنظیم بازار بحث مفصلی صورت 
گرفت و قرار شد کارگروه تخصصی حرفه ای در این هفته تشکیل شود؛ اما تا االن افزایش قیمت نداشته ایم. هرچند برخی 
از واحدها مدعی هستند که دامداران عرضه شــیر را کم کردند که این موضوع نیز در ستاد تنظیم بازار در حال بررسی 
است.معاون امور تجاری وزیر صمت در خصوص وضعیت کاالهای احتکار شده نیز گفت: باید چهارچوبی برای توزیع آنی 

کاالهای احتکارشده تعیین شود. روندی که تا به امروز وجود داشته نیازمند هماهنگی های گسترده است. 

  نـان گـران
 نخواهد شد

معاون وزیر صمت: 

عت
صن

  عکس روز

مزرعه خودروهای فرسوده در روسیه
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تاکنون 40 درصد حجم تولید گردو در باغات استان 
اصفهان کاهش یافته است. احمدرضا رییس زاده اظهار داشت: بالغ بر سه هزار و 829 هکتار باغات گردو داریم 
که برداشت گردو از سه هزار و 250 هکتار باغات گردوی سطح استان آغاز شد.وی بیان داشت: از تعداد کل 
باغات گردوی استان، 579 هکتار از باغات گردوی استان در مرحله قبل از باردهی قرار دارد.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: پیش بینی شده است که میزان برداشت گردوی استان 
امسال به سه هزار و 800 تن می رسد.وی عوامل مختلفی را در  کاهش حجم تولیدات گردوی استان موثر 
دانست و گفت: خشکسالی و کمبود آب، سرمازدگی و گرما به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش عملکرد کمی 
و کیفی باغات گردوی استان در سال جاری بوده است.رییس زاده ادامه داد: بیشترین سطح باغات گردوی 
استان در شهرستان های لنجان، سمیرم، خوانسار، کاشان، تیران و کرون، فریدونشهر، دهاقان، شهرضا و 
شاهین شهر قرار دارد.وی همچنین در خصوص برداشت بادام که از مردادماه آغاز شد،  گفت: برداشت بادام 
تا اوایل مهرماه ادامه دارد.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه خشکسالی 
و کمبود آب باعث شده که تعدادی از باغات بادام اســتان از چرخه تولید خارج شود، تصریح کرد: از هشت 
هزار سطح باغات بارور بادام استان، میزان برداشت بادام به هشت هزار و 960 تن می رسد. وی با بیان اینکه 
حجم تولید بادام در استان اصفهان نسبت به سال گذشته حدود 15 درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: 
سطح کل باغات بادام استان 9 هزار و 600 هکتار است که دو هزار و 300 هکتار آن را باغات دیم تشکیل می 
دهد.رییس زاده ادامه داد: همچنین یک هزار و 600 هکتار از باغات بادام استان در مرحله قبل از باردهی قرار 
دارند.وی گفت: عمده سطح باغات بادام استان در شهرستان های تیران و کرون، چادگان، لنجان، نجف آباد، 

فریدونشهر، کاشان، خوانسار، اصفهان و اردستان است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

کاهش 40 درصدی حجم تولید گردو در باغات اصفهان

رییس اتاق اصناف اصفهان:
مردم نگران خرید کاالهای اساسی نباشند 

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: گرانی قیمت ارز موجب رکود بیشتر صنایع کوچک کشور و به ویژه 
استان اصفهان شده و تالش دولت برای تامین ارزان و مستقیم مواد اولیه این کارگاه های تولیدی ضروری است.

رسول جهانگیری اظهارکرد: نوسانات اخیر ارزی در کشور، تهدیدها و فرصت های زیادی برای اقتصاد کشور دارد، 
اما در شرایط کنونی این امر فقط یک جو روانی منفی  ایجاد کرده است.وی ادامه داد: برخی مواد غذایی و کاالهای 
اساسی بعد از پس لرزه های نوسانات ارزی گران تر شده است، اما چون این کاالها از نظر دولت خط قرمز محسوب 
می شوند هرگز دربازار نایاب نخواهند شد و مرم هم اصال نباید از این امر نگران شوند.وی افزود:گرانی دالر باعث 
صادرات برخی اقالم میوه و صیفی مانند گوجه فرنگی و محصوالت غذایی کارخانجات مانند رب گوجه شده اما 

دولت اولویت را با تامین مصرف داخل و سپس صادرات این اجناس قرار داده است.

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خبر داد:
آغاز به کار سامانه نرم افزار توزیع الستیک در اصفهان

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان از آغاز توزیع حواله الستیک به رانندگان از طریق سامانه 
نرم افزار توزیع الستیک خبر داد.مهدی خضری اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود بازار و درخواست رانندگان 
مبنی بر نظارت جدی بر توزیع الستیک، این امر با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و به 
وسیله انجمن های صنفی انجام می شود.وی با اشاره به تاکیدات ویژه سازمان مبنی بر تشدید نظارت ها بر توزیع 
الستیک، ادامه داد: در فاز اول توزیع الستیک بر اساس ثبت نام حضوری در سامانه نرم افزاری، توزیع الستیک 
انجام می شود.خضری تصریح کرد: در فاز دوم ثبت نام خرید الســتیک به صورت آنالین و بدون نیاز به حضور 
فیزیکی انجام خواهد شد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: با ثبت مشخصات الزم 

)ناوگان و مالک( متناسب با عرضه و نیاز واقعی رانندگان، الستیک به متقاضیان تحویل می شود.

سکه تمام 
بهار آزادی

 5,217,000
تومان

2,711,000 نیم سکه
تومان

1,451,000 ربع سکه
تومان

696,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

488,940
تومان

      قیمت سکه و طال
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مزایده اموال غیر منقول
7/137 اجرای احکام  حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961699 ج/2 له خانم گل عنبر شاه محمدی و علیه خانم لیال شاه 
محمدی مبنی بر مطالبه مبلغ 676/574612 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی در تاریخ 97/8/5 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 4/766 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکی به اســتثنای بهای ثمنیه زوجه متوفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده است ملکی خدابخش شاه محمدی و اکنون در تصرف استیجاری یک باب 
مغازه در تصرف استیجاری آقای مرتضی کریمی بعنوان مشاور امالک و وحید رحیمی در 
فروشــگاه مبلمان از تاریخ 95/11/1 تا تاریخ 97/11/1 مبلغ رهنــی 23 میلیون تومان و 
ماهیانه هشتصد هزار تومان اجاره و خدمات بیمه پارسیان الهه محمدی از تاریخ 96/3/20 
لغایت 97/3/20 با رهن هفت میلیون تومان و ماهیانه چهارصد و پنجاه هزار تومان اجاره 
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک باب ساختمان تجاری به پالک 
ثبتی 4483/1487 واقع در قائمیه اصفهان به اســتحضار می رســاند اینجانب کارشناس 
منتخب رسمی دادگستری در مورخ 97/5/20 در معیت آقای عماد ربیعی ) وکیل محکوم 
له( از محل وقوع ملک به نشــانی اصفهان خیابان قائمیه نرسیده به چهار راه فضیلت حد 
فاصل کوچه های 37 و 39 کدپستی 8177966841 بازدید ومعاینه بعمل آمد اسناد ابرازی 
مالحظه و با محل تطبیق که نتیجه مشاهدات و معاینات و بررسی ها به شرح ذیل اعالم 
می گردد. مشــاهدات: محل مورد بازدید عبارت است از یک باب ساختمان تجاری اداری 
حدود 118/20 متر مربع و حدود 182 متر مربع اعیانی در دو طبقه همکف به مساحت حدود 
92/80 متر مربع شامل سه باب مغازه )مشاور امالک مبل فروشی و دفتر بیمه پارسیان( و 
زیرزمین به مساحت حدود 89/20 مترمربع ) انبار مبل( با اسکلت بتنی پوشش سقف تیرچه 
بلوک و اندود گچ سفید و رنگ آمیزی و کناف، کف سرامیک، رویه سطوح دیوارهای داخلی 
ســرامیک درب و پنجره ها پروفیل آلومینیوم و فلزی با نصب شیشه و درب های خارجی 
شیشه سکوریت با حفاظ فلزی اکاردنونی راه پله ها سنگ با نرده فلزی نمای خارجی سنگ 
و سرامیک پشــت بام ایزوگام اشتراکات شهری انشــعابات آب و فاضالب و گاز مشترک 
 و برق مجزا سیســتم گرمایش بخاری و سیستم ســرمایش کولر با قدمت حدود 10 سال 
می باشد. شایان ذکر است در زمان بازدید کل ساختمان در تصرف استیجاری سه نفر مستجر 
به نام های )مرتضی کریمی مشــاور امالک همکف، وحید رحیمی فروشگاه مبل همکف 
بانضمام زیرزمین و خانم الهه محمدی نمایندگی بیمه پارسیان همکف بوددر ضمن ملک 
مذکور دارای پروانه ساختمان شماره 13/87/18843 مورخ 87/12/12 از شهرداری منطقه 
13 اصفهان و توافقنامه کمیسیون معوض شهرداری و نظریه شورای شهرسازی بوده و فاقد 
پایان کار و سندهای تفکیکی می باشد. نظریه کارشناسی: با توجه به موارد فوق و موقعیت 
محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و قدمت آن و مشترکات و متعلقات و امتیازات ارزش 
شش دانگ عرصه و اعیانی شامل )همکف و زیرزمین( کل ســاختمان فوق الذکر بالغ بر 
11/679/000/000 برابر یازده میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال معادل یک میلیارد 
و یکصد و شــصت و هفت میلیون و نهصد هزار تومان بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی و 
اعالم می گردد. در نتیجه ارزش 4/766 حبه مشاع آن به استثنای بهای ثمنیه سهم زوجه 
متوفی )سهم االرث محکوم علیه( به مبلغ 676/574/612 ریال ارزیابی که مقدار 4/548 
حبه مشاع آن به استثنای بهای ثمنیه ســهم زوجه متوفی به مبلغ 644/356/774  ریال 
بابت طلب محکوم له و مقدار 218 )0/218( حبه مشــاع آن به مبلغ 32/217/838 ریال 
حق االجرای دولتی ارزیابی می گردد.  م الف:248171 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم 

اصفهان )701 کلمه، 7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/138 شــماره صادره : 1397/42/522169-1397/7/2 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4678/20 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم یکتا لطفی و غیره فرزند مرتضی  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1397/07/30 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 

موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 254805 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/139 شــماره صادره : 1397/42/522214-1397/7/2 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب مغازه پالک شــماره 4092 فرعی از 4483/131 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد حســین کیانی فرزند رســتم 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/2 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 254891 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/158 شــماره صادره : 1397/42/522225-1397/7/2 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/4068 مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمد حســین کیانی فرزند 
رستم در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1397/8/2 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 254890 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/140 شماره صادره : 1397/42/522230-1397/7/2 چون خانم مریم صالح دستگردی 
فرزند اصغر در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع 
در محدوده پالک 73 فرعی از 4483 اصلــی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان رانموده و 
رای شــماره 1645 مورخ 1397/03/19 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لــذا طبق تبصره ماده 
13 قانون فوق الذکــر تحدید حدود پالک شــماره 4093 فرعــی از 4483 اصلی مفروز 
ومجزی از 73 فرعــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم مریم صالح دســتگردی 
فرزند اصغر در روز دوشــنبه 97/7/30 از ساعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند. اعتراضات مالکین مجــاور مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایســتی توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 255598 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)211 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/141 شــماره صادره : 1397/42/522203-1397/7/2 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4678/21 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حمیدرضا مالبیک فرزند محمد در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/7/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 255573 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)141 کلمه، 1 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/142 شماره صادره : 1397/42/522222-1397/7/2 چون آقای علی کارگر دستجردی 
فرزند حسین و خانم ایران موذنی قهدریجانی فرزند اصغر در اجرای مقررات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان رانموده اند و آرای شماره 1852 و 1853 مورخ 1397/03/29 هیات حل اختالف 
موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل 
نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شــماره 506 فرعی 
از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای علی کارگر دســتجردی فرزند 
حسین نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع و خانم ایران موذنی قهدریجانی فرزند اصغر نسبت 
به یکدانگ و نیم مشاع از ششــدانگ در روز دوشــنبه 1397/7/30 از ساعت 9 صبح در 
 محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 
پذیرد. م الف: 255155 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)234 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/145  خواهان آقای رضا یحیایی دادخواستی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال وجه چک شماره 633539 به انضمام تاخیر تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان پرداخت کامل و مطلق خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل 
بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به طرفیت خوانده آقای بهمن نظرپور به شورای حل 
اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 320/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/8/30 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده 
رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:256728 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف تیران و کرون )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/146  خواهان آقای علی غالمی دادخواستی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخــت مبلغ 200/000/000 ریــال وجه چک شــماره 578702- 1396/5/30 به 
انضمام تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان پرداخت کامل و مطلق خسارات ناشی از 
دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت خواندگان: 1- علیرضا زارعی 2- مهرداد مختاری 
اسفیدواجانی 3- موسی حیدری به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 480/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 
97/8/19 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 
و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  خواهد 
شد.  م الف:256735 شعبه دوم حقوقی  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران  

و کرون )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/147  شماره ابالغنامه: 9710103749106291 شماره پرونده: 9609980364600392 
شماره بایگانی شعبه: 961409 شــاکی: خانم مریم رادمنش فرزند محمد با وکالت آقای 
مجتبی حاجی رحیمیان فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان دهاقان شهرستان دهاقان میدان 
امام حسین ط فوقانی شیرینی سرای رسالت، متهم: آقای حسین استاد نظری فرزند حسنعلی 
به نشانی اصفهان دهاقان خ معلم ک عباس آباد منطل حسنعلی استاد نظری فعال مجهول 
المکان، اتهام ها: 1- خیانت در امانت 2- انتقال مال غیر، گردشکار: دادگاه با توجه به بررسی 

مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام  آقای حســین استاد نظری، فرزند حسنعلی 
دائر بر انتقال یک باب منزل به ارزش تقریبی هشتاد میلیون تومان در سال 1396 در شهر 
دهاقان موضوع شکایت خانم مریم رادمنش با وکالت آقای مجتبی حاجی رحیمیان علی 
هذا دادگاه با توجه به اظهارات مطلعین، رونوشت مصدق قولنامه فروش ملک، عدم حضور 
متم در دادسرا و دادگاه علی رغم نشر آگهی بزه های انتســابی را محرز دانسته و مستندا 
به ماده  1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین 
اختالس، ارتشــاء و کالهبرداری متهم را به یکسال حبس تعزیری، رد عین مال به شاکی 
و هشــتاد میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان می باشد و همچنین در خصوص 
اتهام دیگر متهم دائر بر خیانت در امانت با توجه به اینکه متهم با استفاده از قولنامه مبادرت 
به انتقال مال غیر نموده و خیانت در امانت به صورت علی حده واقع نگردیده و عضو معنوی 
در آن زایل می باشد لذا مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم در 
این قسمت صادر و اعالم می دارد و همچنین در خصوص اتهام دیگر ایشان دائر بر انتقال 
مال غیر به صورت منفعت با توجه به اینکه دلیل کافی در راستای انتساب بزه به متهم وجود 
ندارد مســتندا به ماده 4 قانون اخیر حکم بر برائت متهم صادر و اعالم میدارد آرای برائت 
حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظــر در دادگاه تجدیدنظر اصفهان می 
باشد.  م الف:256811 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان )377 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  ، شــماره   9710463633300012 درخواســت:  7 شــماره  /155
9709983633300657 ، شماره بایگانی شعبه: 970685 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/24 در 
خصوص دادخواست خانم راضیه صالحی فرزند ذبیح اله با وکالت آقای محمدعلی عابدی 
به طرفیت آقای پیمان ایران پاک فرزند محمد مبنی بر طالق به درخواســت زوجه جلسه 
رســیدگی مورخ 1397/10/12 ساعت 12 در شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 
شهر واقع در خیابان پاسداران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد. ضمنا در همین 
جلسه استماع شهادت شهود تعرفه خواهان به اسامی: 1-محسن روح اللهی فرزند عبداله 
به نشانی خمینی شهرـ  خیابان استاد طالیی خیابان شهید رحمت اله سنائی کوچه شهید 
باهنر پالک16ـ  2-محمدرضا مهدوی فرزند سیف اله به نشــانی خمینی شهرـ  خیابان 
استاد طالیی خیابان شهید رحمت اله ســنائی کوچه شهید باهنر پالک 18/2ـ  3-مهدی 
قندی فرزند رحمت اله به نشانی اصفهان قائمیه خیابان سلمان فارسی کوچه میالد4 پالک 
 23 می باشــد که مراتب اخیر حســب مجهول المکان بودن خوانده یک نوبت نشر آگهی  
می گردد. م الف: 256159 رضایی منشــی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )172 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

7/160 نظر به اینکه خواهان شهرداری آران و بیدگل دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت ابوالفضل مشهدی حسینی  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران وبیدگل تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه پرونده 3/374/97 
ثبت و برای تاریخ 97/9/8 ســاعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاکه خوانده 
فوق الذکرمجهول المکان بوده لذا بــا تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاههای 
عمومی وانقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادرسی حاضرشوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند . انتشــار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور ،شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف : 256272 عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران 

و بیدگل)145 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

7/172  شماره ابالغنامه: 9710100354002996 شماره پرونده: 9609980359600944 
شماره بایگانی شعبه: 970156 با توجه به متواری بودن متهمین 1- بهروز شماعی 2- سمیه 
فرزین و عدم امکان ابالغ به نامبردگان بر اساس قانون آئین دادرسی وقت حضور نامبردگان 
از طریق نشــر آگهی ابالغ می گردد. مهلت حضور:10 روز ، نوع علت حضور: رســیدگی، 
ضمن ارایه اصول مســتندات و مدارک خود و دفاع از اتهام انتسابی با توجه به علت حضور 
مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت 
مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. )آدرس: اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی 
خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 107( م الف: 248199 شعبه 114 

دادگاه کیفری دوشهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )109 کلمه، 1 کادر(

مزایده 
7/148 شــماره : 97 - 97 تاریــخ: 97/6/15 اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 97-97  له آقای مهران تمنائی علیه آقای جالل 
یادگاری خوزانی به خواســته مطالبه در نظر دارد خودرو ســواری پراید به شماره انتظامی 
476/43 ن 24 مدل 1380 به رنگ نقره ای که کارشناس رسمی دادگستری 40/000/000 
ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح 
روز یکشــنبه در تاریخ 1397/07/22 در محل اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد 
، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی پارکینگ رحمتی به نشانی خیابان 
مدرس مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایســت 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و 
مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر 
اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 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:256200  مرتضی ایهامی مدیر اجرای 

احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر   )261 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/149 شــماره دادنامه:9709973633300834 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/21 ،شماره 
پرونده: 9609983633300834و شماره بایگانی: 960841 خواهان: خانم رویا ولی خانی 
قصرچمی فرزند حسنعلی به نشانی اصفهانـ  خمینی شهرـ  منظریه خ پیمان ک هدایت 
4 خانه سمت چپ ، خوانده: آقای آرش اباســیتی فرزند ارسالن به نشانی مجهول المکان 
، خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
رویا ولی خانی بطرفیت آقای آرش اباســیتی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش از 
جهت شرط ضمن العقد مربوط به ترک زندگی و تجدیدفراش به منظور اجرای صیغه طالق 
دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه به شماره 13059 
دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 186 حوزه ثبت اصفهان و همچنین توجه به اظهارات شهود 
تعرفه خواهان در ترک زندگی توسط زوج و همچنین مالحظه به پاسخیه اداره ثبت احوال در 
ارائه رونوشت سجلی زوج با وصفی که زوج را دارای فرزند معرفی نموده است که نام مادرش 
در غری نام خواهان فوق و تاریخ تولد فرزند یاد شده مربوط به بعد از تاریخ ازدواج خواهان 
و خوانده می باشد و این مراتب می تواند حاکی از تجدیدفراش زوج باشد ضمن احراز رابطه 
زوجیت از باب ازدواج دائم و از حیث مراتب ادعایی و عدم تاثیر سعی داوران طرفین به صبح 
و سازش که حســب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حاصل گردیده است و 
مستنداً به ماده 26 همین قانون و ماده 1119 قانون مدنی و بند 8 و12 از شرایط ضمن العقد 
مندرج در سند نکاحیه اســتنادی حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر می 
نماید و زوجه می تواند ظرف شش ماه از اعتبار دادنامه صادره که از تاریخ قطعیت دادنامه 
شروع می گردد با مراجعه به یکی از دفاتر رســمی ثبت طالق در استفاده از شرط وکالت 
پیش بینی شده در شرایط ضمن العقد به شرحی که در سند نکاحیه رسمًا قید گردیده است 
با استفاده از نوع طالق خود را ازسوی زوجه مطلقه نماید الزم به ذکر است شرایط صحت 
صیغه طالق از جمله رعایت مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی و ماده 
31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 )در احراز عدم بارداری بر اســاس گواهی پزشک 
ذیصالح( با عضو مجری صیغه طالق می باشد ضمن اینکه زوجه اصواًل در جهت انتخاب 
نوع طالق با وصفی که خود را مدخوله اعالم نموده است و با توجه به اینکه اعالم بیزاری از 
ادامه زندگی با زوج را در نظر دارد به داوری قید نموده است می تواند با بذل هر مقدار از مهریه 
در وکالت از زوج آنچنانکه در سند نکاحیه قید شده است با قبول بذل از جانب زوج نوع طالقرا 
بائن انتخاب نماید و اما با توجه به اینکه زوجه حقوق مالی خود را در این پرونده خواستار عدم 
رسیدگی شده است و خود را نیز فاقد فرزند مشترک اعالم داشته است دادگاه به هیچیک از 
مراتب اخیر الذکر مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره غیابی است و در ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 252939 نصری رئیس شعبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )536 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/150 کالســه پرونده: 802/97 ،شــماره دادنامه: 1554-97/06/25، مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بهروز حبیب اللهی و محمد حبیب 

اللهی ، نشانی: خمینی شهرـ  میدان امام پاساژ صرامی طال و جواهر ستاره جنوب ، خوانده: 
فریبرز عبدی وندی نشانی: مجهول المکان ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی بهروز و محمد حبیب اللهی بطرفیت آقای فریبرز عبدی وندی بخواسته 
مطالبه مبلغ 21/550/000 ریال به اســتناد فاکتور فروش با توجه به خواســته خواهان و 
فاکتور مورد اســتناد خواهان که ممضی به امضا خوانده بوده و با توجــه به اینکه خوانده 
عالرغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیاورده علی هذا 
دعوی خواهان وارد تشخیص شورا مستنداً به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 21/550/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 269/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه 
از زمان مطالبــه 97/06/17 لغایت اجرای حکم در حق خواهــان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای 
 مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شــهر است. 
م الف: 255614  محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )248 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/151 کالسه پرونده:726/97 ، شماره دادنامه: 1120-97/06/10 مرجع رسیدگی:شعبه 
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بهروز حبیب الهی فرزند نعمت اله و 
محمد حبیب الهی فرزند بهروز هر دو به نشــانی: خمینی شــهر میدان امام پاساژ صرامی 
طالی ستاره جنوب ، خوانده: پرویز عیدی وندی نشانی: مجهول المکان ، خواسته:فاکتور 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقایان بهروز حبیب الهی 
فرزند نعمت اله و محمد حبیب الهی فرزند بهروز به طرفیــت آقای پرویز عیدی وندی به 
خواسته مطالبه مبلغ 51/300/000 ریال بابت وجه یک فقره فاکتور فروش طال به شماره 
004360 به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست 
تقدیمی و ضمایم  و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی 
مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اســت دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/5/29 وهمچنین به اســتناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 307 و 308 از قانــون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلغ 51/300/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 680/000ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/04/17 لغایت 
زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
 بیســت روز  قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. 
م الــف: 255616 یداله زمانی قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/152 کالسه پرونده:97/859 ، شماره دادنامه: 1465-97/06/26 مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بهروز حبیب الهی فرزند نعمت اله با 
وکالت سجاد آقامحمدی به نشانی: خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان ساختمان 
امیر ط3 واحد6 ، خوانده: پرویز معینی نشانی: مجهول المکان ، خواسته:مطالبه گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای بهروز حبیب الهی فرزند نعمت 
اله با وکالت آقای سجاد آقامحمدی به طرفیت آقای پرویز معینی به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال وجه یک فقره فاکتور امضا شده توسط خوانده به شماره 421 مورخ 
95/5/27 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی 
رونوشــت مصدق فاکتور و عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/05/22 علی رغم ابالغ 
از طریق نشــر آگهی و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی دعوی خواهان ثابت دانسته و 
مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 
198و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 
1258 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/530/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )97/4/13( 

لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف: 255617  علیرضا ایزدی قاضی شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )328 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/153 کالسه پرونده:97/860 ، شماره دادنامه: 1377-97/06/18 مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بهروز حبیب الهی فرزند نعمت اله 
با وکالت سجاد آقامحمدی به نشــانی: خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
ســاختمان امیر ط3 واحد6 ، خوانده: داوود قربانی فرزند ابوالفضل نشانی: مجهول المکان 
، خواسته:مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای بهروز 
حبیب الهی فرزند نعمت اله با وکالت آقای سجاد آقامحمدی به طرفیت آقای داوود قربانی 
به خواســته مطالبه مبلغ 73/000/000 ریال بابت وجه یک فقره فاکتور امضا شده توسط 
خوانده به شماره 2683 مورخ 96/06/19 ناشی از خرید طال به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت تقدیمی رونوشت مصدق فاکتور و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/05/22 علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10  حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هفتاد و سه میلیون ریال )73/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ نهصد و چهل و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )97/4/10( لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت 
حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس 
 از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 255618 علیرضا ایزدی قاضی شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )344 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/154 کالسه پرونده: 801/97 ،شماره دادنامه: 1589-97/06/25، مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بهروز حبیب اللهی ، نشانی: خمینی شهر 
ـ میدان امام پاساژ صرامی طال و جواهر ســتاره جنوب ,وکیل: سجاد آقامحمدی نشانی: 
خمینی شهر خ شریعتی جنوبی روبروی بانک ملت ساختمان قصر ط دوم ، خوانده: مجید 
توکلی نشانی: مجهول المکان ، بخواســته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای بهروز حبیب اللهی با وکالت آقای ســجاد آقامحمدی بطرفیت 
آقای مجید توکلی بخواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال به استناد فاکتور فروش با 
توجه به خواسته خواهان و فاکتور مورد استناد خواهان که ممضی به امضا خوانده بوده و با 
توجه به اینکه خوانده عالرغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل 
نیاورده علی هذا دعوی خواهان وارد تشخیص شورا مســتنداً به مواد 198 و 515 و 522 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 040/000/ 75 بابت حق الوکاله و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه 97/04/10 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شهر است. م الف: 255620 محمدرضا 
توازیانی قاضی شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )273 کلمه، 

3 کادر(
مزایده

7/156 شماره: 960216 اجرا دایره اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری خمینی شهر 
در پرونده کالسه 960216 ح/3 اجرا له خانم زهرا اسحاقیان درچه فرزند مهدی به طرفیت 
آقای علیرضا ســلیمانی فرزند تقی در اجرای مطالبه مهریه در نظر دارد یک واحد تجاری 
ششــدانگ با زیر بنای حدوداً 48 مترمربع به صورت دو نیم طبقه با زیر بنای اعیانی حدوداً 

118 مترمربع به نشــانی درچهـ  خ امام بعد از چهارراه خط گاز بعد از مسجد جنب نانوایی 
)جنب دبیرستان هفده شهریور سابق( تحت عنوان رستوران سر آشپز فاقد پالک ثبتی که 
کارشناس محترم دادگستری ارزش ملک مذکور 4/300/000/000 ریال اعالم نموده را از 
طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1397/07/19 ساعت 08:30 صبح 
در محل اجرای احکام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاسدارانـ  روبروی بسیج خواهران 
ـ مجتمع قضایی شــماره یک برگزار می گردد. و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده 
مورد را به نشانی فوق الذکر می باشد بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت 
راپیشنهاد نماید، خریدار باید ده درصد قیمت پیشــنهادی 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. م الف: 256373 

شیخ مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری خمینی شهر )223 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

7/159 نظر به اینکه خواهان شهرداری آران و بیدگل  با نمایندگی حسن توکلی دادخواستی 
به خواســته مطالبه وجه به طرفیت آقای جابر قاســمی برزکی  به مجتمع شوراهای حل 
اختالف آران وبیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به 
کالسه 3/332/97 ثبت و برای تاریخ 97/8/27 ساعت 17:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
از آنجاکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب در امورمدنی مراتب به نامبــرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضرشوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور ،شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف : 256269 عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران 

و بیدگل)149 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/161 آقای  محمود جوکار آرانی دارای  شناســنامه شــماره 482 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/612/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم ذاکری آرانی به شماره شناســنامه 5414 در تاریخ 96/12/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1( محمد جوکار 
آرانی فرزند علی به ش ش 210 فرزند متوفی،  2( احمدعلی رافتی پور فرزند علی به ش ش 
49 فرزند متوفی، 3( محمود جوکار آرانی فرزند علی به ش ش 482 فرزند متوفی،  4( زهرا 
جوکار آرانی فرزند علی به ش ش 443 فرزند متوفی، 5( فاطمه جوکارآرانی فرزند علی به ش 
ش 312 فرزند متوفی   وراث قانونی مشارالیه می باشند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از 
متوفی /متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد .  م الف 256291  عباســعلی دهقانی رئیس شعبه سوم حل اختالف 

دادگاه آران و بیدگل )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/144 آقای ابوالقاسم سعیدی دارای شناسنامه شماره 192 به شرح دادخواست به کالسه 
97/541  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خاور سلیمانی دهاقانی به شناسنامه 44 در تاریخ 1387/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابوالقاسم سعیدی دهاقانی فرزند علی، 
ش.ش 192 متولد 1336 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 2- آیت اله ســعیدی دهاقانی 
فرزند علی، ش.ش 19 متولد 1342 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- احمد ســعیدی 
دهاقانی فرزند علی، ش.ش 512958314 متولد 1330 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 
4- جواد ســعیدی دهاقانی فرزند علی، ش.ش 5129589696 متولــد 1333 صادره از 
دهاقان )پسر متوفی( 5- علیرضا ســعیدی دهاقانی فرزند علی، ش.ش 5129609255 
متولد 1340 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 6- شــهناز ســعیدی دهاقانی فرزند علی، 
ش.ش 5129576284 متولد 1327 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- نصرت ســعیدی 
دهاقانی فرزند علی، ش.ش 162 متولد 1332 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( 8- زهرا 
ســعیدی دهاقانی فرزند علی، ش.ش 75 متولد 1349 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( 
 9- بتول ســعیدی فرزند علی ، ش.ش 258 متولد 1350 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
10- ام البنین سعیدی فرزند علی، ش.ش 5129603168 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
به جز نامبــردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 256354 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )264 کلمه،3 کادر(  
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کلینیک »بازی درمانی« راه اندازی می شود

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

محیط زیست

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط 
زیست اصفهان:

طرح بازچرخانی آب برای تایید 
به محیط زیست ارسال نشده است

مدیرکل ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
اســتان اصفهان در رابطه با رویکرد اداره کل 
محیط زیست استان در زمینه طرح بازچرخانی 
آب در رودخانه زاینده رود که از سوی استاندار 
اصفهان مطرح شده است، اظهار کرد: هنوز این 
طرح برای تایید یا رد آن بــه اداره کل محیط 
زیست استان ابالغ نشده اســت؛ اما این طرح 
معایب و محاسنی دارد.ســید رحمان دانیالی 
ادامه داد: در صحبتی که با اســتاندار داشته ام 
از وی خواســته ام که به دنبــال حقابه تاالب 
گاوخونی باشــد؛ نباید فقط شــهر اصفهان را 
درنظر بگیریــم بلکه باید تــاالب گاوخونی را 
هدف قرار دهیم.مدیرکل ســازمان حفاظت از 
محیط زیست اســتان اصفهان مسئله تاالب 
گاوخونی را یک مســئله ملی دانست و اظهار 
کرد: اگر به داد تاالب نرســیم، مشکل بزرگی 
برای کشور ایجاد خواهد شد.وی افزود: اجرای 
این طرح به احتمال زیاد با مشکالت بهداشتی 
و همچنین تهدیداتی بــرای بناهای تاریخی 
محور زاینده رود همراه خواهد بود که ضروری 
است دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل میراث 
فرهنگی توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

طرح بازچرخانی آب در زاینده رود چندی پیش 
توسط محســن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان 
مطرح شد، طبق اعالم اســتاندار در این طرح 
برای تمام شهرستان های غرب و شرق و تاالب 
گاوخونی حقابه هایی در نظر گرفته شده است. 
این طرح با مخالفت هــا و موافقت های زیادی 
روبه رو شــده و حتی دامنه ایــن اختالفات به 

مجلس شورای اسالمی نیز کشیده شده است.

زنده گیری و رها سازی یک 
روباه در شهرستان فالورجان

سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرستان فالورجان از زنده گیری و رهاسازی 

یک قالده روباه در این شهرستان خبر داد .

مهدی انصاری در این خصوص اظهار داشت: بر 
اساس گزارش مردمی مبنی بر محبوس شدن 
یک قالده روباه در حیاط منزل، ماموران اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان فالورجان به 
محل اعزام شدند و جانور مذکور را زنده گیري 
کردند.وی افزود: پــس از معاینه و اطمینان از 
صحت و سالمتی کامل روباه برای بازگشت به 
طبیعت، در زیســتگاه های طبیعي شهرستان 
فالورجان رهاسازي شــد.روباه معمولی یکی 
از معروف تریــن گونه های حیــات وحش در 
جهان است که یکي از بیشترین پراکندگي ها 
را در بین تمامي پســتانداران دارد. این جانور 
که از خانواده سگ ســانان مي باشد در کنترل 
جونــدگان و حشــرات)خرگوش، انواع موش 
ها، ملــخ و ...( که در صــورت افزایش بي رویه 
جمعیت به آفــت مزارع و کشــاورزي تبدیل 

مي شوند، نقش بسیار موثري ایفا مي کند.

 برگزاری کارگاه آموزشی محیط 
زیست غارها در دانشگاه اصفهان 

کارگاه آموزشی پژوهشی محیط زیست غارها 
با همکاری  پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 
اصفهــان و اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان در تاالر شــهید آویني دانشگاه اصفهان 

برگزار شد.
در این نشســت موضوعاتی همچــون غارها 
حفاظت و بهره برداری، غارها به عنوان زیستگاه 
های ویژه و مروری بر تنوع زیســتي غارهاي 
ایران با تاکید بر اهمیت حفاظت از آنها توسط 
دکتر فاطمه سبک خیز و دکتر مجید مرادمند 
براي شرکت کنندگان در این کارگاه تدریس 
شد.همچنین در این نشست علمی و کارگاهی 
از غارنورد شاخص ملی آقای منصوری تجلیل 
به عمل آمد.این کارگاه آموزشــی با توجه به 
تصمیمات کمیته اجرایی و تفاهم نامه بین اداره 
کل حفاظت محیط زیست اســتان و دانشگاه 
اصفهان مبني بر برگزاري نشست هاي علمي 
برگزارشد.گفتنی است؛ غارها زیست بوم های 
شکننده ای دارند و موجوداتی که در غار زندگی 
می کنند نســبت به تغییرات محیطي بسیار 
حساس هستند.همچنین غارها تاثیر مستقیمی 
بر منابع زیر زمینی آب دارند و هر گونه آلودگی 
که وارد محیط آنها شــود اثــرات تخریبي آن 

چندین برابر فضاي بیروني است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
کشف 150 میلیارد کاالی 

احتکاری از یک منزل
ســردار مهدی معصوم بیگی، فرمانــده انتظامی 
اســتان اصفهان گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر وجود کاالهای احتکاری در منزلی واقع در مرکز 
شهر اصفهان موضوع در دســتورکار کارآگاهان 
اداره مبارزه بــا جرایم اقتصــادی پلیس آگاهی 
استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: پس از انجام 
تحقیقات الزم و کسب اطمینان از درستی موضوع، 
تیم ویژه ای از کارآگاهان به همراه بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت از منزل مذکور بازرسی به 
عمل آوردند که در نتیجــه این عملیات محموله 
بزرگ لوازم یدکی خودروهای ســبک و سنگین 
کشف شد.این مقام ارشد انتظامی استان اصفهان 
ارزش ایــن محموله احتکار شــده را برابر برآورد 
کارشناسان مربوطه 150 میلیارد ریال اعالم کرد و 
گفت: در این رابطه برابر دستور مقام قضائی، منزل 
پلمپ و مالک اصلی کاالها نیز همراه پرونده به اداره 
تعزیرات حکومتی استان تحویل داده شد.فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان، نگهــداری کاالها در 
منزل استیجاری و عدم اعالم محل نگهداري آن 
به ســازمان صنعت ، معدن و تجارت استان را از 
مصادیق بارز اثبات احتکار بــودن آن عنوان کرد 
و گفت: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد 
متهم اصلی پرونده با توجه به کمبود این کاالها در 
بازار و با توجه به افزایش بي رویه قیمت خودرو و 
لوازم یدکي به قصد گران فروشي اقدام به احتکار 

کرده است.

کشف انبار احتکار لوازم یدکی 
خودرو در اصفهان

 رییس پلیس آگاهی اصفهان از  کشف یک انبار 
احتکار لوازم یدکی خودرو در اصفهان خبر داد.

سرهنگ سعید ســلیمیان گفت: ماموران پلیس 
در بازرســی از انباری در شــهراصفهان ،بیش از 
150کارتن روغن موتور ،100کارتن روغن گیر 
بکس و 50کارتن فیلتر هوای احتکار شده کشف 
کردند .رییس پلیــس آگاهی اصفهان ارزش این 
محموله  را بیش از ســه میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: محتکــر اقتصادی  بــه مراجع قضائی 

معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:
 دستگیری سارق 50 ساله

 در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری 
سارق 50 ســاله در اصفهان واعتراف به 10 فقره 

سرقت داخل خودرو خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستی گفت: فردی که اقدام 
به سرقت از داخل خودروی شهروندان می کرد 
توســط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان دستگیر و به 10 فقره سرقت محتویات 
خودروهای شــهروندان اصفهانی اعتراف کرد.

وی افزود: درپی شــکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر ســرقت محتویات داخــل خودرو های 
آنها موضوع در دســتور کار ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.سرهنگ 
حسن یاردوستی بیان داشت: ماموران با تشکیل 
اکیپ های نامحسوس به گشــت زنی در سطح 
حوزه استحفاظی خود پرداختند و سرانجام مرد 
50 ساله ای را در حین سرقت ضبط یک دستگاه 
خودرو دســتگیر کردند.این مقام انتظامی ادامه 
داد: در این رابطه سارق درمواجه با ادله و شواهد 
موجود لب به اعتراف گشــود و به انجام 10 فقره 

سرقت  اعتراف کرد.

رییس دانشــگاه اصفهان گفت: بسیاری از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه، به دلیل نوســانات ارزی و 
اینکه دانشگاه نتوانست مابه التفاوت ریالی ارز مورد 
نیاز را تامین کند، فرصت مطالعاتی را از دست دادند.

هوشنگ طالبی با اشاره به مشــکالت بودجه ای 
دانشگاه اصفهان گفت: بیشتر مشکل دانشگاه در 
بحث بودجه جاری است، طبق آخرین بحث قرار 
بود ۳۸.۷ دهم درصد بودجه در ۶ ماه اول ســال به 
دانشگاه اصفهان تخصیص داده شود.وی ادامه داد: 
البته عنوان شده یک درصد دیگر نیز تخصیص داده 
خواهد شد که هنوز قطعی نیست، البته اگر آن یک 
درصد هم اختصاص داده شود، 10 درصد دیگر از 
بودجه ۶ ماه اول باقی مــی ماند که تخصیص داده 
نشده و این مشــکالتی را برای دانشگاه ایجاد می 
کند.رییس دانشگاه اصفهان افزود: مشکل اساسی 
ما در تابستان، بحث بودجه تعمیرات بود چون فصل 
تابستان وقت تعمیرات دانشــگاه به ویژه مسائل 
خوابگاه هاست که دانشگاه ما در تامین اعتبار برای 
انجام این تعمیرات مشکل داشــت.وی به تفاوت 

قیمت ارز اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکالتی 
که دانشگاه با آن روبه رو اســت، تفاوت قیمت ارز 
است، ما موظف شــده ایم ارز را به قیمت رسمی 
تهیه کنیم؛ اما چون نتوانستیم ما به التفاوت ریالی 
آن را تهیه کنیم، بســیاری از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه که می توانستند از فرصت تحقیقاتی کوتاه 
مدت استفاده کنند و مهر و یا شهریور برای فرصت 
مطالعاتی اعزام شوند، نتوانستند اعزام شوند و این 

فرصت را از دست دادیم.

رییس دانشگاه اصفهان:

اساتید به دلیل مشکالت ارزی فرصت مطالعاتی ندارند
به منظور ارائه راهکارهای علمی و تخصصی برای درمان 
اختالالت شناختی و جسمی، کلینیک »بازی درمانی« 
در دانشــگاه اصفهان ایجاد و راه اندازی می شود.دکتر 
جواد راستی، استادیار دانشکده مهندسی و مدیر مرکز 
تخصصی بازی های رایانه ای دانشــگاه اصفهان گفت: 
هدف از اجرای این برنامه، تولید و ســاخت بازی های 
هدفمند  به منظور ارائــه راهکارهای علمی و تخصصی 
برای درمان اختالالت شــناختی و جسمی است.وی 
افزود: بازی هــای رایانه ای یک زمینه چند رشــته ای 
اســت و تخصص های مختلف از جمله روان شناسی، 
جامعه شناسی، حقوق، مدیریت، مهندسی کامپیوتر، 
فناوری اطالعات و هنــر در آن ایفای نقش دارند.عضو 
هیئت علمی دانشگاه اصفهان بیان کرد: با هدف بررسی 
شناختی بازی های رایانه ای  و تجزیه و تحلیل داده های 
علمی این بخش از فناوری های شناختی، رشته تحصیلی 
دوره کارشناسی ارشد بازی سازی با همکاری مشترک 
دانشگاه »کیم یانگ« کره جنوبی، در دانشگاه اصفهان 
دایر و فعالیت آموزشی این رشته با پذیرش دانشجو از 
مهرماه امسال آغاز می شود.وی گفت: دانشجویان این 

رشته، دوره تحصیلی خود را به مدت دو ترم در دانشگاه 
»کیم یانگ« و  یــک ترم آن را دانشــگاه اصفهان طی 
می کنند و پایان نامه تحصیلی را در حوزه بازی ســازی 
رایانه ای ارائه خواهند کرد. راستی تصریح کرد: با حمایت 
نهادهای مختلف از جمله ستاد توسعه علوم شناختی، 
مرکز تخصصــی بازی های رایانه ای دو ســال پیش در 
این دانشگاه با هدف ارائه  آموزش های تخصصی  و نیز 
روزآمد کردن فرآیندهای تولید و تحلیل محتوا در حوزه  

بازی های رایانه ای راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

کلینیک »بازی درمانی« راه اندازی می شود

دانشگاه

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اســالمی شــهر از تدوین طرح ساماندهی 
الکتریکی کارگران شــهری به منظور ساماندهی 
کارگران فصلی میادین ســطح شهر اصفهان، خبر 

داد.
ســاماندهی کارگران فصلی از ســال ها پیش به 
عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شــهری 
مطرح بــوده اســت؛ کارگرانی که هــر روز صبح 
دور میدان های شهر جمع می شــوند تا رهگذر یا 
سرنشین خودرویی آنها را برای انجام کاری با خود 
همراه کند تا بتوانند در عوض انجام دادن آن کار، 
لقمه نانی برای خانواده هایشــان تهیه کنند.این 
افراد هر صبح با این نگرانی از خواب برمی خیزند که 
مبادا امروز کاری پیدا نکنند و شرمنده زن و فرزند 
چشم به راه خود شوند. کارگران فصلی معموال  در 
ماه های سرد سال بیکار هستند و در برخی فصول 
سال مشغول به فعالیت هستند و درآمد روزانه  آنها 
به شرایط آب و هوایی بســتگی دارد. این افراد نه 
مزد مشخصی دارند نه بیمه، از پاداش و عیدی هم 
که خبری نیست، بنابراین اگر بالیی سرشان بیاید 

معلوم نیست سرنوشت خانواده آنها چه می شود
تجمع این افــراد در میدان های اصلی شــهر و در 
کنار خیابان ها سبب شــد تا مدیران شهری برای 
ساماندهی کارگران فصلی دســت به کار شوند و 

راهکارهای مناســبی را برای این منظور در پیش 
بگیرند به طوری که رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی شورای شــهر از پیشنهاد طرح 
اعضای این شورا برای ساماندهی الکتریکی کارگران 
خبر دهد. فریده روشــن در این خصوص گفت: با 
پیشنهاد این طرح به دنبال شناســایی کارگرانی 
هســتیم که با تخصص های مختلف نیازمند کار 
هستند و هر کس را در حوزه تخصصی خود به کار 
گیریم.وی با بیان اینکه ســازمان آموزشی فنی و 
حرفه ای برای کارگرانی که در رشته های مختلف 
تخصص دارند دوره های تکمیلی آموزشــی برگزار 

می کنــد و مــدرک تخصصی فنــی و حرفه ای را 
ارائه می کند، افزود: طرح »ســاماندهی الکتریکی 
کارگران شهری« مشوق برای کارگرانی خواهد بود 
که به دنبال کســب مهارت نیستند و از این طریق 
دوره های آموزشی مهارت های مورد نیاز را از طریق 
ســازمان فنی حرفه ای گذرانده و مدرک دریافت 
می کنند.به گفتــه رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
بر اســاس طرح »ســاماندهی الکتریکی کارگران 
شهری«کارگرانی که دوره های آموزشی را بگذرانند 
اسم آنها در سامانه کارگران ثبت و بر اساس مهارت 

به کارگیری می شوند.
 این عضو شــورای شــهر همچنین ادامــه داد: با 
انجام نظارت های الزم روی ایــن کارگران مهارت 
آنها نیز مورد تاییــد قرار می گیرد و شــهروندان 
با مراجعه به ســامانه می توانند کارگــر مورد نیاز 
خود را انتخــاب کنند.به گفته روشــن، با  اجرای 
طرح »ســاماندهی الکترونیکی کارگران شهری« 
قراردادهای ساعتی، روزانه و سالیانه بین کارگران 
و کارفرمایان منعقد می شود و از این طریق مردم  
خدمات مطلوب تــری را دریافــت خواهند کرد.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه نظارت 
بر این کارگران برعهده کارگــروه اداره کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی، ســازمان فنی و حرفه و معاونت 
خدمات شهری خواهد بود، افزود: این ارگان ها تمام 
ســاز وکارهای الزم در خصوص طرح»ساماندهی 
 الکتریکی کارگران شــهری« را بررســی و اعالم 

می کنند.
وی با بیان اینکــه اتباع دارای کارت شــهروندی 
نیز مشمول طرح »ساماندهی الکتریکی کارگران 
شهری« می شــوند، ادامه داد: یکی از اهداف طرح 
»ساماندهی الکتریکی کارگران شهری« جمع آوری 
و ساماندهی کارگران در سطح و میادین شهر است 
تا منظره شهر نازیبا نشود و از طرفی  مردم با سرعت 
و اطمینان کارگر مورد نیاز خود را در ســامانه پیدا 

کنند.

چهره شهر زیبا می شود

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: طی 
روزهای آینده افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید برای اکثر نقاط 
استان اصفهان پیش بینی می شود. نازنین زهرا سیدان با اشاره به 
بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی روزهای  آینده، 
اظهار کرد: در این بازه زمانی جو نســبتا ناپایداری روی اســتان 

اصفهان حاکم می شود.
وی افزود: در تمام مناطق استان  به ویژه در بعدازظهرها افزایش 
ابر پیش بینی می شــود؛  اما در مناطق شــرق، جنــوب و غرب 

افزایش ابر به همراه باد نســبتا شــدید خواهد بود.کارشــناس 
مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان با بیان اینکه  در غرب 
و جنوب اســتان  افزایش ابر به همراه بارش پراکنده باران پیش 
بینی می شــود، ادامه داد: برای روز یکشــنبه و دوشــنبه تنها 
افزایش ابر و وزش باد نسبتا شــدید پیش بینی می شود.سیدان 
در خصوص وضعیت دمای اســتان اصفهان طی ســاعات آینده 
اضافه کرد:میانگین دمای هوای استان اصفهان در این بازه زمانی 
تغییرات محسوســی نخواهد داشــت ولی با بررسی نقشه های 

هواشناســی اســتان دمای برخی مناطق با افزایــش یک یا دو 
درجه ای دما روبه رو هستند.وی با بیان اینکه طی ساعات آینده 
کمینه دمای هــوای اصفهان 1۲ درجه و بیشــینه دمای هوای 
این شهر نیز ۲۹ درجه  ســانتی گراد پیش بینی می شود، اضافه 
کــرد: در این بازه زمانی فریدونشــهر و چادگان بــا دمای هفت 
درجه ســانتی گراد خنک ترین و بــادرود با دمــای ۳۳ درجه 
 سانتی گراد باالی صفر گرم ترین  نقطه استان اصفهان پیش بینی 

می شوند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان خبر داد:
وزش باد شدید در اصفهان

   با ساماندهی کارگران فصلی صورت می گیرد؛  

معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان با بیان اینکه طی شش ماه 
نخســت امســال چهار نفر برای اختالالت هویتی و جنسی به مراکز 
بهزیستی اســتان اصفهان مراجعه کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد 
دو نفر پســر و دو نفر دختر بودند.مجتبی ناجی، بــا بیان اینکه مراکز 
بهزیستی تنها حمایت های روانپزشــکی، مددکاری و معیشتی را در 
دســتور کار خود برای افراد دارای  اختالالت هویتی و جنسی در نظر 
گرفته است، افزود: هزینه های تغییر جنسیت بسیار باالست و بهزیستی 
توانایی تقبل هزینه ها را ندارد.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
با بیان اینکــه این افراد به دلیل تمایل به تغییر جنســیت از ســمت 

خانواده طرد می شوند، افزود: خانواده ها ضرورتی برای تغییر جنسیت 
در این افراد نمی بینند و انتظار دارند که با شــرایط خود کنار بیایند و 
به دلیل هزینه های باالی درمان آنها را طــرد می کنند.وی ادامه داد: 
تنها روانپزشک، قادر به تشخیص بیماری اختالل هویتی و جنسی در 
افراد است و او تغییر جنسیت در افراد را تایید می کند. ناجی با تاکید 
بر هزینه های باالی درمان بیماران اختالالت هویتی و جنسی که حتی 
خیران هم حاضر به تقبل هزینه های درمان این افراد نیستند، اضافه 
کرد: خیران بر این باور هستند که افراد دارای اختالل هویتی از لحاظ 
فیزیکی بهبود پیدا نمی کنند و این هزینه باید صرف مســائل مهم تر 

شود.وی با بیان اینکه  مراکز بهزیســتی هم محدویت هایی در صرف 
هزینه های درمان دارند، افزود: بهزیســتی تنها  خدمات پیشگیرانه و 
درمان های حمایتی را برای افراد دارای اختالالت هویتی و جنسی در 
نظر گرفته زیرا بازتوانی آنها با جراحی امکان پذیر نیست و حتی زمان 
ازدواج قدرت باروری ندارند و این معضــالت محدویت هایی را برای 
بهزیستی استان اصفهان به وجود آورده اســت.معاون امور اجتماعی 
بهزیستی استان گفت:چهار نفر دچار اختالالت هویتی و جنسی میان 
پنج میلیون و۲00 هزار نفر در استان اصفهان رقم بسیار ناچیزی است 

ولی این افراد دچار معضالت و مشکالت بسیار دردناکی هستند.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: 5۷ هزار و ۲۸1 نفر از کشاورزان 
تولید کننده  گندم، جو، بادام، انگور، سیب زمینی و انار تحت پوشش خدمات تهک 
کشاورزی هواشناسی استان هستند.مجید بیجندی ادامه داد: تعداد کل تولید 
کنندگان استان در۶ محصول فوق 1۳5 هزار و 1۹5 نفر است.مدیر کل هواشناسی 
استان اصفهان اعالم کرد: ارزش افزوده محاسبه شده در بخش تهک کشاورزی 
هواشناسی اســتان اصفهان به رقم ۲5۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال رسید.وی 

بیان داشت: این ارزش افزوده محاسبه شده در ۶ محصول گندم، جو، بادام، انگور، 
سیب زمینی و انار است و صرفا برای کاربرانی است که از هواشناسی استان خدمات 
دریافت کرده اند.بیجندی، تهک را از تدابیر و سیاســت های مدیریتی سازمان 
هواشناسی کشور در توسعه خدمات رسانی مطلوب به کاربران نهایی و هدفدار 
کردن آن دانست و گفت: این طرح ضمن کمک به تولیدکنندگان، به حفظ منافع 

مالی کشور و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی کمک کرده است.

سی
شنا

5۸ هزار کشاورز هوا
اصفهانی تحت پوشش 

»تهک« قرار دارند

مدیر کل هواشناسی اصفهان:

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:
بهزیستی توانایی تقبل هزینه های تغییر جنسیت را ندارد

حذف کوسه از منوی 
رستوران های هنگ کنگ

به دنبال اعتراضات گســترده طرفداران حقوق 
حیوانات، یکی از رستوران های زنجیره ای بزرگ 
هنگ کنگ اعالم کرده که از ابتدای سال ۲0۲0 
غذای پرطرفدار بال کوسه را از منوی خود حذف 

می کند.

انتظامی

نرگس طلوعی
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کواچ:بایرنتسلیمنمیشود
»بایرن مونیخ« در بوندسلیگا اولین باخت خود 
را در برلین تجربه کرد؛ 
اما »کــواچ« ناامید 
اســت.در  نشده 
شروع هفته ششم 
بوندسلیگا آلمان، 
بایرن مونیخ باختی 
غیرمنتظره در برلین 
برابر تیم هرتا داشــت.نیکو کواچ، ســرمربی 
باواریایی ها که اولین شکســت خودش در این 
تیم را تجربه کرد پس از ایــن بازی گفت: »از 
طرفی، شکســت نباید جوی منفی ایجاد کند 
و باعث شود اظهارات ناامیدانه بر زبان بیاوریم. 
با وجود شکســت، بازی خوبی انجام دادیم و 
اگر در آینده از فرصت هایمان بیشتر استفاده 
کنیم، روند بهتری می یابیم.«کواچ در پایان از 
تسلیم نشدن بایرن هم صحبت کرد: »هر کسی 
که باواریایی ها را می شناسد، می داند ما با این 
یک شکست تســلیم نخواهیم شد و به راه مان 

قدرتمندانه ادامه می دهیم.«

امری:از»اوزیل«میخواهم
آلمانرافراموشکند

هنوز هــم کــم و بیــش اخبــاری در مورد 
خداحافظی »مســوت 
اوزیل« از تیم ملی 
آلمان بعد از جام 
شــنیده  جهانی 
می شود؛ اما اونای 
امری ضمن احترام 
به تصمیم هافبک 29 
ســاله و آلمانی، از اوزیل مــی خواهد بهترین 
عملکرد خود را برای آرسنال ارائه دهد.اونای 
امری گفته: »من به تصمیم هر بازیکنی در این 
خصوص احترام می گذارم؛ اما مانند همیشــه 
هرگاه در مــورد یک بازیکــن خاص صحبت 
می کنم تنها خواسته ام از آنها حفظ تمرکز برای 
بازی بعدی است زیرا معتقدم انرژی و تمرکز ما 
باید تنها معطوف به بازی های آرسنال شود.با 
همه بازیکنان از جمله مســوت اوزیل صحبت 
کرده ام و ماحصل صحبت ما حفظ تمرکز برای 
ارائه بهترین عملکرد بوده اســت پس از اوزیل 

می خواهم تیم ملی آلمان را فراموش کند.«

رکوردمنفی»موناکو«
بعداز۴۵سال

موناکو، فصــل بدی را با »یاردیم« ســرمربی 
پرتغالــی خود پشــت 
ســر می گذارد. او 
در هفته هشــتم 
رقابت هــای لیگ 
فرانســه با دو گل 
برابر »ســن اتین« 
تن به شکست داد تا 
فصل کابوس وار این تیم ادامه داشــته باشد.

موناکو در هشــت دیدار خود در فصل جاری 
تنها شش امتیاز کسب کرده و در رده هجدهم 
جدول رده بندی جای دارد. این بدترین نتایج 
موناکو در ۴۵ سال اخیر اســت و بعید نیست 
که شاهد اخراج کادر فنی این تیم در روزهای 
اخیر باشیم.آخرین باری که موناکو در هشت 
بازی خود تنها شــش امتیاز کســب کرده به 
فصل ۷۴-۱9۷۳ برمی گردد.موناکو با یاردیم 
بهترین دوران تاریخ خود را هم رقم زده است؛ 
دو فصل پیش توانســت با وجود تیم پر ستاره 
پاری سن ژرمن، قهرمانی در لیگ فرانسه را به 
دست آورد و به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا  

راه پیدا کند.

عصبانیت»زالتان«درخصوص
نامزدهایجایزهپوشکاش

زالتــان ابراهیموویــچ کــه از زمــان دوران 
فوتبالــی اش تاکنون، 
خاصــی  شــگرد 
ثمــر  بــه  در 
رساندن گل های 
فوق العاده نمایشی 
دارد، امسال در بین 
نامزدهــای جایــزه 
پوشــکاش غایب بود و هیچ  یک از گل های او 
کاندید نشــد تا در کمال نابــاوری این جایزه 
 بــه محمد صــاح، مهاجم مصــری لیورپول 

برسد.
زالتان در این خصوص اظهار داشت: »به طبع 
هر بازیکنی به مانند من اگر یکی از گل هایش 
نامزد جایزه پوشــکاش نباشــد برایش هیچ 
اهمیتی ندارد، البته ایــن را هم باید بگویم که 
انتخاب»صاح« اصا انصاف نبود زیرا گل های 
بســیار زیباتری بودند که می توانستند الیق 

دریافت این جایزه باشند«.

روایت دو بانوی ورزشکار اصفهانی از دیدار با مقام معظم رهبری

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اواسط نیمه دوم شهرآورد که بعضی از هواداران استقال به سمت 
زمین بطری پرتاب می کردند، علیرضا بیرانوند به سمت آنها رفت و 
خواهش کرد این کار را نکنند! اینکه چرا بیرانوند چنین حرکتی را 
انجام داد معلوم نیست. شاید او یک لحظه احساس کرد هواداران 
تیم رقیب هم بــه حرفش گوش می کنند، اما خــب همه چیز بر 

عکس شد و بطری های بیشتری به سمت زمین آمد! 

تحلیلاشتباه»بیرانوند«دربازیدربی

روزنامه الشــرق قطر خبر داد که ژاوی هرناندز، کاپیتان ســابق 01
بارسلونا و کنونی السد به رکورد خاویر زانتی، کاپیتان سابق اینتر 
که بیشترین تعداد بازی در مستطیل سبز را دارد در بازی با قطر 
رسید. ژاوی اکنون هم طراز با زانتی، ۱۱۱۴ بازی در کارنامه خود 
دارد. ستاره اسپانیایی در بازی بعدی السد مقابل پرسپولیس در 

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا می تواند رکورد زانتی را بشکند.

»ژاوی«مقابلپرسپولیسرکوردشکنیمیکند
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کبِکخروسخواِنمیلیاردر
فوتبالآذربایجان

محمدرضا زنوزی، مالک باشــگاه تراکتورسازی 
تبریز که در این چند ماه اخیر میلیاردها تومان 
برای این تیم هزینه کرده، جمعه شــب و پس از 
پیروزی شش بر صفر مقابل استقال خوزستان، 
برای اولین بار از ته دل خوشحال شده و خستگی 
هزینه هــای هنگفتی که برای باشــگاه کرده از 
تنش خارج شد!تراکتورسازان در حالی استقال 
خوزســتان را با شــش گل شکســت دادند که 
محمدرضا زنوزی، مالک شان را همانند تمامی 
بازی های خانگی قبلی در کنار خود داشــتند. 
زنــوزی در پایان بــازی در حالی که به شــدت 
خوشحال بود و چهره ای متفاوت تر از همیشه به 
خود گرفته بود راهی رختکن شده و به تمجید از 

بازیکنان پرداخت.

سوال کریمی؛ 
سرمربیتیمملیکیست؟

»علی کریمی« که مدت هاست شمشیر را برای 
فدراسیون از رو بسته اســت از هر فرصتی برای 
انتقاد از این نهاد استفاده می کند. او  روز جمعه 
هم خیلی کوتاه با خبرنگاران حرف زد؛ اما همه 
حرف هایش درباره تاج بود. کریمی بعد از شکست 
یک بر صفر تیمش مقابــل پیکان در حالی که از 
قضاوت داور مسابقه بسیار شاکی بود این سواالت 
را پرســید: »چرا آقای تاج رسما اعام نمی کند 
سرمربی تیم ملی چه کسی است؟! شما چیزی در 
این مورد از او شنیده اید؟ ببخشید 
رییس فدراســیون فوتبال باید 
بیاید در یک نشست خبری اعام 
کند ســرمربی تیم ملی فانی 
است. آیا شما چنین چیزی 
را دیده اید؟! تــاج با این 
شــرایط مشخص نیست 
چرا فقط دنبال این است 
کــه رییس فدراســیون 

بماند.«

در حاشیه

اتفاقعجیببرایسریعترین
دوندهایران!

مرحله نخســت رقابت های لیــگ دوومیدانی 
باشگاه های کشور در بخش مردان طی روزهای 

پنجشنبه و جمعه برگزار شد. 
یکی از ماده هایی که روز پنجشــنبه برگزار شد، 
دوی ۱00 متر بــود که دونــدگان در دو بخش 
مرحله مقدماتی و فینال مسابقه دادند و در نهایت 
رضا قاســمی از تیم اســتقال به مقام نخست 
رســید. در این ماده حســن تفتیان نیز حضور 
داشت که به شــکلی عجیب شــانس رقابت در 
فینال را از دســت داد.قهرمان سال 20۱۷ آسیا 
که یکی از نمایندگان ایران در بازی های آسیایی 
20۱8 نیز بود، با رکوردی که صبح پنجشنبه در 
مرحله مقدماتی به ثبت رساند، فینالیست مرحله 
نخست لیگ شــد. فینال دوی ۱00 متر قرار بود 
ساعت ۱۴:۵0 برگزار شــود، اما تفتیان ظاهرا از 
این موضوع باخبر نبود، چون او زمانی که خود را 
آماده مسابقه کرد، فینال تمام شده بود و به همین 
دلیل تفتیان در فینال غیبت خورد.فدراســیون 
دوومیدانی در ابتدای هفته گذشته برنامه مرحله 
نخســت لیگ را اعام کرد، اما یکی دو روز قبل 
از آغاز این مرحله و به دلیــل پخش تلویزیونی، 
تغییراتی را در آن به وجود آورد. همین مســئله 
نیز برای تفتیان مشکل ساز شد. او از برنامه جدید 
خبر نداشت، اما گفته می شــود مربی اش از این 
موضوع باخبر بوده است. حاال ســوال مهم این 
است که چرا این تغییر زمان به تفتیان اطاع داده 
نشده تا او به همین راحتی شانس رقابت در فینال 

را از دست بدهد؟

منهای فوتبال

پیشخوان

دربی بی کیفیت، آخر هفته 
هــواداران را خراب کرد، هیچ 

هیچ  هفته هشــتم رقابت های لیگ برتر در شــرایطی جمعه شب با 
برگزاری پنج دیدار به پایان رسید که سبزپوشان اصفهانی در یکی 
از جذاب ترین و زیباترین دیدارهای این هفته با گل رحیم زهیوی 
از نقطه پنالتی از سومین شکست متوالی گریخت تا با کسب تک 

امتیاز این دیدار خانگی به تعطیات پیش روی لیگ برود.
تیم ذوب آهن در حالی در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ 
برتر مقابل تیم صنعت نفت قرار گرفت که در دو هفته گذشته این 
رقابت ها بدون کسب هیچ نتیجه ای از میدان مسابقه خارج شده 
بود و برای پایان دادن به ناکامی های شــهریورماه نیاز مبرمی به 
کسب سه امتیاز این دیدار داشــت. شاگردان امید نمازی زاده که 
در بازی های گذشته نیز توانسته بودند بازی های زیبایی را به رغم 
نتیجه نگرفتن به نمایش بگذارند از همان ابتدا بازی را در دســت 
گرفتند ولی در پی دو ضد حمله، تیــم صنعت نفت دو گل را وارد 
دروازه ذوبی ها کرد تا سبزپوشــان نیمه اول را با همان نتیجه به 
پایان ببرند . با شــروع نیمه دوم امید نمازی با فرستادن »گابریل 
هرناندز« به زمین سعی در اســتفاده از سانتر و ضربات سر داشت 
که این تاکتیک خیلی زود جواب داد و هرناندز توانســت یکی از 
گل های خورده را جبران کند.بعد از گل، ذوبی ها امیدوار شــدند 

ده نفره شدن ولی اخــراج عجیب مســعود ابراهیم زاده و 
ذوب آهن شرایط را سخت تر از قبل 

کرد ولی باز هم ذوب آهن بود که 
با یک یار کمتر فشار زیادی روی 
دروازه نفت وارد کرد تا در دقایق 

پایانی یک ضربــه پنالتی به داد 
ذوب آهن برســد و شــاگردان امید 

نمازی با حداقل امتیاز که حق شان هم 
بود از زمین خارج شوند.ذوب آهن در این 

بازی مزد دوندگی باالتر و تاش تا لحظه 
آخرش را گرفت. شــاگردان نمازی زاده که 
قصد نداشــتند بازنده از زمین خارج شوند، 
توانستند با دوندگی بیشتر و پشتکار باال بعد 

از گل های خورده به بازی برگشته و نتیجه را 
جبران کنند. نکتــه مهم در خصوص نمایش 

ذوبی ها این است که شاگردان نمازی زاده 
نشان دادند در صورت رفع ضعف خط 
دفاعی شــان، می تواننــد از مدعیان 

جدی لیگ هجدهم باشند.در فاز تهاجمی ذوبی ها عملکرد خوبی 
داشــته و موقعیت های زیادی را خلق کردنــد و با فرصت طلبی 
توانستند به اهداف شان دست پیدا کنند؛ اما عملکرد خط دفاعی 
سبزپوشان چندان مناســب نبود. مدافعان این تیم در طول بازی 
اشتباهات مرگباری را مرتکب شده و روی گل های دریافتی نقش 
مستقیمی داشــتند. عملکرد خط دفاعی ذوب آهن اگر به همین 
صورت ادامه یابد، قطعا در آینده مشــکات زیادی برای این تیم 
به همراه خواهد آورد.عملکرد ذوبی ها در بازی های این فصل را 
می توان ویژه ترین اتفاق مربوط به این تیم دانست؛ اتفاقی که در 
دیدار روز جمعه نیز استمرار یافت و این تیم پس 
از پیروزی در هفته هــای اول و پنجم هنوز 
نتوانسته وضعیتی پایدار پیدا کند و خود 
را در جمع مدعیان لیگ برتری قرار دهد. 
ذوبی ها  تاکنون تنهــا دو برد به 
دست آوردند؛ اما سه تساوی 
و سه شکســت را هم در 
کارنامه خود ثبت کرده 
اند. سبزپوشــان در 
تمام ایــن هفته 
فوتبال  هــا 
زیبایی را 
به 

نمایش گذاشــته اند به طوری که  امید نمازی زاده  هم در تمام 
نشست های خبری بعداز هربازی به این نکته اشاره می کند ولی 
عدم استفاده از موقعیت های ایجاد شده روی دروازه حریفان و نبود 
مهاجم همه فن حریف در این تیم  سبب شده تا ذوب آهن نتواند 
استفاده مناسبی از عملکرد خوبش داشته باشد و باید نمازی زاده 
در فرصت تعطیات ایجاد شده و اضافه شدن رحیم زهیوی، این 
مشکل را حل کند تا بتواند در جمع مدعیان قهرمانی  قرار بگیرد.

شهرآورد شــهرآورد که 
می گفتید این بود، جفت پوچ 

قلعه نویــی دوباره اعالم 
قدرت کرد

»فنخال«جانشینتوشاکیاکیروش؟
خبرگزاری آلمان به بحث احتمال حضور »لوئیس فان خال« در تیم ملی ایران پرداخت. این خبرگزاری 
درحالی این گمانه زنی را مطرح کرده که رییس فدراســیون فوتبال ایران پیش از این گفته بود قرارداد 
کی روش تمدید شــده اســت.بحث حضور لوئیس فان خال در فوتبال ایران مطرح شــده اســت و به 
نظر می رســد او به تیم تراکتور ســازی تبریز خواهد رفت که به پاری ســن ژرمن ایران معروف است و 
ثروتمندترین تیم ایرانی محســوب می شود.این خبرگزاری از طرفی نوشــته که ممکن است فان خال 
راهی تیم ملی ایران شــود و جانشــین کارلوس کی روش شــود که قراردادش در مــاه فوریه به پایان 
 می رســد. پیش از این رییس فدراســیون فوتبال اعام کرد که قرارداد کارلوس کی روش تمدید شده 

است.

دستخالیبرانکوبرایدیدارباالسد
تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل محرومیت محمد انصاری و کمال کامیابی نیا نمی تواند از آنها در دیدار رفت 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد قطر استفاده کند. همچنین مصدومیت حسین ماهینی در دیدار 
مقابل استقال تهران نیز باعث شد تا این بازیکن تا پایان فصل نتواند برای پرسپولیس بازی کند.همین موضوع 
انتخاب یازده نفر اصلی سرخ پوشان در بازی با السد را برای کادر فنی پرسپولیس مشکل کرده است.با این حال 
برانکو ایوانکوویچ باز هم قصد استفاده از محسن ربیع خواه را ندارد. این بازیکن پرسپولیس که توانایی حضور 

در دفاع و هافبک را دارد به تازگی از بند مصدومیت طوالنی مدت خود رها شده و با هم تیمی هایش تمرین 
می کند. از این رو سرمربی سرخ پوشــان پایتخت با توجه به محروم و مصدوم های تیمش، شرایط دشواری 

برای بازی با السد قطر دارد.

بانوان ورزشــکار و مدال آور اصفهانی از دیــدار صمیمی خود با رهبر 
انقاب و حاشیه هایی آن گفتند.

دوشنبه هفته گذشــته بود که جمعی از مدال آوران کاروان ایران در 
بازی های آســیایی جاکارتا، دیداری صمیمانه با رهبر معظم انقاب 
داشتند.خواهران منصوریان )ووشو-ساندا(، زهرا کیانی)ووشو-تالو(، 
سمیرا عطاردیان و رویا داودیان)کبدی( و مرجان سلحشوری )تکواندو-

پومسه( بانوان مدال آور اصفهانی در بازی های جاکارتا هستند که  به 
همراه سهراب مرادی )وزنه برداری(، از اصفهانی های مدال آور حاضر 

در این جلسه بودند.
 سلحشوری: هرکسی آرزوی دیدار با رهبر انقالب را دارد

مرجان سلحشوری با بیان اینکه برای نخستین بار موفق به دیدار رهبر 

انقاب شده است، اظهار کرد: فضای این دیدار بسیار گرم و صمیمی 
بود، ورزشکاران یک به یک خود را معرفی کردند و صحبت هایشان را 
با رهبر انقاب بیان داشتند.وی افزود: برخی از ورزشکاران مدالی که 
در جاکارتا کسب کرده بودند را به ایشان تقدیم کردند؛ ورزشکاران که 
فرصت را مناسب دیده بودند از مقام معظم معظم رهبری خواستند 
بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.دارنده مدال نقره تکواندوی بازی های 
آســیایی تصریح کرد: رهبر انقاب در این دیدار عنــوان کردند که 
چیز های دیگری برایشان ارزش دارد، این که بانوان با حجاب اسامی در 
مسابقات حضور داشتند بهترین ارزش است؛ ایشان همچنین به دست 
ندادن من با رییس جمهور اندونزی اشاره کردند، آن لحظه خوشحالی 

خاصی پیدا کردم.
سلحشوری در پایان یاد آور شد: این دیدار یک اتفاق ویژه بسیار خوبی 
بود، هرکسی آرزو دارد در آن جمع حضور داشته باشد؛ بسیار خرسند 
بودم که ایشان را از نزدیک زیارت می کردم و امیدوارم از ورزشکاران 

به خوبی حمایت شود.
کیانی: حال و هوای نابی را تجربه کردم

»زهرا کیانی« نیز در همین خصوص اظهار داشت: برای اولین بار به 
دیدار رهبر انقاب می رفتم، فضای این دیدار بســیار صمیمانه بود؛ 
خیلی حس خوبی داشــتم و واقعا حال و هوای نابی را تجربه کردم.

وی با بیان این که رهبری اطاعات کاملی داشــتند بیان کرد: ایشان 

مسابقات را دنبال کرده بودند و حتی صحنه هایی از رقابت ها را برای ما 
بازگو کردند؛ مقام معظم رهبری همچنین عنوان کردند که در جنگ 
نرم فعلی ورزشکاران در کنار سایرین در خط مقدم حضور دارند و از 
ما خواستند به بهترین شکل در مسابقات حاضر شویم و به عنوان یک 
ایرانی تمام قابلیت های خود را بــه نمایش بگذاریم.دارنده مدال نقره 
ووشوی بازی های آسیایی افزود: به هر ورزشکار فرصت داده شد تا خود 
را معرفی کند، برخی نیز مدال خود را به رهبر تقدیم کردند و آقایان 
از رهبر اجازه خواستند پیشانی ایشان را ببوسند که با موافقت مواجه 
شد.کیانی در پایان خاطر نشان کرد: وقتی یک نفر از ورزشکاران انگشتر 
رهبر را خواستند سایرین نیز خواستار این اتفاق شدند و مقام معظم 

رهبری به همه ورزشکاران یک انگشتر هدیه دادند.

حاشیه هایی که از یک مالقات صمیمی به جا ماند؛

روایتدوبانویورزشکاراصفهانیازدیداربامقاممعظمرهبری
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اضافه شدن ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید به منطقه ۱۴
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

خـبر

»شریعتی نیا« رییس شورای 
اسالمی شهرستان اصفهان شد

»پورمحمد شــریعتی نیا« در انتخابات هیئت 
رییسه شورای اســامی شهرستان اصفهان به 
سمت رییس این شــورا انتخاب شد.انتخابات 
هیئت رییســه شــورای اســامی شهرستان 
اصفهان با حضــور ۲۱ عضو این شــورا عصر 
روز پنجشــنبه در فرمانداری اصفهان برگزار 
شــد که در نهایت در انتخابات رییس شــورا، 
پورمحمد شــریعتی نیا با ۱۰ رای اعضای این 
شورا به عنوان رییس شورای اسامی شهرستان 
اصفهان جایگزین »جالی« شــد. شهرستان 
اصفهــان دارای ۱۳ شــهر و 6 بخش مرکزی 
است که شــهرهای اصفهان شــامل اصفهان، 
بهارستان، قهجاورستان، ســجزی، کوهپایه، 
هرند، محمدآباد، حسن آباد، نیک آباد، نصرآباد 

و... است.

مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶۵ درصدی احداث 
پارکینگ زیرسطحی خیابان 

اردیبهشت
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از پیشرفت 
6۵ درصدی احــداث پارکینگ زیرســطحی 
خیابان اردیبهشــت حدفاصــل خیابان های 
طالقانی تا میرداماد خبــر داد و گفت: احداث 
این پارکینگ در راستای تســهیل در عبور و 
مرور شــهروندان و کاهش بار ترافیکی خیابان 
طالقانی صــورت می گیرد.مهین شــکرانی با 
بیان اینکه پارکینگ خیابان اردیبهشــت سه 
هــزار و ۳۰۰ مترمربع مســاحت دارد و تعداد 
۱۰۵ خــودرو را در خــود جــای خواهد داد، 
افزود: برای احداث ایــن پارکینگ که تاکنون 
6۵ درصد پیشــرفت داشته، شــش میلیارد 
 و ۵۰۰ میلیــون تومان اعتبــار در نظر گرفته 

شده است.
وی در خصوص پروژه ادامه خیابان زاهد تصریح 
کرد: ادامه خیابان زاهد حدفاصل خیابان های 
مسجدســید و فروغی، جزو پروژه های منطقه 
یک شــهرداری اصفهان لحاظ شــده که طی 
ســال های قبل بخش زیادی از آن انجام شده 
و تنها حدود یک کیلومتر آن باقی مانده است.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان ادامه داد: 
در صدد تامیــن منابع برای آزادســازی ادامه 
خیابان زاهدکه از بافت فرسوده عبور می کند، 
هســتیم تا بتوانیم این پروژه را ظرف دو تا سه 

سال آینده به اتمام برسانیم.

طی یک ماه آینده صورت می گیرد؛
آزادسازی ۱۱ پالک در مسیر 

پروژه سالن گلستان شهدا 
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
شهرداری اصفهان تاکنون شش میلیارد تومان 
برای اجرای پروژه سالن گلستان شهدا و هفت 
میلیارد تومان بــرای تملک آن پرداخت کرده 

است.
محمدرضا برکت افــزود: اعتبــاری افزون بر 
۱۴ میلیارد تومان دیگر برای آزادســازی ۱۱ 
پاک باقی مانده در مسیر اجرای پروژه و 6.۵ 
میلیارد تومان بــرای انجام مراحل نازک کاری 
پروژه نیاز اســت.مدیر منطقه شش شهرداری 
اصفهان به موقعیت مکانی پروژه سالن گلستان 
شهدای اصفهان اشــاره و اظهارکرد: این سالن 
اجتماعات در ضلع شــرقی گلســتان شهدا و 
جنوب لســان االرض قرار گرفته و از جنوب به 
خیابان سجاد منتهی می شود؛ گلستان شهدا 
یکی از مکان هــای مهم برای اجــرای برنامه 
فرهنگی و مذهبی بوده و احداث یک ســالن 
اجتماعات در خور شــأن مردم این شهر مورد 

نیاز است.

شهردار اصفهان  تاکید کرد:
آتش نشانان؛ فداکارترین و 

شجاع ترین مردان شهر
شــهردار اصفهــان در برنامــه رادیویی »ســام 
اصفهان« با تبریــک روز آتش نشــان، اظهارکرد: 
همه در وصــف آتش نشــانان زیاد شــنیده ایم از 
»محمدرضا صفدریــان« قهرمان یخ نوردی جهان 
که از آتش نشانان خوب اصفهانی است تا »اسماعیل 
سلیمانی پور« آتش نشــان فداکاری که در زمان 
مرخصی و هنگام ســفر نیز از وظیفه شناسی خود 
فروگذار نبود و کودک پنج ســاله ای را ایثارگرانه از 
پرت شــدن به داخل یک پرتگاه نجات داد و البته 
مصدوم شد.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه حکایت 
آتش نشــانان سرشار از حماســه، افتخار و دلیری 
است، افزود: اصفهان به دلیرمردان آتش نشان افتخار 
می کند و یاد و خاطره تمام شــهدای آتش نشان از 
جمله شهدای پاســکو را گرامی می دارد.شهردار 
اصفهان گفت: هفته گذشته نمایشگاه فناوری های 
نوین با حضور پر شور جوانان در اصفهان برگزار شد و 
بیش از ۵۰  استارت آپ از اصفهان و سایر نقاط کشور 
در آن شرکت کردند؛ تعداد۳۰ شرکت دانش بنیان 
در نمایشگاه فناوری های نوین حضور داشتند و به 
نحوی از فرصت استفاده کرده و توانمندی ها و انواع 
خدمات خود را به نمایش گذاشتند.نوروزی تصریح 
کرد: برگزاری این نمایشگاه ها می تواند در جوانان و 
افراد تحصیل کرده دانشگاهی انگیزه بیشتری ایجاد 
کند و نشان دهد که علم و دانش باعث کارآفرینی 
و تولید ثروت می شود، کســب و کار را رونق داده و 
سبب اشتغال زایی اســت.وی با گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس اظهارکرد: امسال شهرداری اصفهان با 
حضور خانواده معزز شهدا به ویژه »شهیدان خرازی 
و غازی« سردیس این دو شهید واالمقام را در مراسم 
باشکوهی با عنوان »شناسنامه شهر« در گلزار شهدا 

رونمایی کرد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری تاکید کرد:

آب رسانی به درختان و فضای 
سبز شهر در سه شیفت کاری

مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان اظهارکــرد: مهم ترین اقدام ســازمان 
خدمات موتوری شهرداری اصفهان در تابستان 
امسال آب رســانی به درختان و فضای سبز شهر 
بود به طوری که رانندگان تانکرهای آبرســانی 
سازمان در سه شــیفت کاری عملیات آبرسانی 
را انجام دادند.حســن نظام زاده با بیــان اینکه 
ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان 
نقش عمده ای در پاکیزگی شهر دارد و به صورت 
شــبانه روز مشــغول خدمت رســانی به شهر و 
شهروندان هستند، افزود: در تابستان سال جاری 
۲۰ تانکر ســازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان با استفاده از 6۰ راننده و ۲۳ تانکر بخش 
خصوصی در سه شــیفت درختان و فضای سبز 
شهر اصفهان را سیراب کردند.مدیرعامل سازمان 
خدمات موتوری شهرداری اصفهان ادامه داد: این 
سازمان همچنین در آستانه سال تحصیلی جدید 
ماشــین آالت مخصوص نظافت معابر خود را در 
اختیار مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان برای 
نظافت ویژه شهر قرار داد.وی خاطرنشان کرد: به 
روز رسانی ماشین آالت سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اصفهان در دســتور کار قرار گرفته و 
ناوگان نوسازی خواهد شد.نظام زاده اظهارکرد: 
در این ســازمان اکیپ گروه ضربــت و حوادث 
غیر مترقبه وجود دارد که در طول ۲۴ ســاعت 
شبانه روز به صورت شیفت بندی آماده هستند تا 
چنانچه اتفاق غیر مترقبه ای در سطح شهر رخ داد 
و به ماشین آالت سنگین نیاز بود، در اسرع وقت 

این ماشین آالت را به محل حادثه اعزام کنیم.

»عبدالرســول جان نثاری« صبح  دیروزدر نشست 
خبری با خبرنگاران از برگزاری هشــتمین دوره 
انتخابات هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان استان ها در روز پنجشــنبه پنجم مهر 

خبر داد.
رییس هیئت اجرایی انتخابات  اســتان اصفهان  از 
برگزاری هشــتمین دوره انتخابات هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها همزمان 
با سراسر کشور، در استان اصفهان خبر داد و گفت: 
این انتخابــات از مهم ترین نقــاط تصمیم گیری 
جمعی خانواده مهندسان ساختمان عضو سازمان 
است که هر سه سال یک بار در اســتان ها برگزار 
می شــود که فرآیند انتخابات در نظام نامه مصوب 

وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.
 وی افزود: بر اساس این انتخاب، سازمان می تواند 
در راستای توسعه و اعتای مهندسی، قانون گرایی 
و تامین حقوق شــهروندی به نحــو مطلوب انجام 

وظیفه کند.
رییس هیئــت اجرایی هشــتمین دوره انتخابات 
هیئت مدیره ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان اصفهان با بیان اینکه ثبت نــام کاندیداها 
از هفتم تیرماه آغاز شــد، گفت: برای این دوره از 
انتخابات یکهزار و ۴۳9 نفر در کشور ثبت نام کردند 
که در این دوره از انتخابات از بین 7۳ نفر متقاضی 
در اســتان ، 6۲ نفر از داوطلبان، احراز صاحیت و 
برگزیده شدند تا در انتخابات هیئت مدیره ۱۵ نفره 

استان، رقابت کنند.
رییــس هیئت اجرایــی انتخابات هیئــت مدیره 

سازمان نظام مهندسی استان با اعام اینکه اولین و 
بزرگ ترین نظام در کشور سازمان نظام مهندسی 
ساختمان اســت، تصریح کرد: این سازمان در کل 
کشور۴8۵ هزار نفر عضو دارد که ۳۱ هزار نفر آنها 

در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: خانواده ســازمان نظام مهندسی استان 
در رشــته های معماری با ۵ هزار عضو ، عمران ۱۳ 
هزار نفر، برق 7 هــزار نفر، مکانیــک ۵ هزار نفر ، 
راه و شهرسازی ۵۰۰عضو و نقشــه برداری ۲۳۰ 

عضو دارد.
شهر اصفهان زلزله خیز متوسط است

جانثاری، با اشاره به اینکه شهر اصفهان زلزله خیز 
متوسط است، اظهار داشــت: برای هر ساختمان 
باید نقشــه های ســازه تهیه و پیمانکارها مکلف 

به اجرای آن هســتند و در این راســتا۱۰۰ درصد 
ســاختمان هایی که برای آنها در ســال های اخیر 
پروانه صادر شده، دارای نقشه سازه هستند و مقاوم 
به زلزله شــده اند. وی با بیان اینکه دغدغه اصلی 
قانون نظام مهندسی رعایت حقوق شهروندی است، 
تاکید کرد: مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها 
هستند که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند. قطعا 
تخصص مهندســان در تامین آســایش و ایمنی و 
امنیت مردم کارساز است به طوری که شهروندی 
که حاصل دسترنج سال ها تاش خود را برای خرید 
ســازه ای هزینه می کند، باید از ایمنی آن در برابر 
حوادث طبیعی، بهداشت ساختمان، آسایش کافی 
و صرفه اقتصــادی آن و اینکه هزینه های بی مورد 
یا بیت المال در طراحی و اجرای آن انجام نشــده، 

اطمینان داشته باشد. این موارد در ساخت، تعمیر 
و نگهداری ساختمان ها همواره مورد توجه است. 

جانثاری افزود: در تمام این بخش ها نقش آموزش 
و فرهنگ ســازی بســیار جدی اســت، به طوری 
که یکی از رســالت های ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان، آموزش و فرهنگ ســازی برای اعضای 
خود، شهروندان، سازندگان و تولیدکنندگان است. 
وی، رسالت دیگر نظام مهندسی را فرهنگ سازی 
در زمینه تفکر مهندســی دانســت و اضافه کرد : 
فرهنگ، پیش زمینه و مقدمه اقتصاد و هر موضوع 
دیگری است، قطعا فرهنگ از مولفه های اصلی در 
تمام ابعاد جامعه محســوب می شــود. باید توجه 
داشــته که اگر در هر زمینه فرهنگ صحیح وجود 
نداشته باشد، نباید انتظار پیشرفت و توسعه را نیز 
داشت. از این رو تاش برای مهندسی ساختن ابنیه، 
تا اندازه زیادی می تواند بر اقتصــاد نیز تاثیرگذار 
باشد؛ چرا که افزایش طول عمر ساختمان و کاهش 
زمان باعث کاهش صحیح هزینه های ساخت شده 
و می توان ســرمایه های ملی و مردمی را نیز حفظ 
کرد که این مورد نیــز در بند هفتــم از ماده دوم 
 قانون نظام مهندسی ســاختمان مورد توجه قرار

 گرفته است. 
رییس هیئــت اجرایی هشــتمین دوره انتخابات 
هیئت مدیره ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان اصفهان درپایان اعام داشــت: انتخابات 
در 9 شــعبه اســتان اصفهان از جمله شهرستان 
های اصفهان، بهارســتان، شــاهین شــهر، نجف 
آبــاد، خمینی شــهر، داران، گلپایگان، شــهرضا 
 و کاشــان بــه طــور همزمــان برگــزار خواهد

 شد.

۱۰۰ درصد ساختمان های اصفهان مقاوم به زلزله شدند

در راستای توسعه همکاری های استانی جمهوری اسامی ایران و 
فرانسه، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان در دیدار با »اروه مورن« 
رییس منطقه نورماندی فرانسه در شــهر روان، تفاهم نامه توسعه 
همکاری های اصفهان با منطقه مذکور را امضا کرد.در این دیدار اروه 
مورن، با  اشاره به ضرورت تشکیل ســازوکار مناسب جهت محقق 
ساختن محورهای همکاری دو استان اظهار کرد: وضعیت بین المللی 
پیچیده کنونی نه تنها مانع توسعه همکاری ها نخواهد شد بلکه باعث 

تســهیل آن می شــود.وی تاکید کرد: یقین دارم راهی برای حفظ 
تاش هایی که سال ها برای ساختن روابط دو کشور به عمل آمده پیدا 
خواهد شد.رییس منطقه نورماندی فرانسه همچنین تصریح کرد: ایده 
ما ادامه مسیر توسعه مبادالت تجاری با شرکت های ایرانی است که در 
دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل هم مورد تاکید قرار گرفت.وی همچنین از محورهای پیشنهادی 
همکاری در زمینه های علمی و دانشگاهی، تجاری و توریستی بین 

دو اســتان اســقبال کرد.در ادامه این دیدار مهرعلیزاده، استاندار 
اصفهان با اشاره به نقاط فراوان مشترک دو استان ابراز امیدواری کرد: 
همکاری های استانی بین دو کشور باید سرعت بیشتری پیدا کند. وی 
همچنین با تقدیر از سخنان رییس جمهور فرانسه در مجمع عمومی 
سازمان ملل در زمینه حمایت از برجام و رد رویکرد یک جانبه گرایی 
اظهار کرد: امیدواریم با همکاری یکدیگر و عزم دو کشــور در آینده 

شاهد توسعه روابط باشیم.

در سفر استاندار اصفهان به» نورماندی« صورت گرفت؛
تفاهم نامه همکاری میان اصفهان و منطقه نورماندی فرانسه امضا شد

 با تالش سازمان نظام مهندسی در سال های اخیر؛  

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومــه اظهارکرد: بــا توجه بــه کمک های 
شــهرداری اصفهان در سال گذشــته و ابتدای 
سال جاری، برای نوسازی ناوگان در سال 9۵، 

96 و 97   تعداد ۱۳6 دستگاه اتوبوس 
جدید یورو چهار به نــاوگان حمل 
و نقل عمومی اصفهــان اضافه و به 
تدریج به خطوط مختلف شهر تزریق 
شد.قدرت افتخاری افزود: در راستای 
سیاســت هــای عدالــت محوری، 
ناوگان های نو باید در تمام شهر که 
قابلیت تردد ناوگان وجود داشــت، 
سرویس دهی به شهروندان را انجام 

می داد؛ اما متاسفانه شهروندان در مناطق هفت 
و ۱۴ محور خیابان های الله، زینبیه و عاشــق 
اصفهانی تاکنون از اتوبوس هــای نو بهره مند 
نبودند، از این رو با برنامه ریزی های انجام شده و 
تعامل با بخش خصوصی فعال در این محورها، 
تعداد ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید برای نخستین 
بار در محــور زینبیه، عاشــق اصفهانی، دارک 

به ســمت میدان جمهــوری و بالعکس فعال 
شد تا هدیه ای به شــهروندان باشد.مدیر عامل 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه ابراز 
امیدواری کرد: شــهروندان در حفظ، نگهداری 

و بهره برداری صحیح از اتوبوس های شهر کوشا 
باشند تا بتوانیم دامنه خدمت رسانی به آنها را 
افزایش دهیم.وی تاکید کرد: با این توزیع ناوگان 
جدید می توان گفت در تمام معابر اصلی شمال 
تا جنوب و شــرق تا غرب اصفهان اتوبوس های 
 نو در حال تردد است و شــهروندان را جا به جا 

می کند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

اضافه شدن ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید به منطقه ۱۴
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
اظهارکــرد: یکــی از آیتم های مهم ســرویس 
مدارس تعیین نرخ کرایه اســت، در این فرآیند 
والدین خواستار حداقل افزایش و رانندگان در 

پی افزایش نرخ هستند، از این رو اعضای شورای 
شهر طبق اختیاراتی که بر عهده دارند، عددی 
را تعیین خواهند کرد تا به معیشت هر دو طرف 
آسیبی  وارد نشود. هادی منوچهری افزود: در 
حال حاضر خانواده ها مبلغــی را به عنوان علی 
الحساب کرایه سرویس مدارس به شرکت های 
حمل و نقل دانش آمــوزی پرداخت کرده اند و 

تا آبان یا آذرماه متناســب با افزایش نرخ کرایه، 
مبلغ قراردادها مشخص خواهد شد.

منوچهری تاکیــد کرد: جهت نظــارت بهتر و 
بیشتر سازمان برای سرویس مدارس با افزایش 
بازرسان ســازمان از ۱۵ نفر به ۱۱۵ 
نفر و از طریق شــرکت های حمل و 
نقل درصدد هستیم بهترین نظارت 
را بر ســرویس های دانــش آموزی 
جهت افزایــش امنیــت و آرامش 

خانواده ها برقرار کنیم.
وی با بیان اینکه ۱۰ هــزار خودرو 
در قالب ۵۳ شــرکت حمــل و نقل 
ســرویس مــدارس تحــت نظارت 
سازمان تاکسیرانی در سال تحصیلی جدید به 
7۲ هزار دانش آموز شهر اصفهان سرویس دهی 
می کند، ادامه داد: از شمالی ترین تا جنوبی ترین 
مدارس شــهر اصفهــان در راســتای افزایش 
بهــره وری و رضایتمندی مســافران و کاهش 
ترافیک، تحت پوشــش خدمت رسانی سازمان 

تاکسیرانی قرار گرفته است.

قاب روز
رژه روز آتش نشانان

صبح دیروز  به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی، رژه آتش نشانان از روبه روی گلستان شهدای اصفهان و با حضور مسئوالن شهری برگزار شد.
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حدیث زاهدی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس در حال بررسی است

شهرداری
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هزار عابد بهتر است .
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یادداشت

 وقتی چهره ای آشنا در میان مسافران اتوبوس دیدم، با شک 
و شادی دوباره نگاه کردم.

جهت اطمینان از مرد مسنی که همراه او بود، آهسته و آرام 
پرسیدم آقایی که همراه تان هستند، فالنی اند؟

جواب شنیدم بله.
بعد از شنیدن جواب مثبت به ســرعت از جا بلند شدم و به 

طرف آن آشنای قدیمی رفتم.
با صدایی آرام سالم کردم و وقتی با جواب سالم و تعجب اش 
مواجه شدم شروع به احوالپرسی کردم و متعجب از شناخته 
شدنم و ریز احواالت و سراغ گرفتن هایش از برادرانم و دیگر 

دوستان، جواب سوال های ایشان را تک به تک می دادم .
معلم کالس اول دبستانم را بعد از سی ســال دیده بودم، با 

همان قیافه و صدای همیشگی و همان صالبت و اقتدار.

بیست دقیقه ای صحبت کردیم ولی انگار در نظرم فقط سه 
دقیقه گذشت.

به ایســتگاه آخر رسیده بودیم و خواســتیم پیاده شویم که 
راننده اتوبوس به یکی از مسافران گوشزد کرد کارت نزده و 
آن مسافر با شرمندگی جواب داد که شرمنده شارژ ندارم، در 
همین حین معلم قدیمی من، سریع کارتش را بیرون آورد و 

حساب کرد و گفت: برو به سالمت.
معلم اول دبســتان، به من دوباره آموخت که با یک گذشت 

کوچک چه لبخندهای بزرگی می توان آفرید.
همان معلمی که در اوج بمباران هــای جنگ، وقتی بچه ها 
از آژیر قرمز می ترسیدند و گریه سر می دادند؛ کاری بزرگ 
می کرد وپناه گرفتن را بــه یک بازی برای بچــه ها تبدیل 

کرده بود.
یادم مانده وقتی بعد از آژیر سفید بچه ها از جان پناه بیرون 
می آمدند به آنها شــکالت و آدامس می داد و شروع به بازی 

می کرد.
هنوز بــرق و ســفیدی دفترهایی کــه به عنــوان جایزه به 

بچه هامی داد، در ذهنم ماندگار و دلچسب مانده است. 
پاک کن های دو رنگ که به قــول بچه ها یک طرف خودکار 
پاک می کرد و یــک طرف مداد، اما نمی دانم چرا همیشــه 

دفترمان  از طرف پاک کن خودکاری اش، پاره بود؟
معلمی، شــغل انبیاســت را اولین بار در کالسش خواندم و 
نوشــتم و امروز بعد از سی ســال دوباره در ذهن و روحم به 

بصیرت و روشنی این جمله رسیدم.
اقتضای سن و شــور و حال باعث ماندگاری یاد و نام و چهره 
معلم اول دبستانم شــده، اما امروز با یک اشاره اش به علم و 

آموزشی جدید رسیدم.
با زانوان خسته از من دورمی شــد و من در فکر این که چرا 
بعد از این همه سال خدمت، حتی یک ماشین شخصی تهیه 
نکرده او را به دست خدای بزرگی سپردم که اولین بار اسم او 

را در کالسش بر کاغذ سپید نوشتم.

معلم دوست داشتنی

 فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب
که به شــما بگوید مسیری 
بی بازگشــت را پیموده اید. 
مثلث برمــودای زندگی هم 
اســرارآمیز و هــم واقعی 
اسـت. یک چیز حتمی اسـت: 
وقتــی بــه چنیــن پریشــانی 
گرفتــار شــدید، هرگز به 
مســیری که آغــاز کردید، 

بازنخواهید گشت.

»کاله رییس جمهور«
آنتوان لورین

مسیر زندگی

گاهی اوقـــــات زنـدگـــی، 
مســیری  بـــه  را  شــما 
مـتـفـــاوت مــی کشــاند و 
شما حتی متوجه نمی شوید 
از کــدام راه گذشــته اید. 
سرنوشــت،  مکان یــاب 
همیشــه از مســیر تعییــن 
شــده پیش نمی رود و هیچ 
نشــانه ای هم وجــود ندارد 

شنیانگ )shenyang( شهری واقع در شــمال شرقی چین است که به 
عنوان اولین مبتکر، راه نقاشی های ســه بعدی را به زمین های زراعی باز 
کرده است.این نقاشــی های زیبا توسط 20 کشــاورز ایجاد شده و برای 
رسم دقیق اشــکال در این زمین ها از تکنولوژی موقعیت یابی ماهواره ای 
استفاده می کنند. هرچند رونمایی از این نقاشی ها زمان بر است؛ اما نشان 
دادن خالقیتی به این وســعت نه تنها برای مردمان آن کشــور بلکه برای 
گردشگران نیز بسیار ستودنی است.کشــاورزان سعی کرده اند برای جلوه 
بیشتر به نقاشی با کاشت گیاهان مختلف رنگ های بیشتری به آن اضافه 

کنند.

بوم نقاشی در مزارع کشاورزی چین

اگرچه نماد درپایتخت برونئی با ساختمان ها و مساجد باشکوه بیشتر به نمایش 
گذاشته می شــود؛ اما این تمام واقعیت درباره برونئی نیست.تقریبا نیمی از 
جمعیت این کشور خارج از پایتخت و درحومه شهر در خانه هایی ساخته شده 
روی رودخانه برونئی زندگی می کنند. روستایی به نام »کامپوک آیر« که هزاران 
خانه با چارچوب های بلند روی رودخانه بنا شده و ساکنان آن با تاکسی های 
آبی تردد می کنند.عالوه بر این خانه ها که جمعیتی در حدود 13 هزار نفر را در 
بر می گیرند، بناهایی مثل مسجد،مدرسه،ایستگاه های پلیس و آتش نشانی 

قرار دارد.کامپوک آیر یکی از جالب ترین روستاهای جهان است.

پولدارترین روستای جهان کجاست؟

عظمت اشک بر سیدالشهدا)ع( از زبان آیت ا... بهجت
عشق ، ارادت، دلدادگی و توجه به برپایی عزاداری امام حسین علیه الســالم، در وجود حضرت آیت ا... العظمی بهجت نمود بارزی داشت؛ تا آنجا 
که به هر مناسبتی به ذکر فضایل و مصائب سیدالشهدا علیه السالم و یاران شهیدش می پرداخت. در عمل نیز همواره به برگزاری مراسم عزای آن 
حضرت اهتمام ویژه ای داشت و روضه هفتگی ایشان سالیان متمادی بدون وقفه ادامه یافت.مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی بهجت 
قدس سره، با در نظر گرفتن اهمیت ویژه این موضوع، بر آن شد که کتابی با محوریت موضوع حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم و واقعه عظیم 
عاشورا، برگرفته از گفتار و سیره آن عالم عارف منتشر کند. این کتاب پس از تالش فراوان، با پشت سرگذاشتن مراحل گوناگون گردآوری و تنظیم، 

با عنوان »رحمت واسعه« به مرحله نشر رسید.در بخش هایی از این اثر با عنوان »عظمت اشک بر سیدالشهدا)ع(« می خوانیم:
در نزدیکی نجف اشرف، در محل تالقی دو رودخانه فرات و دجله، آبادی است به نام »مصیب«. شخصی بر سر راه مرد شیعه ای خانه داشت، چون 
می دانست او همواره به زیارت حضرت علی)ع( می رود، او را مسخره می کرد. حتی  یک بار به امیرالمومنین)ع( جسارت کرد و همچنین گفت: به او 
بگو من را از بین ببرد وگرنه در راه بازگشت، تو را خواهم کشت. مرد شیعه خیلی ناراحت شد. چون به زیارت مشرف شد، بسیار بی تابی کرد و عرض 
کرد: شما که می دانی این مخالف چه می کند؛ چرا پاسخش را نمی دهید؟ آن شب آن حضرت را در خواب دید و به ایشان شکایت کرد. حضرت 
امیر)ع( فرمودند: او بر ما حقی دارد که نمی توانیم در دنیا او را کیفر دهیم. مرد شیعه می گوید: آری، البد به خاطر آن جسارت هایی که او می کند، 
بر شما حق پیدا کرده است؟حضرت فرمودند: روزی او در محل تالقی آب فرات و دجله نشسته بود و به فرات نگاه می کرد، ناگهان ماجرای کربال 
و منع سیدالشهدا)ع( از نوشیدن آب، به خاطرش آمد و پیش خود گفت: عمربن سعد کار خوبی نکرد که اینها را تشنه کشت و ناراحت شد و یک 

قطره اشک از چشم او ریخت؛ از این جهت بر ما حقی پیدا کرد که نمی توانیم او را در این دنیا مجازات کنیم.
آن مرد شیعه می گوید: از خواب بیدار شدم و به سمت منزل خود رفتم. در راه بازگشت با آن سنی مالقات کردم. با تمسخر گفت: امامت را دیدی 
و از طرف ما پیام رساندی؟! مرد شیعه گفت: آری پیام تو را رساندم و پیامی دارم.او خندید و گفت: بگو چیست؟ مرد شیعه جریان را تا آخر تعریف 
کرد. مرد سنی با شنیدن این ماجرا سر به زیر افکند و کمی به فکر فرو رفت و گفت: خدایا، در آن زمان هیچ کس در آنجا نبود و من این را به کسی 

نگفته بودم. علی)ع( از کجا فهمید؟بالفاصله شیعه شد.

روایت روز

غار هوتو کمربند یا به طور دقیق تر غار هوتو و غار کمربند مربوط به دوران پیش از 
تاریخ ایران باستان است و در شهرستان بهشهر، روستای تروجن )شهید آباد( واقع 
شده اند. این اثر در تاریخ 23 فروردین 13۴۶ با شماره ثبت ۷۴۶ به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.غار هوتو، دو مدخل در دو ارتفاع مختلف و یک 
سوراخ تهویه در سقفش دارد.این غار محل کشف اسکلت انسان با قدمت حدود ده 
هزار سال و معدن طالی انسان شناسان است.غاری که در کنار غار هوتو قرار دارد 

با نام غار کمربند شناخته می شود.

هوتو؛ معدن طالی انسان شناسان

اینستاگردی

»آرام جعفری« در پشت صحنه فیلم جدیدش

سلفی آقای بازیگر و دخترش در گندمزار

»آرام جعفری« با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشــت: یه کار جدید با یه عالمه 
انسان های دوست داشتنی که جای بعضی هاشون تو عکس خالیه. تمام شد، البته کار من... 

فیلم پیشنهاد.

»کوروش سلیمانی« با انتشار این عکس در اینســتاگرامش نوشت: حاال دیگر گندمزار درو 
شده و تنها طالی خشک علف ها را می توانستی در مزارع ببینی... شاید دروگران آنها را بر 
جای گذاشته بودند برای احشام و گوسفندانی که از آنجا می گذشتند تا آنها هم سهم خود را 

از برکت زمین برچیند ... »مزارع« اخبار را دنبال نمی کنند!

 کمپین حمایت عراقی ها از زائران 
ایرانی اربعین 

در چند روز گذشته، مردم عراق برای حمایت از زائران ایرانی اقدام به 
راه اندازی کمپینی با عنوان »حب  الحسین یجمعنا، ایران و العراق 
بال فراق« کرده اند.  هدف از ایجاد این کمپین واکنش به تحریم های 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و کاهش ارز ریال در برابر دالر 

آمریکا ذکر شده است.
کمپین عراقی ها که گفته می شــود از حدود یک هفته پیش آغاز 
شــده، قصد دارد با جمع آوری کمک های مردمی و با هدف کاهش 
هزینه ها برای زوار ایرانی، حمل و نقل رایگان را برای آنها فراهم کند. 
این کمپین که به ابتکار جنبــش »النجباء« عراق به رهبری »اکرم 
العبی« ایجاد شده، موفق شده است 100 میلیون دینار )هر دینار 
عراق 1۴۴ تومان( تاکنون جمــع آوری و نزدیک به ۷0  کامیون و 
اتوبوس برای انتقال زوار ایران برای زیارت اربعین فراهم کند.کمپین 
»ُحب الحسین« همچنین توانسته است هزاران لیتر سوخت برای 
خودروها و اتوبوس ها و همچنیــن کمک هایی برای دریافت ویزای 
عراق جمع آوری کند. کمک های مالی مردم عراق برای این کمپین 
همچنان ادامه دارد.یکی از افراد این کمپین می گوید: »با دیدن این 
صحنه، تصمیم گرفتیم که خودرو، تاسیسات و همه چیز جمع آوری 

کنیم تا زوار ایرانی امام حسین)ع( بتوانند به زیارت اربعین بیایند«.

من می گویم، شما بگریید
کتاب »من می گویم شــما بگریید« مجموعه ای از مرثیه های 
عاشــورایی اســت که »علیرضا قزوه« گردآوری کرده اســت. 
مرثیه هــای عاشــورایی این کتاب از ســیف فرغانــی، موالنا 
جالل الدین بلخی، محتشم کاشــانی، اقبال الهوری و شاعران 
صاحب اثر معاصر همچون حمید سبزواری، محمدعلی مرادش 
و ده ها شاعر معروف و مشهور دیگر و شاعران نوقلم است.علیرضا 
قزوه، این مجموعه را در پنج فصل تدوین کرده که فصل اول آن 
اختصاص دارد به این حسین کیست، با کربال، با حسین و فصل 
دوم را با »ای پدرجان همرهان بستند بار...« به شهیدان هاشمی، 
حضرت علی اصغر)ع(، حضرت علی اکبر)ع( و حضرت ابوالفضل 
العباس )ع( اختصاص داده است.قزوه، فصل سوم را به ناله عشق 
اســت و آتش می زند، دمی با اصحاب وفادار امام حسین )ع(، 
فصل چهارم را به گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود و فصل پنجم 
را به زینب اســیری رفت و ما بر جای بودیم، شامل وقایع بعد از 
عاشورا اختصاص داده است.قزوه، در مقدمه کتاب می نویسد: این 
سال های آخر، شعر هایی از اینجا و آنجا از برخی مداحان آشنا و 
نام آشنا می شنوم که به جای آنکه دل را بارانی کند، دل را به درد 
می آورد. برخی نیز داعیه خودنمایــی دارند، حال آنکه اصل در 

کربال گم شدن است و به اصل خویش رسیدن.

 از وقتی قیمتا باال رفته،تا میرم سر یخچال یه چیزی بردارم 
بخورم بابام میگه: چقدر چاق شدی. یه فکری بکن برا خودت.

 یکی از همسایه هامون مرد، رفتیم مراسم خاکسپاریش،بعد 
دختره مرحوم که همش داشــت گریه می کرد، یهو گفت اصال 
سابقه نداااااااشت بمیــــره،هیچی دیگه وسط خاکسپاری همه 

وابستگان داشتن سنگ قبر مرحومو گاز می گرفتن.
 اوایل نمی دونســتم چجوری باید حرف »ژ« رو تایپ کنم، 
هرجا ژ الزم می شدم می رفتم توی گوگل سرچ می کردم پزمان 

بازغی،بعد از توی نتایج یه ژ کپی پیست می کردم !
من یه سوالی ذهنمو درگیر کرده با این مضمون که با گوشی 
سامسونگ هم میشه جلوی آینه عکس گرفت ؟ یا فقط باید آیفون 

باشه ؟
پاییز می تونست پادشاه فصل ها باشه ....به شرطی که کالسای 

صبحشو مینداخت بعد از ظهر.
انصافا تخمه آفتابگردون به مراتب با نظم و ترتیب بیشتری 
نسبت به انار یک جا نشسته، حیف که استعدادش به چش نیومده.

شانس زنگ در بقیه رو میزنه با کله میره تو !به ما که میرسه 
زنگ میزنه فرار می کنه. 

یکی از لوازم تحریرای لوکس زمان ما از این پاک کن هایی بود 
 Apple که یه سرش پاک می کرد اون یکی سرش جاروووو !حکم

5 رو داشت...

خندوانهخبر کتاب

خسارت سیل در 
روستاهای تالش

 بر اثــر وقوع ســیل 
محله  شیخ  روستاهای 
خرجگیــل، گیجــاو، 
آسیاب شم خرجگیل در 
اسالم و طوالرود، سراگاه 
و پی سرای جوکندان در 
تالش دچار آسیب های 
زیاد و تخریب کامل چند 
منزل مســکونی شده 
است.همچنین گاز و آب 
بخشی از این روستاها 

قطع است.
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