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ما را بدهکار آن دو چشم سیاهت کردی برادر! تو مثل هیچکس نبودی و نیســتی... محسن حججی! تو فقط مثل خودت هستی؛ 
پاسداری ساده پوش که همه شور و شوق جوانی و زندگی ات را کف دستانت گرفتی و بردی فرسنگ ها دورتر، برای معشوق؛ در ارض 

شام و عراق؛ سرزمین صبر و شهادت و انتظار.تو فقط مثل خودت هستی محسن حججی!
اهل رسانه نیستی که دینت را در ازای ارزنی به دنیای دیگران فروخته باشی شهید محسن. تو در کار ریختن آبروی هیچکس نیستی؛ 
نبودی. تو روزنامه نگار نیستی که چند خط و چندین خط بنویسی برای هوای نفست، برای نابود کردن رقیبت؛ تو فقط یک پاسدار 

ساده هستی محسن حججی که همه ذوق و شوق جوانی و زندگی ات را کف دستانت گرفته ای و تقدیم آن زمین تفتیده کرده ای.
تو سیاستمدار نیستی، اهل ائتالف نیستی، اهل وعده نیستی، تو مردمت را تقسیم نمی کنی، به قدرت امروز و فردا فکر نمی کنی، 
به بلندگو  و سخنرانی و تریبون دل خوش نمی کنی؛ تو اهل دعوا در میانه میدان خودی نیستی؛ تو فقط مثل خودت هستی محسن 

حججی؛ پاسداری ساده دل که همه ذوق و شوق جوانی ات را کف دستانت گرفته و خونت را به آسمان آن ارض بالخیز بخشیده ای.
تو کاندیدای انتخابات نیستی محسن حججی، قهرمان سوت و کف و هیاهو هم نیستی، تیتر اول روزنامه و کانال های تلگرامی هم 
نیستی، اهل دعوا برای هیچ هم نیستی؛ تو از قشر شیخ و دکتر و مهندس حامی نداشتی، تو حتی فالورهای میلیونی اینستاگرامی 
هم نداشتی؛ تو فقط مثل خودت هستی محسن حججی؛ پاسداری ساده پوش که همه شور و شوق جوانی و زندگی ات را فدای آخرین 

نگاه چشمانت کرده بودی.
تو نماینده مجلس نیستی، سوژه هر روز عکاسان ایران نیستی، تو مرد گعده های بهارستان ملت نیستی، ناطق نطق های بی خاصیت 

نیستی، تو اهل دو دو کردن هم نیستی؛ تو فقط مثل خودت هستی محسن حججی؛ پاسداری ساده پوش و معجز چشم!
تو حتی دیپلمات نیستی، اهل یقه آخوندی و دیپلماتیک هم نیستی، عاشــق ماموریت های دالری نیستی، اهل فخر و تفاخر هم 
نیستی؛ تو فقط مثل خودت هستی محسن حججی؛ پاسداری ساده پوش که همه حس و حال زندگی و جوانی ات را در آن نگاه مغرور 

هنگام وداع خالصه کردی.
تو از مقامات نیستی، اهل پاستور و کاخ نیاوران هم نیستی، مرد لبخندهای زورکی و فحش های پشت سری هم نیستی؛ تو فقط مثل 
خودت هستی؛ پاسداری ساده پوش که همه ذوق و شوق جوانی و زندگی ات را کف دستانت گرفتی و بردی فرسنگ ها دورتر، برای 

معشوق، در ارض شام و عراق؛ سرزمین صبر و شهادت و انتظار. تو فقط مثل خودت هستی محسن حججی!
مثل خودت هستی؛ پاسداری که برای خوب و بد مردمانش، برای راســت و چپ ملتش می جنگد؛ برای دیپلماسی و جهادش هم 

می جنگد. تو مثل خودت هستی محسن حججی؛ مثل آن که سر داد و سر ننهاد؛ تو خود او هستی محسن حججی!
ما همه بدهکار آن دو چشم سیاه و رو سیاه آن دو چشم طالیی هستیم. همه حیران آن خم ابروی شماییم. 

خوش آمدی دالور! خوش آمدی قهرمان! امروز همه اصفهان به استقبال تو می آیند؛ تویی که ما را تا ابد شرمنده آن چشم ها و آن 
نگاه کردی... پیش ارباب دعایمان کن!

امروز مردم اصفهان قهرمان خود را در آغوش می گیرند؛
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شرکت توزیع  برق شهرستان اصفهان

 از کابل ها و وسایل فرسوده به منظور برق دار کردن محل برگزاری مراسم جدا خودداری 
فرمایید زیرا بیشترین حوادث برق گرفتگی و آتش سوزی از این طریق رخ داده است.برای 

تامین برق خیمه های عزاداری و مساجد از متخصصین برق  استفاده کنید.

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

مهلت الکترونیکی اظهارنامــه مالیات بر ارزش افزوده دوره 
تابستان 96 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 

مهرماه سالجاری می باشد.
م الف:  87588

قابل توجه مودیان محترم مالیات
 بر ارزش افزوده:

به همراه 16 صفحه ویژه  

هفته دفاع مقدس
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مرزهای زمینی ایران و کردستان عراق، باز است
وزارت خارجه اعالم کرد: مرزهای زمینی بین ایران و کردستان عراق باز بوده و این مرز ها 
مسدود نشده است. به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، هم 

اکنون فقط مرزهای هوایی بین ایران و منطقه کردستان عراق مسدود است.

يادداشت

سپاه

تســنیم : معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ســپاه 
علت تاخیر انتقال پیکر شهید حججی به کشور را تالش 
 برای پیدا کردن اجزای جدا شــده از پیکر این شــهید 

عنوان کرد.
سردار  علی اکبر پورجمشیدیان، معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی سپاه طی سخنانی درباره علت تاخیر انتقال 
پیکر شهید محسن حججی  به کشور اظهار داشت: گروه 
تروریستی داعش در نهایت بی حرمتی به پیکر این شهید 
دست ها و سر او را از پیکر جدا کرده بود و ما در پی آن بودیم 

تا بتوانیم این اجزا را به پیکر شهید اضافه کنیم.
وی افزود: اما پس از آنکه منطقه شهادت شهید حججی 
به دســت رزمندگان مقاومت اســالمی افتاد و با وجود 
کاوش های صورت گرفته موفق به انجام این کار نشدیم 
و با توجه به نزدیکی ایام محرم و عاشــورای حســینی 
 بنا بر این شــد تا پیکر این شــهید در این ایام به کشور 

منتقل شود.
پیکر مطهر این شهید دوشنبه شب از طریق پایگاه هوایی 
قدر سپاه و با حضور خانواده شهید و فرماندهان عالی رتبه 

نظامی وارد تهران شد.

محمد هاشمی رفســنجانی، رییس اسبق رسانه ملی در 
مصاحبه با روزنامه آرمان در مورد ائتالف اصالح طلبان با 
اعتدالیون گفته است : اصالح طلبان باید این نکته را در نظر 
داشته باشند که اگر قصد دارند در انتخابات بعدی به پیروزی 
برسند باید با اصولگرایان معتدل، ائتالف کنند. بدون شک 
اگر اصالح طلبان قصد داشــته باشــند به تنهایی و بدون 
ائتالف در انتخابات شرکت کنند، شکست خواهندخورد 
و به اهداف خود نخواهند رسید. از نظر آماری 20 درصد از 
واجدان شرایط به کاندیدای جریان اصالحات رای می دهند 
و کاندیدای جریان اصولگرایی نیز از رایی به همین اندازه 
برخوردار است. این در حالی است که جریال اعتدالگرای 
ایران بین 30 تا40 درصد آرای واجدان شرایط را به خود 
اختصاص داده اســت. در نتیجه هر کــدام از جریان های 
سیاسی که قصد داشته باشــند در انتخابات به پیروزی 
برسند باید با اعتدالگرایان ائتالف کنند. اگر اصالح طلبان 
با اعتدالگرایان ائتالف نکنند ممکن است مانند سال84 با 
چند گزینه وارد رقابت های انتخاباتی شوند و به همین دلیل 
به نتیجه مطلوب دست پیدا نکنند. بدون شک خطر تکرار 

اتفاقات سال84 اصالح طلبان را تهدید می کند. 

سردار پورجمشیديان:

محل شهادت حججی را تصرف 
کردیم، اما اجزای بدنش پیدا نشد

ريیس اسبق رسانه ملی :

اگر اصالح طلبان ائتالف 
نکنند،شکست خواهند خورد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی:

 با این تصادفات جاده ای
 به دشمن خارجی نیاز نداریم؟!

الريجانی:

استقالل کردستان عراق، تشنج 
جدیدی ایجاد خواهد کرد

عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی گفت: 
نیازی به دشمن خارجی نیست وقتی که آمار تصادفات 

جاده ای به اندازه جنگ است؟
به گزارش مهر؛ بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در 
جلسه علنی روز گذشــته مجلس و در تذکر شفاهی با 
اشــاره به موضوع تصادفات جاده ای گفت: تذکر من به 
همه مسئوالن دخیل در موضوع تصادفات جاده ای است.

وی افزود: روزانه بیش از 4۵ کشته و ساالنه بیش از 3۱3 
هزار معلول و خســارت ده ها هزار میلیاردی به همراه 

تبعات اجتماعی، نتیجه تصادفات جاده ای است.
عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: چه نیاز به دشــمن خارجی اســت وقتی که تاوان 
تصادفات جاده ای به اندازه جنگ اســت و اراده ای برای 
پایان دادن به آنها نیست؛ تا چه زمانی شعارهای ما گوش 

فلک را کر می کند و عمل نمی شود؟
پارسایی خطاب به دیوان محاســبات ادعا کرد: دیوان 
باید بررسی کند که درآمد بیش از 8۶0 میلیارد دالری 
دولت های نهم و دهم در کجا هزینه شده که جاده ها همان 

جاده هاست و خودروها هنوز پراید هستند.

علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اســالمی پس 
از بازدید از نمایشــگاه کتاب دفاع مقدس در خصوص 
استقالل کردســتان عراق گفت: ما کشورعراق را کشور 
دوست و همسایه خود می دانیم و به محض حمله داعش، 
دولت عراق و اقلیم کردســتان از ما کمک خواستند، ما 
هم به دولت عراق و هم به اقلیم کردستان برای سرکوب 
داعش کمک کردیم. در آن شــرایط بحرانی که داعش 
مرتب بخش هایی از عراق را می گرفت، هیچکس به دولت 
عراق کمک نمی کرد. ایران بود که در کنار دولت عراق 
و اقلیم کردستان قرار گرفت. رییس مجلس با اشاره به 
رایزنی مقامات اقلیم کردستان با ایران گفت: به دوستانی 
که از اقلیم کردستان از گروه های مختلف به ایران آمدند 
به صراحت اعالم کردیم که این کار مجددا تشنج جدیدی 
در عراق به وجود می آورد. هنوز ماجرای تروریستی حل 

نشده، شما بحران جدیدی ایجاد می کنید.
رییس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه استقالل 
کردستان عراق تشنج جدیدی ایجاد خواهد کرد، گفت: 
این سیاست صهیونیست هاست که می خواهند منطقه 

را شعبه شعبه کنند.

يادداشت

حضور رییس مجلس در مراسم 
عزاداری در کنار یک مداح مشهور

کانال تلگرامی رییس مجلس، تصویری از او در مراســم عزاداری 
حضرت اباعبدا... الحسین)ع( در هیئت ریحانه الحسین منتشر کرده 
که او را کنار امیر نوری »بازیگر« و مجید بنی فاطمه »مداح« نشان 

می دهد.احمدرضا دستغیب نیز در این مراسم حضور داشته است.

عکس روز 

پارلماندیدگاهواکنش

بین الملل

»اسماعیل بشری« در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان مطرح کرد:

 مرکل؛ برگ برنده ایران
 در عرصه بین المللی

کارشناس مسائل اروپا گفت: نقش آفرینی آلمان در جریان 
توافق برجام نشــان از رغبت باالی این کشور به برقراری 

روابط سیاسی با ایران دارد.
اسماعیل بشری کارشناس مســائل اروپا در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دالیل پیروزی مجدد 
مرکل در انتخابات آلمان بیان کرد: محبوبیت و صداقت 
مرکل طی سال های اخیر منجر به جلب اعتماد مردم این 
کشــور برای تکرار انتخاب او به عنوان ریاست جمهوری 
آلمان بوده است.کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه آلمان 
در زمره مقتدرترین کشور های جهان قرار دارد، گفت: این 
کشور رفته رفته جایگاه واالیی را در جهان به خود اختصاص 
داده و می توان اذعان داشت که اکنون هدایت کننده اصلی 
سیاست های اتحادیه اروپاست؛ عالوه بر این موضوع، آمار 
و ارقام نشــان  از مازاد بودجه این کشور و در نهایت رونق 
اقتصادی آن دارد. بشری یادآور شد: نقش آفرینی آلمان 
در جریان توافق برجام نشان از رغبت باالی این کشور به 

برقراری روابط سیاسی با ایران دارد. 
کارشــناس مســائل اروپا در مورد اینکه فقیر بودن این 
کشور در حوزه انرژی، لغو تحریم های بین المللی و به تبع 
ورود هیئت های تجاری به ایران چه تاثیری بر روند روابط 
اقتصادی کشور آلمان و ایران دارد؟ افزود: با توجه به قدمت 
روابط تجاری دو کشور می توان دریافت که انتخاب مجدد 
مرکل با توجه به نیاز این کشور، منجر به افزایش صادرات 

کشور ما خوهد شد.
بشــری با بیان اینکه آلمــان از دیرباز تا کنــون یکی از 
شرکای اقتصادی ما بوده است، ادامه داد: با توجه به اینکه 
زیرساخت بسیاری از صنایع کشورمان از جمله صنعت 
خودروسازی، آلمانی بوده ؛  احتمال افزایش روابط تجاری 
دو کشور، بسیار باالست.  کارشناس مسائل اروپا در پاسخ به 
این سوال که آیا ایران می تواند خأل تجاری آمریکا را با وجود 
کشور آلمان، پر کند؟ افزود: از آنجایی که ترامپ جایگاه 
خاصی در عرصه بین المللی ندارد؛ بنابراین تنش های وی 
محدودیتی برای ما ایجاد نخواهد کرد. به همین منظور ما 
از وزنه آلمان استفاده می کنیم.بشری خاطرنشان کرد: از 
آنجایی که هدف ما این است که در عرصه بین المللی تنها 
به یک قدرت تکیه نکنیم بنابرایــن با خنثی  کردن مانع 
تراشــی های آمریکا، عالوه بر مبادالت تجاری با چین و 
روسیه، از ظرفیت های المان نیز نهایت استفاده را به عمل 

خواهیم آورد.

به گزارش فارس؛ »دونالد ترامــپ«، رییس جمهور آمریکا روز 
سه شنبه فرمان جدیدی صادر کرد که سفر اتباع هشت کشور 

به خاک آمریکا را برای مدت زمان نامحدود ممنوع می کند.
دســتور اجرایی جدید ترامپ دامنه گســترده تری نسبت به 
دستور قبلی دارد و در آن سه کشور ونزوئال، چاد و کره شمالی 
به فهرست کشــورهای مندرج در فرمان اجرایی قبلی اضافه 
و ســودان از آن حذف شده اســت.فرمان اجرایی قبلی، اتباع 

کشورهای ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی و یمن را برای 
یک دوره موقت ۹0 روزه از ورود به آمریــکا منع می کرد. این 
فرمان، همچنین ورود پناهندگان را هم برای ۱20 روز تعلیق 
می کرد.حکم جدید ترامپ برای ممنوعیت های اعمال شده علیه 
این هشت کشور هیچ محدوده زمانی مشخص نکرده و در این 

فرمان اشاره ای به پناهندگان هم نشده است.
مقامات آمریکایی می گویند که حکم جدید نسبت به دستورهای 

منع مســافرت قبلی ترامپ، هدفمندتر است و در آن برای هر 
کشور شــرایط جداگانه ای در نظر گرفته شده و موارد استثناء 

مشخص شده است.
مقامات دولتی به رسانه های آمریکایی گفته اند که قوانین جدید 
برای ساکنان دائمی ایاالت متحده اجرایی نمی شود، ضمن اینکه 
روادید آن دسته از مســافرانی که در حال حاضر روادید معتبر 

دارند هم لغو نخواهد شد.
این به معنای آن است که آن دسته از اتباع هشت کشور هدف 
که در حال حاضر برای تحصیل در آمریکا هستند یا افرادی که 
در شرکت های آمریکایی شاغل هستند تا زمانی که روادید آنها 

معتبر است می توانند در این کشور باقی بمانند.
منابع آگاه بــه روزنامه نیویورک تایمز گفته انــد افرادی از این 
کشــورها که روادید آنها منقضی می شود، مشمول فرمان ضد 
مهاجرتی جدید می شوند. مقام های آمریکایی گفته اند افرادی 
که به عنوان پناهنده قصد سفر به این کشور را دارند مشمول 
فرمان جدید نمی شوند، اما دولت ترامپ در حال طراحی قواعد 
جدیدی برای پناهندگان است که ظرف چند روز آینده اعالم 

خواهد شد.
درباره اتباع ایران، کاخ سفید در بیانیه ای تصریح کرده که غیر 
از دارندگان ویزای معتبر دانشــجویی )از نوع F و M( و ویزای 
مبادالت فرهنگی و علمی )J( تمامی اتباع این کشور مشمول 
محدودیت های جدید می شوند. کاخ سفید، البته گفته که برای 
دارندگان این نوع ویزاها هم غربالگری ها و گزینش های شدید 
اعمال خواهد شد. این محدودیت ها درباره افرادی که عالوه بر 
تابعیت ایران، تابعیت کشــورهای دیگر )غیر از سوریه، لیبی، 
سودان، ســوریه، ونزوئال، چاد، کره شمالی و یمن( را دارند نیز 
قابل اجرا نیست. عالوه بر این، دارندگان کارت سبز اقامت در 

آمریکا نیز از ورود به آمریکا منع نشده اند.

ريیس جمهور آمريکا روز سه شنبه فرمان جديدی صادر کرد که سفر اتباع هشت کشور به خاک آمريکا را برای مدت 
زمان نامحدود ممنوع می کند.

حجت االســالم محمدی گلپایگانی، رییس دفتر مقام معظم رهبری روز 
گذشته در مراسم افتتاح ۱30 مدرسه برکت، ضمن تسلیت ایام سوگواری 
امام حسین )ع( گفت:ان شاءا... با همین روند، ریشه بی سوادی در این کشور 

کنده می شود؛ چرا که ما نیازمندیم به ارتقای رتبه علمی مناسبی برسیم.
 وی با اشــاره به رونمایی از موشک خرمشــهر تصریح کرد: این رونمایی 
ســر و صدای زیادی در دنیا به پا کرد و آنهایی که در خانه های شیشه ای 
نشستند باید بدانند که اگر زیاد سر و صدا کنند خانه هایشان ویران می شود.

رییس دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: جاده یک طرفه به سمت غرب باید 
برگشت پیدا کند و ان شاءا... روزی می رسد که همه به جای انگلیسی، فارسی 
یاد بگیرند. محمدی گلپایگانی در ادامه گفت: ما افتخار می کنیم که حسینی 
هستیم و الحمدا...که خداوند ما را در دامان مادرانی این چنین متولد کرده 
است. امام حسین )ع( در واقع یک اصالح طلب بود و می خواست انحرافات 

در اسالم را از بین ببرد.

ريیس دفتر مقام معظم رهبری: 

امام حسین)ع( 
اصالح طلب بود

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به برگزاری همه پرسی استقالل در کردستان 
عراق، در اظهاراتی عجیب گفت که آمریکا امیدوار است یک عراق یکپارچه، 
ایران را به عقب براند. به گزارش ایسنا؛ سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید در 
نشست خبری روز دوشنبه خود به برگزاری همه پرسی استقالل در کردستان 
عراق واکنش نشان داد. بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، سندرز در 
پاسخ به این سوال که پیام کاخ سفید به ترک ها، ایرانی ها و عراقی ها چیست 
در حالی که این کشورها پاسخ خود را به این همه پرسی بررسی می کنند، 
گفت: ما انتظار داریم که یک عراق متحد، داعش را از بین ببرد و به طور قطع 

یک عراق متحد ایران را به عقب براند.
همه پرسی استقالل در کردستان عراق در حالی در این منطقه برگزار شد 
که این اقدام با مخالفت تمام کشورهای جهان، مجامع بین المللی، ازجمله 
دبیرکل سازمان ملل و به ویژه همسایگان آن، یعنی ترکیه و ایران و دولت 

مرکزی عراق مواجه شد.

کاخ سفید:

 امیدواریم عراق
ایران را عقب براند

يادداشت

يکی از علت های وضعیت نابسامان اقلیم کردستان عراق؛

 نبود توازن قدرت
در میان بارزانی ها و طالبانی ها

سوم مهر، همه پرسی استقالل اقلیم کردستان  سید رسول 
از عراق برگزار شد. نتایج اولیه شمارش آرای رضايی

این همه پرسی، از پیشتازی قابل توجه موافقان 
استقالل حکایت دارد.

این همه پرسی پر حاشــیه، اصلی ترین موضوع محافل سیاسی و 
رسانه ای در جهان و خصوصا منطقه غرب آسیاست.

 در مــورد ایــن همــه پرســی،تحلیل هــای فراوانــی وجــود 
دارد. نتایج این همه پرسی برای ایران، ترکیه و سوریه که بخش هایی 
از این سه کشور کرد نشین است، بسیار  اهمیت دارد؛ چراکه می تواند 
موجب تحریک عمومی در این مناطق شود؛ همانطور که همزمان 
با برگزاری این همه پرسی در چند شهر کرد نشین ایران تجمعاتی 

صورت گرفت.
بر این اساس ریشه یابی این اتفاق و اتخاذ یک استراتژی مناسب در 

برخورد با این تنش جدید برای ایران بسیار حائز اهمیت است. 
در این راستا به نظر می رسد که یکی از علل وقوع چنین همه پرسی 
آن هم در شرایط بحرانی غرب آسیا، نبودن توازن قدرت های سیاسی 

در اقلیم کردستان است.
کردستان عراق متشکل از ۶ استان است که مهم ترین آنان اربیل، 
سلیمانیه و دهوک هســتند. این منطقه با وجود اکثریت قوم کرد، 
دارای دو دستگی قابل مالحظه ای است که بین کردهای سورانی و 
بادیانی شکل گرفته است. کردهای سورانی تحت نفوذ جناح طالبانی 
بوده و کردهای بادیانی توسط بارزانی و قبیله بارزان رهبری می شوند.

حزب اتحاد میهنی به رهبری جــالل طالبانی و حزب دموکرات به 
رهبری مسعود بارزانی در اقلیم کردســتان عراق، شاکله قدرت در 
این اقلیم هســتند. مســعود بارزانی که رهبری فعلی بارزانی ها را 
 بر عهده دارد، پســر مال مصطفی بارزانی و متولد شهر مهاباد ایران

 است .
طالبانی نیز یکی از کردهای ایران بوده که خانــدان وی از ایران به 
عراق مهاجرت کرده اند. خاندان طالبانی بــه ایل زنگنه تعلق دارد. 
جالل طالبانی در فاصله سال های 200۵ تا 20۱4 میالدی رییس 
جمهور عراق بوده اســت. مسعود بارزانی از بیســت سال پیش به 
سمت جدایی از عراق و همسویی با اســرائیل و آمریکا پیش رفته 
که اختالفات طالبانی ها و بارزانی ها به دلیل همین اقدامات جدایی 
طلبانه، درگیری هایی را میان طرفداران حزب اتحاد میهنی و حزب 
دموکرات کردستان به وجود آورد که این درگیری ها حدود سه سال 
ادامه داشت و در نهایت با وساطت جمهوری اسالمی ایران به پایان 
رســید.بار دیگر و  با توجه به رویکرد بارزانی مبنی بر جدایی اقلیم 
کردســتان، حزب اتحاد میهنی کردســتان مخالفت خود را با این 
تصمیم اعالم کرده است؛ چراکه این اختالفات، اختالفاتی اساسی 
و ریشه ای است که ممکن است در آینده به درگیری هم منجر شود.

آنچه اهمیت دارد این است که کشــورهایی مثل ایران نباید اجازه 
می دادند که بارزانی ها ، طالبانی هــا را کنار بزنند و خود به تنهایی 

قدرت سیاسی در این اقلیم را قبضه کنند.
البته در شرایط فعلی منطقه که در حوزه نظامی، ایران در حال مبارزه 
با داعش بود و همچنین در حوزه دیپلماســی هم که ایران درگیر 
برجام و عربستان سعودی بوده ،به اقلیم کردستان و اتفاقاتش کم 

توجهی شده است.
در این چارچوب سال های قبل، پیش بینی برگزاری همه پرسی اقلیم 
کردستان عراق کار سختی نبود و بر این اساس باید به توازن قوای 
سیاسی در این اقلیم توجه بیشــتری می شد تا بارزانی امروز نتواند 
بدون هیچ مزاحمت داخلی اقدام به کاری کند که می تواند منطقه را 

به چالشی بزرگ تر از چالش تکفیری ها و داعش مبتال کند.
با این حال باید غفلت های گذشته را پذیرفت و از آن درس گرفت و 
در شرایط فعلی به دنبال راه چاره بود. روز گذشته کمیسیون عالی 
همه پرسی اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که میزان رای »آری« در 
همه پرسی استقالل از ۹0 درصد فراتر رفته و میزان مشارکت بیش 
از ۷2 درصد بوده است؛ البته که این استقبال کامال قابل پیش بینی 
بود و باتوجه به نتیجه همه پرسی هر حرکت اشتباهی از سوی عوامل 
خارجی نیز می تواند اوضاع را بدتر کند. نکته ای که وجود دارد این 
است که همه پرسی استقالل اقلیم کردستان با وجود مخالفت شدید 
 دولت عراق و کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و ایران برگزار شد.

در این راستا آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد 
نیز خواهان توقف این همه پرسی شده بودند. با این حال مقامات اقلیم 
گفته اند که اگر استقالل از عراق در این همه پرسی رای بیاورد، قرار 
نیست بالفاصله اجرا شود و این می تواند روزنه ای برای یافتن راه حلی 
موقت به وسیله مذاکره باشد تا در آینده یک راهبرد اساسی و بلند 

مدت از سوی ایران در این باره طراحی شود.

جزئیات فرمان ضد مسافرتی ترامپ؛

کدام دسته از اتباع ایران، می توانند به آمریکا سفر کنند؟

به گزارش تسنیم؛ آیین تکریم و معارفه فرماندهی حفاظت 
سپاه با حضور سردار سرتیپ پاسدارحسین سالمی جانشین 
فرمانده کل سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین لشکری 
و کشوری و مدیران سازمان های مختلف فرودگاهی برگزار 

شد.
سردار سالمی در این مراسم با تسلیت فرارسیدن ماه محرم 
و گرامیداشــت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه عاشورا به ما 
نشــان داد که کم بودن ســپاهیان و حتی به اسارت رفتن 

خانواده هیچ کدام دلیلی برای غالف کردن شمشــیر جهاد 
نیست، اظهار داشت: لباس سبزی که امروز بر تن داریم ،عهد 
و پیمانی است که با شهیدان کربال بسته ایم و زیباترین آرمان 

ما قطعه قطعه شدن در راه خداست.
سردار سالمی در ادامه با بیان اینکه امروزاسالم به یک ضلع 
از اضالع هندسه قدرت جهان تبدیل شده است، گفت:  نظام 
اســالمی ما امروز به اولویت اول جهانی تبدیل شــده است. 
اینکه رییس جمهور آمریکا در اجالس عمومی سازمان ملل 

متحد منفعالنه از قدرت نظام ما سخن گفت،نه تنها ادبیات او 
تهدیدآمیز نبود، بلکه اعتراف عاجزانه ای به ظهور یک قدرت 

مهارناپذیر بود.
وی با تاکید بر اینکه در شــرایطی که تمــام منطقه درگیر 
بحران و ناامنی هستند، ایران اســالمی با صالبت و مقتدر، 
در امنیت و آرامش به ســر می برد، تصریح کرد: در کشــور 
ما یک قوه مرکزی نیرومند وجود دارد که می تواند دستگاه 
محاسبات مادی دشمنان را برآورد کرده، نیات و رفتار آنها را 
تشــخیص دهد و فن و هنر صحیح به کار بردن ظرفیت های 
موجود و متصل کردن آنها به آرمان ها را به خوبی انجام دهد 

و آن»ولی فقیه« است.

جانشین فرمانده کل سپاه: 

سخنان ترامپ، اعتراف به ظهور قدرت مهارناپذیر ایران بود
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کافه اقتصاد

ضعف اصفهان در بسته بندی و سورت محصوالت کشاورزی
محمد مجیری، معاون امور بازرگانی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه باید فرهنگ 
صادراتی خود را در کشور ارتقا دهیم گفت: متاسفانه استان اصفهان در بسته بندی و 

سورت محصوالت کشاورزی و بعضا غذایی ضعیف عمل می کند.

افزایش صادرات فرآورده های 
نفتی استان به خارج از کشور 

ارزش صادرات فرآورده های نفتی از استان اصفهان به خارج 
ازکشور95 درصد افزایش یافت.

مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت:نیمه نخســت 
امسال 514 هزار تن فرآورده های نفتی به ارزش 192 
میلیون دالر از این اســتان به خارج از کشور صادر شده 

است.
اسدا... احمدی ونهری صادرات این محصوالت را در نیمه 
نخست سال گذشته 269 هزارتن به ارزش 98 میلیون 
دالر بیان کرد و افزود: ارزش محصوالت پتروشــیمی 
صادر شده 95 درصد و وزن آن هم 91 درصد بیشتر از 

مدت مشابه است. 
وی گفت:عمده این محصوالت شامل روغن پایه معدنی 
، قیر نفت و وازلین به کشــورهای هدف امارات،عراق، 

افغانستان و پاکستان صادر شده است.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با ظرفیت پاالیش نفت 
خام با بیش از 375 هزار بشکه در روز حدود 23 درصد 

از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تولید می کند.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

بررسی پرداخت تسهیالت به 
واحدهای بحران زده

اســتاندار اصفهان گفت: روند بررسی پرونده های ثبت 
نام شده در سایت بهین یاب برای پرداخت تسهیالت به 
واحدها توسط بانک ها در طرح رونق واحدهای کوچک و 

متوسط باید تسریع یابد.
رســول زرگرپور اظهار داشــت: از ابتدای تشکیل این 
کارگروه تاکنون 427 جلسه تشکیل و هزار و 477 مورد 
به تصویب رسیده است. وی با بیان اینکه در 85 جلسه 
برگزار شده در سال 96، 527 پرونده بررسی و 399 مورد 
به تصویب رسیده اســت، افزود: کمیته بررسی تامین 
مالی کارگروه رونق نیز در سال جاری 45 جلسه تشکیل 
 داده که با بررســی 757 پرونــده 564 مورد به تصویب

 رسیده است.
استاندار اصفهان به طرح رونق اشاره کرد و افزود: امسال 
تاکنون 217۰ واحد در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده 
اند که از ایــن تعداد 1۰71 واحد در بخش کشــاورزی 
و 1۰99 واحد در بخش صنعت، معــدن و تجارت بوده 
است.وی افزود: 1143 پرونده بررسی و به کارگروه اصلی 
ارجاع شده و 749 پرونده نیز برای ارائه تسهیالت به بانک 
ها معرفی شــده اند که از این تعداد 138 مورد به شعب 

ارجاع شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: بانک ها در 
پرداخت تسهیالت به صنایع روند کندی دارند که باید حل شود و هفته 

آینده این مسئله طی نشست با استاندار بررسی می شود.
اسرافیل احمدیه ر اظهار داشت: سال گذشته در طرح رونق تولید استان 
اصفهان حدود 83۰ میلیــارد تومان به یک هــزار و 7۰ واحد صنعتی 
پرداخت شد که این رقم استان اصفهان را در رتبه های اول قرار داد.وی 
بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون 9۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت به 
واحدهای صنعتی استان در نظر گرفته شــده و در حال پرداخت است.

احمدیه ادامه داد: این میزان تسهیالت در دو بخش سرمایه در گردش و 
سرمایه ثابت به صنایع استان اصفهان در حال پرداخت است که در بخش 
اول بازپرداخت یکساله و در بخش دوم با تنفس شش ماه و بازپرداخت 

سه الی پنج سال در نظر گرفته شده است.

رییس صنعت، معدن و تجارت استان:

بانک ها در پرداخت 
تسهیالت، روند کندی دارند

سکه تمام بهار آزادی
12،050،000 ریال)طرح جدید(

6،400،000 ریالنیم سکه

۳,600,000 ریالربع سکه

2,480,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۳0،440 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

با انعقاد تفاهم نامه ای، دانش فنی تولید نانو کامپوزیت های پلیمری از 
یک شرکت دانش بنیان در اصفهان به یک شرکت ارمنستانی منتقل 
خواهد شد.روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعالم 
کرد: تفاهم نامه انتقال دانش فنی تولید نانو کامپوزیت های پلیمری در 
حاشیه نشست »اقتصاد و فناوری نانو« در کشور ارمنستان بین شرکت 
آریا پلیمر پیشگام ) از شــرکت های مستقر در شهرک( با یک شرکت 

ارمنستانی منعقد شد.
این تفاهم نامه منجر به تولید محصــوالت پلیمری با کیفیت باالتر در 

ارمنستان خواهد شد.
نانو کامپوزیت های پلیمری منجر به بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی و 
حرارتی محصوالت مختلف یو پی وی سی )UPVC( همچون استحکام 

ضربه، دمای نرم شدگی و ظاهر نمونه می شود.

با انعقاد تفاهم نامه ای؛

دانش فنی تولید از اصفهان 
به ارمنستان منتقل می شود 

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
عملیات ساخت تونل سوم مراحل پایانی خود را طی می کند، آغاز 
هرچه سریع تر عملیات ساخت سد مخزنی تونل سوم کوهرنگ را 
خواستار شد.ناهید تاج الدین گفت: با وجود اینکه امکان آبگیری 
تونل ســوم کوهرنگ وجود دارد، اما به دلیل آماده نبودن سد 
کوهرنگ با استفاده از ایستگاه پمپاژ، حدود 5۰ میلیون مترمکعب 

آب از رودخانه کوهرنگ به زاینده رود قابل انتقال است. عملیات 
اجرایی تونل سوم کوهرنگ در سال 1377 و با هدف تامین آب به 
میزان حدود 255 میلیون متر مکعب در سال برای تامین بخشی 

از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز شد. 
برای این طرح، همچنین ســد کوهرنگ بــا 13۰ متر ارتفاع 
از کف و طول تاج 25۰ متر از نوع ســدهای بتنی دو قوسی با 

حدود 385 میلیون مترمکعب گنجایش طراحی شده که قادر 
اســت حدود 28۰ میلیون مترمکعب آب را تنظیم کند. تاج 
الدین ادامه داد: در صورت تکمیل و بهره برداری از این ســد، 
حجم آب انتقالی از تونل ســوم کوهرنگ در ســال های نرمال 
حدود 25۰ میلیون متر مکعب آب در ســال است.تاج الدین 
تصریح کرد: مسئوالن استان اصفهان طی این سال ها به جای 
سیاســت زدگی و عوام زدگی باید به فکر زیربناهای اصفهان 
و تثبیت توسعه این اســتان می بودند تا امروز شاهد سرمایه 
 گریزی و بر زمین ماندن پروژه های ســه دهــه ای در اصفهان

 نباشیم. وی خاطرنشان کرد: به دلیل آماده نبودن سد کوهرنگ 
3، تونل کوهرنگ 3در حد5۰ تا6۰ میلیون مترمکعب آب در سال 
 منتقل می کند، در حالی که تخصیص آب کامل این طرح حدود
 13۰ میلیون متر مکعب اســت؛بنابراین احداث ســد که به 
 دلیل کمبود اعتبار با مشــکل مواجه شــده، بســیار اهمیت 
دارد. وی گفت: استفاده از پیمانکار دولتی، اســتفاده از اوراق 
مشــارکت و برخی نظرات و اظهارات غیر کارشناســی، طرح 
 زمانبندی اجرای ســد ســوم کوهرنــگ را با تاخیــر مواجه

 کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواستار شد؛

آغاز هرچه سریع تر عملیات ساخت سد تونل سوم کوهرنگ

تجارت چمدانی در بسیاری از کشورها یکی از مهم ترین عوامل 
پیشرفت صادرات اســت که به آن رونق می بخشد و به عقیده 
فعاالن اقتصادی وقتــی تاجری بتواند مقــداری از کاالهای 
خود را بدون تشــریفات گمرکی از طریق مســافر صادر کند 
می تواند برای محصول خود بازاریابی کرده و راه را برای ارسال 
محموله های اصلی تجاری اش باز کند.تجارت چمدانی در همه 
دنیا متداول است. در بسیاری از نقاط جهان، کشورهایی که با 
یکدیگر هم مرز هستند، کاالهایی را که در کشور مجاورشان با 
هزینه کمتری تولید می شوند، توسط مرزنشینان خود مبادله 
می کنند. معموال دولت ها نیز چندان در این امر ســختگیری 
نمی کنند؛ امروزه بســیاری چمدان ها خالــی از ایران خارج 
می شــوند و مملو از پوشــاک و کاالهای خارجی به کشور باز 
می گردند که این امر تولید داخلی و صنعت کشورمان را بیش از 
پیش به رکود کشانده و کشور را به بازاری برای انواع مارک ها و 

برندهای خارجی تبدیل کرده است.
واردات چمدانی یا قاچاق

در حال حاضر واردات کاالی چمدانی همان قاچاق کاالی خرد 
است. به هر حال قاچاق در هر شرایطی قاچاق است، خواه این 

قاچاق در قالب یک چمدان باشــد یا در قالبی بزرگ تر انجام 
پذیرد.قانونگذار نیز تفاوتی میان قاچاق جزء و کل قائل نشده 
و آن را مشــمول مجازات می داند که البته بسته به میزان آن، 
مجازات های سبک و سنگین تعیین شده و این امر از مبادی 
ورودی کشــور کنترل می شــود. در مجموع، قاچاق در قالب 
تجارت چمدانی به گونه ای نیست که بتوان با آن برخورد کرد، 
اما اکنون در بســیاری از مرزها کاال در قالب قاچاق چمدانی 
وارد می شود.مسئله مهم این است که گاهی مشاهده می شود 
قاچاق از طریق کانال هایی اتفاق می افتد کــه باید به عنوان 
بازوی نظارتی به آنها مراجعه کرد و خواستار جلوگیری از ورود 

کاالی قاچاق شد.
قاچاق چمدانی ۸.۲ میلیارد دالری کاال به کشور در 

سال
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  15 سال از 
صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است، فرمانی 
که در آن رهبر انقالب همه را مکلف کردند در حد توان در امر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار 
دهند. قاسم خورشیدی افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز در دوره های گذشته قاچاق کاال بعد از چند 
سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و 
الزم االجرا شد.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار 
داشت: در 3 سال اخیر با کاهش 5۰ درصدی قاچاق کاال و ارز 
مواجه هســتیم به طوری که میزان قاچاق کاال و ارز به 12.6 
میلیارد دالر رسیده است. خورشــیدی با اشاره به قاچاق کاال 
توســط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 2 و 8 دهم میلیارد 
دالر از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که 

بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.
ضربه مهلک رشد تجارت چمدانی بر اقتصاد کشور

نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه 
عوارض گمرکی باال و وجود قانون های سختگیرانه برای دریافت 
مجوز منجر به افزایش حجم قاچاق در کشور و تجارت چمدانی 
شده است، اظهار داشــت: ورود کاالی قاچاق منجر به خروج 
ارز از کشور و نابودی تولید داخلی می شود.سید ناصر موسوی 
الرگانی ادامه داد: افراد عادی به منظور فرار مالیاتی و عوارض 
گمرکی اقــدام به قاچاق چمدانی می کننــد، اما تولیدکننده 
داخلی باید تمام مراحل پرداخت هزینه ها را طی کند و همین 

موضوع ضربه مهلکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد.
بیکاری سالیانه ۷۰۰ هزار نفر در کشور با واردات 

قاچاق کاال
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس با اشاره 
به خروج چمدانی ارز از کشــور، اظهار داشت: درباره هر گونه 
خروج غیرقانونی ارز آزادی کشور ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز مســئولیت دارد و باید اقدامات الزم برای جلوگیری از این 
مسئله را انجام دهد.حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: این ستاد 
باید طبق وظیفه اصلی خود روی ارزی که قاچاقی وارد کشور و 
یا از ایران خارج می شود کنترل و نظارت دقیق و جدی داشته 
باشــد تا منابع ارزی غیر قانونی خارج نشــود. نماینده مردم 
شاهین شــهر در مجلس تاکید کرد: عالوه بر مبادی رســمی 
مرزی، بار چمدانی، کوله بری که تبدیــل به عدل های بزرگ 
شده، ته لنجی که به بار کشتی تبدیل شده، سازه های دریایی 
و تعداد زیاد مبادی گمرکی و بازارچه های مرزی همگی یک 
شبکه ناخواسته کاملی را ایجاد کرده که تا عمق جامعه پیش 
رفته که موجب آمار باالی قاچاق در کشــور شده است.وی با 
تاکید بر اینکه قاچاق هر ســاله حدود 7۰۰ هزار شــغل را در 
داخل از بین می برد که این مسئله باعث تهدید جامعه است، 
گفت: ورود برخی کاالهای قاچاق سالمت جامعه را به مخاطره 
می اندازد و باید مورد توجه مضاعف قرار گیرد.وی بر ضرورت 
تغییر رویکرد دولتمردان نســبت به مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

تاکید کرد.

خبر

با رای دیوان عدالت اداری؛

 دریافت مالیات بر ارزش افزوده
 از بیمه تکمیلی درمان منتفی شد

رییس سازمان امور مالیاتی، رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
درباره ابطال دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه درمان و 

تکمیل درمان را برای اجرا ابالغ کرد.
در متن بخشنامه سیدکامل تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی 
آمده است: به پیوست تصویر رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع دادنامه شــماره 432 مورخ 1۰ مرداد 1396 مبنی بر ابطال 
قسمتی از بخشــنامه 9253 مورخ نهم مهرماه 139۰ سازمان امور 
مالیاتی کشور، بدین مضمون: »نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد 
اعتراض، پرداخت خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از معافیت بند 
9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است، بنابراین این 
قسمت از بخشنامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بــا اعمال ماده 13 قانون 
اخیر الذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به 

پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.« 
در بخشنامه تقوی نژاد تاکید شده است که مفاد دادنامه مزبور صرفا در 
خصوص خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان حاکم بوده و قابل تسری 

به سایر بیمه ها نخواهد بود.

بازار

قیمت انواع کتری برقی

کتری برقی فکر 
GOLDIE مدل

 3.670.000
ریال

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور
مالیات بر ارزش افزوده شــکلی از مالیات »غیرمستقیم« 
است که مصرف کننده آن را همراه بهای خدمات و کاالها 
می پردازد. مالیات بر ارزش افزوده نخســتین بار در آلمان 
مطرح شد ولی این فرانســه بود که برای اولین بار در سال 
1954 آن را به کار گرفت. پــس از آن اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده به سرعت به سایر کشــورهای دنیا تسری یافت به 
طوری که در حال حاضر در بیش از 11۰ کشور جهان و از 

جمله ایران دریافت مالیات از کاالها و خدمات رواج دارد. 
هرچند در دریافت مالیات بر ارزش افزوده، کســب درآمد 
مالیاتی برای اداره کشور یکی از هدف های مهم نظام مالیاتی 
است، اما مهم ترین هدف آن نیست. مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیاتی چندمرحله ای است که می تواند به شکلی هدفمند 
برای اهداف برنامه ریزی اقتصادی کشور به کار گرفته شود. 
در حقیقت، قابلیت انعطاف این نوع از مالیات سبب می شود 
سیاست گذاران اقتصادی بتوانند برای هدایت نظام تولید 
و مصــرف از آن بهره برداری کنند. با ایــن اوصاف، مالیات 
بر ارزش افزوده ابزاری کارآمد برای اعمال سیاســت های 
حمایتی و تشویقی هم در دوران رکود و هم در دوران رونق 

اقتصادی است.
در حقیقت دولت ها با معاف کــردن بخش هایی از اقتصاد 
کشور از مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه های اقتصادی را به 

بخش مورد نظر هدایت می کنند و زمینه رونق بخش تولید را 
فراهم می آورند. از سوی دیگر، با وضع مالیات بر ارزش افزوده 
بر نظام توزیع و معاف کردن بخش هایی از آن، مالیات به عنوان 

اهرمی در جهت تنظیم بازار به خدمت گرفته می شود. به این 
معنا که کاالهای اساسی در اغلب موارد مشمول معافیت می 
شوند و مصرف کنندگان برای مصرف سایر کاالها ملزم به 

پرداخت مالیات خواهند بــود. همچنین در چنین نظامی 
افرادی که کاالی زیادی مصرف می کنند، مالیات بیشتری نیز 
باید بپردازند که خود نشان دهنده این واقعیت است که مالیات 

بر ارزش افزوده به دلیل پیوند مستقیم آن با مصرف امکان فرار 
مالیاتی را به حداقل می رساند و از آن مهم تر موازنه را به نفع 
اقشار کمتر برخوردار جامعه برقرار می سازد؛ چرا که افراد 

براساس میزان برخورداری از امکانات و منابع، مالیات 
پرداخت می کنند. از سوی دیگر، به دلیل تاثیری که مالیات 
بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کاالها و خدمات می گذارد، 
دولت ها می توانند از آن برای کنترل الگوی مصرف و مدیریت 

هدفمند نظام تولید و توزیع کاالها و خدمات بهره ببرند.
معافیت تجارت خارجی از مالیات بر ارزش افزوده ســبب 
تشــویق صادرکنندگان و به دنبال آن رونق تولید داخلی 
می شــود. درآمد حاصل از صادرات کاال نیز دوبــاره  وارد 
 چرخه اقتصادی شده و سبب رشد نقدینگی در بخش تولید

 می شود.
در یک جمع بندی، می تــوان گفت انعطاف باال، اثر تورمی 
اندک، هدفمند بودن مالیــات و تاثیرگذاری قابل مالحظه 
بر تنظیم بازار و جهت دهی به نظــام تولید و توزیع کاالها 
و خدمات در کشــور و نیز تقویت صادرات، عواملی هستند 
که سبب شده اند، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی در ایران و 

جهان قرار گیرد. 
بر این اعتبار می توان ادعا کرد کــه مالیات بر ارزش افزوده 
بیش از آنکه ابزار درآمدزایی باشــد، یک مکانیزم مدیریت 
اقتصادی است که می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور 

کمک شایانی  کند.

قاچاق،ساالنه ۷۰۰ هزار شغل را از بین می برد؛

تولید داخل؛ قربانی بزرگ تجارت چمدانی

کتری برقی بوش 
 TWK6004 مدل

 2.320.000
ریال

کتری برقی فلر 
EK171 مدل

 850.000
ریال

ایمنا:تجارت چمدانی یا همان مسافر، از معضالتی است که در طول سال های گذشته با سوءاستفاده برخی افراد و 
گروه های خاص، منجر به تحمیل خسارات جدی به اقتصاد و بنیه تولید داخلی کشور شده است.
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مهلت جشنواره استانی تئاتر بسیج تمدید شد
عالقه مندان به شرکت در نوزدهمین جشنواره استانی »تئاتر بسیج«، تا20مهر فرصت دارند 
با توجه به اطالعات درج شده در پوســتر، آثار خود را به کانون های بسیج هنرمندان سراسر 

استان اصفهان ارائه کنند.

موسیقی

تیزر جدید فیلم رگ خواب منتشر 
می شود

همکاری حمید نعمت ا... و سهراب پورناظری در کنار آواز بی نظیر 
همایون شــجریان، می تواند برگ جدیدی در رشد موسیقی فیلم 
در ایران باشد. »رگ خواب« بعد از آرایش غلیظ، دومین همکاری 
سهراب پورناظری با حمید نعمت ا... است. تیم رگ خواب، به بهانه 
ادامه اکران این فیلم در پاییز ۹۶ تیزر جدیدی برای آن ساخته است.

سریال طنز اجتماعی در راه است؛

ستاره های عاشقی در اصفهان
مدیر روابط عمومی صداوسیمای مرکز اصفهان اظهارداشت: سریال 
»ستاره های عاشقی« در قالب طنز اجتماعی، به مشکالت و معضالت 
روزمرگی و شــغلی جوانان می پردازد. امیرحســین جعفری افزود: 
این سریال به سفارش شــبکه اصفهان در١٣قسمت و هر قسمت به 
مدت۴0دقیقه به نویسندگی و کارگردانی»سید میالد بنی طبا« و تهیه 
کنندگی »سید علیرضا راستی« تولید می شود و قرار است در ایام نوروز 
از رسانه ملی پخش شود. وی با بیان این موضوع که این برنامه با اهدافی 
همچون ارتقای اخالق در جامعه، ترویج فرهنگ تولید و مصرف ملی 
و جلوگیری و منع شغل های کاذب، در قالب سریال داستانی تهیه و 
تولید می شود. سید میالد بنی طبا، کارگردان این سریال پیش از این، 
ساخت فیلم هایی همچون جدایی،عشق وخونبها،آن سوی مه، پسری 
با دوچرخه و کویر آرام را به عهده داشته است.این سریال قرار است در 

اوایل آبان ماه در شهرهای کاشان، اصفهان و تهران ضبط شود.

چهره ها

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبرداد:

مرمت10سقاخانه با همکاری 
سازمان نوسازی و بهسازی

مدیــرکل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع 
دستی و گردشگری 
اســتان اصفهــان با 
اشــاره بــه احیای 
سقاخانه های اصفهان 
اظهارداشــت: قــرار 
است در برنامه هایی 

که برای احیا و مرمت بافت های تاریخی داریم، سقاخانه ها 
نیز به عنوان عناصر درون بافت ها مرمت شــوند. فریدون 
الهیاری افزود: در شهر اصفهان 80 سقاخانه شناسایی شده 
که دارای ارزش تاریخی هستند؛ از این تعداد ١0 سقاخانه 
با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
مرمت شده است. وی گفت: بیشتر سقاخانه ها در محله 
های هارونیه، بازارچه حاج محمد و در بافت  های تاریخی  
شهر قرار داشتند که مرمت و احیا شده اند. وی با اشاره به 
پیشینه سقاخانه ها خاطرنشان کرد: پیشینه سقاخانه های 
اصفهان به  دوره صفویه و قاجار برمی گردد؛ اما در فرهنگ 
ایرانی عمیق تر بوده و به پیش از اسالم برمی گردد که به 

نوعی با واقعه کربال آمیختگی پیدا کرده است.

 تلویزیون

قطار گردشگری هزار و یک 
شب به اصفهان رسید

قطار گردشــگری بین المللی »هزار و یک شب « با 57 
گردشگر از ١١ کشــور دنیا که اول مهر امسال از مسیر 
عشق آباد، پایتخت ترکمنستان و از طریق مرز باج گیران 
دراستان خراسان رضوی وارد ایران شدند، دوشنبه شب 
وارد شهر تاریخی اصفهان شد. گردشگران این قطار ابتدا 
در شهر مشهد اقامت کردند و در مدت یک هفته حضور 
خود در ایران، به ترتیب به شهرهای یزد، اصفهان، شیراز، 
پاسارگاد و تهران سفر می کنند. این گردشگران در تاریخ 

نهم مهر، ایران را ترک خواهند کرد.
در استان اصفهان 22 هزار بنا و اثر تاریخی وجود دارد که 
یکهزار و 850 اثر به ثبت ملی و چهار اثر شامل میدان نقش 
جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع، به 

ثبت جهانی رسیده است. 

گردشگری بازگشت »سامیه« به سینما
سلفی استوری سوگل طهماسبی در کنار سامیه لک؛ بازیگر پرکار 
این روزها در کنار بازیگِر بیکار این روزها! البته سامیه در مصاحبه های 

اخیر خود، از بازگشت دوباره به سینما و تلویزیون خبر داده است.

اینستاگردی

رییس حوزه هنری اصفهان:

عمارت سعدی، پاتوق اصلی هنرمندان باشد

ویژه برنامه »عصری با اساتید و پیشکسوتان هنر نصف جهان«، همزمان با پنجمین نمایشگاه تخصصی نگارگری جلوه 
های نقش، در حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد.

رییس حوزه هنری اصفهان، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا)ع( و ابراز امیدواری جهت 
بهره گیری از معنویات خاص این ایام در راستای تعالی روحی، اظهار داشت: امیدوارم براساس برنامه ریزی ها، حتی 

االمکان در مهرماه یک نشست بزرگ عمومی با حضور همه اساتید و فرهیختگان هنری در همه رشته ها اعم از 
رشته های هنرهای تجسمی، موسیقی و شاعران و نویسندگان و سایر رشته ها برگزار کنیم.

مهدی احمدی فر افزود: معتقدم عمارت سعدی و حوزه هنری، چیزی نیست بجز محل گردهمایی و نشست 
و گفت وگو برای هنرمندان و امیدوارم در اولین زمان، شرایط خوبی در این ساختمان فراهم کنیم که این 

عمارت به عنوان پاتوق اصلی برای هنرمندان قرار گیرد و مراکز خاصی را تعبیه کنیم که محل گفتمان 
هنرمندان باشد. همین که مقدمات حضورشان در این ساختمان فراهم شود، برای ما مایه مباهات است 

و یقین دارم که در این نشســت ها اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و می توانیم از حضور هنرمندان 
درجهت رونق هنر اصفهان و اینکه حوزه هنری بتواند در مسیر رسالت خودش گام بردارد، استفاده 
کنیم.وی با اشاره به اینکه به احتمال قریب به یقین استاندار اصفهان نیز امروز در نمایشگاه حضور 

دارد گفت: ایشان خودشان نیز برای بازدید از نمایشگاه تمایل داشتند؛ چراکه دکتر زرگرپور انصافا از چهره های 
علمی و فرهنگ دوست و عالقه مند به هنر هستند و به دنبال بازدید ایشان از پنجمین نمایشگاه جلوه های نقش، قطعا 

اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد که خیرش، هم به مجموعه عمارت سعدی و هم به مجموعه هنرمندان خواهد رسید.رییس حوزه 
هنری اصفهان توضیح داد: من همیشه سعی کرده ام اگر قولی می دهم در حد توانایی انجام آن کار باشد. به اینکه عمارت سعدی و حوزه هنری 

ی مرجع همه هنرمندان شود اعتقاد دارم و برای آن تالش می کنم. در زمینه چاپ کتاب درباره هنرمندان و آثارشان نیز قدم های محکمی برداشته ایم.مهدی  حمد ا
فر افزود: در اولین دیداری که داشتم خدمت استاد جزی زاده رسیدم و با وجود اینکه قرار بود کتاب زندگی نامه و آثار استاد را جای دیگر کار کنند اما همان جلسه من از 
ایشان خواهش کردم و بعداز صحبت با دوستان موزه هنرهای معاصر، کار را به سمت حوزه هنری آوردم که این پروژه درحال انجام است. بخش عکاسی و تهیه آثار رو به 

اتمام بوده و مقدمه کتاب توسط استاد وفامهر نوشته شده است که اگر در این چندماه به چاپ نرسد حتما در ابتدای سال آینده منتشر خواهد شد.
وی گفت: همچنین با استاد بدرالسماء صحبت کردم و از ایشان اجازه خواستم که نگارش کتاب زندگی نامه ایشان را شروع کنیم. واحد پژوهشی ما درحال آماده سازی 

تیم خود بوده و به زودی آماده می شود. همچنین کتاب زندگی استاد ظریفی باوجود کهولت سن و بیماری ایشان با قوت درحال انجام است.
احمدی فر تصریح کرد: امیدوارم سال آینده در جلسه ای اینچنینی کتاب های مختلفی از اساتید رشته های مختلف منتشر شده باشد.

یکی از رمزهای درک فرهنگ که می توان به کمک آن، به گنجینه 
بزرگی از معانی و مفاهیم دســت یافت، غــذا و تنوع موجود در 
آن اســت. به واقع تاریخ تکامل و تحول فرهنگ با تاریخ تحول و 
تکامل غذا در هم تنیده است. غذا درحقیقت، جهان بینی، باورها، 
ارزش ها، هنجارها و آموزه های فرهنگی و تمدنی یک جامعه را 
انعکاس می دهد. بخش مهمی از فرهنگ نانوشته در ایران که در 
سیمای آیین ها و داستان های شفاهی رخ بر می کند، با غذا پیوند 
خورده است. تنوع قومی و اقلیمی در ایران، چشم اندازی دیگر از 
تنوع فرهنگی را در رخســاره های رنگارنگ غذاها و خوراکی ها 
مجسم می کند. به این ترتیب، تنوع غذا در ایران، امکان ارزشمند 

دیگری برای تقویت گردشــگری فرهنگی است. کتاب »غذا در 
آیینه فرهنگ« که به تازگی در این باره منتشــر شده، مشتمل 
بر مقاالتی چون، ســفره ایرانی، وجهی از رویای فرهنگی ایرانی 
)سید محمد بهشتی(، انسان شناسی غذا و نقد مفاهیم بر ساخته 
)علیرضا حسن زاده(، ســفره ایرانی؛ تبلور فرهنگ ایرانی )سید 
احمد محیط طباطبایی(، جامعه روستایی و مفهوم نمادین غذا: 
نگاهی انسان شناختی به منظومه »گاو« اثر شیون فومنی )سمیه 
کریمی(، بررسی مردم شناختی شیوه های نگهداری خوراک در 

روستای هزاوه )پرویز فیضی( و... است.
علیرضا حســن زاده، رییس پژوهشــکده مردم شناســی، در 

مقدمه کتاب در مــورد هدف از ایجاد آن نوشــته اســت: »در 
طی بیش از دو دهه اخیر یکی از حوزه هــای مهم مورد مطالعه 
پژوهشکده، مردم شناسی غذا بوده است و نخستین بار پژوهشکده 
مردم شناســی در ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری، همایشــی را با نام خوراک و فرهنگ در سال ١٣8۴ 
برپا کرد. مجموعه مقاالت این همایش با نام خوراک و فرهنگ، 
یکی از نخستین کتاب هایی بود که در زمینه انسان شناسی غذا 
منتشر شد و درآن ابعاد مفهومی، انسان شناختی، قومی و فرهنگی 
غذا، موضوع تعامالت و تفکر محققان و انسان شناسان ایران قرار 
گرفته است. اثر یاد شده، کتابی دیگر از پژوهشکده مردم شناسی 
است که ســعی دارد به ارائه روایتی از غذای ایرانی در حوزه های 

مختلف آن بپردازد.«

تاریخ تحول فرهنگ با تکامل غذا درهم تنیده است

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610113633600598 نامــه:  شــماره   7 /132
9609983633600554 شماره بایگانی شعبه: 960561 از دفتر شعبه پنجم دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 960565 به آقای محمود 
نوری فرزند علی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان شده است و خواهان 
آن آقای علیرضا نعمتی فرزند قربانعلی به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان 
رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 96/8/20 ساعت 9:30 
صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال 
دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این 
آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود.م الف: 5056 شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

7/143 شــماره صادره: 1396/42/419305- 1396/7/3 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 18 فرعی از 2841 اصل واقع در  بخش 
5 اصفهان ذیل ثبت 276339 در صفحه 269 دفتر امالک جلد 1471 به شــماره 
چاپی 022291 الف/ 94 کاداســتری به نام خانم پروانه مطلبی فرزند احمد ثبت و 
سند صادر گردیده است و ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139621702024024224 مورخ 1396/6/14 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره های 17511 و 17512 و 17513 مورخ 
1396/6/6 به گواهی دفترخانه 146 اصفهان رســیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور سند المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 21115 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
اجرايیه

شــماره    9610420350100247 اجراییــه: شــماره   7 /144
پرونــده:9509980350100897 شــماره بایگانی شــعبه:951056 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090350103140 و شماره 
دادنامه مربوطــه9609970350100549 محکوم علیهم: 1- جواد اســماعیلی 
چمگردانی فرزنــد عنایت اله به نشــانی مجهول المکان 2- مریم اســماعیلی 
چمگردانی فرزند عنایت اله به نشانی مجهول المکان 3- قربانعلی قربانی فرزند 
پور جوان به نشــانی مجهول المکان متضامنا محکوم اند بــه پرداخت: 1- مبلغ 
700/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/9/16 تا زمان وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت 
مبلغ 24/350/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 23/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/050/000 ریال بابت هزینه نشرآگهی درحق محکوم 
له بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی به نشانی اصفهان پل آذر ابتدای 

خ توحید پ 3. 3-  پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت حق االجرا در صندوق 
دولت.  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 مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرســت 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 بازداشت می شــود) 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 درجــه 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: 20663 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اجرايیه

شــماره    9610420350400229 اجراییــه: شــماره   7 /145
پرونــده:9509980350400678 شــماره بایگانی شــعبه:950763  بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350405744 و شماره 
دادنامــه مربوطــه 9509970350401779 محکــوم علیه: 1- ســید ســعید 
میرمعصومی فرزند سیدرضا به نشــانی اصفهان خ ابوالحسن شهید داللی شماره 
22.  2- حمیدرضا سرداری فرزند حسین به نشــانی اصفهان خ کاوه خ گلستان 
خ هسا کوی آالله پ 238 کدپســتی 8196904419 محکوم است به متضامنا 
 بپرداخت مبلغ 732/313/150 ریال و با احتســاب هزینه دادرســی، حق الوکاله

 وکیل طبق تعرفــه جمعا به مبلــغ 24/065/960 ریال و نیز خســارت در تاخیر 
تادیه بر مبنای شــاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران کــه از تاریخ 
سررســید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول 
 خواهد شــد در حق محکوم له بانک مهــر اقتصاد به نمایندگــی علیرضا زمانی

 به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ 3. و پرداخت مبلغ 36/615/657 
ریال نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی اســت. محکوم 
علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 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 موسســات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 

نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت 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 اعــالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به 
 نحوی کــه باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شــود )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: 20670 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجرايیه

شــماره    9610420350100246 اجراییــه: شــماره   7 /146
پرونــده:9509980350100919  شــماره بایگانی شــعبه:951082 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090350102241 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970350100508 محکوم علیهم: 1- سیدحمید  امیر شاه 
کرمی فرزند سید هاشم به نشانی مجهول المکان 2- سید هاشم امیر شاه کرمی 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به  1- محکوم علیه سیدحمید  امیر شاه 
کرمی به پرداخت  مبلغ 250/000/000 ریال و محکوم علیه سید هاشم امیر شاه 
کرمی به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ هر یــک از چکها )95/8/27 بمبلــغ 70/000/000 ریال و 
95/11/20 بمبلغ 60/000/000 ریال و 95/7/26 بمبلغ 120/000/000 ریال( تا 
زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 7/749/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 12/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به 
نسبت ماخذ محکومیت و مبلغ 1/050/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق 
محکوم له محمود کریمی کیا فرزند اصغر به نشانی اصفهان خ پروین خ صباحی 
چهارراه تاالر چلوکباب خوش پخت کدپستی 8199979371 . با وکالت امیرحسین 
شــیرانی فرزند محمد به نشــانی اصفهان خ طیب جنب پمپ بنزین ساختمان 
مهتاب 9 ط 2 واحد 14. )ضمنا کل مبلغ محکوم به 250/000/000 ریال بوده که 
از مبلغ مذکور محکومیت محکوم علیه سیدهاشم امیرشاه کرمی 60/000/000 
ریال بصورت تضامنی با سید حمید امیرشــاه کرمی می باشد(.حکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
 معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را 
 قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی 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 فهرســت 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 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 اجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت 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 
شــود )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: 20661 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجرايیه

شــماره    9610420350500258 اجراییــه: شــماره   7 /147
پرونــده:9509980350500751  شــماره بایگانی شــعبه:950871 بموجب 
دادنامه غیابی شــماره 9609970350500173 محکوم علیــه مهدی پاک نژاد 
به نشــانی اصفهان خ جابر انصاری ک میرزای غفاری بن بســت شکوفه منزل 
 چهارم جنوبــی ط 1 پالک8. محکوم اســت به تحویل یک دســتگاه آپارتمان 
واقع در خیابــان جابر انصــاری کوچه میرزا غفاری بن بســت شــکوفه طبقه 
پنجم موضــوع مبایعه نامه شــماره 343735 مــورخ 1394/10/23 و پرداخت 
مبلــغ 1046000 ریال هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیــل در حق محکوم 
 له ســیداصغر محمدی فرزند ســید غفــور به نشــانی اصفهان پــل صابونی 
 کوچــه بوعلــی پــالک186. بــا وکالــت احمــد ادهــم زاده فرزند ســید

عباس به نشــانی اصفهان شــیخ صدوق شــمالی جنب بانک تجارت بن بست 
اســالمی پالک 315. و پرداخت حق االجــرا در حق صنــدوق دولت.محکوم 
علیه مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنــرا به موقع 
اجــرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت 
محکوم بــه بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجــرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفــاد اجراییه ندانــد باید ظرف 
ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همــه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
 بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات

 دقیق حســابهای مذکور و کلیــه اموالی کــه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقــل و انتقاالت و هر 
نوع تغییــر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار 
به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت 
محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعــالم کامل صورت امــوال به منظور 
فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت 
مالــی 1394( 5- انتقال مــال به دیگــری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای 
 دین به نحوی کــه باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب

 مجــازات تعزیری درجه شــش یــا جــزای نقدی معــادل نصــف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394( 6- چنانچــه صورت امــوال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی

 محکم علیه از زندان منوط به موافقــت 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: 20671 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، محمد 
خوانساری با اشاره به رویکرد دولت دوازدهم نسبت به ارائه 
خدمات عنوان کرد: رویکرد دولت دوازدهم، حمایت و رفع 

موانع و محدودیت ها برای توسعه خدمات بومی است.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
با توجه به این مسئله که بخش بسیار بزرگی از نیاز روزمره 
مردم، ازطریق خدمات گوگل تامین می شود و ایران دارای 
تحریم های گسترده بین المللی و همچنین تهدیدهای 
کشور  از  کاربران  اطالعات  خروج  به  نسبت  امنیتی 
 است، ضرورت دارد که خدمات بومی و ملی توسعه پیدا 

کند.

خدمات بومی پیاده سازی شده است
محمد خوانساری با بیان اینکه نمونه های بومی خدمات 
کاربردی خارجی در کشور ایجاد شده است، گفت: نمونه های 
بومی خدمات کاربردی خارجی در کشور شکل گرفته که 
ازجمله آنها باید به جویشگر پارسی جو، مترجم ماشینی 
برگمان، بستر ارائه خدمات چند رسانه ای با نام آپارات، 
شبکه های اجتماعی ایرانی با نام های فیس نما، میهن، کلوپ و 

شبکه رایانامه چاپار برای ارائه 
خدمات ایمیل اشاره کرد.

از  استفاده  وضعیت 
گوگل توسط کاربران

وی در رابطه با دسترسی ایرانی ها 
به خدمات شرکت گوگل اظهار داشت: 

شرکت گوگل به صورت کلی ۱۹۸ خدمت را برای مخاطبین 
عادی، توسعه دهندگان، کسب و کارها و زمینه های دیگر ارائه 
می دهد که از این میان کاربران ایرانی به ۶۷ درصد از خدمات 

گوگل یعنی ۱۵۳ سرویس دسترسی دارند.
در واقع ۳۱ خدمت گوگل برای کشور ایران به دلیل 
۱۴ خدمت نیز در  تحریم های بین المللی، مسدود و 
فیلتر  اجتماعی  شبکه های  و  یوتیوب  جمله  از   ایران 

شده است.
خوانساری افزود: خدمات تحریم شده گوگل برای کاربران 
ایرانی، درزمینه خدمات مالی، بانکی یا خدماتی مربوط به 

توسعه دهندگان نرم افزار و صاحبان کسب و کارهاست.

میزان جست وجوی کاربران 
ایرانی در گوگل

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به اطالعات ارائه شده در سایت الکسا گفت: سهم ایران 
از ترافیک کلی گوگل ۳/۱درصد بوده و از سوی دیگر 
۶2/۱۵درصد از ترافیک گوگل مربوط به خدمات 

موتور جست وجوست.
وی ادامه داد: در طول روز ۹ میلیارد جست وجو در 
موتور جست وجوی گوگل انجام می شود که با توجه به 
سهم ایران از گوگل، حدود 2۸۰ میلیون جست وجو سهم 
کاربران ایرانی است و در مقابل وضعیت گوگل در ایران، روزانه 
تنها 2۰۰ هزار جست وجو در موتورهای جست وجوی بومی 

صورت می گیرد.
از این میزان می توان نتیجه گرفت که تقریبا روزانه حدود 2۸۰ 
میلیون پرس و جو از کشور ایران به گوگل ارسال می شود و 
در مقابل آن، تعداد پرس و جوهای ارائه شده به جویشگرهای 

بومی حدود 2۰۰ هزار است.

۳۰ میلیون کاربر ایرانی در سرویس جیمیل
محمد خوانساری تصریح کرد: سرویس ایمیل گوگل با نام 
جیمیل، دارای یک میلیارد کاربر فعال است که از این تعداد، 
۳۰ میلیون کاربر ایرانی هستند؛ این در حالی است که سرویس 

ایمیل ایرانی ۱ میلیون کاربر فعال دارد.

ویژه 

یک تولیدکننده ژاپنی دوربین های عکسبرداری، دستگاه پروژکتوری ساخته که 
از تبلت کوچک تر است اما می  تواند تصاویری در ابعاد یک نمایشگر ۸۴ اینچی 
 »Canon M-i۱« روی هر سطح خالی بتاباند. شرکت »کنون« پروژکتوری به نام
را ساخته که قابل حمل است و از فاصله ۸/۹ فوتی، تصاویر را روی هر سطح خالی 
می تاباند. این دستگاه به طور بی ســیم به موبایل یا دوربین های دیگر »کنون« 
متصل می شود. اما نکته جالب این پروژکتور، قابلیت تاباندن تصاویر با کیفیت روی 
صفحه ۱۴ تا ۸۴ اینچی است. به عبارت دیگر این دستگاه از یک تبلت کوچک تر 
است و می تواند تصویری در ابعاد تلویزیون بســازد.پروژکتور قابل حمل بوده و 
عمر باتری آن دو ساعت است. همچنین »M-i۱« می تواند موبایل کاربر خود را 
شارژ کند و مجهز به حافظه داخلی ۴ گیگابایتی است. عالوه بر تمامی این موارد، 
این دستگاه قابل حمل دارای وای فای و بلوتوث داخلی است، بنابراین قادر است 
محتوای موبایل یا لپ تاپ را بدون هیچ سیمی پخش کند.M-i۱ تصویری با وضوح 
۱۰۸۰ پیکسل می سازد. همچنین دستگاه دارای بلندگوی داخلی است و قابلیت 
پخش ویدئو را نیز دارد. عالوه بر تمام این موارد، پروژکتور مجهز به سیستم عامل 

اندروید است و از برخی اپلیکیشن ها پشتیبانی می کند.

 پروژکتور کوچکی که تصاویر 
۸۴ اینچی می سازد

ابداع فناوری شارژ بی سیم برای 
دسترسی به برق در نقاط دورافتاده

یک شرکت تجاری، ابزار ویژه ای تولید کرده که شارژ بی سیم و استفاده از انواع 
ابزار و لوازم برقی را در دورافتاده ترین نقاط ممکن می کند.

این ابزار که Cota نام دارد، به راحتی در یک کوله پشــتی قابل حمل اســت و 
می توان آن را با خود به همراه برد.

Cota برای شارژ بی سیم از امواج و فرکانس رادیویی طیف 2.۴۵ گیگاهرتز بهره 
می گیرد که مشابه با نحوه عملکرد شبکه های وای فای است. به دنبال انتشار این 
امواج از Cota و برخورد آنها با دیوار و دیگر موانع محیطی، مسیر خاصی برای 

انتقال آنها شکل می گیرد.
شارژ وسایل برقی سازگار با Cota با استفاده از صدها آنتن همه جانبه صورت 
می گیرد که امواج رادیویی را صدبار در هر ثانیه منتقل می کنند. واتای )مقدار 
نیروی برق بر حسب ولت( پایین Cota باعث می شود امواج مذکور، خطری برای 
انسان ها و حیوانات اهلی نداشته باشند. با استفاده از این ابزار استوانه ای شکل می 
توان تعداد زیادی وسیله برقی را به طور همزمان شارژ کرد و بخصوص در زمان 

مسافرت به نقاط بکر و فاقد امکانات به الکتریسیته مورد نیاز دسترسی یافت.

یک شرکت تجاری، پهپادی طراحی کرده که به طور خودکار قادر به اکتشاف 
در عمق ۱۵۰ متری دریاها و اقیانوس هاست. این رقم هشت برابر بیشتر از توان 

غواصی انسان ها در زیر آب است.
پهپاد »Blueye Pioneer« می تواند از طریق یک سیم، تصاویر تهیه شده را 
به جهان خارج ارسال کند تا این تصاویر روی تبلت قابل مشاهده باشند. طول 
این سیم 2۵۰ متر است. ویدئوهای یادشده از کیفیت کافی برخوردار هستند 
و می توانند هدایت مناسب پهپاد را امکان پذیر کنند. دسته کنترل این پهپاد 

زیرآبی، در واقع مخصوص بازی های ویدئویی ایکس باکس است.
سرعت حرکت این پهپاد ۵/2 متر در ثانیه یا پنج گره دریایی است که باعث 
می شود بتواند همپای ماهی ها و برخی جانداران دریایی، حرکت و تصاویری 
زیبا تهیه کند. دوربین این پهپاد یک دوربین ویدئویی فوق دقیق اســت که 
دارای زاویه دید بیش از حد معمول بوده و می تواند به خوبی در نور کم فعالیت 
کند. باتری پهپاد یاد شده عالوه بر تامین انرژی، وظیفه تثبیت و حفظ تعادل 
پهپاد را هم بر عهده دارد. قیمت محصول یادشده ۳۵۰۰ دالر است و عرضه آن 

در نیمه اول سال 2۰۱۸ رخ می دهد.

علم پژوهی

شارژ بی سیم خودروهای برقی ممکن شد
شرکت بی ام و نمونه اولیه یک صفحه شارژ بی سیم را طراحی کرده که از آن می توان برای 
برق رسانی به خودروهای برقی استفاده کرد. این صفحه شارژ بی سیم نسبتا بزرگ، به یک 

منبع تامین برق 22۰ ولت متصل می شود.

تولید پهپاد برای اکتشاف در عمق 
۱۵۰ متری دریاها

جدا شدن توده یخی عظیم 
A-6۸ از قطب جنوب

به تازگی تصاویر ماهواره ای جدیدی به دست آمده که 
نشان می دهد توده یخی عظیم A-۶۸ از قطب جنوب 
جدا شده و در حال حرکت به ســمت »دریای ِوِدل« 

)Weddell sea( است.
اندازه A-۶۸، یکی از بزرگ ترین کوه های یخی شناخته 
شده ، ۵هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع بوده و هزاران میلیارد 
تن وزن دارد. الزم به ذکر اســت که قبل تر توده یخی 
با اندازه دو برابر A-۶۸ در ســال 2۰۰۰ از قطب جدا 

شده بود.
کوه های یخی معموال برای دهه ها در جای خود باقی 
می مانند ولی امواج و ساختار کف دریا ممکن است آنها 

را حرکت دهد.
پروفسور »اســتف لرمایت« )Stef Lhermitte( از 
دانشگاه هلند آخرین تصاویر ماهواره ای این کوه یخ را 
در توییتر ارسال کرده و گفته است: »بعد از چندین بار 
حرکت رفت و برگشتی، A-۶۸ حاال کامال جدا شده و 

در حال حرکت است.«
تصاویر ماهواره ای، جدا شدن A-۶۸ در فاصله 22 تا 2۸ 

شهریور را نشان می دهد.
دانشمندان هنوز در الیه های این کوه یخی، نشانه ای 
دال بر تاثیر گرمایش زمین بر جدا شدن آن نیافته اند. 
 Natalie( »در این خصوص دکتر »ناتالی رابینسون
Robinson( متخصــص فیزیک دریایی انســتیتو 
تحقیقات آب و هوای ملی نیوزیلند معتقد اســت که 
در صورت بزرگ بودن کوه های یخی، این اتفاق کامال 
طبیعی است. در حالی که پروفســور »نانسی برتلر« 
)Nancy Bertler( متخصص مرکز تحقیقات قطب 
جنوب دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نظر متفاوتی دارد. 
به عقیده او برخی از این یخ ها برای ده ها هزار سال در 
جای خود بوده اند و حاال به دلیل گرمایش زمین شاهد 

چنین شکست های ناگهانی آنها هستیم.
ایــن نگرانی وجــود دارد که توده مذکــور در صورت 
نزدیکی به مناطق عبور کشتی ها، به قطعات کوچک تر 
دیگری شکسته شود. اگر اندازه قطعات شکسته شده 
به حدی باشــد که توســط ماهواره ها قابل شناسایی 
 نباشد، برای کشتی ها یک تهدید مهم به شمار خواهند

 رفت.
الزم به ذکر است که پیشتر نیز دانشمندان درخصوص 
 احتمال جــدا شــدن این کــوه یخی هشــدار داده

 بودند.

معاون علمی فناوری رییس جمهور:

 شبکه نوآوری
 در کشور راه اندازی می شود

معاون علمی فناوری رییس جمهور، از راه اندازی شبکه نوآوری در 
کشور خبر داد و گفت: با راه اندازی این شبکه، امکان تبادل اطالعات 

فراهم می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ســتاری از پارک علم و فناوری 

ارتباطات و فناوری اطالعات بازدید کرد.
وی با بیان اینکه شبکه نوآوری در کشور در راستای افزایش تبادل 
اطالعات علمی، راه اندازی می شود، اظهار داشت: با وجود اقتصاد 
نفتی، فرهنگ نادرستی در کشور شکل گرفته که باید تالش کنیم 
این تفکر اصالح شود. معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه از پژوهش و تولید دولتی محصول مناسبی به دست نمی 
آید، خاطرنشان کرد: پژوهش، نوآوری و خالقیت در بخش خصوصی 
با انگیزه انجام شده و نتیجه می دهد و باید بخش دولتی، فضا را برای 

فعالیت بخش خصوصی آماده کند.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما در کشور آموزش است، افزود: 
باید طوری برنامه ریزی شود که ما به طور مستمر در حال آموزش 
و یادگیری باشــیم و اگر بتوانیم این الگو را در کشور پیاده سازی 
کنیم، می توانیم به موفقیت دست یابیم. ستاری با تاکید بر ضرورت 
توسعه ICT در کشور و با بیان اینکه توسعه این تکنولوژی بسیاری 
از رانت ها و فسادها را از بین می برد، به نمونه هایی از هوشمندسازی 
 ICT در حوزه حمل و نقل اشــاره کــرد و گفت: در برابر توســعه
مخالفت هایی وجود دارد اما توســعه این تکنولوژی فواید بسیاری 

برای کشور داشته و باید به طور جدی پیگیری شود.

یک ابزار بیومتریک جدید؛

قفل رایانه را با قلبتان باز کنید
امروزه استفاده از شیوه های بیومتریک برای تامین امنیت رایانه ها و 
گوشی ها در حال افزایش است، اما محققان این بار عضوی نامتعارف 

از بدن را برای بازکردن قفل رایانه ها به کار گرفته اند.
استفاده از ابزار بیومتریک فعلی، مستلزم انجام اقدامی توسط انسان 
مانند قراردادن انگشت روی صفحه نمایشگر یا زل زدن به حسگرها 
و غیره است. اما برای قفل گشایی با اســتفاده از قلب، کافی است 
رایانه در اطراف شما باشد تا بدون هیچ دخالتی بتوانید قفل آن را 
باز کنید.سیســتم تایید هویت ابداع شده توسط محققان دانشگاه 
بوفالوی نیویورک، از ابعاد و شکل قلب هر فرد برای شناسایی دقیق 
هویت وی استفاده می کند. این سیستم با استفاده از راداری ویژه، 
ابعاد قلب هر فرد را اســکن می کند و تا زمانی که کاربر در نزدیکی 
رایانه اش باشد می تواند از آن استفاده کند؛ اما به محض دور شدن 
از رایانه، دسترسی به آن بدون دخالت کاربر، غیرممکن و دستگاه 

قفل می شود.
پژوهشگران می گویند اســتفاده از این روش تایید هویت، امنیت 
فراوانی را برای کاربران به ارمغــان می آورد و با توجه به عدم تغییر 
وضعیت و ابعاد قلب در کل دوره زندگی )بجز در صورت وقوع برخی 
بیماری های قلبی( می توان بدین شیوه، امنیت داده ها و اطالعات 

کاربران را حفظ کرد.
قدرت امواج رادار مورد استفاده در این شیوه بسیار ضعیف تر از امواج 
وای فای بوده و لذا از این طریق آســیبی به قلب انسان نمی رسد. 
قرار است سیستم یادشــده در آینده توسعه یابد تا در گوشی های 

هوشمند هم استفاده شود.

 اپل، سفارش قطعات آیفون ۱۰ 
را کاهش داد

برخی منابع مطلع، از کاهش ۶۰ درصدی ســفارش اولیه  قطعات 
آیفون ۱۰ خبر داده اند.

به گفته  برخی منابع مطلع در تایوان، اپل از تامین کنندگان قطعات 
آیفون ۱۰ خواســته تا تحویل قطعات این گوشی را کاهش دهند. 
تنها ۴۰ درصد از ســفارش اولیه  اپل برای شــروع عرضه  پرچم دار 
اپل به این شــرکت تحویل داده خواهد شد. با وجود کاهش حجم 
سفارش اپل، برخی تولید کنندگان برای تحویل همین مقدار نیز با 
مشکل روبه رو هستند؛ البته این کاهش حجم سفارش نباید موجب 
نگرانی طرفداران آیفون گردد. کوپرتینو نشین ها در سال 2۰ ۱۶ در 
مورد آیفون ۷ نیز از همین استراتژی استفاده کردند. در آن زمان، 
تنها ۶۰درصد از قطعات آیفون برای عرضه  اولیه این گوشی به اپل 
تحویل داده شــد و ۴۰ درصد باقی مانده ظرف ۱ تا 2 ماه بعدی در 
اختیار این شرکت قرار گرفت. سفارش اولیه  آیفون  ۱۰ از 2۷ اکتبر 
)۵ آبان( شروع خواهد شد و اولین سفارش ها از ۳ نوامبر )۱2 آبان( 
به دست خریداران خواهد رسید. در حال حاضر تنها فروش آیفون ۸ 

و ۸ پالس شروع شده است.

مترجم جیبی صوتی از راه رسید

موتور جست وجوی چینی بایدو، ابزار جیبی کوچکی عرضه کرده 
که به جهانگردان چینی، ژاپنی و انگلیســی زبان کمک می کند تا 

راحت تر مسافرت کنند.
استفاده از این ابزار بسیار ســاده بوده و کافی است فرد در برابر آن 
صحبت کند تا جمله اداشده به سرعت به زبان دیگری ترجمه شود.

امروزه برنامه های تلفن همراه زیادی برای این کار طراحی شده اند، 
اما برنامه های یادشــده، هم باعث مصرف شــدید باتری گوشی 
می شوند و هم اســتفاده از آنها منوط به کاربرد گوشی و باز و بسته 
کردن مکرر برنامه اســت. ولی ابزار یادشده مستقل از گوشی عمل 

می کند و تنها کافی است آن را در برابر دهان کاربر قرار داد.
یکی دیگر از مزایای این ابــزار مترجم، امکان اتصال آن به اینترنت 
بی سیم است. در واقع این ابزار مترجم که هنوز نامی برایش انتخاب 

نشده به عنوان هات اسپات وای فای عمل می کند.
محصول یادشده به زودی برای فروش یا کرایه در چین عرضه شده 
و سال آینده هم برای خرید در ژاپن در دســترس خواهد بود. قرار 
 است این مترجم با شــبکه های مخابراتی ۸۰ کشور جهان سازگار

 شود.

فناورانه

برنامه نویســان و طراحان ایرانی، در سال های اخیر بارها 
توانایی خود رادر زمینه طراحی بازی و اپلیکیشــن روی 
پلتفورم های موبایل به نمایش درآورده اند. طبیعتا سیستم 
عامل اندروید به خاطر متن باز بودنش، با استقبال بیشتری 
درمقایسه با  سایر پلتفورم ها مواجه شده و بیشتر تالش های 
برنامه نویسان وطنی هم در محیط این سیستم عامل به ثمر 
نشسته است.»زوپ زوپ« از جمله جدیدترین بازی های 
تولید داخل است که توسط استودیو هنر، نور و حرکت برای 
گجت های اندرویدی عرضه شــده. در ادامه مطلب با این 

بازی بیشتر آشنا خواهیم شد.
در زوپ زوپ گیم پلی جالب و مفرحی خواهید دید؛ شما 
باید سفینه ای معلق در فضای الیتناهی را با گفتن مکرر 
کلمه »زوپ« در میکروفون موبایل کنترل کرده و از سقوط یا 
برخوردش با موانع جلوگیری کنید. زوپ زوپ عالوه بر اینکه 
ارزش سرگرم کنندگی زیادی دارد، تا حد زیادی خنده دار 

و شادی آور هم هست. برای اثبات این موضوع، کافی است 
یک دقیقه بازی کردن  دوستانتان را مشاهده کنید.

وقتی ببینید که رنگ صورت دوستتان، از شدت زوپ زوپ 
کردن در میکروفون موبایل به بنفش متمایل شده و تقالیش 
را ببینید، به میزان ســرگرم کنندگی آن پی خواهید برد! 
تقریبا هر کسی که بازی را برای اولین بار ببیند، شیفته آن 
می شود و دوست دارد مهارتش را در هدایت سفینه امتحان 
کند.هر چقدر بیشتر بتوانید با گفتن زوپ سفینه را پیش 
ببرید، رکورد باالتری ثبت خواهید کرد. البته طبق تستی 
که انجام شد، به نظر می رسد بازی بیشتر به ادای صحیح 
کلمه »پ« وابسته است و الزم نیست حتما کلمه زوپ را 
برای باال بردن سفینه به کار ببرید. اما شاید بهترین راهکار 
برای ثبــت رکوردهای بهتر، ادای کلمــه زوپ در ریتمی 
ثابت و در محیطی خلوت و کم سر و صدا باشد. متاسفانه 
حساسیت بازی به فرمان های صوتی، چندان باال نیست 
که امیدواریم در نسخه های بعدی این مشکل مرتفع شود. 
  goo.gl/uydxSi   این بازی را می توانید با استفاده از لینک

دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

درون برکه ای ۷ قطعه ســنگ وجود دارد که از چپ به 
راست با اعداد ۱ تا ۷ شماره گذاری شده اند. قورباغه ای 
روی سنگ شماره یک نشسته و فاصله سنگ ها به گونه ای 
اســت که اگر قورباغه روی سنگ i ام باشــد، می تواند 
حداکثر تا i  سنگ جلوتر بپرد. به چند طریق ممکن است 
قورباغه، بدون برگشتن به سمت چپ، به سنگ شماره ۷ 
برسد؟ الف( ۱۰         ب( ۱۱         ج( ۱2           د( ۱۳          هـ(۱۴ 

  معمای شماره 22۴7

  جواب معمای شماره 22۴6

زوپ زوپ؛ 

سفری پر سر و صدا در کهکشان ها

پاسخ معمای تیرهای چراغ برق: چراغ ها را به سه دسته 
تقســیم می کنیم. اگر در یک دسته بیشــتر از ۴ چراغ 
خاموش باشــد، پس یکی از دو چراغ وســطی آن دسته 
خاموش اســت. باتوجه به اینکه این چــراغ از پنج چراغ 
دیگِر هم دسته اش، فاصله ای کمتر از ۶۰ متر دارد، با این 
فرض که در ۶۰متری هر چراغ خاموش، حداکثر سه چراغ 
خاموش دیگر قرار گرفته است، متناقض به نظر می رسد. 
پس در هر دسته حداکثر چهار چراغ خاموش داریم و با این 

حساب، در کل حداکثر ۱2 چراغ می تواند خاموش باشد.

محققان تراشه ای با طرح مارپیچ ساخته اند که قادر است میان 
میلیاردها سلول خون، نمونه سرطانی را شناسایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،  ردیابی سلول های 
سرطانی فرآیند مشکلی اســت؛ زیرا دربین میلیاردها سلول 
خونی، فقط یک مورد آن ســرطانی اســت.  در همین راستا 
محققان دانشگاه میشیگان یک تراشــه با طرح مارپیچ دایره 
شکل ساخته اند  که سلول های سرطانی را از بقیه جدا می کند. 

این مارپیچ برای این منظور، از قوانین خــارق العاده فیزیک 
استفاده می کند. به عبارت دیگر در پیچ و خم ها،  سلول های 
ســرطانی بزرگ تر به جلو می روند ) سلول های کوچک تر به 
دیوار مارپیچ می چسبند(؛ از سوی دیگر گوشه های این مارپیچ  
سلول های خونی را باهم ترکیب می کند و دوباره سلول های 

سفید را به وضعیت ایده آل برمی گرداند.
نتایج اســتفاده از این مارپیچ ســریع تر از روش های معمول 

مشخص می شود. جالب آنکه اگر پزشک به نتایج دقیق تری 
نیاز داشته باشد، می تواند از یک تراشه دیگر استفاده کند.

این مارپیچ، سلول سرطانی را شناسایی می کند

رسـانه کلیک: رییس پژوهشـگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، محمد خوانسـاری، 
با اشـاره به وضعیت گـوگل در ایـران، از دسترسـی ۶۷ درصدی کاربـران ایرانی 

به خدمات شرکت گوگل خبر داد.

آمار واقعی
 کاربران ایرانی

 گوگل اعالم شد!
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يادداشت
کشف یک محموله لوازم چرخ خیاطی خارجی

ســرهنگ غالمرضا براتی، فرمانده انتظامی شهرستان ســمیرم از کشف یک 
محموله لوازم چرخ خیاطی خارجی به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال و 

دستگیری یک قاچاقچی خبر داد. 

ويژه

امام جمعه شهر دامنه :

 حوزه های علمیه
 پایگاه فعالیت های فرهنگی هستند

فريدن امام جمعه شهر دامنه با تاکید بر لزوم ورود حوزه 
به مباحث جدید منطبق با شرایط روز، عنوان کرد: 
در این برهه که تمام عالم بشریت تشنه یک نقطه آرام بخش و کانونی 
آکنده از آرامش و سعادت هستند حوزه های علمیه می توانند این 
نقطه آرام بخش را به بشــریت معرفی کنند. حجت االســالم ناصر 
صابری از حوزه های علمیه به عنــوان یک پایگاه برای فعالیت های 
فرهنگی یاد کرد و گفت: حوزه های علمیه باید فعالیت های فرهنگی 
پرفایده و موثر انجام دهند و از کارهای سوری و کلیشه ای دوری کنند 
تا مخاطبان بتوانند به جای استفاده از کانال ها و فضاهای مجازی غیر 
معتبر و شــبکه های ماهواره ای، مطالب مورد نیاز خــود را از این 
پایگاه های فرهنگی ایمن به دست آورند. حجت االسالم صابری کرد: 
الیه هایی از مخالفت و تبلیغ های فاسد باعث می شود که صدای این 
پایگاه های علمی و معرفتی به گوش خیلی از انسان ها نرسد ولی به 
تعبیر قرآن کریم کلمه حق به قدری برنده و رونده اســت که بعد از 

مدتی که کف باطل فروکش می کند، متجلی می شود.

سرپرست شبکه دامپزشکی برخوارخبرداد:

 نظارت2 اکیپ بهداشتی
 بر نحوه ذبح  دام در ماه محرم

سرپرست شبکه دامپزشــکی شهرستان برخوار 
اظهار داشــت: با توجــه به در پیش بــودن ایام برخوار

سوگواری تاسوعا و عاشورای حســینی و اجرای سنت حسنه ذبح 
نذورات که در این روزها انجام می شــود، نظارت بر ذبح شــرعی و 
بهداشــتی دام های قربانی طبق روال هر ساله در این ایام به منظور 

تامین گوشت سالم و حالل به اجرا در می آید.
مجید فلســفی منش بیان داشــت:  با توجه به اجرای موفق طرح 
ساماندهی کشتار در مناســبت های مذهبی، در روزهای تاسوعا و 
عاشورا نیز بازرسان بهداشــتی و ناظران بر نحوه ذبح شرعی نظارت 
می کنند. سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار اعالم کرد:  
در قالب دو اکیپ ثابت و سیار متشــکل از دو نفر دامپزشک، دو نفر 
بازرس بهداشت گوشــت و دو نفر ناظر ذبح شرعی کنترل و نظارت 
بهداشتی و شرعی دام های قربانی در شهرســتان  با اولویت کشتار 
دام های قربانی در کشــتارگاه دام، تمام خدمات بهداشتی و شرعی 
را به صورت رایگان ارائه خواهند کرد. وی افزود: در راستای ارتقای 
سطح آگاهی عمومی در زمینه احتمال انتقال بیماری های مشترک 
بین انسان و دام، به شهروندان توصیه می شود نکات ایمنی را رعایت 
کنند. فلسفی منش گفت: مصرف گوشــت دام های قربانی پس از 
طی جمود نعشی و در شرایط ســرد )نگهداری گوشت استحصالی 
به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد پس 
از کشتار( انجام شــود. وی بیان داشت: از کشتار دام هایی که دارای 
نشانه های درمانگاهی غیرطبیعی، آلودگی های انگلی خارجی، قارچی 
و نیز تب دار هســتند، خودداری شود.سرپرست شبکه دامپزشکی 
شهرستان برخوار ادامه داد: همشــهریان می توانند در صورت نیاز 
با شماره تلفن های ۴۵۸۲۳۳۳1-۴۵۸۲۹۶۶0 شبکه دامپزشکی 

شهرستان تماس داشته باشند.

محمد محمدی در دفاع از حرم 
اهل بیت)ع( به شهادت رسید

»محمد محمدی« از لشکر فاطمیون در دفاع  از حرم حضرت زینب کبری )س( در منطقه خمینی شهر
تدمر سوریه به شهادت رسید.

مســئوالن ناحیه مقاومت خمینی شــهر و اعضای پایگاه بسیج 
محله دســتگرد در منزل پدر و مادر این شهید حضور پیدا کرده و 
برنامه های تشییع پیکر این شهید را هماهنگ کردند.شهید مدافع 
حرم محمد محمدی فرزند رسول متولد۶۹ سومین فرزند خانواده 
بوده  و پیش از این دامادخانواده محمدی، غالم قاسمی نیز در دفاع 
از حرم به شهادت رسیده است.شهرســتان خمینی شهر پیش از 
این ۸شهید مدافع حرم ایرانی به نام های محسن حیدری، روح ا... 
مهرابی، سید سجادحسینی، عبدالرضا مجیری، سیدیحیی براتی، 
عبدالمهدی کاظمی، مهدی اسحاقیان، جواد محمدی و ۸شهید 
مدافع حرم از لشکر فاطمیون  به نام های جمعه خانعلیزاده، مهدی 
هزاره، محمدباقر مهردادی، سردار امیری، سیدمحمد شاه حسینی، 
رسول انصاری، سیدعلی اکبر موسوی، علی اکبر نعمتی را در دفاع 

از حرم اهل بیت)ع( تقدیم اسالم کرده است.

با مسئوالن

منتظری با اشــاره به آخرین برنامه ریزی های صورت گرفته 
جهت آغاز مراســم در میدان بسیج این شــهر بیان داشت: 
 یک جایگاه در همین نقطه و جایگاه بعــدی هم در نزدیکی

 جنت الشهدای این شهر به عنوان محل تدفین شهید جانمایی 
شده که شب قبل از مراسم، در محل برپا خواهد شد.

شهردار نجف آباد از فضاســازی خاص در مسیرهای ورودی 

به نجف آباد و نقاط پرتردد با اســتفاده از پرچم های رنگی و 
بنرهای طراحی شده در اندازه های مختلف خبر داد و گفت: 
عالقه مندان برای نصب داربست و بنرهای شهید نیز با رعایت 
نکات ایمنی و ترافیکی هیچ گونه محدودیتی ندارند ولی توصیه 
می کنیم این کار را با هماهنگی روابط عمومی شهرداری دنبال 

کنند تا از بروز برخی ناهماهنگی ها پیشگیری شود.

آماده سازی ويژه در جنت الشهدای نجف آباد
معــاون اجرایی و خدمات شــهری شــهرداری نجــف آباد 
گفت: هماهنــگ با دیگر فعالیت های صــورت گرفته جهت 
 آماده سازی فضای شهر جهت مراسم تشییع شهید حججی، در 
جنت الشــهدا نیز اقدامــات مختلف همچــون رنگ آمیزی 
جداول، هرس درختان، گل کاری، نصب آبخوری های موقت، 
جانمایی برای اســتقرار ده ها تانکر آبرسانی و سرویس های 
 بهداشتی ســیار در محل اتوبوســرانی در دســتور کار قرار 

گرفته است.
اصغر مهدی پور از پیش بینی افزایش فشار آب شبکه شهری در 
محدوده تشییع با همکاری سازمان آب خبر داد و افزود: طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته، در تالش هســتیم نزدیک به ۵0 
تانکر آب شرب با ظرفیت ۲0 تا ۳0 هزار لیتر در نقاط مختلف 
مستقر شده و همزمان نیز زیرساخت های موجود جهت ارائه 

بهترین خدمات، سرویس مجدد شوند.
وی اضافه کرد: در کنار اقداماتی مانند رفت و روب ویژه مسیر 
و آماده سازی سرویس های بهداشتی موجود در این محدوده 
برای ارائه خدمات حداکثری، در خصوص آبنماها و فضای سبز 
موجود نیز بررســی های الزم انجام گرفته تا در صورت وجود 

کمترین مشکل، نسبت به رفع آن اقدامات الزم صورت گیرد.
زيباسازی ويژه در ورودی ها و کمربندی های شهر

مهدی پور بیان داشت: در معابر اصلی، میادین، ورودی های 
اصلی و کمربندی ها کار نظافت، رفع ســد معبــر و رفع هر 
 گونه نازیبایی به صورت جدی پیگیری شــده و در مجموعه 
جنت الشــهدا نیز نزدیک به چهل ســطل زبالــه جدید به 

ظرفیت های موجود اضافه شده است.
وی با اشــاره به آماده کردن محل دفن شهید در ضلع جنوب 
غربی یادمان شــهدا اضافه کرد: ســرویس کامل ریسه های 
چراغانی ســطح شــهر در کنار اجــرای گل کاری جدید در 
 فضای بــاالی قبــور شــهدا، از دیگــر اقدامــات قابل ذکر 

محسوب می شود.
در پایان شهردار نجف آباد با اشاره به اینکه مراسم تشییع طبق 
برنامه ریزی صبح پنج شنبه ساعت هشت انجام می شود، گفت: 
همه شهر و شهروندان نجف آباد آماده تشییع و استقبال از این 

شهید بزرگوار است.

بسیج تا محل يادمان شهدا دانست و اظهار داشت: بیش از يکصد بنر بزرگ دوازده متر مربعی، زاينده رود شهردار نجف آباد عمده فضاسازی های در دست اجرا را مربوط به مسیر تشییع پیکر از میدان 
نزديک به ۳۰ طرح از گنبد امام رضا)ع( که مزين به تصاوير شهید شده، ۵۰ حجله بزرگ و صدها پرچم کشور در 

ابعاد مختلف، بخشی از فضاسازی تدارک ديده شده برای اين مراسم هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چادگان اظهار داشت: بیش از ۵0 عنوان برنامه با موضوعات اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی، ورزشی و علمی در طول هفته دفاع مقدس در این شهرستان در حال اجرا می باشد. چادگان

سرهنگ علی منصوری با بیان اینکه پنج یادواره شهدا در ایام هفته دفاع مقدس و دهه اول محرم در شهر چادگان برگزار 
می شود، عنوان داشت: این یادواره ها با حضور هیئت های مذهبی در شهر چادگان و روستاهای فراموشجان، گشنیزجان، 
علی آباد و محله مندرجان با هدف تجدید میثاق با شــهدا برگزار 
خواهد شد.سرهنگ منصوری اضافه کرد: برگزاری همایش ایالت و 
عشایر، نمایش فیلم و اجرای تئاتر، برگزاری نمایشگاه عصر عاشورا 
با محوریت دفاع مقدس، برپایی نمایشــگاه و راه انــدازی رادیو، 
کوهپیمایی حلقه های صالحین، نشست های روشنگری و بصیرت 
افزایی، راه اندازی هیئت های عزاداری دانــش آموزی، برگزاری 
مسابقه تیر اندازی، اجتماع »احلی من العسل« توسط دانش آموزان 
بسیجی و ...،  از جمله برنامه های سپاه ناحیه مقاومت بسیج چادگان 
در هفته دفاع مقدس است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چادگان با 
اشاره به جایگاه واالی دفاع مقدس و ارزش های انقالب افزود: دفاع مقدس یادآور هشت سال غرور آفرینی ملت جمهوری 

اسالمی ایران در مقابله با استکبار جهانی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چادگان خبر داد:

برگزاری  بیش از50برنامه در هفته دفاع مقدس

مدیر آموزش و پرورش نطنز با اشاره به تقارن آغاز  سال تحصیلی جدید با ایام سوگواری سرور و ساالر نطنز
شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین )ع(، اظهار کرد: سوگواره »احلی من 
العسل« که یکی از برنامه های بی نظیر در ایام عزاداری در ماه محرم 

است در مدارس شهر نطنز برگزار می شود. 
علیرضا محمودی افزود: این ســوگواره همانند سال  های گذشته به  
صورت همزمان در مدارس سراســر کشــور برگزار می شود و هدف 
از برگزاری آن، آشــنایی دانش آموزان با شــخصیت حضرت قاســم 
بن الحســن )ع( یک نوجوان 1۳ ساله اســت که در صحرای کربال به 
دست دشمنان دین به شهادت رســید. وی تصریح کرد: این همایش 
به مناسبت شهادت حضرت قاســم )ع(  امروز  ساعت 10و ۳0دقیقه 
مصادف با ششــم محرم الحرام در مدارس شــهرهای نطنز و بادرود 

برگزار می شود.

به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و ساالر  شهیدان طبق سال های قبل امسال هم هیئت حضرت دستگرد
محسن ابن علی )ع( با برپایی خیمه عزاداری در مسجدالمهدی )عج( شهر 

دستگرد برخوار پذیرای عاشقان امام حسین)ع( خواهد بود.
این مراسم از شــب اول محرم از ســاعت ۲0 با قرائت زیارت عاشورا و 
سخنرانی استاد دانشــگاه، دکتر علی اکبر جعفری شروع می شود و با 
مدیحه سرایی حاج محمدرضا ســلیمانی و دیگر مداحان اهل بیت )ع( 
به پایان می رسد.حضور پر شور و کم نظیر جوانان و نوجوانان شهرستان 
برخوار و شهر دستگرد در این مراسم رنگ و بوی خاصی به فضای معنوی 
جلسه داده است و هر سال این مراسم پرشــور تر از سال های گذشته 
برگزار می شود. شهید مدافع حرم عبدالحسین یوسفیان یکی از اعضای 
این هیئت بوده که در سوریه در دفاع از حرم عقیله بنی هاشم به درجه 

رفیع شهادت نائل شد.

مدير آموزش و پرورش نطنز:

سوگواره »احلی من 
العسل« برگزار می شود

به میزبانی دستگرد برپا می شود؛

سوگواری در جمع جوانان 
هیئت محسن ابن علی)ع(  

فرماندار شهرضا در نشســت کتابخوان ویژه هفته دفاع مقدس با عنوان »تا ابد سربلند« که در سالن  شهرضا
اجتماعات شهرداری شهرضا برگزار شد، عنوان کرد: انقالب اسالمی به عنوان بزرگ ترین رویداد قرن 
زمینه ایجاد تحول گسترده در همه بخش های داخلی و تغییر مناســبات منطقه ای را فراهم کرد.محسن گالبی، امام 
خمینی)ره( را مهم ترین و برجسته ترین چهره قرن دانست و افزود: امام راحل با هدایت و رهبری مردم انقالبی ایران، انقالب 

اسالمی را به پیروزی رساندند و به این وسیله کانونی مهم برای حمایت از 
ارزشهای دین اسالم و مستضعفان جهان ایجاد کردند. گالبی اضافه کرد: 
با آغاز تهاجم همه جانبه عراق علیه ایران، مردم ایران به فرمان امام راحل 
به مقابله با آن پرداختند و فصلی پر افتخار را در تاریخ ایران ایجاد کردند 

که به نام »دفاع مقدس« مشهور شد.
فرماندار شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: دشمنان انقالب 
اسالمی در دوران دفاع مقدس، بزرگ ترین شکست خود را از مردم ایران 
متحمل شدند اما بعد از آن هم در دوران جنگ نرم سعی کردند تا اهداف 
ضد انقالبی خود را دنبال کنند و به این وسیله تهاجم فرهنگی گسترده بر 

علیه نظام و مردم ایران آغاز شد.گالبی تصریح کرد: شهید حججی که نماد جوانان نسل سوم و چهارم انقالب است نشان 
داد که دشمنان انقالب باید بدانند مردم ایران در هر زمانی با همه وجود از نظام و ارزش های اسالمی آن صیانت می کنند.

فرماندار شهرضا:

شهیدحججی، نماد جوانان نسل سوم و چهارم انقالب است

قاب روز ) گردهمایی رزمندگان کاشان در یادمان شهدای گمنام(

مديرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان:

 نجات ۴5۹نفر در حوادث
 ۶ ماهه نخست سال

کاشان مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی 
وخدمات ایمنی شهرداری،افروختن 
عمدی آتش، اتصالی برق، نشت مایعات قابل اشتعال، 
انتقال حرارت، پرتاب جرقه جوشکاری و مواد آتش زا، 
نقص فنی خودرو، نشت گاز و باال بودن حرارت محیط را 
از مهم ترین عوامل ایجاد آتش سوزی ها برشمرد. سید 
مهدی مجداالشــرافی اظهار داشــت: آتش نشــانان 
همچنین در۹00حادثه جداگانــه از جمله تصادفات، 
سقوط از ارتفاع و چاه، ریزش آوار، آسانسور، آب افتادگی 
و نشســت زمین، گرفتن مار و حیوانــات موذی و برق 
گرفتگی مردم را از خطرات ناشی از این حوادث نجات 
داده اند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی 
شــهرداری کاشــان افزود: جان۴۵۹ نفر در حوادث و 
حرایق ۶ ماهه نخست سال ۹۶ توسط پرسنل عملیاتی 
سازمان آتش نشانی نجات داده شد و در این سوانح 1۵ 

فوتی و ۳۷۲ مصدوم در برداشته است.

مدير جهاد کشاورزی آران و بیدگل:

برداشت پسته از قطب تولید 
پسته اصفهان آغاز شد

بیدگل گفت: برداشت پسته از آران و بیدگل مدیر جهاد کشــاورزی آران و 
سطح باغات شهرستان آران و بیدگل ، قطب پسته استان 
اصفهان آغاز شد.حســین فتاحی اظهار داشت: وسعت 
باغ های زیر کشــت این محصول سه هزار و ۷00 هکتار 
است که حدود دو هزار و 100 هکتار از سطح زیر کشت 
پســته بارور اســت و مابقی در  ســال های آینده به بار 

می نشینند.
 وی با بیان اینکه متوسط برداشت پسته به طور  طبیعی 
 حــدود دو تن در هر هکتار اســت، افــزود: پیش بینی 
می شود امســال بیش از چهارهزار تن پسته خشک از 
باغات برداشت و روانه بازار شــود. وی با اشاره به کاشت 
پسته به عنوان  محصول نخست باغ های شهرستان آران 
و بیدگل تصریح کرد: برداشت محصول پسته امسال تا 

اواخر مهرماه ادامه دارد.
فتاحی اظهار کرد: محصول پســته آران و بیدگل پس 
از برداشت به هشــت واحد فرآوری پسته در شهرستان 
حمل و پس از فرآوری بیش از ۴0 درصد آن به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر می شود.

شهردار نجف آباد  خبر داد:

چشم انتظار قهرمان 

محمد عادلی، دهیار ابیانه گفت: مراسم سنتی  ســوگواری اباعبدا... الحســین )ع( در روز کاشان
تاسوعای حسینی با عنوان »جغجغه زنی« در روستای تاریخی 
ابیانه با حضور اهالی این روستا، گردشــگران، اهالی رسانه و ... 
برگزار می شود. وی گفت: این مراسم در شب تاسوعا در مسجدی 
به نام مسجد یسمان برگزار می شود و مردم این محله در مسجد 
جمع شــده و نوحه هایی را با آهنگ های خــاص خود زمزمه 
می کنند. دو نفر از مردم محل، شعرها را می خوانند و دیگر مردم 

در جواب آنها تکرار می کنند که اشعار آن »ما  ذاکر اوالد رسول 
ثقلینیم؛ ای وای مصیبت، ما جمله سیه پوش و عزادار حسینیم 
ای وای مصیبت« است. مراسم جغجغه زنی، یکی از زیباترین 
مراسم در طول محرم در ابیانه است که یک مراسم قدیمی و به 
جای مانده از ایران باستان است که جز در ابیانه در هیچ نقطه ای 
از ایران مانند آن را نمی توان دید. دهیار روستای ابیانه اظهار کرد: 
مراسم سنتی سوگواری اباعبدا... الحسین )ع( در روز تاسوعای 
حسینی با عنوان جغجغه زنی در روستای تاریخی ابیانه با حضور 

اهالی این روستا و گردشگران برگزار می شود. وی افزود: بعد از 
آغاز نوحه خوانی، صدای چک  چک به هم خوردن جغجه های 
چوبی آغاز می شود که فضای خاصی را ایجاد می کند. دهیار ابیانه 
تصریح کرد: قبل از آغاز مراسم جغجغه زنی، برخی اهالی روستا 
دسته دسته در کوچه ها قدم می زنند و در مقابل خانه هایی که 
خیرات و نذری دارند، می ایستند و پس از احوال پرسی با صدای 
بلند فاتحه ای می خوانند و ســراغ خانه بعــدی می روند. وی 
خاطرنشان کرد: نام این مراسم پرسه زنی است و اهالی روستا در 
صبح تاسوعا و عاشورا، با حضور در مقابل خانه هایی که از تاسوعا 
و عاشورای سال گذشته تا امســال عزیزی را از دست داده اند، 
فاتحه ای نثار روح مرحوم می کنند و به تدریج به ســمت محل 

برگزاری مراسم جغجغه زنی می روند. 

دهیار ابیانه؛

»جغجغه زنی« زیباترین رسم دیرین مردم ابیانه است 

اخبار
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گودرز امیری، طی حکمی از ســوی وزیر کشور، به عنوان سرپرست اســتانداری چهارمحال و بختیاری 
منصوب شد. قاسم سلیمانی دشتکی اســتاندار وقت چهارمحال و بختیاری، به تازگی به عنوان استاندار 
ایالم منصوب شده است. گودرز امیری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری است.

امیری، سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری شد
اخبار کوتاه

با این وجود به نظر می رســد که مــردم نجیب چهارمحال 
و بختیــاری همچون امام شهیدشــان در جــوار رودهای 
 بزرگ هســتند اما نمــی تواننــد از مواهــب آن بهره مند 

شوند. 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کوچک کشور است 
که محرومیت در آن موج می زند؛ چرا که کار تولیدی آنگونه 

که شایسته است، در آن انجام نمی شود.
 این استان از اساسی ترین منابع صنعتی شدن ازجمله آب 
بهره مند است؛ با این حال به دلیل نبود شرایط برای استفاده 
از این منابع ، مردم این استان برای پیدا کردن شغلی مناسب 
و درآمدی درخور شأنشان مجبور به مهاجرت هستند. این 
مردم اکثرا به استان هم جوار که یکی از صنعتی ترین استان 

های کشور است مهاجرت می کنند.
استان اصفهان برای ماندگاری صنعت خود به منابع بی پایانی 
ازجمله آب نیازمند بوده و برای تامین این منابع با مشــکل 
مواجه شده است؛ چرا که مردم و مســئوالن چهارمحال و 
بختیاری برای پایان دادن به محرومیــت مردم مظلوم این 
اســتان تصمیم گرفته اند از منابع طبیعی ســرزمین شان 

استفاده مناسب کنند.
این درحالی است که مسئوالن اصفهانی با این کار مخالفت 
می کنند؛ زیرا اگر اینچنین شــود منابع مورد نیاز آب برای 
صنعت این استان و جمعیت شــهر اصفهان که هر روز رو به 

افزایش است، با مشکل مواجه می شود.
با این حال آنها متوجه این موضوع نیستند که اگر با همین 
روال پیش بروند اصفهان تا چند سال دیگر با مشکالت عدیده 
ای مواجه می شود؛ چرا که مسئوالن این استان منابع را در 
شــهر اصفهان جمع کرده و دیگران را ترغیب به مهاجرت 

می کنند.
درنتیجه اگر کسانی که با استفاده چهارمحال و بختیاری از 
آب مخالفت می کنند، واقعا به فکر مردم اصفهان هستند، باید 
به توسعه استان های هم جوار کمک کنند تا از آمار مهاجرت 
ها به این شهر کم شود و در نتیجه مشکالت از وضعیت فعلی 
فراتر نرود؛ نه اینکه با حرف های احساســی و نگاهی کوتاه 
مدت برای توجیه عملکرد مدیریتی خود مدعی شــوند که 
چهارمحال برای آب رسانی و محرومیت زدایی از این استان 

نباید دست به انجام پروژه های انتقال آب بزند.

درصورت توقف پروژه آب بن - بروجن، گزارش 
جلسات خصوصی منتشر می شود

در همین رابطه نماینده مردم شــهرکرد، بن و ســامان در 
مجلس شورای اسالمی، درخصوص مسائل و مشکالت پیش 
آمده بخصوص در موضوع انتقال آب بن - بروجن اطالعیه ای 

صادر کرد.
به گزارش ایسنا در این اطالعیه آمده است: »اخیرا تعدادی 
از مسئولین استان همجوار )اصفهان( مواضع غیر کارشناسی 
و غیرمنصفانــه ای در مورد حقوق آبی مردم اســتان اتخاذ 

کرده اند که جای بسی تعجب و تاسف دارد.«
اردشــیرنوریان ادامه داد: ضمن رد این مواضع غیراصولی 
و غیرمنطقــی و مداخله جویانــه در امور اســتان زیبای 
چهارمحال و بختیــاری، به مردم اطمینــان می دهیم که 
به وظایف قانونی خود برای احقاق حقوق مردم شــجاعانه 
عمــل خواهیم کرد و تحــت تاثیر اینگونــه البی گری ها و 
فشارهای سیاسی قرار نخواهیم گرفت و به کسانی که چنین 
مواضعی اتخاذ کرده اند گوشــزد می کنیم که مســئولیت 
 این اقدامات تنش آفرین بین مردم، مستقیما متوجه آنان 

خواهد بود. 
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: ضمــن تاکید بر رعایت 
قانون و پرهیز از جوســازی و غوغاســاالری از همه مردم، 
مسئولین استان، ائمه جمعه و جماعت سازمان های مردم 
نهاد و کلیه فعالین و دلســوزانی کــه در این عرصه حضور 
دارند، تقاضا می کنیم که با دقت و حساســیت، از بازی در 
زمینی که عده ای برای جلب افکار عمومی و ســوار شــدن 
بر موج احساســات مردم عزیز به راه انداخته اند، خودداری 
 نمایند. مطمئنا اهداف و منافع خاص اینگونه افراد برآورده 

نخواهد شد.
همان گونه که در جریان رای اعتماد بــه دولت دوازدهم به 
اثبات رســاندیم، دیدگاه ما درخصوص موضوع )آب( جنبه 
سلبی ندارد مگر آنکه مقام یا مسئولی نخواهد گوش به حرف 
حق مردم ســپارد. همان طور که همگان شاهد بودید، تنها 
وزیر پیشنهادی که موفق نشد از نمایندگان ملت رای اعتماد 

بگیرد، وزیر نیرو بود. 
به جهت رعایت مســائل قانونی و امنیتی، فعال از انتشــار 
مکاتبات و محتوای جلســاتی که در این خصوص تشکیل 
شــده اســت خودداری می کنیم و به جد از مراجع قانونی 
پیگیری های الزم درخصوص اجرای پروژه بن-بروجن صورت 
خواهد گرفت؛ لکن چنانچه کوتاهی یا سهل انگاری در این 
خصوص مشاهده کنیم به اســتحضار مردم خواهیم رساند. 
در پایان از مســئولین اســتان به صورت جدی می خواهیم 
که به وظایف قانونی خود در اجرای پروژه بن-بروجن عمل 
 نموده و از هرگونه بهانه جویی و متهم کردن دیگران پرهیز 

نمایند.
فرصت خدمت کوتاه و زمان به ســرعت در حال گذر است؛ 
لذا باید با تالش و کوشش به تعهد دولت در اجرای این پروژه 

مهم عمل کنند.

فشار بر مردم چهارمحال برای استفاده نکردن از یک حق طبیعی؛

محرومیت 

با مسئوالن

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: در شش ماه 
نخست سال جاری میزان واردات کاال به گمرک استان، 

از لحاظ ارزشی 110درصد رشد داشته است.
اســماعیل اهلل دادی اظهار کرد: در شــش ماه نخست 
امسال، 74 میلیون و 40 هزار دالر کاال به وزن شش هزار 

و 708 تن به گمرک استان وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان واردات کاال از لحاظ ارزشی 
110 درصد رشد داشته است، افزود: کاالهای مربوط به 
خط تولید کارخانجات، ازجمله واردات به گمرک استان 
بوده که از کشورهای ایتالیا، چین، ازبکستان و پاکستان 
وارد شده است. اهلل دادی گفت: در این مدت 45میلیون و 
823 هزار دالر کاال به وزن 15 هزار و 176 تن از گمرک 
استان خارج شده است. وی خاطرنشان کرد: لوازم خانگی، 
مصنوعات پالستیکی و فلزی و مغز بادام، عمده کاالهای 
صادراتی بوده که به کشــورهای امــارات، هند، عراق و 

افغانستان صادر شده است.

آغاز اجرای طرح معاینات 
مقدماتی دانش آموزان در استان

اجرای طرح معاینات مقدماتی دانش آموزان در مدارس 
چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

رییس اداره سالمت آموزش و پرورش گفت: در این طرح 
معاینات مقدماتی از جمله وزن، بینایی و پدیکلوز روی 

دانش آموزان انجام می شود.
بهنام اسماعیلی افزود: دانش آموزان دارای مشکل بینایی 
برای دریافــت عینک به مراکز بینایی ســنجی معرفی 
شده و دانش آموزان دارای مشکل پدیکلوز هم به مراکز 
بهداشتی و درمانی و خانه های سالمت معرفی می شوند 

تا درمان و داروهای مورد نیاز را دریافت کنند.
وی گفت: این طرح از 3مهر شــروع شده و تا پایان سال 
تحصیلی با همکاری حدود 100 نفر از مراقبان سالمت 
در مدارس ابتدایی و برخی از مدارس متوسطه اول شهری 
اجرا می شود. رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش 
و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: در طرح معاینات 
مقدماتی، دانش آموزان دارای مشکل اضافه وزن و چاقی 
و همچنین الغری مشخص می شوند و توصیه هایی نیز 
به والدین آنها ارائه می شود؛ همچنین عالوه بر معاینات، 
آموزش های بهداشتی از جمله نحوه تغذیه و پیشگیری 

از بیماری ها به دانش آموزان آموزش داده می شود.

استان کوچکی در جنوب غربی ایران وجود دارد که نزدیک به یک میلیون نفر در این جغرافیا زندگی می کنند. 
این جغرافیا را به علت ارتفاع زیادش از سطح دریا »بام ایران« می خوانند که این بام، منشأ دو رود بزرگ در 
ایران است و چه نعمتی از این بزرگ تر که مردمان این ســرزمین از یک مایع حیاتی سرشار و با کیفیت بر 

خوردارند.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش 110درصدی واردات 
کاال به گمرک استان

مسئول امور روحانیون ستاد عتبات عالیات استان گفت: خادمان حرم 
مطهر امام حسین )ع( امروز به این استان سفر می کنند.حجت االسالم 
البرز رییســی اظهار کرد: 4 نفر از خادمان حرم امام حسین )ع( امروز 
در روســتای شــوراب صغیر از توابع شهرستان ســامان در بین مردم 
و هیئت های مذهبی این شهرســتان حضور می یابنــد. به گفته وی، 
این خادمان بعد از شهرســتان ســامان به امامزادگان دو خاتون )س( 
شهرکرد سفر می کنند. حجت االسالم رییســی ادامه داد: تمهیدات 
الزم و اطالع رسانی حضور مردم و هیئت های مذهبی برای استقبال از 
این خادمان که پرچم حرم مطهر امام حسین )ع( را برای تبرک همراه 
دارند، انجام شده است. به گفته وی، همزمان با مراسم استقبال، مراسم 
عزاداری و مرثیه خوانی از سوی خادمان، به دو زبان فارسی و عربی در 

امامزادگان دو خاتون )س( انجام می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان، از راه اندازی بانک اطالعات 
شناسایی غارهای استان خبر داد.شــهرام احمدی با اشاره به شناسایی 
62 دهانه غار طبیعی در این استان گفت: غار آقا سید عیسی، غار اصحاب 
کهف زردکوه، غارهای جهانبین هفشجان، غار حمزه علی، غار زنده به گور 
در بازفت، غار سراب باباحیدر، غار کوه سوخته، غار یخی چما، غار رخ در 
فرخشــهر و غار تاپو در دزک، از جمله غارهای شناسایی شده در استان 
هســتند.وی جنس غالب غارهای موجود در استان را سنگ های آهکی 
دانست و افزود: درحالی که غارها از نظر فرهنگی، تاریخی و پیش تاریخی از 
مکان های مهم به شمار می روند، اما در سال های گذشته تحقیقات جامعی 
در این خصوص انجام نشده است. بر اساس آمار هیئت مؤسس انجمن غار و 
غارشناسی کشور، تاکنون 2 هزار و 500 دهانه غار در ایران شناسایی شده 

که کمتر از یک درصد آنها غارهای باستانی و تاریخی است.

چهارمحال و بختیاری 
 میزبان خادمان حرم 

امام حسین)ع( می شود

راه اندازی بانک شناسایی 
غارهای چهارمحال و 

بختیاری

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری، از بازدید 4800 گردشگر 
خارجی از جاذبه های طبیعی و تاریخی این اســتان در نیمه 

نخست سال جاری خبر داد.
حیدر صادقی افزود: تعداد گردشــگران خارجی در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه 60 درصد از گردشــگران خارجی ورودی به 
استان از کشورهای اروپایی و آسیای شرقی هستند، گفت: این 
گردشگران با هدف بازدید از جاذبه های طبیعی و بوم گردی 
استان به ویژه زندگی عشایر کوچ نشین به استان سفر کرده اند.
صادقی تصریح کرد: 40 درصد از گردشــگران خارجی نیز با 
انعقاد برجام و باز شدن دروازه های کشور روی سرمایه گذاران 
خارجی با اهداف اقتصادی، تجاری و صنعتی به اســتان سفر 

کرده اند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری، همچنین از اقامت 700هزار 
نفر شب گردشگر داخلی در استان خبر داد و گفت: این تعداد 
گردشگر نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 5 

درصدی برخوردار شده است.
صادقی افزود: 50 درصد گردشگران داخلی از استان اصفهان 
و 50 درصد دیگر از اســتان های جنوبی، تهران و مرکزی به 

استان سفر کرده اند.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: در راستای حمایت 
دولت دوازدهم از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، طرح گازرسانی 
رایگان به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی آغاز شد. ذبیح ا... 
غریب اظهار کرد: این طرح حمایتی با استفاده از یارانه دولت به 
واحدهای تولیدی دارای شرایط که در سنوات گذشته از نفت 
سفید و گازوئیل برای سیستم گرمایشی استفاده می کردند، انجام 
می شود.وی با اشاره به اینکه گازرسانی نشدن واحدهای تولیدی 
بخش کشاورزی، از دالیل افزایش هزینه تولید برای بهره برداران 
می شود، افزود: در این طرح تا سقف 2 میلیارد و400 میلیون ریال 
برای هر واحد تولیدی دارای شرایط، به صورت کمک بالعوض 
اختصاص می یابد. رییس سازمان جهادکشاورزی استان تصریح 
کرد: طبق برآورد کارشناســان تاکنون 120مورد از واحدهای 
تولیدی در استان برای گازرسانی تایید شده که حدود 100 واحد 

آن مربوط به مرغداری های استان است.
غریب توضیح داد: با پیگیری های این اداره متولی در راستای حل 
مشکالت مربوط به تامین سوخت پاک واحدهای تولیدی این 
بخش و کاهش هزینه های تولید، تا پایان سال بخش گسترده ای 
از واحدهای تولیدی بخصوص مرغداری های استان گازرسانی 
خواهد شد. وی از بهره برداران بخش کشاورزی، دام و طیور استان 
دارای شرایط خواست تا برای بررسی وضعیت واحد تولیدی خود 
و تجهیز گاز طبیعی، به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های 

مربوطه مراجعه کنند.

 بازدید۴۸00 گردشگر خارجی 
از جاذبه های طبیعی استان

گازرسانی رایگان به واحدهای 
تولیدی بخش کشاورزی استان

مدیر شعب بانک مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: 13هزار 
و 626 فقره تسهیالت مســکن در قالب مسکن مهر، بافت 
فرسوده، حوادث و بالیای طبیعی و مسکن روستایی در دولت 

یازدهم به متقاضیان پرداخت شد.
لطف ا... آباد چنین اظهار کرد که در طرح مسکن مهر 13هزار 
و 866 فقره قرارداد پرداخت تســهیالت با متقاضیان ثبت 
کرده که از این تعداد 201 مورد در حــال تکمیل پرونده و 
مابقی پرداخت شــده اســت. به گفته وی، بانک مسکن به 
ازای هر قرارداد تسهیالت مسکن مهر، 400 میلیون ریال به 
متقاضیان پرداخت کرد. وی افزود: در همین مدت 103 فقره 
تسهیالت 300 میلیون ریالی نوسازی و بهسازی مسکن در 
بافت فرسوده به متقاضیان پرداخت شده و 2۹ مورد پرونده 

دریافت تسهیالت نیز در حال تکمیل است.
مدیر شعب بانک مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: در چهار 
سال گذشته این بانک 573 فقره تسهیالت 200 میلیون ریالی 

بازسازی و ساخت مسکن روستایی در استان پرداخت کرد.
آباد ادامه داد: در همین مدت 101 فقره تسهیالت حوادث و 
بالیای طبیعی در استان پرداخت شده و 212 پرونده تقاضای 

تسهیالت نیز درحال تکمیل است.
به گفته وی، بانک مسکن در بخش تسهیالت بالیای طبیعی 
در روســتاها 200 میلیون و در شــهرها 300 میلیون ریال 

تسهیالت پرداخت می کند.

مدیـرآب و خـاک و امـور اراضـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
چهارمحال و بختیـاری، از کاهـش 40 درصـدی رواناب های 
بخش کشـاورزی همزمان با آغاز کشـت پاییزی در این استان 
خبر داد. سـید طاهـر نوربخـش روز گذشـته در گفـت و گو با 
ایرنا اظهار کرد: باوجود صرفه جویی 242 میلیون مترمکعبی 
آب در بخش کشاورزی در سـال زراعی جاری، بخش عمده ای 
از اراضـی زراعـی و باغی این اسـتان با بحـران کم آبـی مواجه 
اسـت. وی با اشـاره بـه تشـدید پدیـده خشکسـالی و کاهش 
بـارش هـا در این اسـتان طـی چند سـال اخیـر تاکیـد کرد: 
زمینه توسـعه سیسـتم آبیـاری نویـن در باغـات و اراضی این 

اسـتان در دسـتور کار دولت قرار دارد.
نوربخـش، از تجهیـز 55 هزار هکتـاراز زمین های کشـاورزی 
اسـتان در دولت یازدهم به سیسـتم آبیـاری نوین خبـر داد و 
گفـت: تغییر الگـوی کشـت، در صرفـه جویی آب کشـاورزی 
اسـتان دخیل بوده اسـت. وی افزود: امسـال با تجهیـز 5 هزار 
هکتـار از اراضـی به سیسـتم آبیـاری نوین با کمـک بالعوض 
دولـت، بخش عمـده ای از زمیـن هـای کشـاورزی، از آبیاری 
سـنتی خارج می شـود. وی از کسـب رتبـه دوم چهارمحال و 
بختیاری بعد از اسـتان فارس در اجرای آبیاری نوین در دولت 
یازدهم خبـر داد و افزود: تا پایان سـال جاری بیـش از 33هزار 
نفـر از بهـره بـرداران بخش کشـاورزی اسـتان، از تسـهیالت 

بالعوض اجـرای آبیـاری نوین برخـوردار خواهند شـد.

پرداخت 1۳هزار و ۶۲۶ فقره 
تسهیالت مسکن در استان

کاهش۴0 درصدی رواناب های 
بخش کشاورزی در استان

درشهرستان سامان؛

نیروگاه خورشیدی در زمین 
1۵هکتاری احداث می شود

فرماندار شهرستان ســامان گفت: نیروگاه خورشیدی در زمینی به 
مساحت 15 هکتار در شهرستان سامان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صالحی ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ 
زنی احداث نیروگاه خورشــیدی در چهارمحال و بختیاری، بااشاره 
به اینکه نیروگاه خورشــیدی در زمینی به مســاحت 15هکتار در 
شهرستان سامان احداث می شود، اظهار داشت: با احداث این پروژه 
10 نفر اشتغال در این منطقه، ایجاد و این پروژه با اعتباری بیش از 

500 میلیارد ریال احداث می شود.
فرماندار شهرستان ســامان ادامه داد: این طرح در روستای شوراب 

کبیر چهارمحال و بختیاری احداث می شود.

 امضای تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه شهرکرد و نیروی انتظامی

تفاهم نامه  همکاری های علمی، تحقیقاتی و آموزشــی مشــترک 
دانشگاه شــهرکرد و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی 

چهارمحال و  بختیاری امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، 
رییس دانشگاه شهرکرد گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره مندی 
از توانمندی ها و امکانات دانشــگاه شــهرکرد و نیروی انتظامی در 
زمینه  های علمی و پژوهشی و تبادل تجربیات دو دستگاه، به امضای 
مهران عربی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد 
و مالک بهمنی، رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی 

چهارمحال و بختیاری رسید.
شــایان شــامحمدی افزود: همکاری های مشــترک در برگزاری 
میزگردهای علمی،  انتشار خبرنامه های علمی تحقیقاتی مشترک،  
طراحی و اجــرای طرح هــای پژوهشــی کاربردی، اســتفاده از 
آزمایشگاه ها و تجهیزات مرتبط و کتابخانه برای محققان دو دستگاه، 
تالیف و ترجمه  متون مــورد توافق و طراحی و اجــرای طرح های 

پژوهشی کاربردی، برخی از مفاد این تفاهم نامه است.

پرداخت ۴۳0 میلیارد ریال از مطالبات 
گندم کاران چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 430 میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران استان، بابت خرید 

گندم از کشاورزان پرداخت شده است.
کیقباد قنبری اظهار کرد: 428 میلیارد ریال دیگر از طلب کشاورزان 
بابت خرید گندم هنوز پرداخت نشده که براساس ثبت در سیستم 
به زودی پرداخت می شــود. به گفته وی، خرید تضمینی گندم در 
چهارمحال و بختیاری، از 15 خردادمــاه در 34 مرکز، آغاز و اکنون 
مراکز جانبی تعطیل شده اســت و تنها در مرکز سیلوی فرخشهر 

ادامه دارد.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گنــدم تا نیمه مهرماه جاری ادامه 
دارد، افزود: از زمان آغاز طرح خرید تضمینی گندم تاکنون 66 هزار و 

78 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.
قنبری گفت: سال گذشته در این طرح 6۹ هزار و 571 تن گندم از 
کشاورزان خریداری شد و مطابق پیش بینی های امسال، افزون بر 
70 هزار تن گندم به قیمت هر کیلوگرم 13 هزار ریال از کشاورزان 
خریداری می شود. وی ادامه داد: امسال تاکنون هیچ گونه ضایعات 
و فسادپذیری در ســیلوی ذخیره گندم در چهارمحال و بختیاری 
مشاهده نشده اســت. به گزارش ایرنا، امسال از 112 هزار تن گندم 
تولیدی در چهارمحال و بختیاری، بین 70 تا 75 هزار تن گندم مازاد 
بر مصرف از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری و ذخیره سازی 

می شود.

مشکل آب شرب شهر فرادنبه رفع شد
تابناک چهارمحــال وبختیاری: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
شهری چهارمحال و بختیاری با اشاره به رفع مشکل تامین آب شرب 
شهر فرادنبه گفت: تامین آب برخی از مناطق شهری استان در فصل 
تابستان به سختی انجام گرفت، اما با گذر از فصل گرما این مشکل 

تاحدودی برطرف شده است.
درحالی که برخی از مردم شهر فرادنبه از کمبود آب و قطعی موقت 
آب در این شهر گالیه مند بوده و عنوان می کنند که آب این منطقه 
کیفیت الزم را ندارد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
با اشاره به اقدامات این دستگاه، از رفع مشکل آب در این منطقه خبر 
داد. قدرت ا... بیگلری افزود: برای رفع مشکل کمبود آب شهر فرادنبه 
طی ماه گذشته چندین چاه از کشاورزان منطقه، اجاره و وارد مدار 
شد. وی ادامه داد: در حال حاضر آب این شهر از چهار حلقه چاه تامین 
می شود و چهار دهانه چاه نیز در حال حفاری در منطقه تنگ دهنو 

است و تا یک ماه آینده وارد مدار می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری چهارمحال و بختیاری 
بااشاره به وقوع خشکسالی های متوالی در استان افزود: با افت شدید 
سفره های آب زیرزمینی و خشک شدن چاه ها، آب شرب مورد نیاز 
شهروندان به سختی تامین می شــود که این امر تسریع در اجرای 

طرح انتقال آب بن- بروجن را دوچندان کرده است.
با پایان یافتن سال زراعی ۹5- ۹6، چهارمحال و بختیاری با کاهش 

15درصدی بارش ها، وارد دهمین سال متوالی خشکسالی شد.

ارائه خدمات رایگان دندان پزشکي 
درمناطق محروم شهرستان لردگان

سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشــکي چهارمحال و بختیاري، 
از اعزام تیم دندان پزشکي به روســتاي گودسرد اوره در بخش منج 
شهرســتان لردگان و ارائه خدمات رایگان دندان پزشکي به مردم 
این منطقه خبر داد. به گزارش وب دا به نقل از روابط عمومي شبکه 
بهداشت ودرمان شهرستان لردگان، دکترمهین غفاري با اعالم این 
خبر افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس وگرامیداشت یاد وخاطره 
شهداي هشت سال ایثار وفداکاري ملت سربلند و والیتمدار ایران 
اسالمي، تیم دندان پزشکي این ســازمان با همکاري کانون بسیج 
جامعه پزشکي و شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان، متشکل 
از سه دندان پزشک و دوکارشناس مراقب سالمت، به روستاي گود 
ســرد منطقه اوره اعزام شــد. به گفته وي، در این اعزام 200نفر از 
خدمات دندان پزشــکي از جمله کشیدن دندان و خدمات ترمیمي 
برخوردار شدند. دکتر غفاري افزود: خدمات غربالگري فشار خون 
نیز براي بیش از 50 نفر از اهالي این  روستا به صورت رایگان ارائه شد.

 بر اساس این گزارش، روستاي گود سرد در بخش منج و در فاصله 
50کیلومتري از مرکز شهر لردگان واقع شده است.
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رییس اتحادیه هتلداران اصفهان گفت: محرم و صفر آمار گردشگران مذهبی 
اصفهان افزایش می یابد و حتی در سال گذشته شاهد افزایش آمار گردشگران 
خارجی به اصفهان در این ایام بودیم. مهدی نریمانی اظهار داشت: هر ساله در 
محرم و صفر شاهد افزایش گردشگران به کاشان، نایین، آران و بیدگل، نطنز 
و برخوار به خاطر وجود مراسمات مذهبی خاص و وجود امامزادگان هستیم.
نریمانی ادامه داد: اجرای برنامه های مختلف فرهنگی مذهبی در ماه محرم 
مثل نخل گردانی در نایین، قالی شویی در مشهد اردهال، کاروان عزاداری در 
خمینی شهر و وجود امامزادگان در شهرستان های مختلف از جمله برخوار 
و همچنین برنامه های فرهنگی مذهبی در کاشان سبب شده که گردشگران 
بسیاری را هر ساله به این شهرســتان ها بکشاند.وی گفت: با توجه به اینکه 
محرم و صفر در مهر و آبان ماه است و با شروع مدارس مواجه هستیم؛ بنابراین 

به طبع تعداد گردشگران کمتر سایر فصول است.

کشف انواع قرص مکمل 
قاچاق در اصفهان 

افزایش آمار گردشگران 
مذهبی اصفهان در محرم 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: از یک واحد صنفی 
تخلیه بار در اصفهان، ۱۸۶ هزار و ۶۲۵ عدد انواع قرص و کپســول مکمل 

دارویی قاچاق ساخت کانادا کشف و ضبط شد.
جواد محمدی فشارکی  بیان داشت: این میزان قرص فاقد هر گونه مجوز و 
لیبل بهداشتی بود که به ارزش دو میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال 

کشف و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ادامه داد: همچنین در بررسی 
به عمل آمد از یک واحد صنفی تخلیه بار در شمال غرب اصفهان، تعداد ۱۲ 
هزار عدد تیغ چهار لبه قاچاق ساخت کشور چین به ارزش ۱۲۰ میلیون 

ریال کشف و ضبط شد.
 وی بیان داشــت: همچنین در این انبار انواع لباس، شلوار و تی شرت و...

 ۹۰ ثوب به ارزش یکصد میلیون ریال کشف و ضبط شد.

مدیر کل انتقال خون استان :

طرح بزرگ نذر 
خون تا اربعین ادامه 

دارد

اجرای طرح بزرگ نذرخون از اول  محرم تا اربعین حسینی در اصفهان آغاز شد. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان استفاده از ظرفیت فرهنگی مردم برای پیوستن به جمع داوطلبان 
اهدای خون را در ایام محرم و صفر از جمله رویکردهای این طرح برشمرد و گفت:در این طرح بزرگ مراکز انتقال خون میدان خواجو ، شریعتی و عاشق اصفهانی ، خمینی شهر، 
خوانسار ،گلپایگان ، شهرضا و نجف آباد آماده خون گیری از داوطلبان هستند. مجید زینلی افزود: با توجه به نیاز بیماران نیازمند فرآورده های خونی به پالکت، شهروندان اصفهانی 
در ایام محرم به طور مستمر پالکت خون اهدا کنند. مجید زینلی از مردم خواست که نذر خون را به روزهای تاسوعا و عاشورا موکول نکنند و در ماه های محرم و صفر به صورت مستمر 
خون اهدا کنند، زیرا اهدای پالکت برای مصرف بیماران مبتال به سرطان و دیگر بیماری های خونی ارثی بسیار ضروری است.وی ادامه داد: با وجود دستگاه های جدید پاالیش که 
امسال در مراکز انتقال خون راه اندازی شده، مردم هنگام مراجعه به مراکز اهدای خون، پالکت خون شان از بقیه اجزای خون نظیر گلبول های سفید و قرمز جدا می شود و بقیه اجزای 
خون به بدن باز می گردد.گفتنی است؛ استان های اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، مازندران، آذربایجان شرقی و قزوین از استان های پیشرو در اهدای خون در ماه محرم  بوده اند.

رضایت 81 درصدی از آتش نشانی اصفهان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: تنها 
سازمانی هســتیم که در ســال ۹۵ مردم رضایت ۸۱ درصدی از آتش نشانی 

داشتند.

دانشگاه اصفهان، در بین دانشگاه های 
برتر دنیا قرار گرفت

رییس دانشگاه اصفهان گفت: این دانشگاه در نظام رتبه بندی تایمز 
ســال  گذشته برای نخســتین بار در فهرست دانشگاه های در 

برتر دنیا قرار گرفــت. در این رتبه بندی، 
دانشگاه اصفهان در رتبه ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ 
قرار گرفت. دکتر هوشنگ طالبی با 
بیان اینکه از نظر رتبه بندی تایمز، 
دانشــگاه اصفهان در بین هشت 
دانشگاه برتر کشورمان قرار دارد، 
اضافه کرد: از نظر نظام رتبه بندی 
الیدن هلنــد نیز دانشــگاه اصفهان 
در بین ۱۸ دانشــگاه برتر ایران است.وی 

یــح  کرد: بر اساس طبقه بندی وزارت علوم هم دانشگاه تصر
اصفهان در زمره دانشگاه های ســطح یک و برتر کشور قرار دارد.۱۲ 
دانشگاه شامل پنج دانشگاه جامع و هفت دانشگاه تخصصی در سطح 
یک و برتر کشور قرار دارند.رییس دانشگاه اصفهان همچنین با اشاره به 
رشد ۱۶ درصدی مقاله های بین المللی این دانشگاه در سال ۹۵ نسبت 
به سال ۹4 تصریح کرد: از مجموع یکهزار و ۲۶4 مقاله دانشجویان و 
استادان دانشگاه در سال گذشته ۹7۶ مقاله بین المللی بود. وی بااشاره 
به اینکه ۲۰ درصد از این مقاله های بین المللی به صورت مشترک با 
دانشمندان و محققان خارجی منتشر شده است، اضافه کرد: سرانه هر 
عضو هیئت علمی از مقاله ها، یک و نیم مقاله است.وی ادامه داد: این 
دانشگاه دارای ۳4 نشریه فعال است که ۲ نشریه به صورت بین المللی 

منتشر می شود.

همزمان با بازگشایی مدارس؛

 کمک سه میلیارد ریالی خیران
 به خانواده های زندانیان اصفهان

خیران نیک اندیش اســتان اصفهان بیش از سه میلیارد ریال کمک 
هزینه تحصیلی بــه دانش آموزان و دانشــجویان خانــوار زندانیان 
پرداخت کردند.مدیرعامل انجمن حمایت از 
زندانیان استان اصفهان گفت: همزمان 
با آغاز سال تحصیلی جدید، خیران 
نیک اندیش به منظور ارتقای رشد 
تحصیلی فرزندان زندانیان استان، 
دو میلیــارد ریال کمــک هزینه 
خرید لوازم التحریر و لباس به هزار 
و ۳۰۰دانش آموز تحت پوشش این 
انجمن پرداخت کردند. محمود مباشری 
افزود: با مشارکت خیران بیش از یک میلیارد 
ریال کمک هزینه ثبت نام دانشجویان خانوارهای زندانی هم پرداخت 
شد. وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون زمینه اشتغال ۶7زندانی 
جرایم غیرعمد تحت پوشش این انجمن در برخی از مشاغل خدماتی 
فراهم شــده اســت، گفت: با همکاری برخی از نهادهای دولتی نیز 
همسران زندانیان اســتان به منظور تامین حداقل امکانات معیشتی 

خانواده خود در برخی از کارگاه های تولیدی مشغول به کار شدند.

 داستان اختالف خانوادگی
 به فضای مجازی کشیده شد

معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به 
انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان »حرکت ناشایست و عجیب 
راننده تاکسی در اصفهان« گفت: موضوع 
یک اختالف خانوادگی بوده اســت.
جهانگیر کریمی با اشاره به انتشار 
فیلمی در فضای مجازی با عنوان 
»حرکت ناشایست و عجیب راننده 
تاکسی در اصفهان« اظهار داشت: 
موضوع یک اختــالف خانوادگی 
بوده است و راننده و آن خانم همدیگر 
را می شناسند.وی با بیان این که استنباط 
این که یــک اتفاق در جامعه اســت و یا این که 
تصادفی رخ داده صحیح نیســت، توضیح داد: خانمی که در تصاویر 
مشاهده می شود قبل از حرکت راننده تاکسی، با هم در حال صحبت 
بودند که راننــده حرکت می کند.معاون فرهنگــی اجتماعی نیروی 
انتظامی استان اصفهان ادامه داد: آن خانم می خواسته از حرکت تاکسی 
جلوگیری کند اما راننده به راه می افتد.کریمی اضافه کرد: این حادثه 
یک مهر ماه رخ داده و پس از بررســی پلیس مشخص شد خانوادگی 
بوده و طرفین از هم شکایت کرده و مانند یک پرونده معمولی در حال 

رسیدگی است.
 

 اصفهان با  55 موکب 
پذیرای  زائران اربعین می شود 

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در استان و مسئول کمیته فرهنگی 
آموزشی ســتاد اربعین اصفهان از برپایی ۵۵ موکب پذیرایی توسط 
مجموعــه افــراد نیکــوکار و دســتگاه های 
 اجرایی این اســتان در عراق خبر داد.
حجت االسالم محمود فقیهی افزود: 
راه انــدازی این شــمار موکب در 
ستاد اربعین استان مصوب شده 
و پیش بینی می شــود این رقم تا 
روز اربعین حسینی به 7۵ موکب 
افزایش یابد.وی اظهار کرد:تاکنون 
در ۲۰ فرمانــداری اســتان اصفهان 
نشست های ستاد اربعین برگزار شده و برای 
برطرف کردن نقص ها برنامه ریزی شــده است.فقیهی تاکید کرد: با 
هدف ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی ۱۲ کمیته اعم از اطالع 
رسانی، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، انتظامی و هالل احمر تشکیل 

شده است.
وی با بیان اینکه اعزام زائران امســال قانونمند و برنامه ریزی شــده 
است، خاطرنشــان کرد: برای کاهش مشکالت از روحانیان مسلط به 
زبان های خارجی بهره گیری می شود.وی گفت: زائران ضمن پرهیز 
 از رفتن به مکان های دور، از موکب های اســتان و شهرســتان خود

 استفاده کنند.

اخبار

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از اجرای طرح احسان 
حســینی در ماه محرم و صفر و در بین هیئت های مذهبی 

خبر داد.
حمیدرضا شــیران اظهار داشت: همشــهریان می توانند 
نذورات خود را برای کمک به نیازمندان واقعی به پایگاه های 

امداد و مراکز نیکوکاری تحویل دهند.
وی پیرامون اجرای طرح احسان حسینی بیان کرد: مردم 
نیکوکار و عزاداران حسینی می توانند نذورات خود شامل 
غذای گرم، خشک و گوشــت های قربانی یا نذورات نقدی 
را به دفاتر کمیته امداد تحویل دهند، تــا این نهاد با توجه 
به داشــتن بانک اطالعاتی از نیازمندان، این هدایا را بین 

محرومان و مستمندان جامعه توزیع کند.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان تصریح کرد: به منظور اجرای 
طرح احســان حســینی در ایام محرم و صفر، از ظرفیت 
مساجد، حسینیه ها، تکایا و هیئت های مذهبی و نیز نقش 
روحانیون، مبلغان و مداحان در ترغیب مردم به انجام کار 

خیر استفاده خواهد شد.
وی با اشــاره به اهداف طرح احسان حسینی اظهار داشت: 
اســتفاده از ظرفیــت معنــوی مومنان بــرای خدمت به 
نیازمندان، ســاماندهی نذورات مردمی بــرای توزیع بین 
مستمندان واقعی جامعه و تقویت و تبیین فرهنگ احسان 

از اهداف این طرح است.

شیران با اشــاره به اینکه در طرح احسان حسینی عالوه بر 
جذب حامی ، نیازمندان نیز از نذورات هیئت های عزاداری 
ابا عبدا... الحســین )ع( نیز بهره مند می شوند، افزود: سال 
گذشته در قالب طرح احسان حســینی ۲4 میلیارد ریال 
 کمک های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شــد که بیش از 
 یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال آن  کمک های نقدی بوده

 است . 
وی همچنین کمک های غیر نقدی را به ارزش ۲۳ میلیارد 
ریال اعالم کــرد و افزود : ایــن مبلغ شــامل توزیع ۱۶4 
هزار ســبد کاال و ۳۱۶ هزار پرس غذای طبخ شده در بین 
خانواده های تحــت حمایت و بیش از ۳ میلیــارد ریال نیز 

برآورد سایر کاالی غیر نقدی اهدایی بوده است .

رییس سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: شبکه 
فرماندهان جنگ نرم و کارگروه های ۱۲ گانه تخصصی 
بر اساس تخصص اساتید ازجمله فعالیت های سازمان 

بسیج اساتید به شمار می رود.
محمــد باقــری در همایــش اقتصــاد مقاومتــی و 
محرومیت زدایی در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
اظهار داشت: سازمان بسیج اساتید در کشور از سال ۸۰ 
در مشهد و اصفهان شروع به کار کرد و بیش ۳۶۰۰ نفر 

از اساتید دانشگاه اصفهان عضو این سازمان هستند.
وی افزود: شــبکه فرماندهان جنگ نرم و کارگروه های 
۱۲ گانه تخصصی بر اســاس تخصص اســاتید ازجمله 

فعالیت های سازمان بسیج اساتید به شمار می رود.
حیدری، مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه اصفهان 
نیز در این همایش دربــاره محرومیــت زدایی گفت: 
مهاجرت نخبگان مصداق محرومیت است و محرومیت 
تنها نداشتن نان نیست، بلکه جوانان ما امروز عزت نفس 
ندارند و باید آنها استقالل طلبی داشته باشند تا مقوله ای 

به نام کارآفرینی به وجود آید.
وی افزود: ما ۵ میلیون دانشجو داریم ولی نرخ بیکاری 
ما ۲7 درصد اســت و این زیبنده اقتصاد ملت نیســت، 
امیدواریم دغدغه های حجت االسالم رییسی در آستان 

قدس رضوی در این بخش ها به کار گرفته شود.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه اصفهان خطاب به 
تولیت آستان قدس رضوی گفت: سرمایه گذاری هایی که 
شما در آستان انجام داده و کمک هایی که به تولید ملی 
انجام دادید سرآمد است و باید از این اقدامات الگو برداری 
شود.ایمانیان، عضو ســازمان بسیج اساتید اصفهان نیز 
در این همایش گفت: با توجه به تاکیدات مقام رهبری 
درباره جنبش نرم افزاری برای تعالی و پیشرفت کشور 
تقویت و اصل پژوهش مداری در قالب اقتصاد مقاومتی 

دانشگاه ها بسیار نقش بسزایی دارند.
وی افزود: دانشگاه ها سالیانه 4۰۰ هزار فارغ التحصیل 
وارد بازار کار می کنند اما کمتر از ۱۰ درصد فضای کار و 

شانسی تقریبا صفر برای کار وجود دارد.

رییس سازمان بسیج اساتید اصفهان:

شبکه فرماندهان جنگ نرم در سازمان بسیج اساتید فعال شد

بسیجکمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اعالم کرد:

اجرای طرح احسان حسینی در ماه محرم و صفر برای کمک به نیازمندان

محیط زیست

دستگیری شکارچیان متخلف 
آهو در موته اصفهان

متخلفان شــکار آهوی ماده در پناهگاه حیات وحش 
موته اصفهان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: به دنبال کسب اطالعاتی مبنی بر ورود متخلفان 
شــکار به پناهگاه حیات وحش موتــه، نیروهای یگان 
حفاظت محیط زیســت این منطقه به جســت و جو 
پرداختند. مرتضی جمشیدیان با بیان اینکه محیط بانان 
پس از ساعت ها انتظار، خودروی متخلفان را شناسایی 
و متوقف کردند، افزود: در بازرسی از خودرو، الشه یک 
آهوی ماده که وضعیت جســمانی آن نشــان می داد، 

دارای بره یا بره های شیرخوار است، کشف کردند.
در این زمینه دو متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی 

شدند. 

در شش ماه نخست امسال؛ 

جمع آوري ۱۸ هزار متر مربع تور 
ماهیگیري غیر مجاز در چادگان

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت چــادگان از 
جمع آوري ۱۸ هزار مترمربع تور ماهیگیري از متخلفان 
صید غیر مجاز در ســطح دریاچه زاینده رود از ابتداي 
امسال تا کنون ) ۶ ماه نخست ســال( در محدوده این 

شهرستان خبر داد.
مجتبي حاجتي در این باره اظهار کــرد: این تورهاي 
ماهیگیري در ۹ مرحله گشت شبانه توسط محیط بانان 
جمع آوري و به پاســگاه حفاظت محیط  زیســت این 

شهرستان انتقال داده شد.
وي افزود: در آخرین مرحله درهفته جاري محیط بانان 
۲ هزارو۵۰۰ متر تور ماهیگیري را از متخلفان صید غیر 

مجاز ماهي جمع آوري کردند.
حاجتي تصریح کرد: با پایین رفتن سطح آب دریاچه و 
خارج شــدن بعضي از صخره ها از آب و به وجود آمدن 
جزایر کوچک، گشت هاي شبانه با خطرهاي بسیاري 

همراه شده است.
منطقه حفاظت شده داالنکوه و دریاچه سد زاینده رود، 
زیستگاه بسیاري از گونه هاي آبزي و گونه هاي پرندگان 
مهاجر اســت.یکي از ســه محل اصلــي جوجه آوري 
پرندگان مهاجــر از جمله »کاکایــي ارمني«، دریاچه 
سد زاینده رود است که همه ســاله از اواسط خرداد تا 
اواخر تیر در جزایر دریاچه سد زاینده رود تخم گذاري 

مي کنند.

اساس و مبنای خوشبختی، دســتیابی به احساس آرامش در 
زندگی همراه با گام برداشتن در مســیر سعادت اخروی است 
و انتخاب شریک مناسب و تشــکیل خانواده شاد در تحقق این 
مســئله مهم ارزیابی می شــود. در این میان عواملی همچون 
مهریه های ســنگین، پرداخت هزینه های گــزاف برای خرید 
جهیزیه و خرج و مخارج ســنگین عروسی باعث سلب آرامش 

و دور شدن از دستیابی به احساس آرامش در زندگی می شود. 
برخی مواقع تهیه و درخواســت جهیزیه های ســنگین توسط 
زوج های جوان عاملی برای ایجاد اختالفات خانوادگی در زندگی 
مشترک زوج ها محسوب می شــود. به گونه ای که خانواده های 
عروس و داماد برای تهیه جهیزیه های سنگین مجبور هستند 
هزینه های گزافی را پرداخت کرده و دچار مشکالت اقتصادی 
فراوانی شــده و همچنین فشــارهای روحی و روانی زیادی را 

تحمل کنند. 
کارشناسان امور اجتماعی و بســیاری از روانشناسان معتقدند 
امروزه رسم و رسوم تهیه جهیزیه نسبت به گذشته تفاوت های 
زیادی پیدا کرده و این مســئله برای زوج های جوان تبدیل به 

چشم و هم چشمی و بسیاری از معضالت دیگر شده است. 
تهیه و تــدارک جهیزیــه در گذشــته در حد فراهــم کردن 
ضروری ترین وســایل زندگی برای یک زوج جــوان به عنوان 
هدیه ای از ســوی خانواده دختر به منظور شکل گیری زندگی 
اولیه بود، اما امروز اکثر خانواده ها به جای آموزش مهارت های 

زندگی به فرزندان هنگام تشکیل زندگی مشترک به دنبال تهیه 
وسایل غیرضروری برای آنها هستند و خانواده ها معتقدند تهیه 
نکردن این کاالها به عنوان جهیزیه باعث خدشه دار شدن شأن 

خانوادگی دختر می شود. 
 معموال در هر جامعه، مطابق با ویژگی های فرهنگی آن جامعه 
یک مکانیزم  حمایتی به کار گرفته می شــد و در آن زمان برای 
حمایــت از زوج های جوان، این مســائل به صــورت عمودی 
و دســته جمعی شــکل می گرفت یعنی همه اقــوام و بزرگان 
مسئولیت هایی را به عهده می گرفتند و مقدمات ازدواج جوانان 
مانند اسباب و وسایل ضروری زندگی، شغل فرزند، تهیه مسکن 
و... را به عهده گرفته و فراهم می کردند. این مسائل زمانی صورت 
می گرفت که خانواده به صورت گسترده بوده است و افراد بعد 
از ازدواج با یکدیگر زندگی می کردنــد و از یک منبع درآمدی 
و اقتصادی بهره وری می کردنــد. جهیزیه در زندگی جوانان در 
حقیقت از یکســو یک مکانیزم حمایتی از نسل های گذشته به 
نسل جدید معرفی می شود، اما گسترش فرهنگ شهرنشینی 
و زندگی در دنیای مــدرن و با ورود افراد بــه زندگی مدرنیته، 
خانواده ها ویژگی های متفاوتی را پیدا کرده و نحوه زندگی تغییر 

پیدا کرده است. 
اولین و مهم ترین مسئله در تغییر و تحول شیوه تهیه جهیزیه، 
هسته ای شــدن خانواده ها عنوان می شود زیرا امروز اکثر افراد، 

زندگیشان به صورت مستقل شکل می گیرد.  

تحقیقات متعدد در این زمینه نشان می دهد که میان وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و ایجاد استرس برای افراد در تهیه وسایل 
زندگی به عنوان جهیزیه رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ همچنین 
از منابع دیگری که به زوج های جوان کمک می کند که در تهیه 
جهیزیه درست و منطقی عمل کنند داشتن اطالعات و آگاهی 

فردی است. 
داشتن آگاهی و دانش یکی از ارزشــمندترین منابع برای کنار 
آمدن با استرس تهیه جهیزیه در فرد است. برخی زوج ها در تهیه 
جهیزیه این گونه استدالل می کنند که بعد از تحصیل به اشتغال 
روی آورده و اندک اندک هزینه های جهیزیه را تامین کنند و آنها 
در طول این دوران یک مکانیزم دفاعی بالغ به نام پیشاپیش نگری 
را آموخته و نسبت به آینده شان از قبل فکر کرده و برای مواجه 
شدن با موقعیت های آینده خود را آماده می کنند و بسیاری از 
آنها از رقابت، چشم و هم چشمی و بلندپروازی ها دوری کرده و 
یا حداقل سعی می کنند این مســئله را تحت کنترل درآورده و 
از وارد آوردن اســترس غیرضروری و فشارهای روانی به خود و 

خانواده شان دوری کنند.  
همچنین در بســیاری از خانواده ها قاعده چشم و هم چشمی 
اجتماعی تبدیل به یک معضل برای خانواده ها شده در صورتی 
که وسایل زندگی نوعی ابزار برای راحت تر زندگی کردن جوانان 
به حساب می آید و این وســیله ها به عنوان یک پشتوانه مالی 
مطرح اســت که زوج های جوان در شرایطی مطلوب تر زندگی 
را آغاز کنند. اما امروز به دلیــل تغییر در تهیه جهیزیه برخی از 
خانواده ها مجبورند به خاطر اینکه امکان تهیه جهیزیه را در یک 
مقطع زمانی ندارند دختران خود را دیرتر به خانه بخت فرستاده و 
براین اساس ازدواج جوانان به تاخیر افتاده و همچنین سن ازدواج 
افزایش پیدا می کند. در جامعه دو گــروه از طبقات اجتماعی 
هستند که آنها در تهیه جهیزیه استرس و نگرانی هایی را تحمل 
نمی کنند و دچار معضالت و فشارهای روانی نیز نمی شوند. گروه 
اول افرادی هســتند که در طبقات اجتماعی باالتری از لحاظ 
اقتصادی زندگی کرده و این قشــر از افراد مسئله تهیه جهیزیه 
را معضل تلقی نمی کنند. همچنین در قشرهای سطح پائین و 
کم درآمد جامعه با توجه به زندگی مدرن امروز هنوز سادگی و 
ساده زیستی گذشته و دیدگاه های سابق در زندگی این قشر به 
چشم می خورد و رفتارهای ازدواج هنوز به شکل سنتی برگزار 
شده و با میزان کمی از وسایل زندگی به مسئله ازدواج نگریسته 
و آنها براساس معیارها و ارزش های سنت قدیم زندگی می کنند. 
بیشترین معضالت تهیه جهیزیه در قشر متوسط جامعه دیده 
می شود زیرا آنها از یک سو امکان و توانایی اقتصادی برای تهیه 
جهیزیه های گزاف را نداشته و از سوی دیگر در قید و بند امکانات 
یک زندگی مدرن هســتند و این قشــر از افراد، استرس های 
مضاعفی را متحمل می شوند. در واقع امروز، تهیه جهیزیه جوانان 
کارکردهای گذشته را از دســت داده و تبدیل به یک نوع رفتار 
ضدفرهنگی در بین افراد شده اســت.در دوران گذشته قاعده 
ازدواج بر این اســاس بود که فقط نیازهای اولیه زندگی تامین 
می شد، اما در جامعه کنونی مشکالت اجتماعی و روانی متعددی 

افراد را درگیر کرده است. 

هزینه های سرسام آور ازدواج؛

عرفی که خوشبختی را نشانه گرفته است
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مزایده
7/109 اجرای احکام حقوقی شعبه 6 نیابت اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960469 ج/6 له نادیه اســکندری و علیه رضا اورکی مبنی بر مطالبه 
مهریه در روز شنبه مورخه 96/7/22 ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیای شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک شهر خ مطهری جنب مسجد 
اعظم جنب قرض الحسنه الزهرا موبایل جهان همراه نزد حافظ اموال محمدرضا اورکی مراجعه 
و از اموال بازدید با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده 1- هدفون مارک nia مدل 
x1 نو 9 عدد مجموع قیمت پایه 2/520/000 ریال 2- گوشی موبایل nokia ) 4 عدد مدل 
o 130, 4 عدد مدل o 150و3 عدد s 105 نو( 11 عدد مجموع قیمت پایه 9/050/000 ریال 
3- گوشی تلفن رومیزی cfl چینی نو 5 عدد مجموع قیمت پایه 1/500/000 ریال 4- تلفن بی 
سیمی panasonic )3 عدد مدل 3611-1 عدد مدل 3711-1 عدد مدل نو 6811( 5 عدد 
مجموع قیمت پایه 5/160/000 ریال 5- تلویزیون lg, led 32 مدل lf 500 32 دست دوم در 
 canon -f167300 حد نو 1 عدد مجموع قیمت پایه 9/000/000 ریال 6- پرینتر سه کاره
کره ای مشکی مستعمل  1 عدد 2/800/000 ریال 7- گارد گوشی های موبایل سامسونگ و 
هوآوی - نو بر چسب ضد خش گوشی از هر کدام 50 عدد جمعا 100 عدد مجموع قیمت پایه 
7/500/000 ریال 8- هندزفری گوشی موبایل مارک سامسونگ S 6/7 و غیره نو 25 عدد 
مجموع قیمت پایه 2/500/000 ریال 9- شارژ مسافرتی موبایل سامسونگ و هوآوی - کابل 
usb و شارژ نو 13 عدد شارژ 7 عدد کابل مجموع قیمت پایه 1/710/000 ریال جمع کل چهل 
و یک میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال تمام )41/740/000/000 ریال(. شعبه ششم اجرای 

احکام حقوقی اصفهان. شماره م/الف 20620 
مزایده اموال منقول

7/110 اجرای احکام حقوقــی خانواده شــعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای 
در خصوص پرونده اجرایی کالســه 961050 ج/13 له آســیه خســروانی نظــری و علیه 
احمدرضا پورمیــری مبنی بر مطالبه مهریه در تاریخ پنج شــنبه 96/7/20 ســاعت 10:30  
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتــاق 15 جهت فروش اموال 
توقیفی که توســط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی 
مصون از تعــرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید طالبین خرید مــی توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلســه مزایده به نشــانی خ نبوی منش پارکینگ نصر مراجعه و از اموال بازدید و با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهــد گرفت و هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. لیســت خودرو مورد مزایده 1- ســواری پژو 206 
صندوق دار بشــماره انتظامــی 13-121 و 65 برنگ نوک مدادی مدل 1388 بدنه ســالم 
درب موتور از قســمت جلو خوردگی دارد رادیو پخش ندارد الســتیکها 70 درصد به قیمت 
 170/000/000 ریال ارزیابی شده است. شعبه 13 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان.

شماره م/الف 20622
ابالغ وقت رسیدگی

7/111  در خصوص پرونده کالسه 960066 خواهان علی مرادی غریبوند دادخواستی مبنی بر 
)نسخه ثانی پیوست( مطالبه به طرفیت علی محمد شهسواری تقدیم نموه است وقت رسیدگی 
مورخ 96/8/14 ســاعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان - کناگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورا 
شعبه 51 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود طی فیش بانکی به شماره 239185 
مبلغ 120/000 جهت نشر آگهی واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان 
وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه 
 را به این شــعبه اعالم نمایید. شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه(. 

شماره م/الف 19408

ابالغ وقت رسیدگی
7/112 در خصوص  پرونده کالسه 1180/95 خواهان بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی 
فیض آثار با وکالت مریم صادقی مبنی بر مطالبه به طرفیت هویک اراکلیان و مسعود موسی 
زاده تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز مورخه 96/8/13 ساعت 10 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب جراید منتشر خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی هشت بهشت شرقی از چهارراه پیروزی روبروی 
مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان شعبه شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شــعبه 52 شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره سه(. شماره م/الف 20598
ابالغ وقت رسیدگی

7/113 در خصوص پرونده کالســه 960516 خواهان محمد قناعتی دادخواســتی مبنی بر 
)نســخه ثانی( مطالبه به طرفیت رســول مصیبی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی مورخ 
96/8/13 ساعت 8:30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورای شعبه 
52 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود طی فیش بانکی به شماره 932715 مبلغ 
120/000 جهت نشر آگهی واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق 
ماده 73 آیین دادرســی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه 
 را به این شــعبه اعالم نمایید. شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه(. 

شماره م/الف 20585
ابالغ وقت رسیدگی

7/114 در خصوص پرونده کالســه 960827 خواهان رضوان فاتحی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت ایمان کریمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز مورخه 
96/9/13 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضــای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه 
واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرســه نیلی پور - جنب ساختمان 
صبا - پالک 57 - کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شــعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان. 

شماره م/الف 20607
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

7/115  شماره ابالغنامه: 9610106794200843 شماره پرونده: 9609986794200777 
شــماره بایگانی شــعبه: 960780 خواهان آقــای ابوالفضل کرمی ورنامخواســتی و خانم 
طیبه کرمی ورنامخواســتی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمد شفیعی سودرجانی 
به خواســته مطالبه خســارت مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609986794200777 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/9/13 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المــکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه به نشانی: اصفهان - چهارراه 
شیخ صدوق - چهارراه وکال - مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف مراجعه و 
ضمن عالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شهدای مدافع حرم(. شماره م/الف 20608
ابالغ وقت رسیدگی

7/116  شماره ابالغنامه: 9610106797200607 شماره پرونده: 9609986797200530 
شماره بایگانی شــعبه: 960530 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: فاطمه سادات محمدی 
فرزند: سیدمحمد به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/8/13 شنبه ساعت 15:30 
محل حضور: اصفهان - خ سجاد - خیابان آیت اله ارباب - روبروی مدرسه نیلی پور - جنب 
ســاختمان صبا - پالک 57 در خصوص دعوی علیرضا امیری به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک(. شماره م/الف 20570
ابالغ وقت رسیدگی

7/117  شماره ابالغنامه: 9610106797100654 شماره پرونده: 9609986797100446 
شماره بایگانی شعبه: 960446 خواهان آقای ســعید مختاری دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای مصطفی طهماســبی به خواســته مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره کالسه 
9609986797100446 شــعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 
یک( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/14 ساعت 17 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه به نشــانی: اصفهان - خیابان - خیابان آیت اله 
ارباب - روبروی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صب - پالک 57 مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

یک(. شماره م/الف 20635
ابالغ وقت رسیدگی

7/118  شماره ابالغنامه: 9610106797200620 شماره پرونده: 9609986797200522 
شماره بایگانی شعبه: 960522 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: امیر شیروانی فرزند سعید 
به نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/8/14 یکشنبه ساعت 15:30 محل حضور: 
اصفهان - خیابان سجاد - خیابان آیت اله ارباب - ربروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا - پالک 57 در خصوص دعوی مجتبی زراعتی شمس آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک(. شماره م/الف 20555
ابالغ وقت رسیدگی

7/21 در خصوص پرونده کالسه 243/96 ش 25 خواهان بختیار میرزایی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه 15/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت عذرا لطفی مقدم تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز مورخ 96/8/15 ســاعت 3:30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود. شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(. شماره م/الف 19469

ابالغ وقت رسیدگی
7/119 در خصوص پرونده کالسه 960544 خواهان حسن امینی دادخواستی مبنی بر )نسخه 
ثانی پیوست( مطالبه به طرفیت رقیه شومانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخ 96/8/15 
ساعت 8:30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان - کنارگذر 
اتوبان شهید خرازی حدفاصل آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره سه شورا شعبه 52 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. طی فیش بانکی به شماره مبلغ جهت نشر آگهی واریز 
شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. شعبه 52 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه(. شماره م/الف 20575
احضار متهم

7/120 شماره ابالغنامه: 9610100353003769 شماره پرونده: 9509980364801253 
شماره بایگانی شعبه: 951336  )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست( محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 951336 برای 
محمود معماری به اتهام ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/8/15 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه به نشانی: اصفهان - خیابان 
شریعتی - حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس حاضر گردد بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شعبه 104 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )104 جزایی سابق(. شماره م/الف 20674
ابالغ وقت رسیدگی

7/121 در خصوص پرونده کالســه 960763 خواهان عسگر ســیار قره لر با وکالت سعید 
داستانیان و مجید قضاوی دادخواستی  مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- محمدرضا عیدی 
وندی 2- محمود طالبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز مورخ 96/8/15 ساعت 
11:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان. شماره م/الف 20588
ابالغ وقت رسیدگی

7/122 در خصوص پرونده کالسه 960586 ش 6 خواهان محسن حافظ فرقان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی صادقیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز مورخه 
96/8/16 ساعت 11:30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 
57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک(. شماره م/الف 20614
احضار متهم

7/123 شماره ابالغنامه: 9610100353003814 شماره پرونده: 9609980359700254 
شــماره بایگانی شــعبه: 960594 )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت( محاکم 
کیفری دو دادگســتری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
960594 برای قدرت طاهــری به اتهام تهدید - توهین تقاضای کیفر نموده که رســیدگی 
به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1396/8/16 ســاعت 8:30 
صبح تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهــول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آئین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر 
در دادگاه به نشانی: اصفهان - خیابان شــریعتی - حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه 
پلیس حاضر گردد بدیهی اســت در صورت عــدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی 
 به عمل خواهــد آمد. شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )104 جزایی ســابق(. 

شماره م/الف 20673
ابالغ وقت رسیدگی

7/124 در خصوص پرونده کالسه 960468 خواهان عبدالحمید کالنی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه چک به طرفیت حمیدرضا شعاعی - سالم شیبه تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/8/16 ساعت 3:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره 
1 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 شورای حل 

اختالف )مجتمع شماره دو(. شماره م/الف 20578
ابالغ وقت رسیدگی

7/125 در خصوص پرونده کالسه 960385 خواهان شهناز رضائی حسین آبادی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی خودرو پراید به طرفیت علیرضا جهانبخش - فریبا مرادی 
مهماندوستی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز مورخ 96/8/15 ساعت 3:30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب مجتمع شــماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 شــورای حل اختالف )مجتمع شماره دو(. 

شماره م/الف 20605

اخطار اجرایی
7/57 به موجب رای شــماره 9609976793701481 تاریخ 96/3/2 حوزه 7 شــورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی جمشیدی 
فرزند عبدمحمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد و هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه دو فقره چک و مبلــغ یک میلیون و یکصد و هفت 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هریک از 
چکها 47/500/000 - 95/5/10 و 30/000/000 - 95/3/15 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان کوروش آذرشب فرزند تیمور به نشــانی اصفهان- خ امام خمینی - کوی شهید 
جعفری )45( پالک 14 و پرداخت نیم عشر حق اجرای ضمنا تامین خواسته شماره 1830 
مورخ 95/10/18  ارسال گردیده اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی 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 صریحا اعالم نماید. شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(. 

شماره م/الف 19468
اجرائیه

7/56 شماره اجرائیه: 9610420352200198 شماره پرونده: 9509980352200114 
شماره بایگانی شعبه: 950117  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970352200513 محکوم علیهم 1- احمد قاســمی میرآبادی 
2- علیرضا قاسمی فرزند احمد 3- کورش قاسمی میرآبادی 4- رضا قاسمی فرزند احمد 
همگی به نشانی مجهول المکان محکوم اند متضامنا به پرداخت مبلغ 745/879/501 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 23/334/385 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ 18/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ 37/293/975 
ریال در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای 
علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان - پل آذر - ابتدای خ توحید پ 3 با وکالت سمیه ثمین 
فر فرزند بایرامعلی به نشانی اصفهان - خ شیخ صدوق شمالی روبروی بانک ملت کوچه 
شهید فیاضی طبقه 2. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف مدت 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
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 هرنوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خــودداری 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 نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصب 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 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

شماره م/الف 19423
ابالغ رای

7/137 کالسه پرونده: 189/96 تاریخ رســیدگی: 94/6/28 خواهان: مریم آقاحسینی 

فرزند جمشــید به نشــانی: دهاقان بلوار انقالب داروخانه دامپزشکی دکتر سیدحسینی 
خوانده: سیدجالل خدامی فرزند سیدعلی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق تقدیم که پس از ثبت به کالسه فوق و انجام 
تشریفات قانونی شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا در خصوص دعوی مریم آقاحسینی 
فرزند جمشــید به طرفیت سیدجالل خدامی فرزند ســیدعلی به خواسته مطالبه وجه 2 
فقره چک به شــماره 474699 و 474700 عهده بانک سپه به مبلغ 40/000/000 ریال 
و خسارات دادرسی تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقر ار دین به میزان خواسته 
برعهده خوانده داشته و بقا اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است فلذا 
شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
198و515و519و522 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
خوانده را به پرداخت 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 780/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/7/10 لغایت 
زمان اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا 
و سپس بعد از بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه دهاقان می باشد. قاضی شورای حل 

اختالف - قاسمی نژاد. شماره م/الف 96/201
حصروراثت

7/101 خانم فاطمه زین العابدینی دارای شناسنامه شماره 5453 به شرح دادخواست به 
کالسه 96/479 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرنگیس رضائی بشناسنامه 19 در تاریخ 92/9/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیف اله زین العابدینی 
دهاقانی فرزنــد یداله به ش ش4816 متولــد 1312 صادر از دهاقان )همســرمتوفی( 
2- توران زین العابدینی فرزند ســیف اله به ش ش 79 متولــد 1339 صادره از دهاقان 
)دخترمتوفی( 3- ایران زین العابدینی فرزند سیف اله به ش ش 132 متولد 1341 صادره 
از دهاقان )دخترمتوفی( 4- فاطمه زین العابدینی فرزند سیف اله به ش ش 5453 متولد 
1353 صادره از دهاقان )دخترمتوفی( متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم شــورای حل اختالف دهاقان. شماره م/

الف 96/198
حصروراثت

7/99 آقای حســین نوروزی خوزانی دارای شناسنامه شــماره 93 به شرح دادخواست 
به کالســه 531/96 از این شورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حســن نوروزی خوزانی بشناســنامه 8527 در تاریخ 1391/4/13 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- بیگم احمدی خوزانی فرزند احمد ش ش 8649 )همســر( 2- حســین نوروزی 
خوزانی فرزند حســن ش ش93 )فرزنــد( 3- مصطفی نوروزی خوزانی فرزند حســن 
ش ش 36 )فرزند( 4- محتــرم نوروزی خوزانــی فرزند حســن ش ش 341 )فرزند( 
5- طلعت نوروزی خوزانی فرزند حســن ش ش 11285 )فرزند( 6- معصومه نوروزی 
خوزانی فرزند حســن ش ش 10559 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک مــاه به دادگاه تقدیــم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شــد. شــعبه 7 شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر. 

شماره م/الف 5051
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

7/141 نظر به اینکه خواهان ســعید رزاقی با وکالت محســن کمال آرانی  دادخواستی 
به خواســته مطالبه وجه بــه طرفیت امید شــفیع خــان و حامد عمارتــی  به مجتمع 
شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفــوی تقدیم که پس از 

ارجاع به شــعبه سوم به کالســه 3/104/96 ثبت و برای تاریخ پنج شــنبه 96/09/09 
ســاعت 9/30 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانــده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویــز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امــور مدنی مراتب به نامبــرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه 
دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلســه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند انتشــار این آگهی 
به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور شــورا تصمیــم مقتضی اتخاذ 
 خواهد شد. رییس شــورای حل اختالف شعبه ســوم آران و بیدگل - عباسعلی دهقان.  

شماره م/الف 5/2/96/447
حصر وراثت

7/140 آقای ماشااله غالمعلی پور آرانی دارای شناسنامه شماره 187 به شرح دادخواست 
به کالسه 3/561/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خانم آغا ساجدین بشناسنامه 614 در تاریخ 1396/04/27 اقامتگاه دایمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به اشرف غالمعلی پور 
آرانی فرزند رحمت اله به ش.ش 376 فرزند متوفی، احمد غالمعلی پور آرانی فرزند رحمت 
اله به ش.ش 458 فرزند متوفی، حســن غالمعلی پور آرانی فرزند رحمت اله به ش.ش 
140 فرزند متوفی، اعظم غالمعلی پور آرانی فرزند رحمت اله به ش.ش 305 فرزند متوفی، 
صدیقه غالمعلی پور آرانی فرزند رحمت اله به ش.ش 52 فرزند متوفی، مرتضی غالمعلی 
پور آرانی فرزند رحمت اله به ش.ش 163 فرزند متوفی، ماشااله غالمعلی پور آرانی فرزند 
رحمت اله به ش.ش 187 فرزند متوفی، مصطفی غالمعلی پور آرانی فرزند رحمت اله به 
ش.ش 362 فرزند متوفی، اقدس غالمعلی پور آرانی فرزند رحمت اله به ش.ش 558 فرزند 

متوفی، وراث قانونی مشار الیه می باشند والغیر.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت، یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رییس شعبه سوم حقوقی دادگاه 

حل اختالف آران و بیدگل. شماره م/الف 459 /5/2/96
حصر وراثت

7/139 آقای علی منعمیان دارای  شناســنامه شــماره  به شــرح دادخواست به کالسه 
586/96 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان طاهره خانم عصیری بیدگلی به شناسنامه 4827 در تاریخ 95/08/01 اقامتگاه 
دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به علی به 
شماره شناســنامه 252، ولی اله به شماره شناســنامه 202، فاطمه به شماره شناسنامه 
60، کبری به شماره شناســنامه 146، زهرا به شماره شناســنامه 150، جمیله به شماره 
شناسنامه 137، سکینه به شماره شناســنامه 6626، همگی منعمیان بیدگلی به عنوان 
فرزندان متوفی بــوده والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
 صادر خواهد شود. رییس شعبه دوم شــورای حل اختالف آران و بیدگل - عباس اربابی. 

شماره م/الف 5/2/96/464
حصروراثت

7/128 آقای حمید هوازاده جوآبادی دارای شناســنامه شماره 15 به شرح دادخواست به 
کالسه 519/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمحسین هوازاده جوآبادی بشناسنامه 14 در تاریخ 1380/1/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ماه بیگم 
هوازاده جوآبادی فرزند عبدالمحمد ش ش 48 )همسر( 2- اصغر هوازاده جوآبادی فرزند 
غالمحسین ش ش 1029 )فرزند( 3- مجید هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش ش 
1128 )فرزند( 4- حمید هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش ش 15 )فرزند( 5- ایران 
هوازاده جوآبادی فرزند غالمحســین ش ش 1028 )فرزند( 6- مهناز هوازاده جوآبادی 
فرزند غالمحسین ش ش 63 )فرزند( 7- زهرا هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش 
ش 1596 )فرزند( 8- زهرا هوازاده جوآبادی فرزند غالمحســین ش ش 2741 )فرزند( 
9- فاطمه هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش ش 1699 )فرزند( 10- مهدی هوازاده 

جوآبادی فرزند غالمحســین ش ش 11244 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
 دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. شــعبه 7 شــورای حل اختالف شهرستان خمینی

 شهر. شماره م/الف 5058
حصروراثت

7/129 آقای حمید هوازاده جوآبادی دارای شناســنامه شماره 15 به شرح دادخواست به 
کالسه 520/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ماه بیگم هوازاده جوآبادی بشناسنامه 48 در تاریخ 1386/7/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مجید هوازاده 
جوآبادی فرزند غالمحســین ش ش 1128 )فرزند( 2- اصغر هــوازاده جوآبادی فرزند 
غالمحسین ش ش 1029 )فرزند( 3- حمید هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش ش 
15 )فرزند( 4- مهناز هوازاده جوآبادی فرزند غالمحســین ش ش 63 )فرزند( 5- زهرا 
هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش ش 1596 )فرزند( 6- زهرا هوازاده جوآبادی فرزند 
غالمحسین ش ش 2741 )فرزند( 7- فاطمه هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش ش 
1699 )فرزند( 8- ایران هوازاده جوآبادی فرزند غالمحســین ش ش 1028 )فرزند( 9- 
مهدی هوازاده جوآبادی فرزند غالمحسین ش ش 11244 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
 دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر. 

شماره م/الف 5059
ابالغ وقت رسیدگی

7/133 مرجع رســیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به 
نشانی: خمینی شهر - بلوار پاســداران - روبروی کوی مهســتان - مجتمع شوراهای 
حل اختــالف اصفهان کالســه پرونــده: وقت رســیدگی: ســاعت 10 صبــح روز 
دوشــنبه مورخه 1396/9/1 مشــخصات خواهان: حمیــد داورپناه فرزند ســلیمان به 
 نشــانی: خمینی شــهر - خ پاســداران - پالک 332 مشــخصات خوانده: غالمرضا
 باقرزاده فرزند قاسم خواســته و بهای آن: یکصد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات 
دادرســی قانونی. دالیل خواهان: چک شــماره 406679-96/2/10 بانک مســکن. 
گردشــکار: خواهان خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانــون آئین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امــور مدنی نموده 
اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم 
 را دریافت نمــوده و در وقت مقــرر جهت رســیدگی حاضر گردد. شــعبه 12 حقوقی
یــک(. شــماره  )مجتمــع  شــهر  خمینــی  اختــالف  حــل  شــورای    

شماره م/الف 5067
تبصره 1 ماده 105

7/134 شــماره: 960705841448583 تاریخ: 96/7/3 براســاس تقاضای خانم طیبه 
مجیری خوزانــی فرزند قدمعلی مالک مبنی بــر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی بیســت حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 110/107 واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت 
اصفهان که طبق سوابق متعلق اســت به خانم کوکب مفیدی خوزانی فرزند رمضانعلی 
که فاقد نشــانی اســت که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئیــن نامه قانون 
ثبت کارشناسی رسمی دادگســتری ملک مذکور فاقد اعیانی ســت لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه فوق الذکــر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا 
چنانچه به نظر کارشــناس رسمی دادگســتری معترض می باشــد و یا چنانچه مدعی 
تضییع حقی اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی بــه مراجع صالحه 
قضائــی مراجعه و گواهی طــرح دعوی را به اداره مذکور تســلیم نماید بدیهی اســت 
در صورت عدم ارائــه گواهی طرح دعوی ســند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء بهاء 
 ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شــد. ثبت اســناد و امالک خمینی شهر - یزدانی. 

شماره م/الف 5073
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رقابت دوندگان جانباز و معلول کارگر در مسابقات کشوری
همزمان با هفته پارالمپیک نخستین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جانبازان و معلوالن کشور 
در دو بخش آقایان و بانوان در مســافت های 5000 متر آقایان و 1500 متر بانوان اواخر مهر برگزار 

می  شود.

اخبار

در شــرایطی که طی مقطعی ســه نماینده اصفهان برای حضور 
در لیگ برتــر والیبال اعــام آمادگی کرده 
بودند، معلوم نیست در فصل جدید 
ایــن رقابت هــا، از نصف جهان 
تیمی حضور داشــته باشد یا 
خیر؟ باتوجه بــه اینکه طی 
فصل های گذشته، اصفهان 
نماینده ای در این مسابقات 
نداشته، وضعیت تیم استان 
از اهمیــت باالیــی برخوردار 
اســت اما به نظر نمی رسد برای 
فصل جدید نیز زمینه شــرکت 
یک تیم از اصفهان فراهم شــود.تیم رعد پدافند در فصل گذشته 
ســهمیه حضور در لیگ برتر را به دســت آورد و بــا وجودی که 
نام این تیم در جمــع تیم های حاضر در لیگ قــرار دارد، معلوم 
 نیست مســئوالن این تیم، امکان تیم داری در لیگ برتر را داشته

 باشند.

 شانس حداقلی والیبال اصفهان 
برای حضور در لیگ برتر

مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری اصفهان گفت: 150 دوره 
آموزشی ورزش شــهروندی در فصول 
پاییز و زمستان در اصفهان برگزار 

می شود.
علــی قاســمی افــزود: این 
طرح ها قرار است با محوریت 
مناطق 15 گانه شهرداری و 
همچنین آموزش و پرورش 
اصفهان در اماکن ورزشــی 
44 گانه شــهرداری، محات و 
همچنین مراکز آموزشــی اجرا 

شود. 
وی با اشــاره به اینکه محوریت این دوره ها، دانش افزایی ورزش 
اســت، ادامه داد: مباحث تغذیه در ورزش، ارتقــای مهارت ها، 
مقوله های ذهنی و روانی در ورزش و ارتقای ســامت جسمانی 
و روحــی، از جمله اصلی تریــن موضوع هایی اســت که در این 
دوره های آموزشــی مورد توجه قرار خواهــد گرفت. مدیرعامل 
ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان، هزینــه تقریبــی این 
طرح هــا را 150 میلیون تومان اعام کرد. قاســمی تصریح کرد: 
با توجه به شــروع ســال تحصیلی و تغییر زمــان اوقات فراغت 
شــهروندان، سعی شــده که ســایر برنامه های ورزشــی مانند 
 مســابقه ها و جشــنواره ها، روزهــای پنجشــنبه و جمعه اجرا 

شود.

در نیمه دوم امسال؛

150دوره آموزشی ورزش شهروندی 
در اصفهان برگزار می شود

لیگ ستارگان قطر در حالی از فردا وارد هفته سوم خود می شود 
که عملکرد خوب لژیونرهــای ایرانی در 
هفته گذشــته، جذابیت این رقابت 
هــا را افزایش داد. هفته ســوم 
رقابت های لیگ ستارگان قطر 
در حالی از فردا تا شنبه هفته 
آینده برگزار می شــود که سه 
لژیونر ایرانی حاضر در این فصل 
از رقابت ها، بعد از درخشش در 
بازی قبلی انگیزه های زیادی برای 
ادامه روزهای خــوب خود در این 

فصل دارند.
الخور با سروش رفیعی ستاره ایرانی خود که با به ثمررساندن یکی 
از گل های این تیم مقابل االهلــی در تیم منتخب هفته دوم قطر 
قرار گرفت، به مصاف الخریطیات خواهد رفت؛ ضمن اینکه السد 
هم با پورعلی گنجی مقابل الغرافه، یکی از حساس ترین بازی های 

هفته را برگزار می کند.
 القطر با کاپیتان ایرانی خود محمد طیبــی، بعد از برتری مقابل 
المرخیه، این بار میهمان العربی خواهد بــود و گابریل کالدرون 
امیدوار اســت با رهبری مدافع ایرانی خود بتوانــد از این آزمون 
 هم با ســربلندی خارج شــود و به جایــگاه بهتــری در جدول

 برسد.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی، به درخشش زهرا یزدانی دختر 
18 ساله ایرانی در بازی های داخل سالن 

آسیا اشاره کرد.
اتحادیه جهانی کشــتی در این 
گــزارش چنین آورده اســت: 
مســابقات کشــتی سنتی، 
پهلوانی بــا کمربند پنجمین 
دوره بازی های داخل سالن و 
هنرهای رزمی آســیا در عشق 
آباد ترکمنســتان به پایان رسید 
که کشور میزبان صاحب بیشترین 
مدال های طا شد. در کشــتی های سنتی 
)ترکمن گورش( ترکمنستان 23 مدال از 26 مدال طای ممکن 
را به دست آورد و ازبکستان و مغولستان به ترتیب دو و یک مدال 
 طا گرفتند تا تنها کشورهایی باشند که بجز میزبان به قهرمانی 

رسیدند.
مســابقات کشــتی  پهلوانــی نیز در ســه وزن برگزار شــد که 
همه مدال های طا نصیب ایرانی ها شــد. زهــرا یزدانی در این 
 رقابت ها تنها مدال طای ایران در کشــتی با کمربند را بر گردن

 آویخت.

با لژیونرهای ایرانی در هفته سوم 
لیگ ستارگان

ایرانی ها، همه مدال های طالی 
کشتی پهلوانی را کسب کردند

بازیکن ملی پوش اصفهانی سافت بال گفت: مسئوالن استان اصفهان 
نشسته اند و مرگ این رشته را تماشا می کنند و حتی حاضر نیستند 

به نامه های ما پاسخ دهند.
فاطمه شهریاری درخصوص وضعیت سافت 
بال اســتان اصفهان، اظهار کرد: به دلیل 
عدم رســیدگی مســئوالن به این رشته، 
سافت بال اســتان در حال تعطیل شدن 
است. استانی که نزدیک به 100 بازیکن 
در تمام رده های ســنی داشت و یکی از 
قطب های مهم این ورزش در کشــور 
بود، اکنون زمینی برای تمرین ندارد و 
این موضوع باعث تعطیلی سافت بال 

اصفهان شده است.
وی با اشــاره به نبود اسپانسر و عدم 
حمایت مالی از طرف هیئت افزود: 

هیئت نیز کمکی در این زمینه نمی کند. مدام 
به صورت کتبی و شــفاهی مطالباتمان را با مسئوالن هیئت مطرح 
می کنیم؛ اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ایم. نه زمین برای تمرین 
در اختیارمان قرار می دهند و نه حتی به روی خودشان می آورند که 

این رشته در اصفهان درحال فعالیت است.

بازیکن اصفهانی سافت بال گفت: این رشــته تاکنون با هزینه هایی 
که مسئول کمیته سافت بال از جیب خودش می پردازد، سرپا مانده 
است، اما با کم لطفی های مسئوالن این رشــته پس از 13 سال در 

اصفهان در حال مرگ است. 
پس از 13 ســال که زمین مشــتاق را گرفتند 
در زمین هــای خاکــی اطراف 
اصفهان تمریــن می کردیم که 
پس از به وجود آمدن مشــکات 
امنیتی تصمیــم گرفتیم که افراد 
تیم را بیرون از شــهر نبریم و پس 
از آن هیئــت زمیــن خوراســگان 
را در اختیارمــان قــرار داد تا درآن 

تمرین کنیم.
شــهریاری با بیان اینکه مســئوالن 
نشســته اند و مرگ این رشته را تماشا 
می کنند، افزود: یک جــای کار هیئت 
و فدراسیون ســافت بال و اداره ورزش 
و جوانان می لنگد که تاش های زیر دســتان برای دریافت پاســخ 
 به مطالباتشان را نادیده می گیرند. گوش شــنوا در این فدراسیون 

کم است.

بازیکن ملی پوش اصفهانی سافت بال:

طعنه بلژیکی ها به رضاییان و المبورگینی اشمسئوالن استانی نشسته اند و مرگ سافت بال را تماشا می کنند
یک سایت بلژیکی نوشت:  اوستنده در 8 هفته لیگ هنوز پیروز نشده؛ با این حال رامین رضاییان به 
بهانه پیروزی در جام حذفی، مقابل تیم دسته پایین تر در حال جشن گرفتن با المبورگینی آونتادور 

نقره ای خود است.

نقل قول روز

هافبک دفاعی پرسپولیس، از سوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نقره داغ شد.

 )AFC( کمیته انضباطی کنفدراســیون فوتبال آســیا
تازه ترین آرای انضباطی را منتشر کرد که بر این اساس 
کمال کامیابی نیا، هافبک پرسپولیس، به خاطر حرکت 
خشن خود در بازی با االهلی عربستان، با جریمه نقدی 

3 هزار دالر آمریکا مواجه شد.
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فیفا با ارسال نامه ای، از حضور مرتضی محصص در مسابقات 
جام جهانی زیر 17 سال هند خبر داد.

رقابت های جام جهانی زیر 17 سال، از 14 مهر لغایت 6 آبان 
ماه در هند برگزار می شود. به همین منظور فدراسیون جهانی 
فوتبال از مرتضــی محصص، رییس کمیته فنی و توســعه 
فوتبال دعوت کرد تا در این مســابقات به عنوان عضو گروه 

مطالعات فنی حضور یابد.

بازیکن ســابق فجرسپاســی، ذوب آهن و تراکتورسازی تبریز، 
بازیگر شد.

فرشــید طالبی که به نظــر می رســد دیگر از دنیــای فوتبال 
خداحافظی کرده است، به تازگی بازی کوتاه خود در سریال نفس 
را که این شب ها از شبکه سوم سیما پخش می شود، به پایان برده 
است. فوتبالیست سابق تیم ملی، در این سریال تلویزیونی نقش 

یک متخصص ماهر مغز و اعصاب را بر عهده دارد.

محصص به هند می رودفرشید طالبی، فوق تخصص مغز و اعصاب شد AFC کامیابی نیا را نقره داغ کرد

منهای فوتبال

رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان:

بودجه  مناسب برای بهبود 
شرایط دو و میدانی اصفهان

رییس هیئت دو و میدانی اصفهان بــا بیان اینکه این 
هیئت به بودجه  مناســب برای بهبود شرایط احتیاج 
دارد گفت: در 6 ماه گذشــته و با امضای تفاهم  نامه ای 
امیدواریم ســهم کامل اعتبــارات را دریافت کرده و 

برنامه های هیئت را با خیال آسوده تری انجام دهیم.
عبدالرســول یــزدی زاده درباره برگزاری مســابقات 
برترین  های نونهاالن به میزبانی اســتان کرمان اظهار 
داشت: در بخش دختران، استان اصفهان از 4 سهمیه 
خود، موفق به کسب یک عنوان شــد و یک ورزشکار 
دیگر نیز به گروه 8 نفره راه پیدا کرد؛ در بخش پسران 
نیز از 3 ورزشــکار اصفهانی 2 نفر به مقام دوم دســت 

یافتند.
رییس هیئت دو و میدانی اصفهان با اشاره به برگزاری 
لیگ امید گفت: دختران اصفهان در لیگ برترین های 
امید، نوجوانان و جوانان عملکرد بســیار خوبی داشته 
و موفق به کســب مقام های دوم و سوم شدند. در لیگ 
بانوان نیز صبا بتــن به عنوان نماینــده اصفهان در 2 
مرحله از این رقابت ها حضور داشت و موفق به کسب 2 

عنوان دوم و سوم شد.
رییس هیئــت دو و میدانی اســتان اصفهــان درباره 
برگزاری لیگ پســران بیان کرد: در بخش پسران نیز 
اصفهان با حمایت باشــگاه ذوب آهن، به این مسابقات 
اعزام می شود و ورزشــکاران این تیم از آمادگی بسیار 
خوبی برخوردارند، خوشــبختانه این هیئت در زمینه 

تیم های پایه در وضعیت مناسبی به سر می برد.
رییس هیئت دو و میدانی اصفهان درباره وضعیت سایر 
بازیکنان اصفهانی خاطرنشــان کرد: بازیکنان جوان و 
بزرگسال اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار دارند و اغلب 
ورزشکاران دونده استقامت، درحال حاضر خود را برای 
شرکت در مســابقات صخره نوردی در آبان، آذر و دی 

ماه آماده می کنند.

قاب روز

افشاگری باقری معتمد بعد از شکایت علیه پوالدگر؛

تکـواندوکار ایرانی زیر پرچم 

آذربـایـجـان؟
نایب قهرمان المپیک 2012، بعد از 3 سال دوری از تیم ملی، از دالیل اصلی اختاف خود 

با رییس فدراسیون تکواندو پرده برداشت.
محمد باقری معتمد که در المپیک 2012 توانســت به عنــوان یکی از 2 نماینده 
تکواندوی ایران به مدال نقره دست پیدا کند، چند سالی است که به دلیل اختاف با 
رییس فدراسیون تکواندو، از تیم ملی دور مانده است. او مدتی با تیم ملی آذربایجان 
که هدایتش را رضا مهماندوست برعهده دارد، تمرین کرد؛ اما با ایرادی که فدراسیون 
جهانی از نظر قانونی به حضورش در این تیم گرفت، نتوانست برای آنها به میدان برود. 

حاال بعد از چند سال محمد باقری معتمد از پرونده شکایت خود از سیدمحمد پوالدگر 
پرده برداشته و صحبت هایی را مطرح کرده که قابل تامل است.

1۸ ماه قبل، از پوالدگر شکایت کردم  
تقریبا یک سال و نیم قبل بود که از پوالدگر در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه 

شکایت کردم. دلیلش هم این بود که بین ســال های 2014 تا 2016 به من از سوی کمیته 
بین المللی المپیک بورسیه تعلق گرفته؛ اما در فدراسیون کسی این مسئله را به من خبر نداده است. من 
ازطریق مکاتبه مستقیم با IOC این موضوع را متوجه شدم. پرونده ما همچنان باز بوده و قرار است 

در دادگاه به آن رسیدگی شود. 
پول مرا بدون اطالعم گرفتند  

فدراسیون تکواندو پول هایی که به من تعلق داشته را گرفته است. به عنوان کمک هزینه 16 هزار دالر 
ازسوی کمیته بین المللی المپیک به من تعلق گرفته که توسط فدراسیون دریافت شده است؛ درحالی 
که باید به من پرداخت می شد. برای پیگیری شکایتم یک ســال و نیم است که به دادگاه می روم و دیگر 

خسته شدم. 
۳0 هزار دالر از پوالدگر می خواهم  

حرف من این است که چرا باید حق مرا بخورند؟ هیچ پاداشی بعد از گرفتن نقره المپیک به من ندادند. در 
کل فکر می کنم حدود 30 هزار دالر از پوالدگر طلــب دارم. من گفتم این پول را به من بدهید، بعد از آن 
دیگر کاری با شما ندارم. پوالدگر هم گفت 10 هزار دالر می دهم که من قبول نکردم؛ چون این پول حق 

خودم بوده است. 
وقتی رای ندادم،  اختالفمان باال گرفت  

من در مجمع انتخاباتی دوره قبلی ریاست فدراســیون، به عنوان نماینده ورزشکاران حضور داشتم و به 
پوالدگر رای ندادم. وقتی این اتفاق رخ داد، اختاف بین ما زیاد شد و دیگر من نتوانستم برای تیم ملی بازی 

کنم. االن هم چند سالی است که از تیم ملی دور هستم و دیگر فکر نمی کنم بتوانم با این شرایط برگردم.
احتماال به کشور دیگری می روم  

طبق قوانین فدراسیون جهانی، یک تکواندوکار اگر بخواهد برای کشور دیگری مسابقه دهد، باید 3 سال از 
آخرین مسابقه اش برای کشور اولیه گذشته باشد. من در ماه اسفند می توانم برای کشورهای دیگر بازی کنم. 
البته یک دوره به لطف مهماندوست با آذربایجان تمرین نکردم؛ اما هنوز تصمیم نگرفته ام برای این تیم بازی 

کنم. البته شاید هم تصمیم بگیرم دیگر در میادین نباشم.

 حمله »گوچی«

 به سیاست های 

ترامپ

مهاجم ایرانی تیـم فوتبال هیرنویـن، از سیاسـت های رییس جمهور 
آمریکا انتقـاد کرد.

رضا قوچان نـژاد در گفت وگویی کوتاه که در سـایت سـاکرنیوز هلند 
منتشـر شـده، در خصوص بحـث صـدور ویـزای آمریـکا و همچنین 

سیاسـت های دونالـد ترامـپ صحبت کرده اسـت.
قوچان نژاد کـه خانواده اش در آمریکا هسـتند در ایـن خصوص گفت: 
همسـرم گذرنامـه آمریکایـی دارد و خـود من هـم گذرنامـه هلندی 
دارم، امـا گذرنامـه ایرانـی هـم داریم؛ بـه همیـن دلیـل نمی توانیم 
به آمریـکا سـفر کنیم و ایـن دیوانـه کننده اسـت کـه به دلیـل این 

قوانیـن نمی توانـم خانـواده ام را ببینم.
وی ادامـه داد: یک سـال پیـش بـه سـفارتخانه ای مراجعه کـردم تا 
برای سـفر به آمریکا ویـزا بگیـرم. فکر می کـردم در مـدت دو هفته 
پاسـخی دریافـت کنـم، اما یـک سـال گذشـت و پاسـخی نگرفتم. 
بعـد از آن بـا یـک روزنامـه هلنـدی مصاحبـه و از ایـن سیاسـت ها 
شـکایت کردم . گفتم که سیاسـت دونالـد ترامپ باعث شـده نتوانم 
خانـواده ام را در آمریـکا ببینم و ایـن برای مـن دیوانه کننده اسـت. 
جالب اسـت که سـه روز بعـد از ایـن مصاحبه، ویـزای من صادر شـد 

و حـاال می توانم بـه آنجـا بروم.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2247 | September 27,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2247 | چهارشنبه 5 مهر 1396 | 6 محرم 1439

پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی  بوستان شهید خزایی
عبدالرسول امامی، مدیر منطقه۱۰شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی بوستان 
شهید خزایی ۸۰ درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: این پروژه با اعتبار۳ میلیارد ریال ظرف 

یک ماه آینده تکمیل می شود.

خبر

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اظهار کرد: برآورد قیمت شرکت های اماراتی برای ساخت سقف 
و پوسته این پروژه، متری یک میلیون تومان بوده که با تکیه بر توانمندی های داخلی متری ۴۵۰هزار تومان این مهم اجرا 
شد.مهدی احمدی مهر ادامه داد: ساختمان مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای به گونه ای طراحی شده که 
گویای عبارت معروف »اصفهان، نصف جهان« است، چرا که شکل نیم کره بودن آن نماد »نصف جهان« بوده و در ساختمان 
آن نیز همانند سقف داخلی اش که نقش سقف مسجد شیخ لطف ا...است، 

معماری خاص اصفهان لحاظ شده.
وی با اشــاره به اینکه مجموع مســاحت این پروژه ۱۰۰ هزارمتر است، 
پیشرفت آن را ۶۶ درصد اعالم کرد و گفت: ۱۶ پروژه در زیرمجموعه مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای در حال اجراست. مدیرپروژه مرکز 
همایش های بیــن المللی امام خامنه ای عنوان کرد: نمای ســاختمانی 
این مکان، به صورت مدور در ۶ طبقه و نمای سالن اصلی این مجموعه از 
پانل های GFRC و برای اولین بار در کشور اجرا شده است؛ در همین راستا 
این پروژه موفق به دریافت ۳ لوح تقدیر برای سازه اصلی، سقف و رعایت 
موارد ایمنی شده که نشانگر کیفیت باالی ساخت آن است. وی تاکید کرد: 
متاسفانه به دلیل مشکالت مالی و نبود حمایت های دولتی، تکمیل این پروژه به تاخیر افتاد و این درحالی است که قول و 

قرارهایی از سوی دولت برای تامین اعتبارات داده شد ولی تاکنون اعتباری به این طرح تخصیص نیافته است.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان اظهارکرد: برای اینکه شهر محیطی امن و ســالم برای زندگی باشد، شهرداری و 
شهروندان حقوق متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. مسعود حیدری اصلی ترین حق شهروندان را حفظ سالمت زندگی آنها 
دانست و افزود: یک شهر سالم، شهری عاری از میکروب، زباله و حشرات موذی است تا سالمت شهروندان تهدید نشود 
اما یکی دیگر از نیازهای شهروندان وجود مراکز تفریحی، فرهنگی و ورزشی است که در حفظ آرامش روحی شهروندان 

بسیار تاثیرگذار است. مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری 
در مقابل شهروندان وظایفی بر عهده دارد که عمده این وظایف در ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها ذکر شده است.وی با بیان اینکه شهرداری درصدد است 
که هیچ حق و حقوقی از شهروندان ضایع نشود، اظهارکرد: مهم ترین تکالیف 
شــهرداری ها، ایجاد خیابان، معابر، میدان ها و تنظیف آنها، رفع سدمعبر 
عمومی، اتخاذ تدابیر موثر برای جلوگیری از وقوع سیل و آتش سوزی و وارد 
شدن خسارت به شهروندان است. حیدری اضافه کرد: چنانچه ساختمانی 
فرسوده باشد، شهرداری موظف است به مالک آن برای تخریب و بازسازی بنا 
اخطار دهد و چنانچه مالک توجهی نکرد، خود شهرداری از ساختمان رفع 
خطر می کند. وی یادآور شد: شهروندان نیز در مقابل شهر تکالیفی را برعهده 

دارند که باید انجام دهند و چنانچه در این رابطه ســوالی در ذهن داشته باشند، می توانند با شماره تلفن ۳۲۲۴۰۱۵۳ 
تماس گرفته و موارد مدنظر خود را مطرح کنند.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان:

حفظ سالمت زندگی شهروندان، اصلی ترین حق آنهاست
مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه  ای خبر داد:

پیشرفت 66درصدی مرکز همایش های بین المللی

با مسئوالن

نماینده مردم اصفهان درمجلس خبرداد:

اختصاص 1/3 میلیارد یورو به 
قطارسریع السیر تهران- اصفهان

نماینده مردم اصفهان درمجلس شــورای اســالمی 
درخصــوص وضعیــت راه هــای ارتباطــی اصفهان 
اظهارداشت: قطارسریع الســیر تهران- اصفهان از دو 
مرحله تهران- قم و اصفهان- قم تشکیل شده است که 
با تغییراتی که درخصوص کاربر و پیمانکار این پروژه 
صورت گرفت و چینی ها به میــدان کار آمدند، حدود 
۱/۳میلیارد یورو به این پروژه اختصاص یافت که یکی 
از اتفاقات رخ داده در این پروژه »تغییر روســازی« در 

فاز اصفهان توسط چینی ها بوده است.
 حجت االســالم احمــد ســالک بــا بیــان اینکــه 
 ۲۰ درصــد از مرحلــه تهــران- قــم اجرایی شــده
  اســت، افــزود: زیرســاخت های مرحلــه اصفهان

 ۶۰ درصد پیشرفت قابل توجه داشته و تجهیز کارگاهی 
و تغییرات ایســتگاهی در این خصوص صورت گرفته 
اســت، برخی از این ایســتگاه ها خارج از شهر بوده و 
دسترســی به مرکز شــهر زمان بر بود کــه این تغییر 
ایستگاه ها روند اجرای پروژه را ُکند کرد، در این راستا 
باید گفت تغییر کاربری ایستگاه ها به منظور ساماندهی 
و رفاه حال مردم و دسترسی به شهرها صورت گرفته 

است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس:

اصفهان، میزبان پیکر شهید 
حججی می شود

مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
اســتان اظهار کرد: پیکر مطهر شهید محسن حججی 
پیش از انتقال به شهرســتان نجف آباد، وارد اصفهان 

خواهد شد.
سردار مجتبی شیروانیان گفت: برنامه استقبال از پیکر 

شهید محسن حججی در اصفهان برگزار خواهد شد.
گفتنی است با اعالم ستاد استقبال از شهید حججی در 
اصفهان قرار است مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید 
مدافع حرم اهل بیت)ع(، شهید محسن حججی، امروز 
از ســاعت ۱۶:۳۰در میدان امام خمینی)ره( اصفهان 
)که پیش از این اعالم شــده بود در گلســتان شهدا( 
برگزار و ســپس مراسم تشــییع و تدفین پیکر مطهر 
ایشان، فردا ســاعت ۸ صبح در میدان بسیج نجف آباد 

برگزار شود.

رییس اتاق بازرگانی خبرداد:

تقدیر از ٨٠  ایثارگر و خانواده های 
شهدای استان اصفهان

با حضور سرتیپ پاسدار حسین دهقان، مشاور فرماندهی کل قوا در 
حوزه صنایع دفاعی و وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اصفهان برگزار می شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان در این رابطه گفت: این مراسم به میزبانی این 
اتاق با حضور سرداران، رزمندگان، ایثارگران و خانواده های شهدای 
دفاع مقدس و مدافع حرم و جمعی از مسئوالن لشکری و اجرایی، 
امشب بعد از نماز مغرب و عشا، در سالن همایش های بین المللی 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.
وی ادامه داد: در این مراســم ۸۰ نفر از ایثارگــران و خانواده های 
 شــهدای اســتان اصفهان با حضور اســتاندار اصفهــان تقدیر 

می شوند.

معاونت شهرسازی شهرداری خبرداد:

مناسب سازی3۵ درصدی محور 
پیاده روها 

معاونت شهرسازی شــهرداری اصفهان در برنامه »اینجا اصفهان« 
گفـت:یکی از اهداف مهم شهرداری، مناسب سازی سطح شهر برای 

تسهیل عبور و مرور جانبازان و معلوالن است.
علیرضا ابراهیمیان با اشــاره به اینکه البته مناسب سازی مختص 
معلوالن نیست و همه اقشار به مناسب سازی سطح شهر نیاز دارند، 
افزود: مناسب سازی سطح شهر، عالوه بر تردد روان معلوالن، برای 
تسهیل در رفت و آمد ســالمندان، جانبازان و افراد کم توان انجام 

می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه معابر سطح شهر بر اساس اولویت بندی 
مناسب سازی می شود، ادامه داد: پس از اولویت بندی معابر برای 
مناسب سازی و تخصیص بودجه، طراحی پروژه در دست اجرا قرار 

می گیرد.
مشاور مناسب سازی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در سال 
جاری ۷۰ پروژه مناسب سازی می شود، خاطرنشان کرد: در سال 
جاری۴۴ پروژه پیاده روسازی،  ۱۳ بوستان و ۱۳ ساختمان وابسته 
به شهرداری، با اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان برای تردد معلوالن 

و جانبازان مناسب سازی می شود.
ابراهیمیان با اشاره به اینکه بودجه مناســب سازی هرساله رشد 
خوبی داشته و بودجه امســال نیز ۵۰ درصد رشــد داشته است، 
خاطرنشان کرد: بودجه مناسب ســازی سال جاری با توجه به نیاز 
معلوالن در سطح شهر و نگاه مثبت شهرداری به این مقوله افزایش 

یافته است.
وی با بیان اینکــه در پیاده روها کف فرش هــای مخصوصی برای 
هدایت نابینایان اجرا شده اســت، افزود: همچنین برای ناشنوایان 
از پیام های دیداری استفاده می شــود؛ به طور مثال در اتوبوس ها 

پیام های صوتی برای افراد ناشنوا به نمایش گذاشته می شود.
مشاور مناسب سازی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه 
۳۵درصد از محور پیاده روهای شــهر اصفهان مناسب سازی شده 
است، گفت: طرح جامع پیاده رو سازی شهرداری اصفهان  بر اساس 

مقاطع عرضی مختلف و طرح تفصیلی شهر تدوین شده است.
ابراهیمیــان افــزود: مهم ترین مســئله در تدوین طــرح جامع 
پیاده مداری، رعایت مناسب سازی، سیاست حفظ تراز و همسطحی 

پیاده روها در تقاطع ها با معابر فرعی است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۱۲ مفصــل ترافیکی مانند چهارراه ها، 
تقاطع ها و سه راه های مهم شناسایی شده است، ادامه داد: تاکنون 
۸۰ چهارراه شهر، همسطح سازی، ایمن سازی و مناسب سازی شده 
است. مشاور مناسب سازی شهرداری گفت: امیدواریم تا پایان سال 
آینده با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، 

تمام چهارراه های شهر مناسب سازی شود.

قــدرت ا... نــوروزی با اشــاره به اینکــه در ایــران جنگ 
دارای دو بعد اســت که یک بعــد آن دفاع از کشــور و بعد 
دیگر دفــاع از عقیده بود، افزود: ایثارگران برای این کشــور 
عزیزنــد و ارزش هــای واالیی دارنــد و باید بــرای حفظ 
 دســتاوردهای این کشــور، همواره در کنار مسئوالن قرار 

داشته باشند. 
شــهردار منتخب اصفهان تصریح کرد: کار شــهرداری در 
اصفهان کار ســنگینی اســت که باید با کمک ایثارگران و 
حمایت های گروه های مختلف و با تکیه بر یک جریان قوی 
پیش برود تا بتوان بر مشــکالت غلبه کرد؛ به همین منظور 
ما از ایده های نو اســتقبال می کنیم و دست آنهایی که در 
بخش سرمایه گذاری کمک کنند را می فشاریم. نیروهایی 
که گره گشا باشند را به کار گرفته و سعی می کنیم وضعیت 

بهتر شود.
نوروزی با تاکید بر این موضوع که در حال احصای مشکالت 
هستیم و قطعا مسائل مهم را برای شفافیت بیشتر در زمان 
مناسب ارائه خواهیم کرد، افزود: شــفاف سازی در دستور 
مدیریت شهری خواهد بود. ما به دنبال بزرگ نمایی مشکالت 

نخواهیم بود ولی مشکالت را شفاف خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: هر روزی که در ابالغ حکم شــهردار اصفهان 
تاخیر به وجود آید، این شــهر یک ماه عقب رانده می شود 
و من به عنوان شــهردار منتخب واقعا نمــی دانم که امروز 
در شــهرداری اصفهان چه وضعیتی وجــود دارد و چگونه 
۶۰میلیارد تومان حقوق کارمندان شــهرداری در پایان ماه 

تامین خواهد شد.
نوروزی تاکیــد کرد: برون ســپاری وظایفی کــه بر عهده 
شهرداری نیست و سپردن آنها به اهل فن را دنبال خواهیم 
کرد؛ چراکه امروز شــهرداری اصفهان، یک شهرداری چاق 
است و باید الغر شود تا بتواند به یک نهاد چابکی تبدیل شود.
وی با تاکید بر این موضوع که اولویت نخســت شــهرداری 
اصفهان گردشگری است و باید لوازم تحقق آن فراهم شود، 
افزود: ترافیک، حمل و نقل عمومی، زاینده رود و سیما و منظر 
شهری، از موضوعاتی هستند که باید در راستای گردشگری 
بهبود یابند. درست اســت که رییس جمهور و استاندار باید 
درخصوص زاینده رود وارد عمل شوند، اما شهرداری اصفهان 
به عنــوان بزرگ ترین حقابه دار و ســهم بــر از زاینده رود، 
 باید تــالش کند تا جــاری بــودن زاینده رود همیشــگی 

باشد.
شــهردار منتخب اصفهان ادامه داد: آنچه محیط زیســت 
اصفهان را تهدید می کند، گاوخونی و ریزگردهای ناشی از 
آن است که این روزها وضعیت خوبی ندارد. اگر می خواهیم 
گردشگری رونق بگیرد باید حواســمان به گاوخونی باشد؛ 
همان طور که باید موضوع هتل ســازی را در دستور کار قرار 
دهیم. کار برای انجام دادن در شهر اصفهان بسیار زیاد است و 
برای بهبود وضعیت شهری اصفهان نیازمند حمایت هستیم.
وی اضافه کرد: باید کاری کنیم که تعداد گردشگر خارجی 
در میدان امام)ره(، هم پای تعداد گردشــگر داخلی و حتی 
بیشتر باشد و برای رســیدن به این مهم، نیازمند استفاده از 

متخصصان هستیم و تالش می کنیم انسان های پاک دست 
و با تجربه را به کار بگیریم و در این مسیر از همه ظرفیت ها 

استفاده می کنیم.
شــهردار منتخب اصفهان ادامه داد: تمرکز ما نباید فقط بر 
مسئله توریسم فرهنگی باشد؛ ما نیازمند توریسم مذهبی و 

صنعتی و پزشکی نیز هستیم؛ 
چراکــه توان عرضــه آن در 
اصفهــان فراهم اســت. اگر 
قطار سریع الســیر اصفهان-

تهران راه اندازی شــود آنگاه 
توریســم های مذهبی قم به 
سمت اصفهان خواهند آمد. 
نــوروزی خاطرنشــان کرد: 
اصفهان مــی توانــد مرکز 
نمایشــگاهی صنعتی کشور 
و حتی منطقه باشــد چراکه 
صنعتی ترین استان و دومین 
مرکز دانشگاهی کشور است؛ 
پس ما می توانیم توریسم های 
دانشــگاهی و صنعتــی هم 
داشته باشــیم. ظرفیت های 
رونق گردشگری وجود دارد؛ 
فقط الزم است این ظرفیت ها 

فعال شود.

+ اصفهان

درشهر گردش کنید
شــهر اصفهان به عنــوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اســالم، 
همواره محــل رفت و آمــد چهره هــای هنری فرهنگــی بوده 
و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول ســال، در شــهر جاری 
اســت. از کنســرت خواننــدگان مطــرح گرفتــه تــا گالری 
های عکــس و نقاشــی و برگــزاری نشســت هــای مختلف، 
 هرچیــزی بخواهید در این شــهر دیدنــی برایتان مهیاســت. 
با ما همراه باشــید تــا از تازه تریــن برنامه هایی که در ســطح 
 شــهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شــود، باخبر

  شوید:

چهارمین کارگاه تخصصی نقد فیلم های 
برگزیده جشنواره حسنات

مکان: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
زمان: ۶ مهرماه ساعت ۱۶

شهرداری

روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان اعالم کرد: یــک چایخانه 
زیرزمینی در راستای اجرای قانون کنترل و ممنوعیت عرضه مواد دخانی در 
اماکن عمومی پلمب شد. کارشناس بهداشــت محیط مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان با همکاری عوامل نیروی انتظامی و دســتور مستقیم دادستان 
شهرستان اصفهان، یک باب چایخانه که در منزل مسکونی فعالیت می کرد را 
شناسایی و با ورود به این محل، تعداد قابل توجهی قلیان و تنباکوی میوه ای و 
غیرمجاز را توقیف کرد. در این بازدید، با معدوم سازی تنباکوهای مورد مصرف، 

بالغ بر ۵۰ قلیان، ضبط و به مرکز بهداشت منتقل شد.
در این گزارش عنوان شده است: به موازات تعطیلی چایخانه های سطح شهر، 
عده ای سودجو و فرصت طلب، مبادرت به راه اندازی چایخانه و عرضه قلیان 
در منازل و باغ های خانوادگی به صورت مخفیانه کــرده اند که با جلب افراد 
بخصوص جوانان، باعث بروز پیامدهای غیر قابل جبران از جمله احتمال ورود 
به منجالب مواد مخدر و ســایر تخلفات و منکرات می شوند. از این رو، واحد 
بهداشت محیط شماره یک اصفهان با همکاری نیروی انتظامی و اداره اماکن با 

دستور مستقیم و اخذ حکم ورود از دادستان شهرستان اصفهان، با شناسایی 
و کشف این قبیل مراکز، عالوه بر تعطیلی و پلمب آنها، پرونده متخلفان را به 
دادستانی ارجاع کرده و با جلب و بازداشت مستقیم متصدیان و مالکان متخلف 

توسط نیروی انتظامی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می کند.
به شهروندان توصیه می شود که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مخفیانه در 
منازل یا باغ های حاشیه شهر که مبادرت به عرضه قلیان می کنند، این موارد را 
در تماس با شماره تلفن ۱9۰ گزارش کنند.طرح جمع آوری قلیان از چایخانه ها 
و اماکن عمومی اصفهان از تابستان سال گذشته، اجرا و بر اساس آن تعدادی 
از چایخانه ها و مراکز فاقد مجوز و عرضه کننده قلیان در این شهرستان پلمب 
شد. مرکز بهداشت شماره یک اصفهان جمعیت بیش از یک میلیون نفر را در 

شرق و شمال کالنشهر اصفهان زیر پوشش خود دارد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

یک باب چایخانه زیرزمینی در اصفهان پلمب شد

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان پیش از ظهر دیروز 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروزه به منظور تامین درآمدهای 
پایدار برای شهرداری ها، اخذ عوارض هوشمند از ساختمان ها در دستور 
کار قرار گرفته است، اظهار داشت: این در حالی است که در ایران و در شهر 
اصفهان چنین امکانی وجود ندارد و چنانچه بخواهیم این امر را اجرایی 

کنیم فشارهای زیادی به مردم وارد می شود.
کوروش خسروی با اشاره به اینکه قوانین کشور و مصوبات مجلس شورای 
اسالمی و شورای شهر نیز اجازه اجرای طرح اخذ عوارض هوشمند را به 
شهرداری ها نمی دهد، ابراز داشت: از این رو ضروری است که این طرح را 
در کنار ایجاد زیرساخت ها، با شیب مالیم آغاز کنیم و در جریانی ۱۰ تا 

۱۵ ساله آن را تحقق بخشیم.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر  ۴۰ درصد درآمدهای شهرداری 

اصفهان از تراکم فروشی و شهر فروشی تامین می شود، تصریح کرد: این 
برای شهرداری خوب نیست و باید هر چه زودتر راهکارهای جدید در این 
زمینه ایجاد کنیم. وی استفاده از مشارکت کارآفرینان و شهروندان را یکی 
از راه های کسب درآمدهای پایدار دانست و ابراز داشت: در دوره گذشته 
و در زمان مدیریت جمالی نژاد و امور مشارکت های شهرداری اصفهان، 
شاهد تجربه خوبی در این زمینه بودیم و به نظر بنده این الگو قابل بسط 

است و می تواند حتی کل بودجه شهرداری از این روش تامین شود.
خسروی با بیان اینکه چنانچه بتوانیم ۱۰ درصد از ۴۰ درصد درآمد ناشی 
از تراکم فروشی را از این روش تامین کنیم، قدم بسیار بزرگی برای نجات 

شهر اصفهان برداشــته ایم، اضافه کرد: کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
باید پروژه ها را تعریف کنند و شــهرداری نیز زیرساخت ها و حمایت ها 

را انجام دهد. 
وی تاکید کرد: این مهم از یک سو منبع درآمدی پایدار است و از سوی 
دیگر سبب رونق اقتصادی شهر می شود که استفاده از این روش یک سود 

چندجانبه به دنبال دارد.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت 
بحث گردشگری در راستای دستیابی به درآمدهای پایدار تصریح کرد: 
شهرداری می تواند با شرایط فعلی و زیرســاخت های موجود ظرفیت 

پذیرش گردشگر را در اصفهان تا سه برابر میزان فعلی افزایش دهد که این 
مهم سبب رونق اقتصادی شهر، کسب درآمدهای بیشتر برای شهروندان 
و تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری می شود. وی تعامل با شهرهای 
دیگر دنیا به ویژه شهرهای خواهرخوانده را از دیگر راهکارهایی دانست 
که شهرداری برای کسب درآمدهای پایدار می تواند به آن ورود پیدا کند 
و ابراز داشت: این مهم در دو دهه مسکوت بوده است و باید دوباره مورد 

توجه قرار گیرد.
خسروی مبادله نمایشگاه بین دو شهر جهانی را از راهکارهای درآمد پایدار 
شهری در راستای تعامل دو شهر خواهر خوانده دانست و اظهار داشت: ما 
می توانیم در مرکز و در بهترین نقطه شهر و در ارگ جهان نما به فعالین 
اقتصادی شهرهای دیگر دنیا غرفه و فضای نمایشگاهی دهیم و سبب 

رونق اقتصادی شهر شویم.      

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر خبرداد:

در آمد 4٠درصدی تراکم فروشی؛ راه حل نجات شهر

هر روزی که در 
ابالغ حکم شهردار 

اصفهان تاخیر 
به وجود آید، این 

شهر یک ماه عقب 
رانده می شود و من 

به عنوان شهردار 
منتخب واقعا 

نمی دانم امروز در 
شهرداری اصفهان 
چه وضعیتی وجود 

دارد

شهردار منتخب اصفهان، از تاخیر در ابالغ حکم خود گالیه مند است:

عقب ماندگی شهر
به گزارش خبرنگار ایسنا، شهردار منتخب اصفهان 
در جمع تعدادی از ایثارگران و جانبازان هشت 
سال دفاع مقدس، با بیان اینکه من در زمان جنگ 
دانشجو بودم و در گردان های مختلف در مناطق 
عملیاتی متعدد از جملــه دارخوئین، دو کوهه، 
شلمچه و ... حضور داشــتم، اظهار کرد: در تمام 
جهان برای ایثارگران هر کشور جایگاه ویژه ای 
قائل هستند. حتی زمانی که به تاریخ کشورهایی 
مثل آمریکا نگاه می کنیم فرماندهان جنگ آنها 
همواره مســندهای باالیی را در اختیار دارند. 
هرچند جنگ هایی کــه آنها عملیاتی می کنند 
اکثرا محکوم اســت، اما برای افراد جنگی خود 

احترام خاصی قائلند.
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کلیدهای  اساسی برای 
داشتن احساس خوشبختی

متاســفانه بیشــتر ما فکر می کنیم بــرای تغییر 
در زندگــی و احســاس خوشــبختی و موفقیت، 
باید تغییرات اساســی و گام های بســیار بزرگی 
برداریــم، در حالی که حتی وقتــی این تغییرات 
بزرگ هم اتفاق می افتد، لزوما احساس خوشبختی 
نمی کنیم. چرا این طور است؟ خبر خوش این است 
که تغییرات کوچک در عــادت هایمان می تواند 
باعث تفاوت های شگرف شود. در این مطلب قصد 
داریم با بررسی سه گام به ظاهر کوچک اما کلیدی 

و اساسی، به این سواالت پاسخ دهیم.
 فکر کنید که چقدر کم به زمان حال توجه 

می کنید!
بهبود و افزایش کیفیت توجه با مشــاهده و دقت 
افزایش پیدا می کند؛ برای مثال، گاهی سخت است 
که تمام توجه خود را به کســی یا چیزی معطوف 
کنید، اما وقتی بدانید که قرار اســت به آن توجه 
کنید ، می توانید روی آن متمرکز شــوید و توجه 
خود را به سمت آن موضوع یا فرد برگردانید. این 
تمرین به شما کمک می کند روی توجه تان تمرین 

کنید و بر زمان حال متمرکز باشید.
 با تمرین، کلید توجه خود را روشــن و 

خاموش کنید
ارتباط بین نگرانی و ناشــادی، زمانی مشــخص 
می شــود که عکس آن را در نظــر بگیریم؛ اینکه 
فعالیت های ساده و به ظاهر بی اهمیت می توانند 
منبع دلخوشی و احساس لذت فراوان باشند، اگر 
جذب آنها شــده و به آنها توجه کنیم. تمرینی که 
در ادامه می آیــد می تواند کمکتــان کند. وقتی 
تکلیف یا مکالمه ای را شروع می کنید، تصور کنید 
کلید توجه را روشــن می کنید و وقتی به تکلیف 
پایان می دهید، تصورتان این باشــد که کلید آن 
را خاموش می کنید. به این ترتیــب به مغز خود 
آموزش می دهیــد تا مرزهای مربــوط به توجه و 
بی توجهی را که برای شما کارکرد دارند، مشخص 
کند.در واقع این تمرینی برای بودن در زمان حال 

و لذت بردن از آن است.
عمیق تر شوید و بیشتر پیش بروید

اگر در حین ایــن تمرین ها، دچار وقفه شــدید 
یا دوبــاره تمرکزتان را از دســت دادید، مضطرب 
نشوید و بدانید که طبیعی است. اگر افکار یکباره 
به ســراغتان می آیند، آنها را پس نزنید و خودتان 
را سرزنش نکنید. در واقع چالش با نداشتن تمرکز 
و افکار، آنها را سرســخت تر می کند. به جای آن 
افکارتان را با مالیمت بپذیریــد و بگذارید بیایند 

و بروند.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

اخالص
کلید قبولی همه اعمال، اخالص اســت. هرکس خــدا عملش را 
قبول کند اگر چه حدش کم باشــد مخلص اســت و آن کس که 

عملش زیاد باشد و خدا قبول 
نکند، مخلص نیست. مخلص با 
مجاهدات، روح خود را از رذائل 
پاک می کند و خــون خود را 
در نیت و عمل بــذل می کند 
تا حــق تعالــی از او بپذیرد. 
مراحل نیت و علــم و عمل به 
تزکیه و تصفیه وابستگی دارد، 
اگر مخلص مراعــات باطن را 

بکند، به توحید رســیده اســت. کمترین حد اخالص آن است که 
 عبد آنچه در توان دارد را بــذل کند وبرای کارش اجر و ارزشــی

 نبیند.

امامعلی)ع( بر سینه عمرو
 عمرو بن عبدود، شجاعی بود که با هزار سوار و مرد جنگی برابری  
می کرد. در جنگ احــزاب مبارز طلبید، هیچ کس از مســلمین 
جرأت مبارزه با او را نداشــت  تا اینکه حضــرت علی)ع( خدمت 
پیامبر)ص( آمد و اجازه مبارزه با او را پیشــنهاد کرد . پیامبر)ص( 
فرمودند: این عمر بن عبدود اســت. حضرت عــرض کرد: من هم 
علی بن ابی طالبم و بــه طرف میدان حرکت کــرد و مقابل عمرو 
ایســتاد. بعد از مبارزه ای حســاس ، عاقبت امام علی)ع( عمرو را 
بر زمین انداخت و روی ســینه او نشســت. صدای فریاد مسلمین 
بلند شــد و به پیامبر)ص( می گفتند: یا رســول ا...! بفرمایید علی 
در کشــتن عمرو تعجیل کند. پیامبر)ص( فرمود : او را به خود وا 
گذارید ، او در کارش داناتر از دیگران اســت. هنگامی که حضرت، 
ســرعمرو جدا را جــدا کرد، خدمــت پیامبر)ص( آورد . رســول 
خدا)ص(فرمود : یا علی چه شــد که در جدا کردن سر عمرو توقف 
کردی؟ امام علی)ع(عرض کرد: یا رســول ا...موقعــی که او را بر 
زمین انداختم مرا ناســزا گفت. من غضبناک شــدم، ترسیدم اگر 
در حال خشم او را بکشــم، این عمل از من به واسطه تسلی خاطر 
و تشفی نفس صادر شود، ایستادم تا خشمم فرو نشست آن گاه از 
 برای رضای خدا و در راه فرمانبرداری او سرش را از تن جدا کردم. 
برای این اخالص و مبارزه، پیامبر)ص( فرمود: شمشیر علی در روز 

جنگ خندق با ارزش تر از عبادت جن و انس است.

باغ 
کاغذی

کتاب »شّماس شامی« نوشته مجید قیصری است.  قیصری              
در مورد هدف نگارش این اثر می گویــد: »من می خواهم 
بگویم ثمره این جنگ چیســت؟ یک عده اسیر که همه زن 
هستند؟ خیلی بی معناست. یعنی هر آزاده ای، هر انسانی 
 در هر شــرایطی با خود می گوید این وحشی گری است« 
وی ادامه می دهد: »داستان اگر اجازه ندارد تاریخ را تحریف 
کند، اما این توان و ظرفیت را دارد که تاریخ را از زاویه ای نو 

روایت کند. گویی دوباره آن را می آفریند.«
وی در این اثر به بررسی روایت یک محقق سوری می پردازد 

که به طور اتفاقی، کتاب کهن و ناشناخته ای را در شهر حلب 
به دست می آورد و اگر خواننده تا انتها با داستان همراه شود، 
متوجه می شود که داستان به گونه ای معما گونه پیش می رود، 
درعین اینکه او بارها درباره کتاب اظهار کرده که »شّماس 
شامی« یک رمان است نه تاریخ. این رمان، در واقع، گزارش 
مفصلی است که به حوادث بعد از واقعه کربال می پردازد. این 
رمان به موضوع جابه جایی سفیران روم در شام می پردازد و 
اطالعات پراکنده ای که در منابع تاریخی وجود دارد در آن 

جمع شده؛ این کتاب توسط نشر افق منتشر شده است.

شّماس شامی 

درختان بازمانده)2( 

دانستنی ها

عمر مانند یخ است
یکی از علمای معروف می گوید:  یکی از بزرگان 
و وارســتگان را دیدم ، می گفت: » شــخصی 
را دیدم یخ می فروخت و مکــرر فریاد می زد: 
به کسی که ســرمایه اش ذوب می شود رحم 
کنید« انسانی که از عمرش روز به روز می کاهد 
و دربرابر آن کسب فضایل نمی کند مانند یخی 

است که آب می شود و هیچ نمی گردد.

»داستان دوستان«
 »محمدی اشهاردی«

درخت نــارون آمریکایی؛ بازمانــده حادثه حرف حساب
بمب گذاری در شهر اوکالهاما

در روز ۱۹ آوریل سال ۱۹۹۵ میالدی، یک بمب پر قدرت 
در ساختمان فدرال در مرکز شهر اوکالهاما در کشور آمریکا 
۱۶۸ کشته و نزدیک به ۷۰۰ زخمی بر جای گذاشت. در 
زمان وقوع حادثه حدود ۶۵۰ نفر داخل ساختمان حضور 
داشتند.در میان تمامی حاضرین، یک درخت نارون یکصد 
ســاله نیز وجود داشــت که در محوطه پارکینگ این بنا 
ایســتاده بود. پیش از بمب گذاری، بیشتر کارمندان این 
ساختمان سعی داشــتند در زیر سایه این درخت بزرگ و 
پربار ماشین خود را پارک کنند.فشار انفجار موجب از بین 
رفتن تعداد زیادی از شاخه های این درخت شد و خرده های 
شیشه و میله های ساختمانی در تنه آن جای خوش کردند. 
همچنین در طول بررســی و جست وجوهای پلیس برای 
یافتن شواهد و مدارک الزم برای کشف دلیل و عامل این 
بمب گذاری، بسیاری از شاخه های آن بریده شدند و مورد 
آزمایش قرار گرفتند.اما با وجود تمام این اتفاق ها، مردم 

این درخت کهنســال را نجات داده و دوباره به آن حیات 
بخشیدند.در حال حاضر، اطراف این درخت بازمانده یک 
دیوار کوتاه کشیده شده و از آن به طور ویژه نگهداری می 
شود. در پای درخت تابلویی نصب شده که روی آن نوشته 
شده است: »روح این شهر و این ملت هرگز مغلوب نمی شود؛ 

ریشه قوی ایمان ما همیشه نگهدارمان خواهد بود.«
کاج معجزه؛ بازمانده از سونامی ۲۰۱۱

هنگامی که ژاپن در ســال ۲۰۱۱ میالدی دچار سونامی 
تخریب گر شد، تقریبا تمامی بافت گیاهی واقع در سواحل 
اقیانوس آرام به طور کلی از بین رفتند، به غیر از یک درخت 
کاج سربه فلک کشیده. از میان ۷۰ هزار اصله درخت، فقط 
یک درخت کاج ۲۵۰ ساله توانســت در در زیر فشار آب و 
توفان دوام آورده و جان سالم به در ببرد. با اینکه شاخه ها 
 و ســاقه این درخت در برابر ســونامی پایداری کردند، اما
 ۸ ماه بعد، ریشــه آن در اثر شــوری آب ها به طور کامل 
خشک شد.پس از این رویداد، درخت ۲۷ متری از ریشه در 

آورده و یک اسکلت فلزی در ساقه آن تعبیه شد.
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