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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول زیر به فروش رساند همچنین در نظر دارد عملیات 
اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده  و مناقصه عمومی )نوبت دوم(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/8/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/8/7

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(

 شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمزایده/ مناقصه

 مبلغ تضمینبرآورد )ریال(اعتبار
)ریال(

نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب و تعویض کنتور 96-3-204
2,056,029,117103,000,000جاریآب در منطقه شاهین شهر و میمه

825,000,000-جاریمزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان96-3-205

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/07/26

در مراسمی با حضور معاون اول رییس جمهور؛

ذوب آهن اصفهان واحد 
نمونه کشوری استاندارد شد

صرفه جویی 80 درصدی آب با برج 
خنک کننده خشک در نیروگاه اصفهان
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 نقش جهان موقت است، به خانه مان10
 بر می گردیم

بهره مندی۱۵ هزار خانوار مددجوی 
اصفهانی از بیمه تامین اجتماعی
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 تعداد گردشگران خارجی اصفهان 
به یک میلیون نفر می رسد
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 رییــس شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان در جمع اصحاب رســانه، به ارائه 
عملکرد این مجموعه به عنــوان بزرگ ترین پارک علمی 
تحقیقاتی کشــور پرداخــت و گفت: در حــال حاضر در 
شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با ســابقه 20 ســاله، 
500شرکت دانش بنیان مستقر هستند که مجموعه این 
شرکت ها در حوزه های تکنولوژی، ســالمت و پزشکی و 

هنر فعالیت  دارند.
مهدی کشــمیری با اشــاره به اینکه شــش هزار و 500 
فارغ التحصیل در شهرک علمی و تحقیقاتی فعالیت دارند، 
افزود: دوسوم این افراد به صورت تمام وقت و یک سوم به 
صورت پاره وقت در این شهرک فعالیت دارند و همچنین 
500 نفر از این افراد دارای مدرک دکتری هستند؛ این در 
حالی است که حدود 110 شــرکت در مرحله مقدماتی، 
180 شــرکت در مرحله رشد و 200 شــرکت دیگر هم 
در این مجموعه مستقر هســتند. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه بر اســاس طرح جامع باید 10 پارک علم و فناوری 
در سطح استان راه اندازی شود خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر پارک شیخ بهایی در استان اصفهان، راه اندازی و 70 
درصد از اراضی آن نیز به شرکت های دانش بنیان تحویل 

شده است و...

  رییس شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان:

شهرک علمی تحقیقاتی،جزو 
قطب های اقتصادی استان می شود

 
مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد: 

صفحه8
افزایش دو برابری اصفهانی ها در  ثبت نام اربعین

ادامه در صفحه11

امام جمعه اصفهان در همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی:

نیروی انتظامی، موتور سیکلت را گرو نگیرد
همایش تجلیل از  نمونه های ترافیکی راکبین و رانندگان قانونمند پلیس 
راهور اســتان اصفهان، صبح دیروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان و 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. امام جمعه اصفهان در 
این همایش اظهار داشت: خیلی به نیروی انتظامی عالقه دارم، همه مردم هم باید 
همین گونه باشند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: فعالیت نیروی انتظامی 
به زمان جنگ خالصه نمی شود؛ بلکه همواره در حال جنگ بوده و جان را بر کف 

گرفته اند تا آرامش را در کشور ایجاد کنند...
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بازار موبایل در انتظار اجرای طرح رجیستری؛ 

مبارزه با قاچاق یا پرکردن جیب قاچاقچی؟
3

در مراســم تقدیر از واحد های نمونه کشوری اســتاندارد ، ذوب آهن اصفهان به عنوان واحد نمونه کشــوری معرفی شد . مهندس صادقی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تندیس واحد نمونه استاندارد  و لوح تقدیر مربوطه را از دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور دریافت کرد.

این مراسم روز گذشته  با حضور معاون اول رییس جمهور ، دکتر شــریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت و دکتر پیروز بخت رییس سازمان ملی 
استاندارد،  جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، استانداران و صاحبان صنایع در سالن اجالس سران برگزار شد.

 مهندس صادقی، مدیرعامل ذوب آهن کســب این موقعیت ها را نتیجه تالش و همت همه کارکنان شرکت، خصوصا پرسنل زحمت کش خط تولید 
و کنترل کیفیت دانست  وگفت : رعایت دقیق اســتانداردهاي محصول ، صادرات ، تنوع تولید ، همکاري با سازمان ملی استاندارد  ایران ، پیاده سازي 
سیستم هاي مدیریتي ، امور پژوهش و آموزشــي و همچنین تولید مقاطع جدید ســاختماني و صنعتي با کیفیت باال از جمله ناوداني بال شیب دار 
 و بال موازي ، تیرآهن بال پهن ، میلگردهاي صنعتی متنوع از جمله شــاخص هاي تعیین کننده در معرفــي ذوب آهن به عنوان واحد نمونه کیفیت 

مي باشد. 
مهندس شیرین پرور، مدیر کیفیت ذوب آهن اصفهان نیز در این خصوص گفت : طي سال هاي اخیر با مشارکت مناسب و ارزشمند کارخانه، تدوین 
استانداردهاي ملي از جمله استانداردهاي ملي ناوداني ،  تیرآهن هاي بال پهن ، نبشي و چندین فقره بازنگري استانداردها و تدوین آنها انجام گرفته 
، ISO 9001، ISO14001 و درحال حاضر تدوین استاندارد ریل راه آهن در جریان است .وي یاد آور شد: استمرار سیستم هاي مدیریتي از جمله 

 OHSAS 18001 ،  10015  و همچنین پیاده سازي سیستم مدیریت آزمایشگاه مطابق با ISO 17025 و اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار  سازمان 
استاندارد ، رعایت دقیق استانداردهای ملی ایران در تولید محصوالت فوالدی، صادرات بر اساس استانداردهای ملی کشور های هدف و یا استانداردهای  
منطقه ای و بین المللی محصوالت ، آموزش ، پژوهش و توسعه محصوالت و ایجاد تنوع محصول ، ذوب آهن اصفهان را در رده برترین هاي کیفیت و 

رعایت کننده استانداردها در سطح کشور قرار داده است .
وي با اشاره به کیفیت باالي محصوالت کارخانه چه از لحاظ ذاتي و چه از لحاظ ظاهري ، ابراز امیدواري کرد که پروژه هاي در دست اقدام براي افزایش  

و تنوع کیفیت تولید هرچه سریع تر به مرحله انجام برسد.
مدیر کیفیت ذوب آهن در پایان ضمن قدرداني از تالش هاي همه کارکنان ذوب آهن بخصوص پرسنل سختکوش در خطوط تولید  ،پرسنل کنترل 
کیفیت ، آزمایشگاه مرکزی ، انرژی  ، آموزش و پژوهش و اخذ افتخارات در زمینه کیفیت را  نتیجه تالش بازرسین کنترل کیفیت وپرسنل خطوط تولید 

و  دیگر واحدهاي پشتیباني و همچنین حمایت هاي  همه جانبه مدیریت عالي سازمان عنوان کرد.

در مراسمی با حضور معاون اول رییس جمهور؛

 ذوب آهن اصفهان 
واحد نمونه کشوری استاندارد شد

نگاهی به فاتحان گیشه های سینمای 
اصفهان در تابستان؛

 رگ خواب        
 مخاطب، در دست
 نهنگ عنبر

در همین صفحه
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کره شمالی:عالقه ای به مذاکره با آمریکا نداریم
یک مقام کره شمالی در گفت وگو با »سی ان ان« از تعهد این کشور برای توسعه موشک قاره 
پیما با قابلیت هدف قرار دادن ساحل شرقی آمریکا سخن گفت و تاکید کرد: مادامی که این 
هدف محقق نشود، پیونگ یانگ عالقه ای ندارد که از راه دیپلماسی با آمریکا وارد مذاکره شود.

دیدگاه

انتخاب: علی اکبر والیتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم 
رهبری در حاشیه دیدار خود با فرستاده ویژه فرانسه در امور 
سوریه در جمع خبرنگاران حاضر، رابطه ایران و فرانسه را رو 

به رشد توصیف کرد.
وی گفت: ایران از این نوع رفت و آمدها استقبال می کند و 
من در این جلسه بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و جلوگیری 
از هر نوع تخریب که توســط کشــورهای بیگانه در سوریه 
انجام می گیرد، تاکید کردم. والیتی در پاسخ به سوالی مبنی 
براینکه آیا سپاه دخالتی در خصوص عملیات کرکوک داشته 
است یا خیر؟ گفت: سپاه، هیچ نقشی در عملیات کرکوک 
ندارد و اکثریت مردم کرد عراق با کار جاه طلبانه آقای بارزانی 
مخالف هستند و دیدیدم که تقریبا بدون درگیری، آن منطقه 
در اختیار دولت بغداد قرار گرفت و آقای بارزانی باید قبول کند 
که اشتباه کرده و درصدد جبران آن بر آید.مشاور بین الملل 
مقام معظم رهبری در مورد برجام هم با بیان اینکه اروپایی ها 
حق ندارند این طور بگویند که برجام را قبول داریم، اما باید در 
خصوص مسائل منطقه ای هم با ایران مذاکره داشته باشیم، 
خاطرنشان کرد: ما در این منطقه حضور داشته و حق داریم با 
 همسایگان خود که با آنها اشتراکات بسیاری داریم ،همکاری 

داشته باشیم.

ایلنا : محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در واکنش به انتشار خبری مبنی براینکه فرجی 
دانا به عنــوان گزینه پیشــنهادی وزیر علــوم معرفی 
شده است، اظهار داشت: ما هرچه با مجموعه دولت، حوزه 
ریاست جمهوری و معاون اول در ارتباط با انتخاب فرجی 
دانا به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم رایزنی، پیگیری 
و اصرار کردیم، نتیجه نداد و دوستان از این گزینه  عبور 
کردند. صادقی از رییس دانشگاه بوعلی سینای همدان به 
عنوان محتمل ترین گزینه پیشنهادی وزیر علوم خبر داد 
و گفت: با آقای غالمی، رییس دانشگاه بوعلی در ارتباط با 
وزارت علوم صحبت شده و تقریبا معرفی ایشان نهایی شده 
است. وی با اشاره به پیشینه رییس فعلی دانشگاه بوعلی و 
همچنین در پاسخ به این سوال که اقبال نمایندگان به وی 
چقدر است، افزود: فعال برای ارزیابی زود است و باید بیشتر 
در این باره صحبت شــود و عملکرد 4-5 سال گذشته 
ایشان از بعد کارآمدی، فرهنگی و رویکرد سیاسی بررسی 

شود تا به یک جمع بندی برسیم.
صادقــی همچنیــن از منتفــی شــدن معرفــی ضیا 
هاشمی،سرپرســت کنونی وزارت علوم بــه عنوان وزیر 

علوم خبر داد.

علی اکبر والیتی: 

سپاه هیچ نقشی درعملیات 
کرکوک ندارد

عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد:

 رییس دانشگاه بوعلی سینا
 گزینه پیشنهادی وزارت علوم

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز خبر داد:

تمایل »روحانی« برای حضور در 
جلسات جامعه روحانیت مبارز

وکیل مدافع علی مطهری:

 رای پرونده آمران حمله 
به علی مطهری ابالغ شد

تسنیم : حجت االسالم حسین ابراهیمی، عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به جلسه گروهی از 
اعضای این تشکل با رییس جمهور، گفت: علت برگزاری 
این جلسه، مصوبه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
بود و اکثریت اعضای شــورای مرکزی خواستار چنین 

جلسه ای بودند.
وی تصریح کرد: از نظر ما جلسه با آقای روحانی می تواند 
مفید و برای رفع برخی مشــکالت کشور کارساز باشد؛ 
لذا ما از آقای روحانی خواسته ایم که در جلسات شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز حضور داشته باشد؛ چرا که 
ایشان عضو هیئت مؤسس و حتی عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز هستند و عضویتشان هم در هیئت 

موسس و هم در شورای مرکزی پابرجاست.
ابراهیمی با بیان اینکه رییس جمهور نسبت به حضور در 
جلسات شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ابراز تمایل 
کرده، گفت: البته طبیعی است که آقای روحانی به دلیل 
مشغله های کاری فراوان نتواند در همه جلسات جامعه 
روحانیت مبارز شــرکت کند، اما به  هر حال امیدواریم 
ایشان بتواند در برخی جلســات جامعه روحانیت مبارز 

حضور داشته باشد.

ایسنا: مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع علی مطهری 
با اعالم خبر ابــالغ رای پرونده حمله به موکلش گفت: 
به موجب آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، انتشار 
احــکام دادگاه های نظامی ممنوع اســت و با پرهیز از 
انتشار دادنامه صرفا به ابالغ دادنامه و اینکه این رای به 
لحاظ انشائی و اســتناد به حقوق کیفری ارزش باالیی 

دارد، اشاره می کنم. 
وی افزود: حال باید دید موکلم با وجود مکاتبه پیشین 
به ریاست دادگاه که رضایت را منوط به معرفی فرمانده 
خاطی کرده بودند، درباره رضایــت به محکومین چه 
تصمیمی خواهنــد گرفت؛ البته ایــن رای هنوز قابل 

اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.
وکیل مدافع علی مطهری عنوان کرد:  در این جلســه 
متهمین در دفاع از خود، آمر اصلی در فراخوان نیروها 
برای تجمع در فرودگاه شیراز را معرفی کردند و به نظر 
می رسد، شرایط مختومه شــدن این پرونده مهیاست.

هر چند با توجه به عمومی بودن جرم ارتکابی توســط 
متهمان، نظر ریاست محترم دادگاه قاطع دعوی است و 
در صورت مجرم شناخته شدن متهمان می تواند موثر 

در تخفیف مجازات باشد.

بین الملل

 حمله نیروهای امنیتی قطر
 به کاخ شاهزاده

ایسنا : نیروهای امنیتی قطر با یورش به کاخ شاهزاده 
شیخ ســلطان بن ســحیم آل ثانی در دوحه، اسناد و 

دارایی های وی را مصادره کردند.
به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، 
منابع آگاه تاکیــد کردند که یــگان نیروهای امنیتی 
قطر عصر پنجشــنبه در یک حمله مسلحانه وارد کاخ 
شیخ سلطان بن ســحیم آل ثانی، هشتمین پسر شیخ 
ســحیم بن حمد بن عبدا... آل ثانی و نخســتین وزیر 
خارجه قطر شــده و همه اســناد و آرشــیو وی را که 
 گنجینه اطالعاتی و سیاسی مهمی محسوب می شد،

 مصادره کردند.
بنا بر گفته ایــن منابع، مقامات قطــری همه مهرها، 
چک ها و مدارک و قراردادهای تجاری وی را مصادره 

کردند.
پس از مسدود کردن حساب و دارایی های شیخ عبدا...

بن علی آل ثانی، از اعضای خاندان حاکم قطر، یورش 
به کاخ شــیخ ســلطان که اکنون خارج از قطر به سر 
می برد، مصادره دارایی ها و مســدود کردن حســاب 
 وی دومین عملیــات مقامات قطری طــی یک هفته

 است.

العبادی به عربستان می رود
مهر : نخست وزیر عراق قرار اســت هفته آینده راهی 
عربستان شــود. رســانه های عراقی تاکید کردند که 
هیئتی از وزرای عراقی هم در این سفر حضور خواهند 

داشت.
به گزارش»اسپوتنیک«،؛در جریان گفت وگوی تلفنی 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با حیدر العبادی 
 نخســت وزیر عراق در خصوص تحــوالت کرکوک،
 نخست وزیر عراق اعالم کرده که هفته آتی به عربستان 

سفر خواهد کرد.
رســانه های عراقی هم گزارش داده اند که هیئتی از 
وزرای عراقی برای امضای توافق های صورت گرفته با 
عربستان راهی این کشور می شوند؛ اما زمان  دقیق این 

سفر مشخص نشده است.
نخست وزیر عراق ماه ژوئن گذشته در سفری رسمی به 
عربستان رفته بود. او اولین مسئول عراقی بود که بعد 
از ۱4 سال سردی در روابط بغداد و ریاض به عربستان 

سفر کرد.
العبادی بعد از سفر به عربستان به  تهران آمد، ایران و 

عراق روابط محکم و استواری دارند.

»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا روز دوشــنبه در نشســت کابینه 
کشورش، باز هم در خصوص برجام سخن گفت.ترامپ در نشست کابینه 
آمریکا گفت: »از کاری که کردم بسیار خوشــحالم. از اینکه به عنوان یک 
ملت، از ما بهره کشی شود خسته شده ام.« اشاره او به اعالم عدم پایبندی 
ایران به توافق هسته ای ایران در گزارش به کنگره آمریکا و همچنین اعالم 
راهبرد جدیدش در قبال ایران بود. رییس جمهور آمریکا در حضور وزرای 
دولت افزود: »شاید برخی بگویند که احتمال بیرون آمدن آمریکا از برجام، 
از احتمال ماندن در این توافق بیشتر باشد.« وی در ادامه افزوده: »]درباره 
برجام[ باید ببینیم گام دوم چیست، ممکن است لغو کامل باشد. این یک 
احتمال بسیار واقعی است.«ترامپ که توافق هسته ای را »بدترین توافق تاریخ 
آمریکا« خوانده، برای اثبات ادعایش، به توانمندی های مذاکراتی ایرانیان 
پرداخت و گفت:  »ایرانی ها مذاکره کنندگان بزرگی هستند و موفق شدند 

به توافقی فوق العاده برای خودشان و وحشتناک برای آمریکا دست یابند.«

دونالد ترامپ:

ایرانی هامذاکره کنندگان 
بزرگی هستند 

اسرائیل خواستار تعیین خط قرمز و تضمینی از جانب آمریکا و روسیه برای 
نزدیک نشدن نیروهای وابسته به ایران به ۶۰ کیلومتری مرزهای اسرائیل 
و سوریه است. وزیر دفاع اســرائیل تهدید کرد اگر حضور نظامی ایران در 
مرزهای سوریه و اسرائیل ادامه یابد، تل آویو علیه ایران در سوریه وارد عمل 
خواهد شد.به گزارش عصر ایران به نقل از وب سایت روزنامه »تایمز اسراییل« 
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسراییل روز دوشنبه در دیدار با "سرگئی شویگو" 
همتای روس خود در تل آویو، این تهدید را مطرح کرده است.سرگئی شویگو 
برای نخستین بار در طول دوران مسئولیت خود در قالب سفری رسمی راهی 
تل آویو شده است.آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسراییل که یکی از تندروترین 
و راست گراترین مقامات اسرائیلی است در دیدار با همتای روس خود به او 
گفته است: ما در امور داخلی سوریه دخالت نمی کنیم، اما در عین حال اجازه 
نخواهیم داد ایران یا حزب ا... لبنان از سوریه به عنوان پایگاهی عملیاتی برای 

تهدید اسرائیل استفاده کنند.

 وزیر دفاع اسرائیل
 ایران را به درگیری 

نظامی تهدید کرد

 جزئیات حمله به سفارت ایران 
در انگلیس

گروه خودساخته »ری استارت« که سفارت ایران در لندن را مورد 
هجوم قرار داده بود، با اقدام به موقع پلیس و دســتگیری مهاجمان 
مواجه شــد. پلیس لندن در پی حمله دو طرفدار سازماندهی شده 
گروه خودســاخته موسوم به»ری اســتارت« به سفارت جمهوری 
اســالمی ایران در لندن، مهاجمان را دســتگیر و برای بازجویی به 
بازداشتگاه منتقل کرد. این افراد که نشــان این گروه را نیز با رنگ 
بر دیوار ساختمان ســفارت نقش کرده بودند و قصد ورود به داخل 
سفارت را داشتند ،با هماهنگی ســریع کارکنان سفارتخانه ایران 
در لندن و حضور به موقع ماموران پلیس انگلیس در محل سفارت 
مواجه شــدند. حضور نیروهای پلیس باعث شد تا این دو مهاجم از 
وارد کردن خسارات بیشــتر که معموال به آتش زدن ساختمان ها 

می انجامد، بازبمانند.
یکی از مســئوالن پلیس لندن با حضور در محل سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در لندن و تهیه گزارش از شرایط سفارت و خسارات 
وارد شده، ضمن تاکید بر ادامه بازجویی این دو نفر به منظور یافتن 
انگیزه ها و احیانا اعضای دیگر این گروه در انگلیس، بر اراده پلیس این 

کشور برای تامین امنیت سفارتخانه های خارجی تاکید کرد.
الزم به ذکر است؛ مهاجمان این گروه اخیرا در حمله به مرکز اسالمی 
شهر منچستر، به ساختمان آن مرکز خسارات قابل توجهی وارد کرده 
و فیلمی را که از جریان این حمله تهیه کرده بودند، در شبکه های 
مجازی منتشر کردند. به گفته پلیس، کشف ارتباط احتمالی افراد 
دستگیرشده با مهاجمان در دیگر نقاط انگلیس، از موضوعات مهم 
برای پلیس انگلیس است. بررسی و رسیدگی به این موضوع ازجمله 
امکان باز کردن پرونده قضائی مستقلی علیه اعضای این گروه و احیانا 

سرکرده آنها در آمریکا، ادامه دارد.

استقبال از فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در ونیز ایتالیا

 امیر دریادار حبیب ا... ســیاری، فرمانده نیــروی دریایی ارتش که 
در صدر هیئتی برای شرکت در یازدهمین همایش قدرت دریایی 
منطقه ای در ایتالیا به این کشور سفر کرده است طی مراسمی در ونیز 

مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امیر دریادار حبیب ا... سیاری که 
در صدر هیئتی برای شرکت در یازدهمین همایش قدرت دریایی 
منطقه ای در ایتالیا به این کشور سفر کرده است در شهر ونیز مورد 
استقبال رسمی قرار گرفت. همایش قدرت دریایی منطقه ای در ونیز 
ایتالیا از روز چهارشنبه با حضور کشورهای مختلف جهان از جمله 

ایران در شهر ونیز ایتالیا گشایش می یابد.
جمهوری اسالمی ایران از طرف نیروی دریایی ایتالیا رسما به عنوان 

میهمان ویژه این همایش دعوت شده است.
ســخنرانی در این همایش و دیدار و گفت وگو با فرماندهان نیروی 
 دریایی شماری ازکشــورهای شــرکت کننده در این همایش، از 

برنامه های امیر دریادار سیاری در ونیز است.
گفتنی اســت؛ این برای اولین بار پس از انقالب است که یک مقام 

بلندپایه نظامی ایران به اروپا دعوت می شود.

 طرح نمایندگان مجلس
 برای مقابله با تهدیدات ترامپ

جمعی از نمایندگان مجلس برای مقابله با اقدامات احتمالی دولت 
آمریکا، طرحی را تهیه کردند. به گزارش تسنیم؛ جمعی از نمایندگان 
مجلس طرحی را برای مقابله با تهدیدات اخیر رییس  جمهور آمریکا 
علیه برجام و سپاه تهیه کرده اند که به موجب آن برخی اقدامات برای 
رفتارهای احتمالی دولت آمریکا پیش بینی شــده است. حسینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر با اعالم این خبر به خبرنگار 
تسنیم گفت که این طرح در حال تکمیل و نهایی شدن است و هفته 

آینده به صورت 2 فوریتی تقدیم هیئت رییسه مجلس خواهد شد.

 واکنش طیب نیا
 به جنجال »باغچه سولقان«

 به دنبال انتشــار مطلبی در فضای مجازی به نقل از احمد توکلی و 
سپس سوال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از وزیر نفت 
در این خصوص، علی طیب نیا وزیــر اقتصاد دولت یازدهم این ادعا 
را به شدت تکذیب و اقدام انجام شده را شتاب زده و غیر منصفانه و 

ناشی از ارائه اطالعات اشتباه دانست.
وی در توضیح پیرامون ادعای مطرح شــده گفــت: تصویب طرح 
گاز کشی به سولقان و روستای این منطقه مصوبه دولت هشتم بوده 
که در انتهای دولت دهم اجرایی شد و تکمیل بخشی از آن در دولت 
یازدهم صورت گرفت به گونه ای که همــه واحدهای دارای مجوز 
منطقه از این امکان برخوردار شــدند. برای نمونه از 5 ملک موجود 
در کوچه ای که باغچه بنده نیز در آن قــرار دارد، ۳ واحد دارای گاز 
هســتند و دو واحد دیگر هم به خاطر نداشــتن مجوز از این امکان 
برخوردار نشده اند. در واقع دادستانی ابالغ کرده که واحدهای بدون 
پروانه ساخت نمی توانند و نباید از امکانات بهره ببرند. باید تاکید کنم 
که از ابتدا و طبق طرح مصوب شده، قرار بوده که خط لوله تا سه راهی 
سنگان کشیده شود و لوله، اختصاصی نیست و هر کس مجوز داشته 
باشد بهره مند می شود.  در واقع، دهیاری حسب درخواست ساکنین 

ادامه مسیر تا پیچ سنگان را دنبال کرد.

با وجود  اینکه  افراد زیادی ترس از این داشتند که ارتش عراق 
با پیشمرگه های کرد درگیری خونینی داشته باشند و ماجرا از 
یک اختالف سیاسی به یک جنگ تمام عیار کشیده شود؛ درایت 
سیاسی حکومت عراق منجر به آن شد که مهم ترین برگه  بارزانی 
که بر طبق جدایی یا جنگ می کوبید از دست وی خارج و خون از 

دماغ کسی ریخته نشود.
قطعا در این ماجرا نقش پر رنگ سردار قاسم سلیمانی نیز قابل 
مالحظه است و دیگر بر کسی پوشیده نیست که ایران تا لحظه 
آخر تالش داشــت بارزانی را متقاعد کند که دست از لجاجت 
بردارد و به جای تالش برای جدایی به سمت گفت وگو ، وحدت 

و همدلی پیش برود.

در واقع طبق همه گزارش های خبری سردار سلیمانی تا پاسی 
از نیمه شب در حال مالقات با مقامات کرد بود و بارزانی تصور  
می کرد که ایــن مالحظات به دلیل قدرت نظامی و سیاســی  
است که پشــت ســر وی قرار دارد.  در حالی که مشخص بود 
این مالحظات به دلیل دلســوزی و عالقه ایــران به کردها که 
از اصلــی ترین اقوام دارای تبار ایرانی هســتند، بــوده و ایران 
 به هیچ وجه تمایلی نداشــت که ماجرا بــه یک جنگ خونین

 کشیده شود.
قطعا نیاز بود که بارزانی متوجه شود که بازی کردن با احساسات 
مردم کردستان نمی تواند بازی با واقعیت ها باشد و اکثریت مردم 
کردستان عراق، خواهان آن هستند که زندگی مسالمت آمیزی 

در کنار دیگر شهروندان عراقی داشته باشند.
بسیاری امیدوار بودند همان بال ها و ماجراهایی که زمان صدام 
حسین بر سر مردم کرد پیش آمده بود، تکرار شود تا سوار بر امواج 
سیل خون کردها، به منافع سیاسی خود برسند ولی این ماجرا 

اتفاق نیفتاد.
حال با بازپس گیری کرکوک همه معادالت به هم خورده و دیگر 
آن منابع نفتی که بارزانی امیدوار بود برای تامین هزینه ها از آن 

استفاده کند ، وجود نخواهد داشت.
قطعا دولت مرکزی عراق تا بازپس گیــری همه مناطق مورد 
منازعه دست بردار نخواهد بود وهنوز ماجرا ختم نشده و احتمال 
دارد  درگیری های بعدی منجر به خونریزی شود و بارزانی باید 
تصمیم بگیرد که این رویارویی  ادامه دار می شود  و خون بسیاری 
از افراد بی گناه ریخته خواهد شد یا اینکه دست از ساز جدایی زدن 

برمی دارد و به سمت گفت وگو و آشتی پیش می رود.
آخرین چیزی که عراق به آن نیاز دارد یک جنگ خانمان سوز 
دیگر است و حمایت بین المللی از حکومت مرکزی عراق نشان 
می دهد که بارزانی در حساب و کتاب های خود مشکل دارد و 
نباید  مردمان کرد را وارد چنین ماجرایی می کرد. او  به خوبی 
می دانست که احساسات مردم را چگونه تحریک کند و آنها را به 
سمت رفراندوم و رویارویی پیش ببرد، اما قطعا حساب نکرده بود 
که چگونه می توان از این منجالب  سالم خارج شد.  حال وقت 
آن رسیده که عقالی کردستان جمع شوند وفکری به حال این 

مشکل کنند.
نیروهای پیشــمرگه از شهر دیگری عقب نشینی 

کردند
آخرین اخبار از منطقه کردستان حاکی از آن است که ارتش عراق 
سپیده دم روز سه شنبه موفق شد شهر سنجار در غرب موصل را 
در استان نینوا بدون هیچ گونه درگیری به کنترل خود دربیاورد.

به گزارش ایرنا؛ نیروهای ویژه حزب دمکرات کردســتان عراق 
که در این شــهر بودند بدون هیچ گونه مقاومتی از شهر عقب 
نشینی کردند. بدین ترتیب بخش دیگری از عراق به زیرمجموعه 

حاکمیتی دولت مرکزی بازگشت.
نیروهای مسلح عراق از اولین ساعات بامداد دوشنبه عملیات 
پیشروی خود را برای بازپس گیری مناطق مورد منازعه موضوع 
ماده ۱4۰ قانون اساسی عراق از جمله استان کرکوک و چاه های 
نفت آن را آغاز کردند و به ســرعت توانســتند موفقیت های 

چشمگیری کسب کنند.

موفقیت برق آسای ارتش عراق در بازپس گیری شهر کرکوک، قطعا بدون همکاری خود کردها میسر نبود 
و مشخص اســت که بخش بزرگی از کردهای عراق مخالف تجزیه این کشور بوده و حامی یکپارچگی عراق 

هستند.

خبرپارلماناحزاب

بدل ترامپ در متروی تهران!

عکس روز

کافه سیاست

بارزانی فکر روزهای پس از رفراندوم را نکرده بود؛

کرکوک  ساز ناکوک ِ

میزان: یک شــهروند تهرانی تصویری جالب از بدل دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در فضای مجازی منتشر کرده است.

حمید بقایــی، معاون محمود احمدی نژاد که روز گذشــته 
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد،پس از 
خروج از دادگاه گفت: قاضی دادگاه با توجه به غیرعلنی بودن 
جلسه، تاکید بسیار کرد که مفاد جلســه در خارج از دادگاه 
مطرح نشود و از بیان آنچه در جلسه مطرح شد به دلیل تاکید 

قاضی معذور هستم.

به گزارش ایسنا؛ حمید بقایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
از رسانه ها درخواســت دارم تا پیگیری کنند؛ شاید جلسات 
بعدی به صورت علنی برگزار شــود. جلسه رسیدگی خوب 

بود، در دفاع هیچ مشکلی نداریم.
وی در ادامه مدعی شد: مشخص است که این پرونده سیاسی 

است.

معاون رییس دولت دهم با بیان اینکه اشــکاالت زیادی به 
این پرونده گرفته شده اســت، گفت: امیدواریم قوه قضائیه 

عادالنه عمل کند.
بقایی خاطرنشان کرد: ۳۰ مهر ماه برای جلسه بعدی تعیین 
شده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه به 
موضوع برداشت وام از صندوق هم اشــاره شد، عنوان کرد: 
آن هم جزو بحث هایی بود که قبال هم بیان کردند و مسئله 
مهمی نیست. در این جلسه وارد مباحث محتوایی نشدیم و 

کیفرخواست هم قرائت شد.

»بقایی« پس از خروج از دادگاه:

امیدوارم جلسه بعدی علنی باشد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2262 | October 18,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



کافه اقتصاد

فرار مالیاتی 30 هزار میلیارد تومانی در سال
رییس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه ساالنه حداکثر ۳۰هزار میلیارد تومان در 
کشور فرار مالیاتی داریم، گفت: در شش ماه گذشته ۴۰هزار میلیارد تومان مالیات 

از مؤدیان اخذ شده است.

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان:

نیمی از مرغداری های 
اصفهان ورشکسته شده اند

دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان گفت: به دلیل 
نوسانات قیمتی و مشــکالت تولید مرغ و نهاده ها و دیگر 
معضالت، اکنون نیمی از مرغداری های اســتان اصفهان 

ورشکسته و تعطیل شده اند.
بهرام پاکزاد با بیان اینکه ابتدای امسال نرخ جوجه یکروزه 
با افزایش چشمگیری روبه رو شد و بهای آن به ۳ هزار تومان 
رسید، اظهار داشت: با افزایش ناگهانی نرخ ها، واحدهای 
تولیدی و مرغداری ها با ضررهای هنگفتی روبه رو شدند، اما 

هیچ ارگان و نهادی پاسخگوی معضالت پیش آمده نبود.
وی ادامه داد: اکنون مرغداران گوشــتی استان اصفهان 
باوجود کاهش شدید نرخ مرغ زنده نیز ضررهای هنگفتی 

را متحمل شده اند.
پاکزاد تاکید کرد: در شــرایط فعلی که اقتصاد کشورمان 
در حالت رکود قرار دارد به هیچ وجه هزینه ها و ضررهای 
مرغداران باز نمی گردد و هیچ کســی پاسخگوی دغدغه 
این افراد نیست.وی با انتقاد از افزایش 15 تا 2۰ درصدی 
نرخ سویا و ذرت در بازار گفت: هیچ گونه نظارتی بر قیمت 
نهاده  ها وجود ندارد و مرغداری ها نهــاده طیور خود را با 

قیمت های مختلف در بازار تهیه می کنند.
دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان، نبود اختیارات 
الزم برای تشــکل های مرغداری را یکــی از دالیل اصلی 
نوسانات قیمت مرغ در بازار برشمرد و اظهار داشت:  برخی 
از اختیارات مرغداری ها زیرنظر جهادکشاورزی و بخشی هم 
در دست سازمان صنعت و معدن است. این سازمان ها، باید 

ابزارها و اختیارات الزم را به تشکل های مرغداری  بدهند.
وی افــزود: با نبــود اختیــارات الزم برای تشــکل های 
مرغداری هــا نمی توانیم به هیچ عنوان بــر تولید و حتی 
کنترل قیمت ها مدیریت داشته باشیم، اما کسی در زمینه 

عدم اختیارات مرغداری ها پاسخگو نیست.
پاکزاد با بیان اینکه استان اصفهان تولیدکننده برتر مرغ 
در کشور است، بیان کرد: متاسفانه مرغداران اصفهانی با 

مشکالت بسیاری دست به گریبان هستند.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور گفت: با توجه به بحران 
خشکسالی در اصفهان و خشکی زاینده رود، لزوم ساخت و راه اندازی بُرج 
خنک کننده هیبریدی خشک در نیروگاه اصفهان، بیش از پیش احساس 

می شود.
محسن طرزطلب افزود: ســاخت و راه اندازی این برج سبب صرفه جویی 
بیش از 8۰ درصدی در آب مورد نیاز بــرای تولید برق در نیروگاه اصفهان 

می شود.
وی اضافه کرد: ساخت تصفیه خانه فاضالب در این نیروگاه برای تامین آب 
مورد نیاز آن و رفع محدودیت ناشی از خشکی زاینده رود نیز ضروری است.
طرزطلب گفت: چنانچه ساخت و راه اندازی این دو پروژه هرچه سریع تر 
عملیاتی شود و به مرحله اجرا درآید، می توان امیدوار بود که در تابستان 

سال 98، هر دو تاسیسات به بهره برداری برسد.

صرفه جویی 80 درصدی آب 
 با برج خنک کننده خشک 

در نیروگاه اصفهان 

سکه تمام بهار آزادی
12،760،000 ریال)طرح جدید(

6،620،000 ریالنیم سکه

۳,790,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۳5،510 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
سیاست یکسان ســازی نرخ ارز تبعاتی خواهد داشــت که بانک مرکزی 
نمی تواند از عهده آن بر آید که باید در برنامه ریزی های اقتصادی خود به 

آن توجه ویژه داشته باشید.
مسعود گلشیرازی با اشاره به اینکه مرکز رشد صادرات، تجارت الکترونیک، 
قاچاق کاال و قطار پرسرعت اصفهان-تهران، چهار محور اصلی کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی اصفهان است، اظهار داشت: این چهار پروژه با همکاری  

کمیته های تخصصی کمیسیون دنبال می شود.
وی با بیان اینکه موضوع یکسان سازی نرخ ارز نیز منتفی شد، افزود: معاون 
ارزی بانک مرکزی در نشست تخصصی در اتاق ایران اعالم کرد که اکنون 
جابه جایی پول امری سخت بوده و درســت است که برجام به ظاهر اتفاق 

افتاده ولی در حوزه بانکی نقل و انتقاالت با مشکل روبه روست.

بانک مرکزی از عهده 
تبعات یکسان سازی نرخ ارز 

برنمی آید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
افزایش حجم چک های برگشــتی نتیجه اصالح نامناسب 

قانون چک بوده و این قانون نیازمند اصالحی دوباره است.
حمیدرضا فوالدگر بــا بیان اینکه افزایــش حجم چک های 
برگشتی ســبب افت شــاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور 
می شود، اظهار داشــت: تداوم این امر برای تولید داخلی ما 

نیز خطرناک است. وی افزایش حجم  چک های برگشتی در 
بازار اقتصادی کشــور را نگران کننده دانست و افزود: قانون 
چک نیازمند بازنگری اســت تا صدور برگ چک در کشــور 
قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود 
و به همان اندازه قادر به چک کشــیدن باشند. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اســالمی بیان کرد: در بسیاری از 

موارد چک هایی که برگشت می خورد نتیجه بلند پروازی یا 
سوءاستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت 
بدهی ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه رو می شوند.

وی یادآور شــد: یکی از علت های اصلــی افزایش چک های 
برگشــتی، اصالح نامناســب قانون چک بود که موجب شد 
ضمانت پرداخت چــک و عواقب حقوقی ســخت گیرانه در 
برخورد با چک بالمحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به 
امری عادی و بدون بازخواست شود. عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس با بیان اینکه قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه 

برای کاهش تعداد زندانیان چک اصالح شد، گفت: تالش قوه 
قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک 
بالمحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می افتادند 
و استدالل آنها هم این بود که اصوال باید مکانیزم صدور چک 
به گونه ای باشد که امکان صدور چک بالمحل وجود نداشته 
باشد.وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی 
رکود دست به گریبان است، موجب شده کسب و کار بسیاری 
از واحدهای تولیدی راکد شــود و صاحبان این مشاغل برای 

پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه رو شوند.

افزایش حجم چک های برگشتی، نتیجه اصالح نامناسب قانون چک است

مهدی کشمیری با اشاره به اینکه شش هزار و 5۰۰ فارغ التحصیل 
در شهرک علمی و تحقیقاتی فعالیت دارند، افزود: دوسوم این افراد 
به صورت تمام وقت و یک سوم به صورت پاره وقت در این شهرک 
فعالیت دارند و همچنین 5۰۰ نفر از این افراد دارای مدرک دکتری 
هستند؛ این در حالی است که حدود 11۰ شرکت در این مجموعه 
در مرحله مقدماتی ، 18۰ شرکت در مرحله رشد و 2۰۰ شرکت 
دیگر هم در این مجموعه مستقر هستند. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه بر اساس طرح جامع باید 1۰ پارک علم و فناوری در سطح 
استان راه اندازی شــود خاطر نشــان کرد: در حال حاضر پارک 
شیخ بهایی در اســتان اصفهان، راه اندازی و 7۰ درصد از اراضی 
آن نیز به شرکت های دانش بنیان تحویل شده است و همچنین 
پارک ابوریحان تا ســه ماه آینده بهره برداری شــده و در اختیار 
متقاضیان قرار خواهد گرفت.کشمیری با اشاره به اینکه شرکت های 
دانش بنیان از خدمات استقرار شرکت در پارک، خدمات مشاوره ای،  
ارائه آموزش های کسب و کار و حمایت های مالی بهره مند می شوند،  
افزود: نامه استقرار یک شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی، به 
منزله سند تایید اعتبار است و در ادامه تاکید کرد در شهرک علمی و 

تحقیقاتی فعالیت های تولیدی انبوه انجام نمی شود و در صورتی که 
شرکتی به تولید انبوه دست یابد، به شهرک صنعتی انتقال خواهد 
یافت؛  این در حالی است که طبق بررســی های صورت گرفته 
7۰درصد از پذیرفته شدگان در پارک علم و فناوری شهرک علمی 
و تحقیقاتی به نقطه پایدار کسب وکار می رسند و تا کنون در این 

شهرک9۰۰ فناوری جدید به مرحله تجاری سازی رسیده است.
رییس شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه تا 5 سال 
آینده این شهرک جز 7 قطب اقتصادی استان خواهد بود، عنوان 
کرد:  تاکنون 1۰میلیون دالر صادرات از شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان صورت گرفته  و همچنین 5۰۰ میلیارد تومان از محصوالت 
تولیدی در شهرک فروش داخلی داشته است و در مجموع یک هزار 
و ۴۰۰ میلیاردتومان گردش مالی در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان اتفاق افتاده که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
کشمیری افزود: از 9۰۰طرح فناورانه تجاری در این شهرک، 7۰ 
طرح به مرحله تولید صنعتی رسیده اســت. وی از انعقاد قرارداد 
18۰میلیارد تومانی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد و 
گفت: این در حالی است که تا کنون ۴5۰ میلیارد تومان در شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان برای ایجاد فضاهای مناسب هزینه شده 
است که کمتر از 1۰۰ میلیارد تومان توسط دولت و ۳5۰ میلیارد 
تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.کشمیری 
با اشاره به اینکه ۴ نوع نظام خدماتی و حمایتی در شهرک علمی 
تحقیقاتی وجود دارد عنوان کرد: این نظام خدماتی و حمایتی در ۴ 
نوع حمایت استقرار شرکت، مشاوره و امکانات، حمایت های مالی و 
مشاوره های مالی به آنها ارائه می شود. اگر حس کنیم شرکت ها در 
هنگام پذیرش ضعف هایی دارند که قابل رفع است در دوره رایگان 
رشد مقدماتی، آنها را پذیرش خواهیم کرد و اگر شرکت ها به سر 
مرز تولید برسند و بتوانند صنعتی را از فناوری خود ایجاد کنند، 
به شــهرک های صنعتی وارد خواهند شــد. وی راه اندازی طرح 
ایده شو به منظور جذب سرمایه گذاران برای شهرک های علمی 
تحقیقاتی را از اقدامات در دست انجام شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان عنوان کرد و گفت: تاکنون در این زمینه ۳1 ایده شو برگزار 
کرده ایم که نتایج خوبی را نیز در بر داشــته است. رییس شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، در ادامه درخصوص راه اندازی منطقه 
ویژه علم و فناوری در اســتان اصفهان نیز ابراز داشت: از آنجایی 
که در اساسنامه نخست راه اندازی این منطقه، پیشنهاد مدیریت 
بخش خصوصی ارائه شــده بود، ما درخصوص تغییر اساسنامه 
برای مدیریت غیر انتفاعی و غیرخصوصی درخواســت دادیم که 
این اساسنامه تدوین شده و در انتظار امضا و ابالغ رییس جمهور 
اســت. کشــمیری در ادامه افزود: یکی از اصول توسعه عمرانی 
شهرک، رعایت اصول معماری و طراحی ساختمان هاست، بالغ بر 
۴۰میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری برج فناوری است که محلی 
برای استقرار دفتر کار شرکت های شهرک خواهد بود. وی با بیان 
اینکه یکی از مسئولیت هایی که برای خود فرض می کنیم فعال 
بودن در اکوسیستم کارآفرینی منطقه است، اضافه کرد: رویکرد 
پارک علمی و فناوری کودکان این است که دانش آموزان استان 

با فناوری ها آشنا شوند.
اصفهان؛ میزبان سی و پنجمین کنفرانس پارک های 

علم و فناوری
معاون پشتیبانی و فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نیز در 
ادامه این نشست گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینه 
اقتصاد مقاومتی یکی از نهادهایی بوده که دارای عملکردی موفق و 
قابل دفاع است و میزان صادرات تولیدات شرکت های این مجموعه 
را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. حسن خاکباز با اشاره به اینکه 
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان یکی از اعضای انجمن بین المللی 
پارک های علمی و فناوری است تصریح کرد: این انجمن بین المللی 
دارای ۴۰۰ عضو است که با رایزنی های صورت گرفته، بزرگ ترین 
رخداد علمی این انجمن تحت عنوان سی و پنجمین کنفرانس 
جهانی پارک های علم و فناوری، از 11  تا 1۴ شهریور سال آینده به 

میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.

خبر

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

اتصال فوالد سبا به شبکه ریلی کشور 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اتصال مجتمع فوالد سبا به 
شبکه ریلی کشور، گفت: فوالد سبا برای دریافت حدود 2.5 میلیون تن 
مواد از معادن به شبکه ریلی کشور متصل شد. بهرام سبحانی اظهار داشت: 
با توجه به استقرار فوالد مبارکه در شهرستان مبارکه و مجتمع فوالد سبا 
در منطقه لنجان، توسعه حمل و نقل در این دو شهرستان ضرورت داشت.

وی افزود: برای حمل حدود 1۰ میلیون تن محصول فوالدی و نزدیک 
به 2۰ میلیون تن مواد اولیه به این کارخانه ها، طبیعتا جاده ها جوابگو 
نیستند.سبحانی با اشاره به ســرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث 
ایستگاه راه آهن ریز گفت: با توجه به اهمیت مواد اولیه برای کارخانه های 
فوالدسازی، ضرورت داشت فوالد سبا برای دریافت حدود 2/5میلیون 
تن مواد از معادن به شبکه ریلی کشور متصل شود. وی با اشاره به میزان 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای احداث ایستگاه ریز گفت: فوالدمبارکه 
در این راستا حدود 9۳ میلیارد تومان ســرمایه گذاری کرد که تقریبا 
۴۴میلیارد تومان آن برای ایستگاه ریز و حدود ۴9 میلیارد تومان دیگر 

برای اتصال مجتمع فوالد سبا به شبکه ریلی هزینه شد.

بازار

 قیمت انواع
دوربین عکاسي چاپ سریع

 2.950.000
ریال

فوجی فيلم مدل 
Instax Mini 9

 رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان:

شهرک علمی تحقیقاتی،جزو قطب های اقتصادی استان می شود

 رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جمع اصحاب رسانه، به ارائه عملکرد این 
مجموعه به عنوان بزرگ ترین پارک علمی تحقیقاتی کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر 
در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با سابقه 20 ساله، 500شرکت دانش بنیان مستقر هستند که مجموعه این 

شرکت ها در حوزه های تکنولوژی، سالمت و پزشکی و هنر فعالیت  دارند.

فاطمه کاویانی

 5.400.000
ریال فوجی فيلم مدل 

Instax mini 70

 4.000.000
ریال

لوموگرافی 
Murano مدل

به گفته مسئولین، طرح رجیستری موبایل قطعا 28مهرماه 
اجرایی خواهد شد؛ اما این طرح همچون تمام طرح های 
اقتصادی دارای موافقان و مخالفان بســیاری اســت. در این بین فروشندگان 
موبایل این طرح را زیاد جدی نگرفته اند و چندان عملی نمی دانند و چنین ادعا 
می کنند که چند ســال پیش هم قرار بود این طرح اجرایی شود اما با شکست 

روبه رو شد.
فروشــندگان خرد بازار موبایل، اجــرای این طرح را مهم تــراز افزایش 2۰ تا 
۳۰درصدی قیمت گوشــی های تلفن همــراه می دانند که به تبع آن ســود 
وارد کنندگان مورد هدف قرار خواهد گرفت و همین موضوع باعث مخالفت این 

قشر با اجرایی شدن طرح رجیستری خواهد بود.
در سوی دیگر موافقان طرح رجیستری گوشــی همراه می گویند این حرکت 
درراســتای اقتصاد مقاومتی خواهد بــود و از ورود کاالهای قاچاق به کشــور 
جلوگیری خواهد کرد.از بین رفتن کارایی موبایل های قاچاق و هجوم خریداران 
به ســمت کاالهای گارانتی دار، می تواند تعداد تلفن های همراه بازار را کم کند 
که به افزایش قیمتی نهایی منجر خواهد شــد؛ اما پس از مدتی ثبات به نرخ ها 
بازمی گردد. مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال، 
چندی پیش اظهار کرده بود که اجرای زیرساخت فنی طرح رجیستری، پارادایم 
و الگوی استفاده از موبایل در ایران را تغییر خواهد داد، اما تغییر ناگهانی نخواهد 
بود و آرام آرام با اطالع رســانی هایی که انجام می شود و ایجاد هماهنگی میان 
وارد کننده، توزیع کننده، فروشنده و مصرف کننده، اتفاقات خوشایندی محقق 

خواهد شد.

و اما اینکه طرح رجیســتری چیســت؟ با چرخی در بازارهای موبایل و کمی 
جست وجو، احتماال شما هم متوجه خواهید شد که بیشتر گوشی های موجود 
در بازار طبق روال قانونی وارد کشور نشدند و به نوعی قاچاق محسوب می شوند؛ 
همین امر باعث شد تا زمزمه های طرح رجیستری موبایل دوباره به گوش برسد؛ 
طرحی که پیش از این هم در سال 85 اجرا شد اما به دلیل خألهای قانونی، زمان 

طوالنی برای ثبت شناسه گوشی ها در گمرک باعث توقف چند ساله آن شد. در 
سال گذشته مجددا زمزمه های اجرایی شدن این طرح به گوش رسید اما طبق 
معمول در بازار موبایل شــاهد اتفاق خاصی نبودیم . در طرح رجیستری فقط 

گوشی هایی وارد کشور می شوند که شناسه آنها  در گمرک ثبت شده و به این 
ترتیب قابلیت دسترسی در شبکه های تلفن همراه را داشته باشند.

در همین راستا رییس اتحادیه موبایل اصفهان در گفت وگو با زاینده رود با اشاره 
به اینکه در اجرای این طرح تمام شبکه زیر بار نخواهد رفت و تنها چند مدل در 
روزهای ابتدایی اعالم می شود، عنوان کرد: اجرای این طرح اگر بر مبنا و اساس 

اصولی اتفاق بیفتد، تاثیر مطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
حسن میرشمشــیری اجرای این طرح را برای تمام اقشارمفید دانست و عنوان 
کرد: اجرای این طرح برای عمده فروش، خرده فروش، مردم و همچنین دولت 
با گرفتن عوارض گمرکی سودآور خواهد بود؛ چرا که یک کاالی با اصالت به دور 
از بازار قاچاق را خریداری می کند و برای خدمات پس از فروش کاال، در ایران 
نمایندگی وجود خواهد داشت. وی درخصوص معایب این طرح نیز اظهار داشت: 
برای ورود یک گوشی موبایل از راه های قانونی به کشور ۴ درصد عوارض گمرکی 
دریافت می شود و این درحالی اســت که 2 درصد هزینه های حمل و نقل و 9 
درصد ارزش افزوده را که به آن اضافه کنیم با سودی 17 درصدی روبه رو خواهد 
شد که برای فروشــنده و خریدار به صرفه نخواهد بود و در این بین قاچاقچی با 

سود 5 تا 6 درصدی این کاال را به بازار ارائه می دهد.
میرشمشیری عنوان کرد: اما دولت با حذف ارزش افزوده 9 درصدی می تواند 
کمک کند تا این طرح به بهترین شکل اجرا شود و در مقابل نیز مبارزه مستقیم 

با قاچاقچی صورت خواهد گرفت.
حاال همه منتظرند تا ببینند این بار طرح رجیستری گوشی همراه چه روندی را 

طی خواهد کرد و چگونه بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.

بازار موبایل در انتظار اجرای طرح رجیستری؛ 

مبارزه با قاچاق یا پرکردن جیب قاچاقچی؟

فاطمه جبلی

کاریکاتور روز

ادعاهای قبل از تو سوءتفاهم بود
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ابالغ رای
7/517 کالسه پرونده 166/96 شــماره دادنامه: 762-96/6/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علیرضا کیان پور فرزند عبدالرضا به 
نشانی خمینی شهر امام مشایی ک.ش دباغی بن بســت گلبهار3،  خوانده: علی محمد 
صادقی ورنوســفادرانی فرزند حسین علی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای علیرضا کیانپور  به طرفیت آقای علی محمد صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 230382 مورخ 94/10/25 عهده 
بانک صادرات شعبه چهارشنبه بازار خمینی شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق 
چک و عدم حضور خوانده  در جلسه رسیدگی مورخ 96/06/21 علی رغم ابالغ از طریق 
نشر آگهی و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا و 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 
519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
 و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط
 دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف:5298 شعبه سوم مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )349 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/519 کالســه پرونده 1069/95 شــماره دادنامه: 400-96/5/16 مرجع رســیدگی: 
شــعبه یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: قاسم بشــارت فرزند حیدر 
بــه نشــانی خمینی شــهر خ امیــر کبیــر نبــش کوچــه 125 نمایشــگاه اتومبیل 
2000  ، خوانــدگان: 1- اکبــر مهرابی به نشــانی مجهول المــکان 2- علی غفوری 
 به نشــانی خمینی شــهر بلوار منتظری کوچــه شــهیدان درب اول به شــماره 87 ، 
شماره 8419734764،  خواســته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا، قاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیــر مبادرت بــه صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای قاسم بشارت  به طرفیت 
آقایان اکبر مهرابی- علی غفوری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 492615 مورخ 95/3/30 )50/000/000 ریال( شعبه بهشتی داتان 
به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست 
 تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجــه به اظهارات خواهان در جلســه 
رسیدگی مورخه 96/2/18 و عدم حضور  خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/2/18 و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب بقای دین و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 
و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 

مبلغ 50/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
 شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه  می گردد و پرداخت 1/455/000 ریال
  بابت هزینه دادرســی در حــق خواهان صادر و اعــالم می گردد. رای صــادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت 
20 روز پس از آن  قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف:5288 شعبه یک مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر )381 

کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/566 شماره صادره : 1396/42/426129 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 4786/406 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام علی مراد جباری سلمی فرزند ابراهیم در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 23062  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/591 کالســه پرونده: 960410 شــماره دادنامه:96/6/9-9609976796201314 
 مرجع رســیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختــالف اصفهــان، خواهان: احســان 
خدارحمی به نشانی اصفهان خ هاتف کوچه شهشهان مجتمع تجاری حضرت ابوالفضل 
واحد 4 با وکالت مهدیه فقهی به نشــانی اصفهان خ شــهید نیکبخت روبه روی فضای 
 سبز جنب دادگستری کلوپ تندرستی طبقه دوم واحد 8، خوانده: زهرا عسگری سده به

 نشــانی مجهول المــکان، خواســته: مطالبه،  بــا عنایت بــه محتویــات پرونده و 
 اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صــدور رای مــی نمایــد. رای قاضــی شــورا: در خصــوص دعــوی احســان 
خدارحمــی بــا وکالــت مهدیــه فقهــی بــه طرفیت زهــرا عســگری ســده  به 
خواســته مطالبــه مبلــغ 143/240/000 ریــال وجــه چــک  بــه شــماره های 
 26152737 ، -96/2/30 ) 28/000/000 ریــال(  و 26152739، -96/3/30  
 ) 86/000/000 ریــال(و 26152738-96/3/30   )29/240/000 ریــال( بــه 
عهده بانک ســامان به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  
بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 
و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده 
 به پرداخت مبلــغ 143/240/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/010/500 ریال  بابت
 هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و خســارت تاخیــر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک های موصوف تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم 
 می نماید.  رای صــادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین
  مرجــع و ظــرف 20 روز پــس از آن قابــل اعتــراض در محاکم محتــرم عمومی

 حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:20551 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )325 

کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
7/532 کالسه پرونده: 960456 ش 5 شماره دادنامه:96/6/27-9609976793501984 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس یعقوبی گورتی به 
نشانی اصفهان گورت خ ش بدیعی مقابل اداره گاز محلی پالک 6 کدملی 282190180،  
خواندگان: 1- محمدرضا بدیعی کدملی 1284079996 2- علی بدیعی هر دو  به نشانی 
مجهول المکان، شورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی  آقای عباس یعقوبی گورتی به طرفیت آقــای محمدرضا بدیعی به 
خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال( وجه چک به شماره 717908 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/710/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )84/2/4(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و در خصوص خوانده ردیف دوم مستنداً بند 4 ماده 84 
قرار رد دعوی صادره و قرار صادره بعد ازبیست روز پس ازابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
می باشد. م الف:20636 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )316 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/533 کالسه پرونده: 95-595  مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: فاطمه تقی زاده اصل به نشانی تهران، نیاوران منظریه پالک 46، خوانده: ناصر 
جمشیدی  به نشانی مجهول المکان، شــورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  خانم فاطمه تقی زاده اصل به طرفیت آقای 
ناصر جمشیدی به خواســته مطالبه مبلغ 23/680/000 ریال( وجه چک به شماره های 
567120-89/11/12 و 257847-89/10/5  به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/680/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/502/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)89/11/12 و 89/10/5(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:20649 شعبه 29 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/534 کالســه پرونــده 655/95 شــماره دادنامــه: 9609976794700532 مرجع 

 رسیدگی: شــعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فاطمه تقی زاده اصل به 
نشانی تهران نیاوران منظریه پالک 46، خواندگان: 1- کامران شیری 2- ناصر جمشیدی 
هر دو  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
 پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت فاطمه تقی زاده اصل به طرفیت 1- کامران 
شیری 2- ناصر جمشیدی به خواســته مطالبه مبلغ 32/080/000 وجه 3 فقره چک به 
شــماره های 325278-94/8/30 و 370250-94/9/30 و 370238-94/5/30 عهده 
بانک انصار به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه 96/2/10 و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
 صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت

 از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلسه و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 9 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/080/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/727/000 
 ریال در حق خواهــان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف مدت 20 روز 
 پس از آن قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیســت روز پس

 از ابالغ قابل اعتراض  در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20651 
 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )360 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

7/538 کالسه پرونده: 960238 شــماره دادنامه: 9609976792700729- 96/6/7  
مرجع رسیدگی: شــعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا عبدالتا 
جدینی به نشانی اصفهان پل وحید مجتمع امین طبقه 2 واحد 18، خوانده:  محمد نوعی 
پس ویشه به نشانی مجهول المکان، شــورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای محمدرضا عبدالتا جدینی به طرفیت 
آقای محمد نوعی پس ویشه به خواسته مطالبه مبلغ 12/500/000 ریال( وجه چک به 
شــماره  398044/45-89/6/15 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/356/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک  موصوف )89/6/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20601 شــعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )284 کلمه، 3 کادر(

اکران  فیلم سینمایی »اِئو« تا30 مهر
 فیلم ســینمایی »اِئو« به کارگردانــی اصغر یوســف زاده، فیلم برگزیده هنــر و تجربه در 
 جشنواره ســال گذشــته فجر امروز تا30 مهر از ساعت 15 در سالن ســوره اصفهان اکران

می شود.

عکسی از بیژن بنفشه خواه در فیلم 
جدیدش

بیژن بنفشــه خواه در یک پارکینگ متروکه در پشت صحنه کار 
جدیدش که سریالی به نام »محکومین« است.سریالی اجتماعی، 

خانوادگی به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی.

اینستاگردی

جشنواره

 بی عشق، از »آن سوی ابرها«
  سبقت گرفت

»آن ســوی ابرها« فیلم جدید مجید مجیدی که در لندن ساخته 
شده است، در رقابت جشــنواره فیلم لندن، قافیه را به »بی عشق« 
باخت. »بی عشق« داستان پسری کوچک است که در میان هیاهوی 
طالق والدینش ناپدید می شود. فیلم مجیدی نیز به داستان پسری 
جوان می پردازد که با موتور خود در خیابان ها به ســرعت حرکت 

می کند تا به مشتریانش مواد مخدر برساند و امرار معاش کند.

ویژه

کورش ادیم به میهمانی نگارستان 
امام خمینی)ره( می آید 

»تجربه زیســته: گفت وگوی شــعر و عکــس« عنوان 
کارگاه این هفتــه کانون عکس 

انجمن ســینمای جوانان 
اصفهان اســت کــه با 
حضور »کورش ادیم« 
برگــزار مــی شــود.

کــورش ادیم،متولد 
سال1350اســت که 

فعالیت خود را در زمینه 
عکاسی از ســال 13۷1 به 

صورت جدی آغاز کــرده و در 
این سال ها عمده فعالیت او در شاخه عکاسی هنری بوده 
است. عالقه مندان برای شرکت در این کارگاه می توانند 
با توجه به اطالعات درج شــده در پوستر ثبت نام کرده 
و امروز ساعت 1۶:00 به نگارســتان امام خمینی)ره( 

مراجعه کنند.

با مسئوالن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

سالن تئاتر، اعتبار استانی ندارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار داشت: سالن تئاتر 
شهر، یک پروژه ملی به شمار می رود و اعتبار استانی ندارد 
و از طرف دولت این گونه اعالم شــده که اولویت تکمیل 
با پروژه های ۷0 الی 80 درصد پیشــرفته در کار اســت. 
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی افزود: با توجه به اینکه در 
کشور پروژ ه های نیمه تمام بسیار است نوبت به این پروژه ها 
نمی رسد، کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که  
تمایل خود را برای ساخت پروژه،  به شهرداری و همچنین 
بخش خصوصی اعالم کردیم. وی گفت: 25 هزار متر زمین 
در اختیار ما قرار گرفته و ارشاد به دنبال کسب منفعت در 
این پروژه نیست.   وی تصریح کرد: در صورت اعالم آمادگی 
استان در این خصوص که می تواند صفر تا 100 یک پروژه 
را سرمایه گذاری کند، آنگاه می توان اعتبار پروژه را استانی 
کرد؛ البته هم اکنون برای تجهیز سالن بودجه موجود است 
اما برای ساخت فیزیکی پروژه بودجه ای در اختیار نداریم.

ارزانی افزود: این پروژه حــدود 10 الی 15 میلیارد تومان 
هزینه دارد که در ارتباط با این مسئله با شورای شهر جدید 

نیز مذاکراتی داشتیم.

نظر  بــه  درحالی کــه 
می رســید بــا توجه به 
برگزاری جشنواره فیلم 
های کودک و نوجوان در فصل تابستان، زمان مناسبی 
برای اکران این ژانر از فیلم  به وجود می آید، اما تنها 
سهم این گروه سنی اکران یک فیلم بود و بیشترین 

سهم از اکران به فیلم های کمدی تعلق گرفت.
در شش ماهه اول سال، مجموعا ۴۳ فیلم در سینماها 
به نمایش درآمده است که از این میان ۵ جایگاه اول 
جدول فروش با رقمی حــدود ۷۶ میلیارد تومان در 
اختیار فیلم های کمدی قــرار دارد و ۳۸ فیلم دیگر 
در کل ۳۵ میلیارد تومان فروش داشــته اند. تعداد 
فیلم های کمدی اکران شده در ســال ۹۶ افزایش 

یافته است.
اما این نکتــه را نباید فراموش کرد کــه با توجه به 
ارائه گزارش های مختلــف از میزان فروش فیلم ها، 

ایــن میــزان ربطی به 
افزایش مخاطب ندارد؛ 
چراکه براســاس آمار 
ارائه شده، نه تنها سینما 
در فصل تابستان افزایش 
مخاطب نداشــته، بلکه 
ریزش نیز داشته است و 
تنها افزایش قیمت بلیت 

سینماها کمک کرده تا این نوسان قیمت رو به افزایش 
بگذارد.

نهنگ عنبر پرفروش ترین فیلم کشور

درهرصورت در تابســتان امسال به ترتیب 
سه فیلم »نهنگ عنبر، سلکشن 

رؤیا«، »اکسیدان« و »ساعت 
۵ عصر« موفق شدند گیشه 
را از آن خود کنند و فروش 

میلیاردی داشته باشند.
فیلم ســینمایی »نهنگ 
عنبر ۲« ســاخته سامان 
مقدم و در ژانر کمدی که 
از ۲۰ اردیبهشت ماه اکران 
آن آغازشــده، تاکنون 
۲1میلیارد و ۷۷۰ میلیون 
تومان فروش داشته است.

پرفروش  فیلــم  دومین 
»اکسیدان«  تابســتان، 

ساخته حامد محمدی اســت که توانسته در مدت 
نمایش خود به رقم فروش 1۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

تومانی دست پیدا کند.
 باوجود تحریم هایی که بــرای اکران صورت گرفت 
اما این فیلم در گیشه موفق عمل کرد و توانست در 
جایگاه دوم قرار گیرد. فیلمی که در خالصه داستان 
آن چنین آمده است: »اصالن اگر می دانست گرفتن 
ویزا این همه دردسر دارد، اصال عاشق نمی شد.« جواد 
عزتی، امیر جعفری، شبنم مقدمی، شقایق دهقان، 
رضا بهبودی، لیندا کیانی و علی استادی در این فیلم 

به ایفای نقش پرداخته اند.
»ساعت ۵ عصر« به کارگردانی مهران مدیری سومین 
فیلم پرفروش تابستان امســال است که تاکنون ۹ 
میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان فروش داشته و همچنان 

اکران فیلم ادامه دارد.
 این فیلم که در ژانر کمدی اجتماعی ساخته شــده، 

 اولین تجربه کارگردانی ســینمایی مهران مدیری
 است.

قصه »ساعت ۵ عصر« روایت کننده مشکالتی است 
که برای همه ما در تهران پیش می آید، ولی چون به 
آنها عادت کرده ایم و همواره با آنها زندگی می کنیم، 
دیگر از دیدن آنها شوکه نمی شویم. از بیرون دیدن و 
اغراق در آن می تواند ما را متوجه اطرافمان کند. در 
»ساعت ۵ عصر « سیامک انصاری، آزاده صمدی، امیر 

جعفری، پانته آ سیروس و ... حضور دارند.
در ادامه، فیلم هایی چون »بیست ویک روز بعد«،»رگ 
خواب«، »زیر ســقف دودی«، »تابستان داغ«، »سارا 
و آیدا« به ترتیب در جایگاه هــای بعدی قرار گرفته و 
توانســتند فروش میلیاردی داشته باشند تا مجموع 
فروش تابستانه سال ۹۶ به رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد برسد.

در ســینماهای اصفهان نیز به مانند کشور، فیلم های 
کمدی از جملــه ســاعت۵عصر، پاتوکفش من نکن، 
شارمین، اکســیدان، نهنگ 
عنبر۲، خوب،بد،جلف، گشت۲  و 
همچنین  در ژانراجتماعی ، فیلم 
های زیرسقف دودی، رگ خواب، 
سارا و آیدا، ۲1روز بعد و نگار اکران 

شد.

رگ خواب؛ 
پرفروش ترین فیلم درام سینماهای اصفهان

 مصطفی حســینی مدیــر امور ســینمایی حوزه 
هنری اســتان اصفهان از» نهنگ عنبر«  به عنوان 
پر فروش ترین فیلم سینمایی ســینماهای استان 
در شش ماهه اول ســال نام برد  و گفت: پس از این 
فیلم، ساعت۵عصر، با استقبال بی نظیر شهروندان 

روبه رو شد.
به گفتــه مدیر امور ســینمایی 
حوزه هنری اســتان اصفهان، 
فیلم های رگ خواب، زیرسقف 
دودی، سارا و آیدا، ۲1روز بعد 
و نگار،جایــگاه برتر فیلم های 
پرفروش ژانراجتماعی 
تابستان در 
ی  ها سینما
ن  صفهــا ا
بــه  را 
 خــود اختصاص

 دادند.

نگاهی به فاتحان گیشه های سینمای اصفهان در تابستان؛

رگ خواب مخاطب در دست نهنگ عنبر

اعظم
 حاجی رضازاده

نشست

 حوضخانه الغدیر
میزبان حافظ خوش کالم می شود

سلسله نشست های تخصصی مدام، به صورت ماهانه در پنجشنبه 
آخر هر ماه با محوریت ادبی و بررسی اشعار شاعران نام آشنا برگزار 

می شود. 
اصفهــان در دومیــن نشســت تخصصی مــدام، میزبــان دکتر 
محمود عابدی و دکتر بهادر باقری از اســاتید دانشــگاه خوارزمی 
تهران اســت. این نشســت با عنوان»حافِظ خــوش کالم« فردا 
 ساعت1۶درحوضخانه الغدیر واقع در خیابان عالمه امینی برگزار 

می شود.

۴
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ویژه 

دیجیاتو : افرادی که دیابت نوع 1 دارند، دائما بایــد میزان قند خون خود را 
اندازه گرفته و در صورت نیاز مقدار مشخصی از انسولین را تزریق کنند. تزریق 
مقدار دز اشتباه انســولین، می تواند عواقب بسیار خطرناکی داشته باشد. به 
تازگی محققان موفق به ساخت یک لوز المعده مصنوعی شده اند که به کمک 
الگوریتمی در یک اپ ویژه تلفن هوشمند کاربر، می تواند مقدار مشخصی از 
انسولین را به بدن شخص تزریق کند. اپ موبایل مذکور به پانکراس مصنوعی 
)یا بهتر است بگوییم پمپ انسولین یا پایشگر قند خون( بر اساس فعالیت های 
شخص، وعده های غذایی صرف شده و الگوی خواب کاربر دستور می دهد که 
مقدار مشــخصی از گلوکز را آزاد کند. این اپ همچنین به مرور نحوه کنترل 
میزان انســولین مورد نیاز کاربر را یاد می گیرد و موجب می شود پانکراس 

مصنوعی، شبیه به این عضو در بدن یک فرد بدون دیابت عمل کند.
گفتنی اســت نتیجه 12 هفته آزمایش این عضو مصنوعی، تاکنون رضایت 
بخش بوده و بهبودهای فوق العاده ای از جمله کاهش سطح هموگلوبین و نیز 

کاهش نیاز به بررسی سطح گلوکز خون را به دنبال داشته است.

 لوزالمعده مصنوعی
 که با کمک یک اپلیکیشن کار می کند

خانه درختی؛ محل کار جدید کارمندان 
مایکروسافت!

کلیک : مایکروســافت خانه های درختی را در اقدامی جالب به عنوان محل 
کار جدید کارمندانش در نظر گرفته اســت تا بهره وری نیــروی کار خود را 

دوچندان کند!
مایکروسافت در دفتر مرکزی خود در واشینگتن بخشی از فضای سبزش را 
به خانه های درختی اختصاص داده و دو خانــه درختی ویژه تمام کارمندان 
این شرکت راه اندازی کرده اســت که کارمندان می توانند در آن به مطالعه، 
اســتراحت، بازی و حتی کار بپردازند؛ همچنین قرار است یک خانه درختی 

دیگر نیز تا سال آینده میالدی با امکانات بیشتر به این مجموعه اضافه شود.
بر اساس اعالم مایکروسافت خانه های درختی، مجهز به وای فای پرسرعت 
اســت و صندلی های تعبیه شــده در آنها به تغییرات آب و هوایی باد و باران 
 مقاوم اســت.در این خانه های درختی عالوه بر کار بــرای تفریح کارمندان؛

 کافه، رستوران و اتاق بازی نیز وجود دارد. 
پت نلســون، طراح این خانه های درختی درباره آنها گفتــه که در طراحی 
بیشترین تاکید بر این نکته بوده که این خانه ها استرس ها و تنش های کاری را 

از کارمندان مایکروسافت دور کند و بهره وریشان را افزایش دهد.

شرکت گوسان، اجاق خورشــیدی جدید و قابل حملی را به قیمت ۹۹ دالر 
عرضه خواهد کرد که می تواند در عرض ۳۰ دقیقه آب را به نقطه جوش برساند.

اجاق خورشیدی یادشده مجهز به آینه های پارابولیک برای متمرکز کردن 
تابش نور خورشید اســت و می توان آن را به راحتی با خود حمل کرد و انواع 
متنوعی از غذاها را هم با این ابزار پخت، بدون آنکه نیازی به هیچ منبع سنتی 

تامین گرما باشد.
این اجاق خورشیدی با نام GoSun Go تنها ۹۰۰ گرم وزن دارد و حداکثر 
دمای تولیدی توسط آن به 2۶۰ درجه ســانتی گراد می رسد. اجاق یادشده 
عالوه بر جوشاندن ۴۰۰ میلی گرم آب در عرض ۳۰ دقیقه برای پختن انواع 
غذا با اســتفاده از انرژی خورشــیدی مانند ماهی، جوجه و سبزیجات قابل 
استفاده است. اجاق یادشده هم در هوای گرم و هم در هوای سرد به خوبی کار 
می کند و تنها کافی است آن را در معرض نور خورشید قرار دهید تا بتوانید از 
 امکاناتش بهره مند شوید. فروش این اجاق خورشیدی از بهار سال 2۰1۸ آغاز

 خواهد شد.

علم پژوهی

رونمایی از قدرتمندترین تراشه تلفن همراه جهان
شرکت کوالکوم باالخره از برترین تراشه تلفن همراه خود به نام Snapdragon ۶۳۶ رونمایی کرده 
که با استفاده از آن دقت نمایشگرهای گوشی های هوشمند به میزان چشمگیری افزایش می یابد. 

کوالکوم مدعی است این تراشه ۴۰ درصد سریع تر از بهترین نمونه های رقیب است.

 اجاق جدید خورشیدی
 آب را در ۳۰ دقیقه می جوشاند

با رصد پنجمین موج گرانشی؛

 راز به وجود آمدن طال 
کشف شد

دانشمندان با ردیابی پنجمین موج گرانشی در جهان 
منشأ عنصر طال را در زمین کشف کردند.

به گــزارش مهر به نقل از اســکای نیوز؛ دانشــمندان 
معتقدند عناصر سنگینی مانند طال و اورانیوم از برخورد 
دو ســتاره عظیم نوترونی به وجود آمده اند. در همین 
راســتا دیوید ریتز، مدیر عامل آزمایشــگاه Ligo در 
دانشگاه »کلتک« خبر از کشــف مقادیر کالنی طال در 
فضا داد.این طال از  برخورد دو ســتاره عظیم در  فاصله 
1۳۰ میلیون ســال نوری از زمین در فضا منتشر شده 
که  قطر هرکدام از این ســتاره ها 12 مایل بوده است.

مقادیر کالن طال و عناصر سنگین دیگر مانند پالتینیوم 
و اورانیوم در کوره هسته ای، ناشی از ترکیب ستاره های 
نوترونی به وجود آمــد. این رویــداد جالب همچنین 
امواجی در ماده جهان ایجاد کرد و به ردیابی پنجمین 

موج گرانشی در زمین منجر شد.
دانشمندان با اندازه گیری ارتعاشات در بعد زمان-فضا 
صدای این رویداد را شنیدند. آنها همچنین با استفاده از 
ماهواره و تلسکوپ های زمینی نور و اشعه های ناشی از 
رویداد برخورد دوستاره را به نام kilonova  مشاهده 
کردند.اخترشناسان معتقدند این کشف فصل جدیدی 

است که دروازه های علم را می گشاید.
به گفته ریتز؛ این نخستین بار است که صدای رویدادی 

این چنین در کهکشان شنیده می شود.
ردیاب های حســاس رصدخانه لیگو در واشــنگتن و 
لوئیزیانا این رویداد را رصد کرده اند. 2 ثانیه پس از رصد 
این رویداد تلسکوپ ناسا نیز اشعه گاما مربوط به آن را 
رصد کرد.  این در حالی است که ریشه ایجاد طال و عناصر 
سنگین دیگر همیشه یک راز بوده، اما این رویداد نشان 
می دهد که برخورد ستاره های نوترونی در پیدایش آنها 
تاثیر داشته است. دوستاره مذکور در کهکشانی به نام 
NGC ۴۹۹۳ قرار دارند و سیگنال موج گرانشی ناشی 
از برخورد آنها به نام GW ٧ 1٧۰۸1 در 1٧ آگوســت 

رصد شد.

وزیر ارتباطات خبر داد:

امکان گزارش پیامک های مزاحم 
فراهم شد

وزیر ارتباطات از راه اندازی ســامانه گــزارش پیامک های مزاحم 
خبر داد و گفت: مشترکان از این پس می توانند در صورت دریافت 

پیامک های تبلیغی و مزاحم آن را گزارش کنند.
محمدجواد آذری جهرمی گفت: به وعده خود برای حل مشــکل 
 مزاحمت هــای پیامکی عمل کــرده ایم و ســامانه پیامکی 1۹۵

 راه اندازی می شود.
وی افزود: با راه اندازی این ســامانه پیامک های تبلیغاتی که برای 
مشترکان مزاحمت ایجاد می کنند می توانند از سوی مشترکان به 

این سامانه اعالم شوند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در این طرح باید مشترکان شماره ارسال 
و پیامک را به سامانه 1۹۵ پیامک کنند که البته این پیامک و ارائه 
 گزارش، هزینه ای برای مشــترکان دربرنخواهد داشت. پس از آن 
بر اساس مکانیزم های در نظر گرفته شده شماره اعالم شده از سوی 
مشترک تحلیل و شناسایی می شــود که آیا این پیامک تبلیغی و 

مزاحم بوده یا خیر.
آذری جرمی خاطرنشان کرد: در این ســامانه از سیستم پردازش 
هوشــمند و سیســتم صورتحســاب اپراتورهای تلفــن همراه 
)بیلینگ( استفاده شــده و شــماره هایی که مزاحمت آنها احراز 
 شــود، مســدود خواهد شــد؛ همچنین به مشــترک نتیجه کار 

گزارش دهی خواهد شد.

 اچ تی سی 
رویداد ویژه ای برگزار می کند

زومیت : ظاهرا اچ تی سی قصد دارد کمتر از چند هفته  دیگر، رسما 
از یو 11 پالس رونمایی کند.

شر وانگ، مدیرعامل اچ تی سی، مدتی پیش گفته بود که این کمپانی 
قرار اســت در فصل پاییز امسال، از گوشــی های تحسین برانگیز 

جدیدی رونمایی کند.
 این کمپانی دعوت نامه های مربوط به رویــدادی ویژه را که تاریخ 
برگــزاری آن برای 2 نوامبــر )11 آبان( تنظیم شــده، برای افراد 
خاصی ارســال کرده اســت. با توجه به این دو موضــوع، می توان 
نتیجه گرفت که اچ تی ســی قصد دارد کمتر از یک ماه دیگر، رسما 
از گوشــی جدیدش )به احتمال قوی یو 11 پالس( رونمایی کند. 
 U در دعوت نامه های ارسال شــده توسط اچ تی ســی، وجود حرف
خودنمایی می کند و ناخودآگاه ذهنمان را به ســمت نسل بعدی 

گوشی های سری U می کشاند. 
گفته می شود  اچ تی ســی قصد دارد گوشــی جدید یو 11 پالس 
را معرفی و در نمایشــگر آن از نســبت تصویر 1۸ به ۹ اســتفاده 
کند. انتظار می رود اچ تی ســی یو 11 پالس از پردازنده  قدرتمند 
اسنپدراگون ۸۳۵، یک دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی، یک دوربین 
سلفی ۸ مگاپیکسلی و حافظه داخلی ۶۴ یا 12۸ گیگابایتی استفاده 
کند. همچنین دور از انتظار نیست که اچ تی سی، یو 11 پالس را به 

نمایشگر بزرگ ۶ اینچی مجهز کند.
 فعال نمی توان در مورد عرضه یا عدم عرضه  اندروید ۸ برای اچ تی سی 

یو 11 پالس صحبتی کرد.

 ZTE Axon M گوشی تاشوی 
تاییدیه وای فای دریافت کرد

زومیت: پس از اخذ تاییدیه FCC برای گوشــی تاشــوی شرکت 
زدتی ای، این مدل از Wi-Fi Alliance تاییدیه دریافت کرده است.
 Wi-Fi Alliance از Axon M )Z۹۹۹( گوشی تاشوی زدتی ای

تاییدیه دریافت کرده است. 
دریافت تاییدیه وای فــای، اطالعات چندانی در رابطه با گوشــی 
تاشوی زدتی ای Axon M در اختیارمان قرار نمی دهد. با دریافت 
تاییدیــه از Wi-Fi Alliance برای این مــدل، تنها می دانیم که 
Axon M از وای فای دوبانده پشتیبانی خواهد کرد و سیستم عامل 
اندروید ٧.1.2 نوقا روی آن اجرا می شــود. به همین جهت، گوشی 
تاشوی جدید شــرکت زدتی ای با آخرین نســخه از سیستم عامل 

اندروید یعنی اندروید ۸.۰ اوریو همراه نخواهد بود.
گوشــی Axon M شــرکت زدتی ای که حرف M در آن احتماال 
مخفف کلمه  Multi است، طراحی تاشو با دو نمایشگر دارد که در 
صورت نیاز به یک صفحه نمایش بزرگ تر، کافی اســت آنها را کنار 

یکدیگر تا کنید.
آن طور که از شــایعات پیداست، گوشــی زدتی ای Axon M به 
تراشه اســنپدراگون ۸21 کوالکام مجهز خواهد بود و ۴ گیگابایت 
حافظه رم برای آن در نظر گرفته شــده اســت. ایــن اطالعات با 
 توجه به حضور گوشــی زدتــی ای Axon M در آزمون گیک بنچ 

به  دست آمده است.
انتظار می رود مدل تاشوی Axon M در ماه جاری معرفی شود؛ این 
 AT&T مدل، احتماال به عنوان یک گوشی انحصاری توسط اپراتور

به فروش خواهد رسید.

فاکسکان، نخستین محموله آیفون 1۰ 
را به اپل تحویل داده است

دیجیاتو: به گــزارش خبرگزاری »شــین هوا« کمپانــی تایوانی 
فاکسکان ارسال محموله های آیفون 1۰را به کشورهای اروپایی و 
خاورمیانه ای آغاز کرده است. بر این اساس ۴۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
از این موبایل از شهرهای شنژن و شانگهای به هلند و امارات متحده 

عربی منتقل شده اند.
در این گزارش آمده است که باوجود  افزایش تولید هفتگی آیفون 1۰ 
از 1۰۰هزار به ۴۰۰ هزار واحد، این کمپانی هنوز نتوانسته تقاضای 
بازار را به صورت کامل تامین کند. کارشناســان حوزه موبایل قبال 
کمبود موجودی آیفون 1۰ را در هفته های اول عرضه آن پیش بینی 
کرده بودند. هفته پیش موسسه مشاوره سرمایه گذاری »یوانتا« که 
در تایوان قرار دارد، برآوردهای تولید این موبایل را از ۴۰ میلیون به 

۳۶ میلیون دستگاه کاهش داد.
به عقیده مینگ چی کو، تحلیلگر ارشد موسسه امنیتی KGI یکی 
از دالیل احتمالی کندی تولید آیفون 1۰، پیچیدگی باالی دوربین 
»TrueDepth« و سیستم شناســایی چهره است. به گفته این 
کارشناس تحویل قطعات این موبایل از اواخر ماه جاری و همزمان با 

آغاز پیش فروش آن شتاب بیشتری پیدا می کند.
گفتنی است؛ یکی از دالیل استقبال اندک خریداران از آیفون های 
۸ و ۸ پالس، می تواند انتظار آنها برای عرضــه آیفون 1۰ و خرید 
پرچمدار واقعی اپل باشد و در نتیجه کمبود موجودی این موبایل 

انتقادهایی را متوجه اپل خواهد کرد.

فناورانه

استودیوی پاپاتا هم به جرگه سازندگان بازی با موضوع دفاع 
مقدس پیوست. پس از عرضه بازی سبقت در سبک مسابقات 
درگ، جدیدترین پروژه این استودیو با نام »هشتمین حمله« 
یک بازی Shoot'em Up سه بعدی است که در آن باید 
تفنگ در دســت بگیرید و از مرزهای وطــن در برابر موج 

حمالت رژیم بعث پاسداری کنید.
برجســته ترین نکته در مورد هشــتمین حمله، گرافیک 
خوب بازی است و بیشترین تمرکز تیم سازنده روی همین 
بخش معطوف بوده؛ بازی یک لوکیشن بیشتر ندارد، تنوع 
دشمنان چندان باال نیست و در مجموع سه اسلحه برای نابود 
کردنشان در اختیار دارید؛ اما طراحی خوب محیط، تفنگ ها، 
انفجارها و انیمیشن های روان باعث شده که هشتمین حمله 
بتواند گیمر را برای مدتی از بازی کردن راضی نگه دارد.در 
هشتمین حمله، شما در نقش پاسدار مرزهای کشور باید 
در ســنگر مقابل موج حمالت دشمن ایستادگی کنید. در 
موج های اولیه دشمنان کم تعدادند و اکثرا سربازان پیاده 

نظام هستند، اما در موج های باالتر خودروهای زرهی هم به 
میدان می آیند و کارتان برای تیراندازی سخت و سخت تر 
می شود.برای نشانه گیری و تیراندازی، تیم پاپاتا دو سبک 
کنترل برای گیمر در نظر گرفته: یا می توانید زاویه دوربین 
را با لمس صفحه تغییر دهید یا اینکه از حسگر ژیروسکوپ 
برای این کار استفاده کنید. هر دو سیستم کنترل، استاندارد 
و دقیق اند، اما در موج های سنگین قطعا ترجیح می دهید که 
حالت اول را برگزینید.از آنجا که بازی پایانی ندارد، تا هر وقت 
که بخواهید می توانید در برابر موج حمالت دشمن ایستادگی 
کنید تا رکورد بهتری داشته باشید؛ اما اگر عالقه ای به ثبت 
رکورد ندارید، شاید گیم پلی تکراری و عاری از تنوع )چه در 
دشمنان، چه در اسلحه و چه در درجه سختی( هشتمین 

حمله بتواند انگیزه تان برای ادامه بازی را بگیرد.
 این بازی برای گجت های اندرویدی منتشر شده و می توانید 
آن را با اســتفاده از این لینک   goo.gl/LuvnYj دانلود 

کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

علی و امیر هر کدام چهار عدد متمایــز از بین اعداد 
}۴،۵،٧،۸،12،1۳،1۴،2۳،2۴{ را انتخاب کرده اند، 
به طوری که همه  اعداد علی متفــاوت از اعداد امیر 
اســت. مجموع اعداد انتخابی علی سه برابر مجموع 
اعداد انتخابی امیر بوده؛ با این تفاســیر عدد انتخاب 

نشده کدام است؟
الف( ۴  ب( ٧  ج( 1۳   د( 1۴ هـ(2۳
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پاسخ »معمای المپیادی شلیک تیر به هدف« : گزینه 
)ب( درست است.

علی 12 تیر بیش از سهمیه  خود شلیک کرده و چون 
با به هدف زدن یک تیر دو تیر جایزه می گیرد؛بنابراین 

علی ۶ بار به هدف زده است.

سرباز وطن؛ معرفی بازی ایرانی »هشتمین حمله«

کارهای اشتباهی که هنگام عکاسی با موبایل، انجام می دهید
عکاسی با موبایل بسیار آسان است و این موضوع در مورد ثبت 
عکس های بد و بی فایده نیز صدق می کند، اما شما می توانید 
با پرهیز از چند اشــتباه رایج که در این مطلب به آنها اشاره 

می کنیم، بهترین عکس ها را بگیرید.
قانون یک سوم چیست!

یکی از اشتباهات بسیار رایج در عکاسی با موبایل، عدم توجه 
به قوانین و اصول پایه در این هنر است که از جمله می توان 
به قانون معروف یک سوم اشاره کرد. همین قانون به نظر ساده 

شاید مهم ترین جنبه عکاسی به حساب آید.
احتماال تا بــه االن قابلیــت Grid را در تنظیمات دوربین 
گوشی نادیده می گرفتید، اما باید بدانید که این قابلیت دقیقا 
برای رعایت هرچه بهتر قانون یک سوم و کادربندی صحیح 
درنظر گرفته شده است، اما قانون یک سوم چه هدفی دارد؟ 
کلیت کار ساده است، شما با یک شبکه ۳ در ۳ مواجه هستید 
که به کمک می کند عکس های بهتری ثبت کنید. احتماال 
رایج ترین راه برای تراز کردن سوژه، استفاده از خط عمودی 
چپ یا راست این شبکه است. اگر سوژه شما یک موجود زنده 
باشد، چشم هایش باید با خطوط افقی هم تراز باشد. در نتیجه، 
تصویری خواهید داشــت که خط افق در آن رعایت شده و 

همچنین سوژه دقیقا در مرکز عکس قرار ندارد.
ترکیب بندی، برای آهنگ سازان است

»کامپوزیشن« یا ترکیب بندی مبحثی مهم در هنر عکاسی 
است که به عکس های شما ظاهری خاص و معنادار می بخشد. 
برای مثال با نگه داشتن متفاوت دوربین و ثبت عکس از زوایای 
مختلف از یک سوژه ایستاده می توانید نتایج بسیار متفاوتی 
داشته باشید.اگر به دنبال ثبت عکســی ماندگار و معنادار 
هستید، باید بدانید که قرار دادن سوژه در مکان مناسبی از 
عکس بسیار مهم است؛ همچنین برای کسب نتیجه بهتر 
باید از اصولی مانند نرخ طالیی )مشــابه قانون یک ســوم(، 

خطوط راهبردی بهره برده و نحوه استفاده از پس زمینه و 
پیش زمینه را یاد بگیرید.

روشن ماندن فالش دوربین
بســیاری از کاربران اعتقاد دارند استفاده از فالش در 
عکاسی با موبایل، امری  حیاتی است. اگر تصاویر شما 
کمی تاریک به نظر می رسند، نور فالش می تواند اوضاع 
را بهتر کند و همچنین جلوی ســایه های نامناسب را 

هم بگیرد. برخی کاربران از مسطح )فلت( به نظر رسیدن 
تصاویری که با کمک فالش گرفته می شوند، شکایت دارند؛ 

اما خب عکس است دیگر! مگر قرار بوده سه بعدی باشد؟
باز هم اشتباهی رایج که متاسفانه اکثر کاربران آن را مرتکب 
می شوند. توصیه ما این است در هر جایی که امکان پذیر بود 
قید استفاده از فالش دوربین گوشــی تان را بزنید! دوربین 

موجود در گوشی های هوشمند جدید و امروزی از سنسورهای 
بسیار خوبی بهره می برند که در شرایط نوری نامطلوب نیز 
کارایی مناسبی را ارائه می کنند. در بسیاری از مواقع شما به 
فالش نیازی ندارید و اگر زمانی به آن احساس نیاز پیدا کردید 
بدانید و آگاه باشــید که احتماال در زمان و مکان مناسبی 
برای عکاسی قرار نگرفته اید! فالش دوربین خود را خاموش 
کنید و تنها در مواقعی که واقعا استفاده از آن ضرورت دارد، 

روشنش کنید.
استفاده مداوم از قابلیت بزرگنمایی

شــما تمام ویژگی های موجود در بخش تنظیمات دوربین 
گوشی را بی خیال شده و احساس می کنید قابلیت زوم به درد 

شما می خورد. پس چرا همیشه از آن استفاده نکنید؟
اما شاید بهتر باشد از پاهای خود اســتفاده کرده و به سوژه 
نزدیک تر شوید! بزرگنمایی دیجیتال هیچ منفعتی برای شما 
به ارمغان نخواهد آورد.مشکل این نوع بزرگنمایی، کاهش 
دادن کیفیت عکس است. بهترین کار این است که تا جای 
ممکن به سوژه نزدیک شوید و یک عکس با کادربندی صحیح 
را ثبت کنید، اما اگر واقعا احساس کردید باز هم به مقداری 

زوم دیجیتال نیاز دارید، از آن استفاده کنید.
عدم توجه به لرزش دست

رفت وآمد مردم و لرزیدن دست تصاویر ثبتی را تار می کنند. 
روش های زیادی برای ثابت نگه داشتن گوشی هوشمندتان 
وجود دارد. در کنار استفاده از یک سه پایه ، می توانید گوشی 
را روی یک سطح صاف قرار داده یا خودتان به یک دیوار تکیه 

دهید تا کمترین تاری ممکن را در تصویر مشاهده کنید.
تنظیمات دوربین؟ شوخی می کنید!

دوربیــن موبایــل همــه چیــزش خــودکار 

اســت، چرا بایــد خــودم را اذیت کنم 
و با تنظیمــات آن کلنجار بروم؟ تنظیمات همیشــه برای 
حرفه ای ترهاست، من فقط از جشن تولد فرزند خودم عکس 

یادگاری می گیرم! دیگر چه نیازی به تنظیم ISO، سرعت 
شاتر و امثال آن دارم.شما باید شناخت مناسبی از تنظیمات 
موجود در برنامه دوربین گوشی هوشمندتان داشته باشید. 
مسلما کسی از شما انتظار ندارد قواعدی مانند مثلث نوردهی 
را فرا بگیرید. اما به هر حال این ایده خوبی است که شناخت 
نسبی درباره ISO، گشادگی دیافراگم، سرعت شاتر و امثال 
آن کسب کرده و کیفیت عکس های خود را افزایش دهید.اگر 
تمایل به یادگیری قواعد نسبتا پیچیده مانند مثلث نوردهی 
را ندارید، حداقل در مورد فوکوس و توازن ســفیدی )وایت 

باالنس( آگاهی الزم را کسب کنید.
نورپردازی نیز مهم است و تاثیر بسیار مهمی روی عکاسی 
می گذارد؛ چرا که اصال معیار اصلی ثبت عکس، نور است. برای 
مثال ایده خوبی نیست، آفتاب را در پشت سوژه قرار داده و 
عکس بگیرید، مگر اینکه خودتــان از عمد به دنبال چنین 
عکسی باشید. اینکه نور چگونه به سوژه شما برخورد می کند 
بسیار مهم است و این اهمیت در مورد رنگ لباس و اشیای 
دیگر نیز وجود دارد؛  اما نکته دیگری که می تواند به شما کمک 
کند،ثبت چندین عکس است که به دالیل مختلف می تواند 
سودمند باشد و این موضوع در مورد عکس های گروهی بسیار 
مهم است. باتوجه به فضاهای ذخیره سازی چند گیگابایتی 
که این روزها در گوشی های هوشمند در اختیار داریم، چه 
اشکالی دارد که از یک سوژه یا صحنه چند عکس را ذخیره 
کنیم؟ این امر به شما کمک می کند تا پس از بررسی عکس ها 

در کامپیوترت خود، بهترین موارد را انتخاب کنید. 
در نهایت کســی انتظار ندارد شــما با اســتفاده از گوشــی 
هوشــمندتان به بهترین عکاس جهان تبدیل شوید، اما اگر 
این نکات ابتدایی و ضروری را رعایت کنید، می توانید 
خیلی سریع تاثیرات آنها را در عکس های خود 
مشاهده کنید، خصوصا اگر تازه عکاسی 
با موبایل را شــروع کرده باشد.با 
رعایت نکاتی که در این مطلب 
به آنها اشاره شد و مواردی 
مانند تمیز نگه  داشــتن 
لنز، شما قادر خواهید 
بود از دوربین گوشی 
هوشمند خود به 
نحو ایــده آل 
بهره ببرید. 
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مفاد آراء 
7/548 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 7390 مورخ 96/06/12 شــرکت آب و فاضالب 
شهرستان خمینی شــهر  بشماره کالســه 1520 و به شماره ملی 
4111767648 نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان اداری  به 
مساحت 527/96 مترمربع از پالک 267 فرعی از 114  اصلی واقع در 
صحرای  شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 142424 مورخ 81/12/26 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 7610 مورخ 96/06/15 شــرکت آب و فاضالب 
شهرستان خمینی شــهر  بشماره کالســه 0534 و به شماره ملی 
4111767648644 نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان اداره 
آب و فاضالب درچه   به مســاحت 2213/70 مترمربع از پالک 47 
اصلی واقع در ولگان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 35054 مورخ 57/06/18 دفترخانه 82 و سند 35056 مورخ 
57/06/18 و ســند 34850 مورخ 57/05/18 دفترخانه 82 و سند 
35058 مورخ 57/06/18 و ســند 35055 مورخ 57/06/18 82 و 
ســند 35057 مورخ 57/06/11 دفترخانه 82 و سند 34849 مورخ 

57/07/17 دفترخانه 436  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 6203 مــورخ 96/05/28 خانم عالــم فریدونی 
ورنوسفادرانی   فرزند حسین آقا  بشــماره کالسه 0098 و به شماره 
شناسنامه 73  صادره به شماره ملی 1140890654 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 204/81 مترمربع از پالک 
2448 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 12392 مورخ 33/11/19 دفتر خانه مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 6202 مورخ 96/05/28 آقای اکبر محمد زاده   فرزند 
حاجی غالمعلی  بشماره کالسه 0099 و به شماره شناسنامه 11549  
صادره به شماره ملی 1140114034 نســبت به 5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 204/81 مترمربع از پالک 2448 
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 51892 مورخ 70/05/10 دفتر خانه 59 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 6243 مــورخ 96/05/28 خانــم مرضیه حاجی 
ابراهیمی   فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 0004 و به شماره شناسنامه 
1130138410 صادره به شــماره ملی 1130138410 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 186/88 مترمربع از پالک 
285 فرعی از 122   اصلی واقــع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26888 مورخ 95/10/15 

دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 7392 مورخ 96/06/12 خانم طیبه عسکری  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0615 و به شماره شناسنامه 20078 صادره 
به شماره ملی 1140200321 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 227/62 مترمربع از پالک 462  فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 8244 مورخ 96/07/02 خانم زینب عسگری  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0616 و به شماره شناسنامه 2509 صادره به 
شماره ملی 1141262215 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 227/62 مترمربع از پالک 462  فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 7393 مورخ 96/06/12 خانم طیبه عسکری   فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0616 و به شماره شناسنامه 20078 صادره 
به شماره ملی 1140200321 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه و زیرزمین  به مساحت 67/92 مترمربع از پالک 462  
فرعــی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 7394 مورخ 96/06/12 خانم زینب عسگری  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0617 و به شماره شناسنامه 2509 صادره به 
شماره ملی 1141262215 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه و زیرزمین  به مساحت 67/92 مترمربع از پالک 462  
فرعــی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 8249 مورخ 96/07/02 خانم طاهره حاجیان   فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0952 و به شماره شناسنامه 1058 صادره به 
شماره ملی 1141132885 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 191/50 مترمربع از پالک 40 فرعی از 80  
اصلی واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی رضا و ثریا پریشانی ثبت در صفحه  
333 دفتر 68 و صفحه 121 دفتر 180  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
11- رای شــماره 8248 مورخ 96/07/02 آقای مرتضی پریشانی 
فرزند غالمرضا  بشماره کالســه 0951 و به شماره شناسنامه 336 
صادره به شماره ملی 1141643154 نســبت به 5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 191/50 مترمربع از پالک 40 
فرعی از 80  اصلی واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی رضا و ثریا پریشانی 
ثبت در صفحه  333 دفتر 68 و صفحــه 121 دفتر 180  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 7825 مورخ 96/06/26 آقای علی صفاران خوزانی  
فرزند فرج اله  بشماره کالسه 0458 و به شماره شناسنامه 948 صادره 
به شماره ملی 1141702703 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 171/80 
مترمربع از پالک 94 و 95   فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح 
آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 97903  
مورخ 77/03/28 دفترخانه 38 و ســند 10081 مورخ 78/02/12 
دفترخانه 63 ثبت در صفحه 365 دفتر 26 و ثبت در صفحه 404 دفتر 

256 از مالکیت خانم مریم ناطق  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 7824 مورخ 96/06/26 خانم فاطمه روان خواه   
فرزند قربانعلی  بشماره کالسه 0448 و به شماره شناسنامه 2534 
صادره به شماره ملی 1141228033 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
171/80 مترمربــع از پالک 94 و 95   فرعــی از 84  اصلی واقع در 
صحرای فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 97903  مورخ 77/03/28 دفترخانه 38 و سند 10081 
مورخ 78/02/12 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 365 دفتر 26 و ثبت در 
صفحه 404 دفتر 256 از مالکیت خانم مریم ناطق  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 8233 مورخ 96/07/02 آقای محمد جواد پرنده   
فرزند مصطفی  بشماره کالســه 0822 و به شماره شناسنامه 637 
صادره از به شماره ملی 1141720051 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 104/15 مترمربع از پالک 1367  فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
214626 مورخ 91/09/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 8266 مورخ 96/07/02 خانم اکرم عســگری 
فروشانی  فرزند رحیم بشــماره کالسه 0285 و به شماره شناسنامه 
2785 صادره از به شــماره ملی 1141196506 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 53/50 مترمربع از پالک 
1413  فرعــی از 107  اصلی واقع در صحــرای بابافضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 113 دفتر 338  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 8267 مورخ 96/07/02 آقای محسن جبل عاملی   
فرزند نوراهلل بشماره کالسه 0284 و به شماره شناسنامه 354 صادره 
از به شماره ملی 1141125854 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 53/50 مترمربع از پالک 1413  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 107 دفتر 338 و صفحه 137 دفتر 

288 و صفحه 110 دفتر 338   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 6244 مورخ 96/05/28 خانم شــهناز ابراهیمی  
فرزند حسن  بشماره کالسه 0207 و به شماره شناسنامه 22 صادره 
به شماره ملی 1290083231 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 152/30 مترمربع از پالک  1429  فرعی از 75  اصلی واقع 
در دســتگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 161 دفتر 658  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 8852 مورخ 96/07/15  خانم جمیله قندهاری 
علویجه   فرزند حیدرعلی  بشماره کالسه 1081 و به شماره شناسنامه 
106 صادره به شــماره ملی 1091947988 نســبت به ششدانگ  
یکباب مغازه به مســاحت 54/10 مترمربع پالک  1030 فرعی از 
99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ثبت در صفحه 954 و 157 دفتر 135 از مالک رسمی منیژه 

همایونی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 0806 مورخ 96/01/27 خانم منــور ملک زاده 
ورنوسفادرانی  فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0674 و به شماره 
شناسنامه 12340 صادره به شماره ملی 1140121952 نسبت به  1 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از 
پالک  137  فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 95257  مورخ 76/05/26 دفترخانه 63   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 0807 مورخ 96/01/27 خانم سمیه علیرضایی  

ورنوسفادرانی  فرزند غالمحسین  بشماره کالسه 0676 و به شماره 
شناسنامه 2737 صادره به شماره ملی 1142255565 نسبت به  1 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از 
پالک  137  فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 34087  مورخ 81/12/10 دفترخانه 35   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 0803 مورخ 96/01/27 آقای محمد روح الهی   
فرزند علیمراد  بشماره کالسه 0673 و به شــماره شناسنامه 549 
صادره به شماره ملی 1141074109 نســبت به  1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از پالک  137  
فرعی از 121  اصلی واقع در گارســله   بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 5733  مورخ 93/06/16 دفترخانه 388   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 0805 مورخ 96/01/27 خانم مریم زمانی هالغره  
فرزند علی اکبر  بشماره کالسه 0675 و به شماره شناسنامه 3309 
صادره به شماره ملی 1141303825 نســبت به  1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از پالک  137  
فرعی از 121  اصلی واقع در گارســله   بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 75715  مورخ 89/03/16 دفترخانه 388   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 0804 مورخ 96/01/27 آقای علیمراد روح الهی 
ورنوسفادرانی  فرزند محمدحسین  بشماره کالسه 0666 و به شماره 
شناسنامه 168 صادره به شــماره ملی 1140933698 نسبت به  2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از 
پالک  137  فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 34087  مورخ 81/12/10 دفترخانه 35   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 8270 مورخ 96/07/02  خانم عصمت امینی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0780 و به شــماره شناسنامه 2675 صادره 
به شماره ملی 1141229455 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 84/87 مترمربع از پالک  2331 فرعی از 87  اصلی واقع 
در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
21004 مورخ 95/12/24 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 3567 مورخ 96/03/29  آقای علیرضا کریمیان   
فرزنــد کریم  بشــماره کالســه 1579 و به شــماره شناســنامه 
1810231541 صادره به شــماره ملی 1810231541 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 186/50 مترمربع از پالک  1027 
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رســمی کریم کریمیان 
و مهناز کریمیان ثبت در صفحــات 386 و 113 دفاتر 272 و 258    

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 9094 مورخ 96/07/18  خانــم ربابه روح اللهی 
ورنوســفادرانی  فرزند ابراهیم  بشماره کالســه 1595 و به شماره 
شناســنامه 144 صادره به شــماره ملی 1141020947 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 275/20 مترمربع پالک  
1   فرعی از 119  اصلی  واقع در صحرای بیرون آب ورنوســفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 56462 مورخ 
65/03/06 دفترخانه 63  و ارائه قولنامه از مالک رســمی شکراهلل 
امیریوسفی ســند 31813 مورخ 55/12/26 دفترخانه 61  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 8921 مورخ 96/07/17  آقای فرهاد عباسی فرزند 
برفی  بشماره کالسه 1027 و به شماره شناسنامه 8275 صادره به 
شماره ملی 4218441685 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه  به مســاحت 89 مترمربع پالک  683 و 177   فرعی از 
113  اصلی  واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 131551 مورخ 89/11/18 و ثبت 

در صفحه 494 دفتر 528  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 8920 مــورخ 96/07/17  خانــم زهرا احمدی 
خوزانی  فرزند محمد  بشماره کالســه 1028 و به شماره شناسنامه 
22469 صادره به شــماره ملی 1140224263 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 89 مترمربع پالک  683 
و 177   فرعی از 113  اصلی  واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 131551 مورخ 
89/11/18 دفترخانه 63  و ثبت در صفحه 448 دفتر 522  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 7383 مورخ 96/06/12  آقای نوراهلل نظریان   فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 0303 و به شماره شناسنامه 1218 صادره 
به شماره ملی 1141154269 نســبت به ششدانگ یکباب انبار به 
استثنایبهای ثمنیه اعیانی به مساحت 151/64  مترمربع از پالک  949 
فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 600471  و سند 8655 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 8352 مورخ 96/07/05  خانم زهرا مختاری اندانی 
فرزند رحیم  بشماره کالسه 0444 و به شماره شناسنامه 3159 صادره 
به شماره ملی 1142259765 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 203/40 مترمربع از پالک  27 فرعی از 112  اصلی واقع 
در ماسه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 222 دفتر 629   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 8338 مورخ 96/07/05  آقــای محمد ابراهیم 
محمدیان فروشانی  فرزند عبدالحسین  بشماره کالسه 0558 و به 
شماره شناسنامه 145 صادره به شماره ملی 1141521660 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206  مترمربع از 
پالک  1812  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 97791 مورخ 76/02/30 دفترخانه 73   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 8342 مورخ 96/07/05  خانم ربابه دیباجی  فرزند 
سیدحسن  بشماره کالسه 1046 و به شماره شناسنامه 8 صادره به 
شماره ملی 1141578931 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 206  مترمربع از پالک  1812  فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد ابراهیم محمدیان سند 97791 

مورخ 76/02/30 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 8320 مورخ 96/07/04  خانم سمیه پراشیده  فرزند 
علی  بشماره کالسه 0653 و به شماره شناسنامه 24201 صادره به 
شماره ملی 1140233610 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مساحت 135 مترمربع از پالک  112/1 فرعی از 118  
اصلی واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 16200 مورخ 94/08/26 دفترخانه 

322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 8321 مورخ 96/07/04  آقای محمدعلی حقیقت نیا 
فرزند علی آقا  بشماره کالسه 0652 و به شماره شناسنامه 666 صادره 
به شماره ملی 1141093650 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مساحت 135 مترمربع از پالک  112/1 فرعی از 118  
اصلی واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 16201 مورخ 94/08/26 و سند 
16200 مورخ 94/08/26 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 8322 مورخ 96/07/04  آقای محمد حسین نورایی 
فرزند جعفر  بشماره کالسه 0957 و به شــماره شناسنامه 14468 
صادره به شــماره ملی 1140143433 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه و فوقانی  به مســاحت 175/10 مترمربع از پالک  9 فرعی از 
156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل وکالتنامه از مالک رسمی فرشته شاهین سند 233534 مورخ 

95/10/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 8298 مورخ 96/07/04  خانم اشــرف السادات 
میردامادی خوزانی  فرزند ســید علی  بشــماره کالسه 0993 و به 
شماره شناسنامه 146 صادره به شماره ملی 1141546876 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت  به مساحت 176/10 مترمربع 
از پالک  250 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوســتان سهم 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

488 دفتر 537 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 8317 مورخ 96/07/04  آقای ناصر علیشــاهی 
خوزانی فرزند علی  بشــماره کالســه 0413 و به شماره شناسنامه 
19717 صادره به شماره ملی 1440196715 نسبت به 2/539 دانگ 
از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 295/70 مترمربع از پالک  908 
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 200 دفتر 227 و ارائه قولنامه از شوکت 
روح الهی ثبت در  صفحه 203 دفتر 227 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 8316 مورخ 96/07/04  خانم نســرین زمانی 
فروشانی  فرزند ناصر  بشــماره کالسه 0411 و به شماره شناسنامه 
1085 صادره به شماره ملی 1290619107 نسبت به 1/269 دانگ 
از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 295/70 مترمربع از پالک  908 
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 200 دفتر 227 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 8318 مورخ 96/07/04  آقای روح اله  علیشاهی 
خوزانی فرزند علی  بشــماره کالســه 0412 و به شماره شناسنامه 
1087 صادره به شماره ملی 1141152861 نسبت به 2/192 دانگ 
از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 295/70 مترمربع از پالک  908 
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 200 دفتر 227 و ارائه قولنامه از شوکت 
روح الهی ثبت در  صفحه 203 دفتر 227 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 8549 مورخ 96/07/15 آقای رمضانعلی عمادی 
اندانی   فرزند رحمن  بشماره کالســه 0575 و به شماره شناسنامه 
3453 صادره به شــماره ملی 1140558137 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 220/65 مترمربع پالک  774 فرعی از 112 
اصلی  واقع در صحرای ماسه دانی اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شاهرخ عمادی ثبت 

در صفحه 125 دفتر 194  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/10        
م الف: 5296 نبی اله یزدانی شــیرانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر
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با مسئوالن

اخبار

حسن شمسی پور معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری گفت: فروش نان 
خانگی بدون کد بهداشتی و مشخصات تولید در واحدهای صنفی ممنوع است و درصورت مشاهده، 

جمع آوری می شود. تولیدکنندگان آن باید کد بهداشتی را از مرکز بهداشت استان دریافت کنند.

فروش نان خانگی بدون کد بهداشتی ممنوع است

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر آب و آبخیز 
کشور در گذشته به شمار می رفته و حدود ۱۰ درصد آب کشور 

را تامین می کرده است.
در حال حاضر به واسطه کمبود منابع آب و خشک شدن قنات 
ها، چشمه ها و چاه ها، آب یکی از دغدغه های اصلی مردم 

شده است.
بارش و وقوع  به واسطه کاهش  طی سال های گذشته 
خشکسالی، بسیاری از چاه های آب استان و چشمه ها و قنات ها 
خشک شده است. بسیاری از کشاورزان و باغداران این استان 
در حال حاضر مشکل آب دارند و شغل بسیاری از آنها به علت 

نبود آب به خطر افتاده است.
بسیاری از مزارع کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
به واسطه نبود آب از زیر کشت، خارج  و کشاورزان بسیاری 
خانه نشین شده اند. خشکسالی هر سال در چهارمحال و 
بختیاری در حال افزایش است و  کمبود منابع آب در این استان 

هر سال بحرانی تر می شود. 
 یکی از کشاورزان فرخ شهر در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
اشاره به اینکه خشکسالی و کاهش بارش ها موجب ایجاد 
خسارت های بسیاری در بخش کشاورزی شده است، اظهار 
داشت: باغات و مزارع کشاورزی در این استان با کمبود منابع 
آب، روبه رو و  وضعیت کمبود آب در این استان بسیار وخیم 

شده است.
رحمت ا... موسوی عنوان کرد: بسیاری از مزارع کشاورزی از 
زیر کشت خارج شده اند و با نگاهی به باغات و مشاهده درختان 
متوجه می شویم که سرسبزی گذشته را  ندارند و در مسیر 
خشک شدن قرار گرفته اند. وی بیان کرد: قرار دادن تانکرهای 
بی شمار ذخیره آب در باغات توسط باغداران برای جلوگیری از 
خشک شدن درختان، خود بیانگر وضعیت بحرانی آب در این 
منطقه است. موسوی اظهار داشت: مسئوالن بخش کشاورزی 
باید در این زمینه تمهیدات الزم را بیندیشند. مدیر کل 
هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این زمینه اظهار داشت: 
بیش از ۶۵ درصد مساحت استان چهارمحال و بختیاری با 
خشکسالی شدید و بسیار شدید مواجه شده است. این وضعیت 

در نیمه جنوبی به ویژه جنوب غرب استان دیده می شود.
شاهرخ پارسا در ادامه عنوان کرد: مطابق آمار ارائه شده از سوی 
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
کشور، کاهش باران در سال زراعی ۹۶-۹۵ موجب شد تا استان 
از نظر رتبه بندی بارش، در رده استان های خشک کشور قرار 
گیرد. وی عنوان کرد: ۶۵ درصد استان دچار خشکسالی شدید 
و ۲۰ درصد دچار خشکسالی متوسط شده و میزان بارش در 
کل استان نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۱۷درصد کمتر 

از حد بارش نرمال است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
برداشت بی رویه آب های زیر زمینی سبب فرونشست زمین و 
آسیب های دائمی به مخازن زیرزمینی و کاهش دائمی حجم 
آبگیری سفره های آب زیرزمینی شده که امکان ترمیم آن در 

آینده حتی در دوره های پر باران وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: درحال حاضر در سال زراعی جاری چهارمحال و 
بختیاری هیچ گونه بارشی نداشته و خشکسالی در این استان 
ادامه دار است. مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: ماندگاری برف در چهارمحال و بختیاری که یکی 
از مهم ترین علت های تقویت منابع آب زیرزمینی است، بسیار 

کاهش یافته است.
مدیرآب و خاک و امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: منابع 

آب در چهارمحال و بختیاری کاهش شدیدی داشته است.
طاهر نوربخش عنوان کرد: در حال حاضر قنات و چشمه های 

استان حدود ۴۰ درصد کاهش آبدهی داشته اند.
وی اظهار داشت: طی دو سال گذشته ۲۰۰ قنات در این استان 
خشک شده و قنات های دیگر استان نیز با کاهش ۴۰ الی 

۵۰درصدی آب مواجه بوده اند.
مدیرآب و خاک و امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش بارش برف در سال 
گذشته، خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری را تشدید 
کرده است. نوربخش بیان کرد: در سال جاری ۲۴۲میلیون 
مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
صرفه جویی شد اما همچنان بسیاری از اراضی کشاورزی و 

باغات استان با بحران شدید کم آبی مواجه است.
وی تاکید کرد: توسعه تجهیزات آبیاری نوین در راستای 
کاهش مصرف آب و مبارزه با خشکسالی در استان چهارمحال 

و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرآب و خاک و امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حمایت های دولت در 
راستای توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی، 
از مهم ترین اقدامات در مبارزه با خشکسالی و کم آبی در 
استان چهارمحال و بختیاری است. یکی از کارشناسان بخش 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار 
مهر گفت: خشکسالی و کاهش بارش ها موجب شده است که 
بسیاری از دشت های استان از زیر کشت، خارج و به کانون گرد 
و غبار محلی تبدیل شوند. رشید شاهرخ ادامه داد: دشت های 
شهرکرد و بروجن از مهم ترین دشت های استان هستند که هم 
اکنون به علت کمبود منابع آب به کانون گرد و غبار تبدیل شده 
اند و آلودگی هوا را تشدید می کنند. وی ادامه داد:  بیابان زایی 
در چهارمحال و بختیاری درحال افزایش است و باید در مصرف 
منابع آب زیر زمینی صرفه جویی شود. این کارشناس بخش 
کشاورزی ادامه داد: تغییر الگوی کشت در استان چهارمحال و 
بختیاری ضرورت دارد و الزم است کشت گیاهان با نیاز آبی کم 

مورد توجه قرار گیرد.

خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری تشدید شده و این استان هم اکنون به علت تشدید خشکسالی و 
کاهش بارش ها در رده استان های خشک کشور قرار گرفته است.

قرارگرفتن چهارمحال وبختیاری در رده استان های خشک؛

بام ایران کویرشد!

قاب روز 

دو گردشگر خارجی با لباس محلی 
زنان بختیاری

در عکس زیر دو گردشگر خارجی را با لباس محلی زنان بختیاری 
در اکو کمپ گردشگری کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری 

مشاهده می کنید.

برپایی نمایشگاه توانمندسازی زنان 
روستا در شهرکرد

به مناسبت روز جهانی زنان روستا، نخستین نمایشگاه توانمندسازی 
زنان روستایی با رویکرد مشاغل سبز و اقتصاد سبز افتتاح شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در آیین 
افتتاحیه این نمایشگاه، توسعه اقتصادی و در کنار آن توجه به 
اقتصاد سبز و مسائل محیط زیست را نیازمند همراهی مردم عنوان 
و اظهار کرد: تنها با همراهی و همدلی همه مردم و مسئولین است 
که می توان ضمن توسعه پایدار اقتصادی، مشکالت و چالش های 
محیط زیست استان را نیز مرتفع کرد.شهرام احمدی گفت:  
نمایشگاه توانمند سازی زنان روستا با هدف ارتقای سطح فرهنگ 
زیست محیطی، اشتغال مبتنی بر حفظ محیط زیست و افزایش 
فعالیت های دوستدار محیط زیست از ۲۴ مهر آغاز شده و تا 3 آبان 
برپا خواهد بود و در ۱۵ غرفه  در مهدیه، ابتدای بلوار رهبر، رو به روی 

دبستان هجرت از ساعت ۹ تا ۲۰ فعالیت می کند.

رهاسازی یک بهله دلیجه در طبیعت 
تاالب گندمان

یک بهله دلیجه پس از تیمار در طبیعت تاالب بین المللی گندمان 
رهاسازی شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن 
گفت: این پرنده شکاری کمیاب هفت ماه قبل در منطقه سیاحتی 
سیاسرد بروجن آسیب دیده بود که یکی از دوستداران حیات وحش 
با هماهنگی محیط بانان این پرنده را درمان کرد و پس از بهبود 
کامل به محیط زیست تحویل داد. مرتضی منصوری افزود: دلیجه 
کوچک، پرنده شکاری کوچکی از خانواده شاهین هاست که از دلیجه 
کوچک تر بوده و دمی کوتاه تر دارد. زیستگاه تاالب های چغاخور و 
گندمان به خاطر مجاورت با اکوسیستم کوهستانی، عالوه بر پرندگان 

مهاجر، محل زندگی دائمی پرندگان آبزی و کنار آبزی است.

با مسئوالن

 دانشگاه شهرکرد و کانادا 
»اطلس زبانی« می سازند

دانشگاه های شهرکرد و کارلتون کانادا برای ساخت اطلس 
زبانی با یکدیگر همکاری می کنند.

رییس دانشگاه شهرکرد گفت: به همت گروه همکاری 
علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد، تفاهم نامه  همکاری 
پژوهشی میان دانشگاه شهرکرد و مرکز تحقیقات 

ژئوماتیک و نقشه برداری دانشگاه کارلتون کانادا امضا شد.
شایان شامحمدی افزود: این تفاهم نامه با هدف توسعه 
به صورت  مشترک  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  و 
غیر حضوری، توسط مهران عربی سرپرست معاونت 
پژوهشی دانشگاه شهرکرد و خانم ساندرا کراکر معاون 
رییس در بخش فعالیت ها و ابتکارات راهبردی دانشگاه 

کارلتون امضا شده است. 
وی گفت: تحقیق و انتشار در حوزه  مستندسازی و 
نقشه نگاری زبانی با تمرکز بر زبان ها و گویش های موجود 
در ایران، توسعه  فناوری نقشه نگاری زبانی در چارچوب 
پروژه متن باز نونالیت برای ساخت اطلس زبانی، مشورت در 
زمینه  چگونگی درخواست برای سرمایه گذاری تحقیقاتی و 
همچنین تبادل دانش و تجربه، از جمله مفاد این تفاهم نامه 
است. شامحمدی افزود: مدت این تفاهم نامه 3 سال است 
و امکان گسترش همکاری در سایر حوزه های مورد عالقه 

طرفین نیز وجود دارد.

 ثبت نام بیش از سه هزار نفر
 در پیاده روی اربعین

مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 
سه هزار و ۲۵۰ نفر از مردم استان در سامانه سماح 

برای پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند.
یوسف آقابزرگی با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام 
در سامانه سماح تا پنج روز قبل از اربعین حسینی 
تعیین شده است، اظهار کرد: تاکنون از تعداد کل 
ثبت نام  شدگان، برای یک هزار و ۲۰۰ نفر ویزا صادر 

شده و ۴۶۵ مورد آماده صدور ویزا هستند.
مدیر حج و زیارت استان با اشاره به اینکه امسال 
صدور ویزا برای افراد اعزامی به صورت انفرادی صادر 
می شود، خاطرنشان کرد: کسانی که قصد دارند در 
پیاده روی اربعین شرکت کنند هر چه سریع تر در 
سامانه ثبت نام کرده و آن را به روزهای پایانی موکول 
 نکنند؛ زیرا به هیچ عنوان لب مرز خروجی ویزا صادر

 نمی شود. وی گفت: امسال مرز تعیین شده برای خروج 
زائران استان، مرز شلمچه است.

ابالغ رای
7/539 کالسه پرونده: 960395 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: عاطفه رضائی برسری به نشانی اصفهان رهنان خ شهدا کوچه 36 کوچه شهید 
علی عسگری  انتهای کوچه منزل حسین عســگری، خوانده: محمد شریفی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه حواله،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای عاطفه 
رضائی برسری به طرفیت محمد شریفی  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و دفاع خوانده مبنی بر اینکه طلب خواهان را پرداخت نکرده و تعهد خود نسبت 
به خواهان را قبول داشته است لذا  شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
به استناد به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی 
و  همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/9 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:20603 شعبه 29 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )268 کلمه،3 کادر(  
احضار متهم

7/530  آقای احمد شیروانی در پرونده شــماره 960769 این شعبه به اتهام بی احتیاطی 
در امر رانندگی منجر به ایراد و صدمه بدنی غیرعمدی ) نقص عضو و ضعف دائمی اعضا 
و منافع( تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اســاس ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، 
 در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شود. 
م الف: 21593  دادیاری شــعبه 38 مجتمع شماره سه دادســرای عمومی و انقالب 

اصفهان)96 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/529  آقای سید رسول موسوی فرزند سید علی رحم در پرونده شماره 960808 این شعبه 
به اتهام ترک انفاق- توهین- ایراد صدمه بدنی عمدی – قذف واستعمال مود مخدر تحت 
تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 21592 
شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)91 کلمه، 1 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
7/525  اجرای احکام حقوقی شعبه 1 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961721 ج/1 له اکبر شمشیری و غیره و علیه شهناز سلمانی زاده و 
غیره مبنی بر تقسیم ترکه در روز چهارشنبه مورخه 96/8/24 ساعت 9/30 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکی 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه 
مالکین می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 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 فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10 درصد قیمت پایه 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. 

پیشنهاد باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مور مزایده پس از دریافت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر به نشانی: اصفهان خیابان میرداماد بن بست 
شهید باباگلی مراجعه و طی بازدید و معاینه مراتب گزارش کارشناسی را جهت استحضار به 
شرح ذیل تقدیم می دارد. مشخصات وموقعیت ملک: محل مذکور شش دانگ یک دستگاه 
خانه قدیمی خشت و گلی به صورت مخروبه دارای پالک ثبتی )ملک( به شماره 2 فرعی 
از شماره 5001 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی اصفهان، تحت چند جلد سند رسمی دفترچه 
ای که شماره سند چاپی یکی از آنها 2/204354 و شماره ثبت 3652، دفتر 35، صفحه 518  
به میزان سه دانگ مشاع از شــش دانگ که طبق گزارش کارشناس  محترم ثبتی مورخ 
1394/9/29 حدود شش دانگ پالک ثبتی مذکور پس از اصالحات انجام شده در گزارش 
ثبتی شامل: شمااًل در پنج قسمت که قسمتهای دوم و چهارم شرقی است به دیوار اشتراکی 
با خانه و باغچه 2783، شرقًا 1- در دو قسمت به دیوار اشتراکی با خانه 2780/1 و 2- به 
دیوار اشتراکی با خانه 2780، جنوبًا 1- به دیوار اشتراکی با خانه 5001/1   و 2- به دیوار 
اشتراکی با خانه 5001، غرباً 1- در دو قسمت پی اشتراکی است با ملک 5001/5 و قسمت 
دوم شمال مجاور است، 2- به دیوار اشتراکی با خانه 2784، حقوق ارتفاقی و صاحبان آن 
دو میزاب برای خانه 2783 و حق العبور برای خانه 5001/5 از مورد ثبت گواهی می شود 
و متعاقبًا قید شده قابلیت تفکیک ندارد. مساحت عرصه مطابق برگ عوارض شهرداری 
برابر 414/16 متر مربع و از سمت غرب و جنوب به گذر مرتبط می باشد. نظریه کارشناسی: 
با عنایت به مطالب فوق، امکانات، قدمت ساخت، قواره و ابعاد پالک، نوع کاربری و بررسی 
جمیع جهات موثر در قضیه باالخص شاخص عرضه و تقاضا، ارزش پایه شش دانگ خانه 
مذکور ) فقط ارزش متراژ عرصه( بامشخصات ثبتی و ساختمانی فوق در زمان مباشرت و 
مبادرت به کارشناسی جمعاً مبلغ 14/400/000/000  ریال معادل یک میلیارد و چهارصد 
و چهل میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. م الف:22829 شعبه اول اجرای احکام 

مدنی دادگستری اصفهان )493 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

7/524  اجرای احکام خانواده شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961047 ج/ 12 له عصمت گلکار آمینه و علیه حسینعلی شیروانی 
مبنی بر مطالبــه مهریه مورخه 96/8/22 ســاعت 8/30 صبح در محــل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش امالک با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی محکوم علیه و اکنون در تصرف مالکانه 
مالک می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی 
مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و 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 ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر 
عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 1- محل مورد نظر واقع در خیابان 
رباط اول روبروی خیابان استاد شهریار- کوچه رز )24(- کوچه یاس پالک 31 طبقه اول، 
محل مورد نظر مجتمع سه طبقه ) 60- و  0 همکف( می باشد. آپارتمان مورد نظر در سه 
طبقه اول واقع می باشد. مساحت آپارتمان طبق مفاد سند 144/25 متر و دارای یک واحد 
پارکینگ در همکف و یک انباری در پشــت بام با قدرالسهم از عرصه مشاعی ومشاعات 
می باشد و قدمت آن بیش از 10 سال است.سیستم سرمایش کولر آبی  و گرمایش بخاری 
گازی است و دارای انشــعابات برق وگاز مستقل و آب مشــترک می باشد. ارزش شش 
دانگ عرصه و ا عیان آپارتمان فوق الذکر با کلیه متعلقات مبلغ 3/000/000/000 ریال 
و ارزش 12 حبه مورد مزایده 500/000/000 ریال می باشد. 2- ارزیابی سهم حسینعلی 
شیروانی در ملک پالک 5027 بخش 5 ثبتی اصفهان به آدرس: چهار راه وفایی- خیابان 

کاشانی- کوچه باغ آســیا- پالک 6539781838- با پالک 84 قدیم. یک خانه قدیمی 
با دیوار بیرونی با اندود سیمان )پالستر( و شرقًا به خیابان 6 متری و جنوباً منتهی به یک 
کوچه بن بست- )دو نبش( دارای اشتراکات آب و برق وگاز می باشد. مساحت ملک مذکور 
حدود 110 متر مربع می باشــد. قیمت کل ملک مذکور حدوداً برابر 2/530/000/000 
ریال )دویست و پنجاه و سه میلیون تومان( است که ســهم خوانده از ملک مذکور برابر 
430/618/000 ریال ) چهل و سه میلیون و شــصت و یک هزار و هشتصد تومان( می 
باشد که معادل 12/254 حبه می باشد. م الف:22832 شعبه 12 اجرای احکام حقوقی 

دادگستری اصفهان )422 کلمه، 5 کادر(
مزایده

7/523  شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 945/96 
ش 3 . 101 م ش له مجید احمدی و علیه مهدی بیگدلی به آدرس خیابان امام خمینی ج 
تابلوخانه اصفهان- جنب گز نسترن – تابلوسازی بیگدلی بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی به مبلغ 52/437/966 ریال اموال توقیف شده از محکوم علیه به شرح: 1 – یک 
دستگاه فتوکپی کوتیکا سریال 3/90652 مستعمل به مبلغ 10/000/000 ریال و 2- یک 
دستگاه فتوکپی ریکو 082 سریال 941015582 مستعمل به مبلغ 9/000/000 ریال و 3- 
یک دستگاه فتوکپی توشیبا 351 سریال 829998 مستعمل به مبلغ 11/000/000 ریال و 
4- یک دستگاه فتوکپی ریکو سریال 7023200940 مستعمل به مبلغ 10/000/000 ریال 
و 5- یک عدد گاو صندوق 150 کیلوئی به مبلغ 1/000/000 ریال و 6- یک دستگاه پرینتر 
ریکو 400 ســریال 94101558282 در حال تعمیر و اوراق شده غیر قابل قیمت گزاری 
می باشد و 7- یک دستگاه فتوکپی توشیبا سفید سریال 825086 در حال تعمیر و اوراق 
شده غیر قابل قیمت گذاری می باشد جمعًا به مبلغ 41/000/000 ریال که مورد اعتراض 
هیچ یک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 96/8/21 ساعت 9 تا 
10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ 
بنزین مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف طبقه دوم )مجتمع شهید حججی( برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز 
قبل از روز برگزاری مزایده به شماره حساب ) 2171350205001( بانک ملی و ارائه فیش 
آن به این شعبه اجرای احکام از اموال توقیف شده بازدید نماید پیشنهاد دهنده باالترین 
مبلغ برنده مزایده خواهد بود ضمنًا با توجه به تقاضای خواهان مبنی بر خروج موارد 6 و 7 
از مزایده ، مزایده در رابطه با بندهای ذکر شده )6 و 7( انجام نمی پذیرد. م الف:22886 
اجرای احکام شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )310 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/521 شــماره:1396/04/425667 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
محصور مزروعی سه رجلی در بخش کولی باغستان پایین طرق پالک شماره 447 فرعی 
از 141 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
رضا باقری فرزند محمداقا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده اســت  و در اجرای ماده 147 اصالحی مقدار 512 متر مربع تحت پالک 
1579 فرعی از آن مفروز شده و منجر به صدور سند مالکیت گردیده و مابقی به نام رضا 
باقری و غیره در جریان ثبت می باشد اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/08/20  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف:357 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/564 در خصوص پرونده کالســه 960790 خواهان علی احمدی دادخواستی مبنی بر 

مطالبه به طرفیت آرزو جهانیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
1396/8/30  ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت 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 خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21584 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/565 شماره ابالغنامه: 9610106794400950 شماره پرونده: 9609986794400825 
شماره بایگانی شعبه: 960826  خواهان آقای غالمرضا حیدری دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای سید حسن حجازی دهاقانی فرزند سید جعفر به خواسته مطالبه مطرح که به 
این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609986794400825 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/22 ساعت 
11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 22882 شعبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )157 کلمه، 2 کادر( 
مفاد آراء

آگهي مفاد آراء قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

7/547  مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در 
اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا 
اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها 
از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي 
دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي 
تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأ ی شماره 139660302019000244-1396/06/05- خانم زهرا السادات تقوی 
دهاقانی فرزند علی تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکدرب باغ پالک شماره 216 
فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی مع الواســطه از طرف 

جعفر قلی جانعلی )مالک رسمی(
2- رأ ی شماره 139660302019000245-1396/06/05- آقای علیرضا جانعلی فرزند 
عبدالرحیم تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره 216 فرعی از 127 
اصلی واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف جعفر قلی جانعلی 

)مالک رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه  96/7/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 96/8/11

م الف: 96/225 ثبت اسناد وامالک دهاقان 

اخبار
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ريیس پلیس آگاهي اســتان اصفهان از شناســايي و دستگیری يک سارق 
حرفه ای منزل و كشف 3 میلیارد ريال اموال مسروقه خبر داد. ستار خسروی 
اظهار داشت: در پی دريافت شکايات مردمی مبنی بر سرقت از منازل در غرب 
شهر اصفهان، رسیدگی به موضوع در دستور كار كارآگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرفت. وی افزود: كارآگاهان با انجام يکسری تحقیقات سارق را شناسايی و 
پس از هماهنگی با مقام قضائی در يک عملیات غافلگیرانه درحالی كه قصد 
فرار به سمت يکی از استان های همجوار را داشت او را دستگیر كردند. ريیس 
پلیس آگاهی استان اصفهان بیان داشــت: متهم در بازجويی های پلیس به 
سرقت 3 میلیارد ريالی اموال از منازل شهروندان در غرب شهر اصفهان اعتراف 
كرد. وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه سارق اموال مسروقه بسیار زيادی 
شامل طال، نقره، ال سی دی، لپ تاپ، دوربین عکاسی، پرينتر، اسکنر، ساعت، 

لوازم برقی، اسناد و مدارک و ديگر لوازم منزل كشف شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

حریق انبار بزرگ کارتن 
شرق اصفهان اطفا شد

ریيس پليس آگاهي استان اصفهان 
خبر داد:

دستگیری سارق 
3میلیاردی در اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان گفت: با 
همت ۵۰ نفر از آتش نشانان، حريق انبار بزرگ كارتن و ضايعات پالستیکی 
شرق اصفهان اطفا شد. محمد شريعتی با اشاره به اعالم حريق گسترده در يکی 
از انبارهای ضايعات كارتن و مواد پالستیکی در شرق اصفهان اظهار داشت: 
اين حريق در خیابان آيت ا... خاتون آبادی خوراسگان اتفاق افتاده است كه 

برای اطفای اين حريق امدادگران ۱۰ ايستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشــاره به اينکه اين حريق پــس از 3۸ دقیقه اطفا شــد،  افزود: علت 
حادثه توســط كارشناســان ســازمان تحت بررسی اســت. يک كبريت 
خاموش نشــده و حتی يک ته ســیگار روشن ممکن اســت لحظاتی بعد 
حادثه جبران ناپذيری را رقم بزند؛ لذا الزم اســت همشــهريان در تمامی 
 فعالیت هــا، احتیاط و ايمنــی را جزو اولیــن اقدامات و قبــل از هر كاری

 مد نظر  قرار دهند.

30هزار مصرف کننده 
مواد مخدر در اصفهان 

تحت درمان هستند

بیش از 3۰هزار مصرف كننده مواد مخدر در استان اصفهان از خدمات مراكز ترک اعتیاد بهزيستی استفاده می كنند.
معاون فرهنگی و پیشگیری اداره كل بهزيستی استان اصفهان گفت: اين تعداد مصرف كننده مواد مخدراز ابتدای امسال تاكنون از خدمات 6۵مركز سر پايی و ۸۰مركزاقامتی 
زير پوشش بهزيستی استان استفاده كردند. مجتبی ناجی با بیان اينکه در سال های اخیراستقبال مصرف كنندگان مواد از مراكز ترک اعتیاد بیش از ۱۰در صد افزايش داشته 
افزود: حدود ۱2۰نفر از  مراجعه كنندگان به مراكز ترک اعتیاد استان، زنان هستند. وی بااشاره به وجود ۱2۰هزار مصرف كننده مواد مخدردر استان اصفهان  افزود: جوانان 
2۱تا 29ساله باالترين میانگین مصرف مواد را دراستان دارند. ناجی، آموزش در محله های شهری و روستايی، محل كار، مهدهای كودک و مدارس را از اقدامات اين سازمان 
برای كاهش افزايش تعداد مبتاليان به مواد مخدر اعالم كرد و  افزود: استان اصفهان با فعالیت های فرهنگی در چند سال گذشته، هم اكنون در رده  بیست و سوم كشور از نظر 

تعداد مصرف كنندگان مواد مخدرقراردارد.

12 کشته و زخمی بر اثر واژگونی خودروی سواری
مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت اردستان گفت: يک دستگاه خودروی پژو كه حامل 
۱2 سرنشین از اتباع بیگانه بود، دچار واژگونی شد و در اين حادثه 2 نفر كشته و ۱۰ نفر 

زخمی شدند.

عکس روز

فرمانده یگان حفاظت محيط زیست اصفهان:

یک شکارچی در صولک 
دستگیر شد

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست اصفهان گفت: محیط 
بانان سمیرم در زمان پايش و كنترل مناطق و زيستگاه های 
منطقه صولک در مجاورت منطقه شکار ممنوع ونک، يک 

متخلف شکار و صید را دستگیر كردند.
مرتضی جمشیديان اظهار داشت: ماموران يگان حفاظت 
در سمیرم در پايش و كنترل مناطق و زيستگاه های منطقه 
صولک يک متخلف شــکار و صید غیرمجاز را دســتگیر 
كردند كه در بازرســی از اين متخلف يک اسلحه شکاری 
دولول مجاز، الشه يک قطعه كبک و تعداد چهار تیر فشنگ 
ساچمه كشف و ضبط شد. وی با اشاره به ارزش های زيست 
محیطی منطقه صولک افزود: منطقه صولک در مجاورت 
ضلع شرقی شکار ممنوع ونک واقع شده است. وی با بیان 
اينکه اين متخلف شکار در عرصه های طبیعی چاه سفید 
زيستگاه های طبیعی صولک دستگیر شد، تاكید كرد: به 
استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، موضوع صورتجلسه 
شد و با تنظیم شکوائیه ای، به دادستانی شهرستان پرونده 
جهت رسیدگی قضائی ارسال گرديد. وی به رهاسازی يک 
پرنده بوتیمار در منطقه حفاظت شده كركس نطنز اشاره 
و اظهار كرد: پرنده بوتیمار كه از ناحیه پا آسیب ديده بود 
توسط دوستداران حیات وحش به اين اداره تحويل داده 
شد. جمشیديان اضافه كرد: پس از درمان و بررسی های 
كارشناســی و حصول اطمینان از ســالمت جسمانی و 
قابلیت پرواز، اين پرنده توسط محیط بانان اداره حفاظت 
محیط زيست شهرستان نطنز، در زيستگاه طبیعی منطقه 

حفاظت شده كركس رهاسازی شد.

 لباس پلیس ایران عوض 
می شود

نگاه

نیمی از ایرانیان ورزش نمی کنند!

انسان و فعالیت بدنی از روزگاران قديم 
رابطه ای چشــم نواز داشــته اند. در سعيد نریمانی

روزگاری كه انسان برای كشت و زرع 
بیل به دست می گرفت و پا به پای حیوانات 
اهلــی زمین را شــخم مــی زد يا گله 
گوسفندان را به دشت و كوه می برد و 
مســافت زيــادی طی مــی نمود، 
به گونه ای نامحسوس فعالیت بدنی 

چشمگیری داشت.
در آن روزگار هنوز پای مراكز ورزشی 
و فعالیت های تربیــت بدنی به زندگی 
بشر باز نشده بود.انســان عصر پیشین 
بدنی ورزيده داشــت؛ بدنی كه از بامداد تا شامگاه 
مشغول فعالیت بود.هر چند اين فعالیت بیشتر در حیطه كاری بود 

ولی هر چه باشد، از يکجا نشینی و تنبلی بهتر بود.
انسان در آن روزگار آموخته بود كه چگونه سواركاری كند،كمان 
به دست گیرد و تیر بیفکند يا اينکه چگونه مسافتی را بدود.چگونه 
بتواند شــنا كند و البته چگونه از درخت باال رود.شايد بشر دوران 
گذشته پیام پیامبر اسالم)ص( مبنی بر آموختن چند هنر ورزشی 
به فرزندان را نشنیده بود؛ ولی به جبر زندگی اين فنون را آموخته 

و به كار گرفته بود.
با گذر زمان علم بشر گسترش يافت و انسان ها فهمیدند كه برای 
زندگی راحت تر نیاز نیست كه تمام توان بدنی خود را به كار گیرند.
آنها آموختند كه برای آســايش بايد از فکر خــود كمک بگیرند.

پیشرفت علم و اختراعات جديد به بشر كمک كرد تا زندگی راحت تر 
و بدون رنجی داشته باشند. در عصر جديد انسان نیازی نداشت كه 
به دنبال چهارپايان زمین كشــاورزی را خیش بزند. بشر رانندگی 
تراكتور را آموخت و به سادگی زمین را شخم زد. مشاغل بشر نیز 
كم كم به سمت يکجا نشینی سوق پیدا كرد. علم تاحدی پیشرفت 

كرد كه انسان برای حركت كوچک ترين قدمی برندارد.
تاحدی كه صبح از خواب برخیزد، ســوار اتومبیل شود و تا  محل 
كار رانندگی كند. سپس پشت میز كار خود بنشیند و كل فعالیت 
بدنی اش در چرخاندن ســر و نهايتا رفتن از اتاقی بــه اتاق ديگر 
خالصه شود. پیشــرفت علم حتی به انسان آموخت كه برای تهیه 
مواد غذايی نیازی نیست هرروز زنبیل به دست از مغازه ای به مغازه 
ديگر بروی.به راحتی می توان به فروشگاهی رفت و كل مواد مورد 

نیاز خود را تهیه كرد.
البته برای عده ای كار از اين هم آسان تر شد تا بدون كوچک ترين 
فعالیتی در منزل خود نشسته و با گرفتن شماره تلفنی، مواد غذايی 
مورد نظر خود را ســفارش دهند و درب منزل تحويل بگیرند! اين 
تغییر رويه فقط مختص بزرگساالن نبود؛كودكان نیز با پیشرفت 
علم تغییر رويه دادند. روزگاری اكثر محله ها میدان بازی كودكان 
و نوجوانان بود؛ بازی هايی كه تحــرک بدنی الزمه اصلی آنها بود.

فوتبال،هفت سنگ،قايم باشــک و... همه يادآور خاطرات خوش 
گذشته است.

با پیشرفت علم  هم شیشــه های منازل از خطر شکستن در امان 
ماند، هم اينکه همسايه ها از ســر و صدای كودكان راحت شدند.

تبلت ها و پلی استیشن ها به خانه آمد و كودكان را جلوی تلويزيون 
و رايانه میخکوب كرد.حتی رفتن به مدرسه نیز برای دانش آموزان 
آسان شد. روزگاری با تعطیلی مدارس، صدای ركاب دوچرخه ها 
يا دويدن دانش آموزان در كوچه ها می پیچید و امروزه اين صدای 
بوق راننده سرويس است كه دانش آموز را از خواب ناز بیدار می كند 

تا برای رفتن به مدرسه آماده شود.
در دهه های گذشته وسايل ورزشی به گستردگی امروز نبود و به 
چند جفت كفش كتانی و يک توپ چهل تکه و چند دمبل خالصه 
می شود. امروزه در اكثر خانه ها و در اتاق نوجوانان با انواع وسايل 
ورزشی،كفش های مخصوص،تردمیل، دوچرخه های حرفه ای و 
... روبه رو هستیم؛ با اين حال نسل امروز از بزرگ و كوچک نسبت 
به نسل قبل تنبل تر شده و فعالیت كمتری دارد. تمام آسیب های 
جسمی و روحی سبب شد تا مســئوالن وزارت ورزش و جوانان و 
سازمان های تربیت بدنی در گســترش ورزش  بکوشند.پارک ها 
مجهز به وسايل ورزشی شده و مربیان ورزش جهت راهنمايی به 

میدان آمدند.
سالن های ورزشی احداث شــد و طرح های جالب توجهی چون 
فروش اقســاطی دوچرخه و ... در دســتور كار قرار گرفت.حتی 

برنامه های صبحگاهی نیز با آموزش حركات ورزشی آغاز شد.
همه اين كارها نشــان از اين دارد كه انسان راحت طلب امروزی از 
فعالیت های بدنی غافل اســت؛ غفلتی كه خطرات زيادی را برای 
وی به دنبال داشته اســت.در جديدترين آمار منتشر شده، بیش 
از چهل درصد ايرانیان در پانزده ســال اخیر اصال فعالیت ورزشی 
نداشته اند و اگر علت اين امر را از اين افراد جويا شويم، با پاسخ هايی 
 همچون وجود گرفتاری های شــغلی، نداشــتن وقت و... مواجه 

می شويم.
عده ای نیز عقیده دارند چون در طول روز از پله های اداره يا مغازه 
باال می روند و پرونده ای را از  قفسه ای برمی دارند، درنتیجه فعالیت  

بدنی الزم را انجام می دهند!
عده ای ديگر نیز تفريحات آخر هفته مثــال رفتن به كوه و صرف 
صبحانه در دامنه آن و سپس بازگشت به منزل را نشانه فعالیت خود 
می دانند. با اين وجود هنوز هــم ورزش هايی را می توان يافت كه 

افراد زيادی را به خود مشغول ساخته است.
فوتبال ورزش مورد عالقه ايرانیان اســت.هر چند »گل كوچک« 
همانند گذشــته رواج ندارد و كفش های استوک دار كتانی از رده 
خارج شده اند، ولی هنوز هم می توان جوانانی را يافت كه ساعتی 
از هفته را به انجام فوتبال در سالن ها و زمین های مختلف سپری 

می كنند.
به اين افراد بايد عالقه مندان و تماشاگران فوتبال را هم اضافه كرد 
كه در كودكی سودای فوتبالیســت شدن را در سر داشته و امروزه 
تنها تماشاگر آن شــده اند. پس از فوتبال،پیاده روی ورزش مورد 
عالقه ايرانیان است؛ ورزشی ساده ،كم خرج و پرفايده؛ به اين شرط 

كه ضربان قلب را باال ببرد و بدن را به فعالیت وادار كند.
پس از اين دو ورزش پرسود، بايد به شنا، والیبال و كوهنوردی اشاره 
كرد؛ ورزش هايی كه هم به انسان نشــاط روحی می بخشد و هم 

قوای عضالنی و استخوان بندی را تقويت می كند.
فعالیت های بدنی يکی از ضــروری ترين نیاز های انســان عصر 
ماشــینی است.كشور ما از جمله كشــورهايی است كه به سرعت 
روند كم تحركی را طی مــی كند؛ امری كه مــی تواند ضررهای 

جبران ناپذيری به دنبال داشته باشد.

کمیته امداد

مدير كل كمیته امداد اســتان اصفهان گفــت: 9 میلیارد و 
3۷6میلیون تومان حق بیمه در 6ماهه نخست امسال برای 
۱۵هزار و ۱۴3خانــوار تحت حمايت كمیته امداد اســتان 

اصفهان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.
حمیدرضا شــیران با اشــاره به بهره مندی افراد از خدمات 
بیمه های اجتماعی، اظهار داشت: هدف از اجرای اين طرح، 
توانمندســازی مددجويان تحت حمايــت و تامین امنیت 
اقتصادی بــرای آينده زنان سرپرســت خانــوار و مجريان 

طرح های اشتغال است.
وی با بیان اينکه هم اكنون ۱۵هــزار و ۱۴3خانوار مددجو از 
خدمات بیمه های تامین اجتماعی بهره مند می شوند، افزود: 
در 6  ماهه نخست امسال، 9 میلیارد و 3۷6میلیون تومان برای 
حق بیمه آنها  به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

مدير كل كمیته امداد استان اصفهان با تاكید بر اينکه پرداخت 
حق بیمه مددجويان، اقدامی موثــر برای برخورداری آنها از 
مزايای تامین اجتماعی اســت، تصريح كرد: بر اساس توافق 
انجام شــده با تامین اجتماعی، مددجويان پس از ۱۰ سال 
سابقه پرداخت حق بیمه به شرط رسیدن به سن قانونی )زنان 
۵۵ سال و مردان 6۰ سال(، بازنشسته می شوند و مستمری 

بازنشستگی دريافت می كنند.
وی با بیــان اينکه حق بیمه بیش از ۱۵هزار خانوار توســط 
كمیته امداد پرداخت می شود، گفت: افراد مشمول بیمه های 

اجتماعی شــامل 3 گروه زنان سرپرســت خانوار، مجريان 
طرح های اشتغال و مشموالن كد 99۴ )بیمه آزاد( هستند كه 
تا زمان فرارسیدن سن بازنشستگی، حق بیمه آنها به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت می شــود و از همــه مزايای بیمه 
اجتماعی از جمله مستمری بازنشستگی، فوت و ازكارافتادگی 
برخوردار خواهند شد. شیران با بیان اينکه بهره مندی از بیمه 
تامین اجتماعی می تواند يکی از عوامل مهم در توانمندسازی 
مددجويان باشد خاطرنشان كرد: تالش كمیته امداد بر اين 
است كه بتواند شــرايطی ايجاد كند تا با همکاری سازمان 
تامین اجتماعی، تمام مددجويان تحت حمايت اين نهاد، از 

مزايای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

معاون توان بخشی بهزيستی استان اصفهان با اشاره به 
حضور ۷هزار و ۵۰۰ نابینا در اســتان گفت: غربالگری 
و معاينات به موقع چشــم، از عوامل مهم كاهش رشد 

نابینايی در استان است.
سید اصغر فیاض گفت: طبق آمار ارائه شده از مركز آمار 
ايران در سال 9۰ از هر ۱۰ هزار نفر ۱3 نفر دچار مشکالت 
بینايی بودند اما آمار سال جديد حکايت از اين دارد كه از 
هر ۱۰ هزار نفر، ۱۸ نفر دچار مشکالت بینايی هستند. 
همچنین در كشور از ۱ میلیون و 2۵۰ هزار معلولی كه 
تحت پوشش بهزيستی قرار دارند، حدود ۱22 هزار نفر 

نابینا و كم بینا هستند.
معاون توان بخشی اداره كل بهزيســتی استان، با اشاره 
به اينکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در كشور دچار مشکالت 
بینايی هستند، گفت: در اســتان اصفهان ۷هزار و ۵۰۰ 
نابینای تحت پوشش بهزيستی داريم  كه 3هزار نفر آنها 
در شهر اصفهان و مابقی در  ديگر شهرستان های استان 
هستند. فیاض ادامه داد: در سه دهه گذشته تنها 2 يا 3 
انجمن در زمینه معلولین و نابینايان  فعالیت داشتند، اما 
امروز بیش از ۵۰ انجمن در زمینه معلولیت ها در سطح 
استان فعال هستند كه بسیاری از مطالبات و خدمات اين 
معلولین را دنبال می كنند و بسیاری از خدمات فرهنگی، 
آموزشی و اجتماعی را اين انجمن ها به معلولین استان 

ارائه می دهند.
فیاض با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی بهزيستی به 
نابینايان گفت: خدماتی كه بهزيســتی به نابینايان ارائه 
می دهد از كودكان زير 6 ســال آغاز می شود؛ به عنوان 
مثال مجموعــه ای به نام مادر و كــودک نابینا و كم بینا  
وجود دارد كه كودكان زير 6 سال در اين مراكز آموزش 
می بینند. فیاض ادامه داد: در حال حاضر  در كشور ۱۱ 
مركز مادر و كودک فعال اســت كه 3 مركز در شهرهای 
اصفهان، فالورجان و نجف آباد قرار دارد و  تا دو سال آينده 
مراكز ديگری در  ساير شهرستان های استان راه اندازی 

خواهد شد.

معاون توان بخشی بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

غربالگری به موقع؛ عامل کاهش رشد نابینایی
مدیرکل کميته امداد استان اصفهان خبر داد:

بهره مندی۱۵ هزار خانوار مددجوی اصفهانی از بیمه تامین اجتماعی

 بهزیستی

درخصـوص  زاهـدی  غالمعلـی 
حميد وکيلی 

 
جديدتريـن آمـار ثبـت نـام مـردم 
اسـتان اصفهـان در سـايت سـماح 
بـرای شـركت در پیـاده روی اربعیـن حسـینی اظهـار كرد: 
تاكنـون بیـش از 2۵هزار نفـر از اسـتان اصفهان برای سـفر 
به كشـور عـراق و زيـارت امـام حسـین)ع( در اربعیـن ثبت 

نام كرده اند.
وی افـزود: همچنیـن تا بـه امـروز بیـش از ۱۷هـزار و ۵۰۰ 
ويـزا بـرای زائـران اربعیـن حسـینی صـادر شـده اسـت و 

 ويزای سـاير افرادی كه در سـايت رسـمی سـماح ثبـت نام 
كرده اند، طی روزهای آينده صادر خواهد شد.

مديـركل حـج و زيـارت اسـتان اصفهـان تصريـح كـرد:  
داوطلبان بايسـتی مبلـغ ۴۰ دالربابت صدور ويـزا، 2۵ هزار 
تومان بـرای بیمه درمانـی و همچنین ۱۰ هـزار تومان بابت 

كارگـزاری پرداخـت كنند.
وی بـا بیان اينکـه ۱2 دفتـر موقت صـدور رواديـد و ۴ دفتر 
رسـمی در ايـران مشـغول فعالیـت هسـتند، تاكیـد كـرد: 
از تمامـی عالقـه منـدان بـه شـركت در پیـاده روی اربعین 

حسـینی و سـفر به كشـور عراق در اين ايـام تقاضـا داريم تا 
هر چـه سـريع تر در سـايت سـماح ثبت نـام كـرده و ويزای 

سـفر به ايـن كشـور را دريافـت كنند.
زاهـدی در پاسـخ به اين سـوال كـه كـدام مرزها بـه منظور 
ورود زائـران اصفهانـی به كشـور عـراق در نظر گرفته شـده 
اسـت، گفـت: همانند سـال هـای قبـل مرزهای شـلمچه و 
چذابه، مرزهايی هسـتند كه زائـران اصفهانی مـی توانند از 

آنهـا جهت سـفر به كشـور عـراق اسـتفاده كنند.
وی در رابطـه بـا امکان عبـور بـدون گذرنامـه از مـرز عراق 
نیـز تاكیـد كـرد: امـکان سـفر بـه عـراق بـدون گذرنامـه 
وجـود نـدارد و بـا افـراد سـودجو كـه تـالش مي كننـد 
 زائـران را بـدون گذرنامـه از مـرز عبـور دهنـد، برخـورد

 می شود.
مديركل حـج و زيارت اسـتان اصفهان در پايان خاطرنشـان 
يـام اربعیـن  كـرد: عالقـه منـدان سـفر بـه كربـال در ا
حسـینی حتمـا بايـد بـرای عبـور از مـرز، گذرنامـه و ويـزا 
 داشـته و قبـل از سـفر، در سـايت سـماح ثبـت نـام كـرده

 باشند.
به گـزارش زاينـده رود، طبق آمار موجود در سـال گذشـته 
پس از آغـاز به كار سـايت سـماح برای ثبـت نـام داوطلبان 
شـركت در پیـاده روی اربعین حسـینی كـه از ۱6 مردادماه 
آغاز شـد، تعـداد ثبت نـام كننـدگان از اسـتان اصفهـان در 

اين سـايت تـا پايـان روز 2۵مهـر9۵، 2۱ هزار نفـر بود. 
امـا در سـال جـاری سـايت سـماح بـرای ثبـت نـام 
عالقه منـدان بـه شـركت در پیـاده روی اربعیـن حسـینی 
از ابتدای شـهريور 96 كار خود را آغـاز كرد كه تـا پايان روز 
گذشـته اين تعداد از اسـتان اصفهان به 2۵ هزار نفر رسـید. 
در سـال گذشـته طـی ۷۱ روز، روزانـه حـدود 296 نفـر 
اصفهانی در سـايت سـماح ثبت نام مـی كردند كـه اين آمار 
در مدت مشـابه سـال جـاری روزانـه ۴۴6 نفـر اصفهانی در 

سـايت سـماح است. 
تعـداد  جـاری  سـال  در  كلـی  طـور  بـه  بنابرايـن 
ثبت نام كننـدگان بـرای سـفر بـه كربـال در ايـام اربعیـن 
حسـینی از اسـتان اصفهـان حـدود دوبرابـر بـوده يـا بـه 
عبـارت ديگـر ۵۰ درصد نسـبت بـه سـال گذشـته افزايش 

داشـته اسـت.

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد: 

افزایش دو برابری اصفهانی ها در  ثبت نام اربعین

محيط زیست

ريیس پلیس تولید و تبادالت انتظامی اســتان اصفهان گفت: 
شــهروندان بايد مراقب فعالیت های روزانه خود باشــند و از 
مشاهده پیامک های ناشناخته و مشــکوک با جذابیت بسیار 
كه امکان آلوده شــدن و ورود به يک لینک مخــرب را دارد، 
خودداری كنند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار  كرد: 
امروزه  شــهروندان در تعامالت روزانه از فضای مجازی نهايت 

اســتفاده را می برند و در بین كاربران فضای مجازی افرادی 
هم  هستند كه قصد سوءاســتفاده از ديگر كاربران را دارند و 
در واقع  با فريب و مهندسی اجتماعی، كاربران را  متضرر  می 
كنند و يا سوءاستفاده های اطالعاتی را از اين میدان بسیار بزرگ 
و وسیع می برند. اين مقام ارشد انتظامی با اذعان به اين نکته 
كه شناسايی اشــخاصی كه اقدام به ارسال پیامک های كاذب 

می كنند، صورت گرفته اســت، بیان كرد: در پايش های انجام 
شده و برمبنای گزارش های ارسالی مردم برای پلیس فتا، در 
واقع افرادی كه اقدام به ارســال پیامک های كاذب می كنند، 
شناسايی شدند. ريیس پلیس تولید و تبادالت انتظامی استان 
اصفهان توضیح داد: درحقیقت  اين افراد با ارسال پیامک های 
كاذب،  شهروندان را برای ورود به وب سايت مخرب يا يک لینک 
مخرب بد افزاری ترغیب می كنند. به گفته سرهنگ مرتضوی 
با اجرای ايــن برنامه، اين افراد امکان دسترســی غیر مجاز به 
گوشی های كاربران و لیست تماس ها و مخاطبان تلفن مردم و 

ايجاد مزاحمت های بعدی را پیدا می كنند.

ریيس پليس فتای استان اصفهان هشدار داد:

پیامک های ناشناخته و مشکوک؛ تهدید ورود کاربران به لینک مخرب
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دین و اندیشه

سمیه مصور دوران زندگی امام سجاد علیه السالم سخت ترین 
و امنیتی ترین دوره تاریخ اسالم است که با توجه 
به فضای آلوده حاکم بــر جامعه، توده مردم از اســالم، ایمان و قرآن 
فاصله گرفته بودند. در این دوران امام سجاد علیه السالم با درک عمیق 
دردها و مشــکالت جامعه با توسل به ســالح موعظه و دعا و در قالب 

صحیفه سجادیه، دل های خفته را بیدار کردند.
صحیفه سجادیه اقیانوسی بیکران از معارف الهی است

حجت االســالم محمد علی رســتمیان گفت: کتاب صحیفه سجادیه 
اقیانوسی بیکران  از معارف الهی اســت که گرچه به عنوان کتاب دعا 
مورد توجه قرار گرفته، اما معارف واالیی از توحید، معاد، نبوت، امامت 
و انسان سازی در آن وجود دارد که همه این مضامین در کمتر کتابی 

دیده می شود.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه کتاب صحیفه ســجادیه به زندگی 
انســان آرامش می دهد ، افزود: آنچه که بشــریت و تمام نظام هستی 

تشنه آن هستند در صحیفه سجادیه موجود است.
حجت االسالم رستمیان با اشــاره به اینکه قرآن کریم هدایتگر متقین 
اســت و خداوند در قرآن می فرماید:» این است کتابی که در حقانیت 
آن هیچ تردیدی نیســت و مایه هدایت تقوا پیشگان است؛ آنان که به 
غیب ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی 
داده ایم انفاق می کنند« اظهار کرد: اگر فــردی می خواهد که قرآن 

هدایتگر او باشد باید با صحیفه سجادیه ارتباط برقرار کند.
دعاهای صحیفه سجادیه، بخش های مهمی از زندگی را در 

برمی گیرد
 ایــن کارشــناس مذهبــی تاکیــد کرد: شــما هــر ســوالی در هر 
زمینــه ای داشــته باشــید، مــی توانیــد پاســخ آن را در صحیفه 
ســجادیه بیابیــد. هریــک از دعاهــای امام ســجاد علیه الســالم 
بخــش مهمــی از زندگی مــا را در بــر می گیــرد. به عنــوان مثال 
امام چهــارم در دعاهــای 24 و 25 آنچه کــه نیاز ارتبــاط فرزند با 
پدر و مادر اســت را بیان کــرده اند؛ همچنین در دعــای 26 صحیفه 
 ســجادیه آنچه نیاز یک انســان برای ارتباط با همســایه است، بیان 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه یکی از معضالت واقعی انســان،حضور شیطان 
درزندگی اســت عنوان کرد: شــیطان می تواند بر همه زندگی انسان 
تسلط پیدا کند. امام سجاد علیه السالم در این باره دعای 17 صحیفه 
سجادیه را بیان فرمودند که می تواند برای زندگی امروز ما مفید باشد.
حجت االســالم رســتمیان با تصریح بر اینکه اگرکســی بــا صحیفه 
ســجادیه ارتباط قلبی، فکری وعملی پیدا کنــد، حیات تازه می یابد، 

چرا امام سجاد علیه السالم به تعلیم و تغییر اخالق در جامعه اسالمی کمر بست؟ چون طبق 
تحلیل آن امام بزرگوار ، بخش مهمی از مشــکالت اساسی دنیای اسالم که به فاجعه کربال 
انجامید، ناشی از انحطاط و فساد اخالق مردم بود. اگر مردم از اخالق اسالمی برخوردار بودند، 
یزید و ابن زیاد و عمرسعد و دیگران نمی توانستند آن فاجعه را بیافرینند. اگرمردم آن طور 
پست نشده بودند، آن طور به خاک نچسبیده بودند، آن طور از آرمان ها دور نشده بودند و 
رذایل بر آنها حاکم نمی بود ؛ ممکن نبود حکومت ها، ولو فاســد باشند ولو بی دین و جائر 
باشند،  بتوانند مردم را به ایجاد چنان فاجعه عظیمی ؛ یعنی کشتن پسر پیغمبر)ص( و پسر 

فاطمه زهرا سالم ا... علیها وادار کنند.
 مگر این شوخی است؟ یک ملت، وقتی منشأ همه مفاســد خواهد شد که اخالق او خراب 
شود، این را امام ســجاد علیه السالم در چهره جامعه اســالمی تفحص کرد و کمر بست به 
اینکه ، این چهره را از زشتی پاک کند و اخالق را نیکو گرداند؛ بنابراین دعای مکارم االخالق 
دعاست ؛ اما درس است، صحیفه سجادیه دعاست اما درس است. با تدبر خواهید دید که هر 
یک از دعاهای این صحیفه سجادیه و همین دعای مکارم اخالق یک کتاب درس زندگی و 

درس اخالق است.

در دعای صحیفه سجادیه یک جا حضرت سجاد علیه السالم، از طرف خودش 
به خداوند متعال عرض می کند که: »تفعل ذلک یا الهی بمن خوفه اکثر من 
رجائه ال ان یکون خوفه قنوطا«؛ من خوفم از رجایم بیشــتر است، نه این که 
مایوس باشم. این، یک اعالن رسمی و دستورالعمل است. خوف را همراه رجاء 
حتما به دل ها بدمید و خوف را بیشتر. اینکه ما آیات رحمت الهی را بخوانیم 
- که بعضی از این آیات و مبشــرات، مخصوص یک دسته  خاصی از مومنین 
است و به ما ربطی ندارد - و یک عده ای را غافل کنیم و نتیجه اش این بشود که 
خیال کنند - با یک توهم معنویت - غرق در معنویتند و از واجبات و ضروریات 
دین در عمل غافل بمانند، درست نیست. در قرآن، بشارت مخصوص مومنین 
است، اما انذار برای همه اســت؛ مومن و کافر مورد انذارهستند. پیغمبر خدا 
گریه می کند، شخصی عرض می کند: یا رسول ا...! خداوند فرمود: »لیغفر لک 
ا... ما تقدم من ذنبک و ما تأخر«. این گریه برای چیست؟ عرض می کند: »اوال 
 اکون عبدا شاکرا«؛ یعنی اگر شکر آن مغفرت را نکنم، پایه آن مغفرت سست

 خواهد شد. 

رهبری معظم  مقام  بیان  در  مام سجاد)ع(  ا

  خوف و رجا در نظر امام سجاد علیه السالم در سو گ اخالق اسالمی

در گفت و گو با کارشناس مذهبی عنوان شد:

صحیفه سجادیه به زندگی انسان آرامش می بخشد

صحیفه سجادیه، فرهنگ آور است
 آیت ا... جوادی آملی می گوید: در 
قرآن بخش های فراوانی مربوط 
به دعاســت . فرهنگ دعا را امام 
سجاد علیه الســالم تبیین کرد. 
اگرچه همه ائمه ) علیهم السالم( 
رسما تفسیر دعاهای قرآنی را 
انجــام دادند، امــا آن معارفی 
که در قرآن درباره دعاســت، 
حضرت تشریح کردند و توضیح 

دادند. ایشان فرهنگ دعا را به گونه ای تبیین کردند که جامعه 
را جامعه عقالنی می کند و از جاهلیت نجــات می دهد. دعاها 
تنها این نیست که خدایا بیمار مرا شفا بده و یا گناه مرا بیامرز و 
یا پایان امور مرا ختم به خیر کن ؛ اینها دعاهای رایج اســت، اما 
آن دعایی که فرهنگ آور است دعای امام سجاد علیه السالم در 
صحیفه است. عرض می کند خدایا اگر یک محتاجی دستش را 
پیش محتاج دیگری دراز کند، این ســفاهت و بی عقلی است. 
ما اگر بخواهیم، بفهمیم سفیه هســتیم یا عاقل ، این دعا برای 
ما معیار است؛ به چه کســی مراجعه کنیم، به چه کسی وابسته 
باشیم؛ به شرق وابسته باشیم ،به غرب؟ فرمود : ملتی سفیه است 
 که به بیگانه چشــم داشته باشــد. این دعای نورانی امام سجاد 
علیه السالم است، محور اصلی دعای امام سجاد علیه السالم این 
است که خدایا من از تو فرهنگ می خواهم، ادب می خواهم من 
از تو انسانیت می خواهم تا مبادا بی دلیل کسی را برنجانم ، مبادا 
نظام ارزشی من عوض شود و برای کسی که وضع مالی اش خوب 
است، به خاطر پول او احترام بیشتری قائل بشوم؛ خدایا تو مرا از 

این امور حفظ کن.

فتو نکته

اندکی تامل

شکرگزاری تو بر نعمت پیشین، زمینه ساز نعمت آینده است.

امام حسین )ع(

اظهار داشت: امام ســجاد علیه السالم در صحیفه ســجادیه به انسان 
نشــان می دهد که چگونه با خداوند ســخن بگوید و نیازهای خود را 

مطرح کند.
درحق کتاب صحیفه سجادیه کامال اجحاف کرده ایم

این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه ما درحق قــرآن کریم هم اجحاف 
کردیم، تاکید کرد: امروز برخی جوانان حتی نمی توانند به درســتی 
قرآن بخوانند، اما شناخت اجمالی از این کتاب دارند، در حالی که در 

حق کتاب صحیفه سجادیه کامال اجحاف شده است.
وی در پاسخ به  این سوال که چگونه رغبت جوانان را به کتاب صحیفه 
سجادیه بیشتر کنیم، تصریح کرد: امروز در متون درسی نظام آموزشی 
موضوعات مختلفی ارائه می شــود؛ اگر مســئولین فرهنگی و وزارت 
آموزش به این نتیجه برسند که صحیفه سجادیه در همه جهات زندگی 
انســان می تواند پاسخگو باشــد، در معارف اســالمی مدارس و نظام 

آموزشی ، فصلی به این موضوع اختصاص داده می شود.
صحیفه سجادیه در نظام آموزشی وارد شود

حجت االســالم رســتمیان عنوان کرد: یکی از راه های ماندگار برای 
صحیفه ســجادیه این اســت که درنظام آموزشــی ، فصلــی به این 
کتاب ارزشمند اختصاص داده شــود و به عنوان یک طرح بلند مدت 

درمدارس ، دبیرستان ها و دانشگاه ها ارائه شود. 
وی یاد آورشــد: ما منابع الهی چون صحیفه ســجادیه و نهج البالغه 
داریم و فرزندان ما از کودکــی باید با این دو منبع الهی آشناشــوند، 
در حالی که امروز نوجوانان و جوانان ما با منابع غنی شــیعه همچون 

صحیفه سجادیه آشنا نیستند.
این اســتاد دانشــگاه افزود: اگرمربیان تربیتی، بخشی از فعالیت خود 
را در مدارس به ترویج صحیفه ســجادیه اختصاص دهند، نسل جدید 
در طول دوران تحصیلی خود با چند دعای صحیفه ســجادیه آشــنا 
 می شــوند و حتی می توان مســابقات کشــوری در این رابطه برگزار

 کرد.
حجت االسالم رســتمیان اضافه کرد: یکی از راه های ترویج صحیفه 
سجادیه این است که علما و ائمه جماعات مساجد به این امر بپردازند 

و مردم را با معارف موجود در ادعیه این کتاب آشنا کنند.
وی در پایان با اشاره به راه اندازی نهج البالغه خوانی در فضای مجازی 
خاطر نشــان کرد: امروز جوانان جامعه آنقدر که با فضای مجازی در 
ارتباط هســتند، با فضای حقیقی ارتباط ندارند و تشــکیل گروه های 
صحیفه ســجادیه در فضای مجازی یکی دیگــر ازراه های ترویج این 

کتاب ارزشمند است.

در دوران حکومت ولید بن عبدالملک اموی، ولیعهد و برادرش هشام بن عبدالملک 
به قصد حج، به مکه آمد و به آهنگ طواف قدم در مسجدالحرام  گذاشت.

چون به نزدیک حجراالسود رسید، فشار جمعیت میان او و حطیم حائل شد، ناگزیر 
قدم واپس نهاد و بر منبری که برای وی نصب کردند، به انتظار فروکاســتن ازدحام 
جمعیت نشست و بزرگان شام که همراه او بودند در اطرافش جمع شدند و به تماشای 
مطاف پرداختند. در این هنگام حضرت علی بن الحسین)ع( که سیمایش از همگان 
زیباتر و جامه هایش از همگان پاکیزه تر و شــمیم نسیمش از همه طواف کنندگان 
دلپذیرتر بود، از افق مسجد درخشید و به مطاف آمد و چون به نزدیک حجراالسود 
رسید؛ موج جمعیت دربرابر هیبت و عظمتش واپس نشست و منطقه استالم را در 
 برابرش خالی از ازدحام کرد، تا به آســانی دست به حجراالســود رساند و به طواف 

پرداخت.
تماشــای این منظره موجی از خشــم و حسد در دل و جان هشــام بن عبدالملک 
برانگیخت و در همین حال که آتش کینه در درونش زبانه می کشید، یکی از بزرگان 
شام رو به او کرد و با لحنی آمیخته به حیرت گفت: این کیست که تمام جمعیت به 

تجلیل و تکریم او پرداختند و صحنه مطاف برای او خلوت شد؟ 
هشام با آن که شخصیت امام را نیک می شناخت، اما از شدت کینه و حسد و از بیم 
آن که درباریانش به او مایل شوند و تحت تاثیر مقام و کالمش قرار گیرند، خود را به 

نادانی زد و در جواب مرد شامی گفت : او را نمی شناسم.

در این هنگام روح حســاس ابوفراس )َفَرْزَدق( از این تجاهل و حق کشــی، سخت 
آزرده شد و با آن که خود، شاعر دربار اموی بود، بدون آن که از قهر و سطوت هشام 
بترســد و از درنده خویی آن امیر مغرور خودکامه بر جان خود بیندیشد، رو به مرد 
 شامی کرد و گفت : اگر خواهی تا شخصیت او را بشناسی از من بپرس، من او را نیک 

می شناسم.
آنگاه فرزدق در لحظه ای از لحظات تجلی ایمان و معراج روح، قصیده جاویدان خود 
را که از الهام وجدان بیدارش مایه می گرفت، با حماسه های افروخته و آهنگی پرشور 

سیل آسا بر زبان راند.
1- او که تو نمی شناســی همان کسی است که ســرزمین بطحا، جای گام هایش را 

می شناسند و کعبه و حل و حرم در شناساییش همدم و هم قدم هستند.
2- او فرزند بهترین تمامی بندگان خداست، او همان شخصیت منزه از هر آلودگی 
و رذیلت و پیراسته از هر عیب و علت و مبرا از هر تهمت و منقصت و کوه بلند علم و 

فضیلت و نور افکن عظیم هدایت است.
3- او فرزند فاطمه است. اگر تو نسبت به نسب او جهل داری بدان همان کسی است 

که با جد او سلسله شریفه انبیا ختم شده است.
4- این که گفتی: این کیســت؟ رونق و عظمت و جلوه جالل و شکوه شخصیت او را 
فرو نمی کاهد، زیرا آن کسی که تو او را نمی شناسی عرب و عجم هر دو او را به خوبی 

می شناسند.

امام صادق)ع( می گوید: در بین اهل بیت)ع( - اهل بیت و اوالد پیامبر)ص( 
- از لحاظ ایــن رفتارها و این زهد و عبادت، هیچ کــس به اندازه  علی بن 
الحسین)ع( به امیرالمومنین)ع( شــبیه تر نبود؛ امام سجاد)ع(، از همه 
شــبیه تر بود. امام صادق)ع( فصلی در باب عبادت امام ســجاد)ع( ذکر 
می کند؛ ایشــان می فرمایند: »و لقد دخل ابوجعفر ابنه علیهما الســالم 
علیه«؛ پدرم حضرت ابی جعفر باقر، روزی نزد پدرش رفت و وارد اتاق آن 
بزرگوار شــد. »فاذا هو قد بلغ من العباده ما لم یبلغه احد«؛ نگاه کرد، دید 
پدرش از عبادت حالی پیدا کرده که هیچ کس به این حال نرسیده است. 
شرح می دهد: رنگش از بی خوابی زرد شده، چشم هایش از گریه درهم شده، 
پاهایش ورم کرده و... امام باقر)ع( اینها را در پدر بزرگوارش مشاهده کرد و 
دلش سوخت: »فلم املک حین رأیته بتلک الحال البکاء«؛ می گوید وقتی 
وارد اتاق پدرم شدم و او را به این حال دیدم، نتوانستم خودداری کنم؛ زار زار 
گریه کردم.»فبکیت رحمه له«. امام سجاد)ع( در حال فکر بود - تفکر هم 
عبادتی است - به فراست دانست که پسرش امام باقر)ع( چرا گریه می کند؛ 
خواست یک درس عملی به او بدهد؛ سرش را بلند کرد: »قال یا بنی اعطنی 
بعض تلک الصحف التی فیها عباده علی بن ابی طالب علیه السالم«؛ در میان 
کاغذهای ما بگرد و آن دفتری که عبادت علی بن ابی طالب)ع( را شرح داده، 
بیاور. ظاهرا از دوران امام علی بن ابی طالب علیه الســالم نوشته ها و کتاب 

هایی در باب قضاوت ها، زندگی و احادیث آن حضرت، در اختیار ائمه بود. 
از مجموع روایات دیگر، آدم این طور می فهمد که در موارد گوناگونی از آن 
استفاده می کردند. اینجا هم حضرت به پسرش فرمودند آن نوشته ای را 
که مربوط به عبادت علی بن ابی طالب)ع( اســت، بردار بیاور. امام باقر)ع( 
می فرماید: »فاعطیته«؛ رفتم آوردم و به پدرم دادم. »فقرأ فیها شیئا یسیرا 
ثم ترکها من یده تضجرا«؛ مقداری به این نوشته نگاه کرد - امام سجاد)ع(، 
هم به امام باقر)ع( درس می دهد، هم به امام صــادق)ع( درس می دهد، 
 هم به من و شــما درس می دهد - با حال مالمت آن را بر زمین گذاشت؛

 »و قال من یقوی علی عبادة علی علی بن ابی طالب علیه الســالم«؛ فرمود 
چه کســی می تواند مثل علی بن ابی طالب)ع( عبادت کند؟ امام سجادی 
که آن قدر عبادت می کند که امام باقر)ع( دلش به حال او می ســوزد - نه 
مثل من و شــما؛ ما که کمتر از اینها هم به چشممان بزرگ می آید - امام 
باقری که خودش هم امام)ع( است و دارای آن مقامات عالی است، از عبادت 
علی بن الحسین)ع( دلتنگ می شود و دلش می سوزد و نمی تواند خودش 
را نگه دارد و بی اختیار زار زار گریه می کند، آن وقت علی بن الحسین)ع( با 
این طور عبادات می گوید: »من یقوی علی عبادت علی بن ابی طالب«؛ چه 
کسی می تواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش و علی فاصله ای 

طوالنی می بیند. 

  عبادت امام سجاد)ع( ، شبیه ترین عبادات به عبادت امیرالمومنین)ع(   شعر »فرزدق« درباره امام سجاد علیه السالم
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بازیکن جنجالی عراقی، از ایران می رود
کرار جاسم، بازیکنی با تجربه در لیگ ایران است و سابقه بازی کردن در چند تیم را در کارنامه 
دارد. این بازیکن عراقی که اکنون در نفت آبادان بازی می کند باردیگر تاکید کرد که آخرین 

فصل حضورش در لیگ ایران را پشت سر می گذارد.

انتقاد روز

خبر روز

اتفاق روز

مدیرعامل باشگاه رعد پدافند اظهار داشت: وجود تیم لیگ برتری 
برای والیبال اســتان، برند است و لیگ 
برتری شــدن تیم رعد پدافند باید 
بیشتر موردتوجه قرار می گرفت.

ابوالفضل توکلی بــا انتقاد از 
بی توجهی ها بــه تیم لیگ 
برتری رعد پدافنــد افزود: 
مسئوالن ورزشــی اصفهان 
توجهی بــه رشــته والیبال 
ندارند و گویا این رشــته را کنار 
گذاشــته اند؛ هیئــت والیبــال 
اســتان نیز حمایتی از این تیم 
 نداشت و معلوم نیست رییس هیئت برای چه در این هیئت مانده

 است.
مدیرعامل باشگاه رعد پدافند با اشاره به انتقال تیم رعد پدافند به 
کاشان یادآور شد: با این انتقال تعدادی از مشکالت تیم حل شد، اما 
مشکالت دیگری اضافه شده است، مانند اینکه مربیان زیادی حاضر 

به همکاری با این تیم نیستند.

انتقاد مدیرعامل باشگاه رعد پدافند از حمایت نشدن؛

هیئتوالیبالدقیقاچهکارمیکند

تیم ذوب آهن در حالی این هفته برابر پارس جنوبی قرار 
می گیردکه یکی از بازیکنان این تیم نمی تواند به میدان 
برود. حمید بوحمدان، هافبک ذوب آهن از ناحیه کشاله 
مصدوم شده است و در تمرینات گروهی این تیم شرکت 
نمی کند. بوحمدان مشغول پشت سر گذاشتن مراحل 
درمانی اســت و نمی تواند تیمش را در بازی با پارس 

جنوبی همراهی کند. 
08

اگر چه بیژن طاهری دیروز به عنوان دستیار وینفرد شفر در 
تمرین استقالل حاضر شــد، اما درباره نقش او در تیم، اخبار 
متفاوتی به گوش می رسد. گفته می شد او قرار است رابط کادر 
فنی با کمیته فنی و باشگاه باشد و از طرف دیگر این صحبت 
هم در مورد طاهری به گوش می رســد که قرار شده بخشی 
از وظایف نصرا... عبداللهی را او انجام دهد. باید دید واکنش 

باشگاه استقالل و بیژن طاهری به این اخبار چیست؟

از مبلغ قرارداد محمدرضا خلعتبری با باشگاه پدیده رونمایی شد؛ البته 
نه خلعتبری حرفی در مورد این قضیه زده نه مدیران پدیده، بلکه این 
مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان بوده که در مراسم معارفه کادر فنی  
جدید تیمش اشاره ای به ماجرای خلعتبری داشته است. به نوشته نامه 
نیوز؛ عباسی درباره این موضوع گفته: میثاقیان خلعتبری را خواست ، 
هیچ وقت شرایط ما اجازه نمی دهد که یک میلیارد و دویست میلیون 

برای بازیکنی بدهیم و ۵۰۰ میلیون آن را هم نقد بپردازیم.

ابهامدربارهنقشطاهریدراستقالل بوحمدانهممصدومشد

 منهای فوتبال

جلسه هایی بدون چالش؛

هیئتاجراییکمیتهالمپیک
چهمیکند؟

در جلســات هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، هنوز 
نوبت به رسیدگی به مهم ترین موضوعات و چالش های 
پیش روی کمیته المپیک نرسیده است.هیئت اجرایی 
کمیته ملی المپیک در جلسات خود هنوز به مهم ترین 
مواردی که باید درباره آن تصمیم گیری شود رسیدگی 
نکرده  است. جلسه سرپرستان کاروان ها جهت حضور 
در بازی های داخل سالن آسیا در حالی قرار است اوایل 
آذر برگزار شــود که هنوز خبری از انتخاب سرپرست 

برای ایران نیست. 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیــک اینکه به صورت 
جدی به مسئله انتخاب سرپرست کاروان ایران بپردازد 
را هنوز در دستور جلسات خود قرار نداده است.از آنجا 
که گفته می شود اندونزی چندان شــرایط راحتی را 
برای تیم ها فراهــم نخواهد کرد و از االن مشــکالت 
میزبانی به گوش می رسد؛ بنابراین جلسه سرپرست ها  
و بازدید از ســالن ها و دیگر امکاناتی که اندونزی برای 
بازی های آسیایی فراهم کرده، بســیار اهمیت دارد؛ 
چراکه اگر شرایط در طول بازی ها چندان راحت نباشد 
و مشکالتی وجود داشــته باشد، سرپرســت کاروان 
باید در تمــام جزئیات آن قرار گرفتــه و از االن تدابیر 
ویژه ای در نظر گرفته شــود، اما هیئت اجرایی کمیته 
ملی المپیک فعال انتخاب سرپرست را در برنامه کاری 
خود قرار نداده است.از دیگر موارد موجود، بحث آیین 
نامه انتخابات است؛ با وجود اینکه گفته می شد کمیته 
ملی المپیک به دنبال این اســت که انتخابات زودتر از 
موعد  و حتی در آذرماه انجام شــود، اما تصویب آیین 
نامــه انتخاباتی هنوز در برنامــه کاری  هیئت اجرایی 
قرار نگرفته اســت. از طرفی با توجه به اینکه خبری از 
تصویب اساسنامه جدید توسط هیئت وزیران نیست، 
به نظر می رســد انتخابات با همان اساســنامه قبلی 
برگزار شــود؛ بنابراین باید تعیین گردد تکلیف برخی 
تغییرات مهم که در اساســنامه جدید داده شــد، چه 
می شــود. برای نمونه انتخابات کمیسیون ورزشکاران 
12 آبــان برگزار می شــود و آیا نماینده کمیســیون 
ورزشکاران طبق اساســنامه جدید در هیئت اجرایی 
حضور خواهد داشت یا نه؟مســائل مهمی پیش روی 
کمیته ملی المپیک اســت که باید هر چــه زودتر به 
 آنها رسیدگی شــود و در دســتور کار هیئت اجرایی

 قرار گیرد.

پست اینستاگرامی اکبر میثاقیان نشان داد که او از برکناری اش توسط 
مدیران ســیاه جامگان به شدت دلخور اســت. قابل پیش بینی بود که 
میثاقیان پســت مدیر فنی این تیم را هم نپذیرد و این پیش  بینی در 
تماس تلفنی برنامه 9۰ با او محقق شد. میثاقیان در همان ابتدای تماس 
اعالم کرد که تمایلی برای حرف زدن ندارد و فقط به احترام برنامه 9۰ 
و عادل فردوسی پور گوشی را برداشته است. او آنقدر از اتفاقات رخ داده 
در باشگاه دلخور بود که حاضر نشــد با مدیرعامل صحبت کند و وقتی 
فردوسی پور از تماس با عباسی، مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان خبر داد، 
میثاقیان تهدید کرد که تماس را قطع خواهد کرد. او درباره ماندن در 
پست مدیرفنی باشگاه هم فقط خندید و با فردوسی پور خداحافظی کرد.   

وقتی در اولین روز حضور وینفرد شفر در تمرین استقالل، رضا افتخاری 
در داخل خودروی شــخص مهدی رحمتی با او صحبــت کرد، به نظر 
می رســید اتفاقات مهمی در حال رخ دادن باشد. افتخاری دقایقی بعد 
درباره آن جلسه با رحمتی مدعی شد که با او صحبت هایی کرده و از این 
به بعد در استقالل شاهد بازیکن ساالری نخواهیم بود. یک روز بعد فرهاد 
مجیدی در پستی اینستاگرامی خوشحالی خود را از مبارزه استقالل با 
بازیکن ساالری نشان داد ولی امیرحسین صادقی در مصاحبه با روزنامه 
گل، دوباره طعنه هایی به رحمتی زده است. او درباره ادعای پایان دوران 
بازیکن ساالری در استقالل به جلســه افتخاری و رحمتی در خودروی 

دروازه بان استقالل اشاره کرده و این ادعا را به سخره گرفته است.  

دلخوری شدید میثاقیان؛ 

حرفنمیزنم
طعنه صادقی به رحمتی؛

ادامهبازیکنساالری!
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که با حضور العین و الشباب 
در لیگ قهرمانان آسیا برای فصل آتی این 
رقابت ها  به علت بدهی مالی،موافقت 
نخواهــد کرد.کنفدراســیون 
فوتبال آسیا برای مجوز دادن 
به تیم هایی که جواز حضور 
در لیگ قهرمانان آســیا را 
به دســت آورده اند، بســیار 
 AFC.ســخت گیری می کند
تاکید دارد که تنهــا تیم هایی 
می توانند در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور داشته باشــند که بدهی 
مالی نداشته باشند.از فوتبال عربستان تنها دو، سه تیم جواز حضور 
در لیگ قهرمانان آســیا را کســب کرده اند. کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در تازه ترین اعالم، به دو باشــگاه العین و الشباب امارات هم 
ابالغ کرده که به علت داشتن بدهی نمی توانند در فصل بعد لیگ 
قهرمانان آسیا حضور داشته باشــند. این اقدامات کنفدراسیون 
فوتبال آســیا نشــان می دهد که آنها در مجوز ندادن به تیم های 
بدهکار بسیار جدی هستند و به احتمال خیلی زیاد هم تیم های 
ایرانی در فصل بعد به مشکل خواهند خورد.با این شرایط بعید به 
نظر می رسد که با توجه به پرونده های بدهی مالی زیاد باشگاه های 
ایرانی آنها بتوانند جواز حضور در لیگ قهرمانان آســیا را به دست 

آورند.

AFCاماراتیهاراهمشوکهکرد

آذری: 

           نقش جهان موقت است 
          به خانه مان بر می گردیم

در پی تصمیم باشگاه ذوب آهن در خصوص انحالل تیم بسکتبال 
بانوان این باشگاه، نماینده استان اصفهان 
با حمایت هیئت بسکتبال استان در 
لیگ برتر حضــور پیدا می کند.

طی فصل های گذشــته، تیم 
بسکتبال ذوب آهن به  عنوان 
نماینده اســتان اصفهان در 
لیگ حضور داشت، اما برای 
فصل جدید و بنــا بر تصمیم 
مدیران این باشگاه، تیم بسکتبال 
ذوب آهن در فصــل جدید لیگ 

ر  پیدا نخواهد کرد.بنا بر اعالم رییس حضو
هیئت بسکتبال استان اصفهان، تیمی با نام هیئت به عنوان نماینده 
نصف جهان در لیگ حضور یافته که دیروز به مصاف حریفان خود  
رفت.شرکت ملی پاالیش و نفت آبادان، شــرکت ملی گاز تهران، 
گروه بهمن، شهرداری تبریز، هیئت بســکتبال خراسان رضوی، 
استقالل جنوب تهران و هیئت بسکتبال کرمان تیم های حاضر در 

این مسابقات هستند که هفته نخست لیگ را پیگیری می کنند.

تیمهیئتبسکتبال،جایگزینتیم
منحلشدهذوبآهنشد

مبلغقراردادخلعتبریرونماییشد

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره شــرایط ذوب آهن در 
لیگ، اظهار داشــت: به نظر من ذوب آهن در حال رسیدن به 
بلوغ نسبی است. ما مقابل پدیده بازی خوبی انجام دادیم ولی 
فکرمی کنم اگر بازیکنان تمرکز بیشتری داشته باشند در روند 
نتیجه گیری خود می توانیم بهتر عمل کنند. امیدوارم از این 

هفته روند امتیازگیریمان بهتر شود.
سعید آذری در پاسخ به این ســوال که آیا قصد ندارند تیم 
ذوب آهن را در نیم فصل تقویت کننــد، گفت: تیم ما تقویت 
شده و گزینه های مورد نظر ســرمربی، جذب تیم شده اند. 
البته باید تا نیم فصل منتظر بمانیم و نقطه نظرات قلعه نویی 

را هم بشنویم. 
مدیرعامل ذوب آهن درباره حل شــدن مشــکل برگزاری 
بازی های خانگی این تیم در ورزشــگاه نقش جهان، عنوان 
کرد: با درایت دکتر زرگرپور، استاندار اصفهان که جا دارد از او 
تشکر کنم، مشکل حل شد و ما از این به بعد در ورزشگاه نقش 
جهان بازی می کنیم؛ البته باید از دکتر ســبحانی، مدیرکل 

کارخانه فــوالد مبارکــه هم بابت 
همکاری که کردند، تشکر کنم.
وی در پاســخ به این سوال 
که سرانجام قرار شد باشگاه 
ذوب آهن چــه مقدار اجاره 
به سپاهان بدهد، گفت: در 
این نشست قرار بر این شد 
که خواسته های هردو باشگاه 

تامین شود. بهتر است در مورد 
جزئیــات آن صحبــت 

نکنیم و در این زمینه هماهنگی های الزم به وجود آمد.
آذری دراین خصوص که حاال دیگر شــرایط ذوب آهن برای 
بازی در یک زمین خوب فراهم شده، گفت: ما خواسته های 
مربی را تا آنجا که توان مالی اجازه دهد، تامین می کنیم. از ما 
زمین بهتر خواسته بودند که حاضر شدیم کرایه یک استادیوم 
بهتر را بدهیم، اما به محض اینکه پروژه فوالدشهر تمام شود به 
خانه خودمان برمی گردیم و اکنون کوچ موقت به نقش جهان 
داریم. ما اکثر موفقیت های خود را در ورزشگاه فوالدشهر به 

دست آوردیم و به خانه خود بازمی گردیم.
مدیرعامــل ذوب آهن در ایــن خصوص که چنــدی قبل 
گالیه هایی بابت سرباز شــدن احتمالی برخی از بازیکنانش 
داشت و اینکه ممکن اســت عده ای زیر پای آنها بنشینند تا 
بازیکنان تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند، تصریح کرد: بحث 
من کالن تر از این صحبت هاست. من می گویم اگر قرار است 
تصمیمی درباره بازیکنان سرباز گرفته شود نباید تصمیمات 
رنگی باشد. نباید اینطور مطرح شــود که مجوز استفاده از 
بازیکنان پایه که به سرباز شــدن نزدیک هستند، فقط برای 
دو باشگاه خاص باشد؛البته ما این شــایعات را شنیده ایم و 
اصال نمی دانیم چنین مباحثی به صورت رسمی مطرح شده 
است یا نه که اگر راست باشــد ظلم به سایر باشگاه هاست 
به خصوص باشــگاه هایی مثل فوالد، سپاهان، ذوب آهن، 
پیکان که بازیکن ساز هســتند و باز هم تاکید می کنم اگر 
 قرار است چنین تصمیمی گرفته شود باید جامع و برای همه 

باشد.
آذری در ادامه با اشاره به حضورش در هیئت رییسه سازمان 
لیگ و معضل بدهی ســازمان لیگ به باشگاه ها، تاکید کرد: 
خیلی از دوستان و باشگاه ها با من تماس می گیرند 
که ما به تو رای داده ایم تا در هیئت رییسه 
حضور داشته باشی و حق و حقوق مان 
را پیگیری کنی. این فشار روی من 
وجود دارد که چــرا هیچ درآمدی 
به باشگاه ها داده نمی شود و مدام 
می گویند رای نداده ایم که بابت 

این مسائل سکوت کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که 
خواســته باشــگاه ها از اعضای 
هیئت رییســه ســازمان لیگ 

چیست، گفت: آنها دنبال این هستند که چرا درآمدهای سال 
گذشته بین باشگاه ها توزیع نمی شود. همانطور که می دانید 
اسپانسر فصل گذشته سازمان لیگ 3۵ میلیارد تومان  چک 
برگشــتی دارد که اگر این پول داده شود خیلی از مشکالت 
و معضالت باشگاه ها حل می شود. از سویی باشگاه ها از این 
گله دارند که چرا قراردادهای سال جدید پرداخت نمی شود. 
درحالی که 1۰ هفته از لیگ گذشــته هنوز دیناری ازسال 

گذشته به باشگاه ها داده نشده است.
آذری تصریح کرد: من درخواستی به آقای بهاروند داده ام که 
در خصوص برگزاری جلســات هیئت رییسه سازمان لیگ، 
تصمیم روتین گرفتند و ما این جلسات را مرتب داشته باشیم؛ 
البته نمی دانم در گذشته سبک و سیاق جلسه چه بوده، اما 
اساســنامه ســازمان لیگ را که مطالعه کردم متوجه شدم 
این اساسنامه دچار مشکالتی اســت. ما باید مرتب جلسات 
آسیب شناسی داشته باشــیم و تصمیمات  بابت بررسی های 
ساالنه مان مشخص شــود. به نظرم اساسنامه فعلی سازمان 
لیگ نیاز به بازنگری دارد و این اساسنامه جوابگوی نیازهای 
این سازمان نیست. من معتقدم اگر کسی مسئولیتی قبول 
می کند حیطه این مســئولیت باید جامع باشد؛ البته آقای 
بهاروند موافق است که جلسات هیئت رییسه به صورت مرتب 
برگزار شود. من معتقدم مطالبات باشگاه ها بحق است و واقعا 

باشگاه ها نیازمند پرداختی های جدید هستند. 
مدیرعامل ذوب آهن در جواب به این پرسش که چرا اسپانسر 
جدید پولی پرداخــت نمی کند، گفت: طی تماســی که با 
شــیرازی، اسپانسر جدید ســازمان لیگ داشتیم، گفت که 
برای فصل جدید ۵ میلیارد تومان به حساب ریخته است، اما 
اینکه او به چه حسابی واریز کرده، ما نمی دانیم و بهتر است 
شما از او سوال کنید. خیلی از باشگاه ها هستند که در خرج 
هفتگی خــود مانده اند در حالی که مرتب از ســازمان لیگ 
اخطار می گیرند. سازمان لیگ از اسپانسر فصل گذشته خود 
شکایت کرده است و ما معتقدیم این مشکل باید حل شود و 
این مشکالت مالی که باشگاه ها دارند، زیبنده لیگ ما نیست. 
این موضوع می تواند هم به تیم ها و هم به لیگ خدشــه وارد 
کند. من همه مشکالت را به آقای تاج هم گفته ام و قرار شده 
در هفته آینده جلسه داشته باشیم. با توجه به موفقیت های 
تیم ملی و صعود ما به جام جهانی، بدهکار بودن باشگاه ها و 

داشتن مشکالت مالی برای فوتبال ما خوب نیست.

 فوتبال جهان

روزنامه »توتو اســپورت« ایتالیا مدعی شد، باشــگاه پاری سن ژرمن 
به دنبال به خدمت گرفتن جان لوئیجی 
دوناروما از باشــگاه میالن اســت و 
امید دارد تا با ارائه پیشــنهادی 
7۵ میلیون یورویی، سران این 
باشگاه ایتالیایی را برای فروش 
دروازه بان 18 ساله شان متقاعد 
کند.  بر اساس این گزارش کوین 
تراپ و آلفونسه آرئوال، دروازه بانان 
پاری سن ژرمن نتوانســته اند نظر 
سران باشگاه پاری ســن ژرمن را با 
عملکرد خود جلب کنند. از این رو این باشــگاه 
فرانسوی به دنبال جذب دروازه بانی بزرگ است.دوناروما که در تابستان 
اخیر بحث جدایی اش از این تیم به شدت مطرح بود و مورد توجه تیم های 
رئال مادرید و منچستریونایتد قرار داشت، در نهایت با امضای قراردادی 
4 ساله به ارزش ســالی 6 میلیون یورو تا سال 2۰21 در میالن ماندنی 
شد.باشگاه میالن که در این تابستان 11 بازیکن جدید به خدمت گرفت، 
برای ایجاد تعادل در خرید و فروش هایش و رعایت قوانین بازی جوانمردانه 
مالی یوفا نیاز به فروش یک یا دو ستاره خود دارد و همین شاید جذب 

دوناروما را راحت تر کند.

خیزپاریسنژرمن
برایجذب»دوناروما«

پرچمخلیجفارس
دردستانهوادارانملوان

اهتزاز پرچم خلیج فارس توســط هواداران پرشــور ملوان که در حاشیه 
 بــازی ملوان-آلومینیــوم اراک، در رقابت هــای لیــگ آزادگان برگزار

 شد.

قاب روز

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

»آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی«  
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل نازک کاری موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی به صورت 
1۰۰ درصد تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده، به شــماره فراخوان 2۰۰961397۰۰۰۰12 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید. 

متراژ زیربنا عنوان پروژه
مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه) ریال()متر مربع(

شرکت در مناقصه
مدت زمان 

قرارداد

تکمیل نازک کاری موزه شمالی میدان کوثر شهر 
919جدید مجلسی به صورت 1۰۰ درصد تهاتر

2/7۵7/۰۰۰/۰۰۰
9 ماه138/۰۰۰/۰۰۰ ریالبر اساس فهارس بهای 96

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور 96/7/23
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 96/7/3۰

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 96/8/1۰ 
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 1۰ صبح روز شنبه مورخ 96/8/13 

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 2۰ جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 
تلفن: ۰31۵2472733                دورنگار: ۵2472214-۰31                     کدپستی 86316-4۵77۵ 

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

م الف:96599

نوبت دوم
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قدرت ا... نوروزی، شهرداراصفهان، طی احکامی جداگانه مشاوران خود در حوزه های مختلف را منصوب کرد. 
غالمرضا کیهان پور و منوچهر مرادی به عنوان مشاوران شهردار، علیرضا خاتون آبادی به عنوان مشاور شهردار 

در امور هیئت های مذهبی و مساجد وجواد شعرباف به سمت مشاورعالی شهردارمنصوب شدند.

گفت وگو

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، سرمایه گذاران خارجی چهار میلیون دالر 
در بخش های تولید مشتقات و فرآورده  های نفتی، تولید فرش ماشینی و صنایع آهنی استان سر مایه گذاری کرده اند.

علی صبوحی با بیان اینکه با این میزان سرمایه گذاری زمینه اشتغال 45نفر فراهم شده است افزود: پیش بینی می شود 
امسال نیز پنج طرح سر مایه گذاری از کشورهای آلمان، اسپانیا، روسیه و 
آفریقای جنوبی با دریافت مجوز، وارد چرخه  فعالیت در بخش های صنایع 

غذایی، خودرو سازی و احداث نیروگاه  تجدیدپذیر شوند.
وی گفت: برگزاری نشســت هــا و پیگیــری حل و فصل مشــکالت 
سرمایه گذاران  خارجی در زمینه های محیط زیست، مالیات، پروانه کار و 
اقامت، از دیگر فعالیت های این اداره کل به منظور جذب و توسعه حضور 

سرمایه گذاران در استان بوده است.
علی صبوحی با بیان اینکه استان اصفهان در سال گذشته با جذب هشت 
طرح سرمایه گذاری خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، انگلستان، 
اسپانیا، فرانسه، افغانســتان و ایرانیان مقیم خارج از کشور به ارزش یک 
میلیارد دالر، جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده است افزود: این طرح ها در بخش نیروگاه خورشیدی، تولید 

خودرو، بسته  بندی روغن زیتون، تولید رنگ و تولید شال و روسری سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان اظهار کرد: این سازمان از سال گذشته 
تصمیم گرفته است وارد گود ســاماندهی خانه های مسافر شــود تا بتوان هم از امکان این ظرفیت استفاده کرد و هم 
درخصوص ساماندهی آن اقدام کرد. وی افزود: در قانون ایجاد و اصالح تاسیسات گردشگری، به خانه های مسافر نیز 

اشاره شده است؛ پس خانه های شخصی می تواند ظرفیت مناسبی باشد تا 
بتوان به مسافرین و گردشگران خدمت رســاني کرد؛ از طرفی این قانون 
موجب نظارت و کنترل بر قیمت و کارکرد این خانه ها می شــود. فریدون 
الهیاری با اشاره به اینکه به دنبال تقابل با هتل داران نیستیم بلکه به دنبال 
تعامل با آنها هستیم، تصریح کرد: خانه های مسافر از این جهت اهمیت دارد 
که از یک طرف ظرفیتی برای سرویس دادن به گردشگران محسوب می شود 
و از طرف دیگر می تواند موجب افزایش تخت اقامت در اســتان شده و در 
استان مسافرپذیری همچون اصفهان می تواند یک اتفاق خوب به حساب 
آید. الهیاری تاکید کرد: مســئله مهم خانه های مســافر، مسئله نظارت و 
ساماندهی آنهاست که با ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توان 

نظارت ها بر قیمت و کارکرد را دنبال کرد و در استانی مثل اصفهان که دارای خانه های خالی زیادی است باید به سمت 
استفاده از آنها پیش برویم که به نظر می رسد می تواند یک تعامل برد- برد باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

به دنبال تقابل با هتل داران نیستیم
 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان خبر داد:

جذب چهار میلیون دالر سرمایه خارجی در استان اصفهان

خانواده شهید حججی به عنوان عضو 
افتخاری شورا های حل اختالف 

منصوب شدند
رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان ضمن دیدار با خانواده 
شهید حججی گفت: زندگی شــهید حججی مصداق بارز ایثار و از 

خودگذشتگی و مملو از کار جهادی است.
سید مهدی رستگاری افزود: این شهید نشــان داد می توان در این 
زمانه، همچنان انقالبی، مجاهد و متدین ماند و این پرچم را حفظ 
کرد، شهید محسن حججی از کســانی بود که پایان زندگی خود را 

به گونه ای که می خواست با آرامش و وقار انتخاب کرد.
رییس شــورا های حل اختالف اســتان اصفهان اضافه کرد: شهید 
حججی مصداق آیه »یا ایتها النفس المطمئنه« بود، ایشــان نشان 
داده هم می توان از زندگی مومنانه برخوردار بود و هم پایان زندگی 
پرافتخاری داشت.سید مهدی رستگاری در پایان پدر، مادر و همسر 
شــهید محســن حججی را به عنوان عضو افتخاری شورا های حل 

اختالف منصوب کرد.

موزه حمام علیقلی آقا، میزبان نشست 
تخصصی باغ ایرانی می شود

نشست ششم از سلســله نشســت های »باغ ایرانی« با محوریت 
»باغ ایرانی از منظر معماری ایران« با سخنرانی محمدرضا حائری 

مازندرانی در موزه حمام علی قلی آقا برگزار می شود.
این سلسله نشست ها با محوریت بررســی سبک معماری باغ های 
ایرانی و سبک و ســیاق الهام گرفتن آنها از معماری سنتی و بومی 
ایرانی از سوی موزه حمام علیقلی آقا برگزار می شود و در هر نشست 
به بررسی آن از منظرهای متفاوت با حضور کارشناسان متخصص 

می پردازد. 
مدیریت دوران گذار در آشفتگی شهرســازی و باغ ایرانی، اصفهان 
شهری بر نظام باغ ها، الگوهای پایدار باغ ایرانی، باغ ایرانی و زندگی 
امروز و باغ های مثمر تاریخی، از جمله موضوعات نشســت  های باغ 
ایرانی بوده که از ســوی موزه حمام علیقلی آقا ســازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شده است.
عالقه مندان برای حضور در این نشست می توانند فردا ساعت 16 به 
موزه حمام علیقلی آقا واقع در خیابان مسجد سید، خیابان آیت ا... 

بیدآبادی مراجعه کنند.

پذیرایی پنج موکب هیئت 
رزمندگان  در مسیر پیاده روی اربعین

مسئول هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان، از تدارک پنج موکب 
از سوی این هیئت برای ارائه خدمت به زائران حسینی در همایش 

عظیم پیاده روی اربعین حسینی خبرد اد.
محمد نادراالصل با اعــالم این خبر گفت: امســال حرکت هیئت 
رزمندگان اسالم در قالب موکب های کربال با شکل و شمایل فرهنگی 
و خودجوش در سطح استان فعالیت خود را به صورت چشمگیر آغاز 

کرده است. 
 هیئت رزمندگان اســالم اســتان اصفهان با فعالیت قریب به 30 
مجموعه هیئت رزمندگان، حــدود پنج موکب در مســیر زائران 
اباعبدا... الحسین را برنامه ریزی کرده است که خدمتی در حد توان را 
به انبوه مشتاقان حضرت سیدالشهدا)ع( انجام دهند. خدمت در این 
موکب ها، از اصفهان گرفته تا باب قبله حضرت اباعبدا...، نجف و سامرا، 

مایه افتخار و سرافرازی است.

 اســتاندار اصفهان در دیدار با رییس و تعدادی از نماینــدگان مجلس ایالت 
بلوچستان پاکستان، ضمن تشریح ظرفیت ها و مزیت های استان اصفهان در 
عرصه های گوناگون، اظهار داشت: اصفهان در 4 دوره پایتخت ایران بزرگ بوده 

و امروز نیز پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اصفهان جزو 10 شهر دیدنی دنیا به شمار می رود، 
افزود: مدیریت استان اصفهان برنامه ریزی کرده است که تا دو سال آینده تعداد 
گردشــگران خارجی را به یک میلیون نفر و تعداد گردشگران داخلی را به 10 

میلیون نفر در سال برساند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته اصفهان به عنوان شهر جهانی 

صنایع دستی انتخاب شد، مطرح کرد: یک سوم صنایع دستی دنیا در اصفهان 
تولید می شــود.وی اضافه کرد: اصفهان در صنعت و کشاورزی نیز در جایگاه 
باالیی قرار دارد و بسیاری از صنایع بزرگ فوالد، ماشین سازی، هواپیماسازی، 

هسته ای، پتروشیمی و... در اصفهان  وجود دارد.
زرگرپور ادامه داد: باوجود خشکسالی های اخیر و محدودیت آب، رتبه باالیی در 
کشاورزی و محصوالتی از قبیل شیر، مرغ، تخم مرغ و... داریم. وی در ادامه ابراز 
داشت: اصفهان شهر ادیان توحیدی است و پیروان ادیان مختلف قرن هاست 

در این شهر به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند.
 زرگرپور همچنین گفت: در مجموع اصفهان، یک اســتان دیدنی، تاریخی و 

میراثی است و آماده هستیم که با ایالت بلوچستان پاکستان مراودات اقتصادی 
و فرهنگی داشته باشیم و امیدواریم که این ارتباطات گسترده تر شود.

وی به قدمت آثار تاریخی اصفهان اشــاره کرد و بیان داشت: عمر تاالر اشرف، 
یکی از زیباترین سالن های اصفهان، به اندازه تمام عمر تمدن آمریکاست.

استاندار اصفهان، از سروزیر بلوچستان پاکســتان دعوت کرد که به اصفهان 
 ســفر کند و درخصوص افزایــش ارتباطات دو طــرف، مذاکــرات اجرایی 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه اصفهان پس از تهران دومین استان دانشگاهی کشور است، 
اذعان کرد: در خصوص تبادل دانشجو و استاد می توانیم مذاکرات خوبی را با 
ایالت بلوچستان پاکستان داشته باشیم، چراکه برخی از دانشگاه های اصفهان 
در رتبه بندی بین المللی قرار دارند و با دانشگاه های اروپا تبادل دانشجو و استاد 

انجام می دهند.

زرگرپور افزود: اصفهان تجربیات خوبی در زمینه صنعت و کشاورزی دارد و اتاق 
بازرگانی ایالت بلوچستان پاکســتان می تواند مبادالت خوبی با اتاق بازرگانی 

اصفهان داشته باشد.
وی با بیان اینکه اصفهان دارای صنایع پیشرفته ای است که محصوالت آنها به 
اروپا صادر می شود، گفت: صنعتگران این ایالت می توانند با همکاران خود در 
اصفهان تبادل اطالعات داشته باشند و ما آماده هرگونه همکاری با ایالت بزرگ 

بلوچستان هستیم.
استاندار اصفهان در پایان، گردشگری و صنایع دستی را نیز یکی از محورهای 
قابل توسعه بین دو طرف خواند و مطرح کرد: ما قرابت های زیادی با هم داریم 
و ایرانیان، هم وطن مردم پاکستان بوده و مردمان دو کشور برادران و خواهران 

هم هستند.

استاندار اصفهان:

تعداد گردشگران خارجی اصفهان به یک میلیون نفر می رسد

کارشناس اداره هواشناسی استان اصفهان در گفت و گو 
با زاینده رود:

هوای اصفهان سردتر می شود
میترا سیدان، در خصوص شرایط آب و هوایی  حمید وکیلی 
استان اصفهان طی روزهای آینده اظهار کرد: 
در روزهای اخیر وزش باد شدید در استان اصفهان در اکثر مناطق 
اتفاق افتاده اســت، بیشترین شــدت وزش بادی که در 48 ساعت 
گذشته داشتیم، از خوانسار با سرعت 31 متر بر ثانیه گزارش شده 
اســت. وی افزود: در برخی از مناطق دیگر اســتان اصفهان مانند 
خوروبیابانک و فریدون شهر، باد 20 متر بر ثانیه داشته ایم که میزان 
آن حدود 72 کیلومتر بر ساعت است و نقشه هواشناسی نشان می 

دهد که با وزش بادهای خفیف در استان روبه رو خواهیم بود.
کارشناس اداره هواشناسی اســتان اصفهان با بیان اینکه وزش باد 
در برخی از مناطق اســتان همراه با گرد وغبار خواهد بود، تصریح 
کرد: برای امروز پیش بینی می شود که شاهد افزایش ابر در استان 

اصفهان باشیم.
وی درخصوص شدت وزش باد در روز گذشــته تاکید کرد: بارش 
پراکنده ای برای مناطق غرب و جنوب اســتان اصفهان پیش بینی 

شده است.
سیدان با بیان اینکه امروز کمینه دمای اصفهان 10 درجه و بیشینه 
آن 21 درجه خواهد بود، ادامه داد: دمای هــوا طی روزهای آینده 
کاهشی است و تا صبح روز پنجشنبه 4 الی 6 درجه کاهش دما را در 

استان اصفهان پیش بینی می کنیم.
وی در پایان ابراز کرد: گرم ترین شهرستان های استان در روز  گذشته 
خوروبیابانک با دمای 33 درجه و خنک ترین نقطه، شهرستان میمه 

با دمای 4درجه بوده است.

اخبار کوتاه

منطقه یک شـهرداری اصفهان از مناطق مرکزی شـهر محسـوب می شود؛ از 
ایـن رو برخی مواقع ترافیک سـنگینی در خیابـان های این منطقـه اتفاق می 
افتاد؛ لذا شـهرداری برای حل معضل ترافیک مرکز شـهر تاکنون خیابان های 
فرعـی بـه مـوازات خیابان هـای اصلـی احـداث کرده اسـت کـه می تـوان به 
خیابـان آیـت ا... زاهـد، خیابـان عالقـه منـدان، خیابان هـای اردیبهشـت و 
ظهیر االسـالم اشـاره کرد.خیابان صاحب روضات نیـز در راسـتای کاهش بار 
ترافیکی خیابان کاشـانی در دسـتور کار منطقه یک قرار گرفته اسـت. حمید 
عصـارزادگان مدیر منطقه یک شـهرداری اصفهـان در این باره اظهـار کرد: به 
منظور تسـهیل در عبور و مرور شـهروندان،  اتصال خیابان صاحـب روضات به 
کندروی شـهید خرازی با هزینه 300 میلیون تومان در دسـت اجراسـت. وی 
با اشـاره به اینکه این پروژه تاکنون 85 درصد پیشـرفت داشته اسـت، افزود: با 
اجرای این پـروژه بارترافیکی خیابـان های کاشـانی و جهاد کاهـش می یابد.

با اتصال خیابان صاحب روضات به کندرو شهید خرازی؛

بار ترافیکی خیابان کاشانی 
کاهش می یابد

بلوار پرسـتار در یکـی از محله های منطقـه 7 واقع اسـت که آسـفالت این 
محله کیفیـت خـود را از دسـت داده و چاله های بـزرگ و کوچکـی در این 
خیابان ایجاد شـده اسـت؛ از همیـن رو این معضـل نارضایتی شـهروندان 
این منطقـه را به دنبال داشـته اسـت. علـی اصغر شـاطوری مدیـر منطقه 
7 شـهرداری اصفهان با اشـاره به سـاماندهی بلوار پرسـتار افزود: آسفالت و 
پیاده روهای بلوار پرسـتار نیـز بر اثر گذشـت زمان تخریب شـده؛ از همین 
رو سـاماندهی این بلـوار از مطالبات جـدی اهالـی و از پروژه های شـاخص 
منطقه اسـت که عملیـات اجرایـی آن در صـورت تحقـق بودجه در سـال 
جـاری دنبال مـی شـود. مدیـر منطقـه 7 شـهرداری اصفهـان ادامـه داد: 
آسفالت،  پیاده روسـازی و سـاماندهی بلوار پرسـتار به بیش از یک میلیارد 
تومان اعتبار نیـاز دارد که امیدواریم در سـال جاری این پـروژه برای تامین 

آرامش شـهروندان و بهبود سـیمای شـهر اجرا شـود.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان:

 ساماندهی بلوار پرستار در 
سال جاری اجرایی می شود

فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: خداوند در 
قرآن کریم فرموده است هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، آنچنان 

است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
سردار معصوم بیگی گفت: اســتان اصفهان مزین به عنوان »پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی« اســت که این عنوان دارای پیام های 
متعدد و رویکردهای مختلفی اســت که انتظارها از این استان را باال 
می برد. ســردار  پاســدار مهدی معصوم بیگی  اظهار کرد: فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در همین خصوص طرحی را با عنوان تجلیل 
از نمونه هــای ترافیکی راکبیــن و رانندگان پیش بینی کرد. ســردار 
معصوم بیگی تاکید کرد: رفتار مردم اصفهان ضمن اینکه کامل است باید 
الهام بخش کل کشور باشد؛ چرا که این استان شایسته عنوان »پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی« است. فرمانده انتظامی استان اصفهان، 
طرح ریزی این همایش را بر همین اساس عنوان کرد و گفت: نمونه های 
ترافیکی در مرحله اول، خود عابران پیاده و سپس راکبان موتورسوار و 
رانندگان خودرو هستند. وی با بیان اینکه در مدت زمان اجرای این طرح 
38 هزار نفر نمونه ترافیکی در استان اصفهان شناسایی شدند، تصریح 
کرد: چشم انداز این همایش این است که استان اصفهان در زمینه مسائل 
ترافیکی می تواند نمونه و الگو در کشور باشد. در این مراسم از تمبر یادبود 

مراسم بزرگ تجلیل از نمونه های ترافیکی و موتور برقی تولید ملی رونمایی شد. 
این موتور برقی در نجف آباد به تولید انبوه خواهد رسید.
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 مشاوران شهردار اصفهان منصوب شدند

همایش تجلیــل از  نمونه هــای ترافیکی 
راکبین و راننــدگان قانونمند پلیس راهور 
استان اصفهان، صبح دیروز با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان و فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد. امام 
جمعه اصفهان در این همایش اظهار داشت: 
خیلی به نیروی انتظامــی عالقه دارم، همه 

مردم هم باید همین گونه باشند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: 
فعالیت نیــروی انتظامی بــه زمان جنگ 
خالصه نمی شود؛ بلکه همواره در حال جنگ 
بوده و جان را بر کف گرفته اند تا آرامش را در 

کشور ایجاد کنند.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: یکی از راه های احترام ما این است که در حوزه راهنمایی و رانندگی مقررات را رعایت کنیم. یکی 
از قوانینی که به صورت بین المللی، تصویب و انصافا هم روی آن کار شده که به صورت بین المللی است و نمی توان گفت صرفا 

در مجلس ایران تصویب شده، قوانین نیروی انتظامی است که خطا نیز در آن راه دارد.
وی تصریح کرد: بیشتر تصادفات یا از خواب آلودگی است یا حواس پرتی و اگر این موارد رعایت شود، جان انسانی نجات می یابد.

طباطبایی نژاد یادآور شد: اگر می گوییم در دفاع مقدس شهیدان زیادی داده ایم، باید گفت کشته های حوادث جاده ای هم کمتر 
از آن نبوده؛ اما آن باعث سربلندی بوده و تصادفات جز غم و اندوه ثمره ای نداشته است. وی با بیان اینکه اجرای قوانین را باید 
برای خودمان واجب بدانیم، ادامه داد: اگر گفته می شود موتورســواران از کاله ایمنی استفاده کنند، به این دلیل است که اگر 
دست و پا ضربه ببیند ترمیم می شود، اما ضربه به سر شوخی نیست. امام جمعه اصفهان تاکید کرد: گذاشتن کاله ایمنی روی 
دسته موتور و سر کردن در حضور پلیس صحیح نیست؛ از موتورســواران می خواهم باتوجه به تلفات زیادی که در اثر تصادف 

ایجاد می شود، بیشتر به رعایت قانون دقت داشته باشند.
وی تذکر داد: اینکه موتورسیکلت را چندماه در پارکینگ نگه دارند و جریمه زیادی برای آن اعمال  کنندکه باعث شود صاحب 
موتور سیکلت از گرفتن وسیله خود منصرف شود، صحیح نیســت و باید این فرآیند تغییر کند.طباطبایی نژاد عنوان کرد: اگر 
می خواهیم کارمان به نتیجه برسد باید استمرار داشته باشــد و همان طور که در اعمال دینی همین گونه است، اگر بخواهیم 
فرهنگ ســازی رخ دهد نمی توان با یک هفته اجرای مقررات، آن را ایجاد کرد. وی در خصوص برگزاری این مراسم گفت: این 
جلســه در نوع خود جالب توجه اســت؛ چرا که معموال نیروی انتظامی جریمه و تنبیه می کند اما در این جلسه قرار است از 
نمونه های ترافیکی تجلیل شود که کار جدیدی است. امام جمعه اصفهان در پایان با تاکید بر رعایت قانون بیان داشت: همان طور 
که حضرت امام)ره( فرمود، عبور از چراغ قرمز مجاز نیست و در پاسخ افرادی که می پرسند این »مجاز نیست« به چه معناست، 

باید گفت به معنای انجام فعل حرام است و اگر پلیس هم نبود باید قوانین را رعایت کرد.
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فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران که برای این همایش به اصفهان سفر کرده بود در این مراسم با بیان اینکه اصفهان شهر تمدن و فرهنگ، شهیدان و هنرمندان بزرگ 
است، اظهار داشت: نیروی انتظامی به دنبال این است که مردم در امنیت و آسایش زندگی کنند. 

سردار حسین اشتری افزود: در دوران دفاع مقدس بهترین فرماندهان از استان اصفهان بودند و شهیدان و سرداران بزرگی از این شهر در جبهه های 8 سال دفاع مقدس حضور داشتند.
فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: شهید حججی به فرموده مقام معظم رهبری حجتی برای کشــور ما بود و تاثیر معنوی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور به وجود آورد و یاد وی، 
یاد رشادت و ایثارگری است. وی با اشاره به اینکه اســتان اصفهان در عرصه ترافیک باید از تمام استان ها قانون مدارتر و پیشگام تر باشــد، خاطرنشان کرد: تجلیل از قانون مداران در 
عرصه ترافیک بسیار مهم است. سردار اشتری با اشاره به اینکه باید همه برای کاهش تصادفات تالش کنیم، گفت: اخیرا مقام معظم رهبری با حضور در دانشگاه علوم انتظامی، یکی از 
موضوعات مهم را کاهش تصادفات و جانباختگان، عنوان و تاکید کردند همه دستگاه ها باید سهم خود را مشخص کنند.وی با بیان اینکه  باید قانون را رعایت کنیم و سخت گیری های 

نیروی انتظامی برای سالمتی و صحت مردم است، افزود: تخلفات باید کاهش یابد و اگر به موتورسواران عزیز سخت گیری می شود برای سالمتی و آسایش خانواده های آنهاست.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در 10 سال اخیر حدود 10 هزار نفر از آمار جانباختگان کم شــده است، بیان کرد: از مهرماه سال گذشته 4 درصد از تلفات جاده ای کمتر شده و 
رسانه ها نیز نقش بسزایی در این زمینه داشــتند. وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر این موضوع که یک کشته هم در جاده زیاد است، توجه ویژه ای داشته و همه مردم را به چشم 
خانواده خود نگاه  می کنند. سردار اشتری با اشاره به اینکه یک میلیون و 400 هزار راکب موتورسیکلت در اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: 3 هزار و 400 نقطه حادثه خیز در جاده های 
کشور وجود دارد که برای کاهش آنها باید تالش شود. وی با اشاره به اینکه در این راه صنعت خودرو نیز باید اصالح شده و ســطح ایمنی افزایش یابد، افزود: خودروها باید از حداقل 

استانداردها برخوردار باشند.
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امام علی  علیه السالم :
پرهیزگاران سرَورند و دين شناسان، پیشوا و همنشینی  با آنان مايه 

فزونی است.
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 عاداتی که مانع رسیدن 
به موفقیت است )3(

چک کردن ایمیل در طول روز
دسترسی مداوم به اینترنت در طول روز این اشکال 
را دارد که دائــم ایمیل ها و پیغــام های دریافتی 
خود را چک می کنید. متاســفانه هــر بار که این 
کار را انجام می دهید، دســت کــم ۲۵ دقیقه از 
ساعت کاری خود را از دســت می دهید. به عالوه، 
چک کردن پی در پــی نامه های دریافتی، موجب 

حواس پرتی و گیج شدن شما خواهد شد.
به جای این کار، موبایل خود را بی صدا کرده و تب 
ایمیل هایتان را ببندید؛ در عوض ۳۰ دقیقه کامل 

و بادقت کار کنید.
خوردن غذاهای ناسالم برای ناهار

برای اینکه در تمام طول روز  انرژی کافی داشــته 
باشید، باید غذاهای سالم میل کنید. غذاهای چرب 
که قند باالیی دارند باعث می شــوند خواب آلوده 
شــده و فقط تا ۳ بعدازظهر انرژی داشته باشید. 
در عوض، غذاهای حاوی پروتئین، ســبزیجات یا 
خوراکی هایی را مصرف کنید که شامل چربی های 

مفید هستند.
نقض قوانین اخالقی

یکی از دشــوارترین بخش هــای تعیین و اجرای 
عادات جدید این اســت که خودمان را گول نزنیم 
و به اصول اخالقِی قوانینی که برای خودمان وضع 

کرده ایم، پایبند باشیم.
اینکه مثال بعد از یک هفته صرفــه جویی یا رژیم 
غذایی، خودمــان را شایســته ولخرجی یا صرف 
غذاهای گران و پر حجم بدانیم، در واقع نوعی بر هم 
زدن قوانین و تقلب است و باعث می شود به هدف 

خود در راستای دستیابی به زندگی بهتر نرسید.
به جای فکر کردن به اینکه من همیشــه در حال 
سخت کوشــی هســتم و محدودیت های زیادی 
برای خودم درست می کنم، به این فکر کنید که با 
این روند می توانید پیشرفت کرده، پول بیشتری 
پس اندازه کنید و کارهای جدیدی انجام دهید. به 

بخش خوب ماجرا نگاه کنید.
نشستن در تمام طول روز

نیلوفر مرچانت، مشــاور تجارت و نویسنده کتاب 
»چگونه: ســاخت راهکارهای تجــاری ازطریق 
اســتراتژی گروهی«، در بخشــی از راهکارهای 
پیشنهادی خود، برگزاری جلســه کاری در حال 
راه رفتن را برای توســعه بهتر شرکت ها پیشنهاد 

داده است.
وی اعتقاد دارد تنفس هوای تازه و صحبت کردن 
در فضای باز، نسبت به نشستن در اتاق کنفرانس 
و نوشیدن قهوه تاثیر بسیار بهتری دارد و به اتخاذ 
تصمیمات درست تر و بیان ایده های ناب تر منجر 

می شود.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

امانت
سعد و پیامبر

مردی از پیروان پیامبر صلی ا... علیه و آله به نام سعد، بسیار مستمند 
بود و جزو اصحاب صفه محسوب می شد و تمام نمازهای شبانه روزی 
را پشت سر پیامبر می گذارد. پیامبر از فقر سعد متاثر بود؛ روزی به او 
وعده داد اگر مالی به دســتم بیاید ترا بی نیاز می کنم. مدتی گذشت؛ 
اتفاقا چیزی به دست نیامد و افسردگی پیامبر صلی ا... علیه و آله بر وضع 
مادی سعد بیشتر شد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و دو درهم با خود 
آورد و عرض کرد: »خداوند می فرماید ما از اندوه تو به واسطه فقر سعد 
آگاهیم؛ اگر می خواهی از این حال خارج شود، دو درهم را به او بده و 
بگو خرید و  فروش کند.« پیامبر صلی ا... علیه و آله  گرفت؛ وقتی برای 
نماز ظهر از منزل خارج شد، سعد را دید که به انتظار ایشان بر در یکی 
از حجرات مسجد ایستاده است. فرمود: می توانی تجارت کنی؟ عرض 
کرد: سوگند به خدا ســرمایه ندارم. پیامبر صلی ا... علیه وآله دو درهم 

را به او داد و فرمود: سرمایه خود کن و به خرید و فروش مشغول شو.
 سعد پول را گرفت و برای انجام نماز به مسجد رفت و پس از نماز ظهر 
و عصر به طلب روزی مشغول شد. خداوند برکتی به او داد که هرچه را 
یک درهم می خرید، به دو درهم می فروخت؛ کم کم وضع مالی او رو به 
بهبودی گذاشت؛ به طوری که بر در مسجد دکانی گرفت و کاالی خود 
را آنجا می فروخت. چون تجارتش باال گرفت، کارش ازنظر عبادی به 
جایی رسید که بالل اذان می گفت و او خود را برای نماز آماده نمی کرد؛ 

با اینکه قبال پیش از اذان مهیای نماز می شد. 
پیامبر صلی ا... علیه و آله فرمود: سعد، دنیا تو را مشغول کرده و ازنماز 
بازداشته است. عرض کرد: چه کنم؟ اموال خود را بگذارم ضایع تر می 
شــود، می خواهم پول جنس فروخته شــده را بگیرم و اگر از دیگری 
متاعی خریدم جنــس را تحویل گرفته و هزینــه اش را بدهم. پیامبر 
صلی ا... علیه و آله از مشــاهده اشتغال ســعد به ثروت و بازماندنش از 

بندگی افسرده گشت. 
جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند می فرماید از افسردگی تو اطالع 
یافتیم، کدام حال را برای ســعد می پسندی؟ پیامبر گفت: حال قبلی 
برایش بهتر بوده، جبرئیل هم گفت: آری عالقه به دنیا انسان را از یاد 

آخرت غافل می کند؛ حال دو درهمی که به او دادی از او پس بگیر. 
پیامبر نزد سعد آمده و فرمود: دو درهمی که به تو داده ام برنمی گردانی؟ 
عرض کرد: دویست درهم خواسته باشــید می دهم. فرمود: همان دو 
درهمی که گرفتی بده، سعد پول را تقدیم پیامبر کرد؛ چیزی از زمان 

نگذشت که وضع مادی او به حال اول برگشت.

باغ 
کاغذی

رمــان »ادواردو«، زندگــی متفــاوت و حســینی یکی از              
ثروتمندترین مردان جهان به نام »ادواردو آنیلی« است که 

به قلم بهزاد دانشگر نوشته شده است.
داستان این رمان در قلب اروپا رخ می دهد، در کاخ سناتور 
آنیلی، صاحب کارخانه فیات. داستان از آخر زندگی ادواردو 
شروع می شود و ســه خط داســتانی به هم بافته، در هم 
می تنند و هر چین و شکن این بافته، فصلی از رمان است که 

داستان را پیش می برد.
خط اول، داســتان خــود ادواردو اســت؛ خانــواده اش، 

دوستانش، مسلمان شدنش، اتفاقاتی که برایش رخ می دهد 
و ظلم هایی که مافیای صهیونیستی بر او می برند. نمی توان 
از مسلمان شدن ادواردو سخن گفت و از دانشجویان پیرو 
خط امام و امام)ره( حرفی نزد؛ انگار ریشه استبصار عده ای 

چون آنیلی به امام)ره( بر می گردد.
تا دهه هفتاد کســی دقت نکرده بود آن که با موهای زبر در 
نماز جمعه، پشــت ســرحضرت آیت ا... خامنه ای ایستاده 
است و در صف اول نماز می خواند، پسر سناتور ایتالیایی، 

امپراطور ثروت و قدرت ایتالیاست.

ادواردو

آنچه درباره این آثار معروف نمی دانید)2(

دانستنی ها

زندگی همان قدر خالق است که مرگ
زندگی همان قدر خالق است که مرگ، زندگی 
همان قدر  راه هایی برای زنده نگه داشــتنمان 
می یابد که مرگ برای کشتنمان؛ این یک بازی 
است؛ یک مسابقه اســت میان زندگی و مرگ. 
ما نیز راه های بیشــتری برای زنده نگه داشتن 
خودمان ابداع می کنیم و راه های بیشتری برای 
کشتن ابداع می کنیم؛ شاید همین لحظه چیزی 
اتفاق بیفتد و شــاید تاس نرد زندگی، خویش 

خوش بنشیند.

»پیاله ای چای بنوش« 
 علی کرمی

حرف حساب
شکل اصلی مجسمه ابوالهول )اسفینکس(

ابوالهول قدیمی ترین مجسمه دنیاســت که بقایای آن 
در موزه های مصــر و بریتانیا دیده می شــود. برخی از 
متخصصان معتقدند که این مجسمه در واقع سر شیر یا 
سگ بوده و بعدها سر انسان روی آن تراشیده شده است؛ 
به همین دلیل بین قســمت های مختلف بدن و سرش 

تفاوت های چشمگیری وجود دارد.
چه کسی برج پیزا را ساخته است؟

این برج مشــهور رمز و رازهای زیادی دارد. همه درباره 
شیب آن می دانند اما کمتر کسی می داند که چه کسی 
آن را برای کلیسای کاتولیک پیزا ساخته است. مورخان 
معتقدند فردی به نام »بونانو پیزانو« آن را ساخته؛ اما برخی 
هم معتقدند که این برج توسط معماری کارآزموده به نام 
»دیوتیسالوی« ساخته شده که تعمیدگاه کنار این برج را 

به همان سبک ساخته است.
نام برج معروف بریتانیا

»بیگ بن« نام این برج نیســت؛ بلکه نــام ناقوس بزرگ 

داخل آن است. تا سال ۲۰۱۲ اسم آن، »برج ناقوس کاخ 
وست مینستر« بود و بعدها به برج »الیزابت« معروف شد. 
اما امروزه کسی نمی داند که نام بیگ بن به چه دلیلی برای 
آن انتخاب شده است. برخی می گویند این نام، متعلق به 
صاحب کارخانه ای اســت که ناقوس در آن ساخته شده 
اســت. برخی هم معتقدند که نام آن را از بنجامین کانت 

گرفته اند که بوکسور سنگین وزنی بوده است.
رنگ پل گلدن گیت

پل گلدن گیت یکی از زیباترین بناهای برجسته دنیاست 
که زمان زیادی طول کشــید تا نیروی دریایی آمریکا با 
ساخت آن موافقت کند. نیروی دریایی بعد از موافقت با 
ساخت آن، درخواست کرد که رنگ آن سیاه و زرد باشد تا 
در مه هم بتوان آن را دید. در نهایت معمار این پل، ایروینگ 
مورو، آنها را متقاعد کرد تا از رنگ نارنجی تیره اســتفاده 
کند. پل گلدن گیت با این رنگ، نه تنها در تمام شــرایط 
آب و هوایی قابل رویت بود، بلکه چشم اندازی بسیار زیبا 

و بی نظیر داشت.
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