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سرانجام مسئوالنی از دو استان همسایه که از قضا طی سالیان دراز با یکدیگر  
روابطی حسنه داشته اند، تصمیم گرفتند پشت یک میز نشسته و در مقابل 
خبرنگارانی از دو استان، مناظره برگزار کنند. نماینده اصفهان ، »حیدرعلی عابدی« بود که 
مدت هاست به عنوان تنها نماینده ای مطرح شده که بیشترین مصاحبه و دغدغه را در ارتباط 
با اجرای طرح های آبی استان و حقابه داشته است و نماینده چهارمحالی ها حجت االسالم 
جعفری، رییس کمیته صیانت از آب چهار محال و بختیاری بود تا در دانشگاه شهرکرد به بحث 
درخصوص حقابه و زاینده رود بپردازند. حجت االسالم جعفری در ابتدای این مناظره تاکید 
کرد که کسی نمی تواند بین دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری جدایی ایجاد کند و 
گفت که »مردم این دو استان با هم دوست و برادر هستند. مشکلی بین مردمان این دو استان 
وجود ندارد؛ بلکه مشکالت میان مسئوالن و مدیران است. انتظار می رود مردم اصفهان نیز  

ظلم را برنتابند و سکوت نکنند.«
در ادامه، گزیده ای از سخنان عابدی و جعفری در این مناظره را می خوانید: 

نماینده اصفهان: 
هر جا حقابه باشد کسی نمی تواند دستور دیگری دهد

    دوستانم در اصفهان مرا ترساندند که به این مناظره نیایم، چرا که واکنش های سیاسی 
ایجاد می شود و به اسم یک جریان خاص تمام خواهد شد؛ اما نه من تصمیم گیرنده هستم، نه 
آقای جعفری. تنها برای مطالبه گری آب، تفهیم مشکالت دو استان و پیگیری این مشکالت 
از مسئوالن اجرایی، به این مناظره آمده ام؛ زیرا عده ای به دنبال اتصال موضوعات به مسائل 

امنیتی و سیاسی و در نهایت شانه خالی کردن از بار مسئولیت هستند.
   قطعا زاینده رود جاری خواهد شد و برای این موضوع راهکارهایی وجود دارد. راهکار اول 
ساماندهی رودخانه زاینده رود اســت؛ رودخانه در حال حاضر بی در و پیکر است و به جای 
ساماندهی، بیشتر به اتهام زنی پرداخته ایم. 120 روستای اصفهان در حال تبدیل شدن به 
ویرانه و کویر هستند و ســاکنان آنها به اصفهان مهاجرت می کنند. مشکالت تا حدودی با 

ساماندهی رودخانه رفع خواهد شد.
  از تاالب گاوخونی تا کوهرنگ باید ساماندهی شود و هر لوله ای که آب از رودخانه برداشت 
می کند، چه در اصفهان و چه در چهارمحال و بختیاری، باید دارای شناسه، تابلو و کنتور باشد. 
در حال حاضر از هیچ لوله ای با حساب و کتاب آب برداشت نمی شود و  حدود 700 لوله هم در 

اصفهان و چهارمحال وجود دارد که آب از رودخانه برداشت می کند.
   تصمیم گیرنده در مورد آب، سازمان های آب نیستند، وزارت نیرو نیز چون امتحانش را بد 

پس داده، حق تصمیم گیری ندارد. آن که تصمیم می گیرد، شورای عالی آب است.
  بعضی از جلسات شورای عالی آب، مختص موضوع خاصی است و دهمین و سیزدهمین 
جلسه، مختص آب زاینده رود بوده است. در جلســه دهم تصمیم گرفته شد که بارگذاری 
جدید روی زاینده رود صورت نگیرد. در جلسه سیزدهم نیز منابع مصارف مشخص شد. منابع 
کشاورزان حقابه دار و محیط زیست، از تونل یک و رودخانه طبیعی است. آب شرب و قسمتی 
از صنعت، از تونل دوم، سوم و چشمه لنگان و بهشت آباد باید تامین شود؛ اما حاال این مصارف 

بدون تناسب اختصاص یافته است.
   مهاجران وارد اصفهان شدند؛ اما سهمیه آبشــان را که با خود نیاورده اند و باید فکری به 

حال این افراد شود.
   هر طرحی که بخواهد بدون مجوز از رودخانه برداشت کند، غیرقانونی است.

   بحث ما یک چیز است و آن هم حقابه. به هر روستاهای استان اصفهان می روم، مردم و 
کشاورزان می گویند حقابه من چه شد؟ انتظار داریم بر اساس فتوای مراجع، احادیث و آیات 
قرآن، حقابه ها به رسمیت شناخته شود. هر جا بحث حقابه در میان باشد، نه وزیر نیرو و نه هیچ 

کس دیگری نمی تواند دستور دیگری بدهد.
   از وزارت نیرو سوال کردیم چگونه از حقابه کشاورزان اصفهان در حال حراست هستید؟ 
وزارت نیرو آورده مشخصی دارد و از طرف دیگر آورده کشاورزان، تونل اول و رودخانه طبیعی 
است. آورده وزارت نیرو از تونل دوم و چشمه لنگان در بهترین حالت  354 میلیون مترمکعب 
می شود و وزارت نیرو حق دارد این میزان را به هر جا دوست دارد بدهد. مجوزهای برداشتی 
که وزارت نیرو تاکنون به هر جا داده، سرجای خود باقی بماند، اما بیش از این نمی تواند مجوز 

صادر کند.
   تا زمانی که منبع آب گالب مشخص نشود با آن مخالف هستیم. هر طرحی که منبع آب آن 

نامشخص باشد از نظر من و قانون مردود است.
  هر نوع برداشتی که به کشاورزی اصفهان و چهارمحال و بختیاری تعرض کند محکوم است. 
حاال شما بگویید منبع بن-بروجن کجاست؟ از کدام بچه صغیر اصفهانی و کشاورز قرار است 
این آب گرفته شود؟ حقابه کشاورزان کجاست؟ چگونه باید محقق شود؟ برای گالب و بن 
-بروجن و هر طرح دیگری، ابتدا باید منبع آب مشخص شود و اگر غیر از این باشد، ظلم در 

حق کشاورزان است.
   درخصوص بهشت آباد تبلیغات منفی زیادی صورت گرفته است، در حالی که سیالب ها 
وارد این تونل می شد. اما با حرف های زیست محیطی اعالم شد که بهشت آباد درست نیست، 
زاینده رود محدود است و یک پرسش مطرح است که برای مصارف چهار محال چه پیش بینی 
صورت گرفته است؟ برای 10 سال آینده آیا منابعی برای این استان به منظور تخصیص آب 

وجود خواهد داشت؟
  حدود یک سوم از کارکنان فوالد مبارکه از استان چهارمحال و بختیاری هستند. کل فوالد 
مبارکه 24 میلیون مترمکعب آب مصرف می کند. طرح سوده جان، بیشتر از این کارخانه، آب 

مصرف می کند. حاال بیایید حساب کنید که این طرح چقدر بازدهی دارد؟
  نباید به تونل گالب گفته شود »گالب جهنمی«؛ مردم می خواهند از آب آن مصرف کنند. 

همان طور که بن-بروجن توجیه می شود، گالب هم توجیه شده است.

رییس کمیته صیانت از آب چهار محال و بختیاری:
تونل گالب مجوز ندارد

   برای همیشه طالب جاری شدن زاینده رود هستید و این حرف بسیار خوبی است. در استان 
چهارمحال و بختیاری یک طرح غیر مصوب در استان وجود ندارد و اگر شما برداشت از رودخانه 
را یک کار بی حساب و طرح غیر تخصصی می دانید، موارد تخلف را ذکر کنید. اما من موارد 

برداشت های غیرمجاز از استان اصفهان را برایتان لیست می کنم.
  می گویید وزارت نیرو را قبول نداریم؛ من تعجب می کنم. مر قانون اساسی است. شورای 
عالی آب کجای قانون قرار دارد؟ آنچه را که قانون اساسی و مجلس گفته را قبول ندارید، حال 
اگر شورای عالی آب فرضا قانونی است، پس در این شورا، وزیر کشاورزی، نیرو و صنایع نیز 

حضور دارند.
   همین شورای عالی آب، در جلسه دهم اعالم می کند تونل گالب غیرقانونی است، اما در 
جلسه سیزدهم نظرشان را تغییر می دهند. چرا قانون را دور می زنیم؟ چرا شورای عالی آب 

اینقدر متشتت است؟
   بیش از 200 میلیارد تومان از بیت المال برای تونل گالب هزینه شــده است. به عنوان 

قانون گذار، این افراد را که تخلف کرده اند به دادگاه معرفی می کنید؟
   شما در استان اصفهان از طرح گالب قرار است به 14 شهرستان آب بدهید؛ در حالی که 

گالب ظالمانه ایجاد شده است.
   آقای عابدی، وزارت نیرو و شورای عالی آب را قبول ندارد، پس چه کسی باید آب را تخصیص 
دهد؟ کشاورزان بگویند؟ این که هرج و مرج است. سوالم اینجاست که صنعت حقابه داشته؟ 
آن هم زمانی که برای چهارمحال حقابه ای در نظر گرفته نشده. برداشت ها و تخصیص ها 237 

میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده؛ اما حقابه ای وجود ندارد. حقابه چهارمحال کجاست؟
   منبع بن-بروجــن همین 237 میلیون مترمکعب آب اســت. چــرا وزارت نیرو کنتور 
نمی گذارد؟ منبع تونل گالب 2 که ایجاد و تمام شده، کجاســت؟ منبع ذوب آهن و فوالد 
کجاست؟ تا عمق کویر در اصفهان آب انتقال یافته است، فضای سبز زیادی در شهر اصفهان 

آبیاری می شود؛ اینها را جواب بدهید.
  در مصوبه شورای عالی آب گفته شده 237 میلیون متر مکعب سهم استان چهارمحال 
است. اگر وزارت نیرو و کارشناســان را قبول داریم که باید بپذیریم. طرح بن-بروجن تمام 

تخصیصات و مجوزات را دارد.
  گالب یک سطر مجوز ندارد. اگر غیرمجاز است باید با آن برخورد شود و این تونل جهنمی 
باید بسته شود. کارخانه فوالد نیز باید در کنار خلیج فارس باشد، اما می بینیم که فوالد درحال 

توسعه است.
   15هزار چاه غیر مجاز باید در اصفهان بسته شود، برنج کاری باید تغییر کند، فضای سبزی 
که ایجاد شده و تا باالی کوه صفه درخت کاشته شده، باید تغییر کند؛ مشکل در سوء مدیریت 

است.

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

آگهی مزایده  
شهرداری درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/840/ش مورخ 1396/9/7 
شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری کیوسک واقع در میدان امام خمینی)ره( 
درچه، جنب ایستگاه اتوبوس شهری مطبوعات بصورت اجاره بهاء به مبلغ پایه 
6/500/000 ریال ماهیانه واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت 
دریافت اسناد مزایده تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 96/10/2 به شهرداری 

درچه مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراســت: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

96/10/2 میباشد.
زمان برگزاری کمیسیون: ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

آگهی مزایده

شهرداری زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 386 مورخ 
96/7/25 شورای اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادی از نهال های چنار و بید مجنون ریشه ای تولیدی و مازاد 
بر نیاز نهالستان فضای سبز شهرداری از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت 
اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشارتا پایان 
وقت اداری مورخ 96/9/27 به شــهرداری زرین شهر مراجعه 

نمایند.

نوبت اول

نوبت اول
در حاشیه نشست خبری نماینده اصفهان و رییس کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری؛

مناظره آبی

شورای شهری ها خواستار روشن شدن دقیق میزان بدهی ها شدند؛

شهرداری شفاف سازی کند
11

دستمال مخدر در اصفهان مشاهده نشده است
سردار معصوم بیگی در نشست خبری با خبرنگاران خبر داد:

8

 مدیرعامل شرکت ذوب آهن می گوید 
نتایج ذوب آهن رضایت بخش نیست؛

10

مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج( در استان اصفهان:
  استان اصفهان میزبان برگزاری 

11مسابقات ورزشی خواهران بسیج از 27 استان کشور است

پایان ماموریت هالل احمر اصفهان در مناطق زلزله زده کرمانشاه
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

8
رییس سازمان هواشناسی:

8
 اصفهان 91 درصد کمبود 

بارندگی دارد

»شهر گردشگر«، عنوان 
جدید اصفهان خواهد شد

11

 آغاز طرح مقابله با بیابان زایی 
و ریزگردها در شرق اصفهان

3

خداحافظی با ژنرال؟

 ضرورت تخصیص بودجه
به پروژه متروی اصفهان

11

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛

در حاشیه نشست خبری نماینده اصفهان و رییس کمیته صیانت 
از آب چهارمحال و بختیاری؛

مناظره آبـــی
سرانجام مسئوالنی از دو استان همســایه که از قضا طی سالیان دراز با 
یکدیگر روابطی حسنه داشته اند، تصمیم گرفتند پشت یک میز نشسته و 
در مقابل خبرنگارانی از دو استان، مناظره برگزار کنند. نماینده اصفهان ، »حیدرعلی عابدی« 
بود که مدت هاست به عنوان تنها نماینده ای مطرح شده که بیشترین مصاحبه و دغدغه را 

در ارتباط با اجرای طرح های آبی استان و حقابه داشته...

صفحه 1
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دی ماه 93 ،پاریس شــاهد حمالت تروریســتی بود و نشــریه »شارلی 
ابدو« به خاطر انتشار تصاویری موهن از پیامبر اسالم )ص( هدف حمله 
تروریستی قرار گرفت. حمله به شارلی ابدو، موجی از تفکرات ضد اسالمی 
و اسالم هراســی را در غرب به خصوص در اروپا ایجاد کرد.تنها دو هفته 
بعد از این اتفاق تروریســتی، رهبر انقالب در نامه ای خطاب به »جوانان 
اروپا و آمریکای شــمالی«، ارائه  تصویری ترســناک از دین مبین اسالم 
را »سیاه نمایی گسترده« علیه اسالم نامیده و از جوانان غربی خواستند 

»شناخت مستقیم و بی واسطه از اسالم به دست بیاورند.«
کمتر از یک سال بعد یعنی در هشتم آذر سال 94 زمانی که فرانسه بار دیگر 
شاهد حادثه  تروریستی بود، مقام معظم رهبری  دومین نامه خود خطاب 
به جوانان اروپا و آمریکایی را با عنوان »امروز تروریســم نگرانی مشترک 
ماست« منتشــر کردند و در نخســتین جمله  نامه  خود به جوانان غربی 
نوشتند: »حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر مرا به 

گفت وگو با شما جوانان برانگیخت.« 

انتشار دو نامه رهبری  به جوانان در اروپا و آمریکای شمالی یکی از مهم ترین 
رخدادهای چند ســال اخیر بود؛ گرچه با تالش رســانه های غربی برای 
بایکوت خبری آن همراه شد، اما این دو نامه بازتاب های مختلفی در بین 
چهره های دانشگاهی کشورهای غربی به دنبال داشت. عضو پارلمان بریتانیا 
از بردفورد غربی و مجری برنامه»The Real Deal« شبکه پرس تی وی 
گفته بود: موضوعاتی که در آن نامه به کار رفته، به درستی انتخاب شده 
بود و اگر مردم بیشتری در غرب می توانستند آن را مطالعه کنند مطمئنا 
از هوشمندی و ذکاوت واژه های به کار رفته شده در آن، تحت تاثیر قرار 
می گرفتند. کارشناســان بین المللی، اساتید دانشگاه ها و شخصیت های 
سیاســی و فرهنگی جهان درباره دونامه مقام معظم رهبری اظهار نظر 
کردند. این افراد از شخصیت هایی از جمله رهبران ضدجنگ و صلح طلب 
آمریکا،عضو ارشد مرکز اقدام بین المللی،  مشاور بشار اسد، عضو شورای 
نویسندگان االهرام مصر، رییس مرکز پژوهش های ژرف لبنان، تحلیلگران 
آمریکایی بوده اند که چندین نظر از این افراد را در واکنش به این نامه ها 

می خوانیم.
»فیل ویالیتو« از رهبران ضدجنگ و صلح طلب آمریکا و سردبیر نشریه 
)ویرجینییا دیفندر( در پاســخ بــه نامه  یک نویســنده و فعال فرهنگی 
کشورمان که نامه رهبر انقالب به جوانان غربی را برای وی فرستاده بود، 
پاسخ داد: برای ارسال این پیام از شما بسیار سپاسگزارم. من این کلمات را 

هیچ جای دیگری ندیده ام. 
همچنین »مایکل برگ« یکی از رهبران صلح طلب آمریکایی درباره این 
نامه اظهار نظر کرد؛ پسر مایکل برگ توسط گروه القاعده در عراق سر بریده 
شد. او در پاســخ به این نامه اظهار کرد: ممنون برای فرستادن این نامه 
بسیار زیبای آیت ا... سیدعلی خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکای شمالی. 
آیا شما می دانید که پسر من با خودش یک قرآن داشت و به همین دلیل 
پلیس ارتش آمریکا به او مظنون شد و عاقبت هم در عراق در سال 2004 
کشته شد. او می خواست که همه چیز را در مورد اسالم بداند و درست همان 
چیزی را که آیت ا...خامنه ای به جوانان پیشنهاد کرده است، انجام می داد.

نامه های رهبر ایران به جوانان جهان غرب، نامه هایی سرگشاده بودند که 
از همان چندین سال پیش نه تنها برای جوانان در کشورهای غربی بلکه 
برای جوانان دیگر کشورها هم پیام های مهمی داشته است به همین سبب 
سالروز نوشتن این دو نامه توسط رهبر انقالب هر ساله در کشور با برگزاری 
برنامه هایی گرامی داشته می شود. گفتنی است؛ برای گرامیداشت سالروز 

این دو نامه »همایش طلوع حقیقت« برگزار شد.

رییس ســیا در بنیاد ریگان گفت: نامه ای برای 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران ایران 

فرستادم، اما او حتی نامه را باز نکرد.
»مایک پمپئو« رییس سازمان مرکزی اطالعات 
)سیا( و »لئون پانه تا« وزیر پیشین دفاع آمریکا 

در کارگروهی در بنیاد ریگان به سخنرانی پرداخته و ادعاهایی را علیه جمهوری اسالمی ایران 
مطرح کردند.

به گزارش مهر؛ رییس سازمان جاسوســی آمریکا گفت در نامه ای به سردار قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس، از او خواسته است نیروهای آمریکایی در عراق مورد حمله قرار نگیرند. 
بنا به اظهارات پمپئو؛  وی در این نامه مدعی شده است که نیروهای تحت امر سردار قاسمی را 
مسئول هر گونه حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در عراق خواهد دانست. به گفته رییس 

سیا، با وجود ارسال چنین نامه ای، سردار قاسمی آن را مطالعه نکرده است.

سخنگوی انصارا... خیالش 
راحت است

محمد عبدالسالم، سخنگوی انصارا... یمن شرایط 
اخیر این کشور را مثبت ارزیابی کرد.

محمد عبدالسالم گفت: ما معتقدیم آنچه امروز 
رخ داد، مســئله مثبتی بود؛ چرا که جبهه ما نیاز 
 به آن داشــت که پاکسازی شــود. فریبکاری و 
گمراه کــردن ملــت در خصوص اینکــه آنها با 

متجاوزان می جنگند باید پایان می یافت.
 سخنگوی انصارا... یمن ادامه داد:سخن هایی که 
آنها درباره مقابله با متجــاوزان بر زبان می راندند 
سخنانی بی پشتوانه بود که در عرصه میدانی هیچ 
نشانی از واقعیت نداشت. با توجه به اظهاراتی که 
رییس حزب کنگره بیان کرد، ثابت شد که مشکل 
بر ســر حمله به چند خانه و مسجد نیست بلکه 
مشکل فراتر از این حرف هاست و مربوط به روابط 

وی با کشور های متجاوز می شود.

اشتباهی که برای مجری 
تلویزیون گران تمام شد

یک مجری شبکه »ای بی سی« به خاطر گزارش 
 اشتباه درباره مشاور ســابق امنیت ملی آمریکا، 

4 هفته تعلیق شد.
»برایان راس« مجری خبر شبکه ای بی سی که به 
اشتباه گزارش داده بود که فلین در دادگاه شهادت 
خواهد داد، ترامپ به او دستور داده بود در زمان 
 مبارزات انتخاباتی، با روســیه ارتباط برقرار کند،

 4 هفته از کار تعلیق شد.

 تظاهرات ده هزار نفری 
علیه نتانیاهو در »تل آویو«

حدود 20 هزار نفر از ساکنان فلسطین اشغالی در 
تل آویو علیه فساد دولتی بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی که به علت اتهامات مربوط 
به سوءاستفاده از مقام با تحقیقات قضائی مواجه 

است، تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگــزاری رویترز؛ ایــن تظاهرات 
بزرگ تریــن اعتراض هفتگی ضد فســاد بود که 
اتهامات فســاد مالی علیه نتانیاهو منشأ آن بوده 

است، نتانیاهو این اتهامات را تکذیب می کند.

انصارا... به اوضاع پایتخت 
مسلط شد

گروه انصــارا... اعالم کردکه چند ســاعت بعد از 
اعالم نیروهای وابســته به رییس جمهور مخلوع 
یمن مبنی بر تسلط بر اکثر مناطق صنعا، کنترل 
محله ها و پادگان های نظامی صنعا را به دســت 
گرفته است. به گزارش سایت شبکه الجزیره؛ گروه 
انصارا... اعالم کرد، سه پادگان و یک دفتر کمیته 
دائمی در صنعا را از مــزدوران عبدا... صالح پس 
گرفته و محله السیاسی و محله های دیگر صنعا را 
امن کرده است؛ همچنین بر ذمار در جنوب صنعا 

و محله های اطراف آن تسلط یافته است.

 حمله موشکی ارتش یمن
 به امارات 

چند هفته بعد از حمله موشکی به فرودگاه ریاض 
این بار نیروهای یمنی با حمله موشکی به نیروگاه 
اتمی در حال ساخت در ابوظبی امارات بار دیگر 
قدرت موشــکی خود را به رخ دشــمن سعودی 
و هم پیمانان آنان کشــاند.یک منبع وابســته به 
یگان موشکی یمن ضمن تایید اصابت موشک به 
نیروگاه اماراتی اعالم کرد که موشک از نوع کروز 

به نیروگاه براکه اصابت کرده است.

به بهانه سالروز نگارش نامه رهبرمعظم انقالب به جوانان غربی؛

تالش برای معرفی اسالم راستین به جهانیان 

شخصیت های فرهنگی و سیاسی جهان درباره نامه رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی دیدگاه های متفاوت و جالب 
توجه ای داشته اند.

امیرســرتیپ احمد دادبین، فرمانده اسبق نیروی زمینی 
ارتش با اشاره به سفرشان با رهبر انقالب به کردستان گفت: 
هلی کوپترها را در سنندج در مکانی نشانده بودیم که برخی 
معتقد بودند خطرناک است، اما من گفتم خودمان امنیت را 
برقرار می کنیم. خالصه صبح با حضرت آقا سوار هلی کوپتر 
شدیم و به مریوان رفتیم. قرار بود ایشان در مریوان از محل 

لشکر بازدید کنند. من گفتم در مریوان هم مردم انتظار سخنرانی شما را دارند. آقا هم قبول کردند و فرمودند 
فرمانده لشکر است دیگر. نظرش این است.]با خنده[تیم حفاظت ناراحت شدند و به من اعتراض کردند و گفتند 
اینطور نمی شود. ما هر جا بخواهیم برویم اول باید مسائل حفاظتی آن را برقرار کنیم. چرا این حرف را می زنی؟ 
من هم گفتم نظرم را عرض کردم و آقا هم فرمودند فرمانده لشکر هر چه گفت همان را انجام می دهیم.ساعت 11 
صبح بود که به زمین ورزشی شهر رفتیم که یک سطح صاف بود و اطراف آن هیچ حفاظی نداشت. آقا فرمودند 
من کجا برای مردم صحبت کنم. من خدمتشان عرض کردم که االن می گویم ماشین آتش نشانی بیاید. ماشین 

آتش نشانی داخل زمین آمد و حضرت آقا از پله های آن باال رفتند و شروع به سخنرانی کردند.

 روایت رییس سیا 
از نامه به سردار 
سلیمانی

سخنرانی رهبر انقالب 
بدون حفاظت در 
میان کردهای مسلح

سرنوشت برجام و یارانه 
نقدی از منظر رییس مجلس

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی
درباره اجرای توافق هســته ای گفت: ایران 
در برجام با دقت عمل رفتــار کرد و راهی را 
انتخاب کرد که شرایط خاصی وجود داشت، 
ایرانی که اقتدار و سابقه تمدنی و نسل جدید 
فعالی و منابع خوبی دارد در تنگنای اقتصادی 
قرار گرفت. باید بدانیم این راه با دقت و درست 
انتخاب شد و برای شــرایط امروز اقتصادی 
الزم بود و امروز باید با هوشیاری رصد کنیم و 
امیدواریم فرجام برجام خوش باشد . وی در 
ادامه درباره روند حذف برخی افراد از فهرست 
یارانه بگیران عنوان کرد: این پیشــنهاد که 
یارانه فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی تعلق بگیرد، چندان کامل نیست 
و باید دربرگیری بیشتری داشته باشد چون 
خیلی از افــراد دیگر باید در این فهرســت 

باشند، اما عضو این دو نهاد نیستند.

مشاور امنیت ملی آمریکا: 
ایران و کره شمالی تهدیدی 

برای آمریکا هستند
مشاور امنیت ملی آمریکا با بیان اینکه دوران 
صبر استراتژیک به پایان رسیده، مدعی شد 
ایران و کره شــمالی تهدیدی بــرای آمریکا 

هستند.
»هربرت مک مســتر« مشــاور امنیت ملی 
رییس جمهور آمریکا مدعی شد: »رژیم های 
ســرکش ایــران و کره شــمالی، حاکمیت 

همسایگانشان را نقض می کنند.«
مک مستر طی ســخنرانی در بنیاد ریگان در 
ادامه ادعاهای بی پایه و اســاس علیه ایران 
گفت: »ایران و کره شمالی به دنبال سالح های 
کشتار جمعی هستند و تروریسم را به دیگر 

کشورها صادر می کنند.«

موفق ترین فرمانده 
نیروهای مسلح معرفی شد

هشتمین جشــنواره مالک اشــتر به منظور 
تقدیر از یگان ها و فرماندهان برتر نیروهای 

مسلح صبح روز گذشته برگزار شد. 
در این مراســم نیروی قدس سپاه به عنوان 
برترین نیرو و سرلشکر قاســم سلیمانی به 
عنوان موفق ترین فرمانده نیروهای مســلح 

انتخاب شدند.

 جنگ روانی سعودی ها 
علیه ایران

افشاگر معروف سعودی فاش کرد که مشاور 
رســانه ای ولیعهــد عربســتان از نیروهای 
سایبری و رسانه ای این کشور خواسته برای 
حمایت از رییس جمهور سابق یمن، نیروهای 
انصارا... را »شبه نظامیان ایران« معرفی کند.

مشاور رسانه ای »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
عربســتان از نیروهای ســایبری این کشور 
خواسته از علی عبدا... صالح، رییس جمهور 

مخلوع این کشور حمایت کنند.

دستاورد هسته ای جدید 
ایران

معاون ســازمان انرژی اتمی ایــران گفت: 
دانشمندان نخبه کشــور به تکنولوژی تولید 
باتری هسته ای دســت یافتند که با این کار 
در ردیف پنج کشــور دارنده ایــن فناوری 
قرار گرفتیم.علی اصغــر زارعان گفت: بعد از 
برجام گشایش هایی در کشور در حوزه علمی 
ایجاد شده و توانســته ایم با برخی کشورها 
همکاری های علمی را گسترش دهیم.زارعان 
بیان کرد: ایران اســالمی ســرزمین دانش و 
آگاهی اســت و به همین دلیل توانسته ایم 
در حوزه دانش هســته ای صلح آمیز حرفی 
برای گفتن داشته باشــیم و هر روز با حرکت 
در توسعه علمی آن به دستاوردهای جدیدی 
می رسیم.وی افزود:در حوزه باتری هسته ای 
در حال حاضر چند کشــور آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، روسیه به این فنآوری رسیده اند که 
خوشبختانه پس از 4 سال تالش شبانه روزی 
امروز ایران هم در ردیف این کشــورها قرار 

گرفته و به این تکنولوژی دست یافته است.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه در واکنش به کشتار 

کودکان در عراق و سوریه:

واکنش

علی اکبر والیتی با اشاره به تحوالت منطقه گفت: 
آمریکایی ها 12 پایگاه در سوریه زده اند و قرار است 
شمار نیروهایشان را به 10 هزار نفر برسانند، اما باید 

بدانند که شکست می خورند. 
وی ادامــه داد: آنها مــی خواهند »رقــه« را برای 
خودشــان نگه دارند، اما بدانند که به زودی از رقه 
هم اخراج خواهند شــد، همانطور کــه خیال می 
کردند می توانند در بوکمــال بمانند که از آنجا هم 

اخراج شدند.
مشــاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل ادامه 
داد: دشمن در بین مسلمین تفرقه ایجاد کرده و یک 
بلک واتر شرقی تشــکیل داده تا پول بگیرند و آدم 

بکشند. 
والیتی با اشــاره به اینکه ایشان بیشــتر اهتمام را 
به نابودی داعش داشــتند که بحمــدا... این کار تا 
حد زیادی انجام شــد، گفت: نامــه رهبری نقش 
 بســیار مهمی در آگاهــی جوانان مغــرب زمین 

داشت.

آمریکا می خواهد »رقه« 
را برای خودش نگه دارد

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل:

منطقه

کافه سیاست

عکس  روز 

جوانان مبارز فلسطینی در 
درگیری با نظامیان اسرائیلی

تالش برای معرفی اسالم راستین به جهانیان

پیشنهاد سردبیر:

محمدجــواد ظریف گفت: در حــال حاضر 
دورانی را در روابط بیــن الملل می گذرانیم 
که شــروع این زمــان گرچه بعــد از رحلت 
امام)ره( بود، اما پیش بینی این زمان در دوران 
حیات ایشان شکل گرفت. وزیر امور خارجه 
کشــورمان همچنین گفت: چهره سازی از 
اســالم و جمهــوری اســالمی به شــکل 
ایران هراسی، شیعه هراسی و اسالم هراسی از 
دهه 90 میالدی به صورت یک هدف از سوی 
غرب دنبال شــد.ظریف با اشاره به بخشی از 
نامه مقام معظم رهبری و طرح این ســوال 
که »چرا کســانی که در غرب به دنیا آمدند 
و تحصیل کردند، در ســوریه و عراق گردن 
کودکان را می زنند؟«، تصریح کرد: چرا این 
افراد این همه بربریت از خود نشان می دهند؟ 
غرب چه توضیحی برای این گونه تربیت دارد؟

غرب چه توضیحی برای 
تربیت این افراد دارد؟

واکنش الریجانی به اتهام زنی های 
احمدی نژاد :

قوه قضائیه

رییس ستادکل نیروهای مسلح گفت:  هرگاه پیروزی 
بزرگی برای جبهه مقاومت اسالمی اتفاق می افتد، 
دشمنان انقالب اسالمی برای طراحی و شکل دهی 

توطئه جدیدی عزم خود را جزم می کنند.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری اظهار داشت: 
همانطور که فرماندهی معظم کل قــوا فرمودند و 
تجربه تاریخی هم نشــان می دهد، هرگاه پیروزی 
بزرگی برای جبهه مقاومت اســالمی اتفاق افتاده، 
دشمنان انقالب اسالمی برای طراحی توطئه و ایجاد 
مشکالت جدید در مســیر پیشبرد انقالب اسالمی 

عزم خود را جزم کردند.
وی تصریح کرد: دو خواسته اساسی فرمانده معظم 
کل قوا از تک تک فرماندهان نیروهای مسلح ارتقای 
توان رزمی و آمادگی های رزمی است و شما می دانید 
که هرگاه گزارش اشــراف به محضر فرمانده معظم 
کل قوا تقدیم می شود، معظم له می فرمایند: »من به 
این مقدار پیشرفت قانع نیستم؛ چرا که شما توانایی 

بیشتری دارید.«

ارتقای توان نیروهای 
مسلح؛ خواسته رهبر انقالب

رییس ستادکل نیروهای مسلح عنوان کرد:

نیروهای مسلح

محمود احمدی نژاد و یارانش عالوه بر بست 
نشــینی؛ ادعاهای ریز و درشتی را نسبت به 
برخی مقامــات مطرح کرده انــد.در آخرین 
واکنش رییس قوه  قضائیه در پاســخ به اتهام 
زنی های احمدی نژاد با خیانت خواندن این 
ســخنان افزود: در درون کشور هم متاسفانه 
کســانی آب به آسیاب دشــمن می ریزند و 
دروغ های عجیب و غریب می گویند که انسان 
متاسف می شــود. یک آقایی در طول چند 
دقیقه صحبت کردن، شاید 50 حرف خالف 
واقع علیه قوه قضائیه و مسئوالن دستگاه زد. 
آخر چرا؟ متاســفانه توجه هم نمی کنند که 
این خیانت به جمهوری اسالمی و آرمان های 
شهدا و مردم است. انسان ادعای مردمی بودن 
بکند و این طور از پشــت به نظام جمهوری 

اسالمی خنجر بزند؟

بعضی ها آب به آسیاب 
دشمن می ریزند

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا ظهر روز گذشته 
در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و برگزیدگان جشنواره 
مالک اشتر با اشاره به خصومت های تمام نشدنی دشمنان با ملت 
و نظام اســالمی، مواجهه با این معارضه ها را در گرو ایستادگی و 
تقویت روزافزون توانایی های نیروهای مســلح خواندند و تاکید 
کردند: امروز نیروهای مســلح به بهترین نیروی انسانی از لحاظ 
فکری، عملی، عزم و اراده احتیاج دارند تا بتوانند آسیب ناپذیری 

ملت را در مقابل دشــمنی ها حفظ کنند.رهبر انقالب اسالمی با 
ابراز خرسندی از عمق بخشــیدن به حرکت پیشرونده نیروهای 
مسلح در بخش نیروی انســانی با برگزاری جشنواره مالک اشتر، 
افزودند: الزمه پیشــگامی در موفقیت ها، اســتمرار حرکت رو به 
جلو و بدون توقف اســت؛ بنابراین باید در هر بخش که مسئولیت 
و وظیفه ای برعهده دارید، بی وقفه و مســتمر، کار و تالش کنید.

ایشان، نام گذاری جشنواره به نام جناب مالک اشتر از فرماندهان 

و یاران امیرالمومنین علی علیه السالم را آموزنده توصیف کردند 
و گفتند: مالک اشــتر در »بصیرت و شــناخت صراط مستقیم«، 
»عزم راسخ«، »احساس مســئولیت و آمادگی برای مجاهدت«، 
»شــجاعت و قدرت فرماندهی« و در عین حــال در »معنویت، 
عبادت، تقوی و تواضع« برجسته و الگوست و فرماندهان نیروهای 
 مسلح باید بیش از دیگران، این حاالت و روحیات عالی را در خود

 تقویت کنند.

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و برگزیدگان جشنواره مالک اشتر:

پــای در نیروهای مسلح، بهترین نیروی انسانی وجود داشته باشد تا ملت آسیب ناپذیر بماند روحانــی:   
وعده هایم ایستاده ام

 کلید حذف یارانه ها در 
دست استانداران

رییس جمهــور: همه 
وزرا را خودم انتخاب کردم

  دوئل غیرمســتقیم 
ظریف و عادل الجبیر

  فرار مالیاتی با کارت های 
بازرگانی اجاره ای

 ازغدی: سند2030 با 
عناوین دیگــر در حال 

اجراست

 اگر مردم 
بیشتری در غرب 
می توانستند آن 

نامه را مطالعه کنند 
مطمئنا از هوشمندی 

و ذکاوت واژه های 
به کار رفته شده در 
آن، تحت تاثیر قرار 

می گرفتند

حمید وکیلی
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بیابان ها در کنار ظرفیت هایی که برای بهره برداری داراست، معایبی دارد که هر 
کدام هزینه زیادی به منظور اصالح، بر جامعه و دولت تحمیل می کند؛ به همین 
منظور هر بار برای برطرف کردن آن و فرسایش خاکی ها طرح های زیادی 
برنامه ریزی شده؛ ازجمله مالچ پاشی و انتقال پساب به این منطقه که هر کدام به 
صورت مقطعی بوده و جوابگوی این حجم از بیابان ها نیست.پروژه بیابان زدایی 
900 هکتار از حاشیه پایگاه هشتم شکاری اصفهان یکی از این طرح هاست که 

روز گذشته آغاز شد.در این پروژه مقابله با بیابان زایی، به صورت اختصاص 500 
هکتار به نهالکاری ) قره داغ( و 400 هکتار به مالچ پاشی انجام خواهد گرفت.

استاندار اصفهان در حاشیه این برنامه گفت: 400 هکتار مالچ پاشی و 500 
هکتار نهال کاری با هدف مهار بیابان آغاز می شود. شرق اصفهان با مسئله کویر 
و بی آبی دست و پنجه نرم می کند. امسال بودجه محدودی اختصاص یافته 
بود؛ اما برای سال های آینده در برنامه ششم، در راستای توسعه بیابان زدایی با 

طرح هایی مانند مالچ پاشی و نهال کاری، پیش بینی خوبی صورت گرفته است.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه عالوه بر این اقدامات که به صورت ملی خواهد 
بود فعالیت هایی در سطح استان خواهیم داشت، ادامه داد: برداشت مواد اولیه 
گچ از معادن، یکی از عوامل اصلی افزایش ریزگردهاست و این در شرایطی است 
که از 9 معدن موجود 7 مورد تعطیل شدند و با صاحبان معادن فعال برای تغییر 
کاربری صحبت می کنیم تا در جایی دیگر مشغول به کار شوند تا به جای این 
معادن، شهرک صنعتی با کارخانه هایی که نیاز به آب ندارند ایجاد شود؛ در این 

صورت می توان اشتغال را حفظ کرد.
در ادامه نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی، با بیان اینکه 
بیابان زدایی را باید از طریق کاشت نهال انجام دهیم چون مالچ پاشی یک کار 
موقت است، گفت: در رابطه با بیابان زدایی و ایجاد کمربند سبز باید اعتبارات 
سالیانه درنظر گرفته شود که این اعتبارات را صندوق توسعه ملی برای محیط 
زیست استان ها قائل شده اند.حمیدرضا فوالدگر افزود: از این قسمت هم یک 
بخش باید به منابع طبیعی اختصاص یابد که سندهای باالدستی آن نیز وجود 
دارد؛ بنابراین با همراهی مدیریت جدید استان و همراهی نماینده ها و سایر 
مدیران استان، باید تالش کنیم تا این بودجه جذب شود. الزم است اولویت 
جذب این منابع را به همین موضوع بیابان زدایی از طریق کاشت نهال اختصاص 
دهیم؛ چون مالچ پاشی یک کار موقت اســت. موضوع صنایع حاضر در این 
منطقه نیز قطعا باید مکان  یابی شود و درخصوص صنایعی همچون گچ و... باید 
تصمیماتی اتخاذ و اشتغال آنها نیز لحاظ شود. این مصوبه شورای برنامه ریزی 

هم هست که باید هم زمان تکلیف آنها مشخص شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان نیز بااشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه 
با توجه به مصوبه مجلس، حجم اعتبارات بیابان زدایی به سه برابر افزایش پیدا 
کرد گفت: تامین اعتبار پروژه هایی که افتتاح شــد، از محل اعتبارات ملی و 
صندوق توسعه ملی بود.محمدحسین شاملی در رابطه با وضعیت کانون های 
بحران در اصفهان گفت: 40هزار هکتار از کانون بحران سگزی، کانون بحران 
درجه یک است که اولویت ما نیز تمرکز روی این کانون از بین 16 کانون بحران 

استان اصفهان است.

باحضور مسئوالن شهری و استانی صورت گرفت؛

آغاز طرح مقابله با بیابان زایی و ریزگردها در شرق اصفهان

حدود 3 میلیون هکتار از زمین های اصفهان بیابانی است؛ یعنی چیزی حدود 30 درصد از اراضی استان اصفهان را بیابان ها تشکیل 
داده اند. این درحالی است که  300 میلیارد ریال در سال جاری، برای اجرای طرح های مقابله با گرد و غبار و فعالیت های بیابان زدایی در 

استان اصفهان به این منظور اختصاص یافته است.

مشاور بین الملل منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا در اتاق 
بازرگانی پاریس گفت: با توجه به اینکه تهران پایتخت ایران 
است، شرکت های فرانســوی عمدتا در تجارت با این کشور 
روی اصفهان متمرکز شــده اند؛ بنابراین اصفهان با داشتن 
ظرفیت های باالی ســرمایه گذاری و تجاری، طرف تجاری 

جدید پاریس می شود.
 زبیر ربیعا در جلسه ای با معاون دبیرکل اتاق بازرگانی و جمعی از معاونین سازمان های اقتصادی استان اصفهان، 
افزود: هدف از سفر هیئت کارشناسی اتاق بازرگانی پاریس به اصفهان، بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
این استان برای معرفی به شرکت های فرانسوی است. مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: شرکت های 
آلمانی در تجارت با ایران تالش می کنند که با بنگاه های کوچک و متوسط نیز همکاری داشته باشند ولی شرکت های 
فرانسوی با شرکت های بزرگ دولتی ایران مانند خودرو سازی  و نفتی همکاری می کنند. سعید ابراهیمی افزود: 
طی 6 ماه اول سال، صادرات آلمان به ایران 1.۲میلیارد دالر و صادرات فرانسه به ایران 500 میلیون دالر بوده که این 

صادرات عمدتا شامل قطعات خودرو  می شود.

اصفهان؛ طرف تجاری 
 جدید پاریس 
در ایران

اصفهان؛ طرف تجاری جدید پاریس در ایران
پیشنهاد سردبیر:

در شهر

کافه اقتصاد

رییس سازمان هواپیمایی کشوری:
هزینه خدمات فرودگاه نجف 
دوبرابر کشورهای اروپایی است

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خدمات 
هندلی فرودگاه نجف دو برابر کشورهای اروپایی 
است و این برای شرکت های هوایی مقرون به صرفه 
نیست. علی عابدزاده درباره تصمیم شرکت های 
هوایی ایران در انتقال پروازهای خود از فرودگاه 
نجف به بغداد، اظهار داشت: علت این کار مباحث 
اقتصادی است و هیچ مسئله سیاسی در این زمینه 
وجود ندارد.وی تصریح کرد: عــالوه بر خدمات 
هندلینگ، هزینه ســوخت در نجف باالســت و 
تصمیم جابه جایی بیشــتر از منظــر اقتصادی 
مطرح است. وی بیان داشت: البته شرکت ها برای 
جابه جایی پروازها در حال مذاکره با مســئوالن 
فرودگاه نجف هستند و اگر این فرودگاه همکاری 

کند، انتقال پروازها انجام می شود.

رییس کل بانک مرکزی:
صف وام ازدواج از بین رفت

رییس کل بانک مرکزی، از نهایی شدن راه اندازی و 
بهره برداری سامانه نسیم خبر داد و گفت: بازار پول 
کشور تحت تاثیر مخرب موسسات غیرمجاز نمی 
توانست انضباط الزم را به خود ببیند؛ اما در حال 
حاضر می توانیم بگوییم هیچ موسسه غیرمجاز 
فعالی در کشور نداریم. ولی ا... سیف  افزود: اقدامات 
راه اندازی این ســامانه از قبل انجام شده بود؛ اما 
درحال حاضر به مرحله نهایی شدن رسیده است.

وی ادامه داد: طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج 
دیگر طرحی اســت که اجرایی شــد؛ به گونه ای 
کــه در دوره ای 50 روزه، از آن 5۲0 هزار مورد را 
پرداخت کردند. در طول هفت ماه نخست امسال 
7۸0 هزار تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت 
شــده و این یعنی صف انتظار از بین رفته است؛ 
البته بعد از اجرای طرح ضربتی، حدود 150هزار 
نفر در صف انتظار بودند که برای 1۲0هزار نفر از 

این تعداد، پرونده تشکیل شده است.

بازار

تشک بازي

تولید ۲۶۰کانکس از فوالدمبارکه 
برای زلزله زدگان غرب

شرکت فوالدمبارکه اصفهان ۲60دستگاه کانکس 
برای اسکان موقت زلزله زدگان غرب کشور اهدا کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
هزینه تولید این تعداد کانکس را بیش از ۲0 میلیارد 
ریال بیان کرد و گفت: همچنین اولویت تولید ورق 
مورد نیاز ساخت تعداد بیشتر این کانکس ها برای 
زلزله زدگان در دستور کار این مجموعه فوالدی قرار 
گرفته اســت. محمد ناظمی، طراحی و ساخت این 
کانکس ها را طبق استانداردهای الزم دانست و افزود: 
همچنین این شرکت در نخســتین روزهای وقوع 
این حادثه، کمک های غیرنقدی شامل پنج هزار و 
500تخته پتو، چهار هزار ثوب انواع لباس، ۲0هزار 
قوطی کنســرو، ۲0هزار قرص نان و حدود 15هزار 
بسته آب معدنی به ارزش ســه میلیارد ریال برای 

کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه ارسال شد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان 
اصفهان انتقاد کرد:

پسته های رفسنجان نسبت به 
خشکی زاینده رود در اولویت 

است
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان 
گفت: آبیاری پسته های رفســنجان امروز بیش از 
خشکی زاینده رود در اولویت دولت قرار گرفته است.
اســفندیار امینی در خصوص اجرای مجدد طرح 
انتقال آب از ونک ســمیرم به رفســنجان با اجازه 
سازمان محیط زیســت، اظهار داشت: انتقال آب از 
ونک سمیرم به رفســنجان، براساس اقدامات یک 
مافیا ست. وی با اشاره به اینکه امروز خشکی زاینده 
رود در اولویت دولت نیست اما پسته های رفسنجان 
در اولویت قرار گرفته است، ادامه داد: ما نمی دانیم 
چرا گندم، لبنیات و برنج که در وعده های غذایی الزم 
است در اولویت قرار ندارد؛ اما باید پسته رفسنجان 
تولید شود. وی گفت: هنوز در اصفهان ستاد احیای 
زاینده رود نداریم و این یک فاجعه اســت و همین 
مسئله سبب می شود که به راحتی شاهد انتقال آب 

از اصفهان به دیگر استان ها باشیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
اعالم کرد:

صدور حکم تعطیلی یک مرکز 
خدمات آمبوالنس خصوصی

مدیر کل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان، از 
تعطیلی یک مرکز خدمــات آمبوالنس خصوصی 
به علت نداشــتن مجوز و عدم رعایــت مقررات در 
شهر اصفهان خبر داد.غالمرضا صالحی با اشاره به 
صدور حکم تعطیلی یک مرکز خدمات آمبوالنس 
خصوصی، اظهار داشــت: با اعالم گزارش معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر فعالیت 
یک مرکز خدمات آمبوالنس خصوصی فاقد مجوز 
و بــدون حضور مســئول فنــی و همچنین بدون 
رعایت اســتانداردها و مقررات قانونی، پرونده این 
مرکز متخلف به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات 
بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی استان ارجاع 
شــد.وی افزود: با احراز تخلف توسط رییس شعبه 
رســیدگی کننده، حکم بر تعطیلی ایــن مرکز و 

مصادره اموال به نفع دولت صادر شد.

تا پایان آبان ماه امسال؛
اصفهانی ها ۱.۴ میلیارد لیتر بنزین 

مصرف کردند
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: مصرف ســوخت بنزین در اســتان 
اصفهان تا پایان آبان ماه امسال با رشد 6.۲۳ درصدی 
نسبت به سال گذشته، به بیش از 1.4میلیارد لیتر 
رسید. حسین صادقیان با اشــاره به اینکه تا پایان 
آبان ماه جاری در اســتان اصفهان یــک میلیارد و 
405میلیون و ۸۸4 هزار و ۳00 لیتر بنزین مصرف 
شده است، اظهار داشــت: مصرف بنزین استان در 
این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.۲۳ 
درصد رشد داشته است.به گفته وی، طی هشت ماه 
سال گذشته یک میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۳۸7 هزار 

و 647 لیتر بنزین در اصفهان مصرف شد.

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان، 
یکی از دغدغه های گروه های کارگری را فاصله زیاد 
تورم و حداقل دستمزدها برشمرد و اظهار داشت: 
با این میزان دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی 
حاکم نمی توان زندگی کرد، حقوق کارگران کفاف 

10 روز زندگی آنها را نمی دهد.
مجتبی مولیانــی با بیان اینکه حداقل دســتمزد 
کارگران باید بر مبنای شاخص تورم تعیین شود، 
افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم 
برای دستمزدها در آن ســال در نظر گرفته شود، 
اما برای تعیین حداقل هزینه ســبد معیشت یک 
خانواده کارگری، تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه 

مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
وی هزینه ســبد معیشــت کارگــران را یکی از 
معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد برشــمرد و 
گفت: تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه 
کارگری شده، حداقل دســتمزد تعیینی از سوی 

شورای عالی کار کشور است.
مولیانی با ابراز اینکه هم اکنون حدود 900 هزار نفر 
در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت می کنند، 

گفت: از این تعــداد ۸0 درصد در بخش خصوصی 
مشغول به کارند که در شرایط نابسامان اقتصادی 
و نوسانات معیشتی در کشور، هیچ گونه تسهیالتی 

از سوی دولت برای آنها درنظر گرفته نشده است.
وی با تصریح به اینکه حداکثر دستمزد در جامعه 
کارگری هیچ معنایی نــدارد، اضافه کرد: به دلیل 
مشــکالت واحدهای صنعتی، بیشترین شکایات 
کارگران از کارفرمایان، مربــوط به تعدیل نیرو در 

واحدهاست.

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان:

حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را هم نمی دهد

بامسئوالن

مدیر اجرای پروژه های آهن سازی و فوالدسازی، از 
راه اندازی و بهره برداری از واحد کوره پاتیلی شماره7 

شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
مهرداد عبدالرحیم زاده، مدیر اجــرای پروژه های 
آهن سازی و فوالدسازی، از راه اندازی و بهره برداری 
واحد کوره پاتیلی شماره 7 شرکت فوالد مبارکه خبر 
داد و اظهار کرد: به منظور بهره گیری از ظرفیـــت 
تولید ایجاد شــده در کوره های قــوس الکتریکی و 
ریخته گری مداوم و دســتیابی به 7/۲ میلیون تن 
فوالد مذاب در فوالد مبارکه، کوره پاتیلی شماره7 با 
استعانت از خداوند متعال و تالش و کوشش کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه احداث شد و پس از تست های 

موفقیت آمیز به بهره برداری رسید.
وی در تشریح برخی مشــخصات این پروژه، با بیان 
اینکه هزینه اجرای این پروژه در دو بخش خارجی و 
داخلی بالغ بر 10/۳میلیون یورو و 70 میلیارد ریال 
بوده اســت، افزود: حـــجم عمده خدمات ساخت 
و نصـــب، بالغ بر یکهزار و ۲00 تن سازه و تجهیز 
فلزی، 7 هزار و 500 اینچ جوش لولــه، 4۲ هزار و 
500 متر انواع کابل کشی، 4 هزار و ۸00 مترمکعب 

خاک برداری، ۲ هزار و 500 مترمکعب بتن ریزی و 
190تن میلگرد بوده است.

خرمی افزود: بــا افزوده شــدن یک واحــد کوره 
پاتیلی، عــالوه بر مزیت یاد شــده، زمــان انتظار 
ذوب جهت عملیــات ثانویه نیز کاهــش می یابد. 
ضمن اینکه این فرآیند منجر بــه افزایش راندمان 
فوالدســازی از نظر کمی و کیفی می شــود و گام 
 مهمی در راســتای دســتیابی به اهداف شــرکت

 است.

مدیر اجرای پروژه های آهن سازی و فوالدسازی خبر داد:

آغاز بهره برداری از کوره شماره 7 فوالد مبارکه

صنعت

رییس اتاق اصناف، از ارائه پیشنهاد بخشودگی هزینه حامل های انرژی به نانوایان به جای افزایش قیمت نان خبر 
داد.علی فاضلی با اشاره به اینکه این بخشودگی باید از سال 9۳ تاکنون محاسبه شده و افزایش های اعمال شده به 
نانوا برگردانده شود، افزود: بخشودگی حق بیمه کارفرما برای بنگاه های دارای حداقل 5 کارگر، پیشنهاد دیگر اتاق 
اصناف به دولت است. وی با اشاره به اینکه این پیشنهادات هم اکنون به دولت ارائه شده است گفت: عملیاتی شدن 
این دو موضوع چاره کار نیست؛ اما می تواند به عنوان مسکنی برای مدت زمانی کوتاه موثر واقع شود. وی با اشاره به 
افزایش 41 درصدی هزینه دستمزد و خدمات از سال 94 تاکنون ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی نیز از 

دیگر هزینه هاست که با وجود این وضعیت، ارائه نان به قیمت فعلی ممکن نیست.

ارائه پیشنهادات جدید به 
جای افزایش قیمت نان

اف
صن

ا

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از روند صعودی 
قیمت کاالها در ماه های اخیــر انتقاد کرد و گفت: 
سیگنال های جدید تورمی، سمی مهلک برای اقتصاد 
خانوارهاست و تیم اقتصادی دولت نباید اجازه دهد 
روند صعودی قیمت کاالها در بازار ادامه داشته باشد. 

سمیه محمودی در خصوص افزایش نرخ تورم گفت: در طول مدت فعالیت دولت یازدهم، تالش های 
خوبی برای مهار رشد نرخ تورم صورت گرفت که انجام این مهم، توانست آرامش نسبی را به بازارها 
برگرداند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: براساس اخبار، در ماه های اخیر قیمت کاالها روند 
صعودی داشته و حتی بازارهای ارز، طال و سکه با نوساناتی روبه رو شده است که در شرایط فعلی نباید 
روند صعودی قیمت ها در بازار تداوم داشته باشد.نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: 
در چند ماه اخیر احساس می شود به موضوع مهار نرخ تورم درمقایسه با چهار سال گذشته، توجه 

کمتری صورت گرفته؛ این درحالی است که بخشی از خانوارها با مشکالت اقتصادی مواجه هستند.

سیگنال های جدید 
تورمی؛ سمی مهلک 
برای اقتصاد خانوارها

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: در 
پس گیری معوقات بانکی کمبود قانــون نداریم و در این امر مهم 

ازسوی بانک مرکزی و بانک ها اهمال کاری صورت می گیرد.
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی با انتقاد از افزایش حجم 
معوقات کالن بانکی اظهار داشت: بدهی های کالن بانکی در اختیار 
تعداد محدودی است و برخی بدهکاران بانکی با پول های دریافتی 
کارهای اقتصادی انجام می دهند. وی پیرامون اینکه با تاخیر در 

وصول معوقات کالن بانکی، میزان جرایم دیرکرد و سودهای بانکی 
نیز به حجم معوقات بانکی اضافه می شــود، افزود: ارزش وام های 
بانکی در حال حاضر جزو معوقات محســوب می شود و به دنبال 
کاهش رشد نرخ تورم، ارزش وثیقه های اخذ شده از گیرندگان وام 

نیز کاهش داشته است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
وصول معوقات کالن بانکی در تامین نقدینگی برای ارائه تسهیالت 

به تولید نقش مهمی دارد، گفت: در حــال حاضر بخش تولید با 
مشکل کمبود نقدینگی روبه روست؛ بنابراین وصول معوقات کالن 
بانکی، در تامین نقدینگی بانک ها برای ارائه تســهیالت به تولید 

نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به مصوبات پیشین مجلس درباره معوقات بانکی، اظهار 
داشت: ما در این راســتا کمبود قانون نداریم که بانک ها یا دولت 

نتوانند معوقات بانکی را دریافت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانک ها در پس گیری معوقات کالن بانکی اهمال کاری می کنند

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،340،000
تومان

794،000نیم سکه
تومان

391،700ربع سکه
تومان

265،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

130،154
تومان

      قیمت سکه و طال

Pooh جولی بيبی مدل

 163,000
تومان

Tedy مادرکر مدل

 255,000
تومان

مدل 63530 طرح 
الکپشت کد 1737

 207,000
تومان

 تفاوت سطح طبقاتی
 در تهران

عکس روز
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ابالغ احضاریه
9/347 شماره نامه: 9610110360000668 شماره پرونده: 9609980360001068 شماره 
بایگانی شعبه: 961106 پیشنویس آگهی مهدی آقایی ، اشکان حسنی به افترا موضوع شکایت 
جعفر سوسنه در پرونده کالسه 961106 شعبه 21 بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرســی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی 
در شعبه 21 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شــماره 3 واقع در خیابان 
جابربن عبداله انصاری جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:27443 شعبه 
 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )123 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/348 شماره درخواست: 9610460350700107 شماره پرونده: 9509980350700497 
شماره بایگانی شعبه: 950584 آقای حیدر مراوندی فرزند حسین به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
آقای اکبر مراوندی فرزند حســین به خواســته تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده اســت و از آنجا که تجدیدنظرخوانده مجهول المکان می باشد به 
نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ  شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 مراجعه 
نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر این صورت پرونده با همین کیفیت 
به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد )شماره پرونده 950584 ح/7( م الف:27415 شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/349 شماره درخواست: 9610460350700106 شماره پرونده: 8909980350701264 
شماره بایگانی شعبه: 891299 آقای سعید شجاعی فرزند عباس به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
امیر طلوعی طالئی به خواسته تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده است و از آنجا که تجدیدنظرخوانده مجهول المکان می باشد به نامبرده ابالغ می گردد 
ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشــر جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمایم به دفتر 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ  شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 مراجعه نمایید و 
چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر این صورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه 
تجدیدنظر ارسال می گردد )شــماره پرونده 891299 ح/7( م الف:27414 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9/350 شماره نامه: 9610110360000672 شماره پرونده: 9609980360001028 شماره 
بایگانی شعبه: 961066 پیشنویس آگهی حسین فخرایی به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی با 
سالح سرد موضوع شکایت مهرداد جدیدی در پرونده کالســه 961066 شعبه 21 بازپرسی 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابربن عبداله انصاری جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف:27442 شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره سه( )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/351 شــماره دادنامه: 9609970351401027 شــماره پرونده: 9609980351400281  
شــماره ابالغنامه: 9610100351409742شماره بایگانی شــعبه: 960318 خواهان: آقای 
مسعود قضاوی فرزند مهدی به نشانی اصفهان بلوار کشــاورز خیابان جانبازان خیابان موالنا 
خ عرفان پالک 444 ، خواندگان: 1- آقای محمد قهــری صارمی فرزند داوود 2- آ قای حامد 
قهری صارمی فرزند داود همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست مسعود قضاوی به طرفیت 
1- حامد قهری 2- محمد قهری به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه با توجه به 
دادخواست خواهان، استشهادیه محلی به میزان هزینه دادرسی، عدم حضور خواندگان، دعوی 
خواهان را وارد دانسته، مســتندا به مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار 
خواهان از پرداخت هزینه دادرســی را صادر می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس 

ازابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:27436 شعبه 
14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(

ابالغ نظریه کارشناسی
9/352 شــماره: 96/0726  نظر به اینکه در پرونده کالســه 960679 بنا به درخواست میالد 
اصالنی پور به طرفیت هادی اصفهانی نژاد با موضوع مطالبه ، تامین دلیل با توجه به ارجاع امر 
کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر  که مجهول المکان 
می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و اعالم نظر به آدرس 
ذیل مراجعه نمایید: اصفهان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شوراهای حل 
اختالف اصفهان، بازگشت به قرار کارشناسی شماره 2813-20-96 به تاریخ 1396/07/18 
موضوع پرونده کالسه 960679 شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان پس از بازدید از محل 
در تاریخ 96/07/19 با حضور خواهان و بررسی های الزم نظریه اینجانب به شرح زیر حضورتان 
تقدیم می گردد: موضوع مورد نظر، رنگ کاری چوب های نصب در دیوار، سقف، بدنه و برخی 
از تجهیزات مربوط به سالن همایش واقع در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می باشد که با 
توجه به مقدار و نوع اجرا ارزش ریالی کار انجام شده به مبلغ 70/000/000 ریال برآورد می شود. 
م الف:27445 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(

ابالغ احضاریه
9/353 شماره نامه: 961011036000670 شــماره پرونده: 9609980360001047 شماره 
بایگانی شعبه: 961085 پیشــنویس آگهی مهدی آقای محمود رضا حیدری به اتهام خیانت 
در امانت موضوع شــکایت امیر فتحی مقدم در پرونده کالســه 961085 شعبه 21 بازپرسی 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابربن عبداله انصاری جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف:27441 شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره سه( )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9/354 شماره درخواست: 9610460362200025 شماره پرونده: 9609980362201046 
شماره بایگانی شــعبه: 961065  نظر به اینکه خانم مرجان نامدار پور فرزند حبیب اله به اتهام 
توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی حسب شکایت خانم زهره فیض فرزند اسماعیل از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 961065 د 3 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آ گهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنا 
هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف:27432 شعبه 3 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9/355 شماره درخواست: 9610460363400019 شماره پرونده: 9509980363401575 
شماره بایگانی شعبه: 951594  نظر به  اینکه آقای محسن ترویجی فرزند عبدالرسول به اتهام 
خیانت در امانت حسب شکایت مرتضی رجبی فرزند عباس از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
951594 د 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آ گهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنا هزینه 
نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف:27430 شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9/356 شماره درخواست: 9610460363400021 شماره پرونده: 9609980363400648 
شماره بایگانی شعبه: 960656  نظر به اینکه خانم راضیه قانع فرد فرزند علی اکبر به اتهام توهین 
و تهدید از طریق ارسال پیامک حسب شکایت یاسمین امیری فرزند سیاوش  از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 960656 د 15 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر 

شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آ گهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف:27428 شعبه 15 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9/357 شماره درخواست: 9610460363400020 شماره پرونده: 9609980363400983 
شماره بایگانی شعبه: 960999  نظر به اینکه احمد هارون الرشیدی فرزند معصومعلی به اتهام 
سرقت حسب شکایت احســان صاحبان پور فرزند اکبر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
960999 د 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آ گهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنا هزینه 
نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف:27427 شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
تبادل لوایح تجدیدنظرخوانده

9/358 شماره درخواست: 9610460350900140 شماره پرونده: 9409980350900259 
شماره بایگانی شعبه: 940284  آگهی مربوط به تبادل لوایح تجدیدنظرخوانده: شهریار ناصری 
به علت مجهول المکان بودن، آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شهریار 
ناصری راد فرزنــد احمدخان، تجدیدنظرخواه آقای محمد حســن زندیــه فرزند محمد علی 
دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای شــهریار ناصری راد فرزند 
احمدخان نسبت به دادنامه شماره 9609970350900861 مورخ 1396/6/5 و مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه 
پاســخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی 
نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهدشد. م الف:27372 شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

9/359 آقای محمدرضا دادجو فرزند احمد و خانم آمنه روشن دل فرزند سعید در پرونده شماره 
930780 ب 16 این شعبه به اتهام مشارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
و اظهار نظر می شود. م الف:27349 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )86 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/361 آقای حبیب ا... رشیدیان فرزند کریم در پرونده شــماره 950322 ب 16 این شعبه به 
اتهام مشــارکت در کالهبرداری رایانه ای تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 
می شود. م الف:27347 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )82 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/363 آقای احمد مهرآبادی فرزند محمود در پرونده شماره 921356 ب 16 این شعبه به اتهام 
کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این 
صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27341 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/364 آقای حمید بقال دلجوان فرزند مجید و خانم زهرا زردوست فرزند حیدر در پرونده شماره 
950288 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به 
این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شــوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به 
موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27338 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )88 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/365 خانم عصمت احمدی فرزند موسی در پرونده شماره 951727 ب 16 این شعبه به اتهام 

کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این 
صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27337 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/366   آقای محمد آریایی فرزند مصطفی و خانم مریم صالحی گوکی فرزند درویش در پرونده 
شــماره 950765 و 960065 این شعبه به اتهام دسترســی غیرمجاز رایانه ای و تهدید تحت 
تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می 
شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شــود. م الف:27336 شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )91 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/367 آقای موسی وزیری فرزند پرویز و آقای فرهاد اسماعیلی فرزند فریدون در پرونده شماره 
951982 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به 
این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شــوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به 
موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27335 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )87 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/368 آقای ســعید مومنی فرزند علی در پرونده شــماره 951963 ب 16 این شعبه به اتهام 
کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این 
صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27334 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/369 شهرزاد اسفندی در پرونده شماره 950541 ب 16 این شعبه به اتهام کالهبرداری رایانه 
ای تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما 
ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27333 شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )76 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/371 آقای صابر خانزاده فرزند حسین در پرونده شــماره 940102 ب 16 این شعبه به اتهام 
کالهبرداری رایانه ای تحت تعقیب قراردارید به این وســیله بر اســاس ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر 
شــوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. 
م الف:27331 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

)79 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/372 آقای  محمود محمودیان فرزند غالمحسین در پرونده شماره 940481 ب 16 این شعبه 
به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر 
این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27330 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/373 آقای منوچهر ســازمند فرزند ابراهیم و جعفر اصالندوز فرزند علی در پرونده شــماره 
950589 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به 
این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شــوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به 
موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27329 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )86 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9/374 خانم مهری گل فرزند یداله  در پرونده شــماره 941284 ب 16 این شــعبه به اتهام 
کالهبرداری تحت تعقیب قراردارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این 
صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:27328 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره یک دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(

ابالغ تجدیدنظر
9/375 شماره ابالغنامه: 9610100351109266 شــماره پرونده: 9509980351100860 
شماره بایگانی شعبه: 950931  آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به عباس 
فالحتی- آنیتا خلیل نژاد- محمدرضا فالحتی- نیلوفر فالحتــی، تجدیدنظرخواه آقای اصغر 
فالحتی دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان عباس  و محمدرضا 
و نیلوفر فالحتی و آنیتا خلیل نژاد نســبت به دادنامه شــماره 9609970351101235 مورخ 
1396/8/2  در پرونده کالسه 950931 ح 11 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت  مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخواندگان ظرف ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر 
این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 
خواهدشد. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356( م الف:27425 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

9/376 شماره ابالغنامه: 9610106794201289 شــماره پرونده: 9609986794200122 
شــماره بایگانی شــعبه: 960122  آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظرخواهی ، 
تجدیدنظرخواه آقای مجید یوسفی دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
آقای مجتبی عامری نســبت به دادنامه شــماره 9609976794203132 در پرونده کالسه 
960122  شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان مجتمع شــهدای مدافع حرم تقدیم که 
طبق موضوع مــاده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علت  مجهــول المکان بودن 
تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه 
پاســخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی 
نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهدشد. )آدرس: اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( م الف:27386 شعبه 
12  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9/377 شماره درخواست: 9610460359400029 شماره پرونده: 9209980359400898 
شــماره بایگانی شــعبه: 920918  آگهی ابالغ به آقای غالمرضا نادری فرزند علی به اتهام 
 جعل در سند رسمی و استفاده از ســند مجعول از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920918 
ب 15 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به وی به واســطه نامعلوم بــودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است. بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
وی ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس 
از یکماه از تاریخ نشر آگهی هزینه توسط دادگستری کل اســتان اصفهان پرداخت می گردد. 
م الف:27400 شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان 

)128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9/378 شماره درخواست: 9610460359400030 شماره پرونده: 9409980359400404 
شماره بایگانی شــعبه: 940434  آگهی ابالغ به آقای مصطفی مشکات فرزند کمال  به اتهام 
انتقال مال غیر  از طرف این دادســرا در پرونده کالســه 940434 ب 15 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به وی به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور بر اساس مدارک و دالیل موجود درپرونده 
اتخاذ تصمیم می گردد. م الف:27405 شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/324 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره  12417/3 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین نجفی حسن آبادی فرزند نجفقلی و در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 
1396/10/10 از 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 ســاعت مقــرر در محل حضور یابند 
اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید.  م الف:28142 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)177 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/317 شماره صادره : 1396/42/441473-1396/9/8 نظر به اینکه  به موجب رای شماره 
6604 مورخ 1396/05/30 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/422 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام نوروز عسکری سده فرزند رمضانعلی در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/10/13 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 28135 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9610106794700796 و 9610106794700799 و  9 شــماره ابالغنامــه: /379
9610106794700797 شماره پرونده:9609986794700560 شماره بایگانی شعبه:960560 
ابالغ شــونده حقیقی: علی آیتی و علیرضا احمدی  و هادی میری همگی به نشــانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1396/10/19 سه شنبه ساعت: 16 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص دعوی بانک 
ملت به طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب 
کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  م الف:27353 

شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610106794700804 و 9610106794700803  9 شــماره ابالغنامــه: /381
پرونده:9609986794700562 شماره بایگانی شــعبه:960562 ابالغ شونده حقیقی: سمیه 
آیتی و ابراهیم احمدی هر دو به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/10/19 سه شنبه 
ســاعت: 16/30 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شــورای حل اختالف، در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت شما در وقت مقرر 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام 
می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت 
ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 
به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  م الف:27358 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/382 در خصــوص پرونده کالســه 961112 خواهان بهرام هادیان با وکالت 1- حســین 
محمدیان 2- نفیسه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا الماسی کندری 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/10/19 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 27410 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )124 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/383 در خصوص پرونده کالسه 961111 خواهان حســین ابراهیمی  با وکالت 1- حسین 
محمدیان 2- نفیســه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهرام واعظ تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/10/19 ســاعت 8 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 شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 

نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 27422 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )123 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/384 در خصوص پرونده کالســه 961113 خواهان بهرام حاج هادیان با وکالت 1- حسین 
محمدیان 2- نفیســه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی احمدی پور 
سرشکه تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/19 ســاعت 9 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 27420 شعبه 9 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/385 شماره ابالغنامه: 9610100368104324 شــماره پرونده: 9609980368100002 
شماره بایگانی شعبه: 960400  آ گهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست  و ضمائم به آ قای 
مسعود برومند فرزند حیدرعلی و امیر همایون برومند فرزند محمود منصور، خواهان اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای مسعود برومند به خواسته 
اعتراض ثالث مطرح که به این شعبه) اصفهان خیابان چهارباغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگاه 
های تجدیدنظر استان اصفهان( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980368100002 شعبه 
1 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/19 ساعت 10/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف:23958 شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/386 شماره ابالغنامه: 9610100367800241 شــماره پرونده: 9609980367800052 
شماره بایگانی شعبه: 960058  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مجهول 
المالک ثبتی، خواهان ســتاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( دادخواستی به طرفیت مجهول 
المالک ثبتی به خواسته ضبط ششــدانگ پالک ثبتی 544 فرعی از 1 اصلی مطرح که به این 
شعبه) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اول اتاق شماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980367800052  دادگاه ویژه 
اصل 49 قانون  اساسی اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/10/20 ساعت 9 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. م الف:23952 شعبه 49 قانون اساسی اصفهان)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/387 شماره ابالغنامه: 9610106793501388 شــماره پرونده: 9609986793500738 
شماره بایگانی شعبه: 960742  در خصوص پرونده کالســه 960742 شعبه 5 خواهان بهزاد 
نجار زادگان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 38/670/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی به طرفیت بهروز علی محمدی تقدیم نموده است که وقت رسیدگی برای روز 
پنج شنبه  مورخ 1396/10/21 ساعت 8 صبح تعیین  گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی می گردد و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 26377 شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان

 ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )150 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/388 در خصوص پرونده کالسه 961089 خواهان حسین ابراهیمی با وکالت مهدی غازیان و 
حسین محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت یزدان نصوحی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/10/23 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 27406 شعبه 

32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/389 شماره ابالغنامه: 9610100350708788 شــماره پرونده: 9609980350700006 
شماره بایگانی شــعبه: 960006  خواهان زهره حاجی احمدی دادخواستی به طرفیت  خوانده  
محمدرضا آقائی پور  به خواســته اعســار از محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 311  ارجاع و به کالسه 960006  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/10/23 و ساعت 
9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:25187 شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/390 در خصوص پرونده کالســه 960598 خواهان علیرضا فرازبخت دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت 1- محمد تقی محمدی فرزند میرزاد 2- امیر صحرایی فرزند صفر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/10/23  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25121 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/391 در خصوص پرونده کالسه 415/96 ش 25 خواهان علی اکبر شریفی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 155/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت حمیدرضا رحیمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/24  ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:27453 شعبه 25 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/392 در خصوص پرونده کالســه 960866 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت 
حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت یعقوب ابراهیمی 
کیا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/24  ساعت 11 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:27418 شعبه 11 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(

اعالم مفقودی 
کارت ســبز خودروی ســواری پژو آردی  آی 1600 به 
رنگ روغنی- یشــمی مــدل 1384 به شــماره موتور 
11784086997 و شماره شاسی  13489670 به نام زهرا 
قدیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 



خودروی جدید تسال به مریخ می رود!

پیشنهاد سردبیر:

دوربین گوشی موبایل یکی از مهم ترین ویژگی های آن  به شمار می آید. در سال های اخیر کیفیت دوربین گوشی موبایل روزبه روز بهتر شده و همین حجم زیاد دوربین های بهترین گوشی های اندرویدی برای عکاسی
باکیفیت، کار خریداران را سخت تر کرده است. به همین خاطر، در این مطلب تصمیم داریم ۴ گوشی اندرویدی جدید را معرفی کنیم که به اعتقاد ما از بهترین دوربین ها 

بهره می برند. در ادامه همراه ما باشید.

گوگل پیکسل ۲

برای دومین سال پیاپی، سری گوشی های گوگل پیکسل موفق شده اند عنوان بهترین دوربین 
گوشی موبایل را از آن خود کنند. نه تنها سنسور ۱۲ مگاپیکسلی آنها نسبت به نسل قبل بهبود 

پیداکرده، بلکه این دوربین حاال به لطف سیستم لرزش گیر اپتیکال می تواند ویدئوهای ۴K را بدون لرزش 
و به زیبایی هر چه تمام تر ضبط کند.

است؟چرا دوربین پیکسل ۲ بهترین 
گوشی های پیکسل را در سال ۲۰۱۶ عرضه کرد، زمانی کــه گوگل اولین ســری 

دوربین های اکوسیستم اندروید را در این گوشی ها کسی انتظار نداشت بهترین 
هم ســری جدید این گوشــی ها به همراه مشاهده کند. در سال ۲۰۱۷ 
عرضه شــدند. هر دو گوشی پیکسل یک دوربیــن فوق العاده 

از دوربیــن مشــابهی اســتفاده ۲ و پیکســل ۲ ایکس ال 
مختلف عملکرد بســیار خوبی می کننــد که در شــرایط نوری 

می توانیم به ســرعت باالی شاتر و دارد. از دیگر ویژگی های این دوربین 
لرزش گیر اشاره کرد. بنابراین برای گرفتن بهترین عکس ها در انواع و اقسام موقعیت ها، پیکسل ۲ 

بهترین انتخاب است.

سامسونگ گلکسی نوت ۸

مشخصه های گلکسی نوت ۸ تا حد زیادی مشابه گوشی گلکسی اس ۸ است؛ اما نوت ۸ از 
یک دوربین دوگانه بهره می برد که گرفتن عکس هایی با حالت پرتره یا طبق گلکسی نوت ۸ به 

۱/۴میکرونی در سنســور لطف استفاده از پیکسل های 
در انواع و اقســام شرایط نوری و لنزی با دیافراگــم باز، تقریبا 
کند. وضوح و جزئیات عکس های می تواند عکس های خوبی را ثبت 
قبلی تا حد زیادی بهبود یافته است.دوربین این گوشی هم نسبت به نسل 
بســیار باالیی دارد؛ عالوه بر این، کاربر اپلیکیشــن دوربین این گوشی سرعت 
انواع و اقســام حالت های عکاســی بهره با استفاده از این اپلیکیشــن می تواند از 
لنز ثانویه چندان ضروری نیســت، اما ببرد. هرچند اســتفاده از سنســور و 
حالت پرتره، باعث شده که دوربین سیستم لرزش گیر اپتیکال دوتایی و 
باشد.این گوشی قدرت باالیی داشته 
موبایل گلکسی نوت ۸ بسیار اســتفاده از دوربین گوشی 

لذت بخش است؛ بخصوص اگر حرفه ای باشید و بخواهید از حالت دستی آن استفاده کنید.

هوآوی میت ۱۰

هوآوی میت ۱۰ یکــی از بهترین سیســتم های دوربین دوگانــه را دارد که از دو سنســور 
۱۲مگاپیکسلی رنگی و ۲۰ مگاپیکسلی مونوکروم اســتفاده می کند. دوربین گوشی های هوآوی 

همیشــه از حداقل اســتانداردها برخوردار بوده اند، اما دوربین گوشــی های میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو، 
رفته اند. اپلیکیشن دوربین از ایــن حداقل هــا فراتر 
دارد؛ مثال حالت HDR باید این گوشــی هنوز جای کار 
این وجود ویژگی های زیادی در به صورت دســتی فعال شود. با 
برای ویرایش عکــس هم امکانات این اپلیکیشــن تعبیه شده و حتی 

فراوانی دارد.
گوشــی موبایل گوگل همچنان ازلحاظ کیفیت عکــس، دوربین 
گوشــی دیگری کــه در این حرف اول را می زند؛ اما ســه 
در رتبه های بعــدی قرار مطلب آنها را معرفی کردیم، 
نــوت ۸ از ویژگی هــای دارند. دوربین گلکســی 

متنوع و جذابی بهره می برد؛ دوربین ال جی G۶ به لطف استفاده از لنز بسیار واید در این زمینه شاخص 
است.

G6 ال جی

ال جی سیســتم دوربین دوگانه  V۲۰ را تا حد زیادی بهبود داده و از آن در G۶ استفاده 
کرده است. دوربین دوگانه این گوشی از دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی بهره می برد. این هماهنگی 

سنسور لنز اســتاندارد ۷۱ درجه ای سنســور لنز عریض ۱۲۵ درجه ای با 
شده است.باعث باال رفتن کیفیــت نهایی عکس ها 
۱/۱۲میکرونی، دوربین اصلی این دوربین باوجود استفاده از پیکسل های نسبتا کوچک 
عکس های بســیار خوبی را ثبت می کند. در که از گشــودگی دیافراگم f/۱.۸ بهره می برد، 
زیادی طبیعی اســت و در طول شب هم بدون طول روز، رنگ های تصاویر ایــن دوربین تا حد 
ثبت می کند.افزودن نــور غیرطبیعی، منظره هــا را به زیبایی 
هم در آن تعبیه شده که کاربر با استفاده از آنها  همچنین انواع و اقســام کنترل های دستی 
لحاظ کند.می تواند تغییرات زیــادی را در تنظیمات 
دارد و می تواند دوربین گوشی های رقیب دوربین اصلی این گوشی کیفیت باالیی 

بسیار واید دوربین این گوشی را از قلم را به چالش بکشد. همچنین نباید لنز 
دوربین ال جــی G۶ حرف زیادی برای بیندازیم. مجموع این عوامل باعث شده 

گفتن داشته باشد.

گوگل قصد دارد به منظور جلوگیری از سرک کشیدن افراد در گوشی دیگران، یک فناوری مجهز به هوش مصنوعی را معرفی و عرضه کند تا کاربران 
بتوانند با بهره مندی از آن، به راحتی از گوشی خود در اماکن عمومی استفاده کنند.

به گزارش وب سایت techsprouts، هم اکنون گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که غول تکنولوژی گوگل برای جلوگیری از سرک کشیدن افراد 
غریبه در گوشی شما، راه حلی اندیشیده است. این فناوری به طور قطع نرم افزاری بوده و نیازمند اصالحات 
سخت افزاری نخواهد بود. عملکرد این فناوری گوگل بدین گونه است که روی دوربین جلوی گوشی های 
هوشمند نصب شده و با تشخیص چهره افراد بجز کاربر و صاحب اصلی گوشی و جلوگیری از سرک کشیدن 
آنها عمل خواهد کرد. این فناوری جدید از یک سری الگوریتم تشخیص چهره و نگاه افراد غریبه مجهز به 
 e-screen هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تشکیل شده و موسوم به »حافظ الکترونیکی صفحه نمایش« یا
protector است. گوگل در تشریح این فناوری جدید، عنوان کرده است که فناوری محافظ صفحه مجهز به 

هوش مصنوعی، قادر خواهد بود در یک هزارم ثانیه، نگاه و چهره افراد غریبه را تشــخیص دهد و از سرک 
کشیدن و کنجکاوی های نامربوط دیگران در گوشی کاربر جلوگیری به عمل بیاورد. چنین خبری به طور 
قطع، برای بسیاری از کاربرانی که از سرک کشیدن دیگران در گوشی خود در اماکن عمومی ناراحت بودند، 
خبر بسیار خوشایندی، محسوب و پیش بینی می شود کاربران گوشی های همراه در سراسر جهان از چنین 

محصول یا پیشرفت نرم افزاری، استقبال بی نظیری کنند.

شرکت اپل قصد دارد در سه ماهه دوم سال آینده میالدی، تبلت آی پد ارزان تری نسبت به نمونه فعلی، به بازار 
عرضه کند.

به گزارش وب سایت phonearena، در ماه مارس ســال جاری میالدی بود که شرکت اپل از یک تبلت با صفحه 
نمایش ۹.۷ اینچی رونمایی کــرد که قیمت آن برخالف آی پد 

پرو ۹.۷ اینچی، تنها ۳۲۹ دالر بود.
گزارش های منتشر شده جدید حاکی از آن است که این غول 
تکنولوژی آمریکایی می خواهد یک تبلت آی پد ارزان تری نسبت 
به نمونه فعلی موجود در بازار معرفی و عرضه کند. برآورد شده 
است که قیمت ارزان ترین نسخه از آی پد جدید ۹.۷ اینچی اپل 

به هنگام عرضه به بازار، ۲۵۹ دالر خواهد بود. 
در صورت صحت آمار و گزارش های منتشر شده توسط دیجی 
تایمز، این آی پد جدید ۷۰ دالر از نسخه فعلی و موجود در بازار 

)آی پد ۹.۷ اینچی(، ارزان تر عرضه خواهد شد.

الون ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس، در یک پیام توییتری اعالم کرده موشک فالکون 
هوی را در ژانویه ۲۰۱۸ میالدی به مدار مریخ خواهد فرستاد. همچنین ماسک در توییتی دیگر 

عنوان کرده محموله این موشک، خودروی جدید تسال خواهد بود.
این درحالی است که هفته های پایانی ۲۰۱۷ تاریخ پرتاب فالکون هوی عنوان شده بود. اما شرکت 
مذکور اعالم کرده رپرتاب ابرموشک فالکون هوی به ســال بعد موکول شده است. فالکون هوی 

قدرتمندترین موشک خواهد بود که نیروی پیشرانه آن ۵.۱ میلیون پوند است.
فالکون هوی شامل دو موشک فالکون ۹ است و ۷۰ متر ارتفاع  دار د. همچنین می تواند حداکثر 
باری تا۵۷ متریک تن)معادل وزن یک بویینگ ۷۳۷( را حمل کند.  فالکون هوی نیز موشکی چند 

خواهد بود. درهرحال  در مــاه ژانویه ۲۰۱۸از بــار مصرف 
مقر فضایی کندی در کیپ کارناوال 
فلوریــدا بــه آســمان پرتاب 

می شود.

درحالی که تا پیش از این قرار بود ســرعت اینترنت کاربر در صورت رسیدن به سقف مصرف منصفانه به اینترنت ۱۲۸ 
کیلوبیت برثانیه کاهش یابد، وزیر ارتباطات از بازنگری در این تصمیم خبر داد.

مطابق با مصوبه جدید اینترنت، اپراتورهای اینترنت می توانند برای حجم مصرفی کاربران نسبت به میزان سرعتی که 
دریافت می کنند، سقف مصرف تعیین کنند که این مدل با عنوان »مصرف منصفانه« شناخته می شود.

در مدل جدید فروش اینترنت، اگر مصرف کاربر از سقف مدنظر اپراتور باالتر رود، سرعت دسترسی کاربر به اینترنت با 
۱۲۸ کیلوبیت کاهش می یابد یا اینکه کاربر می تواند گیگ اضافه خریداری کند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در صفحه اینستاگرام خود از بازنگری در این 
تصمیم خبر داد و گفت: بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها 
یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود.

وی با بیان اینکه جلسه ای با شــرکت های ارائه کننده خدمات دسترســی ثابت )اینترنت ثابت( در رگوالتوری برگزار 
شد، اظهار داشت: در این جلسه، انطباق تعرفه اعالمی شرکت های اینترنتی با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطات بررسی شد.

نگاهی به پروژه Treble و آینده آپدیت های اندرویدی

یکی از مشکالتی که اغلب کاربران اندروید از آن شکایت دارند، روال کند 
ارائه آپدیت از سوی تولید کنندگان و بدتر از آن توقف کامل این روند طی 
یک یا دو سال است. حاال اما به نظر می رسد که پس از چندین و چند سال 

گوگل با معرفی »Project Treble« قصد تغییر این روند را دارد.
این پروژه که به همراه اندروید اوریو عرضه شده، تغییرات عمده ای را در 
معماری فریم ورک سیستم عامل ایجاد کرده و هدف از آن، ارائه سریع تر 

به روزرسانی ها به تولیدکنندگان است.
پروژه Treble را به جرات می توان یکی از بزرگ ترین تغییرات ایجاد شــده 
در اوریو دانست؛ اما آنچه کاربران از آن غافل مانده اند تاثیری است که این 

سرویس بر آینده اندروید خواهد گذاشت.
همان طــور که گفتیم 
یکــی از دغدغه های 
اصلی کاربران اندروید 
انتشار  پایین  سرعت 
به روزرسانی و توقف 
سریع ارائه آنهاست، 
در حالی کــه کاربران 
آیفون تا چند سال از 
به روزرسانی های اپل 

بهره مند می شوند.
از طرف دیگر برخی از 
موبایل های میان رده 
و اقتصادی اندروید، از 

نعمت دریافت نســخه های جدید اندروید بی بهره هستند. اگرچه عدم 
دریافت برخی امکانات جانبی نسخه های جدید اندروید جای تاسف دارد، 

اما نگرانی اصلی، به روز نشدن قابلیت های امنیتی موبایل است.
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 )IMO( بین المللی شــهاب ســنگ

پیش بینی می کند بارش شهاب سنگی Geminid در 
شب۲۲ و ۲۳ آذرماه ) ۱۳ و ۱۴ دسامبر( به اوج خود می رسد.

طبق اعالم این ســازمان، هالل ماه در این تاریخ ها کم نور است؛ بنابراین 
می توان بارش شهاب سنگی را به طور کامل مشاهده کرد.

عالوه بر آن، بنیاد ستاره شناســی کانادا نیز پیش بینی می کند در این تاریخ ها هر 
ساعت ۱۲۰ شهاب سنگ در آسمان قابل مشاهده است؛ البته به شرط آنکه آسمان تاریک 

و صاف باشد. 
شهاب سنگ هایGeminidدرخشان هستند بنابراین افراد می توانند در تاریکی مطلق حتی 

در شهرها نیز آنها را مشاهده کنند.
بارش های شهاب سنگی درحقیقت بخش هایی از ستاره های دنباله دار هستند. هنگامی 
که ستاره مذکور به خورشید نزدیک می شود، این دنباله ها به وجود می آیند. اما بارش 

شهاب سنگیGeminid به دلیل نزدیک شدن سیارک Phaethon۳۲۰۰  )یک شیء 
فضایی صخره ای( به خورشید به وجود آمده اســت. درنتیجه این رویداد 

بخش هایی از سیارک خرد می شوند و می سوزند.
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فرماندار تیران و کرون:
نیروی انتظامی تیران و کرون 

نیازمند توسعه امکانات است
فرماندار شهرســتان تیران و 

کرون در آیین تکریم و معارفه تیران و کرون
فرمانده انتظامی این شهرستان، با اشاره به طول ۷۰ 
کیلومتری پراکندگی جمعیــت در تیران و کرون 
اظهار داشت: جمعیت این شهرستان در یک منطقه 

متمرکز نشده و در آن پراکندگی وجود دارد. 
علی رحمانی افزود: موقعیت جغرافیایی که در مسیر 
شهرستان های غرب اســتان و برخی از استان ها 
قرار گرفته و حجم باالی تــردد در جاده های این 
شهرستان، نیازمند توسعه زیرساخت های امنیتی 
انتظامی و افزایش نیروی انســانی اســت.فرماندار 
شهرســتان تیران و کرون با اشــاره به پراکندگی 
جمعیت و گستردگی جغرافیایی در این شهرستان 
بیان داشت: نیروی انتظامی شهرستان تیران و کرون 
با توجه به گستردگی شهرســتان نیازمند توسعه 
امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی و ارتقای چارت 

سازمانی است. 
وی ادامه داد: راه اندازی کالنتری جدید در شهرستان 
به تصویب رســیده که نیازمند اقــدام فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان نسبت به اجرای این مصوبه 

است. 
رحمانی به موقعیت گردشگری، صنعتی و ترانزیت 
شهرستان تیران و کرون اشاره کرد و گفت: با وجود 
چنین موقعیتی، ارتقای امکانات و نیروی انسانی در 
نیروی انتظامی شهرستان تیران و کرون به منظور 
افزایش امنیت مردم این شهرســتان و گردشگران 

ضروری است.

سرپرست فرمانداری مبارکه:
 معلوالن باید از حقوق یکسان 

با دیگران برخوردار شوند
سرپرســت فرمانداری مبارکه 

گفت: معلوالن در جامعه اسالمی مبارکه
دارای ارزش و جایگاه ویژه ای هستند و باید از حقوق 

یکسان با دیگران برخوردار شوند. 
جواد سلطانی در جلسه بررســی و رفع مشکالت 
مرکز توان بخشی شــبانه روزی شهدای دیزیچه، با 
تبریک روز جهانی معلول به معلوالن  و خانواده های 
صبورشان،  با بیان اینکه معلوالن همانند دیگر افراد 
جامعه حق استفاده از امکانات جامعه را دارند، اظهار 
داشت: معلوالن در جامعه اســالمی دارای ارزش و 
جایگاه ویژه ای هستند و بایستی از حقوق یکسان با 

دیگران برخوردار شوند.
وی از تالش شــبانه روزی و بی وقفــه مددکاران و 
دســت اندرکاران توان بخشــی تقدیر کرد و افزود: 
بدون شــک کار آنها نزد خداوند بــی اجر و پاداش 

نخواهد ماند.
سلطانی با تاکید بر همکاری و تعامل دستگاه های 
ذی ربط با مراکز توان بخشــی در سطح شهرستان  
افزود: ایــن مرکز در ســال های اولیه تاســیس، 
با مشــکالت زیادی از جمله نبــود امکانات کافی 
روبه رو بود که با همــت مددکاران، خیرین و تعامل 
دستگاه های ذی ربط وضعیت مناسبت تری نسبت 

به گذشته دارد.
سرپرست فرمانداری مبارکه گفت: امیدواریم این 
همکاری هــا ادامه پیدا کند و مشــکالت این همه 

معلول و مراکز توانبخشی کاهش یابد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
نجف آباد خبر داد:

پرداخت ۲۰ میلیارد ریال 
تسهیالت خوداشتغالی 

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
شهرســتان نجف آباد گفت: در  نجف آباد

ســال های ۹۴ و ۹۵ در مجموع بیش از ۲ میلیارد 
تومان تسهیالت خوداشتغالی با نرخ ۱۶ تا ۱۸درصد 
در قالب اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی به 

متقاضیان این شهرستان پرداخت شده است. 
مهدی ساعی با ســختگیرانه خواندن روند اعطای 
تســهیالت جهت اطمینان از اســتفاده در مسیر 
صحیح گفت: عــالوه بر این تســهیالت که برخی 
دریافت کنندگان با اســتفاده از آن، به اشتغال زایی 
برای ۲۵ نفر و صادرات محصول خود نیز رسیده اند، 
برای متقاضیان، دوره های آموزشــی و مشاوره ای 
خاصی در نظر گرفته شده تا در بازار تولید و عرضه با 

مشکل خاصی مواجه نشوند.
وی دلیل شکست برخی دریافت کنندگان تسهیالت 
را آشنا نبودن با فن بازاریابی دانست و گفت: عالوه 
بر بسیج مهندسان و کشاورزان، در این خصوص با 
سازمان فنی و حرفه ای و جهاد کشاورزی همکاری 
نزدیکی داشته ایم تا دریافت کنندگان تسهیالت با 
روند ورود به عرصه های مختلف آشنایی الزم داشته 
باشــند.  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
نجف آباد با اشاره به پایان نمایشگاه توانمندی های 
اقتصاد مقاومتی با حضور غرفه دارانی که از تسهیالت 
خوداشتغالی سازمان استفاده کرده اند، ادامه داد: با 
توجه به تعداد فعاالن این عرصه، امکان برپایی بیش 
از ۲۵۰غرفه نیز وجود دارد؛ ولی محدودیت فضاهای 

موجود چنین اجازه ای را نمی دهد.

همه مناطق ایران دارای ویژگی هــای منحصر به فرد فرهنگی و تاریخی 
هستند تا آنجا که به درستی نمی توان هیچ جای آن را بر دیگری برتری داد؛ 
اما فالت مرکزی ایران از آنجا که بیش از سایر نقاط، جوالنگاه تمدن های 
خرد و کالن بوده و در کنار اریکه شــاهان، میزبان عالمان و فرهیختگان 

بزرگ بوده، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
شهرضا از جمله شهرهای فالت مرکزی ایران است که در برخی نقل  قول ها، 
دیرینگی تمدن آن را به بیش از سه هزار سال قبل می رسانند اما بر اساس 

آنچه مسیح ا... جمالی در تاریخ شــهرضا آورده است، شهرضا در دوران 
حکومت ساسانیان، شهری دارای سکنه و با رونق نسبی بوده است.

از سوی دیگر استقرار شهرضا در مســیر مواصالتی شهرها و استان های 
اطراف، باعث شده تا این شهرستان میزبان اندیشه ها و تمدن های مختلفی 
باشد که هریک در شــکل دهی به فرهنگ و آداب و رســوم آن نقشی 

انکارناپذیر داشته اند.
مجموعه این صفات باعث شده تا در شهرضا آثاری گرانقدر از تمدن های 

دیرین وجود داشته باشــد که آستان امامزاده شــاهرضا، بازار تاریخی، 
مسجد جامع، مسجد نو، مسجد حاج مالهادی، امامزاده روستای زیارتگاه 

و خانه های تاریخی از آن جمله هستند.
اما پرسشــی که همواره ذهن مردم فرهیخته این دیار را به خود مشغول 
داشته و نخبگان فرهنگی و خبرنگاران و اهالی قلم در این دیار بارها درباره 
آن مطلب نگاشته اند، آن بوده است که چرا در شهرضا باوجود این دیرینگی 
و تمدن کهن، آثار باستانی شناخته شده ای وجود ندارد؟ چرا دیگران آثار 
باستانی شهرضا را آنگونه که باید، نمی شناسند و جای خالی بسیاری از 
آثار باستانی شهرضا در ســیاهه آثار ملی خالی است؟بارها در این باره از 
مسئوالن شهرستان و به ویژه مسئول اداره میراث فرهنگی پرسش شده 
و آنان نیز به لطایف الحیلی، به این پرسش، پاسخ های ضمنی داده اند، اما 
اکنون سخنانی مطرح شده که پرده از بسیاری از حقایق درباره بی مهری 

به میراث تاریخی شهرضا برداشته است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا، ضمن 
تایید اخبار منتشر شده مبنی بر اســتعفای خود از ریاست اداره میراث 
فرهنگی شهرضا، اظهار کرد: در طول چندماه گذشته مطالب زیادی علیه 
بنده در فضای مجازی منتشر شده است که به دلیل کینه های فردی و 
حمایت های برخی از مسئوالن قبلی شهرستان بوده است. محمد حسن 
شبانی ادامه داد: انتظاراتی را در انتقادها از بنده بیان می کنند که رسیدگی 
به آنها در حیطه اختیارات بنده، فرماندار و مدیر کل استان نیست. وی با 
بیان اینکه اداره میراث فرهنگی شهرضا پرسنل ندارد، عنوان کرد: اصفهان 
نسبت به تامین نیروی انسانی، برای مجموعه ما هیچ اقدامی انجام نداد.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرضا با بیان اینکه پس از ۱۰ سال یک تنه 
این اداره را به نقطه فعلی رسانده و آن را تحویل دادم، اذعان کرد: روزی 
که من به این اداره آمدم، تنها یک اسم نمایندگی میراث فرهنگی برای 
شهرضا در نظر گرفته شده بود اما اکنون این نمایندگی به یک اداره با مکان 
مشخص و تجهیزات اداری کامل تبدیل شده است، با این حال حمایت های 
الزم از آن صورت نمی گیرد. شبانی با بیان اینکه نه مجموعه شهری و نه 
اداره کل اصفهان از شهرضا حمایتی نکردند، خاطرنشان کرد: ما وظیفه 
خود را به صورت مستقل در طول این ۱۰ ســال انجام دادیم. وی با بیان 
اینکه اواخر ماه گذشته استعفای خود را اعالم کرده ام، گفت: هنوز جوابی 
در خصوص قبول یا عدم قبول این استعفا از سوی مسئوالن مربوطه ارائه 
نشده است. این سخنان درواقع رنج نامه ای از زبان مسئول میراث فرهنگی 
شهرضاست که با صداقت بیان می کند بی مهری مسئوالن استانی و برخی 

از مسئوالن شهرستانی، علت بی توجهی به میراث کهن شهرضاست.

شهرضا میراث فرهنگی هر قوم مهم ترین و ارزنده ترین ذخیره مردمان آن است. ایرانیان از طلیعه تاریخ بشر در صفحه گیتی نقش آفرینی 
کرده اند و از صحنه گردانان اصلی آن محسوب می شوند؛ بنابراین جای شگفتی نیست که در هر گوشه از خاک پهناور ایران بزرگ 

اثری از مردمان باستان یا میراثی از فرهنگ دیرین این سرزمین وجود داشته باشد.

 محیــط بانان اداره حفاظــت از محیط 
زیست ســمیرم، حین پایش و کنترل  سمیرم

مناطق و زیستگاه های شهرستان در عرصه های طبیعی 
چهارتنگ های حنا، سه متخلف شکار و صید غیرمجاز را 

شناسایی و دستگیر کردند.
 در بازرســی از متخلفان، چهار قبضه اســلحه شــکاری 

شــامل دو قبضه دولول و یک قبضه تک لول کالیبر ۱۲ و یک قبضه اســلحه گلوله زنی شــکاری کالیبر۲۲ 
حرنــت و ادوات و مهمات مربوطه کشــف و ضبط گردیــد. عرصه هــای طبیعی چهارتنگ ها، از زیســتگا 
های حیات وحش، در مجاورت ضلع جنوب شــرقی شــکارممنوع حنا واقع شــده و منطقه ای کوهستانی 
 با پوشــش مرتعی مناســب و زیســتگاه وحوش قوچ و میش،گرگ و روبــاه، گراز، کبک و خــرس قهوه ای

 است.
اقدام شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم بوده و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار 

و صید قابل تعقیب و مجازات است.

دستگیری سه متخلف 
شکار و صید در 
شهرستان سمیرم

پدر اولین شهید بی سر نجف آباد، دار فانی را 
وداع گفت

پیشنهاد رسدبیر:

با مسئوالن

آران و بیدگل میثم نمکی، رییس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آران و 
بیدگل، درباره فعالیت کانون های فرهنگی هنری 
مساجد این شهرستان به خبرنگار خبرگزاری 
شبستان اصفهان اظهار داشت: در شهرستان آران و 
بیدگل ۶۰ کانون فرهنگی هنری ثبت شده وجود 
دارد که در حال فعالیت هستند و به ۲ بخش روستایی 

و شهری تقسیم می شوند. وی درباره کانون های 
روستایی توضیح داد: با توجه به امکانات کم روستاها، 
فعالیت کانون های روستایی به صورت عمده به 
فعالیت های قرآنی و فعالیت های مناسبتی مثل 
مراسم های عزاداری برای شهادت ائمه، جشن های 
زادروز معصومین و برگزاری کالس هایی برای 
نوجوانان محدود می شود. رییس اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان آران و بیدگل به فعالیت های 
کانون های فرهنگی شهری این شهرستان اشاره کرد 
و افزود: در کانون های شهری نیز فعالیت های فرهنگی 
خوبی نظیر برگزاری همایش ها و برنامه های فرهنگی 
از  نمونه هم اکنون یکی  برای  انجام می شود؛ 
کانون های این شهرستان در حال تهیه یک تئاتر با 
موضوع  شهادت حضرت زهرا)س( برای اواخر بهمن  

ماه است. وی پیرامون مشکالت این کانون ها بیان کرد: 
این  در  فرهنگی  کانون های  مشکل  بیشترین 
شهرستان و به طور کلی کانون های فرهنگی 
شهرستان ها، کمبود امکانات و اعتبارات الزم است که 
این مشکالت می تواند در ادامه فعالیت خلل وارد کند.

 نمکی درباره دیگر مشکالت کانون ها افزود: با افزایش 
ارتباط و هماهنگی مدیران کانون ها و مدیران ارشاد 
شهرستان ها و با برگزاری بیشتر جلسات با حضور 
مدیرکل و مدیران ارشادَ شهرستان ها، می توان باعث 

ایجاد هم افزایی و اثر بخشی بیشتر کانون ها شد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آران و بیدگل: 
هم افزایی بین مدیران ارشاد،  باعث حل مشکالت کانون های فرهنگی می شود

مسئول اداره تولیدات گیاهی و  نطنز
دامــی جهاد کشــاورزی نطنز 
گفت: برای نخستین بار محصول گندم به صورت 
آبیاری تیپی در مزارع بادرود کشــت شد. بهروز 
کیانوش با بیان اینکه مراحل داشت محصول کلزا 
در ســطح هفت هکتار از مزارع بادرود آغاز شده 
است، اظهار کرد: این مراحل شامل آبیاری بارانی، 
تغذیه با کود ریز مغذی و سمپاشی علیه علف هرز 
است. وی افزود: کلزا چون ۴۴درصد روغن دارد، از 
آن برای روغن کشی اســتفاده می شود و رقم آن 
اکاپی ایرانی اســت و محل کشــت آن نیز مزرعه 
خیر آباد محققی است. رییس اداره تولیدات گیاهی 
و دامی مدیریت جهاد کشاورزی نطنز تصریح کرد: 
عملیات کاشت محصول کلزا از اواخر شهریورماه با 
دســتگاه خطی کار و به صورت کامال مکانیزه و با 
نظارت کارشناســان جهاد کشــاورزی در مزرعه 
خیر آباد بادرود صورت گرفت. وی اضافه کرد: دولت 
برای تامین بخشــی از روغن نباتی کشور در سال 
جاری، به خرید تضمینی دانه کلزا با قیمت هر کیلو 
۳۰ هزار ریال اقدام می کند.کیانوش با اشــاره به 

اینکه کاشــت گندم و جو در مزارع بادرود مراحل 
پایانی خود را می گذراند، خاطرنشــان کرد: برای 
اولین بار در سطح شهرستان نطنز، گندم با دستگاه 
کمبینات و با نوار tape  و به صورت آبیاری تیپی 
در ســطح ۱۵ هکتار در مزارع قلعه گوشه بادرود 
کشــت شــد که از مزیت آن مصرف کــم آب و 

صرفه جویی در سوخت است.
امسال ۲۰۰ هکتار از مزارع بادرود به کشت گندم 

اختصاص یافته است.

رییس اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

کشت گندم به صورت آبیاری تیپی در بادرود 

جهاد کشاورزی 

دهاقان علی اصغــر قاســمیان، فرماندار 
شهرســتان دهاقان اظهار داشت: 
باتوجه به وقــوع  زلزله کرمانشــاه، مدیریت بحران 
شهرستان با تشکیل جلسه و هماهنگی با نهادهای 
امدادی حمایتی)هالل احمر، کمیته امداد و ســپاه 
پاســداران( نســبت به جمع آوری اقالم غیرنقدی، 
نقدی و کانکس توسط ادارات و مردم به ارزشی بالغ بر 
یک میلیارد ریال اقدام کرد که این کمک ها به استان 

کرمانشاه ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۱۰ عدد کانکس طی هفته 
جاری و آینده ارسال می شود، اذعان داشت: تاکنون 
بیش از ۲۵۰۰ تخته پتو، ســه هزار تکه لباس، آب 
معدنی، پالســتیک گلخانه ای، بیش از یکهزار عدد 
پالت، سرویس بهداشتی سیار، ســیب درختی و...
جمع آوری و ارسال شده است. فرماندار شهرستان 
دهاقان با توجه به اینکه کمک به زلزله زدگان ادامه 
دارد، خاطرنشان کرد: مردم شهرستان سهم خوبی 
از کمک ها داشــته اند و جــا دارد از نهادها و ارگان 
های حمایتــی در جمع آوری این کمک ها تشــکر 
شــود. داریوش بهرامی رییس جمعیت هالل احمر 

شهرستان دهاقان نیز در این گفت وگو، اظهار داشت: 
کمک های مردمی در ۱۲ نقطه از شهر و روستا توسط 
پایگاه های هالل احمر و ۲۰ کارمند و نجاتگر نیروی 
داوطلب جمع آوری شــد و کانکس ها نیز به زودی 
ارسال می شــود. وی از اعزام خودروهای امدادی به 
مناطق غرب کشور خبرداد و اذعان داشت: متاسفانه 
مدیریت واحدی برای جمع آوری کمک های مردمی 
اعمال نشد و به دلیل چندگانگی ها، اختالل در نظم و 

هماهنگی پدید آمد.

برای سومین بار صورت گرفت؛

کمک مردم دهاقان به زلزله زدگان غرب کشور

شهرضا رییس اداره هواشناسی شهرضا بااشاره به وضعیت بارندگی، اظهار داشت: در حال حاضر استان اصفهان 
به همراه اســتان های قم، مرکزی، خراسان جنوبی و یزد، نســبت به حد نرمال بلندمدت در بین 
استان های کشور، بیشترین میزان کاهش بارش را داشته اند. ستار سبزعلی افزود: در شهرستان شهرضا هم از ابتدای سال 
آبی یعنی از مهر ۹۶، بارش قابل مالحظه ای رخ نداده است که این امر منجر به تشدید شرایط خشکسالی در منطقه 
می شود. وی ادامه داد: در مجموع بارش دی و بهمن نسبت به پاییز وضعیت مطلوب تری دارد اما باز هم بارش ها کمتر از 
حد نرمال است و این شرایط سبب تشدید وضعیت خشکسالی در شهرستان می شود.وی افزود: تمام برنامه ریزی های 

موسسات دولتی و حتی غیردولتی باید با در نظر گرفتن شرایط خشکسالی صورت گیرد.

بحران آب در شهرستان 
شهرضا جدی است

رییس اداره هواشناسی شهرضا:

خبر

هالل احمر

مســئول واحــد فراهم آوری  شهرضا
اعضای پیوند مرکز آموزشــی 
درمانی الزهــرا)س( اصفهان گفــت: با اقدام 
خداپسندانه خانواده مهدی اکبری وشاره ۴۰ ساله 
ساکن شهرضا، اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی 

به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد. مریم خلیفه سلطانی اظهار کرد: مهدی اکبری وشاره ۴۰ ساله 
ساکن شهرضا که بر اثر خونریزی دچارمرگ مغزی شده بود در مرکز آموزشی درمانی نور و علی 
اصغر )ع( بستری می شود.وی افزود: طی صحبت های انجام شده در خصوص پیوند اعضای بدن 
این بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند عضو با رضایت خانواده، مهدی اکبری وشاره از مرکز 
آموزشی درمانی نور و علی اصغر )ع( به مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهان منتقل و بعد 
از انجام مراحل مربوط به تایید مرگ مغزی، تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت و عمر 

دوباره ای به سه بیمار نیازمند پیوند عضو بخشیده شد.

اهدای اعضای مرد 
شهرضایی به بیماران 
زندگی دوباره بخشید

سایه سنگین بی توجهی؛

میراث فرهنگی شهرضا؛ قربانی بی مهری مسئوالن

عکس  روز 

عکس قابل تامل مسئولین کاشانی 
با مادر شهید کوچکی راوندی

پدر اولین شهید بی سر نجف آباد، 
دار فانی را وداع گفت

دکتــر محمدعلــی ابوترابی   نجف آباد
جانبــاز دفاع مقــدس و پدر 
اولین شهید بی سر شهرستان نجف آباد)شهید 
مجید ابوترابی( و از پیشکسوتان بهداری دفاع 
مقدس، روز شــنبه ۱۱ آذرماه در شهرســتان 
نجف آبــاد دارفانــی را وداع گفت و بــه فرزند 
شهیدش پیوست. مراسم تشییع پیکر مطهر این 
پدر بزرگوار ســاعت ۸ صبح روز یکشــنبه ۱۲ 
آذرماه ۹۶ از مقابل مطب ایشان به سمت مسجد 

جامع نجف آباد برگزار شد. 
همچنین مراســم یادبودی نیز امروز از ساعت 
۸:۳۰ تا ۱۱ و مراسم سوم نیز از ساعت ۱۴:۳۰ 
تا ۱۶:۳۰ برگزار می شــود. مراسم هفتمین روز 
درگذشت دکتر محمدعلی ابوترابی، روز جمعه 
۱۷ آذرماه از ســاعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار 

خواهد شد.
 دکتر ابوترابی پزشــک ایثارگر، متعهد، بصیر و 
پدر شــهید »مجید ابوترابی«، متولد ۱۳۱۳ در 
شهرستان نجف آباد و دانش آموخته تخصصی 

جراحی عمومی دانشگاه اصفهان بود.

دانش آموزان سمیرمی، راهی 
مناطق عملیاتی جنوب شدند

 سمیرم سه دستگاه اتوبوس از مدارس 
شهرستان سمیرم به مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس جنوب کشورمان اعزام شد. 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم با اعالم این 
خبر اظهار کرد: امسال برای دومین بار دختران 
دانش آموز سمیرمی به اردوی راهیان نور اعزام 

شدند.
سرهنگ جواد فصیحی خاطرنشان کرد: اولین 
مرحله اعزام به مناطق عملیاتی غرب کشــور 
بود و روز گذشــته مرحله دوم اعزام راهیان نور 
دانش آموزان دختر سمیرم به مناطق عملیاتی 

جنوب کشور انجام شد. 
وی تصریح کرد: دختران دانش آموز سمیرمی 
با سه دستگاه اتوبوس از مدارس متوسطه دوم 

شهرستان اعزام شدند.

در ایام میالد حضرت محمد )ص(؛
قهرمانان و ورزشکاران نمونه 
بسیجی برخوار تقدیر شدند

 برخوار اولیــن مراســم تجلیــل از 
قهرمانــان و ورزشــکاران 
شهرستان برخوار، به مناسبت هفته بسیج و ایام 
میالد حضرت محمد)ص(، در تاالر شــهرداری 

دولت آباد برگزار شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار، 
در ابتدای این مراسم درخصوص پتانسیل ورزش 
در عرصه های مختلف و همچنین وظیفه مهم 
ورزشکاران در عرصه شهرستان پیرامون مواضع 

انقالب اسالمی ایران سخن گفت.
محمد شفیعی، ضمن تاکید بر نقش اخالق در 
الگو شدن ورزشکاران، خاطرنشان کرد: اگر امروز 
نام پهلوان تختی زنده مانده، به خاطر داشــتن 
اخالق پهلوانی اوست، بنا بر این ورزشکاران در 
کنار سعی و تالش در رسیدن به مقام قهرمانی، 

الزم است اخالق خود را  نیز تقویت کنند.
رجبی، مسئول بسیج ورزشکاران استان اصفهان 
نیز شــهدای ورزشــکار را مایه افتخار استان 
اصفهان دانست و افزود: در استان اصفهان بیش 
از یکهزار شهید ورزشکار دارای مقام کشوری و 
بین المللی وجــود دارد و مایه افتخار و مباهات 
شما ورزشکاران اســت اگر از چنین الگوهایی 

پیروی کنید.
 بر این اساس، ۶۰ نفر از ورزشکاران و قهرمانان 
نمونه بسیجی شهرســتان که موفق به کسب 
عنوان قهرمانی و عناوین اخالقی شــده اند، در 
این مراسم تجلیل شدند و در ادامه مراسم، جوایز 
مســابقات قهرمانی فوتبال جام شهدای مدافع 
حرم و مسابقات تیراندازی بســیج نیز اهدا و از 
نوجوانان و نونهاالن مینی بسکتبال تجلیل شد. 

در این مراسم بیش از ۱۳۰ ورزشکار و قهرمان 
بســیجی در رشــته های مختلف ورزشــی و 

مسابقات قهرمانی بسیج تقدیر شدند.
یکی از رویدادهای زیبای این مراسم، دعوت از 
مادران فداکار این ورزشکاران روی صحنه بود 
که توسط فرزندان ورزشکار خود، با اهدای شاخ 
گل و بوسیدن دستان پر مهرشان مورد تکریم 

قرار گرفتند.

اخبار
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مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد:
به روزرسانی طرح جامع کاهش 

آلودگی هوای اصفهان
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوا، ۳ ساله بوده و 
یک سال دیگر تمدید شده و همچنین به روزرسانی 

این طرح در دستور کار ما قرار گرفته است.
سیدرحمان دانیالی با بیان اینکه بارش باران  طی 
روزهای نخســت آذرماه در آلودگی هوای اصفهان 
اثر گذار بوده است، اظهار داشت: از حجم آالینده ها 
به آن شــدتی که انتظار می رود با بارش کاســته 

نشده است.
وی با اشــاره به بارگذاری های نامناسب و اجرای 
طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان تصریح 
کرد: تقریبا روی 8 درصد مساحت کل استان این 
طرح اجرایی شده است که در حال به روزرسانی آن 
هستیم از این رو باید گفت حدود 70 درصد صنعت 

و صنف ما در این 8 درصد بارگذاری شده است.
دانیالی با بیان اینکه 70 درصد صنف و صنعتی که 
در 8 درصد مساحت کل استان هستند متاسفانه 
آالینده های زیادی را تولید می کنند، گفت: حتی 
اگر استانداردها را هم رعایت کنند به دلیل تجمع 
یکباره با توجه به توپوگرافی خاص اصفهان می تواند 
 اثر آالینــده هــا را روی این بارگذاری ها بیشــتر 

کند.

شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات 
کاله قاضی دستگیر شدند

سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
کاله قاضی اصفهان از دستگیری پنج متخلف شکار 
در این منطقه به همراه الشــه یک رأس کل و یک 

رأس بزغاله وحشی خبر داد.
علی اکبر نورزی نیا گفت: محیط بانان اداره پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی، حین گشت 
و کنترل ارتفاعات این منطقه، یک گروه پنج نفره از 

متخلفان شکار را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افــزود: از متخلفان که پــس از تعقیب و گریز 
طوالنی دستگیر شدند الشه یک رأس کل وحشی و 

یک رأس بزغاله وحشی به دست آمد.
وی اظهار کرد: همچنین سه قبضه سالح شکاری 
قاچاق، ٤7 فشــنگ چهارپاره، یک شمشیر، چهار 
کارد سالخی، چهار اره و ســه دوربین چشمی از 

شکارچیان کشف شد.
متخلفان برای رسیدگی به پرونده همراه با کشفیات 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

رییس سازمان هواشناسی:
 اصفهان 91 درصد کمبود 

بارندگی دارد
رییس سازمان هواشناسی کشور گفت: آمارها نشان 
می دهد از ابتدای مهر ماه تا هفتم آذرماه سال جاری 
17 استان کشور بیشتر از ٤0 درصد کمبود بارش 
دارند که در این میان وضعیت بارشی در پنج استان 
یزد، مرکزی، اصفهان، خراسان جنوبی و قم از بقیه 

استانها شرایط دشوارتری را داشته اند.
به گفته داود پرهیزکار آمارها نشــان می دهد که 
در این مدت 17 اســتان کشور بیشتر از ٤0 درصد 
کمبود بارش دارند که در این میان وضعیت بارشی 
در 5 استان یزد )با 87 درصد کمبود( ، مرکزی )با 
90 درصد کمبود(، اصفهان )با 91 درصد کمبود(، 
خراسان جنوبی )با 92 درصد کمبود( و قم )با 99 
درصد کمبود( از بقیه استان ها شرایط دشوارتری 

را داشته اند.
وی اظهار کرد:پهنه بندی خشکســالی بلند مدت 
در کل کشــور حاکی از درگیر شــدن خشکسالی 
است و تمامی استان ها دست کم با یکی از درجات 
خشکسالی بلند مدت )خفیف یا متوسط یا شدید یا 

بسیار شدید( رو به رو هستند.

تصویب قوانین محکم در 
راستای حمایت از محیط بانان

 سرپرست یگان حفاظت سازمان محیط زیست با 
تاکید بر لزوم اتخاذ رویکرد اجتماعی برای صیانت 
از محیط زیست ، گفت:تالش برای تصویب و وضع 
قوانین محکم در راســتای حمایت از محیط بانان 

یکی از اقدامات پیش رو است.
 سرهنگ جمشــید محبت خانی با اشاره به حادثه 
تیراندازی به دو نفر از محیط بانان شهرستان بابل در 
روزهای گذشته، اظهار کرد: با وجود تاسف عمیق 
در رابطه با این حادثه، جای خوشبختی است که این 
دو عزیز جان خود را از دســت نداده اند و همچنین 
ضاربان آنها به سرعت و در نخستین ساعات پس از 
ارتکاب جرم توسط نیروی انتظامی استان مازندران 

بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه در فصل پاییز پرندگان بســیاری 
در مســیر مهاجرت خود از اروپا و آفریقا به سوی 
سیبری در روسیه از مناطق شامل ایران و به ویژه 
اســتان مازندران می گذرند که بدون تردید ارزش 
بســیاری دارند، خاطرنشــان کرد: همین مسئله 
موجب می شود که شماری از افراد سودجو اقدام به 
شکار این پرندگان ارزشمند کنند و در این مسیر از 
ابزارآالت بسیار پیشرفته و حرفه ای برای شکار خود 
بهره گرفته و در صورت برخورد با محیط بانان با آنها 

درگیر شوند.

ســردار مهدی معصوم بیگی در ادامه با اشــاره به افزایش سرقت موتور 
ســیکلت به میزان 8 درصد و اینکه اصفهان رتبه اول را در تلفات ناشی 
از تصادفات عابران پیاده و موتورسواران در کشور داراست، ادامه داد: در 
شرایطی که تلفات ناشی از تصادف با موتورسیکلت ها در کشور 50 درصد 
است این رقم در استان اصفهان 70 درصد اعالم شده است؛ همچنین در 
جرایمی همچون سرقت وسایل داخل خودرو 6 درصد و کیف قاپی 10 

درصد افزایش جرم نسبت به مدت مشابه داشته ایم.
وی با بیان اینکه 120 باند سرقت در استان شناسایی شدند، عنوان کرد: 
با این باندها برخورد شد و بیشترین باندهایی که برخورد شد، باند سرقت 
مغازه و منزل بوده اســت که 2۳ باند شناسایی شدند و با 18 باند سرقت 

داخل خودرو نیز برخورد شده اســت؛ همچنین 21 باند سرقت اماکن 
خصوصی و 17 باند سرقت به عنف شناســایی و دستگیر شدند و این در 
شرایطی است که 20 درصد در کشف جرم به روش علمی و آزمایشگاهی 
افزایش کشف داشــتیم و حدود 87 میلیارد تومان از اموال مسروقه را به 
مردم بازگشت داده ایم. ســردار معصوم بیگی با بیان اینکه بزرگ ترین 
کالهبردار سال جاری که در واردات پوشــاک فعالیت می کرد چند روز 
پیش دستگیر شــد، تصریح کرد: تا امروز ٤0 نفر شاکی از این فرد اعالم 
شکایت کرده اند و به همین منظور در قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل نیز 
اقدامات خوبی انجام گرفته است.فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه در موضوع قاچاق نیز بر پرونده های باالی 100 میلیون تومان 

متمرکز شدیم، تاکید کرد: در پرونده های 500 میلیون تومان، ٤0 درصد 
افزایش کشف و در پرونده های باالی 100 میلیون تومان 6 درصد افزایش 
کشف داشتیم که بالغ بر 8۳ میلیارد تومان کشف کاالی قاچاق صورت 

گرفته است.
 کشف 20تن مواد مخدر در طرح ذوالفقار 4

وی با بیان اینکه ذوالفقار ٤ نیز مختص برخورد با خورده فروشان و معتادان 
متجاهر بود اســت، مطرح کرد: در مجموع 20 تن مواد مخدر در استان 
اصفهان کشف شــده که با توجه به اینکه یک استان مرزی نیستیم این 

افزایش کشف ناشی از افزایش شناسایی ماست.
وی از بخشــودگی مازاد جرایم رانندگی تا پایان آذرماه خبر داد و افزود: 
در حوزه نظارت بر عملکرد  نیروها طرح 197 اجرا شده است و در حوزه 
شکایت از کارکنان نیروی انتظامی، 1٤ درصد کمتر ثبت شکایت داشتیم 

و در حوزه تقدیر از کارکنان نیز 1 درصد افزایش داشته ایم.
 اردوگاه های ترک اعتیاد اصفهان پاسخگوی نیاز استان نیست

سردار معصوم بیگی با اشــاره به حضور معتادان در محله های اصفهان 
تصریح کرد: معتادان باید تحت ماده 15 و 16 قانون در کمپ های ترک 
اعتیاد قرار گیرند و پاک شوند اما اردوگاه های اصفهان ظرفیت الزم را در 
این خصوص ندارند و باید فکر چاره ای شود. وی پیرامون اقدام به خودکشی 
دو دختر نوجوان اصفهانی در پل چمران گفت: این اتفاق یک دغدغه ای 
در شــهر ایجاد کرد و با توجه به ادله های اولیه مشخص شد که این افراد 
دست به خودکشی زده اند و از یک مدلی نیز پیروی کرده بودند ولی آنچه 
قطعی است این خودکشی تحت عنوان های چالش های فضای مجازی 

رخ داده است .
فرقه های انحرافی تحت کنترل پلیس

فرمانده نیروی انتظامی گفت: به هیچ عنوان تحت گشــت ارشاد، هیچ 
جریمه ای از افراد دریافت نمی شود و این موضوع را به جد تکذیب می کنم. 
در خصوص مصرف مواد مخدر دستمال نیز در اصفهان هیچ گونه موردی 
مشاهده یا گزارش نشده است، گروه های انحرافی نیز کامال تحت کنترل 

پلیس هستند و در این حوزه آمار نگران کننده ای نداریم. 
راه اندازی پلیس گردشگری به صورت مستقل مطرح نشده 

است
وی با بیان اینکه راه اندازی پلیس گردشــگری به صورت مستقل مطرح 
نشــده اســت، افزود: باید در خصوص راه اندازی این پلیس بررسی های 
بیشتری انجام شود. فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص اعمال 
قانون در خصوص عدم رعایت حقوق معلوالن در حوزه  های ترافیکی گفت: 
در این خصوص دستوراتی ابالغ شده است و باز هم به پلیس راهور در این 
زمینه تاکید می کنم. سردار معصوم بیگی در پایان  گفت: مجرمان همه 

قتل های اتفاق افتاده در سال جاری در استان اصفهان بازداشت شدند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در جمع خبرنگاران از عملکرد 8 ماهه سال 96 و فراز و فرود های این سازمان خبر داد و گفت: در حوزه 
 قتل در سال جاری 21 درصد ، در بحث سرقت مسلحانه حدود 40 درصد، در سرقت مغازه 13 درصد، در معقوله سرقت خودرو 2 درصد و در وقوع 

آدم ربایی 46 درصد و در جیب بری 4 درصد کاهش وقوع جرم را در 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوده ایم. 

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد 
استان اصفهان گفت: طی هشت  ماهه نخست امسال هفت 
میلیارد و 777 میلیون تومان در حوزه مسکن مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان هزینه شده است.

عباسعلی زارعان  با اشــاره به ساخت 206 واحد مسکونی 
شهری و روستایی در هشت ماهه نخســت امسال افزود: 

کمیته امداد استان اصفهان برای حل مشکل مسکن مددجویان در ســال جاری اقدام به ساخت 99 مسکن 
روستایی، ساخت و خرید 107 واحد مسکن شهری و تعمیر تکمیل و بازسازی 9٤2 مسکن مددجویی از محل 

اعتبارات دولتی، صدقات، زکات و کمک های خیران کرده است.
وی کمک به ساخت، خرید، تکمیل، تعمیر، بازسازی و بهسازی 9٤2 واحد مسکن مددجویان استان اصفهان 
در هشت ماهه نخست امسال را از جمله اقدامات این نهاد در حوزه مسکن اعالم کرد و افزود: ۳9 واحد مسکن 
شهری با هزینه 2٤8 میلیون تومان و 16 واحد مسکن روستایی با هزینه 129 میلیون تومان صرف هزینه تکمیل 

مسکن مددجویان تحت حمایت  شده است.

اختصاص بیش از هفت 
میلیارد تومان به مسکن 
مددجویان اصفهانی

عکس  روز 

نگاه ویژه به دانشگاه ها در بودجه سال آینده

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
چهارشــنبه 8 آذرماه ماموریت هالل احمر استان 
اصفهان در کرمانشاه به اتمام رســید. هر چند که 
برخی از همکاران مــا و تجهیزات همچنان در حال 

فعالیت هستند.محسن مومنی با بیان این که زلزله 
کرمانشاه به قدری قدرتمند بود که 180 میلیون نفر 
آن را حس کردند، افزود: در لحظات اولیه تصور ما 
بر این بود که غرب اصفهان مرکز زمین لرزه بوده و 

همه آماده باش شدند، اما تیم های ارزیاب پس از یک 
ساعت گزارش دادند هیچ تخریبی در سطح استان 
رخ نداده اســت.مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
استان اصفهان ادامه داد: پس از زلزله 6 آمبوالنس و 
7 خودروی نجات در منتها الیه غرب استان مستقر 
شدند، پس از دو ساعت هماهنگی الزم انجام گرفت 
و تیم اولیه با ۳5 امدادگر به منطقه اعزام شدند.وی 

با بیان اینکه در تقسیم مسئولیتی که صورت گرفت 
امدادرسانی به شهرســتان ثالث باباجانی به عهده 
اصفهان گذاشته شــد، گفت: مجموع تلفات در این 
منطقه 15 نفر بیشتر نبود، اما حجم تخریب منازل 
گســترده بود؛ ســاعات اولیه پس از حادثه شرایط 
وخیمی بود و همه متاثر بودند به همین دلیل ارسال 

چادر در همان ساعت های اولیه انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:
پایان ماموریت هالل احمر اصفهان در مناطق زلزله زده کرمانشاه

وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری با بیــان اینکه 
محدودیت های مالی و امکانــات و تجهیزات پیش 
روی دانشگاه ها قرار دارد، گفت: در بودجه سال آینده 
برای کمک به دانشگاه ها پیش بینی خوبی صورت 

گرفته است.
 منصور غالمی در شــانزدهمین اجالس رؤســای 
دانشــگاه های ســطح یک کشــوربا گرامیداشت 
چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان  
گفت: این دانشــگاه در عین جوانــی، در آموزش و 
توسعه منابع انسانی، رشد خوبی داشته است. غالمی، 
وجود مجموعه های فکری در دانشگاه ها که بتوانند 
با توجه به حساسیت این دوران، ما را در زمره توسعه 
و پیشــرفت دنیا قرار دهند را قابل تقدیر دانست و 
گفت: در بین کشورها، جایگاه خوبی در تولید علم و 
در منطقه رتبه نخست را داریم. همچنین در بسیاری 
از رشته های جدید، به برتری هایی دست یافته ایم. 
وی یادآور شد: در چند سال اخیر با کمک هیئت های 
امنایی، ماموریت هایی را برای دانشــگاه ها تعریف 
کرده ایم و همه دانشگاه ها راهبردهایی را دارند که 

در این راهبردها، برنامه های کالن آموزشی و علمی 
باید اجرا شــوند. ضمن آنکه باید الگوهای خوبی از 
طریق این اجالس به سایر دانشــگاه ها انتقال یابد. 
وی با اشــاره به ضرورت هایی که در حوزه آموزشی 
دانشگاه های کشور باید در نظر گرفته شود، بر کیفی 
سازی آموزش عالی، به روز کردن و ارتقای کیفیت 
دانشگاه ها تاکید کرد که در این راستا، اختیاراتی به 
دانشگاه ها داده شــده و در به روز رسانی آنها موثر 

است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرد:

نگاه ویژه به دانشگاه ها در بودجه سال آینده

دانشگاه

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
با اشاره به انجام 17 هزار و 190 ماموریت اورژانس 
پیش بیمارستانی در این استان در آبان ماه امسال، 
گفــت: در این مــدت، تکنســین های فوریت های 
پزشکی استان اصفهان موفق شدند 12 بیمار ایست 

قلبی- تنفسی را احیا کنند.
غفور راستین با بیان اینکه در آبان ماه امسال 108 
هزار و 159 تماس با اتاق های فرمان اورژانس 115 
استان اصفهان برقرار شد، اظهار کرد: از مجموع این 
تماس هــا، 17 هزار و 190 ماموریت امدادرســانی 
انجام شد که 1٤ هزار و 6٤6 مورد شهری و 2 هزار و 

5٤٤ مورد جاده ای بود.
وی افزود: از کل ماموریت های انجام شده، 12 هزار 
و 18۳ ماموریت غیرتصادفی و 5 هزار و 7 ماموریت،  
تصادفی بود که در این ماموریت ها، 12 هزار و 259 
بیمار و مصدوم پــس از دریافت خدمــات درمانی 
فوریت های پزشکی، توسط آمبوالنس به بیمارستان  
منتقل و ۳ هزار و 279 نفر با تالش تکنســین های 
اورژانس 115 به صورت ســرپایی در محل حادثه 

درمان شــدند. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان تصریح کرد: در آبان ماه امســال، 
پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 12 بیمار ایست 
قلبی- تنفســی را به صورت موفق احیا کردند و به 

٤ مادر باردار، در زایمان نوزاد خود یاری رساندند.
راستین خاطرنشــان کرد: در این مدت، یک هزار و 
79۳ بیمار قلبی، 859 بیمار با مشکل تنفسی و ۳9۳ 
نفر با مشکالت زنان و زایمان از خدمات فوریت های 

پزشکی استان اصفهان بهره مند شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

احیای 1۲ بیمار ایست قلبی در آبان ماه

سرقت میلیونی از حساب، توسط همکار

خبر

تلفات مســمومیت با گاز منواکسید کربن سه 
برابرحوادث انفجار گاز در استان اصفهان است.

کارشــناس ارشــد مدیریت بحران شرکت گاز 
اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۷00 
حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن در این 

استان رخ داد، افزود: 26 نفر از هم استانی ها، سال گذشته جان خود را به خاطر گاز co از دست 
دادند. روحی با اشاره به آمار سه برابری حوادث مسمومیت با گاز منواکسید کربن در مقایسه با 

انفجارهای گازی گفت:بیشترین قربانیان زیر 22سال بودند.
وی نصب ایمن وسایل گرمایشی ،استفاده از شیلنگ استاندارد،استفاده از دودکش اچ شکل 
و نبســتن همه منافذ عبوری هوا به داخل را مهم ترین روش های کاهش حوادث مسمومیت 
 با گاز منواکسید کربن دانست. کارشناس ارشد مدیریت بحران شرکت گاز استان افزود:در 

پارکینگ ها و ماشین ها هم نباید از ذغال برای گرم شدن استفاده کرد.

تلفات مسمومیت با گاز 
منواکسید کربن سه 
برابرحوادث انفجار گاز 

فانوسی که دهقان فداکار با آن 
جان دو هزار نفر را نجات داد!

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فردی که اقدام به سرقت میلیونی از حساب یکی از همکاران خود به صورت اینترنتی کرده بود توسط 
کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیرشد. 

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس اقدام به سرقت از 
حساب وی به مبلغ ٤0 میلیون ریال به صورت اینترنتی کرده بود، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

 وی افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی نهایتا متهم به هویت احمد.د ۳2 ساله که از همکاران نزدیک شاکی بود شناسایی و دستگیر شد.
  این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: متهم در مواجه با مدارک و مستندات این پلیس چاره ای جز اعتراف نداشــته و در بازجویی های انجام گرفته عنوان داشت

 با به دست آوردن اطالعات حساب بانکی همکارش در فرصتی مناسب اقدام به برداشت از حساب او به صورت اینترنتی می کند.

حادثه

حریق مجتمع تجاری آستان 
حضرت زینب)س( اصفهان مهار شد

مدیر روابط عمومی و ســخنگوی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
ساعت 2 و هفت دقیقه بامداد روز گذشته با اعالم 
خبر حریق مغازه کفش فروشی واقع در مجتمع 
تجاری آســتانه حضــرت زینــب)س( اصفهان 
تیم های ایستگاه شــماره 19 و 7 به محل اعزام 
و ایســتگاه 2٤ و خودرو دســتگاه تنفسی نیز به 
عنوان پشتیبانی به همراه افسر کشیک وقت راهی 
محل مذکور شدند. محمد شریعتی افزود: پس از 
رســیدن تیم اعزامی به محل شاهد حریق مغازه 
کفش فروشی حدودا 20 متری در طبقه زیرین 
مجتمع تجاری بودند که در همان لحظات ابتدایی 
حریق اطفا و با دســتگاه برش به باز کردن درب 
مغازه های مجاور اقدام شــد تا از سرایت به دیگر 
نقاط جلوگیری شود و سپس به تخلیه دود و پاک 

سازی کامل اقدام شد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:
افزایش مصرف »هرویین« 

نسبت به شیشه
معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه به لحاظ مصرف مواد در کشور، تریاک 
در رتبه اول قرار دارد و سپس حشیش، هروئین و 
شیشه باالترین آمار مصرف را دارند، عنوان کرد: 
میزان مصرف هروئین در مقایسه با شیشه افزایش 
یافته است؛ زیرا شیشــه طی دو سه سال اخیر به 
شدت کنترل شده و آثار تخریبی آن که جزو مواد 
مخدر صنعتی است در مقایسه با مواد سنتی بسیار 
باالست. هادی نژاد درباره مدت زمان دسترسی 
به مواد مخدر در کشور نیز گفت: این زمان برای 
فردی که محل عرضه را بشناسد با فردی که ناوارد 
است و نمی داند به کجا باید مراجعه کند، متفاوت 
است. میانگین دسترسی به مواد در جایی مانند 
مولوی تهران پایین است و به زور مواد را در دستت 
می گذارند، اما اگر در نقطه دیگری باشی، شاید سه 

ساعت هم بگردی، اما مواد پیدا نکنی.

۲ کشته و یک مجروح با 
واژگونی دو خودرو در اصفهان

حســین پورقیصری، رییس پلیس راه اســتان 
اصفهان گفت: در پی واژگونی دو دستگاه خودروی 
سواری پراید و کشنده رنو در دو نقطه از جاده های 

استان دو نفر کشته و یک نفر مجروح شد.
وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد خودروی مذکور به علت عدم توجه به جلوی 
راننده از جاده منحرف و واژگون شده که در این 
حادثه راننده خودرو بر اثر شدت جراحات وارده 
در دم فوت می  کند. وی همچنین از واژگونی یک 
دستگاه خودروی سواری پراید در محور دوتیکه 
گلپایگان خبــر داد و اظهار داشــت: این حادثه 
ساعت 21 و ٤5 دقیقه پنجشنبه شب نهم آذر ماه 
رخ داد که متاسفانه یکی از سرنشینان بر اثر شدت 

جراحات وارده فوت و راننده مجروح شد.

وزیر کار اعالم کرد:
کاهش فاصله حقوق بازنشستگان 

با نرخ تورم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 1000 
میلیارد تومان بودجه در سال جاری برای کاهش 
فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم خبر داد و 
گفت: برای رسیدگی به موضوعات رفاه اجتماعی 

باید هدف گذاری مشخص انجام داد.
علی ربیعی با اشاره به گســتردگی حوزه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از منظر نظری 
و تئوری بیــن کار و رفاه اجتماعی همبســتگی 
زیادی وجود دارد. برنامه رفاهی، لغو و کاهش فقر 
و افزایش رفاه عمومی جامعه که یکی از برنامه های 
اصلی دولت دوازدهم است با در نظر گرفتن این 

همبستگی پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه امروزه در دنیا بر اساس برنامه های 
جدید سیاســت های رفاهی »توانمندســازی« 
در هم آمیخته هســتند، اظهار کرد: در دیدگاه 
توانمندسازی، مهم ترین بخش مربوط به اشتغال 
اســت؛چرا که برنامه های رفاهی با اســتفاده از 
توانمندسازی با مسئله اشتغال پیوند می یابد.وزیر 
رفاه با انتقاد از سیاست های رفاهی جبرانی تصریح 
کرد: اگر چه سیاست های رفاهی جبرانی را نفی 
نمی کنم اما باید در نظر داشت که این سیاست ها 
تنها راه حل اجرایی برای کاهش فقر نیســتند. 
همچنین سیاســت های رفاهی صدقه ای نیز به 
معنای توزیع پول برای افزایش قدرت خرید نیز 

راه حل کاهش فقر در جامعه نیستند.

اخبار

سردار معصوم بیگی در نشست خبری با خبرنگاران خبر داد:

دستمال مخدر در اصفهان مشاهده نشده است

فاطمه کاویانی
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ابالغ وقت رسیدگی
9/393 شماره ابالغنامه: 9610106793501473 شــماره پرونده: 9609986793501054 
شماره بایگانی شعبه: 961059  در خصوص پرونده کالســه 961059 شعبه 5 خواهان بتول 
عنایت کردآبادی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
انضمام  مطللق خسارات قانونی  به طرفیت حسن رجائی تقدیم نموده است که وقت رسیدگی 
برای روز یک شنبه  مورخ 1396/10/24 ساعت 11/30 صبح تعیین  گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
 مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان

 شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم طبقه 2 شــعبه 5 مراجعه و 
نســخه ثانی  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی می گردد و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 27387 شعبه 5 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــهدای مدافع حرم( )153 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/394 در خصوص پرونده کالســه 960911 خواهان محسن دردشــتیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت شهاب چگینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/25 
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 27404 شعبه 32  حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/395 در خصوص پرونده کالسه 960847 خواهان علی سعادت دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت علیرضا خانی سعدآبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/25 ساعت 
8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 27424 شعبه 32  حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/396 شماره ابالغنامه: 9610106793802047 شــماره پرونده: 9609986793800923 
شماره بایگانی شــعبه: 960923  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت وضمائم به آقای 
علی فرهاد زاد، خواهان شــرکت لیزینگ خودرو کار با وکالت بهزاد اکبرپور دادخواســتی به 
طرفیت خوانده آقای علی فرهاد زاده به خواســته  مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه 
شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986793800923 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 
حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/25 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 26363 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/397 شماره ابالغنامه: 9610100367800243 شــماره پرونده: 9609980367800053 
شماره بایگانی شعبه: 960059  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای ناصر 
ربانی فارانی، خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
ناصر ربانی فارانی به خواسته ضبط مطرح که به این شــعبه) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9609980367800053 دادگاه ویژه اصل 49 قانون  اساسی اصفهان ثبت و  
وقت رسیدگی  مورخ  1396/10/27 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار 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 مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:23951 

شعبه 49 قانون اساسی اصفهان)161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/398 شماره ابالغنامه: 9610100354305420 شــماره پرونده: 9509980364701443 
شماره بایگانی شعبه: 951597  شاکی آقای محمد کاظمی زهرایی شکایتی به طرفیت آقای 
عباس نجفی به اتهام انتقال مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان  خ چهار باغ باال  خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458  ارجاع و به کالسه 
951597 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/10/30 و ساعت 10/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 25160 شعبه 117 

دادگاه کیفری دو اصفهان ) 117 جزایی سابق( )158 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/399 شماره ابالغنامه: 9610100351409622 شــماره پرونده: 9609980351400360 
شــماره بایگانی شــعبه: 960408  خواهان حســن آمهدی دادخواســتی به طرفیت خوانده 
خدیجه شاهینی – نادر صادقی- رباب عاقلیان- اکبر نهایت فخار به خواسته مطالبه خسارت 
دادرســی- الزام به تفکیک ملک- مطالبه خســارت- مطالبه وجه بابت... الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک- مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323(   ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980351400360 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/10/27 و ســاعت 9/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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 مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:27437 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)175 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/402 شــماره صادره:1396/00/441508- 1396/9/8 نظر به اینکه خانم فاطمه آقا ولی 
فرزند حســین ) فاطمه بهادری فر( با ارائه یک برگ استشهادیه به شماره 64001 الی 64003 
مورخ 1396/07/05 که امضا شهود آن به تایید دفترخانه اســناد رسمی شماره 7 نطنز رسیده 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و باغچه جدید البناء 
که قبال قطعه زمین سه قفیزی معروف به باغ باال بوده پالک 259 فرعی از شماره 52- اصلی 
قطعه سوم واقع در وشوشاد جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که ذیل ثبت 10616 صفحه 585 دفتر 
80 و به شماره چاپی 298459 نام خانم فاطمه آقاولی فرزند حسین ) فاطمه بهادری فر( صادر 
و تسلیم گردیده است و نامبرده به موجب درخواســت وارده به شماره 960407061484219 
مورخ 1396/07/05 اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده  و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 469 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)267 کلمه، 3 کادر(
ابالغ نظریه پزشک قانونی

9/404 شماره نامه: 9610110360500383 شماره پرونده: 9609980360500270 شماره 
بایگانی شعبه: 960292 پیرو شــماره 9609980360500270 نظریه پزشکی قانونی مربوط 
به متوفی شاه محمد سادات به شرح ذیل می باشد: شــماره نامه: 96/5690/540201/112 
مورخ 96/3/13  پیرو شرح معاینه به شــماره 1730/ت/2 مورخ 96/3/16 در خصوص متوفی 
شاه محمد سادات ) تبعه افغانستان( فرزند سعید اســحاق به اطالع می رساند بر اساس شرح 
کالبدگشایی و نتایج بررســی های سم شناسی و آسیب شناســی علت فوت عوارض ناشی از 
صدمات وارده به اندام تحتانی )خردشدگی اســتخوان( متعاقب اصابت جسم سخت تعیین و 
اعالم می گردد. م الف:27374 شعبه 26 بازپرســی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )103 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
9/406 کالسه پرونده 877/96 شماره دادنامه: 1526 تاریخ رسیدگی: 96/8/13 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مرتضی وطن دوست با وکالت اصغر 
صافی به نشانی خمینی شهر میدان شهدا ابتدای خ طالقانی طبقه فوقانی لوازم خانگی نادری، 
خوانده: ابوذر اکبری به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مرتضی وطن دوست با وکالت اصغر صافی 
به طرفیت آقای ابوذر اکبری به خواســته مطالبه مبلغ چهل و سه میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 012075-94/10/9 ) 43/000/000 ریال(  عهده بانک سپه به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/8/10  و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
96/8/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
43/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 607/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5892 شعبه 4 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )374 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/407 کالسه پرونده 876/96 حل 4 شماره دادنامه: 1519 تاریخ رسیدگی: 96/8/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مرتضی وطن دوست فرزند 
عباســعلی با وکالت اصغر صافی به نشانی خمینی شهر میدان شــهدا ابتدای خ طالقانی طبقه 
فوقانی لوازم خانگی نادری، خواندگان: 1- حمیدرضا اکبری 2- علی اکبری هر دو به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای مرتضی وطن دوســت با وکالت اصغر صافی به طرفیت آقایان حمیدرضا اکبری 
و علی اکبری به خواســته مطالبه مبلــغ 73/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 
500499-95/2/30 )73/000/000 ریال( تعهده بانک سپه شعبه شریعتی به انضمام خسارت 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/8/10  و عدم 
حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/8/10 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 
982/500 ریال  بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و ســپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد.  م الف:5893 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )389 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/410 شماره ابالغنامه: 9610100350708816 شــماره پرونده: 9609980350700450 
شماره بایگانی شــعبه: 960528  خواهان موسســه مالی و اعتباری کوثر به نمایندگی آقای 
بختیاری با وکالت آقای کریمی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان امیر مسعود اعتصامی خواه 
فرزند محمود و مجید کثیری فرزند حبیب اله و مجید جمشــیدیان قلعه ســفیدی فرزند فتح 

ا...  به خواسته مطالبه وجه چک و خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 960528  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/11/2 و 
ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:25188 شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/439 شماره ابالغنامه: 9610100351210806 شــماره پرونده: 9609980351200858 
شماره بایگانی شعبه: 961003  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  محمد 
جعفرزاده فرزند کریم و ســیف ا... رســت بر الیادرانی  فرزند محمد جعفــر، اعظم جعفر زاده، 
فرشــته جعفر زاده، حمیدرضا جعفر زاده، زهــرا جعفر زاده، فرزانه جعفــر زاده، خواهان  آقای 
احمد شــیروانی جوزدانی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان آقای/ خانــم محمد جعفر زاده 
فرزند کریم و ســیف ا... رســت بر الیادرانی فرزند محمد جعفر، اعظم جعفر زاده، فرشته جعفر 
زاده، حمیدرضا جعفر زاده، زهرا جعفر زاده ، فرزانه جعفر زاده به خواســته الزام به تنظیم ســند 
رسمی اجاره مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 1 اتاق شــماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351200858 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1396/10/13 و ســاعت 11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:28446 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)166 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/441 نظر به اینکه سندمالکیت ششدانگ یکبابخانه شماره 6284 -  فرعي از 2 - اصلي واقع 
در فضل آباد بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 124 دفتر 219 به نام گودرزفرهمندیان 
ثبت وسندصادروتســلیم گردیده است اینک نامبرده باارائه درخواســت کتبي به شماره وارده 
960903661539150 - 1 / 9 / 96  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن 
ذیل شــماره 20837 - 29 / 8 / 96 به گواهي دفترخانه 145  شهرضارسیده است مدعي است 
که سندمالکیت آن به علت جابجائي / ســرقت / سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثناي پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض 
خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب 
صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاســندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشــد. م الف:  838 موسوي رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا  )174 کلمه،  2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/442 شماره ابالغنامه:9610106794700820 شــماره پرونده:9609986794700236 
شماره بایگانی شعبه:960236 ابالغ شــونده حقیقی: یدا... قاسمی به نشانی مجهول المکان، 
تاریخ حضور:1396/10/16 شنبه ساعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص دعوی حمیدرضا 
خیراللهی حسین آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت 
به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحد قضائی 
 مراجعه نمایید.  م الف:28427 شعبه 17 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 ) 150 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/409 در خصوص پرونده کالسه 960704 خواهان سعید شهابی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
چک به طرفیت فاطمه بیزوال تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/11/1 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 26344 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/411 شماره ابالغنامه: 9610106795300980 شــماره پرونده: 9609986795300452 
شماره بایگانی شعبه: 960455  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عماد 
عبادی ، خواهان آقای محسن شیرانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای عماد عبادی به 
خواسته 84/000/000  مطرح که به این شــعبه) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986795300452 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/02 ســاعت 18 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 27421 شعبه 23 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره 

یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/412 شماره ابالغنامه:9610106795300973 شــماره پرونده:9509986795300452 
شماره بایگانی شــعبه:950452 ابالغ شــونده حقیقی: عبدالمطلب اکبری به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1396/11/03 ســه شنبه ســاعت: 16 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در 
خصوص واخواهی شما به طرفیت در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت 
به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید. م الف:27407 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( 

) 151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/413 شماره ابالغنامه: 9610106794201219 شــماره پرونده: 9609986794201021 
شماره بایگانی شــعبه: 961025  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت وضمائم به آقای 
مصطفی علیزاده، خواهان آقای عبدالباقر ترکمنی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مصطفی 
علیزاده و امید کالنتری به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794201021 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 
حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/04 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 ضمنا چنانچه شــهود معارضی دارید در روز رسیدگی یا کارت شناســایی معتبر حاضر نمایید. 
م الف: 26386 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )186 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/414 شماره ابالغنامه: 9610100352207005 شــماره پرونده: 9609980352200133 
شماره بایگانی شــعبه: 960140  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محسن نکوئی فرزند دوستعلی، خواهان خانم شراره مهراب دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای 
محسن نکویی به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980352200133 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/11 و ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

م الف:27458 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/415 شماره ابالغنامه: 9610100352207143 شــماره پرونده: 9609980352200814 
شماره بایگانی شــعبه: 960859  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محمد فلفلیان فرزند مهدی، خواهان آقای محســن اعرج شــیروانی دادخواستی به طرفیت  
خواندگان خلیل عطار، فرزانه عطار، محمد عطار، محمد فلفلیان، رکســانا و فرانک فلفلیان به 
خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 354(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980352200814 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  
وقت رســیدگی  مورخ  1396/11/11 و ساعت 12/30 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

م الف:27439 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/416 شماره ابالغنامه: 9610100352207145 شــماره پرونده: 9609980352200609 
شماره بایگانی شــعبه: 960637  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
علی نجات چتری فرزند محمد علی، خواهان  آقای فرهاد آرمان مهر دادخواســتی به طرفیت  
خوانده آقای علی نجات چتری به خواســته مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980352200609 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/14 و ساعت 12/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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 مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:27459 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)166 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/417 شماره ابالغنامه: 9610100352207115 شــماره پرونده: 9609980352200313 
شماره بایگانی شــعبه: 960331  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
مرضیه رفیعی فرزند احمد، خواهان آقای احمد ســبزعلی دادخواستی به طرفیت  خوانده خانم 
مرضیه رفیعی به خواسته تایید فســخ قرارداد مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980352200313 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/14 و ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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 مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:27440 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)165 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

9/418 شماره ابالغنامه: 9610106796900792 شــماره پرونده: 9509986796900770 
شــماره بایگانی شــعبه: 950770  محکوم له: اصغر خدادای، محکوم علیــه: محمد یزدانی، 
 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وســیله به خوانده که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 39 در پرونده کالسه 950770 به موجب دادنامه شماره 
9609986796901892 مورخ 1396/04/18 صادره از شعبه 39 محکوم علیه محمد یزدانی 
محکوم به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1395/11/17 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/920/000 
ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناســی در مرحله بدوی در حق محکوم له اصغر خدادای می باشد. پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن 

حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم له، با 
ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 
آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیر این صورت واحد اجرای 
 احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

) آ درس: چهار راه شیخ صدوق  چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
م الف: 25090 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )260 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/419 شماره ابالغنامه: 9610100350609547 شــماره پرونده: 9609980350600847 
شماره بایگانی شعبه: 961021  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقایان ناصر 
اسکندری و علی اکبر اسکندری و حسام بنائیون، خواهان آقایان جواد موذنی و محسن توتون 
کوبان  دادخواستی به طرفیت  خواندگان آقایان و خانم ها عبدالرزاق زعفرانی زاده و محمد داوری 
دولت آبادی و اصغر هادی زاده و اکبر مظفری و جعفر محبتی و اصغر صحتی و زهرا محبتی و 
منیژه کفایت و مظفر کالنتر و علی اکبر اسکندری و ناصر اسکندری و حسام بنائیون و اداره ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان به خواسته اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر مطرح که به 
این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 220(  ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609980350600847 شعبه 6 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/29 و ساعت 
11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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 مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:26423 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)226 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

9/420 شماره ابالغنامه: 9610106793701533 شــماره پرونده: 9609986793700064 
شماره بایگانی شــعبه: 960064  محکوم له: عبداله دوستی قلعه اخالصی، محکوم علیه: امید 
عیوضی، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به خوانده که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از 7 در پرونده کالسه 960064 ش 7  به موجب دادنامه شماره 
9609976793702330 مورخ 1396/05/22 صادره از شــعبه 7 محکوم علیه امید عیوضی 
محکوم به پرداخت مبلغ 15/156/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1395/11/27 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/378/900 
ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرســی و نیز پرداخت مبلغ 1/378/900 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له عبداله دوستی قلعه اخالصی می باشد. پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه 
به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له، با ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیر این 
صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 
اقدام خواهد نمود. شــماره اجرائیه: 9610426793700005 بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به شماره 9610096793701410 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793702330 
محکوم علیه امید عیوضی به نشانی اصفهان خورزوق خ بلوار ولی عصر خ امام حسن مجتبی )ع( 
منزل ولی ا... عیوضی محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار 
ریال بابت اصل خواسته و 1/378/900 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 1395/11/27  ریال لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له عبداله دوستی 
قلعه اخالصی فرزند پرویز به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ شهدای لیمجیر کوی هجرت 
2 پ 174 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حکم، حبس 

تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 25088 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )655 کلمه، 7 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/421 شماره ابالغنامه: 9610100353305686 شــماره پرونده: 9609980359800116 
شماره بایگانی شعبه: 961214  شاکی آقای فریدون زارع شکایتی علیه متهم آقای سید احمد 
میرغفور  با موضوع توهین و تهدید با قداره و قدرت نمایی مطرح نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 107 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 107 جزایی سابق(- مجتمع شهید بهشتی واقع 
در اصفهان خیابان شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 
961214 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/11/14 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.  م الف: 26401 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 107 جزایی سابق( مجتمع 

شهید بهشتی )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/422 شماره ابالغنامه: 9610106794201221 شــماره پرونده: 9609986794201022 
شماره بایگانی شــعبه: 961026  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت وضمائم به آقای 
مهدی کاظمی فرزند عبداله ، خواهان آقای ســعید شاه سیاه دادخواســتی به طرفیت خوانده 
آقای مهدی کا ظمی به خواسته مطالبه چک و فاکتور   مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794201022 شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/11/04 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 26398 شعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/423 شماره ابالغنامه: 9610106794201225 شــماره پرونده: 9609986794200531 
شماره بایگانی شــعبه: 960534  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت وضمائم به آقای 
مهدی وکیلی ، خواهان  آقای صدرا عزیزی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی وکیلی به 
خواسته مطالبه اجرت کار   مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794200531 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/11/04 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26376 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
دفترچه مهمات تفنگ دولول ســاچمه زنــی با کالیبر 
12، شماره سالح 0355284 ساخت روسیه به نام حامد 
جابری مؤخر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. 
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شــرایط برای امیر قلعه نویی در اصفهان، خوب 
پیش نمــی رود. باخــت ســنگین 0-4 مقابل 
پرســپولیس چهارمین باخت ذوب آهن در این 
فصل بود و نماینده جدید ایران در لیگ قهرمانان، 
با اختالف 14 امتیاز نسبت به صدر جدول، در رده 

دهم قرار دارد. موضوعی که از نظر مدیران ذوب آهن اصال قابل قبول نیست و به همین دلیل آنها 
برنامه هایی برای تغییر این وضعیت دارند. موضوعی که شاید آینده امیر قلعه نویی روی نیمکت 
این تیم را هم تغییر دهد. احمد صادقی، مدیرعامل کارخانه ذوب آهن درباره نتایج تیمش به 
تسنیم گفته:» مسلما من از عملکرد و نتایج تیم راضی نیستم و هیچ مدیری هم نیست که از 
چنین نتایجی راضی باشد. ما نگران هستیم و امیدواریم که مشکل نتیجه گیری برطرف شود. 
احتماال در نیم فصل تصمیمات جدی خواهیم گرفت،  بحث ما در مورد تقویت تیم است تا شرایط 

برای نیم فصل دوم تغییر کند.

قرعه والیبال برخالف فوتبال
روزنامه هفت صبح بــه نکته جالبــی درباره 
قرعه کشی جام جهانی فوتبال اشاره کرده است. 
اینکه به موازات این ماجرا، 
قرعه کشی مسابقات  
والیبــال قهرمانی 
مردان جهان سال 
۲۰۱۸ انجام شــد 
و هر چقــدر قرعه 
تیم فوتبال کشورمان 
سخت است، والیبال 
کار نســبتا راحتی برای صعود به مرحله بعدی 
دارد؛ چرا که با تیم های بلغارســتان، لهستان، 
کوبا، فنالند و پورتوریکو همگروه شــده است. 
 شــاگردان ایگــور کوالکویچ کــه در آخرین

 رده بندی فدراســیون جهانی در رده هشتم 
دنیا قــرار دارند بــا تیم هایی همگروه شــده 
اند که به جز لهســتان – تیم ســوم رنکینگ 
– بقیه حریفان ســختی برای سعید معروف و 
همبازیانش محسوب نمی شــوند. بلغارستان 
در رده چهاردهم قرار دارد، کوبا تیم شانزدهم 
جهان است و فنالند در رده هجدهم قرار گرفته و 

پورتوریکو هم تیم بیست و نهم دنیاست. 

انتخابات کمیته ملی المپیک ۲5 دی  ماه برگزار خواهد شــد و اعضای 
هیئت اجرایی نیز زمان ثبت نــام از نامزدها را اعــالم خواهد کرد. این 
احتمال وجود دارد که در این نشســت، خبرگان ورزشــی نیز معرفی 
شوند؛ موضوعی که قطعا می تواند نقش مهمی را در انتخابات کمیته ملی 
المپیک داشته باشد، اینکه چه کســانی به عنوان خبره ورزشی معرفی 
می شــوند تاحدودی می تواند رییس و نواب رییس کمیته ملی المپیک 

را مشخص کند.
در این روزها که فاصله زیادی به برگزاری انتخابات نمانده شایعات زیادی 
مطرح شده؛ از تالش کیومرث هاشــمی برای دبیرکلی و نایب رییسی تا 

ریاست صالحی امیری در کمیته ملی المپیک.

صالحی امیری؛ جدی تری گزینه برای ریاست
ماده 5 اساسنامه کمیته ملی المپیک به ترکیب کارشناسان خبره اشاره 
می کند؛ 5 نفر از کارشناسان خبره در امور بازی های المپیک به انتخاب 
هیئت اجرایی که حداقل دو نفر از آنها از میــان بانوان و یک نفر از بین 
کارشناســان حوزه ورزش دانش آموزی )با توجه به اهمیت بازی های 
المپیک نوجوانان( خواهد بود. کمیته ملی المپیک در انتخابات، 5 خبره 
ورزشی را معرفی می کند که این افراد قطعا تنور انتخابات را داغ خواهند 
کرد؛ البته در این بین نباید تالش های وزارت ورزش را برای معرفی افرادی 
به این انتخابات نادیده گرفت؛ افرادی کــه می توانند گزینه های وزارت 
ورزش برای این دوره از انتخابات باشــند. یکی از گزینه هایی که در این 
چند روز اخیر شایعاتی در خصوص ورودش برای ریاست کمیته مطرح 

شده، رضا صالحی امیری است.
صالحی امیری متولد ۱34۰ است که سابقه وزیری در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را در کارنامه دارد. 
وی در زمان دوره اول ریاست جمهوری سیدحسن روحانی به مدت 7۰ 

روز به عنوان سرپرســت وزارت ورزش و 
جوانان معرفی شد. صالحی امیری گزینه 
روحانی بــرای وزارت ورزش و جوانان 
بود، اما نتوانست از مجلس رای اعتماد 
بگیرد. صالحی امیری در نخســتین 
گام حضــورش در ایــن وزارتخانه 
نصرا... سجادی را به عنوان معاون 

قهرمانی معرفی کرد.
بعــد از اینکه اعالم شــد مصطفی 
هاشــمی طبا به دلیل منع قانونی 
نمی تواند در انتخابات ثبت نام کند، 
صالحی امیری مهم ترین گزینه برای 

ریاست به شــمار می رود. نکته جالب 
اینجاســت که کیومرث هاشمی نیز در 

دوره قبلی انتخابات به عنوان خبره ورزشی 
از ســوی وزارت ورزش در زمان محمود گودرزی 

معرفی شد.

دبیرکل هم از وزارت می آید؟
شایعه دیگری که این روزها زیاد به گوش می رسد تالش کیومرث هاشمی 
برای ماندن در کمیته است. پیش از این صحبت هایی در خصوص تالش 
وی برای دبیرکلی وجود داشــت، اما به دلیل اینکه دبیرکل باید مسلط 
به زبان انگلیســی باشــد، حاال صحبت هایی به گوش می رسد مبنی بر 
اینکه هاشمی در تالش اســت تا برای نایب رییسی کمیته ملی المپیک 
اقدام کند.در این میان صحبت از فریبا محمدیان، معاونت بانوان وزارت 
ورزش و جوانان به گوش می رسد و گفته می شود او نیز به دنبال صندلی 

نایب رییسی کمیته است 
و تالش های خود را معطوف به 
این صندلی کرده اســت.برای دبیرکلی نیز اصغر رحیمی، رییس مرکز 
نظارت بر تیم های ملی مهم ترین گزینه اســت، امــا نباید بحث ورود 
صالحی امیری را نادیده گرفت. در صورتی که وی برای ریاست اقدام کند، 
این احتمال وجود دارد که گزینه های نزدیک به وی برای پســت های 
دیگر کمیته از جملــه دبیرکلی و نایب رییســی اقــدام کنند. مهدی 
 علی نژاد نیز یکی از افرادی اســت که مایل اســت برای این پست اقدام 

کند.

رفت و آمد حوالی سئول ؛

رییسی که دنبال نایب رییسی است!

فصل نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال ایران از ۲۸ آذر 
تا ۲۶ دی بوده و بسیاری از تیم ها فعالیت خود را برای 
جذب بازیکن در نیم فصل شــروع کرده اند یا در فکر 

حضور قدرتمند در بازار زمستانی هستند. 
یکی از تیم هایی کــه فعالیت زیــادی در فصل نقل و 
انتقاالت زمستانی دارد، تراکتورسازی تبریز است که 

بعد از محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالتی می خواهد حضور قدرتمندی در این عرصه داشته باشد. از تبریز 
خبر می رسد که امید عالیشاه، اولین بازیکنی است که به تراکتور مدل جدید می پیوندد، اما مهم ترین بازیکنان 

جدید تراکتورسازی از اصفهان می آیند.
احسان پهلوان، دانیال اسماعیلی فر و مهدی مهدی پور، 3 بازیکن مهم ذوب آهن هستند که برای گذراندن دوران 
مقدس سربازی به تراکتورسازی می روند. آنها  قطعا در نیم فصل دوم سرباز هستند و نمی توانند برای ذوب آهن 
بازی کنند. این 3 بازیکن جوان دفترچه اعزام به خدمت خود را گرفته اند و دیگر امکان ادامه تحصیل هم ندارند. 

 مدیرعامل شرکت ذوب آهن می گوید 
نتایج ذوب آهن رضایت بخش نیست

خداحافظی با ژنرال؟

 ستاره های ذوب آهن
 در تراکتور سازی

 بالیی که سر »کافو« آوردیم!

پیشنهاد سردبیر:

رییس هیئت اسکواش استان اصفهان در خصوص 
مسابقات اسکواش نشنال کلوز بانوان، اظهار داشت: 
این رقابت ها با حضور 4۱ ورزشکار از سراسر کشور 
در مجموعه  سیتی ســنتر اصفهان برگزار شــد و 
این مجموعه به عنــوان حامی و اسپانســر اصلی 
این مســابقات بود. جایزه ۱۰۰۰ دالری برای این 
مسابقات در نظر گرفته شده بود که به نفرات اول، 
دوم و سوم مشــترک به ترتیب 5۰۰، 3۰۰ و ۱۰۰ 
دالر داده شد.سید هدا محمدی افزود: رقابت های 
نشنال کلوز بانوان جام اصفهان سیتی سنتر طی 3 

روز و از ۸ تا ۱۰ آذر ماه در دو جدول مقدماتی و اصلی 
برگزار شــد و در پایان نفرات برتر مشخص شدند؛ 
فرشته اقتداری از کیش به مقام قهرمانی رسید، آیلی 
نیری از تهران به عنوان دوم دســت یافت و سوگل 
ثمودی و آرزوسادات موسوی زاده هر دو از تهران به 

مقام سوم رسیدند.
رییس هیئت اسکواش اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه امتیــاز این مســابقات در رنکینگ جهانی و 
کشوری بازیکنان در نظر گرفته شد، افزود: سطح 
مسابقات با توجه به حضور ملی پوشان و قدرت های 

برتر اسکواش کشور، بســیار باال بود به طوری که 
فاطمه سادات حیدری، سرمربی و پرند دولتی زاده 
مربی تیم ملی اســکواش بانوان از نزدیک شــاهد 
رقابت  ورزشــکاران بودند؛ دو داور از اصفهان و دو 
داور از تهران به ســر داوری بهاره کارآگاه از کیش 
قضاوت این رقابت ها را بر عهده داشتند و بازیکنان، 
کادر فنی و داوران از نحوه برگزاری مسابقات کامال 
رضایت داشــتند و با کمک مجموعه سیتی سنتر 

میزبانی در خور شأن اصفهان داشتیم.
وی تصریح کرد: از اســتان اصفهان 5 ورزشــکار 
داشــتیم که در جدول مقدماتی حضور داشتند و 
با توجه به ســنگینی رقابت ها نتوانستند به جدول 
اصلی راه پیدا کننــد و در دور  مقدماتی به کار خود 

پایان دادند.
محمدی در خصــوص وضعیت فعلی اســکواش 
اصفهــان گفت: عــدم ورود بخــش خصوصی به 
اسکواش و نداشتن زیر ساخت مناسب از مشکالت 
ابتدایی اســکواش در اصفهان بود و نقیصه ای برای 
اصفهان محسوب می شــد، اما با افتتاح کورت های 
اختصاصی اســکواش در سیتی ســنتر و مجموعه 
پرواز این مشکل تا حدودی رفع شده و با برگزاری 
دوره هــای مربی گیری به دنبال جذب ورزشــکار 
هســتیم؛ اکنون زمان این است که مربیان با ایجاد 
مدارس اســکواش به عنوان اســتعداد یاب عمل 
کنند و بازوان هیئت اسکواش در کشف و پرورش 

استعداد ها باشند.

رییس هیئت اسکواش اصفهان:
همه چیز برای کشف استعداد ها در اصفهان مهیا شده است

سوژه روز

 شفر:
به فکر جذب مهاجم خارجی 

باشید!
شفر بار ها از مسئوالن استقالل خواسته که به 
فکر مهاجم خارجی باشند 
تــا بلکه بــه راحتی 
امتیازها را از دست 
ندهند.استقالل از 
آغــاز فصل جاری 
با مشــکل گلزنی 
مواجــه بــوده و این 
معضل همچنان ادامه 
دارد. استقالل تا اینجا فقط ۸ بار دروازه حریفان 
را باز کرده که آمار خیلی ضعیفی برای این تیم 
مدعی محسوب می شود. استقالل در سال های 
گذشته به خط حمله قوی مشهور بوده و کار به 
جایی رسید که در لیگ هشتم، تعداد گل های 
زده آنها از بارسلونا در اللیگا هم پیشی گرفت! 
استقالل امروز، اما مشــکل گلزنی دارد و آمار 
نشان می دهد که این تیم هر ۱5۸ دقیقه موفق 
به گلزنی شده که آمار بسیار ضعیفی است. شفر 
بار ها از مسئوالن اســتقالل خواسته که به فکر 
مهاجم خارجی باشند تا بلکه به راحتی امتیازها 

را از دست ندهند.

درخواست روز

توصیه به اولین حریف ایران؛ 
متراکم و فشرده

حتما در جریان هســتید کــه مراکش، اولین 
حریف تیم ملــی در جام 
جهانی اســت. تیمی 
که مثــل ایــران 
دارای خط دفاعی 
است  قدرتمندی 
امــا آنها هــم می 
دانند که با دفاع کردن 
نمی تواننــد در جــام 
جهانی موفق شــوند. »آپیا« مربــی فعلی تیم 
ملی غنا که سابقه همکاری با سرمربی تیم ملی 
مراکش را دارد درباره این تیم گفته:» این تیم 
قدرت دفاعی خیلی خوبی دارد، اما به نظر من 
برای آنکه مراکش بتوانــد در جام جهانی برای 
پرتغال و اســترالیا دردسر درســت کند، باید 
سرمربی این تیم قدرت تهاجمی اش را تقویت 
کند و از طرف دیگر به فکر اســتفاده از سبک 

بازی متراکم و فشرده باشد.«

توصیه روز

 کرار جاسم با به ثمر رساندن سه گل در دیدار اخیر تیمش مقابل 
سپاهان و تراکتورسازی، به مرد اول این روزهای آبادان تبدیل شده 
است. کرار در دیدار مقابل ســپاهان زننده دو گل تیمش بود. کرار 
که محبوبیت خاصی در آبادان دارد، با نمایــش فوق العاده در دو 
 هفته اخیر محبوب و محبوب تر شده و حاال او را سوپراستار آبادان

 می دانند.

سوپراستار آبادان
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مهدی شریفی که دو سال قبل به عنوان بازیکن سرباز به تراکتورسازی 
پیوســت، خدمت ســربازی اش پایان یافت و در بازی با سپیدرود با 
مجوز سپاهانی ها به میدان رفت.شریفی حاال با توجه به قراردادی که 
با سپاهان دارد باید به این تیم برگردد. بر این اساس او روز چهارشنبه 
مقابل فوالد خوزستان آخرین مســابقه خود را انجام خواهد داد و از 

سرخپوشان تبریزی جدا خواهد شد.

این روزها تخریب چهره ها به هر بهانه ای توسط زامبی های همیشه 
در صحنه فضای مجازی به یک عادت غلط و ناپسند تبدیل شده است.

فضای مجازی در جامعه ایران به خوبی فرهنگ ســازی نشده و این 
واقعیتی تلخ و بسیار تاسف برانگیز محسوب می شود که این روزها 
مایه آبروریزی ایرانی ها شده و کسی هم نیست که بخواهد راهکاری 

برای مقابله با این اتفاق شوم ارائه بدهد.
وقتی یک عده زامبی همیشــه در صحنه فضای مجازی به هر بهانه 

ای به خود اجازه می دهند تا به چهره های سرشــناس در 
هر مقــام و عنوانی حمله 

کننــد و بــا بدترین 
لفاظ ممکن اعتبار  ا
و فرهنــگ ایرانی را 
زیر سوال ببرند تنها 
می توان بــرای آن 

افسوس خورد و اشک 
ریخت که چرا و به چه 
دلیل ما نتوانســتیم 

درســت  فرهنگ 
استفاده کردن از 
فضای مجازی را 
بیاموزیم و از آن 

بهره ببریم!
آخرین شاهکار این زامبی های همیشه در صحنه به تخریب »کافو« 
ستاره برزیلی برمی گردد آن هم تنها به این جرم که ستاره سال های 
نه چندان دور فوتبال در سلســائوی محبوب، گوی ایران را از گلدان 
سوم قرعه کشــی جام جهانی بیرون کشــید تا تیم ملی در یکی از 
سخت ترین گروه های ممکن در روسیه ۲۰۱۸ قرار بگیرد. بعد از این 
اتفاق زامبی های فضای مجازی چنان بالیی سر پیج ایسنتاگرام کافو 

آوردند که یک بار دیگر 

 آبروی ایرانی ها در ســطح جهان رفت و این اتفاق به سوژه ای برای 
رسانه های معتبر تبدیل شــد تا با اعتبار و فرهنگ غنی مردم ایران 

بازی کنند.
تنها کافی است به این کاریکاتورها دقت کنید تا پی ببرید یک سری 
مخاطب که هنوز با فرهنگ فضای مجازی آشــنا نیســتند و آن را 
بازیچه خود قــرار داده اند در این چند روز چه بر ســر کافو آوردند و 
باعث شدند تا مردم ایران دوباره در فضای مجازی دستخوش برخی 

تبلیغات نادرست شــوند! ای کاش، ای 
کاش و باز هم ای کاش زامبی هایی 
که این گونه فرهنــگ غنی و چند 

هزار ســاله ایرانی ها را زیر سوال 
بردند کمی به آخر و عاقبت رفتار 

خود بیندیشــند و 
عبرتی  درس 
بــرای آینده 

بگیرند.

اکران وداع شریفی با تراکتور
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گالدیاتورهای اینستاگرام و تکرار داستان همیشگی؛

 بالیی که سر »کافو« آوردیم!

غرور سرمربی مراکش برای بازی با ایران؛ 
بدون اشاره

بعد از مشخص شــدن قرعه ایران در جام جهانی 
و اینکه کــی روش و شــاگردانش در اولین دیدار 
باید به مصاف مراکش برونــد، خیلی از تحلیل ها 
روی لزوم پیروزی مقابل این تیم افریقایی در بازی 
اول تاکید داشت تا تیم ملی با امیدواری به مصاف 
دو همگروه قدرتمند دیگرش بــرود. نکته جالب 
ماجرا اینکه مراکشی ها هم دقیقا چنین تصوری را 
درباره ایران دارند و شاید باورتان نشود که بگوییم 
سرمربی این تیم، از همین االن سه امتیاز بازی با 
ایران را برای تیمش کنار گذاشته. این برداشتی از 
مصاحبه »هرو رنارد« با شبکه بین اسپورت است. 
او که بعد از مشخص شــدن قرعه تیمش در جام 
جهانی گفته بود باید حتما ایــران را در بازی اول 
شکســت بدهیم، در مصاحبه با بین اسپورت که 
بخش فرانسوی سایت یورو اسپورت آن را منتشر 
کرده بیشتر به فکر بازی با اسپانیا و پرتغال است تا 
دیدار با ایران. سرمربی مراکش گفته:» ما با دو غول 
بازی خواهیم کرد.پرتغال به عنوان قهرمان اروپا که 
کریس رونالدو را دارد و تیم ملی اسپانیا که قطعا 
همه تیم ها از بازی با آن به عنوان تیم دوم گروه فرار 
می کنند.  بازی کردن با این دو تیم بزرگ افتخار 

بزرگی برای فوتبال مراکش محسوب می شود.«

در حاشیه

 حذف تیم ملی جودوی ایران
 در ۸ دقیقه

با حذف جواد محجوب، ســومین نماینده ایران 
در رقابت های جودوی گرند اسلم ژاپن، مجموع 
دقایق حضور جودکاران ایران روی تاتامی توکیو 

دو رقمی نشد!
آخرین مرحله رقابت های جودوی گرند اسلم در 
سال ۲۰۱7 از روز شنبه ۱۱ آذر ماه در توکیو ژاپن 
در حالی آغاز شده که 4۱7 جودوکار از ۱۶کشور 
در این رقابت ها حضور دارند و تیم کشورمان در 

این رقابت ها 3 نماینده دارد.
در دومیــن روز ایــن رقابت ها جــواد محجوب 
نماینده وزن ۱۰۰+ کیلوگرم تیم ملی کشورمان 
در نخســتین مبارزه خــود به مصــاف »ماریکا 
کریتورو« جودوکار رومانی رفت و در یک دقیقه 
و 54 ثانیه  مقابل حریف خود شکست خورد و از 
گردونه رقابت ها حذف شد. محجوب در این رقابت 
برابر جودوکار رومانیایی سه اخطاره شد و از دور 

رقابت ها کنار رفت.
بدیــن ترتیب ســه نماینده کشــورمان در این 
رقابت ها در حالی از گردونه رقابت ها کنار رفتند 
که مجموعه مبــارزات آنها و حضورشــان روی 

تاتامی دور رقمی نشد!
 روز شنبه نیز در نخســتین روز این رقابت ها در 
جدول 35 نفره منهای ۶۶کیلوگرم، قاسم نوری 
زاده پس از اســتراحت در دور نخست به مصاف 
نماینده کشــور ژاپن رفت و پس از یک دقیقه و 
۲۱ ثانیه مبارزه و با ضربه فنی مقابل حریف خود 
شکســت خورد و خیلی زود از گردونه رقابت ها 

حذف شد.
محمد محمدی بریمانلو در جدول 4۶ نفره وزن 
منهای 73 کیلوگرم، دیگر نماینده کشورمان بود 
که در گام نخست جودوکاری از رومانی را شکست 
داد و در دور دوم، در مــدت ۲ دقیقه و 47 ثانیه 
نتیجه را به کانادا با ضربه فنی واگذار کرد و او نیز 

از گردونه مسابقات حذف شد.

منهای فوتبال

آگهی عجیب مورینیو: 
برایم جادوگر پیدا کنید!

»ژوزه مورینیــو« بــه شــبکه گســترده 
اســتعدادیاب هایش گفته 
که برایش یک جادوگر 
پیدا کنند.او نگران 
این است که کمبود 
خالقیت در تیمش 
باعث شــود  فاصله 
آنها با منچسترسیتی 
به  هشت امتیاز برسد. 
مورینیو نمی خواهد پایین تــر از پپ گواردیوال، 
رقیب دیرینه اش قرار بگیرد. او بر این باور است 
که خرید بازیکنی که بتواند قفل سرسخت ترین 
دفاع ها را هم بشکند یا به قول خودش بازیکنی 
که جادوگر باشــد، باعث می شود تیمش بتواند 
فاصله با سیتی را کم کند.مورینیو چنین بازیکنی 
را در ژانویه می خواهد. او می داند بازیکنانی مانند 
آنتوان گریزمان را نمی تواند بخرد و البته یونایتد در 
حال حاضر قادر نیست مانند پاری سن ژرمن ۲۲۲ 
میلیون یورو صرف خرید بازیکنی مانند نیمار کند.

مورینیو در ۱۸ ماه اخیر که هدایت یونایتد را به 
دست داشته، 3۰۰ میلیون پوند خرج کرده است.

آگهی روز

پیشخوان

من نمی ترسم

به جای جوک ساختن از  
تیم ملی حمایت کنیم

تلویزیونــی که برای 
فیگو ، لردی خرج می کند

آمار لیگی شــفر از 
برانکو بهتر شد!

پنالتی های مشکوک 
علیه پرسپولیس

داورها با قهرمان چه   
می کنند؟

جنگ به وقت صلح
درســت زمانی که همه باید پشت تیم 
ملی باشــند تا با بهترین کیفیت آماده 
جام جهانی شــود، کی روش و مدیران 
فدراسیون فوتبال به جان هم افتاده اند
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در جلسه هیئت مدیره سازمان قطار 
شــهری بر تکمیل هر چه سریع تر 
خط یک متروی اصفهان و تخصیص 
بودجه مناســب به پــروژه، جواد 
شعرباف، مشــاور عالی شهردار، با 

اشاره به دشواری ساخت پروژه متروی اصفهان در ایستگاه های مختلف و شرایط خاص ایستگاه 
میدان انقالب گفت: نوع سازه، جانمایی ایستگاه، مسائل ترافیکی و معماری خاص ایستگاه 

باعث شده که پروژه با مسائل خاصی مواجه باشد.
وی با بیان اینکه توانایی بسیاری در قطارشهری اصفهان درخصوص تکمیل ایستگاه های درحال 
ساخت وجود دارد، اضافه کرد: تالش می کنیم دغدغه مدیران شهری در این زمینه را مد نظر 
قرار دهیم و امیدوار هستم که مسئوالن نیز در خصوص تخصیص بودجه های مورد نیاز سازمان، 

اقدامات اساسی را عملیاتی کنند.

رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان وظیفه مدیریت شــهری را 
فراهم سازی تمام امکانات برای زندگی با کیفیت معلوالن دانست.

فتح ا... معین تصریح کرد: در حالی که بخش زیادی از جوامع انسانی را 
در دنیا معلوالن تشــکیل می دهند، این افراد منشأ بسیاری از اقدامات 
تحقیقاتی و مایه خیر و برکت هستند. این مقام مسئول ادامه داد: بارها 
شهردار و اعضای شورای شهر از اتمام و بهره برداری کامل خط اول مترو 
از شهرک قدس تا پایانه صفه خبردادند؛ در حالی که این قطار تا میدان 
آزادی در حال حرکت بوده و ایستگاه میدان انقاب و ایستگاه میدان امام 

حسین)ع( هنوز کامل نشده است.

معین دلیل تاخیر در اجرای ایستگاه های مذکور را رعایت ضوابط میراث 
فرهنگی دانست و افزود: تاش ما بر این است که پیشرفت قطار شهری 
به صورت هفتگی کنترل شود تا خط یک در پایان سال جاری در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.
 واژه »توان خواهان« به جای »معلوالن« استفاده شود

عضو کمیسیون فرهنگی شــورای شــهر در ادامه این جلسه، استفاده 
از واژه »توان خواهان« به جای واژه »معلوالن« را مناســب تر دانست.

کوروش محمــدی از وجود  جمعیت معلول بیــش از ۷۰هزار نفری در 
شهر اصفهان خبرداد و از نبود برنامه مناسب  برای این قشر ابراز تاسف 

کرد. وی افزود: با وجود تذکرات مختلف به شهرداری، اما هنوز پاسخی 
در جهت مناسب سازی معابر به ویژه محور چهارباغ از این مقام مسئول 

دریافت نکرده ام.
شعار شورای شهر، شفاف سازی است

در بخشی دیگر از این جلســه، رییس کمیسیون بهداشت شورای شهر 
بااشــاره به اینکه یکی از شعارهای شــورای دوره پنجم، شفاف سازی 
برنامه های شورا و شهرداری است، از عملی نشدن این شعار طی گذشت 

حدود ۴ ماه از فعالیت شهرداری خبرداد.
عباسعلی جوادی افزود: طی ۲ماه قبل سوالی در مورد پارکینگ مطرح 
کردم اما ظاهرا هر شهرداری طبق نظر خود عمل می کند. وی در ادامه، بر 
لزوم روشن شدن این موضوع که به ازای هر ساختمان چه تعداد پارکینگ 

وجود داشته باشد، تاکید کرد.
امیدوارم تالش های اســتاندار برای احیــای زاینده رود 

ثمربخش باشد
 نایب رییس کمیســیون خدمات شهری شــورای اسامی شهر ضمن 
اشــاره به اینکه امیدوارم تاش های اســتاندار برای احیای زاینده رود 
ثمربخش باشد، گفت: پیشنهاد می کنم  پروژه باران مصنوعی در اولویت 

کار قرارگیرد.
 پور محمد شریعتی نیا افزود: این درحالی است که نه تنها نباید هزینه 
ای برای اجرای پروژه پرداخت شود بلکه دولت باید درخصوص خرید آب 
به پیمانکار تضمین بدهد. وی گفت: بدهی شــهرداری به کارگران روح 
اعضای شورای شهر را می آزارد و من از این کارگران به خاطر صبوری شان 
تشکر می کنم اما تشکر من به قصابی گوشت و به نانوایی نان نخواهد داد.

این عضو شورای شــهر با اشــاره به اینکه هنوز به جزئیات بدهی های 
میلیاردی شهرداری دسترسی نداریم گفت: حق مردم است که بدانند 

شهرداری چقدر بدهی دارد.
وی افزود: بنده از روز شروع به کار خود در شورای شهر، از هزار و ۶۰۰ تا 
۳هزار میلیارد تومان میزان این بدهی را شنیده ام و مدیران شهرداری 

باید پاسخ دقیقی در این باره بدهند.

شورای شهری ها خواستار روشن شدن دقیق میزان بدهی ها شدند؛

شهرداری شفاف سازی کند

چهاردهمین جلسه شورای شهر با حضور مدیر کل بهزیستی استان اصفهان  و تعدادی از مددجویان معلول و نابینا شروع شد.

مدیر امــور اجتماعی و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده، اتوبوس های سیار سامت در ۲ نوبت 
صبح و بعــداز ظهر، به منظــور ارتقای اطاعات 
و ارائه راهکارهای پیشــگیری از بیماری ایدز به 
شهروندان، در مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان 

مستقر می شوند.
مسعود مهدویان فر اظهارکرد: در اصفهان مانند سایر کان شهرها تعداد افراد مبتا به بیماری ایدز شناسایی 
شــده اند، ولی با این وجود کارشناسان تاکید دارند که آمار واقعی بیشــتر از این تعداد شناسایی شده خواهد 
 بود؛ چرا که در کشــور ما تعداد زیادی از مبتایان شناســایی نشــده و حتی بیماران از بیماری خود آگاهی 

ندارند.
وی ادامه داد: شهرداری از طریق تبلیغات محیطی و اطاع رســانی در برنامه های شهری، به این شهروندان 

دسترسی پیدا کرده و آموزش های الزم را به آنها ارائه می کند.

در جلسه هیئت مدیره سازمان 
قطار شهری مطرح شد:

 ضرورت تخصیص بودجه
به پروژه متروی اصفهان

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های 
مردمی شهرداری  خبر داد:

 استقرار اتوبوس سالمت 
در مناطق ۱۵گانه شهر

»شهر گردشگر« عنوان جدید اصفهان خواهد شد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 برگزاری جشن بزرگ 
پیامبر خوبی ها

هفده ربیع االول، ســالگرد طلیعــه نور حضرت 
محمد)ص(، گوهر اخاق و انسانیت از عالم افاک 
بر جهان خاکی است؛ همان که همگان از مسلمان 
و غیر مســلمان در محبت و انسان دوستی اش به 
تعجب آمده اند. فرهنگسرای رویش، ویژه برنامه 
ســالروز والدت دو نور منجی، پیامبر اعظم)ص( 
و امــام صــادق )ع( را بــا عنوان جشــن بزرگ 
پیامبرخوبی ها برگزار می کند. شهروندان جهت 
حضــور در برنامه می تواننــد روز مذکور به خانه 
فرهنگ مهرآباد واقع در مهرآباد جنوبی، خیابان 
شهید گزل خو، کوچه شــهید اصفهانی مراجعه 
کرده و برای کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن  

۶۶۶۲۰۱۶۳ تماس بگیرند.

برگزاری مرحله منطقه ای 
بیستمین جشنواره بین المللی 

قصه گویی
سی و نه قصه گو از شش اســتان کشور از ۲۰ الی 

۲۲ آذرماه در اصفهان با یکدیگر رقابت می کنند.
مرحله منطقه ای »بیستمین جشنواره بین المللی 
قصه گویی« به میزبانی کانون استان اصفهان، در 
ســه بخش مربیان کانون، قصه گویان رضوی و 
بخش آزاد برگزار می شود. بوشهر، چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد 
و اصفهان، استان هایی هستند که قصه گویان آنها 
در این جشنواره حضور دارند. برپایی نشست های  
تخصصی با عنوان »رمز گشایی قصه های کهن« 
و »بیان خواسته ها و بایسته های کودک ونوجوان 
مبتنی بر آیات و قصص قرآن«، از دیگر برنامه های 

این جشنواره است.

اتمام مرمت و نصب درب اصلی 
مجموعه جهانی کاخ چهلستون

مدیر مجموعه جهانی کاخ چهلســتون، از اتمام 
مرمت و نصب درب اصلــی مجموعه جهانی کاخ 

چهلستون در اصفهان خبر داد.
عاصفه بدر با اعام ایــن مطلب افزود: درب بزرگ 
ورودی کاخ چهلستون واقع در خیابان سپاه اصفهان 
که بیش از یکصد ســال پیش در این مکان نصب 
شده، به دلیل تحمل آســیب های فراوان جهت 

مرمت به کارگاه انتقال یافته بود.
وی افزود: با توجه به تامین اعتبار الزم و به منظور 
رفع نواقص و مرمــت آن، ایــن درب قدیمی به 
کارگاه مرمــت انتقال یافت و مرمتگــران پس از 
آسیب شناسی، قطعات فرسوده فلزی و برخی از 
قطعات چوبی را تعویض کردند و ســپس سطح 
چوب الیه برداری شد و در نهایت از روغن برزک 
کرمانشــاهی برای محافظت از آن استفاده شده 
است. درب قدیمی کاخ چهلستون، در ضلع شمالی 
باغ بزرگ جهان نما و همزمــان با احداث خیابان 
سپه)ســپاه( در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران 
پهلوی در این بخش از باغ، پس از بدنه سازی ضلع 
شمالی باغ و ایجاد ســر دری بزرگ در این بخش 
از مجموعه جهانی کاخ چهلســتون نصب شــد. 
همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۰ طرح 
مرمتی در مجموعه جهانی کاخ چهلستون جهت 
مرمت کاخ و همچنین ساماندهی باغ جهان نما در 

این مجموعه تاریخی در حال اجراست.

تجلیل از نگارگر و مینیاتوریست 
پیشکسوت اصفهان

فریده روشن رییس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسامی شهر اصفهان و محمد عیدی معاون و رییس 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان،  با امیرهوشنگ جزی زاده استاد نگارگری 

دیدار کردند.
در این دیدار، ضمن قدردانی و تشکر از فعالیت های 
امیرهوشــنگ جزی زاده، استاد پیشکسوت هنر 
نگارگری و مینیاتور، بر تاسیس موزه هنری جهت 
حفظ و نگهداری آثار هنرمنــدان در زمینه های 
مختلف تاکید شد. محمد عیدی رییس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، در 
این دیدار بر اهمیت توجه به وضعیت هنرمندان 
و تجلیل از آثار برجسته آنها تاکید داشت و عنوان 
کرد:  هنرمندان سرمایه های ارزشمندی هستند 
که باید قدر آنها را بیش از پیش دانســت. گفتنی 
است استاد امیر هوشنگ جزی زاده متولد ۱۳۱۲ 
در اصفهان، از برجســته ترین مینیاتوریست ها و 
طراحان فرش معاصر است که بیش از پنجاه سال 

در این زمینه سابقه فعالیت دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:
»شهر گردشگر« عنوان جدید 

اصفهان خواهد شد
 مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اصفهان گفت: براساس طرح جدیدی 
که در ســازمان میراث فرهنگی مطرح شــده، با 
قدرت تمام پیگیر طرح تبدیل اصفهان به عنوان 
»شهر گردشگر« هســتیم. فریدون الهیاری در 
جمع اعضای انجمن راهنمایان گردشگری استان 
اصفهان اظهار کرد: با توســعه گردشگری طی ۴ 
سال اخیر در ایران و به ویژه اصفهان، شاهد بروز 
مســائل و مشــکاتی در روند خدمات رسانی به 
گردشگران، به ویژه گردشگران خارجی بوده ایم؛ 
مسائلی که به تدریج پدید آمده است؛ به این دلیل 
وظیفه داریم همگی با ایجــاد همگرایی، در رفع 
آنها اهتمام ورزیم. وی با اشاره به نقش راهنمایان 
گردشگری در راستای شناسایی و رفع موانع در 
توسعه گردشگری، افزود: راهنمایان گردشگری 
به عنوان فعاالن گردشــگری که همواره در خط 
مقدم توسعه گردشگری کشور فعالیت می کنند، 
نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات رسانی به 
گردشــگران ایفا می کنند و با استقرار راهنمایان 
گردشــگری در مرکز اطاع رسانی کاخ عالی قاپو 
و ایجاد کمیته های بازرســی جهــت نظارت بر 
تورهای گردشگری، امیدواریم شاهد رشد خدمات 
گردشگری در اصفهان باشــیم. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان به ارتقــای کیفیت خدمات رســانی به 
گردشــگران اشــاره و اضافه کرد: بر اساس طرح 
جدیدی که در ســازمان میراث فرهنگی مطرح 
شــده، با قدرت تمام پیگیر طرح تبدیل اصفهان 
به عنوان »شهر گردشگر« هســتیم؛ به گونه ای 
که بر اساس این طرح، تمامی خدمات شهری در 
اصفهان متناسب با صنعت گردشگری طراحی و 

اجرا خواهد شد.

مدیردرمان تامین اجتماعي اصفهان:
٣٨٠میلیارد ریال دارو در 

اختیار بیمه شدگان قرار گرفت
مدیر درمان تامین اجتماعــي اصفهان گفت: در 
سال گذشــته به منظور حمایت از بیمه شدگان 
تامین اجتماعي، ۳٨۰ میلیارد ریال دارو در اختیار 
مراجعه کنندگان به مراکز درماني تابعه این استان 
قرار گرفت. دکتر علي اعتصام پور اظهار داشــت: 
طي سال ٩۵، در مجموع سه میلیون و ٩۵۳ هزار 
و ٨۲٨ نفر به داروخانه هــاي مراکز درماني تابعه 
مراجعه کرده و ۱۳ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳٩٨ قلم 
دارو به ارزش بیش از ۳٨۰ میلیارد ریال به صورت 
رایگان دریافت کردند.وي با بیــان اینکه تامین 
اجتماعي اصفهان در بخــش هزینه هاي درماني 
غیر مستقیم در ســال ٩۲، ۳۰۰ میلیارد تومان 
هزینه کرده اســت، گفت: این رقم در سال ٩۴، 
به ۶۰۰ میلیارد و در ســال ٩۵ به یکهزار میلیارد 
تومان افزایــش یافت. دکتر اعتصام پــور افزود: 
پیش بیني مي شود در سال ٩۶، هزینه هاي تامین 
اجتماعي در بخش درمان  غیر مستقیم، به یکهزار 

و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد. 
وی در پایان گفت: به منظور ارائه خدمات درماني 
به بیماران مزمــن در این اســتان، پرونده هاي  
الکترونیکي براي آنان تشــکیل شده و به صورت 

ماهانه ویزیت مي شوند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان:

اداره کل پیشگیری، پلیس 
شهرداری اصفهان است

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ایــن اداره کل 
درواقع پلیس شهرداری اصفهان محسوب می شود 
که وظیفه برخورد با آسیب ها و ناهنجاری های 

شهری را برعهده دارد.
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان، با تاکید بر اینکه اولویت ما 
در این اداره پیشــگیری خواهد بود، عنوان کرد: 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی کم هزینه تر 
و کاربردی تر اســت و می تواند بر اعتمادسازی 

شهروندان تاثیر زیادی داشته باشد.

مدیرکل بهزیستي استان اصفهان گفت: یکي از آرزوهاي ما در اداره 
کل بهزیستي استان اصفهان، احداث یک استخر براي معلوالن است و 
آرزوي دیگر مناسب سازي سالن هاي سینما و تئاتر براي این قشر است 
 که امیدواریم با همکاري شوراي شهر و مدیریت شهري اصفهان محقق

 شود. 
سعید صادقی  در جلسه علني شوراي شهر اصفهان اظهار کرد: بهزیستی 
استان یک خانواده ۳۰۰ هزار نفری است که در آن ۱۰ هزار زن سرپرست 
خانوار، هشــت هزار مربی، بالغ بر ۲۵۰ مرکز توان بخشی با ۱۶هزار 

پرسنل، بیش از ۱۷۳ مرکز مشاوره، ٩۰مرکز درمان اعتیاد، ۳۳مرکز 
مشاوره ژنتیک، پرورشگاه و سایر بخش ها وجود دارد.

وي با اشاره به اینکه درحال حاضر۱۲۰هزار نفر از افراد دارای معلولیت 
تحت حمایت بهزیستی استان قرار دارند، ادامه داد: ۶۵درصد معلوالن 
 در استان اصفهان مرد و ۳۵درصد زن هستند که بیش از ۶۰ درصد آنها 

در کان شهر اصفهان زندگی می کنند.
مدیرکل بهزیستي استان اصفهان خاطر نشان کرد: شمار قابل توجه این 
معلوالن، به دلیل عدم توجه به راه هاي پیشگیري از معلولیت در گذشته 

و افزایش حوادث جاده اي اســت. بسته خدماتی مربوط به حمایت از 
معلوالن در حوزه های معیشتی و همه آنچه نیازمند به یک زندگی است 
در اصفهان فراهم است، اما مطلوب نیست و در این حوزه چالش هاي 

زیادي وجود دارد.
صادقي گفت: یکي از آرزوهاي ما در اداره کل بهزیستي استان اصفهان 
احداث یک استخر براي معلوالن است و آرزوي دیگر، مناسب سازي 
سالن هاي سینما و تئاتر براي این قشر است که امیدواریم با همکاري 

شوراي شهر و مدیریت شهري اصفهان محقق شود.

سالن هاي سینما و تئاتر براي معلوالن مناسب سازي شود

ســپاه صاحب الزمان)عج( در اســتان اصفهان، میزبان مســابقات 
ورزشی خواهران بسیج کشور با عنوان »همایش اقتدار« است که در 
روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه در سه رشته هنرهای رزمی و دفاعی، ووشو 
و مسابقات بومی-محلی، با حضور مقامات استانی، کشوری و لشکری 

و ورزشکاران از ۲۷ استان کشور برگزار می شود.
ســرهنگ علی پیمــان صفــت، مســئول تربیــت بدنی ســپاه 
صاحب الزمان)عج( در اســتان اصفهان، در نشســت خود با اصحاب 
رسانه با محوریت برگزاری مســابقات ورزشی خواهران بسیج کشور 
به میزبانی سپاه صاحب الزمان)عج(، ضمن گرامیداشت هفته وحدت 
بیان کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی خواهران تحت عنوان »همایش 
اقتدار« در رشته های مختلف ورزشــی برگزار می شود. وی با اشاره 
به میزبانی اســتان اصفهان برای حضور ۴۵۰ نفر از بسیج خواهران و 
برادران در سال ٩۵ و المپیاد ورزشی استعدادیابی خواهران بسیج در 
سال گذشته، گفت: امسال نیز باتوجه به سابقه فعالیت های ورزشی 

استان، به ما پیشنهاد میزبانی دادند که در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه در 
ورزشگاه ٩دی شهر درچه، شهر شاهد نمونه کشور، برگزار می شود. 

مســئول تربیت بدنی ســپاه صاحب الزمان )عج( با اشــاره به اعام 
آمادگی ۲۷ اســتان کشــور برای حضــور قابل توجــه ۵۰۰ نفر از 
ورزشــکاران، داوران، مربیان و سرپرستان تیم ها در استان اصفهان، 

افزود: این مسابقات با هدف حفظ انســجام و تقویت شاکله ورزشی 
کشــور و احیای ورزش های خاص محلی و بومی در بین ورزش های 
کشور برگزار می شود. ســرهنگ پیمان صفت گفت: آیین افتتاحیه 
روز چهارشنبه، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و اجرای برنامه های 
متنوع، گروه های پهلوانی و ورزش باســتانی و حضــور ۱۱۰ نفر از 
رزمی کاران خواهر، با انجام حرکات نمایشــی و سخنرانی مسئوالن 
سپاه و رییس سازمان ورزش بسیج برگزار می شود. وی از حضور ۵۴ 
شرکت کننده در هر سه رشته از استان اصفهان خبر داد و افزود: یادبود 
این مســابقات، زمینه ای برای نشــان دادن اقتدار ورزش بسیجیان 
است؛ بنابراین همایشی تحت عنوان »شهدای مدافع حرم«  با حضور 
خانواده های آنان برگزار می شود. سرهنگ پیمان صفت با بیان اینکه 
مسابقات به صورت انفرادی برگزار می شود، نحوه امتیاز را جمع بندی 
و محاسبه امتیازات، مجموعه تیمی و انتخاب قهرمان قهرمانان تا سه 
رده عنوان کرد. گفتنی است اختتامیه مسابقات در شامگاه پنجشنبه 

۱۶ آذرماه با رژه ورزشکاران برگزار می شود.

مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج( در استان اصفهان:
استان اصفهان، میزبان برگزاری مسابقات ورزشی خواهران بسیج از 27 استان کشور است

اعظم حاجی رضازاده

فرزانه افسرطه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در نخستین همایش همیاران گاز، پنج هزار جانشین فرماندهی 
بسیج دانش آموزی در ســطح مدارس استان به عنوان همیار گاز انتخاب شــده اند که درفاز نخست ۶۰۰ 

دانش آموز بسیجی با نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی آشنا شدند.
مصطفی علوی در نخستین همایش همیاران گاز بیان کرد: شرکت گاز اســتان اصفهان به عنوان یکی از 
دستگاه های پیشگام در آموزش نکات ایمنی و اصاح الگوی مصرف، با اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی، 
درراستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز، گام موثری برداشته است. به گفته وی به منظور آشنایی 
دانش آموزان با نحوه استفاده صحیح و بهینه از گاز طبیعی، این طرح به همت واحد روابط عمومی شرکت گاز، 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و سپاه  ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( اجرایی شد. مدیرعامل 

شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه ارائه آموزش های عمومی در جامعه و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه 
گاز، موجب کاهش حوادث و صرفه جویی درانرژی خواهد شد، گفت: در نخستین همایشی که برای آموزش 
همیاران گاز برگزار شد، پس از آموزش نکات ایمنی، درخصوص مخاطرات استفاده ناایمن از گاز طبیعی و 
آشنایی با وضعیت ذخایر و میزان مصرف گاز در کشور و استان اصفهان و همچنین بیان شرح وظایف همیاران 

گاز و اعطای نشان »همیار گاز« به دانش آموزان اقدام شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: اجرای این طرح در نهادینه کردن فرهنگ استفاده ایمن و بهینه از 
گاز طبیعی نقشی مهم و تاثیرگذار دارد. علوی اظهار داشت: با توزیع بسته ها و اقام آموزشی به دانش آموزان، 
اهداف آموزشی شرکت گاز استان در زمینه رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه در سطح مدارس و در بین 

خانواده ها دنبال می شود.
وی به ایجاد دیدگاه صحیح نسبت به گاز در  بخش ایمنی و بهینه سازی مصرف انرژی در بین دانش آموزان 
اشاره کرد و افزود: اعطای  نشان همیار گاز به دانش آموزان و ترغیب آنان به انتشار مطالب آموخته شده با 
معرفی عنوان همیار گاز، از مهم ترین اقدامات مورد نیاز به منظور حضور پر شور و مثمر ثمر دانش آموزان در 
این برنامه فرهنگی است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: این شرکت به منظور عملی کردن شعار 
اصاح الگوی مصرف، ترویج فرهنگ استفاده صحیح از گاز طبیعی و پیشگیری از خطر گاز گرفتگی، پیشنهاد 
طرح همیارگاز را در سال های قبل  در سطح مدارس استان اجرایی می کرد که به منظور افزایش اثر بخشی 

آن، این طرح  با نوآوری های جدید اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

پنج هزار دانش آموز بسیجی همیار گاز می شوند
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پیامبر اکرم )ص(  :
دو گروه از امت من اگر صالح شوند، امتم صالح مى  شوند و اگر فاسد 

شوند، امتم فاسد مى  شوند: عالمان و حاکمان.
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شما تنها در صورتی به عنوان یک انسان زندگی 
خواهید کرد که بخواهید زندگی ســختی را با 
تجربیات جدید تجربه کنید. زندگی یعنی تغییر 
و نه تکرار. از خودت بیرون بیا و تمام چیزهایی 
که تا به حال تجربه نکــرده ای تجربه کن. این 
موضوع احساسی را به شــما هدیه می دهد که 
حتی تصــور آن را تا به حال نداشــته ای. برای 

شروع نکات زیر را امتحان کن:
لیستی از کارهای خودت را به نمایش 

بگذار
همانند خیلی از چیزهای دیگر، باید مثبت ها را 
از منفی ها بیرون بکشی. این شامل با ارزش ترین 
کارهای تو می باشــد، مثل یک داستان کوتاه، 
فیلم و یا یک نقاشــی. اگر همه چیز عالی بود 
اعتماد به نفس شما بهبود می یابد وگرنه تمام 
تالش خود را برای یادگیری یک یا چند مهارت 

به کار خواهید گرفت.
به یک ماجراجویی بدون استفاده از جی 

پی اس بروید
دســت نگه دار! هم اکنون همه چیز ترسناک 
خواهد بود. تو باهــوش تر از آنی هســتی که 
فکرش را بکنــی و می توانی به خــودت تکیه 
کنی. از گم شدن لذت ببر، زیرا باعث می شود 
به مکان هــای جدید رفته و ســطح معلومات 
خودت را باال ببری. اگر مجبور شدی می توانی 
از دیگران آدرس بگیری.از رســتورانی که تا به 
حال امتحان نکرده ای غذا ســفارش بده و آن 
را تست کن.همبرگر و ســاالد سزار را فراموش 
کن. به رستورانی جدید برو و یک چیز متفاوت 

سفارش بده.
یک هدف فراتر از معمول برای خودت 

تعیین کن
دوی ماراتن تمرین کن ســفت به آن بچسب 
و امتحانش کن. با ایــن کار روی خودت تاثیر 
گذاشته و برای دیگران الهام بخش خواهی شد، 
یا یک تراژدی منحصر به فرد بخوان و درباره آن 

بحث کن.
در مقابل جمع صحبت کن

این می تواند خواندن یک شعر، خواندن داستانی 
کوتاه و یا تعریف کردن یک جوک باشد.صحبت 
در جمع ممکن است ترسناک باشد، اما اگر یک 
بار آن را انجام دهی، درک می کنی که زیاد هم بد 
نیست، حتی ممکن است لذت بخش هم باشد 
زیرا دیگران می توانند تو را بشناسند و تو هم از 
این اســتعداد جدیدت لذت خواهی برد.به هر 
فرصتی که در مسیرت قرار می گیرد» بله« بگو.

مهارت زندگی

نکاتی که شما را از قلمرو آرام 
زندگی بیرون می کشد

 توبه، ریسمان خداست که الزم اســت توبه کنندگان به آن چنگ 
بزنند و باطن خود را از گناهان به آب حیات بشویند و به خالف خود، 
 نزد حق اعتراف کنند. بر کارهای گذشــته از صمیم قلب پشیمان و 

بر باقی مانده عمرشان ترسناک باشند. 
توبــه اولیــا  از خطــورات و افــکار، توبه خــواص از اشــتغال به 
غیرخــدا و توبه عوام از گناهان اســت. الزم اســت بــرای جبران 
مافــات و عدم رجــوع به گناه، شــخص تائــب گنــاه را کوچک 
نشــمارد و دائما بر اشــتباهات گذشــته تاســف بخورد و نفس را 
 از انواع شــهوات به دور و بــه میدان مجاهدت و عبــادت و تمرین

 بیندازد. 
 مخترع دین و توبه

 امام صادق علیه السالم فرمود: مردی در زمان های گذشته زندگی 
می کرد و می خواســت دنیا را از راه حالل به دســت آورد  و ثروتی 

فراهم کند، اما نتوانست. 
از راه حرام کوشــش کرد تا مالی به دســت آورد باز هم نتوانست. 
شیطان برایش مجسم و آشکار شد و گفت: از حالل وحرام نتوانستی 
مالی پیدا کنی، می خواهی من راهی به تو بیاموزم که اگر عمل کنی 

به ثروت سرشار برسی و عده ای هم پیرو پیدا کنی؟
 گفت: آری مایلم. شــیطان گفت: از نزد خــودت دینی اختراع کن 
و مردم را به آن دعوت نما. آن شخص کیشــی اختراع کرد و مردم 

گردش را گرفته و به مال زیادی دست یافت. 
 روزی متوجه شد کار ناشایستی انجام داده و مردمی را گمراه کرده 
اســت؛ تصمیم گرفت  به پیروانش بگوید که گفته ها و دســتوراتم 
باطل و اساسی نداشته است. هرچه گفت آنها قبول نکردند و گفتند: 
حرف های گذشته ات حق بوده است و اکنون خودت در دینت شک 

کرده ای ؟ 
چون این جواب را شــنید غل وزنجیری تهیه کرد و به گردن خود 
آویخت و گفت: این زنجیرها را باز نمی کنم تا خدای توبه مرا قبول 
کند. خداوند به پیامبر آن زمان وحی کرد که به او بگوید: قســم به 
عزتم اگر آن قدر مرا بخوانی و ناله کنی که بند بندت از هم جدا شود 
دعایت را مستجاب نمی کنم، مگر کسانی که به مذهب تو  مرده اند 
و آنها را گمراه کرده بودی به حقیقت کار خود اطالع دهی و از کیش 

تو برگردند.

باغ 
کاغذی

              
 »آداب روزانــه« ترجمه مریــم مومنی، شــرح احوال 
روزمره و عادات کارکردن 161 انســان مشــهوری است 
که در طول زندگیشــان کارهای بزرگ انجــام داده اند، 
 خالقیت خود را بــه کار گرفته و آثار مهمی برای بشــر 

به جا گذاشته اند. 
این افراد، مجموعه آدم هایی هستند که »میسون کاری« 
سراغ زندگی نامه ها، شرح حال ها، مصاحبه ها وخالصه 

منابع مربوط به آنها رفته تا بتواند فهرستی قابل قبول از 
خلق و خویشان برای ما تهیه کند. 

بین این آدم ها هم نویســنده پیدا می شود هم هنرمند و 
فیلسوف؛ هم موسیقیدان هست و هم نقاش و مجسمه ساز، 
هم کارگردان فیلم و هم دانشــمند. درایــن مجموعه از 
آدم های معروف چند قرن گذشته  می توان ردی پیدا کرد 

تا بزرگان معاصر و روز دنیا. 

 آداب روزانه 
) روز بزرگان چگونه شب می شود(

توبه

کبوتر
در سال ۲۰۱۶ یک مرد ۵۰ ساله قصد بازگشت از آلمان 
را داشــت که ماموران فرودگاه شش کبوتر در چمدانش 
کشــف کردند. این کبوتر ها گونه هــای ازبکی کمیابی 
بودند که هرکدام حدود ۲۰۰ دالر قیمت داشــتند. آنها 
در جعبه های کفش بسته بندی و سپس در چمدان قرار 

داده شده بودند.
این مرد روی چمدان برچســبی زده و نوشــته بود: این 
چمدان متعلق به یک مسافر معلول است تا مانع سوء ظن 
درباره محتویات مشکوک چمدان شود، اما نقشه او موفق 
نبود و کارکنان فرودگاه از تــالش عجیب او برای قاچاق 
آگاه شدند. مرد متهم شد، زیرا مجوزهای الزم دامپزشکی 
را نداشــت و ممکن بود ایــن پرندگان ناقــل بیماری و 

تهدیدی برای حیات وحش باشند.
توله ببر

یکی دیگر از ماجراهای قاچاق مربوط به توله ببری است 
که در چمدان یک زن در فرودگاه بانکوک پیدا شد. بعد 

از اینکه چمدان بــه دلیل اضافه بار از زیر اشــعه ایکس 
گذشت، این زن تایلندی دستگیر شد. او در تالش برای 
گمراه کردن ماموران امنیتی، یک ببر اسباب بازی را در 
چمدانش گذاشته بود و فکر می کرد توله ببر بیهوش شده 
را هم به عنوان یک ببر اسباب بازی می تواند عبور دهد، 
اما اشتباه می کرد. این زن به جرم قاچاق و آزار حیوانات 

متهم شد.
یک باغ وحش

در ســال ۲۰۰۹ مردی از آفریقای جنوبــی در فرودگاه 
دستگیر شد در حالی که سعی داشت بیش از ۷۰ حیوان 
زنده را قاچاق کند. او در حال بازگشــت از تایلند بود که 
ماموران امنیتی مرز، مجموعه ای از حیوانات وحشی مثل 
مار، کروکدیل، الکپشــت، عنکبوت، عقرب و قورباغه را 

همراه او کشف کردند.
 تصور می شد که او ســعی دارد این حیوانات را به عنوان 
بخشــی از تجارت جهانی گونه های درحــال انقراض به 

آفریقا انتقال دهد.

عجیب ترین و خطرناک ترین بارهای مسافران هوایی)3(
دانستنی ها

حرف حساب

 و حتی یک کلمه ام نگفت

 وقتی بــه خاطــره ای درذهن دیگــری تبدیل 
می شوی، وقتی دیگری به خاطره ای در ذهن تو 
بدل می شود آیا به مرزهای عشق نزدیک نشده ایم؟ 
آیا عشــق ناتوانی ما در فراموش کردن خاطره ای 

دور نیست؟ 
»و حتی یک کلمه ام نگفت«
 هاینریش بل

سیره بزرگان
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