
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
No.2228.September 04. 2017
12 Pages

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

دوشنبه 13 شهریور  1396 | 13 ذی الحجه 1438
شماره 2228 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

با چندصدهزارتومان در اصفهان  حاشیه نشین شوید!

 
رییس اداره نظارت و بهره برداری تعاونی های اداره کل تعاون استان بیان کرد:
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فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان در دیـدار بـا مدیرکل 
صـدا و سـیمای مرکـز اصفهـان، صـدا و سـیما را بهتریـن 
و موثرتریـن وسـیله بـرای فرهنگ سـازی پیشـگیری از 
جـرم در جامعه عنـوان کـرد و گفت: رسـانه ملی بـه دلیل 
جامعیتـی که در بیـن مخاطبـان دارد مـی توانـد در قالب 
برنامـه هـای گوناگـون و متنـوع پیـام پلیـس را بـه گوش 
مردم برسـاند. سـردار مهـدی  معصـوم بیگـی با اشـاره به 
نقش مهم رسـانه ملـی در تاثیرگـذاری از توجـه ویژه صدا 
و سـیما به پر رنگ تـر کردن حضـور پلیس در رسـانه ملی 
و ارائه پیام هـا و هشـدارهای سـازنده از این طریـق تقدیر 
کـرد و گفـت: فرماندهـی انتظامـی اسـتان از ایـن رویکرد 
اثر گذار اسـتقبال می کنـد و امیدواریـم بتوانیم بـا تعامل 
و همـکاری هر چـه بیشـتر دو سـازمان بتوانیم بـه ارتقای 
امنیـت اسـتان کمـک کنیم.ایـن مقـام انتظامـی بـا بیان 
اینکـه، اخبار پلیس بـه دلیل حساسـیتی کـه روی جامعه 
می گـذارد از اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت افـزود: باید 
تدابیری اندیشـیده شـود که اخبـار مهم و حسـاس پلیس 
کـه مـی توانـد در افزایـش احسـاس امنیـت جامعـه نیـز 
تاثیرگـذار اسـت بـه صـورت سـریع ، دقیـق و شـفاف بـه 
مخاطب ارائه شـود.مدیرکل صدا و سـیمای مرکز اصفهان 
نیز در این دیـدار بـر تعامل هرچه بیشـتر با پلیس اسـتان 
در حـوزه پیشـگیری از جـرم تاکید کـرد و اظهار داشـت: 
خوشـبختانه نیروی انتظامی در سـال های اخیـر کارهای 
مهمـی را در زمینـه فرهنگ سـازی شـروع کرده کـه یکی 
از مهم تریـن آنهـا ارتباط بـا رسـانه ها اعـم از رسـانه های 
مکتوب، فضای مجازی و رسـانه ملی اسـت.بر این اسـاس، 
در پایـان این دیـدار با اعـام آمادگی صدا و سـیمای مرکز 
اصفهـان،  بـرای سـاخت مجهزتریـن اسـتودیوی خبـری 
پلیس در اسـتان به منظور پخـش زنده و سـریع برنامه ها، 
رویدادهـا، اخبـار و پیـام هـای هشـداری پلیـس بـرای 

مخاطبـان این رسـانه توافـق دوجانبـه صـورت گرفت.

ساخت مجهزترین 
استودیوی خبری پلیس در 

صدا و سیمای اصفهان حاشیه های یک شهر
8

خبر آخر

ادبیات و به ویژه شعر، آیینه تمام نمای فرهنگ جامعه است و حضور 
مسئله ای در ادبیات هر زمانی، نشــانه مطرح بودن آن بوده و غدیر 
در همه قرن ها در ادب و فرهنگ مردم حضور داشته است. شهید 
مطهری درباره توجه عامه امینی در الغدیر به این مسئله می نویسد:  
)الغدیر( از جنبه ادبی هم استفاده کرده است، چون در هر عصری 
هر مطلبی که در میان مردم وجود داشته باشد، شعرا آن را منعکس 
می کنند... ]عامه امینی[ می گوید اگر مسئله غدیر مسئله ای بود که 
به قول آنها مثا در قرن چهارم به وجود آمده بود، دیگر در قرون اول 
و دوم و سوم، شعرا، این همه شعر درباره اش نمی گفتند. در هر قرنی 
ما می بینیم که مســئله غدیر، جزو ادبیات آن قرن است؛ بنابراین 

چگونه می توانیم این حدیث را انکار کنیم؟!
شهید مطهری

غدیر 5 تا روز

کاپیتان به جای پاسخگویی 
قـهـر می کند؛

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شماره 96/3
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد در اجرای ماده 
4 قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوبه 89/10/12  نسبت به انتخاب کارگزار به منظور واگذاری 

بخشی از اختیارات مجریان طرح های نوسازی و بهسازی اقدام نماید. 
 لــذا متقاضیــان دارای گواهی صاحیت مــاده 4 مــی توانند بــا مراجعه به پایــگاه ملی اطاع رســانی مناقصات کشــور به نشــانی

 http://iets.mporg.ir تا روز پنجشنبه مورخ 1396/06/16 اسناد فراخوان را دریافت نمایند. و برای دریافت اطاعات بیشتر با شماره 
3136700223 تماس حاصل فرمایند.

گشایش پاکت های دریافتی راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1396/06/28 در محل اصفهان خیابان سعادت آباد نبش فرایبورگ اداره 
راه و شهرسازی استان اصفهان صورت خواهد گرفت وحضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت در جلسه گشایش پاکت 

ها آزاد است.
برای شرکت در فراخوان ارائه سپرده به میزان 260/000/000 )دویست و شصت میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا واریز وجه نقد به  حساب شماره 2173720201008 نزد بانک ملی مرکزی شعبه اصفهان 

به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت فراخوان ضروری می باشد.
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای 
فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، ســپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر 

اطاعات و جزئیات بیشتر در اسناد فراخوان آورده شده است.
مهلت تحویل پیشنهادها تا روز دوشنبه  مورخ 1396/06/27

گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1396/06/28
نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد - چهارراه فرایبورگ تلفن: 36681068- 031

م الف: 81395 

مدیر امور مشارکت های مردمی شهرداری می گوید اصفهان بیشترین تعداد »خیرین« را دارد

شـهر »خّیر«ها

آتش بیار 

                معرکه!
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ویزای سفر به سعودی ها داده شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ویزای طرف سعودی مدت هاست صادر شده ولی بنا 
به دالیلی که مرتبط با خود آنهاست تا کنون نیامده اند و احتماال سفر آنها به بعد از ایام حج 

موکول شده است.

بین الملل

کره شمالی:

بمب مخرب هیدروژنی، آماده 
نصب روی موشک بالستیک است

خبرگزاری دولتی کره شــمالی اعالم کرد که این کشور 
بمب هیدروژنی بسیار پیشرفته ای ساخته است که برای 
نصب روی موشک های بالستیک قاره پیما به اندازه کافی 

کوچک و مناسب است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی نوشت: موسسه تحقیقات 
سالح های اتمی کره شمالی با ســاخت بمب هسته ای 
پیشــرفته تر خود نقطه عطفی را در تولید ســالح های 

هسته ای این کشور رقم زده است.

درآمد عربستان از حج امسال 
چقدر است؟

مجموع تعداد حجاجی که در مناسک حج امسال شرکت 
کردند، حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر بوده است  که از 
این تعداد، حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن، از اتباع ۱۶۸ 

کشور مختلف جهان هستند. 
ماهر جمال، رییس اتاق تجارت و صنعت مکه مکرمه در 
این رابطه گفت: هزینه های حجاج داخلی و خارجی حج 
امسال می تواند به ۲۰ تا ۲۶میلیارد ریال عربستان، معادل 
۵/۳۳تا ۶/۶۷میلیارد دالر برسد؛  در حالی که این هزینه ها 
در سال گذشته میالدی ۱۴ میلیارد ریال عربستان معادل 

۳/۷۳میلیارد دالر بوده است. 
جمال در ادامه، افزایش درآمدهای کشــور خود از حج 
امسال را به افزایش ۲۰ درصدی حجاج در مقایسه با سال 

قبل مربوط دانست.

وزارت دادگستری آمریکا 
شنود اوباما از ترامپ را رد کرد

وزارت دادگستری آمریکا با انتشار ســندی اعالم کرد: 
اف بی آی و بخــش امنیت ملی که شــاخه ای در وزارت 
دادگستری اســت، تایید کردند که هیچ مدرکی دال بر 
شنودی که در پیام توئیتری چهارم مارس ۲۰۱۷ به آن 

اشاره شده، به دست نیامده است.
این اطالعات در پاسخ به درخواست آزادی اطالع رسانی 
یک گروه دیده بان دولت موسوم به »نظارت آمریکایی« 
منتشر شده است.اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( 
پیشتر این ادعاها را رد کرده بود. این ادعاها زمانی مطرح 
شد که جنجال بر سر ارتباط تیم کمپین ترامپ و روسیه در 

اوایل امسال باال گرفت.

 من خودم را جزو پرچمداران بچه حزب اللهی ها می دانم.
 رییس صداوسیما صندوقچه اسرار است.

من هیچ برنامــه ای را به انــدازه برنامه راز نــادر طالب زاده 
حزب اللهی و عمیق نمی دانم.

 سیاسیون، کارنامه بسیار سیاه تری نسبت به هنرمندان دارند.
 مناظرات سال ۸۸ بسیار تعیین کننده بود و نقشی اساسی در 

انتخاب مردم داشت.
 آقای احمدی نژاد و آقای موسوی مناظره را شدیدا دوقطبی 

کردند.
 این مناظره به قدری حساس بود که مجری نتوانست آن را 

اداره کند.
 در انتخابات سال 9۲ دکتر روحانی تاکید کردند که مناظرات 

باید باشد؛ آن هم به صورت زنده.
 توصیه رهبر انقالب به آقای احمدی نژاد که گفتند نامزد نشود 

بسیار مهم بود که وی کم لطفی کرد و شرکت کرد.
 به نظرم دوره احمدی نژاد، به قبل از نام نویسی در سال 9۶ و 

بعد از آن تقسیم می شود.
 هیچ دستگاه امنیتی، پیش بینی فتنه را نمی کرد.

 ما فکر نمی کردیم موسوی مصاحبه کند و خود را پیروز بنامد 
و مردم را به حضور در خیابان ها دعوت کند.

 ما شب انتخابات ۸۸ غافلگیر شدیم.
 من به وزارت کشور اعالم کردم که شــمارش آرا، تزریقی و 

کم کم به مردم اعالم شود.
 در ۲۵ خــرداد که درگیری ها رخ داد و ســی کشــته روی 

دست مان گذاشت، ما باید وارد عمل می شدیم.
 من هم خانه موسوی رفتم و هم خانه کروبی و با هر دو صحبت 

کردم. من گفتم فاصله ۱۲ میلیون است و نمی توان تقلب کرد.
 اگر در ســال ۸۴ جریان اصالحــات تکثر نامزد نداشــت 
احمدی نژاد به دور دوم نمی رفت و کروبی وارد دور دوم می شد. 

چرا جریان اصالحات در سال ۸۴ پشت آقای کروبی در نیامد؟
 من اگر خاتمی را ببینم به او می گویم که می دانستید در سال 

۸۸ تقلب نشده؛ چرا نگفتید که تقلب نیست؟
 جمله خس و خاشــاکی که احمدی نژاد در جشن پیروزی 
گفت، فضا را متشــنج تر کرد؛ شــاید بهتر بود که از طرفداران 

میرحسین برای حضور در انتخابات تشکر می کرد.
 من تشخیص دادم بهتر است به آقای موسوی تریبون بدهیم 

تا فضای متشنج کمی آرام تر شود.
 من گفتم حرف های خود را ضبط کنید و به ما بدهید. موسوی 

گفت من آنتن زنده می خواهم و برنامه ضبطی را قبول ندارم.
آنتن زنده هم طرف مناظره را می خواهــد و هم مجری که 

موسوی این را قبول نکرد.
 عقل قبول نمی کرد که با این شــرایط به مهندس موسوی 

آنتن زنده بدهیم.
 شاید اگر ده تریبون به موسوی می دادیم حرفی برای گفتن 

نداشت.
 آقای کروبی مهربان ترین رییس مجلس با بنده بود.

 کروبی احساس کرد که باید در زمین موسوی بازی کند.
اگر خاتمی نقش مســتقل خود را بازی می کرد و به دنبال 

موسوی نمی رفت اوضاع این گونه نمی شد.
 فتنه برای کشور ما برکاتی هم داشت که کشور را بیمه کرد.

 در مورد نشان دادن عکس پاره شده امام خمینی)ره( معاونت 
سیاسی با من تماس گرفتند و گفتند این اتفاق افتاده است. من 
خودم گفتم که عکس پاره شده امام)ره( را در خبر بیست و سی 

نشان دهید تا مردم بفهمند با چه کسانی روبه رو شدند.
 فتنه داشت خط امام)ره( را منحرف می کرد. فتنه نشان داد 

که در مقابل شهدا و امام)ره( ایستاده است.
عمده افراد سیاسی از این کار بنده حمایت کردند، هرچند 

عده ای نیز این کار سازمان را بد دانستند.
در مورد عصر عاشورای سال ۸۸ من در محل کار بودم. شبکه 
های ماهواره ای هماهنگ با هم شــروع به نشــان دادن آتش 
سوزی های چهارراه کالج و هلهله فتنه گران کردند که نتیجه 

عکس داد.
 همه مردم از این کار به ستوه آمدند و همه وارد میدان شدند. 

آقایان موسوی و کروبی اعالم برائت نکردند.
 ضد انقالب به میدان وارد شــد و هیــچ مرزبندی از جانب 
نامزدهای شکســت خورده صورت نگرفت و گوگوش و اکبر 

گنجی نیز هم مسیر فتنه گران شدند.
 مصوبه حصر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که بیست 

ماه بعد از فتنه صورت گرفت.
بعد از 9 دی باید همه چیز تمام می شد؛ امنیت مردم بسیار 

مهم است.
همزمان با بیداری اســالمی که حرکتی مقدس بود، 

طراحی انحرافی صورت گرفت برای سوق دادن این 
حرکت به سوی سوریه و ایران.

 بیانیه دادند برای حضور مردم در خیابان ها که 
آقای خاتمی همراهی شان نکرد.

 سه چهار هزار نفر بیشتر نیامدند که دو 
کشته روی دست ما گذاشت.

 من با آقای ناطق نــوری حرف زدم و 
ایشان گفتند که باوجود ناراحتی از دست 

احمدی نژاد، حرکت سران فتنه شدیدا محکوم است.
 بعد از بیست ماه باید آشوب ها تمام می شد. در جلسه شورای 
عالی امنیت ملی، حصر به عنوان یک راه حل مطرح شد و نه یک 

مجازات. روحانی در جلسه حضور داشت.
 به نظرم محاکمه سران فتنه در شرایط فعلی اصال به صالح 

نیست؛ زیرا امنیت کشور به خطر می افتد.
 من در شرایط فعلی طرح مجدد موضوع و پرداخت دوباره به 

فتنه را به صالح نمی دانم.
امروز موضوع اصلی مردم، اقتصاد است.

رهبر معظم انقالب، هم مظلوم است و هم مقتدر.
مستند کروبی صد در صد غیر قابل پخش بود. من به رهبری 
زنگ زدم و ایشان گفتند اشــکالی ندارد و شما سخت گیری 

نکنید.
 تا قبل از فتنه، میر حسین موسوی محبوب رهبری بود.

حصر به هیچ وجه ربطی به رهبری نداشت و تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی کشور بود.

يادداشت

بسیجپدافند

فرمانده قرارگاه پدافند هوایــی خاتم االنبیاء)ص( گفت: 
خیلی از کشورهای مهاجم، از راه هوایی حمله می کنند. 
فقط مرزهای هوایی مرز جغرافیایی نیستند؛ بلکه تمام 
زیرساخت های کشور جزو مرزها محسوب می شود. این 
دستاوردهای ملی است که باید از آن نقطه به نقطه دفاع 
کرد. امروز ۴۰۰ نقطه به ۳۷۰۰ نقطه رسیده است. امیر 
فرزاد اسماعیلی در ادامه افزود: هواپیمای U۲ شناسایی 
آمریکایی اســت. این یک هواپیمای جاسوسی است که 
برای تجارت نیامده است و ارتفاع آن تا ۸۰ هزار پا می رسد. 
این هواپیما ارتفاع پروازی اش ۶۰ هزار پا بود. لباس خلبان 
این هواپیما طوری طراحی می شود که امواج راداری آن را 
تشخیص ندهد. این خلبان حتی نباید صحبت کند. وقتی 
به او اخطار می دهند مجاب می شود که پاسخ دهد زیرا دو 
رادار همزمان به آن اخطار می دهند. این خلبان نباید پاسخ 
دهد چون تمام ماموریتش جاسوســی است؛ با این حال 
مجبور است پاسخ دهد چون سیستم های موشکی روی 

آن متمرکز شده اند.
وی با بیان اینکه این خلبان وقتی بداند اینها بلوف است 
می تواند پاســخ ندهد گفت: در جمهوری اسالمی ایران 

هیچ چیزی بلوف نیست.

رییس سازمان بسیج مســتضعفین، در همایش باشگاه 
خبرنگاران بسیج طی سخنانی گفت: به طور قطع وجه 
مشترک همه شهیدان ما ایستادگی در مقابل دشمنان 
خداســت و ما به دلیل همین ایســتادگی به آنها فخر و 

مباهات می کنیم.
به گزارش نامه نیوز، سردار غالمحسین غیب پرور افزود: 
آنچه در مقابل اسالم قرار گرفته، عبارت است از خباثت های 
آمریکا که ادله کافی برای آن وجــود دارد؛ آمریکایی ها 
از آن زمانی که صحنه اســتعمار را از انگلســتان تحویل 
گرفتند، خباثت شان کمتر از انگلیسی ها نبوده و در دوران 
پهلوی دوم تا پیروزی انقالب و پــس از آن تا به امروز هر 
کاری که می توانستند علیه امت اســالمی انجام دادند. 
وی عنوان کرد: امروز کسی شک ندارد که داعش زاییده 
تفکر آمریکایی هاســت و تکفیری ها با هدایت مستقیم 
آمریکا به جنگ با اسالم قیام کردند. رییس سازمان بسیج 
مستضعفین با بیان اینکه هر جایی نهضت و حرکتی بوده 
وجود علمای دین به چشم می خورد، خاطرنشان کرد: آیا 
کسانی که اخیرا به شخصیت آیت ا... کاشانی تاختند با یک 

تحلیل درست دست به این کار زدند؟!

فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبیاء)ص(:

در جمهوری اسالمی هیچ چیزی 
بلوف نیست 

سردار غیب پرور:

 کسانی که به شخصیت کاشانی 
تاختند، تحلیل درستی داشتند؟

کرباسچی: 

روحانی، نه حجاریان است نه 
شریعتمداری

ابطحی:

جناح های سیاسی پذیرفتند که 
هیچ یک حذف شدنی نیستند

غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، در مورد 
رویکرد روحانی در گفت وگــوی زنده تلویزیونی با مردم 
که برخی اصالح طلبان آن را محافظــه کارانه می دانند 
گفت: »قرار نیست رییس جمهور در یک برنامه تلویزیونی 
بعد از انتخابات به جای صحبت از برنامه های اقتصادی و 
اجتماعی دولت، مثل دوران مبارزات انتخاباتی شعار دهد.« 
کرباسچی با اشاره به اینکه حتی رییس دولت اصالحات نیز 
در دوران ریاست جمهوری مثل دوران انتخابات سخن نمی 
گفت، افزود: »انتخابات شرایط سیاسی کشور را حساس 
می کند و همه از ایده آل ها صحبــت می کنند اما زمان 
اجرا که می رسد باید با مســائل به صورت واقعی و به دور 
از شعار برخورد کرد.« این فعال سیاسی اصالح طلب در 
ادامه با بیان اینکه همه می خواهند رشد اقتصادی کشور 
باالی ۸درصد باشد و نرخ بیکاری نیز به صفر برسد، گفت: 
»انتظار درستی نیست که بگوییم آقای رییس جمهور در 
نخستین مصاحبه زنده ایده آلی سخن بگوید، او باید همان 
طور که عمل کرد آمار واقعی را ارائه داده و شرایط کشور 
را برای مردم تشریح کند. روحانی را نمی توان با تاج زاده و 
حجاریان مقایسه کرد؛ همان طور که نمی توان با حسین 

شریعتمداری یا سردار عباسی مقایسه اش کرد.«

یکی از اعضــای مجمع روحانیون مبــارز تاکید کرد که 
اصالح طلبان و اصولگرایان به این نتیجه منطقی رسیدند که 
طرف مقابل حذف شدنی نیست و این موضوع را پذیرفتند. 
محمدعلی ابطحی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از 
عملکرد فعلی دو جریان اصالح طلب و اصولگرا در کشور، 
گفت: در حال حاضر در شــرایطی قرار داریم که بیشتر 
از همیشــه بخصوص در دو دهه اخیــر اصالح طلبان و 
اصولگرایان به این نتیجه رســیدند که طرف مقابل قابل 
حذف نیست. وی ادامه داد: بخصوص بعد از سال ۸۸ جریان 
اصولگرا تالش کرد تا اصالح طلبان را از ریشه نابود کند اما 
انتخابات  اخیر نشان داد که آنها همچنان پایگاه مردمی 
خود را دارند و در عین حال اصولگرایان نیز از پشــتوانه 
قوی حاکمیتی برخوردار هستند؛ بنابراین امکان حذف 
آنها وجود ندارد و درست هم نیست که حذف شوند.این 
فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: اصولگرایان و 
اصالح طلبان در سپهر سیاسی کشور باقی هستند و نه بعد 
از سال ۷۶ حذف اصولگرایان امکان داشت و نه بعد از سال 
۸۸ اصالح طلبان حذف شدند. ابطحی تصریح کرد: هر دو 
جریان به این نتیجه منطقی رسیدند که چون نمی توان 

طرف مقابل را حذف کرد، باید به اصول مشترکی رسید.

الجزیره نوشت: پس از سال ها ســردی روابط ریاض و تهران و قطع روابط 
دیپلماتیک دو کشور، دوربین های فیلم برداری در استانبول، مصافحه ای نادر 
بین وزیر خارجه عربستان سعودی و همتای ایرانی اش را ضبط کردند که در 
حاشیه نشست سازمان همکاری های اسالمی اتفاق افتاد. این مصافحه که 
در شرایط متشنج و درگیری های بین دو کشور صورت گرفت، تنها اقدامی 
نیست که به تغییر یا نرم شدن موضع سعودی ها اشاره دارد؛ چرا که در سفر 
رهبر شیعه عراقی، مقتدی صدر، به عربســتان که با دعوت امیر سعودی 

صورت گرفت، صدر با استقبال گرمی از سوی سعودی ها مواجه شد.  
مسئله قابل توجه آن است که ریاض تمایل زیادی به رفع تشنج ها در روابط 
خود با تهران دارد و این در تناقض با ســخنان صریح بن سلمان در ماه مه 
گذشته است که طی آن ایران را متهم به تالش برای سیطره بر مکه و مدینه 
کرده بود. به نظر می رسد ایران به خوبی متوجه نیاز سعودی ها به تغییر قواعد 

بازی در منطقه شده است.«

الجزيره:

چرخش بن سلمان در قبال 
ایران 

 روزنامه روسی ایزوستیا نوشت: دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، 
استراتژی جدیدی را در رابطه با ایران تدوین می کند که انتظار می رود تا 
پایان سال جاری، طرح آن ارائه شود.  منابع دیپلماتیک در آمریکا و چندین 
منبع در حزب جمهوری خواه در این خصوص معتقدند این مســئله »با 
ضرورت تعیین دقیق و مفصل مشی دولت آمریکا در قبال تهران« در ارتباط 
است. از آنجایی که طرح های افشا شده اخیر آمریکا پیرامون افغانستان از 
سوی مخالفان سیاسی داخلی رییس جمهور آمریکا مثبت ارزیابی شده 
است، کاخ سفید امیدوار است که در قبال »طرح ایران« نیز با چنین واکنش 
مثبتی مواجه شود. دسیسه جویی های پیرامون خروج بالقوه آمریکا از توافق 
هسته ای با ایران، تا زمان ارائه طرح این استراتژی همچنان محفوظ خواهد 
بود. این منابع اعتقاد دارند مشی سیاســی ایران بسیاری را در واشنگتن 
نگران می کند؛ تا جایی که پرزیدنت ترامپ، بارها تهران را پشتیبان اصلی 

تروریسم خوانده است.

روزنامه روسی ايزوستیا خبر داد:

تدوین استراتژی جدید 
در مقابل ایران

يادداشت

بازدید تعدادی از خبرنگاران 
رسانه های گروهی، از تاسیسات 

هسته ای نطنز

رهبر معظم انقالب:

نسخه عالج بخش مشکالت 
به کارگیری نیروی انسانی تواناست

حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا ظهر دیروز در دیدار 
با فرماندهان و مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص(، این 
قرارگاه را »خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور« خواندند 
و با اشاره به نقش بی بدیل نیروی انســانی در پیشرفت بخش های 
مختلف از جمله نیروهای مســلح، تاکید کردند: باید با کار و تالش 
بی وقفه، استعدادهای پرشمار نیروی انسانی را شکوفا کنید و آن را 

در خدمت رفع نیازها و کمبودهای کشور قرار دهید.
 حضرت آیت ا... خامنه ای، خدمت در خط مقدم مقابله با تهدیدات 
را فرصتی ارزشمند برای نیروهای غیور، مومن و شریف در قرارگاه 
پدافند هوایی برشمردند و افزودند: کارهای بسیار خوبی در قرارگاه 
پدافند هوایی انجام شده که نشان دهنده وجود عزم و انگیزه و توانایی 

در این نیرو است.
 رهبر انقالب اســالمی، نیروی انسانی با ســواد، با تدبیر، شجاع و 
خستگی ناپذیر را پایه و اساس غلبه بر موانع و عبور از آنها دانستند و 
گفتند: پیشرفت های فراوان در بخش های مختلف همچون نیروهای 
مسلح و همچنین بخش علم و فناوری، نشان دهنده وجود توانایی 
در بین نیروی انسانی جوان و پر انگیزه کشور است و فرزندان توانای 
ایران، چه در داخل و چه در مراکز علمی و فناوری دنیا، مایه افتخار 

و مباهات هستند.
 ایشان، نسخه عالج بخش مشکالت کشور را به کار گرفتن و فعال 
کردن این توانایی ها و اســتعدادهای جوشــان خواندند و با تقدیر 
از هماهنگی ارتش و ســپاه در قرارگاه پدافنــد هوایی و همچنین 
همکاری این قرارگاه با وزارت دفاع و دانشــگاه ها و مراکز علمی در 
برطرف کردن نیازها و کمبودهــا، افزودند: کار و تالش را با آهنگی 
پرشــتاب تر از قبل ادامه دهید و با ارائه طرح های نو و ابتکاری، در 

جهت خودکفایی کشور پیش بروید.
 پیش از ســخنان فرمانده معظم کل قوا، امیر سرتیپ اسماعیلی 
فرمانده قــرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( با گرامیداشــت 
سالروز تشکیل این قرارگاه، گزارشی از مهم ترین اقدامات انجام شده 

بیان کرد.

چرا تشییع پیکر شهید محسن حججی 
برگزار نمی شود؟

شنیده ها حاکی از آن است که دلیل عدم ارجاع پیکر کامل پاک و 
مطهر این شهید، قطع شدن سر، دست و پای مطهر شهید است. 

تکفیری ها از تحویل ســایر اجزا امتناع کرده اند و حزب ا... لبنان 
همچنان مشــغول تالش برای بازپس گیری تمام پیکر مطهر این 

شهید عزیز است.

ظريف:

  راستی آزمایی پایبندی ایران 
به برجام، طبق متن توافق است

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد که راستی آزمایی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به برجام، تنها براساس 
متن توافق اســت. محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران با 
انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: »راستی آزمایی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به برنامه جامع اقدام 
مشترک)برجام(، براساس متن توافق است، نه انگیزه های پنهانی 

مقامات آمریکایی یا البی گران.«
این در حالی اســت که گزارش های برخی از رسانه های آمریکایی 
حاکی از آن است که کاخ سفید در تالش است با یافتن توجیهاتی 
برای عدم تایید پایبندی ایران به توافق هســته ای، بهانه ای برای 
خروج از توافق به دست آورد و مسئولیت این اتفاق را متوجه ایران 
بداند. تحلیل گران می گویند یکی از راه های پیش روی دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا این است که آژانس بین المللی، انرژی اتمی را 
تحت فشار قرار دهد تا خواستار بازرسی از برخی سایت های نظامی 
ایران شود؛ موضوعی که به طور قطع ایران با آن مخالفت خواهد کرد.

حج عمره برقرار می شود
حجت االسالم احد آزادی خواه رییس فراکسیون حج و زیارت مجلس 
شورای اسالمی، از احتمال برقراری حج عمره برای زائران ایرانی خبر 
داد و گفت: در تماس هایی که بنده با رییس ســازمان حج و زیارت 

داشتم، روند برگزاری حج تمتع به خوبی پیش می رود.
وی با تاکید بر اینکه برقراری حج عمره منوط به برگزاری مناسب 
حج تمتع است، افزود: استقبال مناسب سعودی ها تاکنون از حجاج 
ایرانی این امکان را ایجاد کرده که به فکر مذاکره با آنها برای برقراری 

حج عمره باشیم. 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: پس از برگزاری 
حج تمتع از مســئوالن ذی ربط درگیر با حج دعوت می شــود تا با 
حضور در کمیسیون فرهنگی و همچنین فراکسیون حج و زیارت، 
ضمن ارائه گزارشی درخصوص برگزاری حج امسال، درباره برگزاری 
حج عمره نیز بحث و بررســی صورت گیرد. رییس فراکسیون حج 
و زیارت مجلس خاطرنشــان کرد: به احتمال قوی با ارزیابی هایی 
 که  از برگــزاری حج تمتع صــورت گرفته، حج عمــره نیز برقرار

 می شود.

عکس روز

ضرغامی: 

محاکمه سران فتنه در شرایط فعلی، اصال به صالح نیست
عزت ا... ضرغامی با حضور در شبکه افق، از ماجرای حوادث 88 گفت و به بازگويی برخی از جزئیات اتفاقات اين برهه زمانی پرداخت. در ادامه، گزيده ای از مهم ترين محور 

صحبت های ضرغامی در اين برنامه را می خوانید:

کافه سیاست

احزابدیدگاه
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خبر

کافه  اقتصاد

پیش بینی برداشت ۶۱ هزار تن انگور از باغات استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت : پیش بینی می شود 
 در پایان فصل برداشــت، میزان برداشت انگور اســتان اصفهان در سال جاری به

 ۶۱ هزار تن برسد.

پرداخت بدهی شهرداری به 
بانک شهر در قالب معوض ملکی

براساس مصوبه شورای اسالمی شــهر بدهی شهرداری 
اصفهان به بانک شــهر در قالب معــوض ملکی پرداخت 
می شود. در آخرین جلسه علنی دوره چهارم شورای اسالمی 
شهر اصفهان الیحه دو فوریتی بازپرداخت وام های دریافتی 
شــهرداری اصفهان از بانک شــهر با تهاتر بیش از 27۱ 
میلیارد تومان امالک با اکثریت آرا به تصویب رسید. این 
الیحه همچنین روز یکشنبه در سومین جلسه پنجمین 
دوره شورای اسالمی شــهر اصفهان مورد رای گیری قرار 
گرفت و به دلیل ســودی ) 2/5 درصد سود مرکب( که به 
دیرکرد در بازپرداخت این وام تعلق می گرفت با برگشت 
آن به کمیسیون اقتصادی و بررسی مجدد آن موافقت نشد 
و این الیحه به تصویب رسید. مدیر امور مالی و ذی حساب 
شــهرداری اصفهان پیش از این اعالم کــرده بود: 27۱ 
میلیارد تومان تســهیالت از بانک شهر توسط شهرداری 
اصفهان گرفته شده که بخش اعظم آن برای تکمیل خط 
یک قطار شهری هزینه شده و ممکن است این مبلغ برای 
شهردار و شورای آینده نگرانی  هایی را از نظر تسویه ایجاد 
کند.علیرضا بوژمهرانی افزود: با توجه به تجربه دیگر شهرها 
در تهاتر برای بازپرداخت وام و تسهیالت شهرداری، مقرر 
شد که برای بدهی شــهرداری اصفهان نیز از این طریق 
انجام شود. یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
ربح مرکب ) بهره مرکب ( از نظر شــرعی با صراحت حرام 
اعالم شده و باید از قراردادهای شهرداری اصفهان با هریک 
از بانک های کشور حذف شــود.کوروش خسروی افزود: 
حتی اگر در عمل پرداخت سود مضاعف اتفاق نیفتد، حتی 
ذکر چنین بندی در قرارداد ها هم قابل پذیرش نیســت.
وی اضافه کرد: شــهرداری نهادی است که می تواند برای 
قراردادهای خود شرط و چارچوب تعیین کند؛ بنابر این 
می تواند از پذیرفتن قرادادی که به گرفتن سود مضاعف 
تاکید دارد، اجتناب کند.بر اســاس اعالم شورای چهارم؛ 
الیحه ) شــماره 95/28439/س مورخ 29 آذر ماه سال 
95( پیشنهاد دریافت مبلغ 2 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
توسط سازمان قطار شهری از بانک شــهر با بازپرداخت 
یک  ساله و کارمزد ۱8درصد برای ایجاد زمیـنه راه  اندازی 
مرحله سوم خط یک قطارشهری اصفهان تا خرداد امسال 
با تعهــد بازپرداخت اصل و کارمزدهای مربوطه توســط 
شهرداری اصفهان در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، 
حقوقی و گردشگری و جلسه علنی در ۱8 دی سال گذشته 
) 95 ( مورد بررسی قرار گرفت و دریافـت وام کوتاه مدت 
پیشنهاد شده به مبلغ 2هزار میلیارد ریال بر اساس مفاد 
بند ۱3 از ماده 7۱ قانون تشــکیالت شوراهای اسالمی به 

تصویب رسید.

به همت متخصصان داخلی،طرح اقتصاد مقاومتی مخزن یک میلیون 
و 300 هزار بشــکه ای مرکز انتقال نفت و تاسیســات شهید بهشتی 

اصفهان تعمیر شد.
رییس مرکز انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتی منطقه اصفهان گفت: 
مراحل تعمیر این طرح شامل رینگ فوم ، رینگ کولینگ و رفع نشتی 
از رینگ های آتش نشانی اطراف این مخزن شماره 7 مارون- اصفهان 
است.سید حشمت ا... امیری، این مخزن با قطر ۱۱9 متر و ارتفاع ۱9 
متر را یکی از بزرگ ترین مخازن نفت خام کشور بیان کرد و افزود: این 
عملیات برای انتقال ایمن، پایدار و آماده به کار بودن تجهیزات اطفای 
حریق اجرا شده است.وی افزود: سرویس570 نازل کولینگ وتعویض 
30 عدد از این تجهیز،جوشــکاری 50 نقطه ازمخزن و تعمیر ۱8 عدد 

محفظه فوم در رینگ فومینگ ازجمله مراحل اجرای این طرح است.

تعمیربزرگ ترین مخزن 
نفت خام کشور

سیدناصر موســوی الرگانی با اشــاره به موانع رونق کسب و 
کار از جمله بروکراســی اداری، واردات بی رویه و قاچاق کاال، 
اظهار داشت: بروکراسی اداری عامل اثرگذاری رکود حاکم بر 
اقتصاد کشور است. وی واردات بی رویه را از دیگر موانع کسب 
و کار در کشور برشمرد و افزود: برخالف توصیه رهبری شاهد 
بیشتر شــدن واردات کاالهایی که در کشــور تولید می شود 
هستیم.نماینده مردم فالورجان در مجلس این موارد را سبب 
بی رونقی کسب و کار و تعطیلی واحدها و بنگاه های تولیدی 
دانست و گفت: به عنوان مثال با وجود اینکه نساجی در کشور  
قدمت دیرینه و چندین هزار ساله دارد، اما با واردات بی رویه 

منسوجات به ایران نساجی ما فلج می شود.
کمبود ۱۵۰ هزار تنی پنبه در کشور

موســوی الرگانی ســختگیری های بی رویه در جلوگیری از 
واردات کاالهایی که میزان تولید آنها کمتر از نیاز کشور است 
را از دیگر موانع کســب و کار دانست و بیان داشت: کل تولید 
پنبه در کشور ما 30 هزار تن اســت و مصرفی که نساجی ما 
دارد ۱50 تا ۱80 هزار تن اســت؛ یعنی کمبود ۱20 تا ۱50 
هزار تنی پنبه در کشور. وی با تاکید بر اینکه نساجی بیشترین 
شغل را در کشور ایجاد کرده، اما این صنعت بدون واردات پنبه 
نمی تواند ادامه کار بدهد، ادامه داد: دولت برای واردات پنبه 
تعرفه ای قرار داده و قدرت رقابت تولیدکننده ها را گرفته است.

نماینده مردم فالورجان در مجلــس قاچاق کاال را چهارمین 

مانع رونق کسب و کار دانست و گفت: کاالهای قاچاق بدون 
اینکه عوارض و تعرفه بپردازند از راه های مختلف وارد کشور 
می شوند. موسوی الرگانی اضافه کرد: به عنوان مثال پنبه ای 
که تعرفه 30 تا 40 درصدی دارد، وارد کننده قانونی نمی تواند 
با کسی که پنبه را قاچاقی وارد کرده رقابت کند. تولیدکننده 
داخلی نمی تواند با شرکت های خارجی که تعرفه وارداتی پنبه 
صفر درصدی داشــته و می تواند وام یکی، دو درصدی بگیرد 

رقابت کند.
ورشکستگی صنعت نســاجی با نبود حمایت و 

واردات بی رویه پارچه
وی اظهار داشــت: با وجود قدمت هزار ساله صنعت نساجی 
در اصفهان، طی سال های اخیر به دلیل بی توجهی و واردات 
بی رویه، این صنعت نه فقط پیشرفتی نداشته بلکه با مشکل 
تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی شده است.

نماینده مردم فالورجان در مجلس با اشــاره به اینکه صنعت 
نساجی در کشور و اصفهان سابقه ای بیش از هزار سال دارد، 
افزود: طی سال های گذشــته به دلیل نبود حمایت و واردات 
بی رویه پارچه  و محصوالت بی کیفیت وابســته به نســاجی، 
این صنعت با ورشکستگی روبه رو شده است.وی بیان داشت: 
تداوم این وضعیت به طور حتم به بیکار شــدن حجم وسیعی 
از کارگران این کارخانه هــا می انجامد.موســوی الرگانی با 
تاکید بر اینکه متاســفانه فروش مواد اولیــه این صنعت باید 

به صورت نقدی خریداری شــود، تصریح کــرد: به دلیل این 
مشکالت صنعت نساجی با ظرفیت کامل خود تولید نداشته و 
کارخانه های نساجی به دلیل تعدیل نیرو با مشکالت بسیاری 
روبه رو شده اند.وی یادآور شد: صنعت نساجی برای جلوگیری 
از رکود و تعطیلی نیازمند حمایت دولت و به خصوص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات بی رویه پارچه و 
نخ است.نماینده مردم فالورجان در مجلس با اشاره به اینکه 
قاچاق گسترده البسه به کشور مشکالت صنعت نساجی را دو 
چندان کرده است، گفت: متاسفانه هم اکنون قاچاق گسترده 
پارچه از اکثر معابر مرزی کشور، مشکالت صنعت نساجی را دو 
چندان کرده و مسئوالن باید پاسخگوی عواقب تعطیل شدن 
کارخانه های نساجی باشــند.وی با انتقاد از اینکه محصوالت 
قاچاق، کل بازار ما را اشــباع کرده است، اظهار داشت: به این 
دلیل مصرف کنندگان ایرانی کمتر به سراغ تولیدات داخلی 
می روند و فروشندگان عمده نیز به دلیل سود بیشتر کمتر به 
محصوالت نساجی کشور گرایش دارند که مجموعه تمام این 

عوامل ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند.
رکود نساجی با نبود ماشین آالت نوین

موســوی الرگانی یکی دیگر از مشــکالت رکود نســاجی را 
به روز نبودن ماشــین آالت این صنعت برشــمرد و افزود: به 
دلیل به روز نبود ماشین آالت نســاجی، مصرف حامل های 
انرژی این صنعت بیشــتر و موجب افزایــش هزینه تولید و 
افت کیفیت محصوالت شــده که دولت با حمایت از صنعت 
نساجی تا حدودی می تواند راهگشای مشکالت آن شود.وی 
با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد مشکالت صنعت نساجی 
ناشی از فرســودگی تجهیزات و به روز نبودن آن است، بیان 
داشت: واردات بی رویه منسوجات و فرسوده شدن تجهیزات، 
عاملی برای عقــب ماندن ایران در این صنعت شــد.نماینده 
مردم فالورجان در مجلس پیرامون اینکــه یکی از صنایعی 
که می تواند اشــتغال فراوان تولید کند صنعت نساجی است، 
گفت: نوسازی ماشین آالت صنعت نســاجی کشور می تواند 
در رونق اقتصادی، تولید و اشــتغال آن نقش موثری داشته 
باشد.وی با اشاره به اینکه دولت باید از این صنعت اشتغال زا 
حمایت ویژه ای داشته باشــد، اضافه کرد: مسائل بروکراسی 
اداری در مســیر این صنعت باید برداشته شود و عوارضی که 
 از صنعت نساجی گرفته می شــود کاسته و در مسیر رشد آن 

هزینه کنیم.
موســوی الرگانی با بیــان اینکه پنبــه تولیــد داخل توان 
پاســخگویی به نیاز صنعت نساجی کشــور را ندارد، تصریح 
کرد: برای واردات پنبه تعرفه بسیار باالیی قرار داده شده که 
پیشنهاد داریم خود دولت پنبه مورد نیاز کارخانجات صنعت 

نساجی را تامین کند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ۱/5میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال 

و کارآفرینی در روستاها در نظر گرفته شده است.
 علی بختیار اظهار داشت: مجلس دهم خدمت رسانی به مردم 
به ویژه روســتاها را در رأس کار قرار داده است. وی افزود: پس 

از پیروزی انقالب خدمات ارزنــده ای در زمینه تامین آب، برق، 
جاده، بهداشت و آموزش در روستاها انجام شده است.نماینده 
مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به اینکه بیمه روستایی از مطالبات بحق مردم بود، بیان داشت: 
از اقدامات دیگر مجلس دهم بیمه روستاییان بود که سال های 

متوالی معوق مانده بود، ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس 
از سوی شورای نگهبان باید بیمه روستایی که ایراد اصل 77 را 
داشــت برطرف می کردیم و در یک تعامل سازنده بر طرف شد. 
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۱0 هزار میلیارد تومان جریمه بانکی 
برای تسهیالت بانکی که روستاها از بانک دریافت کردند و جریمه 

سود به آنان تعلق گرفته اختصاص داده شده است، ادامه داد: این 
نخستین مرتبه است که مجلس برای جریمه بانکی روستاییان 
منابع در نظر گرفته است.بختیار در ادامه اذعان داشت: با وجود 
خدمات رســانی در روستاها مشکل اساسی اشــتغال است، در 
مجلس دهم ۱/5 میلیــارد دالر از محل صندوق توســعه ملی 
برای اشتغال و کارآفرینی در روستاها در نظر گرفته شده است و 
روستاییان از طریق ایجاد شرکت تعاونی و کار آفرینی می توانند 

برای اشتغال زایی اقدام کنند.

 نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خبر داد:

اختصاص 1/5میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال و کارآفرینی در روستاها

سکه تمام بهار آزادی
12،390،000 ریال)طرح جدید(

6،670،000 ریالنیم سکه

3,۸۸0,000 ریالربع سکه

2,۵20,000 ریالسکه یک گرمی

1،261،600 ریالیک گرم طالی 1۸ عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

حجم مخزن سدهای کشور تا پایان هفته اول شهریورماه به حدود 25 
میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد 
کاهش داشته است.شرکت مدیریت منابع آب ایران در آخرین اطالعات 
به ثبت رسیده خود اعالم کرد: از ابتدای مهرماه گذشته تا 8 شهریور ماه 
جاری، میزان آب ورودی به سدهای کشور 37 میلیارد و 770 میلیون 
مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 44 میلیارد 
و ۱۶0 میلیون مترمکعب، به میزان ۱4 درصد کاهش داشته است.بر 
اساس این گزارش، از مجموع ۱72 سد بزرگ کشور، 78 سد از جمله 
سفید رود، الر، زاینده رود، پیشین، ستارخان و دانشمند کمتر از 40 
درصد آب دارند و ۱۶ سد از جمله سنگ سیاه، دز، کوثر، بانه و گلپایگان 
بین 40 تا 50 درصد و 35 سد از جمله تهم، شیرین دره، میجران سند 

و البرز بین 50 تا 70 درصد آب دارند.

 سد زاینده رود کمتر از
 ۴۰ درصد آب دارد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

حیات صنعت نساجی بدون واردات پنبه در خطر است

مدیرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهان گفــت : کلنگ 
قطار شهری اصفهان درسال 75 توسط اسحاق جهانگیری 
استاندار وقت اصفهان زده و اعالم شــد که در سال 85 این 
پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد ؛ اکنون ســال 95 را 
پشت سر گذاشــته ایم و امیدواریم درســال 9۶ سوار مترو 

بشویم . 
حجــت ا...غالمی افزود: توســعه حمل و نقــل ریلی مورد 
تاکید وزیر راه وشهرسازی است و معتقد است هرجا سرریز 
جمعیتی را ایجاد کردیم ، همزمان باید حمل ونقل ریلی را 
داشته باشیم تاجذابیتی برای سکونت دراین شهرها ایجاد 

کنیم . 
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه توسعه 
حمل ونقل ریلی درسه شــهر جدید بهارستان ، فوالد شهر 
ومجلسی باید مورد توجه قرار گیرد گفت: فوالد شهر زودتر 
از شهرهای جدید استان اصفهان پروژه قطار شهری را شروع 

کرد، اما به دلیل مشکالتی این پروژه متوقف شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان نیز بااشاره به 
پیشرفت فیزیکی 80 درصدی پروژه قطارشهری بهارستان 
گفت: باتوجه به مشکالت مالی پروژه و محقق نشدن بودجه 
از محل منابع دولتی، تاکنون ۶5 تا 70 میلیارد تومان از منابع 
داخلی برای این پروژه هزینه شده و پیشرفت فیزیکی شامل 
نمای فیزیکی پروژه و زیر سازی است و برای ریل گذاری نیز 

در دو مرحله مناقصه داشته ایم. 
محمدرضا احمدی افزود: از نظر فنی ، مســیر قطار شهری 
بهارســتان به اصفهان هیچ مشــکلی ندارد و اصل کار زیر 
سازی است که بســیار زمان بر بوده ومابقی شامل ایستگاه 
و ریل گذاری اســت که در زمان در نظر گرفته شــده انجام 
می شود و اجرای ریل گذاری و ایســتگاه مترو و سودآوری 
آن ،در مدت ۱8 تا 24 ماه منبع جدید تامین مالی شــرکت 
عمران خواهد بود. طرح خط متروی اصفهان- بهارستان به 
طول ۱4.7 کیلومتر است و عملیات اجرایی مرحله اول این 

پروژه شامل زیرسازی و ابنیه از سال ۱390 آغاز شد. 

رییس اداره نظارت و بهره برداری تعاونی های اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: حدود 
50 هزار نفر توســط تعاونی های فعال در این اســتان 

مشغول به کار شده اند.
محمد شریفی افزود: بر اساس نتایج آخرین پایش های 
انجام شده در سال جاری، از مجموع حدود هفت هزار و 
300 تعاونی ثبت شده در استان، در زمان حاضر سه هزار 

و ۱۶0 تعاونی فعال است.
وی افزود: سال گذشته یک هزار و 3۶0 تعاونی در استان 
اصفهان تعییــن تکلیف و یک هــزار و ۱50 تعاونی هم 

منحل شدند.
رییس اداره نظارت و بهره برداری تعاونی های اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: 
تعاونی هایی که بیش از پنج سال فعالیت نداشته باشند، 

منحل می شوند.
شــریفی با بیان اینکه از محل فعالیت هر تعاونی، برای 
حدود ۱4 نفر شــغل ایجاد می شــود گفت: حدود 35 
درصد از تعاونی های اســتان اصفهان در زمینه خدمات 

فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه توسعه و تشکیل تعاونی های روستایی 
در برنامه های اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان قــرار دارد، افــزود: از ابتدای ســال جاری و بر 

اســاس برنامه باید 79 شرکت روســتا تعاون در استان 
اصفهان تشکیل شده باشــد، اما با توجه به اینکه سامان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تاکنون روستاهای هدف 
 را مشــخص نکرده، در عمل هیچ اقدامی انجام نشــده

 است.
شــریفی با بیان اینکــه در طــول این هفتــه برنامه و 
همایش های مختلفی در سایر شهرســتان های استان 
برگزار می شــود افزود: همایش هایی بــا هدف ترویج 
تعاونی ها به مناســبت هفته تعاون در هفت شهرستان 

استان نیز برگزار خواهد شد.

رییس اداره نظارت و بهره برداری تعاونی های اداره کل تعاون استان بیان کرد:

اشتغال حدود 5۰ هزار نفر در استان اصفهان توسط تعاونی های فعال

راه و شهرسازی

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان:

موافقت نامه ریل گذاری پروژه قطار شهری بهارستان منعقد شد

تعاون

شرکت گاز اصفهان، برق می فروشد
شرکت گاز اســتان اصفهان با راه اندازی یک نیروگاه خورشیدی به 
ظرفیت ۱0 کیلو وات به شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برق 
می فروشد.روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد: این 
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت برق تولیدی ساالنه 20 هزار کیلو وات با 
یک خط اختصاصی به شبکه سراسری برق شهرستان متصل شده و در 
ازای قراردادی 20 ساله با شرکت توزیع برق شهرستان، هر کیلو وات 
برق تولید شده از این نیروگاه خورشیدی به مبلغ 9 هزار و 770 ریال 
به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان فروخته می شود. وی اضافه 
کرد: این نیروگاه خورشیدی با هزینه ای بیش از 7۱0 میلیون ریال در 
شرکت گاز استان اصفهان احداث و به بهره برداری رسید.این نیروگاه 
با توان تجمعی پنل حدود 285 وات دارای 35 پنل خورشیدی با ابعاد 
هر پنل یکهزار و ۶40 در یکهزار در 40 میلی متر با وزن ۱7 کیلوگرم 
است که در مساحتی افزون بر ۱50متر مربع نصب شده است.مدیر 
عامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی 
و توجه این شرکت به صیانت از محیط زیست و استفاده از انرژی های 
تجدید پذیر، گفت: وجود ساالنه بیش از 330 روز آفتابی در اصفهان با 
متوسط ۶ ساعت در روز، کارشناسان این شرکت را برآن داشت تا برای 
بهره برداری حداکثری از این انرژی خدادادی برنامه ریزی و اقدام کنند. 
وی افزود: با استفاده از این فناوری و اقدام زیست محیطی، از مصرف 
ساالنه بیش از پنج هزار لیتر سوخت های فسیلی و انتشار یک هزار و 

300 تن کربن جلوگیری می شود.

ایمنا: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کمبود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تنی پنبه در کشور، گفت: صنعت 
نساجی بیشترین شغل را در کشور ایجاد کرده، اما این صنعت بدون واردات پنبه نمی تواند به کارش  ادامه دهد.

بازار

قیمت انواع کارت صدا

Creative AUDIGY RX کریتیو

 2,۵00,000
ریال

 3,3۵0,000
ریال

Creative Sound Blaster E3 کریتیو

 4,400,000
ریال

 ۵,100,000
ریال

Creative Sound Blaster X-Fi HD کریتیو

 3,۵00,000
ریال

 ۵,100,000
ریال
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فقدان سند مالکیت
6/269 چون آقای سید مسعود حسینی رنانی فرزند سیدمهدی با وکالتنامه شماره 
35479 مورخه 88/2/5 دفترخانه 107 اصفهان و تفویض وکالت شــماره 24987 
مورخــه 95/08/17 دفترخانه 429 اصفهان از طرف خانم زهره ســعیدی کلمانی 
مالک یک یازدهم سهم مشاع از 89/75 سهم سیصد و شصت و سه سهم و هفتاد و 
پنج صدم سهم از 1455 سهم ششدانگ پالک 10353/123 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
شده که سند مالکیت پالک مزبور در صفحه 176 دفتر 364 بنام خانم زهره سعیدی 
کلمانی ثبت و سند به شــماره چاپی 97199 0صادر وتسلیم گردیده است و اعالم 
نموده که سند بعلت جابجائی مفقود شده است و درخواست صدور سند المثنی نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا 
سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 18346 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )232 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/273 از دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالســه 960656 ح 4 به آقای ابراهیم محمدی فرزند علی اکبر خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن خانم سکینه 
مجیدی فرزند سیدباقر ساکن خمینی شهر جوی آباد روبروی بانک صادرات جنب 
مسجد امام زمان پالک 14 بخواسته طالق به درخواست زوجه و در جریان رسیدگی 
می باشد اخطار می نماید. که برای جلسه رسیدگی روز شنبه مورخ 96/7/29 ساعت 
11:30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر مراجعه 
نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبــی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر 
مربوطه اعالم و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر 
خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه 
مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شــود.م الف: 4815 اجرای احکام شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )170 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   09973633200809 دادنامــه:  شــماره   6 /274
9509983633201177 شماره بایگانی شعبه: 951190 خواهان: صندوق کارآفرین 
امید صندوق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم دهقانی 
کدنوئیه فرزند مراد به نشانی اصفهان خیابان هشــت بهشت شرقی بعد از چهارراه 
پیروزی نرسیده به چهارراه ســعدی جنب داروخانه عباســی خواندگان: 1- آقای 
محمد کاظمی 2- آقای مرتضی ملکزاده همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه در 
خصوص دعوی صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا )ع( ( با نمایندگی 
آقای عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی به طرفیت آقایان 1- مرتضی 
ملک زاده بعنوان صادر کننده چک 2- محمد کاظمی بعنوان ظهرنویس به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 882167 مورخ 95/2/1 عهده بانک ملی به 
حســاب جاری 80214 به مبلغ 80/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن ظهرنویســی خوانده 
ردیف دوم، خواسته خواهان را مثبت تلقی و با اســتناد به مواد 310 و 313 از قانون 
تجارت و 198 و 519 و 515 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 2/165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق االوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. رای دادگاه غیابی ظرف 
مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع و پــس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م 
 الف: 4816 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

 )299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   960997363200808 دادنامــه:  شــماره   6 /275
9509983633201180 شــماره بایگانی شــعبه: 951193 خواهــان: صندوق 
کارآفرین امید صندوق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم 
عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشــانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی 
بعد از چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی خواندگان: 
1- آقای علیرضا امینی فرزند نوروزعلی 2- آقای نشــاط رحیمی همگی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء 
رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر 
امام رضا )ع( ( با نمایندگی آقای عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی 
به طرفیت آقایان 1- آقای علیرضا امینی فرزند نوروزعلی بعنوان صادر کننده چک 
2- آقای کریم نشــاط رحیمی بعنوان ظهرنویس به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک به شــماره 420456 مورخ 95/2/1 عهده بانک صادرات به حســاب جاری 
0101708164006 به مبلــغ 84/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواســت 
تقدیمی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن ظهرنویســی خوانده 
ردیف دوم، خواسته خواهان را مثبت تلقی و با اســتناد به مواد 310 و 313 از قانون 
تجارت و 198 و 519 و 515 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 84/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 2/265/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. رای دادگاه غیابی ظرف 
مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 
4817 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )304 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/283 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز خواهان: آقای 
علی اکبر محمودی فرزند حســین خوانده: آقای بهرنگ ایرانی خواســته: مطالبه 
خسارت و تامین خواسته گردشــکار: قاضی شــورای حل اختالف پس از بررسی 
محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دادخواست آقای علی اکبر 
محمودی فرزند حسین به طرفیت آقای بهرنگ ایرانی به خواسته: 1- صدور حکم 
مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خســارت وارده به مبلغ نه میلیون و ششصد 
و پنج هزار تومان به انضمام هزینه دادرســی و تمبر و خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و 2- صدور قرار تامین خواسته، در خصوص خواسته ردیف دوم خواهان 
با عنایت به عدم پرداخت خسارت احتمالی در مهلت مقرر مستندا به مواد 108 و 119 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد قرار تامین خواســته صادر می نماید. قرار صادره 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
می باشد و در خصوص خواســته ردیف اول خواهان با عنایت به نظریه کارشناس 
تامین دلیل و با عنایت به اینکه علیرغم نشرآگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و 

دفاعی که حاکی برائت ذمه خویش باشد ارائه ننموده است دعوای خواهان را وارد 
دانسته و مســتندا به مواد 198 ، 515، 519 ، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 
1257 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 93/800/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/380/625 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از مورخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می 
نماید. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان 
نطنز می باشد. م الف: 278 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک()305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/285 مرجع رســیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رســیدگی ســاعت 11:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/7/26 مشخصات خواهان: حمید نظریان ف محمد حسین به وکالت عباس 
محرابی مقیم اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع باران ط 3 واحد 5 
)09138745084( مشــخصات خوانده: عباسعلی مهرعلی فرزند حسین خواسته و 
بهای آن: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 80/000/000 ریال به انضمام خسارات اعم 
از هزینه دارایی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
پرداخت محکوم به دالیل خواهان: 1- وکالتانمــه ملحق به تمبر مالیاتی 2- کپی 
مصدق چک و گواهینامه در عدم پرداخت. گردشــکار: 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: 4770 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/286 مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان کالســه پرونده: 784/96 حل 3 وقت رســیدگی ســاعت 
6:30 بعدازظهر روز ســه شنبه مورخه 1396/7/18 مشــخصات خواهان: محسن 
شــریفی فرزند محمد به نشــانی خمینی شــهر خ امیرکبیر ک 62 منزل پدری. 
مشــخصات خوانده: مهدی امیری فر فرزند عزیز خواســته و بهــای آن: مطالبه 
مبلغ 7/000/000 ریــال وجه پرداختی بابــت پیش پرداخت اجرا قــرارداد مورخ 
96/1/16 به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه. دالیل خواهان: 1- فتوکپی 
قراردادر 2- اظهارنامه 3- فتوکپی مشــخص واریزی وجه. گردشــکار: خواهان 
خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یــک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4769 شــعبه 
 سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( 

)193 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/288 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
950497 له آقای محمدرضا شفیعیان علیه آقای حسین هارون رشیدی به خواسته 
مطالبه مبلغ 1/190/000/000 ریال در نظر دارد معادل مطالبات محکوم له و هزینه 

های اجرایی، مقدار 223/68 سهم مشاع از 250 سهم مشاع از مالکیت آقای حسین 
هارون رشیدی از 1115 سهم مشــاع از پالک ثبتی 99/548  که بصورت یک باب 
منزل مسکونی به مساحت عرصه حدود 245 مترمربع و اعیانی حدود 156 مترمربع 
که دارای ساخت مصالح بنایی و فاقد اسکلت می باشد را از طریق مزایده به فروش 
رساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شــنبه 1396/07/04 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شــهر برگزار می گردد. طالبین 
می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی خمینی شــهر خیابان کهندژ خیابان 
شمس خیابان ولی عصر جنب مسجد ولی عصر جنب مسجد ابوالفضل به کدپستی 
8416866961 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نقع 
دولت ضبط خواهد شد، شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحول ملک 
به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای اموال 
را طی فیش  چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل 
کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل 
اجرا نماید. م الف: 4828 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر 

)303 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/290 کالسه پرونده: 126/96 شــماره دادنامه: 574 تاریخ رسیدگی: 96/5/25 
مرجع رسیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: ایمان 
قصری ساکن: خمینی شــهر خ کهندژ جنب بانک رفاه بن بســت 56 خوانده: پیام 
مهر توکلی به نشــانی 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 ایمان 
قصری  به طرفیت آقای پیام مهر توکلی به خواســته مطالبه مبلغ بیســت و هشت 
میلیون ریال وجه یک فقره چک  به شماره 897294 تاریخ 95/7/20 عهده بانک 
مسکن شعبه شاهین شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه 
به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/5/25 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/5/25 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 دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس 
شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت  مبلغ یک 
میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4833 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)374 کلمه، 4 کادر(

يادداشت
کشت برنج در برخی از زمین های لنجان اجتناب ناپذیر است 

همت علی انصاری، مدیر کشاورزی شهرستان لنجان گفت: کشت برنج در برخی 
از اراضی لنجان اجتناب ناپذیر است و دلیل آن هم باال بودن سطح ایستابی آب در 

برخی از این مناطق است.

با مسئوالن

استاد حوزه علمیه شهرضا:

مدیران در برابر خون شهدا 
مسئولیت دارند

شهرضا اسـتاد حوزه علمیه شـهرضا گفت: همه مدیران 
در برابـر خـون شـهدا و جانبـازی رهبـر معظـم 
 انقـاب مسـئولیت دارنـد تـا بـه مـردم خدمـت کنند.آیـت ا...

 قـدرت ا...نجفـی در مراسـم آغـاز سـال تحصیلـی حـوزه علمیه 
شـهرضا عنوان کـرد: طلبه شـدن، رسـالت خطیـری را بـر عهده 
فـرد قـرار می دهـد و او را متعهد بـه تحمل سـختی ها و مشـقات 
فـراوان در راه فراگیـری، عمل و ترویـج معارف الهـی می کند.وی 
ادامـه داد: طـاب علـوم دیـن بایـد سرگذشـت علمـای بـزرگ 
گذشـته را مطالعـه کننـد تـا بداننـد آن بـزرگان بـرای عمـل بـه 
رسـالت الهی خود چه تاش هایـی را کردنـد و در نهایت خدمات 
آنهـا نیـز در طـول تاریـخ مانـدگار شـد.جانباز واقعـه هفـت تیـر 
تاکید کـرد: طاب علـوم دینی سـربازان امام زمان )عج( هسـتند 
 که باید علـم و اخاص در عمـل را سـرلوحه کار خود قـرار دهند.

آیـت ا... نجفی تصریـح کرد: همـه مدیـران در برابر خون شـهدا و 
جانبـازی رهبـر معظـم انقـاب مسـئولیت دارنـد تـا بـه مـردم 

خدمت کنند.

نماينده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی:

طبق برنامه ششم توسعه؛ دولت باید 
۱۵درصد نیروهایش را تقلیل دهد

نماینـده مـردم نطنـز گفـت: بـر اسـاس برنامه 
ششـم توسـعه کشـور؛ دولـت ملکـف اسـت به نطنز

میزان ۱۵درصد نیروهای خود را کاهش دهد.
مرتضی صفـاری، نماینده مردم نطنز در مجلس شـورای اسـامی 
در جلسـه پیگیـری مشـکات و مسـائل مـردم منطقه بـادرود با 
تاکید بـر اینکه یکی از راه های ایجاد اشـتغال در شهرسـتان برای 
جوانان توجه به زیرسـاخت های گردشـگری اسـت، اظهـار کرد: 
حل معضـل بیکاری در کشـور سـال هـا زمان مـی بـرد و جوانان 
نیز باید بـرای ورود به بـازار کار و اشـتغال از خود خاقیت نشـان 
دهنـد.وی افـزود: دیگـر شـغل بـه معنـای اسـتخدام در ادارات و 
نهادهـای دولتـی نیسـت و از آنجایی که در برنامه ششـم توسـعه 
دولت مکلـف شـده ۱۵ درصـد از نیروهـای خـود را تقلیـل دهد، 
بحـث اسـتخدام در ادارات دولتـی یـک کار سـخت و حتـی غیـر 

ممکـن می شـود.

اخبار

جزئیات برگزاری این برنامه ها بدین شرح است:
فالورجان

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فاورجان گفت: 
همزمان با دهه والیت و در راســتای اجــرای طرح »والیت 
علوی اکمال دین نبوی« در حرم مطهر ۵ امامزاده جلیل القدر 

شهرستان فاورجان ویژه برنامه هایی را اجرا می شود.
احمد آزادگی اظهار داشــت: براســاس برنامه ریزی های به 
عمل آمده همزمان با دهه والیت، کلیه بقــاع متبرکه آذین 
بندی می شــوند و در راســتای اجرای طرح »والیت علوی 
اکمال دین نبوی« نیــز حرم مطهر ۵ امامــزاده جلیل القدر 

شهرســتان فاورجان ویژه برنامه هایــی را جهت پذیرایی 
از زائران و مجــاوران این اماکن متبرکه اجــرا می کنند. وی 
افزود: اجرای مراســم خطبه خوانی غدیرخــم، اجرای عقد 
اخوت، قرائت میثاق نامه، برپایی نمایشگاه غدیرخم، برپایی 
خیمه های معرفت،توزیع بســته های فرهنگی بین زائران و 
مجاوران بقاع متبرکه و همچنین حضور مستبصرین در جوار 
حرم مطهر امامزادگان از جمله برنامه هایی هستند که در این 
ایام پرفضیلت اجرا می شوند. رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان فاورجان ادامه داد: این برنامه ها از ۹ شهریور الی ۱۸ 
شهریور ماه با همکاری ستاد غدیر خم شهرستان فاورجان در 

جوار بقاع متبرکه شاخص شهرستان اجرا می شوند.
نطنز

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام شــده با همکاری و مشارکت اعضای 
هیئت امنا و مدیر مرکز فرهنگــی و قرآنی امامزاده احمد)ع( 
نطنز، ویژه برنامه »از غدیر تا محرم با بچه ها« ویژه کودکان در 

جوار حرم مطهر این امامزاده واجب التعظیم برگزار می شود.
حجت االسام و المسلمین مرتضی اکبری افزود: این برنامه 
شامل مسابقه نقاشی، داستان نویسی و برنامه های فرهنگی 
متنوع دیگر است که از روز عید غدیر خم همه روزه تا آغاز مهر 
ماه و تا آغاز ماه محرم با هدف و رویکرد آشــنایی این طیف از 
گروه سنی با واقعه غدیر و همچنین آشنایی با والیت فقیه در 
 جوار حرم مطهــر این امامزاده جلیل القدر برگزار می شــود. 

۱۵ امامزاده در ناحیه يک اصفهان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان 
 نیز گفت: همزمان با دهــه والیت و در جهــت اجرای طرح

» والیت علــوی اکمال دیــن نبــوی« ویژه برنامــه هایی 
در جوار حــرم مطهر ۱۵ امامــزاده جلیل القــدر ناحیه یک 
شهرســتان اصفهــان اجــرا می شــود. حجت االســام و 
المسلمین محمدرضا اســماعیل پور اظهار داشت: براساس 
برنامــه ریزی هــای انجام شــده و با همکاری و مشــارکت 
اعضــای هیئت امنا و همچنیــن مدیران مراکــز فرهنگی و 
قرآنی امامزادگان عظیم الشــأن ناحیه شهرستان اصفهان، 
همزمان با دهه والیت و در جهت اجرای طرح »والیت علوی 
 اکمال دین نبوی« ویــژه برنامه هایی در جــوار حرم مطهر

 ۱۵ امامزاده جلیل القدر ناحیه یک شهرســتان اصفهان اجرا 
می شود. وی افزود: این برنامه ها شامل برگزاری جشن میاد 
باسعادت امام هادی)ع(، تکریم خانواده های شهدای هشت 
سال دفاع مقدس و همچنین خانواده های شهدای مدافع حرم 
به همراه تجلیل از ســادات معزز، برپایی همایش های بانوان 

والیی و... هستند.

برپایی جشن دهه والیت در بقاع متبرکه استان اصفهان

همزمان با برگزاری دهه واليت و عید سعید غديرخم، ويژه برنامه های مختلفی در بقاع متبرکه استان اصفهان 
برگزار می شود.

مدیرعامل آب و فاضاب روستایی استان  خوانسار
اصفهان گفت: با اتمام فاز ســوم طرح 
آبرسانی به مجتمع روستایی گلسار، ۵ هزار جمعیت روستایی 

خوانسار از آب سالم و پایدار برخوردار می شوند.
محمدحسین قرائتی در آیین اجرای طرح آبرسانی به مجتمع 
روستایی گلسار شهرستان خوانســار با تبریک دهه والیت، 
اظهارداشــت: آبفای روستایی اســتان برای ۲۳ شهرستان 

خدمات رسانی انجام می دهد.

وی افزود: در منطقه خوانســار همکاری خوب روستاییان در 
زمینه آزاد سازی اراضی کشاورزی در اجرای طرح آبرسانی به 

روستاها سبب تسریع در اجرای پروژه شد.
مدیرعامل آب و فاضاب روستایی استان اصفهان گفت: نتیجه 
همکاری مردم با مسئوالن تسریع در اجرای پروژه ها و استفاده 
بهینه را به همراه دارد. وی تصریــح کرد: کمتر منطقه ای در 
استان بوده که توانســتیم ظرف مدت ۷ فاز نخست، پروژه به 
اتمام برسد، گفت: این پروژه در کل ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال 

داشت که ۵۰ کیلومتر وجود داشــت، فاز نخست و دوم این 
پروژه ۱۶ کیلومتر  و ۱۱ کیلومتر اجرا شده است.

 قرائتی افزود: اجرای فاز سوم به طول  ۱۰ کیلومتر انجام شد.
 از این طریق آبرســانی به سمت ســه راهی روستای ویست 
انتقال داده می شود و در یک سمت روستاهای  ویست، کهرت، 
ارجنک، حاجی آباد، حسن آباد و خشــکه رود از آب سالم و 

پایدار برخوردار می شوند.
وی با اشــاره به اینکه با اتمام فاز ســوم ۵ هزار نفر جمعیت 
روســتایی از آب شــرب ســالم و پایدار بهره مند می شوند، 
خاطرنشان کرد: با تامین اعتبار و اجرای فازهای دیگر مابقی 
روستاهای شهرستان خوانسار نیز از نعمت آب سالم و پایدار 

بهره مند خواهند شد. 

مديرعامل آب وفاضالب استان اصفهان عنوان کرد:

برخورداری ۵ هزار جمعیت روستایی خوانسار از آب سالم و پایدار

مدير آبفای روستايی گلپايگان:

مجتمع آبرسانی به روستاهای 
گلپایگان کلنگ زنی شد

مدیر آبفای روستایی گلپایگان گفت: 
۷ هزار و ۸۰۰ مشــترک از خدمات گلپايگان

آبفای روستایی بهره مند خواهند شد.
با حضور معــاون وزیر نیرو، مدیر عامــل آب و فاضاب 
روســتایی اســتان، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
و مســئوالن شهرســتان گلپایگان فاز نخست مجتمع 
آبرسانی به ۴۳ روستای گلپایگان کلنگ زنی شد.مدیر 
آبفای روستایی شهرســتان گلپایگان اسفندیار ریاحی 
در این آیین اظهار داشــت: سال گذشــته ۱۲ روستای 
شهرســتان گلپایگان از نعمت آب آشــامیدنی سالم و 
بهداشتی برخوردار شدند. وی تصریح کرد: پروژه مجتمع 
آبرسانی شامل  ۴۱ روستای جلگه شهرستان است که 
اصاح شبکه و احداث مخازن ذخیره در نظر گرفته شده 
است.مدیر آبفای روستایی شهرستان گلپایگان گفت: 
در حال حاضر ۷هزار و ۸۰۰ مشترک از خدمالت آبفای 
روستایی بهره مند می شوند و به صورت شبانه روزی در 

خدمت رسانی به مردم انجام وظیف می کنیم.

مدير جهاد کشاورزی نطنز خبرداد:

 افتتاح ۱۳ طرح کشاورزی
 در شهرستان نطنز

باحضور مسئوالن شهرســتان نطنز، 
تعداد ۱۳ طــرح کشــاورزی، دامی با نطنز

اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری 
رســید. عبدالرضا مهدی بادی اظهار داشــت: با حضور 
نماینده مجلس شورای اسامی، فرماندار و سایر مقامات 
محلی تعداد ۱۳ طرح کشــاورزی وتولیدی در منطقه 
بادرود و نطنز به بهره برداری رسید. مدیر جهاد کشاورزی 
نطنز گفت: این طرح ها شامل ۶ طرح در حوزه آب و خاک 
است که از جمله آن می توان به لوله گذاری )آبیاری کم 
فشار( و مرمت قنوات روســتای متین آباد؛ فمی و چاه 
اسماعیلیه خالدآباد به مساحت ۱۸۰ هکتار اشاره کرد که 
این طرح ها با هــدف مدیریت مصــرف آب در بخش 
کشاورزی و احیای منابع آبی )قنوات( با ارائه تسهیات و 
نیز جذب اعتبارات انجام گرفته است.وی افزود: همچنین 
۷ طرح در حوزه امور دامی افتتاح شد که با هزینه ای بالغ 
بر ۲۲ میلیــارد و ۶۷۰ میلیون ریــال از محل اعتبارات 
دولتی اســتانی و ملی و نیز تســهیات بانکی و آورده 

شخصی متقاضیان تامین شده است.
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مزایده
6/271 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
960355  له خانم ســمانه حیدری علیه زهرا بیابانکی، حبیب سعادت، کبری حاج 
هاشمی، رحیم سروری و اسداله سروری به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی 
به شماره ثبتی 118/44 با مساحت اعیانی 350 مترمربع و عرصه حدود 165 مترمربع 
که به صورت یک ساختمان سه طبقه )همکف، اول و دوم( درب به ساخت با کاربری 
مسکونی و قدمت ساخت باالی 10 سال می باشد. هر کدام از طبقات بصورت یک 
واحو مسکونی مســتقل و همچنین طبقه همکف دارای دو عدد پارکینگ و دارای 
انشــعابات برق و گاز و بصورت جدا و آب بصورت مشترک می باشد که کارشناس 
رســمی دادگســتری 3/800/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به 
فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشــنبه 1396/06/29 ساعت 9 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد، 
طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی، 
پشت مدرسه شهداء مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد. م الف: 4820 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )233 کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610422633500083 ییــه: اجرا شــماره   6 /272
پرونده:9509983633500837 شماره بایگانی شعبه:950855 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609973633500132 
محکوم علیهم: 1- خسرو مصلحی فرزند کریم به نشانی مجهول المکان 2- مجتبی 
عالیی فرزند حســن به نشــانی مجهول المکان 3- فریده محمدی فرزند رضا به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه بر اساس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجراء 
توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان 
پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت وفق تعرفه ای هزینه های دادرسی و وقفه 
تعرفه حق الوکاله وکیل در حق خواهان صندوق کارافرین امید )صندوق مهر امام 
رضا (به نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی 4 
راه ملک و گلزار نبش کوچه 26. محکوم می نماید و نیز مبلغ 2/500/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4818 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )456 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای 

6 شــماره دادنامــه: 9609973647100815 شــماره پرونــده:  /284
9609983648700001 شماره بایگانی شعبه: 960129 متهم: آقای صادق رحیمی 
خوئی فرزند خدارحم به نشانی فعال مجهول المکان اتهام: خرید و نگهداری 85 گرم 
تریاک و استعمال مواد مخدر گردشکار: به تاریخ 96/5/23 دادگاه در وقت مقرر، با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده، ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصــوص اتهام آقای صادق رحیمی خوئی 
فرزند خدارحم، متولد 1363، دارای سابقه محکومیت کیفری، دائر بر اظهارات خرید 
و نگهداری میزان 85 گرم تریاک، با توجه به گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه 
کشف و توزین مواد مخدر مکشــوفه و نظر به تحقیقات معموله در مرحله دادسرا و 
اظهارت متهم در مرحله مذکور و با لحاظ مفاد کیفرخواست تنظیمی و نظر به اینکه 
متهم با وصف ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و 
الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده است، لذا انتساب بزه فوق به نامبرده محرز تشخیص 
داده شد و دادگاه با استناد به ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 
215 قانون مجازات اسالمی ضمن صدور حکم به ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت

 جمهوری اســالمی ایران متهم موصوف را به تحمل 20 ضربه شالق تعزیری و 
پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جریمه نقــدی در حق صندوق دولت محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ســپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 513 شــعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان 

شهرضا)254 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   9610112249400938 نامــه:  شــماره   6 /287
9309980350900863 شماره بایگانی شعبه: 960004 دایره اجرای احکام حقوقی 
دادگستری دهاقان در پرونده کالســه 960004 اجرا محکوم له محمد خبازیان به 
طرفیت وحید پور قدیری به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت اســتیفای حقوق 
محکوم له شش دانگ پالک ثبتی 1063 فرعی از 107 اصلی دهاقان دارای 14018 
مترمربع زمین مزروعی و استخر ذخیره آب و اشجار موجود و سیستم آبیاری تحت 
فشار و انشعاب برق و ساختمان اطاق کارگری و پمپ لوله و الکتروموتور و کف کش 
متعلق به امیر ارسالن پورقدیری معادل سه میلیارد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و 
چهل هزار و پانصد ریال تقدیم گردیده و دارای سند در اجاره هیچ فردی نمی باشد 
و قیمتی که مزایده از آن شروع می گردد مبلغ ســه میلیارد و هشتاد و نه میلیون و 
هفتصد و چهل هزار و پانصد ریال می باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا 
جلسه مزایده از روز پنج شنبه 96/7/6 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی 
دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس 
دهاقان روســتای پوده مراجعه و از ملک مورد بازدید نمایند. خریدار کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایست 10 درصد قیمت پیشنهادی را 
فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید در غیر اینصورت 10درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و شــخص قبل از وی که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده 
برنده محسوب می گردد. م الف: 96/170 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

دهاقان/قدیم )267 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

6/291 شــماره صادره: 960705841456182 - 96/6/11 آقای فتح اله رحیمی 

فرزند عبداله به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک شماره 112/334 واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 386 دفتر 371 امالک ذیل 
ثبت 81571 به نام عصمت مختاری اندانی فرزند علی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند رسمی 131452 - 1380/08/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 73 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن 
است نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف:  4837  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )252 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/293 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ساعت 5 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1396/8/13 مشخصات 
خواهان: رضوان حسن پور فرزند حسن به نشانی خمینی شهر منظریه بلوار بهشت 
غربی مقابل دانشگاه پیام نور پ 7. مشــخصات خوانده: محمدعلی مجیری فرزند 
حیدر خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک دالیل خواهان: رونوشت چک، رونوشت 
گواهینامه عدم پرداخت گردشکار: 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 اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4829 
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)170 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگي

6 بموجــب کیفرخواســت شــماره 961043364700576 مــورخ /295 
 18 / 04 / 1396  صادره ازشعبه 1 دادیاري دادسراي شهرضادرخصوص اتهام آقاي 
محرم علي رمضاني مبني برنگهداري موادمخدرازدادگاه انقالب شهرضا  تقاضاي 
 مجازات گردیده که پرونده کالسه 960436 د الف ثبت گردیده ووقت رسیدگي آن

 15 / 07 / 1396 ساعت 00 : 09 صبح تعیین شــده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم وبه تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسي کیفري ودستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکي ازجرایدکثیراالنتشــارآگهي مي شــود تامتهم پس ازنشرآگهي 
واطالع ازمفادآن دروقت مقرر فوق جهت رســیدگي حاضرگــردد درصورت عدم 
حضورمطابق مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهدآمد. م الف: 516 دادرس دادگاه 

انقالب شهرضا - رحیمي زاده)107 کلمه، یک کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   9610113634500141 نامــه:  شــماره   6 /301
9509983633501335 شــماره بایگانی شــعبه: 960032 دایــره اجرای مدنی 
شعبه چهارم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 960032  اجرا له خانم زهرا 
فخاری با وکالت خانم عاطفه محمد امینی به خواسته دستور فروش به طرفیت خانم 
فاطمه نصیری در نظر دارد دارای پالک ثبتی به شماره 82/06/03 که قطعه مورد 

نظر به صورت یک منزل مسکونی واقع در خمینی شهر خ 17 شهریور نبش کوچه 
مشتاقی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 1/300/000/000 
ریال ارزیابی گردیده را از طریق مزایده به فروش برساند بذا جلسه مزایده در تاریخ 
1395/06/30 ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع در 
بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و 
خریداران می توانند  5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی فوق الذکر می باشد بازدید 
نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار باید10 درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت 10درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م الف:4841 اجرای احکام شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   96101136333100976 نامــه:  شــماره   6 /302
9609983633100142 شماره بایگانی شــعبه: 9610143 آگهی ابالغ اخطاریه 
تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی از دفتر: شعبه اول حقوقی دادگستری خمینی شهر به 
آقایان یوسف خلیلی فرزند عبدالجلیل و عبدا... رحیمی که در پرونده 960143 ح 1 
مجهول المکان میباشد ابالغ می گردد با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای غالمرضا 
پریشانی فروشانی نســبت به دادنامه 9609973633100676 مورخ 96/05/22 
چنانچه الیحه ای در پاسخ تجدیدنظرخواهی دارید ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر 
آگهی الیحه خود را به شعبه تقدیم واال وفق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا نسخه 
ثانی دادخواست و ضائم در دفتر شعبه موجود میباشد. م الف: 4831 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )110 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610113635200453 نامــه:  شــماره   6 /294
9609983635200602 شماره بایگانی شعبه: 960118  در پرونده کالسه  960118 
این شعبه آقای محسن جعفری فرزند محمد به اتهام تهدید تعقیب بوده و به لحاظ 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتــب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز 
پس از تاریخ نشر آگهی در این شــعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید در صورت 
عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد. م الف: 4832 شعبه پنجم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )100 کلمه، یک کادر(

اخطار اجرایی
6/292 شماره: 138/95 به موجب رای شماره 250 تاریخ 96/3/3 حوزه دوازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ابراهیم نیک سید به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت 
و هشت میلیون و هشتصد و سی هزار ریال وجه دو فقره چک عهده بانک صادرات 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون هفتصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان محمدرضا مشتاقی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی پ 129 کدپستی 8214765671 با وکالت اصغر علیجانی به نشانی اصفهان 
خ شیخ بهائی روبروی دارالقرآن کریم ســاختمان 110 دفتر وکالت. و پرداخت نیم 
عشر دولتی به صندوق دولت. رای غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4835 شعبه 
12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()220 

کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
6/270 علی بدیهی جوآبادی دارای شناسنامه شــماره 15 به شرح دادخواست به 
کالسه  487/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جمیله بدیحی به شناسنامه 14 در تاریخ 1396/3/5  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمود 
بدیهی فرزند عبــاس ش.ش 38 )فرزند( 2- علی بدیهــی جوآبادی فرزند عباس 
ش.ش 15 )فرزند( 3- احمد بدیهی فرزند عباس ش.ش 37 )فرزند( 4- حمید بدیهی 
فرزند عباس ش.ش 39 )فرزند( 5- مجید بدیعی جوآبادی فرزند عباس ش.ش 17 
)فرزند( 6- اکرم بدیعی جوآبادی فرزند عباس ش.ش 494 )فرزند( 7- بتول بدیعی 
جوآبادی فرزند عبــاس ش.ش 40962 )فرزند( 8- فری نــاز بدیعی فرزند عباس 
ش.ش 1226 )فرزند( والغیر 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: 4809 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/276 رضا شکرانی دارای شناسنامه شــماره 124 به شرح دادخواست به کالسه  
481/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد کریم شکرانی به شناســنامه 266 در تاریخ 1396/5/6  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه 
مرتضوی نبی فرزند سیدمحمدرضا ش.ش 85 )همســر( 2- رضا شکرانی فرزند 
محمدکریم ش.ش 124 )فرزند( 3- محمود شــکرانی فرزند محمدکریم ش.ش 
42 )فرزند(  4- طیبه شــکرانی فرزند محمدکریم ش.ش 488 )فرزند( 5- مرضیه 
شــکرانی فرزند محمدکریم ش.ش 823 )فرزنــد( 6- صدیقه شــکرانی فرزند 
محمدکریم ش.ش 328 )فرزند( والغیر 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 شــد. م الف: 4789 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک()159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/277 زهرا بیگم امینی خوزانی دارای شناسنامه شماره 160 به شرح دادخواست 
به کالسه  485/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مرتضی مجیری خوزانی به شناســنامه 285 در تاریخ 
1378/4/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- زهرا بیگم امینی خوزانی فرزند حیدر ش.ش 160 )همســر( 
2- محمد مجیری خوزانــی فرزند مرتضــی ش.ش 9- 007412- 113 )فرزند( 
3- علی مجیری خوزانی فرزند مرتضی ش.ش 9741 )فرزند( 4- مرضیه مجیری 
خوزانی فرزند مرتضی ش.ش 983 )فرزند( 5- مریم مجیری خوزانی فرزند مرتضی 
ش.ش 20169 )فرزند( 6- اعظم مجیری خوزانی فرزند مرتضی ش.ش 14319 
)فرزند( 7- خدیجه مجیری خوزانی فرزند مرتضی ش.ش 1206 )فرزند(  والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4783 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/289 وحید بدیحی جوآبادی )ذی نفع( دارای شناســنامه شماره 64518 به شرح 
دادخواست به کالسه  477/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان تراب بدیحی جوآبادی به شناسنامه 693 در تاریخ 

1351/4/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- محمدعلی بدیحی جوآبادی فرزند تراب ش.ش 23 )فرزند( 
2- فاطمه بدیحی فرزند تراب ش.ش 25 )فرزند( والغیر 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: 4839 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()130 کلمه ، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/300 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده 1502/95 وقت رسیدگی ساعت : 6:30 بعدازظهر 
روز مورخه 96/7/25 مشــخصات خواهان: 1- محمد نوروزی پور فرزند حمزه به 
نشانی خمینی شــهر منظریه  خ فیض االسالم ک بهارســتان پ 1. 2- خانم رویا 
ساکی یاراحمدی فرزند هوشنگ به نشــانی خمینی شهر منظریه خ فیض االسالم  
بهارستان پ1. مشــخصات خوانده: ابوطالب نوروزی فرزند ایوب. خواسته و بهای 
آن: الزام خوانده به تحویل و اســترداد یک دستگاه وانت نیسان به شماره شهربانی 
84 ح 964 ایران 31 دالیل خواهان: 1- استعالم از اداره راهور 2- کپی غیرمصدق 
مدارک مالکیت. گردش کار: خواهان خوانــده 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 اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4830 
شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)209 کلمه ، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

6/95 شماره: 951522 به موجب رای شــماره 936- 960 تاریخ 96/5/16 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 
1- روح ا... محمدی شــغل آزاد 2- عبدالرضا الیاسی فرزند رضا به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت وجه چک 013147 به عهده بانک سپه و اصل خواسته و مبلغ پنج 
میلیون و دویست و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک 95/7/20 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محمدحسین 
حشمت فرزند هوشنگ شغل آزاد به نشــانی اصفهان خانه اصفهان خیابان خلیفه 
سلطانی کوچه 15 موتور سیکلت حشمت. و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:15331 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()208 کلمه ، 2 کادر(
ابالغ رای

6/266 کالسه پرونده: 980/95 شــماره دادنامه: 9600884 - 96/3/6 خواهان: 
ساسان اکبری به نشانی خیابان گلستان سه راه ملک شــهر فلکه حج کوی استاد 
شهریارآباد ساختمان شــقایق خوانده: مهران عباسی به نشــانی خانه اصفهان خ 
نوبهار کوچه میخک درب قهوه ای.خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم شورا، ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورا در خصوص دعوای ساســان اکبری به طرفیت مهران عباسی به 
خواســته مطالبه مبلغ 121/000/000 ریال طبق رســید عادی مورخ 95/8/1 به 
انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب، شورا  دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 
198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته  و 3/755/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 95/11/19 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهال واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. خواهان در جلسه رسیدگی خواســته خود را به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
کاهش داد. م الف: 15330 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()282 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/265 کالسه پرونده: 1046/95 شماره دادنامه:1175-95/12/21 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  مهرداد مظاهری به نشانی اصفهان 
خ ابوذر کوی باغ جنت پالک 22 ساختمان پاسارگاد واحد 19. وکیل: احسان رفیعیان 
به نشانی اصفهان خ وحید ابتدای خ مارنان ساختمان ناژین 3 واحد6. خوانده: امان 
ا... مردانی کرانی به نشانی مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا حل اختالف در خصوص دعوی آقای مهرداد مظاهری با 
وکالت  احســان رفیعیان به طرفیت امان ا... مردانی کرانی به خواسته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه چک به شماره 291015 -94/9/7 و 291014 - 94/8/7 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمی،تصویر مصــدق چک و گواهی عدم پراخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد  و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 40/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و  1/155/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف ) 94/8/7 و 94/9/7 ( 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 وخواهی ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:15332 شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو()317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنــا شــماره   1312-95 پرونــده:  کالســه   6 /264
مه:9609976805300362-96/5/10 مرجع رســیدگی: شعبه 53 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: موسی کاشــانی پور به نشانی اصفهان ملک شهر فلکه 
نگین جنب آتش نشانی پ 27. خواهان فهیمه سلیمانی برسیانی به نشانی مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال یک فقره چک به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا  در 

خصوص دعوی آقای موسی کاشانی پور فرزند رضا به طرفیت خانم فهیمه  سلیمانی 
برسیانی فرزند حسینعلی به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه چک 
به شماره ی 506803- 95/11/28 به عهده بانک قرض الحسنه رسالت به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد  و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در نشر آگهی در جلســه حضور نیافته  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 رسد که مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته 1/175/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 95/11/28 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قانون اعتراض در محاکم محتــرم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:15353 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 

سه()313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/139 کالسه پرونده: 951716 شماره دادنامه:96/4/21-9609976797900723 
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با نمایندگی علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ 3. وکیل: 
رضا عابدی زاده به نشــانی خ آمادگاه مجتمع گلدیــس ورودی 3 ط 3 واحد 336 
خواندگان: 1- علی زهیری هاشــم آبادی 2- مصطفی زهیری هاشم آبادی هردو 
به نشانی مجهول المکان خواســته: صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 32/315/967 ریال بابت بخشی از یک فقره چک بانضمام مطلق 
خســارات گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 
علیرضا زمانی با وکالت رضا عابدی زاده به طرفیت 1- علی زهیری هاشــم آبادی 
2- مصطفی زهیری هاشــم آبادی به خواســته مطالبه مبلغ 32/315/967 ریال 
بخشی از وجه چک به شــماره 333659 به عهده بانک ملی شــعبه هرند  جلگه 
اصفهانی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و 
صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدی 
بودن چک موصوف بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شــرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی 
بر عدم دین و برائت ذمه خود ارســال ننموده. لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون 
به صحت تلقی و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
32/315/967  ریال بابت اصل خواســته و 1/092/900 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 120/000  ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/3/11 لغایت تاریخ اجرای 
حکم در حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.رای صادره غیابی محســوب 
و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ایــن مرجع و 20 روز پس از 
آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:15401 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

 )372 کلمه، 4 کادر(
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اطالع رسانی 

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر 
برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

اصفهان خيابان کاوه خيابان غرضي کوچه شفا پالک 1 2026 عملکرد 2.231.000.000 8.924.000.000 1394 1396/04/28 36150019 طالیه داران فنون اصفهان آریایی 1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی 
قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره            واقع 

در خیابان              مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی              تسلیم نمایید.

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد  تاریخ رای هیات
حل اختالف شماره رای هیات حل اختالف نام ونام خانوادگی ردیف

مشاغل 1.498.500 10.000.000 1388 1395/07/07 619 محمدعلی سوادکوهی 1

مشاغل 10.401.130 59.565.217 1389 1395/09/21 1247 نادرمشایخی 2

مشاغل 10.401.130 59.565.217 1389 1395/07/06 560 قلی زنگنه 3

مشاغل 1666330 11.120.000 1388 1395/07/08 649 جمال دوست کمال 4

مشاغل 18.922.550 101.792.000 1388 1395/07/07 620 محمدغریب 5

مشاغل 7.610.880 45.600.000 1389 1395/09/23 1325 پيمان ميراشرفی 6

مشاغل 1.446.630 9.653.851 1389 1395/09/21 1249 منصور برجی 7

مشاغل 6.024.780 37.661.580 1389 1395/09/21 1248 عبدالحسين طراوت 8

مشاغل 2.827.670 18.870.000 1386 1395/07/06 560 قلی زنگنه 9

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت  2بعدازظهر تاریخ های 
تعیین شده ذیل  در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 قانون 

مالیات های مستقیم رای صادره  قطعی   و الزم االجرا خواهد بود.

اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ تشخیص مالیات شماره برگ تشخیص مالیات نام ونام خانوادگی ردیف

28،465،000ریال 1390  140،000،000ریال 1396/04/30 11871 محمود گرمابی 1

6،611،880ریال 40،600،000ریال 1390 1396/04/30 11869 حسن نادریان 2

28،465،000ریال 140.000.000 1390 1396/04/30 11873 محمد احمدی 3

8،821،670ریال 51،660،000ریال 1390 1396/04/30 11875 مهدی مقيمی 4

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله 
وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 

هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس اداره  منبع
مالیاتی

اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات

 سال
عملکرد

تاریخ برگ برگ تشخیص  شماره برگ
تشخیص

نام ونام خانوادگی ردیف

خوانسار خ 15خرداد خوانسار مشاغل 1.472.250 9.759.708 1390 1395/10/29 18383 جمال قوه ندوشن 1

خوانسارجنب پمپ بنزین خوانسار مشاغل 9.638.923 55.472.727 1390 1395/11/05 19000 پيمان ميراشرفی 2

خ امام چهارراه صفائيه خوانسار مشاغل 2.544.236 16.866.000 1390 1395/10/29 18381 عبدالحسين طراوات 3

خ امام خمينی خوانسار مشاغل 2338180 15500000 1390 1396/04/28 8127 جالل مدنی 4

خ شهيدرجائی ک ازادی خوانسار مشاغل 748.331 4.960.773 1390 1396/03/04 3082 شهرام ميبدان 5

خوانسار خ امام مشاغل 10.349.813 59.013.000 1390 1396/03/29 6275 مهردادبيگی 6

خوانسار خ امام خوانسار مشاغل 962.561 6.380.953 1390 1396/03/29 6273 مسعودرئيسی 7

خوانسار خ امام مشاغل 2.262.750 15.000.000 1390 1396/04/28 8150 حسين جاللی پور 8

خوانسار تجره مشاغل 1.508.500 10.000.000 1390 1396/03/08 3353 قلی زنگنه 9

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله 
وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 

هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور حسابرسی مالیاتی نجف آباد مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های 
مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

 آدرس
مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات
 سال

عملکرد
  تاریخ برگ
تشخیص

 شماره برگ
تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

نيشابور سميرم مشاغل 28،465،000ریال 1390  140،000،000ریال 1396/04/30 11871 محمود گرمابی 1

سميرم مشاغل 6،611،880ریال 40،600،000ریال 1390 1396/04/30 11869 حسن نادریان 2

سميرم مشاغل 28،465،000ریال 140000000ریال 1390 1396/04/30 11873 محمد احمدی 3

سميرم مشاغل 8،821،670ریال 51،660،000ریال 1390 1396/04/30 11875 مهدی مقيمی 4

سميرم مشاغل 19.723.750 ریال 105،000،000ریال 1390 1396/04/30 11861 عزیزاله جان نثاری 5

سميرم مشاغل 37.206.250 ریال 175،000،000ریال 1390 1396/04/30 11859 حميد رضا یزدانی 6

سميرم مشاغل 9.688.800 ریال 56،000،000 ریال 1390 1396/04/30 11867 مسعود هنرمند 7

سميرم مشاغل 21.472.000 ریال 112.000.000ریال  1390 1396/04/30 11857 ناصر غفوری 8

سميرم مشاغل 5.493.000 ریال 35.000.000 ریال 1390 1396/04/30 11865 امير نصر 9

سميرم مشاغل 21.472.000 ریال 112.000.000 ریال 1390 1396/04/30 11863 گودرز طاهری 10

سميرم مشاغل 19.723.750 ریال 105.000.000 ریال 1390 1396/04/30 11854 فرود زاهدی 11

آدرس اداره: شهرستان سمیرم، بلوار سردار شهید سیدحمید داودی، اداره امور مالیاتی شهرستان سمیرم

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

نجف آباد امور مالياتی نجف آباد عملکرد 72.663.240 305.850.000 1390 1396/02/27 20852 محمد ماهران 1

جاده فوالدشهر - مقابل شهدا گمنام امور مالياتی نجف آباد عملکرد 132.048.800 504.000.000 1390 1396/02/19 15948 نادر تواضعی 2

نجف آباد - سردخانه اميرآباد امور مالياتی نجف آباد عملکرد 17.381.100 94.500.000 1390 1396/02/27 20854 سعيد اخوان 3

نجف آباد - خيابان مصلی - جنب نانوایی امور مالياتی نجف آباد عملکرد 18.400.080 99.600.000 1390 1396/04/21 43046 حميد عبدالهی 4

نجف آباد امور مالياتی نجف آباد عملکرد 42.006.440 194.220.000 1388 1396/01/16 2691 غالمرضا حبيب الهی 5

شيخ بهایی جنوبی- جنب بانک رفاه امور مالياتی نجف آباد عملکرد 6.849.260 41.580.000 1390 1396/04/21 43040 مهدی عباسيان 6

قدس شرقی - چهارراه مولوی امور مالياتی نجف آباد عملکرد 10.098.890 185.436.005 1390 1396/03/31 36866 محمد رحيمی 7

رحمت آباد امور مالياتی نجف آباد عملکرد 20.200.282 106.481.685 1390 1396/04/21 43035 مظاهر حيدری 8

آدرس اداره : نجف آباد- خیابان مولوی جنوبی- اداره امور  مالیاتی شهرستان نجف آباد

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 مالیات های مستقیم پرونده امر برای 
رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ  تشخیص نام و نام خانوادگی ردیف

خ امام کوی باستان امور مالياتی نجف آباد عملکرد 56187500 250000000 1390 1396/03/26 30714 مهدی عباس پور 1

خ مطهری کوی صداقت پ 6 امور مالياتی نجف آباد عملکرد 12957600 72000000 1390 1396/03/21 27843 داوود سميعی 2

خ 17 شهریور چهارراه رضایی امور مالياتی نجف آباد عملکرد 38635000 180000000 1390 1396/03/27 30992 محمدباقر پناهی 3

چهارراه بازار امور مالياتی نجف آباد عملکرد 5992500 37462500 1390 1396/04/31 42249 مجيد باقری 4

کوی مالصدرا امور مالياتی نجف آباد عملکرد 3/746/250 24/975/000 1390 1396/04/31 42253 حجتيان 5

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون 
مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388(ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی 

شهرستان نجف آباد واقع در خیابان مولوی جنوبی مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 207821 تسلیم نمایید. 

منبع مالیاتیاصل مالیات درآمد مشمول مالیاتسال عملکرد مرحله رسیدگیتاریخ رای شماره رای نام و نام خانوادگی ردیف 

عملکرد138650/000/0008/490/000هيات بدوی64561395/10/29حميد کرباسی1

عملکرد1387180/000/00038/455/000هيات بدوی64561395/10/29حميد کرباسی2

عملکرد138867/500/00011/986/500هيات بدوی64561395/10/29حميد کرباسی3

عملکرد1389225/000/00049/693/750هيات بدوی64561395/10/29حميد کرباسی4

دراجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14:30 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شاهین شهر به نشانی خ عطار فرعی 9 شرقی که در محل تشکیل 
می گردد حضور به هم رسانید در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود. 

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیاتدرآمد مشمول مالیات سال عملکردتاریخ برگه دعوت هیئت حل اختالف مالیاتیشماره برگه دعوت هیئت حل اختالف مالیاتینام و نام خانوادگیردیف

7447796/6/79016/818/149/8205/811/466/08096/7/3014:30محمد مهدی جباری1
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 مالیات های مستقیم پرونده امر 
برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال تاریخ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام و نام خانوادگی ردیف

منطقه صنعتی منتظریه، خ 103، پ 20 امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 6/030/000 37/500/000 1390 1396/03/20 26866 آبکاری پیمان 1

ابتدای جاده کهریزسنگ امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 3/146/850 21/000/000 1390 1396/03/20 26942 ن سعیدی فر 2

گلدشت، بلوار ابوذر، کوی توکل امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 3/776/220 25/200/000 1390 1396/04/31 42343 هواتراز 3

گلشهر، خیابان 18 امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 13/485/000 75/000/000 1390 1396/04/31 42347 سعید گلزار 4

گلدشت، روبروی نفیس امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 2/697/300 18/000/000 1390 1396/04/31 42353 احمد مرید 5

منطقه صنعتی منتظریه امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 2/697/300 18/000/000 1390 1396/04/31 42355 امیر مومن زاده 6

منطقه صنعتی منتظریه، بعد از فرعی 3 امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 5/692/800 36/000/000 1390 1396/04/29 41537 منصور دیانی فرد 7

منطقه صنعتی منتظریه امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 59/940/000 60/000/000 1390 1396/03/11 24266 جلیل شعبانی 8

منطقه صنعتی منتظریه امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 9/289/200 54/000/000 1390 1396/04/28 40625 عامل توزیع سنگ آهنک 9

جاده دانشگاه آزاد، انبار رضویان امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 43/450/000 200/000/000 1390 1396/04/28 40611 رضا رضویان 10

گلدشت، جاده کاشی نیلو، پشت باربری امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 23/470/000 120/000/000 1390 1396/03/20 27013 مسعود جوالیی 11

منطقه صنعتی کاوه پ 25 امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 28/465/000 140/000/000 1390 1396/01/30 6677 رشید میرکاظمی 12

فلکه بسیج، ابتدای شریعتی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 16/773/850 91/460/714 1389 1395/09/30 ماده 79439-57 سعید اشرفی 13

فلکه بسیج، ابتدای شریعتی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 10/488/000 60/000/000 1390 1395/09/30 79441 سعید اشرفی 14

فلکه بسیج، ابتدای شریعتی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 52/291/940 235/403/180 1390متمم 1395/12/18 101101 سعید اشرفی 15

منطقه صنعتی منتظریه، مقابل نگهبانی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 1/798/200 12/000/000 1390 1396/03/11 24848 مجید سامانی 16

کهریزسنگ امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 3/146/850 21/000/000 1390 1396/04/27 40280 مانده علی براتی 17

کهریزسنگ، جنب کانال آب امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 11/988/000 12/000/000 1390 1396/04/31 42720 مهرداد براتی 18

امور مالیاتی نجف آباد ویالشهر، بلوار امام علی، روبروی آژانس عملکرد 10/987/500 62/500/000 1390 1396/03/11 24534 سید علی شاه والیتی 19

امور مالیاتی نجف آباد خیابان شریعتی، خ صفا، خ خیام، خ حافظ عملکرد 49/693/750 224/775/000 1390 1396/04/28 40605 محمدرضا شکرالهی 20

خیابان شریعتی، خ صفا، بن بست پ7 امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 2/097/900 14/000/000 1390 1396/03/11 24864 سید اصغر حسینی 21

خ فردوسی شمالی، بلوار فجر مسجد الزهرا امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 1/498/500 10/000/000 1390 1396/04/29 41520 محمود محمودیان 22

خ منتظری شمالی، جنب مدرسه امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 30/962/500 150/000/000 1390 1396/02/27 19662 حسین حسنی 23

خ امام روبروی تعمیرگاه امامی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 6/891/600 42/000/000 1390 1396/03/18 26568 ن محمدی 24

خیابان شریعتی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 23/470/000 120/000/000 1390 1396/03/11 224276 حمید حسینی 25

ویالشهر، بلوار امام علی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 2/997/000 20/000/000 1390 1396/03/11 24575 علیرضا صادقی مهر 26

ویالشهر، اول جاده اصلی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 13/485/000 75/000/000 1390 1396/03/28 31944 سعادت حمله داری 27

آدرس اداره: نجف آباد خیابان مولوی جنوبی

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 مالیات های مستقیم پرونده 
امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد شماره برگ تشخیص نام و نام خانوادگی ردیف

خ شریعتی جنب فارابی جنب نمایشگاه راد  کدپستی 8514677889 امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 3620400 24/000/000 1390 1396/03/21 27669 علی برومند 1

خ امام کوی بهار کدپستی 8514636444 امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 3017000 20/000/000 1390 1396/03/21 27681 محمدرضا جاللی 2

خ شریعتی بازار امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 856716000 2/640/000/000 1390 1396/09/30 79368 3 فرهاد مقیم

خ فردوسی جنب فروشگاه قائم امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 1810200 120/000/000 1390 1396/03/31 33288 محمد حاتمی 4

خ شریعتی جنب سازمان آب امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 3/695/820 24/500/000 1390 1396/02/25 17488 نادی نادی 5

خ فردوسی مرکزی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 5/528/000 35/000/000 1390 1396/03/21 27758 کاظم نورمحمدی 6

خ مطهری روبروی کفش ملی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 16/170/400 88/000/000 1390 1396/02/25 17672 احمد حسینی 7

امور مالیاتی نجف آباد خ امام بعد از چهارراه رسالت عملکرد 23/590/000 120/000/000 1390 1396/0/31 33321 احمد براتی 8

چهارراه شهرداری امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 7/134/400 43/000/000 1390 1396/03/31 33320 امید مکاریان 9

خ فردوسی مرکزی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 29/106/500 142/000/000 1390 1396/03/31 33644 رضا همایون 10

خ 17 شهریور جنب بیمارستان امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 4/223/800 28/000/000 1390 1396/04/31 42332 نادری نادری 11

باغ ملی نرسیده به بانک صادرات امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 2/111/900 14/000/000 1390 1396/04/31 42329 امید غالمی 12

باغ ملی نرسیده به بانک صادرات امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 2/111/900 14/000/000 1390 1396/04/30 42330 محمد همتی ها 13

امور مالیاتی نجف آباد خ شریعتی کوی یزدان پناه عملکرد 12/154/400 68/000/000 1390 1396/04/31 42527 سید محمدرضا احمدی 14

خ فردوسی مرکزی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 17/776/800 96/000/000 1390 1396/02/25 17677 علی نادری 15

خ فردوسی مرکزی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 23/590/000 120/000/000 1389 1396/06/02 برگ قطعی 5049 فرهاد مقیم 16

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم 
پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید. 

کالسه آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص کالسه حوزه نام و نام خانوادگی ردیف

1059  نجف آباد خ منتظری
شمالی خ مشتاق

امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 84/890/000 550/000/000 1394 96/4/29 41681 1059 207822 1 ایمان رضایی شاد

2501 نجف آباد خ 15 خرداد شمالی امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 33/959/500 162/000/000 1390 95/11/26 90906 2501 207822 حسنعلی قیصریه ها 2

2502 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد امیرآباد خ مطهری عملکرد 33/959/500 162/000/000 1390 95/11/26 90859 2502 207822 3 مجتبی ایرانی

2503 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد خ 15 خرداد شمالی عملکرد 30/962/500 150/000/000 1390 95/11/26 90908 2503 207822 4 اکبر ودودی

2503 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد خ 15 خرداد شمالی عملکرد 34/427/500 163/873/855 متمم 90 95/12/12 98872 2503 207822 5 اکبر ودودی

2511 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد مجاهد شمالی عملکرد 93/087/800 374/000/000 90 95/11/24 89706 2511 207822 6 محمدرضا زمانیان

4309  نجف آباد منطقه صنعتی
پلیس راه فوالد 2

امور مالیاتی نجف آباد عملکرد 114/366/500 445/000/000 90 96/4/30 41960 4309 207822 7 علی اکبر آقایی

7538 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد امیر آباد عملکرد 6/492/000 40/000/000 1388 96/1/21 1362 7538 207822 8 سید محمد حسینی

7538 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد امیر آباد عملکرد 10/488/000 60/000/000 1389 96/1/21 1364 7538 207822 9 سید محمد حسینی

7538 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد امیر آباد عملکرد 38/455/000 180/000/000 1390 96/1/21 1366 7538 207822 10 سید محمد حسینی

4186 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد عملکرد 13/036/487/890 52/498/450/000 94 95/11/2 85756 4186 207822 11 امیر مددی

4186 امور مالیاتی نجف آباد نجف آباد عملکرد 32/146/642/610 92/136/830/000 93 95/11/2 85754 4186 207822 12 امیر مددی

م الف : 81515اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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يادداشت

محیط زيست

هزار و ۱۳۰بهورز در اســتان اصفهان به روســتاییان خدمات بهداشتی و 
درمانی ارائه می دهند.

معاون فنی معاونت بهداشــتی و مرکز بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: این تعداد بهورز در 5۱۱خانه بهداشــت روستایی فعالیت 

می کنند.
پژمان عقدک افزود: سرشماری ساالنه و ثبت اطالعات، آموزش بهداشت 
عمومی، تشکیل گروه های داوطلب و شوراهای محلی بهداشت، مراقبت 
از زنان باردار و مراقبت از کودکان از ابتدای تولد تا هشت سالگی مهم ترین 
وظایف بهورزان در خانه های بهداشت روستایی است. وی همچنین کاهش 
میزان مرگ و میردر روستاها، جلوگیری از عوارض حاملگی های متعدد، 
واکسیانسیون کودکان، آموزش مادران را از جمله مهم ترین اهداف فعالیت 

بهورزان در خانه های بهداشتی روستایی بیان کرد .

با چندصدهزارتومان در اصفهان  
حاشیه نشین شويد!

حاشیه های یک شهر
 

معاون مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی:

 ارائه خدمات بهداشتی 
به روستاییان استان 

عضو شورای شهر اصفهان با بیان اینکه نیم میلیون نفر حاشیه نشین در اصفهان 
زندگی می کنند، گفت: باید پرسید اصفهان چرا به یک شهر صنعتی تبدیل 
شده و صنعت گردشگری ما کجاست، ما درصد ناچیزی را از صنعت گردشگری 
کسب می کنیم و این یک پارادوکس اســت.کوروش محمدی با بیان اینکه 
ارزان ترین نرخ را برای حاشیه نشینی در اصفهان داریم، گفت: با مبلغ چند صد 
هزار تومان رهن و اجاره می توان در اصفهان حاشیه نشین شد. وی افزود: رشد 
حاشیه نشینی آسیب های زیادی را به دنبال داشته است، در این میان کمربند 
سبز، نقشــه جامع و طرح تفصیلی اصفهان فراموش شده است. عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار داشــت: نتیجه این مسائل افسارگسیختگی در 
ساختارهای اجتماعی است که در حوزه مدیریت شهری به آن توجه نکرده ایم، 
امیدواریم در شورای پنجم با نگاه و باوری که وجود دارد بتوانیم بین مدیریت 

شهری و دردهای اصلی جامعه پیوند ایجاد کنیم.

۳۵ درصد جمعیت 
اصفهان کارت 
هوشمند ملی 

دریافت کرده اند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و 5۰۰ هزار کارت ملی هوشمند در سطح استان اصفهان صادر شده است، گفت: جمعیت هدف ما در 
این طرح، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که ۳5 درصد این جمعیت تاکنون کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند.

حسین غفرانی با اشاره به صدور کارت هوشمند ملی در استان اصفهان اظهار داشت: صدور کارت ملی هوشمند به عنوان یک پدیده نوین و ارزشمند در چرخه دولت الکترونیک 
در دستور کار ما قرار دارد، شهروندان حتما باید با فواید این کارت آشنا شده و برای اخذ آن در مهلت تعیین شده اقدام کنند.

وی با اشاره به ایجاد محدودیت برای شهروندانی که اقدام به اخذ کارت ملی هوشمند در مهلت تعیین شده نکنند، ادامه داد: شهروندان در صورت عدم دریافت کارت ملی 
هوشمند، از سال آینده برای مراجعه به تمام دستگاه های دولتی با محدودیت مواجه خواهند شد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 97 تمام مراجعه کنندگان به دستگاه های دولتی مختلف باید کارت هوشمند ملی در دست داشته باشند.

نشت مواد مذاب در کارخانه فوالد نطنز پنج مصدوم برجاگذاشت
نشت مواد مذاب در کارخانه فوالد نطنز، موجب مصدومیت و سوختگی درجه 

یک پنج نفر از کارکنان این واحد شد.

فرمانده يگان حفاظت محیط  زيست استان خبر داد:

 کشف توله شیر سه ماهه
 در اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیســت استان اصفهان 
گفت: در پی اطالعات کسب شــده از اداره پارک ملی 
و پناهگاه حیات  وحش کاله قاضــی اصفهان مبنی بر 
نگهداری توله شــیری در اطراف اصفهان، محیط بانان 
یگان حفاظت محیط  زیست این اســتان با هماهنگی 
مرجع قضائی و نیروی انتظامی توله شیر ماده حدود سه  
ماهه را در این محل کشف کردند.مرتضی جمشیدیان 
افزود: حیوان کشف شــده برای نگهــداری، تحویل باغ  
وحش صفه اصفهــان و متخلف هم بــه مراجع قضائی 
معرفی  شد.وی گفت: این توله شیر کشف شده غیرمجاز 
وارد کشــور شــده و از گونه های حفاظت شده اتحادیه 

جهانی حفاظت از حیات  وحش است.

پناهگاه حیات وحش موته 
نیازمند کمک است

مدیرکل دفتر زیستگاه هاو امورمناطق سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: پناهگاه حیات وحش موته به دلیل 
شرایط زیستگاهي در کشور از اهمیت باالیي برخوردار 

است و براي نجات آن نیازمند کمک هستیم.
حمید گشتاسب میگوني افزود: شرایط زیستگاه حیات 
وحش موتــه ، راهکارها و برنامه ها بــراي جلوگیري از 
تخریب آن در دســتور کار قرار دارد و بــه طور کلي در 
کشورمان ۲۸۰ منطقه داریم که مســئولیت هر کدام 
از این مناطق با مدیر کل اســتان هاي مربوطه است و 
سازمان حفاظت محیط زیست تنها کار مدیریت آن را 
برعهده دارد و اگر اتفاقي در مناطق کشور رخ دهد عالوه 
بر اداره کل استان ها، سازمان حفاظت محیط زیست نیز 

آن را پیگیري مي کند.
وي در پایان گفت:پناهگاه حیات وحش موته بزرگ ترین 
 و مهم  ترین پناهگاه حیات وحش کشــور محســوب

 مي شود. 

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

 افتتاح مرکز درمانی خیرساز 
همزمان با تشییع پیکر خیر 

مرکز خیریه جراحی امام رضا)ع( کاشــان همزمان با تشییع پیکر 
خیرساز راه اندازی شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان گفت: این کلینیک 
به همت خیران این شــهر ســتان و کمک های خیر نیک اندیش 
مرحوم حاج حبیب ا... گلشــن با بیش از ۴۰میلیــارد ریال هزینه 

احداث شده است. 
دکتر کوچکی زیر بنای ســاخت این کلینیــک تخصصی را هزار و 
۴۰۰متر مربع اعالم کرد و افزود: این مرکز دارای اتاق عمل جراحی، 
آزمایشگاه تشخیص سرطان، بخش سونوگرافی، رادیولوژی، مرکز 

تحقیقات سر طان سینه و کلینیک های وابسته است. 
وی افزود: قرار بود راه اندازی این مرکز درمانی با حضور خیر نیک 
اندیش حاج حبیب ا... گلشن همراه باشد، که با فوت این خیر مراسم 

تشییع  هم زمان با آغاز کار این کلینیک بود.

ایجاد مراکز نگهداری از کودکان 
)خانه های امن( در اصفهان

رییس سازمان بهزیستی کشور از توســعه مراکز »خانه های امن« 
و »خانه های سالمت« در کشور خبر داد و گفت: استراتژی جدید 
بهزیستی آن اســت که در کنار خانه های امن، مراکز نگهداری از 
کودکان را نیز ایجاد کرده تا میان مادران و فرزندان فاصله ای ایجاد 

نشده و به کودکان آنها آسیب روحی وارد نشود.
انوشیروان محسنی بندپی با بیان آنکه هم اکنون ۲۶ »خانه امن« 
در کشور فعالیت می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر ۱7 مرکز خانه 
امن به صورت خصوصی در کشور راه اندازی شده؛ این در حالی است 

که ۶ مرکز دولتی نیز در کشور فعال است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از سیاست های کاری بهزیستی 
توسعه خانه های امن و خانه های سالمت برای آن دسته از زنانی است 
که مورد خشونت واقع می شوند ادامه داد: طی چند هفته اخیر در 
مراکز استان های گلستان، چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان 

مراکز خانه های امن راه اندازی شده است.
رییس سازمان بهزیستی کشور در خصوص فواید توسعه این مراکز 
در کشور نیز اظهار کرد: گسترش این مراکز نقطه اطمینان و نقطه 
تقویت کننده ای است که بازگشت زنان آسیب دیده به مسیر اصلی 
زندگیشــان را هموارتر و از ورود آنها به آســیب های متعدد دیگر 

جلوگیری می کند.
بندپی تصریح کرد: چنانچه افراد خشونت دیده بدانند که یک نهاد 
حاکمیتی و دولتی در صورت وقوع خشونت از آنها حمایت کرده و 
آنها را پذیرش می کند دچار »امنیت روانی« می شوند و به این ترتیب 

بازگشت آنها به چرخه زندگی طبیعی آسانتر خواهد شد.

 حریق ساختمان  10 طبقه 
یک مصدوم برجای گذاشت

به گزارش روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اعالم حریق ساختمان ۱۰ طبقه ۸۰ واحدی 
واقع در شهرک شهید کشوری به ســامانه ۱۲5 اطالع و بالفاصله 
ستاد فرماندهی 9 ایستگاه را به صورت اکیپ کامل در کمتر از سه 

دقیقه در محل حاضر شدند.
محمد شریعتی، مدیر روابط عمومی و ســخنگوی سازمان آتش 
نشــانی در خصوص این حریق اظهار داشت : عدم کارایی سیستم 
اعالم حریق در ساختمان و انفجار همراه با حریق شدید موجود در 
مجتمع مسکونی و مهم تر خود ایمن نبودن ساختمان می توانست 
خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد و با توجه به حادث شدن در 
شب می توانست حادثه ســاختمان گرنفل در لندن را که با حدود  
۱۴۰ کشته و مجروح و سه روز اطفاء حریق به همراه داشته باشد، اما 
به لطف خدا و با عکس العمل سریع از سرایت به سایر طبقات دیگر 
و همچنین ساختمان مجاور جلوگیری به عمل آمد در حادثه فوق 

یک نفر دچار آسیب دیدگی شده بود.

استاد حوزه و مجتهد مشهور:

 رفتار مهربانانه پلیس با مردم
 بهترین تبلیغ برای اسالم است 

آیت ا... مستجابی از اســاتید حوزه و مجتهدان مشهور و از مبارزان 
انقالبی در دیدار با فرمانده انتظامی استان با تقدیر از عملکرد نیروی 
انتظامی، رفتار مهربانانه این نیرو با مردم را بهترین تبلیغ برای دین 
اسالم عنوان کردو گفت: یکی از کارهایی که می تواند در جذب مردم 
به دین اسالم موثر باشــد خوش رفتاری و رعایت احترام و ادب و 

رأفت اسالمی است.
وی با اشاره به مبارزات خود علیه رژیم ستمشاهی اظهار کرد: برخی 
از فرماندهان و نیروهای پلیس قبل از انقالب رفتار شایســته ای با 
جامعه ارزشــی نداشــتند و علمای دین را مورد توهین و تحقیر و 
شکنجه قرار می دادند و همین امر باعث شد تا مردم بعد از انقالب 

از آنها متنفر شوند.
این مجتهد حوزه علمیه اصفهان، رفتار مهربانانه پلیس با مردم را 
بهترین تبلیغ برای اسالم عنوان کرد و خطاب به نیروهای انتظامی 
گفت: اجرای قانون و ماموریت را با رفتــار محبت آمیز اجرا کنید؛ 
چرا که مردم هر امر و نهی که از روی دلسوزی و توام با رأفت باشد 

می پذیرند و این نوع رفتار اثر گذار خواهد بود.
ســردار معصوم بیگی نیز در این دیدار با اشــاره به اهتمام نیروی 
انتظامی به حوزه های دینی، بصیرت افزایی و ایجاد فضای دینی و 
انقالبی در بین نیروها اظهار کرد: یکی از حوزه هایی که توجه وی ژه و 

خاصی به آن شده تشویق کارکنان به حفظ قرآن است.
این مقام مســئول عنوان کرد: با اقدامات خوب عقیدتی سیاســی 
فرماندهی انتظامی استان هم اکنون ۴ هزار و 5۰۰ نفر از نیروها و 

خانواده هایشان حافظ یک جزء تا کل قرآن کریم هستند.

در کشورهای در حال توسعه، سوءتغذیه مادر در بدو حاملگی، 
وزن گیری نامطلوب او به علت دریافت ناکافی غذا و کوتاهی قد 
مادر مهم ترین علل تولد نوزاد کم وزن است؛ بنابراین سوءتغذیه 
مادر مهم ترین شاخص برای تولد نوزاد کم وزن در کشورهای 
در حال توسعه است؛ لذا اجرای برنامه های حمایتی و تخصیص 
ســبدهای غذایی به این گروه از جمله اقداماتی است که می 

تواند آمار شیوع تولد نوزادان کم وزن را کاهش دهد.
 آغاز طرح تغذیه مادران باردار وشیرده برای اولین بار از ابتدای 

سال 9۶ با هدف بهبود تغذیه مادران باردار نیازمند و پیشگیری 
از تولد نوزادان با وزن کم و همچنین تقویت مادران برای دوران 
شیردهی آغاز شد این در حالی است که در حوزه کودکان زیر 
شش سال از سال ۸۶ تاکنون برای حمایت از کودکان نیازمند 

با همکاری وزارت بهداشت در حال اجراست.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با 
بیان اینکه امسال حوزه حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
اصفهان برنامه امنیت غذایی با رویکرد کمک به رفع سوءتغذیه 

مادران باردار و شــیرده را اجرا می کند گفت: حوزه حمایت و 
سالمت خانواده به عنوان یک فعالیت جدید برنامه امنیت تغذیه 
 با رویکرد کمک به رفع ســوءتغذیه مادران باردار و شیرده را 

در نظر گرفته است.
جالل یزدانی با بیان اینکه هدف از اجــرای این طرح ارتقای 
وضعیت تغذیه مادران تحــت حمایت بوده بیان کرد: رویکرد 
اصلی این نهاد، آموزش ارتقای کیفیت مراقبت از مادران باردار، 
شناسایی زودهنگام مادران مبتالبه سوء تغذیه و اجرای موفق 

طرح توزیع سبد غذایی سالم و کامل است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با 
اشاره به توزیع سبد غذایی به ارزش 5۴۳ میلیون ریال در میان 
جامعه هدف افزود: مادران باردار از ابتدای ماه چهارم بارداری تا 
۲۴ ماه پس از زایمان مشمول این طرح قرار می  گیرند تا بدین 

ترتیب دوره بارداری و شیردهی موفقی را سپری کنند.
وی با تاکید بر حمایت کمیته امداد از مددجویان باردار تحت 
حمایت تصریح کرد: مادران باردار و شیردهی که تحت حمایت 
هیچ سازمان و بنیاد حمایتی قرار ندارند از سبد غذایی کمیته 

امداد بهره مند می شوند.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان 
در مورد بخشــی از محتویات ســبد غذایی مــادران باردار و 
شیرده گفت: ســبد غذایی شــامل برنج، ماکارونی، عدس، 
پنیر، مرغ، خرمــا، روغن، نخود، لوبیا، بلغــور جو، تن ماهی، 
 سویا، عســل و حلوا ارده اســت که ماهانه بین مادران باردار 

توزیع می شود.
وی با بیان اینکه کمیته امداد زمینه آموزش کالس های بارداری 
را فراهم آورده گفت: برای آشنایی هرچه بیشتر مادران باردار 
و شیرده کالس های آموزش سالمت درزمینه مراقبت دوران 
بارداری و شیردهی با همکاری مراکز بهداشت در سطح استان 

برای مددجویان برگزار می شود.

شیوع تولد نوزاد کم وزن يکی از شاخص های مهم بهداشتی است. نوزادانی که با وزن کمتر از 2500 گرم متولد می شوند 
بیشتر در معرض ابتال  به سوء تغذيه و بیماری های مختلف از جمله اسهال بوده و خطر مرگ و میر در آنان بیشتر از نوزادانی 

است که با وزن طبیعی متولد شده اند. دو سوم کل مرگ های نوزادی مربوط به نوزادان کم وزن است. 

رییـس پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان گفـت: بانـد جعل 
بیمه نامـه پـس از کالهبـرداری سـه میلیـارد ریالـی در 

اصفهـان شناسـایی و دسـتگیر شـد.
سـرهنگ سـتار خسـروی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـورد بـا 
جاعالن و کالهبـرداران از ماموریت های ویـژه پلیس آگاهی 
اسـتان اصفهان اسـت، اظهار داشـت: از ابتدای سـال جاری  

تاکنون نیـز در ایـن زمینـه موفقیت هایـی را داشـته ایم.
 وی در ادامـه بـه آخریـن دسـتاورد پلیـس آگاهـی اسـتان 
اصفهـان در برخـورد با جاعـالن و کالهبـرداران اشـاره کرد 
و ابـراز داشـت: در پـی شـکایت نماینـده یکـی از بیمه ها در 
شـهر اصفهان مبنی بر اینکـه فردی با جعـل ۲۲۰ بیمه نامه 
خـودرو و دسـتکاری مندرجـات بیمه نامه ضرر زیـادی را به 
این نمایندگـی وارد کـرده، بـا پیگیری هـا و هماهنگی های 
قضائی همـه ۲۲۰ خـودرو بـه همـراه مالـکان شناسـایی و 
توقیف شـدند.رییس پلیس آگاهی اسـتان اصفهـان میزان 
خسـارت وارده بـه نمایندگـی بیمـه را سـه میلیـارد ریـال 
اعـالم کـرد و گفـت: پـس از  بازجویـی از مالـکان خودروها 
متهم اصلـی شناسـایی و تحت تعقیـب قانونی قـرار گرفت.

وی با اشـاره به اینکه متهم شناسـایی شـده در ایـن پرونده 
سـابقه دار اسـت، افـزود: بارهـا بـرای دسـتگیری ایـن فرد 
اقدام کردیم ولـی به دلیل جابـه جایی مکرر موفـق نبودیم.

خسـروی با اشـاره به اینکـه سـرانجام و بـه دنبـال عملیات 

ویژه پلیسـی متهم مـورد نظر دسـتگیر شـد، تصریـح کرد: 
بـه دنبـال ادامـه بازرسـی ها دو همدسـت ایـن متهـم نیـز 

دسـتگیر شـدند.
وی با بیان اینکـه در  بازرسـی از منزل متهـم ۱۸ مورد بیمه 
نامه و تعـدادی الشـه بیمه نامـه همـراه با تجهیـزات جعل 
کشـف شـده اسـت، ابراز داشـت: متهم این پرونده همراه با 

اسـناد مورد نیاز بـه مراجـع قضائی معرفی شـد.
رییس پلیس آگاهی اسـتان اصفهان تاکید کـرد: رانندگانی 
کـه بـا آگاهـی از بیمه نامه هـای جعلـی اسـتفاده می کننـد 
مطابـق قانون مجـرم شـناخته می شـوند و بـا آنهـا برخورد 

صـورت می گیـرد.

مدیرکل کمیته امداد امـام خمینی )ره( اسـتان اصفهان 
گفت: بـرای اولین بار امسـال به دلیـل قرارگیـری در ایام 
محـرم، جشـن عاطفه هـا بـا عنـوان »شـور عاطفه هـا« 
برگزار می شـود.حمید رضا شـیران با اشـاره بـه در پیش 
بودن عید سـعید غدیر خـم، اظهار کـرد: در مراسـم ها و 
جشـن های کـه بـرای ایـن روز تـدارک دیده می شـود، 
پیگیری هایـی از سـوی کمیته امـداد صـورت می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امـام خمینی )ره( اسـتان اصفهان 
با بیـان اینکـه امسـال همزمـان بـا این جشـن، مراسـم 
جشـن عاطفه هـا را نیز برگـزار می شـود، گفت: بیشـتر 
نیروهای کمیته امـداد امام خمینـی )ره( پیگیر برگزاری 
مراسم جشـن عاطفه ها برای جمع آوری هدایا و نذورات 
مردمی بـرای کـودکان نیازمند و بـه ویژه فرزنـدان یتیم 

هستنـد.
وی با اظهار اینکه همـکاران ما بـرای تامین کمک هزینه 
تحصیلـی بـرای فرزندان ایـن اقشـار آبرومنـد جامعه در 
حال برنامـه ریزی و تبلیغات هسـتند، خاطرنشـان کرد: 
پس از جشـن عاطفه هـا برنامـه های مـاه محـرم نیز در 

دسـتور کار کمیته امداد امـام خمینی) ره( اسـت.
شـیران با اشـاره به »طـرح فـالح« در کمیته امـداد امام 
خمینی )ره(، توضیـح داد: در قالب این طـرح در خانواده 
نیازمندان اقدام به برگزاری مراسـم عزای سـید و سـاالر 

شـهیدان یا مراسـم قرائـت قـرآن می کنیم.
 وی بـا اشـاره بـه فـرا رسـیدن  مـاه محـرم، اظهـار کرد: 
با تصمیمـی کـه اتخاذ شـد امسـال جشـن عاطفه هـا با 
عنـوان »شـور عاطفه هـا« برگرفتـه از شـور حسـینی و 

جشـن عاطفـه هـا برگـزار می شـود.
5۴ هـزار و ۲۰۰ زن سرپرسـت خانـوار، ۳9 هـزار و ۱۲۶ 
خانـوار که سرپرسـت آنها فـوت کـرده، یک هـزار و ۱5۰ 
نفر مطلقـه، ۳۱ هـزار و ۲۲۸ نفـر ازکارافتاده، سـه هزار و 
۴7۳ نفر بـه علـت بیماری هـای صعب العالج، دو هـزار و 
۳۳۳ نفـر سرپرسـت زندانـی و یـک هـزار و 7۰۰ نفـر به 

علت هـای دیگر زیرپوشـش کمیتـه امـداد قـرار دارند.

مديرکل کمیته امداد استان خبر داد:

برگزاری جشن عاطفه ها با عنوان »شور عاطفه ها« در اصفهان

کمیته امدادخبر

ريیس پلیس آگاهی استان اصفهان:

باند جعل بیمه نامه در اصفهان شناسایی و دستگیر شد

معاون کمیته امداد استان اصفهان:

اجرای طرح حمایت از مادران دچار سوء تغذیه در اصفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: این 
مجموعــه آماده همکاری و مشــارکت در زمینــه برگزاری 
دوره های آموزشــی بین المللی با حضور نمایندگان ســایر 
 جمعیت های امداد و نجاتگــر در جهان، به میزبانی اصفهان

 است.
محســن مومنی افزود: انتقال دانش روز و تبادل تجربیات از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 

وی اضافه کــرد: از آنجایی کــه جمعیت هــالل احمر باید 
در راســتای پاســخگویی به حوادث آماده و سرعت باالیی 
داشــته باشــد؛ بنابراین آموزش های تخصصــی مبتنی بر 
دانش و تکنولــوژی روز می تواند موجــب افزایش مهارت و 

توانمندی های کارکنان و امدادگران این جمعیت شود.
مومنی که در جلسه مشترک با مدرسان صلیب سرخ کشور 
اسپانیا سخن می گفت، ادامه داد: کارکنان و داوطلبان هالل 

احمر اعضای یک خانواده بزرگ هستند و همه با هدف کمک 
به دیگران فعالیت می کنند. 

 مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان 
اظهارکــرد: ارتبــاط ، تعامــل و همــکاری جمعیت هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایران با ســایر جمعیت های ملی 
 و فدراســیون های بین المللــی همواره ســازنده و مثبت 

بوده است.

اعالم آمادگی هالل احمربرای برگزاری دوره های آموزشی بین المللی در اصفهان
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جواد کارگردان، مدیرکل فرهنگ  و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری کارگران با بیان  اینکه 
صنعت  چاپ  تلفیقی  از اندیشه، فرهنگ  و صنعت  است، گفت : زیرساخت های اقتصادی نیز باید در 

این  حوزه  فعال  شود تا صنعتگران  انگیزه ای  برای فعالیت  بیشتر  پیدا  کنند .

زیرساخت های اقتصادی در صنعت چاپ چهارمحال  فراهم شود
اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: آستان قدس رضوی 
برای سرمایه گذاری در بحث توسعه عمران و اقتصاد مناطق 
محروم استان اظهار تمایل کرده است و طی روزهای آینده 
شاهد سفر معاونان و تولیت این آستان به استان خواهیم بود.

قاسم سلیمانی دشتکی در ســتاد هماهنگی امور اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در ابتدای سال 96 تصمیم 
گرفته شد تا عالوه بر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ســتاد دیگری برای رفع مشکل 

بیکاری استان تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه در ستاد هماهنگی امور اقتصادی اجرای 

پروژه هایی که از سوی بنیادهای مختلف قول داده شده بود، 
مصوبات سفر ریاست جمهور و جذب سرمایه گذار جدید به 
استان پیگیری می شوند، ادامه داد: کارهایی ازجمله تسریع 
اجرای فازهای مختلف فوالد، انتخاب یک دســتگاه متولی 
برای دنبال کردن بحث منطقه گردشــگری شیدا و... در این 

ستاد بررسی شدند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مذاکرات خوبی 
با قرارگاه خاتم االنبیای سپاه پاسداران صورت گرفت، عنوان 
داشت: طبق این مذاکرات مقرر شد قرارگاه در یکی از مناطق 

محروم درزمینه توسعه کشاورزی و انتقال آب اقدام کند.

ســلیمانی دشــتکی خاطرنشــان کرد: همچنین قرار شد 
بیمارســتان 540 تختخوابــی بــا مشــارکت قــرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ساخته شود، اعتبار این بیمارســتان به صورت 30 درصد از 
ســوی وزارتخانه و 70 درصد از منابع دانشگاه علوم پزشکی 

تامین می شود.
وی در ادامه بیان داشت: به زودی وزیر ورزش و جوانان برای 
رسیدگی به تکمیل ورزشــگاه های نیمه تمام چهارمحال و 
بختیاری، افتتاح چند پروژه جدید و جذب ســرمایه گذار به 

استان سفر می کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری به تکمیل بیمارستان لردگان 
و طی مراحل آخر بیمارستان بروجن اشــاره و بیان داشت: 
پاالیشگاه، بحثی است که ســال ها در این استان مطرح بود، 
در نهایت توافق نامه ای با شرکت ســرمایه گذار چینی برای 
تامین منابع فاینانس این پروژه بــه مبلغ 700 میلیون دالر 

به امضا رسید.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: اگر به توسعه اقتصادی و ایجاد 
اشتغال چند شهرستان محروم چهارمحال و بختیاری ازجمله 
کیار، اردل و کوهرنگ توجه نشود در آینده شاهد مهاجرت 
گسترده مردم این شهرستان ها خواهیم بود درحالی که این 

مناطق معادن غنی و سرشاری دارند.
وی با بیان اینکه آســتان قدس رضوی برای سرمایه گذاری 
در بحث توسعه عمران و اقتصاد مناطق محروم چهارمحال و 
بختیاری اظهار تمایل کرده است و طی روزهای آینده شاهد 
سفر معاونان و تولیت این آستان به استان خواهیم بود، تصریح 
کرد: اگر ســامانه پنجره واحد راه اندازی شود بخش اعظمی 
از مشکالت ســرمایه گذاران درزمینه بروکراسی های اداری 

برطرف می شود.

با مسئوالن

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان:

المپیک ویژه ایران فرآیند 
توانبخشی برای معلوالن است

معاون امور توانبخشی ســازمان بهزیستی چهارمحال 
و بختیــاری گفت: المپیــک ویژه ایران یــک فرآیند 
توانبخشــی برای معلوالن اســت.معصومه محمدی 
در افتتاحیــه نمایندگی های المپیک ویــژه ایران در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: المپیک ویژه ایران 
با نام المپیک ورزشــی اســت، اما در واقع یک فرآیند 
توانبخشی برای معلوالن اســت.وی هدف از برگزاری 
المپیک ویژه را توانمندســازی معلــوالن و اجتماعی 
کردن این اقشار در سطح جامعه دانست و گفت: المپیک 
ویژه مخصوص معلوالن ذهنی اعــم از عقب ماندگان 
ذهنی، اوتیسم و... است. معاون امور توانبخشی سازمان 
بهزیستی استان  گام برداشتن در راستای توانمندسازی 
معلوالن ذهنی و جســمی را امری ضروری دانســت و 
گفت: جامعه نیازمند توانمندسازی است به گونه ای که 

شرایط برای توانمندی معلوالن فراهم شود.
محمدی خاطرنشــان کرد: همواره باید بسترهای الزم 
برای فعالیت معلوالن نیز فراهم شــود زیرا معلول نیز 

مانند دیگر افراد حق زیستن و زندگی دارند.
به گزارش ایسنا؛ در این آیین  11 مرکز المپیک ویژه در 

استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

دستگیری سه شکارچی 
غیرمجاز در چهارمحال 

ماموران یگان حفاظــت محیط زیســت چهارمحال 
و بختیاری موفق به شناســایی و کشــف و ضبط سه 
قبضه اسلحه از متخلفان شکار غیرمجاز در شهرستان 
لردگان شــدند.به گزارش آنا، ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست اســتان در جریان گشــت و کنترل در 
منطقه ای موسوم به کوه ریگ شهرستان لردگان موفق 
 به شناسایی و دستگیری ســه متخلف شکار غیرمجاز 
شدند. از این متخلفان دو قبضه اســلحه دولول و یک 
قبضه اسلحه 5 تیر غیر مجاز به همراه یک قطعه کبک 
وحشی شکار شده کشف و ضبط شد.متخلفان با تشکیل 
پرونده جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی 

شدند. 
شهرســتان لردگان یکی از شهرســتان های اســتان 
چهارمحال و بختیاری اســت که در جنوب این استان 
واقع شده و بخشــی از مناطق حفاظت شــده هلن و 

سبزکوه در این شهرستان قرار دارد.

 کشف و ضبط دو دستگاه فلزیاب 
در چهارمحال وبختیاری

فرمانده یـگان حفاظـت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری چهارمحـال و بختیاری گفـت: دو دسـتگاه فلزیاب 

در شهرسـتان لردگان کشـف و ضبط شـد.
بـه گـزارش ایسـنا؛ سـرهنگ محسـن زمانـی بـا اعـالم ایـن 
خبـر، اظهـار کـرد: یـک دسـتگاه هنـگام حفـاری در منطقـه ای 
غیرباسـتانی توسـط نیروهـای این یـگان ضبـط شـد. وی افزود: 
برابـر مـاده واحـده، سـاخت، خریـد، فـروش، نگهـداری، تبلیـغ 
و اسـتفاده از هرگونـه دسـتگاه فلزیـاب منـوط بـه اخـذ مجـوز 
 از سـازمان میراث فرهنگـی، صنایـع   دسـتی وگردشـگری

 است.
زمانـی خاطرنشـان کـرد: متخلفـان از مفـاد ایـن قانون بـه ضبط 
و مصـادره دسـتگاه مذکور محکـوم می شـوند و چنانچه دسـتگاه 
به قصـد کشـف امـوال فرهنگـی تاریخـی در حفـاری غیرمجـاز 
مـورد اسـتفاده قرارگیـرد، عالوه بـر مجـازات فـوق، متخلفـان 
براسـاس قانـون مجـازات اسـالمی بـه یـک تـا سـه سـال حبس 

محکـوم می شـوند.

غارنوردی مرگبار در کوهرنگ
در پـی گرم شـدن هوا غـار یخی »چمـا« کـه یکـی از جاذبه های 
گردشـگری شهرسـتان کوهرنگ اسـت، حادثه آفرید و دو نفر در 
دم جان سـپردند. مرتضی زمانپـور، فرماندار شهرسـتان کوهرنگ 
از فروریختـن غـار یخی چمـا خبـر داد و گفـت: متاسـفانه در پی 
بروز ایـن حادثـه دو نفر از گردشـگران شـیرازی با حضـور در این 
غار در دم جـان باختند کـه نیروهـای جمعیت امداد هـالل احمر 

شهرسـتان به محل سـانحه اعزام شـدند.
زمانپـور در ادامـه افـزود: 3 نفر از گردشـگران شـیرازی بـا حضور 
در ایـن مـکان بسـیار زیبـا و تفریحـی وارد غـار شـده کـه بـر اثر 
افزایـش دمـا و گرمـای شـدید دیـوار ایـن غار یخـی فـرو ریخت 
 که ۲ نفـر از گردشـگران جان باخته و نفر سـوم به شـدت آسـیب 

دید.

راهیابی سه شاعر به پانزدهمین 
مهرواره شعر و داستان جوان سوره

بخـش شـعر  نهایـی  مرحلـه  بـه  شـاعر چهارمحالـی  سـه 
 کالسـیک پانزدهمیـن مهـرواره شـعر و داسـتان جـوان سـوره 

راه یافتند.
آرزو سـبزوار قهفرخـی، مرجـان بیگـی فـر و مهـدی عالـی، سـه 
شـاعر اسـتان به مرحله نهایی بخش شـعر کالسـیک پانزدهمین 
مهـرواره شـعر و داسـتان جـوان سـوره راه پیـدا کردند.آثـار راه 
یافته این شـاعران شـامل دو شـعر »مـرغ مینـای زبان بسـته« و 
»مادری نکرد« از آرزو سـبزوار قهفرخی، شعر »پسـتو« از مرجان 
بیگی فـر و شـعر »از تنهایی« از مهدی عالی اسـت.گفتنی اسـت؛ 
آییـن اختتامیه ایـن مهـرواره با معرفـی و تقدیـر از آثـار برگزیده 
و شایسـته تقدیـر در بخش های شـعر نو، شـعر کالسـیک، ترانه، 
داسـتان کوتاه و صد کلمـه ای، 15 شـهریور ماه جاری در مشـهد 

مقـدس برگـزار خواهد شـد.

شهرکرد ؛خنک ترین نقطه کشور
شـهرکرد با سـه درجه سـانتی گراد باالی صفر خنک تریـن نقطه 

کشـور است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سـیما کارشـناس هواشناسی استان 
چهارمحـال و بختیـاری گفـت : نقشـه هـای هواشناسـی بیانگـر 
اسـتقرار تـوده هـوای سـرد صبحگاهی در سـطح اسـتان اسـت.

مبینـی افزود : تـا پایان هفتـه صبح های خنـک در اسـتان انتظار 
مـی رود و از نظر جوی ، آسـمانی صاف و بدون پدیـده ،تنها گاهی 

با وزش بـاد پیـش بینی می شـود.
اسـتان چهارمحال و بختیاری بـه علت داشـتن آب و هوای خنک 
در تابسـتان و جذابیت های گردشـگری همیشـه مقصد مسافران 
بسـیاری از اسـتان هـای مختلـف کشـور بـه ویـژه اسـتان هـای 
جنوبی کشـور است.بسـیاری از مسـافران در مناطق گردشـگری 
مختلـف اسـتان چـادر برپـا مـی کننـد و از زیبایی هـای منطقـه 
لذت می برنـد. کاهش دمـا در شـهرکرد مسـافران را غافلگیر کرد 
به طوری کـه بسـیاری از مسـافرانی که در چـادر خوابیـده بودند 
در شـب های اخیر از سـرما به داخل خـودرو رفته و بخـاری های 

خـودرو را روشـن کردند.

درخشش دانش آموزان استان در 
مسابقات بین المللي جام نقش جهان

مدیـر کل آمـوزش وپـرورش اسـتان چهـار محـال وبختیـاری از 
درخشـش دانش آموزان اسـتان در مسـابقات بین المللـي کاراته 

جـام نقش جهـان »یادبـود شـهید محسـن حججی« خبـر داد.
بهروز امیـدی اظهارکرد: دانـش آموزان دختر دوره اول متوسـطه 
مدرسـه بنـت الهـدی شهرسـتان لـردگان درمسـابقات سـبک 
شـوتوکان ایـران)iskf( جـام نقـش جهـان کـه بـا شـرکت 770 
کاراتـه کا ی دختـر و پسـر  در رده سـنی نوجوانـان از ۲5 اسـتان 
کشـور به همـراه ورزشـکارانی از پنج کشـور آسـیایی در اصفهان 
برگـزار شـد، خـوش درخشـیدند .وي افـزود: درایـن دوره از 
مسـابقات »هاجررحیمـی« مقـام اول، »رقیه ابرهیـم محمدی« 
مقـام دوم، »مینا خدامی فـر« و »نرگـس محمودی«  مقام سـوم 

را کسـب کردنـد. 

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف محموله کاالي قاچاق به 
ارزش یک میلیارد ریال در محور لردگان - بروجن خبر داد.

غالمعباس غالمزاده ، اظهار کرد: به دنبال کســب خبری مبنی بر حمل 
کاالی قاچاق از محورهای مواصالتی استان به سمت استان های مرکزی 
کشور، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی 

شهرستان لردگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران طی عملیات ایســت و بازرسی در محور لردگان - 
بروجن دو دستگاه کامیون کشنده و یک دستگاه سواری پژو 405 حامل 
بار مشکوک را متوقف کردند.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: در بازرسی از این خودروها یک تن و 353 کیلوگرم بادام ، یک هزار و ۲4 
عدد انواع آدامس ،960 عدد کاپوچینو ، 770 قوطی نوشیدنی ، 688 عدد 
صابون و... قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف و سه نفر نیز دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهي استان چهارمحال و بختیاری از دستگیري یک نفر 
سارق حرفه اي کیف قاپ و یک مالخر در شهرکرد خبر داد .

ســرهنگ محمدرضا محمدي مقدم اظهار کرد: در پي دریافت خبری 
مبني بر وقوع چند فقره سرقت کیف قاپي در محله هاي مختلف شهرکرد 
دستگیري سارق یا ســارقان در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهي 

استان قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا ماموران با انجام کار اطالعاتي گسترده و بررسي 
شگردهاي سرقت، موفق به شناسایي سارق کیف قاپ شده و با هماهنگي 

مقام قضائي در یک عملیات غافلگیرانه وي را دستگیر کردند .
این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: سارق در بازجویي فني پلیس به چهار 
فقره سرقت کیف قاپي اعتراف کرد و برای طی کردن اقدامات قانوني به 

مرجع قضائي معرفي شد .

با هوشیاری ماموران انتظامی؛

بار کج به منزل نرسید
سارق حرفه اي کیف قاپ 

در شهرکرد دستگیر شد

برگزاری پنج هزار و 
600 عنوان برنامه توسط 

شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از مردادماه سال گذشته تاکنون پنج هزار و 600 عنوان 
برنامه برگزار کرده که یک میلیون و 500 هزار نفر از برنامه ها استفاده کردند.

علی گرجی در آیین افتتاح ســاختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســتان، اظهار کرد: تبلیغات از ارکان شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی است که رسالت 
سیاست گذاری را در ایام مختلف بر عهده داشته و توانسته در انجام رسالت خطیر تالش های فراوانی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه این نهاد، نهادی عمومی و غیر دولتی است، افزود: مخاطبان این نهاد اقشار مختلف مردم هستند که توانسته گام های موثر و مفیدی را در تمام مناسبت ها 
و اجرای برنامه ها بردارد.

گرجی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از مردادماه سال گذشته تاکنون پنج هزار و 600 عنوان برنامه برگزار کرده است که یک میلیون و 500 هزار نفر از 
برنامه ها استفاده کردند.وی خاطرنشان کرد: این نهاد به منظور برگزاری برنامه های انقالب اسالمی نیازمند حمایت بوده تا به اهداف موردنظر دست یابد.

گرجی افزود:  این ساختمان در زمینی به مساحت ۲9۲ متر مربع با زیربنای 88۲ متر از تیرماه سال گذشته آغاز شد و به بهره برداری رسید.

مدیــر کل اداره کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان از برگزاری جشنواره غذای بومی و محلی 

در شهرکرد خبر داد.
به گزارش ایکنــا؛ بهمن عسگری ســوادجانی عنوان کرد: 
جشــنواره غذای بومی و محلی از 15 تا 18 شهریور امسال 
به مدت چهار روز از ســاعت 16 لغایت ۲4 هرروز در محل 

پارک ملت شهرکرد برگزار می شود.
عسگری سوادجانی، با اشاره به اینکه کارگروه های آموزشی 
درخصوص طبخ غذا، طبع شناســی و مزاج شناســی نیز 
در این جشنواره  اجرا می شود خاطرنشــان کرد: برگزاری 
 مســابقه آشــپزی از بخش هــای مهــم این جشــنواره

 است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
گفت: استفاده از مواد غذایی محلی، سالم بودن و اصالت آن 
از معیارهای مهم در ارزیابی بهترین غذا در جشنواره غذای 

بومی و محلی خواهدبود.
عسگری ســوادجانی با بیان اینکه ســرویس ایاب و ذهاب 
برای حضور بازدیدکننــدگان، از پارک هــای تهلیجان و 
الله شــهرکرد به محل جشــنواره پیش بینی شده اســت، 
اضافه کــرد: این جشــنواره به منظــور آشــنایی هرچه 
بیشــتر نســل جوان با آداب و رســوم ســنتی و غذاهای 

 برگزاری جشنواره غذای محلی 
در چهارمحال و بختیاری

11۲0 واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری با حضور قائم 
مقام وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید .

احمد اصغری مهرآبادی در حاشــیه این آییــن اظهار کرد: از 
۲۲157 واحد مسکن مهر احداث شده در استان چهارمحال و 
بختیاری تا به امروز ۲1574 واحد تکمیل و به مالکین تحویل 
داده شــده اســت .وی افزود: 583 واحد باقی مانده در مراجع 
قضائی دارای پرونده هستند که در صورت رفع اختالفات قضائی 
موجود، استان چهارمحال و بختیاری پس از استان های زنجان 
و یزد سومین اســتانی خواهد بود که اختتامیه پرونده مسکن 
مهر را جشــن خواهد گرفت .اصغری مهرآبادی خاطرنشــان 
کرد: عملیات زیر بنایی و رو بنایی اکثر محالت مسکن مهر در 
سطح کشور اعم از مساجد، مدارس، مراکزبهداشتی و کالنتری 
به پایان رسیده اســت .قائم مقام وزیر راه و شهرسازی میزان 
تقاضای مسکن در سطح کشور را ساالنه 900 هزار واحد اعالم 
کرد و افزود: در چهارمحال و بختیاری باید ســاالنه هزار واحد 
مسکونی جدید برای تامین تقاضای بازار مسکن استان ایجاد 
شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز اظهار کرد: از مجموع 
۲۲157 واحد مسکن مهر در استان 9۲10 واحد در شهرکرد، 
۲410 در بروجن، 778 واحد در فرخشــهر، 1043 واحد در 
فارسان توســط اداره کل راه وشهرســازی در قالب سه طرح 

تعاونی، تفاهم سه جانبه و خود مالکین احداث شده است.

بهره برداری از 1120 واحد مسکن 
مهر در چهارمحال و بختیاری

معاون فرهنگــی پژوهشــی اداره کل تبلیغات اســالمی 
چهارمحال و بختیاری از شروع ثبت نام هیئت های مذهبی 
در پنجمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی چهار 

محال و بختیاری خبر داد.
حجت االسالم حسن بت شــکن در نشست مدیران ادارات 
تبلیغات اسالمی این اســتان، با بیان اینکه دوره انتخابات 
هیئت های مذهبی در آبــان 96 برگزار می شــود،گفت: 
ثبت نام نامزدهــای انتخابات شــورای هیئت های مذهبی 
از 10 شــهریور 96 به مدت یک ماه انجام می شــود و افراد 
عالقه مند به ثبت نام می توانند با در دست داشتن مدارک 
خود به ادارات تبلیغات اسالمی شهرستان ها مراجعه کنند.

حجت االسالم بت شــکن افزود: از 11 مهر 96 به مدت 19 
روز یعنی تا اول آبان 96صالحیت ها ی افراد ثبت نام کننده 
بررسی و تاییدیه آنها اعالم می شــود.وی گفت: از اول آبان 
تا 4 آبان 96 زمان تبلیغات نامزدهاســت و در این مدت می 
توانند برنامه های خود را به دیگر هیئت های مذهبی اعالم 
کنند و این تبلیغات تا ۲4 ســاعت قبــل از انتخابات انجام 
خواهد شد. معاون فرهنگی ، پژوهشــی اداره کل تبلیغات 
اسالمی چهار محال و بختیاری بیان کرد: انتخابات پنجمین 
 دوره شــورای هیئت های مذهبی 5 آبان 1396 روز جمعه

 برگزار می شود.

آغاز ثبت نام انتخابات شورای 
هیئت های مذهبی چهار محال

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

تمایل آستان قدس برای سرمایه گذاری در مناطق محروم

مدیر حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری از 
تاسیس مدرسه علمیه خواهران ســطح عمومی شهرستان 
سامان در سال جاری خبر داد و گفت: هماهنگی های الزم در 
مورد تاسیس مدرسه در این شهرستان با امام جمعه صورت 

گرفته است.
 حجت االســالم یدا... رحمانی، مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان چهارمحال و بختیاری، در نشست با امام جمعه شهر 
سامان، گســترش حوزه های علمیه خواهران در جای جای 
اســتان را از ضرورت ها بیان کرد و گفت: در سال 91 تنها 4 
مدرسه علمیه خواهران در این اســتان فعال بود که به لطف 

خدا 8 مدرسه علمیه در ســطح عمومی و یک مدرسه سطح 
سه در این استان با بیش از یک هزار و 100 طلبه خواهر وجود 

دارد و این مایه افتخار است.
وی نقش حوزه های علمیه خواهران در کاهش آســیب های 
اجتماعی جامعه را غیرقابل انکار بیان کرد و گفت: راه اندازی 
حوزه علمیه در هر منطقه و پرورش طالب علوم دینی رشد 

فرهنگی جامعه را به همراه خواهد داشت.
حجت االسالم رحمانی با اشــاره به اینکه برای فراگیر شدن 
احکام الهی در بین خانواده ها و رشد معنوی جامعه نیازمند 
راه اندازی و گســترش حوزه های علمیه خواهران هستیم، 

تصریح کــرد: نیمی از جامعــه را بانوان تشــکیل می دهند 
و این در حالی اســت که نیم دیگر جامعه نیــز تحت تاثیر 
بانوان هستند؛ بنابراین ســرمایه گذاری برای رشد فکری، 
 اعتقادی و فرهنگی آنها از ضرورت هاست که نباید از آن غافل 

شویم.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه سیاســت کلی مرکز مدیریت بر آن است که 
تا پایان سال 96 در همه مراکز شهرســتان ها، حوزه علمیه 
خواهران راه اندازی شــود، اظهار کرد: تنها در دو شهرستان 
اردل و سامان از این استان مدرسه علمیه خواهران تاسیس 
نشده است که ان شــاءا...تا پایان امســال مراحل تاسیس و 

راه اندازی آنها به صورت رسمی انجام می گیرد.

مدرسه علمیه خواهران در سامان تاسیس می شود

بومی و محلی اســتان چهارمحال و بختیاری در راســتای 
 توســعه صنعت گردشــگری، باهمکاری بخش خصوصی 

اجرا می شود.
آش انار، آش کشــک، پلوگردو و کاکولی از جمله غذاهای 
محلی اســتان چهارمحال وبختیاری که در این جشنواره 

ارائه می شود.
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کریمی از صنعت نفت آبادان جدا می شود
فرید کریمی که در ابتدای فصل راهی صنعت نفت شد در آستانه جدایی از این باشگاه قرار 
دارد. طبق اعالم مدیربرنامه کریمی این بازیکن از باشگاه پیکان، استقالل خوزستان و 

بادران تهران پیشنهاد دارد و در حال بررسی این پیشنهادات است.

دردســری که از چند هفته قبــل گریبان ســازمان لیگ فوتبال 
ایران را گرفته و باعث مســدود شــدن 
حساب های این سازمان شده بود، 
 حاال یقه رییــس مجمع را هم

 گرفته است!
چنــدی پیــش بــود کــه 
بدهی های مالیاتی سنگین 
اوضاع ســازمان لیگ برتر را 
به هم ریخت و حســاب های 
این سازمان را مســدود کرد تا 
پرداخت پــول به باشــگاه های 
مختلف و سایر ارگان های مرتبط 
با ســازمان لیگ به مشــکل بخورد.بدهی ۱۷۵ میلیارد تومانی 
سازمان لیگ عمال این ســازمان را با مشکالت زیادی مواجه کرد 
و با وجود تالش هایی که صورت گرفته اســت نه تنها این مشکل 
برطرف نشده بلکه دردسر جدیدی را هم برای برخی مسئوالن به 

وجود آورده است.
بر اســاس اطالعات خبرنگار مهر؛ به دنبال این اتفاق مشــکالت 
جدیدی برای مسئوالن سازمان لیگ به وجود آمده و حساب های 

شخصی این افراد هم مسدود شده است.
در رأس این افراد مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال قراردارد 
که رییس مجمع ســازمان لیگ نیز محسوب می شــود. تاج که 
درحال تالش برای حل مشــکل مالیاتی ســازمان لیگ بود حاال 
باید تالشش را بیشــتر کند؛ چرا که پای حســاب های شخصی 
خودش در میان است.عالوه بر مهدی تاج حساب برخی مسئوالن 
هیئت رییسه سازمان لیگ هم مسدود شــده که گفته می شود 
 رقم بدهی این پرونده بیشــتر از رقم ۱۷۵ میلیــارد تومانی قبلی

 است.
باید دید آیا مسئوالن ســازمان لیگ توانایی تعامل با اداره مالیات 
و حل مشــکل را دارند یا »پلمبی« که به جیــب فوتبال خورده 

مشکالت این رشته را بیشتر خواهد کرد.

حساب شخصی مهدی تاج مسدود شد؛

 »پلمب« جیب مسئوالن فوتبال!

اتفاق روز

سوال روز

محسن طاهری، مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان در خصوص بازگشت 
علی کریمی به تیم فوتبال این باشگاه اظهار داشت: مدتی است که برای 
بازگشت این بازیکن به سپاهان در حال مذاکره هستیم و امیدواریم او 
بتواند دوباره به جمع ما اضافه شود. نظر کرانچار هم این است که ما این 
بازیکن را جذب کنیم. کریمی نیازی به گرفتن رضایت نامه از باشــگاه 
دیناموزاگرب ندارد و با توجه به اینکه او بازیکن آزاد محسوب می شود، 

محدودیتی برای این انتقال نخواهیم داشت.
طاهری در ادامه اظهار داشت: تمام مذاکرات با علی کریمی انجام شده و 
توافقات الزم صورت گرفته است. فقط پاسخ نهایی کریمی مانده که قرار 
شده بعد از بازی تیم ملی مقابل سوریه به ما جواب بدهد. از طرف ما هیچ 

مشکلی برای این انتقال وجود ندارد  

فرشاد احمدزاده، بازیکن شماره ۱0 پرسپولیس به تازگی در یک برنامه 
زنده تلویزیونی به نام »باغ ملی« شرکت کرد و پاسخگوی سواالت مجری 
برنامه شد. او در این برنامه مثل همیشه با ادبیات خود به شوخی با مسائل 
مختلف پرداخت تا به طور کلی یک شب شیرین برای مخاطبان آن برنامه 
رقم بخورد. در بخشی از این جنگ شبانه، مجری برنامه چند عکس به 
فرشاد نشان داد و از اوخواست نظرش رادر مورد این تصاویر بگوید. یکی 
از این عکس ها، تصویر مهدی طارمی در کنار محســن مسلمان بود. 
دوقلوهای جذاب پرسپولیس که مثل دو برادر مدت هاست با هم رفاقت 
صمیمانه ای دارند و حتی در یک منزل مشترک زندگی می کنند. وقتی 
تصویر این دو برای فرشاد پخش شد، احمدزاده با همان زبان طنزی که 

دارد، فورا گفت: »پت و مت« و سپس با صدای بلند خندید! 

مدیرعامل سپاهان:

کریمی به زودی  به ما 
جواب می دهد

پت و مت پرسپولیسی؛

 شوخی جالب احمدزاده 
با مسلمان و طارمی

محمـد مایلـی کهـن را همـه بـه خاطـر شـخصیت منتقـد و 
معترضـش مـی شناسـند. مـردی کـه 
عادت به سـکوت نـدارد و همیشـه 
بـه مسـائلی کـه از دیـد او غلط 
اسـت اعتـراض مـی کنـد. 
ایـن موضـوع سـوژه یکـی 
از سـواالت خبرآنالیـن از 
حاجـی مایلـی بـوده اسـت. 
او دربـاره اینکه چرا همیشـه 
»در  گفتـه: اسـت  معتـرض 
ایـن اوضـاع کشـورمان، نـان در 
سـکوت اسـت. فکـر مـی کنـی 
اگـر سـکوت مـی کـردم، االن مـن هـم در پاریـس و آمریـکا 
نمی توانسـتم خانـه داشـته باشـم؟ مـن دلـم بـرای جـوان های 
نسـل شـما می سـوزد. برای شـما فریـاد می زنـم و مـی جنگم و 
ضرر هم می کنـم ولی دنبـال وجه مادی نیسـتم. دلم می سـوزد 
و نمی توانم سـکوت کنـم. همین االن در شـهر ما انزلـی، ۱000 
متـر سـاحل نداریم کـه جـوان هـا بتواننـد برونـد لب سـاحل و 
قـدم بزنند و شـاد باشـند، ایـن فاجعـه نیسـت؟ از این حـرف ها 
اگر قـرار باشـد بگویـم زیاد اسـت. من ایـن چیزهـا را مـی بینم، 
حـرص مـی خـورم و بـرای مردمم مـی گویـم و بعد مشـکالتش 
می افتد گـردن من ولی نسـل شـما حتی شـهامت نـدارد دنبال 
حقـش بـرود و ایـن حـرف هـا را بزند و مـی ترسـد که حقـش را 

بخواهـد بگیـرد.«
نکته جالب دیگـر این مصاحبـه صحبت های  مایلـی کهن درباره 
سـامان قـدوس اسـت. باالخـره بـا توجه بـه اخـالق خـاص او به 
نظر مـی رسـید کـه در برابر دعـوت ایـن بازیکـن از اروپا بـه تیم 
ملـی موضع منفـی بگیرد، امـا مایلی کهن سـعی کـرده منصفانه 
دربـاره بازیکـن جدید تیـم ملـی صحبت کنـد: »نمی دانـم مثال 
یکبـاره چطـور به ایـن بازیکـن رسـیدند و بـدون تمریـن دعوت 
شـد که بازی کند و آیا این روش درسـت اسـت یـا نـه؛ البته این 
را بگویـم که خالصـه ای از بـازی هایش کـه در 90 دیدم، نشـان 

مـی داد بازیکن قابلی اسـت.«

چرا مایلی کهن اهل سکوت نیست؟

کارلوس کی روش، ســرمربی تیم   ملی فوتبال ایران در حاشیه تمرین 
تیم   ملی در جمع خبرنگاران حضور یافــت و درباره دیدار ایران مقابل 
ســوریه، گفت:  نتایج و اعداد، بیانگر عملکرد سوریه در مقدماتی جام 
جهانی است. سوریه تیم سوم جدول رده بندی است و همه را با عملکرد 
خود شگفت زده کرده است. ما هوشیار و آماده هستیم تا بتوانیم این 

تیم را شکست دهیم.
کی روش ادامه  داد: رفتار ســوری ها در بازی قبل، انگیزه زیادی به ما 
می دهد که با تمام قوا مقابل آنها ظاهر شویم. آنها در بازی رفت رفتار 
خوبی نداشتند و بسیار خشن بودند.سرمربی تیم   ملی فوتبال در ادامه  
صحبت های خود دربــاره حفظ رکوردها، توضیــح داد: این رکوردها 
مهم بود چون عملکرد خوبی در درون زمین داشتیم و به همین خاطر 
رکوردهای خاصی را بر جای گذاشتیم، اما بازی را شروع نمی کنیم که 
نتیجه  خاصی که از قبل در ذهنمان بوده را کسب کنیم. تنها تالشمان 
درون زمین برای کسب نتیجه  الزم است ولی اگر دروازه مان را بسته نگه 
داریم رکورد خوب و خاصی برای تیم   ملی و هواداران به دست خواهد 
آمد.او همچنین درباره اعتراض ملی پوشان به بی توجهی ها نسبت به تیم  
 ملی، توضیح داد: این موضوع به بازی آخر ما ربطی ندارد بلکه مسائلی 
اســت که ماه ها پا برجا بوده و اتفاق می افتد. اتفاقی که در فرودگاه رخ 
داد، مثالی است که بعد از شش، هفت سال مکررا می گوییم اما دوباره 
تکرار می شــود؛ این که در وســط فرودگاه و در جمع سایر مسافران 
محیط خوبی برای انجام مصاحبه وجود ندارد، اما باز هم شــاهد این 

موضوع بودیم. وی افزود: متاســفانه بعد از هفت سال دوباره مشاهده 
کردیم که رفتار حرفه ای جریان ندارد، ما به همراه مسافران، چمدان ها 
و خبرنگاران در کنار هم بودیم و فضای خوبی نبود. این اتفاقات نشان 
دهنده پا بر جا بودن مشکالت است. بعد از هفت سال و موفقیت هایی 
که ما کسب کردیم، اتفاق اخیر نشان دهنده فاصله مسئوالن با تیم   ملی 
فوتبال است.کی روش با بیان اینکه برای آماده شدن در راستای جام 
جهانی باید  بازی های دوســتانه ای انجام شود، گفت : بازی با روسیه با 
استفاده از ارتباطات شخصی خود من هماهنگ شد. قرار بر این بود که 
چند روز قبل از دیدار با روسیه بازی د وستانه دیگری هم داشته باشیم 
ولی فدراسیون فوتبال اعالم کرد که این بازی به خاطر مشکالت مالی 
لغو شده است و این باعث از دست رفتن زمان می شود. سعی می کنم 
حســاب بانکی ایجاد کنم تا بتوان از طریق کمک هــای مردمی روند 
آماده سازی تیم ملی را سر و ســامان دهیم.سرمربی تیم   ملی فوتبال 
ایران درباره ادعای برخی از رسانه های کشورهای دیگر مبنی بر تبانی 
ایران و سوریه، اظهار کرد: این حرف ها آن قدر کثیف و بزدالنه است که 
می خواهند عالمت سوالی را مقابل دستاورد فوق العاده  ایران قرار دهند. 
توصیه من به شما رسانه ها این اســت که تمرکز خود را روی کمک به 
آماده سازی تیم   ملی قرار دهید تا بتوانیم در ادامه  راه باز هم موفق باشیم.  
من تا زمانی که پیراهن این کشور را بر تن می کنم و حتی تا زمانی که 
عمر می کنم به ایران »کشورم« خواهم گفت  و از شما نیز می خواهم که 

»کشورم« را تا صعود به جام جهانی و بعد از آن حمایت کنید.

نقل قول روز
سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران: 

اتهام تبانی به ایران کثیف و بزدالنه است

قاب روز

دست های قهرمان قایقرانی جهان

منهای فوتبال

برای حضور در مرحله دوم مسابقات گرندپری؛

تکواندوکار اصفهانِی مسافر 
مراکش مشخص شد

مهدی بی باک، سرمربی تیم ملی تکواندوی کشورمان 
ترکیب نهایی تیم اعزامی به دومین مرحله مســابقات 
گرندپری ۲0۱۷ را اعالم کرد. دومین مرحله مسابقات 
گرندپری )G۴( در سال ۲0۱۷ با حضور تکواندوکاران 
برتر جهان در چهار وزن المپیکــی زنان و مردان از ۳۱ 
شهریورماه به مدت سه روز در »رباط«  مراکش برگزار 
خواهد شد که تیم ملی تکواندوی کشورمان برای حضور 
در این رقابت ها از روز ۲۸ مردادماه تمرینات خود را در 

مرکز جهانی تکواندو آغاز کرده است.
آرمین هادی پور، محمد کاظمی، فرزان عاشــورزاده، 
ابراهیم صفری، میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی، 
فرشــاد قیاس شــندی و ســجاد مردانی )تکواندوکار 

اصفهانی( نفرات حاضر در این اردو هستند.
با اعالم مهدی بی باک، ســرمربی تیم ملی تکواندوی 
کشــورمان، این تیم با ترکیب محمد کاظمی و فرزان 
عاشورزاده در وزن ۵۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی در 
وزن ۶۸- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن ۸0+ کیلوگرم 

در این رقابت ها حضور پیدا می کند.
هدایت این تیم برعهده مهدی بی باک به عنوان سرمربی 
و علیرضا نصرآزادانی )مربی اصفهانی( و مهرداد یوسفی 
به عنوان مربی است.در مســابقات گرندپری )G۴(  به 
نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴0، ۲۴ و ۱۴.۴0 امتیاز در 

راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.

دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان خبر داد:

 اعزام 7 ورزشکار اصفهانی
 به چین

دبیر هیأت اسکیت استان اصفهان گفت: مسابقات رولر 
اسپورت قهرمانی جهان به میزبانی چین برگزار می شود 
و تیم ملی اسپید اساللوم کشورمان برای شرکت در این 

رقابت ها عازم این کشور خواهد شد.
احسان حبیب آبادی افزود: ۷ بازیکن منتخب از مجموع 
۸ بازیکن ملی پوش اسپید اساللوم ایران را ورزشکاران 
شهرستان نجف آباد تشکیل می دهند، از این رو مراسم 

بدرقه آنها در این شهرستان برگزار شد.
دبیر هیئت اسکیت اســتان اصفهان تصریح کرد: این 
مراســم از محل مجموعه ورزشــی انقــالب با حضور 
مســئوالن اداره ورزش و جوانان، فرمانداری و شورای 
شهر نجف آباد و پیشکســوتان ورزشی و خانواده بزرگ 

آکادمی اسکیت احسان به انجام رسید. 

فوتبال جهان

هواداران بارســلونا با توجه به اینکه لیونل مسی هنوز قراردادش 
را تمدید نکــرده نگرانند که مبــادا او هم 
مانند نیمار از تیم جدا شود.تمدید 
قرارداد لیونل مســی موضوعی 
اســت که هنوز هم هواداران 
تیم فوتبال بارسلونا نگرانش 
هستند. آلبرت سولر، مدیر 
بارســا اما در گفــت وگو با 
مطبوعات صبح دیروز گفت: 
وقتی باشــگاه می گوید توافق 
حاصل شــده یعنی هر دو طرف 
برای تمدید قرارداد راضی هستند 
و تنها چیزی که کم است امضای قرارداد رسمی است. وقتی باشگاه 
چیزی را اعالم می کند نیاز نیست آن را به طور عمقی بررسی کنید. 
پس تمدید قرارداد انجام خواهد شد. او ادامه داد: مشکلی نیست، 
تکرار می کنم، به زودی قرارداد تمدید می شود. می خواهم در پیامی 

هواداران بارسا را دعوت به آرامش کنم. باید آرام باشید.
این صحبت ها در شرایطی مطرح شــد که مطبوعات خبر دادند 
سرنوشت نیمار در انتظار مسی است و او تصمیم گرفته قراردادش را 
تمدید نکند. در نتیجه ستاره آرژانتینی می  تواند در پایان رقابت های 
فصل جاری به عنوان بازیکن آزاد با هر تیمی مذاکره کند؛ البته که 
او بارها اعالم کرده دوست دارد کارش را در بارسا به پایان برساند، 
اما ترس هواداران از این است که در صورت مذاکره با تیمی دیگر او 

برای جدایی از تیم کاتاالنی وسوسه شود.

سرنوشت نیمار در انتظار مسی؟

این دستان الکس گریگوری، قهرمان انگلیسی 33 ساله قایق سواری جهان است که 
پس از ثبت 11 رکورد جهانی در سفری طوالنی آنها را در صفحه مجازی خود به نمایش 

گذاشته است.

 پرونده قهر چند روزه رســول نویدکیا از سپاهان بسته شد و 
این بازیکن تصمیم گرفت با حضور بر سر تمرینات سپاهان 
از مواضع قبلی خود کوتاه بیاید. به هر حال بعد از تســاوی 
سپاهان و سپیدرود رشــت در هفته پنجم لیگ که سومین 
تســاوی خانگی ســپاهان را آن هم در مقابل تیم قعرنشین 
لیگ رقم زد تعدادی از هواداران ســپاهان نسبت به عملکرد 
تیمشــان ناراضی بودند و آتش این انتقادات هم گریبانگیر 

رسول نویدکیا شد که بازوبند کاپیتانی تیم را بر بازو می بندد. 
نویدکیا در شرایطی کاپیتان تیم سپاهان است که کرانچار در 
فصل نقل و انتقاالت توفیقی در نگه داشتن احسان حاج صفی 
و سرور جباروف نداشت و خالی شدن خط هافبک سپاهان 
از حضور بازیکنان طراح و بازی ساز نقش رسول نویدکیا را در 
تیم برجسته تر از قبل کرد و بستن بازوبند هم موضوع دیگری 
بود که باعث شد نقش نویدکیا در سپاهان امسال بسیار بیشتر 

از فصل گذشته شود. نکته اول اینجاست که کاپیتان هر تیم 
به عنوان بزرگ تر و مدیر تیــم در درون زمین حضور دارد و 
باید خصوصیات اخالقی و رفتاری اش به صورتی باشــد که 
بقیه بازیکنان از او حرف شنوی داشته باشند و البته رفتارش 
بتواند قضاوت داور را هم در مواقع الزم تحت تاثیر قرار دهد. 
رسول نویدکیا از همان ابتدای دوران بازیگری شخصیت آرام 
و بی سروصدایی داشــت و کمتر مصاحبه ای از او در رسانه ها 
منتشر شد و از طرف دیگر سکوت او در درون زمین هم باعث 
شد تا خیلی ها نسبت به کاپیتانی او در درون زمین مطمئن 
نباشــند. نویدکیا در فصل گذشــته و در روزهایی که سرور 
جباروف و احســان حاج صفی در ترکیب تیم حضور داشتند 
کمتر فرصت پیدا کرد که بــه عنوان بازیکن فیکس به درون 
زمین برود و بیشتر به عنوان یک بازیکن تعویضی توانست در 

جریان بازی تاثیر بگذارد.
این رفتار نویدکیا در قبال اعتراض تماشاگران سپاهان هیچ 
توجیه منطقی نداشــت و اینکه بزرگ تر و کاپیتان یک تیم 
به جای آرام کردن جو متشنج و التهاب اطراف تیم خودش 
آتش بیار معرکه می شود، موضوعی است که باید در موردش 
با نویدکیــای کوچک تر صحبت کرد. به هر حال بخشــی از 
هواداران از عملکرد تیم ناراضی هســتند و طبیعی است که 
کاپیتان تیم به عنــوان نماینده بازیکنان مــورد هدف این 
اعتراض ها قرار بگیرد و البته نمایش فنی نویدکیا هم بر اساس 
گفته های زالتکو کرانچار به صورتی نبوده که او انتظارات را 
برآورده کرده باشــد،اما نویدکیا به جای برطرف کردن این 
مشکل به دنبال پاک کردن صورت مسئله است. در حقیقت 
فضای بازی در تیم سپاهان و انتظاراتی که از بازیکنی با پسوند 
خانوادگی »نویدکیا« وجود دارد تفاوت بسیار زیادی با شرایط 
مس کرمان،  نفت آبادان و نفت تهــران دارد و این قهر چند 
روزه نویدکیا نه تنها باعث حل مشــکل اعتراض تماشاگران 
نشد بلکه آنها را نسبت به کاپیتان تیمشان حساس کرد و این 
موضوع ممکن است در ادامه فصل باز هم باعث ایجاد تنش 

بین سکوها و ترکیب درون زمین شود.

کاپیتان به جای پاسخگویی قهر می کند؛

آتش بیار معرکه!

قهر چند روزه رسول نویدکیا از تمرینات سپاهان نشان داد که بازوبند کاپیتانی هم نتوانسته خصوصیات رفتاری 
پسر کوچک تر خانواده نویدکیا را تغییر دهد.

 مذاکرات باشــگاه تراکتورسازی با ســپاهانی ها برای حفظ 
مهدی شریفی در نیم فصل هنوز به نتیجه نرسیده است.

مهدی شریفی، مهاجم تراکتورســازی که از سپاهان به طور 
قرضی برای گذراندن خدمت ســربازی راهی تراکتورسازی 
شد، در نیم فصل دوران خدمتش به پایان می رسد. از این رو 
 مسئوالن تراکتورسازی با توجه به کمبود بازیکنی که دارند، 
در صدد هستند تا هرطور شــده این بازیکن را در جمع خود 

حفظ کنند، اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده است.
مذاکرات اولیه مسئوالن تراکتورسازی با سپاهانی ها برای حفظ 

شریفی بعد از پایان خدمت سربازی اش تا این لحظه بی نتیجه 
مانده و با توجه به اعتقاد کرانچار به این بازیکن ســپاهانی ها 

خواهان بازگشت مهاجم خود به اصفهان هستند.
در چنین شرایطی مذاکرات تراکتورســازی و سپاهان بر سر 
شریفی ادامه دارد، اما با توجه به مسائل پیش آمده بعید است 
تیم اصفهانی رضایت نامه شریفی را برای حضور در تراکتورسازی 
صادر کند و احتماال این مهاجم از جمع سرخپوشان تبریزی 
جدا خواهد شد.شــریفی چند روز قبل درباره وضعیت خود 
گفته بود: »دست من نیست که در تراکتور بمانم یا بروم؛ من 

بازیکن سپاهان هســتم و تصمیم گیرنده اصلی آنها هستند. 
اگرچه بازی کردن در تراکتور را دوســت دارم و عالقه مند به 
کمک کردن به این تیم هستم ولی باید دید مسئولین باشگاه 
سپاهان چه نظری دارند و آیا آنها با پایان سربازی ام اجازه ماندنم 
را صادر خواهند کرد یا خیر. در حال حاضر مسئولین تراکتور 
مشــغول مذاکره با سپاهانی ها هســتند ولی هنوز هیچ چیز 
مشخص نیســت و باید منتظر رای  و نظر آنها باشم. مسئولین 
تراکتور می خواهند من بمانم امــا در حال حاضر این موضوع 
برایم اهمیت ندارد و من در این تیم بــازی می کنم. امیدوارم 
هرکجا بازی می کنم اســباب خیر برای آن تیم باشم.«با این 
حال باید منتظر ماند و دید در نهایت چه اتفاقاتی برای مهدی 
 شریفی و تیم آینده اش در نیم فصل دوم لیگ برتر رخ خواهد

 داد.

مذاکراتی که نتیجه نداده است؛

سپاهان، شریفی را به تراکتور نمی دهد!

کیوسک
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راه اندازی پایلوت سامانه خرید تلفنی ۱۹۳در بازارهای روز کوثر
اصغرکشــاورز راد، مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: سامانه خرید تلفنی ۱۹۳ به صورت پایلوت در بازارهای روز کوثر راه اندازی 

شده است.

یادداشت

با مسئوالن

فریدون اللهیاری خبرداد:

 وجود 170 پروژه مرمتی
در استان اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان با اشــاره به مرمت مقبره کاوه آهنگر 
اظهار داشــت: بخش هایی از مقبره کاوه آهنگر مرمت 
شــده، این مقبره منســوب به کاوه آهنگر است و در 
 آنجا بقعه  یکی از بزرگان مورد احترام مردم نیز وجود 

دارد.
فریدون اللهیاری  با بیان اینکه این بنا متعلق به دوره 
ایلخانی است، افزود: سال گذشته برای ثبت این بقعه و 
مقبره در فهرست آثار ملی، پیگیر ی های الزم انجام شد.

وی گفــت: امســال ۱70 پــروژه مرمتی در اســتان 
اصفهان داشــتیم که 20 پــروژه آن در شهرســتان 
 چادگان بود و مرمــت مقبره کاوه آهنگــر نیز یکی از

 آنهاست.
وی بیان کرد: برای توسعه گردشگری در این منطقه و 
محل با دهیاری روســتای مشهد کاوه تعامالت خوبی 
شــده تا گردشــگران به این مقبره بیایند؛ همچنین 
هماهنگی های خوبی در مورد امکانات اقامتی صورت 
گرفته و مجوزهای ایجاد اقامتگاه بوم گردی نیز صادر 

شده است.

رییس سازمان دانش آموزی استان خبر داد:

شرکت دانش آموزان6شهر 
در قطب اردویی کشور

رییس سازمان دانش آموزی اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه کشــور به پنج قطب تقســیم شــده است، 
گفت: حــدود ۱۶هزار دانش آمــوز در این قطب ها در 
زمان های تعیین شده، آموزش های مهارتی تشکیالت 
را می گذراننــد. یکی از قطب های معین شــده، قطب 
اصفهان با حدود ۳هزار نفر از دانش آموزان است و مابقی 
دانش آموزان از اســتان های کرمانشاه، ایالم، لرستان، 
چهارمحال و بختیاری، مرکزی و یزد بودند که از تاریخ 
2۸مرداد تا ۱7شهریورماه به صورت مجزا در ۴ گروه در 

این اردوها شرکت می کنند.
وی تصریح کرد: هدف از این اردوها زندگی در شرایط 
ســخت اســت تا دانش آموزان مهارت های زندگی را 
فراگیرند. در حقیقت با برگــزاری این اردوها، تعمیق 
باورهــای دینی و اجتماعــی دانش آمــوزان صورت 
می گیرد که به صورت گروهی با برنامه های فرهنگی و 
آموزشی انجام می شود و دانش آموزان در کنار هم یک 

زندگی جمعی را با شرایط سخت آن تمرین می کنند.

چاپخانــه جلفای اصفهــان پس از یــک وقفــه طوالنی از 
۱۶۸7میالدی بار دیگر شروع به کار کرد و تنها هشت کتاب 
در ســده هفتم میالدی به چاپ رســاند و بعد از آن تعطیل 
شــد؛ ولی مجددا از ۱۸72 میالدی شــروع به کار کرد که تا 
امروز ادامه یافته و حدود 500 عنوان کتاب که بســیاری از 
 آنها تحقیقی و باارزش هستند توســط این چاپخانه به چاپ 

رسیده است.
سپس در جلفای اصفهان دو چاپخانه دیگر متعلق به جامعه 
ارامنه کاتولیک راه اندازی شــد که یکــی از آنها »الزاریت« 
نامیده شــد و تنها ســه جلد از کتاب های چاپ شده آن در 
دسترس است و دیگری چاپخانه »استپانیان« که متعلق به 

دکتر »ُهوانِس استپانیان« و برادرانش بود و از سال ۱۹۴5 به 
مردم اصفهان معرفی شد.

این چاپخانــه در حقیقت ادامه چاپخانه الزاریت اســت که 
چند ســال قبل در معرض فروش قرار گرفت و دستگاه چاپ 
و ســایر متعلقات آن و همچنین حروف فارسی را یک فارس 
زبان و حروف ارمنی و التین آن را شورای خلیفه گری ارامنه 
اصفهــان، جهت چاپخانه کلیســای وانک خریــداری کرد. 
چاپخانه کلیسای وانک از سال ۱۹0۴ میالدی دارای حروف 
فارســی و التین بوده که از آنها به طور مستمر استفاده کرده 

است.
اینکه  ارمنیان ، پیش  از دیگر گروه های  قومی  ســاکن  ایران  

توانســته  اند در ایران  چاپخانه ای  از آن  خود تاسیس  کنند و 
آزادانه  به  چاپ  و نشر منابع  مسیحی  بپردازند و در میان  اقوام  
جهان  مقام  پانزدهم  را از حیث  قدمت  چاپ  احراز کنند، دالیل  
بسیاری  دارد که  مهم ترین  آن ، محیط  آزاد و مشوق هایی بود 
که  به ویژه  شاه  عباس  اول  صفوی  و دیگر پادشاهان این  سلسله  

برای  آنها ایجاد کرده  بودند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان  می گوید: طراحان 
حرفه ای با شناخت ماشــین آالت چاپ، طراحی های بسیار 
تاثیرگذاری را در صنایع ارائه مــی کنند و عامل موفقیت در 
جهت رشد و تولید موفق می شوند؛ از این رو کیفیت طراحی، 

از نیازهای یک چاپ موفق است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام »اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال« گفت: از جمله عرصه های مهمی که می تواند 
نشانگر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور باشد عرصه چاپ و 

بسته بندی است.
حجت االسالم ارزانی افزود: در عرصه چاپ به خوبی می توان 
صادرات و واردات در قالــب اقتصاد مقاومتی را معنی کرده و 

الگوی نیکویی برای سایر صنایع بود.
تنها 10 درصد صنعت چاپ اصفهان به روز است

یکی از اعضای اتحادیه چاپخانه داران اصفهان گفت: بسیاری 
از مشکالت فرا روی صنعت چاپ، زمانی رفع خواهد شد که 

مسئوالن نسبت به این بخش دید صنعتی پیدا کنند.
محمد علی انصاری پور در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا افزود: 
بســیاری از متولیان صنعت چاپ، این بخش را جزو صنعت 
به حساب نمی آورند و این درحالی است که صنعت چاپ در 

حوزه فرهنگی کشور نقش بسیار مهم و موثری دارد.
رییس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان گفت: امروز بستر 
فرهنگی کشور توسط اهرم صنعت چاپ فراهم می شود و برای 

بهتر شدن در حوزه فرهنگی باید به توسعه چاپ پرداخت.
وی یادآور شد: هم اکنون برای حدود ۴00چاپخانه در استان 
از ســوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 

پروانه تاسیس صادر شده است.
وی تصریح کرد: حدود ۹0 درصــد چاپخانه ها زیرمجموعه 
وزارت ارشاد محسوب می شــوند؛ ولی تعدادی از آنها که در 
شهرک های صنعتی قرار دارند، پروانه فعالیت خود را از وزارت 

صنعت دریافت کرده اند.

اصفهان؛ مهد صنعت چاپ ایران

در سومین جلسه شورای شهر در دستور کار قرار گرفت؛

تعیین اعضای کمیسیون های 5 گانه 
شورای شهر 

عضو کمیسیون شهرســازی، معماری و  اعظم 
عمران شورای اسالمی شهر اصفهان، در حاجی رضازاده

جلسه علنی شورا، مهم ترین نماد هویتی 
شهرها را ساکنان آنها دانست.

شــیرین طغیان، چالش های امروز اصفهــان را در حوزه کالبدی، 
زیست محیطی، حمل و نقل، اقتصادی، اجتماعی و... نام برد و افزود: 
سرچشمه بسیاری از مشکالت مدیریت شهری اصفهان، عدم توجه 

به »محوریت انسان« در تمامی برنامه های موجود شهری است.
وی با بیان اینکه در شــهرهای مختلف از جملــه اصفهان، نگرش 
به شهر کامال غیر انسانی اســت گفت: حاصل این تفکر چیزی جز 
تراکم فروشی، سایه اندازی، عدم رعایت مشرفیت ها، حاکمیت روابط 
به جای ضوابط، آلودگی های زیســت محیطی، وجود کاربری های 

ناسازگار با بافت های شهری، توسعه بافت های فرسوده و... نیست.
در سومین جلسه شــورای شهر که روز گذشــته با حضور اعضای 
شورای شهر و اصحاب رسانه به ریاســت فتح ا... معین برگزار شد، 
لیست اعضای کمیسیون های 5 گانه شورای شهر که روز سه شنبه 
هفته گذشته مشخص شده بود، در صحن علنی شورا ارائه شد و پس 
از رای گیری، اعضا مشخص شدند. اصغر برشان، کوروش خسروی، 
پورمحمد شریعتی نیا، مهدی مزروعی و نصیر ملت به عنوان اعضای 
کمیســیون امور اقتصادی حقوقی و گردشــگری معرفی شدند؛ 
همچنین در کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران، امیر احمد 
زندآور، شــیرین طغیانی، فتح ا... معین، نصیر ملت و علیرضا نصر 

اصفهانی وظیفه این بخش را عهده دار شدند.
در ادامه این جلسه اصغر برشان، امیر احمد زند آور، شیرین طغیانی 
و علیرضا نصر اصفهانی به عنوان اعضای کمیســیون حمل و نقل، 
محیط زیست و فناوری اطالعات معرفی شدند و همچنین مسئولیت 
تصمیم گیری در کمیسیون بهداشت سالمت و خدمات شهری، به 
عباسعلی جوادی، پورمحمد شــریعتی نیا، فریده روشن، کوروش 

محمدی و مهدی  مزروعی  محول شد.
عباســعلی جوادی، کوروش خســروی، فریده روشــن، کوروش 
محمدی و مهدی مقدری نیز عضو کمیســیون فرهنگی اجتماعی 

و ورزشی شدند.
اعضای کمیسیون ماده ۹1 معرفی شدند

بخش دیگری از سومین جلسه رسمی شورای شهر به معرفی اعضای 
کمیسیون ماده ۹۱ اصالح آیین نامه داخلی شورای شهر اصفهان 
اختصاص یافت و پس از رای گیری، اصغر برشان، امیر احمد زندآور، 
پور محمد شریعتی نیا، شــیرین طغیانی، مهدی مزروعی، مهدی 
مقدری، نصیر ملت و علیرضــا نصر اصفهانی، بــرای عضویت در 

کمیسیون ماده ۱00 شهرداری اصفهان انتخاب شدند.
همچنین در ادامه دستورات شورای شهر اصفهان، به ترتیب کوروش 
خسروی، کوروش محمدی، مهدی مزروعی، فتح ا... معین، مهدی 
مقــدری، نصیر ملت و علیرضــا نصر اصفهانی، بــه عنوان اعضای 
کمیسیون ماده ۹۱ اصالح آیین نامه داخلی شورای شهر اصفهان 

مشخص و معرفی شدند.
تعیین اعضای کمیسیون های نظارتی مناطق 1۵گانه در 

دستور کار قرار گرفت
از بین اعضای کمیسیون های نظارتی مناطق ۱5گانه نیز به ترتیب 
اصغر برشــان، کوروش محمدی و پور محمد شریعتی نیا به عنوان 
ناظر مناطق شــمالی؛ امیر احمد زندآور، مهدی مقدری و کوروش 
خســروی به عنوان ناظر مناطق جنوب، عباسعلی جوادی، فریده 
روشــن و علیرضا نصر اصفهانی ناظران مناطق شــرقی و شیرین 
طغیانی، مهدی مزروعی و نصیر ملت، به عنوان ناظران مناطق غربی 

شهر اصفهان انتخاب شدند.
گفتنی اســت در جلســه علنی روز گذشــته، معرفی دو عضو از 
نمایندگان در شورای شهر شهرستان به دلیل وجود داوطلبان این 
حوزه و بررسی بیشتر جهت اخذ بهترین تصمیم، به جلسه تلفیق 

موکول شد.

+  اصفهان

دبیرکمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان اظهارکرد: مانور شهروندی با همکاری سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان، از ۱۳ شهریورماه)امروز( به مدت چهار روز در سطح شهر اجرا می شود.

سعید امامی ادامه داد: در این مانور که در نوع خود کم نظیر و تاثیرگذار است، بیش از ۱00 نفر از هنرمندان اصفهانی 
با حمل سازه هایی، پیام های شهروندی را به شهروندان انتقال می دهند. وی با بیان اینکه آثار مخربی از وجود برخی 
مشاغل، در بافت های مسکونی و محالت در این پیام ها ذکر شده است، گفت: در مانور شهروندی» مشاغل مزاحم«، 
پیامدهای ناشــی از عدم ساماندهی برخی از مشــاغل که موجب ایجاد 
پیامدهای زیســت محیطی، آلودگی های صوتی، ایجاد ترافیک و ایجاد 
بوی نامطبوع می شود به شهروندان آموزش داده می شود تا شهروندان با 
حقوق خود آشنا شوند. دبیرکمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، 
وجود مشاغل مزاحم را یکی از معضالت شهرها برشمرد و خاطرنشان کرد: 
بر این اساس این دبیرخانه  فرهنگ سازی مطالبه عمومی برای ساماندهی 
این گونه مشاغل را در دستور کار خود قرار داده است؛ به طوری که عالوه بر 
اختصاص۳00 تابلوی تبلیغات شهری به موضوع مشاغل مزاحم، تعدادی 
فیلم کوتاه نیز با این موضوع تولید شده که در شبکه های مجازی انتشار 
می یابد. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از تولیدات فرهنگی و برنامه های کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری 

اصفهان، می توانند  با شماره۶۱-۳۴۴۶7۳۶0 تماس گرفته یا به وب سایتshahrvandi.net مراجعه کنند.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان خبرداد:

برگزاری مانور شهروندی با موضوع »مشاغل مزاحم«
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری گفت: در راستای بهبود سرعت و دقت پاسخگویی به شهروندان، سامانه مدیریت 

درخواست های طرح تفصیلی شهرسازی شهرداری اصفهان راه اندازی شد.
وحیدحیدریان تصریح کرد: برای راه اندازی سامانه، ابتدا گردش کار و  فرآیندهای به روزرسانی الیه های مرتبط با طرح 
تفصیلی، استخراج شد و سپس ایجاد سامانه مدیریت درخواســت های طرح تفصیلی بر اساس فرآیند تهیه شده و با 
امکانات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت. وی قابلیت های این سامانه را برشمرد و ادامه داد: انجام ویرایش های طرح 

تفصیلی روی پایگاه داده مکانی شهرداری )Geo DB(، مدیریت گردش 
تغییرات لحاظ شده روی الیه های طرح در قالب کارتابل مدیریتی و اخذ 
تاییدات الزم روی تغییرات انجام شــده با ارسال به سیستم شهرسازی، از 
مهم ترین قابلیت های این سامانه است. مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری، 
اجرای این سامانه را با به کارگیری فناوری روز GIS برای سامان دادن به 
کنترل و تایید درخواست های طرح تفصیلی عنوان کرد و بیان داشت: این 
ســامانه با همکاری مدیریت طرح های تفصیلی و نقشه برداری معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری توسط سازمان فاوا تهیه شده و هم اکنون 
مراحل عملیاتی آن در شهرداری طی می شود. شایان ذکر است که طرح 

تفصیلی دارای سه مؤلفه و رکن اصلی شامل شبکه معابر، کاربری اراضی، ارتفاعات و ضوابط شهرسازی است که به عنوان 
سند قانونی توسعه فضایی- کالبدی شهر قابل استفاده است.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری خبرداد:

راه اندازی سامانه مدیریت درخواست های طرح تفصیلی

مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش اظهار داشت: از سال 72 شهر 
اصفهان مجهز به سیستم های هوشمند شد. احمدرضا طحانیان  با اشاره 
به اینکه شهر اصفهان با داشــتن کارشناسان خبره، تمام سیستم های 
شهری کنترل ترافیک را به خوبی نگهداری می کند، گفت: درحال حاضر 
۱۴ هزار چراغ راهنمایی در بیش از 500 تقاطع شهر اصفهان نصب شده 
که ایمنی را به شهر و شــهروندان هدیه کرده است. مدیرعامل شرکت 
مهندسی نیک اندیش یادآور شد: با اقدامات انجام شده، تمام چراغ های 
راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان، LED وتمام تابلوهای هشداردهنده 
بهینه سازی شده است. وی از نظام آدرس دهی و نصب تابلوها به عنوان 
یکی از دغدغه های شهرها یاد کرد و گفت: اگر نظام آدرس دهی خوب 

باشد، زمان سفر و آلودگی هوا کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش 
خبرداد:

بهینه سازی تابلوهای 
هشداردهنده 

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت هــای مردمی شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: یکی از مواردی که در شهرهای اسالمی به عنوان شاخصه ای 
از پیشرفت توسط کارشناسان مطرح می شود، فرهنگ مطالعه و سرانه 

مطالعه شهروندان و میزان عالقه آنها به کتابخوانی است.
مسعود مهدویان فر افزود: شهر اصفهان بیشترین تعداد و سرانه خّیرین 

را در کشور دارد.
وی گفت: احداث کتابخانه ها و اهدای کتاب از جمله مواردی است که 

می تواند در ارتقای فرهنگ کتابخوانی شهروندان موثر باشد.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت هــای مردمی شــهرداری اصفهان 
تاکیدکرد: هدف اصلی این اســت که دسترســی به کتاب برای همه 

جویندگان علم و دانش فراهم شود.

مدیر امور مشارکت های مردمی شهرداری 
می گوید اصفهان بیشترین تعداد 

»خیرین« را دارد؛

شهر »خّیر«ها

سومین جلسه شورای اسالمی شهر در یک نگاه
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ایرنا: نخستین دستگاه چاپ در ایران در دوران صفویه و در منطقه جلفای اصفهان توسط کشیشان ارمنی 
راه اندازی شد و اولین کتاب ها نیز در این منطقه و توسط پیشوای مذهبی کلیسای وانک به چاپ رسید.

دبیر پانزدهمین اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان امام 
حســین)ع( گفت: پانزدهمین اجالس بین المللی تجلیل از 

پیرغالمان امام حسین)ع( از در اصفهان برگزار می شود.
مهدی دهقان ضمن اشاره به این موضوع اظهار داشت: دوره 
پانزدهم اجالس بین المللی تجلیــل از خادمان و پیرغالمان 
حسینی، از 2۱ تا 2۴ شهریور در شهر اصفهان برگزار می شود.

دبیر اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان امام حسین)ع( 

افزود: در این اجالس بیش از هزار مداح از سراسر کشور حضور 
دارند تا از ۱0۳ مداح که متوســط ســن آنها ۸۳ سال است، 

تجلیل به عمل آید.
دهقان با بیان اینکه در کنار این اجالس بین المللی دو نشست 
علمی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: نخستین نشست در 
ارتباط با رفع خرافات درخصوص سینه زنی و عزاداری سنتی 
و اصالح شعر و نشســت دوم در مورد ادیان آسمانی است که 

نمایندگانی از کلیمی ها، مســیحی ها، زرتشــتی ها و ارامنه 
حضور دارند.

وی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه در سالن کوثر شهر اصفهان 
برگزار می شود، تصریح کرد: مراسم افتتاحیه روز 22 شهریور 
و مراسم اختتامیه نیز فردای آن روز)2۳شهریور( در مسجد 
جامع اصفهان با حضور ۱5 هزار نفر از مردم این شهر برگزار 
می شــود. دبیر اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان امام 
حســین)ع( ابراز داشــت: یکی از مراســمات ویژه، تقدیم 
پرچم حضرت ابوالفضل)ع( به آســتان امامزاده علی بن امام 
 محمد باقر)ع( است که با حضور باشکوه مردم کاشان برگزار 

می شود.    

پانزدهمین اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان امام حسین)ع( 
برگزار می شود

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:
چهاردهمین نمایشگاه مدرسه طبیعت 

»چارباغ«
محل: گالری نقش خانه حوزه هنری

زمان: تا ۱۴ شهریور
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امام محمد باقر علیه السالم:
هرکه قصد  کارخیری کند زود آن را  انجام دهد ، زیرا در هر چیز که 

تاخیر افتد شیطان درآن مهلتی یابد.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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2. کارهای بزرگی انجام دهید
»نلسون ماندال« گفته است: »من بر این باورم که 
شجاعت به معنای فقدان ترس نیست؛ بلکه غلبه 
بر آن است. فرد شجاع کسی نیســت که ترس را 
احســاس نکند، بلکه کسی اســت که بر آن فائق 

بیاید.«
تماس تلفنی ای که از آن می ترسید، دقیقا همان 

تماس تلفنی ای است که باید بگیرید.
سوالی که از پرسیدن آن هراس دارید، دقیقا همان 

سوالی است که باید بپرسید.
مکالمــه ای که از آن مــی ترســید، دقیقا همان 

مکالمه ای است که باید انجام دهید.
همیــن االن فهرســتی از افرادی بنویســید که 
می ترســید یا خجالت می کشــید با آنها صحبت 
کنید. آدم های بزرگ، آنهایی که هنوز احســاس 
می کنید آمادگی صحبت کــردن با آنها را ندارید؛ 
همان ترســناک ها. این بخش ســاده ماجراست. 
قسمت ســخت اما رضایت بخش، پس از این کار 
حاصل می شود. تلفن را بردارید، در بزنید، نزد آن 

افراد بروید و به خواسته هایتان برسید.
3. با ترس هایتان مقابله کنید

همه ما ترس هایی داریم و من هــم از این قاعده 
مستثنی نیســتم، اما وقتی که دقیقا ترس هایم را 
مشخص کنم و از خودم بپرسم که »بدترین اتفاقی 
که ممکن اســت رخ دهد، چیســت؟«، احساس 
ترس کمتری خواهم داشــت. در واقعیت، بدترین 
 اتفاق ممکن این است که شاید احساس خجالت یا 
بی ارزشی داشته باشم و این اتفاق آنقدرها هم بد 
نیست که بخواهم قید به دست آوردن خواسته هایم 
را بزنم. زمانی که از امتحان کردن کاری می ترسید، 
بهترین راه حل این اســت که شــجاع باشــید و 
ترس هایتان را برای یک دوست یا مشاور بازگویی 

کنید.
4. از پاسخ های منفی درس بگیرید

در هر مرحله از کســب و کارتان ممکن اســت با 
پاســخ های منفی مواجه شــوید، اما با استفاده از 
 تکنیک های زیر می توانید از این پاســخ ها درس 
بگیرید.قبل از اینکه جوابی بدهید، به دقت گوش 
کنید. در حالت تدافعی قرار نگیرید، نفس عمیقی 
بکشید و اجازه دهید طرف مقابل حرفش را به پایان 
برساند. از خودتان بپرسید که آیا دلیل او منطقی 
است؟ شــاید اگر فقط کمی اطالعات بیشتر ارائه 
کنید، بتوانید اعتماد طرف مقابل را جلب کنید و از 

او پاسخ مثبت بگیرید.
سوال را با سوال پاسخ دهید. به دقت گوش دهید 
و پاسخ منفی مشتریان را با یک سوال پاسخ دهید. 
این روش یکــی از کارآمدترین روش های ممکن 
 برای کاهــش ابهامات موجــود در فرآیند فروش

 است.

مهارت زندگی

 عادت های  رو به رو شدن 
و پذیرش پاسخ منفی)2(

یادداشت

ندا شاه نوری فرقی نمی کند که یک خاطره خوب باشد یا بد، 
سوال اصلی این اســت که با خاطره ها چه کار 
باید کرد؟ می گویم فرقی نمی کند چون بعد از گذر سال ها و رخ دادن 
اتفاق های کوچک و بزرگ، بعضی از این خاطرات شــاد، اشک آدم را 
درمی آورند و خاطرات تلخ امروز به لطیفه های فردا تبدیل می شوند. 
رسم روزگار است و کاری هم نمی شود کرد. نکته در همین باقی ماندن 
خاطرات است. وقتی که سعی می کنیم آنها را فراموش کنیم، وقتی که 
داریم کارهایی انجام می دهیم که حواسمان را پرت کند، وقتی که توی 
خودمان می خزیم یا خودمان را قاطی جمعیت گم می کنیم می دانیم 
که همه این تــالش ها برای فراموش کردن کدام خاطره اســت و این 
پرتنش ترین بخش ماجراست. واقعیت این است که بعضی از خاطرات 
در برابر فراموش شدن مقاومت می کنند. خاطره های سمجی که مثل 
یک لکه بزرگ روغــن روی لباس نو ما می افتنــد و هیچ جوری پاک 
نمی شوند. هر شوینده ای را که رویشان امتحان کنی، خودشان را بیشتر 

پخش پارچه می کننــد و با یک لبخند موذیانه به چشــم های ما زل 
می زنند. نمی دانم شام و ناهار یک خاطره چیســت! اما مطمئنم که 
غذاهای پرقوتی می خورند چون بعضی از آنها خیلی بزرگ می شوند. 
خود من خاطره ای قد یک فیل بزرگ عاج دار دیده ام که وســط اتاق 
نشیمن ایستاده بود و هربار که خودش را تکان می داد همه چیز را به هم 
می ریخت. آنقدر بزرگ بود که همه آدم های اتاق به جای دیدن هم، 
دیدن تلویزیون، دیدن آسمان از پنجره فقط و فقط به خاطره زل زده 
بودند و اگر کسی حرفی هم می زد درباره همین فیل خاطره بود. وضع 
عجیبی بود که زندگیشان را مختل می کرد، اما انگار کاری از دستشان 
بر نمی آمد. خاطره خیال تکان خوردن از جایش را نداشــت و آنها هم 
نمی دانستند که باید با این فیل خاطره چه کار کنند؟ باید او را از خانه 
بیرون ببرند یا اگر این کار را بکنند به خیانت به خاطرات متهم می شوند؟

باغ 
کاغذی

»شکست تنهایی؛ یکصد بحث کوتاه در موضوع نماز ویژه ائمه               
جماعات مدارس دوره دوم متوسطه« اثر»حامد تقی راد«  بوده 

که موسسه »ستاد اقامه نماز« آن را چاپ کرده است.
دربخشــی از مقدمه این کتاب آمده اســت:» آنچه پیش رو 
دارید  برنامه ای درباره نماز اســت که بر پایه آیات و روایات 
نوشته شده است. در این کتاب سعی شده عالوه بر کوتاه بودن 
درس ها، مطالب آن جذابیت و زیبایی خاصی برای جوانان و 
نوجوان داشته باشد؛ بنابراین از تشبیهات و مثال های گوناگون 
ومسابقات و بیان داستان هایی کوتاه و جذاب و مرتبط با روح 

نمازاستفاده شده است.  نویسنده دراین کتاب تالش کرده که 
با زبانی ساده و گویا با مخاطب خود ارتباط برقرار کرده است 
که با نگاهی گذار به کتاب می تــوان دریافت در هدف خود تا 
حد زیادی موفق بوده است و توانســته به بسیاری از پرسش 
های جوانان درباره نماز با شیوه کاربردی پاسخ دهد و آنها را 
به انس با نماز و اهمیت این فریضه مهم الهی آشنا کند. در این 
کتاب عالوه برشناخت روح نماز یعنی ارتباط حقیقی عاشق 
و معشوق و با قدرت و اســتحکام بخشی و پیروزمندی مافوق 

تصور نماز، آشنا خواهید شد.

شکست تنهایی خاطره ها

دیوانه وار ترین بازی ها در شهربازی های دنیا)5(
دانستنی ها

یک عاشقانه آرام
حافظه، برای عتیقه کردن عشق نیست، برای 
زنده نگه داشتن عشق است. اگر پرنده را به قفس 
بیندازی، مثل این است که پرنده را قاب گرفته 
باشــی. پرنده  قاب گرفته، فقط تصور باطلی از 
پرنده است. عشق، در قاب یادها، پرنده   ای است 
در قفس. منت آب و دانه بر سر او مگذار و امنیت 
و رفاه را به رخ او نکش.عشق، طالب حضور است 

و پرواز، نه امنیت و قاب.

»یک عاشقانه آرام«
»نادر ابراهیمی«

۸- ترن هوایی کینگدا کا - آمریکاحرف حساب
در نیوجرســی آمریکا، بلندترین رولر کوستر دنیا میزبان 
شماست. کینگدا کا )Kingda Ka( دومین رولر کوستر 
جهان است که نزدیک به ۱۴۰ متر طول و ۲۰۶ کیلومتر 
بر ساعت سرعت دارد. بوق کینگدا کا پس از هر بار حرکت 
به صدا در می آمد که به علت شکایت اهالی منطقه، حاال 
فقط وقتی که دستگاه پس از وقفه ای طوالنی دوباره شروع 
به کار می کند، صدای این بوق طنین انداز می شود. رولر 
 کوستر کینگدا کا در دومین شعبه شهربازی سیکس فلگز

 )Six Flags(، در نیوجرسی قرار دارد.
در سال ۲۰۰۵ اشتباهی در سیستم فنی این رولر کوستر رخ 
داد که سبب جرقه های بسیار و نهایتا از کار افتادن دستگاه 
شد. بعد از این اتفاق دســتگاه به مدت دو ماه تعطیل شد. 
همچنین در ســال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ دستگاه به علت 

برخورد صاعقه و طوفان به مدت چند ماه از حرکت ایستاد.
۹- تاپ تریل درگستر- آمریکا

پیش از آنکه »کینگدا کا« در نیوجرســی و »ترن فرموال 

 روســا« در ابوظبی قد علــم کنند، تاپ تریل درگســتر 
)Top Thrill Dragster( در شــهربازی سیدر پوینت 
)Cider Point(، سریع ترین و مرتفع ترین رولر کوستر 
در جهان بود. با ۱۲۱ متر ارتفاع و ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت 
ســرعت در همان اول کار توانســت رکورد مرتفع ترین و 
سریع ترین رولر کوســتر دنیا را به دست آورد. هر چند که 
هیچ کدام از این دو رکورد جهانی دیری نپاییدند و کینگدا 
 کا و فرموال روســا هریک به ترتیب عناویــن بلند ترین و 

سریع ترین ها را از آن خود کردند.
در ســال ۲۰۰۴ یکی از کابل های فلزی دستگاه جدا شد 
و قطعات فلزی اش ۴ نفر را مجروح کرد که در ایســتگاه 
کمک های اولیه پارک به آنها رسیدگی شد؛ همچنین در 
سال ۲۰۱۶ کابل راه اندازی دستگاه جدا و جراحات جزئی 

به دو نفر وارد کرد.
تا به حال سانحه خیلی شــدیدی در تاپ تریل رخ نداده 
 اســت، پس زیاد هم نگران نباشــید و از ســواری لذت 

ببرید.
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