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بالتکلیفی شهرداری اصفهان، صدای اعضای شورای شهر را در آورد؛

 
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

صفحه8

شناسایی و دستگیری باند حمل و توزیع مواد مخدر در اصفهان

پروژه میدان امام علــی )ع( با هدف احیای بافت تاریخی شــهر در ۳ فاز 
طراحی شده که در ســال های گذشــته فاز یک و ۲ آن تکمیل و اکنون 
عملیات اجرایی فاز سوم این ابرپروژه در دست اجراست.این طرح یکی از منحصر 
به فردترین پروژه های شهری است که با اجرای آن قلب شهر دگرگون می شود.

مهدی رضایی، مدیر پروژه میدان امام علی )ع( در این باره اظهار کرد: در ســال 
جاری ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای طرح احیای میدان امام علی )ع( ...

حمایت فوالد مبارکه از تولید داخل و 
بومی سازی

اصفهان؛پیشرو در تبدیل خانه های 
تاریخی به مجموعه های گردشگری

طلب ۱۲۰ میلیاردی بیمارستان الزهرا)س( 
اصفهان از تامین اجتماعی

8

هدف سپاهان، قهرمانی است

حکمیکهنمیرسد
11

ادامه در صفحه11

با تخصیص 18 میلیارد تومان؛ 

میدانامامعلی)ع(احیامیشود
4

10

استاد تاریخ دانشگاه  در نشست اصفهان شناسی ازفراموشی
 هویت نصف جهان خبرداد:

آخـریننفس

11

شرکت توزیع  برق شهرستان اصفهان

قابل توجه هیئت های مذهبی ، به هنگام برپایی چادرها و خیمه های عزاداری اهل بیت )ع( 
 الزم است حریم شبکه های برق را مدنظر داشته باشیم. این فاصله یا حریم به طور متوسط

 3 متر می باشد.

3

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

توزیع اقالم سهمیه ای در تکایا و هیئت های مذهبی مجوزدار

3

                              مهدی زرگر / زاینده رود



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2245 | دوشنبه 3 مهر 1396 | 4 محرم 1439

انجام عملیات ترکیبی در رزمایش امنیتی محرم
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه رزمایش محرم 
عنوان داشــت: در رزمایش امنیتی محرم، عملیات ترکیبی با حضور یگان های پهپادی و 

موشکی و توپخانه و هوانیروز و زرهی با موفقیت انجام شد.

يادداشت

پارلمان

تسنیم: قاسم احمدی الشکی، نماینده مردم چالوس در 
مجلس شورای اسالمی روز گذشته در نطق میان دستور 
خود در صحن علنی مجلس  با اشاره به حضور و سخنان 
رییس جمهور در یکی از مدارس تهران به مناسبت آغاز 
سال تحصیلی جدید، گفت: آقای رییس جمهور! شما در 
سخنان خود به مسائل مهم و مشکالت آموزش و پرورش 
نپرداختید. ســقوط آموزش و پرورش سقوط یک ملت 
اســت. نادیده گرفتن معلم به عنوان رکن اصلی تعلیم و 
تربیت سقوط یک کشــور است.احمدی الشکی تصریح 
کرد: آقای رییس جمهور! معلمــان را دریابید، معوقات 
معلمان را بپردازید و  به بودجه آموزش و پرورش توجه 

جدی کنید.
نماینده مــردم چالوس در مجلــس در پایان نطق خود 
خطاب به جبــار کوچکی نژاد، رییــس هیئت تحقیق و 
تفحص از صنــدوق ذخیره فرهنگیــان و محمد مهدی 
زاهدی، گفت: کار تحقیق و تفحــص این هیئت به درازا 
کشیده است و یک میلیون معلم نگران و منتظر نتیجه 
تفحص شما هســتند تا بدانند چه بالیی بر سر صندوق 
و بانک سرمایه آمده اســت، لطفا درنگ نکنید و نتیجه 

تفحص را به معلمان و مردم اعالم کنید.

علیرضا ســلیمی، نماینده مردم محــالت طی تذکری 
شفاهی گفت: بنا بر اظهارات موگرینی، ایران و هیچ یک 
از طرف های ۱+۵ نسبت به روند اجرای برجام اعتراضی 
نداشته اند؛ این در حالی اســت که با توجه به اظهارات 
صریح مقام معظم رهبری و محمــد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان، آمریکا برجام را نقض کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت خارجه باید روشن کند که آیا با 
وجود این موارد از نقض برجام ایران اعتراض داشته است 
یا خیر، ادامه داد: همه مســئوالن ما به صورت منسجم 
در برابر ظلم مقاومت کرده و می کنند، اما در اصل قضیه 
نقض برجام که برای همه روشن است باید پاسخ روشنی 

درباره اظهارات موگرینی داده شود.
ســلیمی تصریح کرد: ما در مجلس قانون اقدام متقابل 
ایران در اجرای برجام را تصویب کرده ایم، اما چرا به این 

قانون مصوب مجلس عمل نمی شود؟
علی مطهری، نایب رییس مجلس شــورای اسالمی در 
پاســخ به این تذکر گفت: ما از وزارت خارجه و هیئت 
نظارت بر اجــرای برجام می خواهیم پاســخ دهند که 
 آیا ایران اعتراضی به روند اجرای برجام داشــته است 

یا خیر.

نماينده مردم چالوس در مجلس :

آقای رییس جمهور! معلمان را 
در یابید

نماينده مردم محالت در مجلس:

وزارت خارجه درباره سخنان 
موگرینی به مجلس توضیح دهد

ريیس مجلس: 

 لحن موهن ترامپ
نمایش کاباره وار است

فعال سیاسی اصولگرا : 

رییسی، جایگاه رهبری 
اصولگرایان را ندارد

باشــگاه خبرنگاران : علی الریجانــی، رییس مجلس 
شورای اسالمی در نطق پیش از دســتور جلسه علنی 
روز گذشــته با بیان اینکه سخنان روشــنگرانه رییس 
جمهور کشــورمان در ســازمان ملل، پاســخ روشنی 
به ســخنان پوچ ترامپ بود گفت: آقای ترامپ! شــما 
ظاهــرا نیم قــرن از حــوادث دنیــا عقب هســتید، 
چرا که بیش از 70 درصــد مــردم در انتخابات ایران 
 شــرکت کردند و شــما ایــران را کشــوری دیکتاتور

 می خوانید.
الریجانی گفت: ترامپ ادعا کرده که ایران از تروریسم 
در منطقه حمایت می کند که به نظر می رسد مسئوالن 

آمریکا دچار وارونگی ذهنی شده اند؟ 
الریجانی تصریح کرد: اینکه توافق هسته ای با یران برای 
آمریکا خجالت آور است به ما ربطی ندارد، برجام معاهده 
بین المللی است که شورای امنیت آن را تایید کرده، اما 

آمریکا نسبت به آن بدعهدی کرده است.
وی افزود: لحن موهــن ترامپ در تــراز نمایش کاباره 
وار اســت، بهتر بود ترامپ به جای سخنان سبکسرانه، 
 نســبت به نســل کشــی در میانمار تصمیم درستی

 می گرفت.

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا ، درباره اینکه 
آیا رییسی می تواند به عنوان محور فعالیت های سیاسی 
اصولگرایان در آینده مطرح شود، گفت: از ابتدا در جریان 
بحث های سیاسی گروه های اصولگرا در این مسئله به 
قطعیت رسیدیم که جریان اصولگرایی دارای دو رهبری 
نیست. اینکه فکر کنیم یک رهبری، مقام معظم رهبری 

است و یک رهبری جریان سیاسی داریم، اشتباه است.
کنعانی مقــدم با بیان اینکــه در زمینــه کادر رهبری 
سیاسی، جریان اصولگرایی باید به این نکته بپردازد که 
کادری باشد که بتواند همه طیف های مختلف سیاسی 
اصولگرایی را در خود جای دهد و کســانی باشــند که 
بتوانند از عهده ساختار و سازمان سیاسی برآیند، افزود: 
نباید به دنبال رهبر درســت کردن بــرای اصولگرایان 
باشیم؛ بنابراین یک رهبر داریم که مقام معظم رهبری 

است و ایشان را رهبر تفکر اصولگرایی می دانیم.
این فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: رییسی و دوستانش 
می تواننــد در کادر رهبری جریــان اصولگرایی نقش 
ایفا کنند، اما در مــورد اینکه بخواهنــد رهبر جریان 
 اصولگرایی باشــند باید بگویم چنین جایگاهی را در او

 نمی بینم.

يادداشت

 دیدار وزرای خارجه
 ایران، عمان و هند در نیویورک

وزرای خارجه ایران، عمان و هند در دیداری سه جانبه در نیویورک 
راه های گســترش همکاری ها به ویژه در زمینه انرژی را بررســی 
کردند. به گزارش جام جم آنالین، در این دیدار در خصوص مسائل 

منطقه ای و بین المللی نیز تبادل نظر شد.

عکس نوشت

جریان هاواکنشدیدگاه

بین الملل

 شهر »بندر« افغانستان
 به تصرف طالبان در آمد

تسنیم: گروه طالبان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که مقر 
فرمانداری و فرماندهی پلیس شهرستان بندر در والیت 

»فاریاب« افغانستان توسط این گروه سقوط کرده است.
طالبان اعالم کرد که این گروه بــه فرمانداری و کمربند 
امنیتی شهرســتان بندر در والیت فاریــاب حمله کرده 
است.بر اســاس این بیانیه، مرکز فرمانداری و فرماندهی 
پلیس و پاسگاه های امنیتی شهرســتان بندر به کنترل 
طالبان درآمده است.هفته قبل نیز طالبان با حمله به این 
شهرســتان، بازار بندر و تعدادی از پاسگاه های امنیتی را 
تصرف کرده بودند.اخیرا مقامات محلی از غفلت مقامات 
والیتی ابراز نگرانی کرده اند و درباره سقوط  این شهرستان 
پیش از این نیز هشــدار داده بودند.روز شنبه نیز کاروانی 
شامل ۱00 دســتگاه خودروی زرهی و تدارکاتی ارتش 
که راهی والیت »فاریاب« بودند، در شهرستان »خواجه 

سبزپوش« هدف کمین طالبان قرار گرفت.

توطئه وزرای دولت انگلیس 
علیه »ترزا می«

فارس: تعداد هم حزبی های مخالف »ترزا می« نخست وزیر 
انگلیس طی 3 ماه گذشته یعنی بعد از برگزاری انتخابات 
زودتر از موعد در این کشور، افزایش یافته است.روزنامه 
ساندی تایمز نوشت، برخی اخبار مبنی بر آن است که بعد 
از عملکرد نامناسب دولت در آتش سوزی برج گرنفل لندن 
که جان ده ها نفر را گرفت، مخالفت ها با رهبری ترزا می 
افزایش یافت؛همچنین اختالف جمعی از هم حزبی های 
ترزا می در موضوع برگزیت)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( 
است که طی بیش از یک سال گذشته هیچ پیشرفتی در 
مذاکرات میان بریتانیا و اتحادیه اروپا حاصل نشده است. 

ساندی تایمز افزود: 4 تن از وزرای ارشد کابینه خانم می 
برای جایگزینی اش تالش می کنند. بوریس جانسون، وزیر 
خارجه، فیلیپ هاموند وزیر دارایی، دیوید دیویس وزیر 
برگزیت و امبر راد وزیر کشــور در توطئه جایگزینی ترزا 
می دخیل هستند. بر اساس قانون انگلیس، اگر 48 نفر از 
اعضای حزب طی نامه ای به رییس پس نشینان حزب در 
پارلمان خواستار برگزاری انتخابات برای جایگزینی رهبر 
حزب شوند، انتخابات درون حزبی برای تغییر رهبر صورت 
خواهد گرفت. یک فرد نزدیک به دیویــد دیویس وزیر 
برگزیت گفت که نزدیک ۵0 نماینده محافظه کار خواستار 
کناره گیری ترزا می از رهبری این حزب و جایگزینی وی با 

وزیر برگزیت هستند.

بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای 
کوچکی با محوریت قومیت های مختلف در غرب آسیا پدیدار 
شدند، اما تنها قومی که نتوانستند یک کشور را به نام خود ایجاد 
کنند کردها بودند؛ بر این اساس از همان زمان کردها نیز به دنبال 

استقالل بوده اند.
بدون شک ایجاد کشور های کوچک قومیتی، توطئه انگلستان 
بود تا بتواند سیاست اختالف افکنی خود را بهتر پیش ببرد؛ چرا 
که مطمئنا کنترل کشور های کوچک برای استعمارگران بسیار 

راحت تر از کنترل کشور های وسیع است.
دلیل این موضوع هم روشن است ، زیرا یکی از عوامل ایجاد قدرت 
برای یک کشور، موقعیت جغرافیایی و یا همان ژئوپولیتیک آن 
است. با این وجود اما چرایی اینکه در  زمان بعد از جنگ جهانی،چرا 
انگلستانی ها به کرد ها کمکی همه جانبه برای استقالل نکرده اند و 
حتی در حال حاضر هم که آنها با روشی دیپلماتیک به دنبال تحقق 
آرزوی دیرینه خود هســتند با این کار مخالفت می کنند، شاید 
همین باشد که این کار نیز در راستای حفظ تنش برای استفاد در 
جهت ایجاد اختالف و حکومت بر اوضاع باشد؛ چرا که کردها در 
چند کشور همسایه )ایران- ترکیه- عراق- سوریه( پخش هستند 
و بدون شک انسان هایی که دنبال ایجاد کردستان آزاد هستند 

می توانند همه این کشور ها را با دردسر مواجه سازند.

ایران و ترکیه به طور کامال جدی سال هاست که در حال مبارزه 
با گروه های کردی هستند؛ البته که بسیاری از آنها به روش های 
مســالمت آمیز اعتقادی ندارند و در این راه متوسل به راه های 
خشن و بعضا با ماهیت تروریستی می شوند. با این وجود رهبران 
کرد این بار می خواهند عالوه بر آمادگی برای مبارزه مسلحانه ، 
این کار را از طریق دیپلماتیک نیز پیش ببرند و در این راستا آنها 
امروز همه پرسی برگزار می کنند تا نظر مردم کرد راجع به اعالم 

استقالل اقلیم کردستان از عراق را اعالم کنند.
هرچند که به نظر می رسد قبل از برگزاری هرگونه همه پرسی 
و اعالم نتایجی، پاسخ کردها به تشــکیل کشور مستقل کرد، 
کامال مثبت خواهد بود؛ چرا که سال هاســت آنها فکر می کنند 
 در مقایسه با دیگر کشــورهای جدید منطقه، سرشان بی کاله

 مانده است.
آنچه در این میان و به طور خاص برای ایران و ترکیه  حائز اهمیت 
بوده این اســت که در صورت تحقق این استقالل ، دردسرهای 
گذشته برای مبارزه با گروهای کرد، صدها برابر افزایش خواهد 
داشت و این به معنای تنش است؛ تنشــی که می تواند موجب 
جنگ داخلی و جدا شدن بخشی از این دو کشور شود که چنین 
اتفاقی می تواند آغاز دومینوی تجزیه همه کشورهای منطقه باشد.

کردها برای رسیدن به استقالل سال ها مبارزه کرده اند، در چند 

مقطع از تاریخ معاصر منطقه، آنها فرصت هایی برای رسیدن به 
این هدف داشته اند؛آنها در زمان وقوع انقالب اسالمی در ایران و با 
استفاده از این فرصت که در اوایل انقالب حکومت مرکزی در ایران 
آنچنان که باید و شاید قوی نبود و درگیرودار مشکالت فراوانی بود، 
این تالش را شدت بخشیدند، اما به موفقیتی دست پیدا نکردند.
البته شاید یکی از دالیل عدم موفقیت آنها چند تکه بودن ملت کرد 

در چندین کشور است.
آنها سال ها توسط صدام اذیت و آزارهای فراوانی را تحمل کرده و 
در سال های اخیر هم کردهای سوریه توسط داعش خونشان در 
شیشه شد. با این وجود کردهای ایران در مقایسه با کردهای دیگر 
 از لحاظ کیفیت زندگی و امنیت ،ســطح بهتری را دارا هستند؛
با این وجود آنها حتی در ایران هم با مشــکالت فراوانی دست 
و پنجه نرم می کنند و همچون بســیاری از مرزنشینان ایران از 
وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و حواشی پیش آمده 

پیرامون کولبران کرد را می توان به عنوان شاهد این مدعا آورد.
آنچه مشخص است همه دولت های ایران در چهار دهه گذشته 
 آنگونه که باید و شاید به مناطق مرزی ایران و خصوصا کردهای 

مرز نشین توجه شایسته ای نکرده اند .
همه این مشکالت را که در کنار هم بگذاریم به سادگی متوجه این 
موضوع خواهیم شد که توجیه کردن استقالل برای کردها از سوی 

رهبران کرد و پذیرش آن از سوی مردم این قوم قابل قبول است.
در حقیقت سال ها پیش هم به راحتی می شد که چنین روزی 
را پیش بینی کرد که کردها دوباره فرصتی برای تحقق آرزویشان 
خواهند یافت و احتماال در این نوبت و با استفاده از تجربیاتی که 
در این راه کسب کرده اند عملکردی از خود نشان خواهند داد که 

تا آنها را بهتر و مطمئن تر به این آرزو برساند.
با این حال آنچه مشخص است کردها طی دهه های اخیر زجرهای 
فراوانی را متحمل شده اند و بدون شک شایستگی آنها که یکی از 
اصیل ترین قوم های ایرانی  االصل هستند، چنین نبوده و نیست.

آنها به دنبال کسب حقوقی هستند که زندگی در خور خودشان 
را داشته باشند و مطمئنا از نظر اشتراکات قومی و مذهبی، ایران 
در قبال کیفیت زندگی این قوم در هر کجا از جهان که باشــند 

مسئولیتی تاریخی، انسانی و مذهبی دارد.
اما حال و در وضعیت فعلی غرب آســیا ، سوالی که مطرح است 
این اســت که چگونه می توان کردها را راضی کرد تا از استقالل 

صرف نظر کنند.
آیا باید به آنها این وعده را داد که این استقالل را به آینده موکول 

کنند؟یا امتیازاتی را از دولت عراق برای آنها در نظر گرفت؟
پاسخ به این سواالت در شرایطی که کردها یکی از تاریخی ترین 
موقعیت ها را برای دستیابی به استقالل دارند بسیار سخت است؛ 
چرا که به نظر می رسد آنها نمی خواهند این موقعیت را از دست 
بدهند و حاضرند که برای این موضوع هرکاری بکنند و در همین 
رابطه مسعود بارزانی گفته است که »بیایید مارا نابود کنید« و 
بر این موضع باید این را هم اضافه کرد که اسرائیل و به طور کل 
صهیونیست ها نیز از این همه پرسی حمایت می کنند تا منطقه را 

بهتر به آشوب بکشانند.
در این چارچوب شاید بتوان گفت که اینها همه می تواند عالئم 

وقوع یک جنگ بزرگ باشد.

 بر اساس زمان بندی اعالم شده از سوی اقلیم کردستان عراق، همه پرسی استقالل اين اقلیم
 از  امروز آغاز می شود.

»تونی بلینکن« معاون مشاور امنیت ملی »باراک اوباما« رییس جمهور 
سابق آمریکا تاکید کرد که ایران به برجام پایبند است و ادامه داد که تهران 
به هیچ عنوان با محدودیت های دائمی بر برنامه هســته ای خود موافقت 
نمی کند. وی گفت:با وجود پایبندی ایران به برجام، دولت ترامپ از زمان 
آغاز به کار خود در اوایل سال جاری میالدی، در تالش برای عقب نشینی 
از این توافق هسته ای میان ایران و ۱ + ۵ )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، 
چین به عالوه آلمان( است. مقامات دولت ترامپ خواستار مذاکره مجدد 
درباره توافق هستند تا محدودیت های اعمال شده بر برنامه هسته ای ایران 
را دائمی کنند.بلینکن که در مذاکرات هسته ای ایران و ۱ + ۵ دخیل بود، 
می گوید: »ایران هرگز این محدودیت های دائمی را نمی پذیرد و در حقیقت 
زمانی که دولت )جرج دابلیو( بوش )رییس جمهور اسبق آمریکا( چشم انداز 
مذاکره این چنینی با ایران را روی میز گذاشت، متوجه شد که ایران برای 

همیشه محدودیت ها را نمی پذیرد.«

مشاور امنیت ملی اوباما: 

ایران هرگز محدودیت  
دائمی را نمی پذیرد

به گزارش ایرنا از تارنمای »تگزاس تریبیون«؛ سوزان رایس، سفیر پیشین 
آمریکا در سازمان ملل متحد و مشاور پیشین »باراک اوباما« رییس جمهوری 
آمریکا قاطعانه از توافق هسته ای ســال 20۱۵ دفاع کرد و گفت: خروج از 
توافق، آمریکا را منزوی می کند و مانع دستیابی ایران به سالح هسته ای 
نخواهد شد. وی در گفت وگو با »ایندرا الکشمنن« ستون نویس روزنامه 
آمریکایی» بوستون گلوب« هشدار داد که خروج از توافق به شکل غیرقابل 
باوری مخرب خواهد بود. رایس که در »فستیوال تگزاس تریبیون« در شهر 
استن ایالت تگزاس آمریکا سخنرانی می کرد، اظهار داشت: این توافق قوی و 

موثر واقع شده و به نفع ماست و کنار گذاشتن آن منطقی نیست.
وی گفت )کنار گذاشتن توافق( به بازرسی های بین المللی پایان خواهد 
داد، اما فشارهای اقتصادی بر ایران باز نخواهند گشت زیرا دیگر کشورهای 
امضاکننده توافق خواستار ماندن در توافق هستند. در عین حال، آمریکا به 

دلیل مخالفت با خواسته های دیگر متحدانش، منزوی تر خواهد شد. 

 سفیر پیشین آمريکا در سازمان ملل متحد: 

خروج از توافق هسته ای 
»نهایت حماقت« است

کافه سیاست 

 تکذیب یک خبر 
در مورد فرمانده کل ارتش

ایرنا: روابط عمومی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: امیر 
سرلشکر سیدعبدالرحیم موســوی، فرمانده کل ارتش هیچگونه 
 صفحه شــخصی در فضــای مجازی و شــبکه هــای  اجتماعی

 ندارد.
با توجه به اینکه در برخی شــبکه های اجتماعــی، صفحاتی به 
نام فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران ســاخته شده و 
بعضا مطالبی به نقل از ایشــان در این صفحات منتشر می شود؛ 
این روابط عمومی ضمن تکذیب ارتباط صفحات ســاخته شده با 
فرمانده کل ارتش اعالم می کند: هرگونه خبر، اعالم موضع و اظهار 
نظر امیر سرلشکر موســوی صرفا از طریق خود ایشان، مصاحبه 
 با رســانه ها، ســخنگوی ارتش و یا روابط عمومی آجا مورد تایید

 است.
روابط عمومی ارتش همچنین از رسانه ها درخواست کرد تا اخبار، 
بیانیه ها و اظهار نظرهای رســمی فرماندهان و نیز اخبار سوانح، 
حوادث و موارد مشابه در ســطح نیروهای مسلح را از مسیر منابع 

رسمی دریافت و منتشر کنند.

جدیدترین دستاوردهای تجهیزاتی 
نزاجا رونمایی شد 

به گزارش تسنیم؛ جدیدترین دستاوردهای نیروی زمینی ارتش، 
صبح روز گذشته با حضور امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده 
نیروی زمینی ارتش و امیر سید مسعود زواره ای، رییس سازمان 
تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا در مرکز آموزش و پشــتیباتی 

شهید فالحی نزاجا رونمایی شدند.
این دستاوردها شــامل پروژه شــهید مرادی )حیدر 44( و پروژه 

حیدر 7 است.

اشتباه مجلس در احتساب آرا
نایب رییس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اشتباه صورت 
گرفته در احتساب آرای نمایندگان اعالم کرد که کلیات طرح بیمه 
موسسان و مدیران آموزشــگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مصوب 

تلقی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی نوبت صبح دیروز 
مجلس، طرح بیمه موسســان و مدیران آموزشــگاه های فنی و 
حرفه ای آزاد در دســتور کار قرار گرفت و پــس از بحث و تبادل 
نظر موافقــان و مخالفان، بــا ۱20 رای موافــق، ۵۱ رای مخالف 
و 7 رای ممتنــع از مجموع 240 نماینده حاضــر در صحن، رای 
نیــاورد؛ اما دقایقی بعد علــی مطهری، نایــب رییس مجلس که 
اداره بخش پایانی جلســه علنی را بر عهده دارد، اعالم کرد که در 
 احتساب آرا، اشــتباه صورت گرفته و این طرح تصویب شده تلقی 

می شود.

تجمع معترضان به انتخاب رشته 
کنکور مقابل مجلس

جمعی از معترضان به سازمان سنجش درباره انتخاب رشته کنکور 
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.

به گــزارش تســنیم؛  جمعــی از معترضــان به نتایــج انتخاب 
رشته آزمون سراســری )کنکور( صبح روز گذشــته همزمان با 
 برگزاری صحــن علنی مجلــس در مقابــل درب پارلمان تجمع

 کردند.
برخی از تجمــع کنندگان بــر این اعتقــاد بودند که ســازمان 
 ســنجش در کنکور، امتیازی برای فرزندان رزمندگان قائل نشده 

است.

 ایجاد دیوارهای بتنی 
در ضلع شرقی مجلس

ایســنا : در حالی که بیش از ســه ماه از حادثه تروریستی مجلس 
شورای اســالمی می گذرد، دیوارهای بتنی در ضلع شمال شرقی 

ساختمان بهارستان ایجاد شده است.
تردد خودروهای عادی در خیابان مردم در ضلع شــرقی مجلس 
شورای اســالمی مدتی اســت با محدودیت مواجه شده و به جز 
خودروهای مجلس و نماینــدگان و میهمانان، خودروهای عادی 
امکان عبور از این خیابان را که درهای ورودی و خروجی مجلس 

در آن تعبیه شده، ندارند.
همچنین در ایام تعطیالت ســه هفته ای پارلمان دیوارهای بتنی 
بلند در ورودی خیابان مجاهدیــن به خیابان مردم و همچنین در 
ابتدای خیابان مردم به ســمت مجاهدین ایجاد شــده و بین این 
 دیوارها یک ورودی برای عبور عابرین پیاده در نظر گرفته شــده

 است.
در حــال حاضــر دیوارهــای بتنــی جدیــد در ضلع شــمال 
 شــرق مجلس با بنرهای مناســبتی ایام محرم پوشــانده شده

 است.

منطقه در آستانه جنگی بزرگ؛

کردها را چگونه باید راضی کرد؟

سید رسول 
رضايی
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کافه اقتصاد

صادرات ۷۵ میلیون دالری خوراک دام به کشورهای آسیای میانه
طبق آمار گمرک ایران صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، طی ۵ سال گذشته 

با ۵۰ میلیون افزایش به ۷۵ میلیون دالر رسیده است.

پنج شرکت خارجی خواهان 
همکاری با ذوب آهن هستند

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفــت: بعد از 
برجام، همکاری ها شــکل جدی تری گرفت. به طوری 
که هم اکنون تنهــا در بخش تامین مالــی با ضمانت 
صادرات، پنج شرکت از اتریش، ایتالیا، هند و دو شرکت 
از آلمان خواهان همکاری با ذوب آهن اصفهان هستند و 
درخواست خرید محصوالتی چون چدن، شمش و سایر 

محصوالت را در این قالب دارند.
احمد صادقی با اشــاره به پروژه های در دســت اقدام 
شرکت ذوب آهن، اظهار داشت: در فاز اول برای اصالح 
ســاختار فنی، طرح های مرتبط با کاهش قیمت تمام 
شده و افزایش بهره وری شامل اصالح ضریب HMR در 
کنورترها، اجرای سیستم پرعیار سازی و تبدیل آن به 
گندله کوره بلند جهت شارژ به عنوان سنگ آهن درشت 
دانه در کوره بلند و اجرای پــروژه تزریق پودر زغال به 
کوره بلندهــا )PCI( مبتنی بر اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت موجود واحدها و ایجاد توازن در خطوط مختلف 

تولید، تعریف واقدام شده است.
وی ادامه داد: انجام این طرح ها ساالنه بالغ بر ۱۲ هزار 
میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد می کند. در فاز دوم نیز 
مطابق مطالعات انجام شده در قالب نقشه راه شرکت، 
ذوب آهن به تولید اقتصادی ۵ میلیون تن در ســال با 
در نظر گرفتن ایجاد تنوع و افزایــش ارزش افزوده در 

محصوالت تولیدی، دست می یابد.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان توضیــح داد: تولید ۳ 
میلیون و ۶۰۰ هــزار تن فوالد با انجام بهینه ســازی 
و تعمیــرات مــورد نیاز یکــی از اهــداف فعلی ذوب 
آهن اســت که در این راســتا برنامه تکمیل تعمیرات 
 اساسی کوره بلند شماره یک در حال پیگیری و انجام

می باشد. 

معاون خرید فوالد مبارکه گفت: حمایت از شرکت های سازنده داخلی 
و به طور کلی ارتقای دانش فنی کشــور از ابتدای بهره برداری، یکی از 

تعهدات فوالد مبارکه و در دستور کار این شرکت بوده است.
مهدی توالئیان اظهار داشــت: امروز فوالد مبارکه با جدیتی بیشتر از 
هر زمان دیگر، این آمادگی را دارد تا با مشــارکت شرکت های داخلی 
و دانش بنیــان برای تمامــی محصوالتی که تولید داخلــی ندارند، با 
بهره گیری از دانش روز دنیا شــرایطی فراهــم آورد تا محصول مورد 
نظر در داخل کشور تولید شــود. وی افزود: وقتی محصوالت داخلی و 
بومی سازی شده از استانداردهای الزم برخوردار باشند و از نظر کیفی 
آزمون های الزم را با موفقیت پشت ســر گذاشته باشند، فوالد مبارکه 
 این آمادگی را دارد تا محصول تولید شــده را با قراردادهای بلندمدت

 ۳ تا ۱۰ ساله خریداری و در خطوط تولید خود استفاده کند.

 معاون خرید فوالد مبارکه اعالم کرد:

حمایت فوالد مبارکه از 
تولید داخل و بومی سازی

سکه تمام بهار آزادی
11،990،000 ریال)طرح جدید(

6،340،000 ریالنیم سکه

3,540,000 ریالربع سکه

۲,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،۲05،500 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

اســتاندار اصفهان، با بیان اینکه هر ســال ۱۱۸ روستای استان تحت 
پوشش توسعه منظم قرار می گیرند، گفت: بر این اساس ۱۸ دهستان و 

۱۲۱ روستا برای تهیه نقشه توسعه در نظر گرفته شده است.
رســول زرگرپور بر تشــکیل کارگروه توسعه روســتایی و عشایری 
تاکید کرد و افزود: این کارگروه باید با قوت شــروع بــه فعالیت کند 
و اصلــی ترین وظیفه ایــن کارگروه تعیین ســهم اســتان از بودجه 
۱/۵ میلیــارد دالری بــرای توســعه روستاهاســت کــه در مجلس 
شــورای اســالمی به تصویب رســیده و در برنامه ششــم هرســال 
 ۱۱۸ روستای اســتان تحت پوشــش توســعه منظم قرار می گیرد.
اســتاندار اصفهان افــزود: امیدواریم تــا پایان برنامه ششــم تمامی 
 مناطق روســتایی مورد توجه این نوع حمایت برای اشــتغال پایدار

 قرار گیرد.

 استاندار اصفهان:

ساالنه ۱۱۸ روستای استان 
توسعه می یابند

ستاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان اعالم 
کرد: نمایشــگاه صنایع غذایی امسال، اولین نمایشــگاه در تاریخ 
نمایشگاه های استان اصفهان است که بیش از 4۳۰ مترمربع تبلیغات 
محیطی )بیلبورد (در سطح شهر و محورهای ورودی اصفهان برای 
اطالع رسانی آن اکران شده اســت.از دیگر اقدامات قابل توجه در 
اطالع رسانی به مخاطبین اصلی نمایشــگاه، چاپ و توزیع بیش از 

۳۰/۰۰۰ کارت بازدید رایگان ویژه متخصصین با همکاری و مشارکت 
سامانه ۱9۳ خوش در سطح شهر اصفهان و شهرستان های اطراف 
از جمله: مبارکه، خمینی شهر، رهنان، زرین شهر، نجف آباد ،شاهین 
شهر، بهارستان و درچه، در بین شرکت های پخش، نمایندگی ها، 
فروشــگاه های مواد غذایی و واحدهای صنفی مرتبط خواهد بود. 
ستاد برگزاری نمایشگاه همچنین اعالم کرده که با توجه به همزمانی 

تاریخ نمایشگاه با آغاز برداشت زعفران در استان های خراسان جنوبی 
و خراســان رضوی تمهیداتی در نظر گرفته شــده تا با هماهنگی 
شرکت زعفران ساگارت قائنات روزانه مقدار قابل توجهی گل تازه 
زعفران که در ساعات آغازین صبح برداشــت خواهد شد از طریق 
خطوط پروازی به نمایشگاه اصفهان ارسال و بازدیدکنندگان برای 
اولین بار بازکردن و لمس گل تازه زعفران را تجربه کنند؛ همچنین 

کارخانجات تولیدی و برندهای صاحب نام کشور برنامه های متنوعی 
برای رونمایی از محصــوالت جدید خود اعالم کــرده و با معرفی 
کاالهای جدید خود به استقبال بازار 4/۵ میلیونی استان اصفهان 
خواهند آمد.چهاردهمین نمایشــگاه صنایع غذایی، محصوالت، 
ماشــین آالت  و فرآوری اصفهان از تاریخ ۱۱ لغایــت ۱4 آبان ماه 
 برگزار و عالقه مندان از طریق سایت infexiran.ir و شماره تلفن

  ۳۶۶۵۰4۳۰-۰۳۱ می توانند با ستاد برگزاری نمایشگاه در ارتباط 
باشند.

تبلیغات فراگیر و رویدادهای منحصر به فرد؛ وجه تمایز نمایشگاه غذایی اصفهان

تورم ، رکود ، گرانی، تولید ، هزینه و بازار 
در دهه اول ماه محرم معنایی دیگر دارد زاینده   رود

چرا که رنگ و قالب معنویت به خود می گیرد. مجالس روضه 
امام حسین)ع( شاید از معدود مراسمی باشد که هرکس به 
اندازه وسع جانی و مالی خود به آن کمک می کند. از طرفی 
همیشه صاحبان مجلس روضه شهید کربال، تمام تالششان 
را می کنند که در میزبانی از عزاداران امام)ع( ســنگ تمام 

بگذارند.
اما همیشه در ماه محرم بازار لوازم و ادوات عزاداری با رفت 
و آمد مردم و هیئت های عزاداری برای تهیه وســایل مورد 
نیازشــان همراه می شــود؛ بازاری که از تنوع گسترده ای 
برخوردار اســت و برندهای مختلف ایرانی و خارجی در آن 

مشاهده می شود.
برای برگزاری مراســم عزای محرم و صفر هم مانند ســایر 
مراســم عمومی، لوازم مختلفی مورد نیاز است؛ از پرچم و 
پارچه های ســیاه گرفته تا لوازم پذیرایــی و اقالم خوراکی 
مورد نیاز هیئت ها. به دلیل تنوع و حجم باالی این نیاز، طبق 
سنوات گذشته سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان با 

هماهنگی سازمان تبلیغات اســالمی استان به عرضه اقالم 
مورد نیاز هیئت های مذهبی می پردازد. در این راستا مدیر 
توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
به عنــوان یکی از ســازمان های مرتبط بــرای همکاری با 
هیئت های مذهبی استان برای برگزاری هر چه بهتر مراسم 
ســوگواری ابا عبدا... الحســین)ع( به خصوص در دهه اول 
محرم می گوید: براساس سنوات گذشته با توجه به افزایش 
تقاضا برای برخی اقالم در ایام محرم و صفر، سازمان جهاد 
کشاورزی استان با هماهنگی ســازمان تبلیغات اسالمی به 
عرضه اقالمی همچون شــکر، برنج، گوشت و مرغ مورد نیاز 

هیئت های مذهبی می پردازد.
فرهاد حاجی مرادی با بیان اینکه در این راستا شکر به میزان 
نامحدود و بــا قیمت های مصوب ۲۸ هــزار و ۵۵۰ ریال به 
هیئت های مذهبی در سراسر استان عرضه می شود و هیچ 
محدودیتی در توزیع این محصول وجود ندارد عنوان می کند: 
برنج هندی به میزان الزم و با قیمت های مصوب ستاد تنظیم 
بازار از 4۰ هزار و ۵۰۰ ریال تا 4۱ هزار و ۲۰۰ ریال بر اساس 
سهمیه اعالمی در اختیار هیئت های مذهبی دارای مجوز و 

مورد تایید سازمان تبلیغات اسالمی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه هیئت های دارای مجوز تنها جامعه هدف 
هستند و تحت پوشــش قرار می گیرند،ادامه می دهد: مرغ 
با قیمت مصوب ۵۳ هزار ریال و گوشــت منجمد نیز بدون 
محدودیت و بــا قیمت های مصوب در اختیــار هیئت های 
مذهبی قرار می گیرد. این در حالی اســت که سازمان جهاد 
کشاورزی تمامی تالش خود را برای خدمت  رسانی هر چه 
مطلوب تر به هیئت های مذهبی در این ایام انجام می دهد و 
عرضه اقالم مورد نیاز هیئت ها از ۲۷ شهریورماه آغاز شده و 

بر اساس زمان بندی تا پایان ماه محرم ادامه خواهد داشت.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
از میزان کافی اقالم مورد استفاده در ماه محرم و صفر برای 
تکایا و هیئت ها خبر می دهد و می گویــد:  هیچ نگرانی از 
بابت کمبود اقالم در استان اصفهان نداریم البته نکته مهم 
این است که اقالم تنها میان هیئت های دارای مجوز توزیع 

خواهد شد.
حاجی مرادی پیرامون برنامه های مدیریت توسعه بازرگانی 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان برای اربعین حسینی 
خاطر نشان می کند: بر اساس برنامه  ریزی های شکل گرفته، 

این آمادگی وجود دارد که 
شکر به میزان نامحدود در 
اختیار موکب های اســتان 

قرار گیرد.
با تمام تــالش های صورت 
گرفته برای تهیه مایحتاج 
هیئت های عــزاداری امام 
حســین)ع( امــا توجه به 
چنــد نکتــه ضــروری به 
نظر می رسد: اســتفاده از 
تولیدات ملی شاید در این 
میان اندکــی مغفول مانده 
است. استفاده از برنج های 
هنــدی و پارچــه هــای 
وارداتی بیشتر سبب رونق 

گرفتن کســب و کار تولید کنندگان خارج از مرزهاســت و 
کمتر توجهی بــه تولیدات داخل می شــود. در این حرکت 
عظیم مذهبی به عنوان گامی در جهت بهبود اوضاع تولید، 
 اســتفاده از محصوالت و تولیدات داخلی را در اولویت قرار 

دهیم.

دیدگاه
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان:

 علت بیکاری مردان در کشور ما 
ناکارآمدی اقتصاد است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: بیکاری 
مردان در کشور ما، معلول ناکارآمدی اقتصادی و نه اشتغال زایی 

بانوان است.
مرتضی ســامتی بیان داشت: نباید به خاطر مشــکالتی که برای 
اقتصاد ایجاد کردیم و سبب بیکاری جمع کثیری از مردان شده ایم، 

از توان بقیه  افراد جامعه استفاده نکنیم.
وی اعالم کرد: به طور قطع هر زن و مردی از یک سری توانمندی ها 
برخوردار هســتند و همانطــور که در بین مردان شــاهد افرادی 
ناکارآمد هســتیم و باید از حوزه کار کنار کشــیده شوند در بین 
زنان هم شاهد این نوع افراد هســتیم؛ بنابراین الزم است اولویت 
 اشــتغال با افرادی باشــد که توانمند هســتند و از مهارت کافی 

برخوردارند.
سامتی که به کار گیری زنان بر مبنای نیروی کار ارزان در بازار کار 
را یک اصل اقتصادی دانست، افزود: در اقتصاد اصل قیمت مناسب 
و کیفیت باالتر مطرح اســت و این اصل در توسعه پایدار گنجانده 
شده و اگر با این دید نگاه کنیم به طور قطع استفاده از توان زنان به 
عنوان نیروی کار ارزان غیر منطقی نبوده و این در حالی است که 
در کشورهای پیشرفته از جمله اروپایی و کشورهای آسیای جنوب 
شرقی، زنان نیروی کار ارزان نیستند و از حق و حقوق باال و متناسب 

با توانمندی خود برخوردارند.

بازار

قیمت انواع فشارسنج

فشارسنج دیجیتال 
مدیسانا مدل 

Cardio Compact

 3.120.000
ریال

بررسی تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  در کنترل مصرف گرایی جامعه

در اثر توسعه  شهرنشینی و افزایش فعالیت های تبلیغاتی وسایل ارتباط جمعی 
گوناگون و تشــویق به اســتفاده  بیشــتر از کاالها و خدمات، شــاهد روند 
لجام گسیخته ای در مصرف انســان  امروزی هســتیم. رواج مصرف گرایی 
زمینه ســاز آســیب های اجتماعی دیگــری مانند تجمل گرایــی، زندگی 
ماشینی، فاصله  طبقاتی، تخریب محیط زیست، عدم خودباوری در توانایی 
تولید و گســترش روحیه  مادی گرایی می شــود که چالش هــا و معضالت 
اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی را در کشــورهای درحال توســعه 
یا کمترتوســعه یافته درپی خواهد داشــت؛ چراکه فراگیرشــدن فرهنگ 
و اندیشــه مصرف گرایی در این کشــورها، به تدریج احســاس خودباوری 
و توانایی هــای داخلــی بــرای تولید ابــزار و روش هــای رفــع نیازهای 
 فــردی و اجتماعی را در ســطح ملــی از اقشــار جامعه خواهــد گرفت. 
واردات کاالهای لوکس به بازارهای کشــور ســبب ورشکستگی و تعطیلی 
بسیاری از کارخانه های تولیدی داخلی می شود و موجبات بیکاری کارگران 

زیادی را فراهم خواهد آورد.
شمار زیادی از صاحب نظران و پژوهشــگران امور اقتصادی بر این باورند که 
دولت می تواند با اتخاذ سیاست های مالی و پولی صحیح در راستای مبارزه با 
مصرف گرایی، تجمل گرایی، اسراف و ایجاد عدالت در جامعه، از تولید داخلی 
و در ســطحی کالن تر توسعه کشور پشــتیبانی کند. بدون شک، مالیات ها 
ازجمله اهرم های کارا در سیاســت های مالی دولت برای کاستن از شکاف 
طبقاتی، بازتوزیع درآمدها و کاهش مصرف گرایی و اســراف عمومی است. 

اهرم مالیاتی می تواند افزون بر بی نیازکردن دولــت به درآمدهای نفتی، در 
زمینه  مصرف گرایی نیز نقشی بازدارنده ایفا کند.

به درســتی می توان گفت سیاســت های مالیاتی کارآمد، یکــی از عوامل 
حائزاهمیت در کنترل مصرف گرایی و اســراف اســت. تردیدی نیست که 

انواع مالیات ها همچون مالیات بر دارایی، درآمــد، ارث، ثروت و... می تواند 
ابزاری کارســاز برای مقابله با مصرف زدگی و گردآوری سرمایه  غیرمولد در 
کشور باشــد، اما بار اصلی مبارزه با مصرف گرایی و اسراف بر دوش مالیات بر 

ارزش افزوده است. ازآنجاکه این نوع مالیات، مالیات بر مصرف است، پس 
افرادی که بیشتر مصرف می کنند مالیات بیشتری هم پرداخت می  کنند و 
این امر نقش قابل توجهی در تغییر الگوی مصرف و درنتیجه عدالت مالیاتی، 

اقتصادی و اجتماعی دارد.
مالیات بــر ارزش افزوده نوعــی مالیات چندمرحله ای اســت که در مراحل 
مختلف تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده  کاالهای تولیدشده 
و یا خدمات ارائه شــده دریافت می  شــود. از اهداف این مالیــات دریافت 
مالیات از مصرف کننــده به جای تولیدکننده، کاهش انگیــزه  فرار مالیاتی، 
شفاف سازی تدریجی مبادالت اقتصادی، اصالح الگوی مصرف و کاهش میل 

به مصرف گرایی و افزایش توان پس انداز جامعه اشاره کرد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات  بر مصرف و مالیات بر واردات 
کاالهای لوکس خارجی، تاثیرات قابل مالحظــه ای بر الگوی مصرف جامعه 
و کنترل آن، کاهش میل به مصرف گرایی کاالهــای غیرضروری و لوکس، 
 معافیت کاالها و خدمات ضروری مانند کاالهای کشــاورزی و فرهنگی و... 

دارد.
درنهایت می توان گفت سیاســت های مالیاتی موثر و کارآمد و به کارگیری 
سامانه های مالیاتی نوین مانند مالیات بر ارزش افزوده می تواند یکی از عوامل 
مهم کاهش مصرف گرایی و اسراف بوده و نقش بسزایی در فراگشت مدیریت 
اقتصاد کشــور، باالرفتن میــزان رضایت مندی مــردم در خصوص عدالت 

اجتماعی و همچنین حمایت از تولید داخلی ایفا کند.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

توزیع اقالم سهمیه ای در تکایا و هیئت های مذهبی مجوزدار 

فشارسنج 
BC16 بیورر

 1.290.000
ریال

فشارسنج 
مايکرواليف مدل 

BP 3AS1-2

 357.000
ریال

هیچ نگرانی از 
بابت کمبود اقالم 
در استان نداریم 

البته نکته مهم این 
است که اقالم تنها 

میان هیئت های 
دارای مجوز توزیع 

خواهد شد
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تکمیل موزه دفاع مقدس، نیاز به اعتبار ۱۲میلیاردتومانی دارد
سردار مجتبی شیروانیان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان با اشاره 
به موزه دفاع مقدس اظهار داشت: فاز نخست موزه دفاع مقدس پیشرفت 90 درصدی داشته 

است و برای ادامه به 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

» صیادی « درلباس سربازی
یوسف صیادی هم عکسی از دوران خدمت سربازی خود به اشتراک 
گذاشــت.گویا در آن دوران بچه ها را پس از دوره راهنمایی راهی 
خدمت می کردند یا شاید هم یوســف زیادی برای خدمت کردن 
عجله داشته است. گفتنی است این بازیگر ایرانی متولد سال 1۳۴۸ 
در تهران و دارای مدرک دیپلم گرافیک اســت.پدرش طالقانی و 
مادرش اهل گیالن بوده و 1۳ سال است که ازدواج کرده  و دارای 
اصلیتی تنکابنی اســت. او فعالیت های هنری خــود را با نمایش 
کودکان آغاز کرد و با حضور در برنامه های طنز تلویزیونی در مقام 

کارگردان، تهیه کننده و بازیگر به ادامه آن پرداخت.

اینستاگردی

چهره ها

معاون سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد:

اصفهان؛پیشرو در تبدیل خانه های 
تاریخی به مجموعه های گردشگری

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، 
معاون ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در 
بازدید از طرح های توسعه گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: 
اصفهان از جمله استان هایی است که پیشرو در امر تبدیل خانه های 

تاریخی به مجموعه های گردشگری است .
سعید شیرکوند افزود: توسعه گردشگری باعث حفاظت از میراث 
فرهنگی می شــود؛ بنابراین معتقدیم با تشویق و حمایت از بخش 
خصوصی برای تبدیل خانه های تاریخی به گردشــگری، می توان 
به توسعه متوازن گردشــگری و حفظ میراث فرهنگی همزمان، 

امیدوار بود.
معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح 
کرد: تالش داریم تا با ارائه تســهیالت در چارچــوب امکانات، از 
سرمایه گذاران در حوزه گردشــگری حمایت کنیم؛ با این وصف 
با توسعه متوازن گردشگری اســتان اصفهان با مشارکت دولت و 
بخش خصوصی و با تاسیس مناطق نمونه گردشگری توانسته ایم 
الگوی مناســبی را در راستای توسعه گردشــگری پایدار در تمام 

کشور ارائه کنیم.

دفاع مقدس

با حضور هنرمندان انقالبی استان برگزار می شود؛

آیین نواختن زنگ دفاع مقدس

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان، فرمانده پایگاه بسیج شــهید آوینی 
این اداره کل، با اشــاره به برنامه های فرهنگی و هنری 
استان اصفهان در هفته دفاع مقدس تصریح کرد: امروز 
مراسم عطرافشانی مزار شهدای ارامنه اصفهان، باحضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و فردا، 
۴ مهرماه، آیین نواختن زنگ دفــاع مقدس و همایش 
»هنر انقالب اســالمی« با حضور هنرمندان انقالبی و 
پیشکسوتان استان در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان 

برگزار می شود.
حجت االسالم والمســلمین ابوالفضل یعقوبی با اشاره 
به برگزاری نمایشــگاه فیلم و عکس دفــاع مقدس در 
مجموعه فرهنگی اســتاد فرشــچیان گفت: برگزاری 
مسابقه عکاسی با موبایل با موضوع دفاع مقدس و محرم، 
برگزاری یادواره شهدا در تعدادی از کانون های فرهنگی 
هنری، برگزاری ســمینار »ســبک زندگی شهدا« در 
دانشگاه آزاد خوراسگان، برگزاری مسابقه وبالگ نویسی 
دانش آموزان اســتان و برگزاری آییــن تجدید میثاق 
هنرمندان با آرمان های شهدا، از ویژه برنامه های هفته 

دفاع مقدس است.
یعقوبی با اشــاره به برنامه های کانــون پرورش فکری 
کودک و نوجوان تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه نقاشی، 
مسابقات داستان نویســی و خاطره نویســی و اجرای 
نقاشی دیواری در ٦مرکز کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان اصفهان، از جمله اقدامات فرهنگی 

استان در هفته دفاع مقدس است.
وی خاطر نشــان کــرد: آماده ســازی کتاب »ســیره 
دریادالن« و چاپ آن در هفته دفاع مقدس توسط ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و آماده سازی 
سیر نمایشگاهی برای استفاده در فضاهای عمومی نیز 
از دیگر برنامه های فرهنگی هفته دفاع مقدس در استان 

اصفهان است.

اعظم  آیین افتتاح ٦ طرح عمرانی امام زاده 
آقا علی عباس)ع( و شــاهزاده محمد حاجی رضازاده

بادرود، با حضور مســئولین استانی، 
شهرستان و کشور، همچنین گروهی از اصحاب رسانه در این 
امام زاده برگزارشــد. رییس اداره اوقاف و امور خیریه بادرود، 
اعتبار الزم برای بهره برداری از این پروژه را ۳0 میلیارد ریال و 
تعداد اتاق های مجهز هتل آستان مقدس را 50 عدد ذکر کرد.

حجت االسالم علیرضا محلوجی، از جمله پروژه های دیگر این 
شــهر، به مرکز درمانی خیرســاز با ارزش 1۳میلیارد ریال، 
واحدهای تجاری به ارزش 12 میلیارد ریال، بهســازی سالن 
اجتماعات به ارزش 1۳0 میلیون ریال و اتاق پذیرش و دفتر 
آستان به ارزش ۴00 میلیون ریال، همچنین ساخت میدان 

ولیعصر با اعتبار 10 میلیارد ریال اشاره کرد.
ارتباط بین شــهید حججی و خدا، او را به شهید 

بین المللی تبدیل کرد
رییس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور با اشاره به آیه ای از 
قرآن با این مضمون که »خدا را سپاســگزاریم که ما را در این 
مسیر هدایت کرد«، گفت:  اگر هدایت خدا نبود، معلوم نبود در 
چه مسیری قرار بگیریم.حجت االسالم علی محمدی با اشاره 
به اینکه ما نباید در مقابل قرآن سستی داشته باشیم، گفت: 
دشمنان در دنیا علیه قرآن و اهل بیت)ع( تالش کرده و باعث 
القای شبهاتی نیز می شــوند که این موضوع، نشانه حقانیت 

قرآن و اهل بیت)ع( است.
وی تصریح کرد: به برکت کارآیــی و کارآمدی اهل بیت)ع(، 

شاهد کارآیی وکارآمدی جمهوری اسالمی هستیم. نماینده 
ولی فقیه ضمن اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: در هیچ 
تاریخی از تاریخ ایران سراغ نداریم که کشور خارجی بر کشور و 
سرزمین ما حمله کرده و بخشی از کشور را جدا نکرده باشد؛ اما 
در عصر نظام جمهوری اسالمی که برمبنای قرآن پایه گذاری 
شده، مدیریت کشور به عهده فقیه عادل گذاشته شده است.
محمدی اظهار کرد: در زمان دفاع مقدس تمام دنیا به جنگ با 
ما آمدند، شرق، غرب و کشورهای زیادی که با آنها در ارتباط 
بودند که این نشانه کفر وشرک از یک طرف و نظام جمهوری 
اسالمی از طرف دیگر بود و آماده شده بودند تا نظام جمهوری 
اسالمی را از بین ببرند. وی افزود: کسانی که از سران رژیم بعثی 
حمایت می کردند دو هدف از بین بردن نظام جمهوری اسالمی 
و تجزیه ایران را داشتند. این مقام مســئول از امام زادگان به 
عنوان یادگاران قرآن یاد کرد و افزود: خدا را شاکر هستیم که 
توانستیم به این بزرگواران خدمت کنیم. رییس سازمان اوقاف 
و امورخیریه کشور ضمن اشاره به بخشی از بیانات سال گذشته 
مقام معظم رهبری در زیارت این امامزاده)ع(، با این مضمون 
که»هرچه می توانید به این امامزادگان خدمت کنید«، از آمار 
۴میلیونی تعداد زائرین این امام زادگان خبرداد و این آمار را 
برای یک منطقه کویری، بی نظیر توصیف کرد. محمدی دلیل 
این همه توجه به امام زادگان را چیزی غیر از ارادت زائران به 
این بزرگواران ندانست. وی به فعاالن اداره اوقاف دو توصیه کرد 
و از آنها خواست تا تمام سعی خود را بر جهت حرکت بر اساس 
نقشه جامع مطالعه شده به کار گرفته و در کار عمرانی دقت 

کنند تا بودجه ای که هزینه می شود بجا باشد.
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین افزود: به همان 
میزان که در ساخت بنا و عمران پشتکار داریم، باید در مدیریت 
مسائل فرهنگی و ترویج فرهنگ اهل بیت)ع(نیز به پیش رویم. 
اخالق خوب داشته باشید تا زائران اگر کم و کاستی باشد آن را 

بر ما ببخشند. ما باید مراقب رفتار و اخالقمان باشیم.
محمدی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی پیغمبر چیزی جز 
هدایت ما به مســیر هدایت و بندگی نیســت، گفت: اگر این 
امامزادگان زنده بودند، بــه ما قرآن آموختــه و دین را رواج 
می دادند و این هم جزو وظایف خدمتگزاران به بقاع متبرکه 
است. شما نباید از این فرصت غافل شوید و با برنامه ریزی خود 

را برای هدایت زائران آماده کنید.
وی خاطرنشان ساخت: ارتباط بین شهید حججی و خدا، او را به 
شهید بین المللی تبدیل کرد، دشمن با پخش لحظه به شهادت 
رسیدن او، باعث ذلت و خواری خود و معرفی شهید حججی به 

عنوان نماد قدرت شد.
افتخار میزبانی 36 امامزاده برای شهرستان نطنز

نماینده مردم شهرستان نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای 
اسالمی نیز با اشاره به اینکه امامزادگان در سطح کشور مأمن و 
پناهگاه مردم مومن و مذهبی هستند، از حضور میلیونی زائران 
و گردشــگران در صحن امامزادگان ســطح شهرستان نطنز 
خبرداد. مرتضی صفاری نطنزی ضمن اشاره به اینکه امامزاده 
آقا علی عباس)ع( هم اکنون خود یک پایگاه اصلی برای حضور 
گردشگران مذهبی است، گفت:  این شهر افتخار میزبانی ۳٦ 
امامزاده را دارد. صفاری نطنزی در پایان گفت: ما باور داریم که 
در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، با توسعه امامزادگان، 
شاهد توسعه گردشگری مذهبی و ایجاد اشتغال در شهرستان 

نطنز خواهیم بود.
بادرود؛ چهارمین شهر زیارتی ایران

امام جمعه بادرود در ادامه مراسم اظهارکرد: این شهر به واسطه 
وجود دو امامزاده واجب التعظیم،موجب خیر و همچنین منشأ 
کرامات زیادی برای زائران و به چهارمین شــهر زیارتی ایران 
تبدیل شد. حجت االسالم علیرضا قاسمی از جمله کرامات این 
دو بزرگوار، به حضور سرزده مقام معظم رهبری در 1۴ خرداد 
سال 95 اشاره کرد و این زیارت را بسیار مهم و با ارزش دانست.
وی بیان داشت: ســفر مقام معظم رهبری باعث توجه بیشتر 
هیئت دولت به این امام زادگان و اختصاص بودجه الزم برای 

مرمت و بازسازی این امام زاده شد.
قاسمی یکی از مشکالت اداره اوقاف بادرود را نداشتن چارت 
تشکیالتی عنوان کرد و خواستار ابالغ هر چه سریع تر چارت 

تشکیالتی با نظر مساعد مسئوالن امر شد.

نماینده ولی فقیه در آیین افتتاح 6 طرح عمرانی امام زاده آقا علی عباس)ع( و شاهزاده محمد)ع( بادرود:

امام زادگان، یادگاران قرآن هستند 
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خوانده دارد و اینکه خوانده هیچگونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه 
و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا شورا دعوی خواهان 
را وارد تشــخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 519 و 515 و 522 ق. آ. د. م رای بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
660/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر تادیه براساس 
شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررســید مورخه 91/11/17 تا زمان وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19480 شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

7/39 کالسه پرونده: 960196 شماره دادنامه: 9609976797100585 - 96/5/30 
مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای محسن داروغه      
فرزند سعید به نشــانی اتوبان چمران- خ محمدطاهر مجتمع گلها بهار)6(. خوانده: 
آقای مصطفی محمدنیا فرزند احمد به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
دو فقره چک به شماره 262880- 95/6/1 و 262882 - 95/11/15 جمعا به مبلغ 
73/000/000 ریال عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر 
تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای 
محسن داروغه دختر به طرفیت آقای مصطفی محمد نیا به خواسته مطالبه وجه چک 
به شماره 262880 - 95/6/1 و 262882 - 95/11/15 جمعا به مبلغ 73/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و الستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا 
چون خوانده دفاع       در قبال دعوی مطروحه مصول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود 
اقامه و ارائه نکرده است مستندا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 73/000/000 ریال بابت وجه چکهای مورد دعوی و مبلغ 2/082/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها )95/6/1 و 95/11/15( 
تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می 

باشد. م الف: 19411 شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609976825300583 دادنامــه:  شــماره   7 /40
9509983633200982 شماره بایگانی شعبه: 951248 خواهان: آقای محمد صفائی 
فرزند بختیار با وکالت آقای علی نقدی فرزند محمود به نشــانی خمینی شهر میدان 
قدس ابتدای بلوار آزادگان مقابل ایران خودرو مجتمع اطلس واحد چهارم خوانده: آقای 
بهروز کیماسی فرزند صفر. خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک. رای 
دادگاه: درخصوص دعوی آقای محمد صفایی فرزند بختیار با وکالت آقای علی نقدی 
به طرفیت آقای بهروز کیماسی فرزند صفر مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیارد بابت دو 
فقره چک به شماره های 466818 - 94/3/20 و 466819 - 94/4/20 هرکدام به 
مبلغ پانصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 

مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محــال علیه و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان 
ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به 
مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام خسارات تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا 
زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و مبلغ سی و 
سه میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد. این رای غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل 
تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 19384 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

7/76 شــماره دادنامه: 9609976795300832 - 96/6/19 خواهان: 1- معصومه 
قادری 2- سید حسین حسینی تشــنیزی به آدرس اصفهان خ هزارجریب خ شهید 
خسروپور منازل سازمانی 80 دستگاه بلوک 8 پالک 7 طبقه 4 خوانده: خدیجه محمود 
صالحی به آدرس مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت ناشی از تصادف. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان 1- معصومه قادری 
2- سید حسین حسینی تشنیزی به طرفیت خوانده خدیجه محمود صالحی به خواسته 
مطالبه خسارات ناشــی از تصادف به مبلغ 4/300/000 ریال و هزینه کارشناسی و 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به دادخواست خواهان و نظریه کارشناس محترم 
تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده  است و نظریه کارشناس محترم 
در پرونده تامین دلیل مبنی بر براورد خسارات وارده بر خواهان و با توجه به عدم حضور 
خوانده با وصف ابالغ و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوی 
مطروحه خواهان را مستندا به ماده 328 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی محرز تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ 4/300/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و 
یک میلیون و یکصد و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 96/3/25 لغایت اجرای حکم که 
محاسبه آن به عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رای 
صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
در خصوص خواهان ردیف دوم به استناد ماده 84 بند 10 ق آ د م قرار رد دعوی صادر 

می گردد. م الف: 19431 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

7/75 کالســه پرونده: 960219 شــماره دادنامه: 9609976794600621 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اسمائیل دادخواه نشانی: 
تیران بلوار شهید بهشتی شــرقی لوازم خانگی دادخواه. خوانده: 1- حسین جاهدی 
نشانی: شاهین شهر        خ گلستان- فرعی 6 پالک 46. 2- غالمرضا کیانی نشانی: 
مجهول المکان. باعنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
دعوی اسماعیل دادخواه بطرفیت 1- حسین جاهدی 2- غالمرضا کیانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک شماره 478133 -95/3/30 عهده بانک 
صادرات شــعبه گرگاب به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان  تضامنی و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/800/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 

باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و سپس قابل اعتراض ظرف 20 
روز در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19425 شعبه 16 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
اجراييه

7/58 شماره اجراییه:9610420352200199 شماره پرونده:9509980352200524 
شماره بایگانی شعبه:950537 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609970352200310 محکوم علیــه علیرضا مالعلی 
اکبری فرزند حسین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت: 1- مبلغ 
400/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 13/458/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشد درحق خواهان رسول نادری درباغشــاهی فرزند نادعلی به نشانی اصفهان خ 
کهندژ 500 متری کهندژ 50 متر مانده به پمپ بنزین کد پ 8187738191، و نیم 
عشــر اجرایی به مبلغ 20/000/000 ریال در حق صندوق دولت. خواهان مکلف به 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ فوق هنگام وصول محکوم به میباشد.محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 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 دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم 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 فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
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: 19422 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

شــماره    9610426796100002 اجراییــه: شــماره   7 /55
پرونده:9509986796100454 شماره بایگانی شعبه:950454 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096796100034 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976796101066 محکوم علیه مریم پاکزاد به نشانی اصفهان محکوم است 
به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و ششصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید چک های موصــوف 334491- 95/2/15 و 334489- 
95/5/19 و 334490- 95/4/3 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مجید کریمی 
شاهزاده علی اکبری فرزند اصغر به نشانی اصفهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 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 دادخواست اعســار 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 فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش 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 شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 19472 شعبه 31 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم(
ابالغ وقت رسيدگی

6/730 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده: 704/96 وقت رسیدگی ساعت 8:30  صبح روز شنبه مورخه 
96/08/13 مشخصات خواهان: اســداله ملکزاده فرزند عبدالعلی به نشانی خمینی 
شهر بلوار شهید بهشتی گاز اول نیایش، نیایش4. مشخصات خوانده: مصطفی زال 
فرزند غالم خواسته و بهای آن مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 891850 مورخ 
95/10/23 به مبلغ هشتاد و چهار میلیون و ششصد هزار ریال. گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5004 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/72 کالسه پرونده: 456-96 حل/2 شماره دادنامه: 96/6/16-892 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: رضا احمدی به نشانی: خمینی 
شهر بلوار امیرکبیر کوچه 100 بن بست 22 منزل شخصی. خوانده: کاظم عبدالهی 
به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رضا احمدی بطرفیت خوانده آقای کاظم 
عبدالهی فرزند عزت ا... به خواســته مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه باقیمانده 
استرداد یکدستگاه وسیله نقلیه بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه 
به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه رسید عادی ارائه شده از ناحیه خواهان 
که علی الظاهر به امضا خوانده رسیده و به شرح مفاد آن خوانده به مدیونیت خود به 
میزان 43/000/000 ریال اذعان نموده است و اینکه خوانده به رغم دعوت از طریق 
نشر آگهی در جلسه رسیدگی شــورا حاضر نگردیده و دفاعی از خود بعمل نیاورده و 
مدارک تقدیمی خواهان از هرگونه اعتراضی مصون مانده است شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 
قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 43/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 537/500 ریال به عنوان هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 
1396/4/10 لغایت زمان پرداخت مطابق بــا نرخ تورم کاال و خدمات اعالمی بانک 
مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 5034 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
ابالغ

7/96  جناب آقای نعمت ا... یاوری فرزند جمعه خان )تبعه افغانستان( احتراما در اجرای 
دادنامه 9609973630100499 مورخ 1396/04/27 دادگاه عمومی شعبه اول تیران 
مبنی بر اجرای صیغه طالق رجعی و تنظیم صورتجلسه اخطار میگردد ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار آگهی به دفتر طالق 127 تیران استان اصفهان مراجعه نمایید 
بدیهی است در صورت عدم حضور اقدام قانونی انجام خواهد شد.  م الف: 259 سازمان 

ثبت اسناد و امالک  دفتر ازدواج 103 و طالق 127 تیران 
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ویژه 

بزرگ ترین هواپیمای جهان برای نخســتین بار و به طــور موفقیت آمیزی 
موتورهای توربوفن خود را روشن کرد.  

این هواپیما به نام Stratolaumch، یک گام به نخســتین پرواز آزمایشی 
خود نزدیک تر شد و توانست برای نخستین بار و به طور موفقیت آمیز تمام 
موتورهای توربوفن »پرات« و »ویتنی« خود را روشــن کند که هرکدام از 

موتورها ۴هزار کیلوگرم وزن دارند.
 این هواپیما، ایده پل آلن، یکی از موسسان شرکت مایکروسافت است. آلن 
قصد دارد با ساخت چنین هواپیمایی، محموله های باری را با سرعت بیشتر 

و هزینه کمتر به فضا ارسال کند.
 Dream حتی می تواند به جای ماهواره، یک فضاپیمای Stratolaumch  
Chaser را نیز به فضا ببرد. به عبارت دیگر بزرگ ترین هواپیمای جهان مانند 
یک فضاپیمای کوچک  عمل می کند که می تواند فضانوردان و محموله های 

باری را فقط در ۲۴ ساعت به مدار زمین برساند.
قرار بود پروازهای آزمایشی این هواپیما در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ انجام شوند؛ 

اما اکنون آزمایش ها به دالیلی به ۲۰۱۹ میالدی موکول شده است.

موتورهای بزرگ ترین هواپیمای 
جهان روشن شد

»الله حق وردی«، فیزیکدان ایرانی 
برنده جایزه اروین شرودینگر

انجمن فیزیک ایران: الله حق وردی فیزیکدان ایرانی از موسسه هلمهولتز مونیخ 
و آزمایشگاه اروپایی زیست شناسی مولکولی، برنده جایزه اروین شرودینگر شد. 
جایزه اروین شرودینگر، هر ســاله به طور مشترک از طرف موسسه تحقیقاتی  
هلمهولتز گماینشفت و سازمان اشتیفر فربند )سازماندهی اهداآت برای توسعه 
علوم انسانی  و علوم طبیعی آلمان( به یک پروژه تحقیقاتی بین رشته ای تعلق 
می گیرد. نامزدهای ایــن جایزه از میان پروژه هایی که بر اســاس همکاری و 
تعامل دانشمندان رشته های علوم، پزشکی  و مهندسی  تعریف شده اند انتخاب 
می شوند. جایزه اروین شردینگر امســال به تیمی از موسسه هلمهولتز مونیخ 
)فابین تایز -ریاضی  دان، تیم  شرودر -زیست شناس، کارستن مار -فیزیکدان و 
الله حق وردی -فیزیکدان( تعلق گرفته است. این جایزه به خاطر طراحی و تهیه 
روش ها و الگوریتم های نوین مطالعه مکانیزم تصمیمات مربوط به تقسیم وظایف 
سلول ها در فرآیند تقسیم سلول های پایه اهدا شده است. توضیح مکانیزم چنین 
تصمیمات سلولی و تشخیص بروز اختالل در آن در درمان بیماری های سیستم 

ایمنی بدن و بیماری هایی نظیر لوسمی نقش مستقیم دارد.

جی اس ام: نسخه ۲۰۱۸ بازی محبوب فیفا برای کنسول بازی پلی استیشن۴ در 
روز اول مهر وارد بازار کشورمان شده است و با قیمت بسیار باالیی به فروش می رسد.

گویا قیمت های نجومی یک محصول در ابتدای ورودش به بازار کشــورمان فقط 
مختص گوشی های هوشمند نیست و شامل بازی های کنسولی نیز می شود! بازی 
معروف FIFA 18 برای کنسول بازی PS4 به تعداد محدودی وارد بازار شده است 
که با قیمت های سرسام آور به فروش می رسد. بخش داستانی در فیفا ۱۸ پیشرفت 
بسیار چشمگیری نسبت به فیفا ۱۷ داشته  است. همچنین نسخه دموی آن نیز 
پیشرفت محسوس گیم پلی را نسبت به فیفا ۱۷ نشان می دهد. درحال حاضر فیفا 
۱۸رونالدو ادیشن )ریجن ۱( برای پلی استیشن ۴ با قیمت  ۶۵۰ الی ۷۰۰هزار تومان 

در بازار به فروش می رسد. 
پیش بینی می شود حباب قیمت کاذب فیفا ۱۸ تا کمتر از دو الی سه هفته دیگر 
شکسته شود. تعدادی از فروشندگان این بازی محبوب اعالم کرده اند که طرفداران 
فیفا ۱۸ از تاریــخ ۱۰ الی ۱۵ مهر ماه می توانند این بازی را برای هر دو کنســول 
پلی استیشن و ایکس باکس با قیمت ۲۳۰ الی ۲۵۰ هزار تومان در سبد خریدشان 

قرار دهند.

علم پژوهی

استنفورد، بزرگداشت »مریم میرزاخانی« را برگزار می کند
 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه استنفورد، این دانشگاه تصمیم دارد در ۲۹ مهر ۱۳۹۶

)۲۱ اکتبر ۲۰۱۷ میالدی( برای پروفسور مریم میرزاخانی مراسم یادبودی برگزار کند. این مراسم به 
میزبانی دپارتمان ریاضی دانشگاه استنفورد و مرکز تحقیقات ریاضی آن برگزار می شود.

 فیفا 18 با قیمت 700 هزار تومان 
وارد بازار ایران شد

محققان بین المللی کشف کردند؛

این قورباغه، دایناسورخوار 
بوده است!

محققان بین المللی متوجه شــده اند یک گونه قورباغه 
باستانی که ۶۸ میلیون سال قبل می زیسته ، دایناسورهای 
کوچک و بچه دایناسورهای بزرگ تر را می بلعیده است. به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپیوالر ساینس، گروهی 
از محققان بین المللی طی تحقیقاتی متوجه شده اند که 
  Beelzebutfo Ampinga یک قورباغه باستانی به نام
۶۸میلیون ســال قبل در ماداگاســکار می زیسته که از 
دایناسورهای کوچک و بچه دایناسورهای بزرگ تر تغذیه 

می کرده است.
محققان توانســتند با اندازه گیری قــدرت آرواره های 
خانواده این قورباغه که »قورباغه شاخدار« نامیده می شود، 

قدرت آرواره این گونه منقرض شده را تخمین بزنند.
این تحقیق با حضور محققان دانشگاه آدالید، دانشگاه پلی 
تکنیک کالیفرنیا و کالج لندن انجام شد. محققان قدرت 
آرواره های قورباغه شاخدار آمریکای جنوبی را به وسیله 
دستگاهی اندازه گرفتند. دستگاه مذکور شامل دو صفحه 
فلزی است که پوشــش چرمی دارند و می توانند به طور 
دقیق نیروی آرواره های حیوان را اندازه گیری کنند. به 
گفته محققان این نخستین  بار است که قدرت آرواره های 

یک قورباغه اندازه گیری می شود.
مارک جوناس، یکی از مؤلفان تحقیق می گوید: برخالف 
بیشتر قورباغه ها که آرواره هایی ضعیف دارند و معموال از 
طعمه های کوچک تغذیه می کنند، قورباغه های شاخدار 
به کمین حیوانات بزرگ تر مانند قورباغه های دیگر، مار و 
خزندگان می نشینند. به هرحال نتایج تحقیق نشان داد 
قورباغه شاخدار که عرض ســرش فقط ۴.۵ سانتی متر 
است،  آرواره ای با قدرت N۳۰ دارد و به عبارتی می تواند 

۳کیلوگرم را ببلعد. 
محققان در مرحله بعد این آمار را بررسی کردند تا قدرت 
آرواره هــای Beelzebutfo Ampinga را تخمیــن 
بزنند.  این حیوان عجیب باستانی با  ۴۱ سانتی متر طول و 
۴.۵ کیلوگرم وزن، آرواره ای با قدرت ۲۲۰۰N داشته که 

به عبارتی با قدرت آرواره گرگ برابر بوده است.

آیفون X در کدام بخش ها از 
موبایل های اندرویدی تقلید کرده؟

دیجیاتو: آیفون X در ۲۱ شــهریور ماه معرفی شــد کــه برخی از 
قابلیت هایش خیلی ها را 
شــگفت زده کرد؛ ولی 
تعدادی از این امکانات 
قبال نیــز در تلفن های 
هوشمند اندرویدی 
به کار رفتــه بود. 
در ادامــه قصد 
داریــم برخی از 
این ویژگی ها را 

بررسی کنیم.
نداشتن کلید هوم

درحال حاضــر،  اپل، 
کلید هــوم را از آیفون 
X حــذف کــرده ولی 
فراموش نکنیــم که از 

ل ها  قبل بسیاری از شرکت های ســا
ســازنده موبایل های اندرویدی، این کلید فیزیکی را با دکمه های 
لمســی یا حتی کلید هایی جایگزین کرده اند که روی بخشــی از 

نمایشگر نشان داده می شوند.
نمایشگر لبه به لبه کم حاشیه

فضای زیادی که قبال به علت وجود دکمه هوم در پایین نمایشــگر 
اشغال شــده بود، حاال به لطف حذف این دکمه، امکان استفاده از 
نمایشگر بزرگ تر را فراهم آورده و نمایشگر از اطراف و باال نیز تا لبه ها 
ادامه پیدا کرده است؛ ولی قبل از این نیز چنین نمایشگرهایی را در 
اسمارت فون های شیائومی Mi MIX، سامسونگ Galaxy S8 و 

ال جی G6 دیده بودیم.
شارژ بی سیم

امکان شارژ بی سیم نیز پیش از این روی بسیاری از موبایل ها ازجمله 
سامسونگ، نوکیا و نکسوس ۵ گوگل فراهم بوده؛ پرچمدار جدید 
اپل از فناوری شارژ بی ســیم »چی« )Qi( استفاده می کند؛ همان 
فناوری که سامسونگ نیز در تلفن های هوشمند خود به کار می برد.

نمایشگر بزرگ تر
به لطف حاشیه بسیار باریک آیفون X، امکان جا گرفتن نمایشگری 
بزرگ تر حتی در ســایز بدنه کوچک تر از آیفون ۸ نیز فراهم شده 
است؛ به این ترتیب خواندن متون، بازی کردن و تماشای ویدئو در 
این اسمارت فون از قبل راحت تر شــده. این اولین بار است که اپل 
در موبایل های خود از مرز ۵/۵ اینچ عبور کرده ولی فراموش نکنیم 
که حتی از حدود ۴ سال قبل نیز سونی، Xperia Z Ultra با سایز 

نمایشگر ۶/۴اینچی را به بازار عرضه کرده بود.
OLED نمایشگر

در حال حاضر شرکت های بسیاری از جمله ال جی نمایشگرهای 
OLED را تولید می کنند، ولی سال هاســت که نام این فناوری با 
سامسونگ گره خورده است. در این پنل ها به لطف امکان خاموش 
شدن تک تک پیکسل ها، بهترین رنگ سیاه ممکن تولید شده و در 
عین حال سایر رنگ ها نیز از شادابی و سرزندگی بیشتری نسبت به 
سایر پنل ها برخوردار هستند. برخی از این نمایشگرها نیز از مصرف 

انرژی بهینه تری نسبت به LCD ها برخوردارند.
قفل گشایی از طریق چهره کاربر

مایکروسافت سال ها پیش در تلفن های هوشمند Lumia 950 و 
Lumia 950 XL فناوری ویندوز هلو را برای قفل گشایی از طریق 
چهره ارائه کرده بود؛ از سوی دیگر سامسونگ نیز اسکنر عنبیه چشم 
را در Galaxy Note 7 ارائه کرده و پس از آن نیز فناوری تشخیص 
چهره را معرفی کرد و البته مشخص شد که این تکنولوژی از امنیت 
کافی برای پرداخت های موبایلی برخوردار نیســت. حال اپل این 
Face ID را در پرچمدار جدید خود ارائه کرده و البته امید زیادی 

به امنیت آن دارد.
لرزش گیر اپتیکال دوربین

سامسونگ در Galaxy Note 8 لرزش گیر اپتیکال را برای دوربین 
اصلی تعبیه کرد که به لطف این قابلیــت، امکان کاهش لرزش ها 
حین ثبت فیلم یا عکس فراهم می شــد و از ســوی دیگر کیفیت 
عکس برداری در شب نیز بهبود می یافت. اکنون در حالی که آیفون 
۸ پالس فقط در یکی از دو دوربین اصلی خود از OIS بهره می برد، 

آیفون X در هر دو دوربین خود از آن برخوردار است.
فراموش نکنیم که همواره کپی کردن قابلیت ها توسط شرکت های 
سازنده تلفن های هوشمند، در نهایت به نفع کاربران تمام شده است.

با قیمت ۲۶۰ دالر؛

روس ها موبایل غیرقابل ردیابی 
ساختند

یک شرکت روسی، نوعی موبایل غیر قابل ردیابی ساخته است که با 
قیمت ۲۶۰ دالر به بازار عرضه می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از میل، گروه InfoWatch ، بازوی توسعه نرم افزاری شرکت 
روسی کسپر اسکای، موبایلی ساخته که نمی توان آن را ردیابی کرد. 
این موبایل TaigaPhone نام گرفته  و با قیمت ۲۶۰ دالر عرضه 
می شود. TaigaPhone برای استفاده  شــرکتی ساخته شده و 
دارای ویژگی های داخلی امنیتی است  که مانع از فاش شدن اسرار 
محرمانه کاربر می شود. این دستگاه که اکنون در مراحل نهایی تولید 
قرار دارد، دارای صفحه نمایش لمسی ۵ اینچی و دو دوربین است و 
همچنین می توان دو سیم کارت در آن قرار داد. کسپر اسکای قصد 
دارد این موبایل را به شرکت های بزرگ بفروشد؛ این درحالی است 
که نیمی از موارد افشای اطالعات در روسیه، از طریق دستگاه های 

موبایل رخ می دهد.

فناورانه

چه کسی گفته است برای بازگشایی قفل صفحه گجت های 
Ges� اندرویدی، باید به پترن های۹ نقطه ای محدود شد؟ 
ture Lock Screen اپلیکیشنی است که با کشیدن نقاشی 
یا همان امضا، این کار را با دقتی قابل قبول برای شما انجام 
می دهد. پس از نصب اپ، از شما خواسته می شود که یک 
نقاشی به عنوان الگوی بازگشایی صفحه در آن ترسیم کنید. 
این نقاشی می تواند تقریبا هر چیزی باشد؛ از امضایتان گرفته 
تا یک شکل مارپیچی که فقط برای خودتان معنی دارد.چند 
نکته هست که باید در مورد این نقاشی ها رعایت کنید: اوال 
بهتر است نقاشی به گونه ای باشد که با یک بار لمس صفحه 
قابل ترسیم بوده و ثانیا آنقدر طوالنی و پیچ در پیچ نباشد که 
 Gesture Lock اپلیکیشن نتواند آن را تشخیص دهد. البته
Screen از الگوهایی که نیاز به برداشتن انگشت دارند نیز 
پشتیبانی می کند. اگر این دو نکته را رعایت کنید، می توانید 
به راحتی قفل صفحه نمایش را با کشیدن نقاشی دلخواه خود 

در هر جایی از صفحه بازگشایی کنید. شاید در مورد امنیت 
استفاده از این روش بپرسید. در چند مورد توانستیم اپلیکیشن 
را با کشیدن الگوهایی شبیه به الگوی اصلی فریب دهیم، اما 
این موضوع مســتقیما به میزان پیچیدگی الگویی بستگی 
داشت که برای اپ تعیین کرده بودیم. البته نگران نباشید، 
با وجود گزینه محو کردن خطوط الگو هنگام بازگشایی، می 
توانید صد در صد مطمئن باشید که کسی با دیدن نمایشگر 

موبایل شما، به الگوی بازگشایی تان پی نخواهد برد.
نکته خوب دیگر اینکــه Gesture Lock Screen برای 
مواقعی که ممکن اســت الگو را فرامــوش کنید، یک رمز 
پشــتیبان چهار رقمی هم در نظر گرفته است. اگر دوست 
دارید الگوی بازگشایی نمایشگر موبایل شما امضا یا عالمت 
محبوب تان باشد، Gesture Lock Screen را می توانید 
با استفاده از لینک  goo.gl/gsG1Ph  به رایگان از گوگل 

پلی استور دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

پنج گونی شــکر به وزن های ۲، ۳، ۴ و ۶ کیلوگرم و 
یک گونی خالی در اختیــار داریم. می خواهیم همه  
شکرها را در یک گونی بریزیم. هر بار می توانیم یک 
عمل »ادغام« انجام دهیم و هر ادغام یعنی انتخاب 
دو عدد از گونی های شکر؛ مثال با وزن های α و b و 
یک گونی خالی و ریختن کامل شــکرهای دو گونی 
در گونی خالی. فرض کنیــد هزینه  انجام این ادغام 
برابر a+b باشــد؛ کمترین هزینه  کل انجام این کار 

چقدر است؟
الف( ۱۹        ب( ۴۳         ج( ۴۶        د( ۵۱        هـ( ۶۰
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معرفی Gesture Lock Screen؛ 

اپلیکیشنی برای بازگشایی قفل صفحه نمایش با امضا زدن

پاسخ معمای چهار برابر کردن عدد: ۲۱۷۸

بررسی ها نشان می دهد که ۴۴ درصد سرویس های گوگل برای 
کاربران ایرانی مسدود شده و این شرکت به ۱۰۰درصد خدمات 

موردنیاز کسب وکارها  امکان دسترسی نمی دهد.
وضعیت خدمات و محصوالت دیجیتال کمپانی آمریکایی گوگل 
از سوی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده است. طبق 

این گزارش و باوجود ادعاهای آمریکایی ها مبنی بر محدودیت 
دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت از سوی دولت ایران، اما شواهد 
نشان می دهد که گوگل بسیاری از خدمات خود را روی کاربران 
ایرانی بسته است. در این بررسی مشخص شده که از میان ۲۲۷ 
خدمتی که گوگل ارائه می کند، تنها ۵۴ درصد خدمات آن برای 

کاربران ایرانی فعال است و ۴۴ درصد سرویس های این کمپانی، 
در ایران مسدود بوده و وضعیت ۲درصد سرویس ها نیز نامشخص 
اعالم شده است. در همین حال ۱۰۰ درصد خدمات برنامه نویسی 
 )API( مورد نیاز توسعه دهندگان، کسب و کارها و برنامه نویسان
در دسترس کاربران ایرانی قرار ندارد و این درحالی است که این 
شرکت تاکنون ۵۱ سرویس API برای استفاده برنامه نویسان 

ارائه کرده است.

مسدود بودن 44 درصد سرویس های گوگل برای کاربران ایرانی

موسسه تبیان به عنوان یکی از فعال ترین نهادهای فرهنگی، 
با توسعه اپلیکیشن »تکیه« تالش کرده تا کاربران را به پاسخ 
بعضی از این سواالت برساند؛ یک نرم افزار جامع برای ماه محرم 
که هم حــال و هوای موبایل هایتان را محرمــی کنید و هم با 
مطالعه محتوای آن، برداشت عمیق تری از فلسفه قیام عاشورا 

داشته باشید.
با نصب تکیه می توانید به مجموعه ای از مداحی و سخنرانی های 
مذهبی به شکل صوتی و تصویری دسترســی داشته باشید 
که همگی رایگان و قابل دانلود و اشــتراک گذاری هســتند. 
خوشبختانه تمام این محتوا نیز بسته به سخنران یا مداح در 

دسته های منظم طبقه بندی شده اند؛ در حدی که از شب اول 
محرم تا شب عاشورا می توانید مداحی یا سخنرانی مداح مورد 

عالقه خود را پیدا کنید.
تیم تبیان رابط کاربری شکیل و زیبایی را برای تکیه طراحی 
کرده که رنگ آمیزی آن به خوبی با قیام عاشــورا و مراســم 
سوگواری همخوانی دارد و همین طراحی خوب و نظم حاکم 
بر اپ، در تجربه کاربری آن هم به میزان زیادی موثر بوده است.

تکیه، به غیر از مداحی و سخنرانی، بخش هایی از اپلیکیشن 
را به شخصی سازی موبایل با المان های عاشورایی و ماه محرم 
اختصاص داده که از همه آنها می توانید به رایگان اســتفاده 

کنید. رینگتون های مناسب ایام عزاداری و عکس نوشته برای 
بک گراند، جزو این موارد هستند که البته مورد دوم به دلیلی که 

نمی دانیم چیست، در اپلیکیشن بارگذاری نمی شود.
ظاهرا بارگذاری نشدن بخش عکس نوشته ها، یکی دو ماهی 
است که برای تکیه مشکل ساز شده، اما عجیب است که تاکنون  
اقدامی برای برطرف کردن آن انجام نگرفته. در هر صورت اگر 
به دنبال وال پیپرهای عاشــورایی هســتید، تکیه فعال گزینه 

مناسبی نیست.
اما در عوض تکیه از نظر ارائه محتوای متنی عملکرد بســیار 
بهتری دارد. مجموعه ای از کتاب های رایگان در مورد زندگی 
امام حسین)ع( و فلسفه قیام عاشورا، اشعار مناسب مداحی و 
منتخب ادعیه ماه محرم، در تکیه به صورت رایگان در دسترس 
شــما هســتند. مشــکلی که در بخش ادعیه )و به طور کلی 
قسمت هایی که تمرکز را بر ارائه محتوای متنی گذاشته اند( 
وجود نداشــت، تنظیمات کافی برای فونت هاست؛ مثال برای 
بخش زیارت ها خوب می شد اگر سازندگان تکیه تنظیماتی 
مثل حالت شب یا نشــانه گذاری دعاها و درشت و ریز کردن 
فونت ها را به کاربر ارائه می کردند. اما تکیه یک بخش مجزا را 
هم برای پاسخ به شبهات و زندگی نامه یاران امام حسین)ع( 
درنظر گرفته که در مورد بسیاری از احادیث جعلی و غیرواقعی 
که درباره عاشورا نقل می شــوند، به طور کامل شفاف سازی 

می کند.
با این وجود اطالعات این بخش خیلی کامل نیست و توضیحات 
بسط داده نشده اند؛ نکته دیگر اینکه کاربران امکان پرسیدن 
سوال هایشان را ندارند. فکر می کنیم  با توجه به پتانسیل خوب 
این بخش برای خوانده شــدن، بد نباشد که چنین امکانی در 

نسخه های بعدی به اپلیکیشن تکیه اضافه شود.
در مجموع باید گفت که تکیه باوجــود موقتی بودنش، پکیج 
خوبی از مداحی و سخنرانی برای عزاداران حسینی گردآوری 
کرده است تا افرادی که شــرایط یا فرصت حضور در مجالس 

سوگواری را ندارند، بتوانند از آنها بهره کافی را ببرند.
اما از نظر ما نقطه قوت اپلیکیشــن تکیه چیزی نیســت جز 
گردآوری کتاب ها و نوشــته ها و به طور کلــی اقداماتی که 
درراستای شــناخت بیشــتر بر واقعه عاشــورا و زندگی امام 
حسین)ع( انجام داده است؛ موضوعی که به اندازه شرکت در 
دسته های عزاداری و مراسم سوگواری برای عزاداران حسینی، 
خصوصــا جوانان و نوجوانــان اهمیت دارد. این اپلیکیشــن 
مناســبتی و کاربردی را می توانید از کافه بازار و با استفاده از 

لینک goo.gl/mEgxdH  دانلود کنید.

فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین)ع( فرصتی است که ضمن شرکت در مراسم عزاداری، کمی هم به فلسفه 
قیام عاشورا بیندیشیم؛ در این خصوص که امام)ع( و یارانش خون خود را در چه راهی ایثار کردند، چه درس هایی 
در  عاشورا نهفته شده و چرا با گذشت قرن ها از حوادث صحرای کربال،همچنان برای امام حسین)ع( به سوگ می نشینیم؟

 اپلیکیشن ویژه محرم برای عزاداران حسینی؛

تکیه عزاداری
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مفاد آرا
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز 
چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به 
بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شماره 139260302008005337 -  92/10/21- سید 
حسن طبائیان فرزند سید نصراله ششــدانگ قسمتی از یکباب 
خانه مفروزی از پالک 174/12 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به 
انضمام قسمتی از پالک 2.176 و قسمتی از دیوار حصار شهرضا 

تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 79 مترمربع.
2. رای شــماره 139360302008013012 -93/12/27 - 
مرتضی تاکی فرزند قدرت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 999 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 204/5  مترمربع.
3. رای شماره 139360302008013014 - 93/12/27-  مژگان 
سبزواری فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفــروزی از پالک 999 فرعــی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 204/5  مترمربع.
4. رای شماره 139460302008002286 -  93/3/9-  مهرنوش 
عسگری فرزند ناصر سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه مفروزی از پالک 280 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 
ششدانگ 268/08 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2.279 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
5. رای شماره 139460302008002287 -  93/3/9-  ابراهیم 
سبزواری شهرضا  فرزند سیف اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 280 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 268/08 مترمربع که به انضمام 
ششدانگ پالک 2.279 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

6. رای شــماره 139560302008003932 - 95/6/25-  
حمیدرضا علی نقی شهرضا  فرزند علیرضا ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 329 فرعی از 23 اصلی 

سودآباد به مساحت ششدانگ 129/20 مترمربع.
7. رای شماره 139560302008003933 - 95/6/25-  مرضیه 
کامیابی  فرزند حیدرعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 329 فرعی از 23 اصلی ســودآباد به مساحت 

ششدانگ 129/20 مترمربع.
8. رای شماره 139560302008006313 - 95/10/23-  زهرا 
کمانی فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 756 
)که به شماره 13549 تبدیل شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 139/70 مترمربع.
9. رای شــماره 139560302008006413 - 95/10/26-  

عبدالرضا پژوهان شهرضا  فرزند بهرام ششدانگ :
الف( قســمتی از یکباب گاراژ مفروزی از پالک 1028 و 3094  
فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 75/32 مترمربع که به اتضمام 
قسمتی از پالک 3.2032 و قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل 

یک باب گاراژ را داده است.
ب( قسمتی از یک باب گاراژ مفروزی از پالک 2032  فرعی از 3 
اصلی موغان که به اتضمام قسمتی از پالک 3.1028 و 3.3094 و 
قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب گاراژ را داده است.

10. رای شــماره 139660302008000424 - 96/1/29-  
مجتبی الصاق فرزند محمدحســن دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 139 فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 199/75  مترمربع.
11. رای شماره 139660302008000425 - 96/1/29-  شیال 
صهبائی فرزند علیرضا چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 139 فرعی از 23 اصلی ســود آباد به 

مساحت ششدانگ 199/75  مترمربع.
12. رای شماره 139660302008001191 - 96/2/31 -  نبی 

اله یزدخواستی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
268/1  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 191/17 مترمربع.

13. رای شماره 139660302008001197 - 96/2/31-  محمد 
باسره  فرزند حسنعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 959 و 959/1 )که به شــماره 14399 تبدیل 
شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 310/79 

مترمربع.
14. رای شماره 139660302008001199 - 96/2/31-  زهرا 
عباسی فرزند امراله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  
مفروزی از پالک 959 و 959/1 )که به شــماره 14399 تبدیل 
شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 310/79 

مترمربع.
15. رای شماره 139660302008001269 - 96/3/4-  مریم 
ربیعی بابوکانی فرزند عباسقلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 172 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 134/45 

مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008001639 - 96/3/29-  
علیرضا محبی پور فرزند رمضانعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 148/1 )که به شماره 2543 تبدیل 
شده(   فرعی از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 126/24 

مترمربع.
17. رای شماره 139660302008001640 - 96/3/29-  اعظم 
احمدیان فرزند اصغر سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 148/1 )که به شماره 2543 تبدیل شده(   فرعی 

از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 126/24 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008001700 -96/3/31 -  حلیمه 
محمدی زاده فرزند قمصور ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 383  فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 

170/43 مترمربع.
19. رای شماره 139660302008002013 - 96/4/17-  حمید 
شاهمندی فرزند چراغعلی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزی از پالک 1127  فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ  89/60 مترمربع.
20. رای شــماره 139660302008002015 - 96/4/17-  
نورعلی افخمی عمله فرزند برفعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 1127  فرعی از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ  89/60 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008002046 - 96/4/18-  سید 
حسن دادخواه فرزند میرزا اشرف ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 2130 و 2131 )که به شماره 8312 
تبدیل شده(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  43/55 

مترمربع.
22. رای شماره 139660302008002047 - 96/4/18-  سید 
مسعود دادخواه فرزند سیدحسن ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 2130 و 2131 )که به شماره 8312 
تبدیل شده(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  43/55 

مترمربع.
23. رای شماره 139660302008002110 - 96/4/22-  حوریه 
خجسته  فرزند احمد سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 940  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 

ششدانگ  142/90 مترمربع.
24. رای شماره 139660302008002113 - 96/4/22-  توران 
طاهری  فرزند علیرضا  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

1051  فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 107/90 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008002114 - 96/4/22-  مظاهر 
شفیعی فرزند علیرضا ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 940  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت 

ششدانگ  142/90 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008002115 - 96/4/24-  زهره 
ساجدی  فرزند محمد  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
1  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت 90/87  مترمربع در 
ازاء تمامت 91 سهم مشاع از 84000 ســهم از ششدانگ انتقال 
عادی مع الواسطه از طرف ســیدمحمدرضا مدنی احدی از ورثه 

حسام مدنی.
27. رای شماره 139660302008002130 - 96/4/24-  فضل 
اله کردگار  فرزند عوض 4 دانگ و دو- شصت و هفتم دانگ مشاع 
از   ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 86  فرعی )که به شماره 
2730 فرعی تبدیل شده است(  از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 

ششدانگ 119/68 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008002132 - 96/4/24-  سهیال 
تن ساز  فرزند حسین یک دانگ و شصت و پنج- شصت و هفتم 
دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 86  فرعی 
)که به شماره 2730 فرعی تبدیل شده است(  از 21 اصلی رشکنه  

به مساحت ششدانگ 119/68 مترمربع.

29. رای شماره 139660302008002135 - 96/4/24-  محمد 
انصــاری منوچهرآبادی  فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 985  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  

137/75 مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008002189 - 96/4/27-  
سیدحسین میرهادی  فرزند سید فضل اله  ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 1546  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  128/93 مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008002210 - 96/4/27-  ام 
البنین یونسی  فرزند هدایت اله  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 109  فرعی از 23 اصلی ســود آباد  به مساحت  

160/06 مترمربع.
32. رای شماره 139660302008002214 - 96/4/27-  ماه بی 
بی پرسته  فرزند عزت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
280  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  98/71 مترمربع.

33. رای شــماره 139660302008002216 - 96/4/27-  
محمود مرادخانی  فرزند علیرضا  ششــدانگ یکبــاب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1461  فرعی از 100 اصلی 

فیض آباد  به مساحت  132/63 مترمربع.
34. رای شماره 139660302008002217 -96/4/27-  محمود 
مرادخانی  فرزند علیرضا  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
1461  فرعــی از 100 اصلی فیض آباد  به مســاحت  197/41 

مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008002218 - 96/4/27-  
محمود مرادخانی  فرزند علیرضا  ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 1461  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  164 

مترمربع.
36. رای شماره 139660302008002276 - 96/4/31-  سید 
کمال شریفی  فرزند سید ولی اله  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 8369  فرعی  )که قباًل 240.1 بوده ( از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت  27/09 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008002499 - 96/5/11-  سید 

جالل حسینی  فرزند سیدعلی  ششدانگ:
الف( قسمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پالک 5463  فرعی از 
1 اصلی ابنیه  به مساحت  5/69 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
پالک های 1.5437 و 1.8818 که قباًل 1.2128 بوده است جمعا 

تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قســمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پالک 5437  فرعی از 
1 اصلی ابنیه  به مساحت  2/23 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
پالک های 1.5436 و 1.8818 که قباًل 1.2128 بوده است جمعا 

تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ج( قســمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پــالک 8818   فرعی 
)که قبال 1.2128 بوده است( از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  44/18 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 1.5437 و  1.5436  

جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
38. رای شماره 139660302008002550 - 96/5/14-  میالد 
مومن  فرزند مرتضی  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی 
از پالک 190  فرعی  از 23 اصلی ســودآباد  به مساحت  155/5 
مترمربع در ازاء تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف محمدرضا آقاسی احد از ورثه فاطمه محلوجی.
39. رای شماره 139660302008002551 - 96/5/14-  سید 
کمال تقوی  فرزند سید فخرالدین  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 278  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  22/70 

مترمربع.
40. رای شماره 139660302008002552 - 96/5/14-  عزت 
شبان پور  فرزند نعمت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

199  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  48/81 مترمربع.
41. رای شماره 139660302008002553 - 96/5/14-  سید 
کمال تقوی  فرزند سید فخرالدین  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 278  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  22/90 

مترمربع.
42. رای شماره 139660302008002555 - 96/5/14-  مهین 
صاحبان شهرضا  فرزند مصطفی  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 278  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  22/80 

مترمربع.
43. رای شماره 139660302008002558 - 96/5/14-  لیال 
انصاریپور  فرزند خلیل  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

199  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  115/65 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008002595 - 96/5/15-  
حسینعلی سبحانی  فرزند عبدالرســول 24 حبه و هشت - سی و 

سوم حبه  مشاع از 72 حبه ششدانگ:
الف( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 133  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 173/86 مترمربع که به 

انضمام قســمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 
داده است.

ب( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 48/56 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
45. رای شــماره 139660302008002598 - 96/5/15-  
فردوس سبحانی  فرزند عبدالرسول 36 حبه و چهار - یازدهم حبه  

مشاع از 72 حبه ششدانگ:
الف( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 133  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 173/86 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 48/56 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
46. رای شماره 139660302008002599 - 96/5/15-  هاجر 
شیرعلی  فرزند غالمرضا  11 حبه و سیزده - سی و سوم حبه  مشاع 

از 72 حبه ششدانگ:
الف( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 133  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 173/86 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 48/56 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
47. رای شماره 139660302008002630 - 96/5/16-  بیگم 
آغا میراجاق  فرزند سید حمید  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 1532 و 1533  فرعی  که به شــماره 14103 
تبدیل شده اســت از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  213/70 

مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008002632 - 96/5/16-  
حمیدرضا شبانی شــهرضا  فرزند فضل اله ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1411  فرعی  از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 108/20 مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008002633 - 96/5/16-  
سیدحسن دادخواه  فرزند میرزا اشرف سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1411  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  

به مساحت ششدانگ 108/20 مترمربع.
50. رای شماره 139660302008002682 - 96/5/17-  زهره 
بهرامی اسفرجانی  فرزند قدراله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 3755  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  268/72 

مترمربع.
51. رای شماره 139660302008002683 - 96/5/17-  فاطمه 
گالبی  فرزند شکراله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 462  فرعی  از 3 اصلی موغان  به مســاحت 

ششدانگ  171/30 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008002684 - 96/5/17-  منصور 
باقرپور  فرزند کیامرث سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 462  فرعی  از 3 اصلی موغان  به مســاحت 

ششدانگ  171/30 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008002694 - 96/5/17-  ملک 
السادات میرپوریان  فرزند آقاحسین سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پــالک 5882  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت ششدانگ  166/45 مترمربع.
54. رای شــماره 139660302008002695 - 96/5/17-  
محمدحسین متقی  فرزند عبدالخلیل سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پــالک 5882  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت ششدانگ  166/45 مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008002710 - 96/5/18-  
محمدعلــی آقالر  فرزند حشــمت ششــدانگ یکبــاب خانه 
 دوطبقه مفــروزی از پالک 1298  فرعــی  از 2 اصلی فضل آباد 

 به مساحت 358/18  مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008002721 - 96/5/21-  
سیدحسن طبائیان  فرزند سیدنصراله  ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 176  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  
به مســاحت 183/90  مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 
2.16053 و قســمتی از پالک 174/12 فرعی از 2 اصلی جمعا 
تشکیل یک باب خانه را داده اســت در ازاء یک سهم و سیزده - 
بیستم سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ پالک 2.176 انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف وراث سکینه خاتون قریشی.
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57. رای شــماره 139660302008002722 - 96/5/21-  
حبیب اله حســن پور فرزند علی چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 6  فرعی  از 21 اصلی رشــکنه  به 

مساحت ششدانگ 186/70  مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008002723 - 96/5/21-  
ســکینه نظری فرزند محمدعلی دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 6  فرعی  از 21 اصلی رشــکنه  به 

مساحت ششدانگ 186/70  مترمربع.
59. رای شماره 139660302008002734 - 96/5/21-  سید 
محمدباقر موسوی فرزند سید محمدرضا ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1635  فرعی  که قبال 280 فرعی بوده است  از 

100 اصلی فیض آباد  به مساحت ششدانگ 134/45  مترمربع.
60. رای شــماره 139660302008002805 - 96/5/24-  
ابوالفضل شریف زاده فرزند محمد  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 109  فرعی  از 23 اصلی 

سودآباد  به مساحت ششدانگ 160/14  مترمربع.
61. رای شماره 139660302008002806 - 96/5/24-  مائده 
بهرامی فرزند رضا  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 109  فرعی  از 23 اصلی سودآباد  به 

مساحت ششدانگ 160/14  مترمربع.
62. رای شماره 139660302008002812 - 96/5/24-  مجید 
مشهدی فرزند فضل اله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 
از پالک 486  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

99/56  مترمربع.
63. رای شماره 139660302008002826 - 96/5/24-  علی 
اصغر براهیمی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله آباد به مســاحت 

163/74 مترمربع.
64. رای شــماره 139660302008002827 - 96/5/24-  
فاطمه براهیمی فرزند علی اصغر ششــدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله آباد به مساحت 

159/12 مترمربع.
65. رای شــماره 139660302008002845 - 96/5/25-  
ابراهیم شیرعلی فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 235/2 مترمربع.
66. رای شــماره 139660302008002841 - 96/5/25-  
امیرمحمد پیرمرادیان  فرزند احمد بــه قیومیت صولت حبادی 

فرزند غالمحسین 35 حبه و بیست و سه- چهل و یکم حبه مشاع 
به استثنائ بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 245/24 مترمربع.
67. رای شــماره 139660302008002842 - 96/5/25-  
صولت حبادی فرزند غالمحسین 36 حبه و هیجده- چهل و یکم 
حبه مشاع به انضمام بهاء ثمنیه عرصه و اعیان تمامت 35 حبه و 
بیست و سه چهل و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 245/24 مترمربع.
68. رای شــماره 139660302008002846 - 96/5/25-  
فردوس باقرپور  فرزند رحمت اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 235/2 مترمربع.
69. رای شماره 139660302008002877 - 96/5/28-  زهرا 
خادم  فرزند قربانعلی ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
2668  فرعی  از 1 اصلی ابنیه به مســاحت ششــدانگ 47/60 

مترمربع.
70. رای شــماره 139660302008002912 - 96/5/30-  
محمدرضا دشتی شــهرضا  فرزند رحمت اله ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 753  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 224/25 مترمربع.
71. رای شماره 139660302008003004 - 96/6/5-  علی 
اکبر رزی فرزند محمدحسن ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 527  )که قبال به شــماره 4835 تبدیل شده( فرعی  از 3 

اصلی موغان به مساحت 207/50 مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139560302008007650 - 95/12/25-  
حبیب اله شبانی فرزند حسن ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام 
مفروزی  از پالک 291  فرعی از 106  اصلی ارش آباد  به مساحت 
77/05  مترمربع که در آگهی اولیه  شماره و تاریخ رای اشتباه قید 

گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شماره 139660302008001970 - 96/4/15  - قدرت 
اله نجفی فرزند رضا چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 7093  و 1450 باقیمانده که به شــماره 
14055 تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 
ششــدانگ 263/35 مترمربع  که در آگهی اولیه  شماره پالک 

فرعی اشتباه قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.

3. رای شماره 139660302008001971 - 96/4/15-  رضوان 
خیرمند  فرزند نعمت اله دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
خانه مفروزی  از پالک 7093  و 1450 باقیمانده که به شــماره 
14055 تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 
ششــدانگ 263/35 مترمربع  که در آگهی اولیه  شماره پالک 

فرعی اشتباه قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شــماره 139660302008000522 - 96/1/31علی 
دهقانزاد  فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه 
تمام مفروزی  از پالک 2296 فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت 
145/80 مترمربع  که در آگهی اولیه  نام خانوادگی و پالک اصلی 

اشتباها قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
5. رای شماره 139660302008002239 - 96/4/28-  مریم 
موســی نیا به والیت پدرش داود فرزند داود  ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله مفــروزی  از پالک 11 فرعی از 157  اصلی 
محمودیه به مســاحت 66 مترمربــع  که در آگهــی اولیه  نام 

خانوادگی  اشتباها قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/06/19            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/07/3      
سید اسداله موسوی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

م الف   527    
آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه 

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  واراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صــادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي 
شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي محرزگردیده 
است لذامشــخصات متقاضي وملک موردتقاضابه شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي 
زاینده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي میشــودتادرصورتي که 
اشخاصي نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضي 
دارندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خودرابــه اداره ثبــت واســنادوامالک شهرضاتســلیم وپس 
ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مرجع قضایي تقدیم نماینــد وطرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت 

صادرخواهدشد
شماره 8 ) که به شماره 2555 تبدیل شــده ( فرعي از76 اصلي 

مهیار 
1-راي شماره 139660302008002901 -  29 / 05 / 96 - 
حمیدروشني فرزند قاسم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي 
مفروزي ازپالک 8 ) که به شماره 2555 تبدیل شده ( فرعي از76 

اصلي مهیار به مساحت 235666 مترمربع 
سید اسداله موسوي - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

تاریخ انتشارنوبت اول  19 / 06 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم  03 / 07 / 96

م الف 521
آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
6/449 مفاد آراء هیأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک دهاقان که در اجراي مــاده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلي آگهي مي شود 
تا شخصي یا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند 
در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تســلیم و رســید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در 
مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به 
دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شــماره 139660302019000218 - 1396/05/23 
آقای محمدحســین پور فرزند  یداله تمامت سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 286 فرعی 
از 123 اصلی به مساحت ششــدانگ 1223.7 مترمربع واقع در 
اراضی خلف جمبد دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم 

سکینه سلیمی )مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 96/06/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/07/03

م الف: 96/177 یعقوبي کفیل واحد ثبتي دهاقان 

ابالغ وقت رسيدگی
7/60 شماره ابالغنامه : 9610103630502426 شماره پرونده: 95099836331000440 
شماره بایگانی شعبه: 960738 حسب شکایت   شــرکت ملی گاز استان اصفهان علیه آقای 
نعمان رسولی )مدیر عامل ســابق شــرکت صنعت گاز صبا( به اتهام ربودن گاز با دستکاری 
در کنتور CNG تیــران در زمان تصدی گری جایگاه CNG پرونــده ای در دادگاه عمومی 
شهرستان تیران و کرون تشکیل گردیده است و جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 
2 شــهر تیران )جزایی سابق( واقع در اســتان اصفهان شهرســتان تیران ارجاع و به کالسه 
95099836331000440 ثبت گردیده اســت که وقت رسیدگی آن در تاریخ 1396/08/29 
ساعت10 صبح تعیین و به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت رســیدگی مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردیده و نسخه ای از کیفرخواست خود را دریافت نماید. م الف: 255 شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر تیران و کرون )جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسيدگی

7/61 شــماره ابالغنامه : 961010363052421 شــماره پرونده: 9409983631100972 
شماره بایگانی شعبه: 960734 حسب شــکایت آقای حسین افشاری فرزند حسن علیه آقای 
مجتبی کیانی به اتهام جعل و کالهبرداری پرونده ای در دادگاه عمومی شهرســتان تیران و 
کرون تشکیل گردیده است و جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر تیران )جزایی 
سابق( واقع در استان اصفهان شهرســتان تیران ارجاع و به کالسه 9409983631100972 
ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن در تاریخ 1396/08/29 ساعت 10:30 صبح تعیین و به 
علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت رسیدگی فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده و نسخه ای از کیفرخواست خود 

را دریافت نماید. م الف: 256 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران و کرون )جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسيدگی

7/71 شماره ابالغنامه: 9610463624700008 شــماره پرونده: 9509983624700386 
شماره بایگانی شعبه: 950429 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950429 و 950427 بازپرسی 
متهم محمدرضا حسنوند فرزند یوسف به شــماره ملی 4188839287 به اتهام کالهبرداری 
به مبلغ 61/501/022 ریال از آقای هادی توکلی و کالهبرداری به مبلغ 29/900/298 ریال 
از خانم مهسا جعفریان از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه اول بازپرسی دادسرای عموی و انقالب 
اردستان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 252 شــعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اردستان 
ابالغ اخطاريه ماده 101 

7/73 شماره پرونده: 139604002121000114/1 شماره پرونده: 9600160 شماره آگهی 
ابالغیه: 139603802121000032 بدین وســیله به آقای ایرج صیفــوری آرپناهی فرزند 
علی اکبر تاریخ تولد: 1353/05/07 شــماره ملی: 5558818743 شماره شناسنامه: 205 به 
نشانی خمینی شــهر منظریه خیابان پیمان خیابان راجی خیابان فارغاجنوبی ابالغ می شود 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک کشاورزی خمینی شهر علیه ایرج صیفوری 
آرپناهی طبق گزارش مورخ 1396/6/26 کارشــناس رســمی دادگســتری به شرح تصویر 
پیوســت پالک ثبتی فرعی: 277 از پالک اصلی 165 در بخش 14 اصفهان واقع در خمینی 
شهر مورد وثیقه سندرهنی شماره 98412 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 46 خمینی 
شهر به مبلغ 1/450/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باشــید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه که 
روز انتشار محســوب می گردد به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
4/000/000 ریال به این دفتر اجرا تســلیم نماید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.م الف: 5028  اداره 

اجرای اسناد  خمینی شهر 
مزايده

7/86 شماره آگهی: 139603902004000115 شماره پرونده: 139404002004000273 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9400649 
همگی و تمامت شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره هشت هزار و دویست 
و هفتاد و چهار فرعی از پانزده هزار و یکصد و هفتــاد و هفت اصلی قطعه 2 تفکیکی مفروز و 
مجزی شده از شماره یکهزار و نهصد و شصت و هشت فرعی به مساحت 96/70  مترمربع واقع 
در سمت جنوبی طبقه اول که 4/10 مترمربع آن  تراس است بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 
6 واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به آدرس: اصفهان-خیابان 
فالطوری، کوی معلم، بن بست شقایق، ته بن بست، مجتمع مسکونی پارمیس طبقه اول واحد 
جنوب غربی که سند مالکیت آن صفحه 383 دفتر 409 امالک ذیل ثبت شماره 79857 امالک 
با شماره چاپی 089633 ب/90 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل اول به طول 
3/20 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان پالک 8273 فرعی دوم در سه قسمت که قسمت اول 
شرقی و قسمت سوم غربی اســت به ترتیب پنجره و دیواریست با نورگیر مشاعی سوم بطول 
1/48 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان پالک 8273 فرعی چهارم در دو قسمت که قسمت 
اول شرقی است به ترتیب به طولهای 1/49 متر و 4/17 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی 
شرقًا اول به طول 3/95 متر دیواریســت به فضای پالک 15177/17 دوم در سه قسمت که 
قسمت اول جنوبی و قسمت سوم شمالی است به ترتیب به طولهای یک متر، 1/25 متر و یک 
متر پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعی سوم به طول 1/90 متر دیواریست به فضای پالک 
15177/17 جنوبًا در سه قسمت که قسمت های اول و سوم پخی شکل می باشد به ترتیب به 
طولهای 2/05 متر و 7/60 متر و 2/05 متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی غرباً به 
طول 8/63 متر دیواریست به فضای پالک 15177/1967 حدود پارکینگ: شمااًل به طول 5 
متر خط مستقیم مفروض است به حیاط مشاعی شرقًا به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض 
به حیاط مشاعی جنوباً به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به حیاط مشاعی غرباً به طول 
2/5 متر خط مستقیم مفروض است به حیاط مشاعی که طبق نظر کارشناس رسمی آپارتمان 
مســکونی در طبقه اول )واحد جنوبی( )روی پارکینگ( در ضلع جنوب غربی پالک آپارتمانی 
واقع شده است که دارای 2 خواب که کف اتاقها سرامیک و دیوارها نقاشی شده است، هال و 
پذیرایی کف سرامیک، دیوارها با قرنیز سنگی گرانیتی و مابقی نقاشی شده است و سقف ها گچ 
بری معمولی می باشد. آشپزخانه، کف سرامیک، دیوارها کاشی، کابینت ها نصب شده از جنس 
ام. دی. اف و سرویس بهداشتی کف سرامیک دیوارها کاشی شده و سقف کاذب سرویس ها 
پی وی سی می باشــد. چهارچوبهای فلزی و درب های داخلی چوبی است و دارای انشعابات 
برق، آب مشترک و گاز می باشد و مجتمع دارای آسانسور می باشد ملکی آقای محسن خیری 
که طبق سند رهنی شماره 7212 مورخ 91/08/21 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 261 
اصفهان در رهن تعاونی اعتبار صالحین با وکالت بانک آینده واقع می باشد. از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه مورخ 96/07/25 در اداره اجرای اسناد رسمی طبقه سوم اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی- چهارراه شــهید صداقتی اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه )2/049/000/000 ریال( )دو میلیارد و چهل و نه میلیون ریال( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 96/07/03 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی چک تضمین 
شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری 
همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 19356 

اسدی اورگانی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

7/74  مژگان غفاری طاری دارای شناســنامه شماره 1672 به شــرح دادخواست به کالسه  
249/96 ش1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نعمت اله غفاری طاری به شناسنامه 1220 در تاریخ 1395/11/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مژگان غفاری طاری فرزند نعمت 
اله به شماره شناسنامه 1672 ) دختر متوفی( 2- مریم غفاری طاری فرزند نعمت اله به شماره 
شناسنامه 1209 ) دختر متوفی( 3- شبنم غفاری طاری فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 677 

) دختر متوفی( 4- فرنگیس کریم پور فرزند عزیزاله به شماره شناسنامه 37 )همسر متوفی( و به 
جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 315 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(
ابالغ رای

7/78 کالسه پرونده: 960312 شــماره دادنامه: 9609976796201302 - 96/6/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا ضیاء امیری نشانی: اصفهان 
خ چهارباغ باال کوچه شریفات پالک 96 خوانده: رضا بهرامی گهروئی نشانی: مجهول المکان. 
خواسته مطالبه وجه سفته. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوای آقای علیرضا ضیاء امیری به طرفیت رضا بهرامی 
گهروئی به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 
028743 و 028742 و 28740 و 028739 و 028738 و 028741 به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/940/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/13 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم 
احکام می باشد درحق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ببست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 

الف:19453 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ رای

7/77 کالسه پرونده: 960345 شــماره دادنامه: 9609976793702395 - 96/5/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف خواهان: بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام 
اصفهان خ چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بســت حکیم نظامی به شــماره 
ثبت 420440 به مدیریت عاملی و حق امضا آقای محمد حســین حسین زاده. وکیل: حسین 
محمدیان و زهرا کیانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت) ارغوان( 
طبقه 3 واحد 18. خواندگان: 1- مجتبی مهدیه نجف آبادی فرزند غالمرضا 2- اکبر عباسپور 
فرزند محمد علی 3- سید حجت موسویان فرزند سید رضا هر دو 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. در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه رسالت سهامی 
عام به مدیریت و حق امضا آقای محمد حسین حسین زاده  با وکالت آقای حسین محمدیان و 
زهرا کیانی به طرفیت 1-  مجتبی مهدیه نجف آبادی 2- اکبر عباسپور 3- سید حجت موسویان 
به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال بخشــی از وجه چک به شماره 840401 مورخ 
95/6/17 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 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 لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و 3/145/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/6/17( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19478 شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

7/94 شماره: 1358/95 به موجب رای شــماره 51 تاریخ 96/1/30 حوزه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود مومیوند به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )94/10/30( لغایت زمان اجرای حکم و 
پرداخت یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق محکوم له وحید روح اللهی فرزند رمضانعلی با وکالت آقای علیرضا هاشمیان 
به نشانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب پست بانک مجتمع امیرطبقه 
3 واحد6. و پرداخت نیم عشر دولتی.رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و 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:5044 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک(
ابالغ رای

7/93 شــماره دادنامه: 9609973633100820 شــماره پرونده: 9609983633100330 
شماره بایگانی شعبه: 960335 خواهان: آقای محمدحســن مظاهری فرزند جعفر با وکالت 
آقای علیرضا هاشمیان فرزند محمدحسین به نشــانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار 
آزادگان جنب بانک ملت طبقه سوم واحد 6 خوانده: آقای نصرا... علی عسگری فرزند غالمرضا 
با وکالت آقای جواد رضائی اهری فرزند حسین به نشــانی تهران خ شریعتی سه راه طالقانی 
جنب بیمارستان پاسارگاد کوچه دولت داد پالک3. خواسته: تجدیدنظر شورا. دادگاه با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا هاشــمیان به وکالت از آقای محمدحسن 
مظاهری نسبت به دادنامه شــماره 1330- 1395/11/9 شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 
خمینی شهر وارد است حسب مندرجات ظهرچک، چک مستند پرونده توسط غالمعلی قنبرزاده 
)منتهی که چک در وجه آن صادر شده است( امضاء و به غیر واگذار شده است و در مرحله بدوی  
نیز اعتراضی از ناحیه وکالی تجدیدنظرخوانده به این امر نشده است و اصل اصالت و صحت 
امضاء ایجاب می نماید تا وقتی ایراد موثری بر این امر وارد نگردیده نقل و انتقال چک صحیح 
و منشاء  اثر می باشد از سویی ایرادات وکالی تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی علی فرض 
صحت موثر در نفی استحقاق تجدیدنظرخواه به عنوان دارنده با حسن نیت سند تجاری نیست 
و دلیل یا مدرکی که مجرمانه بودن منشاء صدور و تحصیل چک را اثبات نماید ارائه نگردیده 
است لذا دادگاه با توجه به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری و نیز اینکه ایرادات در مقابل 
دارنده با حسن نیت قابلیت استماع ندارد و حســن نیت دارنده در این پرونده متزلزل نگردیده 
است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا 
به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 2 قانون اصالحی قانون صدور 
چک و تبصره آن و قانون تفسیری ماده واحد تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 2/625/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه )خواهان بدوی( محکوم می نماید. رای 
 صادره حضوری و قطعی است. م الف: 5043 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خمینی شهر 
فقدان سند مالكيت

6/725 شماره: 960705841475195-96/6/28 ورثه رحیم مفیدی فرزند اسداله به استناد 
یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شــهود رسمًا گواهی شده مدعی است دو سوم 
سهم مشاع از 30 سهم ششدانگ پالک شماره 389 فرعی از 84 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 443 صفحه 273 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر 
جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 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: 4991  نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  
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مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، از جریمــه میلیاردی یک 
قاچاقچی کاال در این استان خبر داد که در سمیرم دستگیر شده است.

غالمرضا صالحی با اشاره به رسیدگی به پرونده یک قاچاقچی کاال، اظهار 
کرد: در این پرونده قاچاق، 527 کارتن کارد میوه خوری، 286 کارتن ست 

چنگال و کارد و 17 تخته پتو وجود داشت.
وی با اشاره به ارزش ریالی این پرونده گفت: ارزش این محموله قاچاق دو 

میلیارد و 278 میلیون و 322 هزار و 727 ریال بوده است.
وی درخصوص شگرد این قاچاقچی برای انجام این قاچاق اظهار کرد: این 
فرد محموله قاچاق را در پوشش حمل اسباب بازی با برگ سبز معتبر در 
کانتینر یک دستگاه کامیون کشنده جا سازی کرده بود که توسط ماموران 
انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید رییسیان منطقه انتظامی سمیرم، 

کشف شد.

کشف و ضبط ۴۱۰کارتن 
سیگار قاچاق در اصفهان 

جریمه میلیاردی  برای 
قاچاقچی کاال

مدیر مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان گفت: بیش از ۴1۰ کارتن سیگار 
قاچاق و فاقد مجوز در اصفهان که بالغ بر 82 هزار نخ سیگار بود، کشف و ضبط 
شد.حمید ترک زاده اظهار داشت: در راســتای نظارت و بازرسی های واحد 
بهداشت محیط در سطح منطقه تحت پوشــش مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان، کارشناس بهداشت محیط منطقه دوطفالن، پرده از تخلف یک باب 
انبار مواد غذایی زیرزمینی برداشت. وی بیان داشت: یکی از بازرسان بهداشت 
محیط در حین بازرسی های روزانه در منطقه تحت پوشش خود، متوجه فعالیت 
مخفیانه یک مرکز عرضه مواد غذایی شد که مبادرت به نگهداری و انبار کردن 
مواد غذایی و دخانیات می کردند. مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه محل مد نظر امکان ورود و بازرسی نداشته، با اخذ حکم ورود از 
دادستانی شهرستان و همکاری نیروی انتظامی به محل وارد شدیم و انبار مدنظر 

با همه اقالم غذایی و دخانی در توقیف بهداشت محیط قرار گرفت.

احداث سالن پیش 
سرد کشتارگاه برای 
مهار تب کریمه کنگو

شهردار نطنز گفت: برای مهار تب کریمه کنگو، احداث سالن پیش سرد در کشتارگاه نطنز ضروری است.
علی پیراینده در بازدید از کشــتارگاه نطنز اظهار داشت: با توجه به اینکه استفاده سریع از گوشت های تازه ذبح شــده، امکان ابتال به تب کریمه کنگو را افزایش می دهد، 
احداث سالن پیش سرد برای مهار این بیماری کشنده ضروری است. وی تاکید کرد: از آنجایی که تب کریمه کنگو از طریق ذبح دام به انسان منتقل  می شود، در کشتارگاه ها 
شایع بوده و به غیر از مردم، جان بیشتر قصاب ها و کارگران کشتارگاه ها را تهدید می کند که باید رعایت اصول بهداشتی در اولویت قرار گیرد. شهردار نطنز تصریح کرد: از 

مهم ترین مشکالت کشتارگاه شهرستان نطنز، دفن غیر اصولی ضایعات و جوی خونابه و درنهایت سپتینگ رو باز دفن آنهاست که نیاز اساسی به بازسازی و بهسازی دارد.
وی در ادامه افزود: برای عملیات اصالح و بهسازی فاز اول کشتارگاه شهرستان نطنز، به اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال نیاز است و بازدید از کشتارگاه های صنعتی شهرهای 

اطراف، کمک شایانی به عملیات بهسازی خواهد کرد.

کاروان پیاده مشهد- کربال به اصفهان رسید
سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربال گفت: این کاروان که حرکت خود را سوم 
شهریورماه از مشهد به صورت پیاده به ســمت کربال آغاز کرد، اکنون به استان 

اصفهان رسید.

عامل قتل خانواده سه نفره سمیرمی 
دستگیر شد

فرماندار سمیرم، از دستگیری قاتل یک خانواده سه نفره روستایی 
در اطراف اصفهان خبر داد.

خانواده ای ســه نفره ساکن اطراف 
روستای قره قاچ سمیرم شامل 
دختر هفت ساله به همراه مادر 
و پدرش هفته گذشته به قتل 

رسیدند.
محمد حسین نصرتی فرماندار 
سمیرم روز گذشته در گفت وگو 
با خبرنگاران، با اعالم دســتگیری 
این فرد اظهار کرد: قاتــل در این مدت 
فراری بود و بعد از ســه روز تالش و پیگیری ماموران انتظامی، در 

اطراف اصفهان دستگیر شد.
وی با بیان اینکه محل قتل، اطراف یکی از روستاهای شمال شهر 
سمیرم به نام قره قاچ بوده است، افزود: قاتل فردی ۴۰ ساله است.

وی در این ارتباط توضیح بیشتری نداد.

واژگونی اتوبوس مسافربری 
گردشگران اصفهانی در گردنه حیران

حادثه واژگونی اتوبوس در گردنه حیــران، 16 مصدوم به همراه 
داشــت.پیر حســین کولیوند گفت: صبح دیروز حادثه واژگونی 
اتوبوســی در گردنه حیران اعالم شد 
و بالفاصله 5 دستگاه آمبوالنس 
و 1 دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
بــه محــل حادثــه بعــد از 
 تونل به طرف آســتارا اعزام 

شدند.
ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
حادثه 16 مســافر، مصــدوم و 
به مراکــز درمانــی منتقل شــدند. 
حال مصدومان مســاعد گزارش شده اســت. سرپرست اورژانس 
 کشــور افزود: این اتوبوس حامل گردشــگران اســتان اصفهان

 بود.

وزیر آموزش و پرورش:

 ۴۲ درصد کالس های درس
وسایل گرمایشی استاندارد ندارند

وزیر آموزش و پرورش با بیــان اینکه ۴۰ تا ۴2 درصد کالس های 
درس وسایل گرمایشی استاندارد ندارند، 
گفت: بخاری های غیر اســتاندارد 
هنــوز در کالس هــا اســتفاده 

می شود.
ســید محمد بطحایی اظهار 
داشت: 13 میلیون دانش آموز 
در حدود 1۰6 هزار مدرسه که 
شــامل حدود 5۰۰ هزار کالس 
است، ســال تحصیلی خود را آغاز 
کردند و ۹5۰ هزار معلم بــه آنها آموزش 

خواهند داد.
وی افزود: از ســال تحصیلی ۹2ـ۹1 تعــداد دانش آموزان رو به 
افزایش بوده و امســال هم 2 درصد افزایش دانش آموز داشتیم.
 شیب افزایش رو به تزاید است و تا ســال 1۴۰5 نیز ادامه خواهد

 داشت.

نکاتی که رانندگان سرویس مدارس 
باید رعایت کنند

هرسـاله با فرا رسـیدن مهـر و آغاز سـال تحصیلی جدیـد، موضوع 
اسـتفاده از سـرویس مدارس مهـم تلقی 
شـده و در ایـن میـان راننـدگان 
سـرویس مـدارس، نکاتـی را 
بایـد مدنظـر قـرار دهنـد و این 
درحالی اسـت کـه آنهـا وظیفه 
بسـیار مهمـی دارنـد که شـاید 
خودشـان بـه طـور کامل بـه آن 

واقـف نباشـند:
سـالمتی  و  ایمنـی  مسـئولیت   .1
دانش آمـوزان در زمانـی کـه سـوار سـرویس هسـتند، بـر عهـده 

. سـت شما
2. در بیشـتر کشـورهای جهان رانندگان سـرویس مدارس، عالوه 
بـر شـرایط عمومـی همـه راننـدگان، ملـزم بـه داشـتن شـرایط 
ویـژه ای مانند صالحیـت اخالقی هسـتند. همچنیـن خودروهای 
سـرویس مدارس با طـرح ، رنگ یـا آرم ویـژه ای از سـایر خودروها 
 متمایـز می شـوند تـا راننـدگان دیگـر نیـز رعایت ایـن خـودرو را 

بکنند.
3. توجـه و مراقبـت از دانـش آمـوزان در طـول مسـیر بـر عهـده 

شماسـت.
۴. از سالمت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان داشته باشید.

5. در هنـگام سـوار و پیاده شـدن دانـش آمـوزان، به ویـژه آنها که 
کوچک تر هسـتند، صبـر و حوصله داشـته باشـید.

6. دانش آموزان را در محل ایمن پیاده کنید.
7. قبل از حرکت، از بسته بودن در خودرو مطمئن شوید.

8. رعایـت نظم و زمـان بنـدی در رفـت و آمـد باعث می شـود که 
دانش آموزان با آرامش بیشـتر برنامه درسـی خود را شـروع کنند.

۹. از کشـیدن سـیگار و خوردن تنقـالت در هنگام کار خـودداری 
کنیـد.

1۰. با دانـش آمـوزان و سـایر راننـدگان، رفتـار محترمانه داشـته 
باشـید.

11. خودروی خـود را تا هنگامی که دانش آموزان سـوار هسـتند، 
حتی بـرای یک لحظـه هم تـرک نکنید.

اخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، با اشاره 
به معضالت حوزه بهداشت و درمان گفت: یکی از معضالت 
موجود در حوزه بهداشــت و درمان به ویژه در بیمارستان 
الزهــرا )س( اصفهان، بدهــی تامین اجتماعــی به مبلغ 

12۰میلیارد تومان به این بیمارستان است.
حجت االسالم احمد ســالک، پیرامون وضعیت بهداشت و 
درمان اصفهان و شلوغی درمانگاه های تحت پوشش تامین 
اجتماعی و برخی بیمارســتان های دولتی اظهار داشــت: 
زیرساخت های مناســبی برای هر دو بیمارستان شریعتی 
و غرضی درنظر گرفته شــده که در این راســتا نمایندگان 
جلســه ای با تامین اجتماعی داشتند و تالشــی که برای 
گسترش کار در اتاق های عمل انجام گرفته، قابل توجه است.

وی با اشاره به مشکالت تامین اجتماعی افزود: به مشکالت 
تامین اجتماعی نیز باید توجه شود، همچنین بیمارستان های 
دولتی همچون بیمارستان الزهرا، چمران، شهید صدوقی و 
کاشانی با معضل جدیدی روبه رو هستند که این معضل باید 
در سطح ریاست جمهوری، دولت و با حضور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر بهداشت و درمان حل شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: همچنین یکی 
از معضالت موجود در حوزه بهداشــت و درمان به ویژه در 
بیمارســتان الزهرا)س( اصفهان، بدهی تامین اجتماعی به 
مبلغ 12۰میلیارد تومان اســت که در این راستا اختالفی 

میان دو وزارت خانه بهداشــت و درمان و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی وجود دارد که ما از رییس جمهور درخواست کردیم 
طی جلسه ای این مسئله را حل کند؛ چرا که مردم نباید میان 

اختالف دو وزارتخانه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه شهر ورزنه با دارا بودن 3۰ هزار نفر جمعیت، 
نیازمند افتتاح هرچه سریع تر بیمارستان امام رضا)ع( است، 
تصریح کرد: شهر ورزنه و اطراف آن نیازمند است که هرچه 
سریع تر بیمارســتان آن تامین اعتبار و راه اندازی شود که 
در این راستا با وزیر بهداشت صحبت کردم و ایشان گفتند 
درخواست مکتوب بنویسید؛ از این رو وزیر بهداشت دستور 
تخصیص ۹ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بیمارســتان 

امام رضا )ع( ورزنه را دادند.

 رییس اداره پیشگیری از بیماری های انسان و دام گفت: 
استفاده از محصوالت لبنی ســنتی به شکل فله ای در 
هیئت ها، می تواند ناقل بیماری تب مالت بوده و به هیچ 
عنوان وزارت بهداشت استفاده از این محصوالت را در 

نذری ها تایید نمی  کند.
حســین عرفانی درخصوص مصرف اقــالم غذایی در 
نذری های هیئات حســینی گفت: مصرف مواد غذایی 
معتبر در نذری های ایــام ماه محــرم، از جمله نکات 
مهم در پخت غذا ها محسوب می شــود؛ بنابراین باید 
اقالم مصرفی از جمله گوشــت و کلیه موادی که جزو 
محصوالت دامی تلقی می شــود، از اماکن معتبر تهیه 

و استفاده شود.
وی افزود: بجــز تاکید بر تهیه گوشــت دام های مورد 
تایید سازمان دامپزشــکی، باید بر اقالم دیگری چون 
دوغ، ماست، کشک و شیر که در این شب ها بسیار مورد 

استفاده هیئات حسینی قرار می گیرد، نظارت شود. 
رییس اداره پیشــگیری از بیماری های انســان و دام 
خاطرنشــان کــرد: مصرف شــیر و ماســت از جمله 
محصوالت دامی است که در این شب ها به صورت فله ای 
مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین تاکید می کنیم که 
تهیه ماست و شیر فله ای و محلی، تحت هیچ شرایطی 
از جانب وزارت بهداشت تایید نمی شود؛ چرا که لبنیات 

ســنتی به علت اینکه در تهیه، فرآوری و تبدیل آنها به 
ماســت، نظارتی وجود ندارد، قطعا سالمت شان تایید 
نمی شــود. وی در ادامه عنوان کرد: تمامی محصوالت 
لبنی به صورت پاســتوریزه و در بسته بندی های معتبر 
به استاندارد ها و نظارت های الزم در بازار موجود است، 
اما به علت مقرون به صرفه بودن قیمت این محصوالت، 
مشتریان بســیاری را در این شــب های محرم به خود 

اختصاص می دهد.
عرفانی اذعان داشــت: تب مالت با عالئمی چون تب،  
تعریق شبانه، درد اســتخوان ها و مفاصل،  مننژیت و 
ضایعات مغزی،  ایجاد آبســه در استخوان های ستون 
فقرات و بی اشــتهایی همــراه اســت و در مواقع حاد 

می تواند منجر به مرگ شود. 

 رییس اداره پیشگیری از بیماری های انسان و دام مطرح کرد:

مصرف شیر و ماست سنتی؛ عاملی برای انتقال تب مالت

خبرتامین اجتماعی

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

طلب ۱۲۰ میلیاردی بیمارستان الزهرا )س( اصفهان از تامین اجتماعی

محیط زیست

پایش شبانه حفاظت محیط 
زیست استان در مهرماه

به گزارش اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان، پایش هاي شــبانه مهرماه سال جاري 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان برنامه ریزي شده 
است که از دیروز شروع شده و تا بیست و نهم همین ماه 
درخصوص واحدهاي صنعتي، تولیــدي و خدماتي در 
کلیه مسیرهاي استان در طول شبانه روز انجام مي شود. 
طبق برنامــه ریزي هاي به عمل آمــده، این پایش هاي 
شبانه توسط 16 کارشناس محیط زیست در بخش هاي 
مختلف کلیه مسیرهاي اســتان صورت می گیرد که در 
کمترین زمان گزارش هاي مرتبط در این زمینه، اعالم 

و در صورت وجود تخلف، طبق مقررات عمل مي شود.
براساس استانداردهاي زیست محیطي، تمامي صاحبان 
واحدهاي تولیدي اعم از صنعتي، معدني، کشــاورزي، 
دامداري و واحدهــاي خدماتي، موظف به رعایت مداوم 
کلیــه مالحظات زیســت محیطي و استانداردســازي 
خروجي ها و جلوگیري از هرگونه آالیندگي در سه بخش 
آب، هوا و خاک هستند و در صورت تداوم آلودگي محیط، 
به لحاظ قانوني و قضائي مورد تعقیب قرار گرفته و تا رفع 

کامل آالیندگي، واحد پلمب مي شود.

جلوگیري از فعالیت سه واحد 
آلوده کننده محیط زیست

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
نجف آباد، ســه واحد ریخته گري در این شهرســتان 
به دلیــل رعایت نکــردن الزامات زیســت محیطي و 
آلوده کردن هوا پلمب شــدند.  واحدهــاي مذکور، با 
پیگیري هاي اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
نجف آباد و همکاري نیروي انتظامي، با توجه به شکایات 
متعدد مردمــي در جهت رفع آلودگــي واحدها طي 
اخطارهاي مکرر، به دستور دادستان این شهرستان از 

تاریخ یکم مهر ماه ۹6 پلمب شدند.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه، بااشاره فرزانه  افسرطه

به کشف نزدیک به یک و نیم تن ماده مخدر گفت: سه نفر از اعضای 
این باند دستگیر شدند و شیوه جدید و شگفت انگیزی از جاسازی 

در قلتک های راهسازی کشف شد.
سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: به منظور افزایش تحرک و 
چابکی در مجموعه نیروی انتظامی، طرح جدیدی با عنوان »طرح 
عملیاتی اقدام و عمل«، تدوین و اتاق های اندیشــه ورزی در این 

رابطه، به عملیاتی با عنوان »ذوالفقار یک« منجر شد.
وی ادامــه داد: در حوزه مواد مخدر، با تیمی کــه اقدام به قاچاق 
و فروش عمده ایــن مواد می کردند، طــی تالش های اطالعاتی 
و فنی صورت گرفته برخــورد قاطع انجام گرفــت و نهایتا هزار 
و۴8۰کیلوگرم ماده مخدر کشف شــد. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان ادامه داد: از مواد مخدر کشــف شــده، ۴7۰ کیلوگرم 
هروئین است. باید توجه کرد که هر 1۰ کیلوگرم تریاک معادل یک 
کیلوگرم هروئین است؛ به این معنا که گویا پلیس اصفهان ۴هزار و 
7۰۰ کیلوگرم تریاک کشف کرده باشد. الزم به ذکر است که این 
گروه از شرق کشور اقدام به توزیع مواد مخدر در استان های مرکزی 
و شمالی می کردند. معصوم بیگی گفت: اولین پیام این کشف، برای 
خانواده ها بود که باید از فرزندان خود مراقبت کنند. پیام دیگر نیز 
برای باندهای مواد مخدراست که بدانند پلیس با قدرت و شدت و 

هوشیارانه با هر نوع تحرک خالف قانون برخورد می کند. وی ادامه 
داد: بخش دوم این عملیات به کاالهای قاچاق اختصاص یافت که 
در مجموع ارزش اقالم کشف شده حدود 35 میلیارد تومان شامل 
برنج، لوازم التحریر، پوشاک و تجهیزات خودرو برآورد شده است و 

28 نفر نیز در این بخش دستگیر شدند. 
مقابله با اراذل و اوباش؛ خط قرمز فرماندهی نیروی 

انتظامی استان اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت برخورد با اراذل 
و اوباش گفت: زیبنده استان فرهنگ پرور اصفهان، اوباشگری و از 
بین بردن نظم و امنیت عمومی نیست؛ به همین علت بخش دیگر 
عملیات اقدام و عمل، به مبارزه با اوباشــگری پرداخته است. در 
مجموع برای این طرح 12 روز کار اطالعاتی و ۴ روز کار میدانی 
انجام شده است. فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه با اجرای 
طرح ذوالفقار یک در استان اصفهان، باند بزرگ حمل و توزیع مواد 
مخدر شناسایی و دستگیر شد، گفت: در این طرح ۴روزه، پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان توانست حدود 15۰۰ کیلوگرم ماده 
مخدر ترکیبی را با جاسازی پیچیده وفنی کشف کند که از این 
مقدار، ۴7۰ کیلوگرم هروئین است. در این طرح که در آن ۴۰ نفر 
دستگیر شدند، 12 روز کار اطالعاتی و شناسایی صورت گرفت. 
معصوم بیگی ادامه داد: این طرح از موفقیت باالیی برخوردار بوده و 
میزان مواد مخدر کشف شده در تاریخ انتظامی استان اصفهان کم 

سابقه است. باور داریم که امنیت در ایران مردم محور است و حضور  
مردم نقش پررنگی در ایجاد نظم و امنیت دارد. وی ادامه داد: هفته 
گذشته گزارشی از عدم مراجعه چندروزه پدر یک خانواده دریافت 
کردیم که بالفاصله یک تیم جنایی کامل شکل گرفت و متوجه 
شدیم یک زن و شوهر، فردی را ربوده و از حساب های وی مبلغ 
82 میلیون تومان برداشت کرده و سپس وی را به قتل رسانده اند.

ســهم 80 درصدی راکبان موتورسوار، از فوتی های 
تصادفی استان 

معصوم بیگی با اشــاره به اینکه 8۰ درصد از فوتی های ناشی از 
تصادف در استان اصفهان متعلق به راکبان موتورسوار است، گفت: 
میانگین کشوری این آمار حدود 6۰ درصد است که بسیار اهمیت 
دارد؛ لذا رسانه ها و پلیس باید در بحث مقابله با راکبان بدون کاله 

ایمنی، اقدمات پیشگیرانه و فرهنگی انجام دهند.
احساس امنیت؛ نتیجه تالش و ایثار نیروی انتظامی 

استاندار اصفهان اظهار داشت: امنیت و آرامشی که امروز وجود 
دارد بخش اعظم آن مرهون خدمــات، تالش ها و ایثارگری های 
نیروی انتظامی بوده و این اقدامات، احساس آرامش و امنیت را برای 

مردم ایجاد کرده است. رسول 
زرگرپور در بازدید از نمایشگاه 
کشــفیات پلیــس در طرح 
ذوالفقار یک در قرارگاه اقدام 
و عمل اظهار داشــت: نیروی 
انتظامی، نیرویــی بااخالق، 
مردم دار و مهربــان درمقابل 
مردم و مقتدر بــا برخوردی 
ســخت درمقابــل مجرمان 
است. وی با بیان اینکه نیروی 
انتظامی اصفهان در طول چند 
سال گذشته در بیشتر موارد 
از جمله نحوه ارتباط با مردم، 
رتبه اول را به خود اختصاص 
داده است افزود: در مدیریت 
جدید نیز دو طرح مهم پیاده 
شده که نشان می دهد وقتی 
نیروی انتظامی عــزم خود را 
جزم می کند برخورد جدی با 

متخلفان خواهد داشت.
وی افزود: باوجود اینکه استان اصفهان یک استان مرکزی است، 
میزان کشفیات در این استان باالست و جدیتی که درخصوص 
برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و کاالهای قاچاق و اراذل و اوباش 

وجود دارد، در کشور نمونه است.

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

شناسایی و دستگیری باند حمل و توزیع مواد مخدر در اصفهان

در حوزه مواد 
مخدر، با تیمی که 
اقدام به قاچاق و 
فروش عمده این 
مواد می کردند، 
طی تالش های 

اطالعاتی و فنی 
صورت گرفته 

برخورد قاطع انجام 
گرفت و نهایتا هزار 

و480کیلوگرم ماده 
مخدر کشف شد

                              مهدی زرگر / زاینده رود
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آلودگیهوا،خطرابتالبهبیماریکلیهراافزایشمیدهد
مطالعات محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس نشــان می دهد آلودگی هوا، 
خطر ابتال به بیماری های مزمن کلیه و نارسایی کلیه را افزایش می دهد.این مطالعه 

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:با اطالعات پزشکی بیش از ۲.۵ میلیون نفر به مدت ۸.۵ سال در آمریکا بررسی شد.

 بیماری عروق کرونر قلب
 شایع ترین بیماری قلبی است

دکتر احمدکوشا مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: بیماری های قلبی عروقی 
همچنان اولین عامل هدایت کننده و مهم مرگ و ناتوانی در دنیاست 
و ساالنه ســبب مرگ بیش از هفده و نیم میلیون نفر می شود. این 
مرگ ها شامل یک سوم تمام مرگ ها روی کره زمین و نیمی از همه 
مرگ های مرتبط با بیماری های غیرواگیر هستند. حدود ۸۰ درصد 
این مرگ ها در کشورهای با درآمد کم و متوسطی که منابع انسانی 
و مالی آنها برای پرداختن به درمــان بیماری های قلبی عروقی در 
حداقل است، رخ می دهند.احمد کوشا افزود: بیماری قلبی عروقی 
شامل بیماری های ناشی از قلب، عروق مغزی و عروق خونی هستند 
و شایع ترین این بیماری ها، بیماری عروق کرونر قلب )مانند حمله 

های قلبی( و بیماری عروق مغزی )مانند سکته مغزی( هستند.
وی بیان کرد: عوامل خطر کلیدی مهم این بیماری ها رژیم غذایی 
نامناسب، فعالیت بدنی کم، مصرف دخانیات، دیابت و فشارخون باال 
هستند که کنترل و کاهش این عوامل خطر، نقش مهمی در کاهش 

ابتال به بیماری قلبی عروقی دارد.
وی افزود: سالمت قلب، سالمتی بدن اســت. وقتی از قلب مراقبت 
می شود به معنی تغذیه خوب، فعالیت و تمرین کردن، ترک دخانیات 
و همه کارهایی است که نه تنها فرد را سالم تر می کند، بلکه سبب 
ایجاد احساس خوب در فرد شده و او را قادر می  کند که از زندگی خود 
به طور کامل لذت برد.کوشا گفت: روز جهانی قلب به عنوان یک واقعه 
ساالنه در اواخر ماه سپتامبر ســال میالدی، توسط اتحادیه جهانی 
قلب)WHF( و جوامع مربوطه در دنیا گرامی داشته می شود. این روز 
نقشی واقعی در حساس سازی و اطالع رسانی در خصوص سالمت 
قلب و عــروق دارد و می توان برای افزایش آگاهی و تشــویق افراد، 
اعضای خانواده، جوامع و سیاست گذاران و تصمیم گیران اقدام کرد.

وی بیان داشت: همکاری همه ذی نفعان در این مورد قدرتی برای 
کاهش بار بیماری و مرگ های زودرس ناشی از بیماری قلبی عروقی 
ایجاد می کند که به افراد در هر کجا که باشند برای داشتن زندگی 

طوالنی تر، بهتر و با سالمت قلب کمک می کند.
مدیرکل مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: 
روز جهانی قلب امسال در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۶ )۲۹ سپتامبر( تعیین 
 Share the« ، »شده است و شعار آن» همه با هم برای سالمتی قلب
Power« است. هدف این روز به اشتراک گذاشتن اقداماتی است که 
برای نیرو بخشیدن به زندگی با ایجاد چند تغییر ساده روزانه برای 

حفظ سالمت قلب صورت می گیرد.

 این تغییــر به مرور زمان و با رشــد موش، ســبب اختالل 
رفتارهای اجتماعی و حالت های تهاجمی در حیوان می شود.

مطالعــات قبلــی در انســان و حیــوان نشــان داده بود 
میکروب های ســاکن درناحیه شکم زمینه ســاز تغییرات 
مختلف در مغز است. مطالعات صورت گرفته در سال ۲۰۱۴ 
میالدی نشان داد مصرف دو وعده ماســت در روز به مدت 
چهار هفته، سبب تغییر شیمی مغز زنان مورد مطالعه شد. 

مطالعات دیگری نیز که ژانویه امسال در نیوزیلند روی ۸۷۱ 
کودک صورت گرفت، نشان داد استفاده از آنتی بیوتیک در 
سال های اول زندگی زمینه ساز مشکالت رفتاری و افسردگی 

در کودکان ۷ تا ۱۱ ساله می شود.
هنوز علت تغییر باکتری های شــکمی به واســطه مصرف 
آنتی بیوتیک و چگونگی ارتباط آن با مغز مشــخص نیست 
ولی محققــان احتمال می دهنــد آنتی بیوتیــک با تغییر 

سیستم ایمنی بدن و نحوه ســوخت و ساز، بر سیگنال های 
شیمیایی و مغز تاثیر می گذارد. میکروب های ناحیه شکمی 
 ،GABA بر بســیاری از انتقال دهنده های عصبی از جمله
سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین تاثیر می گذارد، از طرفی 
میکروب های شکمی ســبب تولید زنجیره کوتاه اسیدهای 
چرب مانند بوتیرات، پروپیونات و اســتات می شوند که در 
تعادل انرژی و ســوخت و ســاز نقش دارند. این میکروب 
ها همچنین ســیتوکین را تحــت تاثیر قــرار می دهد که 
سیگنال های شیمیایی مورد استفاده توسط سیستم ایمنی 

هستند.
تاثیر آنتی بیوتیک بر مغز

محققان دانشــگاه مک مســتر در کانادا مطالعات جدید را 
برای بررســی اثر بالینی آنتی بیوتیک بر نوزاد آغاز کردند. 
در این مطالعه ۷۲ موش در دوره جنینــی از طریق مادر و 
 پس از تولد از طریق شــیر، دوزهای پاییــن آنتی بیوتیک

 دریافت کردند. 
پس از گذشت شــش هفته از تولد، رشــد مغز موش ها از 
طریق آزمون های رفتاری مورد بررســی قرار گرفت. نتایج 
نشان داد موش هایی که آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند، 
 کمتر اجتماعــی بودنــد و رفتارهای تهاجمی بیشــتری 
داشــتند. از طرفی مطالعه گروه دیگر موش ها نشــان داد 
اســتفاده همزمان از باکتری های پروبیوتیک و رامنوسوس 
الکتوباســیلوس، تا حدی اثرات جانبی آنتــی بیوتیک ها 
را کاهش می دهد. گرچه نتایج ایــن مطالعه را نمی توان به 
طور مستقیم به انسان تعمیم داد ولی بررسی اثرات مخرب 
آنتی بیوتیک بر سیســتم عصبی نوزادان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 

محققان با بررسی موش های آزمایشگاهی دریافتند:

اثرماندگارآنتـیبیوتیـکبرمغزنوزاد

      به نقل از پایگاه خبری نیچر، محققان با بررسی موش های آزمایشگاهی دریافتند که استفاده از دوزهای 
پایین پنی سیلین قبل و بعد از تولد، منجر به تغییر سد خونی و شیمی مغز می شود.

دانستنی 

نتیجه مطالعه محققان نشان می دهد؛

 ابتالی 46/8میلیون نفر
در جهان به زوال عقل

 tau ایرنا: مطالعات جدید نشان می دهد یک پروتئین به نام
در پیشرفت آلزایمر نقش دارد و می تواند در نحوه درمان 

آلزایمر موثر باشد.
 ApoE4 در این مطالعه محققان روی تغییر یک ژن به نام
تمرکز کردند که احتمال آلزایمر را تــا ۱۲ برابر افزایش 
می دهد.تحقیقات قبلی روی ApoE4 و افزایش پروتئین 
بتا آمیلوئید تمرکز داشت. این پروتئین یکی از مهم ترین 

عوامل بروز آلزایمر است. 
محققان دانشــگاه واشنگتن در ســنت لوییس، در حال 
بررسی چگونگی ارتباط ApoE4 با پروتئین tau هستند 
و مطالعات نشــان می دهد این عامل می تواند در بروز و 
پیشرفت بیماری موثر باشد.بیماری پیش رونده آلزایمر، 
شایع ترین نوع زوال عقل است که باعث اختالل در حافظه، 
تفکر و رفتار بیمار می شود. بر اساس آمار مرکز بین المللی 
آلزایمر، در حال حاضر۴۶/۸میلیون نفر در سراسر جهان به 
زوال عقل مبتال هستند و این تعداد تا سال ۲۰۵۰ میالدی، 
به ۱۳۱/۵میلیون نفر به ویژه در کشورهای در حال توسعه 

می رسد.

چگونه سرما نخوریم؟
طبق آمارها به طور متوسط هر انسانی در طول سال سه 
الی چهار بار سرماخوردگی را تجربه می کند. آزمایش ها و 
غربالگری های جدید  نشان از کشف گونه هایی کامال جدید 

از رینو ویروس ها می دهد.
حتی اگر شما در معرض ویروس های سرما خودگی نیز قرار 
نداشته باشید، باز هم امکان سرما خوردنتان وجود دارد. زیرا 
دانشمندان در مورد تکثیر ویروس های عامل سرماخوردگی 
به نکات جالبی دست یافته اند. هنوز هم سرفه و عطسه های 
شخص ســرما خورده می تواند بهترین روش برای تکثیر 
آلودگی ویروس به سایر افراد باشد. همانطور که می دانید 
مردم از راه نفس کشیدن در هوای باز می توانند ویروس های 
سرماخوردگی را دریافت کرده و به آنها آلوده شوند. از دیگر 
راه های انتشار ویروس های سرما خوردگی می توان به دست 
زدن سطوح آلوده و دیگر تماس های افراد باشد. وقتی شما 
سطوح آلوده به ویروس سرماخوردگی را لمس کردید، اگر 
همان دست آلوده را به چشم و یا بینی خود بزنید از این دو 
راه ویروس ها وارد بدن شما می شوند. ویروس های سرما 
خوردگی می توانند داخل بینی گســترش یافته و باعث 

بیمار شدن شما شوند.

وبدا: دکتر پیر حسین کولیوند، سرپرست ســازمان اورژانس 
کشور در مراسم گرامیداشــت چهل و دومین سالروز تاسیس 
اورژانس ۱۱۵ ، ضمن اشاره به گسترش اورژانس هوایی در کشور، 
گفت: راه اندازی و گسترش  اورژانس هوایی در کشور باعث شد 
تا بسیاری از مصدومین و  بیماران از مرگ حتمی و یا معلولیت ها 
نجات پیدا کنند.سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه 
۲۴۰۰ دستگاه آمبوالنس در ناوگان زمینی اورژانس در حال ارائه 
خدمت به هموطنان هستند، افزود: در حال حاضر ۴۰۰ دستگاه 
آمبوالنس جدید به ناوگان اورژانس افزوده شده و مجوز افزایش 

هزار آمبوالنس دیگر را هم گرفته ایم.کولیوند با تاکید بر لزوم 
ایجاد خطوط ریلی اورژانس در کشور گفت: حضور موتورالنس ها 
اقدام خوبی برای حضور به  موقع اورژانس به بالین بیمار یا مصدوم 
است. وی ضمن تاکیدبر گسترش موتورالنس ها گفت: توسعه 
و بهسازی پایگاه های اورژانس از دیگر اقدامات خوب اورژانس 
در دولت قبل بود.کولیوند به رتبه دانشگاه های علوم پزشکی 
در حوزه اورژانس اشاره کرد و  گفت: رتبه بندی اورژانس در دو 
دانشگاه علوم پزشــکی صورت گرفته است.سرپرست سازمان 
اورژانس کشور در ادامه با اشاره به انجام عملیات های ویژه در دو 

برنامه۷۲۴ و ۲۴۷ افزود: عملیات های صورت گرفته در راستای 
این دو برنامه نشان داد که هماهنگی های خوبی میان اورژانس 
پیش بیمارستانی و بیمارســتانی وجود داردکه البته باید این 
هماهنگی ها در راستای کاهش سکته های قلبی و مغزی نیز 
افزایش یابد.کولیوند همچنین بر لزوم نشان داده شدن هرچه 
بیشتر فعالیت های اورژانس از سوی رسانه  ملی تاکیدکرد و گفت: 
در اورژانس پیش بیمارستانی کمبود نیرو وجود دارد و پیگیر 
وضعیت اســتخدامی در اورژانس پیش بیمارستانی به منظور 
کاهش  کمبود نیرو در اورژانس هستیم و اعتباربخشی پایگاه های  

اورژانس در دستور کار است.
وی افزود: امیدواریم باحضور اورژانس پیش بیمارستانی برای 
پوشش مراسم اربعین حسینی،  بتوانیم خدمات شایسته ای به 

زائرین اربعین حسینی ارائه دهیم.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خبرداد:

ارائه خدمت  با ۲4۰۰دستگاه آمبوالنس  زمینی به هموطنان
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های 2/36 متر و 0/60 متر و 2/24 متر دوم که جنوبی اســت دیواریست به راه پله و آسانسور 
مشاعی 124 فرعی بطول 1/27 متر سوم در سه قســمت که اول جنوبی و سوم شمالی است 
جنوباً: دیواریست به داکت مشاعی بطول های 0/94 متر و 2/30 متر و 0/94 متر، چهارم در ده 
قسمت که سوم جنوبی است و چهارم و ششم و هشتم و دهم شمالی است درب و دیواریست به 
راه پله و آسانسور مشاعی 124 فرعی بطول های 2/89 متر و 1/06 متر و 1/83 متر و 0/66 متر 
و 0/29 متر و 0/35 متر و 0/29 متر و 7/04 متر و 0/02 متر و 0/82 متر و 0/07 متر پنجم پنجره 
و دیواریست به نورگیر مشــاعی بطول های 4/05 متر ششم دیواریست به فضای بلوار مادی 
نیاصرم بطول 0/37 مترمربع جنوبًا اول در دو قسمت که دوم غربی است پنجره و دیواریست 
به فضای بلوار مادی نیاصرم به طول 0/37 متر جنوبًا اول در دو قســمت که دوم غربی است 
پنجره و دیواریست به فضای بلوار مادی نیاصرم بطول های 4/75 متر و 0/11 متر دوم بصورت 
پخی شکل نرده است بفضای حیاط مشاعی 129 فرعی بطول 6/57 متر غربًا: در پنج قسمت 
که دوم جنوبی و چهارم شمالی است دیواریست اشــتراکی با آپارتمان 37 فرعی بطول های 
11/55 و 1/23 و 2/26 و 2/26 متردوم در دو قسمت که اول شمالی است پنجره و دیواریست 
به نورگیر مشاعی بطول های 0/55 و 1/65 متر *حدود انباری* شمااًل: دیواریست به تحتانی 
قطعات هفت و هشت فرعی جمعاً به طول 3/57 متر شرقاً: در سه قسمت که سوم شمالی است 
درب و دیواریست به راهرو مشاعی 126 فرعی بطول 1/55 متر و 0/13 متر و 0/22 متر جنوبًا: 
دیواریست اشــتراکی با انباری 61 فرعی بطول 2/75 متر غربًا: دیواریست به تحتانی عرصه 
مشاعی بطول 1/77 متر *حدود پارکینگ* شمااًل: خط مفروض مستقیمی است به محوطه 
مشاعی پارکینگ 122 فرعی بطول 2/50 متر شرقًا: خط مفروض مستقیمی است به محوطه 
مشــاعی پارکینگ 122 فرعی به طول 5 متر جنوبًا: خط مفروض مستقیمی است به محوطه 
مشاعی پارکینگ 122 فرعی بطول 2/50 متر غربًا: خط مفروض مستقیمی است به محوطه 
مشاعی پارکینگ 122 فرعی بطول 5 متر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق سه خوابه 
)که یکی از آنها دارای سرویس بهداشتی اختصاصی می باشد(، مصالح مصرفی از نوع مرغوب، 
کف سازی آپارتمان کفپوش چوبی، دیوارها کاغذ دیواری، ســقف اندود گچ و رنگ، آرک در 
دورتادور سقف ســالن، چارچوب ها و درب های داخلی چوبی، پنجره های خارجی آلومینیوم، 
شیشه دو جداره، در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی کف و بدنه سرامیک، سیستم گرمایشی 
و سرمایشی موتورخانه مرکزی و چیلر و دمنده ها فن کوئل است. ساختمان دارای راه پله با کف 
و بدنه سنگ، نرده های آهنی و چوبی و مجهز به آسانسور، پارکینگ با کفسازی سنگ و بدنه 
ها ترکیب سنگ و پالستر سیمان می باشد. شایان ذکر است طبق سند حق استفاده از حیاط 
مشاعی 129 و 131 فرعی را ندارد و در طبقه همکف مجتمع مذکور شعبه ای از بانک پارسیان 
واقع شده و آپارتمان جنوبی و دارای دید به مادی نیاصرم است اشتراکات شهری موجود است که 
طبق سند رهنی شماره 151118-92/1/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 اصفهان در رهن 
شرکت تعاونی اعتبار حسنات اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
96/7/26 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه 
اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 14/720/000/000 ریال )چهارده 
میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/7/3 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 

مزایده مبلغ پایه طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اسناد رسمی اصفهان، به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسائی معتبر الزامیست ضمناً برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید. م الف: 20111  اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
ابالغ اجرائیه

7/37 شماره ابالغنامه: 9610103749105423 شــماره پرونده: 9509983749100794 
شماره بایگانی شعبه: 951409 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 
خانم مهوش السادات ایزدی فرزند ســید عبدالحسین که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
گردد چون وفق دادنامه شــماره 9610423749100106 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دهاقان در پرونده شماره 951409 محکوم به انتقال سند وفق اجراییه پیوست در حق 
محکوم له آقای عبدا... اختر فرزند محمدحســین و نیم عشر دولتی شــده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایــی اقدام خواهد نمود. 
شــماره اجرائیه: 9610423749100106 شــماره پرونده: 9509983749100794 شماره 
بایگانی شعبه: 951406 بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 
9609973749100491 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی دهاقان محکوم علیه مهوش 
السادات ایزدی فرزند سید عبدالحسین به نشــانی مجهول المکان به پرداخت یک میلیارد و 
سیصد میلیون ریال به عنوان اصل دین )یک فقره چک به شماره 383247 مورخ 1391/2/9 
عهده بانک ملی ایران( و پرداخت مبلغ 1/685/000 ریال به عنوان خســارت ناشی از هزینه 
دادرســی و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول محکوم به اجرای 
حکم که توسط واحد اجرای احکام محاســبه خواهد شد در حق محکوم له: عبداله اختر فرزند 
محمدحسین به نشانی: شهرضا خ حافظ شرقی کوچه برهان پ 16، با وکالت علی نعیم فرزند 
ذبیح اله به نشانی شــهرضا خیابان ولیعصر غربی مجتمع باران طبقه زیرین موسسه مالی و 
اعتباری کوثر ، و پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
محکوم گردیده است. ضمنًا اجرای احکام موظف اســت باتوجه به اعسار محکوم له از هزینه 
دادرسی مبلغ مزبور به میزان 43/500/000 ریال را از محکوم به وصول و به حساب مربوطه 
واریز نماید. رای صادره غیابی است. م الف: 96/192 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان  

آگهی تبصره 1 ماده 105 
7/62 براساس تقاضای آقای رحمت اله آقامحمدی فرزند اســداله مبنی بر تعیین بهاء ربعیه 
اعیانی هفده و نیم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 87/861 واقع در خمینی شهر بخش 
چهارده ثبت اصفهان که طبق ســوابق متعلق به خانم رقیه خان احمدی همسر مرحوم آقای 
فتح اله حاجی صادقی که در اجــرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئیــن نامه قانون ثبت 
کاشناسی رسمی دادگســتری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ ده میلیون 
ریال تمام برآورد و اعالم نموده اســت و متقاضی آن را به حساب سپرده ها طی فیش شماره 
9616126576807072-96/6/26 مورخه 96/6/26 مبلغ ده میلیون ریال واریز نموده و چون 
متقاضی مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانی است لذا باتوجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق 
الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده 
به اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد 
می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی 
سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 5024 نبی 

اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ اخطاریه

7/63 آگهی ابالغ اخطاریه حضور در جلسه رســیدگی از شورای حل اختالف 5 خمینی شهر 
مستقر در شهر کوشــک به خانم گلنار کریمی. باتوجه به اینکه در دادخواست پرونده کالسه 
163/95 مجهول المکان اعالم شده اخطار می گردد در روز شنبه تاریخ 96/8/6 راس ساعت 
4 بعد از ظهر جهت رســیدگی به دادخواست آقای محســن نوریان فرزند نعمت اله بطرفیت 
اخطارشونده مبنی بر استرداد مبلغ پنج میلیون ریال که در تاریخ 95/5/8 بصورت اشتباهی به 
حساب شما واریز شده است به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی در شورای حل 
اختالف 5 خمینی شهر به نشانی شهرستان خمینی شهر شهر کوشک خیابان ایثارگران طبقه 
زیرین ساختمان درمانگاه حضرت زهرا )س( حاضر شوید. در غیر اینصورت غیابی رای صادر 
خواهد شد. در ضمن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در دفتر شورا موجود می باشد جهت 
دریافت به شورا مراجعه نمائید. م الف: 5026 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک(
ابالغ رای

7/64 شماره دادنامه: 9609973633300748 شماره پرونده: 9509983633301017 شماره 
بایگانی شعبه: 951030 خواهان: خانم افسانه مهدوی فر فرزند حمزه به نشانی: استان اصفهان 
شهرستان خمینی شهر شهر خمینی شهر خ کهندژ اخ عماد سیاد خ ولیعصر کوی گلستان پ 

36. خوانده: آقای یونس عزیزی فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان. خواسته: طالق به 
درخواست زوجه. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی خانم افسانه مهدوی فر فرزند حمزه به 
طرفیت یونس عزیزی فرزند محمد مجهول المکان بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش 
از جهت عسر و حرج حاصل از ترک زندگی و بیزاری و کراهت زوجه از ادامه زندگی با زوج در 
حد بذل تمامی حقوق مالی ناشی از زوجیت به منظور اجرای صیغه طالق، دادگاه با امعان نظر 
در محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه به شــماره 174 دفتر رسمی ثبت ازدواج 
شماره 208 حوزه ثبت اصفهان و همچنین توجه به مودای شهادت شهود در عدم مراجعه زوج 
به زوجه و عدم تعیین تکلیف زوجه به زندگی مشترک در زیر یک سقف و اینکه زوجه مدعی 
اســت از حیث کراهت و بیزاری از ادامه زوجیت با زوج در حدی است که حاضر به بذل تمامی 
حقوقی مالی ناشی از زوجیت گردیده است و باتوجه به اینکه اصواًل خوانده دفاعی در رد ادعای 
خواهان به عمل نیاورده است و مخالفت باخواسته اخیر خواهان از حیث بیزاری و کراهت از ادامه 
زندگی با زوج در حد بذل حقوق مالی بنظر مخالف با حدیث نبوی الضرر اســت. ضمن احراز 
رابطه زوجیت از باب ازدواج دائم و عسر و حرج زوجه از حیث مراتب ادعایی فوق الذکر و عدم 
سعی داوران، طرفینی به صلح و سازش در اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب سال 
1391 و همچنین ماده 26 همین قانون و ماده 1130 قانون مدنی حکم بر اجبار زوج به طالق 
زوجه صادر می نماید بدیهی است احراز شرایط صحت صیغه طالق از جمله رعایت مفاد مواد 
1134 و 1132 و 1140 و 1131 قانون مدنی و همچنین رعایت ماده 31 قانون حمایت خانواده 
مصوب سال 1391 در ارائه گواهی پزشک ذی صالح در باب وجود یا عدم وجود جنین بر عهده 
عضو مجری صیغه طالق می باشد و نوع طالق باتوجه به اینکه زوجه به بذل مهریه اقدام نموده 
است و خود را نیزباکره اعالم داشته است اصواًل بائن می باشد ضمن اینکه زوجه تمامی حقوق 
مالی ناشی از زوجیت را نیز در حق زوجه بذل نموده است و دادگاه تکلیفی در تعیین آن پیدا نمی 
نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 5018 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/92 مرجع رســیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
کالسه پرونده: 1180/96 وقت رسیدگی ساعت 9:20 صبح روز چهارشنبه مورخه 96/08/24 
مشخصات خواهان:  سید مصطفی شجره با وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر 
میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر ط 3 واحد 6. مشخصات خوانده: 
سید جعفر حسینی خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده  
به پرداخت وجه چک به مبلغ 75/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه و بدوا صدور فوری قرار تامین خواسته دالیل خواهان: 
فتوکپی مصدق+ فتوکپی گواهی عدم پرداخت + وکالتنامه گــردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 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.کپی دادخواست ضمیمه گردد.م الف: 
5042 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

ابالغ وقت رسیدگی
7/731 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
کالسه پرونده: 1134/96 وقت رســیدگی ساعت 9  صبح روز دوشــنبه مورخه 96/08/15 
مشخصات خواهان: امیر حاج حیدری به نشانی بلوار شهید بهشتی فتح 2. مشخصات خوانده: 
مهدی عسگری فرزند عنایت اله خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 188/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 1578/6/3004/32 ملت شعبه چالوس خسارات تاخیر تادیه هزینه 
دادرسی- قرار تامین خواسته. دالیل خواهان: فتوکپی مصدق یک فقره چک+ کپی مصدق یک 
فقره گواهی عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5016 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/723 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 

شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان کالسه 
پرونده: 956/96 وقت رسیدگی ساعت 5:30  روز شنبه مورخه 96/08/13 مشخصات خواهان: 
مجید خانی فرزند علی به نشانی اصفهان خ امیرکبیر حدفاصل چهارراه هزار دستان و سه راه 
لیالند روبروی گاراژ فردوسی نو فروشگاه  جهان دانگ فنگ  ک پ 8419175793. مشخصات 
خوانده: اکرم خزائی فرزند عباس و وحید خزائی فرزند عباس خواسته و بهای آن مطالبه وجه 
یک فقره چک 739698 - 95/8/30 و گواهینامه عدم پرداخت عهده بانک کشاورزی دالیل 
خواهان: یک فقره چک عهده بانک کشاورزی 739698 - 95/8/30 وگواهینامه عدم پرداخت. 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 4987 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

ابالغ وقت رسیدگی
7/724 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان کالسه 
پرونده: 957/96 وقت رسیدگی ساعت 5:20  روز شنبه مورخه 96/08/13 مشخصات خواهان: 
مجید خانی باصری فرزند علی به نشانی اصفهان خ امیرکبیر حدفاصل چهارراه هزار دستان 
و سه راه لیالند روبروی گاراژ فردوسی نو فروشــگاه  جهان دانگ فنگ . مشخصات خوانده: 
روح اله سلیمی فرزند داراب خواسته و بهای آن مطالبه وجه 3 فقره چک 16341758715/24 
- 95/5/30 و 1574/499994/25 - 95/7/30 و 1574/499995/62 - 95/7/25 عهــده 
بانک ملت به انضمام گواهینامه عدم پرداخت. دالیل خواهان: سه فقره چک عهده بانک ملت 
به انضمام گواهینامه عدم پرداخت. 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 
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: 4988 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/726 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان کالسه 
پرونده: 990/96 وقت رسیدگی ســاعت 5:30 روز چهارشنبه مورخه 96/08/10 مشخصات 
خواهان: علیرضا صالحی فرزند محمدرضا به نشانی خمینی شهر منظریه مسکن مهر بلوک تاراز 
ط 7 واحد 27. مشخصات خوانده: فریبرز رضاپور فرزند عبده محمد. خواسته و بهای آن : الزام به 
انتقال. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 4992 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

ابالغ وقت رسیدگی
6/732 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
کالســه پرونده: 1053/96 وقت رسیدگی ساعت 9:30 روز چهارشــنبه مورخه 96/09/01 
مشــخصات خواهان: محمدعلی عمادی فرزند رضا به نشانی خمینی شــهر  سه راه معلم خ 
جانبازان مقابل باقرالعلوم کوچه 23 غربی پ 1 جنب پارک کــودک. خوانده مهدی جعفری 
فرزند غالمرضا خواســته و بهای آن : تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره 
چک بانک ملت به مبلغ 30/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسی و 
خسارات تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم. دالیل خواهان: 1- فتوکپی 
مصدق چک 2- فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چک سفته ثانی درخواست عدم 
پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5015 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

ذره بین 
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نوازی، به کمک استقالل آمد
مربی فعلی استقالل تهران درباره حضورش در تمرینات و استعفای علیرضا منصوریان توضیحاتی را 
ارائه داد. محمد نوازی اظهار داشت: آقای عبداللهی با من تماس گرفت و از من خواهش کرد در تمرین 

استقالل شرکت کنم. فعال قرار شده به کادر فنی و مجموعه استقالل کمک کنم.

خبر روز

وزیر ورزش و جوانان که این روزها درگیر مسائل مربوط به انتخاب سرمربی و 
شرایط مدیریتی استقالل است، با توجه به مشکل به وجود آمده برای مهدی 
طارمی و باشگاه پرسپولیس دستور بررسی کامل این پرونده و راه های به 

نتیجه رساندن آن برای برطرف شدن مشکل طرف ایرانی  را داده است.
پرسپولیس با توجه به شکایت باشگاه ریزه اسپور در خصوص عدم تعهد 
مهدی طارمی به قرارداد با این باشگاه و تحریک از سوی مدیران پرسپولیس 
برای بازگشت، اکنون با حکم محرومیت و جریمه مالی سنگینی مواجه 

شده است.
پرسپولیس در این زمینه به دنبال شکایت از حکم کمیته تجدید نظر فیفا 
و فرجام خواهی در دادگاه عالی ورزش است تا شانس خود برای تغییر در 

نتیجه این پرونده را امتحان کند.

نتایج فوق العاده و صدرنشینی تیم تازه لیگ برتری پارس جنوبی جم و ادامه 
روند رو به رشد و عملکرد درخشان پدیده و قرار گرفتن در رده دوم جدول را 
می توان مهم ترین اتفاقات و تحوالت جدول در رقابت های این فصل لیگ 

برتر برشمرد. 
وقتی رده های باالیی جدول بین تیم های شگفتی ساز و جویای نام تقسیم 
شده باشد، دیگر به جز رده های پایین و قعر جدول جایی برای سایر تیم هایی 

که بیشتر آنها مطرح و باسابقه هستند، وجود نخواهد داشت. 
رقابت های فشرده این فصل باعث شده تا پنج رده آخر جدول رده بندی در 
اختیار قهرمان فصل گذشته جام حذفی )نفت تهران( و قهرمانان لیگ های 
برتر دوازدهم )اســتقالل(، چهاردهم )ســپاهان( و پانزدهم )استقالل 

خوزستان( قرار گیرد.

ورود »وزیر« به ماجراى 
محرومیت طارمى

 دورهمى قهرمانان
 در قعر جدول لیگ

انتخابــات هیئت هاکی اســتان اصفهان در حالی مقرر شــده با 
ترکیب قبلی نامزدهــای انتخاباتی برگزار 
شــود که معلوم نیســت لغو اخیر 
 این مجمع چه دلیلی داشــته و

 بر اســاس چه منطقی انجام 
شده است.

اســاس هماهنگــی  بــر 
فدراســیون هاکــی و اداره 
ورزش و جوانــان اســتان 
اصفهان، مجمع انتخاباتی هیئت 
هاکی روز چهارشنبه هفته جاری 

برگزار می شود.
هیئت هاکی اســتان اصفهــان از اواخر ســال 94 تاکنون بدون 
رییس اداره می شــود و بالتکلیف ترین هیئت ورزشــی استان به 

شمار می آید.
طی دو ســال گذشــته، چند تاریخ برای برگزاری مجمع تعیین 
شده که تاکنون برگزار نشده و چندین بار نیز ثبت نام از متقاضیان 

ریاست هیئت انجام شده است.
قرار بود مجمع این رشــته ماه گذشــته با حضــور دو کاندیدای 
فعلی برگزار شود، اما به دلیلی نامشخص، در زمان مقرر به انجام 
نرسید و رسانه های اصفهانی پیشــنهاد کردند با توجه به تاخیر 
صورت گرفته، یک بار دیگر ثبت نام انجام شــود تــا گزینه های 
قدرتمندتری وارد گود رقابت شوند، اما با اعالم اسامی کاندیداها، 
 همان دو کاندیدای قبلی، بر ســر تصاحب صندلی ریاست رقابت 

می کنند.
با این وضعیت معلوم نیســت لغو قبلی چه دلیل منطقی داشته و 
اگر بنا به ترکیب فعلی بوده است، در همان زمان مجمع به انجام 

می رسید. 
با توجه به تاخیرهای قبلی، هنوز نمی توان با قطعیت از برگزاری 
مجمع در زمان مقرر خبر داد. باید امیدوار بود اتفاقی برای هیئت 
رخ ندهد که همان دوران سرپرستی و بی رییسی ارجیحت بهتری 

نسبت به آینده تلقی شود.

دوران بالتکلیفی به سر می آید؟

مجمع انتخاباتى هیئت هاکى 
برگزار مى شود

سوال روز

سبزپوشــان اصفهانی با وجود برخورداری از آمار مناسب دفاعی 
و هجومــی هنوز یک تیــم باالجدولی 
نیستند شــاید به این دلیل که در 
هفته های سپری شــده از لیگ 
هفدهم همواره به یک نسبت 

خوب نبوده اند.
ذوب آهن پس از ۶ گلی که 
در هفته ششــم به استقالل 
خوزستان زد در عنوان بهترین 
خط حمله لیگ با پارس جنوبی 
سهیم شــد. این ۲ تیم در هفته 

هرکدام یک مرتبه دروازه حریفان را باز کردند هفتــم 
تا همچنان از نظر گلزنی آمار بهتری نسبت به سایر رقبا از خود به 
جای گذاشته باشند؛ البته پدیده هم با دو گلی که به تراکتورسازی 

زد از این حیث به جمع دو تیم دیگر اضافه شد.
ذوب آهن در حالی فعال عنوان بهترین خط حمله لیگ را با پارس 
جنوبی و پدیده شریک اســت که برخالف دو رقیب دیگر که به 
ترتیب رده های اول و دوم جدول را به خود اختصاص داده اند هنوز 
یک تیم میانه جدولی محسوب می شود آن هم در شرایطی که به 
لحاظ تدافعی نیز آماری قابل رقابت با صدرنشینان از خود به جای 

گذاشته است.
آنچه باعث شده تا ذوب آهن با وجود آمار مناسب دفاعی و هجومی 
از رده هفتم جدول باالتر نرود این است که عملکرد خوب این تیم 
به ویژه از حیث تهاجمی درباره تمام هفت هفته سپری شــده از 
لیگ هفدهم مصداق نداشته و تنها شامل حال برخی مسابقات از 
جمله دو دیدار منجر به پیروزی برابر گســترش فوالد و استقالل 

خوزستان بوده است.

چرا ذوب آهن، میانه جدول است؟

با گذشــت هفــت هفته از 
رقابت های لیگ برتر فوتبال 
هنــوز تکلیــف دو بازیکن 

ذوب آهن مشخص نیست.
رضا شکاری، بازیکن فصل 
گذشــته تیم فوتبال ذوب 
آهن در ابتدای فصل جاری 
قرارداد خود را با این باشگاه 
اصفهانی به شکل یک طرفه 
فسخ  کرد و با عقد قراردادی 
5 ساله راهی تیم روبین کازان روسیه شــد. این فسخ قرارداد به تایید 

سازمان لیگ رسید.
کار این بازیکن جوان با عکس العمل باشــگاه ذوب آهن روبه رو شد و 
مدیران این باشــگاه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام 
شکاری؛ اعالم کردند که این تخلف را از مراجع داخلی و بین المللی، 
با شکایت از رضا شــکاری، مدیر برنامه های او و باشگاه روبین کازان  
پیگیری خواهند کرد. در ادامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم 
به این ماجرا  ورود کرد و با اعالم حکم قطعی،تخلف رضا شکاری را در 

فسخ یک طرفه قرارداد محرز و حق را به باشگاه ذوب آهن داد.
به این ترتیب طبق رای کمیته انضباطی و نظر مدیران باشــگاه ذوب 
آهن، رضا شکاری همچنان بازیکن ذوب آهن محسوب  می شود، اما نام 

این بازیکن در فهرست 30 نفره ذوبی ها که در سایت رسمی سازمان 
لیگ منتشر شده است، وجود ندارد.

در همین رابطه یکی از مسئوالن سازمان لیگ  با بیان اینکه قادر نیست 
اسناد و اطالعات باشگاه ذوب آهن را در رسانه ها انتشار دهد به خبرنگار 
تسنیم گفت: لیستی که در سایت وجود دارد، همان لیستی است که 

از باشگاه ذوب آهن در اختیار داریم.
نکته دیگر از فهرست بازیکنان ذوب آهن این است که در انتهای این 
لیست نام کی روش استنلی دیده می شود، بازیکنی که به دلیل جعل 
مدارک شناســایی و فوتبالی خود با صدور قرار دستور موقت کمیته 
انضباطی، تا اطالع ثانوی نمی تواند بــرای ذوب آهن به میدان برود.

خالی بودن نام رضا شکاری در لیست ذوب آهن آن هم در شرایطی که 
ذوبی ها هنوز این بازیکن را از آن خود می دانند و در سویی دیگر وجود 
نام کی روش اســتنلی، بازیکنی که هنوز نمی توان گفت این بازیکن 
تعلق قطعی به این باشــگاه اصفهانی دارد؛ عالمت  سوال های بزرگی 
است که جهت روشن شدن موضوع با مدیران باشگاه ذوب آهن  تماس 

گرفتیم، اما آنها پاسخگو نبودند.
با گذشت هفت هفته از رقابت های لیگ برتر، هنوز باشگاه ذوب آهن 
در روشن شدن وضعیت رضا شــکاری و کی روش استنلی بالتکلیف 
 اســت. موضوعی که اخیرا باعث اعتراض شدید کادر فنی و مدیریتی 
ذوب آهن شده و حاال باید منتظر ماند و دید که مشکل این دو بازیکن 

تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود.

فهرست بحث برانگیز ذوب آهن در سایت سازمان لیگ؛

ماجراى دنباله دار شکارى

کاریکاتور روز

دردسرهاى 
ناتمام 

پرسپولیس

پــس  پرســپولیس 
از اینکــه گفته شــد 
بدهی به ژوزه را فراهم 
کرده حاال محکوم به 
پرداخت غرامت 800 
هزار یورویی به باشگاه 
ریزه اسپور ترکیه شده 

است.

حاشیه روز

نقل قول روز

قهرمان وزنه برداری بازی های داخل سالن آسیا گفت: به صورت 
شــبانه روزی تمرین کرده بــودم تا به 
این لحظه برســم و رکــورد جهان 
را بشکنم.ســهراب مــرادی در 
مورد رکورد شــکنی خود در 
بازی های داخل ســالن آسیا 
بیان کــرد: در حرکــت اول 
دوضرب عجله کــردم، با این 
حال تمرکزم را از دست ندادم 
چراکه شبانه روز برای رسیدن به 
این لحظه تالش کرده بودم. خدا را 
شکر بعد از ۱8 سال توانستم رکورد مجموع 
جهان را بشکنم. وی در پاســخ به این پرسش که برنامه اش فقط 
رکورد شــکنی در مجموع بود تصریح کرد :بله چون رســیدن به  
رکورد مجموع  سخت است و باید در یک ضرب و دوضرب وزنه های 

خوبی زد تا بتوان رکورد مجموع را شکست. 
اما با تالش شبانه روزی و دعاهای مردم موفق شدم.مرادی با اشاره 
به سختی هایی که قبال کشیده بود تاکید کرد: با چند سال پیش 
هم می توانستم نتایج خوبی بگیرم اما برخی مشکالت نگذاشت اما 
االن تالش می کنم بهترین ها را رقم بزنم. او درمورد برنامه خود 
برای مسابقات جهانی گفت: اصل حضورم در این بازی ها این بود 
که خودم را برای مســابقات جهانی  محک بزنم تا در آن رقابت ها 

بدون نقطه ضعف ظاهر شوم.

مرادی: 

 براى شکستن رکورد جهان
 شبانه روز تمرین کرده بودم

راهکار روز

هاشمی طبا:

 پرسپولیس و استقالل اگر 
درآمدزا نیستند، منحل شوند

مصطفی هاشمی طبا، رییس اسبق سازمان تربیت  بدنی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت نابسامان و فعلی دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس، بیان  کرد: متاسفانه ورزش 

ایران در این دو باشگاه خالصه می شود.
 این دو باشــگاه جزو اصل»۱4۱« هســتند که یا باید 
سودمند باشــند و یا با اعالم ورشکستگی دیگر جزو این 
اصل نباشند و به کار خود ادامه  دهند؛ البته این باشگاه ها 
درآمدزا نیســتند و تا حدودی نیز باعث به وجود آمدن 

ضررهایی نیز شده اند.
 ما نباید تمام ذهن خود را معطوف باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس کنیم، زیرا آنها بخشی از ورزش ایران هستند 

نه تمام آن.
رییس پیشــین کمیته ملی المپیک دربــاره تغییرات 
مدیریتی طی سالیان اخیر در دو باشگاه مطرح پایتخت، 
تصریح کرد: اصوال این تغییــرات منفی بوده  ولی اینکه 

کدام بهتر از آن یکی بوده است، جای بحث دارد. 
چیزی که بیشتر از همه مشــاهده می شود این است که 
بسیاری از مدیرانی که در طول این چند سال در این دو 
باشگاه قبول مسئولیت کرده اند، آمادگی حضور برای این 

سمت را نداشته اند.  
رییس پیشین کمیته ملی المپیک درباره خصوصی سازی 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، تصریح کرد: تا زمانی 
که من یادم می آید قرار بود این دو باشگاه خصوصی شوند 
اما دولت تصویب کرد که این دو باشگاه فرهنگی هستند 

و نباید خصوصی سازی شوند. 
اگر این مصوبه را بر گردانند، به نفع این دو باشگاه می شود 
و  آنها می توانند خصوصی شوند. پرسپولیس و استقالل 
باید از دولت و وزارت ورزش و جوانان جدا شوند، زیرا آنها 

تنها برای این وزارتخانه گرفتاری دارند.
وی تاکید کرد: این دو باشگاه باید جدا شوند و به دست 
مردم ســپرده شوند و توســط کســانی اداره شوند که 
می توانند درآمدزایی کنند کــه این کمک می کند اداره 

این دو باشگاه بهتر صورت بگیرد.
هاشمی طبا درباره راهکار حل مشکالت این دو باشگاه، 
گفت : این باشگاه باید خودکفا شوند. آنها نباید به دنبال 
این و آن باشند و باید درآمدزایی را خود باشگاه ها انجام 

دهند.
 اگر می توانند درآمدزایی کنند به حیات و فعالیت خود 
ادامه  دهند و اگر نمی توانند منحل شــوند. به وزارتخانه 
چه ربطی دارد کــه باید دچار دردســر و گرفتاری این 

باشگاه ها شود.

علی مانیان ادامه داد: بیشتر از دو ماه بود تمریناتمان 
را شروع کرده بودیم و برای شروع لیگ که در ابتدا 
قرار بود اول شهریورماه برگزار شــود کامال آماده 
بودیم، اما شروع مســابقات نزدیک به سه هفته به 
تعویق افتاد و همین مسئله به بازیکنان آسیب رساند 
و تمریناتمان کم و زیاد شد. وی افزود: در ابتدا بازی 
کمی برای ما سخت بود چون بازی تدارکاتی زیادی 
نداشتیم، اما در ادامه بازیکنان توانستند بازی که 
مدنظر محسن طاهری، سرمربی تیم بود را انجام 

دهند و نتیجه خوبی به دست آورند.
ملی پوش تیم هندبال سپاهان گفت: از زمانی که 
تمریناتمان را شــروع کردیم با تیم ملی هندبال 
که در اصفهان اردو داشت دو بازی تدارکاتی انجام 
دادیم. دو  بازی تدارکاتی نیز با تیم هندبال جوانان 
سپاهان داشتیم. قرار بود از یکی، دو تیم لیگ برتری 
برای انجام بازی تدارکاتی به اصفهان دعوت شود که 
متاسفانه شرایط فراهم نشد و در مجموع بازی های 

سختی انجام ندادیم.
وی تصریح کرد: بازیکنان نیــروی زمینی تهران، 
جوان و دونده بودند و اکثر آنها ملی پوش تیم ملی 
جوانان هستند؛ البته سعید برخورداری که فصل 
گذشته در نیروی زمینی بود امســال به سپاهان 

پیوست.

ضعف کادر اجرایی؛ برگزارکننده اولین بازی 
از لیگ برتر

وی اضافه کرد: بازی اول با حاشــیه نیز همراه بود 
و به دلیل اینکه آمبوالنــس و برخی تجهیزات در 
محل برگزاری مسابقه آماده نبود، بازی که قرار بود 
رأس ساعت ۱۶ برگزار شود با ۲0 دقیقه تاخیر آغاز 
شد که نشــان دهنده ضعف کادر اجرایی برگزاری 

مسابقه است.
مانیان اشاره کرد: بازی مقابل نیروی زمینی تهران 
پا به پا و نزدیک بود و توانستیم با اختالف یک امتیاز 
پیروز میدان شویم و خیلی مهم بود که امتیاز بازی 

اول را آن هم در خانه حریف از آن خود کنیم.
ملی پوش تیم هندبال سپاهان در مورد بازی بعدی 
تیمش خاطرنشان کرد: ساعت ۱۶ روز پنجشنبه 
۶ مهرماه در سالن شهید سجادی میزبان هپکوی 

اراک هستیم.
وی تاکید کرد: قراردادهای فصل گذشته به صورت 
کامل تصفیه شده، اما هنوز از قراردادهای امسال 
دریافتی نداشته ایم. با بودجه ای که فصل گذشته 
در اختیار تیم بود توانســتیم نتیجه خوبی بگیریم 
و باشــگاه ســپاهان هم از عملکرد تیم راضی بود. 
امیدوارم امسال هم بتوانیم نتیجه خوبی به دست 

آوریم.

اوضاع هندبال خوب نیست و بیشتر بازیکنان 
بدون تیم مانده اند

مانیان با اشاره به اینکه امسال سپاهان تنها نماینده 
هندبال استان در لیگ برتر است، ادامه داد: اوضاع 
هندبال خیلی خوب نیست. تعداد تیم های حاضر در 
لیگ برتر امسال خیلی کم است و بیشتر بازیکنان 
آزاد و بدون تیم هســتند و مبلغ قراردادها بسیار 
پایین است.ملی پوش تیم هندبال سپاهان اضافه 
کرد: فدراســیون هندبال باید در مورد شــرایط 
نابسامان این رشته فکری کند و اگر اوضاع به همین 
منوال پیش برود ســال آینده ۶ تیم در لیگ برتر 
خواهیم داشت. وی اشاره کرد: تیم سنگ آهن بافق 
یزد در اولین دیدارش مقابل کبیر موتور کازرون، تن 
به تساوی داد؛ با وجود اینکه این تیم شش، هفت 
بازیکن ملی پوش در اختیار دارد و هدایت این تیم 
برعهده »مرتجی« است که این نتیجه نشان می دهد 
سطح کیفی تیم ها بســیار به هم نزدیک و بازی ها 
سخت اســت و هیچ تیمی خود را از قبل قهرمان 

نمی داند و نتایج بازی ها مشخص نیست.
مانیان تاکید کرد: امسال تنها هدف سپاهان رفتن 
روی سکوی قهرمانی است. قبل از شروع اولین بازی 
نیز همه بازیکنان هم قسم شــدند که فقط به فکر 

قهرمانی باشند، نه دومی و سومی.
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نمایشگاهکتابدفاعمقدسدراصفهانبرپامیشود
ســید حمیدرضا میرپویا، رییس کتابخانه مرکزی اصفهان، ازبرگزاری 

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس  همزمان با  هفته دفاع مقدس خبر داد.

صحن علنی شورا

در حاشیه 

به دنبال بهره برداری و عملیاتی سازی فاز اول سامانه ارزشیابی کارکنان شهرداری در اوایل امسال، فاز دوم این سامانه 
به بهره برداری رسید.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری با بیان این خبر گفت: سامانه ارزشیابی کارکنان به درخواست مدیریت امور اداری و  
رفاه و به منظور ارتقای فرهنگ ارزشیابی و در راستای الکترونیکی کردن و حذف گردش فیزیکی فرآیندهای امور اداری 
شهرداری اصفهان، طراحی و تولید شده و بنا به ضرورت و نیاز شهرداری 

در حال توسعه است.
وحید حیدریان  افزود: در فاز اول تبدیل روش هــا و فرم های کاغذی و 
سنتی به الکترونیکی اجرا شده و در فاز دوم امکاناتی نظیر مدیریت کارتابل 
)ایجاد کارتابل، اخذ تایید و نظر عوامل مرتبط با فرم های ارزشیابی(، ثبت 
و امتیازدهی فرم های ارزشیابی توســط مدیران و سرپرستان در سطوح 
مختلف مدیریتی و ارائه داشبورد و کارتابل مجزا برای مشاهده مدیران و 

سرپرستان به سامانه اضافه شده است.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان ادامــه داد: ارائه گزارش 
از میزان پیشــَروی فــرم کارکنان بــرای مدیر ســامانه و تهیه گزارش 
 های مدیریتی درخصوص اطالعات ثبت شــده بر اســاس شــاخص های ارزشــیابی نیز از دیگر قابلیــت های این

 سامانه است.

فرماندار اصفهان در جلســه انتخاب هیئت رییسه شورای اسالمی شهرســتان اصفهان اظهار کرد: شورای اسالمی هر 
شهرستان طبق ماده 86 قانون شوراها وظایف و اختیاراتی دارد که راهگشا و موثر است. ارائه پیشنهادات الزم برای توسعه 
شهرستان در ابعاد گوناگون، نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورا و تصویب بودجه در شوراهای شهر در شهرستان، 

از جمله این وظایف است.
احمد رضوانی با اشاره به اینکه سیاست دولت، خدمت بی منت به مردم است، 
افزود: افراد انتخاب شده در شــورا، با نیت خدمت به مردم برگزیده شدند، 
وقتی خدمت به مردم مطرح باشد بسیاری مسائل باید کنار رود، اما در بعضی 
شوراها شاهدیم که مسائلی در انتخاب شــهردار به وجود آمده است. مردم 

اعضای شورا را انتخاب کردند تا مشکالتشان را حل کنند.
فرماندار اصفهان تاکید کرد: هر چه زودتر باید شــهرداران انتخاب شوند تا 
امورات شهر بهتر پیش رفته و چند شورای باقی مانده هم به این امر اهتمام 
ورزند. رضوانی خاطرنشان کرد: فرمانداری به عنوان نماینده دولت موظف 
به اجرای قانون است و به فاصله یک ماه از تشکیل شوراهای هر شهر، باید 

شورای شهرستان نیز تشکیل شود.
وی یادآور شد: بنده و همکارانم در انتخاب هیئت رییسه به هیچ کسی نظر نداریم اما باید کسانی انتخاب شوند که از عهده 

این مسئولیت برآیند.

احمد رضوانی:

فرمانداری، موظف به اجرای قانون است
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری خبر داد:

اجرای فاز دوم سامانه ارزشیابی کارکنان شهرداری اصفهان

چهره ها

مسئول کارگروه جنگ نرم بسیج استان 
اصفهان:

 احکام اجتماعی دین
نباید تعطیل شود

 بیژن شــمس، مســئول کار گروه 
جنگ نرم بسیج اساتید استان 
اصفهان گفــت:  والیت فقیه  
ادامه مسیر والیت انبیا و ائمه 
معصومین)ع( است و همواره 
دین باید در همه  شئونات فردی 
و اجتماعی جامعه حاکم باشــد. 
اکنون نیز کــه در زمان غیبت کبری به 
ســر می بریم، احکام اجتماعی و حکومتی دین نباید 
تعطیل شود و یا تنها در احکام فردی خالصه گردد؛ زیرا 
اگر چنین باشــد، پاره ای از احکام الهی که زمینه رشد 
و هدایت زندگی اجتماعی بشــر را فراهم می کند اجرا 

نخواهد شد و این برخالف هدف آفرینش انسان است.

استاد تاریخ دانشگاه،  در نشست اصفهان 
شناسی ازفراموشی هویت نصف جهان خبرداد؛

آخرین نفس ها
 مهدی کیوان، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان در نشست 
اصفهان شناســي با اشــاره به 
اهمیت فهم اصفهان گفت: 
»در اروپــا بی اندازه روی 
شــهر و حفظ اصالتشان 
تعصب دارند. اصفهان هم 
شهری نیست که بشود به 
سادگی فراموشش کرد. باید 
اصفهانی بودن را یــاد داد. ایرانی 
بودن را هم باید یاد داد.«استاد تاریخ دانشگاه اصفهان 
گفت: مدیران شهری باید اصفهان را بفهمند و بشناسند. 
اصفهان آخرین نفس هایش را می کشد. روزگاری باور 
مردم این بود که ایران نافستان و دل زمین است. حاال 
نســل جوان از فارسی حرف زدن هم شرمش می شود 
و سنت و مدرنیته را قاطی می کند. وی تصریح کرد: شاه 
عباس، چهارباغ را به دست پولدارها داد و این خیابان از 
دروازه دولت تا کوه صفه ساخته شد؛ اما مهندسان شهر 
را برای طبقه متوسط ساختند. این طبقه برای اولین بار 
در زمان صفوی به وجود آمد. عباس آباد به »تبریز نو« یا 
»تبریزآباد« هم مشهور بود و جلفا دو محله ای بودند که 
برای طبقه متوسط ساخته شدند؛ اما برای طبقه ضعیف 

هم ساخته شد.

 فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی عنوان کرد:

تاسیس دانشکده خلبانی؛ نخستین 
دستاورد انقالب

ششمین جلسه شورای شهر در حالی شروع  اعظم 
شد که دو میهمان ویژه داشــت.در ابتدای حاجی رضازاده 

جلســه، امیر ســرتیپ دوم خلبان مسعود 
روزخوش، فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اظهارداشت: باعث افتخار 
ماست که نیروهایی که در پیروزی جنگ نقش مهمی داشت، اولین نیرویی 
بود که به انقالب پیوســت؛ در حالی که در این نیرو قبل از انقالب »هما 
فرها« فعالیت می کردند. سرتیپ روزخوش از 360 مورد تجاوز مرزی تا 
قبل از جنگ خبرداد و افزود: با آغاز جنگ، حمله به مرزهای اصلی کشور 
آغاز شد تا راه های مواصالتی بسته شوند.وی با اشاره به صحت خبر فعال 
بودن تنها 30درصد از تجهیزات نیروی هوایی گفت: با این وجود و به دلیل 

دستور امام)ره(،  بدون هیچ مشکلی با ۲00 فروند هواپیما پرواز کردیم.
فرمانده پایگاه هوایی شــهید بابایی افزود: تنهــا مرکز آموزش و جنگ 
الکترونیک در پایگاه هوایی هشتم شکاری فعال بوده و این منطقه مرکز 

ایران است تا بتواند به هر نقطه ای کمک رسانی کند.
امیر سرتیپ دوم خلبان روزخوش اولین دســتاورد انقالب را تاسیس 
دانشکده خلبانی دانســت و بیان داشــت: این موضوع در حالی است  
که آمریکا و دو کشــور دیگر آموزش های خلبانی را ارائه می دادند.وی 
خاطرنشان ساخت: ما برجام را هم جدی نگرفتیم؛ زیرا این را از زمان جنگ 
آموختیم و می توانیم روی پای خود بایستیم. وی در پایان، از تامین 8۵ 
درصد از تجهیزات هواپیماهای داخل کشور با همکاری هسا و دانشگاه 
مالک اشتر خبرداد. جلسه علنی شورای شــهر با تجلیل از مادر شهید 
حاج حســین خرازی، درحالی ادامه یافت که نایب رییس شورای شهر 
از ایشان که تا به حال در هیچ جلسه ای سخنرانی نکرده بودند، خواست 
سخنانی را ایراد کند که وی در پاسخ چنین گفت: »به جای حرف زدن 

باید عمل کرد«. 
پخش زنده جلسات شورای شهر از شبکه های اجتماعی

گفتنی است طبق مصوبه هیئت رییسه شورای شهر اصفهان، جلسات 
علنی تاالر شورای شهر اصفهان با هدف شفاف ســازی امور شهری، به 
صورت زنده از طریق شبکه های مجازی از جمله تلگرام و اینستاگرام قابل 
پخش می شود. طبق قانون، جلسات علنی شورای اسالمی شهر باید به 
گونه ای باشد که مردم از تصمیم گیری هایی که در شورا صورت می گیرد، 
آگاه باشند.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز موافقت خود را با 
پیشنهاد هیئت رییسه مبنی بر پخش زنده جلسات علنی شورای شهر 
 اعالم کرد و افزود: شهروندان می توانند از امروز)۲مهر ماه( از طریق آدرس

 https://tv.isfnet.tv نسبت به مشاهده زنده جلسات اقدام کنند.
فتح ا... معین در پایان، از دعوت مطبوعــات و خبرگزاری های محلی و 

سراسری به منظور پوشش اخبار شورای شهر خبرداد.
افزایش زمان فعالیت قطار شهری تا ساعت 19:30 

در ادامه جلسه، طرح دو فوریتی رایگان شدن بلیت متروی اصفهان تا ۱۵ 
مهرماه در شورای اسالمی شهر، بررسی و با ۹ رای موافق و ۲ رای مخالف 
تصویب شد. مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان، به منظور توجیه 
اعضای شورای شهر در مورد این طرح، ازشروع  زمان حرکت قطار شهری 
اصفهان از ایستگاه قدس در منطقه کم برخوردار عاشق آباد خبرداد و افزود: 
این قطار با عبور از خیابان های کاوه، شهدا و چهارباغ تا میدان آزادی امتداد 
می یابد. علیرضا فاتحی ادامه داد: همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، 
قطار شهری از ساعت  06:30 تا ۱۹:30 به مدت ۱3ساعت و با سرفاصله نیم 
ساعت به شهروندان خدمات رسانی می کند. وی افزود:عملیات تکمیل 

قطار شهری تا میدان دفاع مقدس، از ساعت ۲۱ تا ۵ صبح ادامه می یابد.

بالتکلیفی شهرداری اصفهان، صدای اعضای شورای 
شهر را در آورد؛

حکمی که نمی رسد
عدم ابالغ حکم شهرداراصفهان توسط وزارت  کشــور، صدای اعضای شورای شــهر را نیز سمیه مصور 
درآورد؛ تاجایی که نســبت بــه بالتکلیفی 

شهرداری اصفهان واکنش نشان دادند.
3۱ مرداد ماه سال جاری بود که  خبر رسید اعضای شورای شهر بر 
ســر انتخاب قدرت ا... نوروزی به توافق رسیده اند و فرماندار اسبق 
شهرســتان اصفهان در دولت اصالحات به عنوان شهردار منتخب 
معرفی شــده اســت؛ ولی با وجود اینکه بیش از یک ماه از انتخاب 
نوروزی می گذرد هنوز حکم وی توســط وزارت کشور صادر نشده 
اســت؛ حکمی که طبق قانون شوراها برای شــهرهای باالی ۲00 
هزار نفر باید توسط وزارت کشور ابالغ شود و در طول یک ماه اخیر 
تاریخ های متعددی برای ابالغ این حکم از سوی رییس شورای شهر 
اعالم شد ولی هیچ کدام محقق نگردید؛ تاحدی که این بال تکلیفی 

صدای خود اعضای شهر را نیز درآورد. 
عباسعلی جوادی در جلســه دیروز شورای شــهر به این وضعیت 
شهرداری اصفهان واکنش نشان داد و تشکیل این جلسات تا ابالغ 

حکم شهردار را بی نتیجه دانست.
 به گفته جوادی تذکرات ونطق های اعضای شورای شهر زمانی مفید 
واقع می شود که شهردار و عوامل شهرداری مشخص شده باشند؛ 

مسئله ای که تاکنون برای شهر اصفهان محقق نشده است.
 عدم ابالغ حکم شــهرداراصفهان در حالی اســت که حکم مهدی 
جمالی نژاد برای تصدی کرسی شهرداری یزد از سوی وزارت کشور 
صادر گشته است و عمال  اکنون شهرداری اصفهان توسط شهردار 
یزد اداره می شود؛ اما شهر گنبدهای فیروزه ای همچنان چشم به راه 

حکمی است که  قرار است در روزهای آینده صادرشود.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: با توجه به انتقادات و شکایت های شهروندان 
در خصوص سدمعبر و ترافیک خیابان های مرکزی شهر از جمله 
خیابان های ولی عصر و جهاد، علت این معضل فروشــگاه های 
عمده فروش خواربار و خشکبار شــناخته شد که در این راستا 
جلسه ای برای ســاماندهی این فروشــگاه ها با اتحادیه صنف 

عمده فروشان خواربار و خشکبار در سازمان میادین برگزار شد.
اصغر کشاورز راد ادامه داد: در این راستا تصمیم گرفته شد محلی 

جدید در شرق اصفهان برای انتقال این فروشگاه ها ایجاد شود 
تا آرامش به مرکز شهر بازگردد. این مقام مسئول شهری با اشاره 
به اینکه کلنگ احداث این پروژه در نیمه دوم سال گذشته زده 
شد، ادامه داد: این پروژه در ۷ ردیف و در هر ردیف نیز ۱۵ واحد 
احداث می شود. کشاورزراد گفت: این پروژه در زمینی حدود ۱۴ 
هکتار طراحی شده است و ۱0۵ انبار برای این مجموعه در نظر 
گرفته شد که مساحت ۵۵0 متری را در بر می گیرد. مدیرعامل 
سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 

اینکه عملیات احداث این پروژه  با اعتبار ۱۵00 میلیارد ریال در 
دست اجراســت، از بهره برداری فاز نخست بازار عمده فروشان 
خوار بار و خشکبار در اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این پروژه 
موقعیت مناســبی را برای اعضای این صنف ایجاد و نارضایتی 
شهروندان را برطرف کرده و مشکالت ترافیکی خیابان های جهاد 
و ولی عصر را مرتفع می سازد.کشاورز راد با تاکید بر اینکه عملیات 
اجرایی ردیف پنجم پروژه نیز در دست مناقصه و طراحی است، 
عنوان کرد: همچنین اجرای ردیف 6 و ۷ پروژه در آینده نزدیک 

اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: پروژه ساماندهی عمده فروشان خواربار و خشکبار 
پروژه ای ملی است که کمک شایانی به رفع مشکالت شهری در 

زمینه سد معبر و ترافیک می کند.

اراضی علی آباد کلنگان در شمال غربی اصفهان واقع شده که 
به دلیل خارج از محدوده بودن و کاربری کشاورزی آن، حدود 
۲0 سال است که هنوز بالتکلیف مانده و همچنان مالکان این 
اراضی در پیچ و خم های اداری به دنبال تغییر کاربری و صدور 
پروانه ساختمانی هستند. خارج از محدوده بودن اراضی علی آباد 
کلنگان و مسائل دیگر، باعث شده تکلیف این زمین ها از سال 
های دور تاکنون نامشخص باشد؛ به طوری که  بسیاری از مالکان 
همچون کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی شاکی هستند و از 
این بالتکلیفی ها گالیه دارند. سعیدی یکی از مالکانی است که 
گالیه های زیادی در این زمینه دارد و می گوید: زمین های علی 
آباد کلنگان توسط ارتش و سپس تعاونی مسکن اتوبوسرانی، 
خریداری و به کارکنان واگذار شــده اســت. وی با اشــاره به 
پیگیری هایی که انجام داده مــی گوید: قانون را مطالعه کردم 
و بر اساس آن، روال قانونی کار باید ازسوی شهرداری پیگیری 
شود؛ به طوری که ابتدا باید زمین ها، تفکیک و بعد درخواست 
مربوطه توسط شــهرداری به کمیسیون ماده ۵ برای پیگیری  

ارسال شود.
وی تصریح می کند: 6 ســال پیش تعاونی مسکن اتوبوسرانی 
حدود ۲ میلیون تومان به منظور آماده ســازی زمین ها از من 
دریافت کرده ولی هیچ گونه اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.

کاری از دست شهرداری بر نمی آید
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان در خصوص 

اراضی علی آباد کلنگان عنوان می کنــد: زمین های علی آباد 
کلنگان در شمال غربی اصفهان در محدوده ملک شهر، خیابان 
رباط ســوم، کنار بلوار آزادگان قرار دارد و در خارج از محدوده 
شهر است؛ از این رو شهرداری نمی تواند پروانه ساختمانی برای 
مالکان این اراضی صادر کند. سید جمال الدین صمصام شریعت 
اظهارمی کند: زمین های علی آباد کلنگان از همان ابتدا خارج از 
محدوده شهر بوده و البته مالکان این زمین ها با علم و اطالع از 

این موضوع، نسبت به خرید ملک اقدام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه اراضی خارج از محدوده، قابلیت صدور پروانه 
را ندارد مگر اینکه مصوبات قانونی آن در قالب اصالح محدوده 
اخذ شود، ادامه می دهد: این اراضی قبل از انقالب توسط ارتش 
تفکیک شده است؛ اما تعاونی مســکن در آن زمان  نتوانسته 
به دلیل اینکه خارج از محدوده بوده، پروانه ســاخت دریافت 
کنند. در حال حاضر موضوع در کمیســیون ماده ۵ در قالب 
اصالح محدوده مطرح شده و با الحاق بخش هایی از محدوده 
به اراضی شهری موافقت شده و اما تحقق آن منوط به این است 
که شورای عالی شهرســازی و معماری این موضوع را بپذیرد. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح می کند: 
تا زمانی که پاسخ تعیین تکلیف اراضی علی آباد کلنگان ازسوی 
شورای عالی شهرسازی ابالغ نشود، امکان صدور پروانه برای 

این زمین ها وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان می کند: چنانچه شــورای عالی موافقت کند، 

دبیرخانه کمیســیون ماده ۵ متن نامه را تنظیم و استاندار آن 
را امضا می کند؛ سپس توسط اســتانداری مصوبه به ما ابالغ 
می شــود و قطعا هر زمان ابالغ انجام شد، زمین های علی آباد 

کلنگان قابلیت صدور پروانه پیدا می کند.
تا ۲ ماه آینده پرونده زمین ها تکمیل می شود

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان اما در گفت وگو با ایمنا 
اظهار می کند: اراضی علی آباد کلنگان در کارگروه های امور 
زیربنایی مصوب شد و سپس به شورای برنامه ریزی استان رفت؛ 
در شورای برنامه ریزی استان هم این موضوع مصوب شده است 
اما اختالفی در خصوص این اراضی کشاورزی وجود دارد مبنی بر 
اینکه وقتی این زمین ها به محدوده قانونی شهر الحاق می شود، 
مشمول تبصره یک ماده یک قانون کشاورزی می شود یا خیر؟

حجت ا... غالمی ادامه می دهد: اگــر با الحاق تبصره یک ماده 
یک، این اراضی مشمول قانون کشــاورزی شود، بحث قانون 
شهرداری ها و ماده صد قانون شــهرداری ها مطرح می شود؛ 
از این رو قرار شــد با توجه به اینکه اختالف نظر درباره نحوه 
برداشــت از قانون وجود دارد، بخصوص تبصره یک ماده یک، 
موضوع الحــاق زمین هایی که در محدوده قانونی شــهر قرار 
خواهند داشت، در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شود.

وی با اشــاره به اینکه ایــن موضوع در شــورای حفظ حقوق 
بیت المال مطرح شده اســت، ادامه می دهد: بازرسی شورا در 
این باره معتقد است که برای حفظ حقوق دولت باید تبصره یک 
ماده یک حقوق دولتی این اراضی پرداخت شود و در نهایت قرار 

شــد با توجه به اینکه شورای 
عالی شهرســازی در ارتباط 
با این گونــه اراضی مصداقی 
عمل کرده اســت، موضوع را 
با شــرح کامل برای شورای 
عالی ارســال کنیم و شورای 
عالی هم تصمیــم بگیرد که 
مشمول قانون تبصره یک ماده 
یک حفظ اراضی کشــاورزی 
می شود یا خیر؛ اگر می شود 
حقوق دولتــی آن پرداخت و 
دستورالعمل برای اجرای آن 

ابالغ شود.
مدیــر کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان تصریح می 
کند: رفع مشکل چندین ساله 
زمین های علی آباد کلنگان، 

به تصمیم شورای عالی شهرسازی و مصوبه شورای حفظ حقوق 
بیت المال بستگی دارد. وی این نوید را به مالکان اراضی علی 
آباد کلنگان داد که تا ۲ ماه آینده پرونده این زمین ها، تکمیل و 

به شورای عالی شهرسازی ارسال خواهد شد.
با توجه به اینکه پرونده زمین های علی آباد کلنگان سال هاست 
مطرح بوده و خاک خورده است، جای سوال است که چرا پس 
از گذشت سال ها بالتکلیفی مالکان، هنوز تکلیف این زمین ها 

مشخص نشده و روندی طوالنی داشته است.

پروژه میدان امام علی )ع( با هدف احیای بافت تاریخی شهر در 3 فاز طراحی شده 
که در سال های گذشته فاز اول و دوم آن تکمیل شده و اکنون عملیات اجرایی 
فاز سوم این ابرپروژه در دست اجراســت. این طرح یکی از منحصر به فردترین 
پروژه های شهری است که با اجرای آن قلب شهر دگرگون می شود. مهدی رضایی 
مدیر پروژه میدان امام علی )ع( در این باره اظهار کرد: در سال جاری ۱8 میلیارد 
تومان اعتبار برای طرح احیای میدان امام علی )ع( در نظرگرفته شد. وی با اشاره 
به اینکه احیای میدان امام علی )ع( در 3 فاز طراحی شده است، افزود: عملیات 

اجرایی فاز اول این ابر پروژه شامل احداث زیرگذرهای میدان تکمیل شده است.
مدیر پروژه میدان امام علی )ع( با اشاره به اینکه در فاز دوم عالوه بر احداث میدان 
اصلی، پروژه های تجاری اطراف میدان نیز احداث شــد، عنوان کرد: عملیات 

اجرایی فاز دوم میدان امام علی )ع( در سال ۱3۹۲ به بهره برداری رسید.
رضایی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی فاز ســوم میدان امام علی )ع( از سال 
۹۴ در دستور کار  اســت، ادامه داد: فاز سوم دارای ۱۲ پروژه است که ۱۱ پروژه 
آن از سوی شهرداری و یک پروژه دیگر آن نیز با همکاری بخش خصوصی اجرا 
می شــود. وی اضافه کرد: برای اجرای این ابر پروژه، ۲0 میلیارد تومان از سوی 

شهرداری و ۴0 میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی هزینه می شود.
مدیر پروژه احیای میدان امام علی )ع( با بیان اینکه فاز سوم نیز شامل احداث 
میدان جلوخان مسجدجامع در ضلع شمالی میدان امام علی )ع( است، افزود: 

بدنه سازی ضلع شــرقی میدان جلوخان در سال گذشته تکمیل شده و اکنون 
نیز آزادسازی ضلع غربی این پروژه در دست اجراست و تا پایان مهرماه تکمیل 
می شود. رضایی اضافه کرد: عملیات اجرایی و آزادسازی ضلع جنوبی پروژه میدان 

امام علی )ع( نیز در دست اجراست و تاکنون ۹0درصد پیشرفت داشته است.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ضلع شمالی میدان جلوخان در 3 فاز تعریف 
شده است، عنوان کرد: فاز اول ضلع شمالی میدان جلوخان پروژه A ۱3 در سال 
۹۵ به پایان رسید و هم اکنون آزادسازی پروژه A ۱۲ ضلع میانی شمالی پروژه در 
 A دست اجراست.  مدیر پروژه احیای میدان امام علی)ع( با تاکید بر اینکه پروژه
۱۱  در ضلع شمال شرقی میدان جلوخان و الحاقیه  آن نیز در دست انجام است، 
اظهار کرد: عملیا ت اجرایی پروژه A ۱۱ تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته است 
و با اعتبار 3میلیارد و ۷00 میلیون تومان تا پایان ماه جاری به پایان می رســد؛ 

همچنین عملیات اجرایی الحاقیه A ۱۱ با هزینه یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان 
تاکنون 3۲ درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه موزه میدان امام علی )ع( از دیگر پروژه های فاز سوم این ابرپروژه 
است، گفت: عملیات ســفت کاری موزه میدان امام علی )ع( در سال گذشته، 
تکمیل و در ابتدای سال جاری نیز عملیات نازک کاری آن در ۲ قسمت مرمت و 
نوسازی آغاز شد که اکنون نیز ۴۲ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال جاری به 
پایان می رسد.وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان به منظور رفاه بیشتر شهروندان 
و جبران کمبود پارکینگ هــای میدان امام علی )ع(، احــداث پارکینگ های 
کمرزرین، ولیعصر و قیصریه را در دستور کار خود قرار داد، افزود: عملیات اجرایی 
پروژه پارکینگ-تجاری کمرزرین،  از سال گذشته آغاز شده و تاکنون 3۴ درصد 

پیشرفت داشته است.

با تخصیص 18 میلیارد تومان؛ 

میدان امام علی )ع( احیا می شود

 بال تکلیفی پرونده اراضی علی آباد کلنگان  ۲0 ساله شد؛

اندرخمیکقانون

خارج از محدوده 
بودن اراضی 

علی آباد کلنگان و 
مسائل دیگر، باعث 

شده تکلیف این 
زمین ها از سال های 

دور تاکنون 
نامشخص باشد

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری:

فاز اول بازار عمده فروشان خشکبار، اوایل سال ۹۷ به بهره برداری می رسد
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امام علی  علیه السالم :
آن كس كه منكر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند ، مرده اى 

است میان زندگان. 

دوشنبه 3 مهر 1396| 4 محرم 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2245| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2245, September   25
 2017 .  12 Pages

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

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

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

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

چگونه بین کار و زندگی 
تعادل ایجاد کنیم؟)2(

کارها را صرفا در محل کار انجام دهید
تصور کنید در حال ترک دفتر کار خود برای ناهار 
یا امر دیگری هســتید؛ بهترین کار این اســت که 
موقع ترک دفتر، فهرســت کارهای انجام نشده  را 
روی کاغذ بنویسید و آن را روی میزتان قرار دهید. 
ســپس با فراموش کردن خاطرات آن روز کاری، 
کامپیوتر خــود را خاموش و اتــاق را ترک کنید.

روان شناســان در این زمینه می گوینــد هر روز، 
تصویری از فراموش کردن خاطرات یک روز کاری، 
تهیه  فهرست کارهای انجام نشده و خاموش کردن 
کامپیوتر دفتر کار را در ذهن خــود ایجاد کرده و 

پیوسته آن را مرور کنید.
اگر این راه نیز به نتیجه نرسید، از شگرد نگهداری 
نفس اســتفاده کنید. تکنیک نگهــداری نفس به 
این صورت اســت که دم کوتاهی داشــته باشید و 
در ذهن تان تایید کنید که کار تمام است. اگر قادر 
به انجام این کار در دفتر محل کار خود نیســتید، 
اشکالی ندارد؛ چراکه می توانید وقتی سوار بر مترو 
و اتوبوس هستید و در آنها بسته می شود، این کار 
را انجام دهید و در ذهن خــود تصور کنید که این 
صدای پایان یک روز کاری بود یا حتی اگر ســوار 
خودروی خود هســتید، قبل از اینکه آن را روشن 
کنید، چند لحظه ای آرام پشــت فرمان بنشینید و 
پایان روز کاری را در ذهن خود تصور کنید.مفهوم 
»بسته شدن« موضوعی مهم برای ایجاد تعادل کار و 

زندگی روزمره است.
جانتان را پای کار نگذارید

حتما این حرف ها را شنیده اید که برخی در محل 
کار مدعی می شوند همه کارهای شرکت بر دوش 
آنهاســت.یکی از روان شناسان خبره در این زمینه 
معتقد است برای اینکه فردی را اصطالحا غرق در 
کار کرده و وظایف زیادی به او واگذار کنید، کافی 

است قدرت و مسئولیت زیادی به او بدهید.
ترشح آدرنالین خون را کم کنید

آیا وقتی مشــغول انجام فعالیت های ورزشــی یا 
کارهــای هیجان انگیز هســتید، به تاثیر ترشــح 
آدرنالیــن در بدنتــان توجه کرده ایــد؟ آدرنالین 
به واســطه  هیجان یا اســترس زیاد در بدن تولید 
می شود. همواره باید به این نکته توجه داشته باشید 
که چطور می توانید زندگی شادتری داشته باشید. 
باید بدانید به جای اینکه همواره در عجله و استرس 
باشید و کارها را یکی پس از دیگری با عجله انجام 
دهید، می توانید اوقات خود را بــا آرامش در کنار 
خانواده بگذرانید. این هیجان کاذب و اغلب منفی، 
روی خانواده و دوستانتان نیز اثر می گذارد؛ چراکه 
ناخودآگاه باعث می شــود تصمیم های اشتباهی 
بگیرید. گاهی هم ممکن اســت به پرخاشگری با 

اطرافیان منجر شود که بسیار ناخوشایند است.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

احسان
نیکی و نیکوکاری، از صفاتی اســت که خداوند صاحب این صفت را 
دوست دارد. همان طور که خداوند به ما احسان کرده، الزم است ما هم 

دربرابر خوبی های مردم نیکی بیشتری داشته باشیم.
 اگر کســی با ما بدی هم کرد برای تادیب او، با احسان برخورد کنیم، 
نه اینکه بدی را با بدی جواب بدهیم که موجب ازدیاد کینه و دشمنی 
شود. شیوه مردان الهی این بود که اگر کسی به آنها سالم می کردند، 
جواب سالم را بهتر و کامل تر می دادند و اگر دستی برای نیکی به سوی 

آنها دراز می شد افزون تر پاداش می دادند.
 دل های آدمیان، دوستدار نیکی کنندگان است  وشیطان از این عمل 
آدمیان صورتش مجروح ودلش جریحه دار می شــود و در این راستا 

انسان نیکوکار از منت گذاشتن ، احسان خود را خدشه دار نمی کند.
ابو ایوب انصاری

یکی از اصحاب بزرگ پیامبــر)ص( ابوایوب انصاری بــود. زمانی که 
پیامبر)ص( از مکه به مدینه هجرت کردند، همه قبایل مدینه تقاضا 
کردند که پیامبر)ص( برآنان فرود آید! ایشــان فرمودند : هرجا شترم 
 نشســت همان جا را انتخاب می کنــم. تا اینکه نزدیــک خانه های 
بنی مالک بن النجار رسید)محلی که بعدها درب مسجد پیامبر)ص( 
قرار گرفت(، شتر به زمین نشست . پس از اندکی برخاست و به راه افتاد، 

باز به محل اول برگشت و به زمین نشست.
 مردم نزد پیامبــر)ص( آمدند و هرکس او را بــه خانه خودش دعوت 
می کرد . ابو ایوب فوری خورجین پیامبر)ص( را از پشت شتر گرفت و 
به خانه خود برد. ایشان فرمودند : خورجین چه شد؟ گفتند: ابو ایوب 
آن را به خانه خود برد. حضرت فرمود: شخص باید همراه بارش باشد و 
به خانه ابو ایوب تشریف بردند و تا موقعی که خانه های اطراف مسجد 
ساخته شد در خانه ابوایوب تشریف داشتند. اول در اتاق پایین و همکف 
بودند بعد ابوایوب عرضه داشتند یا رسول ا... مناسب نیست شما در طبقه 
پایین و ما در طبقه فوقانی باشیم، خوب است شما باال تشریف ببرید. 
حضرت قبول کردند و دستور دادند اثاثیه را به طبقه فوقانی ببرند. او در 
تمام جنگ ها همانند بدر و احد و غزوات در رکاب پیامبر با دشمنانش 
می جنگید و شــهامت های بزرگی از خود نشــان می داد. در جنگ 
خیبر پس از  پیروزی در برگشت پشــت خیمه پیامبر)ص( نگهبانی 
می داد، وقتی صبح شــد پیامبر)ص( فرمود: بیرون خیمه چه کسی 
 است؟ عرض کرد: منم ابو ایوب ... حضرت فرمود خدا تو را رحمت کند. 
» ابوایوب از راه احســان و نیکــی با مال و جان، ایــن دعای حضرت 

رسول)ص( نصیبش شد.«

باغ 
کاغذی

مجموعه حاضــر رهنمودهای رهبر معظــم انقالب درباره               
درس های عاشوراست که به صورت موضوعی تدوین و بعد 
از نمایه زنی و تیتربندی مطالب در اختیار عالقه مندان قرار 

گرفته است.
در بخشی از کتاب و به نقل از خطبه  نماز جمعه رهبر انقالب 
در عاشورای سال ۱۳۷۴ آمده است: »اگر این حادثه را دقیق 
در نظر بگیرید، شاید بشود گفت انسان می تواند در حرکت 
چند ماهه حضرت اباعبدا...الحســین )علیه الســالم( از آن 
روزی که از مدینه خارج شد و به طرف مکه آمد تا آن روزی 

که در کربال شربت گوارای شهادت نوشید، بیش از صد درس 
مهم برشمارد.

 نخواســتم بگویم هزارها درس؛ می شــود گفــت هزارها 
درس وجــود دارد،  ممکن اســت هــر اشــاره آن بزرگوار 
یک درس باشــد، اما اینکــه می گویم بیــش از صد درس، 
 یعنی اگر مــا بخواهیم ایــن کارهــا را مورد مداقــه قرار 
دهیم... . از آن می شود صد عنوان و سر فصل به دست آورد 
که هر کدام برای یک امت، برای یک تاریخ و یک کشور برای 

تربیت خود و اداره جامعه و قرب به خدا درس است.«

درس های عاشورا

اولین پیک پیتزای تاریخ برای چه کسی بود؟

دانستنی ها

وقتی کسی را دوست داریم
و دوبــاره عشــق، همــان گونــه توفانی که 
خشــم، آغاز می شــد. در حقیقت، این هر دو 
 یکی بود امــا »کوزیمو« ســر در نمــی آورد.

- چرا رنجم می دهی؟- چون دوستت دارم.آنگاه 
او خشمگین می شد.- نه. دوستم نداری. وقتی 
کسی را دوست داریم، خوشی اش را می خواهیم 
نه رنجش را.- وقتی کسی را دوست داریم، تنها 
یک چیز را می خواهیم: عشق را، حتی به قیمت 
رنج.- پس، تو به عمد مــرا رنج می دهی؟- بله، 
برای این که از عشقت مطمئن بشوم.در فلسفه 

بارون جایی برای این گونه استدالل ها نبود...
 »بارون درخت نشین«
»ایتالو کالوینو«

حرف حساب
پیتزا، غذایی است که تقریبا همه دوستش دارند. اغلب 
مردم می خواهند تا پیتزا را به خانه هایشــان ارســال 
کنند. پیک های پیتزا رســان کار را راحــت کرده اند، 
کافی اســت تا تماس بگیرید تا پیتزا را جلوی در خانه 
بیاورند. به تازگی معروف تریــن برندهای پیتزای دنیا 
پهپادهــا و روبات ها را به عنوان پیک پیتــزا که قادر به 
حمل بسته های غذا هستند را وارد سیستم حمل و نقل 
خود کرده اند، اما ایده پیک پیتزا برای اولین بار از کجا و 

توسط چه کسانی شکل گرفت؟
گفته می شــود که »اومبرتوی یکم« پادشــاه ایتالیا و 
همسرش مارگاریتا در سال ۱۸۸۹ میالدی به ناپل سفر 
کردند که ملکه به دلیل خوردن وعده های غذایی چرب 
بیمار شد و خواست تا غذای مرسومی را که عامه مردم 
ایتالیا می خورند برایش حاضر کننــد؛ بنابراین از یک 
سرآشپز ناپلی به نام »رافائل اسپوزیتو« خواسته شد تا 

غذایی مناسب حال پادشاه و ملکه را طبخ کند.

 رافائل و همسرش سه نوع خمیر آماده کردند و روی یکی 
از آن را با خمیر موزارالی ســفید، دومی را با برگ های 
ریحان و ســومی را با برش های گوجه پوشاندند که به 
نوعی نمادی از پرچم ایتالیا بود. از آنجا که پادشاه و ملکه 
نمی توانستند به رســتوران رافائل بروند، رافائل مجبور 
شــد تا خودش پیتزاهای ابداعی خود را برای آنها ببرد. 

این اولین پیک پیتزای تاریخ بود.
  ملکه پس از خوردن پیتزا گفت که این بهترین غذایی 
بوده که تا به حال خورده است. به همین دلیل رافائل به 
شهرت رسید و نام مارگاریتا را روی پیتزا گذاشت. پس 

از گذشت چند روز 
سرآشپز مخصوص 

پادشاه به رافائل نامه 
نوشــت و از او به خاطر 

پیتزای مخصــوص ملکه 
)مارگاریتا( تشکر کرد.

افقی
۱- پرنده مهاجر - مکتب اشتراکی 

2- مشهور - هافبک ایرانی اوساسونای اسپانیا
3- درس مذهبی - اختالل در سیگنال ها - نوعی 

میمون - بوی پشم سوخته
4- از غزوات - مذهب ها - دو شش

5- راه در لفظ شــاعران! - شیشــه ای حجیم با 
دهانه ای تنگ - گرفتگی

6- قطب منفی - تنگی نفس - از حروف انگلیسی
7- ســبزی ضد چربی خــون - میــل کردن و 

جهت گیری - لقب امام هشتم )ع(
۸- دهان - ســریال فرید ســجاد حســینی به 
بازیگری داریوش ارجمند و فریبا کوثری - سخن 

- پول چشم بادامی ها
۹- وحشــت - مالک چیزی بودن - شب طوالنی 

سال
۱0- ســر سلســله اعداد- ماه محبت! - مطلع و 

باخبر
۱۱- درگاه - ترعه - نت بیمار

۱2- غیر آشکار و مخفیانه - شــهری در ایالم - 
کشور آکرا

۱3- خاندان - نام دیگر ســوره بنی اســرائیل - 

همسر مرد - دشت بلند و کم و بیش هموار
۱4- پیگیری و استقامت - اداره وصول مالیات ها

۱5- موسسه تعیین کیفیت - ضمانت کردن
عمودی

۱- گویا - کارگردان فیلم های خانه ای روی آب 
و خاک آشنا

2- بوی خوش - یار قدیمی پروانه - آسان
3- اسب زرد رنگ - کجاســت؟ - مانند ندارد - 

شیره خرما و انگور
4- نغمه - حاضر نیســت - کشــوری در شمال 

آمریکا موسوم به انبار غله دنیا
5-  ضمیر فرانسوی - از دین برگشتن - از ماه های 

رومی
6- حادثه و واقعه - پیک کاغذی - نهر

7- سرازیری - کنج - قابله
۸- درخت زبان گنجشــک - به یقــه می زنند - 

شاخه باریک و بلند بریده درخت - خیس
۹- فرمان کشــتی - نوعی الکتریســیته - پول 

خارجی
۱0- ذره باردار - اثری از ژان ژاک روسو - شطرنج 

باز معروف هند و قهرمان جهان
۱۱- کارآموز پزشکی - یکی از گنج های خسرو 

پرویز - گوشت آذری
۱2- شــهری در یونان - دلتنگی و افسردگی - 

انگاره و نظریه اثبات نشده
۱3- بحر- شهری در استان حمص سوریه - عدد 

روستا - برده و بنده
۱4- مرزبان - نور و روشنایی - شاعر ایرانی مولف 

حدیقه الحقیقه 
۱5- استانی در ناحیه کناره دریای خزر - طالی 
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