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 سالروز ازدواج حضرت علي عليه السالم و حضرت فاطمه سالم ا... 
سالروز پاكترين، زاللترين، شادترين و مقدس ترين پيوند هستي مباركباد

اصفهان،پیشتاز مناسب سازی 
معابر برای تردد معلوالن است 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری:

غنی سازی ۲۰ درصدی طی ۵ روز 
از سر گرفته می شود 2

ذوب آهن از وضعیت زیان ده 3
خارج شد

حال مستند در نصف جهان خوب 
نیست

4

 نام تیم کاتای دختران اصفهان 
در لیست مسافران جهانی ثبت شد
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معــاون اســتاندار و فرمانــدار اصفهــان، پیرامون مراســم تحلیف 
و تعییــن هیئت رییســه شــورای اســامی شــهر اصفهــان اظهار 
کرد: مراســم تحلیــف و تعییــن هیئــت رییســه پنجمین دوره شــورای 
 اســامی شــهر اصفهان امروز صبح در محــل فرمانداری اصفهــان برگزار 

می شود.احمد رضوانی با استناد به بخشنامه صادره از سوی وزیر کشور ...
ادامه در صفحه 7

فرماندار اصفهان:

تعیین هیئت رییسه شوراها پیش از 
مراسم تحلیف رسمیت ندارد

واکنش رییس هیئت والیبال استان به پایان قریب الوقوع ریاست؛

صفحه 6 هنوز تصمیمی برای ماندن یا رفتن از هیئت والیبال نگرفته ام

7

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار با فرماندار شهرستان 
نایین، با تاکید بر ضرورت حمایت از ســرمایه گذاری در راستای 
ایجاد اشــتغال و رونق اقتصاد در شهرســتان های سراسر استان 
اصفهان اظهار داشت: همه مسئوالن باید به گونه ای عمل کنند که 
سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت های اشتغال زایی و تولیدی خود 

بپردازند و شرایط مناسب برای سرمایه گذاری فراهم شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه فعالیت صنعتی و 
تولیدات صنایع دستی در کاشان، نایین و اردستان از قدیم االیام 
مرسوم و رایج بوده اســت، افزود: صرف اجرای قانون بدون در نظر 
گرفتن شرایط محلی و محیطی کار صحیحی نیست؛ برای مثال 
سرمایه گذار و تولیدکننده شهرستانی قصد دارد تولیدات خود را 
ارائه کند اما مجبور است از شهرستان های سراسر استان به مرکز 
استان بیاید؛ در صورتی که در شهرستان خود زمین دارد، اما این 
زمین کشاورزی است؛ زمینی که آب برای کشاورزی ندارد و می توان 
آن را برای استفاده صنعتی و تولیدی، مورد بهره برداری قرار داد. امام 
جمعه اصفهان با اشاره به عدم تدبیر برخی از مسئوالن در اجرای 
قوانین گفت: در اجرای طرح سامت می شد بهتر عمل کرد و همه 
منابع را هزینه نکرده؛ درنتیجه یارانه سامت به صورت تدریجی 
و پلکانی، به اقشار مختلف جامعه اختصاص می یافت تا امروز در 
تامین منابع مشکلی نداشته و شاهد بدهی بیمه ها به بیمارستان ها 
و از سوی دیگر بدهی بیمارستان ها به شرکت های دارویی نباشیم. 
وی با بیان اینکه در روایات اسامی، اندازه گیری معیشت یکی از 
مواردی است که جزو کمال یک انسان به شمار آمده، خاطرنشان 
کرد: اینکه بدون اندیشه و آینده نگری منابع کشور را هزینه کرده و 
بعد از گذشت چند سال با مشکات عدیده مالی مواجه شویم، نشان 
دهنده عدم تدبیر در معیشت است. آیت ا... طباطبایی نژاد در پایان با 
تاکید بر ضرورت تاش مسئوالن محلی شهرستان نایین در برطرف 
کردن مشکات این شهرستان گفت: مسئوالن با توکل به خدا و 
تاش جهادی، در راستای خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم 
و ایجاد زمینه مناسب برای ســرمایه گذاری و رونق تولید، از هیچ 

تاشی فروگذار نکنند.

نماينده ولی فقيه در استان اصفهان:

مسئوالن به دنبال ایجاد شرایط 
مناسب برای ایجاد اشتغال باشند

خبرآخر

اصفهان، شهردار جدیدش را 
شناخت

آرای اعضای شورای شهر در سبد قدرت ا... نوروزی؛
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی )نوبت دوم(

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/06/11
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/06/12

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ برآورد) ريال(اعتبار

تضمين)ريال(

11.272.464.418564.000.000جاریانجام خدمات مشترکین منطقه یک شهر اصفهان همراه با )ارزیابی کیفی(141- 2- 96

عملیات اجرایی رسیدگی به حوادث، تعمیرات و نگهداری از شبکه 149- 2- 96
6.194.036.712310.000.000جاریآبرسانی منطقه برخوار- همراه با )ارزیابی کیفی(

2.700.597.600136.000.000جاریعملیات نصب انشعابات فاضاب150- 2- 96

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/06/01

م               مهدی زرگر/ زاینده رود

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اصفهان؛

فاز نخست شهرک سالمت افتتاح شد 
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تمجید وزیر دولت احمدی نژاد از »بیطرف«
خبرآنالین:سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ  دولت احمدی نژاد می گوید: ظاهرا تقاضاهایی از 
وزیر پیشنهادی نیرو مطرح بوده که نپذیرفته و  این یک نقطه قوت است که به خاطر وزیر شدن، 
حاضر نشده وعده ای بدهد؛ در حالی که امکان تحقق آن وجود ندارد یا با ضوابط سازگار نیست.

خبر

فارس: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام روز گذشته در نشستی خبری  اظهار داشت: اهتمام 
رهبر معظم انقالب و تصمیم گیری های محققانه و با نظارت 
کارشناسی از سوی رهبری به اثبات رسیده و امیدواریم در 

دوره جدید انتظارات ایشان را برآورده کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تغییرات در ساختار 
و محتوای این نهاد خبر داد و گفت: همه مجموعه های 
منصوب به مجمع در دبیرخانه منحل می شود و از این رو 
مرکز مطالعات راهبردی به دبیرخانه منتقل خواهد شد و 
خودشان منحل می شوند و حوزه ریاست نیز که کاری به 

موازات انجام می گیرد، در دبیرخانه ادغام خواهد شد.
وی در ادامه این نشست خبری و در بخش پاسخ به سواالت 
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره انحالل 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک و انتقال آن به دبیرخانه، 
گفت: امر مطالعات راهبردی منحل نمی شــود بلکه به 
 دبیرخانه منتقل خواهد شد، اما انحالل مرکز مطالعات 

قطعی است.

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در نشست علنی روز گذشته مجلس، در جریان 
رسیدگی به طرح عضویت رییس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در شوراهای عالی طی سخنانی گفت: اگر برخی اصول 
پدافند غیرعامل در مکان یابی، طراحی و اجرای ســاخت 
مجلس رعایت می شد، مجلس مورد حمله قرار نمی گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
به 3 بیمارستان در شهر تهران اشاره کرد و اظهارداشت: این 
3 بیمارستان شامل ولیعصر، خاتم االنبیا و مرکز بهداشت 
و درمان هالل احمر هستند که به فاصله 100 متری کنار 
یکدیگر ساخته شده اند، اگر از پدافند غیر عامل می پرسیدند 
اجازه ســاخت نمی داد زیرا اگر بیمارستان ها مورد حمله 
قرار بگیرند بحران ایجاد می شود.نقوی حسینی به پروژه 
انتقال آب بین شهرها نیز اشاره کرد و افزود: انتقال آب از 
برخی شهرها با چندین میلیون جمعیت زمینه عملیات 
بیوتروریستی را فراهم می کند که بایستی در این زمینه 

پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گیرد.

نقوی حسینی:

اجرای پدافند غیرعامل از حمله 
به مجلس جلوگیری می کرد

رییس بنیاد مستضعفان: 

بنیاد مستضعفان مالیاتش را 
سالیانه پرداخت می کند

 منتخب مردم تهران:

در موضوع آقای بیطرف 
فراکسیون امید رو دست خورد

تسنیم: محمد ســعیدی کیا ،رییس بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی  درباره آزاد راه تهران شــمال که بنیاد 
مستضعفان ســاخت آن را به عهده دارد، اظهار داشت: 
علت طوالنی شدن این پروژه این بود که اراده مشترکی 
بین دولت و بنیاد در این کار وجود نداشته است. ما گفتیم 
این پروژه در بهار راه اندازی می شود ولی سال گذشته ما 
زمستان سختی داشتیم. ان شاءا... تا پایان سال منطقه 
یک افتتاح خواهد شــد.رییس بنیاد مستضعفان ادامه 
داد: ما همواره در کشور شعار بخش خصوصی را داده ایم. 
5 شرکت بزرگ پیمانکاری داریم و 7 مناقصه گذاشتیم 
که تنها یک شرکت بینادی برنده شــد. وی با اشاره به 
ساماندهی هلدینگ وابسته به بنیاد مستضعفان گفت: 
پیش از این بنیاد دارای 22 هلدینگ اقتصادی بوده که 
ظرف هفت تا هشــت ماه تعداد آنها را به 11 هلدینگ 
کاهش دادیم. سعدی کیا افزود : بنیاد مستضعفان از جمله 
مجموعه هایی است که مالیات خود و تمام شرکت های 

وابسته را به صورت سالیانه پرداخت می کند.

»زهرا نژاد بهرام« منتخب مردم تهران در شــورای پنجم 
درباره عملکرد فراکســیون امید در جلسات رای اعتماد 
به وزرای پیشنهادی به خبرگزاری برنا گفت: فراکسیون 
امید در مجموع عملکرد خوبی داشــت. نژاد بهرام درباره 
انتقاد فعالین سیاسی به نقش فراکسیون امید در مجلس 
و رای نیاوردن بیطرف گفت: فراکســیون امید در موضوع 
آقای بیطرف رو دست خورد. موضوعاتی مطرح می شود که 
اثبات آنها سخت است و نمی شود به شنیده ها اعتماد کرد. 
نقص هایی در فراکسیون امید وجود دارد که »عارف« رییس 
فراکسیون امید باید به این موضوع ورود کرده و آنها را حل و 
فصل کند. دکتر عارف تاکنون به خوبی توانسته فراکسیون 
امید را مدیریت کند. هیچ کاری بی عیب و نقص نیست، اما 
عملکرد فراکسیون امید در مجموع مثبت است.منتخب 
مردم تهران درباره شایعه شهردار شدن »بیطرف« به جای 
»نجفی« بیان کرد: این موضوع یک شایعه است. مدارک 
»نجفی« برای وزارت کشور ارسال شده و به زودی حکم 

شهردار شدن ایشان به شورا ابالغ خواهد شد.

بین الملل

سفر مخفیانه»اون«
منابع دولتی کــره جنوبی گفته اند، رهبر کره شــمالی 
در اقدامی مخفیانــه از یگان نظامی این کشــور در مرز 
مشترک دو کره بازدید کرده بود. منابع دولتی کره جنوبی 
به خبرگزاری یونهاپ گفتند، »کیم« اوایل ماه آگوست از 
این یگان نظامی کره شمالی که در یک کیلومتری مرز با 
کره جنوبی است، بازدید کرده بود. در حالی که تنش ها در 
شبه جزیره کره باال رفته و درگیری های لفظی میان کره 
شمالی و آمریکا، متحد کره جنوبی، شدت یافته بود، ارتش 
کره جنوبی این اقدام رهبر کره شمالی را غیرعادی می داند.

 دور جدید مذاکرات آستانه
 به تعویق افتاد

وزیر امور خارجه قزاقستان اعالم کرد دور بعدی مذاکرات 
آستانه درباره سوریه که قرار بود اواخر ماه آگوست برگزار 
شود به تعویق افتاده و اواسط ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.
عبدالرحمانف گزارش داد: بر اساس اطالعاتی که از روسیه 
دریافت کردیم کشــورهای تضمین کننده آتش  بس در 
سوریه )ایران، روسیه و ترکیه( قصد دارند اواخر ماه آگوست 
یک نشست فنی برگزار کرده ودرباره زمان دقیق و موضوع 

دور جدید مذاکرات آستانه به توافق برسند.
دور قبلی مذاکرات آســتانه در ماه جوالی برگزار شد، اما 
کشورهای تضمین کننده آتش بس موفق به نهایی کردن 

توافق 4 منطقه کاهش تنش در سوریه نشدند.

توافق انصارا... و علی عبدا... 
صالح؛ برای حل اختالفات

منابع سیاســی یمنی اعالم کردند که علی عبدا... صالح 
رییس جمهور سابق یمن و انصار ا... این کشور توافق کردند 

تا اختالفات را به دور از سخنان تنش زا حل و فصل کنند.
دوطرف همچنین توافق کردند تا به بحــث و جدل ها و 

کشمکش های رسانه ای میانشان پایان دهند.
علی عبــدا... صالح در ایــن خصوص تاکید کــرد: ما بر 
یکپارچگی مواضع و همکاری با جنبش انصارا... برای مقابله 
با متجاوزان تاکید داریم. باید اتحاد خود را برای مقابله با 
چالش ها حفظ کنیم. تجاوز به یمن به رهبری عربستان 
و 17 کشور دیگر صورت گرفته و در این تجاوز حاکمیت، 

یکپارچگی و استقالل یمن هدف قرار گرفته است.
عبدالملک الحوثی، رهبر انصارا... یمن اخیرا نســبت به 
مرحله جدید جنگ کشورهای متجاوز با هدف قرار دادن 

جبهه داخلی یمن هشدار داده است.

 رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بزرگ ترین اولویت ما حفظ برجام است؛ البته نه به هر قیمتی 
گفت: اگر اراده کنیم می توانیم حداکثر تا پنج روز غنی سازی 20 درصدی را در فردو آغاز کنیم.

علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی 
اتمی در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به هشدار اخیر 
رییس جمهور به آمریکا در صحن علنی مجلس درباره نقض برجام 
و از سرگیری برنامه هسته ای تاکید کرد: این هشداری نیست که 
در خأل باشد، هشدار بدون پشتوانه نیست، اینها براساس داده هایی 

است که آقای رییس جمهور دارد.
رییس سازمان انرژی اتمی، حفظ تاسیسات فردو را از قوت های 
برجام دانست و افزود: این در حالی است که آنان می خواستند فردو 

از اساس نباشد و می گفتند باید آن را ببندیم.
صالحی افزود: فردو را به نحــوی در برجام تثبیت کردیم که اگر 
اراده کنیم تا پنج روز می توانیم غنی سازی 20 درصد را آغاز کنیم.
وی گفت: این درحالی است که برخی می گویند صنعت هسته ای 
متوقف شده است، بستند و بردند؛ قسم جالله هم بخورید فایده ای 
ندارد. به این علت تصمیم گرفتیم تصاویــر رآکتور مدرن اراک 
منعکس شود.رییس سازمان انرژی اتمی افزود: کسانی که با ارائه 
تصاویر فتوشاپی از چاله ای که با سیمان پر شده بود مدعی شدند 
در قلب رآکتور اراک سیمان ریخته اند عذرخواهی یا استغفار کنند 

زیرا افکار عمومی را نابجا مشوش کردند.
صالحی گفت: این در حالی است که در برخی لوله های این رآکتور 
به قطر چند سانت و به طول مثال دو سه متر سیمان ریخته شد نه 

در رآکتور، در لوله هایی که بیرون از رآکتور است.
وی افزود: فرض کنیم به ما دستور بدهند که برگردیم به رآکتور 
سابق و همان طراحی سابق را جلو ببرید که اصال طراحی مناسبی 
نبود و مربوط به 40 - 50 سال پیش بود؛ سر و ته لوله های کنونی 
را برمی داریم و لوله های جدید می گذاریم این کار چند ماه بیشتر 
طول نمی کشد.معاون رییس جمهور اضافه کرد: این همه سر و 
صدا کردند، ما هم مظلومانه چیزی نگفتیم یا اگر گفتیم صدای 
ما به جایی نرسید به این علت تصمیم گرفتیم تصاویر این رآکتور 
منعکس شود. وی تاکید کرد: اگر اراده کنیم در فردو حداکثر تا 
پنج روز می توانیم غنی سازی 20 درصدی را آغاز کنیم و این خیلی 
معنی دارد. این اقدام از نظر فنی و حرفه ای پیام های گوناگون دارد 
و طرف مقابل پیام آن را می فهمد.رییس سازمان انرژی اتمی گفت: 
پیش بینی های دیگری انجام دادیم که اکنون قابل اعالم نیست 
اما هرگاه هیئت نظارت بر برجام تصمیم بگیرد و به سازمان انرژی 

اتمی اعالم کند که چه اقداماتی کنیم، ملت عزیز مطلع می شوند.
وی گفت: غربی ها می دانند و می گویند فالنی هر وقت حرفی زده 
درست گفته، البته ما عالقه مند نیستیم که چنین اتفاقی بیفتد 
ما برای برجام خیلی زحمت کشیدیم و آن را به آسانی به دست 
نیاوردیم که به آسانی از دست بدهیم، برجام را قبول داریم و به آن 
پایبندیم، می خواهیم بماند و این را در چارچوب مصالح و منافع 

ملی، منطقه ای، ان پی تی و بین المللی می دانیم.
صالحی هشدار داد: اگر برجام را به هم بزنند کره شمالی به آنان 
می گوید که شما اصال به قولتان هم وفادار نیستید، فرض کنیم 
که بخواهند موضوع آن کشور را به شکل سیاسی و علمی حل و 
فصل کنند اگر برجام را به هم بزنند کره شمالی می گوید شما با 
ایران توافق کردید و ایران هم اصرار دارد که پابرجا بماند پس چرا 

آن را بر هم زدید.
صالحی افزود: در صورت برهم زدن برجام، اعتبار سیاسی آمریکا 
مخدوش می شود گرچه این کشــور از منظر ما اعتبار سیاسی 
ندارد، اما از منظر دیگرانی که هنوز معتقدند اعتبار سیاسی دارد 
بی اعتماد می شوند. وی با تبیین اولویت های سازمان انرژی اتمی 
در آغاز دور جدید مسئولیتش گفت: بزرگ ترین اولویت ما حفظ 
برجام است البته نه به هر قیمتی، اگر طرف مقابل با برجام همراهی 
کرد، بهتر؛ ما نیز همراهی می کنیم اما اگر خواستند خدشه ای 
به آن وارد کنند اخطار و انذار دادیم، امیدواریم چنین روزی نیاید 
وگرنه کاری می کنیم که شگفت زده شوند.صالحی افزود: برنامه ها 
و فعالیت های صنعت هسته ای کشور در جریان است، دو نیروگاه 
جدید را در حال ساخت داریم که روسیه در بوشهر ایجاد می کند و 
حجم مالی آن حدود هشت میلیارد و چهارصد میلیون یورو است 
و کارها به خوبی پیش می رود.رییس سازمان انرژی اتمی افزود: 
در تحقیق و توســعه هم کار به خوبی جلو می رود همچنان که 
سانتریفیوژ آی آر 8 آزمون مکانیکی اش را به خوبی پس داده و فوق 
تصور ما بود؛ فکر نمی کردیم که این آزمایش های مکانیکی را به 
خوبی سپری کند. وی گفت: درباره پیشران هسته ای نیز قدم های 
بلندی برداشتیم؛ البته این پروژه بلند مدتی است که 10 تا 15 ساله 
باید به آن نگاه کرد، اما به طور جدی روی آن کار می کنیم و این 

گونه نیست که بتوانیم آن را به سرعت به نتیجه برسانیم.
صالحی افزود: فقط چهار یا پنج کشور دنیا از این فناوری برخوردارند 
و یگانه کشور در حال توسعه که اخیرا توانست پیشران هسته ای 
خود را به نتیجه برساند، هند است که آن هم پس از حدود 20 سال 

با همکاری روسیه آن را به سرانجام رساند.
صالحی افزود: اقدامات مربوط به صنعت هسته ای در حوزه های 
کشاورزی، صنعت و ســالمت نیز به خوبی جلو می رود و در این 
وادی هم قدم های بلندی برداشتیم که گزارش های آن از رسانه 

ملی پخش شده است.

صالحی هشدار داد:

غنی سازی ۲۰ درصدی طی ۵ روز از سر گرفته می شود

یادداشت

کافه سیاست

نگاهی به سوابق فرمانده جدید 
ارتش

با حکم فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت ا...خامنه ای یکی دیگر از 
امیران ارتش جمهوری اسالمی به درجه سرلشکری نائل و فرمانده 
کل ارتش شد.در حکم رهبر معظم انقالب آمده است: » نظر به تعهد 
و شایستگی و تجارب، شــما را با ارتقا به درجه سرلشکری به ِسمت 

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم.«
امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موســوی از فرماندهان با سابقه 
ارتش اســت که در طول دوران جنگ تحمیلی، رده های فرماندهی 
در یگان های مختلــف را با موفقیت گذراند و ســابقه ۹۶ ماه حضور 
در دوران دفاع مقدس در جبهه های غرب و جنوب غرب کشــور را 
در کارنامه دارد.فرماندهی تیپ دانشــجویان دانشگاه افسری امام 
علی)ع(، فرماندهی دانشگاه افسری، فرماندهی قرارگاه شمال شرق 
آجا، معاونت آموزش نیروی زمینی ارتش، معاونت طرح و برنامه نزاجا، 
جانشینی اداره عملیات و ریاست ستاد مشترک ارتش از جمله سوابق 
امیر موسوی است. سرلشکر موسوی از چهارم شهریور سال 1384 تا 
تیر 13۹5 نیز جانشینی فرمانده کل ارتش و ریاست مرکز مطالعات 
راهبردی آجا را برعهده داشــت و در تیر ماه ۹5 در حکمی از سوی 
فرمانده معظم کل قوا به سمت جانشینی رییس ستادکل نیروی های 

مسلح منصوب شد.

عکس روز

آخرین سلفی جدیدی با شورای 
شهر چهارم و خبرنگاران

عباس جدیدی در جدیدترین سلفی خود این بار با اعضای شورای شهر 
چهارم و خبرنگاران در حاشیه آخرین جلسه این شورا عکس گرفت.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میگردد در جلسه عمومی فوق العاده که در تاریخ 
96/06/16 ساعت 4 بعدازظهر در مرکز اصلی شرکت به آدرس میمه- خیابان هاتف- کوچه توکل برگزار 

میگردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب مدیران- بازرسان- بحث و تبادل نظر جهت رفع مشکالت مالی شرکت -بررسی نحوه ادامه 
فعالیت شرکت

آگهی دعوت 

مدیرعامل - دعوت کننده

 امارات و عربستان در فکر همکاری 
با ایران؟

»فرارو«: اقدامات اخیر عربستان سعودی و امارات متحده نشان می دهد 
این دو کشــور به دنبال کاهش تنش ها با ایران و کاهش درگیری ها در 
خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. اقداماتی از قبیل برقراری روابط حسنه 
با عراق و یکی از رهبران قدرتمند شیعه و محاکمه یک روحانی عرب به 
اتهام سخنان خشونت آمیز و سرشار از نفرت.  ایمیل های لو رفته از تمایل 
عربستان و امارات برای سازش و تعامل سازنده تر با ایران خبر می دهند.

شبکه ماهواره ای الغدیر که از شهر نجف پخش می شود، اوایل این ماه با 
انتشار یک گزارش گمانه زنی ها درباره اهداف امارات و عربستان را بیشتر 
کرد. در این گزارش بیان شد که پادشاهی عربستان از نخست وزیر عراق 
خواسته میان ایران و این کشور میانجیگری کند. شبکه الغدیر به نقل از 
»قاسم العراجی« گفت که ایران با این پیشنهاد موافقت کرده است. آژانس 
رسمی عربستان سعودی صحت گزارش الغدیر را رد و بر موضع سرسخت 
و آشــتی ناپذیر عربســتان با ایران تاکید کرد. به نظر می رسید تقویت 
نیروهای شیعه توسط عربستان به منظور کاهش نفوذ ایران صورت گرفت.

حمایت ایران از همزیستی طوایف و 
مذاهب لبنان

حســین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در 
قالب ســفرش به لبنان در ادامه دیدارها با رهبران مختلف این کشور، با 
شیخ نعیم حسن، شیخ عقل )رهبر مذهبی( طایفه »دروز« لبنان دیدار 
و گفت وگو کرد.جابری انصــاری با ابراز خرســندی از همدلی و توافق 
رهبران سیاســی و مذهبی لبنان، از نقش مثبت طایفه موحدین دروز 
در شکل گیری تفاهم ملی و برقراری ثبات سیاسی و اجتماعی در لبنان 
تقدیر کرد. جابری انصاری افزود: لبنان، نماد همزیستی طوایف و مذاهب 
مختلف اسالمی، مســیحی و همچنین نماد مقاومت در برابر اشغالگری 
صهیونیستی و تروریسم تکفیری است و پیام دیدار من از لبنان و دیدار 
با رهبران سیاسی و دینی لبنان این است که جمهوری اسالمی ایران از 
این همزیستی حمایت می کند.شیخ عقل طایفه موحدین دروز لبنان در 
این دیدار با تقدیر از نقش برجسته جمهوری اسالمی ایران در منطقه و 
تبریک شروع به کار دولت جدید جناب آقای روحانی، از نقش تاریخی 

کشورمان در همراهی با امت عربی و اسالمی تقدیر کرد.

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تیبا سنگ تخت کوه سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 326 میمه

پارلمان

جنجال در مجلس بر سر گالبی!
نماینده مــردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی طی تذکری 

توضیحاتی درباره گالبی  خوردنش در صحن پارلمان ارائه کرد.
نادر قاضی پور در نشســت علنی روز گذشــته پارلمان طی تذکری 

توضیحاتی درباره گالبی  خوردنش در صحن پارلمان ارائه کرد.
وی که در پاســخ به اظهارات مهرداد الهوتی، نماینده مردم لنگرود 
سخن می گفت، اظهار داشت: آقای الهوتی گاهی با صحبت هایشان 
توهین می کنند.وی به گالبی خوردن خود در صحن پارلمان اشاره 
کرد و افزود: من با این کار می خواستم بگویم رییس جمهور از واردات 
میوه جلوگیری کرده و از کشــاورزان حمایــت کند.نماینده مردم 
ارومیه در همین زمینه خاطرنشــان کرد: من زمانــی که این کار را 
کردم می دانستم اینجا فضول هست و فضول ها عکس می اندازند، اما 
خواستم نشان دهم نمایندگان به فکر کشاورزان هستند.قاضی پور با 
تاکید بر اینکه رانت نخوردم،  اختالس و پارتی بازی هم نکردم، گفت: 
من فقط از کارگران و کشاورزان دفاع می کنم.وی خطاب به الهوتی 
گفت: شما از برنج و چای گیالن دفاع می کنید، آذربایجان غربی مرکز 

تولید میوه است و من هم از میوه آنجا دفاع می کنم.

 حمله تروریستی به یک بخشداری 
در سیستان و بلوچستان 

بر اثر حمله به بخشداری »پیشــین« در شهرستان سرباز سیستان 
وبلوچستان یک سرباز و یک بسیجی به شهادت رسیدند.

اوایل ساعت اداری روز گذشته، چند فرد مسلح به بخشداری پیشین 
در شهرستان سرباز حمله مسلحانه کردند. این افراد بدون توجه به 
اخطار مامور مسلح بخشــداری روی او آتش گشوده و قصد ورود به 
فرمانداری را داشتند.با اقدام به موقع ماموران محافظ، اشرار مسلح 
نتوانستند به داخل بخشــداری ورود کنند.متاسفانه در جریان این 
حادثه یک ســرباز نیروی انتظامی و یک جوان بسیجی به شهادت 
رسیدند.با دستور ویژه فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان 
تیم های یگان تکاوری و سایر نیروهای امنیتی استان تحقیقات خود 

را در این باره و شناسایی عوامل این حادثه آغاز کردند.

محسن رضایی:

انحالل مرکز مطالعات مجمع و 
انتقالش به دبیرخانه قطعی است

دیدگاه بنیاد مستضعفان
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حاجی دلیگانی خبر داد:

لغو ارائه 15میلیون سفته ازسوی 
رانندگان خودروهای گازوئیل سوز

نماینده مردم شهرستان شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: وزارت کشور برای رفع مشکالت شهری رانندگان گازوئیل سوز 
اعالم کرده بود که این رانندگان باید 15 میلیون تومان سفته در اختیار 

وزارتخانه قرار دهند که با تالش نمایندگان این مشکل برطرف شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: به دنبال مشکلی که رانندگان 
خودروهای گازوئیل سوز اعم از مینی بوس و کامیون در حوزه شهری و 
حومه ای داشتند، وزارت کشور اعالم کرد که هرکدام از این خودروها 
15میلیون تومان سفته ســپرده در اختیار شرکت حمل و نقل های 
همگانی قرار دهند. وی افزود: همچنین نامه ای از طرف سه نماینده 
اصفهانی درخصوص این مشکل به وزیر کشور ارسال شد که معاون 
وزیر کشور گفت دستور لغو 15 میلیون تومان سفته از سوی رانندگان 
خودروهای گازوئیل سوز در حوزه شهری و حومه ای داده شده است. 
نماینده مردم شهرســتان شاهین شــهر و میمه در مجلس شورای 
اسالمی در پایان تاکید کرد: همچنین قرار شد نامه  این دستور با ابالغ 
به نمایندگان متقاضی فرستاده شود و شــماره آن را هم ابالغ کنند؛ 
همچنین مقرر شــد وزارت کشــور مراتب مختلف در این حوزه را با 

ذی نفعان، طی و منتشر کند.

ویژه راه اندازی اولین قطار مسافری زاهدان- اصفهان در هفته دولت
مدیرکل راه آهن جنوب شــرق گفت: در ســال جاری راه اندازی قطار مسافربری 
زاهدان- کرمان- یزد- اصفهان و بالعکس پیشنهاد شد که قرار است طبق برنامه ریزی 

انجام شده اولین قطار مسافری زاهدان- اصفهان در هفته دولت راه اندازی شود.

 قیمت انواع
نمایشگر ضربان قلب

بازار

Beurer PM200 بیورر

2,510,000 ریال 2,800,000 ریال

وزیر صنعت طی نامه ای، از معاون اول رییس جمهوری درخواست کرد 
مصوبه معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط خودرو اجرا شود.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، از وی درخواست کرد تا مصوبه 

معافیت تولیدکنندگان داخلی از اسقاط خودرو اجرا شود.
در این نامه چنین آمده است: »متاسفانه باوجود مذاکرات وزیر محترم 
صنعت، معدن و تجارت )وقت( با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
عدم شمولیت اســقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل 
تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای 
مشتریان )در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت(، در جدول 
مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده؛ لذا دستور فرمایید مصوبه مذکور 

اصالح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف گردد.«

اسقاط خودرو توسط 
 خودروسازان داخلی 

لغو شود

رییس کمیســیون سیاســت گذاری و پایش اتاق بازرگانی 
اصفهان، از رونمایی ســند اســتراتژی اتــاق بازرگانی، 11 
کمیسیون و دو شورای عالی جوانان و بانوان با حضور رییس 
اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مســئوالن اســتان اصفهان 

خبر داد.

مصطفــی رناســی در ششــمین جلســه کمیســیون 
سیاســت گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهــان، تصریح 
کرد: سند اســتراتژی اتاق بازرگانی اصفهان، ۸۰۰ صفحه و 
شامل 1۳ جلد اســت که عالوه بر 11 کمیسیون اصلی، ۶۴ 
کمیته زیرمجموعه را تحت پوشــش قــرار داده و برای هر 

کمیته، استراتژی تعریف کرده اســت. وی با اشاره به اینکه 
بازار جهانی در منطقه خاورمیانه است، افزود: آسیای میانه و 
غربی بزرگ ترین بازار مصرفی جهان است که نباید به آسانی 

از آن صرف نظر کرد.
نایب رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلسه گفت: شورای هماهنگی توسعه پایدار 
اتاق بازرگانی اصفهان با هدف بررســی مســیرهای توسعه 
استان و آسیب شناسی آن، در بخش اجرایی اتاق راه اندازی 

می شود.
علی کرباســی زاده افزود: در سند توســعه پایدار سازمان 
ملل متحد 1۷ بخش پیش بینی شــده که می تــوان از آن 
برای توسعه پایدار اســتان اصفهان بهره گرفت. وی با اشاره 
به ســرمایه گذاری بســیار در بخش صنعت ایران طی چند 
دهه گذشته، گفت: توســعه صنعتی باعث افزایش آلودگی 
محیط زیست شده که مهم ترین دلیل آن بی توجهی به توسعه 

پایدار در توسعه صنایع است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

سند استراتژی اتاق بازرگانی رونمایی می شود

سکه تمام بهار آزادی
11،770،000 ریال)طرح جدید(

6،260،000 ریالنیم سکه

3،620،000  ریالربع سکه

2،470،000 ریالسکه یک گرمی

1،183،800 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

کارشناس برق و اتوماســیون واحد ورق گالوانیزه و رنگی 
فــوالد مبارکه، بــا تاکید بــر اهمیت تولیــد محصوالت 
متنوع فــوالدی در کشــور اظهار کــرد: با توجــه به نیاز 
بازار و ارزش  افــزوده باالیی که محصــوالت رنگی دارای 
پوشــش فیلم دارند، واحــد ورق گالوانیــزه و رنگی فوالد 
 مبارکه، تولید ورق های نقش دار در شــرکت را پایه گذاری 

کرد.
داریوش احمدپور در همین راستا با اشاره به مراحل تولید 
این محصول بیان داشت: شرکت سازنده ماشین نقش دهنده 
ورق، به دلیل تحریم حاضر به ارائه خدمات نبود و به همین 
دلیل کارشناســان فوالد مبارکه تصمیم گرفتند با اتکا به 
دانش فنی و تجارب خود، این دســتگاه را به بهره برداری 

برسانند.
کارشناس برق و اتوماســیون واحد ورق گالوانیزه و رنگی 
فوالد مبارکه ادامــه داد: به همین منظور ابتدا اشــکاالت 
موجــود در سیســتم ســیاالت )آب، بــرق، هیدرولیک، 
پنوماتیک( و در مرحله بعدی مشکالت مربوط به بخش های 
مکانیک، ابزار دقیق و همچنین برنامه های سیستم کنترل 

ماشین، برطرف شد.
وی تصریح کرد: بعد از انجام تمام مراحل ساخت دستگاه، 
کلیه حرکت های دســتگاه تســت و اصالحات الزم روی 
برنامه ها و دســتگاه های کنترلی آن اعمال شد تا موفق به 

راه اندازی و تست سرد دستگاه مذکور شدیم. احمدپور در 
خصوص کاربردهای این محصول گفــت: در فرآیند تولید 
این محصول می توان نقش ها و الگوهای مختلف و متنوعی 
از جمله نقش چوب، نقش تیتانیوم و نقش ســنگ را روی 

ورق اعمال کرد.
وی در ادامــه، مهم تریــن کاربردهــای ورق نقــش دار را 
برشــمرد و تصریح کرد: از این ورق ها، با توجه به نوع نقش 
اعمال شــده، می توان در تولیــد بدنه انــواع لوازم خانگی 
مثل یخچال و لباسشــویی، دکوراســیون داخلی منازل و 
 بخش های داخلی سالن اجالس و نمای داخلی ساختمان ها 

بهره برد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: براســاس آمار در ۴ ماه 
گذشته بیشــترین صادرات این شرکت به کشورهای عمان، 
امارات متحــده عربی، اردن و مصر بوده اســت؛ ضمن اینکه 
صادرات به کشــورهایی همچون تایلند و برخی کشورهای 

اروپایی نیز صورت گرفته است.
احمد صادقی  اظهار داشــت: حجم صادرات ذوب آهن طی 
۴ ماه گذشــته ۴۷۶ هزارتن بود که با نرخ بین المللی صورت 
گرفت و ارزش آن بالغ بر 2۰۰ میلیون دالر است؛ این در حالی 
است که ذوب آهن در سال گذشته در مجموع ۷۰۰ هزارتن 

صادرات داشت.
وی درباره نرخ محصوالت فــوالدی گفت: هم اکنون نرخ این 
محصوالت واقعی است و با تمهیدات مختلف کنترل می شود 
تا فشاری بر مصرف کننده وارد نیاید. در واقع نرخ محصوالت 
فوالدی در کشــور هنوز کمتر از نرخ های بین المللی است؛ 
درحالی که در تمام دنیا، نرخ این محصوالت در داخل نسبت 
به نرخ های بین المللی بیشتر است و تنها در ایران این موضوع 

برعکس است.
وی با اشاره به اینکه تعرفه های کنونی واردات با توجه به نرخ 
بین المللی محصوالت فوالدی، مناسب است، گفت: عده ای از 
دالالن که سابقه واردات شمش بی کیفیت به کشور را دارند، 
می خواهند در شرایط فعلی برای حذف تعرفه فشار بیاورند تا 

در زمان مناسب از واردات سود ببرند.

وی در خصوص سیاســت های صادراتی این شــرکت اظهار 
داشت: در حال نهادینه کردن صادرات در کشورهایی هستیم 
که بازار مطمئن، ثابت و همیشگی دارند و بازارهای مقطعی 

مدنظر نیست.
صادقی افزود: پرداخت بدهی های ســازمان ها و معادن آغاز 
شــده و این بدهی ها بسیار کاهش یافته اســت. بدهی های 
مالیاتی درحال تهاتر است و بدهی به بانک ها از جمله بدهی 
۷۰۰میلیارد تومانی به بانک رفاه نیز پرداخت می شود. پرداخت 
این بدهی ها به تدریج و طی 5 سال صورت می گیرد تا ذوب آهن 
اصفهان دوباره تبدیل به یک واحد اقتصادی پیشرو شود که 
توان تولید محصوالت مهم و صادراتی را در سطح گسترده دارد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن از وضعیت زیان ده خارج شد

صنعت

کارشناس واحد ورق گالوانیزه و رنگی فوالد مبارکه:

برای نخستین بار ورق نقش دار در فوالد مبارکه تولید شد

بیورر Beurer PM62 ساعت

2,990,000 ریال 3,250,000 ریال

PM45 ساعت Beurer بیورر

2,310,000 ریال 2,600,000 ریال

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: شبکه های آبیاری اراضی 
برای توسعه کشاورزی تجهیز و نوسازی می شود.

محسن کریمیان اظهار داشت: بحران آب سطح کشت را پایین آورده است؛ 
تاحدی که به دنبال تهیه الگوی کشت مناسب  برای استان هستیم.

وی بیان داشت: وضعیت بحران آب را  به گونه ای باید مدیریت کنیم که تولیدات 
پایدار کمی و کیفی کشاورزی استان را شاهد باشیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه کشاورزان به 
دلیل کمبود آب با مشکالت عدیده ای در تولید و برداشت محصول خود مواجه 
هستند، اعالم کرد: در قسمت آب و خاک، با تجهیز و نوسازی شبکه های آبیاری 
اراضی و صرفه جویی حداکثری در منابع آبی و ازطرفی با گسترش مطالعات 
کاربردی در مقوله الگوی کشــت، به دنبال کمک هر چه بیشتر به کشاورزان 

هستیم.

شبکه های آبیاری اراضی 
برای توسعه کشاورزی 

نوسازی می شود

بامسئوالن

گلپایگان؛ بزرگ ترین 
صادرکننده تخم مرغ استان 
مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت: شهرستان 

گلپایگان بزرگ ترین صادرکننده تخم مرغ در سطح 
استان اصفهان به شهرها و استان های کشور است.

حسین فراســت در جلســه بررســی مدیریت بحران 
شهرستان اظهارداشت: اعتبارات مدیریت بحران ادارات 
شهرستان از سوی اداره کل استان تخصیص داده شده 
است و مسئوالن برای تملک اعتبارات باید اقدامات الزم 

را انجام دهند.
فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه مسیرهای ورودی هر 
شهر، فرهنگ آن شــهر را منعکس می کند، تاکید کرد: 
تخلیه نخاله های ســاختمانی در اطراف شهر به چهره 
ورودی شهر آسیب وارد می کند و ضرورت دارد که این 

نخاله ها حداقل تسطیح شود.
مســعود غفاری نیز در ادامــه اظهار داشــت: اپیدمی 
بیماری ها، خاص یک شهرستان، استان و کشور نیست 
بلکه به دلیل حمل و نقل و تبادالت و منافعی که وجود 

دارد باعث بروز  و انتقال این بیماری ها می شود.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت ویــروس آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان، در محیط گرم به ویژه در دمای ۴۰ درجه 
سانتی گراد و هوای خشک از بین می رود، تصریح کرد: 
به دلیل صنعتی و پایدار بودن این محیط، شرایط  بروز 

بیماری آنفلوآنزا وجود دارد.
مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان افزود: در مرداد ماه سال 
جاری کانون های بیماری آنفلوآنزا، استان های آذربایجان 
غربی، قم، قزوین، خراســان رضوی، آذربایجان شرقی، 
قزوین و مرکزی بوده است؛ در استان اصفهان نیز به دلیل 
قرار گرفتن درحاشیه اســتان مرکزی و قم،  امکان بروز 

بیماری آنفلوآنزای مرغی وجود دارد.
وی تاکید کــرد: بــر واحدهای مرغداری شهرســتان 
به دلیل تغییر کاربــری دادن، نظــارت کمتری انجام 
می شود اما ازسوی شبکه دامپزشکی هر از گاه به صورت 

دستورالعملی، در آنها پایش و نظارت صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر صنعــت دولت یازدهم 
در آخرین روزهای سکانداری این وزارتخانه، اقدام به ابالغ 
نامه ای به سازمان های مســئول در زمینه قیمت گذاری و 
نظارت کاال کرده و بر طبــق آن حذف قیمت مصرف کننده 
روی ۴ گــروه کاالیــی همچــون شــیرینی و شــکالت، 
 چیپس و اسنک و محصوالت ســلولزی بهداشتی را اعالم 

کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفــت که ماده 5 قانون حمایت 
از مصرف کننده به صورت صریــح عرضه کنندگان را وادار 
به اعــالم قیمــت محصول کرده اســت و طبــق آن کلیه 
عرضه کننــدگان کاال و خدمات مکلف هســتند با الصاق 
برچســب روی کاال یا نصب تابلو در محل کســب یا حرفه، 
قیمت واحد کاال یا دســتمزد خدمت را به طور روشــن و 
 مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعالم 

کنند.
حذف واسطه  ها؛ مهم ترین هدف انجام طرح

هدف از انجــام این ابالغیــه که اعتراض هــای متفاوتی را 
نیز به همراه داشــت، شــفاف و روان ســازی نظام توزیع و 
قیمت گذاری و روزآمدســازی شــیوه های نظارت بر بازار 
و ایجاد فضای رقابتی ســالم و بهبود فضای کســب  و کار، 
رعایت توأمــان حقوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 

و حــذف واســطه ها در زنجیــره تامیــن و توزیــع کاال 
با هدف کاهــش قیمــت مصرف کننــده و حداکثر کردن 
 منافع مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در بازار رقابتی

 بوده است.
همچنین زمان اجرای این طرح از ابتــدای مهر ماه 1۳9۶ 
تعیین شده و مسئولیت نظارت بر حســن انجام این طرح، 
با ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با 
همکاری ســازمان های صنعت، معدن و تجارت اســتان ها 

خواهد بود.
درج قیمــت محصــوالت در ســطح عرضه، 

الزامی است
در همین راســتا جواد محمدی فشــارکی در گفت  و گو با 
خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: بر اساس نامه ابالغی 
وزیر اســبق وزارت صنعت، معدن و تجــارت، برای برخی 
اقالم کاالیی نیازی به درج قیمــت در واحدهای تولیدی و 
کارخانه ها نیست اما در سطح عرضه محصوالت حتما باید 
قیمت محصوالت مشخص شده باشد و واحدهای صنفی نیز 

ملزم به درج قیمت خواهند بود.
وی ادامه داد: ســازمان بازرســی و نظارت اصناف در این 
شــرایط نظارت خود را با توجه به فاکتورهای خرید و سود 
 مشخصی که توسط شورای عالی نظارت اعالم می شود، ادامه 

می دهد.
کاهش شفافیت با نرخ گذاری در پایان زنجیره عرضه

مدیــر بازرســی و نظــارت اصناف اســتان اصفهــان، به 
کاهــش میــزان شــفافیت در این حالــت اشــاره کرد و 
گفت: اگــر قیمت هــا در کارخانه  ها و واحدهــای تولیدی 
درج می  شــد، شــفافیت بیشــتری صــورت می  گرفــت 
 و مصرف  کننــده در شــرایط مطمئن  تــری اقــدام بــه

 خرید می  کرد.
محمدی فشارکی با اشاره به دشــوارتر شدن شرایط برای 
بازرسی اصناف تصریح کرد: در این شرایط حتما باید فاکتور 
خرید متصدیان شغلی بررسی شــود تا سود کاال مشخص 
شده و طبق آن معین شود که تخلفی از بابت گران فروشی 

صورت گرفته است.
وی نیاز به نیروهای نظارتی بیشتر را یکی از ملزومات اجرای 
طرح جدید قیمت گذاری خواند و تاکید کرد: بازرسی اصناف 
در شــرایطی قادر اســت نظارت خود را به این صورت در 
واحدهای صنفی انجام دهد کــه نیروهای نظارتی کافی در 

اختیار داشته باشد.
لزوم افزایش نظارت بازرســی اصناف در طرح 

جدید قیمت گذاری
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان در پاسخ به 
این سوال که آیا حجم تخلفات در روش جدید قیمت گذاری 
افزایش خواهد یافت، بیان داشت: به دلیل کاهش شفافیت 

در تعییــن نرخ محصوالت، 
تخلفــات افزایش می یابد و 
ممکن است به اسم رقابت، 
اقدام به فــروش محصول 
 در قیمت هــای مختلــف 

کنند.
محمدی فشارکی در پایان 
با اشاره به حساسیت بیشتر 
در این شــرایط نرخ گذاری 
گفت: ســازمان بازرســی 
اصناف اســتان اصفهان با 
قدرت بیشــتری نظارت بر 
عرضه محصــوالت را انجام 
خواهــد داد و در صــورت 
مشــاهده تخلف واحدهای 
صنفی به هیچ وجه اغماض 
نخواهــد شــد و برخــورد 
 الزم صــورت گرفتــه و 

 پرونــده متخلفین به تعزیــرات حکومتی ارســال خواهد 
شد.

      به  منظور احداث شهرک طال، جانمایی و انتخاب زمین در مناطق مختلف استان اصفهان صورت گرفته و 
براساس معیارهایی از جمله نزدیکی به شهر، فراهم کردن امنیت شهرک و دسترسی به زیرساخت های ارتباطی، 

چند محل نزدیک به شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

میراث وزیر صنعت دولت یازدهم براي مصرف کنندگان نهایي؛

كاهش شفافیت در طرح جديد نرخ گذاري 4 گروه كااليي

 بازرسی اصناف در 
شرایطی قادر است 

نظارت خود را به این 
صورت در واحدهای 

صنفی انجام دهد 
که نیروهای نظارتی 

کافی در اختیار 
داشته باشد
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شاهد اجرای »خانه ای وجود داشت؟« در تاالر هنر باشید
نمایش »خانه ای وجود داشت؟« به نویســندگی مژده حق شناس و با طراحی و کارگردانی 
مرضیه اشرفیان و مهدی فدایی، از فردا الی ۱۸ شهریور ماه در تاالر هنر اصفهان روی صحنه 

می رود.

کنسرت

»مهال« محرم به  شبکه 3 می آید
پیـش از ایـن قـرار بـود سـریال »مهـا« بـه تهیـه کنندگـی ایرج 
محمدی سـاخته شـود ولی با ایجـاد تغییـر در عوامـل آن، کامبیز 

دارابـی تهیـه کنندگـی کار را بـر عهـده گرفت.
سـریال »مهـا« پیـش از ایـن قـرار بـود بـه تهیـه کنندگـی ایرج 
محمدی سـاخته شـود امـا وی ایـن روزهـا درگیـر پـروژه »پاهای 
بی قرار« اسـت و نمی توانـد تهیه کنندگـی کار دیگـری را برعهده 

بگیـرد.
»مهـا« قـرار اسـت بـه تهیـه کنندگـی کامبیـز دارابی در شـبکه 
سـه سـاخته شـود که پیش از این مجری طرح سـریال اپیزودیک 
»چرخ فلک« بوده اسـت و ایـن اولین کار وی به عنـوان تهیه کننده 

محسـوب می شـود.
سـریال »مهـا« قـرار بود بـرای مـاه محـرم سـال ۹۶ تولید شـود 
امـا فعـا در مرحلـه نـگارش قـرار دارد. ایـن سـریال کـه پیـش از 
این حـدود هشـت قسـمت از آن بـه نـگارش درآمـده، ایـن روزها 
در مرحله بازنویسـی قـرار دارد و در ۲۰ قسـمت توسـط سـیدامیر 

جهانـی نوشـته خواهد شـد.
»مهـا« روایـت زندگـی دو دختر اسـت که یکـی براسـاس تربیت 
قرآنـی و دیگـری براسـاس معنویـت بـدون دیـن مسـیر خـود را 
انتخاب می کند. این سـریال قرار اسـت دو سـبک زندگی را نشـان 
دهـد و در کنـار اینهـا اسـتاد معارفـی نیـز وجـود دارد که بـه این 
داسـتان ها ورود کـرده و بخش هایـی از ایـن داسـتان با مـاه محرم 

ارتبـاط پیـدا می کنـد.

تلویزیون

در تاالر نگین سپاهان شهر؛

 صدای بابک جهانبخش را 
از نزدیک بشنوید

کنسرت بابک جهانبخش، ۵ شــهریور ماه در تاالر نگین 
سپاهان شــهر برگزار می شــود. بابک جهانبخش با نام 
شناسنامه ای علی جهانبخش، سال ۱۳۶۲ در بوخوم آلمان 
به دنیا آمده است. وی نوازندگی پیانو را از ۵ سالگی زیر نظر 
استاد آلمانی خود در مدرسه موسیقی آزاد شهر بوخوم آغاز 
کرده و بعد از بازگشت به ایران، به صورت جدی موسیقی 
شرقی را دنبال کرده اســت. جهانبخش در سال ۱۳۷۶ و 
در سن ۱۴ سالگی، مجوز رســمی خود را از صدا و سیما 
دریافت کرده و به گفته خود او، خوانندگی را به پیشنهاد 
خوانندگانی که برایشان آهنگسازی می کرد شروع کرده 
است.تولید اولین آلبوم او از سال ۱۳۸۲ شروع شده و در 
سال ۱۳۸۴ آلبوم »چی شده« را روانه بازار  موسیقی کشور 
کرده است. نام دیگر آلبوم های این هنرمند »من و بارون«، 
»بی اسم«، »احساس«، »زندگی من«، »اکسیژن«، »مدار 
بی قراری« و »حالم خوبه« است. عاقه مندان برای شرکت 
در کنسرت این خواننده جوان می توانند با تهیه بلیت از 
سایت اکسیر کنسرت روز ۵ شهریور ماه، در دو سانس ۱۸ 

و ۲۱ به تاالر نگین سپاهان شهر مراجعه کنند. 

۸ شهریور در تاالر رودکی؛

شاهد هنرنمایی گروه »چارتار« 
باشید

کنسرت گروه »چارتار«، ۸ شــهریور ماه در تاالر رودکی 
اصفهان برگزار می شود. گروه »چارتار« متشکل از چهار 
جوان با نام های آرمان گرشاســبی )خواننــده - متولد 
۱۳۶۷(، آرش فتحی )آهنگساز - متولد ۱۳۶۷(، احسان 
حائری )ترانه ســرا - متولــد ۱۳۶۷( و آیین احمدی فر 
)تنظیم کننده- متولد ۱۳۶۳( اســت و بیشــتر اشعار و 
موسیقی اجرایی آنها برگرفته از ادبیات کاسیک ایرانی 
اســت. آغاز کار این گروه به ســال ۱۳۹۰ برمی گردد و 
آنها را به عنوان گروهی می شناسند که با سبک تلفیقی 
موسیقی الکترونیک و آواز ایرانی فعالیت می کند. از این 
گروه تا کنون دو آلبوم با عنوان »باران تویی« و »جاده می 
رقصد« در سال های ۹۲  و ۹۴ منتشر شده و قطعه های 
به یادماندنی »آشوبم« و »در حسرت ماه« آهنگ هایی از 

آلبوم اول آنهاست.
عاقه مندان برای شرکت در کنســرت این گروه جوان و 
موفق می توانند با توجه به اطاعات درج شده در پوستر، 
نســبت به تهیه بلیت اقدام کرده و ۸ شــهریور ماه در دو 

سانس ۱۸ و ۲۱ به تاالر رودکی اصفهان مراجعه کنند.

اینستاگردی

»نرگس آبیار« به دیدن مادر شهید رفت
نرگس آبیار کارگردان فیلم سـینمایی شـیار۱۴۳، دریـک بعد ازظهر 

گرم تابسـتانی به دیدار مـادر شـهیدان عبداللهی رفت. 
وی در صفحه اینسـتاگرامش با گذاشتن عکسـی از این دیدار نوشت: 
»حـاج خانـم خدیجه رجـب بیگـی، اغلـب عکس بچـه هایـش را در 

بغـل دارد.«
سید هاشم مرتضویان با اشاره به اینکه به تدریج رویکرد خانه 
مستند در نمایش فیلم ها حرفه ای تر شد، افزود: برای نمایش 
فیلم ها برنامه ریزی شــد و به صورت فصلی موضوع بندی آن 
شکل گرفت؛ تاریخ فیلم های مســتند قدیمی، مستندهای 
سیاسی و مستندهایی پیرامون زنان، از جمله موضوعاتی است 
که در »سه شنبه های مســتند« خانه مستند به آنها پرداخته 
شــده و در کنار نمایش فیلم به نقد و بررســی آن نیز توسط 
کارشناسان اهتمام ورزیده شده است. عضو هیئت موسس خانه 

مستند اصفهان تصریح کرد: هر سال بخشی از آثار منتخبان 
جشنواره سینما حقیقت که جشنواره معتبری برای فیلم های 
مستند است، به نمایش در می آید که این بار در سه روز متوالی 
از ۷ تا ۹ شــهریور ماه برگزار می شود؛ البته فیلم هایی که قرار 
است در گروه هنر و تجربه اکران شوند یا تهیه کننده خصوصی 
دارند، در این نمایش عمومی شرکت نخواهند داشت و تنها آثار 
برگزیده ای که مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند حامی 
آن بوده است، نمایش داده خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در 

فصل پیش رو به بررسی و نمایش مستندهای ورزشی پرداخته 
می شــود، تاکید کرد: با وجود آنکه جمعیت مستندســازان 
اصفهان نســبت به قاطبه هنری آن اندک هستند، ولی کار 
مستند را جدی گرفته ایم. اخیرا با رویکرد ماهانه هر هفته به 
بررسی مستندهای فرم گرا پرداخته ایم که در آخرین هفته این 
دوره، نمایش مستند »هومو ساپینس« از نیکوالس گی هالتر 
را خواهیم داشت که مستندی ۹۴ دقیقه ای درباره مکان های 
فراموش شده و ساختمان هایی است که به دست انسان ساخته 

شده و مدت هاست که به حال خود رها شده اند.
 مرتضویان با بیان اینکه در کل جهان هم ســینمای مستند 
نمی تواند هم پا با سینمای داستانی و ســرگرم کننده پیش 
رود، خاطرنشان کرد: در ایران سینمای مستند به جریان های 
دولتی وابسته اســت که خود ضعف و قوت هایی دارد، هم سو 
بودن ایده های مستند سازان با نهاد و ارگان مربوطه از جمله 

آفت های این وابستگی است.
 البته موضوع در اصفهان کمی پیچیده تر است؛ به این خاطر 
که با وجود بودجه های سنگین فرهنگی سهم کمی به مستند 
اختصاص یافته است؛ از آن طرف طبق قوانین ارشاد نمی توان 
بلیت فروشی کرد و اگر این کار هم انجام گیرد، هزینه بلیت در 

شأن مستند نخواهد بود.
وی اذعان کرد: اگرچه حال مســتند در اصفهان خوب نیست 
ولی ســعی کرده ایم چراغ این خانه همواره روشــن بماند و 
»سه شــنبه های مســتند« را با همین هدف دنبال کردیم تا 
عاقه مندان از تماشای فیلم های خوب و به روز استفاده کنند.

عضو هیئت موسس خانه مستند اصفهان اضافه کرد: اگرچه 
برخی فیلم ها در فضای اینترنت هم موجود است ولی مجموعه 
خانه مستند تاش کرده تا زیرنویس های فیلم های خارجی را 
خودش تولید کند که شاید این کار برای اولین بار در سطح یک 
استان اتفاق افتاده باشد. لذت تماشای مستند در کنار یکدیگر 
و نقد و بررسی آثار بعد از اکران نیز از وجوه تمایز »سه شنبه های 
مســتند« در نگارســتان امام خمینی)ره( است که هر هفته 

ساعت ۱۷ برگزار می شود.

عضو هیئت موسس خانه مستند اصفهان اظهار کرد: چهار ســال پیش با این هدف که فعاالن حوزه 
مستند، فیلم های برتر این حوزه را در کنار هم تماشــا کنند، خانه مستند شکل گرفت که در ابتدا در 
انجمن سینمای جوان مجتمع فرشچیان واقع شــده بود و سپس به سبب حضور زنده یاد زاون قوکاسیان در 

نگارستان امام خمینی)ره( و اهتمام او به پخش فیلم، به این مکان منتقل شد.

ابالغ وقت رسیدگی
6/5 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ساعت 45: 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/7/10 مشخصات 
خواهان: داریوش سلطانی با وکالت خانم تینا صادقی پور به نشانی خمینی شهر شهرک 
صنعتی محمودآباد خ 14 صنایع ســنگ داریوش مشخصات خوانده: یوسف خداداد 
فرزند صمد خواسته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 
4648 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

شــماره  ش7   951228 پرونــده:   کالســه   5 /485 
دادنامه:9609976792702064-96/4/18 مرجع رسیدگی: شعبه 7 اصفهان شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول اعرابی فرزند نعمت اله به نشانی بهارستان خ 
اردیبهشت شرقی مجتمع اصفهان تراشــه با وکالت: احمدرضا حاتمیان به نشانی: 
اصفهان روبروی پل میر ســاختمان مرداس ط 4 واحد 9، خوانده: فرهاد زین الدینی 
فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای رسول اعرابی با 
وکالت آقای احمدرضا حاتمیان به طرفیت آقای فرهاد زین الدینی فرزند غالمرضا به 
خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه چک به شماره 95/5/20-093546 
به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 3/470/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/20(  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:14367 شعبه 

7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100367301305 شــماره پرونــده:  /610
9509983655701231 شــماره بایگانی شــعبه: 960026 احضار متهم مرتضی 
صادقی حسب کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب فالورجان آقای 
مرتضی صادقی متهم است به فروش 114 گرم هروئین که پرونده جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان ارجاع گردیده است به کالسه 960026 
ش 2  ثبت گردیده است و وقت رسیدگی بتاریخ 1396/7/5 ساعت 11 تعیین گردیده 
است و به لحاظ متواری بودن متهم مراتب طی دو نوبت در جراید کثیراالنتشار درج 
تا متهم جهت دفاع از خود در جلسه رسیدگی در غیر این صورت وفق مقررات اتخاذ 
 تصمیم می گردد. م الف: 15366 شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان

)109 کلمه، یک کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/699 در خصوص پرونده کالسه 960434 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر بهرامیان تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/7/6 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر 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 45 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 16384 
 شعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)124 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610106793500659 شــماره پرونــده:  /712
9609986793500577 شماره بایگانی شعبه: 960581 در خصوص پرونده کالسه 
960581 شعبه 5 خواهان داود مختاری مبارکی دادخواستی منی بر مطالبه وجه چک 
به مبلغ 15/000/000 ریال به طرفیت مجید فاضل نجف آبادی تقدیم نموده است که 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 1396/07/11 ساعت 11 صبح تعیین گردیده 
است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی میگردد و تصمیم مقتضی اتهاذ 
میشود. م الف: 16423 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم()141 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610106793500657 شــماره پرونــده:  /716
9609986793500578 شماره بایگانی شعبه: 960582 در خصوص پرونده کالسه 
960582 شــعبه 5 خواهان داود مختاری مبارکی دادخواســتی منی بر مطالبه وجه 
چک به مبلغ 27/750/000 ریال به طرفیت خیراله نوری تقدیم نموده است که وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 1396/07/11 ساعت 10:30 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی میگردد و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 
م الف: 16425 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم()138 کلمه، دو کادر(
مزایده

6/2 آگهی مزایده اموال منقول اجرای احکام حقوقی شعبه 6 نیابت اصفهان در نظر 
دارد در جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 960625 ج/6 له عباس 
رستمیان و علیه علیرضا کاظمی مبنی بر مطالبه محکوم به و هزینه ای اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 96/6/15 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توســط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانی پارکینگ بهارستان مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن ده درصد قیمت پایه 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت 

نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- اتومبیل سواری از نوع سمند دارای شماره انتظامی 
235 ق 78 ایران 53 مدل 1391 سفید رنگ که اتاق دور رنگ کامل میباشد موتور و 
گیربکس در حد متوسط طایرها بر روی هم 40 درصد و به قیمت 18/000/000 تومان 
هجده میلیون تومان ارزیابی شده است. م الف: 15393 شعبه ششم اجرای احکام مدنی 

شهرستان اصفهان )215 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/3 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3583 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی باقری فرزند حسن 
در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027000573 مورخ 1396/1/20 
از طرف هیات حل اختــالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/7/5 روز 
چهار شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 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 اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون 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 تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این 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:16219 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/6 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 806/96 حل 2 وقت رسیدگی ســاعت 5/20 بعدازظهر 
روز دوشــنبه مورخه 1396/7/24 مشــخصات خواهان: کــوروش کاظمی فرزند 
محمد به نشــانی اصفهان ابتدای بلوار کشــاورز کوچه 111 پالک 7. مشخصات 
خوانــده: نادیا گودرزی فرزنــد مهراب خواســته و بهای آن: مطالبــه گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهــول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4644 شــعبه 
 دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

 )161 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

6/4 کالسه پرونده: 220-96 شماره دادنامه: 509 تاریخ رسیدگی:96/5/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ابوالفضل کیانی ساکن: 
خمینی شهر ابتدای خیابان کنهدژ کیان یدک. وکیل خواهان: عباس مهرابی ساکن 
اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع باران طبقه سوم واحد 15 خوانده: 
محمدرضا شفیعی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 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 دادخواست تقدیمی آقای ابوالفضل 
کیانی با وکالت عباس مهرابی به طرفیت محمدرضا شفیعی به خواسته مطالبه مبلغ 
شصت و سه میلیون ریال وجه 1 فقره چک به شــماره 839807- 95/12/25 مبلغ 
شصت و سه میلیون ریال عهده بانک ملی شــعبه میدان ارتش اصفهان به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در جلســه 
رسیدگی مورخه 96/5/11 و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانــده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چــک نماید ارائه نگردیده 
فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/5/11 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط 
دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت هزینه دادرسی 590/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4626 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)390 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353503257 شــماره پرونــده:  /40
9509980359401096 شــماره بایگانی شــعبه: 961059 محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 961059 برای فرشاد 
ضابطی که متهم است به خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک عنوان رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 96/07/15 ساعت 8:30 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابیس 
 به عمل خواهد آمد. م الف: 16371 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان

 )109 جزایی سابق()129 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610106793500654 شــماره پرونــده:  /713
9609986793500576 شــماره بایگانــی شــعبه: 960580 در خصوص پرونده 
کالســه 960580 شــعبه 5 خواهان داود مختاری مبارکی دادخواســتی منی بر 
مطالبه مبلــغ 6/400/000 ریال وجه چــک به طرفیت محمد شــاکری هرندی 
تقدیم نموده اســت که وقت رســیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 1396/07/11 
ساعت 11:30 صبح تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی میگردد و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف: 16422 
 شــعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهــان )مجتمع شــهدای مدافع حرم(

)139 کلمه، 2 کادر(

معاون ادبیات و نشــر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان با اشــاره به برگزاری هفتمین دوره 
جایزه ادبی یوســف، محور آن را داستان کوتاه دفاع مقدس، 
عنوان و درخصوص شرایط مسابقه بیان کرد: موضوع اصلی 
داســتان های ارســالی به دبیرخانه، در زمینه دفاع مقدس 
و دفاع از حریم اهل بیت)ع( اســت که نباید از ۴ هزار کلمه 
بیشتر شود؛ داستان های ارسالی قبا نباید در کتاب دیگری 

به چاپ رسیده باشد؛ همچنین باید روی تک برگ و به صورت 
تایپ شده به دبیرخانه ارسال شود.

محمد بلندیان با بیــان اینکه زمان اعــام نتایج و برگزاری 
اختتامیه در شهریورماه سال جاری خواهد بود، عنوان کرد: 
آخرین مهلت ارســال آثار خردادماه ۹۶ بود اما عاقه مندان 
می توانند آثار خود را تا ۱۵ شهریورماه به دبیرخانه در محل 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس واقع در باغ 

غدیر اصفهان، ارســال کنند. آثار برگزیده به صورت کتابی 
چاپ خواهد شد.

معاون ادبیات و نشــر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان در پایان گفت: در مراسم اختتامیه به 
نفر اول مبلغ ۵ میلیون تومان، نفر دوم ۴ و نفر سوم ۳ میلیون 
تومان و به نفرات چهارم تا دوازدهم مبلغ ۱/۵میلیون تومان 
و نفرات سیزدهم تا بیستم مبلغ یک میلیون تومان به عنوان 
هدیه، تعلــق خواهد گرفت. با توجه به شــهادت محســن 
 حججی، بخش ویژه مخصوص این شــهید نیز به مســابقه

 اضافه شده است.

معاون ادبیات و نشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:

مهلت ارسال آثار به جایزه ادبی یوسف تمدید شد

عضو هیئت موسس خانه مستند اصفهان مطرح کرد:

حال مستند در نصف جهان خوب نیست 
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ترک سیگار، ناتوانی دوره سالمندی را کاهش می دهد
نتایج تحقیق پژوهشگران دانشگاه کالج لندن نشان می دهد ترک سیگار می تواند از 
ابتال به ناتوانی در سنین باال پیشگیری کرده یا آن را به تاخیر بیندازد؛ چراکه  سیگار 

چقدر طول می کشد 5 کیلو کم کنیم؟کشیدن با ۶۰ درصد افزایش خطر ابتال به ناتوانی در سنین باال مرتبط است.
حتما تا به حال شنیده اید که برخی افراد انتظار دارند با سرعت، نیم یا 
یک کیلو در هفته وزنشان پایین بیاید، اما همه می دانید که همیشه 

کاهش وزن به سادگی و پیوسته حاصل نمی شود.
محققان برای اینکه متوجه شوند بیشتر افراد 5 یا 4/5کیلو را در چه 
مدت کم می کنند از اطالعات کاربــران یکی از برنامه های معروف 
کاهش وزن در آمریکا استفاده کردند و متوجه شدند متوسِط کاربران 
این مقدار وزن را در حدود 7 هفته کم کرده اند و 9۰ درصد آنها در 

کمتر از 13 هفته این کاهش وزن را داشته اند.
این خبر خوشحال کننده ای است که برای بیشتر افراد کاهش 5 کیلو 
وزن بیشتر از 5 هفته طول می کشد ) می بینید که تنها نیستید! ( و 
اینکه این کار در طول 3 ماه شدنی است، اما اگر می خواهید 5 کیلو 
کم کنید باید این را در ذهن داشته باشید: هر کسی در کاهش وزن 

سرعت منحصر به خودش را دارد.

از ورزش شنا غافل نشوید
دستیار تخصصی طب ســنتی ایران تدابیر حفظ سالمتی جوانان 

را تشریح کرد.
مجتبی طاهری درباره تدابیر ویژه جوانان اظهــار کرد: با توجه به 
اینکه در دوران جوانی انسان دارای حداکثر توان و انرژی جسمی و 
روحی است، گاهی افراد با تکیه بر این نیرو و قوای بدنی، دست به 

امور خالف سالمت جسم و روح خود می زنند.
وی تصریح کرد: ایــن امور گرچه ممکن اســت در جوانی به دلیل 
قدرت و قوت باالی روحی و بدنی، اثر ســوء خود را نشــان ندهند، 
اما با مداومت بر آنها و تبدیل شدن آنها به عادات غلط، فرد مستعد 
بیماری ها و مشــکالت متعدد در آینده خواهد شــد.این دستیار 
تخصصی طب ســنتی ایران متذکر شد: بر اســاس دیدگاه مکتب 
پزشــکی ایرانی، مزاج اصلی دوران جوانی، گرم و خشــک اســت 
بنابراین باید از زیاده روی در اغذیه و تدابیری که گرمی و خشــکی 
بدن را افزایش می دهند، مثل ورزش و فعالیت سنگین، نشستن زیاد 
در آفتاب، خوردن غذاهای با طبع گرم )مثل سیر و پیاز( و گرسنگی 
طوالنی مدت پرهیز کرد؛ همچنین باید دانســت که برخی حاالت 
روحی نظیر عصبانیت، گرمی و خشکی را افزایش می دهد.طاهری 
یادآور شد: شنا یکی از مناسب ترین ورزش ها در دوران جوانی است؛ 
برای جوانان، سونای تَر)بخار( بهتر از سونای خشک است. در فصول 
گرم با آب نیم گرم و معتدل اســتحمام کرده و نوشیدنی های سرد 
به اندازه تمایل و نیاز )و نه بیشــتر( مصرف کنند و مصرف انار، به، 

سیب، آلو و هندوانه )هرکدام در فصل خود( توصیه می شود.  

زیبایی 

 نسخه های شفابخش 
برای موهای شما

 زیبایی مو و درخشندگی آن یکی از خواسته های انسان 
 برای رسیدن به اعتماد به نفس و احساس زیبایی است.
به همین دلیل روش های مختلفی برای دارا بودن موهای 
شاداب و خوش حالت پیشنهاد می شود. در این مقاله شما 
را بابرخی از نسخه های شفابخش برای مو آشنا می کنیم؛ 

با ما همراه باشید:
۱-  زیبایی پوست و مو با جو

امروزه کاربرد مــواد طبیعی و غیرشــیمیایی به منظور 
زیباسازی پوست و مو در بسیاری از سالن های زیبایی و 
بهداشتی در جهان رایج شده است. بسیاری از متخصصان 
زیبایی بر این باورند که مواد شیمیایی و مصنوعی که در 
برخی از فرآورده های بهداشــتی پوست و مو وجود دارد، 
به مرورزمان موجب تخریب سلول های سطحی پوست و مو 
شده و در درازمدت اثرات سوء از خود به جا خواهد گذاشت. 
استفاده از ترکیبات جو و دیگر ترکیبات و مشتقاتی که با 
کمک جوی تازه به دست می آید، ازجمله پرکاربردترین 

مواد طبیعی در حفظ سالمت پوست و مو است.
۲-  از  بین  بردن لک های صورت با ماسک جو

این روزها اســتفاده از کرم ها و لوســیون های آرایشی و 
بهداشتی با منشأ گیاهی در میان بسیاری از خانم ها رواج 
یافته است. این محصوالت که با استفاده از کرم های پایه، 
عصاره و اسانس مواد طبیعی و گیاهان ساخته می شود، 
آسیبی به پوست وارد نمی کند. شما می توانید با استفاده 
از ترکیب آرد خالص جو و مقدار اندکی ماء الشعیر بدون 
افزودنی ها، ماســکی تهیه کنید و آن را بــه مدت ۲۰ تا 
3۰دقیقه روی پوست خود قرار دهید. این ماسک عالوه بر 
آن که موجب طراوت و نرمی پوست تان می شود، لک های 

پوست را نیز از بین می برد.
۳- درخشندگی و شفافیت مو با ماءالشعیر

حتمــا تابه حــال برایتان پیش آمــده کــه در برخی از 
آرایشگاه ها، آرایشگر یا متخصص زیبایی پس از آرایش و 
پیرایش موی شما، مقداری ماءالشعیر طبیعی روی موهای 
شما اسپری کند. از دیدگاه این افراد استفاده از ماءالشعیر و 
اسپری کردن آن روی موها موجب درخشندگی و شفافیت 
موها می شود؛ البته این دیدگاه صحیح است، اما باید توجه 
داشت که مداومت و استمرار این کار موجب درخشندگی 

و شفافیت موهای شما می شود. 
برای این منظــور می توانید هر روز بعد از اســتحمام و 
شستن موهایتان در حالتی که رطوبت آنها را گرفته اید 
و تنهــا نم اندکــی روی موهایتــان باقی مانده اســت، 
 ماءالشعیر طبیعی و بدون مواد افزودنی را روی موهایتان

 اسپری کنید.

تناسب اندام

توصیه روز

سرطان:ســرطان های معده و مری هر دو می توانند دلیل 
شکل گیری بوی بد دهان باشــند. در حقیقت، پژوهشگران 
انگلیسی ثابت کرده اند که آزمایش نمونه های تنفسی برای 
پنج امضای شیمیایی، دقت 85 درصدی را برای تشخیص این 

دو سرطان نشان داده است.
رفالکس معده:اگر با نفس بدبو مواجه هستید، ممکن است 
رفالکس معده دلیل آن باشــد. بازگشت اسید معده به مری 

که موجب سوزش سر دل، ســوء هاضمه، و درد قفسه سینه 
می شــود و با ایجاد مزه ای تلخ در دهان انسان و نفس بدبو 

همراهی می شود.
نارســایی قلبی:نارســایی قلبی می تواند یکی از دالیل 
شکل گیری بوی بد دهان باشد. به گفته پژوهشگران کلینیک 
کلیولند، بیمارانی که از نارسایی قلبی رنج می برند دارای یک 
نشانه تنفسی ویژه هستند. تنش در قلب این بیماران موجب 

شکل گیری تغییرات قابل شناســایی در ایزوپرن های نفس 
می شــود که ترکیبات آلی فرار منتشر شده از بافت عضالنی 

هستند.
دیابت:بوی شیرین و میوه ای نفس، نشانه ای از مشکالت قند 
خون است. هنگامی که بدن نمی تواند انسولین تولید کند، 
سلول ها گلوکز مورد نیاز برای تامین سوخت خود را دریافت 
نمی کنند و بدن چربی سوزی را آغاز می کند. سوزاندن چربی 
به جای قند موجب تولید کتون ها می شود که در خون و ادرار 
تجمع می کنند. هنگامی که کتون ها به سطوح ناامن افزایش 
می یابند، شما در معرض شرایط خطرناکی به نام کتواسیدوز 
دیابتی قرار می گیرید که یک بوی میوه ای به نفس می بخشد.
نارسایی کلیوی:بوی آمونیاکی، ادرار مانند، یا ماهی مانند 
نفس نشانه ای از نارسایی کلیوی است. کلیه ها مسئول حذف 
مواد زائد از خون و تولید ادرار هستند. هنگامی که این روند 
به خوبی انجام نمی شود، ســموم و مواد زائد در جریان خون 
افزایش می یابند و بوی آن در قالب مفس بدبو به بیرون نشت 

می کند.
خروپف و آپنه خواب:بوی بد شــدید دهان، به ویژه بوی 
ترش، نشــانه ای از یک مشکل خواب اســت. هنگامی که از 
شــرایطی مانند آپنه خواب و خروپف مزمــن رنج می برید، 
دهان بیشتر زمان شب را باز باقی می ماند، بزاق خشک می 
شود و این امکان برای باکتری های تولیدکننده بوی بد فراهم 

می شود تا در دهان تجمع کنند.
بیماری لثه:بیمــاری لثه که به نام بیمــاری پریودنتال نیز 
شناخته می شود، یک عفونت در لثه هاست که اطراف دندان ها 
را احاطه کرده اند. این یکــی از دالیل اصلی افتادن دندان در 
بزرگساالن محسوب می شــود، زیرا تقریبا بدون درد است و 
بسیاری از بیماران از ابتال به آن آگاه نیستند. یکی از نشانه های 
ابتال به بیمــاری لثه بوی فلزی نفس اســت که به واســطه 

باکتری های تولید کننده بوی بد شکل می گیرد.

بوی بد دهان می تواند نشان دهنده این بیماری ها باشد!

بوی بد دهان می تواند یک نشانه از بروز مشکلی جدی باشد. اگرچه در گام نخست ممکن است به صورت 
غریزی برای پنهان کردن آن تالش کنید، اما مراجعه به پزشک و تشخیص دلیل نفس بدبو بهترین راهکار 

محسوب می شود. در ادامه با برخی از دالیل بوی بد دهان بیشتر آشنا می شویم.

کشــفی جدید در دنیای پزشــکی، نوید درمان و مهار یکی از 
مرگ بارترین سرطان های دنیا را با استفاده از ویتامینی محبوب 
به مبتالیــان می دهد.کارشناســان در جدیدترین تحقیقات 
خود دریافته انــد تزریق دوزهای بــاالی ویتامین C می تواند 
 برای مبارزه با ســرطان خون مفید باشد و از گسترش بیماری 

جلوگیری کند.
در برخی گونه های سرطان خون، ســلول های بنیادی در مغز 
استخوان چند برابر شــده و باعث رشــد تومورهای سرطانی 
می شوند، اما ویتامین C می تواند سلول های بنیادی مازاد را از 

بین برده و مانع از گسترش سرطان شود. مصرف پرتقال و مرکبات 
در رژیم غذایی روزمره توسط بیمار نمی تواند سبب از بین رفتن 
تومورهای سرطانی شود و نیاز به تزریق حجم باالیی از ویتامین با 
استفاده از امکانات پزشکی است.سطوح باالی ویتامین C موجود 
در میوه هایی همچون پرتقال، فلفل ســبز و گوجه فرنگی در 
صورت فرآوری و استفاده دارویی می توانند سبب کاهش عالئم 

بیماری در مبتالیان به لوسمی شوند.
تزریق وریدی ویتامین C می تواند تا 5۰۰ برابر مصرف خوراکی 
از طریق میوه و ســبزی ها ویتامین مورد نیاز برای مهار رشــد 
تومورهای ســرطانی در بدن بیمار ایجاد کند.کارشناســان 
دریافته اند مصرف ویتامین C باعث فعالیت آنزیم TE۲ می شود 

که تغییرات ژنتیکی در آن ســبب ابتال به سرطان لوسمی  در 
بیماران می شود. در جدیدترین مطالعات، اثر ویتامین C و اسید 
آسکوربیت بر ســلول های بنیادی بدن که دچار سرطان شده 
اند 1۰ برابر قوی تر از برخی داروهای شــیمی درمانی ارزیابی 

شده است. 
 ایــن تحقیقات توســط دانشــمندان دانشــگاه ســالفورد
  در خصــوص ارتباط مصــرف ویتامین C و درمان ســرطان
  خون لوسمی به دســت آمده است.کارشناسان در عین حال
  اعالم کرده انــد که ویتامیــن C ماده ای ارزان قیمت اســت
  و می تواند برای درمان مشــکالت بیماران مبتال به لوســمی

 مورد استفاده قرار گیرد.

ویتامینی که شیمی درمانی می کند

ابالغ وقت رسیدگی
6/7 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 804/96 حل 2 وقت رســیدگی ساعت 5/10 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/7/24 مشــخصات خواهان: کوروش کاظمی فرزند محمد به 
نشانی اصفهان ابتدای بلوار کشاورز کوچه 111 پالک 7. مشخصات خوانده: سجاد 
سلحشور دشتمال فرزند کریم خواسته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 4642 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/717 در خصوص پرونده کالســه 960626 خواهان حسین سلطانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت غفار قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/7/10 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهارراه وکال در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 16428 
شعبه  14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو()88 کلمه، یک کادر(

ابالغ 
6/8 آقــای ســید علــی میرعنایتــی فرزند ســید مصطفــی مجهــول المکان 
پیرو اخطاریه 221- 1396/4/14 همســر شــما خانم اکرم زمانــی برابر دادنامه 
شــماره 9409973633501470 شــعبه چهارم دادگاه عمومــی حقوقی خمینی 
شــهر در تاریــخ 1396/5/25 مطلقه بــه طالق بائــن خلع نوبــت اول گردید و 
ذیل شــماره 119 این دفترخانه به ثبت رســید. دفترخانه رســمی ثبــت ازدواج 
 37 و طالق 34 خمینی شــهر. م الــف:4640  دفتر 37 و طالق 34 خمینی شــهر

 )69 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/9 شماره نامه: 9610113634500137 شماره پرونده: 9409983633501079 
شماره بایگانی شــعبه: 960083 دایره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری 
خمینی شهر در پرونده کالســه 960083 اجرا له فاطمه صغری و جهان و وهاب و 
سلطان همگی رضایی فرزندان نوروز به خواسته فروش اموال در نظر دارد. ماترک 
مرحوم نوروز رضایی و حبیبه رضایی که به شرح 5 دانگ منزل بلوار امیرکبیر کوچه 
107 به ارزش 1/290/000/000 ریال و 6 دانگ مغازه بلوار امیرکبیر کوچه 107 به 
ارزش 307/800/000 ریال و قسمتی زمین قلعه امیریه به ارزش342580000ریال 
که حسب نظریه  کارشناس رسمی دادگستری به میزان 285/483/000 ریال سهم 
االرث هر فرزند دختر و مقدار 570/967/000 ســهم االرث هر فرزند پسرارزیابی 
گردیده را از طریق مزایده به فروش برساند بذا جلسه مزایده در تاریخ 1396/06/30 
ساعت 8:30 صبح در محل اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار پاسدران 
روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران می 
توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشــانی اعالمی در باال می باشد بازدید نمایند 
خریدار کسی است که باالترین قیمت پیشــنهاد نماید و خریدار باید 10% قیمت 
پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید. در غیر اینصورت 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4639 شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )229 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/10 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 805/96 حل 2 وقت رسیدگی ساعت 5/15 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/7/24 مشخصات خواهان: کوروش کاظمی فرزند محمد به 
نشانی اصفهان ابتدای بلوار کشاورز کوچه 111 پالک 7. مشخصات خوانده: زینب 
خاکی فرزند صابر خواسته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 4643 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/11  طیبه صادق زاده دارای شناســنامه شماره 20257 به شــرح دادخواست به 
کالسه  352/96 ح ش 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منصور رمضانی به شناسنامه 3 در تاریخ 96/4/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طیبه 
صادق زاده فرزند ابوالقاسم به ش.ش 20257 متولد 1356 صادره شهرضا )همسر 
متوفی(2- علی رمضانی فرزند منصور به ش.ش 1273628373 متولد 1380 صادره 
از اصفهان )پسر متوفی(3- فاطمه رمضانی فرزند منصور به ش.ش 1273208188 
متولد 1379 صادره از اصفهان )دختر متوفــی( متوفی وراث دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/150 شعبه دوم 

شورای حل اختالف شهرستان دهاقان )مجتمع شماره یک()157 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/14 شماره صادره: 1396/42/403911- 1396/5/25 نظر به اینکه سند مالکیت 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 4088 فرعی از 4858 اصل واقع در 
بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 247901 در صفحه 257 دفتر امالک جلد 1331 به شماره 
چاپی 354081 الف/90 کاداســتری به نام آقای علیرضا طالبی طادی فرزند حسن 
ثبت و سند صادر گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1396217020024018290 مورخ 1396/5/11 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 3026 مورخ 1396/5/11 به گواهی دفترخانه 
289 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد 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 ســند 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: 
16925 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)234 کلمه، 3 کادر(

تبصره 1 ماده 105 
6/17 شماره صادره: 1396/09/404444 - 1395/5/26 به اداره محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرضا موضوع: آگهی موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت نظر به اینکه بر اساس تقاضای ورثه علی اصغر جعفریان مبنی بر تعیین 

بهاء ثمنیه اعیانی مقدار یکصد و شش و یک چهارم سهم مشاع باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی از 1014 سهم ششــدانگ پالک 1877 فرعی از 3- اصلی بخش یک ثبتی 
شهرضا که طبق سوابق متعلق است به خیرالنسا مرادی که در اجرای تبصره یک ماده 
105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه 
اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ 4000 ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی 
آن را به حساب سپرده طبق فیش شماره 9622126875857282 مورخ 96/5/26 
به مبلغ چهار هزار ریال واریز نموده و چون ذی نفع فاقد نشــانی است لذا با توجه به 
مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک شهرضا 
مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی شده باشــد میتواند از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
تسلیم نماید. بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت 
تعیین شــده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی ســند مالکیت متقاضی بدون استثناء 
بهاء ثمنیه  اعیانی صادر و تسلیم خواهد شــد. م الف: 484 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا)243 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/65  بتول هاشمی طامه دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
232/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین محمدی طامه به شناســنامه 95 در تاریخ 1396/5/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بتول 
هاشمی طامه فرزند سید اسمعیل به شماره شناسنامه 6 مادر متوفی و به جز نامبرده 
فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 263 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک()132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9609970350500642 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /476
9509980350500977 شماره بایگانی شعبه: 951115 خواهان: بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم محبوبه السادات تدین فر فرزند سید رسول 
به نشانی اصفهان خ نیکبخت غربی ساختمان ماکان واحد 45. خواندگان: 1- آقای 
مرجان ضیغمی امنیه فرزند محمدعلی 2- آقای محمدعلی ضیغمی امنیه فرزند حسین 
همگی به نشــانی اصفهان خ کاوه خ بهمن کوچه کیمیا واحد 3 طبقه دوم. خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی. 
دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت محبوبه السادات تدین فر بطرفیت خوانده 
مرجان ضیغمی امنیه فرزند محمدعلی  و محمدعلی ضیغمی امنیه فرزند حسین به 
خواسته مطالبه مبلغ 240/000/000 ریال به استناد بخشی از یک فقره چک به شماره 
806564 بتاریخ 1395/07/14 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه نظر 
به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده 
است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مســتنداً به مواد 198، 515 و 519 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 6/895/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور 
چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 

غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 14309 شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9509970350701281 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /475
9509980350700045 شماره بایگانی شعبه: 950047 خواهان: آقای حامد رضایت 
مند فرزند حسین با وکالت خانم نرگس شانه فرزند حسین به نشانی: اصفهان خیابان 
نشاط حدفاصل چهارراه نقاشی و چهارراه هشت بهشت مجتمع تجاری اداری نقش 
جهان طبقه دوم واحد 6 و آقای وحید زینلی فرزند ایرج  به نشــانی اصفهان خیابان 
نشاط حدفاصل چهارراه نقاشی و چهارراه هشت بهشت مجتمع تجاری اداری نقش 
جهان طبقه دوم واحد 6. خوانده: آقای سید محمد حسین موسوی فرزند سید عسگر به 
نشانی: استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر خ پاسداران پ 76 
ط3. خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست حامد رضایت 
مند با وکالت نرگس شانه و وحید زینلی بطرفیت سید محمدحسین موسوی بخواسته 
مطالبه 1050000000 ریال وجه چک شماره 844697-93/1/6 بانک ملی با احتساب 
خسارات دادرسی وتاخیر در تادیه دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل 
رونوشت مصدق چک و گواهی عد پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و 
بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور دراستمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه 
از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی خوانده به 
پرداخت مبلغ 1050000000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب 32456000 ریال 
هزینه دادرسی و 26100000 ریال و حق الوکاله به انضمام خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 
روز از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باشد و با انقضای مهلت مذکور ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 14334 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )321 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/39 در خصــوص پرونده کالســه 960430 ش 32 خواهان شــاهرخ  گلخندان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسین ملکوتی خواه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/7/11 ساعت 8:30  تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه 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 نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 
 16435 شعبه 32 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)119 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/698 در خصوص پرونده کالسه 96-450 خواهان مصطفی قادری دادخواستی به 
طرفیت ناصر نبیره تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/7/3  
ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت 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 خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16370 شعبه 52 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( 
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دیدار مسئوالن و قهرمانان ورزشی کشور با خانواده شهید حججی
بعد از نام گذاری کاروان ورزشی اعزامی کشورمان به بازی های آسیایی عشق آباد به نام »شهید 
حججی« جمعی از مسئولین و قهرمانان ورزش بانوان کشور با حضور در منزل این شهید با 

خانواده وی دیدار و گفت وگو کردند.

در پایان مسابقات کاراته انتخابی تیم های ملی نوجوانان، جوانان 
و امید دختــران کشــور، تکلیف تیم 
اعزامــی بــه رقابت هــای جهانی 
اسپانیا مشخص شد.رقابت های 
کاتــای انفــرادی و تیمی رده 
ســنی نوجوانــان، جوانان و 
امید دختران در ســالن شهید 
کبکانیــان تهــران پیگیــری 
شد.در کاتای انفرادی نوجوانان، 
زینب السادات حســینی از تهران 
با امتیاز 90/9 مقام نخســت را کسب کرد و 
مسافر رقابت های جهانی اسپانیا شد.نرگس نظری با امتیاز 89/1 
از تهران نفر دوم این بخش شد.در کاتای انفرادی جوانان، حدیثه 
جمال از تهران با امتیاز 90/9به عنوان مسافر رقابت های جهانی 
اسپانیا معرفی شد.آرزو لونجی از مازندران با امتیاز 90/8  مقام دوم 
را به دست آورد. در کاتای انفرادی امید، فاطمه صادقی از تهران با 
امتیاز 92/6 به تیم ملی راه یافت. در کاتای تیمی جوانان - نوجوانان 
نیز، تیم اصفهان با ترکیب یگانه شهپری، گلناز شاه زیدی و عرفانه 

مساح با ۷۳ امتیاز مسافر رقابت های جهانی اسپانیا شد.

در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته؛

 نام تیم کاتای دختران اصفهان 
در لیست مسافران جهانی ثبت شد

منهای فوتبال

 واکنش رییس هیئت والیبال استان 
به پایان قریب الوقوع ریاست؛

هنوز تصمیمی برای ماندن یا 
رفتن از هیئت والیبال نگرفته ام

رییس هیئت والیبال اســتان اصفهــان گفت: آذرماه 
امســال دوران چهار ساله ریاســتم در هیئت والیبال 
استان اصفهان به پایان می رسد، اما هنوز در مورد ادامه 

یا قطع همکاری با این هیئت تصمیم نگرفته ام.
تیمور باجول در مورد پایان زمان ریاســتش در هیئت 
والیبال اســتان اصفهان در آذرماه امســال و اینکه آیا 
تمایل به شرکت مجدد در انتخابات هیئت والیبال دارد 
یا خیر، گفت: آذرماه امسال دوران چهار ساله ریاستم 
در هیئت والیبال استان اصفهان به پایان می رسد. هنوز 
برای ماندن یا رفتن از هیئت فکری نکرده ام و باید ببینم 

وضعیت کاری خودم به چه صورت می شود.
رییس هیئت والیبال استان اصفهان اضافه کرد: زمانی 
که مسئولیت هیئت والیبال استان اصفهان را بر عهده 
گرفتم هیئت چیزی نداشــت، اما در حال حاضر همه 
تیم ها در رده های ســنی مختلف به موقع به مسابقات 
اعزام می شوند. همچنین مربیان و داوران در دوره های 
مربیگری و داوری حضور فعالی دارند. محل دفتر هیئت 

نیز مشخص و مجهز شده است.
وی در مورد عملکرد هیئت والیبال اســتان در مدت 
زمانی که مســئولیت هیئت را برعهــده دارد، افزود: 
هیئت والیبال اســتان اصفهان در ارزیابــی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان به عنوان هیئت برتر شناخته 
شد. همچنین ســال گذشــته در ارزیابی فدراسیون 
هیئت ممتاز معرفی شــد. در حال حاضر نیز اســتان 
اصفهان هفــت ملی پوش در بخش بانوان دارد و ســه 
والیبالیســت اصفهانی در تیم ملی بزرگساالن مردان 
فعالیت می کنند. در مسابقات قهرمانی کشور تیم های 
بانوان در تمامی رده های ســنی مقام اول را کســب 
کرده اند و باشــگاه ذوب آهن نیز مثل گذشــته از تیم 

بانوان در لیگ برتر حمایت می کند.
باجول گفت: از همه مهم تر اینکه هیئت والیبال استان 
اصفهان در چهار سال گذشته حاشیه ای نداشته و خودم 
هم اجازه به وجود آمدن حاشیه را نداده ام و زمانی هم 
که مســئولیت هیئت را بر عهده گرفتم عنوان کردم 
اجازه ایجاد هیئت غیرانتفاعی را نمی دهم و پای حرفم 
هم ایستادم و نگذاشتم کسی باعث ایجاد اختالف در 
هیئت شود و فعالیت های هیئت را با قدرت و استفاده از 

ظرفیت متخصصان اداره می کنیم.

خبر روز

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس طبق تصویب هیئت 
دولت با اطالق »فرهنگی« از لیســت 

خصوصی سازی خارج شده اند.
سید جعفر ســبحانی در رابطه با 
دالیــل توقف پروســه خصوصی 
سازی دو باشــگاه پرسپولیس و 
استقالل بر خالف اصل 44 قانون 
اساسی اظهار داشت: مسئله جدیدی 
در رابطه با خصوصی ســازی این دو 
باشگاه رخ نداده است و اتفاق جدیدی در این 
باره مطرح نیست. وی افزود: درست است که اصل 44 قانون اساسی 
می گوید که این دو باشگاه نمی توانند به صورت دولتی اداره شوند، 
اما مصوبه هیئت دولت این است که از واگذاری و خصوصی سازی 
تمام مراکز »فرهنگی« طبق همین اصل فعال جلوگیری شود. باشگاه 
استقالل و پرسپولیس هم به تعبیر هیئت محترم دولت »فرهنگی« 
اطالق می شــوند و به همین خاطر طبق مصوبــه هیئت دولت از 
فهرست واگذاری خارج شدند.سبحانی تاکید کرد: در همان زمان 
که دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در آستانه خصوصی سازی بودند 
مشتریان خوبی هم برای آنها پیدا شده بود و اگر کار به مزایده پنجم 
می رسید قطعا این خصوصی سازی انجام می شد.وی در پایان تاکید 
کرد: من چند بار در صحبت های سلطانی فر وزیر محترم ورزش و 

جوانان خواندم که ایشان هم به خصوصی سازی عالقه دارند. 

بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال، باشگاه های بدهکار لیگ برتر از نقل و 
انتقاالت نیم فصل محروم خواهند شد. 

موضوع بدهکاری باشگاه های فعال در لیگ برتر از مدت ها پیش وجود 
داشته است. مسئله ای که با وجود هشــدارها و وضع قوانین مختلف از 
سوی سازمان لیگ و فدراسیون هنوز هیچ تدبیر درستی برای آن در نظر 
گرفته نشده اســت. در این خصوص چند سال بود که کمیته انضباطی 
اعالم می کرد که باشگاه های بدهکار حق حضور در لیگ برتر را ندارند، 
اما نه تنها این اتفاق نمی افتاد که آن باشگاه ها با هزینه های میلیاردی در 
مسابقات حاضر می شدند. از سال گذشته نیز با حضور مهدی تاج در رأس 
فدراسیون برخی سختگیری ها انجام شد ولی هنوز به نتیجه نرسیده 
است. حاال فدراسیون فوتبال برای پرداخت بخشی از بدهی ها به بازیکنان 
و مربیان سابق توسط باشگاه ها، قصد دارد مسئله جدیدی را مورد نظر 
قرار دهد. در این خصوص مهدی تاج در نشست کارگروه حقوقی و قضائی 
فدراسیون فوتبال شرکت کرد. در جلسه ای که عالوه بر تاج نفراتی مانند 
ساکت، براتی، فتاحی، صالحی رییس استیناف و ... حضور داشتند. در این 
جلسه  مسئله باشگاه های بدهکار بحث و بررسی شد و تصمیم نهایی 
محرومیت باشگاه ها در نیم فصل در صورت عدم رسیدگی به پرونده ها 
بود. اعضای این کارگروه پس از بررسی همه جوانب، تا 20 شهریورماه به 
باشگاه های بدهکار مهلت دادند تا 20 درصد از کل بدهی ها به عالوه مبلغ 
معادل قرارداد های جدید خود را پرداخت کنند. به عبارت دیگر عالوه بر 
20 درصد بدهی های قبلی، اگر مثال باشگاهی امسال 10 میلیارد تومان 

با بازیکنان جدیدش قرارداد بسته باید به همان مقدار از بدهی هایش در 
گذشته را نیز بپردازد.  در صورتی که باشگاه ها به این هشدار بی توجهی 
کنند، از سوی فدراســیون از پنجره نقل و انتقاالتی نیم فصل محروم 
خواهند شد و مهلت جدیدی دریافت می کنند. اگر بازهم رسیدگی انجام 

نشود، از نقل و انتقاالت از ابتدای فصل آینده محروم خواهند شد!
چنین دستور العملی قطعا با واکنش باشــگاه های لیگ برتری مواجه 
می شــود. با توجه به اینکه زمان زیادی تا 20 شــهریورماه باقی نمانده 
باشگاه هایی مثل استقالل و پرسپولیس بعید است بتوانند چنین مبلغ 
سنگینی بابت 20 درصد بدهی ها و البته مبلغی معادل قرارداد های جدید 

خود پرداخت کنند و باید دید در نهایت این ماجرا به کجا ختم می شود.

درحاشیه 
20 شهریور، آخرین مهلت برای پرداخت 20 درصد بدهی ها؛

محرومیت بدهکارها از جذب بازیکن در نیم فصل!

  قاب روز

بازگشت مظلومانه تیم ملی بسکتبال به کشور
کاروان تیم ملی بسکتبال بعد از کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت های قهرمانی آسیا در لبنان  با 
استقبال رییس فدراسیون وارد تهران شــد. در این مراسم هیچ کدام از مسئوالن وزارت ورزش و 

کمیته ملی المپیک حضور نداشتند.

چرا سرخابی ها خصوصی نمی شوند؟

سوال روز

همین مسئله فدراســیون ها را تحت فشار قرار داده و در کل 
اوضاع کاروان ایران را برای بازی های داخل سالن آسیا بحرانی 

کرده است.«
این بخشی از صحبت های اصغر رحیمی، سرپرست کاروان 
ایران در بازی های داخل ســالن است که در نشست خبری 
مطرح شد. دو هفته از طرح این صحبت ها گذشته است، در 
این مدت اقداماتی برای سر و سامان دادن به اوضاع کاروان با 
دریافت بودجه انجام شد، اما از هیچ یک از آنها نتیجه ای گرفته 

نشده و همین مسئله اوضاع را حادتر کرده است.
برنامه ریزی با جیب خالی

26 شــهریورماه پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا 
همزمان با دومین دوره بازی های هنرهای رزمی آســیا در 
عشق آباد آغاز می شود. اولین گروه کاروان ۳60  نفره ایران 
)شــامل 214 ورزشکار و دیگر اعضا( 21 شــهریورماه راهی 
ترکمنستان می شود و طبق برنامه قرار است 6 گروه دیگر - 
گروه تیم ها و ورزشکاران - هم بر اساس جدول زمان بندی 
تهیه شده، تا 29 شهریورماه به محل برگزاری بازی ها اعزام 
شوند. مسیر ترانسفر اعضای کاروان بررسی شده و قرار است 
آنها به صورت هوایی - زمینی به عشق آباد بروند. بلیت های 

الزم نیز رزرو شده است. 
طبق نشســت های هماهنگی برگزار شــده با مســئوالن 
رشــته های اعزامی به ترکمنســتان، پیش بینی اولیه برای 
کسب 100 مدال شامل 40 مدال طال در عشق آباد شده است. 

ثبت نام ماقبل آخر اعضای کاروان انجام شده و قرار است یک 
هفته پیش از آغاز رســمی بازی ها، ثبت نام آنها نهایی شود 
و... همه این اقدامــات و برنامه ریزی ها در حالی برای حضور 
کاروان ایران در بازی های داخل ســالن آسیا انجام شده که 

کمیته ملی المپیک به لحاظ مالی اصال شرایط خوبی ندارد. 
یک بام و چند هوا 

کمیته ملی المپیک هفته اول مردادماه بخشــی از اعتبارات 
سال 96 خود را دریافت کرد و با اســتفاده از آن، 10 درصد 
بودجه فدراسیون ها را در اختیارشان قرار داد؛ البته این اولین 
و آخرین تخصیص سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه به 
کمیته ملی المپیک از محل اعتبارات سال 96 بود. در حالی که 
وزارت ورزش که در همسایگی کمیته ملی المپیک قرار دارد 
و کمیته ملی پارالمپیک که درست در ساختمان این کمیته 
مستقر است، ماه به ماه بودجه سالیانه خود را دریافت می کنند 
و بدون کمبودهای مالی پیگیری برنامه های خود و پاسخگوی 

فدراسیون ها وانجمن هایشان هستند. 
ضعف روحیه پیگیری در کمیته ملی المپیک 

البته ورزش و نهادی مانند کمیته ملی المپیک با مشکل مالی 
غریبه نیست. حتی پیش از المپیک ریو که بزرگ ترین آزمون 
ورزشکاران و مسئوالن آنها در هر کشوری به حساب می آید، 
چنین مشــکالتی در ورزش ایران و ســاختمان کمیته ملی 
المپیک محسوس بود. آن زمان مسئوالن کمیته ملی المپیک 
که متولی اعزام کاروان به ریو بودند، عــالوه بر نامه نگاری با 

مسئوالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه،مالقاتی را 
هم با نوبخت، معاون اول رییس جمهــور ترتیب دادند. این 
مالقات با حضور تمام اعضای هیئــت اجرایی انجام گرفت و 
نتیجه آن توجه بیشتر دولت به کاروان المپیک شد؛ اما طی 
ماه های گذشته که کمیته ملی المپیک به شدت تحت فشار 
 مالی قــرار دارد، اقدامی برای انجام چنیــن مالقاتی صورت 

نگرفته است. 
کل برنامه کمیته ملی المپیک در راستای توجه و رسیدگی 
دولت به اوضاع مالی این کمیته، به نامه نگاری ختم شده که 

آن هم نتیجه مطلوبی تا به امروز نداشته است. 
»نه« ســازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه به 

کمیته ملی المپیک
به گزارش مهــر، کمیته ملی المپیک در یکــی دو مرحله با 
ارسال نامه خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
بودجه، تخصیص بخشی از اعتبارات امســال خود را پیگیر 
بود. حتی فهمیه شــباک، سرپرست ذی حســابی کمیته 
ملی المپیک هم از کیومرث هاشــمی ماموریــت گرفت تا 
پیگیر نتیجه این مکاتبات باشــد، اما ایــن پیگیری ها هنوز 
به نتیجه دلخواه منجر نشــده اســت. خبرنگار مهر کسب 
اطالع کرده که ســازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه در 
واکنش به درخواســت و پیگیری کمیته ملی المپیک، اعالم 
کرده که موضوع باید در کمیســیون تلفیق مورد بررســی 
 قرار بگیــرد و تا زمان حصــول نتیجــه، تخصیصی صورت 

نخواهد گرفت!
OCA بودجه »صفر« برای آزمون

به هــر حال بازی هــای داخل 
ســالن و هنرهای رزمی آســیا 
به عنوان رویــدادی که زیر نظر 
مستقیم شورای المپیک آسیا 
)OCA( برگــزار می شــود، از 
اعتبار و اهمیت زیادی برخوردار 
اســت به خصوص دوره جدید 
این بازی ها که قرار است برای 
نخستین بار با حضور کشورهایی 
از اقیانوســیه برگزار شود. این 
در حالی اســت که ایــن روزها 
خزانه کمیته ملی المپیک برای 
آماده ســازی کاروان اعزامی به 
این بازی ها خالی اســت! اینکه 
چرا و به چه دلیــل نگاه دولت 
به کمیته ملی المپیک متفاوت 
از دو نهاد ورزشــی دیگر شده و 
مسئوالن این کمیته هم برخالف 
گذشــته پای مذاکره با مقامات 
دولتی و حتی وزیر ورزش نمی 
نشینند،  موضوع مورد بحث در 

این گزارش نیست، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه این روند 
آسیب فدراسیون ها ، ورزشــکاران و ورزش ایران را به همراه 

خواهد داشت.  

گلزن  مهاجم لیگ جزیره که اکنون کارشناس معتبر تلویزیونی 
شده در خصوص رسیدن گل های رونی به عدد 200 و نزدیک شدن 
به آمار خودش، اظهار داشت:  افتخار بزرگی 

را کسب کرد.
آلــن شــیرر کــه بــا 260 گل، 
گلزن ترین بازیکــن تاریخ لیگ 
جزیره اســت، پس از رســیدن 
گل های رونی به عــدد 200، به 
تمجید از ایــن مهاجم پرداخت 
و اظهار داشــت: به ویــن تبریک 
می گویم، افتخار بزرگی را کســب 
کرده است. 200 باشگاه بدون او در 
جایگاه دیگری قرار گرفته اند. وی ادامه داد: واقعا رونی فوق العاده 

کار کرده و من معتقدم می تواند این تعداد گل را افزایش بدهد. 
پس از شیرر و رونی، اندی کول، فرانک لمپارد، تیری آنری و رابی 
فاولر با تعداد گل های 18۷، 1۷۷، 1۷5 و 16۳ در جایگاه سوم تا 

ششم قرار گرفته اند.

 واکنش »آلن شیرر«
 به رکورد زنی »رونی«

واکنش روز

رییس باشگاه لیون به انتقاد از باشــگاه پاری سن ژرمن پرداخت 
و آن را تهدیدی جدی بــرای فوتبال اروپا 
دانســت.مونت کارلو نوشت: باشگاه 
پاری  ســن  ژرمن چند سالی است 
که به کلی متحول شده و ثروت 
نجومی مالک این باشگاه باعث 
شــده تا آنها با هــر بازیکنی که 
دوست دارند قرارداد امضا کنند. 
رییس باشگاه لیون به شدت مخالف 
ولخرجی های پاری  سن  ژرمن است 
و آن را تهدیدی جدی برای فوتبال 
جهان می داند.میشل اوالس، گفت :  آنچه که در پاری  سن  ژرمن 
اتفاق می افتد یک تهدید جدی برای فوتبال اروپا و جهان اســت. 
وجود تیمی با چنین توان مالی باال باعث می شود تا دیگر رقابت از 
بین برود و جذابیت فوتبال هم کم شود.او ادامه  داد: پاری  سن  ژرمن 
با وسوسه کردن »ام باپه«  فضای بدی را به وجود آورده است. حضور 
این تیم باعث می شود تا تیم های دیگر انگیزه ای برای رقابت نداشته 
باشند. همه ما نگران این وضعیت هستیم و باید آن را تغییر دهیم. 
اتحادیه اروپا خواستار بازی جوانمردانه مالی است؛ چیزی که پاری 
 سن  ژرمن آن را رعایت نمی کند.لیون در فصل جدید رقابت های 
لیگ فرانسه نتایج خوبی به دست آورده و در سه بازی هفت امتیاز 

کسب کرده است.

پاری سن ژرمن، تهدیدی جدی 
برای فوتبال جهان است

نقل قول روز

جیب خالی برای سفر به عشق آباد؛

منتظر بودجه نباشید!

»طی بیست و چند سال گذشته که در کمیته ملی المپیک هستم تاکنون در چنین موقعیتی قرار نگرفته 
بودم که تا این موقع سال بودجه ای دریافت نکرده باشیم. 

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( آرای 
انضباطی خود را منتشر کرد. فرهاد توکلی روزبهانی، بازیکن 
ایرانی تیم فوتسال نفت الوسط به دلیل بی احترامی در جریان 
بازی این تیم برابر »تای ســوی نام« ویتنــام در رقابت های 
فوتسال قهرمانی باشگاه های آسیا 201۷ و استفاده از الفاظ 
توهین آمیز و زیر سوال بردن صالحیت داور در مصاحبه پس از 
بازی به پرداخت 5 هزار دالر آمریکا جریمه نقدی محکوم شد.
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»محمدرضا ساکت« به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال 
چند روز پیش به کشور آلمان سفر کرد تا با نمایندگان 
شرکت آدیداس برای البسه تیم ملی فوتبال ایران در جام 
جهانی 2018 مذاکراتی را انجام دهد.ساکت در نشست 
خود با نمایندگان شرکت مربوطه به توافقات خوبی دست 
پیدا کرده و قرار است گزارشی از مذاکراتش را در اختیار 

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال قرار دهد.

کره ای هــا امیدوارند این بار بتوانند تیم ملی کشــورمان را 
شکســت دهند تا به صعود به جام جهانی امیدوار باشند. به 
نوشــته فارس،» لی دونگ گوک« مهاجم تیــم ملی کره به 
سایت کره هرالد گفته: به مردم کره جنوبی قول می دهم ایران 
را در خاک کره شکست دهیم. ما همیشه در شرایط بحرانی و 
حساس به ایستگاه ایران می رسیم و این نگران کننده است، اما 
این بار برای شکست دادن ایران در خانه خود هم قسم هستیم.

تیم ملی در جام جهانی برند پوش می شودقول مهاجم کره برای شکست ایران ملی پوش فوتسال کشورمان نقره داغ شد

کل برنامه کمیته 
ملی المپیک در 
راستای توجه و 
رسیدگی دولت 

به اوضاع مالی 
این کمیته، به نامه 
نگاری ختم شده 
که آن هم نتیجه 

مطلوبی تا به امروز 
نداشته است

سامان قدوس، بازیکن ایرانی - سوئدی که درخشش خوبی در لیگ این 
کشور داشت و دو بازی به همراه تیم   ملی فوتبال سوئد انجام داده است 
می خواهد تغییر تابعیت دهد و ایران را انتخاب کند.او درباره این موضوع 
به سایت سوئدی اکسپرسن گفت : من اخیرا سفارت بودم و درخواست 

دادم که ملیتم را عوض کنم. 
فدراسیون فوتبال ایران به من عالقه نشــان داده و من هم می خواهم از 
این فرصت استفاده کنم و برای ایران بازی کنم. در حال  حاضر فقط یک 
گزینه پیش روی من قرار دارد و آن هم ایران اســت.قرار است به زودی 
فهرست تیم   ملی فوتبال ایران اعالم شود و من هم با این کارم نشان دادم 
که تمایل زیادی دارم برای ایران بازی کنم و امیدوارم که در فهرست تیم  

 ملی کشورم جا داشته باشم.

 ســرور جباروف، ســتاره ۳4 ســاله ازبکســتانی اســتقالل از سوی 
 ســرمربی تیم ملی این کشــور بــه اردوی آمــاده ســازی ازبک ها 
دعوت شــده تا برای دو بازی حســاس با چین و کره جنوبی بار دیگر 
 کنار ازبک ها باشــد بلکه آنها به اولین صعود خود در جام های جهانی

 برسند.
جباروف که این روزهــا به یکی از کلیدی ترین بازیکنان اســتقالل و 
منصوریان تبدیل شده طبق هماهنگی های به عمل آمده بعد از بازی با 
پدیده، اردوی آبی ها را ترک و به مدت 20 روز راهی تاشکند خواهد شد 
تا با حضور در اردوی تیم ملی به ساموئل بابایان و سایر هم تیمی های 
خود کمک کند تا از دو بازی باقی مانده و پیش رو صاحب امتیازات الزم 

برای کسب جواز صعود به روسیه 2018 بعد از ایران شوند.

تمایل» قدوس« برای بازی 
در  تیم ملی ایران

ستاره استقالل ایران را 
ترک می کند!
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کتاب»مرزبان اخالق«رونمایی می شود
حجت االسالم و المسلمین حسن سراج زاده،رییس پژوهشکده الهیات و خانواده گفت: 
آیین رونمایی از کتاب»مرزبان اخالق«فردا ســاعت10صبح در سالن اجتماعات دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد.

چهره

شهرداری

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اولویت 
اول استان اصفهان، پیشبرد طرح تحول نظام سالمت 

در هر چهاربخش این طرح است.
طاهره چنگیز اظهارکرد: اولویت اول اغلب دانشگاه های 
کشور، همراهی با وزارت بهداشــت و درمان در تامین 
طرح تحول نظام ســالمت در هر چهار گام است و باید 

مشکالت پیش روی این طرح اصالح شود.
وی با بیان اینکه هر چهار گام بهداشت، درمان، آموزش 

و پزشکی در طرح تحول نظام ســالمت مهم هستند، 
افزود: برنامه نظام ارجاع نیازمند یک برنامه کالن است 

که باید تصویب شود. 
هرچند نظام ارجاع در روســتاها و دو اســتان فارس 
و مازنــدران پیاده شــده و موفق هم بوده اســت، اما 
برای اجرایی شــدن نظام ارجاع، یکپارچه ســازی از 
 اولویت های وزارتخانه اســت و باید زیرساخت های آن 

تامین شود.

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان ادامه 
داد: باید ارتباط های درون بخشــی و بین بخشــی را 
افزایش دهیم و در این مسیر گام های صحیح برداریم؛ 
چراکه با ادغام آموزش و پژوهش و بــه کار رفتن آنها 
در خدمات پزشــکی و تامیــن و تقویــت این بخش، 
می توانیم از ظرفیت های اســتفاده نشده در این مسیر 
 بهره بــرده و در زمینه بهداشــت و درمان پیشــروی 

کنیم.

فرماندار اصفهان:

تعیین هیئت رییسه شوراها پیش از 
مراسم تحلیف رسمیت ندارد

معاون استاندار و فرماندار اصفهان، پیرامون مراسم تحلیف و تعیین 
هیئت رییسه شــورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: مراسم 
تحلیف و تعیین هیئت رییســه پنجمین دوره شــورای اسالمی 
 شــهر اصفهان امروز صبــح در محل فرمانــداری اصفهان برگزار 

می شود.
احمد رضوانی با استناد به بخشــنامه صادره از سوی وزیر کشور 
مبنی بر شــروع به کار پنجمین دوره شوراهای اســالمی، افزود: 
شروع به کار پنجمین دوره شوراهای اسالمی، مستلزم تمهیدات 
و مقدمات قانونی مربوطه از جمله مراسم تحلیف و تعیین هیئت 
رییســه در موعد قانونی است که امروز زمان رســمی آغاز به کار 
پنجمین دوره شــوراها بوده و از این زمان به بعد، جلسات شوراها 

دارای وجاهت قانونی است.
فرماندار اصفهان در پایان تصریح کرد: هرگونه اظهار نظر پیرامون 
تعیین هیئت رییســه شوراها قبل از مراســم تحلیف آنان در این 

تاریخ)امروز( رسمیت ندارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری:

اصفهان،پیشتاز مناسب سازی معابر 
برای تردد معلوالن است 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهارکرد: معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان به عنوان متولی طراحی 
و تصویب معابر شــهری، همکاری هــای خوبی با اســتانداری و 
بهزیســتی در رابطه با مناســب ســازی معابر برای سالخوردگان 
و معلــوالن داشــته و اقدامــات مفیدی را در ســطح کالنشــهر 
اصفهان انجام داده اســت و خوشــبختانه بســیاری از طرح های 
 ارائه شــده توســط این معاونت، مالک عمل قرار گرفتــه و اجرا 
شده است. ســید جمال الدین صمصام شــریعت با اشاره به اینکه 
ساختمان های اداری شــهر اصفهان برای ورود و خروج معلوالن، 
مجهز به رمپ، آسانســور و دیگر موارد مورد نیاز است، اظهارکرد: 
در سطح پارک ها، معابر و پیاده روهای شــهر نیز برای تردد آسان 
معلوالن و همچنیــن عبور آنها از خطوط عابر پیاده و رســیدن به 
پیاده رو اقدامات ویژه ای انجام شده که گزارش آنها به کمیسیون 
مربوطه در استانداری اصفهان ارائه شده است. وی در ادامه کالنشهر 
اصفهان را پیشتاز مناسب سازی معابر و ساختمان های اداری برای 
رفت و آمد معلوالن خواند و خاطرنشان کرد: در این راستا تاکنون 
اقدامات موثری برای رفاه حال معلوالن صورت گرفته است. معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه بهینه سازی 
در این رابطه از نظر داخلی و خارجی مدنظر است، گفت: بهینه سازی 
خارجی، درخصوص معابر، پارک ها، پیاده روها، خیابان ها و ساختمان 
های اداری اســت و منظور از بهینه ســازی داخلی این اســت که 
داخل ســاختمان های دولتی و اداری متعلق به شهرداری و حتی 
ســاختمان هایی که بخش خصوصی به عنوان واحد مســکونی، 
 تجاری و غیره ساخت و ســاز می کنند، باید برای معلوالن تجهیز 

شده باشد. 
یکی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان:

 واریز مبالغ باال به یک رسانه 
نیازمند مصوبه شورای شهر است

یک عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به اخبار منتشر 
شده در خصوص مبالغ قابل توجه به برخی رسانه های محلی استان 
گفت: مصرف غیرمنطقی و ناعادالنه بودجه، نشانگر ضعف مدیریت 
و ناکارآمدی بوده و بی تردید یکی از شاخص های موارد تجدیدنظر 

براي انتخاب مدیران آینده است.
مهدي مقدری اظهارکرد: قطعا با اســتقرار رسمی شورای جدید 
شهر، نظارت بر عملکرد بودجه ٩۶ را در دستور کار قرار خواهیم داد و 
هرگونه انحراف از هزینه ها و عدم رعایت اصل عدالت در آن را بررسی 
کرده و به صورت شفاف با شهروندان در میان خواهیم گذاشت. وی 
افزود: هنگام هزینه کرد و درآمدها اگر در پایان سال در ردیف هاي 
بودجه 80 درصــد ردیف  درآمدی محقق شــد، 20 درصد کمبود 

درآمدها از همه ردیف های بودجه ای کم می شود.
نصر اصفهانی در خصوص پرداخت مبالغ میلیوني از سوي شهرداري 
اصفهان در زمان شــوراي چهارم به یکي از رســانه هاي اصولگرا 
درقالب بودجه فرهنگي تصریح کرد: اگــر این موضوعات حقیقت 
داشته باشد باید مانع آن شویم و با قســمت های مربوطه مذاکره 
کنیم تا مشکل حل شود. وی خاطرنشان کرد: واریز هزینه با مبالغ 
باال برای هر فعالیت آن هم به نام یک رسانه، نیازمند مصوبه شورای 

شهر است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهارکرد: یکی از علل بروز حوادث در شهر، عدم آگاهی 
شهروندان درخصوص جلوگیری از حوادث است که در همین راستا کالس های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای عموم 
در حال برگزاری است. آتشپاد بهزاد بزرگزاد افزود: این سازمان از سنین مهدکودک تا دانشگاه دوره های آموزشی را به صورت 
رایگان برپا می کند و برای دبیرستان ها و دانشگاه ها اعزام کارشناس آموزشی سازمان و تشکیل کالس های تئوری و عملی را 
در دستور کار قرار داده است. بزرگزاد در خصوص مباحث مطرح شده در این دوره ها اظهارکرد: تئوری مباحث حریق، مبانی و 
تکنولوژی حریق، رفتار شناسی حریق، آشنایی با طرز کار خاموش کننده های 
دستی، مدیریت بحران، شناخت گازها، کمک های اولیه و سایر موارد مفید و 

کاربردی برای خانواده ها، از عناوین آموزشی در این دوره هاست.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: از آنجایی که خطای انسانی یکی از مهم ترین علل بروز حوادث است، از 
خانواده ها می خواهیم در این دوره ها که به صورت رایگان برگزار می شود، 
شرکت کنند زیرا بسیاری از حوادث بزرگ، در صورت رعایت برخی مسائل 
جزئی قابل پیشــگیری اســت و با توجه به آنها می توان از بروز یک فاجعه، 
جلوگیری به عمل آورد. وی اضافه کرد: عالقه مندان در صورت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با شماره تلفن ۳2۶۴۷۶20  واحد آموزش آتش نشانی اصفهان تماس حاصل کرده یا با مراجعه حضوری در 

ساعات اداری به ستاد مرکزی آتش نشانی واقع در میدان بزرگمهر اقدام به ثبت نام کنند.

ویژه عموم شهروندان اصفهانی؛

دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار می شود

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان اظهارکرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از مشاغلی که مشکالت بهداشتی و زیست 
محیطی برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند، به عنوان مشاغل مزاحم یاد می کند و شهرداری طبق این قانون مکلف 

است به صاحبان این مشاغل اعالم کند که ظرف مهلت مقرر نسبت به جابه جایی محل فعالیت خود اقدام کنند.
مسعود حیدری افزود: چنانچه صاحبان این نوع مشــاغل درمقابل اخطارهای اعالم شده از سوی شهرداری مقاومت 

کردند، شهرداری می تواند نسبت به تعطیل کردن آن محل اقدام کند.
وی گفت: چنانچه پس از انجام این اقدام، شــاکی وجود داشــته باشد، 
می تواند تا مدت 10 روز شکایت خود را اعالم کند تا در کمیسیون ۳ نفره ای 
که اعضای آن به انتخاب شورای اسالمی شهر است، موضوع بررسی شود؛ 
البته چنانچه تصمیم بر تعطیلی واحد صنفی مزاحم قطعی شد، متصدی 

باید سریع تر درخصوص جابه جایی محل فعالیت خود اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه مردم فهیم اصفهان چنین مواردی 
را رعایت می کنند، در همان مرحله اخطار، نســبت به جابه جایی محل 

فعالیت خود اقدام می کنند.
حیدری با بیان اینکه به دنبال ایجاد شــهرک هــای صنعتی کوچک در 

حاشیه شهر اصفهان، مشاغل مزاحم به تدریج به آنجا منتقل می شوند، گفت: برخورد قانونی با مشاغل مزاحم طبق 
ماده ۵۵ قانون شهرداری ها انجام می شود.

مدیرامورحقوقی شهرداری اصفهان خبرداد:

برخورد قانونی با مشاغل مزاحم 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکیدکرد:

اولویت اول استان اصفهان؛پیشبرد طرح تحول نظام سالمت

افتتاح فاز اول شهرک سالمت با حضور وزیر بهداشت
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آرای اعضای شورای شهر در سبد قدرت ا... نوروزی؛

اصفهان، شهردار جدیدش را 
شناخت

سمیه  باالخره پــس از دو مــاه گمانه زنی، 
اصفهانی ها شــهردار جدیــد خود را مصور

شــناختند. دیروز صبح بود که خبر 
رسید اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان بر سر انتخاب 
قدرت ا... نوروزی به توافق رسیده اند تا مهدی جمالی نژاد 
صندلی شهرداری را به جانشــین آینده اش تحویل دهد.

زمانی که لیست امید به طور کامل در اصفهان 1۳ صندلی 
شورای شهر را به خود اختصاص داد، می شد پیش بینی کرد 
که انتخاب شهردار جدید بین یک طیف هم فکر کار چندان 
سختی نخواهد بود و از قضا از فردای روز پیروزی لیست امید، 
نوروزی برای تصدی مسئولیت شهرداری مطرح ترین گزینه 
بود. با این حال زمانی که پروســه انتخاب شهردار جدید به 
طور رسمی کلید خورد، از میان 8 گزینه مطرح شده، ۴ نامزد 
به نام های ســید مهدی ابطحی، مهدی فاتحی، سید رضا 
عقدایی و قدرت اله نوروزی به مرحله نهایی رســیدند که 
فاتحی پس از چند روز از این جمع استعفا کرد و عقدایی هم 
بدون انصراف، از رسیدن به جمع نفرات نهایی بازماند تا در 
نهایت انتخاب بین نوروزی و ابطحی انجام شود و در نهایت 
نیز 1۳ نفر از اعضای شورای شهر رای خود را در سبد رقیب با 
تجربه تر بریزند.نوروزی، رییس فعلی گروه حقوق دانشگاه 
اصفهان و فرماندار اســبق شهرســتان اصفهان در دولت 
اصالحات و مدیر پیشین اداره رفاه و اداره حقوقی دانشگاه 
اصفهان بوده و در انتخابات اخیر شــورای شهر اصفهان به 
عنوان رییس ستاد انتخاباتی اصالح طلبان فعالیت داشت. وی 
در جلســه معرفی خود به منتخبان پنجمین دوره شورای 
اسالمی شهر اصفهان، به ارائه برنامه های خود تحت عنوان 
»اصفهان؛ شــهر امید، مشارکت و شــکوفایی« پرداخت و 
ویژگی های برنامــه خود را ســنجش پذیری آن ذکر کرد. 
شهردار جدید اصفهان پس از انتخاب، درپیامی با تقدیر و  
سپاس از اعضای محترم شورای شهراصفهان، انتخاب خود 
بــه عنــوان شــهردار اصفهــان را پذیرش مســئولیت 
خطیروسنگین بازگرداندن آرامش به شهر و فراهم کردن 
بستر مشارکت بیشتر مردم و شکوفایی شهر دانست. در این 
پیام چنین آمده است: »امیدوارم با حمایت همه جانبه مردم 
عزیز اصفهان، اعضای محترم شــورای شــهرو مدیران و 
کارمندان خدوم شــهرداری و با اتکا به برنامه های مدون، 
علمی و کاربردی، دست در دست هم بتوانیم شهری آبادتر و 
شایسته برای مردم عزیز شهرمان فراهم آوریم. همچنین از 
دیگر همکارانم که درکنار یکدیگر برای نامزدی شهرداری 
تالش کردیم، سپاسگزارم و امیدوارم از توانمندی ها و برنامه 

های آنها برای شهری زیست پذیرتر و امن تر بهره ببریم.«

نیمی از جمعیت سرمایه گذار اصفهان در کیش و مشهد 
فعالیت می کنند

در آیین افتتاح فاز نخســت مجموعه پزشــکی درمانی شهرک 
ســالمت، مســعود صرامی ســرمایه گذار و مجری این پروژه 
با اســتقبال از حضور وزیر بهداشــت و دیگر مقامات کشــوری 
و اســتانی در محل این پروژه از مشــکالتی کــه در این عرصه 
تحمل کرده اســت، ســخن رانــد و گفــت: امــروز نیمی از 
 جمعیت ســرمایه گذار اصفهــان در کیش و مشــهد فعالیت 
می کنند.  وی با ابراز تاسف از اینکه چرا شهر اصفهان با موقعیت 
جهانی و گردشگری خود پس از ۳8 سال پیروزی انقالب، هنوز 
از هتل کافی برخوردار نیســت افزود: در شهر اصفهان زمینه ها، 
فرصت ها و ذخایر فراوانی برای کار وجود دارند. وی از تالش وزارت 
بهداشت در راستای حمایت و مقاومت در مقابل دشمنی هایی که 
در این راه وجود داشته و همین طور از همکاری های شهرداری 
اصفهان و به ویژه دکتر جمالی نژاد به عنوان نامی ماندگار در این 
پروژه قدردانی نمود و افزود: مشکل ما در نو بودن کارهایی است 

که انجام می دهیم و لذا باید نامالیمات را تحمل کنیم.
تحقق 2/5 برابر توافقات 10 سال اخیر در سال 1395

در ادامه مراســم افتتاحیه شهرک سالمت، حســام نژاد مشاور 
شهردار اصفهان در امور سرمایه گذاری، با بیان اینکه برای ورود به 
مقوله توسعه شهر اصفهان از طریق مشارکت در سرمایه گذاری 

و همکاری با بخش خصوصی توانستیم گام هایی برداریم، گفت: 
تنها موجودی ما در خزانه ۳0میلیارد تومــان بود؛ در حالی که 
1۳00میلیارد تومان توان سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 
حسام نژاد با اشاره به جهش مشارکت و سرمایه گذاری در دوره 
اخیر، گفت: در ســال ٩۵، 2 و نیم برابر توافقات 10 ســاله اخیر 
 در امر سرمایه گذاری و مشــارکت با بخش خصوصی توافقاتی 
داشته ایم. وی پروژه شهرک سالمت را شــیوه نوینی در عرصه 
سالمت عنوان نمود و پشتیبانی علوم پزشکی در این امر را ستودنی 
خواند و افزود: امیدواریم شــرایط برد-برد برای ســرمایه گذار، 

شهرداری و شهر اصفهان را تجربه کنیم.
واگذاری 20 هزار هکتار زمین برای احداث بیمارستان  

در ادامه، دکتر زرگرپور استاندار اصفهان، اولین سفر وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم به اصفهان برای افتتاح 
طرح های بزرگ شهرک سالمت و بیمارستان میالد و همزمان 
با هفته دولت را ارزشــمند خواند و از آمادگی اســتانداری برای 
واگذاری 20 هزار هکتار زمین به سرمایه گذار ایتالیایی به منظور 
ساخت بیمارستان 1۵0 تختخوابی در شهر اصفهان خبر داد و از 
وزیر بهداشت خواست تا عالوه بر ابالغ دستور برای این پروژه، ۵00 
تخت این بیمارستان به توریست درمانی اختصاص یابد.  استاندار 
اصفهان خاطرنشان کرد: از کارآفرینان انتظار داریم تا مشکالت 
سر راه خود را با تمام توان برطرف نمایند و برای احداث فازهای 

دیگر پروژه شهرک سالمت،احداث هتل و بیمارستان و توسعه 
شهر اصفهان وارد عمل شوند. 

ایران؛ رتبه اول پزشکی در منطقه
در ادامــه، دکتر قاضی زاده هاشــمی وزیربهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، بهره برداری از فاز نخست پروژه بزرگ شهرک 
سالمت اصفهان را بسیار حائز اهمیت خواند و با تقدیر از بنیانگزار 
این پــروژه و دیگر فعاالن بخش خصوصــی، از همکاری رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر دســت اندرکاران سخن 
گفت و افزود: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از هیچ کمکی 
در این راه مضایقه نکرده اســت.  وزیر بهداشــت گفت: اهمیت 
این پروژه نه صرفا به خاطر گردشــگران، بلکــه برای خود مردم 
اصفهان نیز به لحاظ دسترســی به امکانات درمانی مدرن امروز 
با شــرایط مطلوب یک ضرورت اســت. وی از احداث و افتتاح 
چندین بیمارستان و خانه بهداشت در استان اصفهان خبر داد و 
 خاطرنشان کرد: هنوز برای رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی 
داریم. دکتــر قاضی زاده هاشــمی با اشــاره به اینکه کشــور 
ایران از نظر جایگاه علم پزشــکی مقــام اول را در منطقه دارد، 
از اهمیت صنعت گردشــگری ســالمت در دنیا ســخن راند و 
بیان کرد: این صنعــت با درآمــد ســالیانه 1۵0 میلیارد دالر 
می توانــد بــرای کشــور درآمدزایی خوبی داشــته باشــد؛ 
 تاحدی که ترکیه بــرای آن برنامه ریــزی و از آن بهره برداری 
کرده اســت.  وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، از ابالغ 
سند درمان کشور تا آخر شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: در این 
ســند برای هر بخش دولتی و خصوصی مطابق با استانداردهای 
روز دنیا، تجهیزات پزشــکی مدرن و تعــداد تخت پیش بینی و 
مشخص گردیده است و امیدواریم شاهد حضور سرمایه گذار در 

این حوزه باشیم.
 وی با بیان اینکه تامیــن ۷0 هزار تخت بیمارســتانی در توان 
دولت نیست، وظیفه دولت را سیاســتگزاری و حمایت از بخش 
خصوصــی اعالم کــرد و از تالش بــرای کاهــش تصدی گری 
 دولــت در دوره دوازدهــم و حضــور فعال بخــش خصوصی 
سخن راند.قاضی زاده هاشمی در ادامه سفر خود به اصفهان، از 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میالد و افتتاح بخش های 
جدید بیمارستان بازدید کرد و در جمع حضار با گرامیداشت روز 
پزشک، پزشکان را واسطه ای بین مردم و خدا و پیشرو در تحقق 
ســالمتی مردم معرفی کرد . وی با ابــراز قدردانی از تالش های 
پزشکان برای احداث مراکز درمانی، به مشکالت و موانع این راه 
ازجمله شــرایط بیمه ها، تعرفه ها و رقابت های سختی پرداخت 
که در این راه وجود دارد. وزیر بهداشــت که امکانات و تجهیزات 
بیمارســتانی و تیم درمانی بیمارســتان میالد را بسیار مطلوب 
ارزیابی کــرد، بر لزوم همــکاری با بخش خصوصی و ســرمایه 
گذاران در این راه تاکیــد و اظهار کرد: اگر بتوانیــم بار دولت را 
کم کنیم، خدمت بزرگی کرده ایم؛ ضمن آنکه مردم از خدمات 
 بهتری بهره مند شــده و کمتــر درگیر شــلوغی مراکز دولتی 

می شوند.
وی این نوید را داد که در دولت دوازدهم، بخش درمان و آموزش 
پزشکی نسبت به گذشته متفاوت عمل خواهد کرد و بیشتر مبتنی 

بر تسهیل در امر درمان و عملکردی مهربانانه تر خواهد بود. 

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اصفهان؛

فاز نخست شهرک سالمت افتتاح شد 

آیین افتتاح فاز نخست مجموعه پزشکی درمانی شهرک ســالمت اصفهان و بهره برداری از 
بخش های جدید بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میالد، با حضور وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و هیئت همراه، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، استاندار و شهردار و رییس 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جمعی از اساتید و متخصصان برگزار شد. 
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واکنش نشان دادن در مقابل افرادی که شما را تحقیر 
و خوار کرده و ارزش هـایتـان را زیر سوال می برند، 
قدری دشوار و دردناک است. گاهی اوقات زخم هایی 
که اینگونه افراد به شما وارد می آورند، ممکن است 

تا ابد باقی بمانند.
 شاید کمتر کسی باشد که در طول زنـدگی خود با 

افراد این چنینی برخورد نکرده باشد.
 بهترین تکــنیک این است که یاد بگیریم به جای 
اینکه برخورد تند از خود نشان بدهیم، با آنها مدارا 
کنیم.در این قسمت چند تکنیک شخصی به شما 
آموزش داده می شود تا یاد بگیرید چگونه می توان 

از پس این افراد برآمد:
باید توجه داشته باشــید افرادی که شما را تحقیر 
می کنند و قصد آسیب رساندن به شما را دارند، در 
درجه اول باید خودشان را بیازارند تا بتوانند شما را 

آزرده کنند.
باید بدانید که یک انســان کامروا، موفق و با اعتماد 
به نفس هیچ نیازی به تحقیر دیگران ندارد. شــاید 
این افراد از دیگران انتقادهای سازنده ای کنند، اما 
هیچگاه آنها را تحقیر نمی کننــد. برخی از افراد به 

طور کلی نظر منفی نسبت به دیگران دارند چون:
- به دلیل کمبودهایی که احساس می کنند دوست 
دارند خودشان را قدرتمند تر از سایرین جلوه بدهند 

تا به این طریق بر تزلزل شخصیتی خود غلبه کنند.
- قبــا کســی آنهــا را آزرده ســاخته و چــون 
توانایــی مقابلــه بــا آن را نداشــتند، بــا تحقیر 
 دیگران ســعی می کنند از موقعیــت فعلی خود

دفاع کند.
افرادی که به شدت شــما را تحقیر می کنند با این 
کار فقط ناراحتی، عــدم موفقیت، و بی هدفی خود 
را در زندگــی به نمایش می گذارند و این مشــکل 
آنهاست نه شما. دانستن این مطلب به شما کمک 
می کند که راحت تر بتوانید در کنار آنها به زندگی 
عادی خود ادامه دهید و حرف هایشــان را نشنیده 
بگیرید. اگر بدانید که مشــکل از طرف مقابل است 
نه شــما، می توانید منطقــی با مســائل برخورد 
 کنید و حرف هــا و کنایه های آنها شــما را آزرده 

نخواهد کرد.
شــاید فردی که دارای چنین خصوصیاتی اســت 
یکی از نزدیکان شما باشد و برایتان سخت باشد که 
بخواهید از نظر عاطفی خودتــان را از او جدا کنید. 
هیچ نیازی به این کار نیســت، فقط سعی کنید در 
بحث هایی کــه او راه می اندازد، شــرکت نکرده و 
خودتان را کنار بکشید. قصد او این است که کاری 
کند تا شما احساس بدی نســبت به خودتان پیدا 
کنید. این وظیفه شماســت که به آنها اجازه انجام 

چنین کاری را ندهید. 

مهارت زندگی

تکنیک های برخورد با افرادی 
که تحقیرمان می کنند

یادداشت

تــوی دوره و زمانه عجیــب وغریبی زندگی 
می کنیم. از یک طرف همه چیــز را طوری ندا شاه نوری

می سازند که آدم را از بقیه بی نیاز کند و از آن 
طرف می   گویند که تنهایی معضل انسان مدرن است. ما دیگر برای 
انجام دادن کارهای بانکی مان، خرید کردن، عکاســی و حتی پیدا 
کردن چیزی برای خوردن، نیازی به دیدن دیگران نداریم. می توانیم 
همانطور که گوشه آپارتمان و جلوی لپ تاپمان نشسته ایم مدت ها با 
سایه مان روی دیوار زندگی کنیم و آب هم از آب تکان نخورد. از همان 
پشت لپ تاپ کارمان را انجام بدهیم، حقوقمان را بگیریم و حتی آن 
را خرج کنیم. می دانم که دارم اغراق می کنم، اما قصدم این است که 
بگویم دنیا هم دارد روز به روز ما را از هم دورتر می کند و هم نگران دور 
شدن ما از همدیگر است. تنهایی اگر بزرگ ترین معضل انسان مدرن 
هم باشد، معضل دست ساخته خودش است. یک چیزی است مثل 
ترافیک، آلودگی هوا یا ته کشیدن منابع آب که آدم ها خودشان برای 
خودشان درست کرده اند و حاال دنبال راهی برای فرار از آن می گردند.

تنهایی آدم ها را هم فیلم و کتاب پر نمی کند. این چیزها برای پر کردن 
اوقات فراغت خوبند. تنهایی آدم ها را آدم هــا پر می کنند. حاال که 
نمی شود به عقب برگشت و آدم ها را فرستاد تا دست جمعی ماموت 
شکار کنند و برای آتش غارشان هیزم جمع کنند، باید راه دیگری پیدا 
کرد قبل از اینکه به مجموعه تنهایان تبدیل بشویم. به ستاره هایی که 
از دور به نظر می رسد کنار هم نشسته اند اما در حقیقت میلیون ها سال 
نوری بین هر کدامشان فاصله است و بعید به نظر می رسد که بتوانند 
صدای هم را بشنوند. چه برســد به اینکه توی شادی و غم کنار هم 

باشند و از این حرف ها...
حق تنها بودن:اسمش همین است؛ حق تنها بودن اگرچه ما آن را به 
یک اسم دیگر یعنی حریم شخصی می شناسیم. حریم شخصی یعنی 
جایی که فقط آدم است و خدای خودش و قرار نیست کس دیگری و 
به هر بهانه ای وارد آن بشود. حریم شخصی می تواند دفتر خاطرات، 
گوشی موبایل، پرونده پزشکی و خیلی جاهای دیگر باشد. آنچه درباره 
حریم شخصی مهم است همین حق انحصاری دسترسی به آن برای 
فرد است که اگر غیر از این باشد باید یک اسم دیگر برایش انتخاب کرد. 
مفهوم حریم شخصی با امنیت ما پیوند خورده است. همانطور که اگر 
سال ها پیش کسی به قبیله ما حمله می کرد، احساس امنیتمان از بین 
می رفت و برای مواجهه با آن دنبال راهی می گشتیم، این روزها هم 
اگر کسی خلوت ما را به هم بزند، احساس ناامنی می کنیم و به دنبال 

راهی برای بازگشت  هستیم.

باغ 
کاغذی

کتاب »آن اســت شــیوه حکومت« تازه ترین اثر سیدمهدی               
 شــجاعی از ســوی انتشــارات کتاب نیســتان روانــه بازار

 کتاب شد.
این کتاب تازه ترین اثر سید مهدی شجاعی است و ترجمه ای از 
عهدنامه و یا همان نامه  معروف حضرت امام علی )ع( به مالک 
اشتر اســت که در نهج البالغه نیز آمده است. شجاعی در این 
کتاب نظر به اهمیتی که برای این فراز از نهج البالغه به عنوان 
منشور و آیین نامه حکومت اسالمی قائل بوده ، آن را به صورت 

مجزا در قالب کتابی آورده است.

شــیوه ترجمه این متن ارائه همزمان متن با ترجمه اســت. 
شجاعی در صفحات این کتاب متن فارسی و به دنبال آن و در 
کنارش، متن عربی این نامه را قرار داده و سعی کرده با استفاده 
 از ســاده ترین و شــیواترین عبارات از عهده ترجمه این اثر

 برآید.
 نکته قابل توجه در این ترجمه، آهنگین بودن آن و تالش برای 
ارائه متنی است که بی آنکه به دنبال روایتی شاعرانه در ترجمه 
باشد توانسته آهنگی حماسی به خود بگیرد و به شکلی خاص 

عبارات را در پی هم و به منظور ترجمه قرار دهد.

آن است شیوه حکومت

تنهایی مدرن

بیشـتر افـراد آرزو دارنـد بـه دل جـاده بزننـد و بقیـه 
عمرشـان را در سـفر و ماجراجویـی بـه سـر ببرنـد. 
کتـاب جدیـدی از »Lonely Planet« برخـی از 
فوق العاده تریـن سـفرهای جـاده ای جهـان را بـه شـما 

می کنـد.  معرفـی 
از منظـره افسـانه ای در جنـگل سـیاه آلمـان تـا جـاده 
۶۶ یا آبشـار هاوایی، همـه این جاده ها شـما را وسوسـه 
می کننـد تـا وسـایلتان را جمـع کنیـد، سـوار اتومبیـل 

شـوید و بیـش از ایـن فرصـت را از دسـت ندهیـد.
جاده پانوراما- آفریقای جنوبی

طبق ایـن کتـاب در هـر ۳ کیلومتـر از این جـاده، ۲۱۰ 
کیلومتـری منظـره جدیـدی وجـود دارد کـه شـما 
را شـگفت زده می کنـد. ایـن مسـیر از هوسـترپیت 
آبشـارهای  میـوه،  باغ هـای  از  و  می شـود  آغـاز 
 نیرومنـد و معـادن طـا عبـور می کنـد. ایـن سـفر در 

Pilgrim's Rest پایان می یابد.
پارک وی آیس فیلد - کانادا

این سـفر ۲۳۰ کیلومتری از میـان کوه هـا و جنگل های 
انبـوه کانـادا بیـن دریاچـه لوئیـس و جاسـپر فرامـوش 
نشـدنی اسـت. قله هـای پوشـیده از بـرف، رودخانه های 
یخـی درخشـان، دریاچه هـای آبـی و حیـات وحـش از 
مناظـری هسـتند کـه در ایـن سـفر مشـاهده می کنید. 

جاده رینگ - ایسلند
ایـن جـاده ۱۳۰۰ کیلومتـری را شـگفتی مهندسـی 
می نامنـد کـه روی زمین هـای ناهمـوار سـاخته شـده 
اسـت و یک نمـاد ملی بـه شـمار می آیـد. این سـفر ۱۰ 
تـا ۱۴ روز طـول می کشـد و بهتریـن زمـان آن ماه های 

تابسـتان محسـوب می شـود.
جنگل سیاه - آلمان

این سـفر ۶۰ کیلومتـری منظـره ای افسـانه ای از جنگل 
شـبیه کتاب هـای داسـتان به شـما ارائـه می دهـد؛ یک 
دهکـده زنبیلـی یا یـک قلعـه در کنـار تپـه. در روزهای 
روشـن بازدیدکنندگان دشـت راین و کوه هـای گوس را 

می تواننـد مشـاهده کنند.

هیجان انگیزترین سفرهای جاده ای جهان
دانستنی ها

حرف حساب

حقوق انسانی لغو شدنی نیست

حقوق انســانی لغو شدنی نیســت، هر چند 
که ممکن اســت پاره ای موقتا، آشکارا یا در 
نهان، آن را زیر پا بگذارند و لگدمال کنند، اما 
کسانی که چنین می کنند بی گمان مرتکب 
بزرگ ترین و خون بارترین جنایات شده اند و 
در هیچ کجا و هیچ زمانی هیچ کس حق طلب 
بخشــایش برای یغماگران آزادی و برابری 

برادران خود را نخواهد داشت.

»دزیره«
آن ماری سلینکو
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