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استقبال عمومی از سریال های شبکه نمایش خانگی؛
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بازگشت اعتماد

طرح امحای پسماند شهری اصفهان 
آماده رونمایی است
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 سردرگمی مسئوالن چهارمحال 
در مهار ملخ ها 7

ادامه در صفحه 11

فردا؛تجدید میثاق اصفهانی ها با شهدای تازه تفحص شده

شهید می آورند...
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گزینه خروج از برجام 
روی میز

تایید برجام ، تمدید تحریم ها، تهدید ظریف؛
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کاروان شهدا پس از عبور از شهرستان های چادگان،خوانسار، فریدن، بویین 
میاندشت،چادگان، تیران و کرون و نجف آباد امروز  به اصفهان خواهد رسید و 
مردم شهیدپرور اصفهان فردا پس از تشییع پیکر پاک شهدای اصفهانی تازه تفحص 
شده، آنها را در جوار دوستان شهید خود در گلستان شهدای اصفهان به خاک خواهند 
سپرد. بدین ترتیب شهید صفا حیدر ماه، محمدتقی احمدی، محسن یادگاری،  رسول 

محمدی فشارکی، شهید مصطفی اورکی شیرانی...

خانواده شهدای مظلوم تیپ فاطمیون، از نامهربانی ها و زخم زبان ها گالیه دارند؛

شهیدتون چقدر گرفته؟!
9

خیران اصفهانی  ۸۰ میلیارد ریال به 
نیازمندان کمک کردند 8

                     مهدی زرگر

تئاتر به سرنوشت زاینده رود دچار 
شده است

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارداقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
دو مرحله ای خریداری نماید.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/05/27 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/05/31 در قبال 
فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت 

توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ 96/05/01 لغایت ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 96/05/10 

محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر 
یا فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه 
دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر توضیحات:
 1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه هــای هدف و اقتصاد و زاینده رود به عهده برندگان مناقصه 

می باشد.
2- مناقصه گران بایستی دارای تاییدیه فنی از توانیر باشند.

3- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13- 36273011 داخلی 4275 واحد مناقصات 
تماس حاصل نمایند.

 4- اســناد و مــدارک و اطالعــات کامل ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتی معامــالت توانیر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترســی میباشــد همچنین آگهی این مناقصات در ســایت پایگاه 
 ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان به آدرس 

www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.
5- به پیشنهادات فاقد مهر وامضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده  با الک 

غلط گیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق  استان اصفهان

امیر احمد زندآور _ شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/241 مورخ 96/04/15 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین 
واقع در فالورجان- بلوار طالقانی- مقابل ساختمان شــهرداری- محل توقف سابق تاکسی های خطوط شهری به متراژ تقریبی 
1478متر مربع زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی جهت پارکینگ 

عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نمایند.
قیمت پایه مزایده:

الف(قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 22/000/000 ریال می باشد برای زمین روبروی شهرداری
ب( قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 22/000/000 ریال می باشد برای زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد فالورجان
پ( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/5/5 به دبیرخانه 

حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( پیشنهادهای واصله رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/5/7 در شهرداری قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

د( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و... به عهده برنده مزایده می باشد.
و( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده  )نوبت دوم(

موضوع مناقصهردیف
شماره 
مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت 
بازگشایی 

پاکات مناقصه

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مناقصه خرید انواع تابلو 1
9558/850/000 صبح1557/9696/05/10توزیع و تابلو روشنائی
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مدیر رصدخانه فرهنگی،اجتماعی استان اصفهان:

زیر ساخت های رصدخانه فرهنگی، بی نظیر است

فرا رسیدن سالروز  شهادت مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخالص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی، حضرت امام جعفر صادق)ع( تسلیت باد.
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دیوان محاسبات تبانی وزیر را تایید کرده است
در حاشیه چهارمین جلسه رسیدگی به فساد بزرگ نفتی ، شمس متهم ردیف دوم گفت: 
دیوان محاسبات تبانی وزیر را تایید کرده است و حتی افراد دیگر و بانک ملت نیز در این 

قضیه بوده اند و بنده فقط کارگزار حمل و عضوی از این زنجیره بودم.

يادداشت

بین الملل

شــهردار لندن به رییس جمهور آمریکا هشــدار داد که 
»فرش قرمز« در لندن بــرای دیدار ترامپ از انگلیس پهن 
نمی کنیم.»صادق خان« که یکی از منتقدان دستور ضد 
مهاجرتی ترامپ نیز به شمار می رود، اعتقاد دارد که اکنون 
زمان مناسبی برای انگلیس نیست که از ترامپ استقبال کرده 
و برای وی فرش قرمز پهن کند. این سخنان در حالی مطرح 
می شــود که اخیرا ترامپ در مکالمه تلفنی با نخست وزیر 
انگلیس گفته است تنها زمانی به انگلیس سفر می کند که از 

»پذیرش بهتر« در این کشور اطمینان حاصل کند.

شهردار لندن: 

فرش قرمز برای ترامپ پهن 
نمی کنیم

کاخ سفید در نهایت به کنگره آمریکا اعالم کرد که ایران در 
نود روز گذشته به تعهدات خود در قبال برجام پایبند بوده 
است. دولت ایاالت متحده باید هر نود روز یک بار گزارشی در 
مورد وضعیت عمل تعهدات ایران به کنگره ارائه کند و این 
برای دومین بار است که در دولت ترامپ، این گزارش روانه 
کنگره آمریکا می شود. در حالی که رکس تیلرسون، وزیر امور 
خارجه آمریکا، در گزارش خود به کنگره اعالم کرده است که 
ایران به تعهدات مندرج در متن برجام پایبند بوده، مقامات 
ارشد دولتی کاخ سفید بیان کرده اند که هم تیلرسون و هم 
ترامپ تاکید کرده اند که ایران روح برجام را نقض کرده است.
این مقام ارشد آمریکایی بیان کرده است که دالیل مبتنی بر 
این اتهام، ادامه برنامه موشکی ایران، حمایت ایران از دولت 
بشار اسد در سوریه و حمایت از گروه های نظامی در منطقه 
خاورمیانه، خصومت با اسرائیل و ادامه بازداشت شهروندان 
آمریکایی است. این مقام آمریکایی گفته است که دولت برای 
تدوین یک اســتراتژی به منظور مقابله با اقدامات ایران در 

تالش است.
به گفته این مقــام آمریکایی، این اســتراتژی دربردارنده 
تحریم های جدید برای برنامه موشــکی ایران و همچنین 

تقویت روابط با کشورهای منطقه است تا فرصت امتیازگیری 
در خاورمیانه از ایران سلب شود.

 پیش از ایــن نیز چهار نماینده تنــدروی کنگره آمریکا در 
نامه ای به رکس تیلرسون، از وی خواسته بودند که از تایید 
پایبندی ایران به برجام در گــزارش جدید خودداری کند. 
تام کاتن، ســناتور جمهوری خواه و تندروی سنا که بارها 
تالش های خود را برای فروپاشــی برجام صورت داده بود، 
در این نامه اتهام هایی مشــابه با مواردی که این مقام ارشد 
آمریکایی ذکر کرده اســت، به ایران نســبت داده و آنها را 

مصداق نقض برجام خوانده بود.
این در حالی است که پیش از این، محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشــورمان در یک پیام توییتری، به اظهارات 
دولتمردان آمریکایی درخصوص تعهــدات ایران در برجام 
واکنش جدی نشان داده بود. ظریف در این پیام اشاره کرده 
بود که خواهیم دید آیا آمریکا آماده هســت به متن برجام 
پایبند باشد یا نه، چه برســد به روح آن! تاکنون که از هر دو 
سرپیچی کرده است. آیا باز هم باید از ماژیکم برای مشخص 

کردن متن استفاده کنم؟
وی همچنین ســه روز قبل در مصاحبه با سی ان ان و فرید 

زکریا بیان کرده بود: وقتی ما درباره توافقنامه مذاکره کردیم، 
تصمیم گرفتیم آژانس را تنها مرجع پذیرفته شــده برای 
نظارت بر اجرای بخش هسته ای توافقنامه قرار دهیم و آژانس 
نیز از روز اجرای توافقنامه هفت بار تایید کرده است که ایران 
توافقنامه را صادقانه، کامل و بدون نقص اجرا کرده اســت. 
متاسفانه ما نمی توانیم درباره آمریکا همین حرف را بزنیم. 
آمریکا به بخش مربوط به خــود در توافقنامه )برجام( عمل 
نکرده است. وقتی کاخ ســفید چند روز پیش اعالم کرد که 
رییس جمهور ترامپ از حضور خود در هامبورگ در جریان 
اجالس گروه بیست برای منصرف کردن رهبران کشورهای 
دیگر برای تعامل تجاری و اقتصادی با ایران استفاده کرد، این 

کار او نقض نه فقط روح برجام بلکه متن برجام است.
اما اظهارات قاطعانه و قابــل توجه ظریف به همین جا ختم 
نشد. در حالی که روز گذشته دولت ترامپ برای دومین بار 
پایبندی ایران به توافق هســته ای را اعالم کرد و همزمان 
رسانه های آمریکایی جزئیاتی تازه از جدیدترین تحریم های 
دولت آمریکا علیه ایران منتشر کردند، وزیر خارجه کشورمان 
هم  در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی در نیویورک 
نشان داد که همیشه هم به سیاســت »لبخند« و »مذاکره 
تحت هرشرایطی« قائل نیســت!  ظریف که در این نشست 
با حضور »ریچارد هاس«، رییس این اندیشــکده شرکت و 
سخنرانی کرد، در پاسخ به پرسشی درباره تعامالت با دولت 
ترامپ خاطرنشــان کرد که با رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
آمریکا گفت وگویی نداشته  اســت اما این بدین معنا نیست 
که احتمال تعامل در آینده وجود نــدارد. وزیر امور خارجه 
کشورمان تاکید کرد که تســلیحات هسته ای امنیت هیچ 
کشــوری را تامین نمی کند. مردم به مدت ۱۰ ســاعت در 
صف بودند تا در انتخابات ریاست جمهوری رای دهند. ژنرال 
ماتیس چند روز پیش گفت که ایرانی ها حق انتخاب ندارند 
و آیت ا... رییس جمهور را انتخاب می کند و این گونه توضیح 
داد که انگار ترامپ در آمریکا رییس جمهور بعدی را انتخاب 
می کند. مردم ۱۰ ساعت در صف می ایســتند برای اینکه 
رییس جمهوری را انتخاب کنند که از قبل انتخاب شــده 
است؟! شاید مردم داخل ایران شست وشوی مغزی شده اند! 
ایرانی ها در لس آنجلس چهار ساعت در صف می ایستند تا 
رییس جمهوری را انتخاب کنند که از قبل مشخص است؟! 
خودتان را مسخره نکنید! به واقعیت ها بنگرید. تغییر رژیم 
در ایران جواب نمی دهد زیرا کشــوری نیست که برای بقا و 
مشروعیت به آمریکا وابسته باشــد. وزیرخارجه کشورمان 
در پاسخ به پرسشــی درباره تحریم های آمریکا علیه برنامه 
هسته ای ایران گفت: آمریکا باید رویه خود در قبال تحریم ها 

را تغییر دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در گفت و گو با نشریه 
آمریکایی نشنال اینترســت آب پاکی را روی دست دولت 
آمریکا ریخت و با اشاره به اینکه آمریکا روح توافق هسته ای را 
نقض کرده است، هشدار داد: اگر پای یک نقض عمده به میان 

بیاید، گزینه خروج از توافق را روی میز داریم.

عکس روز يادداشتيادداشت

جهانگیری در کنار سواحل 
هندورابی  

در ســفر اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهــور و عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی به جزیره هندورابی، بندرگاه و فرودگاه 

این جزیره به بهره برداری رسید.

اخبار

پایگاه اینترنتی ایالف در افشــاگری جدیدی به نقل از 
یک منبع عالی رتبه احتماال ســعودی که خود را معرفی 
نکرده، مدعی شــده است که پادشــاه عربستان شخصا 
برای بازگشایی درهای مســجد االقصی بعد از عملیات 
شهادت طلبانه و تصمیم اســرائیل برای بستن بی سابقه 
مسجد االقصی به روی نمازگزاران مداخله کرده و در این 
میان نتانیاهو متعهد شده تا دیگر درهای مسجد االقصی را 
نبندد. این منبع گفته است: این وساطت عربستان از طریق 
کاخ سفید بوده و عربستان از اسرائیل خواسته هیچ گونه 

اخاللی در وضعیت عادی مسجد االقصی ایجاد نکند.

نیروهای دولتی ســوریه طی عملیاتی در استان الذقیه، 
یک انبار با بیش از 3۰ سامانه موشکی ضد تانک آمریکایی 
کشف کردند. فرمانده نیروهای ارتش سوریه در الذقیه 
گفت: نیروهای دولتی سوریه در عملیاتی در استان الذقیه، 
انباری با بیش از 3۰ سامانه موشکی ضد تانک آمریکایی 
کشــف کردند. ژنرال رفیع محمد مجدی در گفت وگو با 
خبرنگاران اعالم کرد: نیروهای دولت سوریه از آغاز ماه 
ژوئیه تاکنون 8۰۰ وسیله انفجاری بسیار قدرتمند را نیز 
در ۱۱ شهرک در استان الذقیه کشف و خنثی کردند. وی 
گفت: نیروهای سوری از آغاز ماه جاری تاکنون ۱۱ شهرک 
را در منطقه کوهستانی الذقیه، پاکسازی و بیش از 8۰۰ 
وسیله انفجاری را خنثی کردند و این شهرک ها اکنون 

آماده بازگشت غیرنظامیان و ساکنان آن است.

پادشاه عربستان پیش نتانیاهو 
ریش گرو گذاشت

کشف موشک های آمریکایی 
در سوریه

سرانجام کاخ سفید در دوره ترامپ برای دومین بار، پايبندی ايران به مفاد برجام و عمل به تعهدات  زاينده رود
تعیین شده برای ايران در اين سند را تايید کرد. اين در حالی است که پیش از اين، گمانه زنی های 
بسیاری مطرح شده بود که دولت ترامپ می خواهد از تايید پايبندی ايران به برجام طفره رفته و ايران را به نقض اين سند 

متهم کند.

نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح مقابله با اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز گذشته با یک فوریت طرح مقابله 
با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه با ۲۱۶ رای 
موافق، ۶ رای مخالف و یک رای ممتنــع از مجموع ۲3۰ نماینده 

حاضر در صحن موافقت کردند.
فوریت این طرح به دلیل رفتارهای دولت آمریکا که باعث شــده 
امنیت منطقه به مخاطره بیفتد و همچنین به دلیل سیاست های 

خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح شده است.
در جریــان رای گیری بــرای تصویب یک فوریت طــرح مذکور، 
نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا را در صحن علنی مجلس سر دادند.

نمایندگان مجلس قاطعانه به یــک فوریت طرح مقابله با اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه رای مثبت دادند.

این طرح که به امضای ۱3۱ نفر از نمایندگان مجلس رســیده، در 
هشت بخش تنظیم شده است.

تعیین راهبرد، حمایت آمریکا از تروریسم، نقض حقوق بشر توسط 
آمریکا، مجازات ها و اقدامات متقابل، مقابله با تحریم های اقتصادی 
آمریکا، حمایت از اتباع ایران، هماهنگی بین نیروهای دستگاه های 
اطالعاتی و نظامی ایــران به منظور رصد اقدامات تروریســتی و 

ماجراجویانه آمریکا، از بخش های این طرح است.
تصویب این طرح با شعار مرگ بر آمریکا همراه بود.

طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
آمریکا در منطقه تصویب شد

عضو هیئت رییسه مجلس، طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به 
وزارت برنامه و بودجه را اعالم وصول کرد.

محمدعلی وکیلی عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی روز گذشــته )سه شــنبه ۲7 تیر( قوه مقننه، طرح 
ضرورت الزام در برخورداری از شناسه تاییدیه کاالها و محصوالت 
ساختمانی را اعالم وصول کرد. وی طرح ساماندهی اهدا در مراکز 
درمان ناباروری، طرح ماده واحده ضمانت اجرایی عدم انجام وظایف 
مسئوالن اتاق ها و طرح الحاق یک ماده به قانون تصمیمات کشوری 

را اعالم وصول کرد.
عضو هیئت رییســه مجلس اعالم کرد: طرح ساماندهی نیروهای 
قراردادی نیروهــای وزارت نفت و طرح تبدیل ســازمان برنامه و 

بودجه به وزارت برنامه و بودجه اعالم وصول می شود.
وکیلی طرح اصالح ماده ۱8 قانون گذرنامه و طرح کارآمدســازی 

و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی را اعالم وصول کرد.
وی بیان کرد: سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافت از 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشریع اقدامات صورت گرفته 
در تشکل های کارگری با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی و فصل ۶ 

قانون کار اعالم وصول می شود. 
عضو هیئت رییسه مجلس سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده 
مردم بافت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی درباره عدم اقدام 
وزارتخانــه در برابــر اخراج اعضای شــوراهای کارگری توســط 

کارفرمایان را نیز اعالم وصول کرد.

آمریکا در ادامه رفتارهای خصمانه خود علیه ایران، به شرکت »رسلو« 
دستور داد تا خدمات خود را برای سایت های ایرانی  مسدود کند.

 شرکت »رسلو« که از 4 سال قبل به عنوان پذیرنده دامنه سایت های 
ایرانی  به ارائه خدماتی چون ثبت دامنه و سرویس دهی به سایت های 
ایرانی با دامنه .com می پرداخت در ایمیلی به مشترکان خود در 
ایران اعالم کرد که محدودیت های جدیدی برای آنها در نظر گفته 

است.
این ایمیل نشان می دهد که ایرانیان امکان ساخت مشتری جدید، 

ثبت دامنه و امکان انتقال آنها را ندارند.
طبق این پیــام از ۲7 مرداد مــاه نیز هزینه تمدید ســرویس ها و 
دامنه های ایرانی به شــکل قابــل توجهی افزایــش خواهد یافت، 
همچنین از ۲7 شهریورماه ایرانی ها از تمدید سرویس ها و دامنه های 

خود محروم خواهند شد.

 طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه 
به وزارتخانه اعالم وصول شد

 آمریکا سایت های ایرانی را  
تحریم کرد

دولت

محمدباقــر نوبخت ســخنگوی دولت صبــح دیروزدر 
نشستی خبری با اشاره به قراردادهای نفتی گفت: یک 
طرف این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران است و توتال 
پتروپارس و شرکت چینی طرف مقابل قرارداد هستند. 
این قرارداد یک قرارداد بی نظیر پس از برجام بوده و مورد 

تمجید است. 
نوبخت اظهار داشت: ضمن احترام به کسانی که دلسوزانه 
به منافع ملی نظر می دهند، باید پاســخ مناســب برای 
انتقادها داشته باشیم؛ حتی اگر بخواهند طرح سه فوریتی 
مطرح شود اما جواب ما این اســت که راه تامین منافع، 
متوقف کردن قرارداد با طرح سه فوریتی نیست. ما انتظار 
سخنان سبک نداریم و باید سخنان وزین مطرح شود. هر 
کسی مدعی اســت این قرارداد غیرقانونی است در ارائه 

مدارک به قوه قضائیه تعلل نکنند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: یک نسخه از قرارداد 
توتال به رییس مجلس و یک نســخه به دادستان کل 
ارسال شده و نظراتشــان را در یک بیانیه اعالم خواهند 
کرد؛ بنابراین اصل قرارداد در اختیار همه دستگاه های 

نظارتی از جمله دادستان کل کشور است.

محمدرضا پورابراهیمی  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
اظهار داشت: بررسی وضع دیپلماسی اقتصادی و ساماندهی 
آن، وظیفه وزارت امور خارجه است که خوشبختانه در این 
زمینه پیگیری هایی صورت گرفته است. وی افزود: ما بر این 
اعتقادیم که باید اساسنامه وزارت امور خارجه عوض شود؛ 
چراکه جنس وزارت امور خارجه ما امنیتی سیاسی است، 
در حالی که باید این رویکرد اقتصادی و امنیتیـ  سیاسی 
باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح 
کرد: یک خأل اساسنامه ای و قوانینی را در وزارت امور خارجه 
شاهد هستیم  و در برنامه ششم توسعه هم در این زمینه 
حکمی دادیم که نیازمند زیرحکم هایی است. پورابراهیمی 
ادامه داد: مهم ترین کار و برنامه ما در کمیسیون اقتصادی 
که با هماهنگی کمیســیون امنیــت می توانیم پیگیری 
کنیم، اصالح اساسنامه وزارت امور خارجه است که قطعا تا 
جنس اساسنامه تغییر نکند، رویکرد آن هم تغییر نخواهد 
کرد. رییس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما به 
دنبال تغییر ساختار این اساسنامه هستیم و موافقت رییس 
مجلس را در باره تغییر اساسنامه وزارت امور خارجه گرفتیم 

و امیدواریم به زودی به این موضوع بپردازیم.

سخنگوی دولت:

در قرارداد توتال هر کس مدرکی 
دارد به مرجع قضائی ارائه دهد

ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

موافقت رییس مجلس با تغییر 
اساسنامه وزارت خارجه

سردار جاللی:

 مسئوالن به تهدیدات گوشی های 
همراه توجه نمی کنند

معاون ريیس جمهوری:

حذف سقف حقوق مدیران 
ارشد دولتی صحت ندارد

سردار غالمرضا جاللی رییس سازمان پدافند غیر عامل 
کشور در نخستین همایش ملی پدافند بیوسایبری در نظام 
سالمت، با اشاره به تهدیدات موجود در این عرصه، گفت: 
نگاه به فناوری بسیار اساسی و مهم است ، اما اگر فکر کنیم 
که علوم و فناوری در جهان تنها برای خدمت رسانی است 
اشتباه کرده ایم.ســردار جاللی با بیان اینکه تعریف های 
متفاوتی از ســایبر در جهان وجــود دارد، تصریح کرد: 
آمریکایی ها از این فناوری برای خود و رسیدن به اهدافشان 
استفاده می کنند. سایبر در حال بلعیدن سایر حوزه هاست.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور، همچنین درباره 
امنیت گوشــی های همراه اظهار داشــت: گوشی های 
هوشــمند همراه کاربردهای زیادی دارند، اما در کنار آن 
دو دسته تهدید فردی و اجتماعی را نیز شامل می شوند. 
بنابراین هم می توانند فرصت باشند و هم تهدید. به ویژه 
تهدیدشان برای مسئوالن بیشتر است؛ چراکه  از طریق این 
گوشی ها امکان شنود، مکان یابی، دسترسی به اطالعات 
و... وجود دارد. البته عمده مسئوالن این مسائل را رعایت 
می کنند ولی متاسفانه برخی از مسئوالن به این تهدیدات 

توجه نمی کنند.

معاون رییس جمهوری با رد این شایعه که سقف حقوق 
برای مدیران ارشــد دولتی حذف شده است، تاکید کرد: 
امســال مبانی پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد و 
اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی هیچ تغییری نکرده 
و مسائل مطرح شده در برخی رسانه ها ناشی از بی اطالعی 
آنها نسبت به قوانین است. »جمشــید انصاری« افزود: 
براساس مصوبه سال گذشــته شورای حقوق و دستمزد، 
سقف خالص پرداختی ماهیانه مقام های ارشد سیاسی 
۱۰۰ میلیون ریال تعیین شد که تاکنون افزایش نیافته 
است. رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور تصریح 
کرد: پرداختی امسال مدیران ارشد دستگاه های اجرایی با 
تصویب هیئت وزیران، تنها به میزان ۱۰ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته که همان افزایش سنواتی است 
که مطابق قانون شامل حال تمامی کارکنان دولت می شود. 
انصاری درباره شائبه مطرح شده در خصوص حذف تبصره  
بند)3( تصویب نامه هیئت وزیران، موضوع افزایش سنواتی 
قانون حقوق کارکنان گفت: حذف این تبصره تنها برای رفع 
ابهام های شکلی و اداری بوده است و در اصل نظام پرداخت 

هیچ تغییری حاصل نمی کند.

واکنشپارلمانپدافند

آمریکا یک فرد پرتغالی را به تبانی برای کمک به یک شرکت ایرانی برای خرید 
غیرقانونی لنزهای اوپتیکال پیشرفته آمریکایی متهم کرد. وزارت دادگستری 
آمریکا اعالم کرد یک مهندس پرتغالی به دست داشتن در تبانی برای کمک 
به یک شرکت ایرانی به منظور خرید غیرقانونی لنزهای اوپتیکال پیشرفته 
آمریکایی و سیستم های خودکار هدف یابی که هم استفاده های تجاری و 
هم نظامی دارد اعتراف کرده است. بر اساس اعالم وزارت دادگستری آمریکا، 
ژوائو پریرا دا فونسکا، شهروند 55 ساله پرتغالی، در خصوص یک اتهام فدرال 
مبنی بر تبانی برای کمک به یک شرکت ایرانی به منظور خرید فناوری از ۲ 
شرکت آمریکایی اعتراف کرده است. مصالحه پذیرش مسئولیت ارتکاب جرم، 
در صورت موافقت دادگاه، خواستار حکم ۲۰ ماه زندان برای این مهندس 
پرتغالی شده است. هرچند آمریکا به موجب برجام، اعمال تحریم های هسته 
ای علیه ایران را متوقف کرده، اما همچنان به بهانه های مختلف از جمله برنامه 

موشکی، تحریم هایی را علیه این کشور اعمال می کند.

آمریکا، برای مقابله با پهپادهای ایران، کره شمالی، چین و روسیه سالح 
لیزری جدید خود را در آب های خلیج فارس آزمایش کرد.

کریستوفر ویلس، کاپیتان نیروی دریایی آمریکا دراین باره گفت: این سالح 
لیزری، دقیق تر از شــلیک گلوله اثر می کند و از فناوری بسیار باالیی در 
تسلیحات نظامی برخوردار است. وی افزود: این یک سالح منحصر به فرد در 
صنایع دفاعی آمریکاست که از آن برای نابودی پهپاد استفاده می شود زیرا 
کشورهای ایران، کره شمالی، چین، روسیه و مخالفان دیگر ما از آن استفاده 
می کنند. در آزمایش این سالح لیزری، بال پهپاد مورد هدف به سرعت آتش 
گرفت و درجه حرارت آن به بیش از ۱۰۰۰ درجه رسید و بالفاصله از کار 
افتاد و به دریا سقوط کرد. به گفته کارشناسان نظامی، این سالح جدید 5۰ 
هزار برابر سریع تر از موشک های بالستیک بین قاره ای عمل می کند و از 
سوی دیگر وزش باد هیچ تاثیری بر عملکرد این سالح ندارد. از ویژگی های 
منحصر به فرد سالح جدید لیزری آمریکا، شلیک بی صدا و نامرئی آن است.

از سوی وزارت دادگستری آمريکا؛

یک پرتغالی به دور زدن 
تحریم های ایران متهم شد

آزمايش سالح لیزری آمريکا در خلیج فارس؛

 وقاحت گاوچران ها
در نزدیکی مرزهای ایران

تايید برجام ، تمديد تحريم ها، تهديد ظريف؛

گزینه خروج از برجام، روی میز

پیرو آگهی دعوت شــرکت چاپ نوآوران توحید ) سهامی خاص( در تاريخ 
1396/04/19    موارد زير اصالح میگردد: 

1-مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح  صحیح می باشد
2- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 11 صبح صحیح می باشد

3- در خصوص دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  بند 2 تعیین امضاء 
مجاز شرکت صحیح می باشد.

4- در آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده خط دوم مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده صحیح می باشد.

اصالحیه 
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پیشرفت در فرآیند تهاتر بدهی های 
ذوب آهن با مطالبات تامین اجتماعی

ذوب آهن اصفهان توانست با اخذ دو توافق با سازمان تامین اجتماعی و 
هیئت وزیران دال بر اینکه تا سقف 7600 میلیارد ریال از بدهی هایش 
که عمدتا به سه مرجع دولتی )وزارت دارایی، سازمان خصوصی سازی 
و خزانه داری کل کشور( است را با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از 
دولت تهاتر کند. همچنین مصوبه  هیئت دولت تا سقف مبلغ 10 هزار 
میلیارد ریال مشترک بین ذوب آهن اصفهان و شهرداری تهران اخذ 
شده است. در مرحله بعد اخذ استعالم مجدد از نهادهای دولتی جهت 
اجرای نهایي مصوبه موردنیاز است .  شرکت ذوب آهن اصفهان جهت 
ساماندهی تســهیالت بانکی مصوبه ای از کارگروه ملي ستاد تسهیل 
موانع تولید اخذ کرده است که طبق آن می تواند ضمن توافق با بانك ها 
و با پرداخت حداکثر 5% سود  و اصل تسهیالت به بانك های ذی نفع 
مشمول یك سال تنفس در بازپرداخت تســهیالت شود و بعد از اتمام 
مدت تنفس نیز بدهی ها را به مدت 5 ســال تقسیط کند. هم اکنون 
این مصوبه برای حدود 60 درصد تســهیالت اخذ شده اجرایی شده 
است و مذاکره با ســایر بانك ها نیز در حال انجام می باشد. بر اساس 
صورت های مالی سال 95 بیش از 83 درصد زیان حاصل شده مربوط به 
 هزینه های مالی است و آثار این اقدامات می تواند در آینده ای نزدیك

 نمایان شود.

خبر

اخبار

گوشت وارداتی 32 هزار توماني به بازار آمد
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: به منظور تنظیم بازار گوشــت قرمز و 
حفظ توان مصرف  کنندگان، اقدام به واردات گوشت گرم از کشورهاي دیگر همچون 

ارمنستان شده است.

مدیر کل گمرک استان اصفهان از انجام کلیه فرآیندهای 
مربوط به صادرات از طریق سامانه جامع گمرکی به صورت 
الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه به محل دفتر گمرک به 
جز صادرات چند محصول انگشت شمار از فرآورده های 

نفتی، از تاریخ 17 تیر ماه خبر داد.
اســدا... احمدی ونهری ارائه خدمات الکترونیك از سوی 
گمرکات کشور را گامی اساسی در جهت تسهیل در ارائه 
خدمات گمرکی و همچنین مبارزه با فساد اداری و قاچاق 

مرتبط با صادرات و واردات کاال در کشور عنوان کرد.
وی تصریح کرد: متقاضیــان واردات کاال و مواد اولیه نیز 
می توانند با یك بار مراجعه به گمرک و ارائه درخواســت 
و طی کردن پروســه تعریف انبارهای اختصاصی در هر 
واحد صنعتی، کلیه واردات خود را بدون مراجعات بعدی 
به گمرک انجام دهند.مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان با اشــاره به ضرورت توجه بخش 
تولید و صنعت کشور به بازارهای منطقه ای و بین المللی، 
تولید محصوالت رقابتی و صادرات محور را ضروری دانست 
و گفت: در شرایط موجود، چنانچه تولید کنندگان کشور 
رویکرد صادراتی اتخاذ نکنند، نه تنها با تقلیل بازارهای خود 
به بازارهای داخلی، از رکود موجود در کشور رها  نخواهند 
شد بلکه بدون تولید محصوالت رقابتی، اندک بازار داخل 
را نیز به رقبای قدرتمند خارجی خود واگذار خواهند کرد.

ضرورت تکمیل پروژه سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان 

استاندار اصفهان گفت: شتاب بخشیدن به اجرا و تکمیل 
سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ برای این استان بسیار 

ضروری است و از نان شب هم واجب تر است.
 رسول زرگرپور از طرح ســامانه دوم آبرسانی به منطقه 
اصفهان بزرگ شــامل تونل و تاسیســات جانبی بازدید 
کرد و  با اشاره به تکمیل فاز اول سامانه دوم شامل 5/17 
کیلومتر تونل و تاسیسات جانبی، تصریح کرد: الزم است 
طی یك ماه آینده مناقصــه 100 کیلومتر لوله دو خطه 
 به موازات هم و یك واحد تصفیه خانــه انجام و پیمانکار

 تعیین شود.
اســتاندار اصفهان خطاب به مدیران عامل آب منطقه ای 
استان و شرکت آبفا، تاکید کرد: با توجه به اهیمت باالی این 
طرح، تسریع در اجرا در اولویت قرار گرفته و همراه با کار 
جهادی، تالش مضاعف برای اجرایی شدن آن معمول شود.

قیمت انواع لپ تاپ ، نوت بوک

بازار

Lenovo ThinkPad X1 Car�لنو و 
bon Ci7 8G 256Gb SSD

 64,000,000
ریال

 67,700,000
ریال

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در استان اصفهان گفت: در 
10 روز آینده با رســیدن محصوالت پیاز  از استان های دیگر به استان 

اصفهان قیمت پیاز کاهش محسوسی خواهد یافت.
نوروز علی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان در 
خصوص افزایش قیمت پیاز در چند روز گذشــته، اظهار کرد: قیمت 
پیاز اکنون در خرده فروشــی ها 4 هزار تومان است و نسبت به روزهای 
پیش کاهش نداشته است، اما تا 10 روز آینده شاهد کاهش قیمت آن 

خواهیم بود.
اسماعیلی با اشاره به دلیل این افزایش قیمت، خاطرنشان کرد: به دلیل 
کاهش کشت پیاز امسال در اســتان قیمت پیاز افزایش یافت، اما در 
روزهای آینده و با رســیدن محصوالت پیاز مشهد، تبریز و استان های 

دیگر قیمت این محصول تا 2 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در یك ماه 
آینده از طرح جامع امحای پســماند شهری اصفهان رونمایی می شود.

امیر حسین کمیلی با بیان اینکه قرارداد راه اندازی کارخانه هاضم های 
بی هوازی در اصفهان منعقد شده و در حال بررسی مفاد این تفاهم نامه 
هستیم، اظهار کرد: این قرارداد با شــرکت هاي غیر ایراني منعقد شده 
است و بدون شك مفاد آن تا یك ماه آینده عملیاتی می شود.وی افزود: 
طبق قراردادی که با چندین شرکت دارای نام و صاحب فنی در دنیا از 
جمله آلمان بسته شده است امید می رود ظرف مدت یك ماه این قرارداد 
اجرا شود. کمیلی تاکید کرد: بهترین منطقه برای نخاله های ساختمانی 
گردنه زینل است و تا پایان سال جاری مطالعات جمع آوری نخاله های 
ساختمانی به اتمام مي رسد. تا کنون از نخاله های ساختمانی در زمینه 

بازیافت استفاده ای نشده است.

 کاهش قیمت
 پیاز تا 10 روز آینده

طرح امحای پسماند شهری 
اصفهان آماده رونمایی است

قبض برق و آب از آن قبض هایی اسـت  زاینده رود
نـد خـواب خـوش را از  کـه می توا
خانواده ها بربایـد و گرمای تابسـتان را به قبـض داغ ترجیح 
دهنـد، اما جای هیـچ غصه ای نیسـت؛چرا کـه خیلی راحت 
نیـد از سـرمای کولرهایتـان لـذت ببریـد و بـا  می توا
خونسـردی قبض بـرق و آب خـود را نـگاه کنید، امـا قبل از 
اینکـه بخواهیم در مـورد روش های کاهـش مصرف صحبت 
کنیم، الزم اسـت درمـورد تعرفـه بـرق در سـاعات مختلف 
 شـبانه روز سـخن بگوییـم. از منظـر تعرفه هـای بـرق، 
24 سـاعت شـبانه روز به 3 دسـته تقسیم می شـود: ساعات 
اوج بـار، میان بـار و کـم بـار.در سـاعات اوج بار قیمـت برق 
بـاال مـی رود و در سـاعات کـم بـار بـه شـدت کاهـش پیدا 
می کنـد. سـاعات اوج بار بیـن 19 تا 23 اسـت. سـاعات کم 
بـار 23 تـا 7 صبح و سـاعات میـان بار 7 تـا 19 اسـت؛ البته 
در فصـل تابسـتان زمـان پیـك بـار مصـرف عـالوه برایـن 
سـاعات، از سـاعت 12 تـا 16 نیـز می باشـد. نکته مهـم این 
اسـت کـه در سـاعات اوج بـار تعرفـه 5 برابـر حالت کـم بار 
اسـت.طی سـال هاي گذشـته صرفه جویي در مصرف انرژی 
تبدیـل بـه واژه اي کلیشـه اي شـده کـه بسـیاري از مـردم 

هنگام شـنیدن آن با بي اعتنایـي از کنارش عبـور مي کنند.
در اینجـا سـعی مـی کنیـم بـا ارائـه راه کارهـاي سـاده  و 
کابردي و توجه کـردن به آنهـا، تاثیر مسـتقیمی در کاهش 
مبلـغ قبض هـاي برق شـاهد باشـیم بـه طـوري که بـه کار 
بـردن ایـن راهکارهـا، مصـرف بـرق خانـوار را بیـش از 30 
درصد کاهـش خواهد داد.از آنجـا که اتالف بـرق ودر نهایت 
افزایـش هزینه هـاي بـرق مصرفـي، ناشـي از عدم اسـتفاده 
درسـت و رعایـت نکـردن برخـي راهکارهـاي سـاده در 
استفاده از وسـایل برقی اسـت، مردم در خرید لوازم خانگي 
جدیـد نیـز حتمـا باید بـر میـزان مصـرف بـرق هر وسـیله 

دقت داشته باشند.
کولرهـای آبـی بـه دلیـل قیمـت ارزان ، سـادگی اسـتفاده 
و مصـرف بـرق کمتـر از مزیـت باالیـی برخـوردار هسـتند. 
بنابراین این وسـیله خانگـی در ایجاد پیك شـبکه در فصل 
تابسـتان نقـش موثـری ایفا مـی کنـد و بهینـه سـازی این 
وسـیله خانگـی پـر مصـرف از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
اسـت. گسـتره جغرافیایی ایران و آب و هوای گرم کشـور ما 
کولـر را در رده وسـایل ضـروری برای تامیـن رفـاه خانواده 
قـرار داده اسـت؛ به طـوری کـه امـروزه بیـش از 65 درصد 

خانوارهـای شـهری از ایـن دسـتگاه اسـتفاده مـی کنند . 
در حال حاضـر نزدیـك بـه 9 میلیـون کولـر در خانوارهای 
ایرانـی وجـود دارد و سـالیانه در حـدود 500 هزار دسـتگاه 
جدیـد اضافـه مـی شـود. کولرهـای آبـی، بسـیار کمتـر از 
کولرهای گازی ، بـرق مصرف می کننـد ) 500 وات در برابر 
2000 وات( ایـن در حالـی اسـت که تعـداد کولرهـای آبی 
بسیار بیشـتر از کولرهای گازی اسـت. با رعایت راهکارهای 
عملی و سـاده ای مـی توان باعـث افزایـش کارایـی کولرها 
شـده و درنهایت مصرف انرژی الکتریکی را نیـز کاهش داد.
در کنـار مصـرف بـرق در روزهـای گـرم تابسـتان بـه طبع 
شـاهد مصرف بیشـتر آب نیز هستیم این در شـرایطی است 
که اسـتان اصفهان بـا توجه بـه اقلیـم و شـرایط جغرافیایی 
در تنگنـای مابـع آبی اسـت و می طلبـد که در مصـرف این 

منابـع دقت بیشـتری اعمـال کرد.
 کارشـناس مدیریت مصـرف آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
بـا اشـاره بـه اینکـه بـا رسـیدن دمـای هـوا بـه 40 درجـه 
سـانتی گراد مصـرف آب هـم 25 درصـد افزایـش یافتـه 
اسـت، گفـت: در اسـتان اصفهـان یـك میلیـون کولـر آبی 
اسـتفاده مـی شـود کـه سـاالنه 19 میلیـون مترمکعب آب 
اسـتفاده مـی کند.علیرضـا شـرافتی افـزود: بـرای بهینـه 

سـازی مصـرف در کولرهای 
آبـی بایـد در سـاعات اولیـه 
صبـح کـه فشـار آب قـوی 
اسـت شـناور را تنظیـم کرد 
همچنیـن برای کانـال کولر، 
عایق بنـدی در نظـر گرفت.
وی بـا بیـان اینکه سـاختن 
کولـر  بـرای  بـان  سـایه 
مصـرف آب را 20 درصـد 
کاهـش مـی دهـد، گفـت: 
نـه  مصـرف هـر کولـر روزا
بـا  اسـت کـه  لیتـر   160
کـردن  مصـرف  بهینـه 
مـی تـوان تـا 60 درصـد 
کاهـش  را  آب  مصـرف 
مدیریـت  داد.کارشـناس 
فاضـالب  و  آب  مصـرف 
اسـتان افـزود: در ابتـدای 

فصـل گرمـا کولرهـا بایـد سـرویس شـوند و از نشـتی 
 شـیر تامیـن آب کولـر، شـیلنگ و اتصـاالت جلوگیـری

 شود.

 )IMEX ( رییس دبیرخانه فرصت های تجاری ایــران و مالزی
گفت: نمایشــگاه بین المللی طالی مالزی که توسط اتحادیه 
طالی مالــزی، اتحادیه طــالی هنگ کنــگ، اتحادیه طالی 
هندوستان و دبی سیتی آف گلد به عنوان مهم ترین نمایشگاه 
طالی کشورهای حوزه آسه آن )کشورهای جنوب شرق آسیا( 

برگزار می شود، امســال میزبان هیئتی از ایران خواهد بود که 
رییس اتحادیه طال و جواهر کشــور در رأس ایــن هیئت قرار 
دارد. محمد حافظ حکمی با بیان ایــن که بازدید هئیت ایرانی 
از نمایشــگاه طالی مالزی بنا به دعوت اتحادیه مالزی صورت 
گرفته اســت، اظهار کرد: ســاالنه بیش از 150 هزار نفر از این 

نمایشــگاه بازدید می کنند.وی افزود: اهمیت این نمایشگاه در 
عرصه صادرات صنعت طال و جواهر ایران از آن جهت است که 
کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا شامل کشورهای اندونزی، 
مالزی، سنگاپور، برونئی، جنوب تایلند، جنوب چین و بخشی از 
فیلیپین، بازاری 350 میلیونی از مسلمانان را در اختیار دارند و این 
بازار به ظرایف هنری طالی ایران بسیار عالقه مند است. حکمی 
ادامه داد: در این سفر عالوه بر بازدید از نمایشگاه، مالقات های 
تجاری و تخصصی با رییس اتاق بازرگانی مالزی، دیدار و مذاکره 

با رییس سازمان توسعه تجارت مالزی و رییس اتحادیه بنگاه های 
کوچك و متوسط مالزی برنامه ریزی شده است؛ همچنین دعوت 
از مسئوالن مالزی برای سفر به ایران، پیگیری قرار گرفتن این 
نمایشگاه در تقویم نمایشگاه توسعه تجارت مالزی و بحث تاسیس 
اتاق داوری مشترک بین اتحادیه ایران و مالزی از دیگر مواردی 
است که در دستور کار هیئت ایرانی در جریان این سفر قرار دارد. 
گفتنی است؛ هیئت ایرانی از تاریخ 4 تا 12 مرداد ماه برای بازدید 

از نمایشگاه بین المللی طالی مالزی اعزام خواهد شد.

رییس دبیرخانه فرصت های تجاری ایران و مالزی خبر داد:

بازدید هیئت ایرانی از نمایشگاه طالی مالزی

سکه تمام بهار آزادی
11،730،000 ریال)طرح جدید(

6،260،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،480،000 ریالسکه یک گرمی

1،139،020 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

روزهای گرم تابستان و عبور از خط قرمز مصرف

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سهم ناچیز 
بخش مسکن در رشــد اقتصادی گفت: با افزایش حق بیمه 
کارگران ســاختمانی، میزان صدور پروانه های ساختمانی 

کاهش می یابد.
 حمیدرضا فوالدگر، با اشــاره به افزایش حق بیمه کارگران 
ساختمانی و تاثیر آن در کاهش صدور پروانه های ساختمانی، 
اظهار داشــت: در پی تصمیم ســازمان تامین اجتماعی در 
خصوص افزایش حق بیمه در تمامی بخش ها، بیمه کارگران 

ساختمانی نیز بیشتر شده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه رقــم افزایش نرخ بیمــه کارگران 
ساختمانی بیش از نسبت افزایش حقوق کارگران بوده است، 
افزود: به طور حتم افزایش نرخ بیمه کارگران ســاختمانی 

تبعات بسیاری بر بحث ساخت و ساز در کشور دارد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر ســازمان امور مالیاتی مبنی بر 
اخذ 10 درصدی مالیات از ساختمان های نوساز، گفت: این 
موضوع نیز همانند افزایش حق بیمه کارگران ســاختمانی 
تاثیر عکس بر بازار مســکن داشــته و وضعیت این بازار را 

بحرانی تر می کند.
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه طبق آخرین 
آمار، رشد منفی در حوزه صنعت ساختمان داشته ایم، گفت: 
در سال اخیر وضعیت مسکن با رشد منفی 16 درصد همراه 

بوده که این نشان از موفقیت آمیز نبودن سیاست ها دارد.

وی با بیــان اینکه از میزان رشــد اقتصــادی 11 درصدی 
 کشور در سال 95، 9 درصد آن متعلق به نفت است، افزود: 
2 درصد از سهم رشد اقتصادی کشور مربوط سایر حوزه های 

اقتصادی غیر از نفت است که این میزان خیلی کم است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه 
دولت برنامه خروج از رکود را معطوف به نفت کرده اســت، 
تصریح کرد: بخش حقیقی اقتصاد حوزه مســکن و صنایع 
مرتبط با ساختمان اســت که باید از ســوی دولت جدی 

گرفته شود.

در بازدید اصحاب رسانه از پروژه های شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان در شــهرک رازی، بزرگ ترین شهرک 
صنعتی و شیمیایی کشور با زیر ســاخت های کامل در 
مقایسه با سایر شهرک ها، با وسعت 2600 هکتار و در فاز 
واگذاری به صنایع شــیمیایی، سلولزی و غذایی، تجهیز 
شهرک به واحد فیبرنوری، راه اندازی فاز 2 تصفیه خانه 
و احداث مدول 2 با اعتباری بالغ بــر 12 میلیارد تومان، 
احداث اولین مرکز لجستیك ریلی در مجاورت شهرک 
رازی، توسعه فضای سبز 2 و 3 و پروژه لوله کشی فازهای 

2 و 3 اعالم شد.
سید علیرضا مومنی، مدیر تصفیه خانه های شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان در این دیدار از 12 تصفیه خانه 
فعال در سطح اســتان خبر داد و گفت: از 200 کیلومتر 
کل شبکه در سطح استان، 48 کیلومتر در شهرک رازی 
است و اکنون 65 درصد واحدهای فعال در شهرک، تحت 
پوشش تصفیه خانه مرکزی هســتند. وی حفظ محیط 
زیست و استفاده از پســاب تصفیه خانه ها را با توجه به 
کمبود آب در منطقه از اهداف اصلی تصفیه خانه ها بیان 
کرد. مومنی با اشاره به رصد 3 تصفیه خانه مورچه خورت، 
جی و رازی به صورت آنالین توســط ســازمان حفاظت 
محیط زیست، از استحصال آب صنعتی حاصل از پساب 

تصفیه خانه در مورچه خورت خبر داد. 

محمد ابراهیم خاتمی، رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت شهرضا با اشاره به سابقه فعالیت صنایع نساجی در 
شهرضا و  رشد صنایع فلزی و شیمیایی، افزود: 462 واحد 
در شهرک های صنعتی شهرضا فعال هستند. همچنین، 
250 واحد صنعتی در شــهرک رازی فعال هســتند که 

اشتغالی بالغ بر 10 هزار نفر را ایجاد کرده است. 
در ادامه، از شــرکت های دیبا طرح و رنگ فدک، گروه 
صنعتی پارت چوب و شــرکت فوالدگســتر حداد کچو 

بازدید به عمل آمد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرضا مطرح کرد:

250 واحد صنعتی در شهرک رازی فعال هستند

پارلمان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

بحرانی تر شدن بازار مسکن بااخذمالیات ازخانه های نوساز

صنعت

 HP Pavilion AY116ne اچ پی
i7 12Gb 1Tb 4G

 30,000,000
ریال

 30,350,000
ریال

 HP AY190nia Core اچ پی
i5 4GB 500GB 2GB

 19,500,000
ریال

 19,600,000
ریال

مدیر کل گمرک استان اصفهان مطرح کرد:

انجام تمام فرآیندهای 
صادراتی به صورت الکترونیکی

طی سال هاي 
گذشته 

صرفه جویي در 
مصرف انرژی 

تبدیل به واژه اي 
کلیشه اي شده که 

بسیاري از مردم 
هنگام شنیدن 

آن با بي اعتنایي 
از کنارش عبور 

مي کنند.
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اپلیکیشنبرنامهکیارستمیبه»بازار«آمد
دانلود اپلیکیشن عباس کیارستمی با ارائه مجموعه ای از آثار این هنرمند برجسته، از برنامه 
»بازار« فراهم شد. عالقه مندان می توانند این برنامه را که شامل فیلم های بلند، کوتاه، کتاب، 

صدای کیارستمی، لحظه ها و عکس این هنرمند است از برنامه »بازار« دانلود کنند.

در شهر

رییس حوزه هنری اســتان اصفهان در مراســم اختتامیه 
پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای سوره اظهار کرد: در این 
جشنواره که بیست و پنجمین دوره از جشنواره تئاتر سوره 
و پنجمین دوره در نوع جدید جشنواره است، فضای خوبی 
ایجاد شده است تا هم رقابت سالمی به وجود آید و هم همه 
اســتان ها تجارب خوبی کسب کنند، ســطح کارها و نوع 
اجراها در جشنواره منطقه 3 خیلی خوب بوده است.مهدی 
احمدی فرگفت: قرار است سه کار برتر جشنواره انتخاب و به 
جشنواره اصلی ارسال شوند که پیشنهاد می کنم تا کارهای 
بیشتری انتخاب شود؛ چرا که کارهای این جشنواره از کیفیت 
خوبی برخوردار بود. وی خاطرنشــان کرد: هنر تئاتر هم در 
اصفهان و هم کل کشــور همچون زاینده رود کم فروغ شده 
است، باید ریشه یابی شــود که چرا این اتفاق افتاده است؟ 
اصلی ترین مشکل تئاتر مشکالت مادی است، نبود امکانات 
اجرایی مشــکل دوم اســت، به طور مثال فقط دو پالتوی 
خوب در اصفهان وجــود دارد در حالی که نیاز به چند برابر 
این ظرفیت است. احمدی فر در پایان اذعان داشت: مشکل 
دیگر نبود نمایشنامه خوب و رابطه دو طرفه با مردم است، 
باید دید خانواده ها چه نیازهایی دارنــد و در تئاتر به دنبال 
رفع همان نیازها باشیم، مردمی که 20 هزار تومان پول فست 
فود می دهند مشکل پولی برای دیدن تئاتر ندارند فقط کافی 
است متن های خوبی برای اجرا انتخاب شــود تا مردم را به 

سالن ها بکشاند.

گروه موسیقی پرنیا، کنسرت »همنشین« را به سرپرستی 
مجید آتش طینت، 30 تیر ماه در هنرســرای خورشید 
برگزار می کند.دفتر هنرســرای خورشــید، وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان در نظر 
دارد کنسرت »همنشــین« را با اجرای گروه موسیقی 
»پرنیا« در این مجموعه برگزار کند. گفتنی است؛ مجید 
آتش طینت به عنون آهنگســاز، سرپرست و نوازنده در 
این کنســرت حضور دارد.عالقه مندان برای شرکت در 
کنسرت همنشین گروه پرنیا می توانند با تهیه بلیت از 
سایت نوای مهر، روز جمعه 30 تیر ماه در دو سانس ۱۹ و 
2۱ به هنرسرای خورشید واقع در خیابان کاوه، پل شهید 

چمران، جنب شهرداری منطقه ۷ مراجعه کنند.

پیش تولیــد ســریال »هاتف« بــه کارگردانی داریــوش یاری و 
تهیه کنندگی نعمت چگینی که در ده قســمت 50دقیقه ای برای 
پخش در ماه محرم تولید می شــود به روزهای پایانی نزدیک شده 
است.نعمت چگینی، تهیه کننده این سریال خبر از انتخاب بیش از 
80 درصد از بازیگران اصلی سریال داد و افزود: یکی دو نقش اصلی 
ما به زودی انتخاب خواهند شد و کار تصویربرداری در تهران آغاز 
می شود. چگینی افزود: این سریال ویژه ماه محرم است و در گروه 
فیلم و سریال مرکز سیمافیلم تولید می شود تا از یکی از شبکه های 
سراسری روی آنتن برود.تهیه کننده سریال »برادر« افزود: تهران 
)جنوب شهر، طرشــت، شــهرک غرب، صادقیه و نارمک( و عراق 
)کربال( لوکیشن های اصلی این سریال هستند که در ۷5 روز )دو ماه 
و نیم( کار تصویربرداری این سریال به طول خواهد انجامید. فروغ 
فروهیده نویسنده این سریال است و پیش بینی می شود در دهه دوم 

ماه محرم سریال هاتف روی آنتن برود.
حمید گودرزی، محمد حاتمی، شهرام قائدی، محمد فیلی، کاظم 
بلوچی، سیدمهرداد ضیایی، بهزاد خداویسی، مریم بوبانی، کمند 
امیرسلیمانی، مریم کاویانی، الهه حسینی و... بازیگران این سریال 

هستند.

متفاوت ترین فیلم سینما را ببینید

تحدیدحدوداختصاصی
4/609 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 17207 فرعــی از 15191 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مرضیه ایزدی فرزند 
محمود و لیال مومنی مزده فرزند علیرضا و ســعید شبانی زلندی فرزند محمدعلی و 
طیبه رضایی علی آبادی فرزند سید عباس نسبت به سهام مشاعی ایشان در جریان 
ثبت است و آرای شماره 139560302027016493 و 139560302027016496 و 
139560302027016499 و 139560302027016502 مورخ 1395/12/9 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حــدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در 96/05/29 روز یک شــنبه 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:12547 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)295 کلمه، 3 کادر(
حصروراثت

4/644 همایون صناعی دارای شناسنامه شــماره 82 به شرح دادخواست به کالسه  
639/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا سلیمانی به شناسنامه 9734 در تاریخ 96/03/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و یک همسر 
و مادر و پدر 1- مریم صناعی  به ش.ش 1100472576 نسبت به متوفی )فرزند( 2- 
مهسا  صناعی  به ش.ش 1271181096 نسبت به متوفی )فرزند( 3- همایون صناعی  
به ش.ش 82 نسبت به متوفی )همسر( 4- شهین انصاری طادی به ش.ش 24 نسبت به 
متوفی )مادر( 5- حبیب اله سلیمانی طادی به ش.ش 63 نسبت به متوفی )پدر(  و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12492 
شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3 ()171 کلمه، یک کادر(

ابالغوقترسیدگی
4/659 شماره نامه: 9610113749200729 شماره پرونده: 9509983749200833 
شــماره بایگانی شــعبه: 950928 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950928 دادیاری 
دادســرای دهاقان، آقای عبدالرضا بازافکــن فرزند عبدالرحیم بــه اتهام خیانت در 
امانت در این شــعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المــکان اعالم گردیده 
که ابــالغ میگردد ظرف یــک ماه آینــده در دادیاری دادســرای عمومــی و انقالب 
دهاقان در ایــن پرونده حاضــر گردند در صــورت عدم حضــور احضاریه ابالغ 
شــده تلقی می گردد و دادســرا تصمیم مقتضی )رســیدگی غیابــی( اتخاذ خواهد 
 نمود. م الــف: 96/115 دادیاری دادســرای عمومــی و انقالب شهرســتان دهاقان

)91 کلمه، یک کادر(
اخطاراجرایی

4/660 شــماره: 766/95 به موجب رای شــماره 1287 تاریخ 95/11/19 حوزه سه 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
اکبر موزرمنی شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1/375/000 
ریال)یکصد میلیون و ســیصد و هفتاد و پنج هزار ریال( و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/7/6 تا زمان اجرای حکــم در حق محکوم له جواد برات پور فرزند 
خلیل شغل آزاد به نشانی خمینی شهر بلوار جمهوری اسالمی خیابان پاک روان بن 
بست نســترن. پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی 
می باشــد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:4261 شــعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شر )199 کلمه، دو کادر(

ابالغ 
4/662 شماره نامه: 9610113633200434 شماره پرونده: 9509983623101190 
شــماره بایگانی شــعبه: 951203 از: دفتر شــعبه دوم محاکم حقوقی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر به : آقایان و بانوان صغری صادقی، احمدرضا رعنا، حیدر 
ناشناس، طاهره رنجبر، حسن روشــن مهر فرزند علی، غالمرضا صفری، کرمعلی 
حاج هاشمی، عشرت زنگزر، اسداله وکیل، فاطمه ابراهیمی، حسین ابراهیمی، مصطفی 
ابراهیمی، فاطمه نریمان، محمدحسن عموتقی، بی بی خوب بخت، عصمت موسوی، 
فتح اله وطن خواه، محمدرضا عموتقی، محمدرضا رنجبر، حســن نریمان، علیرضا 
رنجبر، محمدعلی عموتقی که در پرونده کالسه 951203 مجهول المکان اعالم شده 
اند ابالغ می گردد با توجه به تجدیدنظر خواهی آقای شکراله امیریوسفی از دادنامه 
شماره 9609973633200542 در پرونده کالسه 951203 چنانچه الیحه ای در پاسخ 
به تجدیدنظر خواهی مذکور دارید ظرف مهلت ده روز پس از نشــر این آگهی الیحه 
خود را به دفتر شعبه تحویل نمایید ضمنا نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی 
و ضمائم در دفتر دادگاه موجود می باشــد. جهت تحویل آن به دفتر شعبه مراجعه 
نمایید. م الف: 4263 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )167 کلمه، دو کادر(
ابالغ

شــماره   9610103633502090 ابالغنامــه: شــماره   4 /663
پرونده:9609983633500030 شماره بایگانی شعبه: 960030 ابالغ شونده حقیقی: 
رحمتعلی امیری فرزند جان محمد به نشــانی مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ 
ابالغ 10روز ومحل حضور استان اصفهان شهرستان خمینی شهر مهلت حضور 10 
روز نوع علت حضور: معرفی داور م الف: 4266 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر)55 کلمه، یک کادر(
ابالغرای

پرونــده:  شــماره   9609973734600385 دادنامــه:  شــماره   4 /665
9509983735600723 شماره بایگانی شــعبه: 951185 شاکی: خانم نگار محمدی 
راد فرزند محمدرضا به نشانی نطنز طامه ک شهید ابراهیمی پ 17 منزل عرب عامری 
متهم: آقای احسان علی بخشی فرزند سیاوش به نشــانی با راهنمایی شاکی اتهام: 
ترک انفاق گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای احسان علی بخشی فرزند سیاوش دایر بر ترک انفاق زوجه 
دائمی و فرزندان خود موضوع شــکایت خانم نگار محمدی راد فرزند محمدرضا با 
عنایت به اوراق پرونده توجهًا به کیفرخواســت اصداری و شــکایت شاکی و احراز 
زوجیت ایشــان و مفاد گزارش مرجع انتظامی مــورخ 95/10/18 که متهم در محل 
سکونت مشترک حضور نداشته و عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش در دادسرا 
و نزد این دادگاه علیرغم احضار وی از طریق نشــر آگهی و سایر قراین پرونده، بزه 
انتسابی به ایشان محرز و ثابت دانســته علی هذا دادگاه به اســتناد ماده 53 قانون 
حمایت خانواده مصوب 91/12/1 به تحمل حبس تعزیری درجه شش به میزان هجده 
ماه محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیســت روز  قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 195 شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر نطنز )جزایی سابق()232 کلمه، 3 کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352202996 ابالغنامــه:  شــماره   4 /676
9509980352200919 شماره بایگانی شــعبه: 950947 خواهان خسرو علی گلی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده ایرج جمشــیدی به خواســته مطالبه وجه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 354 ارجاع و به کالسه 9509980352200919 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/06/26 و ســاعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 12390 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)173 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/677 شعبه 3 اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
961375 ج /3 له رسول نصوحی و علیه آقایان محســن و غفور و خانم ها طاهره و 
رضوان همگی شهرت نصوحی بخواسته فروش ســرقفلی یک باب مغازه و انباری، 
جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخ 96/5/21 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع 

در اصفهان خ نیکبخت ساختمان دادگستری کل اصفهان طبقه زیرزمین واحد اجرای 
احکام شعبه 3 برگزار نماید. مشخصات و مورد مزایده: سرقفلی یکباب مغازه واقع در 
بازاچه نو اصفهان خ حکیم سرای لنج مورد مالکیت شرکت سهامی خاص صادرات 
کتیرا که مورد اجاره ورثه مرحوم کریم نصوحی می باشد ملک موصوف بصورت 
یک باب مغازه به مســاحت حدود 47 مترمربع  و یک باب انباری به مســاحت 215 
مترمربع در کنار مغازه می باشــد و دارای دیوارهای خشت گل و درب آهنی شیشه 
خور می باشد که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به موقعیت محل 
و نوع کاربری ارزش کل ملک 10/400/000/000 ریال ارزیابی و ارزش سرقفلی آن 
1/60 و معادل 6/240/000/000  ریال ارزیابی گردیده است و در حال حاضر مغازه 
تعطیل می باشد و اجازه فروش ســرقفلی از مالک اخذ گردیده است لذا طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل 
با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فی المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند باالترین 
پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 12412 شعبه 3 اجرای احکام حقوقی 

اصفهان )243 کلمه, 3 کادر(
ابالغرای

پرونــده:  شــماره   9609970353300565 دادنامــه:  شــماره   4 /589
9509980363400808 شــماره بایگانــی شــعبه: 960167 شــاکی: آقــای محمد 
محمدرضائی فرزند عباســعلی به نشانی: بلوار کشــاورز خ کشاورزی ک پیروزی 
پ 23. متهم: آقای رسول باقری فرزند حســینعلی به نشانی: شاهین شهر خ سعدی 
جنوبی مشاور امالک ارین داخل کوچه سمت راست منزل سوم ط 2 درب یشمی رنگ. 
اتهام: خیانت در امانت. گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صــدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای رســول 
باقری فرزند حسینعلی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه شاخه لوله 
داربست فلزی به سایز شــماره پنج هفده و نیم کیلوئی موضوع شکایت آقای محمد 
محمدرضائی، این دادگاه باتوجه به اظهارات شاکی در طول انجام تحقیقات مقدماتی و 
اظهارات او در جلسه دادرسی دادگاه مبنی بر عدم اطالع از فروش لوله ها به شخص یا 
اشخاص ثالث و اینکه صرف استنکاف و امتناع متهم از استرداد اموال امانی با وصف 
وجود رابطه حقوقی قبلی در قالب عقد اجاره که شــاکی بر آن اذعان دارد مالزمه ای 
با تحقق عنوان مجرمانه خیانت در امانت ندارد و موضوع به کیفیت مطرح شده واجد 
وصف حقوقی اســت لذا به لحاظ فقد ادله کافی اثباتی در احراز وقوع و انتساب این 
بزه به متهم با استظهار از اصل برائت و به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
و ماده 120 قانون مجازات اسالمی رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید. رای 
صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 12398 شعبه 107 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )107 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )269 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

4/584 کالســه پرونده: 951437 شــماره دادنامــه: 9609976793500838 تاریخ 
رسیدگی: 96/1/27 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
حسن امیریوسفی به نشانی: اصفهان رباط دوم خ شــهید عادل پور مجتمع فدک ط 
4 واحد 8 خوانــدگان: 1- مهدی ریاحــی 2- محمدرضا نورانیان هر دو به نشــانی: 
مجهول المکان. خواســته: الزام به انتقال ســند گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی حسن امیریوسفی به طرفیت مهدی 
ریاحی و محمدرضا نورانیان به خواســته الزام به انتقال سند یکدستگاه خودرو به 
شماره انتظامی 879 ج65 ایران13 مقوم به 50/000/000 ریال باتوجه به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق قرارداد عادی پیوستی، پاسخ استعالم واصله از راهور مبنی 
بر مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم، و عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
و عدم دفاع در برابر مستندات خواهان، شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته 
مستنداً مواد 219، 220، 223، 1321 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال سند خودروی سواری شورولت به شماره انتظامی 13-879ج65 به خواهان 
و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان و نسبت به خوانده 
ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی و عدم مالکیت رســمی مســتنداً بند 4 ماده 84 
قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره قسمت محکومیت غیابی 
بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 
از آن قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 
12382 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)295 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

شــماره  951509ش5  پرونــده:  کالســه   4 /587 
دادنامه:9609976793500490-96/2/28 مرجع رســیدگی: شــعبه 5 شورای حل 

اختالف اصفهان، خواهان: شرکت نانومانا )انرژی( )محمد انصاری( - اصفهان خ 22 
بهمن نبش کوی فرهنگ )ش9( مجتمع کویر- ط2-واحد5 کدپستی 81586785566 
، خوانده: علی حسین گوروئی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی شرکت 
نانومانا انرژی )محمد انصاری( به طرفیت آقای علی حســین گوروئی به خواســته 
مطالبه مبلــغ 200/000/000 ریال وجه چک به شــماره 842/048861-95/9/30 و 
841/048859-95/11/30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 6/070/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )95/9/30 و 95/11/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:12415 شعبه 5 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()286 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

4/582 کالسه پرونده: 1126/95 شماره دادنامه: 96/4/12-9609976795800409 
تاریخ رسیدگی: 96/3/20 مرجع رسیدگی: شــعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: نصراله خراجی منوچهرآبادی به نشــانی: بهارستان بلوک 127 پ 786 ط 
دوم واحد 5 خوانده: عبدالرزاق رحمانی پور به نشــانی: مجهول المکان. خواســته: 
تقاضای صدور حکم به استرداد یک فقره الشــه چک به شماره 673222 به انضمام 
مطلق خسارات. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص 
دادخواســت آقای نصرا... خراجی منوچهرآبادی به طرفیت عبدالرزاق رحمانی پور 
به خواســته مطالبه و تقاضای اســترداد یک فقره چک به شــماره 673222 به مبلغ 
50/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات با مالحظه اصول مستندات و اسناد 
ابرازی از سوی خواهان و عدم حضور خوانده باتوجه به ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی و استشهادات شهود از سوی خواهان شــورا دعوای مطروحه را محمول بر 
صحت تلقی و مســتند به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به اســترداد یــک فقره چک به شــماره 673222 در حق 
خواهان و پرداخت مبلــغ 1/550/000 ریال هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 95/10/27 لغایت زمــان وصول صادر و اعالم مــی نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
12387 شعبه 28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()262 

کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

پرونــده:  شــماره   9609970352900112 دادنامــه:  شــماره   4 /590
9509980360201548 شماره بایگانی شعبه: 951415 شاکی: آقای مجید حاجیان 
فرزند محمد با وکالت آقای عباس محمدجعفری فرزند عبدالصمد به نشانی: اصفهان 
ابتدای خیابان هزارجریب ســاختمان فراز طبقه چهارم واحــد 27 دفتر وکالت آقای 
محمود یوســفی. متهم: خانم طاهره عرب زاده فرزند محمدعلی به نشانی: اصفهان 
- اصفهان چهارباغ خواجو ک دکتر کوشا پ 11. اتهام: فروش مال غیر به مبلغ 620 
میلیون ریال. گردشــکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام خانم 
طاهره عرب  فرزند محمدعلی دائر بر فروش مال غیر به مبلغ 620 میلیون ریال حسب 
شکایت آقای مجید حاجیان فرزند محمد با وکالت آقای عباس محمدجعفری، باتوجه 
به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا و اظهارات شاکی 
و وکیل وی و عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه رسیدگی دادگاه، به استناد ماده 
یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
کالهبرداری، متهمه موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری و به پرداخت مبلغ 
620 میلیون ریال جزای نقدی و به رد مبلغ مذکور در حق شاکی پرونده نیز محکوم 
می نماید. و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 12397 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)103 جزایی سابق()241 کلمه، 3 کادر(

تلویزیون

اینستاگردی

رییس حوزه هنری استان اصفهان:

تئاتر به سرنوشت زاینده رود 
دچار شده است

۳۰ تیر ماه در هنر سرای خورشید؛

شاهد هنرنمایی گروه موسیقی 
»پرنیا« باشید

»هاتف« برای محرم کلید می خورد

مژده لواســانی با انتشــار این عکس در صفحه اش نوشت: امشب 
اکران خصوصی فیلم ســینمایی پنج عصر. دعوتتون می کنم فیلم 
متفاوت مهران مدیری رو از جمعه در سینماها تماشا کنید فیلمی 
که به جرأت جزو متفاوت ترین فیلم های سینمای ماست و از سر 
دغدغه مندِی اجتماعِی همیشگِی مهران مدیری ساخته شده و مثل 
تمام کارهای ایشون نگاهی به جامعه داره... باید هزاران بار به آقای 
مدیری تبریک گفت که در اولین تجربه  ســینمایی خودشون بر 
خالف خیلی از سینماگران،ســراغ فیلمی رفته که تولیدش بسیار 
سخت بوده و سکانس هایی با هزاران هنرور داره که قطعا ساختش 

بسیار دشوار بوده اما نتیجه،بسیار رضایت بخشه... 

البته در جلــب اعتماد بخشــی از ایرانیان 
افراد دیگری نیز تاثیر گذار بوده اند، افرادی 
که در ابتدا با نشــر مطالبی در روزنامه ها به 
 نقد بی رحمانه ســریال های صدا و سیما 
می پرداختند و با یک هجمه کامل، مدیران 
رسانه ای را مجاب به عدم ساخت و پخش 
سریال هایی با متد خانواده و عشق کردند. 
 کســانی که کاریکاتور بربری می کشیدند 
و اختالف قومی ایجاد می کردند و بعد به نقد 
استفاده از لهجه ای خاص در برخی برنامه 
های تلویزیونی می پرداختند. این افراد تاثیر 
بسزایی دربه ثمر نشستن این امر داشتند، 
اما همین افراد وقتی از کشور خارج شدند، 
به ایده پردازی برای شبکه های ماهواره ای 
مشغول شده و در کنار عوامل بسیار دیگری 
باعث شدند پخش سریال هایی با چند ضلعی 
های عاشقانه مخاطبان ماهواره را در ایران 

افزایش دهد. 
ایــن در حالی بود که در رســانه ملی ایران 
همچنان کار قابل توجهی در پیشگیری از 

این اتفاق انجام نمی شد. 
البته الزم به ذکر است که بخش قابل توجهی 
از جامعه ایران، همچنان صدا و سیما را برای 
تماشــا کردن و به عنوان مثال برای آگاهی 
از اخبار انتخاب می کننــد، اما با این وجود 
همچنان بســیاری از مردم خصوصا اهالی  
شهر نشین، سریال های شبکه های ماهواره 
ای را برای نگاه کردن به آثار صدا و ســیما 

ترجیح داده و می دهند.
در این باره شــاید بتوان گفت ضرب المثل 
»ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است« 

در این موضوع صدق نمی کند.
چراکه در ابتدای کار باید به جای استفاده از 
نیروی انتظامی برای مبارزه با ماهواره، روی 
کیفیت محصوالت رسانه ای کار می شد که 
کار نشد.بر این اســاس مدیران رسانه ای 
 ایران برای مبارزه با این پدیده با سلیقه هایی 
روبه رو هســتند که با چند ســال گذشته 
متفاوت است. آن قدر متفاوت که با توجه به 
اخالق مدار بودن رسانه ملی نمی شود برای 

ذائقه آنها اثری را تولید کرد. 
شــاید »شــبکه نمایش خانگــی« برای 
پرکردن همین خالء شــکل گرفت؛ جایی 
که کارگردانان می توانند بســیاری از خط 
قرمزهــای مرســوم و موجود در رســانه 

 ملی را زیرپــا بگذارند و بــا محدودیت ها 
و ممنوعیت هایی همچــون نمایش دادن 
 عاشــقانه های چندضلعی روبه رو نیستند 
 و در زمینه حجاب بازیگران زن نیز دســت 
و بالشان بازتر است و درمجموع تولید کننده 

با ممیزی های کمتری مواجه است.
مدیران رسانه ای جمهوری اسالمی در ابتدا 
با توسعه کمی شبکه های صدا و سیما و بعد 
 افزایش کیفیت برنامه هــا و به عنوان مثال 
با تولید برنامه هایی مثل خندوانه و دورهمی 
و ... توانستند ضریب نفوذ ماهواره در ایران 
را کاهش دهند و در مرحله بعدی با توسعه 
کمی و کیفی آثار توزیع شــده در شــبکه 
نمایش خانگی به ســراغ مخاطبان اصلی 
شــبکه های ماهواره ای بروند، مخاطبانی 
 که به ســبب نگاه کردن طوالنی مدت آثار 
و خصوصا ســریال هایی ماهواره ای، ذائقه 

شان به طور کامل تغییر یافته بود.
در این راستا ، امروز با توزیع سریال هایی مثل 
»شهرزاد« و »عاشقانه« شاهد آن هستیم 
که مخاطبــان اصلی ســریال های ماهواره 
ای ترغیب به خرید و دیدن ســریال هایی 
می شوند که ســاخت داخل هستند و این 
نه تنها موجــب پویایی در صنعت رســانه 
هــای تصویری می شــود، بلکــه موجب 
انتقال مفاهیمی می شــود که به هیچ وجه 
در سریال های شــبکه جم مخاطب ایرانی 

نمی تواند با آن مواجه شود.
البته هرچندکه برخی از رفتارها و صحنه ها 
در سریال های شبکه نمایش خانگی مطابق 
فرهنــگ ما نیســت، اما تولیــد این قبیل 
ســریال ها، اوال موجب کاهــش مخاطبان 
ماهواره ها می شــود و از آن مهم تر موجب 
بازگشــت اعتماد از دســت رفته بخشی از 

جامعه به رسانه های داخلی خواهد شد.
در حقیقت در این باره باید گفت که نمی توان 
به فردی که چندین سال سریال های ماهواره 
دیده است یک ســریال کامال ارزشی نشان 
داد و او هم به یکباره متحول شــود.بر این 
اساس باید برای بازگشت و جذب مخاطبان 
اصلی ماهواره ها گام بــه گام عمل کرد و از 
 روش های دفعی و هیجانی و همچنین از دید 
صفر و صدی نسبت به آثار تولید شده برای 
این قشر پرهیز کرد.باشــد که با این روش 

مخاطبان ماهواره نزدیک به صفر شود.

استقبال عمومی از سریال های شبکه نمایش خانگی؛

در دهه های گذشته رسانه ها، به ویژه رسانه های تصویری، از  سید رسول 
لحاظ کیفیت و کمیت با فراز و فرودهای فراوانی روبه رو بوده اند.  رضایی

یکی از فرودهای عمیق رسانه های تصویری در ایران با ظهور 
پدیده ای به نام ماهواره آغاز شد.پدیده ای که در ابتدا ، جدی به نظر نمی رسید، 
اما رفته رفته با تشخیص ذائقه رسانه ای مردم ایران و با حمایت های کالن مالی 
کشورهایی خاص و درنهایت با تاسیس شبکه هایی که پخش سریال هایی با چند 
ضلعی های عاشقانه مهم ترین روششان برای جذب مخاطب از طریق احساسات 
بود، توانست  بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی و خصوصا جامعه شهر نشین 

ایرانی را به خود جلب کند.

بازگشتاعتمادبازگشتاعتماد
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فناورانه

دانشمندان آلمانی مشغول بررسی راه های جدید کنترل موبایل با استفاده از 
حاالت سر و صورت هستند.

به عبارت دیگر به زودی کاربران موبایل می توانند با حاالتی مانند تکان دادن 
سر، لبخند زدن و چشمک زدن با تلفن همراه خود کار کنند.  

محققان در موسسه فرانهوفر آلمان دستگاهی به نام EarFS ساخته اند که 
امواج ماهیچه ها و هرگونه تغییــری در کانال گوش را )که در نتیجه حرکات 
صورت ایجاد می شــود( اندازه گیری می کند. به گفته محققان یک هدفون 

کوچک مخصوص حتی کوچک ترین حرکات صورت را ردیابی می کند.
برای آنکه هدفون مخصوص نسبت به حرکات بخش های دیگر بدن )مانند راه 
رفتن( واکنش نشان ندهد، یک حسگر به دستگاه اضافه شده که سیگنال های 

فضای خارجی را ثبت می کند.
 کاربر با کمک این دستگاه می تواند تماس های خود را پاسخ دهد یا آنها را رد 

کند؛ همچنین به موسیقی گوش کند.  
عالوه بر آن تلفن های هوشمند با کمک این نوآوری متوجه می شوند چه زمان 
کاربر خسته یا مشغول رانندگی است. حتی اگر کاربر در وضعیت تمرکز باشد، 

می توانند صدای زنگ موبایل را قطع کنند.

 موبایل های آینده با چشمک زدن 
کنترل می شوند

تولید کاله ایمنی دوچرخه از تار عنکبوت 
مصنوعی

محققان دانشگاه کمبریج به تازگی نوعی تار عنکبوت مصنوعی ساخته اند که 
بسیار قدرتمند و ارتجاع پذیر است. این فیبرها شبیه طناب های بانجی هستند 
و احتماال در آینده از آنها برای ساخت کاله ایمنی دوچرخه و جلیقه ضدگلوله 
استفاده شود. این فیبرها که شبیه شبکه هستند، از مواد غیرسمی به عنوان 
هیدروژل تولید می شوند. فیبرها که شــبیه ابریشم هستند در دمای اتاق و با 
استفاده از آب بافته می شــوند. فعل و انفعال شیمیایی میان ترکیبات فیبرها 
سبب می شود رشته ای بلند و نازک از هیدروژل ایجاد شود. این رشته ها بسیار 
نازک هستند و قطر هرکدام چندهزارم یک میلی متر است. هیدروژل به کاررفته 
برای این فرآیند ۹۸ درصد از آب و دو درصد دیگر از نوعی سیلیکا و پلیمرهای 
سلولزی تشکیل شده است. قدرت این رشــته ها از فیبرهای مصنوعی دیگر 
مانند ابریشم مصنوعی و مواد طبیعی مانند موی انسانی یا حیوان بیشتر است. 
از سوی دیگر این مواد ظرفیت رطوبت باالیی دارند به عبارت دیگر مانند طناب 
بانجی می توانند مقادیر کالن انرژی را جذب کنند. برای این ماده کاربردهای 
متعددی تصور می شود. به عنوان مثال می توان از آنها پارچه های بسیار قدرتمند 

و ارتجاعی برای مصارف پزشکی تهیه کرد.

کمپانی RED که دوربین های دیجیتال حرفه ای برای فیلمبرداری فیلم های 
هالیوودی می سازد، به تازگی تلفن های هولوگرافیکی ای طراحی کرده است که 

برای دیدن هولوگرام های آن نیاز به شیشه نیست.
کمپانی RED، این گوشی را با نام »هیدروژن« تحت عنوان نخستین دستگاه 
رســانه ای هولوگرافیک عرضه می کند و برای مشاهده هولوگرام های فرضی، 
نیازی به شیشه در آن نیست. این گوشی 7/5 اینچی مجهز به سیستم عامل 

اندروید است و در سه ماهه نخست سال 201۸ عرضه می شود.
گوشی هیدروژن مجهز به صفحه نمایشگر حرفه ای هیدروژنی هولوگرافیک 
است که به طور یکپارچه بین محتوای دو بعدی ســنتی، محتوای سه بعدی 
و بازی های تعاملی تغییر می کند. طبق گفتــه کمپانی تولیدکننده، صفحه 
نمایشــگر آن قادر به نمایش محتوی نمای چهاربعدی هولوگرافیک گوشی 
هیدروژن RED، محتوی ســه بعدی اســتریو و واقعیت مجازی دوبعدی و 

سه بعدی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی است.
دوربین گوشی هیدروژن نیز مانند دوربین های سینمایی این کمپانی قابلیت 
اتصال لوازم جانبی را دارد به طوری که می توان با افزودن قسمت های اضافی 

دوربین، کیفیت باالتری از تصاویر را هنگام حرکت ثبت کرد.

علمپژوهی

 رفتار آتشفشان ها 
قابل پیش بینی شد

یک تیم پژوهشی موفق شد با اســتفاده از تئوری های 
موجود، الگویــی بــرای پیش بینی رفتــار گدازه های 
آتش فشانی ابداع کند.نخستین کاربرد مفید ماهواره ها، 
بررســی بالیای طبیعی بود. این تکنولــوژی فضایی از 
چندین دهه قبل به بررســی  توفان های خانمان برانداز 
پرداخته و در بالیــای دیگری مانند ســیل و زلزله هم 
کاربری های مفیدی داشته است. به عنوان مثال اکنون 
ماهواره ها با بررســی حرکات الیه های زمین، می توانند 
احتمال وقوع زلزله یا رانش زمین در نقاط بسیار حساس 
را مشــخص کنند. آخرین کاربردی که بــرای ماهواره 
پیشــنهاد شــده، پیش بینی پایان آتش فشــان است.

آتش فشان های فعال معموال میزانی مشخص و با دود و 
سروصدا جهنم را از دل زمین به آسمان می فرستند و مواد 
مذاب داخل زمین را روی پوسته جاری می سازند تا سیلی 
از آتش، زندگی را نابود کند. جاری شدن این مواد مذاب، 
زندگی انسان و دیگر موجودات را متوقف می کند و تا وقتی 
که از پایان آن اطمینان نداشته باشیم نمی توانیم به محل 
برگردیم. اکنون یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده 
به همراه استاد راهنمای خود توانسته از تئوری 1۹۸1 
مربوط به جریان مواد مذاب، الگویی طراحی کند که نشان 
می دهد یک سیل گدازه چه موقع پایان می یابد.به طور 
خالصه تئوری 1۹۸1 بیان می کند که گدازه ها در ابتدای 
فوران شدت زیادی دارند ســپس حجم آنها به اوج خود 
می رســد و در فاز پایانی هم گدازه ها به تدریج از جریان 
می افتند. الگوی تازه طراحی شده با این سیستم، به کمک 
ردیاب های ماهواره ای مادون قرمز، جریان گدازه را بررسی 
می کند و از روی حرارت آن، فاز مــواد مذاب را ارزیابی 
می کند. در این مرحله مشخص می شود که گدازه احتماال 
تا چه مدت دیگر جریان خواهد داشت.بنابر آزمایش ها و 
برآوردهای عملی که روی این الگو انجام شده، این الگو به 
شکل بسیار دقیقی قادر به تشخیص زمان پایان جریان 
مواد مذاب است و یک موفقیت برای بازگرداندن انسان ها 

به محل زندگی شان محسوب می شود.

اضافه شدن بیوگرافی کاربران در به  روزرسانی جدید تلگرام
موسس و مدیرعامل پیام رســان تلگرام در توئیتی اعالم کرده که در آپدیت های جدید گزینه 
بیوگرافی یا مشخصات به این اپلیکیشن اضافه می شود. به نظر می رسد این برنامه در آینده صرفا 

یک پیام رسان نباشد و به یک شبکه اجتماعی تبدیل شود.

اولین گوشی هولوگرافیک بدون شیشه 
دنیا

هوش سنج

پاسخ تست هوش: تساوی های خاص  6۹12 است .
روش حل این تست اینگونه اســت که در تساوی ها رقم اول 
و آخر عدد سمت چپ را با هم جمع می کنیم؛ رقم اوِل عدد 
سمت راست تساوی، ســاخته می شود. رقم دوم و سوم عدد 
ســمت چپ را در هم ضرب می کنیم؛ رقم دوم عدد سمت 
راست تساوی، ساخته می شود. مجموع ارقام عدد سمت چپ 
تساوی نیز دو رقم آخر عدد سمت راست را به وجود می آورند.

  معمای شماره 2189

  جواب معمای شماره 2187

Warp Shift داستان دختری کوچک به نام Pi را روایت 
می کند که در محیطی هزار شکل گیر افتاده و حاال باید با 
استفاده از قدرتش از آنجا فرار کند.محیط بازی به چندین 
مربع تقسیم می شود که هر کدام در دیوارهایشان دارای 
حفره هایی برای عبور هســتند.حاال باید به گونه ای این 
اتاق ها را جا به جا کنید تا به کمک حفره ها، راهی برای رفتن 
به نقطه پایانی بیابید؛ با کشیدن دست خود به چهار جهت، 
مربع ها یک خانه به سمتی که می خواهید حرکت می کنند. 
در مرحله های باالتر که به جذابیت بازی افزوده می شود، 
نباید نقش گرافیک و موزیک را نادیده بگیریم.برای حرکت 
اتاق ها و کاراکتر اصلی محدودیت هایی)عدد سمت چپ 
و باالی تصاویر( دارید.محیط ها به زیباترین شکل ممکن 
طراحی شده اند و با رنگ بندی زیبای خود یک تجربه جذاب 
به شما هدیه می دهند. نکته مثبت اینجاست که با رفتن به 
مرحله های بعدی، نه فقط معماها بلکــه منطقه ها هم از 

دیدگاه ظاهری دچار تغییراتی می شوند. از طرفی قطعه های 
آرامش بخش بازی می توانند گوش های بازیکنان را نوازش 
دهند.با وجود اینکه تمام ایــن المان ها در کنار یکدیگر به 
تنهایی برای جذابیت Warp Shift کفایت می کنند ولی 
توسعه دهنده برای گیم پلی از یک ایده متفاوت هم استفاده 
کرده اســت؛ شــخصیت درون خانه ها. برای جا به جایی 
اتاق ها، گاهی اوقات مجبورید ابتدا جای شخصیت داستان 
را عوض کنید تا بهترین نتیجه ممکن را به دست بیاورید.

معلوم نیست Warp Shift تا چه زمانی رایگان خواهد بود 
و با توجه به موفقیت های نسخه مجانی اش، ممکن است 
توســعه دهنده همان ورژن پولی را روی مارکت ها عرضه 
کند؛ بنابراین پیش از آنکه چنین فرصت خوبی را از دست 
 دهید، پیشــنهاد می کنیم بازی را با استفاده از این لینک

  goo.gl/nPQSF6  دانلود کرده و با معماهایش سرگرم 
شوید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیبازیWarpShift؛

هزارتوی جاذبه

ایالنماسک:

در مورد هوش مصنوعی قبل از آنکه 
دیر شود، قانون گذاری کنید

ایالن ماســک، ســرمایه گذار بزرگ حوزه فناوری کــه به دنبال 
فرستادن مردم به کره مریخ است، هشدار داد که باید به سرعت در 

مورد هوش مصنوعی قانون گذاری شود.
مدیرعامل شــرکت تســال که پیش بینی کرده است ظرف یک 
دهه آینده خودروهــای خودران کره زمین را تســخیر می کنند، 
نگرانی های جدی در مورد تبعات همه گیر شدن هوش مصنوعی 
دارد و می گوید این ایده که نرم افزارها و رایانه ها توان خودآموزی 

پیدا کنند، می تواند منجر به تسلط ماشین ها بر انسان ها شود.
ایالن ماســک سال هاســت که در مورد هوش مصنوعی به مردم 
هشدار می دهد و امروز هوش مصنوعی را بزرگ ترین خطری دانست 
که تمدن با آن مواجه خواهد شد. وی که در رودآیلند و در نشست 
تابستانی انجمن ملی فرمانداران ســخن می گفت از دولت آمریکا 
خواست تا قبل از پیشرفت فوق العاده هوش مصنوعی قوانینی را در 

این زمینه وضع کند.
وی در این مورد گفت: »نباید منتظر زمانــی بمانیم که روبات ها 
در خیابان ها به راه می افتند و انســان ها را می کشــند، چون آنها 
نمی دانند با این پدیده که خیلی ماورایی به نظر می رســد چگونه 
برخورد کنند. هوش مصنوعی پدیده ای اســت که باید در قانون 

گذاری در زمینه آن فعاالنه عمل کنیم و نه منفعالنه.«
ایالن ماسک افزود: »معموال قانون گذاری در مورد رویدادها وقتی 
رخ می دهد که اتفاقات بدی در یک صنعت می افتد و بعد از گذشت 
سال ها مقامات به فکر می افتند که در مورد این صنعت قانون گذاری 
کنند، اما این موارد خطری اساســی برای تمدن بشر نبوده اند در 
حالی که هوش مصنوعی خطری اساسی برای بقای تمدن انسانی 
است. وی از صاحبان مشاغل و شرکت های فناوری خواست تا برای 
تسهیل قانون گذاری در این زمینه هر چه سریع تر درک بهتری از 

ماهیت فناوری هوش مصنوعی به دست آورند.«

 گلکسی نوت 8
  نهم شهریور رونمایی می شود 

همیشه شــایعاتی درباره طراحی، مشــخصات و تاریخ رونمایی و 
عرضه گوشــی های معرفی نشده از شــرکت های مختلف منتشر 
می شــود. حتما می دانید منتظر عرضه گلکسی نوت ۸ هستیم و 
تاکنون با اخبار زیادی درباره این فبلت رو به رو شــده ایم. اکنون 
جدیدترین اخبار اعالم می کند این محصول در نهم شــهریورماه 

معرفی خواهد شد.
قرار بود گلکسی نوت ۸ در روز 23 آگوست )1 شهریورماه( رونمایی 
شــود اما حاال اخبار جدید، تاریخ دیگری را بــرای معرفی فبلت 

پرچم دار سامسونگ اعالم می کند.
به تازگی آقای»گائو دونگــژن«، مدیر بخــش ارتباطات موبایل 
سامسونگ اعالم کرده، گلکسی نوت ۸ تا پایان ماه آگوست میالدی 
رونمایی خواهد شــد. پس اگر تاخیر زیادی را بــرای معرفی این 
دستگاه در نظر بگیریم، باز هم باید تا 31 آگوست )۹ شهریورماه( 

منتظر ورود فبلت جدید باشیم.
البته مدیر بخش موبایل سامسونگ می گوید گلکسی نوت ۸ در دو 
مرحله در بازارهای مختلف عرضه می شــود، در مرحله اول در ماه 
سپتامبر وارد بازار کره جنوبی، انگلیس و آمریکا شده و در فاز بعدی 

در ماه اکتبر به دیگر بازارهای جهانی می رسد.
نظر شــما در این باره چیســت؟ آیا بــه دنبال خرید گلکســی 
 نوت FE هســتید یا می خواهید بــرای عرضه گلکســی نوت ۸ 

منتظر بمانید؟

 »لنوو« برای جنگ ستارگان 
هدست واقعیت افزوده می سازد

شــرکت لنوو و لوکاس فیلم اعالم کردند که هدست های واقعیت 
 Star( افزوده را به صــورت انحصاری به دنیای جنگ ســتارگان

Wars( می آورند.
خبر ساخت هدست های واقعیت مجازی به صورت انحصاری برای 
سری بازی های جنگ ســتارگان )Star Wars(، طرفداران این 
سری محبوب را شگفت زده کرد. شــرکت های لنوو و لوکاس فیلم 
در یک همکاری مشترک از ســاخت هدست های واقعیت مجازی 
برای فرانچایز جنگ ستارگان خبر دادند. این هدست ها با استفاده 
از گوشی هوشمند شما حماسه فضایی را به دنیای واقعی می آورند.

اینکه در مورد تمامی سخت افزارهایی که ساخته خواهد شد نظر 
بدهیم، کمی زود است اما می توانیم بگوییم که شمشیر لیزری ، یکی 
از جذاب ترین سالح های جنگ ستارگان نیز در دستان شما خواهد 
بود. هنوز اطالعات بیشتر و دقیق تری در خصوص این همکاری و 
ابزارهای احتمالی که با همکاری این دو کمپانی ساخته خواهد شد 

در دسترس نیست.
می توانیم این نوید را بدهیم که عالقه مندان جنگ ســتارگان به 
زودی می توانند صحنه های هیجان انگیــز این فیلم را در واقعیت 

تجربه کنند.

گوشی جدید نوکیا به بازار می آید
نوکیا ۸ بــا قابلیت پشــتیبانی از دو ســیم کارت و حافظه داخلی 
۸گیگابایتی و البته دوربین ساخت شــرکت زایس به بازار عرضه 

خواهد شد.
طبق گزارش های رســیده، نوکیا در آینده ای نزدیک مدل جدید 
 موبایل خود را با قیمت کمتــر از 600 دالر در اروپا عرضه خواهد 

کرد. موبایل جدید این شرکت »نوکیا ۸« نام گرفته است.
شــرکت HMD گلوبال پس از عرضه نوکیا3، نوکیــا5 و نوکیا 6 
اکنون به نظر می رسد برای معرفی یک موبایل اندرویدی رده باالتر 
آماده باشد. این اواخر گزارش هایی درباره ساخت نوکیا۸ و نوکیا ۹ 
 منتشر شد. اکنون نیز خبر رســیده نوکیا۸ در آینده نزدیک عرضه 

خواهد شد.
به نوشته وب سایت آلمانی Win Future نوکیا ۸ با شماره مدل 
TA-1004 ساخته می شود. این درحالی است که تصور می شد این 

شماره مدل به عنوان نوکیا ۹ عرضه خواهد شد.
به هرحال پیش بینی می شود نوکیا ۸ دارای پردازشگر اسنپ دراگون 
۸35، ۴ گیگابایت RAM، قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت و 6۴ 

گیگابایت حافظه داخلی باشد. 
این موبایل همچنین مجهز به صفحه نمایش5/3 اینچی با کیفیت 
Quad HD ) 1۴۴0 در 2560 پیکسل( است. دوربین آن نیز توسط 

شرکت زایس تولید خواهد شد.
همچنین نوکیا ۸ در رنگ های مختلف و با قیمت کمتر از 600 دالر 

در اروپا عرضه خواهد شد.

تهیه عکس های زیبا و نفس گیر از مناظر طبیعی، دشواری های 
خاص خــود را دارد و ویرایش مطلوب این عکــس ها هم کار 

ساده ای نیست.
گوگل با ارتقای فناوری هوش مصنوعی خــود برای حل این 
مشکل دست به کار شده تا عکس های طبیعت را بتوان به طور 

حرفه ای و بدون دخالت انسان ویرایش کرد.
سیستم هوش مصنوعی این شرکت که قابلیت خودآموزی نیز 
دارد با دریافت تصاویر پاناورامای سرویس Street View آنها را 
مانند یک عکاس و ویرایشگر حرفه ای انسانی ویرایش می کند و 

نتایج این ویرایش ها بسیار چشم گیر و دلنواز بوده اند.
گوگل تعدادی از این عکس ها را که بســیار متنوع هســتند، 
در معرض دید عموم قرار داده و از تعــدادی عکاس حرفه ای 

نیز خواســته تا به کیفیت آنها نمره بدهند. حدود ۴0 درصد از 
عکس هایی که توسط هوش مصنوعی ویرایش شده اند کامال 

حرفه ای یا نیمه حرفه ای درجه بندی شده اند.
یکی از توانمندی های این سیستم هوش مصنوعی این است 
که می تواند در هر بخش از تصویر تغییرات و تنظیماتی در حد 
مطلوب و بر مبنای شــرایط عکس اعمال کند؛ بنابراین تغییر 
شــدت نور یا رنگ ها در هر بخش از عکس به طور مستقل از 
سایر نقاط عکس انجام می شــود و تنها یک دستور کلی برای 
ارتقای تنظیمــات کل عکس اعمال نمی شــود. این فناوری 
هوش مصنوعی از انبوهی از فیلترها روی هر بخش از عکس نیز 

استفاده می کند.
انتظار می رود گوگل این فناوری را به زودی به خدمات گوگل 

فوتو یا برنامه موبایلی ویرایش عکس Snapseed خود اضافه 
کند. برای مشاهده تعدادی از این عکس ها می توانید به نشانی 

https://google.github.io/creatism/ مراجعه کنید.

عکس هایتان را با هوش مصنوعی گوگل ویرایش کنید

اسکرین شات گرفتن از نمایشگر موبایل ها، یکی از کارهایی 
اســت که در طول روز زیاد با آن ســر و کار داریم. به نوعی با 
تصویربرداری از صفحه تلفن های هوشمندمان، می خواهیم 

بیشتر دیگران را با آنچه می بینیم آشنا کنیم.
از طرفی اسکرین شات گرفتن، راه ســاده تری برای ذخیره 
اطالعات مهم نیز هست و می توان از آنها برای یادآوری کارها 
هم استفاده کرد، اما هر از گاهی به تمامی اطالعات موجود در 
صفحه نیازی نداریم و تنها می خواهیم از قســمت خاصی از 

تصویر اسکرین شات بگیریم.

خوشــبختانه کاربران آیفون ها ، با ابزاری که در iOS 11 در 
اختیار آنها قرار داده شده، خیلی راحت می توانند به این مورد 
دست یابند و نیازی به استفاده از اپ های مختلف ندارند، اما در 
اندروید این قضیه فرق می کند. برخی از تلفن های هوشمند 
توسعه یافته توسط شرکت کره ای سامسونگ، دارای چنین 
قابلیت هایی هستند، اما به غیر از آنها، بقیه کاربران موبایل های 
اندرویدی از دسترسی به چنین ویژگی های کاربردی و جالبی 
محروم مانده اند و باید پس از دریافت اسکرین شات، تصاویر 

خود را ویرایش کنند.

با این حال، تجربه نشــان داده که در اندروید هیچ کاری غیر 
ممکن نیست و با اپ های شــخص ثالث مختلف، می توان به 
ویژگی جذاب و کاربردی دست پیدا کرد. به همین منظور امروز 
از راهکار اندرویدی صحبت می کنیم که به واسطه آنها می شود 

اسکرین شات های حرفه ای تری گرفت.
چگونهبخشیازتصویرراهایالیتکنیم؟

یکی از بهترین اپ هایی که در گذشــته از آن برای هایالیت 
کردن تصاویر استفاده می شد، Skitch نام داشت. اما اورنوت، 
صاحب Skitch، این اپ کاربردی را سال گذشته از پلی استور 
 Skitch حذف کرد. حاال اسکرین مستر به خوبی جای خالی
را پر کرده و ابزار ساده و کاربردی خوبی را برای حاشیه نویسی 
تصاویر در اختیار کاربر قرار می دهد. کار کردن با اســکرین 
مستر بسیار ساده است و  برای حاشیه نویسی تصاویر به وسیله 

آن، نیاز به انجام هیچ کار پیچیده ای ندارید.
 تنها اپ مورد بحــث را به اجــرا در آوریــد و وارد تنظیمات
 Photo Mark شــوید. پس از انتخاب عکس مورد نظرتان، 
گزینه Draw را انتخــاب کنید تا ابزار هایالیــت کردن در 

اختیارتان قرار بگیرد.
حاال از میان چنــد حالت پیش فرض اپ، یکــی را به دلخواه 
برگزینید و از آن روی تصویر گرفته شده از نمایشگر استفاده 
کنید. به فرض دور یک جمله مهم در تصویر حاشیه دایره ای 

شکلی بکشید که نظر بیننده نسبت به آن جمع شود.
با انجام این روند، کار هایالیت کردن تصاویر تمام است و کافی 
است اسکرین شات ویرایش شــده خود را در گالری موبایل 
ذخیره کنید. شما می توانید برای دانلود این اپلیکیشن از این 

لینک  goo.gl/7ztPFZ  استفاده کنید.

چگونه در اندروید، اسکرین شات های حرفه ای تری بگیریم؟
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يادداشت
مرگ دختر10 ساله به دلیل اتصال برق کولر

ولی ا... ســامی،مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اردستان گفت:مناسب 
نبودن طراحی وجاســازی پمپ، عایق نبودن قطعات فلزی و اتصال پوشال های 
خیس به بدنه موجب برق گرفتگی دختر 10ساله در روستای کچوی اردستان شد.

اخبار

با مسئوالن

فرمانداردهاقان:

رفع خطرات جاده ای دهاقان 
در اولویت قرار دارد

فرمانداردهاقــان  با اشــاره به اینکه  پیشگیری از حوادث و وقوع بیماری دهقان
هزینه نیســت، اذعان داشــت: این مورد با نگاه بلند و 
توسعه منابع انسانی یک ســرمایه گذاری است که از 
اتاف و نابودی سرمایه های مادی و معنوی جلوگیری 

می کند.
علی اصغرقاســمیان تصریح کرد:برای مناسب سازی و 
رعایت شاخص ها هزینه های زیاد موردنیاز است، اما در 
حقیقت می تواند از هزینه های کان و گران تر جلوگیری 
کند.وی ازمســئوالن خواســت رفع موانع وخطرات 
جاده ای دهاقان را در اولویت کارهای خود قرار دهند و 
نسبت به پیشگیری از وقوع حادثه عملکرد مناسب تری 
داشته باشند. قاسمیان خاطرنشان کرد:رفع این موارد 
در حوزه های راه وشهرسازی،شــهرداری و دهیاری ها 
وادارات خدمت رسان یک حقوق شهروندی است که 

باید مدنظر مسئوالن واقع شود.

ريیس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل:

بافت های فرسوده، مانع تحقق 
مدیریت شهری مدرن است

رییس اداره راه و شهرســازی 
آران و بیــدگل گفت:احیــا و  آران و بیدگل

بازسازی بافت های فرســوده درواقع هویت، اصالت و 
معماری شهری را بازســازی می کند و نتایج فرهنگی 

خوبی به دنبال دارد.
مجتبی آراســته اظهــار کرد:محورهــای تاریخی و 
بافت های فرسوده درواقع موانع جدی تحقق مدیریت 
شهری مدرن اســت و احیای این محورها در راستای 
 هویت بخشــی و اصالــت دادن به معماری شــهری

 است.
وی با اشاره به بناهای فرســوده موجود در شهرستان 
افزود: بافت های فرســوده دو محور تاریخی بنی طبا و 
دربند بیش از۷0درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و 

کارهای خوبی انجام شده است.
رییس اداره راه و شهرســازی آران و بیدگل افزود:در 
قسمت دیگر بافت های فرسوده شهر محور تاریخی»بنی 
 طبا«،»نقشــینه«و»توی ده«حدود۲۵0مترومحــور

تاریخی»دربند«و»سرکوچه یخچال«حدود۵00متر 
مربوط به دوره تاریخی سلجوقیان است.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای  سمیرم
اسامی با بیان اینکه باید تغییر اساسی در 
کابینه دولت دوازدهم ایجاد شــود،اظهار داشت: با توجه به 
شــعارهایی که رییس جمهور در زمــان تبلیغات انتخاباتی 
پیرامون اشــتغال و توســعه کشــور داد باید کابینه دولت 
دوازدهم در راستای آن وعده ها عمل کرده تا کشور به سمت 

توسعه و تعالی پیش برود.
اصغرســلیمی با بیان اینکــه باید در ترکیــب وزرای قبلی 
تغییرات اساسی ایجاد شود، افزود: در صورتی که تیمی قوی 
و هماهنگ در کابینه دولت دوازدهم ایجاد شــده و اهداف 
مورد نظر رییس جمهور که کشــور به آنها نیاز دارد، ترسیم 

شود معضات کشور در تمامی زمینه ها برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد:به نظر من تنها حدود 8نفر از وزرای کابینه 
دولت یازدهم قابل قبول بودند امــا برای مابقی وزرا، رییس 
جمهور باید فکری اساسی داشته باشــد؛ همچنین رییس 
جمهور باید وزرای بافکر، باانگیزه و هماهنگ با هم را انتخاب 

کند.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اســامی با بیان 
اینکه میان برخــی از وزرای کابینه دولت یازدهم اختافات 
و ناهماهنگی هایی بوده است، گفت: در این خصوص رییس 

جمهور گایه هایی داشــته و اقرار کرده که مشــکاتی در 
ترکیب دولت وجود داشته، در این راستا باید از افراد شایسته 

و دلسوز کشور در کابینه دولت دوازدهم استفاده شود.
سلیمی با بیان اینکه وزرا نباید به گرایش های سیاسی توجه 
کرده و ســلیقه ای برخوردکنند، بیان کرد: دولتمردان باید 
بتوانند بحث اشــتغال،صنعت وکشاورزی کشور ومشکات 
مردم را برطرف کنند،در این راســتا باید گفت: مشــکات 
بسیار،مردم را به حاشیه نشینی کشانده است و امروزه حاشیه 

نشینی یکی از معضات اصلی به حساب می آید.
وی با اشــاره به منابع مالی بسیار در کشــور ادامه داد: اگر 
ظرفیت های کشور به خوبی مدیریت نشوند قطعا مشکات 

بسیاری به وجود خواهد آمد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه کابینه دولت 
دوازدهم باید به گونه ای انتخاب شــود که وزرا چندین قدم 
جلوتر از رییس جمهــور گام بردارند نه اینکه رییس جمهور 
مسائل و مشــکات را به آنها دیکته کند، گفت:رهبر معظم 
انقاب دو ســال متوالی به مشکل اقتصاد کشــور تاکید و 
شعارهایی در این خصوص تنظیم کردند، در این راستا دولت 
باید هماهنگ با منویات معظم له، وزرایی را انتخاب کند که 

در این راستا گام بردارد.

وی خاطرنشــان کرد: همان گونه که دیدیــم وزرا در ۲ماه 
نزدیک انتخابات بسیار فعال عمل کردند؛تیم جدید نیز باید 
فعال تر از آن زمان عمل کند. اگر ما تیمی فعال داشته باشیم 
و وزرا به وظایف خود به خوبی عمل کنند مشــکات کشور 
برطرف خواهد شد.سلیمی با بیان اینکه اگر این دولت قوی 
و فعال عمل کند مردم هم به عملکــرد این تیم نگاه کرده و 
قطعا در مراحل بعدی موفق خواهند شــد،بیان کرد: دیگر 
نباید مشــکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به 
دولت های قبلی نسبت دهیم، ما 4سال را پشت سر گذاشتیم 
و مشکاتی هم اگر از دولت های قبلی بوده تاکنون برطرف 
شده است، پس باید دولت جدید را تنها با دولت قبل که دولت 

خود دکتر روحانی بوده تطبیق دهیم.
وی گفت: باید دولتمردان تمام هم و غم خود را به کار ببرند تا 
با استفاده از ظرفیت ها و منابع مالی خوب و استفاده بهینه از 
منابع، مشکات کشور را برطرف کنند تا به اهداف و افق های 
مدنظر و نیز برنامه ششم توسعه و اهدافی که مجلس و دولت 

تبیین کرده است، برسیم.
نماینده مردم سمیرم در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا 
تاکنون رایزنی هایی درباره وزرای احتمالی در مجلس انجام 
شده است؟ افزود: متاســفانه تاکنون رایزنی ها انجام نشده و 

ما هم انتظــار نداریم در 
انتخاب وزرا نقشی داشته 
باشــیم، اما انتظار داریم 
وزرایی کارآمد، کارآفرین 
و دلسوز کشــور انتخاب 
شــوند تا اهداف نظام را 

محقق سازند.
وی با بیــان اینکه رییس 
جمهور می تواند با مجلس 
و فراکســیون ها بــرای 
انتخاب کابینه مشــورت 
کند، اضافه کرد: در نهایت 
گزینــه نهایــی را رییس 
جمهــور انتخاب می کند 
اما اگر فردی انتخاب شود 
که ناکارآمد بــوده و با زد 
و بندهای سیاسی پست 
بگیرد از مجلس شــورای 
اســامی رای اعتمــاد 
نخواهد گرفت زیرا مجلس 

برای تمامی گروه ها و احزاب چه اصاح طلب، چه اصولگرا و 
چه افراد مستقل یکسان عمل می کند.

نماينده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی:

دولتمردان جدید  اشتغال جوانان را برطرف کنند

ريیس اداره بهزيستی گلپايگان:

سال گذشته۹۰درصدکودکان 
غربالگری شدند

رییــس اداره بهزیســتی گلپایــگان اظهــار  داشت:4۲0پرونده در حوزه اجتماعی شامل زنان گلپايگان
سرپرست خانوار و معلوالن سرپرست خانوار و حدود1800پرونده 

در حوزه توانبخشی وجود دارد.
حسن مرادی بیان کرد: ســال گذشته1۵کمیسیون پزشکی برای 
ارزیابی و پایش پرونده معلوالن در شهرستان گلپایگان برگزار شده 
و در هر کمیسیون۳0معلول برای دریافت کارت شناسایی معلولیت 

معرفی شدند.
وی افزود: 8مهد کودک در حوزه شهری و۲مهد کودک در روستای 
نیوان و سعیدآباد و یک آدینه مهد در مصای نماز جمعه دائر است.

رییس اداره بهزیستی گلپایگان بیان داشت:یک کلینیک مددکار 
اجتماعی برای خدمت رسانی به زنان سرپرست خانوار و  یک خانه 
کودک و نوجوان برای نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 

در گلپایگان فعالیت دارد.
مرادی با بیان اینکه ۵مرکز توانبخشی در سطح شهر گلپایگان شامل 
یک مرکز شبانه روزی سالمندان، ۲مرکز آموزشی کم توانان  ذهنی 
برای دختران و پسران باالی 1۵سال، یک مرکز آموزشی توانبخشی 
برای دختران و پسران  زیر 1۵سال و  یک مرکز توانبخشی اوتیسم 
فعالیت دارد.رییس اداره بهزیستی گلپایگان اظهارداشت:در حوزه 
پیشگیری سه مرکز مشاوره، یک مرکز مشاوره تخصصی ازدواج،یک 
مرکز ترک اعتیاد ســرپایی و یک کمپ ترک اعتیاد فعالیت دارد.

وی بیان کرد:سال گذشــته در حوزه پیشگیری بیش از ۹0درصد 
کودکان در شهرستان غربالگری بینایی و1100کودک غربالگری 

شنوایی شدند.

مدير کل بهزيستی شهرستان اردستان خبر داد:

 بهره برداری از 8 طرح اشتغال 
در هفته بهزیستی

مدیر کل بهزیستی شهرســتان اردستان اظهار اردستان علــی دهقانــان زواره- خبرنگار زاینــده رود : 
داشت: بهزیستی محور مسئولیت و ســامت اجتماعی است. وی 
افزود: ایــن اداره در حــوزه های امــور اجتماعی، پیشــگیری، 
مشارکت های مردمی، اشتغال و مسکن و توانبخشی خدمات ارزنده 

ای را انجام داده است.
محمدعلی مطلب زاده اهم برنامه های این هفته بهزیستی را دیدار 
با امام جمعه شهرستان، تجدید میثاق با آرمان های شهدا، دیدار با 
مددجویان معمول، دیدار از مراکز شبانه روزی معلوالن و سالمندان، 
نصب بنر و فضاســازی محیطی و ارســال پیامک به جامعه هدف 
دانست و عنوان کرد: در این هفته هشــت طرح اشتغالی با اعتبار 
چهارمیلیاد و 4۷۵ میلیون ریال افتتاح می شــود. وی افزود: مرکز 
گفتار درمانی این اداره هم مورد بهره برداری قرار می گیرد.مدیر کل 
بهزیستی شهرستان اردستان در پایان از کسب رتبه برتر این اداره 
در زمینه بررسی آسیب های اجتماعی، جلوگیری از تنبلی چشم، 
کمیته مناسب ســازی معلوالن و برگزاری شورای سالمندان رتبه 

برتر استان اصفهان خبر داد.

 کابینه دولت 
دوازدهم بايد به 
گونه ای انتخاب 

شود که وزرا چندين 
قدم جلوتر از ريیس 
جمهور گام بردارند 

نه اينکه ريیس 
جمهور مسائل و 

مشکالت را به آنها 
ديکته کند

فقدان سند مالکیت
3/506 شماره صادره: 1396/42/370690 - 1396/3/3 نظر به اينکه سند مالکيت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتي شماره 795 فرعي از 5000 اصلي واقع در بخش 5 
اصفهان ذيل ثبت 60057 در صفحه 135 دفتر امالک جلد 372 به نام آقاي سيد حسام 
طيبي تحت شماره چاپي 857744 )دفترچه اي ( ثبت و صادر و تسليم گرديده است و 
سابقه صدور سند مالکيت المثني به شماره چاپي 137312 دارد سپس آقاي مهران 
وطن خواه با ارائه وکالت نامه به شماره 97254 مورخ 1396/2/26 دفترخانه اسناد 
رسمي 62 اصفهان از طرف سيد حســام طيبي و با ارائه درخواست کتبي به شماره 
وارده 962170200247054 مورخ 1396/02/27 به انضمام دو برگ استشــهاديه 
محلي که امضا شهود آن ذيل شماره 48653 مورخ 1396/02/27 به گواهي دفترخانه 
62 اصفهان رسيده است مدعي است که ســند مالکيت المثني مرقوم به علت نامعلوم 
مفقود گرديده اســت و مجددا درخواست صدور المثناي ســند مالکيت ملک فوق را 
نموده  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحي ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهي مي شود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشــار اين آگهي ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهي اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثني طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7812 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب استان 

اصفهان )271 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/621  محمدعلی احسانی دارای شناسنامه شــماره 1070 به شرح دادخواست به 
کالسه  1342/96  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان حسينقلی احسانی به شناسنامه 8 در تاريخ 96/4/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر دو 
دختر، همسر، پدر به شرح ذيل: 1- محمدعلی احسانی به ش 1070 )فرزند( 2- روح 
اله احســانی به ش 1593 )فرزند(3- زهرا احســانی به ش 1200 )فرزند( 4- پروانه 
احسانی به ش 235 )فرزند( 5- پروين نيکبخت بروجنی به ش 555 )همسر( 6- اسداله 
احسانی به ش 185 )پدر( اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 12461 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/634  محمود حبيبی دارای شناســنامه شماره 34 به شــرح دادخواست به کالسه  
663/96 ح 54  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان محمدحسن حبيبی دهاقانی به شناسنامه 3163 در تاريخ 95/7/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر و سه دختر به نام های:  1- محمود حبيبی به ش.ش 34 نسبت با متوفی فرزند  
2- عباس حبيبی به ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا حبيبی به ش.ش 68 
نسبت با متوفی فرزند 4- شوکت حبيبی به ش.ش 30 نسبت با متوفی فرزند 5- ربابه 
حبيبی به ش.ش 34 نسبت با متوفی فرزند 6- مهری حبيبی دهاقانی به ش.ش 1923 
نسبت با متوفی فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 12501 شعبه 54 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع 

شماره 3()180 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/648  ابراهيم ناجی با وکالت خانم منيژه شــريعت راد دارای شناســنامه شماره 
25242 به شرح دادخواست به کالسه  648/96 ح 54  از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان ايــران اخالقی اصفهانی به 
شناســنامه 49170 در تاريخ 96/3/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 2 برادر و 4 دختر و يک همســر 1- محمد 
اخالقی اصفهانی به ش.ش 33107 نســبت بــا متوفی )بــرادر( 2- مهدی اخالقی به 
ش.ش 2640 نســبت با متوفی )برادر( 3- پروين اخالقــی اصفهانی به ش.ش 125 
نسبت با متوفی )خواهر(4- ســکينه اخالقی اصفهانی به ش.ش 47 نسبت با متوفی 
)خواهر( 5- مهيــن اخالقی اصفهانی به ش.ش 34594 نســبت بــا متوفی )خواهر( 
6- فاطمه اخالقی اصفهانی به ش.ش 1058 نسبت با متوفی )خواهر( 7- ابراهيم ناجی 
اصفهانی به ش.ش 25242 نسبت با متوفی )همسر( و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12496 شعبه 54 شورای حل اختالف 
استان اصفهان )مجتمع شماره 3()200 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/650  بتول خاشــعی ورنامخواســتی با وکالت حجت اله تاجميــر رياحی دارای 
شناسنامه شماره 1164 به شرح دادخواست به کالســه  633/96 ح 54  از اين شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان حسين 
خاشعی ورنامخواستی به شناسنامه 417 در تاريخ 94/7/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک دختر به نام:1- بتول 
خاشعی ورنامخواستی به ش.ش 80 نسبت با متوفی دختر )فرزند( و الغير. اينک با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12504 شعبه 54 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()133 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/651  علی قدومی پور با وکالت آقای امير هنری دارای شناســنامه شماره 227 به 
شرح دادخواست به کالســه  591/96 ح 54  از اين شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان صغری خدادادی به شناســنامه 
693 در تاريخ 96/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پســر والغير 1- علی قدومی پور به ش.ش 227 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- عباس قدومی پور به ش.ش 31927 نسبت با متوفی )فرزند( و الغير. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12505 
شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()141 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/652  منير گودرزی اصفهانی دارای شناســنامه شماره 191 به شرح دادخواست 
به کالســه  650/96 ح 54  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان حســين گودرزی نصرآبادی به شناسنامه 55 در 
تاريخ 96/4/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو دختر و يک همسر به نام های: 1- محبوبه گودرزی نصرآبادی 
به ش.ش 352 نسبت با متوفی )فرزند( 2- مريم گودرزی نصرآبادی به ش.ش 4281 
نســبت با متوفی )فرزند( 3- منير گودرزی اصفهانی به ش.ش 191 نسبت با متوفی 
)همسر( والغير اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 12506 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3(

)152 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/653 شهناز کالنتر نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 68255 به شرح دادخواست 
به کالسه  634/96 ح 54  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان گوهر زيور به شناسنامه 371 در تاريخ 95/12/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر و 
دو دختر 1- عليرضا کالنتر نجف آبادی به ش.ش 12860 نسبت با متوفی )فرزند( 2- 
شهناز کالنتر نجف آبادی به ش.ش 68255 نسبت با متوفی )فرزند(  3- مهناز کالنتر 
نجف آبادی به ش.ش 70497 نسبت با متوفی )فرزند( والغير اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12507 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره 3( )152 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/635 مهين بهروز نيک دارای شناسنامه شماره 921 به شرح دادخواست به کالسه  
651/96 ح 54  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان احمد نورمهر به شناســنامه 28209 در تاريخ 95/4/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و يک 
همسر به اسامی: 1- سعيد نورمهر به ش.ش 1438 نسبت با متوفی )فرزند( 2- حميد 
نورمهر به ش.ش 1439 نســبت با متوفی )فرزند( 3- وحيد نورمهر به ش.ش 9871 
نســبت با متوفی )فرزند( 4- محمدرضا نورمهر به ش.ش 70643 نســبت با متوفی 
)فرزند( 5- محمدعلی نورمهر به ش.ملی 1270083759 نســبت بــا متوفی )فرزند( 
6- مهين بهروز نيک به ش.ش 921 نســبت با متوفی )همســر( والغير اينک با انجام 
تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12503 شعبه 54 
شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3( )178 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/620 عليرضا ناعم اصفهانی دارای شناسنامه شماره 5672 به شرح دادخواست به 
کالسه  1340/96  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شــادروان مريم نجيمی کتايونچه به شناســنامه 1138 در تاريخ 95/8/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پسر يک دختر، همسر، پدر و مادر به شرح ذيل:  1- اميرحسين ناعم اصفهانی 
بــه ش 4- 137583- 127 )فرزند( 2- عليرضا ناعم اصفهانــی به ش 5672 )فرزند( 
3- عاطفه ناعم اصفهانی به ش 80- 31565- 127)فرزند( 4- عباس ناعم اصفهانی به 
ش 62996)فرزند( 5- منيژه امين الرعايای خوابجانی به ش 42 )مادر( 6- حسن علی 
نجيبی کتايونچه به ش 8 )پدر( اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 12460 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )168 

کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/684 چون آقای رضا ناظمی سجزی فرزند عبدالحسين مالک ششدانگ خانه پالک 
32/47 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان با تسليم استشهاد محلی که هويت و امضا شود 
رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکيت ششدانگ پالک مزبور به شماره ثبت 
9004 صفحه 330 دفتر 36 بنام نامبرده ثبت و سند به شماره چاپی 507419 صادر 
و تسليم گرديده است و اعالم نموده بعلت جابجائی مفقود شده و درخواست صدور 
ســند المثنی نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن يا سند مالکيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 12907 هاديزاده رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )187 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/683 شــماره صادره: 964202511400160- 96/4/26 ســند مالکيت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 16206 فرعی از2267  اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذيل 
ثبت 86508 در صفحه 68 دفتر 400 بنام آقای جواد محمدی فرزند باقر ســابقه ثبت 
و صدور سند به شماره چاپی 713706 د/91 سند برگی ثبت و صادر و تسليم شده 
است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضاء شهود آن ذيل شماره 24965 مورخ 1396/04/18 به گواهی دفترخانه 140 
اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود شده است 
و درخواست صدور اسناد مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
ميباشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتجملس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. ضمنا به موجب اسناد 
رهنی 24809 و 24811 و 24807 مورخ 1391/06/11 دفتر 140 بهارستان در رهن 
بانک مسکن ميباشــد. م الف: 12906 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )241 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/685 خواهان احمد نادری بنی دادخواســتی به طرفيت خوانده ابوالفضل اعتمادی 
فر به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از هزينه دادرسی تقديم دادگاه های عمومی 
شهرســتان آران و بيدگل نموده که جهت رسيدگی به شــعبه دوم دادگاه عمومی ) 
حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بيدگل واقع در آران و بيدگل ارجاع و به کالسه 
9509983620200980 ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن 1396/06/19 و ساعت 
11:30 تعيين شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ابوالفضل اعتمادی فر 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی به اعسار از پرداخت هزينه دادرسی حاضر گردد. م الف: 
5/22/96/296 شــعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و 

بيدگل )171 کلمه، دو کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/686 خواهان عليرضا قديری دادخواســتی به طرفيت خوانده علی سهرابی نژاد و 
مصيب جليليان به خواســته مطالبه وجه چک تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
آران و بيدگل نموده که جهت رســيدگی به شــعبه دوم دادگاه عمومــی ) حقوقی ( 
دادگســتری شهرســتان آران و بيدگل واقــع در آران و بيدگل ارجاع و به کالســه 
9609983620200145 ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن 1396/06/20 و ساعت 
11:30 تعيين شــده اســت . به علت مجهول المکان بودن خوانــده مصيب جليليان و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 5/2/96/290 دفتر شعبه دوم دادگاه 

حقوقی آران و بيدگل )157 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/599 کالسه پرونده: 951271 شماره دادنامه:96/2/25-9609976793800382 
مرجع رسيدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عليرضا غالمعلی 
فرزند حميد به نشانی: خ نيکبخت کوچه ضلع شرقی دادگستری ساختمان عدل واحد 
3 ، خواندگان: 1- مجيد دهقانــی 2- کريم دهقانی هر دو به نشــانی مجهول المکان، 
شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای عليرضا غالمعلی فرزند حميد به طرفيت 1- مجيد دهقانی 
2- کريم دهقانی به خواســته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال تضامنی وجه چک به 
شماره های: 271335-95/6/25 و 271336-95/8/25 به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقديمی، تصوير مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اين که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محکمه پسندی در 
مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوی خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرســی مدنی حکم بر محکوميت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال متضامنًا بابت اصل خواســته و 1/835/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی مبلغ 120/000 ريال هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ سررسيد چک موصوف )95/6/25 و 95/8/25(  تا تاريخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز 
قابل تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:12417 
شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( )301 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/585 کالسه پرونده: 960177 شماره دادنامه:96/4/18-9609976793702056 
مرجع رسيدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی محمدی 
فرزند عباس به نشــانی: اصفهان خ آتشــگاه خ شــهيد حجازی کوی سعدی عالمه 
طباطبايی بن بست بنفشــه پ 86، خوانده: رضا عموزاده معلم فرزند غالم حسن به 
نشانی مجهول المکان، شــورا  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مصطفی محمدی فرزند عباس 
به طرفيت آقای رضا عموزاده معلم فرزند غالم حسن به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
ميليون ريال وجه چک به شــماره 126485-95/5/30 به عهده بانــک ملی ايران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقديمی، تصوير مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال عليه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانــون آيين دادرســی مدنی حکم به محکوميــت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و دو ميليون و پانصد و چهل و پنج 
هزار ريال بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررســيد چک موصوف )95/5/30(  تا تاريخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ضمنًا باتوجه به اينکه خواهان نسبت به واريز فيش 
خسارت احتمالی اقدامی ننموده اســت لذا طبق ماده 115 قانون آيين دادرسی مدنی 
قرار رد تامين صادر می گردد. م الف:12381 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )331 کلمه، 4 کادر(
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ابالغ نظریه کارشناسی
4/667 آگهی ابالغ نظریه کارشناسی خانم اعظم قویدل کالسه پرونده: 950815 ح/31  
وقت حضور یک هفته پس از نشر در روزنامه خواهان: علی ردانی پور فرزند حسین 
خواندگان: 1- علی زارعی فرزند بمانعلی 2- جمشید جمالیان خواسته: ابالغ نظریه 
کارشناسی وفق ماده 73 و 260 قانون آ.د.م خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 31 ارجاع گردیده و نظریه کارشناسی 
ارائه شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 و 260 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یــک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم نظریه 
کارشناسی را دریافت، نظریه و یا اعتراض خود را نســبت به نظریه کارشناسی با 
ذکر دالیل ارائه نماید. م الف: 12389 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان )189 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/668 در خصوص پرونده کالسه 96-578 خواهان منصور نیکونژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد صالحی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخه 96/6/19 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی حدفاصل آتشــگاه و خیابان میرزا طاهر بر اتوبان 
ساختمان قضائی شهید مطهری شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.م الف: 12444 شعبه  

53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   961010035220291 ابالغنامــه:  شــماره   4 /669
9609980352200338 شماره بایگانی شعبه: 960358 خواهان محمد عباس زاده 
ورکانی دادخواســتی به طرفیت محمدعلی ایروانی و احمدرضــا نصراصفهانی و 
اصغر مکتوبیان به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 
قانون اجرای احکام مدنــی(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه 9609980352200338 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/6/19 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 12391 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/670 در خصوص پرونده کالسه 96-590 خواهان هادی رحمتی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت عباس آرمانپور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخه 96/6/19 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشــانی حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزاطاهر بر 
اتوبان ساختمان قضائی شهید مطهری شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 12378 شعبه  

53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه()107 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/671 در خصوص پرونده کالسه 96-580 خواهان منصور نیکونژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ایرج کریمیان کاکلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشــنبه مورخه 96/6/19 ســاعت 9 تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشــانی حدفاصل خیابان آتشگاه و 
خیابان میرزاطاهر بر اتوبان ساختمان قضائی شهید مطهری شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف: 12446 شعبه  53 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه(

)108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4 شــماره درخواســت: 9610460350700066 شــماره پرونــده:  /672
9609980350700046 شماره بایگانی شعبه: 960055 خواهان خانم زهرا قاسمی 

یک لنگی فرزند ولی اله دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی رضا سازش فرزند 
عبدالرســول به خواســته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک قطعه زمین تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
960055 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/19 و ساعت 10/30 صبح تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 12393 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)183 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/673 در خصوص پرونده کالســه 96-610 ش 51 ح  خواهــان منصور نیکونژاد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی ســنائی زاده تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز دوشــنبه مورخه 96/6/20 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهید 
خرازی حدفاصل آتشگاه و خیابان میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 12443 شعبه  

51 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/674 در خصوص پرونده کالســه 96-611 ش 51 ح  خواهــان منصور نیکونژاد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت مصطفی بدیجی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای روز دوشــنبه مورخه 96/6/20 ســاعت 9 تعیین گردیده است با 
توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشــانی کنارگذر اتوبان 
شــهید خرازی حدفاصل آتشــگاه و خیابان میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.
 م الف: 12445 شعبه  51 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه(

)108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/675 در خصوص پرونده کالســه 960455 خواهان مهرداد ساعدی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خودرو  به طرفیــت 1- محمدابراهیم عارفیان جزی 2- جواد 
قریشوندی آبراکی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/6/22 ساعت 
10 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 12418 شعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()122 کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

4/678 شماره صادره: 1396/42/383083- 1396/4/4 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 8 فرعی از 2904 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 252334 در صفحه 
312 دفتر امالک جلد 1353  به نام معصومه زارعی کلیشادی به موجب سند انتقال 
شماره 2796 مورخ 1391/09/12 دفترخانه شماره  426 اصفهان تحت شماره چاپی 
برگی 198080 الف/91 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 1396217020024010892 مورخ 1396/03/24 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 33990 مورخ 
1396/03/23 به گواهی دفترخانه 58 اصفهان رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائی/ سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 10806 قویدل رئیس ثبت منطقه 
جنوب اصفهان)235 کلمه، دو کادر(

فقدان سند مالکیت
4/679 شماره صادره: 1396/42/380709- 1396/03/30 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 30 فرعی از 1970 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 135933 در صفحه 543 دفتــر امالک جلد 779 به نام آقای قاســمعلی زارعی 
کلیشادی تحت شماره چاپی مسلســل 323562 )دفترچه ای( ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس نامبرده )قاسمعلی زارعی کلیشــادی( با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 139621702002410893 مورخ 1396/03/24 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 33989 مورخ 1396/03/23 به 
گواهی دفترخانه 58 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 10807 قویــدل رئیــس منطقــه ثبت اســناد و امــالک جنــوب اصفهان

)231 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/680 شماره صادره: 1396/42/380739- 1396/03/30 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 24 فرعی از 1970 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 135931 در صفحه 540 دفتــر امالک جلد 779 به نام آقای قاســمعلی زارعی 
کلیشادی تحت شماره چاپی مسلســل 323561 )دفترچه ای( ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس نامبرده )قاسمعلی زارعی کلیشــادی( با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 139621702002410881 مورخ 1396/03/24 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 33988 مورخ 1396/03/23 به 
گواهی دفترخانه 58 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 10808 قویــدل رئیــس منطقــه ثبت اســناد و امــالک جنــوب اصفهان

 )231 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/681  مرضیه خانیان سدهی دارای شناسنامه شماره 11175 به شرح دادخواست 
به کالســه  325/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان نادعلی خانیان ســدهی بــه شناســنامه 87 در تاریخ 
1384/12/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- فاطمه بیگم زندیار فرزند عباس ش.ش 7965 )همسر( 2- صدیقه 
زندبار فرزند نادعلی ش.ش 134 )فرزند( 3- مرضیه خانیان ســدهی فرزند نادعلی 
ش.ش 11175 )فرزند( 4- مهری خانیان سدهی فرزند نادعلی ش.ش 13550 )فرزند( 
5- فرخنده خانیان ســدهی فرزند نادعلی ش.ش 11904 )فرزنــد(  و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4271 شعبه 7 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )152 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/682  مرضیــه خانیــان ســدهی دارای شناســنامه شــماره 11175 به شــرح 
دادخواست به کالسه  326/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم زندبار به شناسنامه 7965 در تاریخ 
1396/2/14 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- صدیقه زندیار فرزند نادعلــی ش.ش 134 )فرزند( 2- مهری 
خانیان ســدهی فرزند نادعلی ش.ش 13550 )فرزند( 3- مرضیه خانیان ســدهی 
فرزند نادعلی ش.ش 11175 )فرزند( 4- فرخنده خانیان سدهی فرزند نادعلی ش.ش 
11904)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 4272 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)142 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/664 غالمعلــی کبریائــی زاده اردســتانی دارای شناســنامه شــماره 3309 به 
شرح دادخواست به کالســه  162/96 ش 1 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جیران خانم دانائی سرشــگی به 
شناســنامه 255 در تاریخ 1395/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمعلی کبریائی زاده اردستانی فرزند 
مسیب به شماره شناسنامه 3309 )پســر متوفیه( 2- رضوان کبریائی زاده فرزند 
مسیب به شــماره شناســنامه 3127 )دختر متوفیه( 3- مهری کبریائی زاده فرزند 
مسیب به شــماره شناســنامه 3 )دختر متوفیه( 4- زهرا کبریائی فرزند مسیب به 
شماره شناســنامه 9 )دختر متوفیه( 5- شــهین کبریائی فرزند مســیب به شماره 
شناســنامه 8 )دختر متوفیه( 6- فاطمه کبریائی زاده اردســتانی فرزند مســیب به 
شــماره شناســنامه 3 )دختر متوفیه( به جز نامبردگان فوق ورثــه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 194 شعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز)مجتمع شماره یک(

)190 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/666 حسین دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شــماره 128 به شرح دادخواست 
به کالســه 230/96 ش 1 ح از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان زهره واعــظ کرونی به شناســنامه 5746 در 
تاریخ 1394/07/17 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- حســین دادخواه تهرانی به ش.ش 128 )همســر 
متوفــی( 2- محمدرضا دادخــواه تهرانی به شــماره ملــی 5490279834 )فرزند 
ذکور( 3- الهام دادخــواه تهرانی به ش.ش 5490172381 )فرزنــد اناث( 4- محمد 
واعظ کرونی بــه ش.ش 3945 )پــدر متوفی( و به غیــر از نامبــردگان فوق ورثه 
دیگری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف ســه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف 150 شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران

 )156 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973633600468 دادنامــه:  شــماره   4 /661
9609983633600194 شماره بایگانی شــعبه: 960195 خواهان آقای جواد امیر 
یوسفی فرزند رحمت اله به نشــانی استان اصفهان خمینی شــهر خیابان منتظری 
کوچه امیر یوســفی پالک 49 خوانده: آقای شهریار نجفی توبوزآبادی فرزند حیدر 
به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درباره ی 
دادخواست آقای جواد امیریوســفی به طرفیت آقای شهریار نجفی توبوزآبادی به 
خواسته مطالبه ی مبلغ 240/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه به استناد یک فقره چک به شماره ی 1517/900407/16 مورخ 96/2/31 عهده 
بانک ملت،بدین شرح که خواهان اظهار داشته خوانده صادرکننده ی چک موضوع 
دعوی می باشد و وجه چک را بدهکار لیکن از پرداخت امتناع می نماید خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی)نشرآگهی روزنامه اصفهان امروز تحت شماره 2965- 96/3/16 
صفحه 10( حاضر نشــده و دفاعی ننموده اســت.بنابراین با توجه به گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک و با عنایت به وجود چک  مستند 
دعوا در ید خواهان و امضا خوانده در ذیل چک و عدم تعرض نسبت به امضا و نظر 
به اینکه خوانده دلیل بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی خواهان 
را مقرون به صحت تشــخیص مســتندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ماده واحده استفساریه تبصره مذکور 
مصوب 77/9/21 و مواد 515 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 240/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 7/660/000 ریال و 
خسارت تاخیرتادیه طبق شاخص اعالمی توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در 
مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 4269 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر   )353 کلمه، 4 کادر(

نماینده مردم لردگان در مجلس گفت: برای پتروشیمی لردگان، 120 نیرو در رشته های 
مختلف جذب می شود و پس از اتمام مراحل گزینش، قطعا 70 درصد از نیروهای جذب شده 

در پتروشیمی لردگان بومی استان خواهند بود.

70 درصد نیروهای پتروشیمی لردگان، بومی استان خواهند بود
اخبار

گونه ملخ از آفاتی است که هرچند سال یک بار طغیان کرده 
و با هجوم خود خسارات شدیدی را به گونه های گیاهی وارد 
می کند. در چند روز گذشــته طغیان این آفت در شهرستان 
کوهرنگ خسارت های جبران ناپذیری برای مردم به جا گذاشته 
است. استفاده از سم و یا دیگر روش های موجود برای از بین 

بردن این آفت سبب سردرگمی مردم و مسئوالن شده است.
مردم منطقه خواستار از بین رفتن هر چه سریع تر آفت هستند 
اما مسئوالن در حال بررسی استفاده از روش های جایگزین سم 
هستند ؛چرا که معتقدند  استفاده از سم مشکالت دیگری در 

منطقه ایجاد می کند.
مرتضی زمانپور، فرماندار کوهرنگ اظهار داشــت: کل باغات 
و مزارع شهرســتان از اردیبهشــت ماه مورد حمله ملخ قرار 

گرفته است.
وی افزود: سم پاشی نیز انجام شــده، اما بی فایده بوده زیرا که 
باید قبل از رشد این سم پاشی انجام شود؛ همچنین تنها باغات 
و مزارع سم پاشی می شــود و دوباره ملخ های محدوده منابع 

طبیعی به باغات و مزارع حمله می کنند.
عباس خســروی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ 
نیز اظهار داشــت: طی ســال های اخیر طغیان آفت ملخ از 
مناطق مختلف شهرستان کوهرنگ گزارش شده که در حال 
حاضر سطوح کشاورزی آلوده به آفت ملخ در همه بخش های 
شهرستان وجود دارد که به سطحی بالغ بر 1200 هکتار اراضی 

زراعی و باغی می رسد.
وی افزود: این آفــت عمدتا از گونه های بومــی منطقه بوده 
و زیســتگاه آنها در عرصه های منابع طبیعی و مراتع اســت 
که در سال های اخیر به علت تغییر شــرایط اقلیمی و وقوع 
خشکسالی ها و تنش های خشکی و همچنین چرای بی رویه 

مراتع و منابع ملی به حالت طغیانی رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ بیان کرد: همچنین 
برای نخستین بار استفاده از تله های نوار چسبناک در باغات 
میوه راهکاری مناسب در مدیریت تلفیقی این آفت بوده که 
پیشنهاد می شود در سال های آتی در سطح وسیع تری انجام 

شود.
خسروی خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت تلفیقی این آفت 
پیشنهاد می شود مدیریت و ممانعت از کشت و کار اراضی ملی 
و مرتعی و همچنین مدیریت چرای مراتع به جدیت مورد توجه 
قرار گیرد تا با تقویت پوشش گیاهی مراتع از تخم ریزی کامل 
 آفت جلوگیری شود تا جمعیت آنها در سال های بعدی کاهش 

یابد.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به سطوح آلودگی چندین 
برابری مراتع و عرصه های منابع طبیعی که سبب ریزش آفت 
و آلودگی مجدد عرصه های کشاورزی می شود و به ویژه این 
مناطق رویشگاه گونه ارزشمند گیاه دارویی کلوس است و در 
بسیاری موارد بنا بر مسائل زیست محیطی، ورود و همکاری 

همه جانبه ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیســت استان 
جهت آموزش اقشار مختلف و اقدام مستقیم در اجرای به موقع 
عملیات مبارزه علیه آفت و همچنین تخصیص اعتبار به منظور 
تامین ادوات کنترل آفت تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کاهش 

پایدار جمعیت آفت موکدا ضرورت دارد.
آرزو بنی هاشــمی، رییــس اداره حفاظت منابــع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری نیز در این باره با اشــاره به شــرایط 
سخت منطقه گفت: منطقه مورد تهاجم ملخ ها، صعب العبور 
 بــوده و نقــل و انتقــال ادوات و تجهیزات الزم با مشــکل

 مواجه است .
رییس اداره حفاظت منابع طبیعــی چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: با توجه به بررســی های انجام شده ملخ موجود در 
منطقه مذکور گونه ovarovista zebra است که این آفت 
سطحی بالغ بر 5 هزار هکتار از مراتع منطقه سرآقاسید از توابع 
شهرستان کوهرنگ را مورد هجوم قرارداده و با توجه با اینکه 
این منطقه از مناطق مهم در بحث بذرگیری گونه کلوس است 

خسارات زیادی را به عرصه وارد کرده است.
وی با اشاره به مشکالت استفاده از سم و تاثیر منفی بر محیط 
زیست منطقه بیان کرد:این موضوع نیاز به مطالعه و بررسی  
بیشتر داشــته تا با مدیریت صحیح و اســتفاده از روش های 

بیولوژیک شاهد کنترل این آفت در سال های آتی نیز باشیم.
رییس اداره حفاظت منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه مشارکت مردم منطقه در بحث کنترل آفات بسیار 
ضروری اســت، خاطرنشان کرد: اســتفاده از سم، مشکالت 
زیست محیطی به همراه دارد وبا از بین رفتن همه موجودات 
مفید از جمله شــکارگران و شکارچی های طبیعی آفات طی 
فرآیند سمپاشی امکان طغیان آفات دیگر در سال های آینده 

وجود دارد.
بنی هاشــمی تصریح کرد: کنترل مکانیکی بااستفاده از تله، 
جمع آوری دستی و استفاده از طعمه خوارها از جمله پرندگان 
برای تغذیه طبیعی از این ملخ ها از جمله بهترین راهکارهای 

کنترل است.
ستار فرهادی، مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری 
در این باره اظهار داشت: تاکنون گزارشی در این زمینه اعالم 
نشــده، همچنین از طرف فرمانداری نیز درخواست کمک با 

توجه به اینکه در حد بخش است، انجام نشده است.
وی افزود: به محض اینکه درخواســت کمک شود مدیریت 

بحران وارد عمل می شود.
حمله ملخ ها همواره خســارت های زیادی به کشاورزان وارد 
می کند، اما آنچه که باید مدنظر قــرار گیرد پیگیری هرچه 

سریع تر موضوع و رفع این مشکل است.

با مسئوالن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از اختصــاص 2/5 میلیارد ریال اعتبــار برای تجهیز و 
توسعه کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان 
خبر داد. به گفته جواد کارگــران دهکردی، هم اکنون 
407 کانون فرهنگی هنری در مســاجد استان فعال 
است.کارگران گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه 
باید تمامی 950 مسجد استان به کانون فرهنگی هنری 
مساجد مجهز شوند.وی از اســتقبال جوانان و نوجوان 
استان از طرح آسمانی ها در تابستان امسال خبر داد و 
گفت: در طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال حدود 
380 پایگاه و کانون فرهنگی هنری مســاجد میزبان 
جوانان و نوجوانان است.به گفته وی، طرح غنی سازی 
اوقات فراغت کانــون های فرهنگی هنری مســاجد 
استان با نام »آســمانی ها« از بیستم تیرماه تا پانزدهم 

شهریورماه جاری ادامه می یابد.
طغیان آفت ملخ در چند روز گذشته خسارت های جبران ناپذیری را برای مردم شهرستان کوهرنگ در پی 

داشته است.

از ابتدای امسال 21 فقره جواز تاســیس صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری صادر شد.

ذبیح ا... غریب، مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابتدای امســال 21 فقره جواز تاســیس صنایع تبدیلی و 

تکمیلی بخش کشاورزی در استان صادر شد.
وی افزود: اعتبار احداث این طرح ها 574 میلیارد ریال برآورده شده 

که زمینه اشتغال 284 نفر را فراهم می کند.
غریب افزود: این تعداد جواز صادر شده شامل 11 فقره در بخش دام 
و شیالت، ۶ فقره در بخش زراعی و 4 فقره در بخش باغی و گیاهان 

دارویی می باشد.
وی ادامه داد: با اجرای این پروژه ها ساالنه یکصد هزار تن محصوالت 
خام کشــاورزی جذب و پس از تبدیل به دیگــر محصوالت قابل 

مصرف، به بازار عرضه می شود.
غریب گفت: از ابتدای امســال همچنین 4 واحد صنایع تبدیلی و 
تکمیلی با اعتبار 125 میلیارد ریــال در چهارمحال و بختیاری به 

بهره برداری رسید که زمینه اشتغال 42 نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر 10 درصد بیمه شــدگان چهارمحال و بختیاری بیش از یک 
دفترچه بیمه دارند. صفر فرامرزی اظهار کرد: در ســال های اخیر 
مشکل  هم پوشانی بیمه در استان افزایش پیدا کرده و در حال حاضر 
10 درصد بیمه شدگان چهارمحال و بختیاری بیش از یک دفترچه 
بیمه دارند. وی با اشاره به اینکه افراد بیمه شده در سازمان های دیگر، 
موظف به ابطال دفترچه دوم هستند، تصریح کرد: هر شخصی که 
دارای سابقه بیمه در سازمان های دیگر باشد و حق بیمه واریز نکند 

در سامانه بیمه سالمت مشخص خواهد شد.
فرامرزی از تشکیل پرونده سالمت الکترونیک در سراسر استان خبر 
داد و گفت: پرونده سالمت الکترونیک جایگزین دفترچه های کاغذی 
خواهد شد تا پزشک به پرونده بیمار دسترسی و پروسه درمانی بیمار 

با هزینه کمتر و خدمات بیشتر انجام شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان در ادامه گفت: با اجرای طرح پرونده 

سالمت الکترونیک، معضل هم پوشانی بیمه نیز مرتفع خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

 اختصاص 2/5  میلیارد ریال 
برای کانون های مساجد استان

طرح تفصیلی شهرهای گندمان و نقنه از توابع شهرستان 
بروجن در کمیســیون ماده پنج اســتان چهارمحال و 
بختیاری به تصویب رســید. مدیرکل راه و شهرســازی 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح تفصیلی شهر گندمان 
با مساحتی نزدیک به 200 هکتار در افق سال 1404 به 
تصویب رسید. قاسم قاســمی افزود: طرح تفصیلی شهر 
نقنه هم با جمعیت حدود 12 هزار نفر و مساحت حدود 
177 هکتار در افق سال 1404 به تصویب رسید.وی گفت: 
طرح تفصیلی، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها 
و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های 
شهری در ســطح محالت مختلف شهر، وضعیت دقیق 
و تفصیلی شــبکه عبور و مرور و میزان تراکم ساختمان 
و جمعیت در واحدهای شــهری و اولویت های مربوط به 
نوسازی و بهســازی مناطق و حل مشکالت شهری در 
آن تعیین می شــود. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیــاری، در طرح تفصیلی نقشــه ها و 
مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه 
و تنظیم و تکلیف تمامی قطعات زمین به لحاظ کاربری، 

تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

تصویب طرح تفصیلی 
شهرهای گندمان و نقنه

خسارت سنگین حمله ملخ ها به مزارع کوهرنگ؛

سردرگمی مسئوالن چهارمحال در مهار ملخ ها

صدور 2۱ فقره جواز تاسیس صنایع 
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

۱0 درصد بیمه شدگان چهارمحالی 
بیش از یک دفترچه بیمه دارند
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اخباريادداشت

محیط زيست

سه حلقه چاه توليد زغال چوب 
در گلپايگان تخريب شد

سه حلقه چاه غيرمجاز توليد زغال چوب، به علت ايجاد 
آلودگي در محيط زيست، با حكم قضائي در شهرستان 
گلپايگان تخريب شــد. به گزارش اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان گلپايگان، با هماهنگي و پيگيري هاي 
اين اداره، تعداد ســه حلقه چاه توليد زغال با همكاري 
ومســاعدت مراجع قضائي، نيروي انتظامي و شهرداري 
گلپايگان با صدور حكم قضائي تخريب و از ادامه فعاليت 
توأم با آلودگي هوا به وســيله اين واحدها جلوگيري به 

عمل آمد.

 كشف يك قالده سياه گوش 
در زيستگاه  بوئين مياندشت 

به گزارش اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بوئين 
مياندشــت، با توجه به گزارش هاي مردمي در سه سال 
گذشته مبني بر مشاهده نوعي گربه سان در زيستگاه هاي 
آزاد شهرستان بوئين مياندشــت و با توجه به اهميت و 
حساسيت موضوع، بررسي ها و هماهنگي هاي الزم در 
اين خصوص از جمله آموزش دامداران و كشــاورزان در 
زيستگاه هاي حساس توسط محيط بانان يگان حفاظت 
محيط زيست شهرستان در شهريور ماه سال ۹۵ منجر 
به كشف و ثبت رسمي اولين سياه گوش زنده به عنوان 
هشتمين گربه سان مشاهده شده در استان شد. كشف 
و ثبت رســمي اين گونه، اهميت و حساســيت كاري 
محيط بانان يگان حفاظت محيط زيســت در حفاظت 
از زيستگاه هاي بكر و منطقه شــكار ممنوع ستبله اين 
شهرســتان را چندين برابر كرده است؛ به طوري كه در 
چهار ماهه اول ســال جاري ۳ قالده سياه گوش توسط 
محيط بانان و همياران محيط زيســت مشاهده و ثبت 
شده است و در تير ماه سال جاري در پي گزارش يكي از 
كشاورزان و همياران محيط زيست مبني بر مشاهده الشه 
نوعي گربه سان، به محل مورد نظر مراجعه نموده كه پس 
از بازديد و بررسي الزم مشخص شد مربوط به يك قالده 
سياه گوش نر بالغ و پير است كه احتماال در اثر كهولت 
سن و ناتواني در تهيه طعمه و غذا از بين رفته است. نكته 
حائز اهميت اينكه ۲ قالده سياه گوش طي ۲ سال گذشته 
درفاصله ۱۵كيلومتري محل قبلي كشف شده كه نشانگر 
پراكنش، پويايي جمعيت و كامل بودن چرخه زيســتي 
اين گونه نادر در زيستگاه هاي اين شهرستان است. به طور 
كلي در دنيا چهار گونه سياه گوش وجود دارد كه سياه 
گوش اوراسيايي از نظر جثه از ساير گونه ها بزرگ تر است.

كشف كولر گازی قاچاق در اصفهان
بيش از ۵ميليارد ريال كاالی قاچاق در اصفهان كشف و جمع آوری 

شد.
مدير روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق كاالو ارز استان اصفهان 
گفت: در بازرسی ماموران يگان انتظامی شهرستان اصفهان، از يك 
باربری در جاده اصفهان -شاهين شــهر، ۹۳دستگاه كولر گازی 

قاچاق كشف و جمع آوری شد.
محمد جــواد ابراهيميــان ارزش اين محموله قاچــاق را بيش از 
۵ميليارد ريال اعالم كرد و افزود:پرونده اين تخلف برای بررســی 

بيشتر به مراجع قضائی تحويل داده شد.
همچنين بيش از 4 تن پرتقال خارجی قاچاق در اصفهان كشــف 

و معدوم شد.
مديربازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در بازرسی 
كارشناسان بازرســی و نظارت اصناف، اين مقدار پرتقال قاچاق از 

ميدان مركزی ميوه و تره بار اصفهان كشف و جمع آوری شد.
جواد محمدی فشاركی ارزش اين محموله قاچاق را ۲40ميليون 
ريال اعالم كردو افزود:پرونده اين تخلف برای بررســی بيشتر به 

مراجع قضائی تحويل داده شد.

دستگيری عامل تعرض به شهروندان 
اصفهانی در كمتر از يك ساعت

جانشين فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: يك بيمار روانی 
كه به چند نفر از بانوان تعرض كرده و متواری شده بود ظرف كمتر 

از يك ساعت توسط ماموران شناسايی و دستگير شد.
حسين حسين زاده اظهار داشت: ساعت ۱0 و ۳0 دقيقه صبح ديروز 
شخصی كه از ناهنجاری های رفتاری و بيماری روانی رنج می برد و 
به تازگی نيز تحت درمان قرار داشت، در حوزه كالنتری ۱8 به يكی 
از بانوان در حال تردد  متعرض شــده و متواری می شود و متعاقبا 
همين شخص در خيابان فارابی حركت قبلی خود را تكرار كرده و 

نسبت به دو نفر ديگر تعرض می كند.
وی افزود: از ساعت ۱0 و ۳0 تا ۱۱ و ۲0 دقيقه صبح ديروز تحركات 
بيمارگونه اين شخص ادامه داشت كه به محض اعالم اولين اتفاق 
رخ داده، بالفاصله تيم ويژه ای از فرماندهی انتظامی شهرســتان 
اصفهان رسيدگی به موضوع را در دستور كار خود قرار داد و ظرف 
كمتر از يك ساعت فرد مذكور كه دچار ناهنجاری رفتاری است، 
شناسايی و باوجود تعادل در گفتار و رفتار، بدون هيچ گونه ضايعه 

خاصی دستگير شد.
جانشــين فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بيــان اينكه در 
حال حاضــر فرد مذكور در يكــی از مراكز رســيدگی به بيماران 
روانی نگهداری می شود اظهار داشت: پليس اصفهان از همكاری 
شــهروندان كه به نيروی انتظامی در دســتگيری ســريع متهم 

مساعدت داشتند سپاسگزاری می كند.

رفع محدوديت انتخاب رشته 
دانش آموزان اتباع خارجی

معاون مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش 
و پرورش، درباره روند هدايت تحصيلی دانــش آموزان اتباع پايه 
نهمی اظهار كرد: در حال حاضــر محدوديت هايی كه قبال اعمال 
می شد برداشته شده است و امســال دانش آموزان اتباع می توانند 
همانند ساير دانش آموزان انتخاب رشته كرده و وارد دوره متوسطه 

دوم شوند.
سيد علی حســينی درباره روند ثبت نام اتباع خارجی در مدارس 
اظهار كرد: اگر اتباع دارای مدارک اقامتی باشــند بدون مشكل و 
همانند ســاير دانش آموزان می توانند به مدارس مراجعه كرده و 

ثبت نام خود را انجام دهند. 
وی افزود: اما اگر اتبــاع خارجی دارای مــدارک هويتی و اقامتی 
نباشند بايد در مرحله اول به دفاتر كفالت مستقر در استانداری ها 
مراجعه كرده و كارت ويژه تحصيلــی دريافت كنند كه اين امكان 
هم اكنون فراهم اســت و مشــكلی برای مراجعه به دفاتر كفالت 

وجود ندارد. 
معاون سرپرســت مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشــور 
وزارت آموزش وپرورش با بيان اينكه ســنجش بــرای اتباعی كه 
هنوز دارای كارت اقامت نيستند و معرفی نامه گرفته اند از طريق 
پايگاه های وزارت بهداشت انجام می شود عنوان كرد: ثبت نام از همه 
دانش آموزان در مدارس در تابستان همچنان ادامه دارد و پيش بينی 
می كنيم امسال آمار ثبت نام اتباع خارجی نسبت به سال گذشته 

حدود ۳0 تا 40 هزار نفر افزايش يابد.
 الزم به ذكر اســت در حال حاضر بيش از 400 هــزار دانش آموز 
 اتبــاع خارجــی در ۲۵ هــزار و 4۹0 مدرســه كشــور تحصيل 
می كننــد و طبق گفته سرپرســت مركز امــور بين الملل وزارت 
آموزش و پرورش، اغلب دانش آموزان اتباع افغانســتان كه شمار 
آنها به بيش از ۳۵0 هزار نفر می رسد، بيشتر در استان های تهران، 
 خراسان رضوی و جنوبی،  كرمان و سيستان و بلوچستان تحصيل 

می كنند.

برگزاری ساالنه جشنواره سراسری 
ورزشی ويژه بازنشستگان 

مديرعامل صندوق بازنشســتگی كشــوری گفت: كميته دائمی 
برگزاری ساالنه جشنواره ورزشی بازنشستگان كشوری، به زودی 
تشكيل می شود و برگزاری اين جشنواره به صورت ساالنه خواهد 

بود.
محمود اســالميان اظهار كــرد: دولت به دنبال اجــرای طرحی 
 برای حضور رايــگان بازنشســتگان در مجموعه های ورزشــی 

استان هاست. 
وی بيان كــرد: البته در اين خصوص بايد كميته های ورزشــی با 
هماهنگی وزارت ورزش و جوانان در اســتان ها تشــكيل شود تا 
شرايطی به وجود آيد كه بازنشســتگان بتوانند از امكانات ورزشی 

بهره مند شوند.
اســالميان، برگزاری جشــنواره ورزشــی را با حضــور پنج هزار 
بازنشســته، يكی از برنامه های موثر صندوق بازنشســتگی برای 
بازگشت نشاط و سالمتی ميان بازنشستگان عنوان و ابراز اميدواری 
كرد كه اين جشنواره در ســال های آينده نيز با استقبال گسترده 

بازنشستگان و كيفيت بسيار بهتری برگزار شود.
وی با بيان اينكه يك ميليون و ۳00 هزار بازنشســته كشــوری 
پشــتوانه تجربی و ســرمايه اجتماعــی عظيمی بــرای صندوق 
بازنشستگی كشوری محسوب می شــوند، گفت: كنش و تعامل 
مطلوب در ســطوح مختلف با بازنشســتگانی كه زمانی مديران و 
كارشناسان خبره كشور بودند، مديريت صندوق را در تحقق اهداف 

و خدمات رسانی بهتر به جامعه هدف ياری می كند.

طرح مبارزه بيولوژيك با پروانه توتا و هليوتيس گوجه فرنگی در اســتان 
اصفهان اجرا شد.

كارشناس مسئول مبارزه بيولوژيك و غير شيميايی سازمان جهادكشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: اين طرح در ۵00 هكتار از مزارع سطح زير كشت 

استان در حال اجراست.
مصطفی صياد نصيری افزود: اين آفت ۵ ساله  به مزارع وگلخانه ها وارد شده 
و بين ۵0 تا ۱00 درصد به محصول خسارت می زند؛ همچنين در تمام دوره 
رشد و تكامل خود، تمام مراحل رشد گياه را مورد حمله قرار می دهد و عالوه 
بر خشك كردن ساقه و برگ ها، در ميوه ها باعث فساد و گنديدگی می شود.

وی با اشاره به اينكه رهاسازی زنبور براكون در 4 مرحله و به ازای هر هكتار 
4هزار عدد آغاز شده گفت: برای مبارزه با اين آفت از 4 ميليون زنبور براكون 

استفاده شده است كه باعث فلج كردن اين آفت می شود.

اعطای تسهيالت به 
84طرح اشتغال كميته 

امداد

رهاسازی 4 ميليون 
»زنبور براكون« برای 

مبارزه با آفت توتا

بيش از 6ميليارد و 700ميليون ريال تسهيالت قالی بافی و صنايع دستی 
به مددجويان كميته امداد اعطا شده اســت.معاون اشتغال و خودكفايی 
كميته امداد استان اصفهان گفت: به منظور خودكفايی و تامين امكانات 
معيشــتی مددجويان تحت پوشش، از ابتدای امســال تاكنون، بيش از 
6ميليارد و 700ميليون ريال تسهيالت بدون بهره به 84طرح قالی بافی و 
صنايع دستی اعطا شده است. بهرام سوادكوهی با بيان اينكه ۱0هزار زن 
سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد قالی بافی می كنند افزود: سال 
گذشته ۳هزار و 764تخته فرش به دســت اين بانوان هنرمند بافته شده 
است. وی به امضای تفاهم نامه آموزشی با سازمان فنی و حرفه ای استان 
اشاره كرد و گفت: براســاس اين تفاهم نامه ۱4هزار مددجو، ازدوره های 
آموزشی اين ســازمان به منظور اشتغال زايی و رســيدن به خودكفايی 

استفاده می كنند.

وجود 16كانون 
فرسايش بادی در استان 

اصفهان 

بيش از ۳00هزار هكتار ازمناطق بيابانی استان اصفهان جنگل كاری شدند.
مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان گفت: به منظور مقابله با گسترش بيابان زايی و كاهش ريزگردها ،۳00هزار هكتار از زمين های بيابانی استان با كاشت 
درختان تاغ وقره داغ، تبديل به جنگل دست كاشت شده است. محمد حسين شاملی با بيان اينكه ۱6 كانون بحران فرسايش بادی در استان شناسايی شده، افزود: 
وسعت بيابانی استان سه ميليون و ۲00 هزار هكتار است كه از اين ميزان يك ميليون و ۹۲ هزار هكتار آن در شهرهای اصفهان، نائين، آران و بيدگل، برخوار، نطنز، 
اردستان، كاشان و خوروبيابانك كانون بحرانی است. وی همچنين به كاشت ۱۲0هزار هكتار جنگل كاری در مناطق بيابانی آران و بيدگل به عنوان يكی از كانون های 
بحرانی استان اشاره كرد وگفت: كاشت پوشش گياهی در مناطق بيابانی،كاهش 80درصدی ريزگردها را به دنبال دارد.پيش بينی می شود تا پايان امسال ۲8هزار و 

۲8۹ هكتار عمليات نهال كاری ، بذر پاشی و مالچ پاشی به منظور مقابله با گسترش مناطق بيابانی در استان اصفهان انجام شود.

مديركل كميته امداد اســتان اصفهان با بيان اينكه خيران 
استان بيش از 80 ميليارد ريال به نيازمندان كمك كردند، 
گفت: از اين مبلغ حدود ۲8 ميليارد ريال غيرنقدی و بيش از 

۵۲ ميليارد ريال به صورت نقدی بوده است.
حميدرضا شيران در ارتباط با برگزاری سفره های مهربانی 
و سفره های ايتام در طول ماه مبارک رمضان امسال، اظهار 
داشت: بيش از ۵6هزار و ۵74 نفر از ايتام و مددجويان تحت 

حمايت اين نهاد در ماه مبارک رمضان اطعام شدند.
وی با بيان اينكه بيش از 4۱ هزار و 4۳6 ســبد كاال در قالب 
طرح اطعام و توشه بركت در بين خانواده های تحت حمايت 
توزيع شــد، گفت: برای تامين اين ســبدهای كاال بيش از 
۲8۱ميليون و ۱۲۱ هزار ريــال كمك  مردمی جمع آوری و 

هزينه شده است.
مدير كل كميته امداد استان اصفهان هدف از توزيع سبد كاال 
در بين نيازمندان را كمك به معيشــت و وضعيت اقتصادی 
خانواده های تحت حمايت دانســت و افزود: دســتگيری از 
نيازمندان در شرايط مختلف با حفظ كرامت انسانی آنها، از 
رسالت های اين نهاد است. وی با بيان اينكه مردم و خيران 
اســتان اصفهان در ماه رمضان بيش از 80 ميليارد ريال در 
ســرفصل های مختلف به نيازمندان كمك كردند، تصريح 
كرد: از اين مبلغ حدود ۲8 ميليــارد ريال غيرنقدی وبيش 
از ۵۲ ميليارد ريــال به صورت نقدی بوده است.شــيران با 

تقدير از همراهی خيران در به ثمر رســيدن برنامه های اين 
نهاد بيان كرد: حفظ، نگهداشت و باال بردن روحيه همكاری 
و تعــاون در جامعه، از اهــداف اصلی كميته امداد اســت.

وی با بيان اينكه اين نهاد همچنــان به كمك های مردمی 
نيازمند اســت، به روش های نوين پرداخت اشــاره كرد و 
افزود: نيكوكاران می توانند كمك های خود را از طريق تلفن 
همراه يا سامانه ussd  و شماره گيری #0۳۱*8877* يا 
شماره حساب ۲40۱۱۱۳0۹۱407۲ و شماره كارت مجازی 
606۳7۳700000۲۵0۹ نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران 

به نام كميته امداد به نيازمندان پرداخت كنند.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
اشاره به مرخصی زايمان پدران گفت: اين نوع مرخصی 
در مجلس تصويب شده اســت و همه اداره های دولتی 
و خصوصی، ملــزم به رعايت قوانين مربــوط به اين نوع 

مرخصی هستند.
حيدرعلی عابدی افــزود: امروزه مقولــه جمعيت يكی 
از مهم ترين مسائل كشور اســت كه الزم است از سوی 

دستگاه های مختلف توجه ويژه ای به آن شود.
وی ادامه داد: در حوزه سياســتی يكی از مشــكالت ما 
كاهش نرخ رشد جمعيت است و اين مورد ما را در آينده 
در زمينه های متعددی دچار مشكل می كند كه بايد به 

طور جدی به آن پرداخت.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به سياست های 
خاص در برنامــه ششــم در زمينه جمعيت اشــاره و 
تصريح كــرد: در برنامه ششــم پيش بينــی كرديم كه 
تســهيالتی برای زنانی كــه باردار می شــوند و زايمان 
می كنند و همچنين برای خانواده هايی كه كودک دارند 
 لحاظ شــود اما نياز اســت اين گونه برنامه ها را توسعه

 دهيم.
وی همچنين در تشريح موانع پياده سازی سياست های 
جمعيتی خاطر نشان كرد: برای هر چه بهتر انجام شدن 
سياســت های جمعيتی، بايد سياســت های تشويقی 

تدوين كنيم تا نســل جوان به فرزند آوری، تشــويق و 
نسبت به اين كار راغب تر شوند و در كنار اين، برای ازدواج 
و همچنين بــرای زوج هايی كه دارای فرزند هســتند 

تسهيالتی قائل شويم.
اين نماينده مجلس دهم ادامه داد: سياست های تشويقی 
بسيار موثر است و سياســت های اجرايی مانند توسعه 
مهد كودک ها بايد سياست های دوستدار كودک باشند 
و تحت پوشــش قرار دادن كودک تا سن بلوغ از هر نظر 
مانند خدمات چشم پزشكی و مسائل ورزشی و در ساير 

حوزه ها بايد در دستور كار قرار گيرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:

الزام رعايت قانون مرخصی زايمان  برای پدران

سالمت کمیته امداد

مديرکل کمیته امداد اصفهان:

خيران اصفهانی  8۰ ميليارد ريال به نيازمندان كمك كردند

از آنجا كه هر نهاد يا سازمانی برای رشد  زاينده رود
و بهبود مســتمر به يك الگو نيازمند 
اســت، آموزش و پرورش نيز به عنوان يك نهاد عظيم و اثر 
گذار در جامعه از اين مهم مستثنی نيست و ضرورت اجرای 
برنامه ای كه بتواند مسير تعالی مديريت را تعريف، تسهيل، 
تسريع و دست يافتنی كند چند برابر می شود. بدين منظور 
برنامه تعالی مديريت مدرسه  با الهام از الگوی تعالی سازمانی 

به منظور اجرا در سراسر كشور طراحی و توليد گرديد. 
مدل تعالی، نوعی ساختار مديريتی است كه با تكيه بر اصول 
و مفاهيم اساسی و توجه به معيارهای اصلی مديريت كيفيت 
جامع و سيســتم خودارزيابی، موجبات پيشرفت و بهسازی 
مدرســه را فراهم می ســازد.برنامه تعالی مديريت مدرسه، 
آموزش و پرورش را به سمت يك سيستم آموزشی مبتنی بر 
برنامه و عمل ، پاسخ گويی بيشتر و توجه به نيازهای جامعه 
سوق خواهد داد. اجرای دقيق خود ارزيابی و ارزيابی بيرونی 
بر اساس تعاريف و شاخص های تعيين شــده، به مديريت 

مدرسه فرصت می دهد با بهره گيری از يك سيستم هوشمند 
و كار آمد شناســايی و به كارگيری مطلوب منابع و ظرفيت 
های موجود ، بهبود مستمر و تعالی فرآيند آموزشی تربيتی 
مدرســه را ممكن ســازد. بدين ترتيب تمامی فرآيندهای 
مديريت در مسير تحول قرار گرفته و تفكر بهبود مستمر به 
عنوان يك اصل و ارزش در مدارس نهادينه می شود.برنامه 
تعالی مديريت مدرســه ســعی دارد با تكيه بر سند تحول 
بنيادين و نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشاركت جو و 
كيفيت مدار، ضمن تمركز بر فرآيندهای مديريتی، شرايطی 
را فراهم آورد تا كليه عوامل موثر در مديريت مدرسه، ضمن 
شناسايی ظرفيت ها و توانايی های داخلی و پيرامونی خود، با 
اتخاذ رويكرد برنامه محوری نسبت به تعيين اهداف و طراحی 
برنامه عملياتی مدرسه اقدام كند و با نگاهی تيزبين و نقاد، به 
صورت مستمر عملكرد مدرسه خود را نسبت به نقشه راه يا 
برنامه عملياتی و هدف های قصد شده بسنجد. همچنين به 
منظور جلوگيری از هرگونه اتالف فرصت، با تشخيص خطاها 

و شكاف های عملكردی، راه های بهبود را شناسايی كند و با 
برنامه ريزی مناسب به اجرای راهكارهای بهبود اقدام نمايد 
تا از اين طريق كيفيت مديريت مدرســه را ارتقا بخشيده و 

افزايش بهره وری را ممكن سازد.
علی زرافشان با اشاره به درجه بندی مدارس متوسطه اظهار 
كرد: در قالب طرح تعالی مديريت، مــدارس را درجه بندی 

می كنيم. 
وی افزود: اخيرا با سازمان اســتاندارد كه مسئول برگزاری 
جايزه ملی كيفيت در ايران اســت  گفت و گو كرديم تا برای 
سال ۹6 در همايش ملی كيفيت كه آبان ماه برگزار می شود 
مدارس ما هم توسط سازمان استاندارد ارزيابی شوند و آنها 
كه به مراحل نهايی راه می يابند نشان های ملی استاندارد را 

دريافت كنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
امسال همه مدارس دوره اول و دوم متوسطه تحت پوشش 
قرار می گيرند گفت:  اين مدارس برحسب شاخص های برنامه 

تعالی درجه بندی خواهند شد. 
زرافشان در پاسخ به اينكه آيا مدارس درجه باال، از امتيازات 
ويژه ای برخوردار خواهند شد يا خير، عنوان كرد: در مدارسی 
كه مجری برنامه تعالی هستند دفترچه هايی توزيع كرديم 
كه در آن شاخصه ها و مالک های عمل فرآيندهای موجود 
در مدرســه  را تعيين كرديم كه شــامل ۹ فرآيند عمومی 
اعم از ياددهــی- يادگيری، مشــاركت اوليا، نظــام اداری 
مدرسه، عملكرد تحصيلی دانش آموزان و يك فرآيند خاص 
هنرســتان های فنی و حرفه ای اســت. همچنين امتيازات 

مربوط به هر شاخص را مشخص كرديم.
وی ادامه داد: بر مبنای اين شاخص ها مدارس مجری طرح 
بايد در ابتدای شروع هر سال تحصيلی تا پايان سال برنامه ای 
را ارائه و اعالم كنند كه تا پايان سال بر اساس برنامه موجود  
قصد دارند به چه شاخص هايی دســت يابند. در پايان سال 
يك خودارزيابی انجام می دهند و ارزيابانی از سوی آموزش 
وپرورش نيز وضعيت مدرسه را بر اساس برنامه تعالی مورد 

بررسی قرار داده و امتيازات الزم را اعطا می كنند.
بــه گفته معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و 
پــرورش، در پايان گفــت: در نهايــت مدارس ممتــاز، از 
ســطح منطقه به اســتان و از اســتان به ســطح كشوری 
 راه پيــدا می كننــد و مــدارس برتــر مــورد تقديــر قرار 

می گيرند.

برخورد با واحد سبزی خرد کنی غیر بهداشتی در اصفهان 
بازرسان مركز بهداشت اســتان اصفهان يك واحد عرضه ســبزی و آبليموی 

غيربهداشتی را مهر و موم كردند.

مدارس »نشان استاندارد« می گیرند

مدير ملی طرح حفاظــت از تاالب های ايران بــا بيان اينكه 
می توان از وجود بيش از هزار تاالب در كشــور بهره برداری 
اقتصــادی كرد، گفــت: بازدهــی تاالب ها تقريبــا بيش از 
 ۱0 برابر جنگل ها و بيــش از ۲00 برابر اراضی كشــاورزی

 است.
ابوالفضل آبشت اظهار كرد: در حال حاضر بيش از ۵0 تعريف 

برای تاالب ها داريم و می توان تاالب را اين گونه معنا كرد كه 
آبگيرهای طبيعی يا مصنوعی هستند كه می توانند دائمی و 

فصلی، شور، شيرين يا نيمه شور باشند.
همچنين آب می تواند در تاالب ها ساكن يا جاری باشد؛ در 
نتيجه آنهــا مجموعه تاالب های درون خشــكی و مصنوعی 
محسوب می شوند كه شامل آب بندها و استخرهای آبياری و 

همين طور درياچه های پشت سد هستند.
وی افزود: ايــن تاالب هــا در حالت بيشــترين جذر يعنی 
وقتی ارتفاع آب كمتر از 6 متر باشــد، جــزو مناطق تاالبی 
محســوب می شــوند. تاالب ها به عنوان اكوسيســتم های 
بينابينــی نيز شــمرده می شــوند؛ يعنی می تواننــد آبی و 
خشكی باشــند كه اين موضوع، به همراه عمق كم و شرايط 
 خــاص تاالب ها، نوعی تنوع زيســتی بســيار غنــی ايجاد

 می كند.

بازدهی اقتصادی تاالب ها 1۰ برابر جنگل هاست
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پایداری  چاپ نخســت کتاب » لبنان قبل و بعد از ۳۳ روز « تالیف ســعید ابوطالب از سوی 
انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

کتاب » لبنان قبل و بعد از ۳۳ روز« منتشر شد

۱-   شهیدمحمود عبدالهی  فرزند مسیب از شهر اصفهان)منطقه تفحص شده فکه(
۲ -  شهید صفاحیدرماه  فرزند حسن از شهر اصفهان )عملیات رمضان(

۳- شهید مهدی صابری فرزند باقر از شهر درچه)منطقه تفحص ام الرصاص(
۴-  شهیدمحمدعلی کریمی معروف به حسین، فرزند عباس از شهر درچه ) منطقه تفحص 

شرهانی(
۵-شهید محمد تقی ملک احمدی فرزند احمد علی از شهر اصفهان

6- شهید محسن یادگاری  فرزند علی از شهر اصفهان )منطقه تفحص شده شرق دجله(
7- شهید منوچهر برزگرفرجی فرزند موال از شهر شاهین شهر )منطقه تفحص شده شرق 

دجله(
۸- شهید علیرضا نکونام فرزند محمد اسماعیل از شهر گلپایگان) منطقه تفحص ام الرصاص(

9- شهیدرسول محمدی فشارکی فرزند حسین از شهر اصفهان) منطقه تفحص فکه(
۱۰ - شهیدمصطفی اورکی شیرانی فرزند رمضان از شــهر اصفهان)منطقه تفحص شرق 

دجله(

زیر صخره جــان پناهی 
امن بود که حتی عراقی ها 
صــدای نواخــت من را 
می شــنیدند، اما کاری از 
دست شــان برنمی آمد. 
چون نه می توانستند پایین 
بیایند و نــه تیری بزنند و 
حتــی پرتــاب نارنجک 
هم کارســاز نبود...کمی 
که به عقب برگشــتم باز 
جان پناهی پیدا کردم و از 
آن زاویه ســنگرهای عراقی را دیدم. یک عراقی ایستاده بود و 

تکان نمی خورد. شانه چپش به سمت من بود.
قناسه را روی سنگ کاشتم و چشمم را از روی دوربین تا وسط سر 
عراقی روانه کردم. دستم روی ماشه بود که دیدم عراقی دستش 
را جلوی صورت به حالت قنوت گرفت!داشت نماز می خواند. تیری 

نزدیک پایش زدم. نماز را شکست و پرید داخل سنگر.
وقتی به تپه خط خودی برگشتم یکی از مسئول دسته ها به طعنه 

گفت: »تیرش را تو می اندازی، خمپاره اش را ما می خوریم!«
 * از کتاب خواندنی »وقتی مهتاب گم شد«

خاطرات علی خوش لفظ / نشر سوره مهر

شــب بود و من و علی 
آقا پشــت تویوتا شانه 
هــم چرت  به شــانه 
می زدیم تا برســیم به 
اهواز که نــاگاه صدای 
ترمز با نالــه یک حیوان 
 قاطی شد و چرت ما هم 

پرید.
علــی آقا خواســت به 
راننــده تشــر بزند که 
چشــمش بــه روباهی 

افتــاد کــه لنگ لنــگان البــه الی علــف ها رفــت و گم 
شــد.توی تاریکی بــا علی آقــا و راننــده، رد روبــاه را 
 می جســتیم؛ اما انگار آب شــده و رفته بود تــو زمین. باورم 

نمی شد.
صدای گریه علی، من و راننده را شرمنده کرد که از سوار شدن 
حرفی بزنیم.با حسرت می گفت: »با اون پای شکسته کجا رفته؟ 
اگه مادر باشه و بچه هاش منتظر، کی به بچه هاش شیر می ده؟« 

اینها را که می گفت، بغضش می ترکید.
شب از نیمه گذشته بود. بچه ها توی خط فاو منتظر علی بودند و او 

توی بیابان اطراف اهواز به دنبال یک روباه پا شکسته!

اسامی شهدای تازه تفحص شده استان 
اصفهان اعالم شد

 تیرش را تو می اندازی 
خمپاره اش را ما می خوریم!

روایت حماسه نابغه اطالعات عملیات، شهید علی چیت سازیان؛

آقای فرمانده به دنبال یک روباه

قاب روز

سردار احمد غالمی از فعاالن مبارزه با اشــرار قبل از دوران دفاع مقدس در کردستان 
و غرب کشــور بود. وقتی جنگ تحمیلی آغاز شد در عملیات های مختلف حضور فعال 
داشت و از فرماندهان حاضر در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس بود. بعد از آن 
به همراه شهید علیرضا موحد دانش و کاظم رستگار، به تاسیس لشکر ۱۰ سیدالشهدا)ع( 
همت گمارد و در این لشکر جانشین حاج کاظم رستگار فرمانده این لشکر بود. تا زمانی 
که او به شهادت رسید در این سمت فعالیت می کرد و بعد از آن تیپ ۱۱۰ خاتم االنبیاء 

را راه اندازی کرد و فرمانده این تیپ شد.
بعد از اتمام ۸ سال دفاع مقدس نیز یکی از معاونین عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران 
شد و تا زمان بازنشستگی در همین ســمت ماند. او حتی بعد از دوران بازنشستگی نیز 
در زمینه مقاومت و نشر ارزش های دفاع مقدس می کوشید. عضو هیئت امنای مجمع 
رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا)ع( شــد و در این مجمع فعال بود. وقتی بحث تجاوز 
تکفیری ها به کشورهای اسالمی و مردم مظلوم عراق و سوریه پیش آمد، به دلیل تجربه 
فراوانی که در امور رزم و فنون نظامی داشت، به عنوان مستشار نظامی به سوریه و عراق 
رفت و مسئولیت آموزش بخشی از نیروهای مقاومت را به عهده گرفت. در روز 9 شهریور 
ماه 9۵ بر اثر اصابت ترکش به سرش به کما رفت. چند روزی به علت همین عارضه در 

بیمارستان حلب در کما بود، تا اینکه سرانجام به مقام رفیع شهادت نائل شد.
سردار شهید مدافع حرم احمد غالمی، مدتی قبل از شهادتش دست نوشته ای را از خود 
به یادگار گذاشته و در آن چنین گفته است: »شــنبه، حلب، کاروانسرا، بعد از ۲۱ روز 
دوری از ایران دلم برای همه کس و همه چیز و تهران تنگ شده. خانواده که نگو و نپرس؛ 

بخصوص آرمیتای قشنگم و مهیار نازم و از همه مهم تر فاطی، یار قدیمی و با صفایم«

آخرین دل نوشته سردار مدافع حرم

به یاد سردار 17 ساله؛ 

یک مرد سرش هم برود، قول از یادش نمی رود
یک مرد ســرش هم برود، قول از یادش نمی رود. امروز این جمله را به من اثبات 
کردی، وقتی که پس از ســال ها، دوباره بازگشــتی. تو وفا داشتی؛ به عهدت، به 
میهنت، به مردمت. می دانی تمام مدت نبودنت، با چه ســختی هایی روز را شب 
و شب را صبح می کردم؟ ۳۵ ســال می شــد که تمام طول روز تنها تورا از خدا 
می خواستم و تنها نام تو، ذکر جاری بر لبانم شده بود. دروغ نمی گویم؛ به جایی 
رسیده بودم که گله می کردم، گله از نبودنت؛ آن زمان بود که تنها چیزی که در 

ذهنم تداعی می شد حرفت بود که می گفتی: »هیچ اتفاقی بی حکمت نیست«.
حکمتش را امروز می فهمم؛ امروز که بعد از ۳۵ سال دوباره بازگشتی؛ بازگشتی 
مردانگی ات را ثابت کنی و به همه بفهمانی که حرمت ناموس، ارزش خاک وطن 
و غیرت مردان، چیزی نیست که جوانان ما آن را به حراج بگذارند و دستی دستی 

آن را به چنگال های تیز ستمگران تقدیم کنند.
آمدی تا بفهمانی هرچند سال هاســت از دفاع مقدست از این مرزوبوم می گذرد 
اما هنوز هم خاک این وطن و ارزش هایش مقدس اند. امروز کشورت به استقبالت 
آمده؛ به استقبال تویی که ۳۵ سال پیش برای حراست از آن، خاکش را به مقصد 
ناکجاآباد ترک گفتی و قدم در میدان جنگ نهادی. اما حاال چه زیبا بازگشتی، چه 

بلند مرتبه! درود بر غیرتتان ای کبوتران بال گشوده دفاع مقدس!

زیر تابش نور آفتاب نشسته است. صدای  سما مطیعی
هق هق گریــه اش از دور به گوش می 
رسد. مسیرم را از سمت قطعه شهدای جاویداالثر به سمت قطعه 
شــهدای مدافع حرم عوض می کنم. نمی شود از این صدا و از این 
گریه ها به راحتی گذشت. مادر و دختری کنار مزار یکی از شهدای 
افغان مدافع حرم نشســته اند. مــادر بی صدا اشــک می ریزد و 
 دخترجــوان، با صدای بلنــد گریه می کنــد و زیرلب چیزهایی

 می گوید. کنارشان می نشینم.
چی شده؟!... دختر جوان ســرش را باال می آورد. صورتش خیس 
 اشک است.  دلش پر اســت. برای خالی شــدن، دنبال بهانه ای

 می گردد اما حرفی نمی زند. شاید هنوز اعتماد ندارد و می ترسد 
من هم کنایه ای، زخم زبانی چیزی نثارش کنم! اما دلش پرتر از آن 

است که تاب نگفتن داشته باشد: 
»مادرم با این حال مریض و پاهایی که توان راه رفتن را از او 
گرفته، این همه راه رفته آب آورده و برده تا روی قبر شهید 
تورجی زاده بریزد، آن وقت یک خانم ایرانی با لحن بدی به 

او گفته این آب را از کجا آوردی؟!
این را می گوید و باز می زند زیرگریه... دیگر نیازی به سوال پرسیدن 
نیست. آن قدر بغض دارد که نپرسیده، می شکند... درددل هایش را 
ادامه می دهد: » خانم آخه مگه ما افغانی ها آدم نیستیم؟ مگه 
ما غرور نداریم ؟ احترام نداریم؟ مگه ما چه گناهی کردیم 
که این طوری باهامون رفتار می شه؟ افغانی بدبخت تو کشور 

خودش عذاب می کشد، اینجا هم باید این طور...« 

به مادرشهید نگاه می کنم. پیر است و صورت مهربان و مظلومش 
پر از چین و چروک... دســت هایش الغر است و نشان از یک عمر 
سختی کشیدن و کارکردن دارد. دلش شکسته اما لبخند می زند. 
دخترجوان می خواهد نفرین کنــد اما مادر نمی گذارد: »نفرین 

نکن مادر...« 
دخترک اما شاکی است! حق هم دارد... می خواهد بداند به کدامین 
جرم و گناه، دل مادرش را شکسته اند: » مادرمن شهید خودش 
را رها کرده و رفته تا روی مزار شهید شما آب بریزد؛ آن وقت 
خدا را خوش می آید این طور دلش را بشکنند؟« نمی دانم چه 
جوابی باید به سوال هایش بدهم . قصه درد و رنج و مظلومیت افغان 
ها، مربوط به دیروز و امروز نیســت. سکوت می کنم تا حرف بزند 
شاید کمی آرام شود...» به خدا ما هم بنده خدا هستیم. شهید 
ما با شهید شما فرقی ندارد. این قدر به مسئوالن گفتیم 
جنازه شــهیدمان را بدهید تا ببریم افغانستان و خاکش 
کنیم اما اجازه ندادند. از وقتی برادرم شهید شده، با مادرم 
آمده ایم ایران و خانه خواهرم زندگی می کنیم . آواره شده 
ایم؛ چون دلمان می خواهد کنار شهیدمان باشیم . آوارگی 
فدای سرش! دلمان از این زخم زبان ها و کنایه ها می سوزد. 
ما را می بینند و می پرسند چقدر گرفتید که از جوان تان 
گذشتید؟ به خدا ما برای اعتقاد و عقیده مان جوان دادیم. 
اعتقاد ما به این راه و این مکتب بیشتر از بقیه نباشد، کمتر 
هم نیست. برادر من عاشــق امام حسین)ع( و حضرت 
زینب)س( بود. چهارسال در ســوریه جنگید. هروقت 

مرخصی می آمد، بند نمی شد و دلش به ماندن نبود و دوست 
داشت هرچه زودتر برگردد سوریه. آن قدر پاک و مهربان 
بود که همه فامیل عاشقش بودند. می گویند پول و خانه 
گرفتید. کدام پول و خانه؟ چهل روز است برادرم شهید 
شده و ما اینجا، سربار خواهرم شده ایم . پولی هم که قرار 
شده بنیاد شهید به عنوان حقوق به حساب بریزد، قبول 
نکردیم. به مادرم هم گفتم بگو ایــن پول را برای ما واریز 
نکنند. ما که در ازای خون شهیدمان پول نمی خواهیم. ما 
دلمان برای یک لحظه دیدنش لک زده. حاضرم همه عمر و 
جوانی ام را بدهم، فقط یک بار دیگر روی ماهش را ببینم...« 
می گوید از مادرش خواسته تا پولی که واریز می شود را نگیرند و یا 

اینکه به خانواده های مستحق و نیازمند بدهند.
تنها پسر خانواده بوده  و محبوب ترین فرد خانه و خانواده ای که 
پدرشان هم سال ها پیش در جریان جنگ های داخلی افغانستان 
به شهادت رسیده است. شهید که خواهرش اصرار دارد نامی از او 
نبریم، می گوید برادرش نان آور خانواده هم بود. وقتی پای دفاع از 

حرم به میان آمد، خانواده را به خدا سپرد و رفت... 
یــاد خاطراتش می افتــد؛ خاطره هایــی که با یــادآوری اش ، 
عذاب می کشــد. خاطره هایی که امانش را بریده اما پشــیمان 
 نیســتند. از راهی که شهیدشــان انتخاب کرد و رفت، پشیمان 

نیستند: 
»فدای ســر حضرت زینب)س(.« این را که می گوید، به یاد 
خوابی که دیده می افتد: » برادرم تازه شهید شده بود. خیلی 
بیقرار بودم. یک شــب خواب دیدم وارد گلستان شهدا 
شده ام. خانمی نشســته اند و چادر عربی بر سر دارند. 
صورتشان را نمی دیدم؛ پوشیده بود. من را که دید و علت 
گریه و بیقراری ام را پرســید، گفتم برادرم شهید شده. 
دلم برایش تنگ شده...گفت تو یک برادر از دست دادی 
 و من 3 برادرم را شــهید کردند...« از خــواب پریدم . بدنم 
می لرزید ... به هق هق می افتد. با گوشه چادر اشک هایش را پاک 
می کند و در همان حال ادامه می دهد: » به هیچ کدام از وسایل 
برادرم دست نزده ایم. همه چیز را همان طور دست نخورده 
نگه داشته ایم. لباس هایش در کمد است و ما جرأت نمی 
کنیم درب کمد را باز کنیم؛ نکند چشممان به لباس ها بیفتد. 

کفش هایش هم همین طور... دلمان برایش تنگ شده...« 
 گوشــی موبایلش را درمــی آورد. بــه گالری عکــس و فیلم ها 
می رود. پر از عکس و فیلم های برادرشهیدش است. با ذوق نشانم 
می دهد: » ببینید، این فیلم را وقتی لب هایش ترکش خورده 

بود، رفقایش گرفته اند.«
ترکش در لب پایینی اش فرورفته و یکــی از هم رزمانش تالش 

می کند با موچین، ترکش را دربیاورد. دونفر دیگر هم مشــغول 
فیلم برداری و کمک به رزمنده ای هســتند کــه بادقت و تالش 
فراوان مــی خواهــد ترکــش را درآورد. حتی تماشــای فیلم، 
 حســی از رنج و درد را القا می کند. با خودم می گویم چه دردی 
می کشد! ولی شهید لبخند می زند. هیچ واکنشی که حکایت از 
درد داشته باشد، نشــان نمی دهد. یاللعجب! لب هایش پرازخون 

شده و انگار نه انگار... 
به خواهرش نگاه می کنم. دلش شکسته اما مقاوم و خودساخته 
است. می گوید در افغانستان پزشــک داروخانه بوده. دلش برای 
سرزمینش تنگ شده اما نمی تواند از برادرش جدا شود: » هرروز 
از ظهر با مادرم می آییم اینجا و تا حدود غروب همین جا 
می مانیم. زیر این آفتاب داغ، دلم نمی آید سنگ مزار برادرم 
بسوزد. آب می ریزیم که خنک شود. سنگ مزار بقیه شهدا 
را می شوییم و گلدان ها را آب می دهیم. اینجا که هستیم، 
آرامیم. از اینجا که می رویم، دلمان قرار ندارد تا فردا که 

دوباره برگردیم.« 
دل دل می کنم که بپرسم یا نه. دســت آخر دل به دریا می زنم و 
نحوه شهادت برادرش را می پرسم. می گوید برادرش در تانک بوده 
که تانک را می زنند و از او تنها یک دست و دوپا می آورند. همین! به 
شهید کناری اشاره می کند و دوباره یادش می آید که از زخم زبان 
ها بگوید: » خانم! این شهید را می بینید؟ سرش را از تنش 
جدا کردند. می گویند این شهدا پول می گیرند و سوریه 
می روند. آخر چقدر پول باید بگیرند که ارزش این گذشتن 
از جان و جوانی و خانواده را داشته باشد؟ چرا این قدر دل 
ما را می شکنند و این قدر بی انصافی می کنند؟ چرا نمک 
به زخم ما می پاشند؟ توروخدا شما به مردمتان بگویید این 

پاره های تن ما به خاطر پول به سوریه نرفتند...«
مادر شهید از جا بلند می شود. چشم هایش خیس شده. می رود 
که آب بیاورد. کم کم وقت رفتن اســت و دل کندن سخت تر از 
همیشه شده. قرار است روز بعد همراه با کاروانی از خانواده شهدا 
 به زیارت امام رضا)ع( بروند. اســم امام رضــا)ع( که می آید، آرام 
می شود. می گوید امام رضا)ع( قرار دل بیقرار ماست؛ می رویم که 

کنارش قرار بگیریم. 
هوا تاریک شــده، وقت اذان است. بلند می شــوند که به سمت 
 مســجد بروند. دلم به درد آمده اســت. دم رفتن از مادرشــهید 
می پرسم کربال هم رفته اید؟ آهی می کشد و جواب می دهد که 
۱۵ سال پیش رفته و دیگر توفیق زیارت پیدا نکرده است. می گوید 
آرزو دارد یک اربعین به زیارت برود... دخترجوان هم همین آرزو 
را دارد. قرار است بروند پیش امامی که اربعینی ها جواز قدم زدن 
کنار قدم های جابر را از او می گیرند. می گویم از امام رضا)ع( برات 
کربالی اربعین را بگیرید... مادرشهید افغانی مدافع حرم بغض می 

کند: »یا امام غریب...« 
رفتنشــان را نظاره می کنم . کنار شهیدشان می نشینم . به قاب 
عکس شهید نگاه می کنم. لبخند می زند. یاد نوحه حاج محمود می 
افتم. دلم هوس شنیدن چندباره می کند. موبایلم را درمی آورم. 

نیم ساعتی تا اذان مغرب باقی مانده است... 
گلم! ای از علی مددگرفته/ دلم یه جوری بد گرفته / از اونایی که هی 

می پرسن/ شهیدتون چقدر گرفته / شهیدتون چقدر گرفته ؟!...
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خانواده شهدای مظلوم تیپ فاطمیون، از نامهربانی ها و زخم زبان ها گالیه دارند؛

شهیدتون چقدر گرفته؟!
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پدیده لیگ در فصل پانزدهم شاگرد دایی شد
مهدی ترابی، بازیکن خوش آتیه و جوان تیم ملی کشور که در فصل پانزدهم عنوان پدیده لیگ 
برتر فوتبال کشور را به خود اختصاص داده بود  با عقد قرارداد رسمی دو فصل دیگر در ترکیب 

تیم فوتبال بزرگساالن سایپا حضور خواهد داشت. 

فایننشــال تریبون در گزارشــی به موضوع فرار مالیاتی دو باشگاه 
پرطرفدار ایرانی و ورود بازرسان AFC به 
این پرونده پرداخته و تاکید کرده که 
این موضوع می تواند دردسرهای 
فراوانی برای فوتبال باشــگاهی 
ایران و اســتقالل و پرسپولیس 

ایجاد کند.
کنفدراســیون فوتبال آسیا این 
هفته  خبری نگــران کننده برای 
اهالی فوتبال ایران داشت. بازرسان 
این نهاد وارد ایران شده اند تا جست وجوی 
 دقیقی از اسناد و مدارک دو باشگاه بزرگ ایرانی یعنی پرسپولیس 
و استقالل داشته باشند که عمده تمرکز آنها مربوط به بدهی های 

گسترده دو باشگاه است.
AFC تاکید کرده که باشــگاه های فوتبال نباید بدهی عقب افتاده 
داشته باشــند. در غیر این صورت حق شــرکت در لیگ قهرمانان 
آســیا را نخواهند داشــت. این چیزی بود که تاکنون باشگاه های 
ایرانی توانســتند خــود را از آن پنهان کــرده و از محرومیت فرار 
 AFC کننــد و خودشــان را به عنــوان باشــگاه های ســودده به 

نشان دهند.
اکنون اقدام جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا کار باشگاه های ایرانی را 
سخت خواهد کرد؛ چرا که قرار است بدهی های مالیاتی این دو باشگاه 

نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

بازرسان AFC در ایران به دنبال باشگاه های بدهکار؛

 خطر حذف از لیگ قهرمانان
 بیخ گوش استقالل و پرسپولیس

ســرمربی تیم فوتبال نفت تهران به درخواســت یکی از مدافعان 
فوتبال ایران برای حضور در نفت  تهران پاسخ 

منفی داد.
با توجه به اینکه تیــم فوتبال نفت  
تهران فعالیتش در نقل و انتقاالت 
را دیرتر از سایر تیم ها آغاز کرد، 
بســیاری از بازیکنان دوســت 
دارند به این تیم ملحق شــده تا 
هم در تهران بماننــد و هم اینکه 
 در لیــگ قهرمانــان آســیا حضور 

پیدا کنند.
از طرفی، حضور علی کریمی هم باعث شــده تــا این تیم جذابیت 
خاصی بــه خــودش بگیــرد. در این زمینــه، بد نیســت بدانید 
که 2 تــن از مدافعان سرشــناس که تــا یکی دو ســال پیش در 
یکی از تیم هــای پرطرفدار حضور داشــتند و ســتاره این تیم ها 
بودند، به علــی کریمی پیغام دادنــد که حاضرند بــا مبلغ کم به 
 عضویت این تیم در بیایند، اما ســرمربی نفت تهران پاســخ منفی 

داده است. 
این مدافعان سرشناس هنوز منتظر هستند تا شاید بتواند به عضویت 

نفت در بیایند.

 پاسخ منفی کریمی
 به مدافعان سرشناس!

نشست مشترک هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان  
و هیئت جودوی استان جهت هماهنگی به منظور  مراسم تجلیل از 
جناب آقای حمید رضا سجادی فر، قهرمان ارزنده جودوی کارگران 

جهان و استان اصفهان برگزار شد.
نشست مشــترک مســئوالن جودوی کارگران و هیئت جودوی 
استان  روز یکشــنبه مورخه 96/4/25 در محل باشگاه کارگران 
استان اصفهان برگزار شد. در این نشست که با حضور جناب آقای 
شــیرانی، رییس محترم هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان 
اصفهان،جناب آقای قربانی مسئول محترم انجمن جودوی کارگران 
اســتان اصفهان و جناب آقای طبایی دبیر محتــرم هیئت جودو 

استان اصفهان برگزار شد،مقرر گردید:
-  مراســم تجلیــل از قهرمان ارزنده جودوی اســتان و کشــور، 
جناب آقای ســجادی فر، دارنده مــدال طالی بــه اضافه 100 
کیلوگــرم رقابت هــای جهانی کارگــران در کشــور لتونی، روز 
 یکشنبه مورخه 96/5/1 در محل باشگاه کارگران استان اصفهان 

برگزار شود.
- برگزاری دوره های مربیگری ،داوری و ارتقای کمربند در استان 
اصفهان به صورت منظم و با برنامه ریزی مدون به میزبانی هیئت و 

اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان صورت گیرد.
- بررســی و ارائه راهکار جهت پایه گذاری لیگ جودوی کارگران 

استان اصفهان  و نحوه  راه اندازی لیگ جودوی کارگران کشور .
جناب آقای شــیرانی، رییس محترم هیئــت و اداره امور ورزش 
کارگران اســتان اصفهان از جامعه بزرگ این رشــته با ســابقه 
درخواست کرد تا در کنار هم به موفقیت جودو استان اصفهان در 
عرصه های ملی و بین المللی اندیشیده و این هیئت را برای رسیدن 
به اهداف خود که همان عزت و داشتن جایگاهی رفیع در صحنه 

ورزش کارگری است یاری دهند.
رییس محترم هیئت و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان 
در ادامه ســخنانش بر ظرفیت و پتانسیل اســتان اصفهان اشاره 
کرد و اظهار داشــت می توان با به کار گیری درســت و صحیح از 
ظرفیت های موجود جودوی کارگران را بیش از پیش گسترش داد 

و آینده روشنی را ترسیم کرد.

برگزاری نشست مشترک هیئت و 
اداره امور ورزش کارگران اصفهان

منهای فوتبال

سید محمد موسوی:

اگر مجبور شوم از لیگ 
والیبال ایران می روم

سید والیبال مثل همیشــه مورد توجه است. در ادامه 
بخش هایی از صحبت های موســوی در مورد وضعیت 

فعلی ورزشی اش را می خوانید:
 درست است که از باشــگاه هالک بانک ترکیه 

پیشنهاد داری؟
هالک بانک از یک ماه پیش پیشنهادش را مطرح کرد، 
اما رسانه ای نشده بود و نمی دانم از کجا درز کرده است.

رفتن یا نرفتن من بستگی به شرایط باشگاه بانک سرمایه 
دارد؛ چراکه من قرارداد دوساله با سرمایه دارم و از طرفی 
دوست دارم در ایران بازی کنم، مگر اینکه مجبور شوم. 
فعال هم فرصت خواسته ام تا با باشگاه سرمایه صحبت 
کنم. باید ببینم شرایط چه جوری است. اگر خوب باشد 

مثل سال های قبل در لیگ ایران بازی می کنم.
ظاهرا مدیرعامل باشگاه سرمایه مخالف رفتن 

شماست؟
من به خاطر قرارداد دوســاله با باشگاه باید برای رفتن 
رضایت نامه بگیرم. از طرفی حاال که میالد هم به لهستان 
می رود، باشگاه نمی خواهد بقیه بازیکنانش را از دست 
بدهد. هر اتفاقی قرار اســت بیفتد باید در فصل نقل و 

انتقاالت رخ دهد.
وضعیت زانویت نگران کننده نیست؟

زانویم کمی مرا نگران کرده و اگر شرایط اینطور باشد، 
باید فکر دیگری کنم. شرایطم اصال مساعد نیست. من 
حتی در بازی نیمه نهایی و فینال باشگاه های آسیا هم 
فشــار صد درصد نیاوردم اگر کمی بیشتر فشار بیاورم 
 درد می گیرد و شــرایطم را برای پرش سخت می کند. 
در حالی که من دفاع وسط هستم و شرایط پستم طوری 

است که در لحظه باید تصمیم بگیرم. 
والیبال ورزش صدم ثانیه است و با این درد شاید فوتبال 
بازی کنم، اما حداکثر حرکت را نمی توانم انجام دهم و 
باعث می شود کمی در دفاع و حمله جا بمانم و سرعتم 

کم شود.
منظورت از تصمیم دیگر یعنی اینکه تیم ملی را 

کنار بگذاری؟
تیم ملی دوست داشتنی است و وقتی این همه هوادار 
تیم را رصد می کنند دوست دارم بازی کنم، اما دوست 
دارم در شرایط خوب بازی کنم. مردم تا حدودی مرا در 
شرایط خوب دیده اند، اما افت 30، 40 درصدی هواداران 
را اذیت می کند. همین موضوع خــودم را هم به خاطر 
بازخوردهایی که می گیرم اذیتم می کند ولی چاره ای 
نیست. اگر شرایط بهتری پیش آید به تیم ملی کمک 

می کنم؛ امیدوارم بهتر شود. 

با وجود اینکه ستاره خط حمله ایران قرارداد جدیدی با باشگاه روسی امضا 
کرد، اما این بازیکن همچنان سوژه اول اطراف اردوی التزیو برای انتقال به 

پایتخت ایتالیا قلمداد می شود.
از چند هفته قبل گمانه زنی ها در خصوص انتقال قریب الوقوع ســردار 
آزمون به ســری A ایتالیا و پوشــیدن پیراهن التزیو با گزارش مفصلی 
در روزنامه معتبر کوریره دلو اسپورت آغاز شــد و در این مدت به یکی از 

سوژه های داغ بازار تابستانی فوتبال ایتالیا تبدیل 
شد به خصوص که بعد از سال ها با قدرت گرفتن 
باشگاه های این کشور در مباحث مالی شاهد نقل و 
انتقاالت جالب توجهی میان هفت خواهران)باشگاه 
های معروف و محبوب سری A( بودیم.در شرایطی 
که ســردار با پایان یافتن دعاوی میان دو باشگاه 
روسی روستوف و روبین دوباره سر از شهر کازان 
درآورد و قرارداد جدید با مدیران باشــگاه روبین 
امضا کرد تا همچنان شاگرد قربان بردی اف باقی 
بماند، اما باز هم رسانه های ایتالیایی پروسه انتقال 
این مهاجم گلزن به باشــگاه محبوب شهر رم را 

به عنوان ســوژه ای جذاب مدنظر قرار داده و این بار مدعی شدند التزیو 
پیشنهاد خود برای خرید مهاجم اول تیم ملی ایران را تا سقف 18 میلیون 

یورو افزایش داده است.
صفحه 16 روزنامه کوریره دلو اســپورت  با تصویری از سردار آزمون در 
جشــن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روســیه بسته شده است.

کوریره دالاسپورت  در صفحه 16 خود که اختصاص به اخبار باشگاه التزیو 

داشت، نوشت:» سردار آزمون همچنان گزینه اول در مارکتینگ تابستانی 
باشگاه الجوردی پوش پایتخت ایتالیا قرار دارد تا جایی که نماینده های 
التزیو در مذاکراتی که با مدیربرنامه و پدر سردار داشتند پیشنهاد خود را 
تا سقف 15 میلیون یورو افزایش داده و با گنجاندن بند پاداش سه میلیون 
یورویی حاضر به پرداخت رقمی گزاف برای کشــاندن مهاجم 22 ساله 

ایرانی به رم شدند.
در این گزارش آمده است:» التزیو بعد از فروش چند بازیکن خود از جمله 
لوکاس بیلیا آرژانتینی به باشگاه میالن حاال بودجه ای کالن در حساب خود 
برای خریدهای جدید دارد که بعد از ورود لوکاس لیوا برزیلی از لیورپول 
سران التزیو روی خرید سردار به عنوان بمب نقل 
و انتقاالتی خود برای برطرف کردن ضعف گلزنی 
تمرکز کرده و پیش بینی می شود این پروسه تا یک 
هفته آینده با پاسخ مثبت آزمون و باشگاه روسی به 

نتیجه برسد.«
کوریره دلو اســپورت یکــی از معــروف ترین و 
پرتیراژترین روزنامه های ورزشــی کشور ایتالیا 
محسوب می شود که فوتبال دوستان این کشور 
صبح خود را با خواندن این روزنامه آغاز می کنند 
و قرار گرفتن سردار آزمون در بین سوژه های داغ 
نقل و انتقاالتی تابستان 2017 سری A باعث شده 
فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری مورد توجه 
ایتالیایی ها و طرفداران دومین تیم بزرگ پایتخت قرار بگیرد. بازیکنی که 
با توجه به امضای قرارداد با روبین کازان بر اساس قوانین نقل و انتقاالتی 
فیفا می تواند در همین تابستان و پنجره نقل و انتقاالتی راهی ایتالیا شود تا 
پیراهن التزیو را به عنوان گران ترین بازیکن آسیایی این فصل برتن کند تا 

ایران دوباره در سری A نماینده ای داشته باشد.

حاشیه روز
آبی های پایتخت ایتالیا همچنان به دنبال آزمون؛

پیشنهاد دیوانه وار التزیو برای استخدام سردار

قاب روز

 کری خوانی جالب اصفهانی ها 
برای استقالل و پرسپولیس

هواداران سپاهان در نمایشگاه عکس یاران ســپاهان با رونمایی از کیکی جالب به استقبال لیگ 
هفدهم رفتند!

داسـتان میزبانی ایـران بـرای مسـابقات شـطرنج قهرمانی 
زنـان جهـان، بدهـی بـه جامانـده از ایـن رقابـت هـا بـرای 
فدراسـیون ایران و خطر تعلیق  از سـوی فدراسیون جهانی 
)فیده( نه تنهـا هنوز تمام نشـده بلکـه هیچ مقام مسـئولی 
هم تا بـه امروز بـرای خوش بـودن پایـان آن اقدامـی انجام 

نداده اسـت. 
از مجموع سـه میلیارد تومانی کـه برای میزبانی مسـابقات 
شـطرنج زنان جهان در تهران برآورد شـده بـود، 180 هزار 
دالر بدهی بـه جامانده اسـت. این میـزان بدهی کـه حدود 
500 میلیون تومـان می شـود، یک بار شـطرنج ایـران را تا 
پـای تعلیق پیـش بـرد، اما با وسـاطت نایـب رییـس ایرانی 
فیده، سـایه ایـن تهدید بـه صورت موقـت از شـطرنج ایران 
برداشـته شـد؛ البته برای شـطرنج ایران مهلـت دوماهه ای 
جهت تسـویه حسـاب مالی در نظر گرفته شـد. ایـن مهلت 

دو ماهه امـروز تمام می شـود. 
قرار بـود بدهـی 180 هـزار دالری شـطرنج ایـران طی این 
مـدت دو ماهـه در سـه قسـط 60 هـزار دالری پرداخـت 
شـود، امـا تا 

به امـروز هیچ بخشـی از ایـن بدهی به حسـاب فیـده واریز 
نشـده و این یعنـی تعلیق شـطرنج ایـران؛ مگر اینکـه مبلغ 
بدهی به طـور کامـل در اختیار فیـده قـرار بگیرد یـا اینکه 
فدراسـیون ایـران بتواند با رایزنـی مهلت دوبـاره ای از فیده 

بـرای تسـویه حسـاب مالـی بگیرد. 
شـطرنج ایـران دومـاه فرصت داشـت تـا مبلغ بدهـی خود 
را بـه صورت قسـطی به حسـاب فیـده واریـز کنـد، اما طی 
ایـن مـدت ایـن واریـزی حتـی بـه صـورت حداقلـی هـم 
انجـام نشـد؛ چراکه اوال  فدراسـیون شـطرنج بودجـه کافی 
بـرای تامین هزینـه بدهی 180 هـزار دالری نداشـت، دوما 
اسپانسـر مسـابقات زنـان جهـان بدعهـدی کـرده و هنـوز 
پولی بابت قـراردادی که بـا فدراسـیون برای ایـن رقابت ها 
داشـت، پرداخت نکرده اسـت و در آخر اینکه وزارت ورزش 
هیچ کمـک مالـی جدیـدی بـرای پرداخـت این بدهـی به 

فدراسـیون نداشـت. 
بـه گـزارش مهـر، همـه اینها دسـت بـه دسـت هـم داده تا 
شـطرنج ایـران خـود را نزدیـک تـر از همیشـه بـه تعلیـق 
ببیند. امـروز مهلت شـطرنج ایران تمـام می شـود و اگر در 

ایـن فاصله مانـده بدهی فیـده تامین نشـود، شـطرنج ایران 
تعلیـق خواهـد شـد، امـا ایـن موضـوع ظاهـرا بـرای هیـچ 
مسـئولی قابـل توجه نبـوده کـه اقـدام بـه انجـام کاری در 

جهـت جلوگیـری از آن کنـد.
حتـی مسـئوالن وزارت ورزش کـه البتـه پیـش از این یک 
میلیـارد و هشـتصد میلیون تومـان بابت میزبانی مسـابقات 
زنان جهان به فدراسـیون شـطرنج کمک کـرده بودند، طی 
هفته های گذشـته بارها مدیریـت شـطرنج در میزبانی این 
رقابـت هـا را زیـر سـوال بردنـد و در آخر هـم اعـالم کردند 
کمـک مالـی جدیـدی بـه فدراسـیون نخواهند داشـت، اما 
آیا ایـن امکان هـم وجـود نداشـت تـا از محل بودجـه خود 
فدراسـیون، مبلغـی به فدراسـیون داده شـود تـا از آن برای 

تسـویه حسـاب مالی با فیده اسـتفاده شـود؟
در هر صورت شـطرنج ایران در بحرانی ترین شـرایط ممکن 
به سـر می برد با این حال همه دسـت روی دسـت گذاشـته 
و منتظر هسـتند تـا در پایـان مهلـت دوماهه تعیین شـده 

کـه امروز تمـام می شـود، تعلیـق آن را 
شـاهد باشند!

مهلت فیده امروز تمام می شود؛

شمارش معکوس برای تعلیق شطرنج ایران
مهلــت دوماهــه فدراســیون شــطرنج بــرای تســویه حســاب بــا فیــده امــروز بــه پایــان مــی رســد ایــن در حالــی اســت کــه ایــن فدراســیون تــا 

به امروز هیچ بخشی از بدهی 1۸0 هزار دالری خود را پرداخت نکرده است.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران می گوید تصمیمی برای خداحافظی از 
فوتبال ندارد.

آندرانیک تیموریان شاید سرشناس ترین بیرون مانده فوتبال ایران در فاصله 10 
روز تا شروع لیگ باشد. تیموریان که فصل گذشته پیراهن ماشین سازی و نفت 
تهران را بر تن کرده، در این باره می گوید: در فصل گذشته سال خوب و بدی را 
داشتم. در ماشین سازی شرایط مورد عالقه من ایجاد نشد، اما در نفت تهران 
شرایط خوبی داشتم. شاید اگر بازی های این تیم پخش می شد، مخاطبان نیز 
متوجه این موضوع می شدند، اما ما در نهایت به عنوان قهرمانی جام حذفی 

رسیدیم و با پایان فصل با سلیقه مربیان نفت تهران را ترک کردم.
عدم امضای قرارداد تیموریان با تیم جدید باعث شده تا شایعاتی پیرامون 

خداحافظی او منتشر شود. شایعاتی که البته آندو آنها را از اساس کذب می داند 
و درباره آن می گوید: ضمن احترام به تمامی رسانه از آنها می خواهم از انتشار 

خبر بی منبع خود داری کنند. من حاضر هستم و اگر فردی سوالی دارد، از خود 
من مطرح کند. نمی دانم چرا برخی این خبر بی اساس را منتشر کرده اند، اما 

من تصمیمی برای خداحافظی ندارم و در صورتی که این اخبار کذب تکرار 
شود، برخالف میل باطنی ام مجبور می شوم از طریق مراجع قضائی این 
شایعه سازی ها را پیگیری کنم.تیموریان در پایان درباره آخرین شرایط 
خود در فصل آینده فوتبال ایران می گوید: هنوز فصل نقل و انتقاالت 
به پایان نرسیده و طی روزهای آینده تصمیم نهایی خود را برای انتخاب 

تیم اعالم خواهم کرد.

 واکنش آندو 
 به شایعه  

 خداحافظی
 از فوتبال

امانوئل آدبایور، مهاجم ســابق رئال مادرید، ادعا کرد که برادرش باعث 
شده که این باشگاه قرارداد او را تمدید نکند.

او که اکنون برای باشگاه ترکیه ای استانبول باشاک شهیر بازی می کند، 
ادعا کرد که دلیل انصراف باشــگاه رئال از تمدید قــراردادش، نامه ای 
بود که برادرش به این باشگاه نوشت.آدبایور به بی بی سی گفت:» من 
هر کاری می توانســتم انجام دادم تا در رئال بمانم، اما به خاطر برادرم 
نتوانستم آنجا بمانم زیرا او نامه ای رســمی از طرف خانواده آدبایور به 
باشگاه نوشت و از آنها خواست که من را نگه ندارند. من در رئال نماندم 
زیرا آنها نخواستند من بمانم.« آدبایور همواره رابطه سردی با خانواده اش 
داشت و حتی زمانی ادعا کرد که برادرانش از او دزدی می کنند و تنها 

زمانی که به پول نیاز دارند، با او تماس می گیرند.

مالک قطری پاری سن ژرمن فرانسه برای خرید نیمار از بارسلونا دستور 
اکید داده است. مبلغ خرید نیمار به صورت کارشناسی شده حداکثر 85 
میلیون یورو است که پیشــنهاد پاریس 105 میلیون یورو عنوان شده 
است. مبلغ مربوط به فسخ قرارداد وی نیز معادل 14 میلیون یور است 
که مالک قطری باشگاه پاریسی مدعی اســت این رقم را نیز به عنوان 
هدیه نقدا به وکیل نیمار تحویل می دهــد.در چنین حالتی فقط یک 
چیز می تواند مانع انتقال نیمار شود و آن این که خود نیمار نخواهد به 
این انتقال تن بدهد.باشگاه بارسلونا تالش پاریس برای خرید نیمار را 
البته چندان جدی نگرفته و شاید در این خصوص حق داشته باشد؛ چرا 
که برای جبران فصل بد گذشته خود نیاز به 

حضور این ستاره برزیلی خواهد داشت.

آدبایور:برادرم باعث شد 
رئال با من تمدید نکند

 دستور اکید خلیفه 
برای خرید نیمار خبر

اتفاق روز

پاسخ روز
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گردشگری، سیاحت یا توریسم و نیز جهانگردی به طورکلی 
به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود؛ هر چند در 
سال های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می شود که شخص به 
واســطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی 
که گردشــگری می کند، گردشگر، ســیاح یا توریست گفته 
می شــود. واژه گردشــگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه 
متوسط اقدام به مســافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم 
توانایی مالی بیشــتری پیدا کردند و عمرشان طوالنی تر شد، 

این امر ممکن شد.
اغلب گردشــگرها بیش از هر چیز به آب و هــوا، فرهنگ یا 
طبیعت مقصد خود عالقه مند هســتند. ثروتمندان همیشه 
به مناطق دوردست سفر کرده اند، البته نه به صورت اتفاقی، 
بلکه در نهایت به یک منظور خاص؛ به طور مثال برای دیدن 
ساختمان های معروف و آثار هنری، آموختن زبان های جدید 
و چشیدن غذاهای متفاوت. گردشگری سازمان یافته امروزه 

یک صنعت بسیار مهم در تمام جهان است.
با دقت در ســفرنامه هایی که به جای مانده، بــه این نتیجه 
می رسیم که آنچه از قرن نهم تا قرن چهاردهم میالدی وجود 
دارد، سیاحت مسلمانان است به کشورهای خاورمیانه و خاور 
دور مانند ژاپن و آفریقا و اروپا. جهانگردان مســلمان گزارش 

سفر خویش را در کتاب های جغرافیایی یا تحقیقات تاریخی 
و عقیدتی ارائــه داده اند و در ایــن دوران خبری از رفت وآمد 
سیاحان اروپایی و مردمان غرب مسیحی نیست؛ گویا آنان هیچ 
عالقه ای به گردشگری نداشته اند.گاه گاهی به یک جهانگرد و 
تاجر یهودی غربی در بالد شرق برمی خوریم. از قرن پانزدهم 
به بعد، به ویژه در قرن هفدهم می بینیم که جریان گردشگری 
به طور دقیق به عکس جریان یافته است. جهانگردان مهم را 
غربیان تشکیل می دهند که به سرزمین های شرق روی آورده 
و گزارش های گوناگونی از آداب، میراث فرهنگی، شیوه های 
حکومتی، اجناس و محصوالت شهرهای اسالمی ارائه داده اند 
و خبری از جهانگردان مسلمان نیســت و یا اگر رحله هایی 
وجود دارد، در محدوده ســفر حج و از منطقه ای اسالمی به 

منطقه ای دیگر است.
منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان در این 
رابطه اظهار داشت: آینده اصفهان و شهروندانش به گردشگری 
وابسته است. مدیریت شــهر اصفهان با یک بحران درآمدی 
روبه روست که اگر چاره ای برای درآمد پایدار شهری اندیشیده 
نشود، مطمئنا قبل از اینکه با بحران داعش و آب روبه رو شویم 

شهر اصفهان از نظر درآمدی به فروپاشی سریع می رسد.
نصیر ملت در نشست امضای تفاهم نامه کمیسیون گردشگری 

و برند اتاق بازرگانی اصفهان با ســازمان تاکســیرانی برای 
آموزش رانندگان تاکســی های عمومی در مورد گردشگری 
اظهار کرد: نباید کلمه گردشگری را شعاری کنیم، متاسفانه 
امروز بحث گردشگری و صنایع دستی شعاری شده است و هر 
نهاد و مجموعه ای که می خواهد ســرگرمی ایجاد کند سعی 

دارد در خصوص گردشگری و صنایع دستی صحبت کند.
وی افزود: آینده اصفهان و شهروندانش به گردشگری وابسته 
اســت. امروز مدیریت شــهر اصفهان با یک بحران درآمدی 
روبه روست که اگر چاره ای برای درآمد پایدار شهری اندیشیده 
نشود مطمئنا قبل از اینکه با بحران داعش و آب روبه رو شویم 
شهر اصفهان از نظر درآمدی به فروپاشی سریع می رسد و برای 
جلوگیری از این بحران باید گامي عظیم برداشت که مهم ترین 

اقدام حرکت به سمت گردشگری است.
این منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: گردشگری باید به یک بحث حیاتی برای همه شهروندان 
اصفهانی بدل شــود، ما نیازمند این باور هستیم که تنها راه 
نجات اصفهان گردشگری اســت. اگر این باور نهادینه نشود 
و اگر در راستای این باور حرکت نکنیم مطمئنا نمی توانیم از 

گردشگری نتیجه بگیریم.
ملت تاکید کرد: باید یک فعالیت علمی انجام شود و بر اساس 
آن اگر قرار باشد فضای اصفهان به سمت پذیرش گردشگری 
برود همه شــهروندان از این میزان ارتقای کیفیت در زندگی 
بهره مند می شوند؛ باید همه شهروندان را به یک درک درست 

برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم آینده را تضمین کنیم، 

باید گردشگری را مورد توجه قرار دهیم.
تنها  گردشگری؛ 

راه نجات اصفهان
فریده روشــن، منتخب 
پنجمین دوره شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان 
اظهار کرد: تنها راه نجات 
اصفهان گردشگری است. 
ســرمایه گذاری مبحث 
جدی شهر اصفهان است 
که طبق آمار ارائه شده، 
به انــدازه بودجه شــهر 
اصفهان ســرمایه گذاری 
در شــهرداری رخ داده 

است.
وي تصریــح کــرد: در 
مباحــث گردشــگری 
نیازمند اتاق فکر هستیم. 
در اتاق بازرگانی اتاق فکر 
خوبی وجــود دارد و باید 
تالش کنیــم از ظرفیت 
روســتاها و مکان هــای 

سنتی در بحث گردشگری استفاده شود.

فاز اول پردیس شرق اصفهان آماده بهره برداری است
مهدی جمالی نژاد،شــهردار اصفهان گفت: فاز اول پردیس شرق اصفهان یا همان بوستان 
اشراق شامل درختکاری، فضای سبز، تاسیســات زیربنایی، آماده شده است و به زودی به  

بهره برداری می رسد.

خبراخبار

با مسئوالن

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان:

گذاشتن پسماندها خارج از 
زمان مقرر، پیگرد قانونی دارد

مدیر امور حقوقی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
متاســفانه به تازگی مردم از قراردادن پسماندها خارج 
از زمان تعیین شــده توســط عده ای از شــهروندان 
گالیه مند هســتند؛ چرا که با توجه بــه گرمای فصل 
تابستان مشکالتی را برای شهر و شهروندان ایجاد می 
کند، گفت: طبق قانون شــهرداری ها بیرون گذاشتن 
پسماندها خارج از زمان مقرر و تقویم زمانی تعیین شده 
بخصوص قراردادن در جلوی درب منزل همســایه ها، 
تخلف محسوب می شــود و پیگرد قانونی دارد.مسعود 
حیدری تصریح کرد: طبق قانون مدیریت پســماندها 
مصوب ســال ۸۳، تمام تولید کنندگان پسماندها اعم 
از مردم باید پسماندهای خود را طبق تقویم زمان بندی 
مقرر بیرون قراردهند و در غیر این صورت طبق همین 
قانون پرونده تخلف آنها به مراجع قضائی ارسال می شود 
و محکوم به جزای نقدی خواهند شــد. حیدری تاکید 
کرد: شهروندان باید توجه کنند که پسماندهای خود را 
در زمان های مقرر از منزل بیرون قرار دهند و نکته دیگر 
اینکه مواردی از جمله اقالم بازیافتی را به عنوان پسماند 
بیرون قرار ندهند. وی با اشــاره به اینکه در هر منطقه 
فردی مخصوص پیگیری این تخلفات و تشکیل پرونده 
مشغول فعالیت اســت، افزود: مردم چنانچه در منطقه 
خود با چنین مشــکلی رو به رو شــدند و قصد گزارش 
تخلف را داشتند می توانند با شماره ۱۳۷ تماس بگیرند تا 

خدمات شهری منطقه، موضوع را پیگیری کند.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان:

باغات آلبالو ۱۲۲هکتار بار داد
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان اظهار داشــت: از اواســط خردادماه برداشت 
آلبالو در سطح استان اصفهان آغاز شد که تاکنون نیز 
ادامه دارد.احمدرضا رییس زاده با اشــاره به یک هزار 
و ۲۷ هکتار از باغات بارور اســتان اصفهان، ادامه داد: 
پیش بینی می شــود میزان تولید این محصول امسال 
به بیش از شش هزار و ۵۰۰ تن برســد که این میزان 
نسبت به میزان تولید ســال گذشته ۱۴درصد افزایش 
خواهد داشت. وی با اعالم اینکه از سطح یک هزار و ۱۴۹ 
هکتاری باغات آلبالو در استان، ۱۲۲هکتار آن بار داده 
است، از برداشت دو هزار و ۳۰۰ هکتار سیب گالب در 

استان اصفهان خبر داد.

منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

گردشگری؛ تنها راه نجات اصفهان

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفــت: وضعیت رودخانه زاینده رود 
نسبت به سال گذشته مطلوب ارزیابی می شود. 

رحیم میدانــی با بیان اینکه ســال قبــل ۹۵۰میلیــون مترمکعب 
آب پشــت ســد زاینده رود وجــود داشــت، گفت: در حــال حاضر 
یک میلیــارد و ۳۳میلیون آب پشــت این ســد وجــود دارد که این 
 مســئله بیانگر رشــد ۹ درصدی ورودی آب نســبت به سال گذشته
 است. وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۹۴میلیون مترمکعب حجم آب 
پشت ســد زاینده رود وجود دارد؛ درحالی که سال گذشته این میزان 

تنها ۳۳۸میلیون مترمکعب بوده است.
معاون وزیــر نیرو در امــور آب و آبفا، اصلی ترین مشــکل اصفهان را 
تاسیســات و به عبارتی ظرفیت تاسیسات دانســت و افزود: برای این 
مســئله برنامه ریزی هایی صورت گرفته اســت تا بتوان مشــکل آب 

اصفهان را به طور کامل برطرف کرد.

کاروان شهدا پس از عبور از شهرستان های چادگان،خوانسار، فریدن، 
بویین میاندشــت،چادگان، تیران و کرون و نجف آباد امروز به اصفهان 
خواهد رسید و مردم شهیدپرور اصفهان فردا پس از تشییع پیکر پاک 
شهدای اصفهانی تازه تفحص شده، آنها را در جوار دوستان شهید خود 

در گلستان شهدای اصفهان به خاک خواهند سپرد.
بدین ترتیب شهید صفا حیدر ماه، محمدتقی احمدی، محسن یادگاری، 
رسول محمدی فشــارکی و مصطفی اورکی شیرانی در گلستان شهدا 
به خاک ســپرده می شــوند؛ شــهدای دیگر نیز به محل تولد خود در 
شهرستان های مختلف استان بازخواهند گشت و روز جمعه در همان جا 
آرام خواهند یافت. شــهید محمود عبدالهی در چادگان، شهید مهدی 
صابری در شهرستان درچه، شــهید محمدعلی کریمی در گلپایگان و 
شهیدان علیرضا نکونام و منوچهر برزگر فرجی در شهرستان شاهین شهر 

به خاک سپرده خواهند شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خبر داد:

رشد۹درصدی ورودی  
آب زاینده رود

فردا؛ تجدید میثاق اصفهانی ها با شهدای 
تازه تفحص شده

شهید می آورند...

محمدرضا نیل فروشان تاکید کرد:

حمایت مرکز فناوری های نوین 
شهری از شرکت های دانش بنیان

مشاورشــهردار اصفهــان در امــور 
فناوری هــای نویــن شــهری در 
نشست خبری نمایشگاه بین المللی 
فناوری هــای نوین اظهــار کرد: در 
نمایشــگاه بین المللی فناوری های 
نوین شــهری، نزدیک به ۲۲ کشور 
حضور خواهند داشــت که ۱۸کشور 
آن غرفه دارند و از بین این کشورها ۱۶ 

کشور اروپایی هستند.
محمدرضا نیل فروشان تصریح کرد: در دوره جدید مدیریت شهری 
ایجاد ۲مرکز خالقیت و نوآوری و مرکز فناوری های نوین شهری از 
سوی شهردار اصفهان راه اندازی شد و خوشبختانه پیشنهاد شهردار 
اصفهان برای ایجاد این دو مرکز در چارت سازمانی شهرداری مورد 

استقبال قرار گرفت.
وی افزود:مرکز فناوری های نوین شهری عزم خود را جزم کرد تا از 
شرکت های دانش بنیان کشور حمایت کرده و از فناوری های نوین 

در شهرداری ها استفاده کند.
مشاور شهردار اصفهان در امور فناوری های نوین شهری، ازجمله 
دستاوردهای این مرکز، به ورود پهپاد آتش نشان به سیستم مدیریت 
شهری، موتوربرقی آتش نشــان برای بافت فرسوده و وجود موتور 

انژکتوری کوهستان برای عملیات آتش نشانی اشاره کرد.
نیل فروشان ادامه داد:درمجموع ۷۶پروژه مدیریت شهری از طریق 

شرکت های دانش بنیان انجام شده است.
وی اضافه کرد: طی یک ســال گذشــته ۲۹ تفاهم نامه علمی، ۹ 
تفاهم نامه داخلی و ۲۰ تفاهم نامه بین المللی داشتیم که برگزاری 
نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری از اثرات 

این تفاهم نامه است.
مشاور شهردار اصفهان در امور فناوری های نوین شهری تاکید کرد: 
۳ نمایشــگاه باور، برگزار و عملکرد جوانان ایرانی به منصه ظهور 
گذاشته شد؛ در این ۳ نمایشگاه به این نتیجه رسیدیم که نمایشگاه 
باور می تواند محیطی فراهم کند تا تکنولوژی خارجی را وارد عرصه 

فناوری ها کنیم.
نیل فروشان عنوان کرد: از طریق این جشنواره و نمایشگاه در نظر 

داریم تکنولوژی های جدید را وارد کشور کنیم.
وی به مشخصات نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین اشاره کرد 
و گفت: سالن دوم نمایشگاه باور است که در این بخش شهرک ها و 
پارک های فناوری های کشور حضور می یابند و محصوالت مدیریت 

شهری خود را به نمایش می گذارند.
نیل فروشان اضافه کرد:سالن سوم تحت عنوان »ایران؛ مرز پرگهر« 
اســت که افتخارات ملی در عرضه فناوری هــای نوین به نمایش 

گذاشته می شود.
وی ادامه داد: در سالن چهارم نیز گروه ها و دانشگاه اصفهان ماراتن 
بازی ســازی را با موضوع مدیریت شــهری از صبح تــا بعدازظهر 

برنامه ریزی کرده اند.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان:

سامانه های نظارت تصویری 
به۱400دستگاه افزایش یافت

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری 
اصفهان اظهارکرد: »ســامانه نظارت تصویری )CCTV(«در بیش 
از۶۰ساختمان مجموعه شهرداری اصفهان مورداستفاده قرارگرفته 

است.
وحیدحیدریان افــزود:در این راســتا از سال۱۳۹۴پشــتیبانی 
تعداد۱۰۰۰دســتگاه دوربیــن نظارتی نصب شــده در مناطق، 
سازمان ها و معاونت های شــهرداری به این سازمان واگذار شد که 

هرسال بر تعداد آن افزوده می شود.
وی با اشاره به اینکه در ســال تنها۶۰۰دستگاه از این سامانه فعال 
بوده اســت، تصریح کرد: در طول مدت۲سال گذشته ضمن فعال 
کردن تمامــی این دوربین هــا، آمار تجهیزات نظــارت تصویری 
 مستقر در ساختمان های شهرداری به ۱۴۰۰دستگاه افزایش یافته

 است.
وی بیان کرد:هدف از این خدمت نگهداری، تعمیر و توسعه سیستم 
نظارت تصویری مجموعه شــهرداری اصفهان در وضعیت مناسب 
اســت که برای انجام این مهم باید تمامی ســرورها، دوربین ها و 
تجهیزات و سایر متعلقات آن بدون مشــکل آماده به کار باشند که 
این سازمان کلیه تمهیدات الزم را جهت حصول اطمینان از صحت 

کارایی دستگاه ها انجام می دهد.
حیدریان عملیات نگهداری و تعمیر دوربین های نظارتی شهرداری 
را شامل  نصب دســتگاه های عامل و نرم افزارهای متعلقه و انجام 
خدمات ســرویس های دوره ای این تجهیزات عنوان کرد و افزود: 
رفع مشکالت احتمالی سخت افزاری و نرم افزاری، توسعه و ارتقای 
سخت افزارهابرحســب نیاز، ارائه مشــاوره و راهنمایی حوزه های 
شهرداری و مستندسازی کلیه عملیات انجام شده، ازجمله اهداف 

دیگر این خدمت است.
وی اظهار داشــت:طراحی و بازنگری نوین دســتگاه های نظارت 
تصویری در کلیه حوزه ها بر بستر شــبکه و متمرکز کردن آنها، از 
فعالیت های آتی ســازمان فاوا  بوده که در حــال حاضر در مرحله 

طراحی است.

شهرداری

مدیررصدخانه فرهنگی،اجتماعی استان اصفهان اظهارکرد: طبق مذاکرات انجام شده بین شهردار و مدیرعامل مصالی 
اصفهان،قرار شد این قطب فرهنگی که برای آن کاربری های مختلف فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده، به عنوان 
محل دائمی رصدخانه فرهنگی اجتماعی قرار گیرد. مصطفی نباتی نژاد خاطرنشان کرد: در خصوص زیرساخت های 
فناوری رصدخانه و طراحی پایگاه جامع داده که به نوعی در کشور کم نظیر 
است، از تکنیک های داده کاوی اســتفاده خواهد شد. مدیر رصدخانه 
فرهنگی،اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه محور بعدی فعالیت ها 
تهیه شناسنامه فرهنگی محالت اصفهان است،گفت:تکمیل شاخص ها 
یکی از مواردی است که رصدخانه فرهنگی شهر آن را پیگیری می کند 
که فاز اول آن در هفته نکوداشــت اصفهان رونمایی شــد و فاز دوم آن 
نیز آغازشده است.نباتی نژاد اظهارکرد: شناسنامه فرهنگی واجتماعی 
محالت، نما و نشان هویتی است که امکان برنامه ریزی موثرتر در جهت 
توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی را در آن مواضع فراهم می کند.مدیر 
رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: تنها را ه ارتباطی رصدخانه با عموم جامعه، سایت آن به نشانی

esfahanrasad.ir است که در فاز اول، شناسنامه فرهنگی محالت اصفهان در آن بارگذاری شده است.

مدیر رصدخانه فرهنگی، اجتماعی استان اصفهان:

زیر ساخت های رصدخانه فرهنگی بی نظیر است
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: باید در بازارهای گردشگری بازاریابی درستی 

داشته باشیم،  تصور می کنیم که شناخته شده هستیم درحالی که این طور نیست.
فریدون الهیاری اظهارکرد: مزیت اقتصادی در عرصه گردشگری بسیار مهم است و سرمایه گذار بخش گردشگری با 

بررسی همه عوامل، وارد گردشگری شــهری مثل اصفهان می شود و این 
نیست که با تعریف و تمجید در مورد گردشگری اصفهان سرمایه گذار بیاید.

وی افزود:سرمایه گذاران گردشگری امروز با مشکل نقدینگی مواجه هستند 
و باید این مشکل حل شود چراکه امروز با توجه به رشد خوب گردشگری 
باید سرمایه گذاری را نیز ارتقا دهیم و در مورد گردشگری خارجی دارای 

هدف گذاری باشیم.
 مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان ادامه 
داد: بر اســاس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده اســت باید تعداد تخت 
هتلینگ اصفهان از ۲۰هزار تخت به ۸۰هزار تخت در پایان برنامه ششــم 

برسد و اگر تعداد گردشگران خارجی طی این مدت دو برابر افزایش یابد که دور از دسترس هم نیست، با مشکل کمبود 
تخت مواجه می شویم و باید این بحران را مدیریت کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد:

مواجهه سرمایه گذاران گردشگری با مشکل نقدینگی

مدیریت شهر 
اصفهان با یک بحران 
درآمدی روبه روست 
که اگر چاره ای برای 

درآمد پایدار شهری 
اندیشیده نشود، 

مطمئنا قبل از اینکه 
با بحران داعش و 
آب روبه رو شویم 

شهر اصفهان از نظر 
درآمدی به فروپاشی 

سریع می رسد

نخستین نمایشگاه فناوری های نوین شهری
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امام سجادعلیه السالم: 
هرکس مردم را به دلیل چیزی که در آنان هست، وانهد او را به دلیل 

چیزی که در او نیست ، وا می نهند

چهارشنبه 28 تیر 1396|24 شوال 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2189| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2189,  July 19 
 2017 .  12 Pages

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

امام صادق )ع(می فرماید: برادران خود را در زمینه 
دو خصلت بیازمایید؛ اگر این دو خصلت را دارا بودند 
با آنها دوستی کنید وگرنه از آنان دوری کنید. اول 
مراقبت بر نماز اول وقت؛ دوم احســان و نیکی به 

برادران خود در شرایط تنگدستی و گشایش.

 حدیث عشق

برادران خود را به داشتن 
دو خصلت بیازمایید

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نماید:

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(

مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
شرایطدر مناقصه )ریال(

2009613970000010
حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، 

اراضی دولتی و ساختمانهای 
شرکت عمران مجلسی

 5/000/000/000 

یک سال
250/000/000

دارای تائید صالحیت 
حفاظتی و مجوزات 

الزم از نیروی انتظامی 
و پلیس پیشگیری

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت: 96/4/27 
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 96/5/3

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/5/14
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/5/15

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن: 03152472733                   دورنگار: 52472214-031               کدپستی: 45775- 86316

 www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

عادت کنیم تا برای کاهش هزینه های برق مصرفی ماهانه 
از لوازم و دستگاه های برقی پرمصرف خود در ساعات اوج 

مصرف برق استفاده نکنیم.

عادت کنیم تا پس از تکمیل ظرفیت ماشین لباس شویی 
و ظرف شویی آنها را روشن کنیم.

م الف:62307
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