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احزاب

انصاف نیوز: »مصطفی تاج زاده« فعال سیاسی اصالح طلب 
در پاسخ به سوالی درباره  اینکه آیا روحانی به اصالح طلبان 
پشت کرده و به جریان راست متمایل شده و یا اینکه رفتار 
او استراتژی اوست تا مشــکالت را حل کند گفت: هیچ 
کدام. من فکر نمی کنم که روحانی در حال پشت کردن 

به اصالح طلبان است و این یک استراتژی هم نیست. 
وی ضمن رد هر دو دیدگاه گفت: آقای روحانی وعده هایی 
به مردم داده است. می داند که اگر بخواهد حمایت مردم را 
داشته باشد باید به این وعده ها پایبند باشد و تالش کند 

آنها را محقق کند. 
تاج زاده چرخش روحانی به جریان راست و پشت کردن 
به اصالح طلبان را رد کرد و گفت: من فکر نمی کنم آقای 
روحانی چرخش کرده باشد. لحن او آرام تر شده، بعضی از 
حرف هایی که در ایام انتخابات گفت را نمی زند؛ نه تنها 
ایشان بلکه رقبای او هم نمی زنند. در همه  کشورهای دنیا 
هم همین است. وقتی انتخابات می شود در ایام انتخابات 
نامزدهــا حرف هایی می زنند که بعــد از اینکه انتخابات 
تمام می شود دیگر آن حرف ها را تکرار نمی کنند؛ چرا که 

شرایط عوض می شود.

 آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره به اثرات فرهنگی و دینی 
پیاده روی اربعین گفت: دولت هــای ایران و عراق باید 
مردم را به حضور هر چه باشــکوه تر در این گردهمایی 
بزرگ تشــویق کنند نه اینکه از آن به عنوان یک منبع 

درآمد بهره ببرند.
این مرجع عالیقدر دریافــت هزینه هایی از جمله بیمه، 
خدمات هالل احمر، کار گذاری و پارکینگ را غیر موجه 
دانست و افزود: دریافت این هزینه ها هیچ توجیهی جز 

درآمدزایی ندارد.
وی خطاب به دولت عراق، هزینه روادید را برای زائران 
سنگین دانست و خاطرنشان کرد: این هزینه شاید برای 
گردشگران مناسب باشد، اما برای زائران امام حسین)ع( 

مناسب نیست.
آیت ا... مکارم شــیرازی همچنین از زائران خواســت 
به قوانین کشــور عراق احترام بگذارند؛ چرا که زیارت 
اباعبدا...الحسین)ع( مســتحب و رعایت قانون واجب 
اســت.وی تصریح کــرد: از سیاســی و جناحی کردن 
گردهمایی اربعین و تهیه عکس های تفرقه افکن و تبلیغ 

اشخاص خودداری کنید.

فعال سیاسی اصالح طلب:

 روحانی 
نچرخیده است

آیت ا... مکارم شیرازی:

 دولت به پیاده روی اربعین 
به چشم منبع درآمد نگاه نکند

رییس بنیاد تاریخ پژوهی انقالب اسالمی: 

برخی به دنبال تحریف 
امام)ره( هستند

تســنیم: رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقالب 
اســالمی با اشــاره به اینکه برخی به دنبــال تحریف 
 امام)ره( هستند، گفت: برخی معتقدند باید سخنان و

 وصیت نامه را کنار گذاشت.
حجت االسالم والمسلمین سید حمید روحانی اظهار 
داشت: فرزند اصیل امام)ره( بودن دلیل ترس و وحشت 
کاخ نشینان، سازش طلبان و استکبار از جوانان بسیجی 
و حزب اللهی اســت.وی با بیان اینکه ســالح اتمی در 
مقابل ملت ایران چیزی نیســت، عنوان کرد: امام)ره( 
معتقد بود قــدرت مردمی و ســرمایه اجتماعی ملت 
ایران از بمب قوی تر است.روحانی با اشاره به بی نظیر 
بودن دو ویژگی جامعه شناسی و بصیرت دهی حضرت 
امام خمینی)ره( افزود: ایشــان ملتی را ساخت که در 
مقابل تمام زیاده خواهان و استکبار تمام قد ایستادگی 
می کنند. روحانی با اشاره به اینکه برخی دنبال تحریف 
امام)ره( هستند، اظهار داشــت: برخی معتقدند باید 
سخنان و وصیت نامه را کنار گذاشت زیرا این برای افراد 
متحجر بوده است.وی با تاکید بر اینکه ملت ایران جفاها 
از آمریکا دیده است، بیان کرد: انزجار ازظالم ،وظیفه 

دینی است.

روحانی: 

نا امید کردن مردم باالترین عامل در 
افزایش آسیب های اجتماعی است

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه »یــأس و نا امید کردن مردم و 
بویژه جوانان نسبت به پیشــرفت و آینده اقتصاد کشور، باالترین 
عامل در افزایش آسیب های اجتماعی است«، گفت: حفظ و ارتقای 
امید و نشــاط عمومی، مهم ترین ضرورت برای کنترل و کاهش 

آسیب های اجتماعی است.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه شورای اجتماعی کشور 
افزود: موثرترین اقدام برای کاهش آسیب های اجتماعی، امیدوار 
کردن مردم و به خصوص جوانان به آینده کشور است و در همین 
راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهم ترین معیار برای 

کمک دولت به دستگاه های فرهنگی و رسانه ای باشد.
در این جلسه طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب های اجتماعی 
تصویب شد و در این راستا دستگاه های متولی، همکار و ملی در 
این حوزه نیز مشخص و بر هدف گذاری و شاخص گذاری اقدامات 

آنها تاکید شد.
در این جلســه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی تاکید و مقرر شــد تا تکالیف دســتگاه ها برای کاهش 

آسیب های اجتماعی بر اساس اولویت ها ابالغ شود.

 لفاظی های
 وزیر خارجه فرانسه علیه ایران

فارس: »ژان ایوه لو دریان« وزیر خارجه فرانســه روز گذشــته 
میهمان شــورای روابط خارجی آمریکا بود و در این نشســت، 

سخنانی را علیه ایران مطرح کرد.
لو دریان، ابتدا به آنچه غربی ها »فعالیت مخرب ایران در منطقه« 
می خوانند پرداخت و گفت: »ما نمی توانیم دخالت های ایرانی و 

جاه طلبی های هژمونیک این کشور را بپذیریم.«
»امانوئل ماکرون« رییس جمهور فرانسه تاکنون در چند نوبت از 
لزوم مذاکره با ایران برای سال های پس از اتمام محدودیت های 
برجامی ســخن گفته؛ هدفی که »دونالد ترامپ« رییس جمهور 

آمریکا هم به شکلی دیگر دنبال می کند.
لو دریان این موضع رییس جمهور کشورش را با زبانی دیپلماتیک 
تکرار کرد و گفت: »ایران نباید به سالح هسته ای دست پیدا کند و 

برجام هم این هدف را تا 10 سال آینده محقق می کند.«
وزیر خارجه فرانسه با همان زبان نرم دیپلماتیک، از موضع آمریکا 
 در قبال برجام هم انتقــاد کرد و گفت: »اعتماد بــر پایه احترام 

به تعهدات بنا می شود.«

 واکنش روسیه
 به تحریم های آمریکا علیه سپاه

تسنیم: وزارت خارجه روســیه می گوید که »تحریم های ایاالت 
متحده علیه سپاه پاسداران را غیرقانونی می دانیم«. به گفته وزارت 
خارجه روسیه، این تحریم ها »نشــان دهنده ابتذال در سیاست 
خارجی واشنگتن اســت«. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده 
است که »تحریم های آمریکا به ابزاری برای ایجاد بحران تبدیل 
شده اند«. همچنین این وزارتخانه اعالم کرده است که طی »دیدار 
پوتین از تهــران، توافقات مهمی )بین دو کشــور( اعالم خواهد 
 شــد«. این وزارتخانه همچنین بر ضرورت رهایی از سلطه دالر

 )در مبادالت تجاری( تاکید کرد.
به گفته دســتگاه دیپلماسی روســیه، »بین ایران و روسیه هیچ 

اختالفی بر سر سوریه وجود ندارد.«

 پیام رهبر انقالب به رییس اتحادیه جهانی
 علمای مقاومت:

مقابله با رژیم صهیونیستی مبارزه ای 
مقدس و خوش عاقبت است

حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
برگزاری کنگره  اتحادیه جهانی علمــای مقاومت به رییس این 

اتحادیه پیامی صادر کردند.متن این پیام به این شرح است: 
بسم ا... الرحمن الرحیم، عالم جلیل جناب آقای شیخ ماهر حمود، 
رییس محترم اتحادیه جهانی علمای مقاومت؛ سالم بر شما و همه  
حضار محترم این کنفرانس، مسئولیت سنگین و فراموش نشدنی 

فلسطین بر دوش همه  دنیای اسالم است.
بی شک نخبگان علمی، روحانی، سیاسی و مسئوالن کشورهای 
 اســالمی بخش مهم تــر ایــن مســئولیت را بــر دوش دارند.

 این، مبارزه ای مقدس و خوش عاقبت اســت؛ وعده  الهی،نصرت 
قطعی در این مبارزه است.

کنگره  امروز شما بخشی از این حرکت عمومی و عظیم است.
از خدای متعال توفیق جمع شــما را مســئلت می کنم و تداوم 
مبارزه متنوع با رژیم متجاوز صهیونیست را به همه  کسانی که این 

مسئولیت بزرگ را احساس می کنند، توصیه می کنم.
والسالم علیکم و رحمه ا...

سیدعلی خامنه ای. 96/8/8

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

 تحویل گذرگاه رفح
 به تشکیالت خود گردان

فارس: حماس گــذرگاه رفح )در مرز نــوار غزه با 
 مصر( را تسلیم تشــکیالت خودگردان فلسطین 

کرد. 
»حسین الشیخ« رییس کمیته گذرگاه ها و مرزها 
در تشــکیالت خودگردان در همین راســتا اعالم 
کرد:عوارض غیرقانونی وضع شده علیه نوار غزه لغو 
خواهد شد و این عوارض بر اساس قانون فلسطین 

است.
بر این اســاس، گــذرگاه رفح از نیمه مــاه جاری 

میالدی )نوامبر( باز و آماده فعالیت خواهد بود.

شهادت 21 نفر بر اثر حمالت 
هوایی عربستان به صعده

 رسانه های خارجی از شهادت ۲1 شهروند یمنی 
در حمالت هوایی عربستان سعودی به صعده خبر 
دادند.جنگنده های ائتالف تجاوز به یمن به رهبری 
عربستان ســعودی در جدیدترین حمالت خود، 
اســتان صعده را بمباران کردنــد.در این حمالت 
 دستکم ۲1 شــهروند یمنی به شهادت رسیدند و 

۹ تن دیگر زخمی شدند.

شروط دولت عراق برای 
مذاکره با اقلیم کردستان

ایسنا: نخســت وزیر عراق تاکید کرد، مذاکره بین 
بغداد و اربیل براساس قانون اساسی و تضمین عراق 

یکپارچه، طبق شروط بغداد خواهد بود.
حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق اظهار داشت: 
اجازه خونریزی بدون هیچ دلیلــی را نمی دهد و 
دستوراتش به نیروها در زمینه عدم تنش با اقلیم 
بوده؛ به همین دلیل از تنش و رویارویی می کاهیم 

و به اجرای قانون پایبندیم.
نخست وزیر عراق از تصمیم دولتش برای پرداخت 
حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق و نیروهای 
پیشمرگ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: نیروهای 
فدرال در تمامی مناطق مورد مناقشــه مســتقر 
خواهند شد. نخست وزیر عراق نسبت به حمالت 
تروریستی احتمالی در زمان برگزاری مراسم اربعین 
حسینی هشدار داد و خواستار هوشیاری در جریان 

برگزاری این مراسم بزرگ شد.

رؤسای جمهور روسیه و آذربایجان روز  زاینده رود
گذشته به تهران آمدند  تا در نشست 
ســه جانبه به میزبانی همتای ایرانی خود شــرکت کنند. 
نشســتی که ابتکار باکو بود و دومین نشست آن از دیروز به 
میزبانی تهران آغاز شــد. صبح روز گذشته ابتدا »الهام علی 
اف« رییس جمهور جمهوری آذربایجان وارد ایران شد و ظهر 
بود که خبر رســید هواپیمــای »پوتین« هــم در فرودگاه 
امام)ره( به زمین نشســت. علی اف و پوتین ابتدا با رییس 
جمهور دیدار کردند و طبق برنامه قــرار بود پس از دیدار با 

رییس جمهور به دیدار رهبر انقالب بروند. این ســفر مورد 
 توجه رســانه های بین المللــی هم قرار گرفــت و به ویژه 
رسانه های صهیونیستی آن را به صورت ویژه مورد پوشش و 

ارزیابی قرار دادند. 
خبرگزاری ترند آذربایجان به نقل از وزیر خارجه این کشور 
اعالم کرد که جلسه رؤسای جمهور این سه کشور، به توسعه 
کریدور حمل و نقل »شــمال – جنوب« خواهد پرداخت.  
المار محمدیاروف، وزیر خارجه آذربایجان گفت: »همانطور 
که به یاد دارید، اولین جلسه در باکو برگزار شد و اکنون در 

تهران جلسه )دیگری( برگزار می شود. طرفین نسبت به این 
موضوع، عالقه خوبی نشان می دهند. آذربایجان حتی برای 
تخصیص وام به ایران برای ساخت بخش باقی مانده راه آهن 
موافقت می کند. مسعود کرباســیان، وزیر اقتصاد و رییس 
مشترک کمیســیون بین دولتی همکاری اقتصادی، اخیرا 
به باکو سفر کرد. تا جایی که اطالع دارم، شرایط اعطای این 
وام با جزئیات آن با وزیر اقتصاد ما بررسی شد. فکر می کنم 
که همه این موضوعات در جلسه رؤسای جمهور مورد بحث 
قرار خواهد گرفت.« محمدیاروف تاکید کرد که این پروژه نه 
تنها برای شرکت کنندگان در آن، بلکه برای صادرکنندگانی 

مانند هند و ویتنام نیز منفعت بزرگی دارد.
هدف از احــداث کریدور حمل و نقل بین المللی شــمال - 
جنوب، متصل کردن اروپای شمالی به آسیای جنوب شرقی 
اســت و به عنوان یک رابط متصل کننده خطوط راه آهن 
آذربایجان، ایران و روسیه عمل خواهد کرد. در مرحله اولیه، 
قرار است ساالنه پنج میلیون تن محموله از این کریدور عبور 

کند و در آینده به 10 میلیون تن افزایش یابد.
پیش از ایــن ، بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه 
ایران نیزاین ســفر را فرصت بی نظیری برای بررسی مسائل 
بین المللی دانســته بود. عالوه بر این، مبارزه با تروریســم 
و هماهنگ کردن تالش ها در این راســتا، بررســی مسائل 
 منطقــه ای و دوجانبــه از جمله اهــداف این ســفر اعالم 

شد.
پایگاه مطالعات اطالعاتی آمریکایی استراتفور گزارش داد که 
رؤسای جمهور سه کشور قرار است توافق هسته ای، مسائل 

منطقه ای و نزاع سوریه را بررسی کنند.
روزنامه صهیونیســتی هاآرتــص نیز قبل از این ســفر در 
یادداشــتی تحلیلی به قلم آنشــل ففر، ضمــن »متحدان 
نتانیاهو« خوانــدن پوتین و علی اف، ادعا کرد که در ســفر 
آینده این دو رییس جمهور به ایران، آنهــا پیامی از جانب 
اسرائیل برای ایران خواهند داشت. طبق ادعای این روزنامه، 
پوتین و علی اف؛ احتماال به ایران خواهند گفت که به خاطر 
آینده اقتصادی ایران، بهتر اســت که این کشــور برخی از 

»جاه طلبی های« خود در سوریه را ر ها کند.

حمید بقایی پیرو سخنان جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس که  در مورد 
بقایی گفته بود:»در صورت اجازه از سوی آقای بقایی و قوه قضائیه مدارکی در 
اختیار دارم که نشان می دهد او تاخرخره گرفتار است و تخلفاتی انجام داده 
است؛ البته یک بار در خصوص آن صحبت کردم که شکایت صورت گرفت 
و تبرئه شدم!« نوشت: آقای ایمن آبادی! سال قبل به شما ۲4 ساعت فرصت 
داده شد تا مدارک مربوط به ادعاهای دروغ خود را علیه بنده منتشر کنید که 
تا این لحظه دریغ از حتی یک مدرک! حال بعد از گذشت یک سال،   از من 
اجازه می خواهی تا مدرک منتشر کنی؟!مجلس متعلق به مردم بوده و حرمت 
دارد؛ انتظار داریم که از این جایگاه حرف مفت نزنید! به شما نیز همانند همکار 
دیگرتان از ساعت 17:30 امروز ۹ آبان 13۹6 به مدت ۲4 ساعت فرصت می 
دهم، تا مدارک تان را جهت اطالع مردم منتشر کنید در غیر این صورت بعد از 

اتمام این فرصت به یاد بیاورید که شما دومین کالغ ناخلف هستید.

بقایی:  

 به جعفرزاده ایمن آبادی
24 ساعت مهلت می دهم

به بهانه سفر »پوتین« و »علی اف« به تهران؛

نشست اقتصادی با اهداف سیاسی

مهر: عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی با اشــاره به 
اجرای قانون مادر تحریم ها در مجلس گفــت: مادر تحریم ها دیروز 
)8آبان( موش زایید. در جلســه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای 
اســالمی و در ادامه بررســی روند اجرای برجام باحضور معاون وزیر 
امور خارجه، مصطفی کواکبیان عضو کمیســیون امنیت ملی گفت: 
 هرکه دالرم دید از دلش آرام رفت / چشم ندارد خالص هرکس از دام 
 رفت. وی ادامه داد: جمهوری اســالمی مذاکرات را انجــام داد، اما 
نمی توانیم به آمریکایــی ها آن هم از نوع ترامپیســم اعتماد کنیم. 
توطئه های مختلفی علیه ملت ایران در عراق، ســوریه و حتی اقلیم 
 کردستان رقم خورد، اما جمهوری اســالمی همواره در موضع اقتدار 
بود. کواکبیان با اشاره به اجرای قانون کاتسا از هشتم آبان ماه گفت: 

مادر تحریم ها دیروز موش زایید.

کواکبیان:

 مادر تحریم ها موش 
زایید

روحانیتدیدگاه
عراقچی در صحن علنی مجلس:

سوءنیت در برجام در دولت 
قبلی آمریکا هم وجود داشت

معاون وزیر امور خارجه گفت: آمریکا در انجام تعهدات 
و تکالیف خود در برجام همواره با سوء نیت و در تالش 
برای کاهش منافع ایــران از برجام بوده اســت و این 
محدود به دولت فعلی آنها نیســت بلکه در دولت قبلی 
نیز ما با این وضعیت مواجه بودیم. سیدعباس عراقچی 
درخصوص روند اجرای برجام در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس گفت: بزرگ ترین چالش ما در اجرای برجام از 
زمان اجرایی شدن برجام تاکنون، سوء نیت آمریکا در 
 برجام بوده و این یک امر کامال مشخص و روشنی است.

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: آمریکا در انجام 
تعهدات و تکالیف خــود در برجام برخالف اینکه طبق 
برجام موظف است با حســن نیت این تکالیف را انجام 
دهد همواره با سوء نیت و در تالش برای کاهش منافع 
ایران از برجام بوده اســت و این محدود به دولت فعلی 
 آنها نیســت و در دولت قبلــی نیز ما بــا این وضعیت

 مواجه بودیم.عراقچی اضافه کرد: واقعیت این اســت 
که در چند ماه اخیر و در دولــت فعلی آمریکا این روند 
شدت بیشتری به خود گرفته و موارد بدعهدی و حتی 
نقض برجام توســط دولت جدید آمریکا افزایش قابل 

مالحظه ای داشته است.

برجام

ویژه

اقامه نماز بر پیکر پدر سردار سلیمانی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سخنان فرمانده 
سپاه پاسداران درباره برد موشک های ایران، تاکید کرد که ۲ هزار 
کیلومتر هم، برد خیلی زیادی است.»هیثر نوئرت«، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به ســخنان سردار جعفری، 
فرمانده سپاه پاسداران که روز سه شنبه گفته بود مقام معظم 
رهبری برای موشک های ایران سقف ۲ هزار کیلومتر را تعیین 
کرده اند گفت: خب ۲000 کیلومتر، برد واقعا زیادی است. قطعا 
کشورهای دیگر که از متحدان ما نیز هستند را در برد موشک 
های آنها قرار می دهد. وی افــزود: با این وجود من نمی خواهم 

درباره هر موضع گیری مقامات ایرانی یا مقامات هرکشور دیگر 
در جهان صحبت کنم، اما چیزی که ما و متحدانمان می دانیم 
این است که موشک های بالستیک ایران تهدیدی برای ایاالت 
متحده و همچنین دیگر متحدانمان در منطقه از جمله متحدان 
عربمان است. وی افزود: متحدانمان این را می فهمند و ما با آنها 
درباره نگرانی هایمان در زمینه فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
رایزنی می کنیم؛ بنابراین تنها آمریکا نیست که ایران را یک تهدید 
می داند و درباره متحدانمان نیز این مسئله صادق است. سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که موشک های ساخت ایران که 

مدت هاست در حال استفاده هستند آتش درگیری در منطقه را 
شعله ور کرده است. موشک های بالستیک ایران نقض قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل هستند. ما به دنبال این هستیم که 
ایران مطابق با قطعنامه های سازمان ملل عمل کند وی در پاسخ 
به سوال دیگری درباره رد پیشنهاد ترامپ برای دیدار با روحانی 
از سوی ایران نیز گفت: ایران درخواســت دولت آمریکا  برای 
برگزاری نشستی با حضور مقام های بلندپایه را رد کرده است. 
وی در واکنش به اصرار مکرر خبرنگاران درباره اینکه آیا ایران 
پیشنهاد دیدار با دونالد ترامپ را رد کرده یا پیشنهاد برای دیدار با 
مقام دیگری مثل ظریف بوده است، از پاسخگویی مستقیم طفره 
رفت ولی با سواالت مکرر خبرنگاران و پافشاری آنها در نهایت 
تایید کرد که بله آنها این پیشنهاد)دیدار با ترامپ( را رد کرده اند.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سخنان فرمانده سپاه؛

تنها آمریکا نیست که ایران را تهدید می داند!

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2275 | November 02,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2275 | پنجشنبه 11 آبان 1396 | 13 صفر 1439

کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،750،000 ریال)طرح جدید(

6،720،000 ریالنیم سکه

۳,817,000 ریالربع سکه

2,500,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۳9،670 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع ساعت مچی

 43,000
تومان

ساعت دست ساز 
زنانه ميو مدل 724

رییس ســازمان امور عشایری کشور در ســومین گردهمایی و 
کارگاه آموزشی اقتصادمقاومتی رؤســای اداره های امور عشایر 
شهرستان های کشــور در اصفهان گفت: برای نخستین بار بعد 
از انقالب اسالمی در برنامه ششم توسعه، عشــایر هم از مالیات 
بر ارزش افزوده برخوردار می شوند.کرمعلی قندالی افزود: طبق 

این طرح از محل ذخایر ساالنه تا 350میلیاردتومان برای توسعه 
مکان های عشایری اختصاص می یابد.وی به فعال شدن شورای 
عالی عشایر بعد از ده سال اشــاره کرد و گفت: در قانون سال96، 
واگذاری تاسیسات به تشکل های عشایر مورد توجه قرار گرفته 
که شــاخص ترین آن طرح های سطح ســوادآموزی، مهارت، 

بهداشت و درمان، فرهنگی و مذهبی اســت که به شورای عالی 
و هیئت دولت ابالغ شــد. رییس ســازمان امور عشایری کشور 
افزود: از محل تســهیالت یــک و نیم میلیــارد دالری صندوق 
توسعه ملی، هزار میلیارد تومان برای توســعه و توانمند سازی 
زنجیره گوشــت قرمز، باغداری،گیاهان دارویــی و خدمات به 
منظور توانمندســازی عشایر استفاده می شــود. قندالی گفت: 
ســال گذشــته 250میلیارد تومان تســهیالت ارزان قیمت با 
 ســود 4درصد در بخش تولید برای عشــایر در نظر گرفته شد.

آیت ا...طباطبایی، نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان نیز در ایــن گردهمایی گفت: دامپروری و کشــاورزی 
مهم ترین صنعت هر کشور به شمار می رود چون وابستگی را از 
دیگر کشورها قطع می کند.وی بر ضرورت حل مشکالت عشایر 
تاکید کرد و افزود: باید برای عشــایر تســهیالت، زمین و خرید 
تضمینی محصوالت و دام فراهم شــود.ایجاد تحوالت عظیم و 
خدمات برجسته، استفاده از ظرفیت های عشایر و توانمندسازی 
جامعه عشایر نشین از اهداف برگزاری این گردهمایی دو روزه بود.

برای نخستین بارصورت گرفت؛

برخورداری عشایر از مالیات بر ارزش افزوده 

خبر

بازار

مدیر عامل منطقه 2 عملیات انتقال گاز مطرح کرد:

 خودکفایی کشور 
در 330 قطعه از تجهیزات انتقال گاز

مدیر عامل منطقه 2 عملیات انتقــال گاز گفت: به همت مناطق 
 10 گانه انتقال گاز کشــور، در بیــش از 330 ابــزار و قطعه به 

خود کفایی رسیده ایم.
 ســید مجتبی گلســتانه افزود: مناطق عملیات انتقــال گاز به
 10 منطقه تقســیم می شــوند و منطقه 2 عملیات انتقال گاز با 
مرکزیت اصفهان، 7 استان کشــور را شامل می شود که 3 استان 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد را به طور کامل و 4 استان 
کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، مرکزی و خوزستان را به صورت 

جزئی پوشش می دهد.
وی با بیان اینکه منطقه 2 عملیات انتقال گاز، بزرگ ترین منطقه 
عملیات انتقال گاز کشور اســت، تصریح کرد: شرکت انتقال گاز 
30 درصد توان ماشــین آالتی را در اختیار دارد و 18 ایســتگاه 
تقویت فشــار و حدود 5 هزار و 150 کیلومتر خطوط فشار قوی 

را راهبری می کند.
گلســتانه با بیان اینکه صنعت انتقال گاز صنعت پرباری اســت، 
خاطرنشان کرد: تجهیزاتی که داریم بسیار زیاد است، نزدیک به 60 
درصد دارایی های شرکت ملی گاز در اختیار شرکت انتقال گاز قرار 
دارد. در راستای خودکفایی و ساخت تجهیزات، گام های اساسی 
برداشته شده و به همت مناطق 10 گانه انتقال گاز در بیش از 330 

ابزار و قطعه به خود کفایی رسیده ایم.
مدیر عامــل منطقه 2 عملیــات انتقــال گاز در پایــان گفت: 
خوشبختانه ایران یکی از نیازهای اساسی خود که تجهیزات دوار 

است را توسط شرکت های داخلی ساخته شده است.

 77,000
تومان

ست ساعت دست 
ساز ميو مدل 671

 77,000
تومان

ست ساعت دست 
ساز ميو مدل 673

سکه و طال

رییس انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت ها و دفاتــر خدمات زیارتی 
جهانگردی و هوایی استان اصفهان گفت: نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت با 
هواپیما از اصفهان به نجف برای ایام اربعین، مبلغ یک میلیون و 200 هزار 
تومان و برای پرواز یک طرفه 650 هزار تومان تعیین شده است.ابراهیم 
توکلی پیرامون نرخ بلیت هواپیما در ایام اربعین، اظهار داشت:  سازمان 
هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت به عنوان متولیان امر برای ایام 
اربعین برنامه ریزی های الزم را انجام داده اند.وی با بیان اینکه ســازمان 
هواپیمایی کشــور نرخ بلیت را تعیین کرده است، افزود: دفاتر خدماتی 
که نرخ بلیت اربعین را بیش از قیمت اعالمی سازمان هواپیمایی کشور به 
متقاضیان بفروشند، تخلف کرده  و چنانچه افرادی بلیتی گران تر از نرخ 
مصوب خریداری کردند با مستندات الزم و ارسال شکایت از طریق سایت 
سازمان به نشانی www.cao.ir می توانند پیگیر مطالبات خود باشند.

 نرخ بلیت پرواز
  اصفهان-نجف

 برای اربعین اعالم شد

معاون کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان با اشــاره به تعداد ثبت نام کنندگان در طرح کارورزی 
فارغ التحصیالن از اســتان اصفهان گفت: تاکنون بیــش از 12 هزار 
نفر از استان اصفهان در این طرح ثبت نام کرده اند.سید جمال الدین 
میرهادی به سهمیه استان اصفهان در طرح کارورزی فارغ التحصیالن 
اشاره کرد و افزود: سهمیه اســتان اصفهان در این طرح4 هزار و 725 
نفر است و هدف از این طرح ارتقای ســطح مهارتی فارغ التحصیالن 
برای جذب آنها در بنگاه های اقتصادی اســت.وی ادامه داد: با بحث 
کارورزی در فرجه 4 تا 6 ماهه ای که فارغ التحصیالن در بنگاه ها دوره 
 آموزشی را فرا می گیرند به دنبال این هستیم که فضایی ایجاد کنیم که

 فارغ التحصیالن مهارت های الزم را از لحاظ اجتماعی و فنی در محیط 
کار به دست آورده تا بتوانند در بنگاه های اقتصادی جذب شوند.

 ثبت نام ۱۲هزار اصفهانی 
 در طرح کارورزی

 فارغ التحصیالن

مدیرعامل فوالد مبارکه:

کاهش مصرف انرژی در 
اولویت فوالد مبارکه است

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: کاهش مصرف انرژی 
به عنوان یک اولویت برای فوالد مبارکه تعریف شده 
و در واحد تحقیق و توسعه شــرکت به دنبال یافتن 
راهکارهای کاهش مصرف انرژی و اســتفاده آن در 
طرح های توسعه هستیم.بهرام سبحانی با اشاره به 
انتخاب شــرکت فوالد مبارکه به عنوان واحد نمونه 
اســتاندارد کشــوری، اظهار کرد: انجام ممیزی در 
شرکت، اجرای دستورالعمل های کاری و حاکمیت 
سیستم های کارآمد، مسیر حرکت سازمان به سمت 
موفقیت را هموار می ســازد.وی در ادامــه افزود: با 
انجام این اقدامات، شرکت به طور مستمر با رقیبان 
خود مقایسه می شود و عملکرد شرکت مورد پایش 
و کنترل قرار می گیرد.ســبحانی خاطرنشان کرد: 
فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین بنگاه های 
اقتصادی کشــور باید در امر خودکنترلی و اجرای 
دستورالعمل های پایش عملکرد، دقت زیادی داشته 

باشد و این کار را به طور مستمر انجام دهد.

نایب رییس اتحادیه سازندگان پالستیک اصفهان:

 اجناس »۲ هزار تومانی« 
مورد تایید نیست

نایب رییــس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان 
مصنوعات پالســتیک و مالمین اصفهــان با بیان 
اینکه اجناس فروشگاه های »2 هزار تومانی« دارای 
ناخالصی هســتند، گفت: برخی از این کاالها از نظر 
بهداشتی مورد تایید نیســت و برای مصرف کننده 
ضرر دارند.جواد حاجی علیزاده درباره اجناســی که 
در فروشگاه هایی با عنوان »2 هزار تومانی« به فروش 
می رسد، اظهار داشــت: علت تفاوت قیمت در این 
فروشگاه ها با پالســکوها ضخامت و کیفیت اجناس 
است.وی افزود: اجناســی که در این فروشگاه ها به 
فروش می رسند، از نظر ضخامت نازک تر و از نظر مواد 
اولیه دارای ناخالصی هستند؛ البته در این فروشگاه ها 
اجناس درجه یک با ضخامت بســیار ظریف و نازک 

هم موجود است.
علیزاده بــا بیان اینکــه فروشــگاه های » 2 هزار 
تومانی« برای بازگشایی از اتحادیه مجوز دریافت 
می کنند، تصریح کرد: 99 درصد از کاالهای عرضه 
شده در این فروشگاه ها ایرانی و تنها یک درصد این 

اجناس ساخت کشور چین هستند.

عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس از  زاینده رود
راسـتای  در  قانونـی  تصویـب 
کنارگذاشـتن بنگاهـداری توسـط بانک ها طی سـه سـال 
گذشـته به عنوان قانونی که زیاد بـه آن بها داده نشـده، یاد 
کـرد. قانونـی درجهـت برطـرف کـردن آسـیب هایـی که 
بنگاهـداری می توانـد بر بانک ها داشـته باشـد ولـی با این 
حـال در حاشـیه قـرار گرفـت. بنگاهـداری کار بانـک هـا 
نیسـت و باعث شـده تا هیچ بخش خصوصی امـکان رقابت 
با سـایر بنگاه ها را نداشـته باشد.  از آسـیب های بنگاهداری 
می تـوان بـه دورشـدن بانک هـا از وظیفـه واسـطه گری 
وجـوه، تمرکـز منابـع در بخش هـای خـاص، ایجـاد رانـت 
بـرای گروه هـای مرتبـط بـا بانک هـا و تنگ کـردن فضـای 

رقابتی اشاره کرد.
ظرفیت تامیـن منابع اقتصـادی تا حـدود زیـادی از طریق 
منابع بانکی اسـت که اگـر افراد و شـرکت ها نتواننـد منابع 
الزم را از طریـق بانـک تامیـن کننـد، ناگزیـر مبـادرت بـه 
تامیـن منابـع از سـایر اشـکال خواهند کـرد. بدیهی اسـت 
در چنیـن شـرایطی، موسسـاتی کـه قیمـت تمام شـده 
کمتری دارنـد، می توانند سـایر شـرکت ها را از بـازار خارج 
کننـد کـه ایـن امـر را می تـوان یـک رقابـت ناسـالم تلقی 

کـرد. بانـک هـا نهاد هـای اقتصـادی هسـتند کـه وظیفـه  
تجهیـز و تخصیـص منابـع، عملیـات اعتبـاری، عملیـات 
مالی، خریدوفـروش ارز، نقل وانتقـال وجوه، قبـول امانات، 
نگهـداری سـهام و اوراق بهادار و اشـیای قیمتی مشـتریان 
و موضوعاتـی ازاین دسـت را بـه عهـده دارنـد؛ بدون شـک 
بـا جایگاهـی کـه بـرای بانک هـا در مباحـث اقتصـادی در 
نظـر گرفتـه شـده، در مسـیر تحـول و توسـعه اقتصـادی 
نقشـی بی بدیـل بـه آنهـا می دهـد. امـروز یکـی از مسـائل 
مهـم درزمینه بانکـداری در کشـور مـا مسـئله بنگاهداری 
بانک هـا و ازطرف دیگـر مسـئله بنگاه های اقتصادی اسـت 
که بـه بانکـداری روی آورده انـد. امری کـه به زعـم عده ای 
می توانـد چالش هـای بسـیاری را درگیـر اقتصـاد کشـور 
کند.بنگاهـداری بانک ها خـارج از قوانین و مقـررات جاری 
کشـور، می توانـد در اجـرای صحیـح سیاسـت های پولی و 
بانکی کشـور خلل ایجـاد کند. این سیاسـت ها کـه با لحاظ 
شـرایط اقتصادی، اجتماعی کشـور تبیین می شـود ممکن 
اسـت بـا بانکـداری بنگا ه هـا و حرکـت بانک هـا به  سـمت 
 بنگاهـداری، اهداف مـد نظر سیاسـت گذاران اقتصـادی را 

محقق نکند.
در سـال هـای اخیـر و بـا توجـه بـه  وضعیـت اقتصـادی 

موجـود ایـران، ایـن مسـئله بیشـتر خـود را بـه نمایـش 
گذاشـت. در همیـن رابطـه سیدناصرموسـوی الرگانـی 
می گوید: بیش از سـه سـال اسـت که قانونی تصویب شـده 
که در راسـتای آن بانک ها باید بنگاهـداری را کنار بگذارند 
و بنگاه هایـی که ایجاد کـرده اند را بـه فروش برسـانند، اما 
متاسـفانه بانک هـا به ایـن قانـون  بسـیار کاربـردی و مهم 
عمـل نمـی کننـد. بانک هـا از راه هـای مختلـف بـه دنبال 
ایـن موضـوع هسـتندکه بتواننـد بـا وام هـای بـا سـود باال 

مشـتریان را جـذب کننـد. 
وی با بیان اینکه مـردم انتظـار دارند رکود خانمان سـوزی 
که کشـور را فـرا گرفتـه، برطرف شـود و هـم اکنـون تولید 
در کشـور تقریبـا تعطیـل شـده، ادامـه می دهـد: ایـن در 
حالی اسـت که در بخـش صنعت، برخـی از صنعتگـران به 
دنبـال واگـذاری کارخانجـات به قیمـت یک دوم هسـتند 
زیـرا حامـی مناسـبی ندارنـد. وضعیـت توسـعه و اشـتغال 
در کشـور بسـیار نگـران کننـده اسـت زیـرا تعـداد زیادی 
از کارگـران را سـراغ داریـم کـه در همیـن مـدت کوتـاه 
تعدیـل نیـرو شـده انـد. کارشناسـان اعتقـاد دارنـد کـه 
اگـر بانک هـا از بنگاهـداری دسـت نکشـند برنامـه ضـد 
تورمـی دولت هـم نمی توانـد نتیجه بخـش باشـد. از طرف 
دیگـر گسـتردگی فعالیت هـای بانک هـا در بازارهـای 
 مختلف بـه گونه ای اسـت کـه تنظیم و کنتـرل بـازار را در

 دست گرفته اند. 
در ایـن خصوص وزیـر اقتصـاد و دارایی در حاشـیه جلسـه 
شـورای گفـت وگـوی دولـت و بخـش خصوصی گفـت: در 
مورد فـروش امـوال بانک هـا ابالغیـه ای صـورت گرفته که 
بر مبنـای آن، بانـک ها بایـد دارایی هـای  خود را بفروشـند 
و این اقـدام قانونی و دسـتور رییـس جمهور  اسـت؛ به این 
معنـا کـه یکـی از اولویت هایـی کـه ضمیمـه حکـم وزیـر 
اقتصـاد از طـرف رییـس جمهور بـود، اصـالح نظـام بانکی 
و حرکت بانک هـا از بنگاهـداری به سـمت کار بانکـی بوده 
کـه این دسـتور بـه بانک هـا ابـالغ شد.مسـعود کرباسـیان 
بـا تاکیـد بـر اینکـه، پیگیـر فـروش امـوال مـازاد بانـک ها 
هسـتیم، خاطرنشـان کـرد: ایـن اقـدام شـرط ضمـن عقد 
حکـم مدیـران عامـل بانک هاسـت و بایـد آن را انجـام 
دهنـد و تغییراتـی کـه در آینـده در سـطح مدیـران عامل 
 بانک هـا انجـام خواهـد شـد نیـز تاثیـری در ایـن اقـدام

 ندارد.
بـه هـر صـورت بنگاهـداری بانک هـا موضـوع جدیـدی 
نیسـت و سال هاسـت که کارشناسـان اقتصـادی، بـا انتقاد 
ازاین مسـئله، بر ضرورت تفکیـک وظایف و حـوزه عملکرد 
بانک ها و شـرکت ها تاکیـد دارنـد و معتقدند کـه بانک باید 
به بانکداری و تامین منابع فعاالن اقتصادی مشـغول باشـد 
و بنگاه هـا و شـرکت ها بـه کار تولیـد و خدمـات مشـغول 

باشـند و از امـور بانکـداری پرهیـز کنند. 

قانونی که بعد از سه سال همچنان اجرایی نشده است؛

ممنوعیت بنگاهداری بانک ها!

دومین همایش سراسری تعاونی های توسعه و عمران 
شهرستان های کشور در گلپایگان برگزار شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در 
این همایش ضمن گرامیداشت یاد شهید مظلوم دکتر 
بهشــتی به عنوان پایه گذار موضوع تعاون در قانون 
اساسی گفت: امیدوارم بخش تعاون به عنوان مهم ترین 

بخش اقتصادی کشور از مظلومیت خارج شود.
محسن نیرومند در ادامه گفت: با بررسی ابعاد مختلف 
اقتصاد مقاومتی به عنوان راه نجات اقتصاد کشــور از 
منظر مقام معظم رهبری، شاهد خواهیم بود که تعاون 
نزدیک تریــن وممکن ترین راه بــرای تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه به تبیین برخی از شــاخص های استان 
اصفهــان پرداخــت و گفــت: در حال حاضــر در 7 
شهرستان اصفهان تعاونی توســعه و عمران تشکیل 
شده که الزم اســت از همراهی و جدیت فرمانداران، 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســالمی وهمه 
مسئولین شهرســتانی که در زمینه ایجاد و رشد این 

تعاونی ها فعالیت کردند، قدر دانی کرد.
وی یکــی از فعال ترین تعاونی های توســعه و عمران 
شهرســتانی را تعاونی توســعه و عمران شهرستان 
گلپایــگان با 3 هــزار عضو معرفــی کرد و از ســایر 

شهرستان ها نیز خواستار شــد تا با جدیت و مدیریت 
درست به فعالیت خود ادامه دهند.

در این جلســه فرمانــدار و امام جمعه شهرســتان 
گلپایگان و نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی 
نیزبه ســخنرانی پرداخته وضمن ارائه نظرات خود از 
اقدامات انجام شــده در حوزه تعاون این شهرســتان 

قدردانی کردند.
این همایش یک روزه با حضور ســید حمید کالنتری 
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
دکترعلیرضا ناطقی، مدیــرکل تعاونی های خدماتی 
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ، دکتر مهدی 
حســین نژاد ،مدیر عامل صندوق ضمانت و سرمایه 
گذاری تعاون کشــور، سایر مســئولین بخش تعاون 
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
و 100 نفر از مدیــران عامل تعاونی های توســعه و 
عمران شهرستان های کشــور در دو بخش همایشی 
و کنفرانســی و برگزار شــد و بازدید از پروژه های در 
دست اقدام شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان 

گلپایگان انجام گرفت.
دکترعلیرضا ناطقی، مدیــرکل تعاونی های خدماتی 
وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی نیز در دومین همایش 
کشــوری مدیران عامل تعاونی های توسعه و عمران 

شهرستانی اعالم کرد: بر اســاس برنامه ریزی های به 
عمل آمده تا پایان ســال جاری 80 تعاونی توسعه و 

عمرانی تشکیل خواهد شد.
وی افزود: پیش بینی شــده اســت که تاپایان دولت 
دوازدهم نیز 200 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 

در سراسر کشور تشکیل شود.
ناطقی با اشــاره به قانون اساســی در حوزه های ارائه 
خدمات گفت: تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی 
برای واگذاری فعالیت هایی است که در آن امکان رانت 

وجود دارد، گزینه مناسبی است.
وی ضمن قدردانی از صندوق ضمانت و سرمایه گذاری 
تعاون و شــرکت تعاونی توســعه و عمران شهرستان 
گلپایگان در برگزاری این همایش، گفت: هم اندیشی 
وارائه عملکردها در این همایش ها موجب خواهد شد 
که با دقت بیشــتری قدم برداریم و از راهکارهایی که 

قابلیت اجرایی دارد به خوبی استفاده کنیم.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون؛ حامی 

تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی
در ادامه این همایش مهدی حسین نژاد، مدیر عامل 
صندوق ضمانت و ســرمایه گذاری تعاون اعالم کرد: 
صندوق ضمانت و سرمایه گذاری تعاون و بانک توسعه 

تعاون دوبال پرواز شرکت های تعاونی هستند.

وی افــزود:در حال حاضر 90 درصــد از فعالیت های 
صنــدوق ضمانت و ســرمایه گــذاری تعــاون برای 
تعاونی هاست و تعاونی ها می توانند با مراجعه به این 
صندوق در استان های مختلف از طرح های آن استفاده 
 کرده و نســبت به دریافت تســهیالت اقــدام کنند.
حسین نژاد در خصوص نحوه ضمانت های این صندوق 
گفت: ضمانت اعتباری 70 درصد برای شــرکت های 
برخوردار و 80 درصد برای شرکت های غیر برخوردار 
است و تا سقف 500 میلیون تومان برای شرکت های 

تعاونی به صورت صد درصد انجام می شود.
این مقام مســئول در ادامه گفت: طــرح تامین مالی 
جمعی کامال برای تعاونی های توسعه و عمران شهری 
همخوانی داشــته و با برنامه ریزی های انجام شده و 
مشــوق هایی که دولت در نظر گرفته، سرمایه های 

اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
این همایش در سالن کتابخانه شهرستان گلپایگان و 
با حضور 100 نفر از مدیران و هیئت مدیره تعاونی های 
توسعه و عمران شهرســتانی در دو بخش همایش و 
کنفرانس برگزارشــد که در بخش کنفرانسی اعضای 
حاضر در جلســه به ارائه عملکرد و نقطه نظرات خود 

پرداختند.

تشکیل 80 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در کشور تا پایان سال جاری
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استفاده از فضاهای مختلف شهری 
برای اجرای تئاتر در اصفهان 

رییس حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه باید از فضاهای مختلف 
چند منظوره در بخش های مختلف استفاده کنیم ،گفت: حوزه هنری 
در مورد احداث سالن پالتو با جدیت وارد میدان شده است. مهدی 
احمدی فر پیرامون اقدامات حوزه هنری در زمینه تئاتر اصفهان اظهار 
داشت: بنا نیست حوزه هنری یک سویه  و به شکل کاریکاتوری کار 
کند؛ بنابراین ما در تمام بخش های هنری برنامه ریزی کردیم و خیلی 
از آنها را به اثبات رســاندیم. وی با بیان اینکه در حوزه نمایش چند 
حرکت زیربنایی در مورد هنر تئاتر انجام شده، افزود: در وهله نخست 
آن قولی که درباره سالن پالتو داده بودیم، به عمل رساندیم و اکنون 

مراحل احداث سالن پالتو در اصفهان در حال انجام است .

 برگزاری نمایشگاه »تجسم ناهشیار« 
در گالری متن

نمایشگاهی از آثار مجســمه با عنوان »تجسم ناهشیار« در گالری 
متن برگزار می شود. آثار این نمایشگاه توسط »محسن دری« خلق 
شــده و در گالری متن در معرض تماشــای عالقه مندان قرار می 
گیرند.نمایشگاه »تجسم ناهشیار« فردا ساعت ۱۷ افتتاح می شود 
و عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۲۲ آبانماه 
صبح ها ســاعت ۱۰ تا ۱۳ و بعدازظهرها ساعت ۱۷ تا ۲۰ به گالری 

متن، واقع در آبشار اول، پالک ۲۵ مراجعه کنند.

حوزه هنری

درشهر

 نمایش فیلم های روز دنیا 
در دانشگاه اصفهان

جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان در چهارشنبه های 
ماه آبان سلســله جلســات نمایش، نقد و برسی 
فیلم های روز دنیا را برگزار می کند.سه فیلم »فارغ 
التحصیلی«، »سرزمین مین« و »بازگشت به خانه« در 
روزهای ۱۰، ۱۷ و ۲۴ آبان ماه در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در ساعت ۱۳ و با حضور علی محرزی اکران، 
نقد و بررسی می شود. »فارغ التحصیلی« محصول سال 
۲۰۱۷ ساخته کریســتیان مونجیو بوده و»سرزمین 
مین« را مارتین زاندولیت در ســال ۲۰۱۵ ســاخته 
است. »بازگشت به خانه« فیلمی از ژانگ ییمو است 
 که پس از فیلم »نفرین گل طالیی« دوباره پا به کن

 می گذارد و عوارض روانی پــس از انقالب فرهنگی 
چین را بررســی مــی کنــد. این فیلــم محصول 
 ۲۰۱۴ اســت و ۲۴ آبــان در دانشــگاه اصفهــان

 اکران می شود.

ترجمه نقشه گردشگری 
اصفهان به هفت زبان زنده دنیا

معاون پژوهشی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل 
گفت: نقشــه گردشــگری اصفهان به گردشگران 
کمک می کند تا برنامه ریزی بهتــری در بازدید از 

بناها داشته باشند.
 رضوان پورعصار افزود: نقشه گردشگری اصفهان 
پــس از یک برنامه پژوهشــی در مرکــز اصفهان 
شناســی و خانه ملل ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان آماده شده و قرار است به هفت 
زبان زنده دنیا از جمله انگلیسی، فرانسوی، چینی، 
روســی و ایتالیایی ترجمه شــود. وی با اشاره به 
این موضــوع که هدف اصلی این نقشــه کمک به 
گردشگران خارجی اســت، اظهار داشت: در این 
نقشه ۱۰ محور اصلی گردشگری اصفهان مشخص 
شده که می توان به محورهای چهارباغ، شمال شرق، 
شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، محور صفه، 

شهر رؤیاها و محور تفریحی ناژوان اشاره کرد. 

آیین تکریم و تودیع حجت االسالم  فرزانه افسرطه
 حبیــب رضــا ارزانــی و معارفه 
حجت االسالم محمدعلی انصاری مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان باحضور مشاور وزیر و مدیرکل ارشادی 
وزارت ارشاد، دکتر سیدهادی حسینی معاون حقوقی امور مجلس 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و دکتر قیاسی، مدیرکل امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیران از نهادها و 
سازمان های مختلف استان، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه برگزار 
شد. حجت االسالم حبیب رضا ارزانی بخش اول مطالب خود را در 
قالب تقدیر و تشکر از همراهی همه کســانی که طی 9۲۰ روز 
خدمت وی در اصفهان تالش کردند، شروع کرد و با تقدیر از حضور 
نمایندگان ادیان مختلف توحیدی به جایگاه ارزشمند اصفهان در 
عرصه علم و هنر، ایمان و صنایع اشاره کرد. ارزانی از اصفهان به 
عنوان شهر هنرمندان ســازنده گنبدهای فیروزه ای و کریدور 
فرهنگ و هنر و شهر شهیدانی همچون شهید حججی یاد کرد. 
حجت االسالم ارزانی با اشاره به اینکه نحوه ریاست در اداره ارشاد 
هرم واژگون است، ولی نعمتان اداره ارشاد را اصحاب فرهنگ و هنر، 
علم و رسانه نامید. وی از تالش های خود برای ایجاد آرامش برای 
هنرمندان و تعامالت صمیمانه با آنها سخن راند و از تشکیل شورای 
هم اندیشی هنر برای اولین بار در اصفهان در طول مسئولیت خود 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این شورا پایدار بماند. وی بخشی 
از فعالیت های خود را تکریم هنرمندان با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، برون سپاری و واگذاری فعالیت ها، تقویت عرصه 
بین الملل و سفرهای زیادی که هنرمندان به کشورهای مختلف 
در طول این مدت داشته اند، توجه ویژه به شهرستان های استان، 

همزیستی اعتالیی ادیان الهی، ارتباط با علما، نماینده ولی فقیه و 
مراجع به منظور رشد فرهنگ و توجه ویژه به افزایش شادی و نشاط 
در جامعه، واگذاری امور به حوزه مطبوعات، تدوین سند چشم انداز 
اداره کل و احداث ساختمان جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
عنوان کرد و گفت: اولین استانی بودیم که سند چشم انداز را تدوین 
کردیم. ارزانی در حوزه ارزیابی عملکردی استان اصفهان به رتبه 
اول اســتان در حوزه اقتصــاد مقاومتی، قرآن، خوشنویســی، 
کانون های فرهنگی هنری مساجد به لحاظ کیفیت و کمیت اشاره 
کرد و افزایــش ۳۰۰ درصدی تعداد صندلی های ســینماهای 
اصفهان نسبت به کل کشــور را اقدامی ارزشمند خواند.وی در 
توصیف حجت االسالم انصاری با اشاره به سی سال فعالیت صادقانه 
وی در عرصه فرهنگ و هنر، نقش وی در حوزه ادیان، زن و خانواده 
را ارزشمند خواند و او را از روحانیان روشنفکری نامید که بهترین 

گزینه برای اصفهان است. 
در ادامه، حســینی، معاون امور حقوقی مجلس و اســتان های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه تجربه مدیر مستلزم 
فعالیت در اســتان های مختلف اســت، افزود: استان اصفهان 
از حیث هنر، مذهــب و فرهنگ جایگاه ویــژه ای دارد و حضور 
حجت االسالم انصاری در اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان همانند 
حضور پر تالش حجت االســالم ارزانی خواهد بود. وی انتخاب 
حجت االسالم انصاری از سوی وزیر ارشاد را مناسب عنوان کرد 
و او را از شایستگان حوزه های دینی، هنری و فرهنگی توصیف 
نمود. حسینی فرهنگ را مهم تر از سیاست عنوان کرد و گفت: 
بازی کردن عناصر سیاسی در حوزه فرهنگ پسندیده نیست. در 
عین حال که معتقدیم سیاست ما عین دیانت ماست ولی اجازه 

بازی های سیاسی در حوزه فرهنگ و شهر فرهنگی اصفهان را 
نمی دهیم. وی با ابراز تاسف از اینکه فقط یک سیزدهم از ده درصد 
بودجه فرهنگی کشور به ما می رسد، گفت: اگر کشور ما به عنوان 

الگویی در جهان بخواهد مطرح باشد باید به فرهنگ خود ببالد. 
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره 
به فعال شدن بخش اجتماعی اتاق و تشکیل کمیسیون اجتماعی 
اتاق در راستای تالش های حجت االسالم ارزانی به تاثیر فرهنگ 
و رشد صنعت اشــاره و ابراز امیدواری کرد که به همت مدیرکل 
جدید ارشاد به اعتالی بیشتر در این زمینه برسیم. سهل آبادی 
یکی از عمده ترین پتانسیل های اصفهان را زاینده رود نامید که 
ویژگی های شوخ طبعی، میهمان پذیری و شادی و نشاط مردم 
اصفهان، صدای ناقوس کلیساها و روشن بودن آتشکده زرتشتیان 
بازتابی از زاینده رود است؛ بنابراین همه با هم باید از دولت بخواهیم 
هر کاری که می تواند برای زاینده رود انجام دهد زیرا اصفهان بدون 
زاینده رود معنا ندارد. رییس اتــاق بازرگانی اصفهان از مدیران 
مربوطه و به ویژه حجت االسالم ارزانی خواست تا در تهران پیگیر 
حقوق اصفهان و مدافع حقوق هنرمندان اصفهانی در این راستا 

باشند. 
منصور گلناری، مدیر پیشین خانه مطبوعات استان اصفهان  و 
فعال عرصه رسانه، در این مراسم خدمات حجت االسالم ارزانی 
را شایسته خواند و گفت: امیدواریم مسائل و مشکالت فرهنگی، 
هنری و مطبوعاتی استان اصفهان توسط حجت االسالم ارزانی به 
طور مطلوب پیگیری شود. وی با بیان اینکه اصفهان از لحاظ کمیت 
در حوزه مطبوعات جایگاه نسبتا مناسبی دارد، وضعیت کیفی را 
مستلزم آموزش و توجه بیشتر دانست و گفت: انتظار این است که 
وزارتخانه نسبت به اجرایی شدن این هرم واژگون عنایت بیشتری 
داشته باشد و اصحاب رسانه بتوانند جایگاه خود را ارتقا دهند و در 

تصمیم گیری ها موثر باشند. 
 بعــد از قرائت لــوح تقدیــر حجت االســالم ارزانــی و حکم 
حجت االسالم انصاری از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاداسالمی اســتان اصفهان با اشاره به زمینه های 
اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، هنری، دینی و فرهنگی و بیشترین 
تعداد شهدا در مقایسه با سایر شهرهای کشور، مسئولیت خود را 
خطیر خواند و گفت: در طول بیش از سی سال فعالیت خود همیشه 
در مســیر فرهنگ و هنر و دین تالش کرده است. وی با اشاره به 
فعالیت خود در حوزه ارتش، از مسئولیت فرهنگی، هنری، قرآنی 
و رسانه ای خود در این راستا سخن راند و گفت: طی دوره چهل 
ساله فعالیت خود در ارتش ۵۲ اثر موسیقی ماندگار تهیه کرده ایم. 
وی گفت: همه بخش های قرآن، عترت، هنر و فرهنگ، اهالی قلم، 
نشر، صنعت چاپ و رسانه ها، اهالی فیلم و سینما، تئاتر و حوزه 
موسیقی دغدغه ما هســتند و هنر یکی از واالترین جلوه های 

فرهنگی این کشور است. 

آیین تودیع و معارفه مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزارشد؛

سیاسی کاری ممنوع !

اینستاگردی

اولین بدل تاریخ متعلق به من بود
احمد ایراندوست از شباهت عجیب خود به دختر ناصرالدین شاه 
عکسی منتشر کرد و نوشت:»اولین بدل تاریخ متعلق به من بود که 
در گینس ثبت شده و هیچ وقت هم جلوی ماشینش رو نگرفتم.

سعی کنیم بدل خودمون باشیم و حرمت ایرانی بودنمون رو حفظ 
کنیم. کاری کنیم که آنها به داشتن بدل ما افتخار کنند و خودمان 

را باور کنیم. ایرانی! خودت را باور کن و بس.« 

نمایشگاه
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پرونــده:  9609973734100590 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /323
9609983734100045 شــماره بایگانی شــعبه: 960047 خواهان: خانم صغری 
برخورداری فرزند حسین به نشــانی طنز- مزرعه خطیر منزل عینی، خواندگان: 1- 
آقای عباس عینی فرزند محمد 2- خانم شوکت عینی فرزند محمد همگی  مجهول 
المکان، 3- خانم زهرا عینی فرزند محمد به نشانی تهران- نبرد جنوبی- سی و پنج 
متری بقایی- روبروی پارک گلچین- پ 184- طبقه دوم 4- خانم عزت عینی فرزند 
محمد به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام به تنظیم سند، گردشکار: دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم صغری 
برخورداری فرزند حسین به طرفیت آقایان و خانمها: 1- عباس 2- شوکت 3- زهرا 
4- عزت همگی آنها عینی فرزندان محمد به خواســته الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت و اسناد به شماره پالک 1429-533 قفیز و نیم دانگ 
از قنات دستگرد به شماره 42 اصلی و پالک 47 اصلی ردیف 6 مربوط به ربع دانگ از 
قنات مارند هر یک مقوم به 3/100/000 ریال با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و 
شرح آن و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی که عنوان نموده شادروان فاطمه 
محمدی مادر اینجانب و مالک رقبات موضوع خواسته می باشد که به موجب تقسیم 
نامه های پیوست پنج قفیز از پالک ثبتی 1429/33 معروف به باغ مارند و مدت ربع 
دانگ ) نیم ساعت از قنات مارند( پالک 47 اصلی ردیف 6 و نیم دانگ از قنات و نیم 
دانگ از قنات دستگرد در سهم االرث اینجانب قرار داده شده است که به امضا شهود 
و تنها وارث دیگر مرحوم و خواهر اینجانب رســیده اســت و مالحظه می گردد که 
خواندگان پرونده علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته اند و الیحه ای 
را ارسال نداشته اند و دفاعیات موثری را ارائه نداده اند و دادگاه وضعیت ثبتی پالکهای 
موصوف را استعالم نموده که جوابیه اداره ثبت اسناد و امالک نطنز به دادگاه واصل 
گردیده و دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به موضوع و مشخص شدن آن را مستلزم جلب 
نظر کارشناس دانسته قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده است که کارشناس 
منتخب نظریه کارشناسی خویش را به شماره ثبت الیحه 9610093734100602 
مورخ 96/6/7 تقدیم دادگاه نموده که نظریه موصوف حکایت از آن داشته که پالک 
ثبتی 1429 فرعی از 33 اصلی به خانم فاطمه محمدی نطنزی انتقال قطعی گردیده 
و پالکهای ثبتی 42 اصلی و 47 اصلی به نام خانم فاطمه محمدی صادر و تســلیم 
گردیده و تقسیم نامه عادی موجود در پرونده از حیث مالکیت )خانم فاطمه محمدی 
نطنزی( و تصرفات خواهان با محل متنازع فیه انطباق دارد و نظریه موصوف مصون 
از هر گونه ایراد و اعتراضی باقی مانده اســت لذا با عنایت به مراتب معروضه دادگاه 
خواهان را در خواسته خویش ثابت تشخیص داده و دعوی مطروحه را مقرون به صحت 
دانسته است و با توجه به تقســیم نامه های موجود در پرونده عقود نه فقط متعاملین 
را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که 
به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می نماید و در 
مانحن فیه انتقال سند به نام خواهان یا طرف معامله از نتایج عقد محسوب می گردد 
و ایراد و انکاری هم از طرف خواندگان صورت نگرفته است لذا مستندا به مواد 10 و 
219 و 220 و 224 و 225 و 1258 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مســتنداً به قواعد فقهی »اوفوا بالعقود« و »اصاله 
اللزوم« حکم به الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان نطنز 
و انتقال رسمی مالکیت پالک ثبتی شماره 1429/33 به میزان 5 قفیز و نیم دانگ از 
قنات دستگرد به شماره پالک ثبتی 42 اصلی و پالک 47 اصلی مربوط به ربع دانگ از 

قنات مارند طبق نظریه کارشناس در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از انقضای مهلت مذکور ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 378شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی نطنز )694 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

8/325 شماره: 349 -96/7/25 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز ، کالسه: 23/96 ، خواهان: آقای ابوالفضل امیدیان فرزند محمد با وکالت آقای 
روح ا... خاکی- نطنز، خوانده: آقای ســید مهدی سید اســمعیلی فرزند سید عباس، 
موضوع: استرداد وجه – تامین خواسته، گردشکار: قاضی شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دادخواســت آقای ابوالفضل امیدیان 
فرزند محمد با وکالت آقای روح ا... خاکی به طرفیت آقای سید مهدی سید اسمعیلی 
فرزند سید عباس به خواسته 1- الزام خوانده به استرداد مبلغ یکصد میلیون ریال به 
انضمام هزینه دادرسی و تمبر و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 2- صدور قرار 
تامین خواسته، در خصوص خواســته ردیف دوم خواهان با عنایت به اینکه خواهان 
در مهلت مقرر خسارت احتمالی را نپرداخته است، مستنداً به مواد 108 و 119 قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواســت صادر می نماید و در خصوص خواسته ردیف 
اول با عنایت به مفاد دادخواست خواهان ومحتویات پرونده کالسه 940593 شعبه 
101 دادگاه کیفری 2 نطنز که اظهارات شهود و مطلعین طی این پرونده اخذ گردیده 
است و با عنایت به اســتعالم به عمل آمده از بانک مربوطه در خصوص وصول وجه 
چک های مورد ادعای خواهان توسط خوانده به مبلغ شصت میلیون ریال و با توجه 
به اینکه خوانده در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده است دعوای 
خواهان را تا مبلغ شصت میلیون ریال وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/070/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم صادر می نماید. 
رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
می باشد و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ زائد بر میزان محکومیت 
) مبلغ چهل میلیون ریال( با عنایت به عدم ارائه دلیل و مدرک مثبته مستندا به مواد 
197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان 
صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:  380 شعبه دوم مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان نطنز )406 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609973633600874 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /322
9609983633600412 شماره بایگانی شعبه: 960416 خواهان: آقای سید علیرضا 
ابطحی فروشانی فرزند سید حســن به نشانی اســتان تهران- مرزداران- اطاعتی 
جنوبی- ک شــبنم- پ 10، خواندگان: 1- خانم فریناز السادات ابطحی فرزند سید 
عباس به نشانی مجهول المکان 2- دفترخانه اســناد رسمی شماره 36 اصفهان به 
نشانی اصفهان خ شیخ بهایی بعد از 4 راه شــمس آبادی دفترخانه، خواسته: ابطال 
سند رسمی، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: درباره دادخواست آقای سید علیرضا 

ابطحی فروشانی به طرفیت 1- خانم فریناز السادات ابطحی 2- دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 36 اصفهان به خواسته ابطال انتقال قطعی یک فقره سند ملک )   سند شماره 
82299 دفترخانه شماره 36 اصفهان در مورد پالک ثبتی 79/109 اصلی بخش 14 
حوزه ثبت اصفهان واقع در خمینی شهر مقوم به 30/000/000 ریال؛ دادگاه با عنایت 
به اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نمی باشــد مستندا به ماده89 ناظر به بند 4 
ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف 
دوم صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف 
اول نظر به اینکه انتقال ملک موضوع خواسته به موجب سند انتقال شماره 82299 
مورخ 71/6/17 دفترخانه اسناد رسمی 36 اصفهان از طرف آقای سید حسن ابطحی 
) متوفی( با وکالت آقای سید عباس ابطحی به خوانده ردیف اول انتقال قطعی شده 
است در حالیکه حسب استعالم بعمل آمده از اداره ثبت احوال خمینی شهر و رونوشت 
مصدق گواهی فوت پیوست دادخواســت مالک اولیه و اصلی در تاریخ 1370/7/27 
فوت نموده اســت که اواًل وکالتنامه شــماره 80693-70/12/19 که به موجب آن 
انتقال صورت گرفته بعد از فوت موکل )مرحوم سید حسن ابطحی( تنظیم گردیده و 
حکایت از غیر واقع بودن آن دارد. ثانیًا به استناد بند 3 ماده 678 قانون مدنی به فوت 
یا به جنون وکیل یا موکل وکالت )در فرض که وکالت صحیح واقع شده است( مرتفع 
می شود و با ارتفاع وکالت اقدام وکیل در انتقال ملک موضوع خواسته با تنظیم سند 
رسمی شماره 82299-71/6/17 فضولی بوده و به لحاظ عدم تنفیذ آن از ناحیه وراث 
باطل می باشد، لذا دادگاه خواسته خواهان را صحیح دانسته و مستندا به ماده مذکور 
و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن سند رسمی شماره 82299-
1371/6/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 36 اصفهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان 
اصفهان می باشد. م الف:  5551 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر )450 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/223 در خصوص پرونده کالســه 519/96 ش 2 دعوی روح ا... شمس نطنزی با 
وکالت صدیقه نجفی به طرفیت علی رسولی به خواسته مطالبه وجه و مجهول المکان 
بودن آدرس محل سکومت خوانده و تعیین وقت مجدد رسیدگی به تاریخ 96/9/21 
ساعت 3/30 بعد از ظهر و اخذ شهادت شهود لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار به حضورتان ارسال می گردد ضمنًا مقتضی میباشد یک نسخه از 
روزنامه جهت بهره برداری قضایی به این شعبه از شورا ارسال فرمایید. م الف:  376 
شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان نطنز )96 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  9609973647800774 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /275
8909983649000009 شماره بایگانی شعبه: 960107  شاکی: گمرک جمهوری 
اســالمی ایران، متهم: آقای همت علی امیرزادگانی فرزند محمود به نشانی شیراز 
جاده بریجستون سهل آباد جنب مسجد امام حســین)ع( کوچه شهید آزادی پالک 
108- فعال مجهول المکان، اتهام: جعل و اســتفاده ازسند مجعول ) اسناد گمرکی( 
گردشکار: دادگاه در وقت مقرر با بررسی اوراق و محتویات پرونده با استعانت از خداوند 
سبحان ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای همت علی امیرزادگانی فرزند محمود، دائر بر جعل و 
استفاده از اسناد رسمی مجعول )یک فقره پروانه ترانزیت داخلی به شماره 205937 

و یک فقره پته عبور به شــماره 1197316  و یک فقره پروانه عبور موقت به شماره 
2433422( به عنوان اسناد مثبه کاال موضوع شکایت اداره گمرک استان اصفهان، با 
توجه به محتویات پرونده، شکایت اداره گمرک اصفهان و استعالم ماخوذه از گمرک 
شهید رجایی بندرعباس مبنی بر جعلی بودن اسناد کشــف شده صورتجلسه نحوه 
دستگیری راننده کامیون و کشف اســناد گمرکی جعلی، دادنامه صادر شده از شعبه 
رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز اداره تعزیرات حکومتی شهرضا مبنی بر اقرار متهم 
به تحویل کاال به راننده آقای بهرام رحم دل، عدم حضور متهم در کلیه مراحل تحقیق 
و جلسه رسیدگی و مفاد کیفرخواست دادســرای عمومی و انقالب شهرضا همگی 
حکایت از انتساب بزه به متهم داشته، دادگاه ضمن در نظر داشتن مقررات تعدد جرم، 
مستندا به مواد 523، 533 و 535 از قانون مجازات اسالمی) تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده( مصوب1375 و مواد 18، 19 و 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
مشارالیه را به دو فقره مجازات شــامل یک سال حبس محکوم و اعالم می نماید در 
مرحله اجرا واحد اجرای احکام مکلف به اعمال قسمت ذیل ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 از حیث اجرای مجازات اشد می باشد رای صادره غیابی ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:  275 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان شهرضا )101 جزایی سابق( 

)346 کلمه، 4 کادر(
ابالغ

8 شــماره ابالغنامــه: 9610103749106650 شــماره پرونــده:  /278
9609983749100423 شماره بایگانی شعبه: 960706 خواهان خانم اعظم بدریان 
فرزند رمضان باوکالت خانم شرافت دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبداله فروتن 
زلیوند فرزند فرامرز به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان 
نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقان واقع در 
دهاقان ارجاع و به کالســه 960706 ثبت گردیده که حسب دستور ریاست محترم 
شعبه جهت تعیین داورواجد شرایط ظرف مهلت 7 روز پس ازابالغ به دادگاه مراجعه 
نمایید. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
فوق الذکر پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و جهت معرفی داور 
در وقت مقرر فوق حاضر گردد. م الف:  96/231 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دهاقان )156 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/282 شــماره صادره : 1396/42/431561 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
ساختمان پالک شــماره 4786/414 مجزی شــده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود انوریان فرد فرزند علی محمد در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 96/09/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 24934 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)145 

کلمه، 2 کادر(
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علمپژوهی

 iPhone X با قیمتی گران تر 
از الماس وارد بازار ایران شد

۸ آبان مــاه ۱۳۹۶ نســخه ۶۴ گیگابایتــی iPhone X با رنگ 
خاکستری فضایی با قیمت بســیار باالیی وارد بازار شد و دقایقی 
پس از آن، نسخه نقره ای ۶۴ گیگابایتی و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی با 
رنگ خاکستری فضایی نیز به جمع خانواده جدید آیفون در بازار 

کشورمان پیوست.
طبیعتا قیمت تمام مدل های آیفون ۱۰ آنچنان زیاد اســت که 
تاریخ بازار موبایل ایران هیچ نوع گوشی را با قیمت آیفون ۱۰ به 
خود ندیده و دیگر نیازی نیســت نخریدن این محصول را در این 
بازه زمانی به شــما خوانندگان عزیز توصیه کنیم. بنابراین برای 
خرید آیفون ۱۰ با قیمت معقول باید چندین ماه )بیش از ۳ الی 
۴ ماه( صبر کنید و علل اصلی این موضوع، افزایش چشمگیر نرخ 
ارزهای خارجی، کمبود شدید موجودی و عرضه آیفون ۱۰ به بازار 

از سوی اپل است.
حافظه داخلی: 64GB ، رنگ: خاکستری فضایی، قیمت )تومان(: 

۱۶,۵۰۰,۰۰۰
حافظه داخلــی: 64GB رنــگ: نقــره ای، قیمــت )تومــان(: 

۱7,۱۰۰,۰۰۰
حافظه داخلی: 256GB، رنگ: خاکستری فضایی، قیمت )تومان(: 

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 کاربران تلگرام مراقب باشند 
در دام زئوس گرفتار نشوند

باج افزار اندرویدی جدیدی که گونه ای از باج افزار زئوس به حساب 
می آید، درحال گسترش با ســرعت باالیی در پیام رسان تلگرام و 
وب سایت هاست.تاکنون نسخه اولیه این بدافزار منتشر شده که 
در آن عبارت رمز درخواستی در کد قرار گرفته است و می توان آن 
را با تحلیل کد به دست آورد. نبود نظارت درست روی کانال ها و 
برنامه های منتشر شده در تلگرام، باعث به وجود آمدن بازارهای 
سیاهی شده است که بدافزارهای مختلفی را از هکرهای روسی، 
خریداری کرده و با کمی تغییر در شکل آن و ترجمه برخی عبارات 
به فارسی، به طور عمومی تحت عناوینی فریبنده منتشر می کنند.

نحوهانتشاربرنامهمخرب:براســاس تحقیقــات انجام شده، 
کانال ها و گروه هایی ایجاد شده است که در آنها بدافزارها به فروش 
می رسند. رایج ترین این برنامه ها، بدافزارهای روسی هستند که 
کد آنها به افراد مختلف فروخته می شود و آنها نیز با داشتن اندک 
دانش برنامه نویسی، قادرند برنامه را تغییر داده و به صورت بدافزار 

ایرانی، تحت عناوین مختلفی از کاربران سوءاستفاده کنند.
بررسی های مرکز ماهر نشان می دهد باج افزار مدنظر نیز که خود 
را نوعی از باج افزار زئوس معرفی کــرده، در کانال های تلگرامی 

درحال فعالیت است.

نخستین مدل ممنوعه در رجیستری 
مشخص شد

فارس: ســخنگوی طرح ثبت تلفن همراه رجیستری گفت: هیچ 
موردی از گوشی اپل X در شبکه مشاهده نشده و تاکنون نیز هیچ 
ثبت سفارشی برای این گوشی انجام نشده است. آیفون X قاچاق 

بوده و از شبکه اپراتوری سرویس نخواهد گرفت.
حمیدرضــا دهقانی نیا ســخنگوی طــرح ثبت تلفــن همراه 
)رجیســتری( اظهار داشت: نظر به شــروع فرآیند پایش شبکه 
طرح ثبت تلفن همراه )رجیســتری( و عدم مشاهده گوشی اپل 
X )اپل ۱۰( در شــبکه و با عنایت به اینکه تا این تاریخ هیچ ثبت 
 IMEI سفارشی برای گوشی اپل ۱۰ در کشور صورت نپذیرفته و
آن در گمرک ثبت نشده است، منطقا گوشی مذکور کاالی قاچاق 
بوده و در این طرح پس از شروع اعمال سیاست از شبکه اپراتوری 
سرویس نخواهد گرفت. بنابراین توصیه می شود این گوشی  ها به 
هیچ وجه خریداری نشوند تا زمانی که محموله  های قانونی آن با 

گارانتی رسمی وارد کشور شوند.

رونمایی از سامانه بومی نظارت ابری
فارس: همزمان با شروع هفته پدافند غیرعامل در کشور، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات طی برگزاری همایشــی، از سامانه 

نظارت ابری پادویش و تمبر این هفته رونمایی کرد.
همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل، همایش نکوداشت هفته 
پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، روز سه شنبه 

در این سازمان برگزار شد.
در این مراســم که با حضــور محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و ســردار غالمرضا جاللی، رییس 
سازمان پدافند غیرعامل کشــور برگزارشد، از ســامانه نظارت 
ابری پادویش رونمایی شــد. این ســامانه کامال بومی بوده و به 
دســت متخصصین داخلی طراحی و تولید شده است. همچنین 
تفاهم نامه هایی با عنوان تدوین پیوســت پدافندی شــبکه ملی 
اطالعات، طراحی و تولید سامانه ملی کالن داده و جذب نخبگان 
ســرباز و کســر خدمت آنها در پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات میان کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات امضا شد.

 محبوبیت آیفون 8 در چین
و سودآوری برای اپل

زومیت: طبق گزارش موسســه کانالیز، به  لطف عرضه  آیفون ۸، 
درآمد اپل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۴۰ درصدی 

درآمد خود را در پرجمعیت ترین کشور جهان تجربه کرده است.
این موسسه باور دارد که اپل توانسته است در سه ماهه  سوم سال 
مالی ۲۰۱7، موفق به فروش ۱۱میلیون دستگاه شود. این  درحالی 
است که سال گذشته اپل توانست تنها ۸ میلیون دستگاه در چین 
به فروش برساند. بااین حال، باوجود هیجانات نسبت به آیفون ۱۰، 

این احتمال وجود دارد که این رشد کوتاه مدت باشد.
مو جیــا، تحلیل گر تحقیقاتی این موسســه، باتوجــه به قیمت  
سرسام آور آیفون ۱۰ و محدودیت تامین کنندگان در تولید آن، 
باور دارد که عرضه  آیفون ۱۰ نمی تواند کمک چشمگیری به رشد 
درآمد اپل در سه ماهه  بعدی داشــته باشد. به گفته وی، در چین 
هیجانات برای عرضه  آیفون ۱۰ در حال رشــد است. درحالی که 
این دستگاه در این هفته عرضه  خواهد شد، ساختار قیمتی آن و 
محدودیت موجود برای تامین کنندگان، مانعی بر سر راه فروش 
باالی آن است. آیفون ۱۰ از بازاری با وضعیت خاکستری بهره مند 
خواهد شد؛ اما به  نظر نمی رسد که محبوبیتش باعث کمک به اپل 

در کوتاه مدت شود.

درمان کم بینایی با یک 
تراشه جدید

ایسنا: متخصصان شرکت فرانســوی »پیکسیوم 
ویژن« برای اولین بار با عمل کاشت تراشه بیونیک 
در زیر شبکیه چشــم، چند بیمار نابینا و کم بینا را 

درمان کردند.
در ایــن آزمایش از پنج داوطلب بــا ضعف بینایی 
شــدید برای انجام عمل جراحی کاشــت تراشه 

دعوت شد.
تراشــه تولید شده در شرکت پیکســیوم ویژن به 
عنوان یک رابط بی سیم بین چشم و مغز عمل کرده 
و با تحریک الکتریکی، یک کانال ارتباطی بین چشم 

و اعصاب بینایی خلق می کند.
درحال حاضر این تراشــه چشــمی قادر به تولید 
تصاویر باکیفیت در مغز نیست؛ اما شرکت سازنده 
عنوان کرد که با اســتفاده از چیپ بی سیم موسوم 
به ۳7۸، به دنبال افزایش کیفیت تصویر این تراشه 
است. این فناوری که »تراشــه پیرما« نامگذاری 
شده است، می تواند به عنوان یک واسطه، لینک یا 
اتصال نابود شده بین مغز و چشم در افراد نابینا را با 

شبیه سازی احیا کند.

براینخستینباراتفاقافتاد؛

کشف فسیل ۱۵۰میلیون 
ساله در هند

فاکس نیوز: یک فسیل کامل ماهی باستانی به نام  
ایختیوســائور )Ichthyosaur ( در هند کشف 

شده است.
ایــن نخســتین بــار اســت کــه یک فســیل 
۱۵۰میلیون ساله خزنده ماهی مانند در این شبه 

قاره کشف می شود.
ایــن فســیل ۵.۵ متری، شــبیه دلفیــن بوده و 

دندان های تیز و بلندی داشته است.
جالب آنکه فسیل ایختیوســائور البه الی فسیل 
طعمه های خود کشف شده است. به عبارت دیگر 
استخوان های آن میان فسیل آمونیت ها و نوعی 

ماهی مرکب قرار دارد.
بیشــتر Ichthyosaur ها در آمریکای شمالی و 
اروپا و تعداد اندکی نیز در آمریکای جنوبی و استرالیا 
یافت شــده اند. اما این فســیل میان صخره های 
رسوبی منطقه ای در گجرات یافت شده و جزئیات 
 PLOS ONE مربوط به این کشــف در ژورنــال

منتشر شده است.

در شــرایط عادی میزان ترافیک مکالمات میان ایران و عراق 
روزانه حدود ۱۵۰هزار دقیقه تخمین زده می شود؛ اما برآورد 
شده که این میزان در ایام اربعین به بیش از ۲۰ برابر افزایش 
می یابد. از این رو برای پاسخ دهی به این میزان تقاضا، نیاز به 
شبکه ارتباطی گسترده و با ظرفیت است تا زائران بدون هرگونه 

مشکلی، بتوانند از ارتباطات بهره مند شوند.
ششاقدامکلیبرایخدمترسانیبهزائراناربعین

طی ۴ سال اخیر، وزارت ارتباطات با ایجاد کمیته ارتباط رسانی 
برای اربعین حسینی )متشکل از شرکت ارتباطات زیرساخت، 
مخابرات و اپراتورهــای موبایل(، درقالــب افزایش ظرفیت 
زیرســاخت های ارتباطی،تخصیص باندفرکانسی جداگانه، 
راه اندازی اینترنت وای فای و کیوســک های تلفن، موبایل و 
وای فای رایگان در مرزهای منتهی به خاک عراق )خسروی، 
مهران، شلمچه و چذابه(، نصب آنتن های موبایل سیار و افزایش 

ظرفیت آنتن دهی، امکاناتی را برای زائران اربعین فراهم کردند.
امسال نیز از مهرماه و با دستور وزیر ارتباطات، کارگروه ارتقای 
کیفیت ارتباطی عتبات عالیات در اربعین حســینی تشکیل 
و مقرر شد که مشــکالت ارتباطی زائرین اربعین حسینی در 
عتبات عالیات را رفع کرده و بــا ارزیابی و پیش بینی نیازهای 
ارتباطی و اســتفاده از ظرفیت های کلیه بخش های مختلف 
وزارت ارتباطات، امکانات اپراتورهــای داخلی، منطقه ای و 
بین المللی، برنامه ریزی الزم و دقیق را برای تامین ارتباطات 
و زیرســاخت های مخابراتی درجهت ارائه خدماتی با کیفیت 

مناسب صورت دهد.

آمادهباشکاملشبکهارتباطیبرایارائهخدمتبه
زواراربعین

اسماعیل رادکانی، معاون طرح و توسعه و فناوری های نوین 
شرکت ارتباطات زیرساخت و مسئول کارگروه ارتقای کیفیت 
ارتباطی عتبات عالیات، از پوشــش کامل اینترنت وای فای و 
تلفن همراه در مرزهای منتهی به خاک عراق خبر داد و تاکید 
کرد: با افزایش ظرفیت خوبی که در شبکه های ارتباطی کشور 
اتفاق افتاده است، هیچ نقطه کوری برای ارتباط رسانی وجود 

ندارد.
ارائهوایفایرایگانبرایزائرانایرانی

امسال با توجه به افزایش استفاده کاربران از اینترنت، بیشترین 
تمرکز بر افزایش ظرفیت های ارتباطی برای دیتای مشترکان 
است؛ به نحوی که گفته می شود زیرســاخت های ارتباطی 
اینترنت وای فای در مرزهای دو کشور و نیز مسیر پیاده روی 
زائران افزایش یافته است. رادکانی با بیان اینکه عالوه بر پوشش 
وای فای، نصب بالن مخابراتی نیز انجام شده است، اضافه کرد: 
ظرفیت زیرساخت های ارتباطی برای اربعین امسال نسبت به 
سال گذشته بهبود یافته است و امسال نیز امیدواریم مشکلی 

از این بابت ایجاد نشود.

نقشابزارهایارتباطیدربرقراریارتباطاتمشتاقانحضوردرراهپیماییاربعینحسینی،همهساله
پررنگترمیشودواینموضوعسببشدهتاهرسالتدابیرویژهایبرایبرقراریارتباطاتبدوننقصو

باکیفیتدراینایامدرنظرگرفتهشود.

خدماتارتباطیاربعیندرچهوضعیتیاست؟

آماده باش شبکه های ارتباطی برای اربعین

فناورانهویژه

یک شرکت خودروسازی روباتی ساخته که نحوه نشستن راننده و مسافران 
روی صندلی های خودرو را شبیه سازی می کند تا تغییر شکل صندلی پس 

از ۱۰ سال متمادی استفاده را بررسی کند.
شرکت خودروسای فورد دســتگاه جدیدی ساخته که به مهندسان کمک 
می کند صندلی های راحت تری بسازند و عالوه بر آن تغییر شکل صندلی 

پس از ۱۰ سال استفاده از خودرو را بررسی کنند.
در حقیقت این شرکت روباتی ساخته که به مهندسان شرکت کمک می کند 
تا میزان فرســودگی صندلی خودروها را پس از ۱۰ سال رانندگی آزمایش 

کنند.
این روبات می تواند به مدت ســه هفته ۲۵ هزار بــار روی صندلی خودرو 

بنشیند و تاثیر دهه ها استفاده از صندلی خودرو بر بدن راننده را بسنجد.
شــرکت در بیانیه ای می نویسد: روباتی ساخته شــده تا مانند راننده روی 
صندلی بنشیند و نحوه نشستن راننده و مســافر در صندلی های خودرو را 

شبیه سازی کند.

این روبات راحت بودن صندلی خودرو 
را می سنجد

خودرویی با زباله بازیافتی اقیانوس ساخته 
می شود

 V۹۰ Cross Country شرکت ولوو نسخه ای خاص از سری خودروهای
را رونمایی کرده است که به پاکسازی اقیانوس ها کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بخشی از خودرو از زباله های 
بازیافتی اقیانوس ساخته شده است. همچنین قسمتی از درآمد فروش آن، 
به تامین سرمایه برخی برنامه های علمی رصد بهداشت دریاها اختصاص 

می یابد.
این خودرو با توجه به مدل های فعلی این شــرکت ســاخته شده و دارای 
چهار چرخ متحرک، شاسی های ساخته شده برای راحتی و کنترل هوای 

نامساعد است.
همچنین فرش کف خودرو نیز از اکونیل ســاخته شده اســت. این ماده 
۱۰۰درصد نایلون بازیافتی است که بخشــی از آن از تورهای ماهیگیری 

تهیه می شود.

نیواطلس: سازنده نخستین هاوربایک )hoverbike( جهان تصمیم دارد 
یک تاکسی هوایی خودران با گنجایش ۵ نفر بسازد.

 شرکت Hoversurf که هاوربایک های آن اکنون در اختیار پلیس دبی قرار 
دارد، مشغول ساخت محصولی جدید اســت.این هاوربایک، بال هایی دارد 
که داخل وسیله نقلیه جمع می شوند. عالوه برآن دارای ۵۲ توربین کوچک 

Venturi است.
 به گفته شــرکت تولیدکننده این وســیله نقلیه از حجم ترافیک شهری 

می کاهد و راه حلی برای تردد روزانه ساکنان به شمار می رود.
این هاوربایک به نام »ATAAS« )خدمت حمل و نقل هوایی( ســال آینده 
رونمایی خواهد شد. در این وسیله نقلیه هوایی یک رایانه، سیستم امنیتی و 

یک سیگنال پهپاد وجود دارد.
همچنین تاکسی هوایی مذکور می تواند تمام وسایل نقلیه پرنده و زمینی را 
رصد کند و مجهز به نقشه دیجیتالی شهر و جی پی اس است. عالوه بر تمام 
این موارد ATAAS می تواند در ایستگاه های شارژ الکتریکی زمینی یا یک 

پمپ بنزین معمولی سوخت خود را تامین کند.

 نخستین تاکسی هوایی خودران ساخته 
می شود

VirtuaGym Fitness عنــوان اپلیکیشــنی خــاص و 
حرفه ای برای اندروید همراه با تمرینات مختلف تناسب اندام 

از  شرکت Virtuagym است.
روز به روز مشغله های کاری مردم باعث می شود تا نتوانند 
به میــزان کافی ورزش کنند و همین امــر موجب افزایش 
وزن بســیاری از افراد مختلف شــده اســت! به کمک این 
برنامه می توانیم به بیش از ۲۵۰۰ حرکت ورزشی مختلف 
دسترسی داشته باشــیم و با مربی سه بعدی که اپلیکیشن 
دراختیارمان قرار می دهــد، وزن خود را کاســته و آن را 

کنترل کنیم! 
تمامی ۲۵۰۰ حرکت موجود، در گروه های مختلفی برای 
افراد گوناگون دسته بندی شده اند؛ به شکلی که می توانیم 
برخی از آنها را در خانه و برخی دیگر را که به وسایل ورزشی 
نیاز دارند در یک باشگاه ورزشی انجام دهیم. عالوه بر نمایش 
سه بعدی حرکات، روش انجام آنها به صورتی کامال مشهود 

نوشته شده است و ما را راهنمایی می کند.

 همچنین می توانیم زمان ورزشی خود را به برنامه معرفی 
کنیم تا به صورت روزانه و در زمان های تعیین شــده به ما 
 VirtuaGym یاد آوری شود. از دیگر قابلیت های موجود در
Fitness می توان به بیش از ۱۰۰ برنامه آماده ورزشی برای 
خانه و باشگاه های بدنسازی اشــاره کرد که در تمامی آنها 
حرکات و تعداد ست ها به صورتی کامال دقیق مشخص شده 

و می توانید اهداف ورزشی تان را با آنها پیش ببرید.
حرکات تمرینی کامل برای خانه و ســالن های بدنسازی، 
ایجاد یــک دوره تمرینی کامال سفارشــی، دسترســی به 
آموزش صحیــح تمامی حــرکات به صورت ســه بعدی، 
دســتور العمل کامل هر حرکت و تمرین، قابلیت یادآوری 
تمرین در صورت درخواست شــما از برنامه، کسب پاداش 
برای انجام حرکات ورزشــی و یک مربی شخصی کامل، از 

قابلیت های این اپلیکیشن هستند.
عالقه مندان می توانند این اپلکلیشن را با استفاده از لینک 

مستقیم yon.ir/875ql دانلود کنند.

کافه اپ دانستنی ها

آیا می دانید یک انســان به طور میانگین دو 
سال پای تلفن است؟

 آیا می دانید طوالنی ترین مورد سکســکه
۶۹ سال طول کشید؟

آیا مــی دانیــد طوالنی ترین مــوی گوش 
ثبت شده ۲۵ سانت است؟

آیا می دانید نزدیک به ۱۲ درصد دنیا خواب 
سیاه سفید می بینند؟

آیا می دانید ســخت کارترین عضالت بدن 
انسان چشمان اوست؟

آیا می دانید رکورد حبس کردن نفس در زیر 
آب ۲۲ دقیقه است؟

Virtuagym Fitness؛ مربی تمام تناسب اندام برای گوشی های هوشمند

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

زایندهرود این روزها شــاهدیم که انواع و اقسام 
روش های درآمدزایی یا به تعبیر برخی، 
»کاسبی« از اربعین و اشــتیاق ایرانیان به حضور در بزرگ ترین 
تجمع جهانی شیعه در کربال، در کشورمان به کار گرفته می شود! 
یکی از مهم ترین دغدغه های زائران و خانواده هایشــان، امکان 
ارتباط گیری در این ایام است. باتوجه به اینکه شبکه اینترنت به 

اندازه کافی وجود ندارد، عمده تماس هــا از طریق تلفن صورت 
می گیرد. اما نکته عجیب، هزینه نامتوازن تماس تلفنی از ایران با 
کشور عراق است که عالوه بر اینکه برای قشر مستضعف رقم باالیی 
خواهد بود، احتماال برای اپراتورها با تامین مالی همراه است. برای 
تحلیل بهتر موضوع در روزهای گذشته، برخی سایت های خبری 
به بررسی ســقف هزینه های تماس تلفنی از مبدأ ایران به برخی 
کشورها پرداختند که نتایج جالبی هم داشت.  طبق مصوبه جلسه 
شماره ۱۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سقف 
هزینه دریافتی برای مکالمه تلفنی از ایران به سایر کشورها در ۱۶ 
گروه طبقه بندی می شــود که از دقیقه ای 7۰ تومان تا ۱۰۰۰۰ 

تومان به نسبت هر کشور متفاوت اســت. بر اساس بررسی های 
صورت گرفته، اگر کسی بالفرض بخواهد از ایران با آمریکا تماس 
بگیرد، به راحتی و با پرداخت هزینه حداکثر 7۰تومانی برای هر 
دقیقه می تواند این کار را انجام دهد؛ اما خانواده هایی که عزیزانشان 
به ســفر زیارتی نجف و کربال و... مشرف می شوند، باوجود فاصله 
نزدیک تر و... باید حدود ۱۳ برابر بیشتر از تماس با آمریکا بپردازند. 
البته در تعرفه های قیمتی، نرخ تماس با تلفن ثابت در عراق )که 
عمدتا زائــران از آن محرومند( ارزان تر اســت و دقیقه ای حدود 
۵۵۰تومان هزینه دارد. این درحالی است که تعرفه تماس با تلفن 

ثابت به آمریکا از ایران تنها دقیقه ای ۶۳ تومان است.

وقتیمکالمهباکاخسفید،ارزانترازمکالمهبازائران
اربعیناست؛

کاسبان زیارت!
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رییس اداره راه و شهرسازی اردستان خبرداد:

 نیاز باند دوم اردستان_زواره 
به اعتبار 100میلیاردی

رییس اداره راه و شهرســازی اردستان اظهار  داشت: یکی از مشکالت این شهرستان در حوزه اردستان
راه،  طرح نیمه تمــام دو بانده کردن جاده اصفهان به اردســتان 
کیلومتر 23تا 40 آن به طول17کیلومتر است که تاکنون تصادفات 
زیادی در آن اتفاق افتاده. مجتبی پورشــفیع با بیان اینکه برای 
تکمیل این طرح 300میلیارد ریال اعتبار نیاز است، تصریح کرد: در 
این مــورد وزیر راه و شهرســازی از طرح بازدید کــرده و منتظر 
تخصیص اعتبار هستیم.وی گفت: از محاســن اجرای این طرح،  
حذف دو نقطه از نقاط پر تصادف شهرستان و حذف 6 عدد قوس با 
شعاع کمتر از 650 متر است که همه ساله شاهد تصادف شدیدی 
در این نقاط هستیم.پورشــفیع بــا بیان اینکه احــداث باند دوم 
اردستان-زواره به  اعتباری بالغ بر100میلیارد ریال نیاز دارد، افزود: 
عملیات اجرایی آن با پیشــرفت فیزیکی بیش از 30 درصد انجام 

شده است.
 

رییس جهاد کشاورزی فریدن خبر داد:

 آغاز برداشت
 27 هکتار سیب درختی 

رییس جهاد کشــاورزی فریدن با بیــان اینکه  برداشت سیب درختی در سطح 27 هکتار از باغات فریدن
این شهرستان آغاز  شده اســت، اظهار داشت: ارقام برداشت شده 
شامل رد دلشیز و گلدن دلشیز اســت. رامین رستمی ادامه داد:  
پیش بینی می شود با متوسط عملکرد 6 تن در هکتار، حدود 170 
تن ســیب درختی از این سطح برداشت  شــود. وی همچنین از 
برداشت »به« در سطح 5 هکتار از باغات شهرستان فریدن خبر داد 
و گفت:  پیش بینی می شود از این سطح حدود 25 تن »به« وارد 
بازار شود. رییس جهاد کشاورزی فریدن خاطرنشان کرد: به دلیل 
شرایط آب و هوایی بسیار خوب و همچنین استفاده از کود های آلی 
و بیولوژیک، محصول  »به« تولید شــده این شهرستان به صورت 

سالم و ارگانیک  است.

در آران وبیدگل رقم خورد؛

افزایش 12درصدی کمک های 
مردمی به مددجویان

مدیر کمیته امداد امــام خمینی )ره( آران و 
بیدگل، از افزایــش 12درصدی کمک های آران و بیدگل

مردمی به مددجویان این شهرستان در نیمه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: مجموع کمک های 
امانی و مردمی خیرین این شهرستان افزون بر هشت میلیارد و 700 
میلیون ریال در نیمه نخست سال جاری بود؛ در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشته کمک های جمع آوری شده به هفت میلیارد و 
900 میلیون ریال رسید. حسن اسماعیلی اضافه کرد: اقبال مردمی 
به طرح های کمیته امداد، نشانگر اعتماد عمومی به این نهاد انقالبی 

است که هم اکنون 2 هزار و 300 خانوار را زیر پوشش دارد.

 با مسئوالن 

اخبار

در کشه نطنز رقم خورد؛

آغاز به کار سالن نمایش کانون 
فرهنگی کریم اهل بیت )ع(

مســئول کانون فرهنگی و هنری  کریم اهل بیت )ع( کشــه نطنز، از نطنز
آغاز به کار ســالن نمایش این کانون به مناسبت 

هفته بسیج دانش آموزی خبر داد.
رحیم طرقــی افزود: هــدف از تاســیس چنین 
ســالنی، فراهم کــردن زمینه توســعه و رشــد 
 فرهنگی دانش آموزان و نونهاالن منطقه طرق رود

 است.
وی تصریح کرد: این نخســتین ســالن با چنین 
کاربری اســت که در ســطح منطقه طرق رود و 
کشه فعال شده و با توجه به اینکه فاصله طرق رود 
تا نطنز تقریبا زیاد بود، امکان اســتفاده از سالن 
ســینمای نطنز برای خانواده ها و دانش آموزان 

منطقه به سختی فراهم می شد.

رییس محیط زیست گلپایگان خبرداد:

دستگیری شکارچی 
غیرمجاز پرندگان

رییس محیط زیســت گلپایگان  اظهارکرد: ماموران یگان حفاظت گلپایگان
محیط زیست گلپایگان در هنگام گشت در منطقه 
شــرکت ســهامی زراعی این شهرســتان، یک 
شــکارچی غیرمجاز پرندگان که قصد شکار غیر 

مجاز داشت را دستگیر کردند.
قاسم حسومی افزود: از این شکارچی متخلف یک 
قبضه  اسلحه شکاری غیرمجاز و مهمات مربوطه 

کشف و ضبط شده است.
وی تصریح کرد: پرونده شــکارچی متخلف جهت 
سیر مراحل قانونی به دادگستری گلپایگان ارسال 

شد.

ایمنا: شناخت مزیت های سرمایه گذاری در  شهرضا
هر منطقــه، نخســتین و مهم ترین گام 
درراســتای رونق اقتصادی آن منطقه اســت. اگر بدانیم هر 
شهرستان چه ظرفیتی دارد به این معناست که می دانیم برای 
رونق اقتصادی تا چه اندازه پیشرفت کرده ایم، چه کارهایی را 
باید انجام دهیم، مردم منطقه از گذشــته بیشتر به انجام چه 
کارهایی اشتغال داشــته اند و بیشترین میزان اشتغال در چه 

بخش هایی است.
معرفی مزیت ها؛ شــاه کلید اختصاص اعتبارات 

اشتغال زایی به شهرستان
مصطفی اباذری، رییــس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شهرضا عنوان کرد: بر اساس مصوبات شورای کار 

و اشتغال اســتان اصفهان، مبنای طرح های اشتغال زایی در 
شهرستان های مختلف، مزیت ها و قابلیت های مختلف سرمایه 
گذاری است که باید از سوی دستگاه های اجرایی برای ادارات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود. وی اذعان کرد: متاسفانه 
تاکنون هیچ دستگاه اجرایی در شهرســتان شهرضا در این 
زمینه اقدام نکرده؛ اما الزم به ذکر است که پرداخت اعتبارات 
اشتغال زایی در این زمینه مشروط به اعالم این مزیت هاست. 
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان شهرضا 
گفت: تعهد اشتغال هر دســتگاه اجرایی در شهرستان، طبق 
آنچه در سال 95 ابالغ شده بود تعیین شده است، براین اساس 
این سهمیه در سال جاری نیز چهار هزار و 47 نفر است.اباذری 
تصریح کرد: برای آنکه از مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری 

شهرستان آگاه شویم الزم است تحقیقات جامعی در این زمینه 
انجام شود، اما بر اساس آنچه در دست است می توان به تجارت، 
کسب و کار و کشاورزی، به عنوان سه مزیت اصلی حوزه کسب 

و کار در شهرستان اشاره کرد.
محمدابراهیم خاتمی، رییــس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرضا درخصوص مهم ترین مزیت های این شهرستان در این 
زمینه اظهار کرد: قرار گرفتن در مسیر شاهراه شمال به جنوب 
کشور، در دسترس بودن شبکه های حمل و نقل و نزدیکی به 
مسیر راه آهن سراســری، از جمله مهم ترین مزیت های این 
شهرستان محسوب می شود. وی اذعان کرد: متاسفانه باوجود 
در دسترس بودن شبکه های حمل و نقل مختلف در شهرستان، 
در حوزه صــادرات و واردات تالش های زیادی صورت نگرفته 
است. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا اظهار کرد: 
اســتقرار صنایع مهم ازجمله صنایع پایین دستی شیمیایی 
و پتروشــیمی و نزدیکی به صنایع بزرگ فوالد و ذوب آهن و 
مهم تر از همه برخورداری از منطقــه اقتصادی ویژه، از دیگر 
مزیت های مهم این شهرستان محسوب می شود. خاتمی بیان 
کرد: وجود بیش از 10 هزار واحد صنفی در شهرستان، زمینه 
دیگری برای سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه تجارت ایجاد 

کرده که در نوع خود بی نظیر است.
وی با اشاره به پیشینه کهن هنر فرش بافی در شهرضا، اظهار 
کرد: تولید فروش داخلی و به ویژه صــادرات محصول فرش 
می تواند اشتغال مناسب با حداقل امکانات را برای شهرستان 
دربر داشته باشد. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا 
بیان کرد: تولید فرش دستباف و صنایع جانبی از قبیل طراحی، 
رفوگری، رنگرزی، قالی شــویی و فعالیــت در زمینه فروش، 
صادرات، وجود ظرفیت های بالقوه و باالی شهرستان در حوزه 
تولید و صادرات صنایع دستی بومی، وجود تجار و بازرگانان 
مطرح در تمام زمینه ها و نزدیکی بــه پایانه های صادراتی، از 
مزیت های حوزه تجارت در شهرســتان اســت. رییس اداره 
صنعت، معدن و تجارت شــهرضا با اشــاره به ضرورت ارائه 
تسهیالت به افراد پشــتیبان و فعال در حوزه بافت، فروش و 
به ویژه صادرات فرش دستباف در شهرستان، خاطرنشان کرد: 
به افراد و شرکت هایی که در زمینه احداث مجتمع های متمرکز 
قالی بافی فعالیت می کنند، به منظور افزایش تولید و کیفیت 
فرش های دســتباف و نظارت بر بافت آنها می توان تسهیالت 

پرداخت کرد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا تاکید کرد:     

ضرورت توجه بیشتربه فرش بافی شهرضا

دهاقان مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم 
رهبری در منطقه اصفهان گفت: عراقی ها 
بــرای در اختیار گذاشــتن زمین جهت برپایــی موکب ها 
درخواست یک میلیارد ریالی کرده اند. حجت االسالم فقیهی  
از موکب داران خواســت با برپایی موکب هــا بین عراقی ها 
احســاس رقابت ایجاد نکنند و آنها را میزبــان خود بدانند؛ 

زائرین هم اگر به خانه ای دعوت شدند نباید ایجاد مزاحمت 
کنند و ماندن بیش از سه روز نیز جایز نیست. حجت االسالم 
فقیهی با بیان ایــن مطلب، اظهار داشــت: باتوجه به اینکه 
تاکنــون 5۸ موکب اســتان اصفهان دارای مجوز از ســتاد 
بزرگداشت اربعین هستند و همین تعداد کافی است، بنا داریم 
به ســمت و ســوی موکب های دیگــر نرویــم؛ چراکه تا 

15کیلومتری حرم امام حسین)ع( موکب هایی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال سه میلیون 
زائر ایرانی در اربعین مشرف کربال باشند، اذعان داشت: الزم 
است جلسات آموزشی زیارت برگزار شده و بایدها و نبایدها به 
زائران بیان شود. حجت االسالم فقیهی از ثبت نام 400 زائر 
دهاقانی در زیارت اربعین خبــرداد و تصریح کرد: با توجه به 
اینکه موکب ها ارزیابی می شوند، چنانچه موکبی در اربعین 
یا روزهای قبل و بعد دچار تخلف شود، درسال آینده مجوز 

برپایی نخواهد داشت.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در اصفهان خبرداد:

درخواست یک میلیاردی عراقی ها برای زمین موکب ها

ابالغ رای
پرونــده:  9609973647101113 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /276
9509983649000229 شــماره بایگانی شــعبه: 960196  متهمیــن: 1- آقای 
علیرضا محمدی فرزند حســین با وکالت آقای محمدرضا جریده دار فرزند مســیح 
اله به نشــانی اصفهان شــهرضا خ صاحب الزمان ابتدای خ حکیم الهی جنب قالی 
سلیمان ط 1، 2- آقای مسعود خدری فرزند نادر به نشانی استان بوشهر گناوه چهار 
راه قدس قدیم خیابان سعدی کوچه اول درب پنجم منزل نادر خدری- فعاًل مجهول 
المکان، اتهام: حمل کاالی قاچاق ممنوعه، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- علیرضا محمدی فرزند حســین 38 ساله بدون 
سابقه کیفری با وکالت آقای محمدرضا جریده دار 2- مسعود خدری متواری و فاقد 
مشخصات بیشتر دائر بر مشارکت در حمل کاالی قاچاق )مواد خوراکی و آشامیدنی 
فاقد قابلیت مصرف انسانی شــامل صابون، خالل دندان، نسکافه، شکالت، سس، 
ســرکه بالزامیک، ریمل، ماکارونی در 8 قلم به ارزش ریالــی 327/026/958 ریال 
نظر به گزارش پلیس مستقر در ایستگاه بازرســی شهید امامی و صورتجلسه کشف 
اقالم فوق از یک دستگاه کامیون کشنده البرز به شــماره انتظامی 536 ع 33 ایران 
48 به رانندگی متهم ردیف اول و با توجه به تحقیقــات معموله در مرحله تحقیقات 
مقدماتی و دادسرا و اظهارات متهم فوق در طی این مراحل و نظر به اینکه استعالم به 
عمل آمده از اداره کل گمرک استان اصفهان حکایت از جعلی بودن مدارک گمرکی 
ارائه شــده و همچنین عدم ارائه مدارک مثبته از سوی نامبرده دارد و با توجه به مفاد 
استعالم دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان مبنی بر عدم قابلیت مصرف انسانی 
اشیاء مذکور و همچنین مندرجات کیفرخواست تنظیمی و با توجه به دفاعیات بالوجه 
متهم ردیف اول در مرحله دادگاه و به لحــاظ اینکه متهم دیگر علیرغم ابالغ قانونی 
در هیچ کدام از جلسات دادگاه و دادسرا حاضر نگردیده و دلیل و مدرکی دال بر برائت 
خود از اتهام انتسابی ارائه ننموده تا مورد توجه دادگاه قرار گیرد و نظر به سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده، من حیث المجموع بزهکاری نامبردگان به شرح یاد شده 
محرز و مسلم است النهایه دادگاه مســتنداً به مواد 22 )بند پ( و 44 از قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، ضمن صدور حکم بر معدوم نمودن کاالی مکشــوفه هر کدام از 
متهمین را به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ 1/635/134/790 ریال معادل 
پنج برابر ارزش کاالی مکشوفه محکوم می نماید. ولی با توجه به اینکه متهم ردیف 
اول فاقد سابقه کیفری واجد شرایط استفاده از تعلیق مجازات می باشد مدت سه ماه 
از حبس و همچنین مبلغ ســیصد میلیون ریال از جزای نقدی وی را در راستای ماده 
46 از قانون مجازات اسالمی به مدت سه سال تعلیق می نماید تا در صورت ارتکاب 
جرایم عمدی مســتوجب حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت هر دومجازات در حق وی 
اعمال و اال نسبت به نامبرده بی تاثیر گردد. رای صادره در خصوص متهم ردیف اول 
حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 
نظر اســتان اصفهان و در خصوص متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن در فرجه بیست روزه قانونی قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است، الزم به ذکر است با توجه 
به اتخاذ تصمیم در خصوص خودروی حامل کاال در اداره تعزیرات حکومتی اصفهان 
این دادگاه ابالغ از اتخاذ تصمیم در این زمینه است. م الف:  670 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرضا )571 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609973647101100 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /277
9609983648500528 شماره بایگانی شــعبه: 960436  متهم: آقای محرمعلی 

رمضانی فرزند بیرامعلی به نشــانی همدان فامنین روســتای ولی آباد فعاًل مجهول 
المکان، اتهام: نگهداری 20 سانت سوخته و 20 گرم متادون، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آ قای محرم علی رمضانی فرزند بیرام علی متولد 
1357، بدون سابقه کیفری دائر بر نگهداری 20 سانت سوخت تریاک و 20 گرم شربت 
متادون با توجه به گزارش ضابطین ، صورتجلسه کشــف و توزین مواد و با توجه به 
تحقیقات معموله در مرحله دادسرا، اظهارات متهم در مرحله مذکور و مفاد کیفرخواست 
تنظیمی و با توجه به اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته و 
عذر موجه نیز اعالم ننموده است من حیث المجموع بزهکاری وی به شرح یاد شده 
محرز ومسلم است النهایه دادگاه مستندا به ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر و ماده 215 قانون مجازات اسالمی ضمن صدور حکم به ضبط مواد مشکوفه 
به نفع دولت جمهوری اسالمی ایران متهم موصوف را به تحمل 20 ضربه شالق و 
پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:  671 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا 

)247 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610103630104223 شــماره پرونــده:  /205
9609983630100447 شماره بایگانی شعبه: 960479 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای مجید طاهری فرزند ابراهیــم ، خواهان: اداره راه و 
شهرسازی تیران و کرون دادخواســتی به طرفیت خوانده مجید طاهری به خواسته 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983630100447 شعبه 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان تیران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/05 
ساعت 8 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقــرر  فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:  301 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان تیران و کرون )152 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/435 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 3323 فرعی از 7897 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام صدیقه احمدی پزوه 
فرزند اسمعیل در جریان ثبت است و رای شــماره 13960302027003817 مورخ 
1396/4/7 از طرف هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدیــد حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/9/11 روز  شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:25070 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/250  خانم فریبا ترابی میرآبادی دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به 
کالسه 81/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ایرج عبدالهی به شناسنامه 28 در تاریخ 96/6/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سپهر عبدالهی، 
ش.ش 5490307791 ت.ت 95/11/16 فرزنــد 2- ســتایش عبدالهی، ش.ش 
5490226374 ت.ت 89/10/7 فرزند 3- فریبا ترابی میرآبادی، ش.ش 25 ت.ت 
1359/7/1 همسر 4- فاطمه مصطفایی میرآبادی ، ش.ش 23 ت.ت 1334/6/25 
مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 305 شعبه 

اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران )142 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/318  خانم آزیتا قاســمی دارای شناسنامه شــماره 1823 به شرح دادخواست به 
کالسه  655/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا سعیدی به شناسنامه 314 در تاریخ 1396/5/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آزیتا قاسمی 
فرزند مســعود، ش.ش 1823 )همسر( 2- امیر محمد ســعیدی فرزند رضا، ش.ش 
1130526348 )فرزند( 3- شیوا سعیدی فرزند رضا، ش.ش 0013120001 )فرزند( 
4- ندا سعیدی فرزند رضا، ش.ش 45 )فرزند( 5 ویدا ســعیدی فرزند رضا، ش.ش 
1130043452 )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: 5540 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/280 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 1343/96 ح 4 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/9/25، مشخصات خواهان: ناصر هدایت نژاد فرزند جعفر با وکالت سید 
حسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
ک 136 پالک 2 طبقه سوم، مشخصات خوانده: رحمت ا... محمد سلطانی، خواسته 
و بهای آن: مطالبه 2 فقره چک به شــماره های 701548-96/4/31 و 701549-
96/5/30 هر کدام به مبلغ 100/000/000 ریال بانــک صادرات به انضمام مطلق 
خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرســی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید چک لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 

لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5535 شعبه 4 حقوقی 
 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )225 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/319 شماره نامه: 9610113633600744  شماره پرونده: 9609983633600670 
شماره بایگانی شعبه: 960677 از شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 960677 به آ قایان: 1- سعید جزینی 2- بهروز جزینی 3- 
مهدی جزینی 4- مرجان جزینی 5- مریم جزینی 6- اکرم جزینی خواندگان پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان  آن آقای 1- مهدی امان 
الهی 2- اسماعیل امان الهی به خواسته اثبات مالکیت و در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز سه شــنبه مورخ 96/09/18 ساعت 10 صبح در دادگاه 
شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادرخواهد نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5542 شعبه 5 حقوقی دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر)185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/251  آقای امید علی بخشنده دارای شناســنامه شماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه  564/96 ح ش 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ماشاءاله بخشنده به شناسنامه 191 در تاریخ 1396/2/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- امید علی بخشنده فرزند محمد اســماعیل به ش. شناسنامه 20 متولد 1324 
صادره از دهاقان )پدر متوفی( 2- فاطمه ناطقی فرزند محمد جواد به ش. شناسنامه 
31 متولد 1326 صادره ازدهاقان )مادر متوفی( متوفــی وراث دیگری ندارد. اینک 
 با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید

 تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/229 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان )147 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/434  آقای اسمعیل علیشاهی خوزانی دارای شناســنامه شماره 11608 به شرح 
دادخواست به کالسه  656/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه موزی خوزانی به شناسنامه 335 در تاریخ 
1396/6/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- اسمعیل علیشاهی خوزانی فرزند رضا، ش.ش 11608 )فرزند( 
2 – مهدی علیشاهی خوزانی فرزند رضا، ش.ش 1069 )فرزند( 3- معصومه علیشاهی 
خوزانی فرزند رضا، ش.ش 682 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5538 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )140 کلمه، 2 کادر(
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اخبار

بامسئوالن

مطالبه 35 میلیارد تومانی شرکت توزیع 
برق چهارمحال و بختیاری از مشترکان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: 
این شرکت 35 میلیارد تومان از مشترکان اداری و اشخاص طلب 
دارد. مجید فرحزاد در شورای هماهنگی بانک های عامل استان 
چهارمحــال و بختیاری، اظهار کرد: شــرکت توزیع نیروی برق 
استان، 35 میلیارد تومان از مشترکان خود طلب دارد که وصول 
آن بی شک در توســعه برق اســتان تاثیر زیادی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان، در ادامه افزود: از 
این میزان مطالبه 18 میلیارد ریال مربوط به 13 دستگاه اجرایی 
و مابقی از اشخاص اســت. مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال 
و بختیاری نیز گفت: مطالبه این شــرکت 30 میلیارد تومان از 
مشترکین است که حدود پنج میلیارد و 700 میلیون تومان آن 

از مشترکان اداری است.

مطالبات 70 میلیون دالری شرکت 
برفاب از عراق

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری با 
بیان اینکه شرکت تولید لوازم خانگی برفاب هم اکنون با یکهزار 
و 100 نفر پرسنل مشغول به فعالیت اســت، افزود: این شرکت 
70 میلیون دالر مطالبه از کشــور عراق دارد. عباس جزایری در 
شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در 
راستای رفع موانع تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
جلسات کارشناســی متعددی برگزار می شــود که الزم است 
بانک های عامل نیز در این جلسات حضور پررنگی داشته باشند. 
وی خاطرنشان کرد: الزم اســت بانک ها درخصوص واحدهای 
تولیدی و بنگاه های اقتصادی، فروش محصوالت و شرایط احیای 
مجدد آنها، توجیه اقتصادی و... نظــر داده و راهکارهایی در این 

خصوص ارائه دهند.

مطالبات شرکت گاز چهارمحال و 
بختیاری 30 میلیارد تومان است

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: این شرکت از 
مشترکان خود 30 میلیارد تومان مطالبه دارد.

ســیامک حیــدری در شــورای هماهنگی بانک های اســتان 
اظهارداشت: شرکت گاز از مشــترکان خود 30 میلیارد تومان 
مطالبه دارد کــه از این مقدار 5 میلیــارد و 700 میلیون تومان 
مربوط به دســتگاه های دولتی اســت. وی افزود: این شــرکت 
هم اکنون 138 میلیارد تومان پروژه تعریف شــده دارد که برای 
تحقق این مقدار الزم است به مسئله وصول مطالبات توجه جدی 
صورت گیرد. مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: تاکنون 95 درصد خدمات شــرکت گاز به بخش خصوصی 
واگذار شده اســت.غالمرضا محمدی، مدیرکل سازمان تامین 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری، در ادامه این جلسه گفت: این 
سازمان 43 میلیارد مطالبه معوقه داشته و در حال حاضر 10هزار 

کارگاه وجود دارد که به این سازمان بدهکار هستند.

 بازگشت پیکر مطهر 
سه شهید دفاع مقدس 

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: پیکر 
مطهر سه شهید ژاندارمری در دوران دفاع مقدس 

پس از سال ها دوری به زادگاه شان باز می گردد.
سردار غالمعباس غالمزاده اظهار کرد: پیکر مطهر 
این شــهدا مربوط به ژاندارمری ســابق است که 
در دوران هشــت ســال دفاع مقدس به شهادت 
رسیده و پس از تفحص و شناسایی به زادگاهشان 
باز می گردند. وی افزود: این شــهدای گرانقدر به 
نام های شهید »علیرضا روشن«، شهید »محمدرضا 
توکلی زانیانی« و شهید »علیمراد ناصری«، در تاریخ 
۲1تیرماه 13۶7 در منطقه زبیدات به فیض شهادت 

نائل آمده اند.

 کشف 468 سکه نقره 
در یک منزل مسکونی

 فرمانده انتظامی شهرســتان اردل، از کشف 4۶8 
سکه نقره و یک گور خمره مربوط به دوره سامانی 
دراین شهرســتان خبر داد و اظهار کرد: ماموران 
انتظامی اردل با همکاری ماموران حفاظت میراث 
فرهنگی، در دو عملیات جداگانــه و با هماهنگی 
مراجع قضائی، موارد فوق را در بازرسی از یک منزل 
کشــف کردند. علی ســپهوند با بیان اینکه در این 
عملیات دو نفر دستگیر شــدند، افزود: شهروندان 
هرگونه اخبار در این رابطه را بــه ماموران نیروی 

انتظامی با شماره تماس 110 اطالع دهند.

کاشت 12هزار اصله درخت 
در دانشگاه شهرکرد

مسئول فضای سبز دانشگاه شــهرکرد گفت: طی 
دو ســال اخیر 1۲ هزار اصله درخت در دانشــگاه 
شهرکرد کاشــته شده اســت که با روش قطره ای 
آبیاری می شوند. احمدرضا قاسمی اظهار کرد: پنج 
چاه آب با کاربری کشــاورزی در دانشگاه شهرکرد 
وجود دارد که مجموعا حدود ۲0 لیتر بر ثانیه آب از 
آنها استحصال می شود. وی با اشاره به وجود 8هزار 
دانشجو و کارمند در این دانشگاه، افزود: آب شربی 
که برای مصرف دانشگاه خریداری می شود 11 لیتر 
بر ثانیه است که کافی نیست؛ به همین علت به ناچار 
از  آب یک چاه دانشگاه برای مصارف شرب و از مابقی 

چاه ها برای فضای سبز دانشگاه مصرف می شود.

گودرز امیری در شــورای حفاظت کیفی زاینده رود اظهار 
کرد: کاهش تخصیص آب به میزان کسری آب، یکی از اصول 
قانون توزیع عادالنه آب بوده که باید میزان برداشت از یک 

حوضه آبی با آورد آن مشخص باشد.
امیری به شناســایی نقاط در معرض فرسایش رودخانه ای 
استان اشاره و تصریح کرد: این طرح نزدیک به ۲1 میلیارد 
و 400 میلیــون تومان اعتبــار نیاز دارد. وی افــزود: آورد 
تاالب چغاخور در سال گذشته به طور متوسط ۲3 میلیون 
مترمکعب بوده که در سال جاری با کاهش 85 درصدی به 
5/5 میلیون متر مکعب رسیده است. سرپرست استانداری 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: بــرای حفــظ تاالب ها و 
رودخانه ها باید حقابه زیســت محیطی آنها به همراه برنامه 

زمان بندی و میزان برداشت مشخص شود.
وی تصریح کرد: در نقاطی که مجوز برداشت آب صادر شود 
و الگوی کشت مطابق اهداف و سیاست های جهادکشاورزی 
باشد، با ارائه گواهی از شرکت آب منطقه ای، ادامه کار آنها بال 

مانع است. سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: نقشه پهنه بندی سیالب زاینده رود پس از تایید باید در 
اختیار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و از طریق رسانه ها به 

مردم اطالع رسانی شود.
وی با اشــاره به تعیین تکلیــف وضعیت پیشــرفت طرح 
»بنیان انرژی مهــرگان« ظرف یک هفتــه آینده، تصریح 
کرد: درصورتی که این طرح تعیین تکلیف نشود با مدیران و 

کارشناسانی که پیگیر این مسئله بوده اند برخورد می شود.
امیری گفت: طرح جمع آوری فاضالب طرح های گردشگری 
حاشــیه رودخانه زاینده رود باید تا پایان آبان ماه توســط 

سرمایه گذاران، تهیه و به دستگاه های اجرایی ارائه شود.
سرپرست اســتانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
بخشی از اعتبارات مدیریت بحران به ساحل سازی رودخانه ها 
اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه ای 
باید اولویت بندی شده و برنامه زمان بندی اجرای این کار را 

به مدیریت بحران استان ارائه دهد.

    سرپرست اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: حقابه زیســت محیطی تاالب ها و رودخانه های 
چهارمحال و بختیاری رعایت شود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری خواستار شد؛

 حقابه زیست محیطی تاالب ها 
و رودخانه های استان رعایت شود

امکان برداشت آب از 
کارون 4 برای چهارمحال 

وجود ندارد
رییس سـازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعـی چهارمحـال و بختیـاری گفـت: باوجـود 
اینکـه سـد کارون 4 در جهت مدیریت منابع آبی 
اثـرات مفیـدی دارد، اما امکان برداشـت آب از آن 

برای چهارمحـال و بختیاری وجـود ندارد.
 4 کارون  سـد  کـرد:  اظهـار  فتح اللهـی  حمیـد 
بـا اعتبـار یکهـزار میلیـارد تومـان از منابـع ملی 
اختصـاص یافتـه بـه اسـتان، احـداث و موجب از 
بیـن رفتـن منابـع طبیعـی و جاده هـای ارتباطی 

اطـراف آن شـد.
وی افـزود: باوجـود اینکـه ایـن سـد درراسـتای 
مدیریـت منابـع آبـی اثـرات مفیـدی دارد ولـی 
مـا  اسـتان  نصیـب  افـزوده ای  ارزش  هیچ گونـه 
نمی شـود و امـکان برداشـت آب از این سـد برای 

چهارمحـال و بختیـاری وجـود نـدارد.
فتح اللهـی بـا اشـاره بـه اینکـه پـرورش ماهی در 
قفـس از سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی اسـت، 
تصریـح کـرد: سـد کارون 4 ظرفیـت تولیـد 40 
هـزار تـن پـرورش ماهـی در قفـس را دارد که در 
فـاز نخسـت مجوز 4هـزار تنی پـرورش ماهی در 
قفـس بـرای چهارمحـال و بختیاری تعیین شـد. 
وی با اشـاره به اینکه مجـوزات الزم برای پرورش 
ماهـی در قفـس اخـذ شـده اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: متاسـفانه برای سـه هـزار و 400 تن مجوز 
صـادر شـده و مابقـی آن بـه دالیل نامشـخص از 
سـوی شرکت آب منطقه ای اسـتان متوقف مانده 
فتح اللهـی  نمی شـود.  صـادر  مجـوزی  و  اسـت 
گفـت: بـا ایـن وضعیـت تاکنون بـه 10درصـد از 
میـزان مشـخص شـده تولید پـرورش ماهـی در 

قفـس نرسـیده ایم.

رییس اتحادیه قصابان شهرستان شهرکرد، از توزیع گوشت گرم 
وارداتی در بازار چهارمحال و بختیاری خبر داد.

اصغر اسماعیلیان اظهار کرد: طرح توزیع گوشت گرم وارداتی در 

این استان نیز برای رفع نیاز مردم و کنترل قیمت گوشت تولید 
داخل از دو هفته اخیر آغاز شــد. وی بااشاره به اینکه قیمت هر 
کیلو گوشت گرم وارداتی نسبت به قیمت گوشت تولید داخل 
10 درصد کمتر است، تصریح کرد: مردم زمانی از گوشت وارداتی 
اســتقبال می کنند که قیمت آن کمتر از قیمت گوشت تولید 
داخل باشد. رییس اتحادیه قصابان شهرستان شهرکرد افزود: 

هم اکنون هر کیلو گوشت گرم وارداتی 33 هزار و 300 تومان در 
بازار عرضه می شود. اسماعیلیان از نیاز کشور و استان به واردات 
گوشــت خبر داد و گفت: با توجه به این نیاز همواره مسئوالن 
درصدد هستند تا مقداری گوشت را از کشورهای دیگر وارد کنند 
و در صورتی که واردات گوشت انجام نشود به طور حتم در بازار با 

افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

رییس اتحادیه قصابان شهرستان شهرکرد خبر داد:

توزیع گوشت گرم وارداتی در بازار

تحدید حدود اختصاصی
8/283 شماره صادره : 1396/42/431565 – 1396/8/7  چون آقای مهدی انوریان 
فرد فرزند علی محمد در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان واقع در محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده 
و رای شــماره 3131 مورخ 96/4/3 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 
13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شــماره 415 فرعــی از 4786 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای مهدی انوریان فــرد فرزند علی محمد در روز 
دوشنبه 96/9/6 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این 
 آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از
 تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به 
تقاضای تحدید حدود بایســتی توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد.  
م الف: 24935 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )207 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/284 شماره صادره : 1396/42/431571 – 1396/8/7  چون آقای مهدی انوریان 
فرد فرزند علی محمد در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان واقع در محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده 
و رای شــماره 3130 مورخ 96/4/3 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 
13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شــماره 416 فرعی از 4786 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای محمدرضا انوریــان فرد فرزند علی محمد در روز 
دوشنبه 96/9/6 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
 تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای
 تحدید حدود بایســتی توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
 به مرجع ثبتــی با تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضائی صــورت پذیرد.  
م الف: 24936 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )208 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/425 مرجع رســیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده 554/96 ، وقت رسیدگی: ساعت 10 بعد از ظهر روز 
شنبه مورخه 1396/10/30، مشــخصات خواهان: مصطفی دباغی با وکالت محمد 
مختاری فرزند محمد به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی جوی گاردر کوچه شهید 
دباغی کوچه بسته منزل محمد دباغی، مشخصات خوانده: 1- موسی مرادی فرزند 
ابراهیم 2- مجتبی دباغی، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 
150/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرســی حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از 
سررسید چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چک شماره 0895/27543،  گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 

به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
 قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
 می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5557 شــعبه 12 حقوقی 
 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )204 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/426 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 623/96 حل 12 ، وقت رسیدگی: ساعت 9 روز شنبه مورخه 
1396/10/9، مشخصات خواهان: امیر واحدی به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی 
کوچه دباغی گلبهار 60 پالک 20، مشخصات خوانده: جمشید عبدالهی، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5279 شــعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/427 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 568/96 ، وقت رسیدگی: ســاعت 11/30 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/9/11، مشخصات خواهان: امراله پارسامنش فرزند محمد علی با وکالت 
محمد مختاری به نشانی خمینی شهر خ اشرفی اصفهانی نمایندگی سایپا سرخیان، 
مشخصات خوانده: 1-  غالمحســین صدقی دهنوی فرزند اصغر 2- سعید هارون 
الرشــیدی فرزند عیدی 3- حجت اله هارون الرشیدی فرزند مختار،خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 55/000/000 ریال بانضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه از سررسید حکم و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: کپی مصدق چک،  
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5558 شعبه 12 حقوقی 
 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )205 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/428 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 552/96 ، وقت رسیدگی: ســاعت 11/15 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/9/11، مشــخصات خواهان: امراله پارســامنش فرزند محمد علی با 
وکالت محمد مختاری به نشانی خمینی شهر خ اشــرفی اصفهانی نمایندگی سایپا 
سرخیان، مشخصات خوانده: 1-  غالمحسین صدقی دهنوی فرزند اصغر 2- سمیرا 

هارون الرشیدی فرزند عیدی 3- حجت اله هارون الرشیدی فرزند مختار،خواسته و 
بهای آن: مطالبه وجه سه فقره چک جمعا به مبلغ 165/000/000 ریال بانضمام کلیه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از سررسید چک ها و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک های بانکی،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5556 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610106823202733 شــماره پرونــده:  /429
9509986823200635 شماره بایگانی شعبه: 950709 در خصوص پرونده  کالسه 
950709 خواهان مسعود رحمانی به طرفیت خانم نجمه قربانی فرزند محمود مبنی 
بر الزام به انتقال سند رسمی شماره پالک ثبتی 4842 مفروز شده از پالک 961 واقع 
در بخش 17 ثبتی با عنایت به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و ارائه نظریه 
کارشناســی و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر مراتب در روزنامه 
رسمی محلی درج تا در مهلت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی مذکور جهت مالحظه نظریه 
کارشناســی و اظهار هر مطلبی نفیا و اثباتا در این مرجع حاضر و در غیر این صورت 
مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 302 شعبه دادگاه عمومی بخش 

زواره )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/430 شــماره پرونــده: 139604002135000045/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600048 شماره ابالغیه: 139605102135000278 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139604002135000045/1 بدینوسیله به سید محســن علی پور واقفی بدهکار 
پرونده کالســه 139604002135000045/1 که برابرگزارش مامور ابالغ شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 738798238 بین شما 
و بانک کشــاورزی شــعبه نطنز مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
309/802/129 ریال بابت سود و مبلغ 93/706/857 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
جمعًا به مبلغ 803/508/986 ریال کــه روزانه مبلغ 410600 ریال به آن افزوده می 
گردد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در 
روزنامه چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار  آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 386 واحد اجرای اسناد رسمی نطنز )188 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/431 شــماره پرونــده: 139604002135000045/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600048 شماره ابالغیه: 139605102135000277 بدینوسیله به سید روح ا... علی 
پور واقفی اسفیدانی بدهکار پرونده کالسه 139604002135000045/1 که برابر 
گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 
738798238 بین شما و بانک کشاورزی شعبه نطنز مبلغ 400/000/000 ریال بابت 

اصل طلب ومبلغ 309/802/129 ریال بابت ســود و مبلغ 93/706/857 ریال بابت 
خســارت تاخیر تادیه جمعا به مبلغ 803/508/986 ریال که روزانه مبلغ 410600 
ریال به آن افزوده می گردد بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
در این اجرا مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار  آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 387 واحد اجرای اسناد 

رسمی نطنز )185 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/432 شــماره صادره: 1396/04/431769 -1396/8/8 چون تمامی ششدانگ 
یکباب خانه معروف محله هلگســتان پــالک 1406 و 14019 فرعی از شــماره 
25- اصلی واقع در چیمه بخش 10 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم زهرا میری چیمه فرزند سید فرج اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1396/09/11 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 389 عباسعلی عمرانی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز )150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/433 شماره صادره: 1396/04/431768 -1396/8/8 چون تمامی ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی که مقدار 79/30 متر مربع آن در حریم رودخانه قرار دارد  پالک 
شماره 795 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام خانم زهرا میری چیم فرزند سید فرج اله  و غیره در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1396/09/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 388 عباسعلی 

عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/386 در خصوص پرونده کالســه 960556 خواهان رحیم صادقی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حســین ذاکرزاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 96/9/12 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 25265 شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
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امام جمعه اصفهان:

جرم از فضای واقعی به سمت فضای 
مجازی در حرکت است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به خطرات 
آسیب های فضای مجازی برای جوانان گفت: با توجه به آسیب ها و 
تهدید هایی که فضای مجازی برای خانواده ها و جوانان دارد بایستی 
آسیب های این فضا به درستی برای مردم تشریح شود.آیت ا...سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با فرمانده انتظامی استان عدم استفاده 
صحیح از این ابزار را باعث بروز مشکالتی برای دارندگان آن عنوان 
کرد و اظهار داشت: گزارشات رسیده حاکی از آن است که قشر جوان 
و نوجوان جامعه به دلیل رعایت نکردن برخی مسائل حدود و حریم ها 
در معرض آســیب های این فضا قرار می گیرند و عده ای هم قربانی 
سهل انگاری خود می شوند.آیت ا... طباطبایی نژاد با بیان اینکه نیروی 
انتظامی به دلیل مواجهه با پرونده ها بیشترین آشنایی را با این فضا 
دارد، تصریح کرد: پلیس باید مردم را نســبت به آسیب های فضای 

مجازی بیشتر آگاه کند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

 اسکان اضطراری زائرین کربال 
در سه شهرستان اصفهان

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: به دنبال نزدیک 
شدن به اربعین حسینی، شاهد اسکان اضطراری زائرین کربال در سه 
شهرستان استان اصفهان هستیم. محسن مومنی اظهار داشت: طی 
چند روز گذشته شاهد اسکان اضطراری زائران کربال در نایین،کوهپایه 
و تیران بودیم. وی بیان داشت: بیشترین موارد اسکان اضطراری هم 
به دلیل خرابی ماشــین بود و مســافران مجبور به استقرار و اسکان 
اضطراری شدند و یا به دلیل خستگی زائرین یک شب را در چادرهای 
امدادی گذراندند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
بیان اینکه پوشش امدادی اربعین با مرکزیت تهران انجام می شود، 
بیان داشت: ۲۰ نفر از نیروهای امداد و نجات از اصفهان با هماهنگی 
تهران برای پوشش امدادی اربعین اعزام شدند؛ همچنین جمعی از 
پزشکان به صورت داوطلب نیز اعالم آمادگی کردند و اعزام شدند.وی 
ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ پایگاه امداد و نجات به حالت آماده باش 

در آمده اند و پوشش امدادی زائرین در مسیر را برعهده گرفته اند.

 ارسال 16 تریلر دارو 
و تجهیزات درمانی به عراق

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان گفت: در کنار انجام 
تعهدی که از سازمان امداد و نجات کشور بر عهده اصفهان گذاشته 
شده، کارگروه امداد و نجات اســتان برای پوشش مسیر سفر زائران 
اربعین در اصفهان تشکیل شده است. داریوش کریمی اظهار داشت: 
آمادگی هالل احمر استان اصفهان به دو بخش تقسیم می شود؛ بخشی 
از آن مربوط به برنامه ریزی های کشوری است و بخش دوم آنچه در 
سطح استان صورت می گیرد. وی افزود: برنامه ریزی داخل خاک عراق 
به صورت متمرکز در تهران صورت گرفته و به صورت استانی فعالیتی 
نخواهیم داشــت و تا آنجا که اطالع دارم 16 تریلر دارو و تجهیزات 

درمانی از طریق مرز مهران وارد عراق می شود.

عکس روز

معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان 
خبر داد:

تخصیص اعتبار برای ایجاد 
کمربند حفاظتی در اصفهان 

معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان 
گفت:به منظور تثبیت مالکیت برعرصه های ملی در 
سال جاری ،کمربند حفاظتی به طول 6۰ کیلومتر با 
تخصیص اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان اجرایی می شود.

حجت ا... زمانی با اشــاره بــه اینکه درســال جاری 
عملیات احداث کمربند حفاظتی تاکنون 6۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و در شهرستان های سمیرم 
، خوروبیابانک، کاشــان، مبارکه، دهاقان، گلپایگان 
وخوانسار به صورت بنچ مارک، کانال و نهالکاری اجرا 
می شــود، افزود: در مناطق غرب اســتان به ویژه در 
شهرستان فریدونشهر نیز به منظور جلوگیری از قطع 
اشــجار وحفاظت از درختان جنگلی، اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری، سیلندر گاز  به صورت یارانه ای در 

اختیار جنگل نشینان قرار می دهد.

دستگیری شکارچیان آهو در 
پناهگاه حیات وحش اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
از دستگیری چهار شکارچی که الشه سه رأس آهو را 
همراه خود داشتند، در پناهگاه حیات وحش موته خبر 
داد.مرتضی جمشیدیان گفت: چهار شکارچی متخلف 
توسط محیط بانان منطقه موته دستگیر و به مراجع 
قضائی معرفی شدند.وی افزود: از متخلفان یک قبضه 
اسلحه شکاری، یک دســتگاه دوربین و سایر ادوات 

شکار کشف شد.

فاطمه کاویانی سـخن گفتـن از فضـای مجـازی و 
شـبکه هـای اجتماعـی موضوعـی 
اسـت که الیه هـای پیـدا و پنهـان زیـادی دارد. داسـتانی 
تکراری از فضایی کـه به تیغـی دو لبه از آن تعبیر می شـود 
و حریـم خصوصـی در آن معنایـی نـدارد. بـه اشـتراک 
گذاشـتن عکـس هـای خصوصـی و یا انتشـار عکـس های 
خانوادگـی و شـخصی کـه در مـکان هـای گوناگـون و بـا 
پوشـش هـای متنـوع گرفتـه شـده انـد، یکـی از معضالت 
اسـتفاده از فناوری هـای نویـن و گوشـی هـای هوشـمند 
اسـت که متاسـفانه بعد از افزایـش ضریب نفوذ اسـتفاده از 

گوشـی هـای هوشـمند در جامعـه، بـه شـدت در حـال 
گسترش و توسعه است. 

انتشـار اخبـار غلـط یـا درسـت ، مغرضانـه یـا بـدون هیچ 
غـرض ورزی شـخصی و به دنبـال آن ایجـاد حاشـیه برای 
فرد یا گروهـی شـاید کمترین آسـیبی باشـد که اسـتفاده 
نادرسـت از ایـن وسـایل ارتباطـی در جامعـه ایجـاد مـی 
کنـد. فرهنگی کـه در میـان مردم بـه خصوص قشـر جوان 
ایرانـی گسـترش پیـدا کرده و به سـرعت دسـت به انتشـار 
این قبیـل از اخبـار می زننـد، اما درسـوی دیگـر موضوعی 
که بسـیار اشـاعه یافتـه در میـان گذاشـتن حـاالت روحی 

و جسـمی بـا سـایر افـراد در شـبکه هـای اجتماعی اسـت 
کـه بـدون هیـچ چارچـوب و حریـم خصوصـی انجـام می 
شـود و بـه دنبـال آن برخوردهـا و واکنـش هایـی مطابـق 
بـا فرهنـگ هـر شـخصی را در پـی دارد. بـدون شـک یکی 
از اهـداف طراحـان ایـن برنامـه ها ، سـهیم کـردن دیگران 
در موقعیت های شـادی و جشـن ها و مراسـمات اسـت، اما 
تفسـیر واژه »دیگران« در ایـن رویکرد نیاز بـه دقت خاصی 
دارد.دیگـران در چـه چارچوبی بـرای ما تعریف می شـوند 

خانـواده، دوسـتان، همـکاران یـا همـه مردم؟
نمونـه بـارز ایـن موضـوع بـه پسـت هانیـه توسـلی در 
روزهـای اخیـر در مـورد مـرگ حیـوان خانگـی اش برمی 
گـردد کـه بـا یـک متـن بسـیار احساسـی و جانسـوز غـم 
مـرگ گربه خـود را بـا مخاطبانش در میـان گذاشـته بود و 
بالفاصلـه مـورد هجمـه مخاطبان با دیـدگاه هـای مختلف 
قـرار گرفت.برخوردهایـی بـا لحـن تمسـخر؛ امـا جلـوه 
بـارز اظهارنظرهایـی بـود کـه نسـبت به ایـن پسـت انجام 
شـد. عده ای کـه مخالـف نگهـداری از هر نـوع حیـوان در 
خانـه و حصر کـردن ایـن موجـودات بودنـد در یک سـوی 
ماجـرا قـرار داشـتند و تعـدادی انتشـار چنیـن عکـس و 
متـن هایـی کـه برخی هـا حتـی در غـم از دسـت دادن 
 نزدیـکان خـود هـم از آن اسـتفاده نمی کند را بسـیار قبیح

 دانستند.
سـوالی کـه در ایـن بیـن مطـرح مـی شـود اینکـه برخـی 
از چهـره هـا کـه به درسـت یـا غلـط الگوی نسـل جـوان و 
نوجـوان هسـتند آیـا اندکـی فکـر کـرده اند کـه با انتشـار 
چنیـن پسـت هایـی چـه فرهنگی بـه جامعـه تزریـق  می 
کنند؟شـاید سـخت باشـد امـا بایـد عنـوان کـرد کـه عدم 
آشـنایی بـا نیازهـای تکنولوژیـک، ژسـت بـه روز بـودن و 
فراگیر شـدن محصـوالت نوین باعث شـده تـا افـراد بعد از 
اختراع یـا ظهور یک محصـول بـدون توجه به نیـاز یا حتی 
آشـنایی با کارکردهـای ثانویـه آن اقدام به خریـد محصول 
و اسـتفاده از آن کنند کـه در موارد بسـیاری عـالوه بر هدر 
دادن هزینه و وقت، مشـکالت جانبـی نیز بـرای خانواده ها 

به همـراه دارد.

وقتی حریم خصوصی جایی در فضای مجازی ندارد؛

ورود آزاد!

اخبار

معاون هماهنگ کننــده فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان 
 با اشــاره به برنامه هاي ویــژه این فرماندهــي در هفته پدافند 
غیر عامل از اجراي رزمایش مقابله با تهدیدات ســایبري توسط 
پلیس فتاي استان در این هفته خبر داد.  سرهنگ محسن عقیلي 
گفت: فرماندهي انتظامي اســتان نیز در ایــن هفته برنامه هاي 
وی ژه اي را در دســتور کار خود دارد. وي بــه اهمیت پدافند غیر 
عامل براي کشــور و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبري مبني بر 
 توجه همه دستگاه ها به خصوص نیروهاي مسلح به امر پدافند 

غیر عامل اشاره کرد و افزود: این موضوع یکي از مسائل بسیار مهم 
در نیروي انتظامي که حافظ امنیت کشور است، به شمار مي آید. 
این مقام مسئول، برگزاري کالس ها و کارگاه هاي آموزشي، ایراد 
سخنراني توسط مسئوالن دبیرخانه پدافند غیر عامل در سطح 
مدارس، برپایي صبحگاه عمومي در ســتاد فرماندهي انتظامي 
استان و سخنراني در خصوص اهمیت پدافند غیر عامل ، برگزاري 
رزمایش مقابله با تهدیدات سایبري در پلیس فتاي استان، ویزیت 
رایگان خانواده کارکنان و غربالگري بیماري هاي خاص، تمرین 

اســتقرار یگان ها و تجهیزات انتظامي در مقر یدکي را به عنوان 
برنامه هاي پلیس استان در این هفته برشمرد. سرهنگ عقیلی 
شرکت کارکنان نیروي انتظامي در نماز جمعه و تشریح اقدامات 
صورت گرفته پیرامون پدافند غیر عامــل در مصالي هاي نماز 
جمعه را به عنوان آخرین برنامه این هفته از سوي پلیس استان 
اعالم کرد.سرهنگ عقیلي با بیان اینکه امروزه از پدافند غیر عامل 
 به عنوان استراتژي و راهبرد ویژه براي مقابله با تهدیدات طبیعي و

 غیر طبیعي در تمام کشور ها استفاده مي شود، گفت: با بهره گیري 
از این استراتژي مي توانیم با کمترین هزینه و تلفات جاني و مالي 

در مقابل تهدیدات دشمن بایستیم . 

اجراي رزمایش مقابله با تهدیدات سایبري در پلیس اصفهان 

کشف توله شیرها در گشت ایست بازرسی 
سیستان و بلوچستان

محیط زیست

مفاد آراء
7/547  آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا 
شخص يا اشخاصي كه به آراء مذكور اعتراض داشــته باشند در شهر از تاريخ انتشار 
آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد 
و گواهی تقديم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتراض در 
مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه 
ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود . صدور سند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأ ی شــماره 139660302019000244-1396/06/05- خانم زهرا السادات 
تقوی دهاقانی فرزند علی تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ يكدرب باغ پالك شماره 
216 فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف جعفر قلی جانعلی )مالك رسمی(
2- رأ ی شماره 139660302019000245-1396/06/05- آقای عليرضا جانعلی 
فرزند عبدالرحيم تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ يكدرب باغ پالك شماره 216 
فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

جعفر قلی جانعلی )مالك رسمی( 
تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه  96/7/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 96/8/11

م الف: 96/225 اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان
مفاد آراء

7/557 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از 
اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضايی تقديم نمايند.
1- رأی شماره 2124و2123-96/07/15 هيأت : آقای محمدهاشم آذرنگ فرزند 
حسين شماره شناســنامه 48 و خانم فاطمه آذرنگ فرزند علی شماره شناسنامه 88  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 244.40 مترمربع شماره پالك 903 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالك 6 اصلی واقع در حسين آباد بيدگل  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از  احمد ناظمی 
2- رأی شماره 2136-96/07/15 هيأت : آقای سيد مجتبی خوش خواهش فرزند 
سيد مهدی شماره شناسنامه 80 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 146.25 مترمربع 
شماره پالك 17 فرعی مجزا از شماره 9 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالك 1809 
اصلی واقع در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بيدگل.ابتياعی از زهرا طالب زاده 

وحسينعلی باصری
3- رأی شــماره 2118- هيأت : آقای علی امينی يان آرانی فرزند حميدرضا شماره 

شناسنامه 6190053319 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 82.10 مترمربع شماره 
پالك 3149 فرعی مجزا از شماره 988 فرعی از پالك 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از حسين قديرزاده
4- رأی شماره 2003و2004-96/07/03 هيأت : آقای سيد مصطفی شريفيان آرانی 
فرزند حسن شماره شناســنامه 6190033792 و آقای سيد مرتضی شريفيان آرانی 
فرزند حسن آقا 443 شماره شناسنامه 6199749324  هركدام نيم دانگ مشاع از ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 318 مترمربع شــماره پالك 1124 فرعی مجزا از 

پالك 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.موروثی
5- رأی شماره 2130-96/07/15 هيأت : آقای رضا شــبان قمصری آرانی فرزند 
محمد شماره شناســنامه 417 ، ششــدانگ  يكباب انباری به مســاحت 416.65 
مترمربع شــماره پالك 6132 فرعی مجزا از شــماره 205و2877 فرعی از پالك 
 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمكارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.مالك

 مشاعی
6- رأی شــماره 2161و2162-96/07/18 هيأت : آقای علی فاميلی بيدگلی فرزند 
محمدرضا شماره شناسنامه 75 و خانم سميه مشهودی بيدگلی فرزند علی اكبر شماره 
شناسنامه 1789  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 134.6 مترمربع 
شماره پالك 6133 فرعی مجزا از شماره 115 فرعی از پالك 2840 اصلی واقع در 

ريگستان ديمكارآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.مالك مشاعی
7- رأی شــماره 2131-96/07/15 هيأت : شــهرداری نوش آباد شــماره شناسه 
14002005826 با نمايندگی سيدرضا توكليان نوش آبادی ، ششدانگ  يكباب قلعه 
معروف به قلعه سی زان به مساحت 11855 مترمربع شماره پالك 85 فرعی مجزا از 
پالك 41 اصلی واقع در حسن آبادنوش  آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی 

از ورثه خانم فاطمه غرائی وآقای جواد عطارها
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 96/07/25                                               

تاريخ انتشار نوبت دوم : 96/08/11                                                    
 م الــف: 526 /5/2/96 عبــاس زادگان رئيــس اداره ثبت اســناد وامالك

 آران وبيدگل
مفاد آراء

7/558 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از 
اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضايی تقديم نمايند.
1- رأی شماره 2117و2128و2125و2126-96/07/15 هيأت : آقای محمد تقی 
مصلحی نوش آبادی فرزند قاسم شماره شناســنامه 17 و آقای ابوالفضل مصلحی 
نوش آبادی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 1250284244 و خانم زهرارمضانی 
بيدگلی فرزند مصطفی شماره شناســنامه 6190095194وخانم كبری حسين زاده 
بيدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 7018 )بالسويه( ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 87 مترمربع شــماره پالك 19 فرعی مجزا از شماره 13 فرعی وقسمتی از 
مشاعات از پالك 698 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی 

از  مرتضی ذبيحی 

2- رأی شــماره 2129-96/07/15 هيأت : خانم مقنی موخر بيدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 9597  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 348.86 مترمربع شماره 
پالك 12 فرعی مجزا از شــماره های 1الی 7 و10 فرعی از 873 اصلی و مشاعات از 
پالك 873 اصلی واقع در اماكن بخش3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از فاطمه 

علی آبادی
3- رأی شماره 2117-96/07/15 هيأت : خانم ام البنين اميری آرانی فرزند حسينعلی 
شماره شناسنامه 11650 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 197.89 مترمربع شماره 
پالك 102 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالك 2257 اصلی واقع در اماكن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.مالك مشاعی
4- رأی شــماره 2133و2135و2134-96/07/15 هيأت : آقــای احمدرضا دادگر 
آرانی  فرزند علی شماره شناسنامه 149 و خانم انسيه احسنی آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 200 و خانم معصومه هاشمی فرزند ارباب رحيم شماره شناسنامه 7868 به 
نسبت3دانگ و 1.34دانگ و1.66دانگ مشاع از ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
327.15 مترمربع شماره پالك 8983 فرعی مجزا از شماره های 1189و1190 فرعی 

از پالك 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. موروثی
5- رأی شماره 2120و2119-96/07/15 هيأت : آقای حسين گل آرايی فرزند علی 
شــماره شناســنامه 236 و خانم اكرم خندان پور آرانی فرزند جواد شماره شناسنامه 
10417  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 193.85 مترمربع شماره 
پالك 3150 فرعی مجزا از شــماره 2850و2867 فرعی وباقيمانده 2638 اصلی از 
پالك 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.مالك مشاعی

6- رأی شماره 2121-96/07/15 هيأت : آقای سيدرجب شريفيان آرانی فرزند سيد 
خليل شماره شناسنامه 9034 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 353 مترمربع شماره 
پالك 3151 فرعی مجزا از پالك 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.ابتياعی از محمد كدخدا
7- رأی شــماره 2163و2164-96/07/18 هيأت : آقای تقــی آيتی فرزند عزيزاله 
شماره شناســنامه 427 و خانم زهرا محمدزاده فرزندحسن شماره شناسنامه 9796  
)بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از يكبابخانه به مساحت 259 مترمربع شماره پالك 
3154 فرعی مجزا از پالك 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل.ابتياعی از عليخان داداشی
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد
 تاريخ انتشار نوبت اول : 96/07/25                                                                                            

 تاريخ انتشار نوبت دوم : 96/08/11     
م الف: 5/2/96/516    عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اســناد وامالك  

آران وبيدگل 
مفادآراء

7/556 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا 
اشخاصي كه به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاريخ انتشار آگهي و در 
روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهی 
تقديم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت 
منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني 
واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت 

مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود . صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود.

1- رأ ی شماره 139660302019000219-1396/05/23- آقای حبيب اله هاشم 
زاده فرزند عبدالحسين ششدانگ يكدرب باغ پالك شماره 18 فرعی از 123 اصلی به 
مساحت 1193 متر مربع واقع در اراضی خلف جمبد دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف حسن اشراقی )مالك رسمی(
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1396/07/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1396/08/11        
م الف:96/216  ثبت اسناد وامالك دهاقان                                                          

تحدید حدود اختصاصی
8/424 شماره صادره: 1396/04/432160 -1396/8/8 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب اطاق در كوی باغ هادی پالك شــماره 1894 فرعی از 25 اصلی 
واقع در چيمه جز بخش 10 حوزه ثبتی  نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
عباس غالمی فرزند حسن در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به 
عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/09/11 ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می 
گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 392 عباسعلی عمرانی رئيس ثبت اسناد و امالك 

نطنز )151 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

8/324 شماره: 117/96 ش 2 به موجب رای شماره 205 تاريخ 96/5/17 حوزه نطنز 
شورای حل اختالف شهرستان نطنز كه قطعيت يافته است محكوم عليه بهرنگ ايرانی 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ 93/800/000 ريال بابت 
اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ 2/380/625 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )96/3/21( لغايت اجرای حكم. رعايت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد. پرداخت هزينه اجرايی در حق صندوق دولت. 
مشخصات محكوم له: علی اكبر محمودی با وكالت روح ا... خاكی به نشانی نطنز خ 
رهن جنب بيمه رازی دفتر وكالت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند واگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. م الف: 381 شعبه دوم مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )192 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

8/399  آقای قاسم امينی والشانی دارای شناسنامه شماره 842 به شرح دادخواست به 
كالسه  665/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان رقيه باقرپور والشانی به شناسنامه 517 در تاريخ 1396/2/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قاسم 
امينی والشانی فرزند رضا، ش.ش 842 )فرزند( 2- نعمت اله امينی والشانی فرزند 
رضا، ش.ش 28 )فرزند( 3- مدينه امينی والشــانی فرزند رضا، ش.ش 31 )فرزند( 
 و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
 نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5568 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )138 

كلمه، 2 كادر(
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پایداری

بندگی و بنده نوازی، دو مقوله ای است که آفرینش هستی در گرو آن قرار دارد؛ بندگی بندگان خاصی که تابش  زاینده رود
انوار حقانیت را با چشم جان دیده و درک کرده  و در بند بندگی بودن را با جان و دل پذیرا شدند تا معامله ای پرسود 

با بنده نواز هستی خویش داشته باشند. شهدای مدافع حرم، آن بندگان دربند و پایبند بندگی، چه زیبا با بخشش زندگی و حیات 

دنیایی خویش و گذشتن از همه تعلقات آن، جان خود را نثار کردند تا با مالقات بنده نواز هستی به حیاتی ابدی دست یابند.

این روزها با شهادت بزرگ مردانی مصادف است که در راه دفاع از حرم عقیله بنی هاشم، از این دنیای پرزرق و برق و فانی گذشتند 

و با ندای »و کّلنا عباسک یا زینب« آسمانی شدند.همزمان با این روزها بود که خبر شهادت ستوان دوم پاسدار پویا ایزدی ،ستوان 

دوم پاسدار شهید حمید رضا دایی تقی و پاسدار شهید سید سجاد حسینی  به گوش رسید. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم 

داشت به روایت هایی از زندگی این سه شهید.

الله های سرخ زینبی

 شهید
حمیدرضا
 دایی تقی

شهید دایی تقی از همه دلبستگی های دنیایی اش دل بریده بود؛ رمز شهادت هم همین است. حمیدرضا 
طوری می گفت »کّلنا عباسک یا زینب)س(« که  روز شهادتش با روز علمدار کربال، عباس حضرت زینب)س( 
یکی شد. تمام حرف و کارهایش در سوریه اثبات این جمله بود: تاسوعا روزی است که حسین )ع( و اصحاب 

او در کربال محاصره شدند و سپاه شامیان بر ضد آنان گرد آمدند.
ابن زیاد و عمر سعد از فراهم آمدن آن همه سوار خوشحال شدند و آن روز، حسین)ع( و یارانش را ناتوان 
شمرده و یقین کردند که دیگر برای او یاوری نخواهد آمد؛ اما بعد از گذشت سال ها هنوز هم مردانی از جنس 
حمیدرضا در راه حسین ابن علی)ع( و خواهر بزگوارشان حضرت زینب)س(شهید می شوند تا نشان دهند 

که حسین)ع(تنها نیست و نمی گذارند آن روز تکرار شود.

حمیدرضا را حضــرت زینب)س( انتخاب 
کرده بود؛ چراکه بیشتر ویزاها آماده نشدند 
و حمیدرضا جزو کسانی بود که همان شب 
با پرواز اختصاصی به ســوریه رفت و طبق 
گفته فرمانده، حمیدرضا قبل از اینکه سوار 
اتوبوس شــود به او گفته بود همه درهای 
زندگی ام را امتحان کردم و بسته بود، این 

تنها درب باز به روی من است.

حمید رضا اهل درد بود. شنیده اید که می گویند شــهادت را جز به اهل درد نمی 
دهند؟ حمیدرضا همیشــه نگران این بود که به مرگ طبیعی بمیرد. آرزو و شــوق 
شهادت را همیشه داشت. به گفته پدر عزیز شهید، سنش به شرکت در جنگ تحمیلی 
دفاع مقدس نمی خورد؛ اما از همان کودکی با واژه های شهادت و جهاد و ایثارآشنا 

و مأنوس بود.
عزیزانم! خدا را هر زمان و مکان فراموش 

نکنید و نماز را تر ک نکنید تا خدا را گم 

نکنید و در اصل خودتان را گم نکنید.

بخشی از وصیت نامه شهید دایی تقی: 

شهید
سجاد حسینی

شهید مدافع حرم سید سجاد حسیني، فرزند یکي از جانبازان دفاع مقدس 
بود و در خانواده اي ایثارگر رشــد کرد. او در ادامه زندگي با سعیده سادات 
حسیني فرزند شهید سیدباقر حسیني ازدواج مي کند و همراهي و همسري 
این دو باعث مي شود خانواده اي دوستدار و مدافع اسالم ناب محمدي تشکیل 
بدهند؛ چنان که وقتي موسم دفاع از حریم اهل بیت)ع( از راه مي رسد، سید 

سجاد درنگ نمي کند و راهي مي شود.

به طور کامال اتفاقي شهید سید ســجاد حســیني را در مزار پدرم شهید سید باقر 

حسیني دفن کردند. همه مردم مي گفتند که شهید سیدباقر دامادش را در آغوش 

گرفته است. خود سجاد هم خیلي دوست داشت در کنار بابا دفن شود. مي گفت خوش 

به حال کسي که اینجا دفن مي شود. به یکي از دوستانش گفته بود من را یك ماه دیگر 

به اینجا مي آورند؛ انگار مي دانست! )همسر شهید(

سجاد مردی بسیار پاک، بااخالق 
و صبور بود؛ مردی که اهل عمل بود نه اهل 

حرف زدن. سجاد کم حرف می زد و بسیار تالش می کرد 
تا از عهده کاری که به  او سپرده شده، برآید. گاهی فقط به او 

نگاه می کردم و معترض می شدم که چرا این قدر زیاد کار می کند، 
چر ا استراحت نمی کند؟ سجاد اما با لبخند همیشگی اش من را آرام 

می کرد. صبوری او  در برابر مشکالت زندگی مثال زدنی بود. سجاد عاشق 
خانواده شهدا و یتیمان بود. اگر می شنید در بین سربازانش یتیمی است 

با او بیشتر از سربازان دیگر صمیمی می شد. عاشق بازی کردن با بچه 
ها بود و شاد کردن دل بچه ها را بسیار دوست داشت. در هرجمعی 
می نشست، آن جمع پر از خنده و شادی می شد. همه می گفتند 

سید باید پیش ما بنشیند؛ روحیه عالی و شادی دارد.

جوانان برای ظهور امام زمان)عج( دعا کنند و عملشان به گونه ای 
باشد که قلب آقا غصه دار نشود. خاطره شهدا برای همیشه 
زنده و جاوید است و امیدوارم همه با خواندن خاطرات و 

را به بهترین شکل دریافت کنند.وصیت نامه شهدا، درس زندگی و ایستادگی 

بخشی از وصیت نامه شهید حسینی: 

همیشه اوج احساســاتش برای خانواده خرج می شد. یك بهانه کوچك کافی بود تا 

حتی با یك شاخه گل در دست برای شادمانی دل من و ریحانه وارد خانه شود. عید 

غدیر ، عید والیت و امامت را بسیار پر اهمیت می دانست و درا ین روز به من عیدی می 

داد . رضایت خداوند و بعد رضایت و لبخند نشاندن بر لب من صدر همه تالش هایش 

بود. )همسر شهید(

شهید 
پویا ایزدی

عشق به امام حسین علیه السالم، پویا را دیگر شهید کربالیي و علقه اش به 
ابوالفضل علیه السالم، او را شهید روز تاسوعا کرد. ارادت به شاه خراسان آقا 
علی بن موسی الرضا علیه السالم هم از آنجا خودنمایی می کند که هشتمین 
شهید لشکر زرهی 8 نجف اشرف است و ماه هشتم سال به شهادت مي رسد 
و هشت روز بعد از آسمانی شدن و دیدار با افالکیان، به خانه ابدی اش به امانت 

سپرده می شود.

زمانی که پویا کودک بود،آیت ا... مرعشی 

نجفی او را در حرم حضرت معصومه)س( 

می بیند و دربین آن همه بچه به سمت پویا 

می رود و همه نگاهش به پویا بوده، دستی 

روی سرش می کشد و می گوید ماشاء ا... 

چه مردی! گویا آن مــرد خدایی آن روز 

خیلی چیزها را در چهره پویا دیده است.

 شب عید بود. آقا پویا خیلی نگران 
فقرا بود؛ بنابراین برای جمع آوری کمك به 

سطح شهر رفتیم. خودش وارد مغازه ها می شد و 
با فروتنی تمام، برای نیازمندان کمك می طلبید؛ کاری 

که من از انجام دادنش خجالت می کشیدم  و از رفتن داخل 
مغازه ها امتناع می کردم. در مواردی پیش می آمد که دست رد به 

سینه اش می زدند، اما برایش اهمیتی نداشت و با گشاده رویی کارش 
را ادامه می داد. اینجا یاد این جمله شهید رجایی می افتادم که وقتی 

رییس جمهور شد گفت: »من از مال دنیا چیزی به جز اندک آبرو ندارم 
که حاضرم آن را برای اسالم خرج کنم« و شهید پویا ایزدی به معنی 
واقعی آبروی خود را برای این کار می گذاشت و جالب تر اینکه وقتی 

برای رساندن کمك ها به در خانه نیازمندی می رفتیم، با اصرار 
به من می گفت: »شما اجناس را به آنها بده و بگو اینها را 

یك غریبه برای شما فرستاده« و خودش نزدیك 
نمی شد تا ناشناخته بماند. ) دوست شهید(

نیکوترین جلوه صداقت، وفا کردن به عهد 
است. یکی از زیباترین جلوه های صداقت افراد، 

پایبندی به قول و قرارهایی است که می دهند. میزان 
صداقت افراد را هم با قول و قرارهایشان باید سنجید. با کمك 

اعضای پایگاهش، هیئتی به نام مدافعان حرم ترتیب داد. همیشه 
به دوستان هم سفارش می کرد که رأس ساعت هفت برای برپایی 

هیئت سر قرار حاضر شوند. قرار شد دوشنبه پیکرش به ایران بازگردد 
که همین طور تاخیر پیش می آمد و دل ها همه بی قرار دیدنش بود.
آخرین وعده ای که دادند برای روز چهارشنبه شد. بدن مطهرش 

را مستقیم از فرودگاه به محله آوردند؛ اول اطشاران، بعد خانه 
پدری و بعد هم مسجدالمهدی)عج(. حمیدرضا رأس 
ساعت هفت در مسجد حضور داشت؛ مثل چهارشنبه 

هر هفته! هیئتی که یادگار حمیدرضا بود و 
عالقه اش را به هیئتش نشان داد.
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منهای فوتبال 

رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی:

برای برگرداندن کامپوند به 
بازی های آسیایی تالش می کنیم

 رییس مرکــز نظارت بــر تیم هــای ملی گفت: 
به گفتــه برگزارکنندگان بازی های آســیایی و 
بــرای بازگردانــدن کامپونــد به این بــازی ها، 
 مکاتباتی با شــورای المپیک آســیا انجام شــده

 است.
اصغر رحیمی با تاکید بــر اینکه کامپوند به خاطر 
المپیکی نبودن از فهرســت بازی های آســیایی 
اندونزی حذف شده  اســت، در مورد احتمال قرار 
گرفتن دوباره این رشــته در فهرست این بازی ها 

توضیح داد. 
 وی گفت: کره ای ها در تیر و کمــان تبحر دارند
 به همیــن دلیل چهار ســال پیش کــه میزبان 
بازی های آســیایی بودنــد، کامپونــد را هم در 
فهرست بازی ها قرار دادند اما از آنجا که این رشته 
 المپیکی نیست، برای این دوره بازی ها حذف شده

 است. 
رییس مرکز نظارت بر تیــم های ملی کمیته ملی 
المپیک با اشــاره به پیگیری های این کمیته در 
مورد حذف کامپوند از بازی های آسیایی تصریح 
کرد: با رییس فدراسیون تیر و کمان )محمدعلی 
شجاعی( صحبت کردم، وی گفت که رایزنی هایی 
با فدراسیون جهانی انجام شده و موافقت اولیه هم 
گرفته شده اســت و بر همین اساس امکان اضافه 

شدن کامپوند وجود دارد.
رحیمی خاطرنشان کرد: بعد از صحبت با شجاعی، 
در مــورد کامپونــد و وضعیت قطعــی آن برای 
بازی های آسیایی 2018 شبانه با کمیته برگزاری 
بازی ها مکاتبه کردم. آنها اینگونه پاسخ دادند که 
نمی گوییم کامپوند صد درصد اضافه می شود، اما 
براساس مکاتبات صورت گرفته با شورای المپیک 
آسیا )OCA( احتمال اضافه شدن دوباره این رشته 

وجود دارد.
رییس مرکز نظارت بر تیم هــای ملی با یادآوری 
اینکه در بازی های آســیایی اینچئون، اسماعیل 
عبادی در انفــرادی کامپوند صاحــب مدال طال 
شــد، تاکید کرد: با توجه به مدال آوری کامپوند 
اســتقبال می کنیم کــه این ماده بــه بازی های 
 آسیایی اضافه شود، اما تا این لحظه این امر محقق 

 نشده است.

اشــکان دژاگه همچنان بدون تیم بــوده و هنوز بــرای فصل آینده 
 تصمیم نگرفته است. این در حالی اســت که مدیربرنامه های دژاگه

 خبر می دهد کــه او بعد از انجــام بازی های تیم ملی ایــران مقابل 
پانامــا و ونزوئال قرار اســت با چند تیــم مذاکره کنــد. محمودرضا 
فاضلی در خصوص اینکه دژاگه چه زمانی تیــم جدیدش را انتخاب 
خواهد کرد، گفت: »چند پیشــنهاد وجــود دارد  ولــی دژاگه فعال 
باید در اردوی تیــم ملی ایران برای انجام بازی های دوســتانه حاضر 
شــود. او بعد از بازی های تیــم ملی، پیشــنهادهای مــورد نظر را 
بررســی خواهد کرد تا بتواند در نهایت بهترین تصمیــم را بگیرد.« 
مدیربرنامه های دژاگــه همچنین در مورد اینکه آیا قرار اســت او در 
 آلمان فوتبالش را ادامه بدهد، گفت: »طــی روزهای آینده همه چیز

 مشخص خواهد شد.«

رونمایی از تیم جدید 
دژاگه بعد از بازی های 

تیم ملی

یکی از بازیکنانی که چند سال پیش با نظر یحیی گل محمدی به ذوب 
آهن رفت و توانست  طی چند سال به یکی از چهره های  مطرح فوتبال 
ایران تبدیل شــود، مرتضی تبریزی بود.تبریزی که در پاس روزهای 
خوبی را پشت سر می گذاشــت، پس از سرمربیگری گل محمدی در 
ذوب آهن راهی اصفهان شــد و پیراهن این تیــم را برتن کرد. حاال با 
گذشت چند سال از آن روز ها تبریزی در غیاب حدادی فر و رجب زاده 
بازوبند کاپیتانی ذوب آهن را نیز بر دست می بندد؛ اما گل محمدی در 
این تیم حضور ندارد.قبل از بازی تراکتورسازی و ذوب آهن، تبریزی 
و گل محمدی برخورد گرمی با هم داشتند. در این صحنه تبریزی به 
سمت گل محمدی رفت و ســرمربی تراکتورسازی نیز با آغوش باز از 
او استقبال کرد. با اینکه اکثر نفرات ذوب آهن با گل محمدی خوش و 

بش کردند؛ اما برخورد یحیی و تبریزی خاص بود.

یحیی- تبریزی؛

 به یاد روزهای خوش 
گذشته

پرونده جعل امضا در فدراسیون تیر و کمان از آنجا تشکیل شد که اسفندماه 
سال 1۳۹0 نامه ای از طرف کریم صفایی و از طریق ایمیل این فدراسیون به 
فدراسیون جهانی تیر و کمان ارسال شد با این محتوا که »دوره ریاست چهار 
ساله من به اتمام رسیده اما همچنان به عنوان رییس غرب آسیا و نایب رییس 
آسیا با مجموعه تیر و کمان همکاری دارم«؛ البته صفایی مدعی بود که نقشی 
در این نامه و ارسال آن نداشته و همین مسئله باعث مطرح شدن موضوع جعل 

امضا در فدراسیون تیر و کمان شد.
 ارسال نامه جنجالی به فدراسیون جهانی تیر و کمان دقیقا دو روز پس از پایان 
ریاست کریم صفایی در فدراسیون و آغاز به کار محمدعلی شجاعی انجام شد. 
اظهار بی اطالعی صفایی از این نامه و متهم شدن افرادی از داخل مجموعه تیر و 
کمان به این موضوع، پای پلیس فتا و بازپرسی را به فدراسیون باز کرد و پرونده 
این اتفاق به جریان افتاد.پرونده جعل امضا در فدراســیون تیر و کمان چهار 
سال متوالی در جریان بود تا اینکه اسفندماه سال گذشته و درست همزمان با 
برگزاری مرحله چهارم مســابقات جام جهانی داخل سالن در آمریکا، دادگاه 
رسیدگی تشکیل شــد و طی آن امید نجاری، مدیر تیم های ملی که در زمان 
ریاست کریم صفایی، رییس دفتر وی بود، به یک سال زندان محکوم شد ضمن 
اینکه محمدرضا حاجی انزهایی، رییس کمیته بین الملل فدراســیون هم به 

پرداخت 20 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
 این حکم با اعتراض امید نجاری همراه بودکه به دلیل همراهی ملی پوشــان 
در آمریکا، نتوانسته بود در جلسه دادگاه شرکت کند. بر همین اساس پرونده 

به دادگاه تجدید نظر ارسال شــد و در نهایت 1۴ شهریورماه حکم تبرئه وی، 
زندان و جریمه نقدی به صورت نقدی صادر شــد. با صدور این حکم پرونده 
جعل امضا در فدراســیون تیر وکمان مختومه اعالم شــده در حالی که هنوز 
 مشخص نیست نامه ارسالی به فدراسیون جهانی دقیقا از طرف چه کسی انجام

 شده است!
کریم صفایی که مدعی است چنین نامه ای را به فدراسیون جهانی ارسال نکرده 
است، امید نجاری و  محمدرضا حاجی انزهایی هم طبق حکم اخیر از اتهامات 
مطرح شده تبرئه شده اند. با این اوصاف این سوال مطرح است  که ارسال نامه 
به نقل از کریم صفایی و برای فدراسیون جهانی توسط چه کسی و دقیقا با چه 

هدفی انجام شده است؟
این پرسشی است که در جریان نشست خبری فدراسیون تیر و کمان هم مطرح 
شد، اما هیچ پاسخ دقیقی برای آن مطرح نشد. فقط نجاری تاکید کرد که من 
دیگر به این موضوع کاری ندارم و فدراسیون خودش می داند که چه کار کند. 
حتی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه » با توجه به رای جدید 
صادر شده، موضوع جعل امضا در تیر و کمان به کجا می رسد؟«، تاکید شدکه 

این موضوع مختومه اعالم شده است.
پرونده جعــل امضا هــم در حالی مختومه اعالم شــده که هنوز مشــخص 
نیست نامه استعفای کریم صفایی به فدراســیون جهانی که باعث مشکالت 
 زیادی برای تیر و کمان شــد را چه کسی به فدراســیون جهانی ارسال کرده 

بود!

در حاشیه
رای صادره قطعی است؛

بسته شدن پرونده جعل امضا در تیر و کمان 

خبر روز

پیش از حضور در مسابقات جهانی؛

وزیر ورزش به اردوی وزنه برداری 
می رود

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، برای بازدید از تمرینات 
تیــم ملی وزنه بــرداری بزرگســاالن 
کشــورمان، عصر شــنبه )1۳ 
آبان ماه( در ایــن مجموعه 
حضــور خواهــد یافــت.

آخریــن مرحلــه اردوی 
آماده ســازی ملی پوشان 
بزرگســال کشــورمان 
برای حضــور پرقدرت در 
رقابت هــای جهانی ســال 
2017 از شنبه، ششم آبان ماه 
در کمپ تیم ملی وزنه برداری 
 مجموعــه ورزشــی آزادی تهران آغاز شــده اســت.تیم ملی 
وزنه برداری بزرگســاالن کشــورمان خود را بــرای حضور در 
مسابقات جهانی که طی روزهای ششــم تا چهاردهم در آناهیم 

آمریکا برگزار می شود، آماده می کند.

واکنش روز
واکنش لژیونر ایرانی به خبر جدایی اش از ورونا:

همه چیز آرام است!
دریافت کننده ایرانــی تیم والیبال ورونا گفــت: در ایتالیا همه 
چیز آرام اســت و دلیل انتشــار برخی 
خبرهــا را نمی دانم.ایــن روزها 
خبرهای خوبی از شــرایط 
محمدجــواد معنوی نژاد، 
دریافت کننده ایرانی تیم 
ورونای ایتالیــا به گوش 
نمی رســد. در حالی که 
چند هفتــه از رقابت های 
سری آ ایتالیا هم گذشته او 
تاکنون تنها یک بار به عنوان 
بازیکــن جایگزین وارد زمین 
شده است. گفته می شود معنوی نژاد هنوز نتوانسته ارتباط خوبی 
با هواداران، بازیکنان و مربیان تیم ورونا برقرار کند، اما این لژپونر 
ایرانی نظر دیگری دارد.محمدجــواد معنوی نژاد در گفت وگو با 
فارس، در این خصوص اظهار داشت: همه چیز در ایتالیا آرام است 
و مشــکلی برایم وجود ندارد. من نمی دانم این خبرها چگونه و 
چرا منتشر می شود. درست است که تاکنون نتوانسته ام عملکرد 
خوبی در تیم باشگاهی ام داشته باشم، اما نباید فراموش کنیم که 
تاکنون تنها 5 بازی انجام شده و بیش از 50 بازی دیگر باقی مانده 
اســت.وی ادامه داد: خبری از بازگشت به ایران نیست. من فقط 
قرار اســت به عنوان بازیکن کمکی در ترکیب تیم بانک سرمایه 
آن هم در رقابت های جام باشگاه های جهان به میدان بروم. واقعا 
نمی دانم این خبرها چگونه و به چه دلیلی منتشر می شود، اما باید 

بگویم که من در ایتالیا ماندگار هستم.

اتفاق روز

 بیرانوند با تراکتور
 وارد فاز مالی می شود

علیرضا بیرانوند بعد از بازی پرسپولیس برابر سایپا در گفت وگو 
با خبرنگاران تاکیــد کرد که برای 
حضور در تراکتورسازی و اینکه 
باید دوران خدمت سربازی 
را در این تیم پشــت سر 
بگذارد، در چند روز آینده 
تصمیم خواهد گرفت. اگر 
اتفاق خاصــی رخ ندهد 
بیرانونــد بــرای گذراندن 
دوران خدمت سربازی راهی 
تراکتورسازی خواهد شد. قرار 

روزهای آینده دروازه بان فعلی پرسپولیس است در 
مذاکراتی را با باشگاه تراکتورســازی در خصوص مسائل مالی 
انجام دهــد، موضوعی که برای او حائز اهمیت اســت. از طرفی 
تیم تراکتورســازی نیز نیــاز مبرمی به جذب یــک دروازه بان 
 دارد و به نظر می رســد که آنها بتوانند با دروازه بان پرسپولیس 

به توافق برسند.

معاون امور توسعه ورزش اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در 
مراسم استقبال از مدال آوران اصفهانی مسابقات جهانی  اظهار کرد: 
برنامه ریزی هیئت در طول سال های گذشته نتیجه داد و از هیئت 
کاراته چنین انتظاری می رفت.علیرضا امینازاد افزود: در رأس تمام 
تالش ها، خانواده ورزشکاران هستند و وظیفه داریم از خانواده ها 
بابت زحمات و حمایتشان تشکر کنیم. معاون امور توسعه ورزش 

اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان متذکر شد: اداره ورزش و 
جوانان عملکرد هیئت ها را رصد می کند و برای بازی های آسیایی 
جاکارتا، دو هیئت کاراته و ووشو برای مدال آوری مدنظر هستند و 

عملکرد آنها به دقت رصد می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عملکرد این هیئت ها به طور کامل 
بررسی می شود، پس  از اینکه در مسابقات کشوری در زنجان، تعداد 

مدال های کسب شده، کم بود، از رییس هیئت ووشو دلیل آن را 
جویا شدیم که وی دلیلش را اعزام نشدن برخی ملی پوشان برای 
جلوگیری از آسیب دیدن عنوان کرد.امینازاد با اشاره به اهمیت 
هیئت کاراته بیان داشت: طی جلســه ای که روزهای گذشته با 
رییس هیئت کاراته استان داشتیم، مقرر  شد نیازهای هیئت از 
لحاظ ســخت افزاری و نرم افزاری برطرف شود.این مقام مسئول 
تاکید کرد: ســهم ملی پوشــان اصفهانی در بازی های آسیایی 
اینچوان، 20 درصد و ســهم مدال آوری آنهــا در کاروان ایران، 
7 درصد بود؛ اما تالش می کنیم ســهم ملی پوشان با ۴0 درصد 

افزایش یافته و سهم مدال آوری نیز به 20 درصد ارتقا یابد.

معاون اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

هیئت های کاراته و ووشو برای مدال آوری رصد می شوند

روایت روز

ضربه خارجی ها به کاپیتان؛ 

همه چیز علیه رحمتی
در ســال های گذشــته امیر قلعه نویی، پرویز مظلومی، علیرضا 
منصوریان و محمــد خرمگاه با رحمتی 
به مشکل خورده بودند و این بار، 
نوبت یک مربــی خارجی بود 
که علیه کاپیتان استقالل 
موضــع بگیــرد. مــک 
درموت با انتشار تصویری 
از دو شــیر نوشــت: »در 
زندگی، شــیرهای جوان 
عاقبت کنترل را در دســت 
می گیرند. در فوتبال شیرهای 
پیر بی دندان سعی می کنند 
که آینده شــیرهای جوان را نابود کنند، آینده از آن جوان های 
ماست.«رحمتی که روز ســه  شــنبه باید برای هفتمین بازی 
پیاپی روی نیمکت می نشســت، با خبر بدتری هم روبه رو شــد. 
خبری که می تواند نیمکت نشینی او در استقالل را تا پایان فصل 
تمدید کند. کارلــوس کی روش که حدود ۴ ســال قبل و بعد از 
خداحافظی رحمتی دیگر حاضر نشد او را به تیم ملی دعوت کند، 
 حسین حسینی را در لیســت بازیکنان دعوت شده به تیم ملی 

قرار داد.

کیوسک

اولین شکست در نقش جهان به شدت هواداران سپاهان را 
ناراحت کرده و آنها شعارهایی علیه بازیکنان و هیئت مدیره 
تیم سر دادند. حسرت هواداران طالیی پوش برای بازگشت 
به دوران اوج باعث شد تا آنها پس از گلی که در ثانیه های 
پایانی از پیکان دریافت کردند، به سر دادن شعارهایی علیه 

تیمشان بپردازند.
ابتدا هواداران کم تعداد ســپاهانی علیه هیئت مدیره تیم 
شعار دادند و در ادامه به عملکرد بازیکنانشان در زمین نیز 
اعتراض کردند تا همچنان شرایط نامساعد طالیی پوشان 
با کرانچار ادامه داشــته باشد و با شــرایط نامساعدی به 
تعطیالت بروند.رسول نویدکیا پس از شکست یک بر صفر 
سپاهان مقابل پیکان اظهار کرد: باخت بدی بود. بازی را که 
باید ۳ هیچ یا ۴ هیچ می بردیم در وقت های اضافه باختیم؛ 
هرچه تماشــاگران بگویند حق دارند؛ چــرا که تا به حال 
تیمشان را در این شرایط ندیده اند، شرمنده ایم و نمی دانم 

باید چه کار کنیم تا شرایط بهتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که مقصر نتایج ضعیف سپاهان 

چه کسی است، افزود: مقصر مِن بازیکن هستم. حتی وقتی 
دروازه خالی را گل نمی کنیم سرمربی یا هیئت مدیره که 
نمی تواند وارد زمین شــود و گل بزند هرچند که آنها هم 

نقش دارند، اما نقش بازیکنان بیشتر است.
بازیکن سپاهان در پاسخ به این ســوال که گفته می شود 
نقش جهــان برای این تیــم خوش یمن نیســت، گفت:  
اعتقادی به این مسئله ندارم، سپاهان اولین قهرمانی اش 
را در همین ورزشگاه کســب کرده است، سال قبل هم در 
نقش جهان بازی های خوبی انجــام دادیم و پیروزی های 

زیادی کسب کردیم؛ امیدوارم 
شــانس هم به ما روی آورد تا 
توپ هایمان گل شود.نویدکیا 
در خصوص اینکه خأل بازیکنان 

بزرگی ماننــد خلعتبری، 
عقیلــی و نویدکیا در 

این تیم احســاس 
می شود، افزود: 

زمانی با تمام این بازیکنان هم شرایط بدی داشتیم. همه 
باید کمک کننــد تا اوضاع تیم بهتر شــود، حضور چنین 
بازیکنانی مانند عقیلی و محرم می تواند کمک کند، اما هر 
بازیکنی تا یک زمانــی می تواند کمک کند حاال آنها دیگر 
خداحافظی کرده انــد و نمی توان آنها را بــه داخل زمین 

برگرداند همه باید فکری اساسی کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: افرادی که نمی توانند به تیم کمک 
کنند، نباید هم خیانت کنند و به هر قیمتی در تیم بمانند 
اگر من نمی توانم به سپاهان کمک کنم، باید بروم. در تمام 
این سال ها همواره جزو مدعیان بوده ایم، اما سه سال است 
که شرایط خوبی نداریم شرمنده مردم اصفهان هستم،اگر 
فکر می کردم رفتن من به سپاهان کمک می کند می رفتم 
تا اوضاع درست شود، اما با شــعار علیه بازیکن هم چیزی 
درســت نمی شــود. هواداران باید حمایت و کمک کنند 
خودشان هم دیدند که چقدر زحمت کشیدیم و آنها هم 
حمایت های خوبی داشتند ما هم دوست داریم تیم برنده 

شود تا سرمان را مقابل مردم باال بگیریم.

نویدکیا: 

با شعار علیه بازیکن
 چیزی درست 

نمی شود

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز 

)3549، 1396( )نوبت دوم(

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(
۳- کد فراخوان: 150۴771 

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  5-۳62710۳1-0۳1 امور قراردادهای شرکت گاز استان 

اصفهان تماس حاصل فرمایند.
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دیدگاه

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشــاره به اینکه مردم اصفهان 
برای مراجعه به مراکز اعالم شده به منظور تقاضا و دریافت کارت ملی 
هوشمند فرصت چندانی ندارند، اظهار داشت: کارت ملی نمونه قدیم 
به هیچ وجه تمدید نخواهد شــد و مالک مراجعه مردم به دستگاه ها 
در سال آینده، کارت ملی هوشمند خواهد بود. حسین غفرانی با بیان 
اینکه اصل کارت ملی تنوع و انعطاف دارد، افزود: کارت ملی هوشمند، 
تکمیل کننده چرخه دولت الکترونیک اســت و کشورهایی که از آن 
استفاده کرده اند مزایای بی نظیری در متن و عملکرد این کار دیده اند. 
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 
یک میلیون و 700 هزار نفر کارت ملی هوشمند دریافت کردند، بیان 
کرد: تا جمعیت هدف، تقریبا بیش از 60 درصد فاصله داریم و مراجعه 

نکردن آنها، نتیجه ای جز تاخیر در کار خدمات رسانی ندارد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

کارت های ملی قدیمی 
تمدید نمی شود

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد امام خمینی)ره( اســتان 
اصفهان، با اشاره به لزوم توانمندســازی مددجویان به عنوان مهم ترین 
اولویت کمیته امداد، اظهار کرد: ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل 
یا افزایش مهارت در حرفه ای خاص، از اهداف ارائه آموزش های فنی به 
مددجویان تحت حمایت است. بهرام سوادکوهی، بابیان اینکه پنج هزار و 
21 مددجوی اصفهانی در هفت ماهه نخست سال جاری با حمایت کمیته 
امداد، آموزش های فنی وحرفه ای را برای ایجاد شغل مناسب فراگرفتند، 
گفت: یکی از راهبردهای توانمندسازی در کمیته امداد، ایجاد شغل برای 
مددجویان از طریق فعالیت کاریابی و تعامل با کارفرمایان است. وی ارتباط 
مستقیم با کارفرما، اجرای طرح های خودکفایی اعضای خانوار مددجو، 
خود اظهاری مددجو، شرکت های خدماتی و طرح های کارآفرینی را از 

انواع اقدامات و فعالیت های اشتغال در طرح های کاریابی عنوان کرد.

معاون کمیته امداد استان خبر داد:

مهارت افزایی پنج هزار 
مددجو در هفت ماهه سال ۹۶

رییس حوزه علمیه اصفهان:

کم کاری در ادارات، حق الناس 
و مشمول جبران است

رییس حوزه علمیه اصفهان در جلســه دوم درس 
اخالق با موضــوع »حق الناس« اظهار داشــت: 
براساس آیات قرآن و روایات اهل بیت)ع( خداوند 
از حق النــاس نمی گذرد، اگر انســان را به جهنم 
نبرد اما حق دیگــران را می گیرد؛ حتی اگر اعمال 
خوب بدهکار را به بستانکار بدهد. بر اساس روایات 
اگر فرد اعمال خوب هم نداشــته باشد، اعمال بد 
بستانکار را به بدهکار می دهند و عذابش چندین 
برابر می شود.آیت ا... حســین مظاهری افزود: در 
هنگام مرگ نباید حق دیگران به گردن ما باشد، در 
این صورت عالم برزخ سخت و قیامت سخت تری 
خواهیم داشــت.رییس حوزه علمیــه اصفهان با 
بیان اینکه باید مراقب حق الناس باشــیم، گفت: 
اینکه هنگام مرگ حق الناس به ذمه انسان نباشد 
بسیار سخت اما الزم است. وی با اشاره به دو قسم 
حق الناس بیان کرد: بخشی از حق الناس مربوط 
به مال است که شــامل رباخواری، رشوه خواری، 

کم کاری در اداره ها و غیره می شود.
مظاهری اظهار داشت: بخش دیگر مربوط به مال 
نیســت بلکه مرتبط با عرض و آبروی مردم و ظلم 
به دیگران و امثال آن است؛ به عنوان مثال غیبت 
کردن فقط گناه نیست؛ بلکه حقی از فرد به گردن 
ما ایجاد می کند که باید آن را ادا کنیم.وی با بیان 
اینکه براساس نظر بسیاری از فقها باید به فردی که 
غیبت او را کرده ایم بگوییم تا راضی شــود، گفت: 
بر اســاس فتوای من باید این غیبت جبران شود؛ 
ولی الزم نیســت به او بگویید، جبران نیز به این 
معنی اســت که از این به بعد غیبت او را نکرده و 
پشت ســرش از او دفاع کنیم.رییس حوزه علمیه 
اصفهان با بیان اینکه بردن آبروی مردم بسیار بدتر 
از بردن مال آنهاســت، تصریح کرد: تهمت زدن، 
شایعه پراکنی و بردن آبروی مردم، از خوردن مال 
بدتر است بنابراین بر اساس نظر علما باید حاللیت 
طلبیده شود، در این زمینه نیز بر اساس فتوای من 
گفتن الزم نیست اما جبران الزم است. وی افزود: 
بهتر است برای کسانی که غیبت و بدگویی  آنها را 
کرده ایم دعا کنیم تا جبران مافات شود.مظاهری 
گفت: تهمت زدن، غیبت و شــایعه پراکنی عادی 
شده است اما باید بدانیم که مصیبت آن باالست؛ 
مهم تر اینکه بعضی اوقات فرد توجه ندارد آبروی 

مردم را می برد و گناهش از دزدی بدتر است.

عباســعلی جوادی با بیان اینکه یکی از معضالت بزرگ در 
شهرهای بزرگ »هوای آلوده« اســت، بیان کرد: راه های 
زیرزمینــی، قطارهای زیرزمینی و ماشــین های برقی، بر 
هوای پاک اثرگذار اســت. بیشــترین دلیل مرگ انسان 
بیماری های قلبی و عروقی اســت و سرطان در رتبه بعدی 
قرار دارد. در بیماری های سرطانی نیز بیش از همه سرطان 

روده در جهان تلفات می گیرد.رییس کمیسیون بهداشت 
و ســالمت شــورای شــهر اصفهان ادامه داد: در اصفهان 
بیشــترین علت مرگ پس از بیماری های قلبی، ناشــی از 
ســرطان ریه بود؛ در حالی که مرگ و میر ناشی از سرطان 
بیشتر مربوط به سرطان روده اســت و این یعنی اصفهان 
مشــکل آلودگی هوا دارد. مســائل شــیمیایی و غذاهای 

نامناسب نیز در ابتال به ســرطان اثر دارد.وی با بیان اینکه 
بیشترین غذای مصرفی در این اســتان برنج است، مطرح 
کرد: خیلی ها نیز از فســت فودها اســتفاده می کنند که 
همگی اینها مضر اســت، وقتی ناهنجاری در جامعه زیاد 
باشــد این اتفاق می افتد که دو دختر از پل چمران خود را 
پرتاب کرده و خودکشی می کنند و یا وقتی دو نفر تصادف 
می کنند به جای اســتفاده از راه حل مسالمت آمیز، با هم 

درگیر می شوند.
جعفری حل مشــکالت شــهری را در گــرو فعالیت های 
شهرداری دانست و تاکید کرد: خیلی از مشکالت موجود 
در شهر، به کارهایی برمی گردد که شهرداری ها باید انجام 
دهند. اگر هر شخص و هر ارگانی وظایف خود را به خوبی 
انجام دهد، ســالمت روانی و جســمانی مردم نیز تامین 
می شــود که بخش زیادی از این موضوع، به کار شهرداری 

برمی گردد.
رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر اصفهان، 
با اشاره به بیکاری جوانان جامعه خاطرنشان کرد: بسیاری 
در خانه هایشان افراد بیکار دارند که پولی هم برای زندگی 
ندارند. ایجاد فضای کار یکی از وظایف شــهرداری است. 
شهرداری مسئول ایجاد کار نیســت؛ اما باید فضای کار را 

ایجاد کند تا کارآفرینان بتوانند به راحتی فعالیت کنند.
وی با بیــان اینکه روان ســالم به فکر ســالم برمی گردد، 
عنــوان کرد: فکــر ســالم در جوامعــی وجــود دارد که 
معنویت وجود دارد. یکــی از کارهایی که شــهرداری ها 
باید انجــام دهند باال بــردن اعتقــادات و فرهنگ مردم 
اســت. اگر بخواهیم جامعه ای داشته باشــیم که از لحاظ 
 ســالمتی حرفی برای گفتن داشــته باشــد باید معنویت 

آن تقویت شود.
جعفری در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم بین دینداری 
و وضعیت اقتصــادی، گفــت: معنویت با اقتصــاد رابطه 
مســتقیمی دارد و اگر وضع اقتصادی مردم بد باشــد بر 
معنویت مردم اثر می گذارد که احادیث زیادی هم در این 
زمینه وجود دارد. به عنوان یکی از متولیان شهرداری عرض 
می کنم که باید سالمت جســمانی، روانی و معنوی جامعه 

تامین شود تا بتوانیم در جامعه ای سالم زندگی کنیم.

   رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر اصفهان، در همایش پدافند غیرعامل سازمان قطار 
شهری اصفهان اظهار کرد: اولین سوالی که مطرح می شود این است که رابطه بین حضور پزشک و عضویت 
در شورای شهر چیست. ازنظر سازمان بهداشت جهانی، شخصی سالم است که از سالمت کامل جسمانی، 
روانی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده و شهری سالم است که تمام این ویژگی ها را داشته باشد.

عضو شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

جدال اصفهانی ها با سرطان ریه

چهره

شهردار اصفهان به همراه تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان، از دو پروژه بزرگ رینگ چهارم ترافیکی شــهر اصفهان و 

میدان امام علی)ع( و پروژه های جانبی آن بازدید کردند.
در این بازدید بر رفع موانع موجود در اجرای پروژه ها تاکید شــد و 

تسریع در روند اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
قدرت ا... نوروزی در حاشــیه بازدید از پروژه های عمرانی، با بیان 
اینکه رینگ چهارم ترافیکی شهر در اولویت برنامه های شهرداری 
قرار دارد، اظهارکرد: این حلقه ترافیکی می تواند کمک بسیار بزرگی 

به ترافیک شهر اصفهان کند و شــمال اصفهان را از وضعیتی که 
گریبان گیر آن شده است، رهایی بخشــد. وی با بیان اینکه رینگ 
چهارم ترافیکی طرح بسیار عظیمی است، تصریح کرد: در صورت 
اجرای این طرح، زمینه های الزم برای حل ترافیک اصفهان فراهم 
می شود و این شــهر از وجود کامیون های بزرگی که از این نقطه 
عبور می کنند، نجات پیدا می کند. شــهردار اصفهان در ادامه با 
اشــاره به بازدید خود از میدان امام علی )ع(، افزود: این میدان در 
سال های گذشته در کمیسیون ماده پنج، تصویب و پس از چندین 

سال عملیات اجرایی آن آغاز شده که به دلیل پیچیدگی های کار و 
آزادسازی های مختلف، هنوز اجرای آن به طور کامل به پایان نرسیده 
است.وی با بیان اینکه بخش های زیادی از فاز دوم این طرح اجرا و 
بهره برداریی شده است، اضافه کرد: فاز سوم این طرح باقی مانده و 
قسمت هایی نیز که بهره برداری شده، همچنان به دالیل مختلف 
رونق الزم را پیدا نکرده است. نوروزی اجرای این طرح بزرگ را یکی 
از بهترین اقدامات در دست اجرا برای شهر اصفهان دانست وعنوان 
کرد: احیای میدان امام علی )ع( و پروژه های پیرامون آن با وجود دارا 
بودن بیش از 70 مکان تاریخی، فرهنگی، میراث کهن، خانه های 
قدیمی و منطقه ای، سرشار از گنجینه های قدیمی است که بیانگر 
بخش بزرگی از تاریخ طوالنی کشور و حکومت های پیشین است و 

می تواند به محلی بسیار مناسب برای جذب گردشگر تبدیل شود.

در بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از دو پروژه بزرگ مطرح شد:

میدان امام علی)ع(؛ محلی مناسب برای جذب گردشگر

مدیرکل پدافند غیر عامل اســتان   در گفــت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری 
پلیــس، ضمن تاکید بــر نقش پلیــس در برقــراری امنیت داخــل مرزهای 
کشــور اظهار کرد: ســازمان پدافند غیرعامل بــا تدبیر مقــام معظم رهبری 
 و به منظــور دفاع همــه جانبــه در برابــر تهدیدهــای غیرنظامی کشــور

 ایجاد شده است.
محمد صفدریان با اشــاره به صحبت هــای مقام معظم رهبــری در رابطه با 
اصل بودن پدافند غیرعامل در کشــور اذعان کرد: این ســازمان با شناســایی 
تهدیدات همه دستگاه ها و نقاط ضعف آنها در برابر این تهدیدات، پرتکل هایی 
 تعریف و به آنها ابالغ کرده است و همه ســازمان ها و نهادها موظف به رفع این 

تهدیدات شدند.
مدیــرکل پدافنــد غیرعامل اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: نیروی 
انتظامی نیز بــا توجه بــه وظیفه تامین امنیــت داخل کشــور، نقش مهمی 
در اجــرای پدافند غیرعامــل داشــته و تا کنــون همکاری های مناســبی 
 بیــن ســازمان پدافنــد غیرعامــل و فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان

 صورت گرفته است.
صفدریان متذکر شــد: در این بین، ســازمان پدافند غیرعامل با هشــدار به 

 دســتگاه ها و هماهنگ کردن آنها در برابر تهدیدات احتمالی، به کمک نیروی
 انتظامی آمده است.

وی اذعان کرد: برای مثال اگر سازمانی خود را در برابر تهدیدات سایبری ایمن 
سازد، فرصت شیطنت دشمن به منظور ایجاد اختالل در خدمت رسانی به مردم 

و ایجاد نارضایتی اجتماعی ایجاد نمی شود و به همین سادگی می توان از تعداد 
ماموریت های پلیس کاست و تمرکز این نهاد را بر انجام امور انتظامی و مبارزه 

با جرایم افزایش داد.
مدیــرکل پدافند غیرعامل اســتان در ادامه افــزود: از این قبیــل موضوعات 
در بحــث پدافنــد غیرعامــل بســیار اســت و بر همیــن اســاس، پلیس 
اســتان همیشــه به عنوان پای ثابت پدافنــد غیرعامل حضور داشــته و در 
 پرتکل هــای ابالغی در موضوعــات مختلف، وظایف تعریف شــده را به خوبي

 انجام داده است.
صفدریان ادامه داد: نماینده پلیس استان در تمامی جلسات تدوین این پرتکل ها 
حضور داشته و تالش شده است که اگر وظایفی به این سازمان محول می کنیم، 

همه با هماهنگی و مشورت نیروی انتظامی باشد.
مدیرکل پدافنــد غیرعامل اســتان اصفهــان در خاتمه تاکید کــرد: پدافند 
غیرعامل موضوع بســیار مهمی اســت و بنا بر گفته مقام معظــم رهبری به 
عنوان یک اصل باید در نظر گرفته شــود. از همین رو همــه ادارات و ارگان ها 
 ازجمله نیروی انتظامی باید اصول آن را در سازمان خود رعایت کنند تا کشور

 تهدیدات در امان بماند.

مدیرکل پدافند غیر عامل استان :

نیروي انتظامي نقش مهمي در اجراي پدافند غیر عامل دارد 

مشاور عالی شهردار اصفهان:

خط یک متروی اصفهان، تنها 
20درصد نیاز شهری را تامین می کند

ری  جواد شعرباف، مشاور عالی شهردار اصفهان با ابراز  ا میدو ا
درخصــوص تکمیل خــط 1 متروی 

اصفهان تا پایان سال جاری، اظهار 
کرد: خط 1 متروی اصفهان تنها 
20 درصد نیاز شــهری را تامین 
می کند، با وضعیــت اقتصادی 
موجود  نمی توانیم زمان دقیقی 

را برای بهره برداری از خطوط مترو 
مشخص کنیم.

 متالشی شدن شبکه بزرگ
جعل ویزا در اصفهان

وزارت اطالعات، شبکه بزرگ جعل ویزا را در اصفهان و قم متالشی 
کرد.

سربازان گمنام امام زمان )عج(، با رصد گسترده اطالعاتی و اقدامات 
عملیاتی، 8 نفر از اعضا و سرشبکه این باند را شناسایی و در شهرهای 
اصفهان، نجف آباد و قم دستگیر کردند. از این باند دستگاه های چاپ 
پیشــرفته و 150 هزار ویزای جعلی آماده توزیع کشف و ضبط شده 
است. وزارت اطالعات چند روز پیش نیز شبکه تولید و توزیع ویزای 

جعلی را با 250 هزار ویزا منهدم کرد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان:

صحبت های مطهری در دانشگاه اصفهان 
خالف وظایف نمایندگان نبوده است

ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان گفت: شــکایتی از 
دادستانی اصفهان و سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان از آقای مطهری 
درباره یکی از سخنرانی هایش بررسی شد که این هیئت صحبت های 

این نماینده را خالف شئون نمایندگی تشخیص نداد.
محمدجــواد جمالی در گفت وگو با ایســنا در توضیح جلســه روز 
گذشــته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان، دیروز از آقای مطهری نماینده تهران برای توضیح 
درباره شکایت دادستان اصفهان و سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان 
درخصوص یکی از سخنرانی های ایشان در دانشگاه اصفهان دعوت 

کرد.
وی افزود: شاکیان معتقد بودند صحبت های آقای مطهری در جهت 
تحریک و تشویش افکار عمومی بوده اســت. آقای مطهری در این 
جلســه توضیحات خود را به اعضای دولت ارائه کردند که براساس 
توضیحات ارائه شده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این نتیجه 
رســید که صحبت های ایشان در دانشــگاه اصفهان خالف وظایف 

نمایندگان و خالف شئون نمایندگی نبوده است.

دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد:

 هشت سال عقبگرد اصفهان 
در یک دوره چهار ساله

دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: متاسفانه در گذشته عدم 
توزیع متوازن امکانات و بودجه استان بین همه شهرستان ها و نگاه 
یک جانبه استاندار به شهرستان اصفهان، باعث افزایش مهاجرت ها 
به مرکز استان شد؛ در حالی که اســتاندار جدید بر ضرورت توسعه 
متوازن تاکید دارد.  ســمیه محمودی اذعان کرد: متاسفانه پیش از 
این تنها وزیرانی که به استان سفر می کردند را به مناطق آباد اصفهان 
می بردند و این مســئله باعث شــد تا اصفهان به عنوان یک استان 
برخوردار شناخته شود. در 4 سال گذشته استان اصفهان 8 سال به 
عقب برگشت در حالی که می شد با اتخاذ رویه ای بهتر مشکالت آن را 

به کابینه یازدهم معرفی کرد.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان:

تنها ۵ درصد قراردادهای کارگری 
اصفهان باالی یکسال است

رییس کانون هماهنگی شورای اســالمی کار استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر بیــش از ۹5 درصــد قراردادهــای کارگری موقت 
هستند و از این تعداد کمتر از 5 درصد قراردادها باالی یکسال است. 
احمدرضا معینی با بیان اینکه قرارداد موقت در همه کشورهای دنیا 
وجود دارد، اما نه به این گســتردگی که در ایران رایج اســت، اظهار 
داشــت: قراردادهای یک ساله، شــش ماهه، یک ماهه و کمتر از آن، 
جامعه کارگری را به لحاظ عدم امنیت شغلی آزار می دهد. وی یکی 
از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت 
کارگران بیان کرد و افزود: با دستمزد های فعلی خرید اقالم مصرفی 
سبد معیشت خانوارهای کارگری امکان پذیر نیست. رییس کانون 
هماهنگی شورای اسالمی کار اســتان اصفهان با بیان اینکه حقوق 
کم کارگران سبب کاهش بهره وری نیروی کار شده است، تاکید کرد: 
درحال حاضر نیروهای کار بهره وری الزم را برای کارفرمایان ندارند، 
چون فقط جسم آنها در محل کارشان بوده و فکر و روحشان در پی 

شغل دوم برای تامین معیشت خانواده شان است

آن سوی خبر

هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت در اصفهان

م
نی

س
       ت
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امام علی  علیه السالم :
حاضر جواب ترين مردم كسی است كه خشمگین نشود.
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وقتی همسرتان در هم 
شکسته است چه باید بکنید؟

شاید برای مردها ســخت باشد که بدانند وقتی 
همسر شان در هم شکسته است چه باید بکنند. 
می دانم که گاهی پیدا کردن جمالت درســت 
دشوار است؛ از این رو برای اینکه به شما کمک 
کنم، از زنان سراسر دنیا خواستم درمورد اینکه 
چطور شوهرانشان می توانند در زمان  سختی و 
استرس به کمکشان بیایند، تصورشان را بگویند. 

امیدوارم این ایده ها برای شما هم مفید باشد.
۱. از مسئولیت های او آگاه باشید

چه همسرتان سر کار برود و چه خانه دار باشد، 
آیا می دانید که روزش را چطور سپری می کند؟ 
اگر نمی دانید از او بپرسید. برنامه کاری روزانه او 
مطمئنا پر از انبوه کارهایی فرای زمان و انرژی 
اوست. حواســتان به نیازهای او باشد و قدردان 

ازخودگذشتگی هایش باشید.
۲. قبل از عصبانی شدن، خودتان را وارد 

جریان کنید
بهترین زمان برای کمک کردن به همســرتان 
همین االن اســت. نباید منتظر بنشــینید که 
ناامید و ســرخورده و درهم شکســته شود تا به 

دادش برسید.
۳. شرکت کننده ای فعال باشید

همان گونه که برای بچه دار شــدن بــه دو نفر 
نیاز اســت، برای خوب بودن یک ازدواج هم به 
مشــارکت هر دو نفر نیاز اســت. اداره خانه نیز 
دو نفر می خواهد. ســعی کنید در هر مرحله از 
زندگی خانواده ای فعال باشید. کار کردن سخت 
است ولی وضعیت کاری تان نباید مانع شود که از 
بار مسئولیت های درون منزل شانه خالی کنید.

۴.سعی نکنید مشکالتش را حل کنید
فقط گوش کنید؛ این تنها کاری اســت که الزم 
است انجام دهید. و اگر بخواهد راه حلی برایش 
پیدا کنید، مطمئن باشید خودش به شما خواهد 

گفت.
۵. در آغوشش بگیرید

بچه ها را به کاری سرگرم کنید و بعد همسرتان 
را در آغوش بگیرید و به او بگویید که چه اندازه 

دوستش دارید. 
او را محکم در آغــوش بگیرید و اجازه دهید اگر 

خواست، در آغوشتان گریه کند.
۶. بگذارید تا زمانی که می خواهد برایتان 

حرف بزند
گاهی اوقات بهترین راه برای انگیزه یافتن دوباره 
یک زن این است که همه افکارش را بیرون بریزد. 
بگذارید همسرتان درمورد احساسات و مشکالت 
خود با شما حرف بزند. با او همدلی کنید. خوب 
به حرف هایش گوش دهید، از او سوال بپرسید و 

کامال فعاالنه با او گفت وگو کنید.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

 اعتراض محمد بن منکدر : محمد بن منکدر گوید امام باقر)ع(  را 
مالقات کردم و خواســتم او را پندو موعظه کنم که او مرا موعظت کرد. 
گفتند: به چه چیز تو را موعظت کرد؟ گفت: در ساعتی از روز که هوا گرم 
بود به اطراف مدینه بیرون رفتم و امام باقر)ع(  را که کمی فربه بود مالقات 
کردم.  او بردوش دو غالم سیاه خود تکیه کرده بود و می آمد. با خود گفتم 
بزرگی از بزرگان قریش در این ساعت گرم در طلب دنیا بیرون آمده، خوب 
است او را موعظه کنم.پس سالم کردم؛ و امام )ع( نفس زنان و عرق ریزان 
جواب سالم مرا داد. گفتم: خدا کارت را اصالح کند، خوب است بزرگی از 
بزرگان قریش با چنین حالتی در طلب دنیا باشد؟! اگر مرگ بیاید و تو بر 
این حال باشی کارت مشکل است. امام)ع( دست از دوش غالمان برداشت 
و تکیه کرد و فرمود: » به خدا قســم اگر مرگ دراین حــال مرا دریابد، 
درطاعتی از طاعات خدا بوده ام که خود را از حاجت به تو و مردم بازداشته ام 
؛ وقتی از آمدن مرگ ترسانم که مرا درحالی فرا گیرد که معصیتی از معاصی 
الهی را مشغول بوده باشم. محمد بن منکدر گوید: گفتم: خدا ترا رحمت 

کند؛ می خواستم ترا موعظه نمایم، تو مرا موعظه نافع فرمودی.
 ابوعلی سینا: آورده اند که شیخ الرییس ابو علی سینا روزی با کوکبه 
و وزرات می گذشت، کناسی را دیده که به کار متعفن خویش مشغول است 
و این شعر به آواز بلند می خواند: گرامی داشتم ای نفس از آنت،                         که 
آسان بگذرد  بر دل جهانت. ابو علی سینا تبسمی نمود و به او فرمود: حقا 
خوب نفس خود را گرامی داشته ای که به چنین شغل پست )درآوردن 
خاک ونجاسات ازچاه ( مبتال هستی. کناس از کار دست کشید و رو به ابو 
علی سینا کرد و گفت: نان از شغل خسیس ) کار پست ( می خورم تا بار 

منت شیخ الرییس نکشم.
مناعت طبع عبدا... بن مســعود: عبدا... بن مسعود از اصحاب 
نزدیک پیامبر)ص( بود و در مکتب آن حضرت شخصی غیور و وارسته به 
بار آمد. در زمان خالفت عثمان او بیمار و بستری شد و در همان بیماری از 
دنیا رفت. خلیفه به عیادت او رفت، دید اندو هگین است. پرسید از چه 
چیزی ناراحتی؟ گفت: از گناهانم . خلیفه گفت: چه میل داری تا بر آورم؟ 
گفت: مشتاق رحمت خدا هستم. ســوال کرد: اگر موافق باشی طبیبی  
بیاورم. گفت: طبیب، بیمارم کرده است.  سوال کرد: اگر مایل باشی دستور 
دهم عطایی از بیت المال برایت بیاورند. گفت: آن روز که نیازمند بودم، 
چیزی به من ندادی، امروز که بی نیاز هستم می خواهی چیزی به من 
بدهی؟! خلیفه گفت: این عطا و بخشش برای دخترانت باشد. گفت: آنها نیز 
نیازی ندارند، چرا که من به آنها سفارش کرده ام سوره واقعه را هر شب 
بخوانند، زیرا از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: کسی که سوره واقعه را 

هر شب بخواند هرگز دچار فقر نمی شود.

باغ 
کاغذی

کتاب راه زندگی از مجموعه گفت وگوی باورها، نوشــته               
دکتر سیدحمید حسینی مشتمل بر 144 صفحه از سوی 

انتشارات بهار دل ها چاپ شد.
همه انســان ها در طــول تاریــخ زندگی خــود در برابر 
پرسش های بی شماری قرار می گیرند. حس کنجکاوی و 
حقیقت جویی در وجود تک تک افراد، آنها را وادار می کند 
تا برای رسیدن به پاسخ پرسش های خود حرکت و تالش 
کنند. اما در طول تاریخ همیشه پرسش هایی مهم و بنیادی 
برای بشر مطرح بوده که بیش از امور عادی و روزمره ذهن 

او را به خود مشغول ساخته است؛ پرسش هایی که از دوران 
کودکی برای افراد مطرح می شــود و در دوران جوانی به 
اوج خود می رســد و تا پایان زندگی ذهن آنها را به خود 

مشغول می سازد. 
محتوای این مجموعه گزیده ای از یادداشــت ها ، گفت 
وگوها و مناظره های اعتقادی اســت که براســاس نیاز و 
مراجعات واقعــی جوانان در فضای مجازی ارائه شــده و 
 باتوجه به کاربردی بــودن مطالب، در این قالب نیز عرضه 

می گردد.

راه زندگی  بی نیازی

هیجان انگیزترین آسانسورهای دنیا)3(

دانستنی ها

چرا گذشته شیرین تر از آینده است
 خاطرات دوران گذشــته زندگی انسان مانند 
آهنگ ها و سرودهای کهن، همیشه شیرین تر 
از امیدهای آینده بوده اســت؛ زیرا انســان در 
گذشته تصویر خود را می بیند و در آینده شبح 

و نیستی را.

 »شوهر آهو خانم«
 علی محمد افغانی

حرف حساب
آسانسور برج ایفل در پاریس، فرانسه 

نمی توان این برج مشهور را فراموش کرد. سه آسانسور 
در ستون های شمال، شرق و غرب آن قرار دارد، اما برای 
صعود به باال باید آسانسور ها را در طبقه دوم عوض کنید. 
همچنیــن می توانید از پله با منظــره ای منحصربه فرد 

استفاده کنید.
آسانسور لوور در پاریس، فرانسه

هنگام ســفر به پاریس باید حتما از هرم مشهور معمار 
»آی. ام. پی« در لوور دیدن کنید. یک گزینه دسترسی 
عالی در داخل برای راحتی شما وجود دارد. این آسانسور 
به طور هوشــمندانه ای با پله هــای مارپیچی ترکیب 

می شود.
آسانسور السردا در سالوادور، برزیل

با این آسانســور تنها در ۲۰ ثانیــه می توانید از بخش 
قدیمی شهر ســالوادور به بخش جدید آن برسید. این 
آسانسور شاهکار آرت دکو و مشهورترین نشانه شهری 

سالوادور است.

آسانسور سانتا ژوستا در لیسبون، پرتغال
شما این اثر فوالدی و قوس های نئوگوتیک این آسانسور 
را حین تماشای مناظر اطراف تحسین خواهید کرد. این 
آسانسور خوش ســاخت و زیبا، برای انتقال مسافران از 
منطقه »بایشــا« به باالی ویرانه های کلیسای »کارمو« 

است.
آسانسور موزه مرسدس بنز در اشتوتگارت، 

آلمان
اگر تصمیم دارید از موزه مرســدس بنــز دیدن کنید 
مطمئن شــوید که زمــان زیــادی را بــرای آن کنار 
گذاشته اید. بســیاری از بازدیدکنندگان می گویند که 
تمام روز را در آنجا گذرانده اند. برای شروع با آسانسور تا 

طبقه هشتم رفته و از آنجا راه بروید.
برج آسمان در اوکلند، نیوزیلند

تنهــا در ۴۰ ثانیــه می توانید به رصدخانــه اوکلند در 
نیوزیلند برســید؛ جایی که ۱۸۵.۵ متــر ارتفاع دارد و 

منظره ۳۶۰ درجه از شهر را می توانید تماشا کنید.
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