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فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان با اشاره به آغاز 
هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت از 
امروز در اصفهان اظهار کــرد: در این مرحله ده ها فروند 
انواع هواپیمای شکاری بمب افکن، ترابری سنگین و نیمه 
سنگین، سوخت رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت 
هوایی و بدون سرنشین، طی دو روز به رزمایش خواهند 
پرداخت. امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود روزخوش، گفت: 
تمرین عملیات برد بلند جنگنده هــا در خارج از رینگ 
پدافندی همراه با سوخت گیری هوایی، دقت در نقطه زنی 
بمب ها و راکت ها در عملیات هوا به زمین و موشک های 
هوا به هوا باقدرت تخریب بسیار باال، از محورهای رزمایش 
است.سخنگوی هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان 
حریم والیت تصریح کرد: انجــام تیراندازی های هوا به 
هوا، تیراندازی علیه اهداف هوایی با سرعت و در ارتفاعات 
مختلف، تیراندازی و بمباران هوا به زمین در روز و شب با 
استفاده از بمب های هوشمند سنگین و نیمه سنگین و 
استفاده از انواع موشک های لیزری، تلویزیونی، حرارتی، 
راداری و انواع راکت ها و بمب های تولید شده به دست 
متخصصان داخل کشــور، از دیگر بخش های مهم این 
مرحله از رزمایش است که در سطح گسترده ای انجام می 
شود.امیر روزخوش با بیان اینکه این رزمایش با رویکرد 
درس از مکتب عاشورا  برگزار می شود، گفت: خلبانان 
جوان، شــجاع و آموزش دیده نیــروی هوایی ارتش به 
همراه کارکنان فنی متخصص و متعهد با تأسی از فرهنگ 
عاشورایی و تجربه گرانبهای پیشکسوتان هشت سال دفاع 
مقدس، دانسته ها و تاکتیک های رزمی را در این رزمایش 
اجرا خواهند کرد.امیر روزخوش گفت: نیروی هوایی ارتش 
در کنار سایر قوای مسلح کشور تحت فرماندهی ولی امر 
مسلمین، وظیفه تامین امنیت پهنه هوایی کشور را بر 
عهده دارند و پیام این رزمایش برای کشورهای منطقه 

امنیت، ثبات، دوستی و صلح پایدار در منطقه است.

فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی خبر داد:

آغاز هفتمین رزمایش اقتدار 
هوایی فدائیان حریم والیت  

 انعکاس پشتوانه مردمی نظام
 دلیل اصلی وحشت آمریکا از ایران است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان: 

فرودگاه اصفهان؛ مقصدی ناخواسته 
برای زائران عتبات عالیات

شهردار اصفهان در بیست و ســومین نمایشگاه مطبوعات 
کشور درخصوص برنامه های شــهرداری برای حل معضل 
رودخانه زاینده رود به عنوان اصلی ترین مطالبه مردم اصفهان و لزوم 

جابه جایی صنایع آب بر اظهار داشت...
ادامه در صفحه11

شهردار اصفهان تاکیدکرد:

حل معضل رودخانه زاینده رود؛ 
اصلی ترین مطالبه مردم

اداره کل زندان های استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه گوشت گوساله و مرغ موردنیاز به شرح زیر:
گوشت گوساله منجمد دوتیکه ران و سردست:  210/000 کیلوگرم

مرغ منجمد با وزن حداقل 1600 و حداکثر 1800 گرم:  385/000 کیلوگرم 
کلیه اقالم مواد غذایی می بایست از نوع درجه 1 و با کیفیت مطلوب باشد

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان به مبلغ 3/500/000/000 ریال تضمین شرکت در مناقصه

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات 

از تاریخ 1396/08/09 لغایت 1396/08/15

تحویل اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان 

تا پایان وقت اداری 1396/08/27

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

مورخ 1396/08/29 ساعت 10 صبح 

م الف: 100703

نشست رسانه ای ستاد 13 آبان به مناســبت »روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی« و تشــریح برنامه ها و فعالیت های ســتاد و کمیته ها و انعکاس 
آمادگی سیاسی و پشتوانه مردمی نظام در مقابله با تهدیدات دشمنانی مثل 
آمریکا، با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش و دانشگاه به میزبانی صدا 

و سیما برگزار شد. 
در نشست رسانه ای اعضای ستاد 13 آبان با خبرنگاران، محسن طباطبایی، 
معاون صدا و سیما، 13 آبان را ســالروز مبارزه با اســتکبار جهانی، ادامه 
مبارزات انقالبی و آمادگی سیاسی نظام عنوان کرد که منشأ آن مخالفت با 
قانون ظالمانه کاپیتوالسیون است که در رژیم سابق تدوین شد. وی اهمیت 
برگزاری مراسم 13 آبان را انتقال ماهیت این واقعه به نسل جدید اعالم کرد. 
عسگری رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به شرایط حساس کشور و منطقه و شکست های پی در پی آمریکا از تفکر 
شیعی و نظام اسالمی ایران، آن را نشانه تحقق شعار هیهات من الظله عنوان 
کرد و گفت: 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نماد وحدت 
و یکپارچگی است و مواضع تمامی مسئوالن نظام در مقابل استکبار، براساس 
این اصل است که وحدت و همسویی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: اگر 
این وحدت را در مراســم روز 13 آبان به نمایش بگذاریم و پشتوانه مردمی 
نظام را به رخ دشمن بکشیم یقینا باعث تضعیف دشمن می شود. عسگری 
با اشاره به اینکه نقش دشمنی های آمریکا همیشه در سال های اخیر، حال 
و آینده در وقایع مختلف به اثبات رسیده است، از خسارات سنگینی که به 
کشورمان وارد آمده و همچنین شهادت هزاران نفر در مقابل تهدیدات آمریکا 
سخن راند و تصریح کرد: باید این موارد توسط رسانه ها تبیین شوند تا نظام 
را در مقابل تهدیدات آینده بیمه کنیم. وی با بیان آنکه پشتوانه مردمی نظام، 
دلیل اصلی وحشت آمریکا از نظام جمهوری اسالمی ایران است، تاکید کرد: 
این پشتوانه باید در تمامی عرصه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
مورد حمایت قرار گیرد تا مانع نفوذ دشمن شود و با درک شرایط حساس 
فعلی کشور و منطقه، باید با اطالع رسانی رسانه ها، همه ارگان ها و نهادها 
احساس تکلیف کنند و به طور جدی وارد عمل شوند؛ ضمن آنکه تاثیرات 
آن بر نسل جوان، منجر به رشــد افراد می شود. وی ضعف حضور مردم در 
مراسم مبارزه با استکبار جهانی را بهانه ای برای دشمنان و به ویژه آمریکا 
دانست و یادآور شــد: همه مردم مظلوم جهان، به ایستادگی و مقاومت ما 
چشم دوختند؛ لذا اگر از ظرفیت ها اســتفاده نکنیم و وظیفه خود را انجام 

ندهیم مدیون خون شهدا هستیم.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، شروع مراسم را 

از 9:30 صبح 13 آبان در میدان انقالب اعالم کرد. 
صادقی مدیر روابط عمومی شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 13 آبان 
را روز گرامیداشت سه مناسبت مهم سالروز تبعید امام خمینی)ره( در 13 
آبان 1343، سالروز کشتار دانش آموزان انقالبی در مقابل دانشگاه تهران 
در اعتراض به ســفر وزیر جنگ آمریکا به ایران در سال 57 و تسخیر النه 
جاسوسی در سال 1358 اعالم کرد و گفت: به همین دلیل مجلس شورای 

اسالمی این روز را »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی« نامید. 
در ادامه، حجت االسالم بابایی مسئول کمیته تشکل ها با اشاره به مناسبت 
13 آبان، روز هشتم آبان را روز بسیج نوجوانان و گرامیداشت خاطره شهید 
حسین فهمیده اعالم کرد و با اشــاره به 25 آبان، روز حماسه و ایثار استان 
اصفهان، گفت: 13 آبان امسال، از ویژگی های خاصی برخوردار است کهآن 
را  از سال های گذشته متمایز می کند و آن بدبینی همه مردم به آمریکاست 
و ماهیت شیطانی آمریکا بر همگان ثابت شده است. وی، دومین رویداد مهم 
را جشن پیروزی نابودی داعش در عراق، سوریه و منطقه عنوان کرد و ویژگی 
سوم را مصداق همان جمله معروف امام خمینی )ره( دانست که فرمودند: 
تحریم ها بهترین کار آمریکا علیه ایران است که باعث تقویت هنر ایرانی و 
توانمندی های کشورمان شده است. نماینده کمیته تشکل های دینی، از 
اهم برنامه های این کمیته در این هفته خبر داد و شــعار امسال کمیته را 

»مرگ بر آمریکا« اعالم کرد. 
در ادامه، احمدی مسئول کمیته دانش آموزی و نماینده آموزش و پرورش و 
عضو ستاد، با بیان اینکه واژه دانش آموز را باید با یک تحلیل و نگاه حکیمانه 
مورد توجه قرار دهیم، انتخاب شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل را برگرفته 
از شعور دانست و توصیه کرد رسانه ها با نگاه ویژه و با استفاده از منابعی که 
در اختیار دارند، در این راستا حرکت کنند. وی با اشاره به برگزاری مسابقات 
مختلف کتابخوانی و مقاالت، پخش سرود و اجرای برنامه ها و اشعاری در 
این مضمون، از رونمایی وصیت نامه های دانش آموزان شهید و نواختن زنگ 
مبارزه با استکبار جهانی خبر داد و افزود: تشکل های دانش آموزی شامل 
بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی، اتحادیه ها، شورای دانش آموزی 
و جوانان عضو هالل احمر هستند که از سراسر استان در روز 13 آبان به خیل 

عظیم مردمی می پیوندند. 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان: 

 انعکاس پشتوانه مردمی نظام
 دلیل اصلی وحشت آمریکا از ایران است

در همین صفحه

استاندار، خطاب به شهرداران مناطق:
انجام کارهای بزرگ، مجوزی برای  تراکم فروشی نیست
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پارلمان

ایلنا: دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: هیچ اصولگرایی 
به آقای روحانــی رای نداد. او این روزها باید شــعارهای 
اصالح طلبانه زمان انتخابات ریاست جمهوری را مرور کند.

مصطفی کواکبیان، درباره نطق خود در جریان رای اعتماد 
به وزرای نیرو و علوم گفت: مــن در صحن مجلس گفتم 
اتفاقات جالبی امروز افتاده اســت، اصولگرایان از وزرای 
دولت حمایت می کردنــد و اصالح طلبان بــه آنان نقد 
داشتند. وی ادامه داد: گفتم معلوم نیست آقای روحانی 
اصولگرا شده یا اصولگرایان ما اصالح طلب شده اند و شاید 

هم هر دو اتفاق افتاده است.
کواکبیان خاطرنشان کرد: ممکن است آقای رییس جمهور 
بگوید مــن دیگــر رای نمی خواهــم؛ خیلــی خب اما 

اصالح طلبان که در آینده رای می خواهند.
دبیرکل حزب مردم ساالری در پاســخ به این سوال که با 
توجه به دیداری که رییس جمهور با جامعه روحانیت داشته 
آیا امکان دارد او به ســمت اردوگاه اصولگرایان بازگردد، 
گفت: آقای روحانی اساســا هیچ گاه خود را اصالح طلب 
نخواند و نگفت که من اصالح طلب هستم، اما انتظار این 
است که شــعارهای اصالح طلبانه دوران انتخابات را این 

روزها مرور کند.

فارس: حسن هانی زاده، کارشناس مسائل بین الملل با اشاره 
به مواضع اخیر رییس جمهور پیرامون بدعهدی های آمریکا 
و تقبیح مذاکره با این کشــور اظهار داشت: آقای روحانی 
در خصوص نتایج برجام در دو ســال گذشته وعده هایی 
را به مردم داده بود ولی در عمل ثابت شد که برجام هیچ 
دســتاوردی به لحاظ اقتصادی برای مردم ایران به همراه 
نداشته است. وی افزود: اکنون روحانی به این نتیجه رسیده 
که باید در برابر زیاده خواهی های آمریکا ایستادگی کرد و 
این همان حرفی است که رهبر انقالب در طول سال های 
گذشــته مورد تاکید قرار دادند که نباید به آمریکا اعتماد 
داشــت.وی افزود: روحانی به این نتیجه رسیده که باید 
در کنار ملت و انقالبیون در مقابل آمریکا ایستادگی کرد.

هانی زاده با تاکید بر اینکه اظهارات روحانی گامی مثبت و 
رو به جلو است خاطرنشان کرد: روحانی که در گذشته تصور 
می کرد آمریکا مواضع خود را در مورد ایران تغییر داده االن 
به این نتیجه رسیده که آمریکا سعی می کند مانع نفوذ ایران 
شده و قدرت دفاعی کشورمان را تضعیف کند. روحانی و 
همه آقایان سیاسی به این نتیجه رسیده اند که آمریکا هرگاه 
با هر کشوری درمورد توان دفاعی اش وارد مذاکره شده بعد 

از مدتی آن کشور را از بین برده است.

عصبانیت کواکبیان از روحانی:

روحانِی اصولگرا یا اصولگرایان 
اصالح طلب؟!

کارشناس مسائل بین الملل:

  اظهارات اخیر روحانی 
گامی مثبت و رو به جلو است

سردار جاللی: 

جنگ اقتصادی علیه کشور 
جدی است

سردار غالمرضا جاللی، رییس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با اشاره به تاریخچه تهدیدات دشمن علیه کشور 
ما و تغییــرات این تهدیدات گفــت: اکنون تهدیدات 
ازجمله تهدیدات ســایبری تقریبا همه حوزه ها را در 

بر گرفته است.
وی با تقسیم بندی انواع تهدیدات افزود: منشأ برخی 
تهدیدات، فناوری محور از جمله سایبری و بیولوژیک 
است؛ همچنین رســانه ها هم نقش بازدارندگی و هم 
تولید جنگ را دارند و برخی تهدیــدات، مردم محور 
هســتند یعنی با ایجاد نارضایتی در مردم آنها را علیه 

حکومتشان تحریک می کنند.
جاللی اضافه کرد: از آنجایی که قدرت دفاعی ما باالست 
گزینه تهدید نظامی را به عقــب بردیم و حوزه تهدید 

جدید و جدی، اقتصاد است.
وی گفــت: در گذشــته هــم جنــگ اقتصــادی به 
شــکل حمله نظامی به زیرســاخت هــای اقتصادی 
بود، امــا در مــدل جدید بــا ابزارهای اقتصــادی به 
اقتصاد کشــور حمله می کنند و اکنــون تمرکز همه 
 مؤلفه های قــدرت آمریکا در حــوزه جنگ اقتصادی

 است.

روحانی، وزیران نیرو و علوم را 
منصوب کرد

مهر: رییس  جمهور با اســتناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و 
سی و سوم قانون اساســی در دو حکم جداگانه رضا اردکانیان و 
منصور غالمی را به ترتیب به ســمت »وزیر نیرو« و »وزیر علوم« 

منصوب کرد.
حجت االسالم حسن روحانی، رییس  جمهور با استناد به اصول 
هشــتاد و هفتم و یکصد و سی و ســوم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران، در دو حکم جداگانه دکتر رضا اردکانیان و دکتر 
منصور غالمی را به ترتیب به سمت »وزیر نیرو« و »وزیر علوم« ، 

تحقیقات و فناوری منصوب کرد.

»پوتین« فردا  وارد تهران می شود
باشــگاه خبرنگاران: پوتین و الهام علی اف فردا به منظور شرکت 
در اجالس ســه جانبه ایران، روســیه و آذربایجان به تهران سفر 

می کنند.
والدیمیــر پوتیــن، رییس جمهــور روســیه و الهــام علی اف، 
 رییس جمهــور آذربایجــان بــرای شــرکت در اجــالس

 سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان به تهران سفر می کنند.
شایان ذکر است که این اجالس ســه جانبه سالی یک بار برگزار 

می شود و سال گذشته باکو، میزبان آن بود.
گفتنی است که در این اجالس روحانی، پوتین و علی اف درباره 
گسترش همکاری های منطقه ای و مبارزه با تروریسم گفت وگو 

می کنند.

فرار متهم پرونده صندوق ذخیره 
فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد بدهی

ایلنا: جبار کوچکی نژاد، عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس، درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان گفت: فرآیند تحقیق و تفحص ، ۹ ماه زمان برد و 
بی شک این یکی از تحقیق و تفحص های خیلی سنگین بود و ما در 

این مدت توانستیم بخش هایی از آن را به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: اگر زمان بیشــتری به ما می داننــد، حداقل ۳ ماه 
بیشتر، این امکان وجود داشت که تمام بخش ها را به اتمام رسانده 
و گزارش دهیم. با این وجود، اکنون گــزارش نهایی را داده ایم و 
کمیسیون به دنبال تنظیم آن است و به محض به انجام رسیدن 

تنظیم گزارش، به صحن خواهد رفت.
وی در پاسخ به این سوال که چه مقدار از این پول برگشته است، 
اظهار داشــت: بیش از ۲۰ نفر در این ارتباط بازداشت شده و در 
زندان  بودند که اکنون با وثیقه بیرون آمده و متعهد شــده اند که 
پول ها را برگردانند. این افراد در حال حاضر در تالش هستند به 

تعهدی که برای برگرداندن مبالغ داده اند، عمل کنند.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: البته 
تعدادی نیز از جملــه آقای »میم« از کشــور گریخته اند. وکیل 
این فرد در گفت وگویی که با ما داشت، قرار است ترتیبی صورت 
 بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود

 ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیارد تومانی که به او مربوط است، اقدام کند.

 غیبت ایران در نشست آژانس
 بین المللی انرژی اتمی در ابوظبی

مهر: یک خبرگزاری غربی اعالم کرد که ایران در نشست سازمان 
ملل در مورد انرژی اتمی که در ابوظبــی آغاز به کار کرد، حضور 

نیافته است.
به گزارش آسوشیتدپرس؛ ایران تصمیم گرفته در نشست آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که در امارات متحده عربی برگزار می شود، 

شرکت نکند.
بر این اساس هماهنگ کنندگان این برنامه از خالی ماندن صندلی 
هیئت ایرانی در مراسم آغاز نشســت مذکور که روز گذشته در 

ابوظبی برگزار شد، خبر داده اند.
گفتنی است آمانو پس از دیدار با رییس سازمان انرژی اتمی ایران 
در تهران تاکید کرد: ما به عنــوان عضوی از آژانس می گوییم که 

ایران به تمام تعهدات خود در قالب برجام عمل کرده است.
 

نتانیاهو:  توافق هسته ای یا باید لغو 
شود یا تغییر کند

بنا بر گزارش شبکه »راشاتودی«؛ نتانیاهو در نشست کابینه رژیم 
صهیونیستی که روز یکشنبه برگزار شد، ضمن اعالم مخالفت با 
 توافق هسته ای ایران مدعی شــد:  »این توافق به دستیابی ایران

 به زرادخانه تسلیحات هسته ای منجر خواهد شد.«
بر اســاس بیانیه سایت اطالع رســانی دفتر نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، وی در نشست با کابینه خود به مسائلی اشاره کرده 
که در برجام قید نشده اســت و این موارد را اینگونه عنوان کرد:  
»تهاجم ایران در منطقه و شــبکه تروریســتی ایران و همچنین 

برنامه ایران برای توسعه موشک های بالستیک.«
نتانیاهو با اشاره به توافق هسته ای سال 1۹۹۴ با کره شمالی گفت: 
»ما شاهد بوده ایم که از آن زمان تا کنون چه اتفاقاتی افتاده است. 
حاال ایران ۳۰ برابر به لحاظ اقتصادی قدرتمندتر از کره شــمالی 
است؛ بلندپروازی هایی برای کنترل منطقه و جهان دارد. تقویت 
بیشتر جایگاه ایران در منطقه و تالش این کشور برای دستیابی 
به تسلیحات هســته ای، نه به نفع آمریکاست، نه روسیه نه حتی 

کشورهای عربی.«

بازگشت به شهر جنگ زده »ماراوی« 
فیلیپین پس از خروج داعش

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

انتقاد از بارزانی دردسرساز 
شد

العالم: خبرها حاکیســت که یکــی از نمایندگان 
پارلمان محلی منطقه کردستان عراق به علت انتقاد 
از سیاست های مسعود بارزانی، رییس این منطقه 

ربوده شده است .
از منطقه کردســتان عراق خبرهایی رســیده که 
افرادی ناشناس »رابون معروف« یکی از نمایندگان 
پارلمان محلی این منطقه را از مقابل خانه اش در 

شهر اربیل ربوده اند.
معــروف در ایــن کنفرانــس گفتــه بــود کــه 
مســعود بارزانــی منطقــه کردســتان را دچار 
 بحران های مختلف کرده اســت و بایــد از کردها 

عذرخواهی کند.

عربستان دیگر خواهان 
برکناری بشار اسد نیست

حســن عبدالعظیم رییس »هیئــت هماهنگی« 
سوریه و عضو هیئت عالی مذاکره کنندگان معارض 
به خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرد که هیئت عالی 
مذاکره کنندگان درخواست برگزاری این نشست 
را مطرح کــرد و وزارت خارجه عربســتان نیز این 

مسئله را پذیرفت.
 رییس »هیئت هماهنگی« ســوریه اعالم کرد که 
این نشست از 1۰ تا 1۵ نوامبر آتی در ریاض برگزار 
خواهد شــد و برگزاری آن مبنی بــر این واقعیت 
است که »هر گروه جریان سیاسی در اپوزیسیون 
حقیقی الزم است که مشارکت داشته باشند تا بستر 
مردمی و اجتماعی راه حل سیاسی بحران سوریه 

گسترش یابد.«
وی در خصوص اینکه عربستان دیگر از کناره گیری 
بشار اســد رییس جمهور ســوریه دست برداشته 
اســت، گفت: »این فقط موضع عربستان نیست، 
بلکه موضع آمریکا، فرانسه، انگلیس، اروپا، و همه 

کشورهاست.«
این معارض ســوریه در واکنش به ورود نیروهای 
ترکیــه ای به ادلــب نیز خاطرنشــان کــرد که 
معارضان کال مخالف هر مداخله ای هســتند، اما 
علت مداخله ترکیه پافشــاری کردها برای ایجاد 
یک حکومت فدرال در شــمال ســوریه بود؛ لذا 
 اگر احیانــا اشــتباهاتی رخ دهــد، آن را محکوم

 می کنیم.

فارس: سرلشــکر محمد باقــری، رییس ســتاد کل نیروهای 
مسلح صبح دیروز در همایش ملی ســازمان پدافند غیرعامل 
در ســالن همایش های صدا و ســیما گفت: پایان هشت سال 
جنگ تحمیلی پیام بسیار مهمی داشت، اینکه ما در این دوران 
امکان تدوین برنامه های جامع و کامل برای مقابله با دشــمن 
را نداشــتیم، اما در حال حاضر با بسیج شــدن نیروها و ارائه 
راهبردهای الزم باید از قبل برای همه تهدیدات برنامه داشته 
باشیم.سرلشکر باقری با بیان اینکه یکی از موضوعات اساسی 
 این اســت که باید به دفاع همه جانبه توجه شود و این موضوع 
بر اهمیت توجه به مسئله پدافند غیرعامل تاکید می کند گفت: 
ما نباید مانند دوران هشت سال دفاع مقدس غافلگیر شویم بلکه 
باید با توجه به عملکرد و آگاهی موجود در کشور به موقع در برابر 

تهدیدات تصمیم درست بگیریم.
سرلشکر باقری با اشــاره به پیچیدگی ها و ارتقای توطئه های 
دشمن تصریح کرد: دشمن انواع تهدیدات را سنجیده است و در 
همین دوره اخیر مسئله تروریسم تکفیری را به وجود آورد و در 
واقع دشمنان سال ها روی تحریک بخشی از جوانان مسلمان 
کار کردند و روی روش های به آشوب کشیدن منطقه فکر کرده 

اند تا داعش و جبهه النصره را به وجود بیاورند.
رییس کل نیروهای مسلح مسئله تکفیری ها را جدی قلمداد کرد 
و گفت: به وجود آوردن داعش مسئله کوچکی نیست. آنها می 

خواهند اسالم را بدنام کنند و سرمایه های کشورهای اسالمی 
را در نتیجه تلفات و آسیب های زیاد ازبین ببرند، می خواهند 
محور مقاومت را نابود کنند و مرزهای ام القرای ما را به نابودی 
بکشانند؛متاسفانه در یکی دو مورد این اتفاق افتاد اما ما توانستیم 
مقابله کنیم.وی ادامه داد:  هنوز این مشکل خاتمه نیافته، بحث 
تجزیه کشورهای اسالمی را کلید زدند و با انجام یک همه پرسی 
اعالم استقالل برای شــمال عراق را در دســتور کار خود قرار 
دادند و باز خدا را شــکر می کنیم که مرجعیت معظم و دولت و 
نیروهای بسیجی عراق اجازه رشد این مشکل را ندادند. دشمنان 
می خواهند مردم این منطقه روی آرامش را نبینند اما این توطئه 

هم در نطفه خفه شد.
رییس کل نیروهای مســلح ادامه داد: آمریــکا بعد از چند ماه 
کار، راهبرد جدیــد خود را علیه ایران اعــالم می کند؛ در واقع 
جریان های مختلف سیاسی دور هم با وحدت جمع می شوند و 
این راهبرد را تصویب می کنند که این مسائل هوشیاری جهان 
اسالم را می طلبد. باقری گفت: البته این دشمن که با صراحت 
لهجه ملت ایران را تروریسم می خواند و نام خلیج فارس را اشتباه 

می گوید برای ما بهتر و مفیدتر است.
وی ادامه داد: در روزهای جدید آمریکا می گوید دنبال براندازی 
حکومت جمهوری اسالمی است؛ کســی که این هدف را دارد 
لیاقت مذاکره ندارد زیرا با کســی می توان مذاکره کرد که به 

فکر نابودی طرف مقابل نباشد.سرلشکر باقری با اشاره به برخی 
قوانین ضد ایرانی آمریکا تشــریح کرد: آمریکا روش سخت و 
جنگی را در آخر لیست خود قرارداده و تحریم ها را به اول لیست 
خود آورده است. در لیست آمریکایی ها طیفی از عملیات و قوانین 
و تهدیدها دیده می شود. نمونه آن قانون »کاتسا« است.طبق 
این قانون قرار است بین مردم و حکومت شکاف به وجود بیاید؛ 
در واقع مردم و حاکمیت باید بین دفاع از شرف و موجودیت و 
قرار گرفتن در تنگا یا قبول ذلت و قــول رفع تحریم ها یکی را 

انتخاب کنند.
رییس کل نیروهای مســلح در مورد تصمیم ایران برای ادامه 
پایبندی به برجــام تصریح کرد: این تصمیــم نظام جمهوری 
اسالمی ایران است که اگر قرار باشد تحریم ها با نام های دیگر 
دوباره تصویب شوند نباید به هر قیمتی به برجام پایبند باشیم. 
برجام یک قول و قرار دو طرفه است که بین ایران و چندین کشور 
انجام شده و به تایید شورای امنیت رسیده و اگر تحریم ها برگردد 

خروج ایران از برجام قطعی است.
وی ادامه داد: حاال این کشوری که دشمنی اش تمامی ندارد پس 
نباید لحظه ای برای جنگ نظامی درنگ کند، اما به دلیل وجود 
نیروهای مسلح و رزمندگان و ... توان مقابله نظامی با ما را ندارد. 
هزینه تهدید و جنگ نطامی با ما برای آنها زیاد است پس سراغ 

تهدیدهای دیگر می رود. 
ســراغ حمله به اتصاالت 
شــبکه های اطالعتی ما 
مــی  رود اطالعاتــی که 
مهــم هســتند. ویروس 
و بدافزار وارد سیســتم 
اطالعاتی می کند، اینجا 
نقش پدافنــد غیرعامل 
مهم است. تمام دستگاه 
هــای اجرایی بایــد در 
حیطه کاری خودشان با 
نهایت دقــت و مراقبت و 

هوشیاری باشند.
در  باقــری  سرلشــکر 
مورد اهمیــت دفاع غیر 
نظامــی تاکیــد کــرد: 
نــوع دفــاع نیروهــای 
مســلح و محــدوده و 

ســاختار آن مشــخص اســت، اما برای دفاع همه جانبه باید 
همه دســتگاه های اجرایی وارد عمل شوند.در نتیجه سازمان 
 پدافند غیرعامل تشکیل شده تا برای دفاع غیرنظامی آمادگی

 ایجاد کند.

ایرنا: بهرام  قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه  در خصوص یادداشت 
مندرج در یکی از خبرگزاری ها پیرامون ابراز تمایل رییس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا برای مالقات با ریاست محترم جمهوری اسالمی 
ایران، اظهار داشت: چنین تمایلی توسط طرف آمریکایی مطرح شد 
که مورد موافقت جناب آقای دکتر روحانــی، رییس جمهور محترم 

جمهوری اسالمی ایران قرار نگرفت.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه در بخش دیگری از ســخنان خود 
در این نشســت گفت: ما با بســیاری در حال گپ زدن هســتیم، با 
خانواده، دوســتان و...؛ این موضوعی عمومی اســت و چیز خاصی 
نیســت. اگر منظور مذاکرات با کشــورهای اروپایی اســت، مسئله 
 دیگری اســت که بر اســاس نوع موضــوع قابل تفســیر و مطالعه

 است.

سخنگوی وزارت خارجه:

روحانی درخواست 
دیدار ترامپ را رد کرد

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل:

اگر تحریم ها برگردد، از برجام خارج می شویم

تســنیم: پس از دریافت اطالعاتی از دانشگاه آزاد اسالمی اراک مبنی 
بر اینکه یکی از اســاتید این دانشــگاه در هنگام تدریس و در حضور 
دانشجویان به پیامبر اسالم)ص( اهانت کرده است، علی اکبر والیتی 
رییس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد طی نامه ای به رییس 
واحد اراک از او خواست تا بعد از تحقیق و در صورت اثبات این موضوع، 

»بدون درنگ« نسبت به اخراج این فرد اقدام شود.
متن کامل نامه علی اکبر والیتی به رییس این دانشگاه به این قرار است: 
بر اساس اطالعات واصله، یکی از اساتید آن دانشگاه، به هنگام تدریس 
برای دانشجویان، نسبت به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم)ص( و 
سایر مقدسات اسالمی صریحا اهانت کرده است.لطفا به دقت تحقیق 
کنید و در صورت اثبات ماوقع، بدون درنگ ایشان را از کل سمت های 

آموزشی خلع کرده و از آن دانشگاه اخراج کنید.

طی حکمی ابالغ شد؛

دستور والیتی برای اخراج 
فوری استاد هتاک

دیدگاهپدافند
عضو مجلس خبرگان رهبری: 

دولت نباید در ایام اربعین 
»کاسب کارانه« عمل کند

تسنیم : آیت ا... سید هاشم بطحایی  با اشاره به افزایش 
هزینه های حضور در مراســم اربعین، اظهار داشت: امام 
حســین )ع( در واقعه کربال نماد، پرچم و مظهری برای 
مسلمانان و شیعیان به شــمار می رود؛ بنابراین دشمن 
درصدد از بین بردن پرچم و نماد اسالم و مسلمین است.

وی افزود: اربعین جبهه ای در مقابل شرک، کفر، سلفی ها 
و تکفیری اســت، ازاین رو بزرگداشت آن در عالم تشیع 
بسیار تاثیرگذار است. عضو مجلس خبرگان رهبری، ملت 
ایران را پرچم داران اربعین دانست و عنوان کرد: ملت ایران 
پرچم دار این جریان عظیم است، ازاین رو نباید مشقتی 

عالوه بر سختی مسیر را بر آنان متحمل شویم.
وی با تاکید بر اینکه نباید افزایش هزینه هایی مانند کرایه 
وسایل نقلیه، ویزا و ... را بر مردم متحمل کنیم، خاطرنشان 
کرد: ملت ایران باید با حداقل هزینه به سوی پرچم اسالم 
حرکت کند؛ بنابراین نباید هزینه ای عالوه بر سختی مسیر 
بر آنان متحمل شد.بطحایی با بیان اینکه اربعین نباید 
برای برخی وسیله کاسبی شــود، ابراز کرد: دولت نباید 
در ایام اربعین کاسب کارانه عمل کند؛ چراکه دولت باید 
خیرین را در این مسیر بسیج کند تا مردم حداقل هزینه ها 

را پرداخت کنند.

روحانیت

برجام یک قول و قرار 
دو طرفه است که بین 
ایران و چندین کشور 
انجام شده و به تایید 

شورای امنیت رسیده 
و اگر تحریم ها برگردد 
خروج ایران از برجام 

قطعی است

 رییس کل نیروهای مســلح با بیان اینکه نباید به هر قیمتی به برجام پایبند باشیم گفت: اگر قرار باشد 
تحریم ها با نام های دیگر دوباره تصویب شوند خروج ایران از برجام قطعی است.
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،790،000 ریال)طرح جدید(

6،730،000 ریالنیم سکه

3,817,000 ریالربع سکه

2,530,000 ریالسکه یک گرمی

1،239،440 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع مخلوط کن

 69,000
تومان

مخلوط کن متئو 
SBL 110 مدل

دبیر کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری و توسعه روابط خارجی 
اتاق بازرگانی اصفهان از معرفی ۱۲۰ فرصت سرمایه گذاری در 

نهمین نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۷ خبر داد.
بهمن پرویزی با اعالم این خبر، گفت: اســتان اصفهان در این 
نمایشــگاه در قالب فضایی  ۳۰۰ متری طرح ها و فرصت های 

سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، کشاورزی، گردشگری، 
خدمات فنی و مهندسی  و ساختمان را ارائه می کند.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، استانداری اصفهان، مرکز 
خدمات سرمایه گذاری، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان اصفهان، شهرداری خمینی شهر  و 
هفت شرکت بخش خصوصی  در این نمایشگاه حضور خواهند 

یافت.
دبیر کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه 
روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: اتاق بازرگانی 
برای دومین سال متوالی اســت که در این نمایشگاه با هدف 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی شرکت می کند.

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان در نهمین نمایشــگاه معرفی 
فرصت های ســرمایه گذاری کشــور که در کیش برگزار می 
شود، ۱۲۰ طرح ســرمایه گذاری را با عنوان »اصفهان مقصد 
جدید سرمایه گذاران« با همکاری ســازمان های دولتی ارائه 
خواهد کرد.گفتنی است؛ نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری کشور با همراه چهارمین نمایشگاه بین المللی  
بورس، بانک، بیمه و خصوصی ســازی  ۸ الی ۱۱ آبان در مرکز 

نمایشگاه های بین المللی کیش  برپا خواهد شد.

در نهمین نمایشگاه »کیش اینوکس ۲۰۱۷«  صورت می گیرد؛

نصف جهان، مقصد جدید سرمایه گذاران می شود

خبر

بازار

نامه نگاری خانه صنعت با دادستان کل کشور؛

دعوای تراکنش های مالی مشکوک 
به دادستان کشور کشیده شد

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور؛ خواستار ورود قوه 
قضائیه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های فعاالن 
اقتصادی شد. ۱۱ اردیبهشت امسال، ســازمان امور مالیاتی در 
دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به 
تراکنش های بانکی را با عنوان »رسیدگی به تراکنش های بانکی 
مشکوک« برای اجرا ابالغ کرد.سید کامل تقوی نژاد، رییس کل 
سازمان امور مالیاتی با ابالغ این دستورالعمل، مسئولیت اجرای 

این دستورالعمل را بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشت. 
با این وجود نحوه اجرای این دســتورالعمل بــه گونه ای بود که 
با واکنش  طیف هــای مختلفی از بخش خصوصی روبه رو شــده 
است. یکی از دالیل مهم این مخالفت ها، عطف به ماسبق کردن 
این قانون آن هم برای مدت پنج ســال گذشته است، در صورتی 
که در دســتورالعمل هیچ جمله ای مبنی بر بررسی حساب ها در 
سنوات گذشته قید نشده است. پیش از این نیز سید عبدالوهاب 
ســهل آبادی  با ارســال نامه های جداگانه به علــی الریجانی، 
اســحاق جهانگیری و مسعود کرباسیان خواســتار توقف فوری 
ورود به حساب های فعاالن اقتصادی و اصالح رویه سازمان امور 
مالیاتی شده اســت. در ادامه این مخالفت ها، مجمع نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس شــورای اسالمی نیز به جمع منتقدان 
اجرای این دستور العمل پیوســت و از رییس مجلس خواسته در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی از اجرای این دستورالعمل 

جلوگیری کند.

 149,000 
تومان

مخلوط کن فلر 
BLG57 مدل

 177,000 
تومان

مخلوط کن کنوود 
SB055 مدل

سکه و طال

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: 
نمایشگاه ها زمینه ساز اشــتغال چندین هزار نفر را فراهم می کنند 
و به عنوان یک صنعت مطرح هستند.علی یار محمدیان  در بیست و 
سومین نمایشگاه مطبوعات، با تاکید بر نقش نمایشگاه ها در توسعه 
اقتصادی شهر، اظهار داشت: امروزه نمایشگاه ها عامل خالقیت و اقتصاد 
پویای بسیاری از شهرهای جهان هستند وی تاکید کرد: در حال حاضر  
اقتصاد بسیاری از شهر ها بر پایه فعالیت های نمایشگاهی تعریف شده 
است و باید این بستر الزم را در شهر اصفهان برای فعالین اقتصادی و 
بازرگانان فراهم کنیم. یار محمدیان با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی 
پروژه شرکت نمایشگاه های استان اصفهان، ابرازامیدواری کرد که  با 
افزایش ۵۰ میلیارد تومانی در سهام شرکت، شاهد سرعت بخشی به 

این پروژه باشیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان:

نمایشگاه ها زمینه ساز اشتغال 
چندین هزار نفر هستند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به مقایســه درآمد 
شرکت آبفای استان اصفهان ناشــی از ظرفیت تبصره ۳ ماده واحده و 
ماده ۱۱ قیمت به درآمد ناشی از حق انشــعاب از ابتدای سال گذشته 
تا پایان شــهریور ســال جاری پرداخت و گفت: فــروش آب بر مبنای 
قیمت های مندرج در صورت های فروش ســال گذشته 4 هزار و ۵4۲ 
ریال بــوده؛ در حالی که نرخ تمام شــده ۷ هزار و ۱4۸ ریــال بوده که 
برآورد شده، آبفای استان با زیان ۵۷ درصدی آب را در اختیار مشترکین 
قرار می دهد.هاشــم امینی افــزود: طی ۱۰ ماه گذشــته بیش از یک 
 میلیون سرویس غیرحضوری از طریق سامانه ۱۵۲۲ در قالب خدمات

 ۲۲ گانه به مشترکین ارائه شد که این امر موجب کاهش 4۸۰ مورد تعداد 
سفرهای درون شهری، ۵.۷ میلیون کیلومتر کاهش مسافت سفرهای 

درون شهری، ۵۷۷ هزار لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان

 زیان ۵۷ درصدی آبفای 
اصفهان با ارزان فروشی آب

صنعت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
واحدهای صنعتی اصفهان، بیشترین تسهیالت اشتغال را در 

سال گذشته دریافت کرده اند.
اسرافیل احمدیه با اعالم این مطلب، اظهار داشت: دو هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان تســهیالت بانکی در سال گذشته به 
واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ استان اصفهان اختصاص 
یافت. وی بیان داشت: این مقدار تسهیالت اعطاشده، استان 
اصفهان را در ردیف بیشترین دریافت کننده های تسهیالت 
اشــتغال قرار داده است.رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و 
۶۰ واحد کوچک که تا حداکثر ۵۰ نفر اشتغال زایی داشتند، 

۸۱۳ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
وی گفــت: ۸۱4 میلیارد تومان نیز به واحدهای متوســط 
که اشــتغال زایی برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر داشتند، اعطا شد و 
واحدهای بزرگ هم که اشــتغال بیش از ۱۰۰ نفر داشتند، 

بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
احمدیه ادامه داد: نظام بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار 
و با هدف حمایت از واحدهای صنعتی، نرخ سود تسهیالت را 
از ۲4 درصد به ۱۸ درصد کاهش داده است، با وجود این در 
صورت کاهش بیشتر نرخ تسهیالت، بخش صنعت توانایی 

بیشتری برای تولید و اشتغال خواهد یافت.

وی گفت: واحدهای صنعتی که درصدد نوسازی هستند بین 
۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان تسهیالت دریافت می کنند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: 
واحدهای صنعتی قدیمی از جمله سنگ بری های مستقر 
در اســتان می توانند با تشــکیل گروه های بزرگ صنعتی 
تســهیالتی تا حداکثر ۱۵ میلیارد تومان به  منظور خرید 
تجهیزات پیشرفته دریافت کرده و محصوالت خود را صادر 
کنند. وی اعالم کرد: امسال دولت در راستای اجرای طرح 
رونق اقتصادی، تسهیالتی تا دو میلیارد تومان به واحدهای 
کوچک و تا سه میلیارد تومان به واحدهای در حال ساخت با 

۶۰ درصد پیشرفت اعطا می کند.

بیش از یکصد برند مطرح کشــور در صنعت غذا از جمله 
محصوالت، ماشــین آالت، فرآوری چاپ و بســته بندی 
میهمان چهاردهمین نمایشــگاه صنایع غذایی اصفهان 
شدند.شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در 
راستای اهداف کالن خود در برگزاری کیفی نمایشگاه های 
تخصصی، با نگاه ویژه به مشــارکت کننــدگان داخلی و 
خارجی، نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان را به عنوان برترین 
رویداد این صنعت در مرکز کشور معرفی کرده است. این 
نمایشگاه که امســال دوره چهاردهم آن با حضور بیش از 
یکصد برند برتر و مطرح کشور در صنایع غذایی از ۱۱ لغایت 
۱4 آبان ماه برگزار می شود، تالش دارد تا با چشم اندازی 
دقیق و نگاه علمی به جایگاه غذا و سالمت، دستاوردهای 
منطبق بر اصول استاندارد را با در نظر گرفتن سلیقه و تاکید 
بر محصوالت غذایی سالم در بازارهای داخلی و بین المللی 

در منطقه معرفی کند.
بر همین اساس نمایشگاه غذایی اصفهان که از دوره قبل 
)ســیزدهم( رویکرد جدیدی را با در نظر گرفتن اصول و 
استانداردهای بین المللی کیفی و کمی در دستور کار خود 
قرار داد، امسال و در دوره چهاردهم با چند پله صعود نسبت 
به دوره سیزدهم میزبان برندها و شــرکت های مطرح از 
استان های مختلف کشور از جمله شهرهای اصفهان، تهران، 

کرج، مشهد، تبریز ، کرمان و نمایندگی  برخی شرکت های 
خارجی است. ستاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه غذایی 
اصفهان اعالم کرد: با توجه به حجم انبوه تماس ها و تبلیغات 
گسترده و کم نظیر محیطی و رسانه ای و همچنین توزیع 
بیش از یکصد هزار کارت دعوت ، پوســتر و کارت بازدید 
رایگان، احتمال دارد تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاه 
فراتر از حد انتظار باشــد.چهاردهمین نمایشگاه صنایع 
غذایی اصفهان از روز پنجشنبه ۱۱ آبان ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های اصفهان آغاز به کار می کند و طی ساعات 
بازدید ۱۵ تا ۲۱ پذیرای متخصصان، عالقه مندان و تمامی 

شهروندان محترم خواهد بود. 

اصفهان؛ میزبان یکصد برند صنعت غذای کشور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

اصفهان بیشترین تسهیالت اشتغال را دریافت کرده است

نمایشگاه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

اتمام عملیات ثبت تلفن های 
همراه تا پایان هفته

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:  بیش از ۶۰ 
درصد عملیات ثبت گوشی ها انجام شده و تا پایان 
هفته این عملیات به اتمام می رســد. محمدجواد 
آذری جهرمی در نشست خبری در بیست و سومین 
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مورد طرح 
رجیســتری تلفن های همراه اظهــار کرد: طرح 
 رجیســتری آغاز شــده و در مرحله پایش است.

 بنا بر گزارش ســازمان تنظیم مقــررات مرحله 
ثبت در حال پیشرفت اســت و طبق گزارش روز 
چهارشــنبه، بیــش از ۶۰ درصــد عملیات ثبت 
گوشی ها انجام شــده و تا پایان هفته این عملیات 

به اتمام می رسد.
 بیســت و ســومین نمایشــگاه مطبوعــات و 
خبرگزاری ها از روز جمعه پنجم آبان ماه آغاز شده 
و تا ۱۲ آبان در مصالی امــام خمینی )ره( تهران 

ادامه دارد.

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران: 

مخابرات به خطوط ثابت 
یارانه می دهد

رییــس هیئــت مدیره شــرکت مخابــرات ایران 
گفت: مخابــرات به خطوط دارای کمتــر از ۳ هزار 
تومــان صورت حســاب یارانه می دهــد و به دلیل 
درآمد کمتر از قیمت تمام شــده ارائه ســرویس 
در بســیاری از مناطــق بــه صرفه نیســت، اما به 
دنبال این نیســتیم کــه این ســرویس را از مردم 
دریغ کنیم. برات قنبری اظهار داشــت: شــرکت 
مخابرات ایران بــه درصد عمده ای از مشــترکان 
 به خاطــر مســئولیت های اجتماعی، ســرویس

 ارائه می کند.قنبری تصریح کرد: گاهی در یک روستا 
کل درآمد یک ماه ۸۰۰ هزار تومان است در حالی که 
 ۵ میلیون تومان در ماه هزینه نگهداری تجهیزات آن

 روستاست.

حمیدرضا مومنی پیرامون تحوالت منطقه و اقلیم کردستان 
عراق در پاسخ به این سوال که چرا اتاق بازرگانی و یا وزارت 
امور خارجه  بازارهای تجاری و سیاسی کشورها را به درستی 
بررسی و آنالیز نمی کنند، اظهار داشت:  به طور قطع ایجاد 
ارتباط با اتاق های جهان در راستای تبادل اندیشه، ارتباط 
و تجارت یکی از مهم ترین اهداف اتاق های بازرگانی کشور 
است و با توجه به اینکه اتاق مشاور سه قوه است در راستای 
سیاست های کشــور گام بر می دارد و کشورهای هدف را 

اینگونه انتخاب می کند.
وی در خصوص اینکه تا چند ســال پیش اقلیم کردستان 
عراق بازار خوبی برای تجار ایرانی معرفی شد، اما با تحوالت 
منطقه بازنگری هایی صورت گرفته است، تاکید کرد: منطقه 
و خود عراق همواره تحت حمایت سیاست های درون مرزی 
کشورمان قرار دارد و توصیه سیاستمردان بر ارتباطات بیشتر 

با این کشور است.
بازسازی عراق و سوریه، جزو سیاست گذاری های 

نظام است
مســئول کمیته توســعه صادرات اتــاق بازرگانی اصفهان 
افزود: در ارتباط با مســائل اقتصادی نیز بازســازی عراق 
و ســوریه، جزو سیاســت گذاری های نظام بــوده و اتاق 
بازرگانی نیز بــه دنبال نزدیک شــدن این روابط اســت. 
 وی تاکیــد کرد: در این راســتا طی چند ســال گذشــته

 تفاهم نامــه هایی بیــن اتاق اصفهــان ، اربیل عــراق و ... 
منعقد شد و شــرکت های متعددی در زمینه های مختلف 
اقتصادی در آن منطقه مســتقر شــدند و باید گفت عراق 
 یکی از زمینه هــای صادراتی خوب کشــورمان در منطقه 
اســت.وی با تاکید بر اینکه وقوع برخی از اتفاقات سیاسی 
و تغییر و تحوالت آن در دنیــا طبیعی و غیرقابل پیش بینی 
اســت، افزود: همواره توصیه ما به فعــاالن اقتصادی برای 
حضور در هر منطقه، حفظ امنیت و تضمین سرمایه آنهاست 
تا در صورت تحوالت سیاسی به فعالیتشان ضربه وارد نشود.
 البته در نشســت های ما با کردســتان عراق و وزرای آن، 
مشخص شد که جذب سرمایه گذاری خارجی در این منطقه 
در زیر چتر حمایتی و قوانین روز بوده و سرمایه ها تضمین 
می شدند؛ بنابراین اگر فعاالن اقتصادی از طریق قانونی پیش 
رفته باشند، مطابق قانون، از سرمایه گذاری آنها در کردستان 
عراق حمایت می شود؛ اما متاسفانه عده ای بدون مطالعه و 

در حد یک بازار در این منطقه حضور داشتند.
حضور تجاری در هر منطقه بنا بر نیازهای منطقه 

مطالعه شود
مومنی با اشاره به اینکه حضور تجاری در هر منطقه باید بنا بر 
نیازهای منطقه مطالعه شود، افزود: آینده نگری برای حفظ 

بازار، آیتمی است که تولیدکننده باید مدنظر قرار دهد.
وی توصیه کرد: ما نبایــد به بازارها، نگاه معمولی داشــته 

باشیم بلکه باید به موضوعاتی چون برندینگ، سورتینگ و  ... 
توجه کنیم و اگر توان تولید محصوالتی با کیفیت تر از دیگر 
کشورها را نداریم حداقل ســعی کنیم همپا و برابر با دیگر 

رقبا حرکت کنیم.
مسئول کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
متاســفانه در این بخش عده ای از تولیدکنندگان نسبت به 
استانداردها بی توجه هســتند که موجب حذف آنها از بازار 
می شــود، اما در مقابل تولیدکنندگان با دقت باال در جذب 
بازارهای جهانی موفق عمل کردنــد؛ بنابراین توصیه ما به 
تجار این است که از نظر کیفی دقت عمل خود را باال ببرند و 

طرف تجاری مناسبی برای خود انتخاب کنند.
آمار رســمی از ســرمایه گذاری ایرانی ها در 

کردستان عراق نداریم
وی پیرامون ضرر تجار و سرمایه گذاران ایرانی از اتفاقات و 
تحوالت اخیر کرستان عراق، گفت: متاسفانه آمار رسمی از 
میزان ســرمایه گذاری ایرانی ها در اقلیم کردستان عراق 

اعالم نشده است.
مومنی با تاکید براینکه یکی از ضعف های سیستم اجرایی ما 
این است که سرمایه گذاران به شکل مستقل و بدون مراجعه 
به مراجع اطالع رســانی عمل می کنند، تصریح کرد: بعضا 
مشاهده شــده تجار ایرانی نســبت به تعهدات خود پایبند 
نیستند و این موجبات گالیه عراقی ها را فراهم کرده است 

که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند نیستند.
قیمت تمام شــده باال و مســائل بانکی ما را از 

بازارهای قطر دور کرد
وی با اشاره به اینکه اگر سرمایه گذاری ها در هر کشوری از 
را ه های قانونی صورت گیرد با تحوالت مختلف مشکلی برای 
فعال اقتصادی ایجاد نمی شود، گفت: سرمایه گذاری هایی 
که با کیفیت باال و قابل رقابت صــورت گیرد همواره مورد 
توجه دیگر کشورهاســت، اما اگر تولیدی بــدون توجیه و 
درایت سرمایه گذار صورت گیرد در نهایت با شکست مواجه 
می شود.مســئول کمیته توســعه صادرات اتاق بازرگانی 
اصفهان در خصوص اینکه آیا ممکن است با رفع تحریم ها 
قطر، تجار و سرمایه گذاران ایرانی این فرصت به دست آمده 
را از دست دهند، بیان داشــت: قطر یک بازار لوکس است و 
مشکل اساسی ما این است که به دالیل تاثیرات بخش های 
مختلف، قیمت تمام شــده محصوالتمان بســیار باالتر از 
دیگر کشورهاســت؛ همچنین به دلیل برخی مشــکالت و 
روابط بانکی محدود ما هنوز نتوانســته ایــم در بازار رقابت 
 قطر بمانیــم؛ بنابراین باید توانمندی هــای داخلی خود را

 افزایش دهیم.

    ایمنا: مسئول کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه یکی از ضعف های سیستم 
اجرایی ما این است که سرمایه گذاران به شکل مستقل و بدون مراجعه به مراجع اطالع رسانی عمل می کنند، گفت: 
آینده نگری در کشورهای دیگر برای حفظ بازار، آیتمی است که سرمایه گذار و فعال اقتصادی باید مدنظر قرار دهد.

مسئول کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان انتقاد کرد:

پنهان کاری سرمایه گذاران ایرانی دردیگر کشورها
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مدیر خانه ادبیات حوزه هنری خبرداد:

برگزاری شب شعر به ساعت اصفهان 
در آذرماه

مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان، بااشاره به برگزاری نشست های 
تخصصی اظهار داشت: نشســت خانه ادبیات با موضوع »اربعین در 
اصفهان« با حضور استاد شــاه زیدی و عالقه مندان برگزار می شود. 
حسین خالقی پور با اشاره به برگزاری »شب شعر به ساعت اصفهان« 
گفت: شب شعر به ساعت اصفهان آذر ماه برگزار می شود و موضوع 
آن آزاد است؛ اما با توجه به هفته وحدت، ممکن است اشعاری در این 
زمینه نیز خوانده شود. خالقی پور بیان کرد: مجری این شب شعر سعید 
بیابانکی خواهد بود و از گروس عبدالملکیان نیز برای حضور در این 

برنامه دعوت کرده ایم که ممکن است حضور داشته باشد.

دبیر انجمن موزه داران خبرداد:

رایزنی با شهرداری برای احداث 
موزه خط

دبیر انجمن موزه داران اصفهان بااشاره به ایجاد موزه خط اظهار داشت: 
برای احداث موزه خط در اصفهان در حال رایزنی با شهرداری هستیم 
و انجمن موزه داران اصفهان با تمام قوا پیگیر احداث موزه خط است. 
عباس نکویی افزود: این روند در حال پیگیری بود اما  با تغییر شهرداری 
به نتیجه نرسیدیم و منتظر مالقات با شهردار جدید و پیگیری های 
دیگر هستیم تا درخواست خود را بار دیگر اعالم کنیم. وی گفت: بعید 
می دانم امسال این موزه احداث شود؛ ابتدا باید صحبت های مقدماتی 

انجام شود و بعد شرایط را بسنجیم.  

در شهر

بامسئوالن 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان از 
آغاز بازسازی سینما ساحل خبر داد:

پردیس5 میلیاردی 
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با 
بیان اینکه سینما ساحل به شکل پردیس سینمایی 
بازسازی می شود، افزود: این سینما پس از بازسازی 
به چهار سالن نمایش و یک کافه سینما با ظرفیت 
کلی ۹۰۰صندلی و با تمام امکانات ســینماهای 
مدرن و اســتاندارد دنیا مجهز خواهد شــد. سید 
مصطفی حسینی تاکیدکرد: هزینه نهایی بازسازی 
این سینما حدود پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
برآورد شــده و نهادهایی مانند شهرداری و برخی 
شرکت های خصوصی قرار است با موسسه بهمن 
سبز حوزه هنری در بازسازی این سینما مشارکت و 
همیاری کنند. وی ادامه داد: فیلم قهرمانان کوچک 
در سالن نقش جهان، خانه دختر و ۲۱ روز بعد در 
سالن چهلستون پردیس سینمایی چهارباغ اکران 

شده است.

تا 23 آبان؛

نمایشگاه کاریکاتورهای 
مطبوعاتی برپا می شود

مدیرخانــه کاریکاتــور و طنــز حــوزه هنــری 
اظهار داشــت: پنجمیــن نمایشــگاه کارتون و 
کاریکاتورهای مطبوعاتی با 48 اثر در اصفهان در 
گالری نقش خانــه برگزار می شــود.پیام پورفالح 
افزود: این نمایشــگاه همزمان با برپایی نمایشگاه 
مطبوعات تهران بوده و شامل 48 اثر از ۲6 هنرمند 
کارتونیســت و کاریکاتوریســت و مجموعه ای از 
بهترین آثــار مطبوعاتی اعضای خانــه کاریکاتور 
اصفهان اســت.وی بیان کرد: این آثار چاپ شده 
در ماهنامه هــای اصفهان نیمــروز و خط خطی و 
روزنامه هــای اصفهان امروز، قانون، همشــهری، 
بی قانون، نیشــخط در بازه زمانی فروردین ۹5 تا 
فروردین۹6 جمع آوری شــده اســت. مدیر خانه 
کاریکاتــور و طنز حوزه هنری گفــت: این آثار در 
قالب مطبوعاتی براســاس رویدادهای خبری در 
ســه بخش کارتون)موضوعی(، کاریکاتور)چهره( 
و کمیک اســتریپ و در تکنیک های آزاد ازجمله 
دیجیتال، آبرنگ، قلم و مرکب خلق شده اســت. 
پورفالح خاطرنشــان کرد: این نمایشــگاه تا ۲3 
 آبان هر روز از ســاعت ۱7 در گالــری نقش خانه

 برگزار می شود.

اینستاگردی

بازیگر ایرانی اسکار گرفت
مهراب قاسمخانی با انتشــار این عکس نوشت:من اسکار گرفتم، 
باورتون میشــه؟یعنی به جــان خودم اصال فکرشــم نمی کردم 
اینقدر آسون باشه. خریدم، گذاشــتم روی شومینه... ولی حیف 
شــد.پ.ن: اینو دیروز خریدم بعد از اجرای تئاتر بدم به همســر 
جانم، سورپرایزش کنم، ولی روم نشد اون وسط. گفتم میگن چه 

جلفن اینا!

رییس انجمن سینمای جوان اصفهان، درباره ناموفق بودن 
فیلم های کوتاه اصفهان در جشنواره فیلم کوتاه تهران اظهار 
داشت: اصفهان در بخش تجربی ۲ فیلم داشت که یکی از 
آنها محصول سینمای جوان بود، این مسئله طبیعی است 

که شهرستان ها در مراحل نهایی نماینده ای نداشته باشند.
سیدمحمد طباطبایی افزود: بارها به مسئوالن گفته ام که 
رقابتی نابرابر میان فیلم سازان تهرانی و شهرستانی وجود 
دارد، در بخش مسابقه داستانی حدود ۹۰ درصد فیلم ها از 
تهران به مرحله نهایی راه پیدا کرده و حدود ۱۰ الی ۱5درصد 
از شهرستان ها بودند که این درصد نیز تهیه کننده تهرانی 

داشته اند.
تفاوت چشمگیر هزینه فیلم های تهران با 

شهرستان ها
وی خاطرنشان کرد: برخی در مدرسه ملی سینما در تهران 
تحصیل می کنند و هزینه ای به آنها تعلق می گیرد؛ در شهر 
خود فیلمی به نام »حیوان« می سازند و با نام شهر خود به 
جشنواره ها می فرستند و از جشنواره کن تا جشنواره تهران 
جایزه می گیرد؛ در حالی که فیلم سازان در تهران مستقر بوده 
و کار کرده اند. رییس انجمن سینمای جوان اصفهان تصریح 
کرد: رقابت نابرابری میان تهران و شهرستان ها شکل گرفته 
اســت؛  به این دلیل که در تهران همه امکانات برای تولید 
یک فیلم وجود دارد و بهترین تجهیزات روز دنیا، بهترین 
عوامل سینما، بهترین بازیگران و بزرگ ترین تهیه کننده ها 
در تهران حضور دارند. طباطبایی بیان کرد: در جشــنواره 
امسال فیلم هایی شــرکت کردند که از 5۰ تا ۲۰۰ میلیون 
تومان برای تولید یک فیلم کوتاه هزینه شده؛ در صورتی که 
در شهرستان ها فیلم با 5۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان تولید 
می شود. زمانی که با هزینه باال فیلم ساخته می شود به طور 
قطع به مرحله مسابقه راه یافته و جایزه نیز کسب می کند.

وی گفت: شما نمی توانید بنز ۲۰۱7 را با پیکان 48 در کنار 
یکدیگر قرار دهید و درخواست مسابقه داشته باشید. زمانی 
که هزینه فیلم و عوامل آن حرفه ای باشند خروجی ها نیز 
متفاوت است؛ البته استثناهایی نیز وجود دارد. فیلم کوتاه به 
این دلیل که در ایده خالصه می شود، با یک ایده کم هزینه نیز 
در همه دنیا دیده خواهد شد. رییس انجمن سینمای جوان 
اصفهان اظهار داشت: ما نیز به افرادی که در حوزه سینما در 
شهرستان ها فعالیت می کنند، این توصیه را داریم که روی 
ایده ها کار کنند تا فیلم آنها دیده شود. در جشنواره امسال 
نیز چندین فیلم خوب ایده محور حضور داشت که هزینه 
چندانی صرف آن نشده بود. البته این فیلم ها در بخش مسابقه 
بودند اما جایزه ای دریافت نکردند، اگر بنــده داور بودم به 
این گونه فیلم ها توجه بیشتری می کردم.  طباطبایی تصریح 
کرد: در حال حاضر فیلم سازان اصفهان در حال مهاجرت به 
تهران هستند و اگر مسئوالن می خواهند فیلم سازان مستعد 
اصفهانی مهاجرت نکنند باید از آنها حمایت شود، از ابتدای 
سال تا کنون حدود 8 نفر از فیلم ســازان ما به منظور کار 

حرفه ای در حوزه فیلم کوتاه به تهران مهاجرت کرده اند.
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رییس انجمن سینمای جوان اصفهان بیان کرد: دلیل مهاجرت فیلم سازان این است که هیچ آینده ای در شهرستان ها برای فیلم سازی 
حرفه ای نمی توان متصور شد و تنها شهری که تولید در آن به صورت حرفه ای وجود دارد، پایتخت است و به نوعی تهران به هالیوود ایران 

تبدیل شده. بیش از ۹۰ درصد بودجه سینمای کشور در تهران هزینه می شود و شهرهای دیگر جایگاهی ندارند.
فیلم کوتاه؛ در حال پیشروی به سمت فیلم های آپارتمانی و کابینتی

وی گفت: این اتفاق سبب شده تا با تعداد بسیاری از فیلم های آپارتمانی و کابینتی مواجه باشیم و فیلم هایی که رنگ و نشان اقوام، فرهنگ ها و 
آداب و رسوم مختلف کشور را به تصویر می کشند، کاهش یابد و اغلب فیلم ها حول محور شهرنشینی و زندگی مرفه و متوسط شهری بچرخد 

که این مسئله ضربه ای است به بدنه فیلم کوتاه در کشور.
طباطبایی اظهار داشت: البته جشنواره فیلم کوتاه تهران یکی از جشنواره های معتبر در سطح دنیاست و دوستان در تهران به این مسئله 
اعتقاد دارند که فیلم ها باید در سطح جهانی ساخته شده و فیلم های حرفه ای تری تولید شود. برنامه ریزان سینما در سطح کالن باید توجه 
ویژه تری نسبت به شهرستان ها داشته باشند تا شهرستان ها هم بتوانند به سهم خود برسند و رنگین کمان فرهنگی که در کشور دیده 
می شود را پررنگ تر کنند. وی افزود: اصفهان می تواند قطب دوم فیلم سازی ایران شود؛ به شرط اینکه نهادهای بزرگی که می توانند حمایت 
کنند، در صحنه حضور یابند تا فیلم سازان اصفهان رشد کنند. نهادهای بخش خصوصی، کارخانه های بزرگ اصفهان مانند فوالد و ذوب آهن 

می توانند بخشی از بودجه های فرهنگی خود را به حوزه فیلم سازی تزریق کنند تا آینده فیلم کوتاه اصفهان بسیار خوب و ثمربخش باشد.

تحدید حدود اختصاصی
8/4 چون تحدید حدود ششدانگ پالک شــماره  5768 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسن آقابابائی خوراسگانی فرزند حسین و غیره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/9/4 ساعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:23221 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/112 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک شماره  10409/241 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام وراث مرحومه ربابه خانم 
نقش فرزند محمد علی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 ساعت 9 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:24135 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/113 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک شماره  10409/266 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام وراث مرحومه ربابه خانم 
نقش فرزند محمد علی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/09/07 ساعت 9 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید.  م الف:24136 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/46 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4695/6 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ســکینه خاتون لطیفی فرزند حســن در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره 
139660302027000712-96/1/23 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در روز یک شنبه مورخ 1396/9/5 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:23848 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/45 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4695/5 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علی زمانیان خوراســگانی فرزند رضا در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره 
139560302027015693-95/11/25 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1396/9/5 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تســلیم نماید.  م الف:23847 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/233 شــماره صادره: 1396/42/420806– 96/7/10 نظر به ششدانگ  پالک 
ثبتی شــماره 4999/23890 واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره دفتر الکترونیکی 
139620302024010006 به موجب ســند تفکیک و تقسیم شماره 40505 مورخ 
1396/04/13 دفترخانه 136 اصفهان به نام حســین وکیلی تحت شــماره چاپی 
برگی 240379 الف 95 ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت،  سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده 139621702024024929 مورخ 1396/06/20 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 7721 مورخ 
1396/06/20 به گواهی دفترخانه 281 اصفهان رســیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت بی اطالعی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنی 
ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 23898 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )233 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/232 شــماره صادره: 1396/42/418238– 96/7/1 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ آپارتمان پالک ثبتی شــماره 23889 فرعــی از  4999 اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان ذیل دفتر امــالک الکترونیکی 139620302024010005 تحت 
شماره چاپی مسلسل برگی 240378 الف 95  طبق تفکیک و تقسیم شماره 40505 

مــورخ 1396/04/13 دفترخانه 136 اصفهــان به نام آقای حســین وکیلی ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است،  ســپس مالک با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
13964202751465589 مورخ 1396/06/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 126396 مورخ 1396/06/27 به گواهی دفترخانه 133 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت بی اطالعی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 23897 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )241 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/237 چون نسرین عیســی پور معرف فرزند عبدالکاظم با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 111 اصفهان رسیده 
مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک 6516/7 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق گواهی دفتر امالک و طبق دفتــر الکترونیک 139620302027006687 
سابقه ثبت و صدور سند به شــماره 250964 به نام نامبرده داشته و طی سند رهنی 
38250 مورخ 1396/7/10 دفترخانه 111 اصفهان به نفع ولی ا... ذکاوتمند جزی در 
رهن قرار گرفته و سابقه بازداشت ندارد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است و  تقاضای صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 
24672 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )217 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610103634102457 شــماره پرونــده:  /240
9609983634600633 شماره بایگانی شــعبه: 960759 نظر به اینکه در پرونده 
کالســه 960759 آقای مصطفی صمدی متهم می باشد به تهدید موضوع شکایت 
آقای صفرعلی محمدی لذا وقت رسیدگی برای مورخ 1396/09/18 ساعت 8 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی 
به نامبــرده ابالغ می نماید کــه در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردیده 
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده 
محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:5530 شعبه 

104 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر  )103 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/243 آقای رحمت الــه کیانی خوزانی بــا وکالت آقاب عبــاس مهرابی خوزانی 
دارای شناســنامه شماره 11068 به شــرح دادخواست به کالســه  643/96 از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
پرویز کیانی خوزانی به شناســنامه 12/60 در تاریــخ 1375/1/29 اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عزت 

مســعودیان خوزانی فرزنــد عباســعلی ،ش.ش 129 )همســر( 2- مجتبی کیانی 
خوزانی فرزند پرویــز، ش.ش 12652 )فرزنــد( 3- مهرداد کیانــی خوزانی فرزند 
پرویــز ،ش.ش 14012 )فرزند( 4- مهــدی کیانی خوزانی فرزنــد پرویز ،ش.ش 
11928 )فرزند( 5- کرامــت کیانی خوزانی فرزند پرویــز ،ش.ش 12084 )فرزند( 
 6- رحمت اله کیانی خوزانی فرزند پرویــز، ش.ش 11068 )فرزند( و الغیر. اینک

 بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نــزد او 
باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظــرف یک مــاه به شــورا تقدیــم دارد 
و اال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 5524 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل 
 اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر )مجتمــع شــماره یــک( )175 کلمــه، 

2 کادر(
ابالغ رای

8/244  دادنامه: 843 به تاریخ 96/7/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه شورای حل 
اختالف خمینی شهر به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 
606/96 ح 4 از دفتر واصل و تحت نظر است. شورا با توجه به محتویات پرونده ضمن 
اعالم ختم رسیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.  خواهان: عباس 
نادری خوزانی به نشانی خمینی شهر خ 17 شهریور  جنب مسجد صاحب الزمان )عج( 
با وکالت عباس مهرابی به نشانی اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع 
باران ط 3 واحد 15، خوانده: بختیار داوودی به نشــانی مجهول المکان، رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای عباس نادری با وکالت عباس مهرابی 
به طرفیت بختیار داوودی به خواســته تقاضای مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال 
وجه نقد بابت یک فقره سفته به شماره 614793/ ســری و /1( به انضمام خسارات 
تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شورا با بررســی مجموع اوراق ومحتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق سفته از توجه به وجود اصل سفته در 
ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده و 
دلیلی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته 
مســتنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 
519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شــصت میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 96/6/4 لغایت 
اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار 
ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه وکالت در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ 
 ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 5522 شعبه 
12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )337 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/249 در خصوص پرونده کالسه 960110 خواهان حمید محمدی دادخواستی مبنی 
بر )نسخه ثانی پیوست( مطالبه به طرفیت ایرج تجلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
مورخ 96/9/11 ســاعت 14 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در زندان مرکزی شعبه 43 مراجعه و نسخه ثانی داخواست و ضمائم را اخذ 
نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. طی فیش بانکی به شماره 189049 مبلغ 120/000 جهت نشر آگهی واریز 
شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماه 73 آیین دادرسی مدنی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم 

نمایید. م الف: 23480 شعبه 43 شورای حل اختالف اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
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علمپژوهی

وزارت ارتباطات، به دنبال رشد 
پیام رسان های ایرانی است

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، با انتشــار توئیتی در 
صفحه شخصی خود در شــبکه اجتماعی توئیتر، گفت: براساس 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه های پیام رسان موبایلی 
که در کشور فعال هستند، مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: رفع موانع رشــد این صنعت، در دستور کار قرار 
گرفته است.

سیاست دولت در حمایت از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
داخلی و نداشتن سهمی از بازار کشــور، با وجود اشباع بازار به 
دست شبکه های موبایلی خارجی، مورد انتقاد کارشناسان است.

خطر هدست های واقعیت مجازی 
برای کودکان

دانشمندان دانشگاه لیدز واقع در انگلیس اعالم کرده اند تا زمانی 
که تغییراتی در عملکرد هدست های واقعیت مجازی )VR( ایجاد 
نشود، استفاده مداوم از این دستگاه ها آسیب جدی به چشم افراد 

و به ویژه کودکان وارد می کند.
تیم پژوهشی دانشــگاه لیدز برای انجام این تحقیق، ۲۰ کودک 
در فاصله سنی بین ۸ تا ۲۰ سال را بعد از آنکه یک بازی واقعیت 
مجازی ۲۰ دقیقــه ای را تجربه کردند، مورد بررســی قرار داد. 
نتایج این تحقیق شواهدی دال بر بروز آسیب فیزیکی جدی به 
سیستم بصری آنان را نشان نداد؛ اما بعضی از این کودکان برای 
مدت کوتاهی در شناسایی فواصل دچار اختالل شدند که به نظر 
می رسد در صورت استفاده دائمی از این تکنولوژی، در دراز مدت 

آسیب های فیزیولوژیکی جدی تری در انتظارشان باشد.

آیفون 10، نیامده تمام شد!
باالخره پس از هفته ها انتظار، امکان پیش خرید آیفون1۰ فراهم 
شد، ولی تنها ســاعاتی پس از شــروع فروش این اسمارت فون، 
موجودی آن به پایان رســید. بــه دنبال اســتقبال خریداران، 
 اپل اعالم کرد کــه میزان پیــش خریدها فراتر از انتظارشــان 

بوده است.
گفتنی اســت در روزهای اخیر خبرهای بســیاری درخصوص 
تولیدات آیفون1۰ و نیز عرضه محدود آن در ابتدای سال جاری 
شــنیده بودیم؛ اخیرا بلومبرگ گزارش کرد کــه اپل به منظور 
افزایش ســرعت تولید، کیفیت ماژول های Face ID را کاهش 

داده است؛ البته کمی بعد این موضوع تکذیب شد.
الزم به ذکر اســت آیفون X از 1۲ آبان ماه، در فروشگاه های اپل 
در سراسر جهان، از ســاعت ۸ صبح به وقت محلی، آماده فروش 
خواهد بود. قیمت این تلفن هوشمند نیز برای نسخه های با 64 و 
۲56 گیگابایت حافظه داخلی، به ترتیب 999 و 1149 دالر درنظر 
گرفته شده است. البته مشخص نیست که آیا پرچمدار جدید در 
فروشگاه ها هم با مشکل عرضه محدود مواجه خواهد شد یا خیر. 

برای فهمیدن این موضوع باید تا جمعه آتی صبر کنیم.

 چه کسانی کمتر عمر 
می کنند؟

طبق یافته های جدید مشخص شده است که افراد 
مبتال به افســردگی زودتر از آنچــه گمان می رود 
می میرند و این الگویی است که در سال های اخیر 
بین زنان شــدیدتر بوده. در ایــن مطالعه هزاران 
بزرگسال کانادایی بین سال های 195۲ تا ۲۰11 
بررسی شدند. در مجموع مشخص شد افراد مبتال به 
افسردگی بیش از افراد فاقد این اختالل رفتاری، در 
معرض مرگ زودهنگام بودند. در دهه 199۰، این 
رابطه فقط در بین زنان مشاهده می شد؛ اما تا پایان 
مطالعه، افسردگی در طول عمر زنان و مردان به یک 
اندازه تاثیر گذاشته بود. استفن گیلمن، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »مطالعات زیادی 
نشان داده اند که افراد مبتال به افسردگی در معرض 
ریســک باالی بیماری قلبی و ســکته هستند.« 
محققان بعد از بررســی وضعیت شرکت کنندگان 
دریافتند افراد مبتال به افسردگی طول عمر کوتاه 
تری دارند و یکی از علــل آن را این گونه عنوان می 
کنند که با بروز افسردگی، فرد انرژی و انگیزه اش 
را از دست می دهد؛ از این رو درمعرض بسیاری از 
مشکالت سالمت قرار می گیرد که بر طول عمر وی 

تاثیر دارد.

روبات ها تا 30 سال آینده 
باهوش تر از انسان می شوند

غول فناوری »ســافت بنک« پیش بینی کرده است 
که روبات ها تا 3۰ سال آینده از انسان ها ۲۰۰ برابر 
باهوش تر خواهند شــد. موگل ماسایوشــی سان، 
میلیاردر 6۰ ســاله حوزه فناوری، اعالم کرد که تا 
سال ۲۰47 آی کیوی هوش مصنوعی به 1۰ هزار 
خواهد رسید؛ این در حالی است که متوسط آی کیو 
یا ضریب هوشــی انســان 1۰۰ و ضریب هوشی 
یک فرد نخبه 14۰ اســت. گفتنی است که روبات 
 )Peper( »انســان نمای مدرن مثل روبات »فلفل
شرکت ســافت بنک، به راحتی می تواند با فناوری 
تشخیص حالت چهره و تن صدا، احساسات انسان ها 
را بفهمد. اما ماسایوشــی سان می گوید: »3۰ سال 
دیگر مردم به قابلیت های ســایبورگ های امروزی 
خواهند خندید. به گفته ماسایوشی سان، هم اکنون 
برخــی روبات ها در بعضــی حوزه ها از انســان ها 
باهوش ترند؛ اما تا 3۰ ســال آینده، بیشــتر آنها از 
هوش انسان سبقت خواهند گرفت و یک میلیون 

برابر باهوش تر از وضعیت کنونی شان خواهند شد.

کاربرانی که قصد خرید گوشی 
هوشمند را دارند، معموال در بین 

برندهای مختلف و مدل های متعدد دچار 
سردرگمی می شوند؛ در حالی که اگر به صورت 

تخصصی و در عین حال به زبان ساده گوشی ها با هم مقایسه 
شود، نتیجه و انتخاب بهتری در انتظار ما خواهد بود.

از آنجا که معموال یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب 
یک گوشی هوشمند، رده قیمتی آن است، ما قصد داریم 
گوشی های پرطرفدار و جدید رده های مختلف قیمتی را 
به صورت تخصصی با هم مقایسه کنیم تا کاربران به راحتی 

بتوانند بر اساس سلیقه خود بهترین گوشی را انتخاب کنند.
در این گزارش قصد داریم 4 گوشی پرطرفدار زیر ۸۰۰ هزار 

تومان موجود در بازار کشور را باهم مقایسه کنیم.
صفحهنمایش

هواوی و سامسونگ ازنظر صفحه نمایش، هر دو رتبه اول را 
کسب می کنند و ال جی با کیفیت تصویر پایین تر در رتبه 
بعدی قرار می گیرد. محصول نوکیا هم با صفحه نمایش 
کوچک تر و کیفیت نمایشگر اچ دی، در رتبه آخر قرار می گیرد. 
البته کوچک تر بودن صفحه نمایش را نمی توان ضعف به 
حساب آورد؛ چراکه می تواند خوش دست تر باشد، اما کیفیت 
نمایش ال جی و نوکیا، پایین تر از محصول سامسونگ و 

هواوی است.
پردازندهورم

در قسمت پردازنده و رم، هواوی با اختالف در صدر قرار 
می گیرد و به ترتیب محصول سامسونگ، ال جی و نوکیا با 

اندکی تفاوت در رتبه های 
بعدی قرار می گیرند.

و اصلی دوربین
سلفی

هواوی با استفاده از دوربین 
دوگانه، می تواند رتبه اول 
این بخش را کسب کند؛ اما 
بر اساس تجربه کاربران، 
دلیل  به  دوم  دوربین 
۲ مگاپیکسل  اینکه تنها 
در  چندانی  تاثیر  است 
باال رفتن کیفیت عکس 
ندارد و تنها افکت بوکه 

کند. ایجاد  می تواند  را 
دوربین های اصلی سه محصول دیگر 

تولید سامسونگ، ال جی و نوکیا کامال شبیه هم هستند.
دوربین های سلفی هواوی، سامسونگ و نوکیا، هر سه ۸ 
مگاپیکسل با توانایی ضبط فیلم فول اچ دی است؛ اما محصول 

ال جی از دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی استفاده کرده است.
سیستمعامل،باتریوسیمکارتوشبکههای

ارتباطی
در بخش سیستم عامل، نوکیا5 وضعیت بهتری دارد و اکنون از 
اندروید 7.1.1 بهره می برد و ارتقا به اندروید ۸ برای آن قطعی 
شده است. محصول ال جی به طور پیش فرض از اندروید 7 
پشتیبانی می کند؛ اما سامسونگ و هواوی از روز اول امکان 
ارتقا به اندروید 7 را دارند.برخی از خبرها حاکی از آن است که 
برای محصول هواوی هم احتماال اندروید ۸ ارائه خواهد شد. از 
نظر قدرت باتری باید گفت محصول ال جی شاهکار است و با 
45۰۰ میل آمپر ساعت، مدت بسیار زیادی می تواند گوشی را 
روشن نگه دارد. پس از ال جی، هواوی و سامسونگ با اختالف 
کمی نسبت به هم در رتبه بعدی قرار می گیرند و در آخر نوکیا 

5 قرار دارد.

در  مهم:  نکته
میزان کارکرد باتری، نسخه 
سیستم عامل و رابط کاربری 
مخصوص هر شرکت نیز بسیار تاثیرگذار 
است؛ زیرا هرچه سریع تر و روان تر باشد، باتری کمتری 
مصرف می کند. از نظر تعداد سیم کارت و شبکه های ارتباطی، 
هر چهار محصول از دو سیم کارت و هر سه نسل ارتباطی 
4G.3G.2G پشتیبانی می کنند و سرعت شبکه نسل چهارم 

یا LTE آنها نیز Mbps 5۰/15۰ Cat4 است.
سنسورهاوسایرویژگیهایخاص

در بین این چهار گوشی تنها محصول ال جی از حسگر اثر 
انگشت پشتیبانی نمی کند؛ البته در کنار این ضعف، فقط این 
گوشی است که درمیان این چهار محصول، از فناوری شارژ 

سریع استفاده می کند.
 در بخش ویژگی خاص، دو گوشی ال جی و نوکیا از فناوری 
OTG پشتیبانی می کنند )گفته می شود محصول هواوی هم 

از آن پشتیبانی می کند(.
Corning Go�  ویژگی خاص دیگر محافظ صفحه نمایش

 rilla Glass است که در محصول نوکیا و سامسونگ وجود 
دارد.

Honor6xقیمت،رنگوتاریخعرضههواوی
،GalaxyJ7Prime2016،سامسونگ
،2Xpowerالجی

نوکیا5
از  یکی  به  آخر  در 
مهم ترین بخش ها یعنی 

قیمت می رسیم.
به  توجه  با  درنتیجه   
ویژگی های  قیمت، 
مختلف این چهارگوشی 
که برای شما مهم است را 
بررسی کنید تا بهترین 
انتخاب را داشته باشید.

فناورانهویژه

مقایسه پرطرفدارترین گوشی های زیر 800 هزارتومان
،GalaxyJ7Prime2016،سامسونگHonor6xباشگاهخبرنگاران:4گوشیپرطرفدارهواوی
الجی2Xpowerونوکیا5رامقایسهکردهایمکهمیتواندبهکاربراندرخریدگوشیهوشمندکمککند.

ابالغ وقت رسیدگی
8/245 مرجــع رســیدگی: شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــاف 
خمینی شــهر به نشــانی خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  
مجتمع شــوراهای حــل اختــاف اصفهــان، کاســه پرونــده 1527/96 حل 
4 ، وقت رســیدگی ســاعت 10/30 صبح روز چهارشــنبه مورخــه 1396/10/20، 
 مشــخصات خواهــان: حســن آذربایجانی فرزنــد اکبر به نشــانی خمینی شــهر 
خ شریعتی شمالی کوچه 136 ســاختمان اول، خوانده:فرهاد آذری فرزند محمد علی،  
خواســته و بهای آن: محکومیت خوانده به مبلغ 57/000/000 ریال هزینه دادرسی 
– تاخیر تادیه- تامین خواســته، دالیل خواهان: فتوکپی مصــدق چک- گواهینامه 
عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعام و تقاضای اباغ 
دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خاصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5517 شــعبه 
چهارم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/38 کاسه پرونده : 960456 مرجع رسیدگی شعبه 31 شورای حل اختاف اصفهان، 
شماره دادنامه: 9609986796101118-96/5/23 خواهان: محسن صالحی به نشانی 
اصفهان خ گلزار نبش کوی 53، خواندگان: 1- علی کهریزی به نشانی مجهول المکان 
2- محمد علی شاهکرم به نشــانی اصفهان خ احمدآباد گلزار شمالی نبش کوی 53، 
خواســته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ یکصد و شصت و شش میلیون و نه صد هزار 
ریال، به تاریخ 96/7/5 شعبه 31 شورای حل اختاف به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 
است پرونده کاسه 960456 مفتوح و تحت نظر می باشد با ماحظه اوراق و محتویات 
پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح  آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: در خصوص دعوی محسن صالحی به طرفیت 1 – علی کهریزی 2- محمد 
علی شاهکرم به خواسته مطالبه مبلغ 166/900/000 ریال بابت یک فقره چک / سفته 
به شماره 958126 بانک ملی مورخ 93/6/22 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه اولی بعنوان صادرکننده و ثانوی به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست، شورا 
با بررسی اوراق پرونده و اســتماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی 
مطروحه دفاعی نداشته اند دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198، 522، 515، 
519 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت و رای وحدت رویه 
شماره 526-1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 
نامبردگان به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و شــش میلیون و نه صد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سیصد و ده هزار و ششصد و بیســت و پنج تومان هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک 93/6/22 در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
دادگستری اصفهان می باشد.  م الف:22854 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختاف اصفهان )318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

8/248 بدینوسیله به آقاي غامحسین حبیبي فرزند نادر فعًا مجهول المکان اباغ مي 
گرددکه خواهان آقاي حسن رضائي درزي فرزند منوچهربه نشاني شهرضا خ پاسداران 
فرعي 32 قسمت دوم ) فرهنگیان ( پ 30  دادخواســتي به خواسته استردادپاك به 
این شورا تسلیم که بکاسه 96 / 581 ش 2 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روزدوشنبه 
مورخ 6 / 9 / 96  ساعت 15 / 3 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و 
به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي 
مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختاف شماره 
دوحقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعام 

وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلســه رســیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختاف 
شــماره دو حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 663 رئیس دبیرخانه شوراي حل 

اختاف شماره دو حقوقي شهرضا  )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

8/247 بدینوسیله به آقاي احمدسعیدنیا فرزند حسین فعًا مجهول المکان اباغ مي 
گرددکه خواهان آقاي محمد آفرین فرزند وفا به نشاني شهرضاخ امیرکبیر فرعي 21 
پ 8 دادخواستي به خواسته مطالبه وجه بابت خریداجناس بصورت تدلیس به این شورا 
تسلیم  که  بکاسه 96 / 767 ش6 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ  28 
/ 9 / 96  ساعت 6 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختاف شماره 6 حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده 
روزخواهدبود. م الف:  662 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختاف شماره 6 حقوقي 

شهرضا )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/273 در خصوص پرونده کاسه 960672 خواهان رضا رنج بخش دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سید جمال موسوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/9/22  ساعت 9/30 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 ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکا شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23985 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
تجدیدنظرخواهی

8/274 شماره دادنامه: 9609976837101160 شماره پرونده: 9609986837100463 
شماره بایگانی شعبه: 960510 خواهان: آقای علی طحانی اردستانی فرزند محمود با 
وکالت آقای حامد زارعی زیاری فرزند حشمت به نشانی اصفهان خیابان شهید نیکبخت 
غربی جنب دادگستری کوچه شهید صادقی بن بست اول پاك 5، طبقه اول واحد 4 
دفتر وکالت، خواندگان: 1- دادســتان محترم اصفهان به نشانی اصفهان خ نیکبخت 
دادگستری اصفهان، 2- آقای محمود طحانی اردســتانی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: درخواست صدور حکم رشد، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و با اعام ختم رســیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی طحانی اردستانی فرزند محمود به 
طرفیت دادستان عمومی اصفهان و آقای محمود طحانی اردستانی به خواسته صدور 
حکم رشد با توجه به سن خواهان و اختیار انجام شــده از وی و نظر به پزشکی قانونی 
 اصفهان خواهان به حد رشــد عقلی الزم جهت دخالت در امور قانونی و مالی خویش
 نرسیده است لهذا دادگاه با نظر موافق مشــاور محترم قضایی ومستنداً به ماك مواد 
1208 و1210 قانون مدنی حکم بر بطان دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره 
ظرف بیســت روز پس ازاباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان اســت. تجدید نظر خواه: علی طحانی اردستانی فرزند محمود شغل محصل 
به نشانی اســتان اصفهان شــهر اصفهان خ توحید میانی مهرداد شرقی کوچه شهید 
شهریاری بن بســت ایزد پ 131، تجدید نظر خوانده: دادســتان محترم اصفهان به 
نشــانی اصفهان- خ نیکبخت – دادگســتری اصفهان و محمود طحانی اردستانی 
شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان، خواســته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 
 شــماره 9609976837101160 مبنی بر حکم محکومیت نســبت به درخواســت
 صدور حکم رشد، شــعبه صادرکننده: شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
) مجتمع شــهید قدوســی(، دالیــل ومنضمــات: 1- شــماره پرونده اســتنادی: 
9609986837100463 ، 2- دادنامــه بــدوی شــماره 9609976837101160 

مورخ 1396/06/0/12 ، 3- الیحه خواهان به شــماره مــورخ 4- کارنامه تحصیلی 
95-96 به شــماره مورخ 5- گواهی امداد موبایل به شماره مورخ.  م الف:23915 
 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شــهید قدوسی( )327 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350708089 اباغنامــه:  شــماره   8 /90
9509980350700726 شماره بایگانی شعبه: 950836  خواهانها عباس وطن خواهان 
و مصطفی اسماعیلی و باقر ترکمانی واصغر آشوری و رمضان اخاقی و حسین علیزاده 
و علی اسماعیلی و محمد حسین اسماعیلی و امین اله منتظری و مجتبی مظاهری با 
وکالت عطااله افشاری  دادخواستی به خواندگان سازمان جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی 
و همایون هاشمی و مهرداد هاشمی و فریبا هاشمی و بتول گلبان و سید محمود هاشمیان 
و شهریار دادخواه و ناصر دادخواه و منوچهر دادخواه و نسرین دادخواه و منصور دادخواه  
به خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311  ارجاع و به کاسه 950836  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/9/23 و 
ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست 
خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:23920 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)232 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106837107409 اباغنامــه:  شــماره   8 /91
9609986837100851 شــماره بایگانی شــعبه: 960920 خواهــان خانم لطیفه 
حیــدری فرزند ســخی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده  آقای علــی عطائی 
فرزنــد صونی عیــوض به خواســته اثبــات زوجیت به درخواســت زوجــه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 11 
 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی( واقــع در اصفهان- 
خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوسی- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کاسه 9609986837100851 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/09/22 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده آقای علی عطائی فرزند صونی عیوض و درخواست خواهان  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:23916 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتع شهید قدوسی( 

)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836206425 اباغنامــه:  شــماره   8 /92
9609986836200613 شماره بایگانی شعبه: 960696 خواهان نفیسه تراب آذری 
به طرفیت خوانده ســعید جبارپور علمداری به خواســته طاق به درخواست زوجه به 
شــماره بایگانی 960696 خ 2 دادخواســتی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که وقت رسیدگی 96/9/28 ســاعت 9/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقای ســعید جبارپور علمداری و درخواســت خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
 پس از نشــر آگهی و اطاع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه نمایــد. )آدرس: اصفهان- 

خ میرفندرســکی خ میر- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوســی- طبقه 4 اتاق 402(. م الف:23911 شــعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836206421 اباغنامــه:  شــماره   8 /93
9609986836200380 شــماره بایگانــی شــعبه: 960433 خواهــان الناز اورك 
شــیرانی فرزند علی به طرفیــت خوانده محمد حســینی فرزند محمود به خواســته 
طاق به درخواســت زوجه به شــماره بایگانــی 960433 خ 2 دادخواســتی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که وقت رسیدگی 96/9/26 ساعت 
30/ 11 جهت اســتماع شهادت شــهود تعیین شده اســت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقای محمد حســینی و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــاب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی 
 و اطاع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه نمایــد. )آدرس: اصفهان- خ میرفندرســکی 
خ میر- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 4 اتاق 
402(. م الف:23910 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( )145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610106794401205 شــماره پرونــده:  8 شــماره اباغنامــه:  /100
9609986794400680 شــماره بایگانی شــعبه: 960681  خواهان آقای علیرضا 
حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رســول میرزایی فرزند محمد به خواسته 
الزام به انتقال سند مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکا 
مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609986794400680 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/09/28 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:23994 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/279 مرجع رســیدگی: شــعبه 4 حقوقی شــورای حل اختاف خمینی شــهر به 
نشــانی خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختــاف اصفهــان، کاســه پرونــده 1301/96 حــل 4 ، وقت رســیدگی 
ســاعت 11/30 صبح روز چهارشــنبه مورخــه 1396/9/8، مشــخصات خواهان: 
ناصــر هدایــت نــژاد فرزند جعفــر بــه وکالت ســید محســن بنی هاشــمی به 
 نشانی خمینی شــهر خ شــریعتی شــمالی نرســیده به ســه راه معلم کوچه 136 
پ 2 ط 3، مشخصات خوانده:محمد توانایی،  خواسته و بهای آن:  تقاضای مطالبه 1 فقره 
چک شماره )932004/447596( بانک رفاه مبلغ 73/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: 1- فتوکپی مصدق چک 2- فتوکپی 
مصدق گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعام و 
تقاضای اباغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خاصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5534 
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)220 کلمه، 2 کادر(
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استاندار اصفهان، رحلت آیت ا... 
خوانساری را تسلیت گفت

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان روز گذشته 
با ارســال پیامی رحلت عالم عالی قدر آیت ا... خوانسار

حاج شیخ غالمعلی حاج شریفی خوانساری را به روحانیت معظم، 
مردم متدین اســتان اصفهان و به ویژه اهالی شریف و عالم پرور 

خوانسار تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:

»حضرت آیت ا... حاج شــیخ محمدرضا حاج شریفی خوانساری، 
خبر رحلت عالم عالی قدر آیت ا... حاج شیخ غالمعلی حاج شریفی 
خوانساری، ابوی گران قدر موجب تاسف و تالم شدید گردید. ایشان 
فردی دین پژوه، والیتمدار و خدوم نسبت به دین اسالم و مکتب 
اهل بیت )ع( و منادی اخالق و تقوا بود و طالب زیادی در محضر 

ایشان کسب علم و فیض نمودند.
این جانب ارتحال ابوی بزرگوارتان را بــه روحانیت معظم، مردم 
متدین استان اصفهان به ویژه اهالی شریف و عالم پرور خوانسار و 
بیت مکرم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن 
عالم ربانی رضوان و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل 
مسئلت دارم«. آیت ا... شیخ غالمعلی حاج شریفی خوانساری، از 
ذخایر و مفاخر علوم اسالمی و عرفانی که دوران حیات طیبه آن 
عارف وارسته در احیا و ترویج علوم دینی و فقهی اهل بیت عصمت 
و طهارت صلوات ا... علیهم اجمعین سپری شد، سحرگاه دوشنبه 

دار فانی را وداع گفت.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز خبرداد:

آغاز برداشت ذرت علوفه ای  
مدیر جهاد کشاورزی نطنز اظهار کرد: عملیات  برداشــت ذرت علوفــه ای برای اســتفاده در نطنز
دامداری ها در سطح ۳۷۰ هکتار از مزارع ذرت  بادرود آغاز شده است.

عبدالرضا مهدی بادی تصریح کرد: رقم دیر رس ۷۰۴ ایرانی در مزارع 
کشاورزی بادرود کشت شده است و برداشت به صورت مکانیزه و با 
دستگاه چاپر انجام می شود.وی گفت: پیش بینی می شود در هر هکتار 
بیش از ۶۰ تن محصول برداشت شود که بدین ترتیب بالغ بر ۲۲ هزار 

تن ذرت علوفه ای در این مزارع برداشت خواهد شد.

مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه عمران گلپایگان 
خبرداد:

 مشارکت 4درصدی مردم 
در شرکت تعاونی  توسعه عمران

مدیر عامل شــرکت تعاونی توســعه عمران  گلپایگان گفت: از شرایط تاسیس شرکت تعاونی  گلپایگان
توسعه عمران، عضویت نیم درصدی مردم شهرستان است. مجتبی 
صفایی گفت: اکنون ۲ هزار و ۸۹۰ نفر عضو شرکت هستند که نشان 
از مشارکت ۴درصدی مردم در تشکیل این شرکت دارد.وی با اشاره 
به اینکه سرمایه نخست شرکت ۳۵میلیارد ریال بود اما اکنون ارزش  
سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است، بیان داشت: نخستین پروژه، 
ایجاد مجموعه تفریحی گردشگری در مجاورت سد کوچری در ۲ سال 
گذشته است.صفایی افزود: این پروژه از لحاظ مطالعات امکان سنجی، 
توجیه فنی اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی، هیچ مشکلی 
نداشته و با پیشرفت پایانی کار همراه است. وی بیان داشت: یکی از 
مهم ترین فاکتورهای این پروژه، رفع آلودگی آب سد کوچری است؛ 
زیرا آب این سد شرب اســت و به تایید ســازمان محیط زیست و 
سیستم های دفع فاضالب و دفع پسماند نیاز بود که مورد موافقت 
سازمان محیط زیست قرار گرفت. مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه 
عمران شهرستان گلپایگان تاکید کرد: مردم باید با سرمایه شخصی، 
یک منطقه گردشگری در مجاورت سد ایجاد کنند که هم از لحاظ 

توسعه اقتصادی و هم اشتغال برای شهرستان مفید خواهد بود.

فرمانده گروه 55 توپخانه ارتش جمهوری اسالمی ایران:

حضور شهدا، تلنگری برای همه 
ماست

فرمانده گــروه ۵۵ توپخانــه ارتش جمهوری  اسالمی ایران با اشاره به بازگشت شهید محمدآقا خمینی شهر
جهانگیری از شهدای ارتش پس از گذشت ۳۰سال به آغوش خانواده، 
گفت: حضور شهدا برای ما پیام های بسیاری دارد و تلنگری را به همه 
وارد می کند که چگونه از جان شیرین خود گذشته و خون خود را در 
چه مسیری اهدا کردند. در وصیت نامه این شهدا بیشتر متوجه می 
شویم که ما را به پشــتیبانی والیت فقیه بودن و در مسیر سرخ امام 
حسین)ع( حرکت کردن سفارش کرده اند و خداوند باید به همه ما 
توفیق دهد تا بتوانیم در مسیر ســرخ اباعبدا... الحسین )ع( که راه 
رستگاری و قرب خداست، قدم برداریم و پاسدار خون شهدای بزرگوار 
از جمله شهید محمدآقا جهانگیری باشیم. امیر سرتیپ دوم ستاد 
حسن شهرکی، با ابراز تبریک و تسلیت به مردم خمینی شهر و خانواده 
شهید جهانگیری، اظهار کرد: افتخار بزرگی است که نصیب ما شده تا 
به عنوان یکی از یگان های ارتش جمهوری اسالمی ایران در مراسم 
تشییع، خاکسپاری و یادبود شهید واالمقام حضور فعال داشته باشیم 
و بتوانیم به عنوان سرباز امام زمان )عج( در بزرگداشت خون شهدا 

انجام وظیفه کنیم.

چهره ها

بامسئوالن

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرضا خبرداد:

چاپ اطلس فرهنگی 
شهرضا تا پایان سال جاری

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد  اسالمی شهرســتان شهرضا شهرضا
اظهارکرد: هر اندازه مردم یک جامعه دسترســی 
بیشتری به کتاب و منابع مطالعاتی مکتوب داشته 
باشند و در مقابل ســرانه مطالعه هم در آن جامعه 
بیشتر باشــد به همان اندازه پیشــرفت و توسعه 
همه جانبه و بیشتری در آن جامعه ایجاد خواهد شد. 
محمد علــی جعفری با اشــاره به اجــرای طرح 
»مروجان کتاب« بیان کرد: این طرح از بخش های 
جنبی طرح پایتخت کتاب ایران اســت که شامل 
معرفی و تقدیر از افرادی است که به نوعی در ترویج 

فرهنگ کتابخوانی نقش دارند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان کرد: 
یکی از امتیازات شهرستان ها در طرح انتخاب شهر 
ملی کتاب، وجود انتشاراتی است که در همین راستا 
نخستین انتشاراتی شهرســتان با عنوان »کتیبه 

ماندگار« تاسیس شده است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: 
مراحل نهایی تدوین اطلس فرهنگی شــهرضا نیز 

انجام شده و تا پایان سال چاپ می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل 
خبرداد:

ظرفیت تبدیل کویر 
مرنجاب به قطب گردشگری

رییــس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری آران آران و بیدگل

و بیدگل، با اشاره به جایگاه باال و ظرفیت عظیم کویر 
مرنجاب در جذب گردشگر داخلی و خارجی اظهار 
داشت: برنامه ها و راهکارهای جذب سرمایه گذار و 

رونق گردشگری در این منطقه ارائه شده است.
جواد صدیقیان با اشاره به شروع پیک گردشگری 
طبیعت گردی در کویر مرنجــاب در فصل پاییز و 
زمســتان تصریح کرد: برای استفاده از این فرصت 
 عظیم، برنامه ریــزی های الزم در دســت انجام 

است.
وی گفت: کویر مرنجاب ظرفیت تبدیل شــدن به 

قطب گردشگری کویر مرکزی ایران را دارد.

حمیدرضا مومنیان با اشــاره بــه جایگاه زنــدان در جامعه 
خاطرنشــان کرد: زندان باید محیطی باشد برای پشیمانی و 

توبه و بازگشت به اصلی که افراد به واسطه آن به دنیا آمده اند و 
قرار است مسیر تکامل و تعالی را در آن طی کنند.

معاون استاندار اصفهان در ادامه افزود: امروز زندان در سایه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در حقیقت یک مدرسه است؛ 
مدرســه ای که افراد را با اصول معارف دینی و اسالمی آشنا 
می کند. فرماندار کاشان اظهارداشت: از اهداف متعالی نظام، 
جهت دهی مباحث زندان به ســمت مباحث تربیتی است و 
ما نباید ســرمایه هایی را که به هر دلیل دچار عارضه شده و 
به زندان افتاده اند، از دســت بدهیم؛ بلکه باید آنها را بازیابی 
کنیم. مومنیان، با اشاره به اهمیت بهره گیری از رویکردهای 
جدید در زندان ها گفت: در شرایط امروز دنیای مدرن با وجود 
فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، در نگاه فرهنگی جامعه 
تغییراتی رخ داده و در واقع ذائقه ها فرق کرده است؛ در زندان 

نیز باید به سمت بهره گیری از رویکردهای جدید برویم.
وی درخصوص مسائل و مشکالت جامعه افزود: امروز حتی 
در بین جوانان ما، نصیحت کارکرد خود را از دست داده است. 
باید روان شناس و جامعه شناسانی در زندان ها داشته باشیم تا 

ریشه های جرم و جنایت را شناسایی کنیم.
رییس شــورای تامین شهرستان کاشــان خاطرنشان کرد: 
همه ما به این کلیات واقف هســتیم که فقر، معیشت سخت 
و مشکالت در حوزه کسب و کار و... باعث رفتارهای مجرمانه 
می شود، ولی باید با ریشه یابی مبتنی بر مطالعات موردی، با 
کمترین هزینه، آسیب های اجتماعی را در زندان شناسایی 
کرده و شــاخصه های نظام تربیتی را برای زنــدان و جامعه 

استخراج کنیم. 
فرماندار کاشــان افزود: خوشــحالیم که زندان کاشان جزو 
زندان های نمونه است، هم در فعالیت های فرهنگی و تربیتی و 
هم در انجام وظایف سازمانی که برای آن پیش بینی شده است.

کاشان معاون استاندار اصفهان در مراسم تودیع و معارفه رییس زندان کاشان گفت: زندان بهترین     
محل برای شناسایی علت هاست؛ علت های جرایم خشن، مواد مخدر، ریشه یابی طالق، 
جرم و جنایت، فساد و فحشا، قاچاق، مشروبات الکلی و عناوین مجرمانه ای که در جامعه شاهد آن هستیم 

و باید به صورت آماری به آن نگاه کنیم.

معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانداری  شاهین شهر
شاهین شــهر و میمه، با اشاره به اعزام کاروان 
خادمان و تجهیزات موکب های پذیرایی از زائران اربعین حسینی در 
کربالی معلی گفت: نذورات مردمــی و کمک های نقدی و غیرنقدی 
خیران شامل اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای پذیرایی و اسکان زائران 
اربعین حســینی، با ۳۰ دســتگاه کامیون و تریلی در سه مرحله به 

کربالی معلی اعزام شد.
محمود مسلم زاده ادامه داد: سه موکب شهرستان شامل یک موکب 
پذیرایی و دو موکب اســکان مجزای خواهران و برادران، با ظرفیت 
دوهزار نفر از 1۰ روز مانده به اربعین تا دو روز بعد از اربعین به مدت 
 1۲ روز در کربال، مستقر و آماده خدمت رســانی و پذیرایی از زائران 

هستند.

معاون سیاسی فرمانداری شاهین شهر:

برپایی سه موکب اربعین 
در کربال

معاون استاندار اصفهان، در مراسم تودیع و معارفه رییس زندان کاشان:

زندان، بهترین محل شناسایی علت هاست

رییس ستاد اربعین نایین گفت: پیاده روی اربعین  حسینی در کربال،  نشــانگر وحدت و والیتمداری نایین
است که به صورت حرکتی خودجوش، پیام عاشــورا را در همه جهان 
منعکس می کنــد. محمود جمالی افــزود: برای اولین بــار با همت و 
کمک های مردمی، موکبی برای پذیرایی از عزاداران و سوگواران اباعبدا... 
الحسین )ع( در کربالی معلی مستقر شد که پذیرای یکهزار زائر اربعین 
خواهد بود. وی بیان داشــت: این موکب با حضــور افتخاری ۷۰ نفر از 
خادمین، در اربعین امسال پذیرای اسکان یکهزار نفر به صورت شبانه روز 
است. جمالی  محل استقرار این موکب را در خیابان بوبیات کربالی معلی 
عنوان کرد و گفت: این موکب تا ۲۵ صفر به منظور رفاه بیشــتر زائران 
استقرار خواهد داشت و پاسخ به مسائل شرعی،توزیع وعده صبحانه، ناهار 

و شام به صورت شبانه روز ازجمله خدمات آن است.  

رییس ستاد اربعین نایین خبر داد:

موکب نایین؛ میزبان 
یکهزار زائر اربعین

مراسم تشییع شهیدهشت سال دفاع مقدس، غالمرضا یبلویی - نجف آباد

نا 
یم

         ا
           

         

امام جمعه گلپایگان گفت: اسرائیل سالح هایی با دید شب و پهپادهایی در منطقه انبار کرد؛ اما  گلپایگان
امروز در دســت نیروهای یمن و نیروهای سپاه در کشور سوریه اســت.حجت االسالم محمد 
عالءالدینی با اشاره به اینکه امروز دشمنان از قدرت اطالعاتی ایران هراس دارد، گفت: اگر اسرائیل بخواهد جنگی علیه 
کشور به راه بیندازد، قدرت موشــکی ایران خاک آن را به جهنم 

تبدیل خواهد کرد.
وی تاکید کرد: خلیج فارس در قرن های گذشته به دلیل باج دادن 
نظام شاهنشاهی، نمایشگاه اقتدار آمریکا بود اما امروز به نمایشگاه 

ذلت آمریکا تبدیل شده است.
امام جمعه گلپایــگان گفت: خلیج فارس همیشــه فارس باقی 
خواهد ماند و کسانی که طمع به خلیج فارس ایران دارند، بروند 

تاریخ و جغرافیا مطالعه کنند.
حبیب اله جمالی، مدیر آموزش و پرورش گلپایگان اظهار داشت: 

شهرستان گلپایگان در دوران هشت سال دفاع مقدس، 1۳ معلم و ۷۳ دانش آموز شهید تقدیم انقالب کرده است.

امام جمعه گلپایگان:

خلیج فارس، همیشه فارس باقی خواهد ماند
امام جمعه رضوانشهر با اشاره به لزوم توجه به جوانان و نوجوانان و سرمایه گذاری برای این قشر  رضوانشهر
اظهار داشت: جوانان و نوجوانان سرمایه های کشور هستند که باید برای آنها سرمایه گذاری 

شود و خانواده ها و مسئوالن در رده های مختلف به ویژه آموزش و پرورش برای این قشر سرمایه گذاری کنند.
حجت االســالم محمد شیاســی افزود: ارائه برنامه هــای آموزش و 
آگاهی بخشی به این قشر درخصوص ابعاد مختلف جامعه و گسترش 
فرهنگ اسالمی و انقالبی در بین قشر نوجوان، می تواند در پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی و همچنین پیشرفت جامعه موثر باشد.
وی با اشاره به گســترش فناوری های نوین و لزوم فرهنگ سازی در 
این عرصه بیان داشت: شرایط کنونی جامعه و گسترش تکنولوژی ها، 
نیازمند توجه ویژه به جوانــان و نوجوانان بــرای افزایش آگاهی آنها 
وکاهش آسیب های اجتماعی است. امام جمعه رضوانشهر ادامه داد: 
فضای مجازی ظرفیت های زیادی دارد اما بی اطالعی از این ظرفیت ها 

مانع بهره گیری موثر از این فضا شده و تهدیدهای فضای مجازی، مشکالت اجتماعی را به همراه داشته است.

امام جمعه رضوانشهر:

گسترش تکنولوژی ها،نیازمند توجه ویژه به جوانان است

این روزها دهاقان حال و هوای خوبی ندارد،  خشکســالی از یک طرف بساط خود را پهن  دهاقان
کرده و گرمی هوا از طرف دیگر ناراحت کننده شده، سوزاندن درخت 
ها که قصه تکرارشدنی است؛ ورود پشه های کوچک به نام  »سفید 
بالک«  به همراه شته ها هم به جمع میهمانان ناخوانده پیوستند تا 
آرامش مردم را به هم بزنند.با این حال مسئوالن شهرستان موضوع 
را جدی نگرفته و از وجود این حشرات اظهار بی اطالعی کرده اند، 
حتی عده ای اسم این حشرات را هم نمی دانستند؛ ولی همچنان بر 
تعداد حشرات افزوده می شود که این موضوع گالیه مردم را هم در 
بردارد. اهالی محله نهضت آباد، ازشدت هجوم سفیدبالک ها، جرأت 
بیرون آمدن از خانه هایشــان حتی برای خرید را ندارند و در کنار 

مسائلی مثل جمع شدن آب های راکد، سروصدای ترقه هایی که 
هنوز هم گاه و بیگاه شنیده می شود، زنبورها و سگ های ولگرد و... 
امروز باید از دست حشرات کوچک هم فراری باشند و با نگرانی هایی 
که دارند، آنها را هم تحمل کنند. درختــان بید و کاج نیز النه این 
حشرات شده اند و ناخوشی های به وجود آمده، اهالی این محله و 
محالت دیگر را ناراحت کرده است. سفیدبالک با اینکه یک آفت 
گیاهی است، امروزه به معضل و دردسری بزرگ برای ساکنان برخی 
از محله های شهرستان دهاقان تبدیل شده است. مگس سفید اصوال 
و اصالتا از مناطق آســیای جنوب شــرقی آمده است. هنوز علت 
چگونگی انتقال این حشره از جنوب ایران به شمال مشخص نیست؛ 
از این گذشته شته ها هم که حشرات بسیار ریز وکوچکی هستند، در 

پارک ها، خیابان ها، کنار جوی آب، چشمه و... جوالن داده و سبب 
آزار شهروندان شده اند. کارشناسان شبکه بهداشت دهاقان با ابراز 
اینکه این حشرات ناقل بیماری نیستند، از مردم خواستند نگران 
نباشند. مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان دهاقان، در این 
زمینه اظهار داشت: ســفیدبالک و شته ها ناقل بیماری نیستند و 
ممکن است در برخی از افراد حساسیت هایی را  ایجاد کنند که باز 
هم جای نگرانی وجود ندارد. ذبیح ا... رســم از مردم خواســت در 
استفاده از محصوالت سبزی و صیفی و میوه ها حتما به رعایت نکات 
بهداشتی بپردازند و با ضدعفونی کردن و استفاده از کلر و گندزدایی، 
سالمت جسمی و روانی خود را تضمین کنند. مسئول واحد بهداشت 
محیط دهاقان اذعان داشت: گرمی هوا در این فصل سال پدیده ای 
با عنوان جابه جایی آب وهوا را به وجود آورده که به دنبال آن، این 
حشرات زیاد شده اند و چون به سرما هم عادت ندارند پیش بینی 

می شود به زودی این نگرانی ها برطرف شود.

حشرات؛ معضل جدید شهرستان دهاقان

مردم نگران انتقال بیماری از طریق حشرات نباشند

کافه خبر
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مفاد آراء
8/211 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح 
دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139460302008009206 –  94/09/23- فرزانه رحیمی اســفه 
ساالری فرزند جهانگیر دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی 

از پالک 3755 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 158/46 مترمربع.
2. رای شماره 139460302008009207 –94/9/23 – سید محمد مهدی کهنگی 
فرزند سید احمد چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3755 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 158/46  مترمربع.
3. رای شماره 139560302008005624 – 95/10/2-  امین فرجام فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه مفروزی از پالک 1539 فرعي از32 اصلی دست قمشه 

به مساحت 255/02 مترمربع.
4. رای شماره 139560302008003426 –  95/5/28-  محمدرضا خاتمی فرزند 
سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1456 فرعي از 

50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 120/57مترمربع .
5. رای شماره 139560302008003427 –  95/5/28-  عترت یونسی  فرزند بهمن 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1456 فرعي از 50 اصلی 

اله آباد به مساحت ششدانگ 120/57مترمربع .
6. رای شماره 139560302008005865 – 95/10/11-  پیمان آقائی  فرزند لطف 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 328 فرعی از 23 اصلی 

سودآباد به مساحت ششدانگ 141/63 مترمربع.
7. رای شماره 139560302008005866 – 95/10/11-  آرزو صهبا  فرزند مسیح 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 328 فرعی از 23 اصلی 

سودآباد به مساحت ششدانگ 141/63 مترمربع.
8. رای شماره 139560302008006093 – 95/10/18-  فاطمه نباتی فرزند فضل 
اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 874 و 875  )که به شماره 5288 تبدیل 

شده است(  فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 120/15 مترمربع.
9. رای شماره 139560302008006392 – 95/10/26-  یداله حاج گداعلی  فرزند 
رمضانعلی 0/59 سهم مشاع از 8/87 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

658 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 180/50 مترمربع. 
10. رای شماره 139660302008000481 – 96/1/30-  علی جمالی فرزند هیبت 
اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 176 فرعی از 2 اصلــی فضل آباد به 

مساحت 237/30 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008001528 – 96/3/23-  بدیع اله دباغ شهرضا 
فرزند مسیح اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 4802 و 

4803 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 214/70  مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008002624 – 96/5/15 -  حسین حجتی فرزند 
عبدالرسول 14 حبه و دو-پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 

ششدانگ 9/47 مترمربع.
13. رای شــماره 139660302008002627 – 96/5/15-  احمــد حجتی  فرزند 
عبدالرسول 14 حبه و دو-پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 

ششدانگ 9/47 مترمربع.
14. رای شــماره 139660302008002628 – 96/5/15-  اشــرف حجتی فرزند 
عبدالرسول  7 حبه و یک-پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 

ششدانگ 9/47 مترمربع.
15. رای شماره 139660302008002629 – 96/5/15-  قدرت اله حجتی فرزند 
غالمحسین سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از  ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 9/47 مترمربع.

16. رای شــماره 139660302008002848 – 96/5/25-  صولت صدری فرزند 
منصورششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 4658  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 204 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008003136 – 96/6/14-  نازآفرین محمودی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1 فرعی از 100 اصلی فیض آباد 
به مساحت 130/60 مترمربع در ازاء 128.24 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ 
پالک 100.1 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنی احدی از ورثه 

سید حسام مدنی.
18. رای شماره 139660302008003139 –96/6/14 -  منور انصاری فرد فرزند 
مصطفی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1  فرعی از 100 اصلی 
فیض آباد به مســاحت 175/25 مترمربع در ازاء 175 ســهم مشاع از 84000 سهم 
ششدانگ پالک 100.1 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنی احدی 

از ورثه سید حسام مدنی.
19. رای شماره 139660302008003161 – 96/6/16-  مجید حق پناه فرزند فیض 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2491 )که قبال 133 

بوده(  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  145/7 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008003176 – 96/6/16-  فاطمه رفیعی دهاقانی 
فرزند ولی اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2491  )که 

قبال 133 بوده(  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  145/7 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008003273 – 96/06/22-  اسمعیل مجیدی فرزند 
هوشنگ ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1719 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد به مســاحت 165/00 مترمربع در ازاء 165- یکهزارم سهم مشاع 

از 36 سهم ششدانگ پالک 2.1719 انتقال عادی بیواسطه از طرف محمود ربیعی.
22. رای شماره 139660302008003321 – 96/6/25-  فاطمه کاظم زاد فرزند 
رسول دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 195 فرعی 

از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  113/19 مترمربع.
23. رای شماره 139660302008003322 – 96/6/25-  علی اصغر کاظم زاد  فرزند 

رسول به والیت پدرش  دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 
از پالک 195 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  113/19 مترمربع.

24. رای شماره 139660302008003323 – 96/6/25-  خدیجه کاظم زاد  فرزند 
حسن  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 195 فرعی 

از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  113/19 مترمربع.
25. رای شــماره 139660302008003338 – 96/6/26-  شوکت صوری فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 754  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 105/93 مترمربع.
26. رای شــماره 139660302008003356 – 96/6/28-  عبدالعلــی ربیعــی 
جرمفشادی فرزند یداهلل  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 904  فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 25/10  مترمربع .
27. رای شماره 139660302008003386 – 96/6/29-  علی اکبر صالحی فرزند 
محمدجان ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 52  فرعی از 171 اصلی مهدیه  

به مساحت 167/48 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008003387 – 96/6/29-  جهانشاد قره خانی عمله 
فرزند جهانگیر ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 
اصلی فیض آباد به مســاحت 132 مترمربع در ازاء 132 سهم مشاع از 84000 سهم 
ششدانگ پالک 100.1 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمدرضا و پریچهر و 

فروغ همگی مدنی ورثه سید حسام مدنی به قانون ارث.
29. رای شــماره 139660302008003388 – 96/6/30-  حسین رئیسی  فرزند 
مذکور ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 52  فرعی از 171 اصلی 

مهدیه به مساحت  168 مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008003389 – 96/6/30-  احمد افشاری  فرزند 
هادی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 52  فرعی از 171 اصلی مهدیه  به 

مساحت 168 مترمربع.
31. رای شماره 139660302008003393 – 96/6/30-  محمدرضا یاوری  فرزند 
خلیل ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 950  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  209/21 مترمربع.
32. رای شماره 139660302008003399 – 96/06/30-  حلیمه میرزائی  فرزند 
حسن یک دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 
1676 )که به شماره 14065 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  

ششدانگ 242 مترمربع.
33. رای شماره 139660302008003400 – 96/6/30-  ناصر پوینده  فرزند حبیب 
اله  پنج دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 
1676 )که به شماره 14065 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  

ششدانگ 242 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008003412 – 96/6/30-  حامد پورغالم  فرزند 
عبدالحسین سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 1676 )که به شماره 14065 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت ششدانگ 219 مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008003413 – 96/6/30-  زهرا السادات مهدوی  
فرزند سید فضل اله  عبدالحسین سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 1676 )که به شماره 14065 تبدیل شده(  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 219 مترمربع.
36. رای شماره 139660302008003414 – 96/6/30-  سید ناصر موسوی  فرزند 
سید منصور  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 440  فرعی  از 21 اصلی رشکنه 

به مساحت  225 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008003418 – 96/6/30-  علی دهقان شهرضائی  
فرزند ولی اله  ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پــالک 517  فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت  17/45 مترمربع.
38. رای شماره 139660302008003419 – 96/6/30-  مهین دهقان شهرضائی  
فرزند ولی اله  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 517  فرعی  از 3 اصلی موغان 

به مساحت  17/95 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008003420 – 96/6/30-  مجید یزدخواستی فرزند 
اکبر  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1532 و 1533  فرعی  که به شماره 

14103 تبدیل شده است از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  163/80 مترمربع.
40. رای شــماره 139660302008003421 – 96/6/30-  مهین صادقپور فرزند 
امیر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 102  فرعی  از 176 اصلی اسالم آباد  به 

مساحت  103/15 مترمربع.
41. رای شــماره 139660302008003422 – 96/6/30-  مهین صادقپور  فرزند 
امیر  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 102  فرعی  از 176 اصلی اسالم آباد  به 

مساحت  187/20 مترمربع.
42. رای شــماره 139660302008003424 – 96/6/30-  اکبر اسماعیلی  فرزند 
محمد  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 106  فرعی  از 32 اصلی دست قمشه  

به مساحت  93 مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008003427 – 96/6/30-  نصراله انصاری  فرزند 
عوضعلی  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  
به مساحت  114 مترمربع در ازاء تمامت 114 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف سید محمدرضا مدنی احد از ورثه حسام مدنی.
44. رای شماره 139660302008003430 – 96/06/30-  مرضیه پورمند  فرزند 
عباس سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1036  فرعی  از 

2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 243/30 مترمربع .
45. رای شــماره 139660302008003431 – 96/06/30-  امیر نصیرپور  فرزند 
عبدالکریم سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1036  فرعی  

از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 243/30 مترمربع .
46. رای شــماره 139660302008003580 – 96/07/06-  فاطمه اباذری  فرزند 
حسینعلی  ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 618 و 618/1  فرعی که به 

شماره 2513 تبدیل شده است از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 16/22 مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008003607 – 96/7/10-  مهرداد یزدی  فرزند 
حسین چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 5517 فرعی  از 

3 اصلی موغان  به مساحت  ششدانگ 155/65 مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008003608 – 96/07/10-  اعظم جاوری  فرزند 
بهمن دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 5517 فرعی  از 3 

اصلی موغان  به مساحت  ششدانگ 155/65 مترمربع.
49. رای شماره 139660302008003611 – 96/7/10-  حبیب اله رحیمی  فرزند 
براتعلی ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 اصلی 
فیض آباد  به مساحت 160 مترمربع در ازاء 160 سهم شماع از 84000 سهم ششدانگ 

پالک 100.1 انتقال عادی از طرف پرچهر مدنی احدی از ورثه حسام مدنی.
50. رای شماره 139660302008003617 – 96/7/11-  پری شوقی  فرزند قاسم  

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 12  فرعی  از 33 اصلی مهرقویه  به مساحت 
220/54 مترمربع.

51. رای شماره 139660302008003766 – 96/7/19-  فاطمه صدیقیان  فرزند 
ولی اله  ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه تمام مفروزی از پالک 1562  فرعی  از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 209/27 مترمربع.
52. رای شــماره 139660302008003879 – 96/07/25-  حمیدرضا فروزنده 

شهرکی  فرزند فریدون ششدانگ:
الف( قسمتی از یک واحد پاساژ مفروزی از پالک 1.2127 به مساحت 30 مترمربع که 
به انضمام پالک های 8500 و 8236 و 2126 و 8346 و 8347 و 8818   فرعی  از 1 

اصلی ابنیه جمعا تشکیل یک واحد پاساژ را داده است. 
ب( قسمتی از یک واحد پاساژ مفروزی از پالک 1.8818 به مساحت 23/46 مترمربع 
که به انضمام پالک های 8500 و 8236 و 2126 و 8346 و 8347 و 2127   فرعی  از 

1 اصلی ابنیه جمعا تشکیل یک واحد پاساژ را داده است. 
بند ب(

1. رای شماره 139660302008002110 – 96/4/22-  حوریه خجسته فرزند احمد 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی  از پالک 940  فرعی از 2  اصلی 
فضل آباد  به مساحت ششدانگ 142/90 مترمربع که در آگهی اولیه  نوع ملک اشتباه 

قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شماره 139560302008007717 – 95/12/28  - مجتبی سالک فرزند حیدر 
ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1428  و 37  فرعی از 50  اصلی 
اله آباد که به انضمام ششــدانگ پالک 2517 فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه را 
داده است به مساحت 138 مترمربع  که در آگهی اولیه  شماره پالک فرعی اشتباه قید 

گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
3. رای شماره 139560302008007207 – 95/12/5-  فرج اله امیری  فرزند ید اله 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی  از پالک 1641  و 5289 و 9078 
فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 113 مترمربع  که در آگهی اولیه  شماره رای 

اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شماره 139660302008003423 – 96/6/30- رحمت شیراحمدی  فرزند 
ذلفقار ششدانگ یکباب خانه مفروزی  از پالک 1 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به 
مساحت 139/60 مترمربع  که در آگهی اولیه  نام متقاضی اشتباه قید گردیده و اینک 

تجدید آگهی می شود.
5. رای شماره 139560302008003302 – 95/5/23-  سارا شعاعی فرزند محمد 
علی چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی  از پالک 163 فرعی 
از 32  اصلی دست قشمه به مساحت ششدانگ 206/30  مترمربع  که در آگهی اولیه  

میزان مالکیت  اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
6. رای شماره 139660302008001389 – 96/3/13-  زهرا بکی فرزند غالمرضا 
سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی  از پالک 10 فرعی از 
23 اصلی سودآباد به مساحت ششــدانگ 127/70  مترمربع  که در آگهی اولیه  نام 

خانوادگی  اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/08/24       
م الف: 660   سید اسداله موسوی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا                                                                      

ابالغ رای
8/246 کالســه پرونده 1062/96 حل 4 شــماره دادنامه: 1391 تاریخ رسیدگی: 
96/7/29 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: 
حمید نظریان با وکالت عباس مهرابی به نشانی اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ 
باال مجتمع باران طبقه سوم واحد 15، خوانده: عباســعلی مهرعلی فرزند حسین  به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حمید نظریان با وکالت عباس 
مهرابی به طرفیت آقای عباسعلی مهرعلی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 835724-95/3/25 )80/000/000( تاریخ 92/8/24 
عهده بانک ملی شعبه وزوان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/26  و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا  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 
مورخه 96/7/26 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 80/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 1/070/000 ریال  بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 
مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:5521 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )379 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609973633600975 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /242
9609983633600501 شــماره بایگانی شــعبه: 960506 خواهان: آقای حسین 
قمی دهنوی فرزند محمدرضا با وکالت آقــای عباس مهرابی خوزانی فرزند محمود 
به نشانی اصفهان سی و سه پل ساختمان تجاری باران طبقه 3 واحد 15 دفتر وکالت 
آقای مرتضی تاج آبی ،خوانده: آقای احسان بیگ نژاد فرزند منصور به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررســی جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی اعالم مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقای حسین قمی دهنوی با وکالت آقای عباس مهرابی به طرفیت آقای احسان بیگ 
نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه به استناد یک فقره چک به شــماره 252897-95/5/25 عهده بانک حکمت 
ایرانیان بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده صادر کننده چک موضوع 
دعوی می باشد و وجه چک را بدهکار لیکن از پرداخت امتناع می نماید. خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی )روزنامه اصفهان امروز تحت شماره 3040 مورخ 96/6/14 صفحه 
7( حاضر نشده و دفاعی ننموده است. بنابراین با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک 
محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک و با عنایت به وجود چک مســتند دعوا در ید 
وکیل خواهان و امضا خوانده در ذیل چک و عدم تعرض نسبت به امضا و نظر به اینکه 
خوانده دلیل بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به 

صحت تشخیص مستنداً به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 و مواد 
515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 6/910/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص 
اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک تا تاریخ 
وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام 
و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف:5525 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر  )377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609973633600976 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /241
9609983633600500 شــماره بایگانی شــعبه: 960505 خواهان: آقای حسین 
قمی دهنوی فرزند محمدرضا با وکالت آقــای عباس مهرابی خوزانی فرزند محمود 
به نشانی اصفهان سی و سه پل ساختمان تجاری باران طبقه 3 واحد 15 دفتر وکالت 
آقای مرتضی تاج آبی، خواندگان: 1- آقای مجید پور ســعیدی فرزند محمد رضا به 
نشانی خمینی شهر روبروی کالنتری کوشک مغازه گسترش کشت صنعت اصفهان 
2- آقای مجید مرهونی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم مبادرت به صدور 
رای می نماید .رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای حسین قمی دهنوی با وکالت 
آقای عباس مهرابی به طرفیت آقایان 1- مجید مرهونی 2- مجید پور ســعیدی به 
خواسته مطالبه مبلغ 210/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
به استناد یک فقره چک به شماره 755070 مورخ 95/11/20 عهده بانک صادرات 
بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته دادخواست تقدیمی خود در خصوص خوانده 
ردیف دوم را مســترد می نمایم و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول مورد 
استدعاست به این شرح که نامبرده صادرکننده چک موضوع دعوی می باشد و وجه 
چک را بدهکار لیکن از پرداخت امتناع می نماید. خوانده ردیف اول علی رغم ابالغ 
قانونی ) روزنامه اصفهان امروز تحت شماره 3040  مورخ 96/6/14 صفحه 7( حاضر 
نشده و دفاعی ننموده است. بنابراین با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه 
وامضا خوانده ردیف اول در ذیل چک و با عنایت به وجود چک مستند دعوا در ید وکیل 
خواهان و امضا خوانده در ذیل چک و عدم تعرض نسبت به امضا ونظر به اینکه خوانده 
دلیل بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص مستنداً به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 و مواد 515 
و 519 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلــغ 210/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 6/510/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید 
چک تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط 
اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشــد و در خصوص خوانده ردیف دوم آقای مجید پورسعیدی به استناد بند الف 
ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می گردد. 
قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:5526  شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )479 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/239 کالسه پرونده 495/95 شــماره دادنامه: 1253 تاریخ رسیدگی:95/10/28 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: کبری مخبری 
فر به نشانی خمینی شهر منظریه بلوار بهشت بلوار جهاد سازندگی سروستان 5 پ 11، 
خوانده: ابوذر بذر افشان به نشانی مجهول المکان، 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 دادخواست تقدیمی خانم کبری مخبری فر فرزند ابوالقاسم 
به طرفیت آقای ابوذر بذر افشان فرزند محمد به خواسته تقاضای مطالبه مبلغ شصت 
و سه میلیون ریال بابت وجه قرض الحسنه  و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه، قاضی شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، 
مالحظه رونوشــت مصدق فیش های بانکی که حاکی از پرداخت مبلغ شصت و سه 
میلیون ریال به حساب خوانده دارد و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر 
آگهی جهت ایراد هر گونه دفاعیات و ارائه هر گونه دلیل که حکایت از شرعی بودن 
پرداخت وجوه مربوطه باشــد و احراز اشتغال ذمه و اســتصحاب بقای دین، قاضی 
شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ هشــتصد و ســی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/20 لغایت اجرای حکم که توسط دایره 
محترم اجرای احکام خمینی شهر بر مبنای نرخ شاخص تورم محاسبه می گردد در 
حق خواهان محکوم می نماید و اعالم می دارد که رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و با انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:5520 شعبه 12 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر  )320 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

8/238 محمد علی مهرابی کوشکی دارای شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست 
به کالسه  649/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان براتعلی مهرابی کوشکی به شناسنامه 42 در تاریخ 1395/10/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به1- شهربانو مهرابی کوشکی فرزندقدمعلی، ش.ش 1716/123 )همسر( 2- احمد 
مهرابی کوشکی فرزند براتعلی، ش.ش 242 )فرزند( 3- عبدالمجید مهرابی کوشکی 
فرزند براتعلی، ش.ش 1203 )فرزند( 4- محمد علی مهرابی کوشکی فرزند براتعلی، 
ش.ش 59 )فرزند( 5- مرتضی مهرابی کوشکی فرزند براتعلی ،ش.ش 85 )فرزند( 
6- رقیه مهرابی کوشــکی فرزند براتعلــی، ش. ش 32 )فرزنــد( 7- طیبه مهرابی 
کوشکی فرزند براتعلی ،ش.ش 59 )فرزند( 8- ربابه مهرابی کوشکی فرزند براتعلی 
،ش.ش 2708 )فرزند( 9- بتول مهرابی کوشکی فرزند براتعلی، ش.ش 60 )فرزند( 
10- فاطمه مهرابی کوشــکی فرزند براتعلی ،ش.ش 101 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5532 شعبه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )203 کلمه، 2 کادر(
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فرودگاه اصفهان؛ مقصدی ناخواسته 
برای زائران عتبات عالیات

به علت شرایط نامساعد جوی در شهرهای بغداد و نجف، 2 پرواز 
شرکت های ایران ایر و آتا در فرودگاه بین المللی 
اصفهــان به زمین نشســتند. فــرودگاه 
اصفهان مقصدی ناخواســته برای دو 

پرواز زائران اربعین حسینی بود.
در ابتدا پرواز شماره 3431 ایران ایر 
مسیر مشهد - بغداد به دلیل شرایط 
نامســاعد جوی بغداد، از ادامه طی 
مسیر بازماند و در فرودگاه بین المللی 
شهیدبهشتی اصفهان به زمین نشست.

اما این بار شرایط نامساعد جوی نجف اشرف 
مانع حضور زائران عتبات در کشــور عراق شــد و  پرواز شماره 
6631 آتا مســیر فرودگاه امام)ره( به مقصــد نجف نیز به علت 
شــرایط نامســاعد جوی نجف و دید کم در فرودگاه اصفهان به 

زمین نشست.

درپی قتل جوانی۳۰ ساله توسط سه افغانی در مبارکه؛

 خواسته مردم فالورجان
اعدام قاتالن جوان 30 ساله است

درپی قتل جوانی3۰ ســاله توسط ســه افغانی در مبارکه، روز 
دوشنبه جمعی از اقوام و همشــهریان مقتول مقابل فرمانداری 

فالورجان تجمع کرده و خواستار اعدام قاتالن شدند.
در این تجمع مردم با دردســت داشــتن 
عکس هایــی از رهبر معظــم انقالب 
و شــهید حججی و با ســینه زنی و 
سردادن شعارهایی، خواستار احقاق 

حق خون حسین قدیری شدند. 
به دنبال این تجمع، پس از برگزاری 
نشســتی با نماینــدگان و خانواده 
مقتول در فرمانداری، به خانواده مقتول 
قول رســیدگی داده و گفتند که تا2۰ روز 
آینده دادگاه این پرونده برگــزار و حکمش اعالم 

خواهد شد. 
3۰مهرماه جوانی3۰ ســاله و اهل فالورجان، برای وصول طلب 
خود از ســه افغانی، به گلخانه ای در دهسرخ شهرستان مبارکه 

مراجعه می کند. 
این سه تبعه پس از مشــاجره با مقتول مبنی بر پرداخت نکردن 
بدهی، به وسیله جسمی ســخت از ناحیه ســر وی را مضروب 
کرده و بعداز انتقال جســد مقتول به صحرای مارمار روســتای 
 جوجیل شهرســتان فالورجان، خــودرو را با جســد به آتش 

کشیدند.

 تنها راه اصالح مجرمین
زندان است؟

رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان اصفهان، به بررسی 
آمار و فراوانی ارتکاب جرم ایــراد ضرب و جرح 
پرداخت و گفت: الزم اســت با عملیاتی 
کــردن راهکارهای بومــی و موجود، 
در جهت کاهش ارتــکاب این جرم 

گام برداریم.
مهدی تشــکری در دومین جلسه 
شورای استانی پیشــگیری از وقوع 
جرم نیروهای مسلح استان در سال 
جاری گفت: در اجــرای منویات مقام 
معظم رهبری و دستورالعمل کاهش جمعیت 
کیفری زندانیان، ســازمان قضائی استان با اســتفاده از تمامی 
ظرفیت ها و تاسیسات حقوقی موجود همچون آزادی مشروط، 
تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیــب، عفو و... گام های مثبتی 
درمســیر کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشت؛ چرا که بنا 
به فرمایش مقام معظم رهبری، زنــدان را آخر الدوا می دانیم و 
 اساسا این اشتباه است که بگوییم تنها راه اصالح مجرمین، زندان 

است.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش، به بررسی آمار و فراوانی 
ارتکاب جرم ایراد ضرب و جرح پرداخت و اظهار داشت: الزم است 
با عملیاتی کردن راهکارهای بومــی و موجود، در جهت کاهش 

ارتکاب این جرم گام برداریم.
تشکری، پخش فیلم های خشن در رســانه ها را از عوامل مهم 
برخوردهای فیزیکی در نیروهای مســلح بخصوص قشر جوان 

دانست.

جزئیات خودکشی دانشجوی 
دانشگاه شهید بهشتی

یکی از دانشجویان پسر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
با نام محمد علیجانی، ورودی 95 با پرتاب خود از ساختمان این 

دانشکده خودکشی کرد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید 
بهشتی با اشــاره به دانشجوی فوت 
شده دانشگاه شهید بهشتی گفت: 
وی اهل آمــل بــوده و در خوابگاه 
دانشجویی ســکونت داشته است و 
اقدام به خودکشــی این دانشجوی 
پسر هیچ ارتباطی با بازی نهنگ آبی 

ندارد.
م- ع. از دانشجویان ترم سوم مقطع کارشناسی  

رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی حدود ساعت 15: 3۰ دقیقه 
بعد از ظهر امروز با پرش از پشت بام ساختمان دانشکده حقوق 

این دانشگاه دست به خودکشی زد.
 بالفاصلــه پس از وقــوع حادثه، پزشــک حاضــر در درمانگاه 
دانشگاه به همراه آمبوالنس و پرســتار در صحنه حاضر شدند و 
چون هنوز مصدوم دارای عالئم حیاتی بود ســریعا با آمبوالنس 
به بیمارســتان آیــت ا... طالقانی انتقال یافت. تالش پزشــکان 
آن بیمارســتان برای احیا نتیجه نــداد و در نهایت مصدوم در 

بیمارستان آیت ا... طالقانی فوت کرد.
این مرحوم از دانشجویان نخبه دانشگاه شهید بهشتی بوده که 
با کسب مدال طالی المپیاد ادبیات فارسی کشور، توانسته بود 

بدون کنکور وارد دانشگاه شهید بهشتی شود.

محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان 
مطرح کرد:

انتشار ریزگردها ؛ نتیجه  بی توجهی 
به مصوبات شورای عالی آب 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: انتشــار ریزگردها در منطقه مرکزی کشور 
ناشی از بی توجهی به مصوبات شــورای عالی آب 
در تخصیص حقابــه های محیط زیســت بوده و 
خسارت های جبران ناپذیری در عرصه های اقتصادی 
و اجتماعی به بار خواهد آورد. سید رحمان دانیالی 
در دیدار با حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم 
شهرستان شاهین  شهر و میمه، حمایت همه جانبه 
نمایندگان اســتان برای اجرای مصوبات مربوط به 
تامین حقابه های زیست محیطی را خواستار شد. 
دولت یازدهم در تخصیص منابع آبی ذخیره شده 
در پشت سدها، در سال 95 حدود 1۰/8میلیارد متر 
مکعب را به حفاظت از اکوسیستم ها اختصاص داد.

با آغاز کار دولت تدبیر و امید، برای اولین بار حقابه 
176 میلیون مترمکعبی تاالب گاوخونی در تابلوی 

منابع و مصارف زاینده رود ثبت شد.

اقدام جالب محیط بان 
اصفهانی

 محیط بان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین 
شام ساده اش را با یک روباه تقسیم کرد.

روزی امام حسن علیه الســالم هنگام غذا خوردن 
برای ســگی که نزدیک ایشان ایســتاده بود، چند 
لقمه غذا انداخت. کســی پرســید: یابن رسول ا... 
اجازه می دهید ســگ را دور کنم؟حضرت فرمود: 
به آن حیوان کاری نداشته باش. من از خدایم حیا 
می کنم که جانداری به غذای مــن نگاه کند و من 
به او غذا ندهم و برانمش. اقدام به شــروع شکار در 
زیستگاه های حیات وحش بدون کسب پروانه جرم 
محسوب می شود و طبق ماده 1۰ و 15 قانون شکار 

و صید، قابل تعقیب و مجازات است.

جامعـه ای کـه می کوشـد تـا بـه  زاینده رود
الیه هـای مسـائل اجتماعـی نفـوذ 
کند و بـه تمامی طیف های انسـانی اعم از سـنی و جنسـی 
بـا پایگاه هـای اجتماعـی مختلـف شـهری، روسـتایی و... 
بپـردازد، یا بـا بحـران کمتـر اجتماعی روبـه رو می شـود یا 
اینکـه تـوان برخـورد مناسـب بـا آن را دارد و مداخلـه در 
بحـران را با هزینه کمتـری، تامین و رضایتمندی بیشـتری 
را جـذب می کنـد. ازدواج و تشـکیل زندگـی مشـترک در 
تمامـی جوامـع بـرای بقـای نسـل انسـان و خانـواده، از 
ضروریـات مـورد احتـرام و حتـی از اولویت هـای مهـم 
محسـوب می شـود کـه می بایسـت برنامه ریـزی مناسـبی 

برای سازوکارهای آن در نظر گرفت.
بخشـی از آن را عـرف، سـنت ها و باورهـا تشـکیل می دهد 
و بـه همیـن دلیـل دختر و پسـری کـه تصمیـم بـه ازدواج 
می گیرنـد اگـر معیارهـای تعیین شـده را بپذیرنـد شـاید 
راحت تـر بتواننـد ایـن مسـیر را پشـت سـر بگذارنـد؛ اما از 
سـوی دیگـر جهـان رو بـه تحـول اسـت و علـوم اجتماعی 

)جامعه شناسـی، دانـش اجتماعـی( ایـن اجـازه را نـدارد 
کـه بـه تحـوالت پیـش رو، امتیـاز خوب یـا بـد بدهـد و به 

قضـاوت بنشـیند. 
یکی از مسـائلی کـه در حـال حاضر بـا آن روبه رو هسـتیم، 
تاخیـر در ازدواج جوانـان اسـت کـه بـه راحتـی نمی تـوان 
شـاخص های آن را مشـخص کـرد و بی شـک کم نیسـتند 
متغیرهایـی کـه بـه سـادگی بتـوان آنهـا را ازنظـر گذراند. 
نقطـه مقابـل تاخیـر در ازدواج، معضـل کـودک همسـری 
اسـت که در بسـیاری از مناطـق به شـدت افزایـش یافته و 

دارای نقـاط مثبـت و منفی بسـیاری اسـت.
عضو فراکسـیون زنان مجلس شـورای اسـالمی، با اشاره به 
آخرین وضعیت پیگیـری بحث ازدواج کـودکان در مجلس 
مـی گویـد: جلسـات کارشناسـی تاکنون بـه طور پیوسـته 
برگزار شـده و بـه احتمـال زیاد تـا دو هفتـه دیگـر آخرین 
نشسـت هم برای رسـیدن بـه نظـر قطعـی برگـزار خواهد 
شـد و این در حالی اسـت کـه مرکـز تحقیقات اسـالمی قم 
نظرات موثـری در نشسـت ها دربـاره ازدواج کـودکان ارائه 

کرده  اسـت.
طیبه سیاوشـی در نشسـت با مسـئوالن مرتبط بـا این امر 
ادامـه می دهد: مـا تقریبا بر سـن 15 سـالگی بـرای ازدواج 
کودکان بـه اجماع رسـیده ایم. سـن 15 سـالگی بـه لحاظ 
بهداشـتی، مسـائل و مشـکالت عرصـه اجتماعی، پیشـینه 
تاریخی و حقوقی انتخاب شـده اسـت؛ البته عـده ای ضمن 
انتقـاد اعـالم می کننـد کـه بایـد این سـن بـه 18 سـالگی 

افزایـش یابد.
وی همچنیـن نظـر بخـش کوچـک دیگـری از جامعـه را 
بیـان می کننـد مبنـی بـر اینکـه بـا ازدواج دختـر 9 سـاله 
موافق بـوده و خواهـان صحبـت در این مورد طی جلسـات 
کارشناسـی مجلس هسـتند کـه باید گفـت مـا نمی توانیم 
بـرای اسـتثنائات قانون بنویسـیم و ادامـه می دهـد: آمار و 
ارقـام ازدواج کودکان در کشـور هر سـال اضافه می شـود و 
دولـت هـم نمی توانـد از آن حمایـت کنـد، البته بایـد آمار 
طالق این کودکان را هم در کنار ازدواج شـان بررسـی کرد.

سیاوشـی بـا بیـان اینکـه طـالق کـودکان بـرای کشـور 
مشـکالت بسـیاری  ایجـاد می کنـد، ادامـه می دهـد: 
بچه هـای 15 سـال مطلقـه در فقـر کامل بـه سـرمی برند و 
متاسـفانه برای جبـران اعتیاد و فقر پـدر مجبور بـه ازدواج 
بـا اتبـاع خارجی شـده اند کـه اکنـون حتـی کـودکان این 
افـراد هـم دارای شناسـنامه نیسـتند و هـر روز مشـکالت 
بیشـتری برایشـان پیش می آید. در نظر داریم ماده 1۰41 
قانـون مدنـی را کـه دربـاره ازدواج کـودکان اسـت، اصالح 
کنیـم تـا مشـکالت در ایـن زمینـه کاهـش یابـد. گفتنـی 

اسـت بـر اسـاس آمـار در 
سـال 94 تعـداد 36 هزار و 
938 کودک بین 1۰ تا 14 
سـال ازدواج کـرده و 179 
کـودک نیـز زیـر 1۰ سـال 

تـن بـه ازدواج داده انـد.
ازدواج  حـال  هـر  بـه 
مسـئله ای اسـت کـه توجه 
بـه حواشـی و شـرایط بـه 
وجـود آمـدن آن بسـیار 
ضـروری بـه نظر می رسـد. 
درسـت اسـت کـه مظاهـر 
زندگـی در جامعـه مـا بـه 
سـوی مـدرن شـدن پیش 
مـی رود، امـا زیرسـاخت 
هـای سـنتی در مقابـل 

بسـیاری از رفتارها و تغییـرات فرهنگی مقاومـت می کند؛ 
مثـال خانـواده ها از تـرس اینکـه فرزندشـان به فسـاد روی 
نیاورد، آنها را وادار بـه ازدواج می کننـد؛ درحالی که امکان 
دارد بـا ایـن کار، کـودک را بـه ورطـه سـقوط بکشـانند. 

سرپرســت جمعیت هــالل احمر شهرســتان اصفهــان، از کمک 
1۰۰میلیون ریالی داوطلبان و خیریــن این جمعیت به بانک امانات 
تجهیزات پزشکی خبر داد.  شــهریار انصاری طادی با بیان این خبر 
اظهار داشت: با مشارکت داوطلبان و نیکوکاران خیراندیش اصفهانی، 
لوازم و تجهیزات پزشکی  با ارزشی بالغ بر 1۰۰ میلیون ریال، جهت 
کمک به بیماران نیازمند خریداری شــد و دراختیار آنها قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: اقالم اهدایی شامل چهار دستگاه تخت بیمارستانی 
دوشکن، دو دستگاه تخت بیمارستانی تک شکن،یک دستگاه تخت 
برقی بیمارســتانی، یک دستگاه اکسیژن ســاز و یک دستگاه پالس 
اکسی متر، توسط داوطلبان نیکوکار جمعیت هالل احمر شهرستان 
اصفهان تهیه شد و در اختیار بانک امانات تجهیزات پزشکی این شعبه 

قرار گرفت.

کمک ۱00 میلیونی به بانک 
امانات پزشکی هالل احمر

مجلس بر سن ۱۵ سالگی برای ازدواج کودکان به اجماع نظر رسید؛

زمانی برای ازدواج؟!

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: افسردگی در زنان 
شاغل بیش از مردان است و 1۰ درصد افراد شاغل در محیط کار به دلیل 
افسردگی به مرخصی استعالجی می روند. بیش از 5۰ میلیون نفر در کشور 
در گروه سنی باالی 15 سال بوده و از این تعداد 38درصد شاغل هستند. 
رضا خدیوی اظهار داشت: از ابتدای طرح تحول سالمت، بیش از هزار و 
3۰۰ کارشناس بهداشت روان به نظام شبکه بهداشت و درمان افزوده شده 
است. در حوزه بهداشت روان، مهم ترین اقدام توانمندسازی است؛ به این 
معنا که فرد در شرایط مختلف بتواند کیفیت زندگی خود را حفظ کند. 
وی تصریح کرد: عدالت در میزان حقوق و دیده شدن کار افراد، در میزان 
افسردگی افراد تاثیر دارد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه فرهنگ و اقتصاد از عوامل تاثیر گذار بر سالمت روان است، 

اضافه کرد: مهم ترین سرمایه هر جامعه، نیروی انسانی آن است.

افسردگی در زنان شاغل 
بیش از مردان است

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان خبر داد:

آموزش بیش از ۵ میلیون 
 نفر در شش ماهه 

سال جاری

 مدیر کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان، از آموزش 5 میلیون و 511 هزار و 225 نفر ســاعت در شــش ماهه ســال جــاری در بخش دولتی
 خبر داد.

ابوطالب جاللی اظهار کرد: در 6 ماهه سال جاری 5 میلیون و 511 هزار و 225 نفر -ساعت معادل 42 هزار و 45۰ نفر- دوره آموزش مهارتی در بخش دولتی 
انجام شده که با در نظر گرفتن تعهد بیش از 5 میلیون و 3۰۰ هزار  نفر- ساعت این اداره کل در 6 ماه، تاکنون 95 درصد آن محقق شده است.

جاللی بیان کــرد: این آموزش ها در حوزه های مراکز ثابت شــهری، واحدهای ســیار شــهری، آموزش روســتایی، آموزش در صنایع، زنــدان، پادگان، 
 جوار دانشــگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی اجرا شــده که بیشــترین آموزش مربوط به مراکز ثابت با 3 میلیون و 77 هزار و 431 نفر- ساعت 

بوده است.

دامپزشکی

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: با شروع فصل 
مهاجرت پرندگان مهاجر از سرزمین های شمالی به سمت 
جنوب و غرب آسیا به ویژه در کشور و استان اصفهان، خطر 

بروز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان وجود دارد.
شــهرام موحدی در دیدار بــا فرماندار شهرســتان تیران 
اظهار کرد: شــناخت صحیح مسئوالن سیاســی از وظایف 
و مســئولیت های دامپزشکی، سبب می شــود تا مدیران و 
کارشناسان در انجام مســئولیت های خود بهتر عمل کنند. 
وی با اشــاره به بروز آنفلوآنزا در استان اصفهان در سال قبل 
افزود: در ســال قبل، بروز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، در 
واحدهای پرورش طیوری اســتان اتفاق افتــاد که از لحاظ 
ساختار بهداشتی مشــکالت عدیده ای داشته و به صورت 
غیر مجاز اقدام به جوجه ریزی کرده بودند یا اینکه مدیران 
واحدها الزامات امنیت زیستی را رعایت نمی کردند. مدیرکل 
دامپزشــکی اســتان اصفهان با تاکید بر نقش فرمانداران 
شهرســتان ها در همکاری با دامپزشکی در کنترل بیماری 
آنفلوآنزا، تصریح کرد: بی شــک بدون همکاری و همراهی 
ادارات و ارگان های دیگــر، امکان کنتــرل بیماری وجود 
نداشت؛ هر چند عدم همکاری برخی ارگان ها سبب شد که 
فشار مضاعفی به مدیران و کارشناسان دامپزشکی وارد شود.

موحدی با بیان اینکه مهم ترین راه پیشــگیری از بیماری 

آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان، رعایت الزامات بهداشــتی 
دامپزشــکی توســط مدیــران واحدهای پرورش اســت، 
خاطرنشان کرد: با شروع مهاجرت پرندگان مهاجر از سرزمین 
های شــمالی به طرف جنوب و غرب آســیا، به دلیل اینکه 
ایران و بخصوص استان اصفهان در مسیر عبور این پرندگان 
است، خطر بروز این بیماری افزایش پیدا می کند.همچنین 
فرماندار شهرســتان تیران، نقش دامپزشکی در بهداشت و 
سالمت جامعه را بسیار مهم دانست و گفت: دامپزشکی در 
مسیر پیشگیری از بیماری های مشترک، بسیار خوب عمل 
کرده  و اگر اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی نبود مطمئنا بودجه 

سالمت کفاف هزینه های درمانی را نمی داد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان، از انهدام 5 باند خبر داد 
که به صورت حرفه ای قصد داشتند یک تن و 75۰ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر را از مرزهای شرقی به سمت استان های 
مرکزی کشور منتقل کنند. سردار مهدی معصوم بیگی 
اظهار داشت: باتوجه به اینکه سوداگران مرگ برای عملی 
کردن نیت پلید خود، با استفاده از شــیوه و شگردهای 
پیچیده و کامال حرفه ای، به انتقال محموله های سنگین 
مواد مخدر از مرزهای شرقی به سمت استان های مرکزی و 
شمالی کشور اقدام می کنند، سلسله عملیاتی برای برخورد 
با این افراد در انتظامی استان تعریف و اجرا شد. وی افزود: 
براین اساس ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، با 
هوشمندی و اشرافیت باالی خود موفق شدند در عملیاتی 
منســجم و پیچیده، 5 باندی که به صورت جداگانه قصد 
عبور از مسیرهای اســتان را داشتند، شناسایی و منهدم 
کنند. فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: ماموران 
در این عملیات یک تن و 75۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر 

شامل تریاک، حشیش، هروئین و گل را کشف کردند.
وی با ابراز اینکه این مقدار مواد در مرزهای شرقی بارگیری 
شده و مقصد آنها اســتان های مرکزی بود، گفت: در این 
خصوص 18 نفر از ســوداگران مرگ دستگیر شدند و 8 

دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف شد.

وی میزان کشــفیات مواد مخدر پلیس استان از ابتدای 
امســال تاکنون را بیش از 17 تن اعالم کرد و با اشــاره 
به موفقیت های این پلیــس در زمینه انهــدام باندها و 
شبکه های قاچاق مواد افیونی اظهار داشت: در این رابطه 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل با 23 درصد افزایش 
انهدام باند مواجه بودیم. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
این عملیات را حامل هشــداری برای سوداگران مرگ و 
پیامی برای خانواده ها عنوان کرد و افزود: به کسانی که در 
زمینه قاچاق، تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می کنند، 
اخطار می دهیم که نیروی انتظامی قاطعانه با آنها برخورد 

خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

انهدام ۵ باند سوداگر مرگ توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان مطرح کرد:

خطر بروز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با شروع فصل مهاجرت

ناجا

اخبار

یکی از مسائلی که 
در حال حاضر با 

آن روبه رو هستیم 
تاخیر در ازدواج 

جوانان است که به 
راحتی نمی توان 

شاخص های آن را 
مشخص کرد
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 چای سبز

با این گیاهان به جنگ بیماری ها بروید
 امروزه با گسترش زندگی شهرنشینی و توسعه تکنولوژی، آمار اختالالت روحی و روانی روز به روز در حال افزایش 
است؛ بنابراین در دنیای پرهیاهوی امروز همه افراد در جست وجوی راهی برای رسیدن به آرامش هستند که یکی 
از راه های به دست آوردن آرامش استفاده از گیاهان دارویی است؛ البته افراد باید برای جلوگیری از بروز عوارض 
احتمالی آنها قبل از مصرف هر نوع گیاه دارویی با متخصص طب سنتی مشورت کنند. در این مطلب به رایج ترین 

گیاهان دارویی و خواص بی شمار آنها نگاهی می اندازیم.
حیدر عظمایی، محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره درمان بیماری های مختلف با گیاهان دارویی توضیحاتی 

ارائه داده است. با ما همراه باشید: 

 با سنبل الطیب
 بی خوابی را فتیله پیچ کنید

از گیاهانی که تاثیر چشــمگیری روی سیستم 
اعصاب دارند، می توان به ســنبل الطیب اشاره 
کرد. سنبل الطیب به علت داشتن ماده ای به نام 
»والرین« در رفع هیجانات عصبی، بی خوابی و 
افسردگی بسیار موثر اســت. این گیاه خاصیت 

نشاط آوری نیز دارد.

 دوپینگ حافظه خود  را
 به اسطخودوس بسپارید

اســطخودوس، طبع گرم و خشک دارد. 
این گیاه حاوی اندورفین طبیعی اســت و 
به آن حافظ االرواح نیز می گویند. مصرف 
اسطخودوس در تقویت مغز، افزایش حافظه، 
درمان سینوزیت و پاک سازی مغز از مواد 

زائد موثر است.

کلید طالیی درمان اندوه قلب
ریحان، سبزی خوشبویی است و مصرف آن تقویت قلب، 
کبد و معده را به همــراه دارد و موجب خوش اخالقی در 
اشخاص می شود. استفاده از این سبزی به هضم غذا کمک 
می کند. به گیاه بادرنجبویه، مفرح القلوب المحزون گفته 
می شود. مصرف این گیاه نقش موثری در رفع اندوه قلب، 
افزایش حافظه و تقویت مغز، کبد و معده دارد. ســبزی 
گشنیز مفرح قلب اســت و برای درمان تهوع، سردرد و 
سرگیجه مفید است. مصرف تخم گشنیز همراه با نبات 
یا عسل برای کودکانی که شــب ادراری دارند و عصبی 

هستند، توصیه می شود.

به گفته محققان؛
متابولیسم گلوکز، مغز با ورزش قابل تغییر است

بافت ها می توانند از چربی یا پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، اما به گفته محققان، انرژی برای عملکرد عادی اعضای بدن الزم است. بسیاری از دیابت نوع۲ کمک کند و موجب بهبود حساسیت به انسولین در کل بدن شود.به پایین آوردن متابولیسم گلوکز در تمامی نواحی مغز در بین افراد مبتال به جدید نشان می دهد انجام ورزش های با شدت باال تنها برای دو هفته می تواند در متابولیسم مغز و همچنین بهبود حساسیت انسولین کل بدن شود.مطالعه  یافته ها نشــان می دهد انواع ورزش در حد متوسط می تواند منجر به تغییر 
الکتات تولید شدند که می توانند به عنوان منبع انرژی برای مغز استفاده شوند.نشان داد در طول ورزش با شدت باال متابولیت های با انرژی باال نظیر کتون و دیابت بودند را به مدت دو هفته تحت تمرین های ورزشــی قرار دادند.نتایج کنندگان میانسال که ورزش نمی کردند و مبتال به دیابت نوع۲ یا عالئم پیش حساسیت انسولین کل بدن هم بهبود می یابد.در این مطالعه، محققان شرکت انســولین افزایش می یابد، اما بعد از کاهش وزن به حالت عادی بازگشته و مصرف گلوکز تحریک کننده انسولین مغز در بیماران چاق و مبتال به مقاومت برخی دیگر نظیر مغز و سلول های قرمز خون تنها از گلوکز استفاده می کنند.

نسخه فشار خون را با این گیاه بپیچید
استفاده از گل گاوزبان سبب تقویت قلب و سیستم 
عصبی می شود. افرادی که فشار خون باال دارند بهتر 
اســت گل گاوزبان را همراه با سنبل الطیب مصرف 
کنند؛ همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است 
که گل گاوزبان فقط باید به صورت دم کرده مصرف 

شود و به هیچ وجه نباید جوشانده شود.
مصــرف ترکیــب گل بابونــه، اســطخودوس، 
سنبل الطیب، گل گاوزبان و علف چای )هوفاریقون( 

تاثیر بسزایی در رفع استرس و اضطراب دارد.

با مصرف این گیاه همیشه بخندید

زعفران طبــع گرم و خشــک و خاصیت 
نشــاط آوری دارد. افرادی کــه طبع گرم 
دارند نباید در مصــرف زعفران زیاده روی 
کنند. گل ســرخ مقوی قلب است. مصرف 
این گیاه سبب درمان افسردگی و اضطراب 
می شود. چای کوهی خواص آنتی بیوتیک 
فراوانی دارد و مصرف آن در رفع بی خوابی و 

افسردگی موثر است.

 اسموتی سیب

هورمون های زنانه را با رازیانه تنظیم کنید
مصرف گیاه رازیانه و پنج انگشت سبب اعتدال هورمون های 
زنانه می شود. استفاده از رازیانه افزایش قوای جنسی زنان را 
به همراه دارد و مصرف گیاه پنج انگشت تحریک تخمدان ها 
در غده هیپوفیز را موجب می شود. میوه سیب مفرح قلب و 
اعصاب است. مصرف ترکیب یک عدد سیب، یک عدد موز، 
هفت عدد مغــز بادام، یک لیوان آب، یــک عدد لیموترش 
تازه و یک قاشق غذاخوری عسل به همراه ۲ تکه یخ نیز در 
افراد موجب آرامش و نشاط می شود. استفاده از این معجون 
در رفع افســردگی، تقویت حافظه و سیســتم ایمنی بدن 
و افزایش انرژی موثر اســت. میل کردن این ترکیب برای 

بیماران در دوران نقاهت بسیار سودمند است.

دستور العمل تهیه معجون آرامش اعصاب

 اســتفاده از ترکیــب گل بابونه، اســطخودوس، 
سنبل الطیب، گل گاوزبان و علف چای )هوفاریقون( 
در رفع ســردرد، اضطراب، استرس و سرگیجه های 
عصبی موثر اســت. اســتفاده از این ترکیب سبب 
درمان تپش قلب، ترس، هیجان، سرفه های عصبی و 
ترس های شبانه کودکان می شود. افراد برای تهیه این 
ترکیب باید تمامی ترکیبات را به یک اندازه مخلوط 

و سپس آن را دم کنند.

 با مصرف عدس
 به جنگ کم خونی بروید

عدس، ماده غذایی مفیدی به ویژه برای 
افراد گرم مزاج و کم خون محســوب 
می شــود و خاصیت خونسازی دارد. 
مبتالیان به افسردگی باید عدس را با 
گلپر و ادویه جات گرم مانند کاکوتی، 
 نعنــاع، زنجبیل، دارچیــن و فلفل

 میل کنند.

نوشیدنی های 
 معجزه گر برای 
چربی سوزی 

کاهش وزن، کار سختی 
است و همان طور که می دانید این 

روزها، روش های فراوانی برای کاهش 
وزن و تناسب اندام پیشنهاد می شود، اما اگر 

شما جزو کسانی هستید که در مسیر درستی 
جهت کاهش وزن گام بر می دارند، این مطلب را 
 حتما بخوانید. در این مطلب با ۶ نوشیدنی آشنا 

 می شــویم که سم زدا هســتند و باعث 
چربی سوزی بیشتر می شوند.

یک فنجان چای 
سبز، ۱ قاشق غذا 
خوری دارچین، 

کمی عسل، مقدار 
کمی فلفل قرمز.

چای سبز را آماده کرده و 
عسل، دارچین و فلفل را به 
آن اضافه کنید. چای سبز، 

فلفل و دارچین عمل سوخت 
و ساز را سرعت می بخشند.

۷ فنجان چای سبز، مقداری برگ نعناع تازه، 
۱ عدد لیمو تازه

چای ســبز را در یک بطــری ریخته و یک 
مشت نعناع تازه را به همراه چند برش لیمو 

به آن اضافه کرده و کمی بعد بنوشید.
چای ســبز در فرآیند چربی سوزی موثر 
بوده، نعناع و لیمــو هم از نفخ و التهاب 

جلو گیری می کنند.

 اسموتی میوه

۱ فنجان ماســت طبیعی، ۱ عدد 
سیب، ۱ قاشــق غذا خوری عسل، 
۱/۲فنجان بادام، دارچین،۱/۲لیتر 

شیر
این مواد را در مخلوط کن مخلوط 

کرده و سپس استفاده کنید.
ســیب دارای مقدار قابل توجهی 
پکتین اســت که چربی سلول ها 
را به خود جذب می کند. چربی و 
کربو هیدرات سالم موجود در این 
نوشــیدنی، ماهیچه ها را تقویت 
کرده و عمل چربی سوزی را تسریع 

می بخشد.

۲ عدد گریپ فروت، ۲ برش آناناس، 
۱ فنجان تمشک، ۱/۲ لیوان آب

تمــام مــواد را در مخلــوط کن 
ریخته،هم بزنید تا یک دست شوند.
میوه گریپ فروت نقش مهمی در 

کاهش وزن دارد.

شکالت یا پودر کاکائو )بدون شکر(، ۱/۲لیوان 
شــیر، ۱/۲فنجان جو، ۱/4فنجــان گل تاج 

خروس، ۱/۲ ق غ قهوه، عسل
تمام مواد را در مخلوط کن خوب هم بزنید تا 

یک دست شوند و بعد میل کنید.
نوشیدنی فوق، برای عاشــقان شکالت بسیار 
دلچسب بوده و عالوه بر این قهوه موجود در آن 

به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کند.

 اسموتی شکالت

 چای سبز و نعنا

۱/۲ لیتــر شــیر، ۱ فنجان توت 
فرنگی، ۱/۲ فنجان جو، ۱ فنجان 
۱ فنجان تخم  ماست طبیعی، 4/

کتان
تمام مواد را در مخلوط کن ریخته 
و سپس از نوشیدن آن لذت ببرید. 
این نوشیدنی یک صبحانه کامل و 
یا یک میان وعده مغذی است که 

شما را کامال سیر نگه می دارد.

 اسموتی  توت فرنگی

اگر شما در یکی از شــرایط زیر زندگی می کنید، بهتر است 
هرچه ســریع تر، با انجام یک آزمایش ســاده خون، سطح 
ویتامین D بدن تان را بسنجید.حتی در صورت پایین بودن 
این ویتامین، از مصرف خودسرانه داروهای مکمل پرهیز کنید.
روزهای آفتابی در منطقه زندگی شما کم است؟

اگر در منطقه زندگی شما، روزهای آفتابی خیلی کم است، 
احتماال برای تامین نیاز بدن تان بــه ویتامین D، چاره ای 
جز مصرف مکمل ها ندارید.درســت اســت که با مصرف 

خوراکی هایی مثــل تخم مرغ، می توانید بــه بدن تان این 
ویتامین را برسانید؛ اما تنها با کمک رژیم غذایی ، نمی توانید 

از این کمبود جلوگیری کنید.
سن شما باالی 55 سال است؟

حتی اگر پیش  از این، همه چیــز در بدن تان متعادل بوده، 
به محض عبور از 55 ســالگی، باید روش تــازه ای را برای 
مراقبت کردن از جسم تان انتخاب  کنید. توان پوست شما 
بعد از این سن، برای جذب ویتامین D از نور خورشید کمتر 

می شــود و مواد غذایی هم نمی توانند تاثیری که باید را بر 
بدن تان بگذارند. پس با انجام مرتــب آزمایش ها، زمینه را 

برای کشف به موقع مشکل فراهم کنید.
اکثر اوقات روز را در فضای بسته کار می کنید؟

اگر از ساعت 9 صبح تا 5 عصر در فضای بسته کار می کنید، 
احتماال کمبود ویتامین D دارید. در این شرایط نمی توانید 
به اندازه کافی از نور خورشید ویتامین جذب کنید و زودتر از 
آنچه که فکر کنید، با افت سطح ویتامین D روبه رو می  شوید.

پوست  تان تیره است؟
درست است که نور مستقیم خورشید، پوست های روشن را 

زودتر می سوزاند؛ اما به گفته محققان ویتامین D بیشتری 
را وارد بدن می کند. پوست تیره، اگرچه بانمک تر است ولی 

توان کمتری برای جذب ویتامین D دارد!
بیماری التهابی روده  دارید؟

ویتامین D، یکی از ویتامین های محلول در چربی است و 
اگر روده هایتان توان جذب چربی را نداشته باشند، احتماال 
بدن تان از پس جذب میزان کافی این ویتامین برنمی آید. به 
گفته متخصصان، افراد مبتال به بیماری های التهابی روده، 
برای بهره مند شــدن از میزان کافی ویتامین D به مصرف 

مکمل ها نیازمندند.

چه اشخاصی در معرض کمبود ویتامین D قرار دارند؟

مالتونین؛ هورمونی اســت که بدن را برای فعالیت هایی 
مانند خواب آماده می کند و در بســیاری از فرآیندهای 
عصبی - فیزیولوژیک نقش دارد. مالتونین به طور طبیعی 
توســط بدن و در هنگام شــب تولید می شــود. در واقع 
مالتونین هورمون تنظیم کننــده چرخه خواب و بیداری 
محسوب می شود و در بســیاری از گزینه های غذایی نیز 

وجود دارد. با ما همراه باشید:
پیاز: یکی از مواد غذایی ســالم و مورد نیاز برای هر 
رژیمی محسوب می شود. پیاز سرشار از ویتامین ها، مواد 
معدنی، آنتی اکسیدان ها و اسیدهای آمینه ضروری بدن 
است. این ماده غذایی، ادرارآور و تصفیه کننده است و دفع 
مواد زائد بدن را تحریک می کند. پیاز حاوی مالتونین است 
و باعث ایجاد آرامش بدن می شود، در نتیجه کیفیت خواب 

را بهبود می دهد.
مارچوبه: سرشار از اسیدفولیک و ویتامین سی است. 
این ویتامین ها به جذب راحت تریپتوفان کمک می کند 
که اسیدآمینه الزم برای خوابی راحت محسوب می شود. 
تریپتوفان همچنین ترشــح مالتونین را در طول شــب 
افزایش می دهد. مارچوبه می تواند باعث افزایش سوخت 
و ساز چربی های بدن شــده و عملکرد دستگاه گوارش را 

بهبود دهد.
موز: ایــن میوه غنی از پتاســیم و منیزیم اســت و 
تریپتوفان موجود در آن منجر به تولید هورمون های خواب 
آور مالتونین و سروتونین می شود. موز نیز یک میان وعده 

مناسب برای قبل از ساعت خواب است.
آناناس: حاوی تریپتوفان اســت و به همین دلیل به 
تولید ســروتونین کمک می کند. ســروتونین یک ناقل 
عصبی اســت که وظیفه انتقال ســیگنال های عصبی به 
سمت ســلول های عصبی را بر عهده دارد. این هورمون با 
خوش خلقی در ارتباط اســت و میزان کــم آن در تولید 

مالتونین و آرامش بدن اختالل ایجاد می کند.
زنجبیل: شهرت زیادی در سرتاسر جهان دارد چون 
یک ماده ضدالتهاب و یک مســکن طبیعی و قوی است. 
مصرف دمنــوش زنجبیل باعث تســکین دردها و عالئم 
مربوط به وجود التهاب در بدن می شــود. باید بدانید که 
زنجبیل همچنین حاوی مالتونین اســت؛ بنابراین برای 
 داشــتن خوابــی راحــت و آرام بخــش مناســب

 است.
گردو: انواع آجیل سرشــار از اسیدهای چرب امگا ۳ 
برای کاهش التهاب، کاهش کلسترول بد و ... هستند و با 
سایر مشکالت مرتبط با سالمت قلب و عروق مبارزه می 
کنند؛ همچنین انواع آجیل از جمله گردو حاوی دوزهای 
کوچک مالتونین و اســیدهای آمینه برای بهبود کیفیت 

خواب شبانه هستند.
برنج قهوه ای: منبع کربوهیدرات و فیبر است و بهبود 
سوخت و ساز بدن و کاهش وزن کمک می کند. برنج قهوه 
ای همچنین منبــع مهم ویتامین ب بــرای محافظت از 
ماهیچه ها و سیستم قلبی عروقی و مغز است. مصرف آن 
به ویژه در هنگام شب به علت وجود مقادیر کمی مالتونین، 

منجر به بهبود خواب شبانه می شود.
جوی دو سر: جوی دو سر جزو غالت کامل تلقی می 
شود و یکی از بهترین ها برای بهبود کیفیت خواب است. 
این ماده غذایی نه تنها به راحتی هضم می شــود بلکه به 
کنترل اضطراب و همچنین بهبود عملکرد دستگاه عصبی 
کمک می کند. جــوی دو ســر سرشــار از تریپتوفان و 
 اســیدهای آمینــه بــرای تحریــک تولیــد مالتونین

 است.

با این مواد غذایی خواب شبانه 
خود را بهبود بخشید

محققان کانادایی هشدار دادند؛

 افزایش بیماری های روده ای 
در کشورهای در حال توسعه

 مطالعات نشان می دهد درحال حاضر کشورهای در حال توسعه با افزایش نرخ 

ابتال به بیماری التهاب روده مواجه هستند، شرایطی که قبال کشورهای غربی با 

آن روبه رو بودند.با افزایش روند صنعتی شدن در دنیا، کشورهای در حال توسعه با 

افزایش نرخ ابتال به التهاب روده مواجه هستند.گیالد کاپالن، عضو تیم تحقیق از 

دانشگاه کالگاری کانادا، در این باره می گوید: »در طول ۱۰۰ سال گذشته شیوع 

بیماری التهاب روده در کشورهای غربی افزایش یافت و سپس به حالت ثابت ماند. 

حال تحقیق ما نشان می دهد که کشورهای خارج از دنیای غرب هم با همین الگوی 

مشابه مواجه شده اند.«بیماری التهاب روده جزوگروه بیماری های التهابی روده 

بزرگ و کوچک است. بیماری کرون و کولیت زخمی هم از انواع اولیه این مشکل 

هستند.محققان در این تحقیق، مطالعات مشاهده ای مبتنی بر جمعیت را در مورد 

شیوع بیماری کرون یا کولیت زخمی از سال ۱99۰ به بعد بررسی کردند.محققان 

دریافتند با افزایش روند صنعتی شدن در کشــورهای آسیا، آمریکای جنوبی و 

 است. خاورمیانه، شیوع بیماری التهاب روده نیز به شکل چشمگیری در حال افزایش
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در حاشیه

ویتامین جوانی در فوتبال؛

 فرازونشیب های قائدی
 در استقالل

بازیکن جوان استقالل که می توانست با درخشش 
خود بــه اســتقالل کمک کنــد، اکنــون طعم 

نیمکت نشینی را تجربه می کند.
مهدی قائدی، پدیده لیــگ یک در نقل و انتقاالت 
فصل تابســتان با نظر علی منصوریان،  ســرمربی 
سابق استقالل به این تیم پیوست.قائدی توانست 
اعتماد مربی تیم خود را جلب کند و در چند دیدار با 
بازی و نمایش خود به پدیده لیگ برتر تبدیل شود. 
وی در دقایق پایانی به بازی می آمد، اما درخشش 
خوب این بازیکن باعث شد تا هواداران هم خواهان 

این بازیکن جوان باشند.
بسیاری از کارشناسان خوش ذوق، سبک بازی وی 
را با نیمار مقایسه می کردند.مهدی قائدی با سرعت 
نور تیتر بسیاری از روزنامه ها شد. باشگاه استقالل 
و کادر فنی از این همه شــهرت قائدی احســاس 
خطر می کردنــد که این بازیکــن همانند مجاهد 
خضیراوی از گردونه مســتطیل سبز خارج نشود.

بعد از گذشــت هفته ها علی منصوریــان به دلیل 
نتایج ضعیف از سمت خود کنار گذاشته شد و شفر 
به عنوان سرمربی اســتقالل انتخاب شد تا مهدی 
قائدی به پایان روزهای خوب برسد. شفر به دلیل 
بعضی مسائل حاشیه  ای تا مرز اخراج کردن قائدی 
هم پیش رفت، اما این بازیکن در جمع آبی پوشان 
باقی ماند. از زمانی که این مربی کهنه کار به عنوان 
سرمربی استقالل انتخاب شــد، وی فرصتی برای 
حضور در ترکیب را پیدا نکرد. در عصری که نیروی 
جوانی در فوتبال حرف اول را می زند، قائدی  طعم 
نیمکت نشــینی را تجربه می کند.دیباال در یووه 
و امباپه در پاری ســن ژرمن توانستند در تیم های 
خود به ستاره تبدیل شــوند. مربیان جوان توجه 
بیشتری به نیروی جوان دارند، اما ظاهرا مربیانی 
که باتجربه تر هستند به این منطق اعتقادی ندارند 
زیرا برانکو هم در پرسپولیس تعدادی از بازیکنان 
جوان خود را نیمکت نشین کرده است.این روزها 
نیروهای جــوان در فوتبال به یــک مزیت تبدیل 
شــده اند.  در لیگ برتر ایران، بسیاری از تیم ها که 
به نیروی جوانی اعتماد کردند، مزد خود را گرفتند 
همانند پارس جنوبی جم که تاکنون توانسته صدر 
جدول را از آن خود کند. در این اوضاع نا به سامان 
شــفر هم با اعتماد به قائدی می تواند نقاط ضعف 

خود را تاحدودی از بین ببرد.

 ایمنا: ماجرا درســت از جایی آغاز شــد که یکی از عوامل 
اجرایی تیم بر اســاس ادعای نماینده تیم کهــن دیار که 
نتوانسته بود در بین سه تیم ابتدایی جدول لیگ دسته اول 
قرار بگیرد و سهمیه حضور در لیگ برتر آسیاویژن را کسب 
کند، امســال چند تیم لیگ برتری مثل نیروگاه، پرواز گز، 
فجر خوراسگان و یاران آتشگاه به دالیل مختلف که اکثر آن 
مشــکالت مالی بوده از حضور در لیگ برتر انصراف داده اند 
و هیئت فوتبال استان اصفهان با سلیقه و تشخیص خودش 
چند تیم دیگر را که از حمایت اسپانسر خصوصی برخوردار 
بوده اند و تا قبل از این هم سابقه حضور در لیگ دسته اول را 
نداشته اند تنها به واسطه روابط پشت پرده در لیست تیم های 

لیگ برتر  آسیاویژن قرار داده است. 
نامه ای که گم شد

مدیران تیم کهن دیار گز حتی نامه ای هم به اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان فرستاده اند و درخواست رسیدگی 
کرده اند که از طرف اداره کل هم نامــه ای به هیئت فوتبال 
ارسال شده و با وجود ادعای هیدت فوتبال مبنی بر ارسال 

جواب به اداره کل مدیران این اداره به مسئوالن کهن دیار 
گز پاسخ داده اند که هیئت فوتبال هنوز هیچ جوابی به این 
نامه نداده است. در اینکه هیئت فوتبال اصفهان باید سعی 
کند مسابقات لیگ آسیاویژن را در بهترین شرایط و با حضور 
اسپانسرهای بخش خصوصی برگزار کند هیچ شکی نیست 
اما قدیمی ها می گویند چراغی که به خانه رواست به مسجد 
حرام است و در این بین اگر قرار است سهمیه ای برای حضور 
در لیگ برتر به صورت نذری در اختیــار تیم ها قرار بگیرد 
اولویت با تیم هایی اســت که سال گذشــته در لیگ دسته 
اول حضور داشته اند و نتوانســته اند در بین سه تیم ابتدایی 

جدول قرار بگیرند.
فرض کنیم که تیم نفت تهران به عنوان قهرمان جام حذفی 
و نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا به دالیل قانونی امکان 
حضور در مسابقات ســال 2018 را پیدا نکند و در آن زمان 
فدراسیون به جای اینکه از تیم های ذوب آهن و سپاهان به 
عنوان تیم های چهارم و پنجم لیگ دوره قبل درخواســت 
حضور کند، این ســهمیه را به تیم هایی مثل خونه به خونه 

بابل و بادران تهران بدهد و دلیلش هم این باشد که این دو 
تیم اسپانســر خصوصی و ثروتمندی پشــت سر خودشان 
دارند! یک مرور اجمالی روی اتفاقــات این چند وقت اخیر 
هیئت فوتبــال و دیدارهای مدیر یکی از این باشــگاه های 
تازه اضافه شده به لیگ که با ریاست هیئت فوتبال صورت 
گرفته و خبر آن هم در کانال تلگرامی این هیئت بارها منتشر 
شده، سرنخ خوبی است تا نشان بدهد که چرا بعضی از تیم ها 
به صورت یک شــبه مجوز حضور در لیگ برتر آسیا ویژن را 
کســب کرده اند و در حقیقت از این رانت مدیریتی استفاده 
الزم را برده اند. نکته جالب اینجاست که هیئت فوتبال برای 
جایگزین کردن تیم های مورد عالقه خودش کوچک ترین 
ارتباطی با تیم های منحل شده نداشته تا حداقل این انتقال 
را در قالب جابه جایی امتیاز لیگ برتر اجرایی کند و تیم های 
منحل شــده از لحاظ مالی هم با فروش امتیاز، بخشــی از 

هزینه هایشان جبران شود.
هیئت فوتبال در خواب ناز

در آن روزهایی که مسعود هراتیان با وجود حواشی فراوان 
بر سر محل سکونتش موفق شد مجوز شرکت در انتخابات 
هیئت فوتبال را به دست بیاورد قابل پیش بینی بود که عدم 
تجربه کافی در این موضوعات بتواند زیرمجموعه های هیئت 
او را با چالشی بزرگ روبه رو کند که همین اتفاق هم افتاده 
و بعد از دعوای حیرت آوری که در کمیته داوران این هیئت 
بین رییس و دبیرش ایجاد شد و در بازی دوستانه ذوب آهن 
یک آبروریزی بزرگ را رقم زد، ســکوت هراتیان به عنوان 
متولی اول فوتبال اســتان در بحث نقل مکان ذوب آهن از 
فوالدشهر به نقش جهان هم نشان داد که آقای مدیر کارهای 
مهم تری برای انجام دارد و طبیعی اســت که حواســش به 
فوتبال استان نباشــد. در بحث میزبانی ذوب آهن در نقش 
جهان تقریبا همه عوامل اجرایی با این مســئله از شــخص 
اســتاندار تا مدیرکل اداره ورزش و جوانان در کنار مدیران 
مجموعه فوالد مبارکه و ذوب آهن و مدیران عامل دو باشگاه 
و حتی ســرمربیان دو تیم و البته رسانه های ورزشی همه و 
همه در تالش بودند تا این اختالف حل شود، اما دریغ از یک 
مصاحبه یک خطی از جانب ریاست هیئت فوتبال که بدون 
جانبداری خاصی حداقل نظر خودش را در این حوزه اعالم 
کند. در شرایط فعلی به جز قســمت روابط عمومی هیئت 
که در ارتباط با رســانه ها موفق عمل کرده و بخش آموزش 
که تالش می کند فعالیت های خودش را به ســطح استان 
گســترش دهد بقیه کمیته ها احتیاج به یک بازنگری ویژه 
دارند و هراتیان به عنوان رییس هیئت فوتبال اگر می خواهد 
که به مانند علی اکبر ابرقویی نژاد برای چند دوره متوالی در 
رأس فوتبال استان حضور داشــته باشد باید این موضوع را 
به زیرمجموعه هاش یادآوری کند که رســانه ها چشم آگاه 
مردم هســتند و در عصر ارتباطات و دنیــای تکنولوژی به 

این راحتی ها نمی توان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.

 کهن دیار گز که در فصل گذشته به عنوان پنجم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول آسیاویژن دست 
پیدا کرده بود در تماس با ایمنا اعالم کرد که اتفاقاتی عجیب در بحث قرعه کشــی لیگ برتر آسیا ویژن در 

فصل جدید در حال شکل گیری است که هیچ منطق قانونی در پشت آن وجود ندارد.

در هیئت فوتبال اصفهان چه می گذرد؟

آقای رییس! لطفا پاسخگو باشید

ثلث دوم لیگ هفدهم از امروز آغاز می شود. به خاطر در پیش بودن اردوی 
تیم ملی بیشتر دیدارهای هفته یازدهم وسط هفته برگزار می شود و تنها 
دیدار آن دسته از تیم هایی به آخر هفته موکول شده است که احتماال 
بازیکن ملی پوش ندارند.با توجه به آنکه پرسپولیس دو روز زودتر از پارس 
جنوبی به میدان می رود قرمزپوشان پایتخت فرصت دارند تا ولو به صورت 
موقتی صدر جدول را از رقیب شگفتی سازشان پس بگیرند. پرسپولیس 
در صورتی به صدر بازمی گردد که هر سه امتیاز دیدار با سایپا را به 

حساب خود واریز کند.
یکی از مهم تریــن دیدارهای هفتــه یازدهم اما بــدون تردید بازی 
تراکتورسازی و ذوب آهن در ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز است. اهمیت 
این دیدار به خاطر جایگاه فعلی این دو تیم در جدول نیست بلکه به این 
خاطر است که کادر فنی فصل گذشته هر یک از این دو تیم روی نیمکت 
مقابل حضور دارد؛ به این ترتیب که دو ســرمربی فصل پیش ذوب آهن 
یعنی یحیی گل محمدی و مجتبی حسینی در کادر فنی تراکتورسازی 
حضور دارند و امیر قلعه نویی که فصل پیش هدایت تراکتورسازی را به 
عهده داشت اکنون روی نیمکت ذوب آهن نشسته است.سپاهان نیز یکی 
دیگر از تیم هایی است که دیدار خود را امروز برگزار می کند. برخالف بازی 
دیگر تیم اصفهانی، اهمیت اصلی این مسابقه به نقشی است که در تعیین 

معادالت باالی جدول دارد. پیکان پس از شروعی ضعیف در لیگ 
هفدهم با ۶ پیروزی متوالی به حوالی صدر جدول رسید. خودروسازان 

تهرانی که هفته گذشته یک صدرنشینی یک روزه را تجربه کردند روی 
کاغذ حتی شانس بازگشت به صدر به صورت دائم یا موقتی را دارند.دیدار 
تیم های تهرانی استقالل و نفت هم به این دلیل مهم است که این دو تیم 
نمایندگان ایران در دوره آتی لیگ قهرمانان هستند؛ البته تنها به شرطی 

که AFC مجوز شرکت در این مسابقات را به آنها بدهد.
استقالل خوزستان و ســیاه جامگان در این هفته داربی قعرنشینان را 
برگزار می کنند و بازی صنعت نفت و گسترش فوالد هم به خاطر رویارویی 
سرمربی تیم آبادانی با تیم فصل قبلش و البته برخورد ف. کاف های فوتبال 

ایران جالب است.

 اگرچه در رابطه با تغییر پســت ها و معاونت های وزارت ورزش که در ماه های 
پایانی دولت قبل دست نخورده باقی ماندند، مانند معاونت توسعه ورزش همگانی 
صحبت هایی مطرح است، اما بی شک اولین انتصاب در این وزارتخانه باید برای 
معاونت مالی باشد؛ پستی که این روزها صندلی مدیریت آن خالی است و به همین 

دلیل خیلی از ورود و خروج ها با نظارت شــخص وزیر 
انجام می شود. 

سیدعلی آقازاده که 2۹ فروردین ماه امسال به جای مناف 
هاشمی و به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع مالی 
و انسانی وزارت ورزش معرفی شد، در دولت دوازدهم به 
عنوان استاندار استان مرکزی منصوب شد. این انتصاب 
1۹ مهرماه انجام شد و بر همین اساس آقازاده  از یک هفته 
پیش به طور رسمی مســئولیت خود در وزارت ورزش 
را واگذار و ایــن وزارتخانه را ترک کرد تا به مســئولیت 

جدیدش به عنوان استاندار  رسیدگی کند. 
شاید معاونت توســعه منابع مالی وزارت ورزش مهم ترین معاونت این وزارتخانه 
نباشد، اما بی شک به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین معاونت ها، از اهمیت 
زیادی برخوردار است. با این حال صندلی این معاونت تعیین کننده از یک هفته 
پیش بدون مدیر است و هنوز برای آن تعیین تکلیف نشده؛ این در حالی است که 
از چند هفته پیش از انتصاب رسمی آقازاده به عنوان استاندار استان مرکزی، این 
بحث مطرح بود و بر همین اساس گزینه هایی هم به عنوان جایگزین وی مطرح 

شدند از جمله برخی معاونان پیشین وزارت ورزش.
با این حال هنوز گزینه ای به عنوان سرپرست جدید معاونت مالی وزارت ورزش 
منصوب نشده است. به همین دلیل طی بیش از یک هفته ای که آقازاده به طور 
رسمی از وزارت ورزش رفته، شــخص وزیر ورزش، مسائل مالی این وزارتخانه را 
تحت کنترل دارد. اینگونه که کارها توسط دفتر طرح و 
برنامه وزارت ورزش و با امضای مستقیم سلطانی فر پیش 
می رود. در هر صورت جابه جایی های وزارت ورزش در 
دوره جدید مدیریت سلطانی فر به ناچار از معاونت مالی 
این وزارتخانه آغاز شده، اما وی که ریاست رییس مجمع 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را هم عهده دار 
است، قصد دارد مدیرعامل این مجموعه را نیز تغییر دهد.
مصطفــی مدبــر 2۹ آذرمــاه ســال ۹2 بــا حکــم 
محمــود گــودرزی وزیــر وقــت وزارت ورزش 
و رییــس مجمــع شــرکت توســعه و نگهــداری 
اماکن ورزشــی به عنــوان مدیرعامل این شــرکت منصوب شــد، امــا ظاهرا 
 ســلطانی فر قصد دارد از وی در مســئولیت دیگری اســتفاده کند و به دنبال

 جابه جایی در شرکت توسعه است. 
زمزمه های تغییر مصطفی مدبر که از چند هفته پیش آغاز شده بود حاال رنگ و 
بوی جدی تری به خود گرفته و نزدیکان بــه وزارت ورزش اعتقاد دارند به زودی 
فرد جدیدی به جای مدبر روی صندلی مدیرعامل شرکت توسعه خواهد نشست. 

منهای فوتبال

تغییرات آرام در وزارت ورزش؛

سلطانی فر در اندیشه پرکردن یک صندلی خالی

بدون تردید چهره ویژه بازی تراکتور و ذوب آهن احسان 
پهلوان است که این روزها شــایعه سرباز شدن او در نیم  
فصل و حضور در تراکتورسازی نیز بر سرزبان هاست. از 
آنجایی که قلعه نویی اعتقاد داشته که پهلوان نتوانسته در 
این فصل درخشش قبل را داشته باشد او برای این بازی 
انگیزه زیادی دارد تا نشان دهد که دور شدنش از دوران اوج 

ربطی به ماجرای پیشنهاد سربازی تراکتور سازی ندارد.
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بسته شدن تیم توسط کادر فنی قبلی گفت: این موضوع را باید 
آنها پاسخ دهند. یکی مثل جباروف با آن سن و سال و بازی هایی 
که در سپاهان انجام داده بود، چطور می توانست به استقالل 
کمک کند؟ این بــرای ما جای ســوال دارد. این همه بازیکن 
گرفتند و ســر و صدا کردند و گفتند در نقل و انتقاالت موفق 
بودیم، اما در واقع نفرات گرفته شده، نتوانستند کمک کنند. 

طالیی پوشان اصفهانی برای فاصله گرفتن  دوباره از قعرنشینان 
و نزدیک شــدن به میانه های جدول چاره ای ندارند تا هرسه 
امتیاز دیدار خانگی با پیکان را به حساب خود  واریز کنند که این 
مهم مستلزم قیچی کردن نوار بردهای پیاپی حریف شان است. 
اگر شاگردان زالتکوکرانچار از پس این ماموریت دشوار برنیایند 
و ورزشگاه نقش جهان را با دستان پر ترک نکنند، حضورشان 

در رتبه های پایینی جدول ادامه پیدا خواهد کرد.

منصوریان، استقالل را بد بسته است چهره ویژه  بازی تراکتور- ذوب آهن قیچی کن و فرار کن

خبر روز

شریفی به سپاهان بر می گردد
مهدی شــریفی در نیم فصل رقابت های لیگ برتر فصل جاری به دلیل 
پایان خدمت ســربازی و طبق قرارداد 
گذشــته خود باید به تیم سپاهان 
اصفهان بــاز گــردد. خدمت 
ســربازی مهدی شریفی در 
نیم فصــل رقابت های لیگ 
برتر به پایان می رســد و به 
همین دلیل مسئولین باشگاه 
تراکتور سازی تالش های زیادی 
برای صدور رضایت نامه توســط 
باشگاه ســپاهان انجام داده اند تا 

ر  این بازیکن در تراکتورسازی ادامه داشته باشد حضو
ولی این مذاکرات بی نتیجه بوده است. شــریفی در حال حاضر یکی از 
موثرترین بازیکنان تراکتورسازی است و در بازی اخیر این تیم مقابل فجر 
سپاسی در جام حذفی به تنهایی 4 گل زده بود. سرپرست تیم تراکتور 
سازی تبریز خبر جدایی شریفی را تایید و اعالم کرده که بازیکن دیگری 

از این تیم تبریزی در نیم فصل رقابت های لیگ برتر جدا نخواهد شد.

سوال روز

لیگ برتر به ایستگاه یازدهم رسید؛
 از دوئل جذاب تبریز 

تا ماموریت ویژه در نقش جهان

عاقبت بلیت فروشی دربی چه شد؟
باشگاه پرســپولیس قرار شــده در خصوص بلیت فروشی دربی 
شفاف ســازی کند. بلیت فروشی دربی 
85 به حاشــیه ای بزرگ تبدیل 
شده است و برخی هواداران با 
بلیت خریداری شده موفق 
نشــدند وارد ورزشــگاه 
شــوند و برخی نیز بدون 
بلیت به ورزشگاه آمدند. 
با توجه به اینکــه میزبان 
این بازی پرســپولیس بود و 
بلیت فروشی را به عهده داشت، 
برخی خواســتار شفاف سازی 
در این خصوص شــده اند و البته باشگاه پرسپولیس هم سعی در 
شفاف سازی این موضوع دارد. این باشگاه اعالم کرده است که پس 
از ارسال مدارک به AFC برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا درباره 
بلیت فروشی دربی هم شفاف سازی خواهد کرد تا مشخص شود 

چه کسانی در این زمینه شیطنت کرده اند.

واکنش روز

 واکنش مهدوی کیا 
به تصویرش روی بیلبوردهای شهر

مهدی مهدوی کیا در یک تبلیغات تجاری، شــرکت کرده است. 
این روزها در سطح شــهر تابلوهای 
تبلیغاتــی دیــده می شــود، 
تابلوهایی کــه تصویری از 
مهدی مهدوی کیا چهره 
محبوب فوتبال ایران روی 
آن نمایان است. مهدی اما 
در آلمان است و وقتی از او 
در این باره سوال می کنیم، 
پاسخ می دهد: »بله، این تابلوها 
برای کار تبلیغاتی است و من 
با شــرکت مذکور قرارداد دو ساله بسته 
ام.«ظاهرا میل شرکت های تبلیغاتی به ستاره های پرسپولیس 
برای قراردادهای تبلیغاتی زیاد است؛ چراکه عابدزاده و کریم باقری 

هم به تازگی چنین قراردادی امضا کرده اند.

دردسر روز
دردسر بزرگ برای استقالل؛

 افزایش تعداد شکایت ها از آبی پوشان
باشگاه استقالل طلبکاران زیادی دارد، طلبکارانی که برای تحت فشار 
قرار دادن این باشگاه، به AFC شکایت 
می کنند. در این بین، شکایت های 
زیادی از اســتقالل از طرف 
بازیکنان پیشــین این تیم 
از جمله، مجید غالم نژاد، 
کاوه رضایــی، آندرانیک 
تیموریــان، امیرحســین 
صادقی و ... صورت گرفته و 
قرار است بازیکنانی، چون هاشم 
بیک زاده، آرش برهانی و ... هم 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کنند.

با توجه به این اتفاق و اینکه هیچ اقدامی هم صورت نگرفته، باشگاه 
استقالل عالوه بر خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا، باید در انتظار 
فاجعه های بدتری هم باشد. اتفاقی که این روز ها می تواند نمک روی 

زخم های تیم باشد.

ادعای روز
ادعای زیدان: 

 اختالف 8امتیازی با بارسا
 چیز خاصی نیست

رئال مادرید در شــبی باورنکردنی با نتیجه 2-1 در زمین خیرونا 
باخــت و فاصلــه اش با بارســا به 8 
امتیاز افزایــش یافت. زیدان در  
نشســت خبری بعد از پایان 
بازی گفــت: در هر صورت 
این نتیجه ای است که به 
دســت آمده. امشب سه 
امتیاز را از دســت دادیم 
و حاال فاصله با بارسلونا به 
8 رسیده اســت ولی معتقدم 
چیز خاصی نیست و هیچ چیز 

نشده است. روزهای خوب ما عــوض 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهانهم می رسند و تیم های باالتر از ما امتیاز از دست خواهند داد.   

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز 

)3549، 1396( )نوبت اول(

1- عملیات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 
و نصب، جمع آوری و جابجایی کنتور و رگوالتور و خدمات کنتورخوانی 
و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و خدمات عمومی در 

سطح شهرستان آران و بیدگل و توابع
2- میزان تضمین شرکت در مناقصه: ۹60/000/000 ریال )نهصد 

و شصت میلیون ریال(
3- کد فراخوان: 1504771 

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 
شرکت گاز استان اصفهان

5- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ ۹6/08/21 
مناقصه گــران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره 
تلفن های  5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت گاز استان 

اصفهان تماس حاصل فرمایند.
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با مسئوالن

مدیر امور درآمد شهرداری خبرداد:

جریمه 2درصدی دیرکرد عوارض 
خودرو در هر ماه

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: اولین پرداخت عوارض 
یک خودرو باید به صورت حضوری انجام شــود تا مشــخصات 
مالک و خودرو در سیستم ثبت شود، اما در سال های بعد مالک 
می تواند برای پرداخت عوارض خودرو از طریق مراجعه به یکی 
از شــهرداری های مناطق ۱۵ گانه، دفاتر پیشخوان دولت و یا از 
طریق سایت شهرداری به آدرس www.isfahan.ir  اقدام کند.

نادر آخوندی با اشــاره به نحوه محاسبه جریمه دیرکرد عوارض 
خودروهای شخصی، گفت: شهروندان از ابتدا تا انتهای هرسال 
فرصت دارند به پرداخت عــوارض خودروی خود اقدام کنند، اما 
چنانچه به هر دلیل امکان پرداخت برای آنها وجود نداشته باشد، 

از سال بعدبه صورت ماهیانه ۲ درصد جریمه می شوند.
وی تصریح کرد: هر مدت سال که عوارض خودرو پرداخت نشود، 
میزان جریمه مضاعف خواهد شــد؛ تا زمانی که تسویه حساب 
نهایی انجام شود. مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان یادآور شد: 
در قانون برای خودروهای فرسوده که ۱۰ سال از عمر آنها گذشته 

باشد نیز مبالغی پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: چنانچه فردی عوارض ســاالنه خودروی خود را 
در همان سال پرداخت نکند، پس از اتمام سال، ماهیانه ۲درصد 

جریمه می شود.

مدیرمنطقه ۴ شهرداری اصفهان اظهار کرد: بلوار روشن دشت، حدفاصل 
کمربندی شرق از بزرگراه آیت ا... هاشــمی رفسنجانی تا میدان شهدای 
هســته ای قرار دارد که عملیات اجرایی آن آغاز شده و تا کنون ۲۰ درصد 
پیشرفت داشته است. محمد هویدا ادامه داد: این بلوار از ورودی های مهم 
شهر محسوب می شود که به طول ۱۶۰۰ و عرض ۶۰ متر، قرار است تا پایان 
سال جاری ساماندهی شود. وی با اعالم اینکه برای ساماندهی بلوار روشن 
دشت ۵میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: دو الین 
تندرو با عرض ۱۱ و دوالین کندرو با عرض ۷ متر به همراه پیاده رو و رفیوژ 
میانی در این پروژه احداث می شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
ساکنان غرب منطقه ۴ از خدمت رسانی بیشتر و شهروندان شرق منطقه از 
خدمت رسانی کمتری بهره مند هستند، همواره سعی ما بر این بوده است که 

امکانات و خدمات بیشتری را عاید ساکنان شرق منطقه ۴ کنیم.

مدیرمنطقه ۴ شهرداری خبرداد:

پیشرفت 2۰ درصدی 
بلوار روشن دشت

مدیرعامل شــرکت مهندســی نیک اندیش اظهار کرد: همه ســاله 
شــهرداری های مناطق ۱۵ گانه و مرکزی اصفهان با صرف بودجه ها 
سعی می کنند خط کشی ها و نمادهایی در کف معابر انجام دهند که 
نقش بسزایی در کاهش خطرات، تصادفات و مشکالت ترافیکی دارد و در 
این راستا شاهد تحول چشمگیری در سطح معابر و تابلوهای شهر بوده 
ایم. احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه اواخر سال گذشته در بودجه 
شهرداری، اعتباری بالغ بر ۱۵میلیارد تومان به خط کشی خیابان های 
شهر تخصیص یافت، افزود: مقداری از بودجه به شرکت نیک اندیش و 
بخش اعظمی از آن به بخش خصوصی برای انجام خط کشی خیابان ها 
پرداخت می شود. مدیرعامل شــرکت مهندسی نیک اندیش کیفیت 
جنس آسفالت، نوع قیر، آلودگی هوا و بارش های اندک را از دیگر عوامل 

کمرنگ شدن خط کشی خیابان ها و معابر شهر اصفهان برشمرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش:

۱۵میلیارد به خط کشی 
خیابان ها اختصاص یافت

استاندار، خطاب به شهرداران مناطق:

انجام کارهای بزرگ ، مجوزی 
برای  تراکم فروشی نیست

اســتاندار اصفهان در گردهمایی شهرداران استان 
با بیان اینکه مجموعه شــهرداری های استان، از 
بزرگ ترین ســازمان های اجرایی اســتان است، 
اظهارداشت: اصفهان یک اســتان شهری است و 
به طور متوسط در سال ، ۶۰ هزار میلیارد ریال در 
شهرداری ها هزینه می شود که عدد بسیار باالیی 
است که یک ســوم آن اعتبارات جاری و حدود دو 
سوم اعتبارات عمرانی است. رسول زرگر پور با اشاره 
به اینکه ۹۰ شهر استان طرح جامع و تفضیلی دارند، 
افزود: این موضوع خبر خوشی است؛ زیرا شهر یک 
موجود زنده است و باید با طرح اداره شود و اگرچه 
در کل کشــور حدود ۳۵ درصد طرح های جامع و 
تفضیلی اجرا شده است ولی باید برای این طرح ها 
حرمت قائل باشیم و هیچ فعالیتی را بدون این طرح 
ها انجام ندهیم. زرگرپور تاکیدکــرد: باید اولویت 
اول ، اجرای دقیق طرح جامع و تفضیلی باشد و اگر 
الزم شد در کمیســیون مربوطه اصالحات صورت 
پذیرد. وی با اشاره به فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ 
اظهارداشت: شــهری موفق اســت که به عبارتی 
کمیسیون ماده ۱۰۰ آن تعطیل باشد؛ نه اینکه به 
منبع درآمد شهرها تبدیل شــود و مجوز ساخت 
و سازها داده شــود و نباید بر سر مسائل ایمنی سر 
سوزنی معامله شــود و با گرفتن پول، این تخلفات 
را سرپوش بگذاریم. استاندار اصفهان با بیان اینکه 
شورای شــهر دو وظیفه اساســی را بر عهده دارد 
تصریح کرد: تصویب مقررات در چارچوب مشخص 
شده و نظارت بر کار شهردار و سایر نهادهای مرتبط 
با مسائل شــهری، از وظایف شــورای شهر است و 
این شورا حق ندارد در مسائل اجرایی شهرداری ها 
دخالت کند. همان گونه که شــهردار تحت نظارت 
شورا فعالیت می کند آنها هم حق دخالت در امور 
اجرایی شهر را ندارند. وی با اشاره به اینکه شهرداران 
در موارد قانونی باید با شــورای شــهر صددرصد 
هماهنگ باشــند، تاکید کرد: قوانین درخصوص 
وظایف شورای شهر و شــهرداران آنچنان روشن 
است که نیاز به تفسیر و تحلیل ندارد. رسول زرگرپور 
اضافه کرد: شــهرداری ها باید درآمد پایدار داشته 
باشــند و انجام دادن کارهای بزرگ، مجوزی برای 
تراکم فروشی نیســت؛ چرا که در شهرهای بزرگ 
به دلیل فضا و تراکم فروشی، مشکالت و معضالت 

زیادی ایجاد شده است.

بحث تغییر اســتاندار اصفهان در مجامع رســانه ای از سال 
گذشته با سفر محمد نهاوندیان به اصفهان و دیدار با آیت ا... 
مظاهری آغاز شد؛ ولی وزیر کشور درسال آخر دولت یازدهم 
تصمیمی برای تغییر رســول زرگر پور نگرفت؛ تااینکه این 
موضوع با روی کار آمدن روحانــی در دولت دوازدهم با قوت 
بیشــتری پیگیری شــده و نفرات متعددی برای این پست 
مطرح شدند. سرانجام در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت، 
محسن مهر علیزاده به عنوان استاندار جدید اصفهان انتخاب 
شد و حســن روحانی در این جلســه مهر علیزاده را فردی با 
تجربیات خوب و متنوع عضوی سیاســی، اجرایی و با سوابق 
ارزشمند معرفی کرد که این موضوع می تواند برای اصفهان 

موثر واقع شود.
رییس جمهور در این جلسه مردم استان اصفهان را مردمی 
وفادار، پرتالش، خوش فهم و فعال و با نقش  آفرینی های مهم و 
نمونه در انقالب و دفاع مقدس دانست و به مهرعلیزاده توصیه 
کرد ارتباط بسیار صمیمی با شخصیت بسیار ارزشمند آیت ا... 

مظاهری داشته باشد.
انتخاب مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان با واکنش های 

مختلفی از سوی مسئولین اصفهانی همراه شد. رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان با اشاره به طرح گزینه های مختلفی 
برای سمت استانداری اصفهان در گفت و گو با تسینم گفته بود 
که دولت نظری برای انتخاب گزینه بومی برای اصفهان نداشت 
و انتخاب مهر علیزاده طی مشورت دولت با علما و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی اصفهان صورت گرفته است.
 حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، هر چند اسالمی، 
استاندار جدید مازندران را گزینه بهتری برای اصفهان می داند 
ولی معتقد است اگر مهرعلیزاده معاونان توانمندی برای خود 
انتخاب کند امید است که بتواند مشــکالت نصف جهان را 
برطرف کند چرا که برطرف شدن مشکالت این دیار کمترین 
توقع مردم اصفهان است که دین خود را به نظام و انقالب ادا 

کرده اند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان به مهرعلیزاده توصیه 
کرد که تعهد همکاری را از دولت بگیرد تا بتواند خود شخصا 
معاونانش را انتخاب کنــد و بادقت افــرادی را برگزیند که 
سیاسی کاری را درگیر فعالیت هایشــان نکنند و در خدمت 

مردم باشند، نه در خدمت حزب یا گروهی خاص.

دبیر مجمع اصولگریان استان اصفهان از دیگر افرادی است که 
نسبت به انتخاب مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان موضع 
گرفته و انتخاب گزینه غیر بومی برای استان توانمندی چون 
اصفهان را که به لحاظ نیروی انسانی کار آمد و برخورداربوده 
و توانسته چهره های متعددی را به عنوان مسئولین کشوری 
پرورش دهد، مناســب ندانســته و حق دیار نصف جهان را 
برخورداری از مســئول بومی می داند و معتقد است که افراد 
بومی بهتر می توانند از پس مشــکالت استانی چون اصفهان 
برآیند؛ چرا که اشــخاص و توانمندی ها و مختصات استان 

خودشان را بهتر می شناسند.
علیرضا باطنی از مهر علیزاده خواســته در اولین گام، برای 
مشــکالت مزمن اصفهان از جمله کم آبــی و آالیندگی ها 
چاره ای بیندیشد و از تمام ظرفیت های استان برای بهبود این 

بیماری های مزمن بهره بگیرد.
دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان موفقیت مهرعلیزاده 
در شــهر گنبدهای فیروزه ای را در همگرایی میان مسئوالن 
شهری دانسته و گفته درست است که استاندار جدید جنس 
اصفهان را به خوبی نمی شناسد ولی اگر بتواند مشاوران عاقلی 
در کنارش داشته باشد می تواند موفق شود چرا که اگر افراد 
مختلف و مسئوالن در رده های گوناگون همدل باشند کارها به 
درستی انجام می شود و جامعه رو به پیشرفت می رود. انتصاب 
مهر علیزاده در فضای مجازی نیز بــا واکنش های مختلفی 
روبه رو شــد، چهره های فعال اصالح طلب در فضای مجازی 
به اســتقبال این انتخاب رفتند؛ به طوری که مهدی مقدری 

در پیام توئیترش نوشــت: 
»پیش بــه ســوی فردایی 
بهتر و اصــالح طلبانه برای 
استان، خوشامد به محسن 
مهرعلیزاده.« و مینو خالقی 
نوشــت: »»یکی از بهترین 
انتصابات اخیر دولت، معرفی 
جناب دکتر مهرعلیزاده به 
سمت اســتانداری اصفهان 
اســت. تبریک بــه جناب 
ایشان و مردم عزیز استان.« 
ولی چهره هــای اصول گرا 
ایــن انتخــاب را در ادامه 
پســت دادن به چهره های 
اصالح طلــب دانســتند و 
مدعی شــدند اصفهان باید 

منتظر تنش های سیاسی باشد.
به هر روی حاال انتخاب مهرعلیزاده برای استانداری اصفهان 
قطعی شده و از آنجایی که امالی ننوشته غلط ندارد، نمی توان 
از حاال عملکرد استاندار جدید را زیر سوال برد؛ اما می توانیم 
امیدوار باشــیم که این مدیرغیر بومی با تکیه بر مشاوره های 
 درســت، پای در مســیری بگذارد که به صالح نصف جهان

 باشد.

خبر انتخاب محسن مهر علیزاده به عنوان نماینده دولت دوازدهم در استان اصفهان در  سمیه مصور
 کســوت اســتاندار، عصر یکشــنبه روی خروجی رســانه ها قرار گرفت تا به همه 

گمانه زنی ها برای انتخاب استاندار دیار نصف جهان پایان دهد.

ذوق زدگی اصالح طلبان و تردید اصولگرایان بابت انتخاب استاندار جدید؛

مهرعلیزاده در محک نصف جهان

شهردار اصفهان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور، درخصوص 
برنامه های شهرداری برای حل معضل رودخانه زاینده رود به عنوان اصلی ترین 
مطالبه مردم اصفهان و لزوم جابه جایی صنایع آب بر اظهار داشت: باید توجه 
داشت که در حال حاضر بحران آب رودخانه زاینده رود در اصفهان مربوط به 

سه بخش صنعت، کشاورزی و شرب است.
 قدرت ا... نوروزی  با بیان اینکه بهره مندی از آب شــرب ســالم حق بشری 
اســت، تصریح کرد: از این رو تامین آب شــرب در اولویت اســت و در این 
زمینه کشاورزان اصفهان بیش از هر بخش دیگری با توجه به وضعیت فعلی 

زاینده رود ضرر کرده  اند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری با توجه به عنوان یکی از حقابه داران 

زاینده رود با توجه به خشــکی این رودخانه، از ابعاد مختلف تاوان زیادی را 
می پردازد، افزود: در این راستا می توان به آلودگی هوا، نابودی میراث تاریخی 

و فرهنگی و به خطر افتادن هویت اصفهان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی زاینده رود از دغدغه های مهم مدیریت شهری 
اصفهان است، تصریح کرد: در برنامه های ما گردشگری در اولویت است و ما 
نمی توانیم در تحقق این هدف موفق باشــیم؛ مگر اینکه زاینده رود جاری را 
در اصفهان داشته باشیم. نوروزی با تاکید بر اینکه ما باید تمام تالش خود را 
برای احیای دایمی زاینده رود به کار گیریم، افزود: در نخستین گام الزم است 
با مسئوالن استانی و ملی و مردم تعامل سازنده ای داشته باشیم اما باید توجه 
داشت که برای احیای دائمی زاینده رود نیازمند اراده ملی هستیم و به تنهایی 

نمی توانیم در این زمینه قولی بدهیم.
وی با بیان اینکه اراده حکومتی برای احیای رودخانه زاینده رود نیاز است، ابراز 
داشت: با این اقدام می توانیم سد را پر آب کرده و با اجرای طرح های در دستور 

کار، به همه مردم استان اصفهان آبرسانی درستی داشته باشیم.
شــهردار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه خشک شدن رودخانه زاینده رود 
باعث افزایش حاشیه نشینی در اصفهان شده است، گفت: مردمانی از شرق 
اصفهان به دنبال بیکاری بــا توجه به نبود آب، راهی حاشــیه های اصفهان 
شده اند؛ ضمن اینکه مردمان جویای کار دیگر استان های کشور نیز برای یافتن 

شغل به حاشیه های شهر اصفهان می آیند. 
وی با بیان اینکه افزایش حاشیه نشــینی افزایش آسیب های اجتماعی را نیز 

به همراه دارد، ادامه داد: امروز اصفهان با معضالت اجتماعی مختلفی مواجه 
اســت و بر این باورم که باید معضالت اجتماعی را با همکاری دســتگاه های 

متولی مدیریت کرد.
نوروزی مبارزه با معضل اجتماعی را ناکارآمد دانســت و تصریح کرد: مبارزه 
با آسیب ها آنها را پیچیده تر می کند و در بســیاری از موارد مسائل امنیتی و 

بهداشتی را نیز به دنبال دارد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت شــهری به دنبال کنترل جمعیت و 
کاهش مهاجرت به این شهر است، ابراز داشت: اصفهان دیگر کشش جمعیت 
بیشتر را ندارد و در نظر داریم با ایجاد خط ریلی بین اصفهان و دیگر شهرهای 

اطراف، از میزان مهاجرت به این شهر بکاهیم.

شهردار اصفهان تاکیدکرد:

حل معضل رودخانه زاینده رود؛ اصلی ترین مطالبه مردم

مدیر کل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست ســال جاری ۱۵هزار سبد غذایی به ارزش یک میلیارد 
و ۸۶میلیون تومان برای تهیه سبد غذایی هزینه شده اســت، افزود: ماهانه مبلغ ۷۲هزار تومان سبد غذایی برای هر کودک 
سوءتغذیه ای در نظر گرفته شده است.حمید رضا شیران  با بیان اینکه سبدهای غذایی شامل حبوبات، غالت، لبنیات و پروتئین 
در دوره های زمانی معین و با نظارت شبکه بهداشت در بین خانوارهای دارای کودکان مبتالبه سوءتغذیه توزیع می شود افزود: 
کودکان تحت حمایت در طول دو دوره شش ماهه درمان شده و مورد 
پایش و کنترل مستمر مرکز بهداشت قرار می گیرند و پس از بهبودی 
کامل، از چرخه حمایتی خارج شــده و کودکان دیگری که از مشکل 
سوءتغذیه رنج می برند جایگزین می شــوند. مدیر کل کمیته امداد 
استان اصفهان بابیان اینکه دو هزار و ۲۰۰کودک سوءتغذیه ای در صف 
انتظار هستند گفت: خیران و نیکوکاران می توانند با مراجعه به سایت 
کمیته امداد و ثبت نام در طرح هم سفره، در تامین سبد غذایی کودکان 
سوءتغذیه ای مشارکت کنند. شیران بابیان اینکه بر اساس سیاست های 
جدید کمیته امداد ۶۰۰ کودک سوءتغذیه ای در مناطق محروم، عالوه 
بر سبد مواد غذایی معمول، سبد مواد غذایی تکمیلی دریافت می کنند 

افزود: سبد غذایی تکمیلی به ارزش ۴۷هزار تومان به منظور رفع کمبود مواد غذایی  به کودکان دچار سوءتغذیه اهدا می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

هزینه بیش از یک میلیاردی  رفع سوءتغذیه کودکان

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: تنها راهکار کلیدی برون رفت از بحران 
اقتصادی موجود در استان اصفهان، توسعه صنعت گردشگری است.

محمدرضا رجالی از اعالم آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای آغاز به کار پروژه ای در راستای توسعه صنعت توریسم با 
همکاری بخش های دولتی، خصوصی و عمومی خبر داد و افزود: برای شروع این پروژه بزرگ در شهر نیازمند پیگیری 

و تالش های گسترده خواهیم بود.
رییس کمیسیون گردشگری و برند شــهری اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیان اینکه برای به ثمر نشستن پروژه رشد صنعت توریسم در اصفهان، 
 MC نیازمند چاشنی، بمب و انفجار هستیم، گفت: بودجه تعلق گرفته به
Group چاشنی بودجه متعلق به سرمایه گذاران خارجی در اصفهان، 
همانند بمبی عمل کرده و نتیجه آن انفجار بزرگی است که تمامی افراد 

این شهر و کشور را از منافع خود بهره مند خواهد ساخت.
 وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت های گردشگری و توسعه این صنعت 
در اصفهان نیازمند تعامل و همکاری بخش های دولتی و خصوصی در 

کنار یکدیگر بوده و اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهد 
کرد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیان کرد:

توسعه گردشگری؛ راه حل برون رفت از بحران اقتصادی 

شهرداری

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری خبرداد:

فعال سازی ۱۵پروژه طرح جامع 
آالینده ها

مدیر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهان اظهارداشــت: یکی 
از رســالت های  اصلی حوزه پژوهش در معاونت برنامه ریزی این 
اســت که بتواند فعالیت های پژوهشــی را در مجموعه شهرداری 
اصفهان سیاست گذاری و اجرا کند؛ یعنی از مرحله شناسایی نیازها 
و مشکالتی که نیاز به انجام کارهای پژوهشــی دارد، فعال سازی 
پروژه های پژوهشی ازطریق تیم ها و گروه های تحقیقاتی دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی و مدیریت و اجرای پروژه تا رسیدن به مرحله نتیجه 

انجام شود تا این پژوهش بتواند مشکل را حل کند.
ســعید ابراهیمی افزود: کل فرآیند از مرحله نیاز سنجی تا مرحله 
به کارگیری نتایج و دستاوردهای پژوهش، اقدامی است که حوزه 

پژوهش در معاونت برنامه ریزی انجام می دهد.
وی با تاکید بر حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، 
گفت: بخشــی از مشــکالت از طریق حمایت مــادی و معنوی از 
پایان نامه ها حل می شود و به همین دلیل طی سال های اخیر بیش 
از ۲۰۰ مورد حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های دانشجویی 

توسط واحد پژوهش شهرداری اصفهان انجام شده است.
ابراهیمی ادامه داد: بخش دیگر پژوهش های مسئله محور، مربوط 
به پروژه های کوچک اســت که در این رابطه هم از ســال گذشته 
تاکنون برای حدود ۹۰ پروژه مســئله محور با دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی قرارداد داشــته ایم.وی یادآور شد: این پروژه ها به لحاظ 
دامنه موضوعی و محدوده  مطالعه در مقیاس کوچک هستند و در 

حال حاضر ۶۰ مورد آنها تحویل داده شده است.
مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: ساالنه ۱۰ تا ۱۵ 
پروژه کالن همچون طرح جامع حمل و نقل بار و آالینده ها را فعال 
می کنیم که برخی پروژه ها عدد قابل توجهی دارند و دامنه اطالعات 

آنها گسترده است.

تا پایان دولت دوازدهم رقم می خورد؛

بهره برداری از پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران

 نماینده مردم ادر جمع خبرنگاران گفت : من با آقای آخوندی در 
رابطه با قطار سریع الســیر اصفهان- تهران صحبت کردم، براین 
اســاس قرارداد با یک شرکت چینی بسته  شــده که این شرکت 
توانمندی باالیی دارد، ازاین رو تنها در طراحی برخی از قسمت ها 
مانند لینک به قطار شهری اصفهان، گذر از قم و گذر از فرودگاه 
بین المللی، یک ســری طراحی های جزئی باقی مانده اســت که 

نهایتا این طرح تا ۳ سال آینده به بهره برداری می رسد.
حیدرعلی عابدی گفــت: همچنین یک ســری از طراحی های 
جزئی باقی مانده که این طراحی ها در حال انجام اســت و آقای 
آخوندی قول دادند کــه پیگیر این موضوع باشــند تا در دولت 
 دوازدهم پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران به بهره برداری 

برسد. 

اخبار 
 درست است که 
استاندار جدید 

جنس اصفهان را به 
خوبی نمی شناسد 

ولی اگر بتواند 
مشاوران عاقلی در 

کنارش داشته باشد 
می تواند موفق شود
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امام حسن عسکری علیه السالم :
چه زشت است برای مؤمن كه خواسته  ای داشته باشد كه او را به 

خواری كشاند.
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تجاربی که به موفقیت شما 
در آینده کمک می کند! 

بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاه یا کسانی 
که برای اولین بار استخدام می شوند، به دنبال 
پیشرفت بسیار سریع در کار هستند. اگر شما 
سن هم زیر 30 سال اســت و به این زودی ها 
قرار نیست ترفیع شــغلی بگیرید یا در کارتان 
به سرعتی که مدنظرتان است، پیشرفت نمی 
کنیــد، جای نگرانی نیســت و نبایــد چندان 
عجله کنید. زیرا در این ســن، مسائلی مهم تر 

از پیشرفت نیز وجود دارند.
در ادامه قصد داریم به 10 موردی اشاره کنیم 
که تجربه آنها قبل از 30 سالگی به موفقیت در 
آینده کمــک می کند و الزم اســت بدانید که 
دســتیابی به این تجارب، حتی از تالش برای 

پیشرفت در شغلتان نیز مهم تر است.
1- در صورتی که ایده بزرگتان مورد تایید 

رییس نیست، ناامید نشوید
آیا ایده بزرگی در ســر دارید کــه اجرای آن با 
مخالفت رییستان روبه رو شده؟ در این صورت 
نباید نا امید شوید. بلکه به عقب برگردید؛ ایده 
خود را کامل تر کنید و مجددا آن را به رییستان 
ارائه دهید. اگر باز هم با آن مخالفت شد، آن قدر 
فرآیند بهبود را ادامه دهید تا در نهایت رییستان 

به دانش شما پی برده و ایده تان را بپذیرد.
 LinkedIn 2-  عنوان شغل در پروفایل

را خالقانه انتخاب کنید
به جای اینکه به صورت ساده و کلیشه ای، در 
تیتر پروفایل LinkedIn خود نام شــغلتان را 
ذکر کنید، کمی خالقیت به خرج داده و آن را به 

نحو دلخواه خود تغییر دهید.
3-  یک جلسه پر تنش کاری را از بحران 

نجات دهید
گاهی ممکن است در یک جلسه کاری، فضا به 
شدت سنگین و در عین حال متشنج باشد. اگر 
شما در چنین جلساتی حضور دارید، پس فرصت 
یک تجربه جدید را از دست ندهید؛ شجاع باشید 
و از جای خود بلند شوید و به عنوان مثال بگویید: 
»یکی از موارد دیگری که قرار بود درباره آن در 
این جلسه صحبت کنیم ... است«. این مسئله 
با تغییر مســیر گفت وگو ها تنش های موجود 
در جلسه را کاهش می دهد و به مرور حاضران 
شروع به همراهی می کنند. از سوی دیگر، شما 

یک تجربه بی نظیر را کسب می کنید.

مهارت زندگی

یادداشت

فرماندار  
مردی از اهل ری تعریف می کرد : یکی از نویســندگان یحیی بن 
خالد، فرماندار شهر شد. مقداری مالیات بدهکار بودم که اگر از من 
می گرفتند، فقیر می شــدم . هنگامی که او فرماندار شد، ترسیدم 
مرا بخواهد و مالیات از من بگیرد. بعضی از دوستان گفتند: او پیرو 
امامان است ؛ لکن هراس داشتم شیعه نباشد و مرا به زندان بیندازد. 
به قصد انجام حج، خدمت امام کاظم علیه السالم رسیدم و از حال 
خویش شکایت کردم وجریان را گفتم. امام)ع( نامه ای برای فرماندار 
نوشت با این مضمون: » بدان که خداوند را زیر عرش، سایه رحمتی 
است که جا نمی گیرد در آن سایه مگر کسی که نیکی و احسان به 
برادر دینی خویش کند و او را از اندوه برهاند و وسایل شادمانیش را 

فراهم کند اینک آورنده نامه از برادران توست. والسالم«
همین که به او خبر دادند شخصی ازطرف امام کاظم علیه السالم 
پیامی برای شما آورده اســت، با پای برهنه از خوشحالی تا درخانه 
آمد درب را باز کرد و مرا در آغوش گرفت و شروع به بوسیدن کرد و 

مکرر پیشانیم را می بوسید و از حال امام)ع(می پرسید.
هرچه پول و پوشاک داشت با من تقســیم کرد و هر مالی که قابل 
قسمت نبود معادل نصف آن، پول می داد؛ بعد از هر تقسیم می گفت: 
آیا مسرورت کردم؟ می گفتم: به خدا سوگند زیاد خوشحال شدم. 
دفتر مطالبات را گرفت وآنچه به نام من بود محو کرد و نوشــته ای 
داد که در آن گواهی کرده بود که از من مالیات نگیرند.از خدمتش 
مرخص شدم و با خود گفتم: این مرد بسیار به من نیکی کرد، هرگز 
قدرت جبران آن را ندارم، بهتر آن است که حجی بگزارم و در موسم 
حج برایش دعا کنم و به امام)ع( نیکی او را شــرح دهم. آن سال به 
مکه رفتم و خدمت ایشان رسیدم و شــرح حال او را عرض کردم. 
پیوسته صورت آن جناب از شــادمانی افروخته می شد گفتم: مگر 

کارهای او شــما 
را مســرور کرده 
اســت؟  فرمود: 
آری، به خدا قسم 
کارهایــش مــرا 
شاد کرد، او خدا 
و پیامبــر )ص(و 
امیرالمومنین)ع( 
را هم شــاد کرده 

است.

باغ 
کاغذی

              
یک روز بلند طوالنی، عنوان داستانی از گیتی صفرزاده است 
که تالش انســان برای رهایی از ترس وتنهایی و رسیدن به 
آرامش درونی و فراز و فرودهای این مسیر دشوار را روایت 
می کند. داســتان این کتاب از این قرار است که یک طراح 
بازی های مجازی ایده ســاخت بازی به نام آشــناپنداری 
دارد که به آدم ها کمک می کند تا آشــنای مناسب خود را 
 پیدا کرده و احساس تنهایی نکنند. گرچه بازی با موفقیت
 روبه رو می شود، اما کشف حقایقی در حین ساخت بازی او را 

تنهاتر می کند. او گمان می کند شاید با کشف راز خوابی که 
مدام می بیند، بتواند پاسخی برای مفهوم عشق و تنهایی اش 
پیدا کند. تصویر دو عدد 9 که همیشه در خواب هایش تکرار 
می شوند، حال خود  او را وارد یک بازی می کند بازی برای 
به دســت آوردن نوعی عاشــقی ابدی. در بخشی از این اثر 
می خوانیم: » کلمه خدا را با مکث به زبان آورد درست مثل 
همان روزی که به سیمین گفت: هیچ میدانی اسامی خداوند 

9 تا هستند؟ سیمین گفت: خدا؟«

یک روز بلند طوالنی ایمان

هیجان انگیزترین آسانسورهای دنیا

دانستنی ها

تا دیر نشده اعتراف کن

 آدم ها خوشــبخت تر بودند اگر خیلی چیزها 
را زودتر اعتراف می کردند. همه ما به تعبیری 
زندانی فــالن خاطره یا ترس یا ســرخوردگی 
هستیم. هویت ما ساخته آن چیزهایی است که 

نمی توانیم تغییر بدهیم.

» وهم جدایی«
 سایمن ون بوی

حرف حساب
نیاز به باالبر ها و آسانسور ها خیلی پیش از آن که فکرش 
را بکنید، وجود داشــته است. در ســال ۲3۶ پیش از 
میالد ارشمیدس، ریاضیدان یونانی یک باالبر ابتدایی با 
استفاده از یک طناب و یک قرقره طراحی کرد. رومیان 
با اســتفاده از یک دستگاه کشــش و وزنه های تعادل، 
گالدیاتور ها و حیوانات را تا میدان نبرد باال می کشیدند. 
حمل و نقل کاال، انسان و دام از دالیل اصلی نیاز به این 
باالبرهای اولیه بود. یکی دیگــر از دالیل آن »امنیت« 
بود. لوئی پانزدهم، چندین اختراع شامل صندلی پرنده 
 برای معشوقه اش و میز پرنده برای غذاخوری شخصی

 داشت.
آسانسورهای مدرن در اوایل دهه 1۸00 ابداع شدند و 
Eli�( 1۸۵3 کارخانه دار آمریکایی الیشا گریوز  در سال

sha Graves Otis( منظره تماشایی را در نمایشگاه 
کریســتال پاالس به نمایش گذاشــت: یک آسانسور با 
ویژگی ایمنی که اگر طناب پاره می شــد مانع ســقوط 

کابین می شد، مشــکلی که در آن زمان، رایج بود. چهار 
سال بعد اولین باالبر مسافری در فروشگاهی در نیویورک 
سیتی مورد استفاده قرار گرفت. برای آشنایی با برخی از 
چشمگیرترین و هیجان انگیزترین آسانسورهای مدرن 

در سراسر جهان با ما همراه باشید:
آکوا دام )AquaDom( در برلین- آلمان

آکوا دام یک آکواریوم شیشه ای اکریلیک خیره کننده 
است که یک آسانسور شفاف، داخلش دارد. این آسانسور 
در هتل رادیســون بلو در برلین قــرار دارد. آکوا دام در 
ســال ۲00۴ افتتاح شــد و حدود 1۲. ۸ میلیون یورو 
)۶1/۴۴0/000/000تومان( هزینــه برده و حدود ۲۵ 

متر ارتفاع دارد.
 این مجتمــع شــامل هتــل، ادارات، رســتوران ها و 
مرکز حیــات دریایی می شــود. هرروز 3 یــا ۴ غواص 
 آکواریــوم را تمیــز می کننــد و بــه ماهی هــا غــذا 

می دهند.
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