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وقتی اطالع رسانی درباره استفاده از مترو بویژه در روزهای آلوده ضعیف است

فعال مشتری ندارد!
11

خداحافظ صاحبدل بااخالص
پیکر پاک حجت االسالم شیخ مهدی مظاهری در گلستان شهدا به خاک سپرده شد؛

4

 ذوب آهـــن صدر نشین
 نیم فصل دوم لیگ برتر

نکته به نکته با دربـی اصفهان؛

10

صنایع دستی چینی با برند ایرانی در میدان امام اصفهان
تکذیب یک  شایعه؛ 

8

اصفهان تسهیالت بانکی می گیرد
با اشتغالزایی در صنایع پالستیک؛

استاندار اصفهان :3

11
مدیریت استان وظیفه دارد 

گره ها را از زندگی مردم باز کند

تورم 2 رقمی در راه 
است

3

تقدیر اسقف اعظم ارامنه 
اصفهان از ناجا در تامین امنیت

8

افزایش دو برابری صادرات 
محصوالت ذوب آهن

3

3

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:

اقتصاد مقاومتی اجرا نشود، رکود بخش 
مسکن ادامه می یابد

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: تا وقتی نتوانیم 
اقتصاد مقاومتی به دور از نفت را در کشور استوار کنیم به طور 
متوالی وضعیت رکود و تورم در بخش های مختلف از جمله مسکن ادامه 

پیدا می کند...
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 پنجشنبه گذشته نشستی در بروکسل با حضور مقامات ایران، انگلیس، 
آلمان و فرانسه با محوریت بررسی  برجام برگزار شد که مقامات اروپایی 
در این نشست اعالم کردند اروپا مصمم به حفظ برجام است؛ اما دو  روز 
بعد از آن ، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بدون توجه به صحبت های 
مقامات اروپایی 14 شــخصیت حقوقی و حقیقی ایران را تحریم کردو 
همزمان با ایــن تحریم ها با تکرار ادعاهای نخ نمــا تهدید کرد که برای 

آخرین بار تعلیق تحریم ها را تایید خواهد کرد. 
وی در ادامه امضای هر قانونی از سوی کنگره برای حفظ برجام را منوط به 
شرط هایی دانست. سخنان رییس جمهور تاجر آمریکا در همان ساعات 

اولیه با واکنش مقامات ایران و اروپا مواجه شد.
 ترامپ در بیانه خود مدعی شــد که هر قانونی در این زمینه باید دارای 

4 شرط باشد:
اول؛ اینکه باید از ایران بخواهد اجازه بازرســی فوری از همه سایت های 
مورد درخواست بازرسان بین المللی را بدهد. دوم؛ تضمین کند که ایران 
هرگز حتی به تسلیحات هسته ای نزدیک نخواهد شد. سوم؛ مفاد آن تاریخ 
انقضا نداشته باشد و در صورت عدم پایبندی ایران به هر یک از مفاد این 
قانون، تحریم های هسته ای آمریکا به صورت خودکار بازگردند و چهارم 
اینکه باید صریحا موشــک های دوربرد را غیرقابل تفکیک از تسلیحات 
هسته ای بداند و توسعه و آزمایش موشــکی ایران را تحت تحریم های 

شدید قرار دهد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ساعتی پس از این شروط 
متوهمانه ترامپ، در توئیتی نوشت: »سیاست ترامپ و بیانیه امروز به مثابه 
تالش مذبوحانه برای تضعیف توافق محکــم چندجانبه و نقض مخرب 
بندهای 26، 28 و 29 است. برجام قابل مذاکره دوباره نیست. وی تاکید 
کرد: به جای تکرار لفاظی های نخ نما شــده، آمریکا باید خودش را کامال 

منطبق با برجام کند، مانند ایران«. 
در همین راســتا وزارت خارجه کشــورمان در بیانیه ای اعالم کرد که 
ایران هیچ اقدامــی فراتر از تعهدات خــود در برجــام را انجام نخواهد 
داد و هیچ تغییــری در این توافق را نــه اکنون و نــه در آینده نخواهد 
 پذیرفت. در همین حال اظهارات ترامپ با واکنش اروپایی ها نیز مواجه

 شده است.  
شخصیت هایی از جمله سخنگوی وزارت خارجه انگلیس ، سفیر فرانسه 
در واشنگتن، وزارت امور خارجه آلمان ضمن تایید برجام،  از آن دفاع و 
بعضا از آن به عنوان توافقی حساس یاد کردند. حتی اتحادیه اروپا بر تعهد 
خود به ادامه اجرای کامل و موثر برجــام تاکید و اعالم کرد که با اعضای 
اتحادیه برای ارزیابی مشــترک بیانیه آمریکا و پیامدهای آن هماهنگی 

خواهد کرد. 
 در این میان برخی از واکنش ها مانند واکنشــیکی از معاونان شــورای

  عالــی فضــای مجــازی در مقابــل تحریــم هــا جالــب اســت.  
 امیر خوراکیان، معــاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشــاره به

 تحریم شدن شورای عالی فضای مجازی، بامداد روز گذشته در نخستین 
واکنش خود به تحریم ها  اظهار داشــت: »همیشــه آرزو داشتم آنقدر 
موثر باشم که ایادی اســرائیل، آمریکا و اســتکبار قصد جانم را کنند و 
آرزوی کشتنم را داشته باشــند یا حداقل در جمع چنین کسانی باشم 
که توانســته اند لج آمریکایی های ضد بشریت را در آورده باشند. امشب 
از اینکه احســاس می کنم کمی به تحقق این آرزو نزدیک شده ام بسیار 

خوشحالم«. 
به طور یقین وضع تحریم ها، فشــارهایی را روی ایران از جهات مختلف 
تحمیل خواهد کرد؛ اما آنچه مســلم اســت اینکه مــردم در برابر این 
گزافه گویی های آمریکایی مقاومت خواهند کرد و پیروز میدان خواهند 

بود. 

تیلرسون:
 همراه عربستان با تروریست 

مبارزه می کنیم
العربیه: رکس تیلرســون، وزیــر خارجه آمریکا 
روز جمعه میزبان عادل الجبیر، همتای سعودی 
خود بود.تیلرســون درباره این نشست گفت: در 
این دیدار به بررســی ثبات منطقه خاورمیانه و 
همکاری با عربستان به منظور »برقراری صلح و 

مبارزه با تروریسم« پرداختیم.
وی در سخنرانی استقبال از عادل الجبیر گفت: ما 
مسائل متعدد مهمی در زمینه خاورمیانه داریم 
که باید با هــم بحث کنیم از جمله آنها مســئله 

سوریه و یمن هستند.

 حق السکوت ترامپ 
برای افشا نشدن رابطه جنسی

رییس جمهور آمریکا برای ســاکت کردن یک 
بازیگر زن و عدم افشــای رابطه نامشــروع، به او 
130 هزار دالر حق السکوت پرداخت کرده است.

به نوشته نشریه »وال اســتریت ژورنال« یکی از 
وکالی ترامپ این مبلغ را بــه یک بازیگر زن که 
رابطه جنسی نامشروع با ترامپ داشته پرداخت 
کرده اســت تا این موضوع را در زمان انتخابات 
2016 افشــا نکند. گفته می شود آن دو در سال 
2006 )یک ســال بعد از ازدواج ترامپ با مالنی( 

رابطه نامشروع داشتند.
کاخ سفید با امتناع از پاسخ دادن درباره گزارش 
وال اســتریت ژورنال، گفت این رابطه مربوط به 
سال های قدیم است که رســانه ها آن را دوباره 

روی کار آورده اند.

 شلیک موشک های یمنی 
به عمق خاک عربستان

بر اثر حمله موشــکی یگان های مردمی و ارتش 
یمن به مواضــع نیروهای متجاوز ســعودی در 
استان نجران شماری از سربازان سعودی کشته 

و زخمی شدند.
پایگاه »یمن اکســپرس« به نقل از رســانه های 
ســعودی افزود کــه در حمله موشــکی اخیر 
نیروهای یمنی عامر بن حســن القحمی، محمد 
قرطان الفتوح، حسام عاید الفروان، هیف عبدا...
القحطانی کشــته و »والی حکمی و خالد احمد 

همالن« مجروح شدند.
پیش از این نیروهای یمنی اعالم کرده بودند که 
یک فروند موشک زلزال 2 به محل تجمع مزدوران 
ارتش سعودی در پایگاه عباســه واقع در نجران 
عربستان شــلیک کردند که به صورت دقیق به 

هدف اصابت کرده و تلفاتی در پی داشته است.

 ارتش سوریه
 این روزها آماده است

ارتش سوریه در طول چند روز گذشته موفق شد 
18 شهر را در ریف جنوب غربی استان حلب به 

کنترل خود در آورد.
روز جمعه نیروهای ارتش ســوریه با پشتیبانی 
هم پیمانان خود و جنگنده های روســیه دومین 
مرحله عملیــات در جنوب غربی حلــب را آغاز 
کردند و مواضع تروریست ها در حد فاصل مناطق 

»الحص« تا »خناصر« را هدف قرار دادند.
در طول عملیات چند روز گذشــته، 18 شــهر 
و روستا از اشــغال تروریســت ها آزاد شدند که 
در برخــی از این شــهرها درگیری بــا عناصر 
تروریســتی پیش از این وجود داشته، اما برخی 
 دیگر بدون درگیــری به کنترل ارتش ســوریه 

درآمدند.

در پی تکرار ادعاهای نخ نمای رییس جمهور آمریکا صورت گرفت؛ 

واکنش ایران و اروپا در برابر تهدید ترامپ رییس جمهور یک قانون 
مصوب مجلس را ابالغ کرد

رییس جمهور، یک قانــون مصوب مجلس 
شورای اسالمی را برای اجرا به وزارت جهاد 
کشاورزی و ســازمان برنامه و بودجه کشور 
ابالغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد 
و بیست و ســوم قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران، »قانون اصالح تبصره بند )ب( 
ماده )35( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران« جهت اجرا بــه وزارت راه و 

شهرسازی ابالغ شد.

شهدای گمنام در ۱۱۰ نقطه 
کشور خاکسپاری می شوند

سردار ســید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته 
جســت وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به تشــییع و تدفین پیکرهای 
مطهر شــهدا گفت: همزمان با ایام فاطمیه 
دوم، پیکرهای پاک تعدادی از شهدای گمنام 
در 110 نقطه کشور تشــییع و خاکسپاری 
خواهند شد. ســردار باقرزاده در ادامه افزود: 
این شهدا در مراکز مختلف شهری، نظامی، 
دانشــگاهی، حوزه های عملیه، شهری و باغ 

موزه دفاع مقدس خاکسپاری خواهند شد.
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد 
کل نیروهای مســلح در ادامه تصریح کرد: 
اطالعات تشییع شهدا در شهرهای مختلف 

متعاقبا  اعالم خواهد شد.
.

مصوبات کمیسیون تلفیق تا 
آخر هفته نهایی می شود

علی اصغر یوســف نژاد، سخنگوی کمیسیون 
تلفیــق بودجــه 97 با اشــاره بــه مصوبات 
کمیســیون متبوعش، اظهار داشت: قطعا تا 
آخر هفته پیشنهادات مصوب در کمیسیون 
تلفیق را به جمع بندی نسبی رسانده و گزارش 

خود را به صحن علنی تقدیم می کنیم.
وی با اشــاره به تبصره 9 الیحه پیشنهادی 
دولت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی 
از این تبصره درآمدی بود ، هزینه های آن هم 
مورد بحث و بررســی قرار گرفــت که بر این 
اساس دانشــگاه ها و موسســات آموزشی و 
پژوهشــی و همچنین پارک ها علم و فناوری 
اجازه دارند که در ســقف عملکرد درآمدهی 
اختصاصی سال 96 نسبت به اخذ تسهیالت 

از بانک ها اقدام کنند.

کافه سیاست

عکس  روز 

یک خبرنگار بازداشتی رویترز پس از 
حضور در دادگاه در یانگون میانمار

ترامپ خواست ولی نتوانست

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

تیم تکاوران ارتش جمهوری اســالمی ایران که در روزهای اخیر 
برای اجرای عملیات نجات ملوانان ایرانی گرفتارشده در کشتی 
نفتکش سانچی راهی بندر شانگهای شــده بودند، با یک فروند 

کشتی راهی محل نفتکش شدند.
در حال حاضر کشتی نفتکش ایرانی در 250مایلی بندر شانگهای 
بوده و چند ساعت طول می کشــد که تکاوران ارتش به کشتی 
برسند. تیم تجســس و نجات چینی در منطقه حضور دارد و در 

صورت پایین آمدن دمای هوا در داخل نفتکش، طبق برنامه قرار 
است که یا تیم تکاوران ارتش و یا تیم تجسسی چینی مجددا وارد 
کشتی شوند.پیش از این قرار بود که عملیات ورود به نفتکش از 
طریق بالگرد و راپل انجام شود؛ اما احتماال به دلیل بدی آب وهوا 
و مساعد نبودن شرایط جوی، برنامه تغییر کرده و تکاوران ارتش 
با کشتی راهی منطقه شده اند.آن طور که معاون دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی اعالم کرده است، پیکر 2 ایرانی که توسط تیم 

چینی ها در داخل کشتی کشف شده بود، روی عرشه بوده و تیم 
چینی وارد موتورخانه نشده  اســت؛ لذا برنامه اصلی در ورود تیم 

تجسس جدید به کشتی، ورود به موتورخانه است.
بر همین اساس، با مســاعد شدن شــرایط، تکاوران ارتش وارد 
موتورخانه نفتکش خواهند شد؛ چرا که این احتمال وجود دارد 
که ملوانان ایرانی کشتی نفتکش ســانچی در بخش موتورخانه 

محبوس شده باشند.

آغاز عملیات تکاوران ارتش برای ورود به نفتکش آتش گرفته ایرانی

حسام الدین آشنا در واکنش به تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر تمدید تعلیق تحریم های هسته ای علیه ایران در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:»خواست ولی نتوانست؛ به شورای امنیت رفت ولی دست خالی برگشت؛ 
تهدید کرد ولی از ایجاد اجماع ناتوان ماند. از آشــوب ها حمایت کرد ولی از مردم ایران پاسخی آتشین دریافت 
کرد.«در زمان مذاکرات رییس جمهور و تیم آمریکایی برای راضی کردن کنگره، استدالل می کردند که برجام 
ایران را ناتوان و آمریکا را توانمند می کند؛ دلواپسان و بخش سیاسی شده ص و س هم با استناد به همان توجیه ها 

-که برای مصرف داخلی آمریکایی ها تهیه شده بود- مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می کردند.

ترامپ خواست 
ولی نتوانست

مشاور رییس جمهور:

گاه
ید

د

 اتحادیــه اروپــا در 
حمایت از برجام

مشــرق: رضا رشــیدپور در برنامه صبح دیروز »حاال 
خورشید« در حالی که مشغول بررسی تیتر روزنامه ها 
 بود،کنایه ســنگینی به ســود ســهام عدالت انداخت. 
رشید پور گفت:صحبت از 26هزار و ششصد تومان پول 
است؛ البته بیشــتر به قیافه اش می خورد بیشتر شبیه 

به ضرر باشد تا سود سهام عدالت. من حساب کردم این مبلغ معادل شــش دالر است. لطفا در مواجه با 
خارجی ها نگویید که این سود سهام اســت که برای ما واریز کرده اند؛ بفرمایید که ما در تقویم مان یک 
 روز به نام شش دالری مزگان داریم، در چنین روزی بانک های ایرانی به حساب ما نفری شش دالر واریز 
می کنند تا از صحت نرم افزار خود مطمئن شوند؛ اما چون بسیار ولخرج هستند، می گویند آن شش دالر 
در حساب تان باشــد، یک آدامس یا چیز دیگری بخرید. بنابراین ما در چنین روزی ما آن شش دالر را از 

بانک های خود گرفته و از کائنات برای بانک های خود طلب عشق می کنیم.

خبرآنالین: رضــا تقی پــور، عضو شــورای عالی فضای 
مجازی و وزیر اســبق ارتباطات و فنــاوری اطالعات  در 
برنامه»دستخط«  ناگفته هایی از شیوه ای که برای برکناری 

او در دولت احمدی نزاد به کار گرفته شد را بیان کرد.
تقی پور با بیان اینکه از برکناری خود با تلفن مطلع شدم 

گفت: از دفتر رییس جمهور تماس گرفته شد، جلسه شورای عالی فضای مجازی بود؛ البته تا جایی که به یاد 
دارم این جلسه خیلی تاثیرگذار نبود و جلسات قبلی چالشی تر بود. برخی از دوستان توقع داشتند بعد از آن 
جلسات این اتفاق بیفتد؛ یعنی از جلسه بیرون می آمدیم دوســتان می گفتند خودتان از این امر )برکناری( 
استقبال کردید ولی در آن جلسه بحثی مطرح شــد و من نظرات خود را بیان کردم. تقریبا در همان میدان 
مقابل ریاست جمهوری منتظر دوستان برای خداحافظی بودیم که تماس گرفتند و برکناری ما را اعالم کردند.

به منزل رفتم باالی 50 سجده شکر همان شب به جا آوردم.

رضا رشید پور در واکنش به سود 
سهام عدالت:

 شش دالری مزگان!

وزیر احمدی نژاد:

 وقتی برکنار شدم ۵۰ 
سجده شکر به جا آوردم

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات 
بهداشــتی درمانی میالد طب اصفهان- سهامی 
خاص به شماره ثبت 22745 دعوت می گردد در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در 
ساعت 9 الی 11 صبح تاریخ 1396/11/13 روز جمعه 
به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ پایین حدفاصل 
تختی و فلکه شهدا نرسیده به بانک ملی کوچه رام 
پناهی مرکز جراحی میالد تشکیل می گردد حضور 

به هم رسانید. 
دستور جلسه:

انتخاب بازرسان و روزنامه شرکت

کمال دهقانی
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی:

سید محمد بطحایی در پاسخ به این سوال که برخی از اعضای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقدند دولت اعتبار 
بسیار کمی برای بخش پژوهشی کشور در بودجه 97 پیش 
بینی کرده، اظهار داشــت: تکلیف بخش پژوهشــی روشن 
است. درصدی از اعتبارات تمامی دستگاه های دولتی صرف 

فعالیت های پژوهشی می شود.
وی افزود: به دالیل شــرایط خزانه ای نه تنها اعتبارات حوزه 
آموزش و پرورش که اعتبارات تمامی دستگاه ها، به ویژه در 
بحث عمرانی و تملک دارایی با انقباض بیشــتری دیده شده 
است که امیدواریم در مسیر بررســی بودجه در مجلس این 
موضوع تقویت شــود.  اعتبارات دســتگاه ها در بودجه سال 
97 نسبت به سال 96 از شرایط مناسب تری برخوردار است.

بودجه بیشتر دستگاه های دولتی 
سال آینده »انقباضی« است

وزیر آموزش و پرورش:

کمالی دهقانی با تاکید بر اینکه »ایران در مقابل هرگونه 
موضع گیری آمریکا سناریو دارد« گفت:  ایران در راستای 
منافع ملی اش به برجام عمل می کند؛ لذا اگر منافع ملی 
ما مورد تهدید قرارگیرد اقداماتی مناسب و متقابل انجام 

خواهد گرفت.
وی با تاکیــد بر اینکه »جمهوری اســالمی ایران برای 
هرگونه تصمیــم آمریکا ســناریو دارد« گفت:  مبنای 
سناریوهای ایران قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای 
برجام مصوب 21 مهر 94 است در این قانون به هیئت 
عالی نظارت بر اجرای برجام تکلیف شــده که همچون 

دیده بانی عملکرد طرف مقابل را زیر نظر داشته باشد.

ایران درباره برجام سناریو دارد

سعد ا... زارعی، مدیرمسئول دفتر مطالعاتی اندیشه سازان 
نور اظهار داشت: رابطه ایران و عراق بسیار خوب و دیرینه 
است و مثالی از روابط عمیق در سطح دنیا محسوب می شود.

وی گفــت: بین ما و عراق مســائل مختلفی وجــود دارد، 
قبل و پس از انقالب اســالمی، از قرارداد الجزایر گرفته تا 
 قطعنامه 598 و تا امروز که مطالب و مسائل مختلف وجود

 دارد.
مدیرمســئول دفتر مطالعاتی اندیشه سازان نور افزود: این 
سطح ارتباط یکی از موفقیت های ایران در عرصه بین المللی 
است که با کشوری که سابقه دشمنی با ما را دارد و یکی از 
تهدیدآمیز ترین مرزهای ما مرز میــان ایران و عراق بوده، 

اینگونه ارتباطات قوی و مستحکمی دارد.

رابطه ایران و عراق در عرصه 
بین المللی مثال زدنی است

مدیرمسئول دفتر مطالعاتی اندیشه سازان نور:

سیاست خارجیپارلمانکابینه
آگهی دعوت

هیئت مدیره شرکت 

آستان قدس نباید از 
مالیات معاف باشد

 معرکه گیری ترامپ

چرخــش حریری به 
سوی مقاومت

شوخی با عدالت

 اقتصاد کشور را به دیوانه 
بازی های ترامپ گره نزنید

حمید وکیلی
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برگزاری سومین سمینار بزرگ مدیران الماسی 
در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ویژه

برگزاری سومین سمینار بزرگ 
مدیران الماسی در اصفهان  

سومین ســمینار بزرگ مدیریت عالی تجارت و 
کســب و کار، پنجم بهمن ماه 96سال جاری با 
حضور تعدادی از مدیران عالی اصفهان در مرکز 
همایش های بین المللی ســیتی ســنتر برگزار 
می شــود.در این گردهمایی قرار است با حضور 
اساتید و مدیران برتر استانی آموزش های نوینی 
به منظور توانمندسازی کسب و کارها ارائه شود 
تا بتوان بــا این آموزش هــا از داالن پر پیچ و خم 
اوضاع اقتصادی امروز خارج شــویم. هوشــنگ 
شیشه بران، نایب رییس اتاق اصناف اصفهان نیز 
در نشســتی که به همین منظور با حضور رسانه 
ها برگزار شــده بود گفت: حضور مدیران و افراد 
با تجربه در چنین همایشی قطعا منشأ اثر خواهد 
بود و باید این همایش ها افزایش داشته باشد.علی 
یارمحمدیان مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: کمک 
به رونق کسب و کار، یکی از دغدغه های شرکت 
نمایشگاه است و فعالیت موسسه فن آوران حکیم 
در این راه نیز ستودنی است. قربانی، مدیر دپارتمان 
روان شناسی موسسه آموزشــی عالی فن آوران 
حکیم نیز با اشاره به اینکه امروزه باید علوم خود را 
به روز رسانی کنیم گفت: در صورتی که این مهم 
عملی شــود خواهیم دید که مشکالت اقتصادی 
نیز رفع می شــوند. وی افزود: بنا داریــم با ارائه 
آموزش های نوین در عرصه بازاریابی که موضوع 
مهمی در تجارت و کسب و کار است از مشکالت 

اقتصادی عبور کنیم.

بازار

لنز دوربین

افزایش دو برابری صادرات 
محصوالت ذوب آهن

صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان امسال دو 
برابر افزایش داشته است.

معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان  
گفت: صادرات محصوالت این کارخانه امســال 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با افزایش دو 

برابری به 805 هزار تن رسیده است.
اردشیر افضلی با اشاره به صادرات محصوالت این 
کارخانه به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 
افزود:برای توسعه سبد محصوالت کارخانه ذوب 
آهن ،پروفیل های ناودانی بال شــیب دار سایز 
20،کالف هــای صادراتی با مارک فوالدســری 
)اس آ  ای( ،گرد فوالدی ســایز250 میلی متر و 
بیم بالنک در این کارخانه، تولید و روانه بازارهای 

داخلی و صادراتی شد.
افضلــی بــا اشــاره بــه کاهــش 80 درصدی 
ضایعــات کارخانــه ذوب آهن نیز گفــت: این 
میزان صرفه جویی بیــش از600 میلیارد ریال 
 بــرای ذوب آهن ســودآوری به همراه داشــته

 است.

اصفهان؛ جزو 5 استان دارای 
بیشترین جمعیت جوان بیکار

بر اســاس نتایج سرشــماری عمومی نفوس و 
مسکن ســال ۱۳95 بیشــترین تعداد بیکاران 
جوان کشــور، به ترتیب در اســتان های تهران، 
خوزســتان، فارس، خراســان رضوی و اصفهان 
حضور دارند.شــمار جوانــان بیکار در اســتان 
اصفهان بیــش از ۱۱2هزار نفر و نــرخ بیکاری 
 جوانان در این استان نیز 25/8درصد برآورد شده

 است.

با اشتغالزایی در صنایع پالستیک؛
اصفهان تسهیالت بانکی 

می گیرد
 رســته فعالیت های دارای اولویت اشــتغال در 
هر استان کشور از ســوی وزارت کار ابالغ شد تا 
تسهیالت بانکی به طرح های توجیهی مبتنی بر 

این رسته ها هدایت شوند.
یکی از تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اجرای برنامه اشــتغال فراگیر است که بر همین 
اساس رسته فعالیت های منتخب هفته گذشته 
نهایی شــد و به تفیک ۳۱ اســتان کشور تحت 
عنوان »طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 
)تکاپو(« از ســوی این وزارتخانه به ادارات کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری های هر 
استان ابالغ شد.اســتان هایی که با اشتغال زایی 
در صنایع پالستیک تسهیالت بانکی می گیرند 
به ترتیب عبارت اند از: اصفهان، البرز، خراســان 

رضوی، خراسان شمالی، خوزستان و قم.

 توسط بانک صنعت و معدن 
صورت گرفت؛

تامین مالی 291 طرح صنعتی 
در استان اصفهان

تعداد 29۱ طرح شامل طرح هاي به بهره برداری 
رسیده، مصوب و جاری در 5 سال اخیر با استفاده 
از 2700 میلیــارد تومــان تســهیالت ریالی و 
۳28میلیون یورو تســهیالت ارزی بانک صنعت 
و معدن در استان اصفهان تامین مالي شده است.

این بانک درقالب طرح رونق تولید نیز از ابتدای 
سال گذشــته تا پایان آذرماه سال جاری به 9۳ 
طرح در اســتان اصفهان به مبلغ 2۱8 میلیارد 

تومان تسهیالت پرداخته است. 
در این میان طرح های به بهره برداری رســیده 
استان اصفهان از ســال 92 تا پایان آذرماه سال 
جاری، شــامل 4۳ طــرح با تســهیالت ریالی 
۱۱5میلیارد تومان و تسهیالت ارزی 57 میلیون 
یورو اســت که براي دوهزار و 264 نفر اشتغال 

مستقیم ایجاد کرده است.

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس گفت: وقتی 
حقابه کشاورزان داده نمی شود باید خسارت ایجاد 
شده به آنها پرداخت شــود تا برای مردم منطقه 
شرق اصفهان که به ســختی زندگی می کنند از 

مشکالت اقتصادی کاسته شود.
حمیدرضا فوالدگــر اظهار کرد: شــرق اصفهان 
باتوجه به مشکالت ایجاد شده از دیگر قسمت های 
استان، شرایط اقتصادی به مراتب بدتری را برای 
مردم این منطقه ایجاد کرده که خویشــتنداری 

مردم در حوادث اخیر ستودنی است.
فوالدگر تصریح کرد: در 70 سال گذشته پاییزی با 
این  مقدار بارش بی سابقه بوده و میزان آب پشت 
سد زاینده رود نیز به کمترین حد خود در پنجاه 

سال گذشته رسیده است.
وی خاطرنشــان کرد: بدیهی اســت خشکسالی 
تنها عامل ایجاد شــرایط موجود برای کشاورزان 
شرق اصفهان نیست و عواملی چون طوالنی شدن 
انتقال آب، عدم مدیریت صحیح و الگوی مصرف و 
برداشت بی رویه نیز در این امر تاثیرگذار و دخیل 

است. نماینده مردم شهرستان اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی عنوان کرد: هر چند مصوبات 
شورای آب ایده آل نیست اما باید به آن پایبند بود 
و به آن عمل کرد و دادن حقابه کشــاورزان را در 

اولویت قرار داد.
فوالدگر افزود: با انتقال 200 میلیون متر مکعب 
آب از تونل سوم کوهرنگ، اصالح رژیم حقوقی آب 
زاینده رود و جلوگیری از برداشت بی رویه، امید 
است بخشی از مشکل کشــاورزان در سه، چهار 

سال آینده بر طرف شود.

نماینده مردم اصفهان درمجلس:

وقتی حقابه داده نمی شود، خسارت کشاورزان را بدهید
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکــه افزایش جمعیت 
شهرنشــین و کاهش جمعیت روستایی سبب نگرانی 
خواهد شد، گفت: دستگاه های مربوطه باید در این زمینه 
بسیار دقیق کار کنند. محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: 
حفظ جمعیت روســتایی در استان بسیار مهم است و 
مشاغل باید به نحوی در روستاها ایجاد شود که شاهد 
مهاجرت روستاییان به شهرها نباشیم، از این رو آمارها 

نتایج خوبی را در  زمینه جمعیت نشان نمی دهند. 
وی با بیان اینکه یکی از فرصت های خوب کشــورها 
داشتن نیروی جوان است، افزود: باید با در نظر گرفتن 
این آمارها و اطالعات ارائه شده برای آینده برنامه ریزی 

درستی صورت بگیرد. 
استاندار اصفهان با اشاره به کاهش جمعیت روستایی 
نســبت به جمعیت شــهری، تصریح کرد: جمعیت 
روستایی نسبت به دهه 60 حدود 4 برابر کاهش یافته 
اســت. وی کمبود آب در روســتاها باتوجه به مصرف 
اقتصادی آن را یکی از عوامل مهاجرت دانست و گفت: 
صنعتی شــدن اســتان و جذب نیرو از روستاها نیز از 
دیگر دالیل مهاجرت به شــمار می رود.مهرعلیزاده با 

بیان اینکه افزایش بیشــتر جمعیت شهری و کاهش 
جمعیت روستایی سبب نگرانی خواهد شد، بیان کرد: 
دســتگاه های مربوطه باید در این زمینه بسیار دقیق 
کار کنند و مشاغل به نحوی در روستاها ایجاد شود که 

شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها نباشیم.
وی ایجاد و توسعه صنعت توریسم را در افزایش اشتغال 
و کاهش بیکاری موثر خواند و خاطرنشان کرد: جمعیت 
روستایی باید با رونق بخشی اقتصاد روستایی حفظ شود 
و تغییر الگوی کشت و اســتفاده بهینه از آب در بخش 

کشاورزی روستا مدنظر قرار گیرد.

استاندار اصفهان هشدار داد:

افزایش جمعیت شهرنشین؛ معضلی برای اصفهان

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: تا وقتی نتوانیم اقتصاد مقاومتی به دور از نفت را در کشور استوار کنیم 
به طور متوالی وضعیت رکود و تورم در بخش های مختلف از جمله مسکن ادامه پیدا می کند.احمد توال با بیان اینکه 
مردم همچنان در انتظار ارزان تر شدن قیمت مسکن هســتند که این امر به رکود بازار مسکن دامن زده است اظهار 
داشت: با تداوم این شرایط مردم از خرید خودداری می کنند؛ مگر اینکه نیاز مسکن به حالت انفجار برسد.وی ادامه 
داد: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد.توال افزود: 
چنانچه نقدینگی به صورت پایدار و نه به شکل تورمی و داللی ایجاد شود می توان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود.  

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:

اقتصاد مقاومتی اجرا نشود، 
رکود بخش مسکن ادامه 

می یابد

کن
س
م

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،451،000
تومان

722،000نیم سکه
تومان

417،000ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

139،180
تومان

تورم در لغت و به معنای عام آن، افزایش ســطح عمومی قیمت هاست. 
وقتی نرخ تورم مثبت اعالم شــود یعنی قیمت کاالها و خدمات به طور 
مداوم در حال افزایش خواهد بــود و کنترل آن در حیطه وظایف بانک 
مرکزی  اعالم شده است. اما این وظیفه تا جایی است که فعالیت های 
اقتصادی دچار اخالل نشود. مکتب پول گرایی بیان می کند که تورم به 
منبع مالی اقتصاد بستگی دارد؛ یعنی در صورتی که منابع مالی افزایش 
یابد قیمت ها نیز افزایش خواهد یافت. ازآنجایی که بیشتر ارزهای جهان 
به نوعی پول مصرفی مردم کشــورها هســتند، تامین پول می تواند به 

سرعت به دالیل سیاسی افزایش یابد و به تورم منجر شود.

تورم دو رقمی خواهد شد
در ایران نیز تورم مثبت و در برخی موارد حتی دو رقمی اعالم شده است. 
البته تا حدودی وجود تورم در اقتصاد یک جامعه مفید است؛ چراکه یکی 
از دالیل اصلی است که مردم در وهله نخســت به سرمایه گذاری روی 
می آورند. درست مثل یک بســته آدامس که هزینه 500 تومانی آن به 
550 تومان می رســد، با فرض تورم ۱0 درصدی، یک حساب پس انداز 
قرض الحســنه که ارزش آن یــک میلیون تومان بوده، بعد از 5 ســال 
چیزی در حدود 620هزار تومان ارزش خواهد داشت و بعد از ۱0 سال 
به ارزش ۳85هزار تومان خواهد رسید؛ با فرض اینکه شما هیچ سودی 
دریافت نمی کنید. گذاشتن پول داخل متکا یا خرید یک کاالی قیمتی 
مثل طال ممکن اســت برای مردمی که در شــرایط اقتصادی بی ثبات 

زندگی می کنند یا دچار کمبود منابع مالی هســتند معقول جلوه کند؛ 
اما برای آنهایی که می توانند به سیستم اقتصادی و بانکی اعتماد کنند 
که پولشان به شکل معقولی امن خواهد بود، اگر یک سهام محتاطانه یا 
نوعی سرمایه گذاری در اوراق مشارکت داشته باشند، این مسلما بهترین 
راه است.اما این تورم اگر از حد خود بگذرد در اقتصاد یک جامعه مشکل 
ایجاد می کند و تا جایی این مشکل ادامه خواهد یافت که معیشت مردم 
را نیز به خطر خواهد انداخت؛ به همین دلیل دولت ها همواره سعی بر 
نگه داشتن تورم در سطح یک رقمی دارند. اما برخی مسئولین با توجه 
به بودجه دولت در سال 97 اعالم کرده اند که تورم دو رقمی خواهد شد.
تورم ایران در سال 97  یک رقمی خواهد بود به شرط اینکه 

تورم جهانی دچار رکود شود!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: پیش بینی ما 
این است که تورم در سال 97 دو رقمی است اما اینکه چه رقمی باشد، 
بستگی به قیمت حامل های انرژی دارد. محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ 
به اینکه  نرخ تورم را برای سال آینده چگونه پیش بینی می کنید، اظهار 
داشت: براساس پیش بینی های انجام شده اگر قیمت حامل های انرژی 
با پافشاری دولت افزایش یابد، به طور حتم با کوچک ترین تغییری نرخ 
تورم نیز دو رقمی خواهد شد. وی ادامه داد: اما بحث دو رقمی شدن تورم 
تنها یک موضوع داخلی نیست؛ بلکه تحت تاثیر قیمت های جهانی نیز 
خواهد بود؛ زیرا هنگامی که قیمت کاالهای اساسی، نفت و فلزات کاهش 
یابد، اقتصاد ایران دچار رکود می شود؛ پس در صورتی که روند رو به رشد 
قیمت نفت، کاالهای اساسی و فلزات ادامه یابد، به طور حتم تورم نیز دو 
رقمی خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
ادامه افزود: پیش بینی ما این است که تورم در سال 97 دو رقمی است اما 
اینکه چه رقمی باشد، بستگی به قیمت حامل های انرژی دارد. به گفته 
پورابراهیمی، رقم تورم مشخص نیست اما از قیمت های جهانی و میزان 
افزایش قیمت حامل های انرژی متاثر خواهــد بود. وی در ادامه تاکید 
کرد: البته شکی نیست که  تورم در سال آینده تک رقمی نخواهد بود، 
مگر اینکه اقتصاد جهانی دچار رکود شود که چنین موضوعی امکان پذیر 
نیســت. همچنین موضوع حامل های انرژی هم موضوع قابل توجهی 

است که باید تغییر کند.

      قیمت سکه و طال

50mm f/1.8G AF-S لنز نيکون

 870,000
تومان

AF-P VR 70-300 لنز نيکون مدل

 1,030,000
تومان

 EF 100-400mm لنز کانن مدل
F4.5-5.6L IS II USM

نحوه جالب تحویل 
المبورگینی از کارخانه تا خانه

عکس روز

هشدارپارلمان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 80 درصد 
رکود حاکم بر کشــور نتیجه قاچــاق و واردات بی رویه 
کاالســت اظهار داشــت: در حال حاضر قاچاق و واردات 
بی رویه انواع کاالها و محصوالت، انگیزه تولید را ســلب 

کرده و به افزایش بیکاری منجر شده است.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه تشدید نظارت بر مبادی ورودی کشور ضرورتی است 
که بهبود شرایط اقتصادی را درپی دارد گفت: دولت عالوه بر تشدید نظارت ها، باید از فروش کاالی قاچاق در 

کشور جلوگیری کند و مجوز آن را صادر نکندتا ضرر ناشی از آن فکر سوءاستفاده را از قاچاقچیان سلب کند.
وی بیان کرد: مقابله با واردات بی رویه، تولید بیشتر و در نتیجه ارزآوری و بهبود شرایط را در پی دارد.

موسوی الرگانی اظهار داشت: عوارض گمرکی باال و وجود قانون های سختگیرانه برای دریافت مجوز، منجر 
به افزایش حجم قاچاق در کشور شده است.

۸۰ درصد رکود حاکم 
بر کشور، نتیجه قاچاق 
و واردات کاالست

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با راه های بهبود تقاضای مصالح ســاختمانی و خروج بنگاه های 
تولیدکننده مصالح ســاختمانی از رکود اظهار داشت: استفاده از 
سیمان در راه ســازی و جایگزینی آن با آسفالت، یکی از راه های 
تقویت تقاضای سیمان در کشور اســت و دولت با ارائه الیحه به 
مجلس شورای اسالمی، می تواند صنعت سیمان را احیا کند. سید 
محمد جواد ابطحی همچنین افزود: وضعیت صنعت ســیمان، 

بحرانی است و باید با تغییر تقاضای داخلی، از تعطیلی این واحدها 
جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای موضوع فناوری در ارتقای 
تولید مصالح ساختمانی گفت: در دانشــگاه آزاد خمینی شهر، با 
مشارکت انجمن سنگ ایران و اتحادیه سنگ بری ها اولین شهرک 
فناوری آزاد و نمایشگاه و فروشگاه بین المللی و دائمی سنگ در 

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تاسیس خواهد شد.

ابطحی متذکر شد: اســتان اصفهان حائز رتبه های برتر در تولید 
سنگ ساختمانی بوده و می توان با تکیه بر برندسازی، این صنعت 

را در اصفهان احیا کرد.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: هم اکنــون بیش از 6 هزار و 700 کارخانه فرآوری ســنگ 
 در کشــور وجود دارد و دولت باید برای حفظ این صنایع کوشــا

 باشد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:
 احیای صنعت سنگ ساختمانی در اصفهان با استفاده از برندسازی

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به 
دلیل اهمیت جایگاه زنان  و مطرح کردن میزان مشارکت 
و اثرگذاری فعالیت آنها در جامعه، دومین همایش ملی 
جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار ۱6 اسفند ماه 
در اصفهان برگزار خواهد شد. زهرا اخوان نسب اظهار کرد: 

به لحاظ اهمیت جایگاه زنان و مطرح کردن میزان مشارکت و اثرگذاری فعالیت آنها در جامعه، این همایش 
را ۱6 اسفندماه در اصفهان برگزار می کنیم. وی با اشاره به اینکه سال گذشته نخستین همایش ملی جایگاه 
زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار در اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: ضرورت انتقال تجربیات بانوان، ارائه 
الگوهای موفق به جوانان جامعه و همچنین ایجاد یک همگرایی و تعامل بیشتر بین بانوان کارآفرین، از دالیل 
ضرورت اجرای این همایش در اصفهان است. گفتنی است دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و 

توسعه پایدار، ۱6 اسفند در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار خواهد شد.

همایش جایگاه زنان 
در کارآفرینی و توسعه 
پایدار برگزار می شود

پیش بینی تورم در سال 97؛

تورم 2 رقمی در راه است

 8,840,000
تومان

فرزانه مستاجران
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خداحافظ صاحبدل بااخالصویژه

پیشنهاد سردبیر:

سما مطیعی 

»شیخ مهدی مظاهری« هم رفت. آنها که توفیق حضور در مجالس عاشقانه عارفانه زمزمه 
ابوحمزه ثمالی اش را داشتند، حتما حاال بیشــتر از ما جای خالی اش را حس می کنند و 
می فهمند ماه رمضان بیاید و »شیخ مهدی« نباشد که »ابوحمزه« بخواند، یعنی چه... آنهایی 
که 30 سال در مسجد جامع اصفهان با صدای این مناجات خوان بی ریا و بااخالص، دعای 

کمیل دل ها را زمزمه کردند...
دیروز شیخ مهدی مظاهری را در گلستان شهدا به خاک سپردند؛ روحانی مبلغ و بااخالصی 
که برگزاری دعای ابوحمزه ثمالی در طول بیش از 60 سال، تاسیس دانشگاه قرآن و معارف 
اسالمی، تاسیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان، تاسیس و ریاست دارالقرآن الکریم استان 
اصفهان، تالش برای تاسیس انجمن خیریه مددکاری امام زمان)عج(، موسسه خیریه ابابصیر 
اصفهان و بنیاد خیریه آال، فعالیت های گوناگون در زمینه نشر و ترویج معارف دینی و مبارزه 
با رژیم طاغوت و تحمل زندان برای پیروزی انقالب اسالمی، ازجمله فعالیت های این عالم 

و مبلغ دینی به شمار می رفت. 
دیروز ابتدا زیارت عاشورا قرائت شد. ســپس مداحی و سینه زنی و بعد هم آیت ا... العظمی 
مظاهری، نماز میت را بر پیکرپاک حجت االســالم مظاهری خواندند. پس از آن بخشی از 
صوت روضه خوانی مرحوم شیخ مهدی مظاهری در مرثیه حضرت زهرا )س( پخش و پیکر 
آن مرحوم بر دستان عزادار مردم اصفهان تشــییع شد. شب قبل از تشییع، شنیده می شد 
که قرار است ایشان را در حرم عالمه مجلسی دفن کنند؛ اما روز بعد، مسیر تشییع به سمت 
گلستان شهدا تغییر کرد و شنیده شد که شــیخ را در کنار مقبره آیت ا... شمس آبادی به 

خاک خواهندسپرد.
تابوت عالم ربانی شهرمان روی شانه های مردمی که شعارهای یا حسین، »ال اله  اال اهلل« و 

»اهلل اکبر« سر می دادند، به سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد.
عالم دیگری از این شــهر رفت؛ شــهری که به مدد نفس پربرکت مردان خدا زنده اســت. 
حجت االســالم مهدی مظاهری یکی از همین مردان خدا بود که به قافله دیگر یاران خود 
پیوست. چندی پیش دوست پایتخت نشینی می گفت: قدر اصفهان را بدانید. تهران خالی 
از علمای صاحبدل و بااخالصی چون آقا مجتبی و ... شده است. شهرشما اما هنوز پر است از 
صاحبدالن بااخالصی که می شود به یمن حضورشان، خدا را حس کرد. شیخ مهدی رفت ... 
روح پاکش با محمد و آل محمد محشور باد و خدا به »آیت ا... مظاهری« ، »آیت ا... ناصری« 

و سایر علمای این شهر سالمتی بدهد.

پیکر پاک حجت االسالم شیخ مهدی مظاهری در گلستان 
شهدا به خاک سپرده شد؛

خداحافظ صاحبدل با اخالص

 شخصیت مرحوم حجت االسالم شیح مهدی مظاهری بر همگان مشخص است. ایشان 
به صله رحم بسیار اهمیت می دادند و چنان متواضع بودند که حتی کودکان را احترام 

می کردند و با الفاظ شایسته و با احترام با آنها صحبت می کردند.
 ایشــان همواره احترام بزرگان را رعایت می کردند و به دیگــران توصیه می کردند بر 

احترام به والدین و بزرگان اهتمام کنند. 
هرگاه در بین فامیل اختالفی بروز می کرد، ایشــان حــرف اول و آخر را می زدند و به 
اختالفات پایان می دادند. ایشــان یک اقیانوس اشــک را برای اهل بیت)ع( از مردم 
گرفتند. امید که خداوند ایشــان را با حضرات معصومین محشــور بفرمایند. آیت ا... 

تبریزی به ایشان گفته بودند که شما قیامت را باور کرده اید.
  حقیقتــا مرحــوم مظاهــری قیامت را بــاور کــرده بودنــد و به همــگان توصیه 
می کردند که به فکر روز قیامت و آخرت خود باشید و برای آن روز به فکر کسب توشه 

باشید.

حجت االســالم مظاهری، از 
روحانیون عالی قــدری بود 
که عمر با برکــت خود را در 
راســتای هدایت و آشنایی 
مردم با دعا و نیایش خداوند 
گذراند. حجت االسالم مهدی 
مظاهری، روحانی مبلغی بود 
که در طول عمر خود اقدامات 
بسیار و شایانی انجام داد. ایشان به بیشتر خیران در راستای انجام 
کارهای خیر و نیز افراد بی بضاعت کمک می کرد. حجت االسالم 
مظاهری، فردی مومن و با برکت بود؛ همچنین زندگی خود را در 

راستای خدمت و برکت به خلق خدا گذراند.

رمز موفقیت و پایداری این روحانی، به اخالص او بود. این 
روحانی مبلغ تنها با خدا معامله کرده بود و می بینیم که 
اقدامات ِخیر، دعاها و منبرهــای او، همه جاودان و باقی 

مانده است. پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:؛
 حجت االسالم مظاهری، احیاگر قرائت

دعای ابوحمزه ثمالی بود
جامعه مدرســین حــوزه علمیه قــم در پیامی، 
درگذشت حجت االسالم و المسلمین آقای حاج 

مهدی مظاهری را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت عالم خدوم حضرت حجت االسالم و 
 المســلمین حاج شــیخ مهدی مظاهری )ره( از علمای محترم اصفهان، موجب تأسف و تأثر 

گردید.
این روحانی محبوب، اهتمام ویژه ای به نشر معارف اهل البیت )علیهم السالم( داشت و احیاگر 
قرائت دعای شــریف ابو حمزه ثمالی، دعای کمیل و دیگر ادعیه طی سالیان متمادی بوده و 
در امور فرهنگی از جمله تاسیس دانشگاه قرآن و معارف، ستاد اقامه نماز و موسسات خیریه 

همت گماشت.
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم رحلــت این عالم ربانــی را به محضر حضــرت ولی عصر 
)عجل ا... تعالی فرجه الشــریف(، مقام معظم رهبری )مدظله العالــی(، مراجع معظم تقلید 
)دامت برکاتهم( و به ویــژه حضرت آیت ا... العظمی مظاهری )دامــت برکاته( و علما و حوزه 
علمیه و مردم متدین اصفهان، آقازاده محترم و بیت شــریف ایشــان تسلیت عرض نموده و 
 برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر را از درگاه خداوند متعال 

خواستاریم.
رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت درگذشت واعظ شهیر 
حجت االسالم مظاهری 

بسمه تعالی
درگذشــت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر 
حجت االســالم آقای حاج مهــدی مظاهری 
رحمــت ا... علیــه را بــه همه  دوســتداران و 
ارادتمندان و تربیت شــدگان منابــر موثر آن 
مرحوم و باألخص به خاندان مکرم و بازماندگان 

محترم ایشان تسلیت عرض می کنم. 
نیایــش  و  دعــا  معنــوی  زمزمــه ی 
جمعــه  شــب های  در  مرحــوم   آن 
و ســحرهای ماه مبارک رمضان طی سال های 
طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز 
اصفهان است و امید است همواره برقرار باشد.

عالم خدوم و خطیب توانا، حضرت حجت االسالم 
والمســلمین آقــای حــاج شــیخ مهــدی 
مظاهری»رحمه اهلل علیه« دار فانی را وداع گفته و 

به دیدار پروردگار متعال شتافت.
این روحانی با فضیلت، یکی از شخصیت های مبّرز 
و با اخالصی بودند که ده ها سال با خدمات واالی 
اجتماعی و معنوی خود، موقعیت دینی و مذهبی 
شهر اصفهان را ارتقا بخشیده و همواره با خطابه ها 
و نوای گرم دعا و نیایش خود و همچنین با ایفای 
نقِش برجسته و اثربخش در برنامه های اجتماعی 

و فرهنگی نظیر تاسیس دارالقرآن و دانشگاه معارف قرآن و مساجد و خیریه ها و مراکز درمانی 
و نظایر آن، در ترویج دین و خدمت به اهل ایمان، اهتمامی واال داشتند و این خدمات خالصانه 

هیچ گاه از ذهن و یاد مردم قدرشناس اصفهان محو نخواهد شد.
ســالیان آخــر عمر بــا برکــت ایشــان همــراه بــا آزمایــش الهــی بیمــاری و مرارت 
 ســپری شــد و این عالــم بــا اخــالص، همــواره با صبــر و شــکر، آن را پشــت ســر

 می نهاد.

رییس جمهــور در پیامــی، با تســلیت رحلت 
عالم پــر تالش و چهــره ماندگار تبلیغ اســتان 
اصفهان، حجت االســالم والمســلمین مهدی 
مظاهری، از درگاه خداوند متعال برای ایشــان 
علو درجات و همجواری با ائمه اطهار)ع( و برای 
عموم بازماندگان صبر مســئلت کرد. متن پیام 
حجت االسالم »حســن روحانی« رییس جمهور 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم پر تالش و چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان، حجت االسالم والمسلمین آقای 

مهدی مظاهری، موجب تأثر فراوان شد.
این روحانی خدوم، در طول عمر با برکت خود در کنار فعالیت های ارزنده آموزشــی و تبلیغ 
معارف دینــی و اهتمام خالصانه بــه ترویج آموزه هــای قرآنی و با انجــام خدمات مختلف 
عام المنفعه، کارنامه پر باری از عمل خیر برجای گذاشت.اینجانب این ضایعه را محضر علما و 
فضالی حوزه های علمیه، شاگردان و دوستداران، مردم شریف استان اصفهان و بیت مکرم آن 
عالم وارسته تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با 

ائمه اطهار)ع( و برای عموم بازماندگان صبر مسئلت دارم.

رییس جمهور، رحلت شیخ مهدی مظاهری را تسلیت گفت؛
تسلیت به مردم اصفهان

پیام رییس حوزه علمیه اصفهان به مناسبت درگذشت حجت االسالم شیخ مهدی مظاهری: 
 شخصیت بااخالصی که موقعیت دینی و مذهبی اصفهان را 

ارتقا بخشید

قاب روز 

حاشیه مراسم تشییع پیکرپاک مرحوم 
ودحجت االسالم مهدی مظاهری

ه ر
ند

زای
ر/ 

رگ
ی ز

هد
    م

           
         

آیت ا... سیدیوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان:
مومن و بابرکت بود

حجت االسالم جواد میرمحمد صادقی-استاد حوزه: 
حمدرضا صالحیان- رییس شورای یک اقیانوس اشک را برای اهل بیت)ع( از مردم گرفتند

سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان:
مخلص بود
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تکنولوژی مانند قطاری بی ترمز همواره رو به جلو حرکت می کند و در این میان، ما همیشه منتظر پیشرفت های بزرگ و پر سروصدا هستیم. این پیشرفت بزرگ می تواند 
یک گجت جدید یا تکنولوژی نوینی باشد که قادر به تامین انرژی دسته  جدیدی از محصوالت خواهد بود. در نمایشگاه CES 2018 بیش از ۳۹۰۰ شرکت و ۱۷۰ هزار 
نفر حضور پیدا می کنند؛ از این رو می توان گفت که این نمایشگاه در الس وگاس، به بزرگ ترین گردهمایی تکنولوژی سال بدل خواهد شد. به همین مناسبت در ادامه 

به برخی از ترندها و اتفاقات مهم این نمایشگاه اشاره می شود.

 CES 2018 هفت تکنولوژی برتر در نمایشگاه

شارژ بی سیم از راه دور به واقعیت نزدیک 

می شود

در حال حاضر بسیاری از گوشــی ها از شارژ بی سیم بهره می برند، 

ولی برای شارژ کردن گوشــی ها باید آنها را روی پد شارژر بی سیم 

مخصوصی قرار بدهید. اما حاال روزبه روز به تحقق شارژ بی سیم از راه 

دور نزدیک تر می شویم. شرکت Energous چندی پیش برای نوع 

جدیدی از فناوری شارژ بی سیم، تاییدیه ای از کمیسیون ارتباطات 

فدرال آمریکا )FCC( دریافت کرد. البته این شــارژ بی سیم فقط 

مسافت حدود ۹۰ سانتی متری را پوشش می دهد ولی 

همین مقدار هم پیشرفت مهمی محسوب می شود. 

از این فناوری می توان برای شارژ گجت هایی مانند 

گوشی ها، ساعت های هوشمند، صفحه کلیدهای 

بی سیم و اسپیکرهای هوشمند استفاده کرد.در 

همین حین، شرکت Powercast نیز اعالم 

 PowerSpot  کرده که دستگاه فرستنده

را در نمایشــگاه CES 2018 رونمایی 
می کند.

جنگ تراشه های لپ تاپ شدت می گیرد
نسل هشتم پردازنده های اینتل قلب تپنده  بسیاری از لپ تاپ های فوق 

سبک را تشــکیل خواهند داد و تعدادی از این سیستم ها در 
نمایشگاه CES 2018 معرفی می شوند. از بین آنها می توانیم 

به لپ تاپ LG Gram اشــاره کنیم که در سه مدل ۱۳٫۳، 
۱۴ و  ۱5/6 اینچی عرضه می شــوند و بنا به گفته  ال جی، عمر 

باتری آن ۱۹ تا ۲۲٫5 ساعت است. در این نمایشگاه همچنین سری 

لپ تاپ سامسونگ Notebook 9 معرفی می شوند که یکی از آنها از 

قلم S Pen بهره می برد. اما نوآوری هــای اینتل به همین مورد محدود 

نمی شــود. اینتل و AMD با همکاری یکدیگر می خواهند تراشــه های 

ترکیبی جدیدی را بــرای لپ تاپ ها توســعه دهند. این 
پردازنده  گرافیکی AMD بهره می برند. تراشــه های جدید، از پردازنده  نســل هشتم اینتل و 

موج جدید گوشی های ارزان

در نمایشگاه CES امسال به احتمال خیلی زیاد سامســونگ گلکسی اس ۹ را نخواهیم دید. اما انتظار معرفی 

انواع و اقسام گوشی ها را می توانیم داشــته باشــیم. یکی از بزرگ ترین ترندها، ارائه  گوشی های ارزان قیمت 

قدرتمند است. به طور مثال، می توانیم به آنر ۷X اشاره کنیم که از نمایشگر کم حاشیه بزرگ 

5/۹ اینچی، دوربین دوگانه و عملکرد بســیار خوب بهره می برد و قیمتش تنها ۲۰۰ دالر 

است. هواوی برنامه های زیادی برای سال ۲۰۱۸ در سر دارد. بر اساس گزارش ها، این 

شــرکت برای تبلیغات گوشــی هایش در آمریکا می خواهد یک کمپین تبلیغاتی 

عظیم صد میلیون دالری راه بیندازد. برای همین، فروش گوشی پرچم دار میت 

۱۰ از جانب شــرکت مخابراتی AT&T چندان دور از انتظار نیست. بنا به 

اخبار غیررسمی، سونی هم در نمایشگاه CES از اولین گوشی مجهز 

به تراشه  اسنپ دراگون ۸۴5 رونمایی می کند و گویا این گوشی از 

نسبت تصویر ۱۹:۸ بهره می برد.

 Micro-LED تلویزیون های 
فرا می رسند

اگر تا حاال نام مایکرو LED به گوشــتان نخورده، به زودی 

خبرهای بیشــتری در مورد این تکنولوژی خواهید شنید. 

براساس گزارش ها، اپل برای سری جدید اپل واچ می خواهد 

از این فناوری استفاده کند و سامســونگ هم در نمایشگاه 

 LED امســال احتمــاال از یــک تلویزیون مایکــرو CES

رونمایی می کند. اما ویژگــی منحصربه فرد فناوری مایکرو 

LED چیســت؟ در این فناوری، انــدازه  LED ها کمتر از 

۱۰۰میکرومتر اســت؛ به عبــارت دیگــر باریک تر از موی 

انسان. هرکدام از »زیرپیکســل های« )subpixels( قرمز 

و ســبز و آبی موجــود در مایکرو LED، از خــود نور تولید 

می کنند. در نتیجه این فناوری نوظهور، نســبت کنتراست 

باال و رنگ های سیاه عمیق تری را ارائه می دهد. عالوه بر این، 

نمایشگر مایکرو LED، در مقایسه با فناوری 

OLED انــرژی 

کمتــری مصرف 

می کنــد و دچار 

پیکسل  سوختگی 

هم نمی شود.

الکسا پیشتاز می ماند؛ ولی گوگل اسیستنت 

 

در نمایشگاه CES 2017، به دلیل معرفی گجت های مختلف مبتنی بر دستیار هوشمند پررنگ تر می شود

آمازون، این هوش مصنوعی در سرخط خبرها قرار گرفت. الکسا امسال هم خبرساز خواهد 

بود ولی باید با رقیب های قدری مانند گوگل اسیستنت و »هوم کیت« )HomeKit( اپل 

رقابت کند. همچنین پیش بینی می کنیم که در نمایشــگاه CES 2018 شاهد تعداد 

بیشتری از تلویزیون هوشمند مبتنی بر گوگل اسیستنت باشیم. اپل باوجود بهره گیری 

از پلتفورم های سیری و هوم کیت، هنوز به صورت تمام قد وارد این عرصه نشده است. اما 

در سال ۲۰۱۸ اوضاع این گونه باقی نمی ماند. دلیل آن هم این است که گجت های 

اپل بودنــد؛ اما حاال اپل اولیه  مبتنی بر پلتفــورم هوم کیت، ناچار به اســتفاده از تراشــه  اختصاصی 

برای گجت هایشان استفاده نرم افزاری از این پلتفورم می تواننــد بــا راهکاری شــرکت های ســازنده این محدودیت را برداشــته و 
کنند.

خودروهای الکتریکی هوشمندتر
با وجود اینکه نمایشگاه بین المللی خودرو آمریکای شمالی تنها یک 

هفته پس از نمایشگاه CES 2018 در دیترویت برگزار می شود، در 

CES هم معموال فناوری های مربوط به اتومبیل معرفی می شوند و در 

معرض نمایش قرار می گیرند. یکی از جالب ترین طرح های مفهومی 

مربوط به اتومبیل های خودران ماژوالر، خــودروی مفهومی جدید 

شرکت Rinspeed است که Snap نام دارد. نکته  جالب درباره این 

مینی بوس، ماژوالر مانند بودن آن است که به لطف طراحی دو قسمتی 

آن امکان پذیر شده. این سیستم به این صورت عمل می کند که قسمت 

اتاق می تواند از روی قسمت محرکه جدا شده و به طور مستقل استفاده 

شود. به ازای هر سرنشــین، یک نمایشــگر در این خودرو 
نمایش درآورند.و دیگــر ماشــین ها به را بــرای سرنشــین ها می توانند گوشــزدها 6 پروژکتور است که تعبیه شده و این خودرو مجهز به 

واقعیت افزوده، از زیر سایه  واقعیت مجازی 
بیرون می آید

در ماه های اخیر واقعیت مجازی به لطف موفقیت محصوالتی مانند 

PlayStation VR و Oculus Rift پیشرفت قابل توجهی داشته 

است. پیش بینی می کنیم واقعیت افزوده هم در سال ۲۰۱۸ سال 

موفقیت آمیزی را سپری کند. هدف این فناوری را می توان این طور 

عنوان کرد: ارائــه  تجربه ای همه جانبه بدون جدا شــدن از دنیای 

اطراف. در نمایشگاه امســال، محصوالت و تکنولوژی های مربوط 

به واقعیت افزوده در یک بخش اختصاصــی به نمایش درمی آیند. 

شرکت هایی ازجمله کارل زایس، کینمو، کداک و سونی قرار است 

محصوالت واقعیت افزوده  خود 

را در این بخــش نمایش دهند. 

نت فلیکس هم قرار است در این 

بخش حضور داشته باشد.

اسکایپ امنیت خود را افزایش می دهد
خیلــی از معــروف ترین ســرویس هــای پیــام رســان همانند 
 واتس اپ یا فیسبوک مســنجرز مدت هاســت از الگوریتم سرتاسر

 )End-to-End( اســتفاده مــی کننــد و بــه نظر می رســد که 
مایکروسافت هم باالخره برای افزایش امنیت اسکایپ می خواهد از 

همین روش کمک بگیرد.
در روش End-to-End تنها کســانی که با هم در ارتباط هســتند 

می توانند پیام ها را بخوانند.
با توجه به اطالعات به دست آمده، ردموندی ها در همکاری با سیگنال 
خواهان رمزنگاری پیام های اسکایپ به صورت سرتاسر هستند. البته 
 Private( »این قابلیت تنها برای بخش »گفت و گوهای شــخصی
Conversations( که فعال در مرحله بتا به سر می برد فراهم است.

دسترسی به این قسمت نیز با آیکون 
+ اسکایپ ممکن می شود. بعد 

از کلیــک روی این آیکون و 
Private Con-  انتخاب
versation، لیســتی از 
مخاطبینی که می خواهید 
با آنها گفت و گوی شخصی 

داشته باشید به نمایش در 
می آید. حاال کافی اســت 
مخاطــب را انتخاب کنید 
تا دعوت نامــه ای مبنی بر 

حضور در چت شخصی برای 
او ارسال می شود.

هوآوی پی 20 به بازار می آید
هواوی قصد دارد امسال تلفن همراه جدیدی از سری پی خود با نام هوآوی پی ۲۰ را معرفی 
کند که ظاهرا مورد پسندتر از میت ۱۰ خواهد بود. این شــرکت چینی قصد دارد امسال 
از گوشی  هوشمند دیگری در ســری پی با نام پی ۲۰ رونمایی کند و از این رو باید شاهد 
انتشار شایعات و مواردی از این قبیل درباره این تلفن همراه باشیم. طبق حدس و گمان ها 
به احتمال زیاد هوآوی پی ۲۰ نیز همانند پی ۱۰ از رزولوشن فول اچ دی برخوردار خواهد 
 HTML بود؛ اما نسبت تصویر آن نسبت به پی ۱۰ فرق خواهد داشت. بر اساس بنچمارک
هوآوی پی Huawei P20( ۲۰( از یک صفحه نمایش با رزولون ۲۲۴۴×۱۰۸۰ برخوردار 
خواهد بود که نسبت تصویر ۱۸.۷:۹ را در بر خواهد داشــت. این یعنی پی ۲۰ از آیفون 

ایکس و گلکسی نوت ۸ و گلکسی اس ۸ نیز نسبت تصویر بیشتری خواهد داشت.

عذرخواهی فضانورد ژاپنی بابت ادعای افزایش 
9سانتی متری  قدش!

نوریشیگه کانای، فضانورد ژاپنی که اکنون در ایستگاه فضایی بین المللی مستقر است، ادعا کرده بود 
که قدش ۹ سانتی متر در فضا افزایش پیداکرده که بابت این ادعای خالف، عذرخواهی کرد. کانای 
عنوان کرد که ادعای افزایش ۹ سانتی متری قدش از زمانی که به فضا رفته، اشتباه بوده و قد وی تنها 
۲ سانتی متر بلندتر شده است! این فضانورد ژاپنی که در ایستگاه فضایی بین المللی به سر می برد، 
به دلیل اینکه گفته بود از زمانی که به فضا رفته ۹ ســانتی متر رشد کرده است، عذرخواهی کرد و 
درباره سالم ماندنش هنگام بازگشت به زمین ابراز نگرانی کرد. اکثر فضانوردان در طول ماموریت های 
فضایی طوالنی مدت »رشد« می کنند، چون ســتون فقراتشان در غیاب گرانش منبسط می شود. 
اما این رشد معموال به چند سانتی متر محدود می شــود و زمانی که آنها به زمین بازمی گردند، این 

پیامدها نیز ناپدید می شود.

ساعت بدون باتری مبتنی بر پلتفورم اینترنت اشیا
یکی دیگر از محصوالت فناورانه معرفی شده در نمایشگاه CES آمریکا، 
ساعتی بدون باتری و مبتنی بر پلتفورم اینترنت اشیاست که نیروی خود را 

از گرمای مچ دست می گیرد.
»PowerWatch X« و »PowerWatch« ماتریکس، شرکت سازنده 

دو مدل ساعتی اســت که نیازی به باتری ندارند. هر دو همزمان معرفی 
شــدند، اما مدل X راه نســبتا طوالنی تری را برای رسیدن به CES طی 

کرده است. مدل X در حالی که از گرمای مچ دســت برای تامین نیرو استفاده می کند، قادراست به یک ساعت هوشمند 
نیز تبدیل شود.

ساعت های بدون باتری بر اساس یک ترموکوپل کار می کنند که از اختالف گرمای بین مچ دست و کیس خود نیرو تولید 
می کنند. با این حال، مشکل ترموکوپل ها این است که آنها معموال خیلی ضعیف هستند. »ماتریکس« با برخی از تغییرات 

بسیار زیرکانه، قادر به ساخت یک ساعت دیجیتال شد که می تواند پیام ها را از طریق بلوتوث گرفته و نشان دهد.
»PowerWatch X« حتی می تواند قدرت کافی برای یک موتور ارتعاشــی ایجاد کند و به شما این امکان را می دهد تا 
زمانی که تماسی دریافت می کنید، از طریق لرزش ساعت متوجه آن شوید. عالوه بر این، به شما امکان ردیابی فاکتورهای 

ورزشی و میزان کالری سوزانده شده را می دهد.

دارای عملکرد از سلول پوستیتولید عضالت انسانی 
انســانی دارای عملکرد را از ســلول های مهندســان زیســت پزشــکی اولین عضالت اسکلتی 

محققان دانشگاه Duke توانستند بنیادی پرتوان القایی تولید کرده اند. اولین بار در سال ۲۰۱5، 
از بیوپسی های عضالنی تولید بافت عضالنی انسانی دارای عملکرد را از سلول های به دست آمده 

که از خراشی ساده روی کنند. اما در مطالعه ای جدید، آنها توانسته اند تنها به کمک سلول هایی 
عضالنی پوست افراد گرفته شده بودند، این سلول های عضالنی را تولید کنند. این  فیبرهای 

و همزمــان با بعد از پیوند به موش برای بیش از ســه هفته زنده مانده و عملکرد داشــتند 
ت بافت عضالنی موجود نیز یکپارچه شدند. این عضالت هر چند به قوت  عضــال

طبیعــی 
نیستند 
این  اما 
پتانسیل 
را دارند که 
با مدیریت بیشتر 
و دست ورزی های بیشتر، به 
عضالت قوی و دارای عملکرد تبدیل شوند.

اضافه کردن عضو بدون اجازه ادمین در واتس اپ
تحقیقات نشان می دهد باگی در اپلیکیشن واتس اپ به افراد اجازه می دهد وارد گروه های 
چت خصوصی شوند. تحقیقات گروهی از محققان امنیتی نشان می دهد یک اشکال بزرگ 
در طراحی اپلیکیشن WhatsApp وجود دارد که به همه امکان می دهد وارد گروه های 

چت خصوصی شوند.
با وجود آنکه این اپلیکیشــن از رمزگذاری »سر به 

سر« استفاده می کند اما کارشناسان معتقدند که 
هکرها می توانند  بدون اجازه ادمین گروه های 

واتس اپی، افراد را در آنها وارد کنند.
این درحالی اســت کــه فیس بــوک )مالک 
واتس اپ( در پاســخ به این تحقیق اعالم کرده 

است که باگ مذکور را حل نمی کند و گروه های 
چت در اپلیکیشــن را با همان شــیوه رمزگذاری 

محافظت خواهد کرد. درهمین راســتا الکس استاموس، 
مدیر ارشد امنیتی فیس بوک در توییتری نوشت: این باگ هم اکنون فعال نیست زیرا هنگام 

افزوده شدن عضو جدید به گروهای چت، به کاربران اعالم می شود.

 اضافه کردن عضو بدون اجازه ادمین 
در واتس اپ

پیشنهاد سردبیر:

با شعله خودکار و قابل تنظیم غذا بپزید
یک شرکت تجاری از تولید اجاق گاز هوشمندی خبر داده که شعله اجاق آن بر حسب مواد غذایی در حال پخت به طور خودکار قابل 
تنظیم است و این امر کیفیت طبخ را به حداکثر می رساند. در این اجاق گاز شدت شــعله ها با دقتی بی نظیر و استثنایی قابل تنظیم 
است و مدت زمان پخت هر غذا نیز به دقت توسط خود اجاق گاز تعیین می شود تا غذا بر حسب عالقه و ذائقه فرد مغزپخت و آماده شود. 
اجاق گاز Hestan Cue که احتماال در اواخر سال ۲۰۱۸ به بازار می آید با استفاده از فناوری بلوتوث و یک ماژول هوشمند به طور آنی 
و لحظه به لحظه دمای قابلمه، ماهی تابه و وضعیت مواد در حال پخت آن را کنترل می کند و شــدت شعله را بر اساس شرایط موجود 

کم و زیاد می کند.
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رییس اداره کار دهاقان خبرداد:
 حقوق 300 هزار تومانی برای 

شرکت کنندگان طرح کارورزی
رییــس اداره کار، تعــاون و رفاه  دهاقان

اجتماعی شهرستان دهاقان گفت: طرح کارورزی 
ویژه فارغ التحصیالن دانشــگاهی بیکار، به منظور 
آشنایی با محیط کار و روابط اجتماعی در محیط کار 

است.
 علــی ذوالفقاری اظهــار کــرد: این طــرح ویژه
 فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار است که به مدت 
 ســه، شــش و 9 ماه در مراکز کارورزی به فعالیت

 می پردازند.
رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان 
دهاقان خاطرنشان کرد: چنانچه فرد یا افرادی در 
طرح کارورزی شرکت کنند دولت ماهیانه مبلغ 300 
هزار تومان به عنوان حقوق به آنها پرداخت می کند.

وی از معافیت بیمه ای سهم کارفرما یانی که از طرح 
کارورزی استفاده می کنند، خبر داد و اظهار کرد: 
بعد از مدت مشخصی که در طرح کارورزی اشاره شد 
چنانچه کارفرما، کارورز را به کارگیری کند، دولت 
به مدت دو سال سهم بیمه کارفرما مربوط به بیمه 

شخص کارورز را پرداخت می کند.
ذوالفقاری با اشاره به طرح تکاپو یا تسهیالت فراگیر 
افزود: طرح تکاپو یا تسهیالت فراگیر ویژه کارهای 
ایجادی، توســعه ای و ســرمایه در گردش است 
که دولت 2 الی شــش درصد یارانه آن را پرداخت 

می کند.

شهردار هرند مطرح کرد:
ضرورت تسریع بهره برداری از 
آسفالت جاده هرند-کوهپایه

شهردار هرند گفت: انتظار می رود  هرند

هر چه سریع تر در زمینه آسفالت ۱0 کیلومتر باقی 
مانده از جاده هرند-کوهپایه اقدام شــده تا شرایط 
مطلوب تری ایجاد شود. حمید شهبازی اظهار کرد: 
جاده هرنــد- کوهپایه یکی از کارهایی اســت که 
شهرداری هرند در حوزه مدیریت شهری پیگیر بوده 

است.
وی افزود: از ســال92 دو باند کــردن جاده هرند-

کوهپایه آغاز شد که به همت شهرداری، شورای شهر 
و اداره کل راه و شهرسازی پنج کیلومتر از آن به اتمام 

رسید و هم اکنون زیر بار ترافیک است.
شهردار هرند تصریح کرد: زمان برای اجرا و احداث 
۱0 کیلومتر باقی مانده از این جــاده به دلیل نبود 
منابع مالی کافی طوالنی شــده و اکنون پیمانکار 
نسبت به زیرسازی و ساخت پل ها اقدام کرده است. 
 وی خاطرنشــان کرد: با اینکه حدود دو ماه از اتمام 
زیرسازی این جاده تمام شده است هنوز آسفالت این 
مسیر انجام نشده و متاسفانه تصادفات مرگ بار در 

این مسیر ادامه دارد.
شهبازی گفت: جاده هرند-کوهپایه محور عبوری 
نایین به سمت شیراز و شهرضا، مسیر پر تردد است 
که وضعیت کنونی مسیر ایمن را برای استفاده فراهم 

نکرده است.

فرماندار برخوار:
۴۷ مدرسه و مرکز آموزشی 

فرسوده در برخوار وجود دارد
فرماندار برخوار، با توجه به وجود  برخوار

۴۷ مدرســه و مرکز آموزشی مشکل دار )تخریبی، 
فرسوده و...( در این شهرستان گفت: مشارکت بیشتر 
خیران و بنیــاد برکت در تامین زیرســاخت ها ی 

آموزشی شهرستان ضرورت دارد.
اسفندیار تاجمیر با اشاره به خدمات ۱0ساله بنیاد 
برکت ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( و رسالت ها و 
اهداف این بنیاد در بخش هــای کارآفرینی و ارائه 
خدمات آموزشی، سالمت و حمایتی گفت: مدرسه 
شش کالسه شــاپورآباد به صورت کامل و مدرسه 
شش کالسه محســن آباد با مشارکت ۷0 درصدی 
بنیاد از خدمات مهم این بنیاد به شهرستان است، 
ضمن اینکه کلنگ زنی یک پروژه از حبیب آباد هم 

انجام می شود.
 وی با اشاره به اینکه در کمیته برنامه ریزی ۱۵درصد 
کل اعتبارات شهرســتان به عنوان باالترین سهم 
اعتباری به نوســازی مدارس اختصاص داده شده، 
از مدیر کل نوســازی مدارس اســتان خواســت 
اعتبارات بیشتری برای ســاخت و تکمیل مدارس 
شهرستان به ویژه تامین سهم دولت برای تکمیل 
پنج مدرســه خیرساز در دســت اقدام پیش بینی 
شود.تاجمیری همچنین با اشاره به اینکه ۱۷ درصد 
مدارس شهرســتان توسط خیران ســاخته شده 
است، بر افزایش این سهم و استفاده بیشتر مدیریت 
 آموزش و پرورش از مشــارکت و ســایر امکانات و
 ظرفیت های غیردولتی در رفع مشــکل مدارس 

تاکید کرد.

ویژه برنامه بزرگداشت 
امیرکبیر در کاشان

به مناسبت سالروز شــهادت میرزا تقی خان 
امیرکبیر، ویژه برنامه بزرگداشــت این چهره 

ماندگار تاریخ در کاشان برگزار شد.

توقیف محموله اسباب بازی 
قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شــهرضا از  شهرضا
کشــف یک محموله اسباب 
بازی خارجــی بــه ارزش 2 میلیــارد ریال و 
دســتگیری یک قاچاقچی خبر داد. سرهنگ 
محمدحسین باباکالنی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: ماموران انتظامی مســتقر در ایستگاه 
ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا 
هنگام کنترل خودروهای عبوری از ایســتگاه 
مذکور به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک 
شدند و آن را متوقف کردند. وی بیان کرد: در 
بازرسی از این خودرو 6۴0 کارتن انواع اسباب 
بازی خارجی بدون مدارک گمرکی کشف شد 

و خودرو و محموله توقیف شد.

 تولید لباس بختیاری ها
 در جوی آباد اصفهان 

هنرمندان محلــه بختیاری  خمینی شهر
نشین جوی آباد، بزرگ ترین 
تولید کننده چوقا در کشــور هستند .سرپرست 
ادراه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
خمینی شــهر گفت: ۴0 درصد لباس ســنتی 
در  کشــور  در  هــا   بختیــاری 
جوی آبادخمینی شهر تولید می شود.وی با اشاره 
به اینکه این لباس چوقا نــام دارد، گفت : اکنون 
۱000 کارگاه خانگی مشغول تولید این لباس در 
این محله هســتند.علیرضا حبیبی افزود : از این 
تعداد ۱۷6 نفر به اداره صنایع دستی معرفی شده 
اند ونامشان در ردیف هنرمندان ثبت شده است.
وی از پرداخت تسهیالت برای توسعه اشتغال این 
هنرمندان خبر داد و افزود: هر دست چوقا که در 
مدت یک یا 2ماه بافته می شود، بین 300 هزار تا 
بیش از یک میلیون تومان به فروش می رسد. چوقا 
از پشم بز به دو رنگ سیاه و سفید تهیه می شود و 

خاصیت ضد باران دارد. 

نماینده مردم لنجان:
هزینه خروج از برجام را برای 

آمریکا به ۱00 برسانیم
نماینــده مردم شهرســتان  لنجان
لنجــان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: سخنان ترامپ در مورد سرنوشت 
برجام نوع تصمیم گیری آمریکایی ها را نشان 
می دهد که بخشی از این سخنان مورد توجه 

اروپا نیست و این برای ایران یک فرصت است.
محسن کوهکن با اشــاره به سخنان ترامپ در 
مورد سرنوشــت برجام اظهار کرد: در روزهای 
گذشــته خبرهایی مبنی بــر اقدامات رییس 
جمهور آمریــکا در خصــوص احتمال خروج 
آمریکا از برجام شنیده می شود که این اقدامات 
ممکن اســت در نهایت، کار را به جایی برساند 
که آمریکایی ها از تفاهم نامه خــود در برجام 
خارج شوند.وی افزود: سخنان ترامپ در مورد 
سرنوشت برجام نوع تصمیم گیری آمریکایی ها 
را نشان می دهد که بخشی از این سخنان مورد 
توجه اروپا نیست و این برای ایران یک فرصت 
است.نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه خروج آمریکا از 
برجام باید هزینه فراوانی به آنها تحمیل کند، 
تصریح کرد: ایران در عمل به خوبی نشان داده 
به دنبال نقض برجام نبوده اســت، اما با توجه 
به اهمیت موضوع نگاه ما نباید این گونه باشد 
که در صورت خــروج آمریکایی ها از برجام، ما 
نیز اعالم کنیم به همان شــرایط اولیه باز می 
گردیم، بلکه باید با فعال کردن دیپلماسی در 
عموم کشورها حداکثر اســتفاده را در ارتباط 
با عهدشکنی آمریکایی ها و عدم پایبندی  آنها 
به توافقاتی که انجام می دهند، ببریم. نماینده 
مردم شهرســتان لنجان در مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: باید به گونه ای عمل 
کنیم که هزینه خروج از برجام را برای خود به 
صفر و برای آمریکا به ۱00 برســانیم و این کار 

عملی خواهد بود.

ضرورت توجه به سالمت شیر مصرفی شهروندان از این لحاظ است که شیر 
منبع غنی از مواد مغذی و سرشار از آمینواسیدها و امالحی چون فسفر و 
کلسیم است که به سالمت استخوان ها کمک می کند، اما این نوشیدنی 
مفید در عین حال مســتعد آلودگی های باکتریایی است که می توانند 
بیماری های جدی در انســان ایجاد کنند. این باکتری ها در شــیرخام 
)غیرپاستوریزه( باقی می مانند. در فرآیند پاستوریزه کردن، این محصول 
مدت زمان ۱۵ ثانیه درجه حرارت ۷2 سانتیگرادی را تحمل می کند. این 
روش در اصل برای از بین بردن باکتری های مضر از شیر و سالم تر کردن 

آن برای استفاده انسان ها انجام می شود.
حیواناتی که از شــیر آنها استفاده می شــود اغلب حامل ارگانیسم های 
بیماری زا هســتند که می توانند عامل بروز بیماری در انســان باشند. 
شیر،بستر مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می کند و در صورتی که 
رشد آنها متوقف نشود به ســرعت تکثیر می شوند. متوقف ساختن رشد 
باکتری ها در شیر مستلزم آن است که حرارت ببیند یا سرد شود که در این 
روش باکتری از بین نمی رود بلکه سرعت رشد و تکثیر آن کاهش می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با تاکید بر ضرورت مصرف شیر به صورت 

پاســتوریزه و با بیان اینکه مردم به دنبال تامین شــیر سالم و بهداشتی 
هستند، افزود: برای جلوگیری از خام فروشی شیر باید مراکز جمع آوری 
شیر در سطح شهرســتان گلپایگان مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند تا 
از فروش شیر خام و غیر پاســتوریزه به مردم جلوگیری شود.مدیر جهاد 
کشاورزی گلپایگان گفت: مراکز جمع آوری شــیر در سطح شهرستان 
گلپایگان باید قبل از خام فروشی شیر به مردم، نسبت به پاستوریزه شدن 

شیر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تهیه فرآورده های لبنی به خصوص »خامه« در منازل و 
مصرف آن بیماری زاست، خاطرنشان کرد: مصرف شیر خام یکی از عوامل 
بروز بیماری تب مالت است؛ خام فروشی شیر در شهرستان گلپایگان به 
معضل تبدیل شده که نظارت بر فرآورده خام دامی بر عهده دامپزشکی 

بوده و نظارت بر آن ضروری است.
در ادامه حسین فراست، فرماندار شهرســتان گلپایگان اظهار کرد: باید 
بانک اطالعاتی برای ساماندهی ماشین آالت سنگی در شهرستان ایجاد 
شود تا در مواقع بحران، این وسایل مورد اســتفاده قرار گیرد. وی افزود: 
ستاد مدیریت بحران با همکاری حمل و نقل جاده ای و شرکت سهامی 
نفت که برای صدور کارت ســوخت از آمار این وسایل اطالع دارند، اقدام 
کند. فرماندار شهرستان گلپایگان تاکید کرد: مسئوالن شخصا در جلسات 
حضور داشته باشند؛ چراکه سالمت مردم مهم است و باید مسئول مربوطه 
در جلسات حاضر شود تا پاسخگوی مصوبات ارائه شده جلسه قبل باشد.

وی با بیان اینکه تامین آب سالم و بهداشــتی اولویت کارگروه سالمت 
است، بیان داشت:  طرح آب رســانی به شهر گلشهر از محل تصفیه خانه 
در حال لوله گذاری اســت و از پیگیری مدیرکل آبفای استان و نماینده 
شهرستان در جذب اعتبار این پروژه قدردانی می کنم.فراست با اشاره به 
اینکه موفقیت در کارها نتیجه انسجام بین دستگاه های اداری شهرستان 
گلپایگان است، یادآور شد: دســتگاه های اجرایی با هماهنگی و انسجام 
بخشی سالمت مردم را تامین کنند، تامین سالمت مردم باید خط قرمز 

کارگروه سالمت قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان:

از فروش شیر خام و غیر پاستوریزه جلوگیری شود

حیدرعلی گل محمدی، مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان در جلســه کارگروه سالمت این شهرستان  گفت: برای جلوگیری از  گلپایگان

خام فروشی شیر باید مراکز جمع آوری شیر در سطح شهرستان گلپایگان مورد نظارت و بازرسی قرار گیرند تا از فروش شیر خام و غیر پاستوریزه 
به مردم جلوگیری شود. بیماری »تب مالت« نسبت به سال های گذ شته در شهرستان گلپایگان کاهش داشته است.

عکس روز

اخبار

»از عشق تا دمشق« در نجف آباد برگزار شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

کاشان نویسنده و پژوهشگر حوزه تئاتر 

گفت: کاشان به خاطر هویت تاریخی و اصالت 
فرهنگی که دارد می تواند در زمینه تئاتر هم به یک 

پدیده یگانه و منحصر به فرد تبدیل شود.
امیر عظیمی، نویســنده و اســتاد دانشــگاه در 

سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان با اشاره 
به اهمیت فعالیت گروه های جوان تئاتر اظهار کرد: 
جای مباهات و خوشبختی است که تئاتر در قلب 
کویر باعــث پیوند و ارتباط افراد با یکدیگر شــده 
اســت به ویژه جوانانی که نگاهی جویا به افق های 

تازه در تئاتر دارند.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: برگزاری بسیاری 
از جشــنواره ها در شهرســتان ها کاربردی تر از 
جشنواره هایی است که در تهران برگزار می شود و 
باید تالش کرد تا از ظرفیت این هنرمندان بیشتر 
استفاده شــود و برگزاری کارگاه های آموزشی و 
تخصصی در حوزه تئاتر می تواند بر دامنه رشــد 

کیفی و کمی تالش هنرمندان این شهر بیفزاید.
عظیمی تصریح کرد: در کنار آن، ساخت و تجهیز 
ســالن های جدید و همچنین برنامــه ریزی برای 
اجرای رپرتواری در طول سال ممکن است در کوتاه 
مدت تاثیر ویژه ای نشــان ندهد، اما در دراز مدت 
پایه های جریان ســازی در تئاتر کاشان را تقویت 

خواهد کرد.

نویسنده و مدرس تئاتر:
تئاتر در کاشان می تواند به یک پدیده منحصر به فرد تبدیل شود

عضو شورای اســالمی شهرضا با  شهرضا

اشاره به عزم جدی شــورا در تملک کارخانه نوین و 
حفظ آن به عنوان یکی از مظاهر هویتی شهر گفت: 
این محل به عنــوان یکی از مکان هــای تاریخی و 
گردشگری شهر است و ظرفیت باالیی در برگزاری 
جشن ها و مراسم های شهر دارد.سید مهدی فاطمی 
اظهار داشــت: از ابتدای شــورای پنجــم تاکنون 
بازدیدهای مستمری از پروژه های عمرانی مناطق 
مختلف شــهرداری انجام دادیم و ســعی کردیم تا 
اجرای پروژه های با بازدهی بیشتر را در اولویت قرار 
دهیم.وی با اشــاره به عزم جدی شــورا در تملک 
کارخانه نوین و حفظ آن به عنــوان یکی از مظاهر 
هویتی شــهر، افزود: این محل به عنــوان یکی از 
مکان های تاریخی و گردشگری شهر است و ظرفیت 
باالیی در برگزاری جشن ها و مراسم های شهر دارد.

عضو شورای اسالمی شهر شهرضا گفت: در راستای 
تملک و مشــخص شــدن وضعیت آن جلسه ای با 
وکالی مالــکان این مکان داشــتیم و مســائل و 

راهکارهای خوبی مطرح شد.

وی با بیــان اینکه یکی دیگر از موادی که شــورای 
اسالمی در حال پیگیری آن است وضعیت آرامستان 
شهر است، بیان کرد: ظرفیت آرامستان فعلی تقریبا 
تکمیل شده و دیگر فضایی برای خاک سپاری وجود 
ندارد.فاطمی تصریح کرد: در این راســتا جانمایی 
آرامستان جدید شهرضا مشــخص و مکاتبات آن 
انجام شد که در راستای راحتی شهروندان چندین 
دسترسی به این آرامستان جدید در نظر گرفته شد.

عضو شورای اسالمی شهرضا مطرح کرد:

عزم جدی شورا در تملک کارخانه نوین
مراسم گرامیداشت شهدای عرفه و  نجف آباد

مدافعان حرم با عنوان » از عشق تا دمشق« در نجف 
آباد برگزار شد.ســردار علی فضلی در ســخنانی با 
گرامیداشت ســالروز عملیات کربالی پنج تصریح 
کرد: نجف آباد سرداران و شهدای شاخصی در عرصه 
های مختلف دارد که در طول سال های دفاع مقدس 
و پس از آن، توانستند تاثیرات قابل توجهی بر اذهان 

عمومی داشته باشند.
وی با بیان بخشی از ســخنان مقام معظم رهبری 
در خصوص ویژگی های لشــکر هشت نجف اشرف 
اظهار کرد: ســردار شــهید احمد کاظمی با بنیان 
گذاشتن این لشــکر همیشــه پیروز، منشأ برکات 
زیادی در عملیات های مختلف شد و پس از جنگ 
نیز مســئولیت قرارگاه حمزه سید الشهدا به عنوان 
مهم ترین مجموعه مقابله کننده با ضدانقالب سنتی 

و جدید را عهده دار شد.
جانشین نیروی بسیج خاطرنشان کرد: احمد کاظمی 
در مقطع فرماندهی نیروی هوایی سپاه نیز عملکرد 
درخشــانی داشــت و بخش قابل توجهی از قدرت 

بازدارندگی امروز ایران در عرصه موشــکی را باید 
مدیون مدیریت شهید احمد کاظمی دانست.

وی با اشاره به اغتشاشــات اخیر گفت: هدف اصلی 
دشــمن، ایجاد تفرقه بین اقشــار مختلف مردم و 
فاصله انداختن بین ملت و رهبری است، فتنه اخیر، 
نخســتین و آخرین نمونه از توطئه های دشمنان 
نبود و باید نســبت به طراحی های آینده دشمنان 

نیز هوشیار باشیم.

با حضور فرماندهان ارشد نظامی استان؛

»از عشق تا دمشق« در نجف آباد برگزار شد

مدیر پایگاه میراث فرهنگی زواره می گوید: نام »زواره« در نقشه گردشگری کشور ثبت نشده  زواره

است و این یک ضعف برای استان اصفهان است که باید آن را برطرف کرد.
سید احمد محیط طباطبایی که در همایش »جایگاه زواره در توســعه پایدار با تکیه بر مزیت های فرهنگی، 
تاریخی و طبیعی«گفت: به دلیل موقعیت ارتباطی زواره که سه ســاعت و نیم با تهران و یک ساعت و نیم با 
اصفهان فاصله دارد و در مسیر خط آهن سراسری به سمت جنوب قرار گرفته و ایستگاه نیز دارد، امروز زواره 

می تواند در راه توسعه بسیار قوی عمل کند.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی زواره:

نام »زواره« در نقشه 
گردشگری ثبت نشده است  ری

شگ
رد
گ

خبر شورا

رییس دادگســتری نطنز گفت: نطنز  نطنز

یک شهرستان کم جرم در سطح استان اصفهان است.
حســین فروزانفر در مراســم همایش دیده بان های 
مردمی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با بیان اینکه 
پیشگیری از وقوع جرم نیازمند هزینه است، اظهار کرد: 

نطنز یک شهرستان کم جرم محسوب می شــود و نقش فرهنگ غنی مردم آن در کم بودن جرم بسیار موثر 
بوده اســت. وی اظهار امیدواری کرد: با تامین اعتبارهای الزم بتوانیم قدم های مثبت و جدی تری در حوزه 

پیشگیری برداریم، هرچند تاکنون نیز در این زمینه مثبت عمل شده است.
وی تصریح کرد: ستاد پیشگیری از جرم شهرســتان در موارد مختلف مثل سرقت احشام، سرقت از منازل و 
مسائل مربوط به حیثیت و امنیت عمومی جامعه و حریم خصوصی خانواده ها فعالیت های مختلف و متنوعی 

انجام داده است.

رییس دادگستری نطنز:

نطنز، شهرستانی کم جرم 
در سطح استان است

رییــس اداره ورزش و جوانان آران و  آران و بیدگل

بیدگل گفت: بیشتر فضاهای ورزشی شهرستان با کمک 
خیران افتتاح شده که این نشان از اهمیت ورزش از دید 

مردم و خیران دارد.
علیرضا عابدی اظهار کرد: هدف توسعه فضاهای ورزشی 

با کمک اعتبارات ورزشی است تا برای جوانان محیط های تفریحی و ورزشی ایجاد کنیم ولی با توجه به 
مشکالت موجود کشور و کمبود اعتبار، مشکالت زیادی در حوزه ورزش و جوانان از لحاظ تامین اعتبار 
داریم. وی گفت: بسیاری از پروژه های ورزشی روستایی و شهری آران و بیدگل خیر ساز و با برآوردهای 
انجام شده بیش از ۱20 میلیارد ریال توسط خیران برای ساخت، تجهیز و تکمیل اماکن ورزشی هزینه 
شده است که در استان اصفهان و حتی کشور کم نظیر اســت. باید با توجه بیشتر، از این ظرفیت باالی 

خیران استفاده کرد .

کمک ۱۲0 میلیارد 
ریالی خیران به ورزش 
آران و بیدگل
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ابالغ رای
10/485 کالسه پرونده 1543/95 شماره دادنامه: 936 تاریخ رسیدگی: 96/7/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سعید خجسته فرد به نشانی 
خمینی شــهر بلوار ش بهشتی گاز اول ک ش علی محمدی ســمت چپ با وکالت آقای 
سجادآقا محمدی به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت 
مجتع امیر ط 3 واحد 6، خوانده: علی رنجبر به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
سعید خجسته با وکالت سجادآقا محمدی به طرفیت آقای علی رنجبر به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 331449 تاریخ 95/3/30 عهده 
بانک اقتصاد نوین شعبه آمل به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/26  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  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 96/7/26 
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 تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 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:6423 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )396 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/486 کالسه پرونده 1541/95 شماره دادنامه: 937 تاریخ رسیدگی: 96/7/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سعید خجسته فرد به نشانی 
خمینی شهر بلوار ش بهشــتی گاز اول ک ش علی محمدی  سمت چپ با وکالت  آقای 
سجاد آقا محمدی به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت 
مجتع امیر ط 3 واحد 6، خوانده: عبدا... ســلیمان زاده به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای سعید خجسته فرد با وکالت سجادآقا محمدی به طرفیت آقای عبدا... سلیمان زاده 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 834836 تاریخ 
94/11/5  به مبلغ یکصد میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه بازار ارومیه به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/26  و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/7/26 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 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 دادرســی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 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 دو میلیون ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 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:6424 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/487 کالسه پرونده 1015/96 شماره دادنامه: 1370 تاریخ رسیدگی: 96/7/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسن علیرضایی فرزند 
جعفر با وکالت سجاد آقا محمدی به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6،  خواندگان: 1- سلیمان میردار  به نشانی 
مجهول المکان 2- رضا عباسی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی سه راه رجایی 
پرده سرای پرستو، 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 حسن علیرضایی با وکالت سجادآقا محمدی به طرفیت 
1- سلیمان میردار 2- رضا عباسی به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه سه 
فقره چک به شماره های 5029314-93/8/6 به مبلغ 30/000/000 ریال و 5029316-

93/9/6 به مبلغ 30/000/000 ریال و 5029315-93/8/22 به مبلغ 50/000/000 ریال 
عهده بانک توسعه تعاون شعبه خیابان 12 شهریور به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق 
چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/7/24  و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/7/24 و با احراز اشــتغال 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 مــواد 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 110/000/000 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 
محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/465/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.  م الف:6425 
 شــعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )419 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

10/488 کالسه پرونده 1016/96 شماره دادنامه: 1387 تاریخ رسیدگی: 96/7/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسن علیرضایی فرزند 
جعفر با وکالت سجاد آقا محمدی به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6،  خواندگان: 1- اسماعیل زال نژاد به نشانی 
مجهول المکان 2- رضا عباسی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی سه راه رجایی 
پرده سرای پرستو،  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 حسن علیرضایی با وکالت سجادآقا محمدی به طرفیت 
1- اسماعیل زال نژاد 2- رضا عباسی به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شــماره 112251-95/8/30 به مبلغ 50/000/000 ریال  عهده بانک 
پاسارگاد شعبه خ 17 شهریور به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/24  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/7/24 و با 
احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب 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 تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 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 محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 1/425/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف:6426 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )407 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/489 کالسه پرونده 1017/96 شماره دادنامه: 1385 تاریخ رسیدگی: 96/7/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسن علیرضایی فرزند 
جعفر با وکالت سجاد آقا محمدی به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6،  خواندگان: 1- قاسم صادق کوهستانی 
به نشانی مجهول المکان 2- رضا عباسی به نشــانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی سه 
راه رجایی پرده سرای پرستو،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حســن علیرضایی با وکالت سجادآقا 
محمدی به طرفیت 1- قاسم صادق کوهستانی 2- رضا عباسی به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره هــای 450259-94/7/27 به مبلغ 
50/000/000 ریال  و 450260-93/9/27 به مبلغ 50/000/000 ریال عهده بانک ملی 
شعبه نوشهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 96/7/24  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه 
از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/7/24 و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب 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 تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
100/000/000 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 2/330/000 ریال بابت 

هزینه دادرســی 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:6427 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )412 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/490 کالسه پرونده 1018/96 شماره دادنامه: 1408 تاریخ رسیدگی: 96/7/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسن علیرضایی فرزند 
جعفر با وکالت سجاد آقا محمدی به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
جنب بانک ملــت مجتمع امیر طبقه ســوم واحد 6،  خواندگان: 1- مریــم راه گل فرزند 
علیمردان به نشانی مجهول المکان 2- رضا عباســی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی سه راه رجایی پرده سرای پرستو،  خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه 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 حسن علیرضایی با وکالت 
سجادآقا محمدی به طرفیت 1- مریم راه گل 2- رضا عباســی به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 2383/105098-94/10/15 به مبلغ 
150/000/000 ریال  عهده بانک تجارت به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/29  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 شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/7/29 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب 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 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته 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 محاسبه می گردد 
و پرداخت مبلغ 2/675/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:6428 شعبه 4 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/491 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 658/96 حل 12 ، وقت رســیدگی ساعت 8/30 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/12/19، مشخصات خواهان: مهرداد  معمارزاده به نشانی شهرک صنعتی 
محمودآباد خ 18 الستیک کالرفول ، مشــخصات خوانده: علی مرادی و سعید کیمیایی،  
خواســته و بهای آن:  مطالبه ، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6429 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )162 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/492 شهین دباغی دارای شناسنامه شماره 16098 به شــرح دادخواست به کالسه  
882/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محترم منصوری ورنوسفادرانی به شناسنامه 254 در تاریخ 1396/3/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مرتضی دباغی 
فرزند محمد علی، ش.ش 100 )فرزند( 2- احمدرضا دباغی فرزند محمد علی، ش.ش 674 
)فرزند( 3- حسین دباغی فرزند محمد علی، ش.ش 2217 )فرزند( 4- محمدرضا دباغی 
فرزند محمد علی، ش.ش 14443 )فرزند( 5- شــهین دباغی فرزند محمد علی، ش.ش 
16098 )فرزند( 6- پرویــن دباغی فرزند محمد علــی، ش.ش 187 )فرزند( 7- بهجت 
دباغی فرزند محمد علی، ش.ش 15421) فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6396 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/493 شماره دادنامه: 9609973633601127 شماره پرونده: 9609983633600481 
شماره بایگانی شعبه: 960486 خواهان: آقای حسن علیرضائی ورنوسفادرانی فرزند جعفر 
با وکالت آقای سجاد آقامحمدی ورنوسفادرانی فرزند محمد به نشانی خمینی شهر میدان 
قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6، خوانده: آقای 
ساسان زال نژاد به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه، دادگاه با بررسی جامع 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای حسن علیرضایی باوکالت آقای سجاد آقامحمدی به 
طرفیت آقای ساسان زال نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 750/000/000 ریال به استناد سند 
عادی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته 
خوانده به موجب سند عادی که به امضای وی رسیده است مبلغ 750/000/000 ریال به 
موکل بدهکاران که از پرداخت امتناع می نماید. خوانده علی رغم ابالغ قانونی حاضر نشده 
و دفاعی ننموده است دادگاه با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و وجود اصول سند عادی 
در ید خواهان که حکایت از استحقاق وی در مطالبه وجه و اشتغال ذمه خوانده دارد و مصون 
از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده 
و دفاع موثر و دلیل بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده است لذا دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تلقی و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
1284 و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 750/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 24/380/000 ریال و پرداخت 
حق الوکاله وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/29 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
ساالنه تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان اجرا محاسبه 
خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و با انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان میباشــد. م الف: 6430 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

خمینی شهر )352 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/494 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2177/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9/10 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1396/12/14، مشــخصات خواهان: مجتبی ابراهیمی فرزند رجبعلی با وکالت 
سجادآقامحمدی به نشــانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوارآزادگان جنب بانک 
ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6، مشــخصات خوانده: سعید احمدی،  خواسته و بهای 
آن:  مطالبه مبلغ 95/000/000 ریال وجه چک شــماره 422451-96/9/30 به انضمام 

کلیه خسارات وارده از جمله هزینه رسیدگی، خســارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی 
مصدق چک و عدم برگشت چک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6431 شعبه 4 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )198 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

10/444 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963232 ج / اول له آقای محسن پور حیدری شیرازی و علیه آقای 
سعید رقائی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/665/100/638 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1396/11/23 ســاعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 36 حبه مشــاع از 72 
حبه شش دانگ ملکی با ) ســه دانگ مالکیت محکوم علیه( مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای ســعید رقائی و اکنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه  از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده 
محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در خیابان شیخ 
بهایی، روبروی کوی امامی، مجتمع تجاری مستجاب بازدید و پس از معاینه دقیق محل و 
بررسی های الزم نظریه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد. مورد بازدید عبارتست 
از ششدانگ پالک ثبتی 3/25 و 1896/1 به شماره ثبت 91185 دفتر 223 صفحه 521 
بخش یک ثبت اصفهان واقع در بر خیابان شیخ بهایی، مجتمع تجاری اداری مستجاب با 
یک ورودی در وسط و فضای باز داخل مجموعه دارای دو دستگاه راه پله که یک ساختمان 
4 طبقه در ضلع جنوب و یک ساختمان سه طبقه در ضلع شمال بدون پارکینگ و انباری و 
دارای 19 واحد تجاری و 11 دفتر کار که واحد مورد نظر در طبقه اول به مساحت 62/36 متر 
مربع که از طرف جنوب به خیابان شیخ بهایی و از طرف غرب به راهرو مشاعی مجموعه 
محدود می گردد و دارای سالن انتظار دو اطاق و آشپزخانه با کابینت mdf با کف سرامیک، 
دیوارها کاغذ دیواری و درب شیشه ســکوریت و درب های داخلی و دکور چوبی که هم 
اکنون بعنوان دفتر کار مورد استفاده قرار می گیرد و در سند مالکیت آن ششدانگ یک دفتر 
تجاری قید گردیده است. ارزش سه دانگ واحد فوق شامل عرصه و اعیان و حقوق تجاری 
شامل حق کسب و پیشه و ســرقفلی و غیره جمعا به مبلغ 1/543/410/000 ریال ) یک 
میلیارد و پانصد و چهل و سه میلیون و چهارصد و ده هزار ریال( تعیین و اعالم می گردد. 
ضمنا مطابق استعالم اداره ثبت اســناد مرکزی اصفهان سه دانگ مشاع پالک موضوع 
مزایده بنام محکوم علیه سابقه ثبت دارد. م الف: 32210 اجرای احکام حقوقی شعبه 

اول دادگستری اصفهان  )472 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/509 مرجع رســیدگی: شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1599/96 حل 8 ، وقت رســیدگی ساعت 3/35 بعد از ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1396/11/24، مشخصات خواهان:  حسن بابازاده فرزند رحیم به نشانی 
خمینی شهر خ کهندژ ک مسجدالزهرا ، مشخصات خوانده: باقر کربالیی فرزند اسماعیل،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال و خسارات از جمله هزینه دادرسی 
و حق الوکاله، دالیل خواهان:  کپی مصدق 2 فقره حواله، گردش کار: خواهان خوانده را 

مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6402 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/510 مرجع رســیدگی: شعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1760/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعد از ظهر روز دو شنبه مورخه 
1396/12/7، مشخصات خواهان:  حســن بابازاده فرزند رحیم با وکالت احمد سعید پور 
به نشانی خمینی شــهر خیابان طالقانی نبش کوچه 7،  مشخصات خوانده: باقرکربالیی 
فرزند اسمعیل،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته، 
دالیل  خواهان: کپی مصدق 2 فقره سفته، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6403 شعبه 
 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/511 مرجع رســیدگی: شعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1761/96 حل 3 ، وقت رســیدگی ساعت 4/10 بعد از ظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/12/7، مشخصات خواهان:  حسن بابازاده فرزند رحیم با وکالت احمد 
سعیدپور به نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش کوچه 7،  مشخصات خوانده: باقر کربالیی 
فرزند اسمعیل،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته، 
دالیل خواهان:  کپی مصدق 2 فقره سفته، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6404 شعبه 
 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/512 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2232/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11/15 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/11/28، مشخصات خواهان:  حسن بابازاده به نشانی خمینی شهر خ کهندژ 
محله مهدیه کوچه مسجد الزهرا با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی شهر خ طالقانی 
نبش کوچه هفتم، مشخصات خوانده: باقر کربالیی فرزند اسماعیل،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته به انضمام مطلق خسارات قانونی از 
جمله هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان:  کپی 
مصدق 2 فقره حواله، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6406 شــعبه 4 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )205 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/513 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2233/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/10 صبح روز شنبه مورخه 
1396/11/28، مشخصات خواهان:  حسن بابازاده فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر خ 
کهندژ محله مهدیه کوچه مسجد الزهرا با وکالت احمد سعیدپور ، مشخصات خوانده: باقر 
کربالیی فرزند اسماعیل،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال )دویست 
میلیون ریال( وجه 2 فقره سفته به انضمام مطلق خسارات قانونی ، دالیل خواهان:  کپی 
مصدق 2 فقره حواله، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6405 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/514 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1591/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/11/28، مشخصات خواهان:  حسن بابازاده فرزند رحیم با وکالت احمد سعیدپور به 
نشانی خمینی شهر خیابان طالقانی نبش کوچه هفتم، مشخصات خوانده: باقر کربالیی 
فرزند اسمعیل،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه سه فقره سفته 
به انضمام مطلق خســارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر در تادیه، دالیل خواهان:  کپی مصدق سه فقره سفته، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6407 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )197 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی
برگ سبز خودرو و اوراق اسناد 

برگ ســبز خودروی وانت نیســان مدل 1360 به رنگ 
آبی  به پالک  81-984 س 24 شماره موتور 950411 و 
شماره شاسی A 53532   به نام علی حسین پور فرزند 
غالمعلی مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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 پرواز دوباره عقاب طالیی 
در کوه های کرکس

یک عقاب طالیی در منطقه حفاظت شده کرکس 
نطنز پس از تیمار و درمان رها سازی شد.

سر پرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنز گفــت: این عقاب طالیی کــه از ناحیه بال 
زخمی شــده و توانایی پرواز نداشت با همکاري 
فعاالن محیط زیست پس از مراقب کامل و درمان 
و مداوا در زیستگاه خود در منطقه حفاظت شده 

کرکس نطنز رهاسازي شد.
مهدی صادقی گفت: عقاب طالیــی یک پرنده 
شــکاری و جزو گونه های جانوری حمایت شده 
است که در سراسر زاگرس و البرز زندگي مي کند.

طول بال های این عقاب بیش از ۲متر اســت و 
می تواند تا وزن ۷کیلوگرم را از زمین بلند کند. 

خوراک روزانه عقاب طالیی ۳۰۰گرم گوشــت 
است.

حکم قضائی برای متخلف شکار 
وصید در پارک کاله قاضی

حکم قضائی برای یک متخلف شــکار و صید در 
پارک ملی و پناهگاه حیــات وحش کاله قاضی 

اصفهان صادر شد.
به گزارش پارمــا از اداره پارک ملــی و پناهگاه 
حیات وحــش کاله قاضی اصفهــان، برای یک 
متخلف شکار و صید که اقدام به شکار یک رأس 
کل وحشــی  در این منطقه کرده بود و توســط 
محیط بانان شناســایي و دستگیرشــد، حکم 

قضائي صادر شد.
دادگاه این متخلف شکار وصید را به دلیل شکار 
غیر مجاز یک کل وحشــی به شــش ماه حبس 
تعزیری و پرداخــت ضرر و زیان ناشــي از جرم 

محکوم کرد.
شــکار و حتی اقــدام به شــروع به شــکار در 
زیســتگاه های حیات وحش و آتش زدن مناطق 
حفاظت شــده و فضای ســبز جرم بوده و طبق 
 قانون متخلفــان تحت تعقیب و مجــازات قرار 

می گیرند.

صدورحکم قضائي ۴ واحد 
متخلف بخش جرقویه علیا

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان اصفهان، در پی شــکایت های مکرر 
تلفنی و کتبی مــردم از آالیندگــی واحدهای 
بازیافتي بخش جرقویه علیا شهرستان اصفهان، 
این واحدها مورد پایش کارشناسان اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان اصفهان قرار گرفت و 
درخصوص نحوه رفع آالیندگي آب و خاک و هوا 

به آنها تذکرات زیست محیطي داده شد.
در پــی تخلف برخــی از واحدها و بــی توجهی 
به اخطارهــای صــادره، ۱۵ مورد بــه مراجع 
قضائــی معرفی شــدند کــه حکــم ۴ واحد از 
 طرف مراجع قضائي مبني بر  تعلیقي یکســاله 

صادر شد.
شایان ذکر است بیش از ۶۰واحد بازیافت در این 
منطقه فعالیت دارند که بر اساس خط تولید دارای 
فاضالب صنعتی هستند؛ همچنین آلودگي هوا 
ناشي از ســوزاندن ضایعات از دیگر تخلفات این 

واحدهاست.

مسابقه فرهنگی زیست محیطی 
به مناسبت روز ملی هوای پاک 
بــه گزارش»پارمــا« روابط عمومــی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان در آستانه 
روز ملی هوای پاک، در راســتای اگاهی بخشی 
بیشــتر به عموم مردم درخصــوص مهم ترین  
مســئله حیاتي جامعه، به برگزاري یک مسابقه 
فرهنگي زیست محیطي با عنوان » هواي پاک« 

اقدام کرده است.
عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند 
پاسخنامه مربوطه را تکمیل کرده و آن را حداکثر 
libisfahandoe@ تا ۳۰ دی ماه به ایمیــل
yahoo.com   یا نشانی تلگرامی با نام کاربری  
Env۲۰۱۸ @  ارسال فرمایند. شایان ذکر است 
به شرکت کنندگان به قید قرعه هدایای مناسبی 

اهدا خواهد شد.

به گفته رییس اداره مامایی وزارت بهداشــت، ایران پــس از برزیل رتبه 
دوم ســزارین را در دنیا دارد در ایــن بین معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان در ابتدای ســال جاری عنوان کرده بود در ســال 9۲ 
میزان ســزارین های اســتان اصفهان بیش از ۶۲ درصــد بودند که این 
آمار در ســال 9۳ به ۵8 درصد و ســال 9۵ این میزان بــه ۵۵ درصد نیز 
کاهش یافته؛ این در حالی اســت کــه برنامه های زیــادی برای کاهش 
آمار ســزارین در وزارت بهداشت پیش بینی شده اســت تا شاید با روش 

های تشــویقی برای مادران و تنبیهی برای پزشــکان کاهشــی در روند 
رو به رشد ســزارین در کشور داشته باشــیم؛ چرا که در بسیاری از مواقع 
 سزارین به درخواست خود مادر یا برای سهولت کار توسط پزشک توصیه 
می شود .در بخشنامه تحول نظام ســالمت، برنامه ترویج زایمان طبیعی 
آمده است که آمار قابل قبول میزان سزارین توسط سازمان جهانی بهداشت 
۱۵تا۵ درصد  است و بر همین اســاس میزان سزارین در بیمارستان هاي 
سطح یک و دو ۲۵تا۱۵ درصد و سطح سه ۳۰تا۲۵ درصد مطلوب است، اما 
با اجرای بسته های طرح تحول سالمت به طور میانگین ساالنه ۳/9 درصد 

کاهش تعداد سزارین ثبت شده است.
از سوی دیگر در این بخشنامه آمده که اگر میزان سزارین یک متخصص 
 زنان و زایمان در بیمارستان دولتـــی پـــس از شـش مـــاه بـه میزان 
 پنج درصد پایه او کاهش نیافته باشــد، حق الزحمه ســزارین هایی که
  مـازاد بـر آمـــار مـــورد انتظـــار است به متخصص مربوطه پرداخت
  نمــی شــود و در صنــدوق ترویــج زایمــان طبیعــی بیمارســتان

 ذخیـره مـی شود.
تمام این فعالیت ها و برنامه ها تنها برای کاهش یک عمل اضافه و غیر قابل 
ضروری در نظر گرفته شده است عملی که هزینه های مالی و سالمتی زیادی 
را برای خانواده در بر دارد؛ چرا که دیده می شــود بر خالف تصور عموم در 
بسیاری از مواقع آسیب های جسمی که مادر و کودک بعد ازعمل سزارین 
با آن دست به گریبان خواهند بود بسیار بیشتر از زایمان طبیعی است و در 
برخی مواقع آسیب ها تا پایان عمر همراه فرد خواهد ماند در شرایطی که 
می توان با ترویج زایمان های بدون درد سهم زیادی را در کاهش سزارین 
داشته باشیم و به مادران آموزش دهیم که سزارین یک عمل کمکی برای 
 نجات جان مادر و کودک در شــرایط خاص اســت نه یک نوع انتخاب و

 خواسته .
اما روی دیگر آمار زیاد ســزارین، شــاید نبود زایشــگاه های مناســب و 

اســتاندارد باشــد که می تواند ســهم 
زیادی در روند افزایشــی داشــته باشد 
این در شرایطی اســت که سال گذشته 
۷ میلیارد تومان اعتبار برای بهســازی 
بلوک های زایمانــی در اصفهان در نظر 
گرفته شد تا شاید روند نزولی را در آمار 
سزارین در اصفهان شاهد باشیم. درسال 
9۵، ازمجمــوع ۱۰ هــزار و ۲8۴ مورد 
زایمان انجام شده در استان ، ۴۵ درصد 
 زایمــان طبیعی و ۵۵ درصد ســزارین 
بوده اســت، اما در برخــی مواقع حتی 
دیده می شــود فرد با توجه به وضعیت 
اقتصادی اش ، سعی دارد لحظه به لحظه 
تولد فرزند خود را ثبت کند و به همین 

منظور سزارین را انتخاب کرده تا بتواند از روند متولد شدن  فرزند، آرشیوی 
کامل داشته باشد. شاید این هم راهی برای نشان دادن سطح باالی اقتصاد 

در نبود فرهنگ باشد  که کمرنگ تر از همیشه به چشم می آید.

زایمان طبیعی یا سزارین ؟ اولین موضوعی است که مادران به محض دیدن جواب مثبت آزمایش بارداری خود به آن فکر می کنند. بسیاری 
از مادران جوان به دلیل ترس از دردهای زایمان طبیعی ترجیح می دهند که سزارین را انتخاب کنند غافل از اینکه این نوع از زایمان هم 

عواقب خاص خود را دارد.

سزارین یک عمل 
کمکی برای نجات 
جان مادر و کودک 

در شرایط خاص 
است نه یک نوع 

انتخاب و خواسته

عکس  روز 

 تقدیر اسقف اعظم ارامنه اصفهان از ناجا 
در تامین امنیت

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
اســتان اصفهان گفت: حــدود ۱9درصد فضای 
کالس ها براســاس آیین نامه های موجود نیازمند 

مقاوم سازی، ۱۴ درصد تخریبی و بیش از ۶۶درصد 
مستحکم هستند؛ روی هم رفته شش هزار و ۲۶9 

کالس به مقاوم سازی نیاز دارند.

محمد حسین سجاد افزود: به طورکلی برای رفع 
مشــکالت مربوط به مدارس تخریبــی، نیازمند 
مقاوم سازی مدارس دونوبته هستیم؛ ضمن اینکه 
مدارس اجاره ای اســتان هم بــه ۱۴ هزار و ۴۶8 

کالس درس نیاز دارند.
وی گفت: در حال حاضر دستور تخلیه ۶۴ مدرسه 

تخریبی در اســتان اصفهان صادر شده که از این 
تعداد برای ۳8 مدرســه دایر در استان با توجه به 
قدمت باالی ســاختمان مدرســه و امکان ریزش 
سقف، دستور تخلیه فوری صادر شده است و ۱۳ 
مدرسه هم فقط تا ســال آینده مجوز موقت برای 

فعالیت دریافت کردند.

تخریب مدارس با بروز فرونشست زمین بیشتر شد؛

19 درصد مدارس استان، نیازمند مقاوم سازی

کارشــناس مســئول دفتر امور آســیب دیدگان 
اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: ۱۳درصد 
تماس های اورژانــس اجتماعی اســتان اصفهان 
مربوط به کــودک آزاری اســت و باالترین موارد 
کودک آزاری به ترتیب از نوع جســمی، جنســی، 
روانی و غفلت بوده اســت. افسانه میرزاییان با بیان 
اینکه اورژانس اجتماعــی با هدف کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی در چهار بخش فعالیت دارد، 
اظهار کرد: اورژانس اجتماعی در اصفهان از ســال 
۱۳۷8 تحت عنوان مرکز مداخلــه در بحران های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی راه اندازی شد. وی با 
بیان اینکه مراجعه کنندگان به اورژانس اجتماعی 
در مدت کوتاهی در این مرکز نگهداری می شوند، 
گفت: مرکز مداخلــه در درمان بهزیســتی صرفا 
یک مرکــز موقتی اســت و باید در طــول ۲۱ روز 
تکلیف مراجعین روشــن شــود. وی با بیان اینکه 
طی سه ماه اخیر شــش هزار و ۱۶۶ مورد تماس با 

اورژانس اجتماعی اصفهان برقرار شده است، اظهار 
کرد: از ایــن تعداد تماس، یک هــزار و ۷۲۱ مورد 
مرتبط و منجر به تشکیل پرونده شده است که ۶۳۳ 
مورد آن از طرف مردان و یک هــزار و 88  مورد از 
طرف زنان بوده است.وی با اشاره به باال بودن آمار 
خشونت های خانگی از جمله کودک و همسرآزاری 
افزود: ۲۰درصد تماس ها مربوط به خشــونت های 
خانگی و ۱۳درصد مربوط به کودک آزاری بوده که 
باالترین موارد کودک آزاری به ترتیب از نوع جسمی، 

جنسی، روانی و بعد از آن غفلت بوده است.

کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی اصفهان خبرداد:

سهم 1۳درصدی کودک آزاری  از تماس های اورژانس اجتماعی
معاون تربیت بدنی و ســالمت آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان گفت:در فعالیت های ورزشی تاکید 
بر انجام حــرکات فیزیکی دانش آموزان اســت که 
این امر می تواند نقــش موثری در پیشــگیری از 
ناهنجاری های اجتماعی داشته باشــد. عبدالرضا 
رییســی درخصوص وضعیت ورزش مــدارس در 
نواحی و مناطق استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به 
شرایط فصلی و در زمان هایی که فعالیت در فضای 
باز امکان پذیر نیست، دانش آموزان در کالس درس 
فعالیت ورزشــی مختصری را انجــام می دهند که 
این فعالیت ها در مدارس تقسیم بندی شده است.
وی با بیان اینکه برای مدارس ابتدایی ورزش هایی 
همانند بازی های دبستانی و بازی های بسیار ساده 
در قالب پرتاب ها، گرفتن هــا و انجام مهارت های 
بنیادی برای دانش آموزان پیش بینی شــده است، 
افزود:برای دانش آموزان بزرگســال فضای کالس 
به گونه ای اســت که نمــی تواننــد فعالیت زیادی 

انجام دهند. معاون تربیت بدنی و ســالمت آموزش 
و پرورش کل اســتان اصفهان تاکید کرد: در بخش 
ارزشیابی درس تربیت بدنی، بخشی به نام اطالعات 
یا بخش دانشی دانش آموز وجود دارد و بر این اساس، 
دانش آموزان باید اطالعاتی درخصوص ورزش های 
مختلف داشته باشند. عالوه بر این، داشتن اطالعات 
علمی درمورد تاثیر ورزش در پیشگیری از بیماری ها 
و تاثیر در قدرت و استقامت بخش های مختلف بدن 
ضروری است و به ویژه در زمان های آلودگی هوا، این 

اطالعات به دانش آموزان منتقل می شود.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان خبرداد:

فعالیت های ورزشی در مدارس؛ عامل کاهش ناهنجاری ها

رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان:
11 نفر با گاز مونوکسید کربن در یک روز مسموم شدند

تصویری غمبار از آخرین 
وضعیت دریاچه ارومیه

رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی اصفهان گفت:روز جمعه ۱۱ نفر در اصفهان بر اثر مســمومیت با گاز مونوکســید کربن راهی 
بیمارستان شدند.

غفور راستین با بیان این مطلب، اظهار داشت: پنج نفر در پایگاه بسیج خولنجان مبارکه، به دلیل نقص لوله بخاری مسموم شدند و به بیمارستان محمد رسول ا... 
انتقال یافتند. وی بیان داشت: همچنین در قهدریجان فالورجان، یک دختر ۱۴ ساله به دلیل استفاده از زغال برای گرمایش با گاز مونوکسید کربن مسموم و 
راهی بیمارستان شد. رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان اعالم کرد: در مرداویج اصفهان نیز مسمومیت چهار نفر شامل دو زن و یک مرد و یک 

کودک به دلیل نشت از سیستم گرمایش داشتیم که به بیمارستان شریعتی اصفهان انتقال یافتند.

حادثه

تکذیب یک  شایعه؛ 
صنایع دستی چینی با برند 

ایرانی در میدان امام اصفهان
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با رد شایعه 
فروش صنایع دستی چینی با برند ایرانی در میدان 
تاریخی امام )ره( اصفهان گفت: اگر مواردی از این 

دست مشاهده شد، به اتحادیه اطالع داده شود.
عباس شیردل درباره فروش صنایع دستی چینی 
با برند ایرانی در میدان امــام)ره( اصفهان اظهار 
داشت: این خبر شایعه ای است که اخیرا در میان 
اهالی و فروشندگان صنایع دستی اصفهان شنیده 
می شــود.وی با بیان اینکه اگر موردی از فروش 
صنایع دستی چینی با برند ایرانی مشاهده شده، 
به اتحادیه اطالع دهید، گفت: بازرسی اصناف و 
اتحادیه، نظارت شدیدی بر فروش صنایع دستی 

در اصفهان دارند.

تقدیر اسقف اعظم ارامنه 
اصفهان از ناجا در تامین امنیت

اســقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب کشــور از 
اقتدار نیــروی انتظامی در تامیــن امنیت مردم 
تقدیر کرد و گفت: ناجا در حوادث اخیر در نهایت 
اقتدار و خویشتنداری توانست آرامش را به کشور 
بازگرداند.سیپان کاشــجیان اسقف اعظم ارامنه 
اصفهان و جنوب کشــور، در دیدار بــا فرمانده 
انتظامی استان، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری 
نیروی انتظامی برای تامین امنیت مراسم و جشن 
های سال نو میالدی در اصفهان گفت: پلیس ایران 
در حوادث اخیر در نهایت اقتدار و خویشتنداری 
توانست آرامش را به کشور بازگرداند که جا دارد از 

همه نیروهای پلیس تقدیر و تشکر کنم.
اسقف اعظم ارامنه جنوب کشور در ادامه، از حضور 
کارشناســان پلیس اصفهان در مدارس ارامنه به 
منظور آشــنا کردن دانش آموزان با آسیب های 
اجتماعی پیش روی آنان تقدیر کرد و خواســتار 

ادامه این حضور شد.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی 
اصفهان:

هوای اصفهان تا فردا ناسالم 
است

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
گفت: با وجود موج پایدار در روزهای اخیر، شرایط 
ناســالم برای عموم در شــهرهای پرجمعیت و 
مناطق صنعتی استان پیش بینی می شود.حسن 
خدابخش با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی 
اســتان اصفهان تا فردا اظهار کرد: شرایط کیفی 
ناسالم برای عموم در شهر اصفهان برقرار است و 
تا فردا این شرایط پایداری در استان وجود خواهد 
داشت.رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان 
درخصوص افزایــش آالینده ها گفت: طی دو روز 
آینده گاهی با افزایش حجــم آالینده ها مواجه 
خواهیم بود و وجود شرایط پایدار باعث می شود 
که وضعیت کیفی هوای ناســالم بــرای عموم را 

داشته باشیم.

 در دانشگاه کاشان و برای نخستین بار 
در کشور صورت گرفت:

ساخت کیت های نانوی 
شناسایی سرطان

متخصصان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان کیت 
استخراج دی.ان.ای و آر.ان.ای را برای نخستین 
بار در کشور تولید کردند. مجری این طرح با اشاره 
به اینکه این کیت ها برای شناســایی آیتم های 
سرطان های سینه و پروستات استفاده می شود 
گفت: در ایــن روش از نانوذرات مغناطیســی، 
بــرای جداســازی و تخلیــص مولکــول های 
زیستی)اسیدهای نکلئیک( برای تولید و ساخت 
این کیت استفاده شده اســت.ابوالفضل اعظمی 
افزود: کیت استخراج دی.ان.ای و آر.ان.ای به روش 
نانو مگنت برای صد بــار آزمایش با 9۶ نوع خون 
با هزینه ای افزون بر ۲۰۰ میلیون ریال ســاخته 
شده است که نسبت به مدل مشــابه آمریکایی 
آن ۵۰ درصد صرفه جویی ارزی دارد. وی گفت: 
این محصول قرار است تا پایان سال به تولید انبوه 
برسد.پیش از این، کیت اســتخراج دی.ان.ای و 

آر.ان.ای با نمونه آمریکایی تهیه می شد.

اخبار

آموزش و پرورشبهزیستی

رییس ســازمان نظام پزشــکی اســتان اصفهان گفت: 
خطاهای پزشــکی در بخش زنــان و زایمان در اســتان 

اصفهان افزایش یافته است.
عباسعلی جوادی در خصوص مقایسه آماری تعداد قصور 
پزشکی در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته اظهار کرد: مقایسه آماری بیانگر عدم افزایش قصور پزشکی در استان اصفهان در سال جاری بوده است.
وی با بیان اینکه شکایت از دندان پزشکان و جراحان زیبایی بیشترین مورد بوده است، افزود: از آنجایی که مردم 

برای این نوع مراجعات هزینه بیشتری می پردازند، توقع بیشتری نیز دارند.
رییس سازمان نظام پزشکی اســتان اصفهان در ادامه درخصوص آمار باالی قصور پزشکی در بخش زنان و 
زایمان نیز گفت: برای افزایش خطاها در این بخش دالیل مختلفــی را می توان نام برد که از جمله آنها اجبار 

پزشکان به زایمان طبیعی است.

رییس سازمان نظام پزشکی استان 
اصفهان خبرداد:

افزایش خطای پزشکی 
در بخش زنان و زایمان

معاون وظیفه عمومی استان اصفهان، از ارائه تسهیالت 
برای مشــموالنی که داوطلب اعزام زودتــر از موعد به 
خدمت نظام وظیفه هستند خبر داد. سرهنگ مهرداد 
پناه پوریان اظهار داشت: این مشــموالن می توانند به 
همین منظور ۴۰ روز مانده به موعد قانونی اعزام به یکی 

از دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند که یک هفته بعد از ثبت نام، 
پاسخ درخواست به آنان اعالم می شود.وی افزود: اگر مشمول عادی دارای مدرک فوق دیپلم و دیپلم که 
نوزدهم هر ماه اعزام می شود، درخواســت تمدید یا تعجیل برای اعزام به خدمت کند، زمان اعزام وی به 
مدت یک ماه تمدید یا تعجیل خواهد شد.سرهنگ پناه پوریان اظهار داشت: مشموالن لیسانس و باالتر 
هم که اول ماه های زوج اعزام می شوند چنانچه درخواســت تمدید یا تعجیل برای اعزام داشته باشند، 

درخواست آنها به مدت دو ماه انجام می شود و می توانند دو ماه زودتر یا دیرتر به خدمت اعزام شوند.

تسهیالت اعزام 
زودتر از موعد برای 
مشموالن داوطلب

»سزارین« تنها یک عمل کمکی برای نجات جان مادر و کودک در شرایط خاص است؛ 

عواقب یک انتخاب خود سرانه

فاطمه کاویانی
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مفادآراء
آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره  6648 مورخ 96/05/31  و رای اصالحی شماره 11038 مورخ 96/09/23 
هیات  اول خانم شهال شاهنگیان به شناسنامه شماره 1169 كدملي 1288712715 صادره 
اصفهان فرزند هدایت بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف ورثه آقای حاج محمد حسین كازرونی  

خریداری شده است.
2- رای شماره 12293 مورخ 95/10/26 و رای اصالحی شماره 10404 مورخ  96/08/30 
هیات اول آقاي مقدس بهرمندي طلوع به شناسنامه شماره 2335 كدملي 4010360089 
صادره اسد آباد فرزند حاجی قربان در قســمتي از 58 سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 110.50 مترمربع پالك شــماره  4465 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
3- رای شماره 2987 مورخ  95/02/14 و رای اصالحی شماره 10174 مورخ 96/08/17 
هیات اول آقاي حسین سلیماني چقاهستي به شناسنامه شماره 5 كدملي 4679480491 
صادره فارسان فرزند سلطان مراد بر ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 111/70 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمد ابراهیم هادیان 

خریداری شده است.
4- رای شماره 2068 مورخ 96/03/10  و رای اصالحی شماره 11102 مورخ  96/09/26 
هیات اول خانم فاطمه نادري دستجردي به شناسنامه شماره 41 كدملي 1288699948 
صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 273/20 مترمربع پالك 
تجمیعی شــماره 2 الی 5 فرعی مجزی شــده از 4400 اصلی  واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
5- رای شماره 13748 مورخ 95/11/26 و رای اصالحی شماره 10864 مورخ 96/09/19 
هیات اول آقاي الیاس حیدري خراجي به شناسنامه شماره 1313 كدملي 6339341233 
صادره شهر كرد فرزند عوضعلي بر ششــدانگ یکباخانه به مساحت 105 مترمربع پالك 
شــماره 4483/131 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
6-  رای شــماره 20822 مــورخ 94/12/27 و رای اصالحــی شــماره 11017 مورخ 
96/09/23 هیات اول خانم مهرانگیز جوادي باغسرخي به شناسنامه شماره 2736 كدملي 
1289059799 صادره اصفهان فرزند خدابخش دریك دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء 
بهای ثمنیه اعیانی یك باب حیاط رفاحی به مســاحت 50/90مترمربع پالك شماره 25  
فرعي از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7 - رای شــماره 20821 مــورخ 94/12/27 و رای اصالحــی شــماره 11019 مورخ 
96/09/23 هیات اول آقاي عبدالجواد جوادي باغسرخي به شناسنامه شماره 408 كدملي 
1288966245 صادره اصفهان فرزند خدابخش در دو دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء 
بهای ثمنیه اعیانی یك باب حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 25 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 20824 مورخ 94/12/27 و رای اصالحی شماره 11021 مورخ 96/09/23 
هیات اول خانم سودابه جوادي باغسرخي به شناسنامه شماره 7 كدملي 1199653470 
صادره قمشه فرزند خدابخش در یك  دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی 
یك باب حیاط خانه به مســاحت 50/90 مترمربع پالك شماره 25 فرعي از 2905 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شماره 20823 مورخ 94/12/27 و رای اصالحی شماره 11018 مورخ 96/09/23 
هیات اول خانم فخري قره داقلي به شناسنامه شماره 573 كدملي 1288670877 صادره 
اصفهان فرزند قلي در دو دانگ مشاع از ششــدانگ  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی یك باب 
حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شــماره 25 فرعي از 2905 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 10356 مورخ 96/08/29 هیات اول  خانم فردوس حیدري هراتمه به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 5419454947 صادره مباركه فرزند سیف اله بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي 
از3440 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله كریمی هراتمه خریداری شده است.
11- رای شــماره 10357 مورخ 96/08/29 هیات اول آقاي سیف اله كریمي هراتمه به 
شناسنامه شــماره 3 كدملي 5419400219 صادره مباركه فرزند عبدالعلي بر سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مســاحت 98.77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 3440 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شــماره 10219 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي حمیدرضا اســدي مباركه 
به شناسنامه شــماره 943 كدملي 1288685548 صادره اصفهان فرزند عبدالوهاب بر 
ششــدانگ خانه به مســاحت 155/27 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رضا مالبیك خریداری شده است.
13- رای شماره 10235 مورخ 96/08/20 هیات دوم آقاي اصغر علي عسکردشتبان به 
شناسنامه شــماره 75 كدملي 1288714416 صادره فرزند رضا در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147.10 مترمربع پالك شماره 3 فرعي از 4373 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 10236 مورخ 96/08/20 هیات دوم خانم رضوان رحیمي دستجردي به 
شناسنامه شماره 22141 كدملي 1282691244 صادره فرزند حسین در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147.10 مترمربع پالك شماره 3 فرعي از 4373 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 10390 مورخ 96/08/29 هیات دوم آقاي محمدعلي دهقاني دستجردي 
به شناسنامه شماره 16458 كدملي 1282633864 صادره اصفهان فرزند محمد تقي بر 
ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مســاحت 165.22 مترمربع پالك شماره 376 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 7848 مورخ 96/06/21 هیات دوم خانم مهناز حسیني به شناسنامه شماره 
38 كدملي 6339683592 صادره شهر كرد فرزند حمید  بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
126.40 مترمربع پالك شماره 493 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمرضا متقی 

دستجردی خریداری شده است.
17- رای شــماره 10175 مورخ 96/08/17 هیات دوم خانم شــهزاد اسدي خشوئي به 
شناسنامه شــماره 8 كدملي 6209900577 صادره باغ بهادران فرزند حیدر بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 79.65 مترمربع پالك شماره 355 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم رزیتا نقشین خریداری شده است.
18- رای شماره 10774 مورخ 96/09/18 هیات اول آقاي محمد واهب حسین ابادي به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1288746067 صادره اصفهان فرزند جواد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 110/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای قدیرعلی ایزدی دستجردی خریداری شده است.
19- رای شماره 10224 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي غالم محمدي هفشجاني به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 4622589656 صادره شهركرد فرزند یوسف بر دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي 

از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
و مع الواسطه از طرف  آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.

20- رای شماره 10226 مورخ  96/08/20 هیات اول آقاي یعقوب محمدي هفشجاني 
به شناسنامه شماره 99 كدملي 4623512517 صادره فرزند یوسف  بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف  آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.
21- رای شــماره 10223 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي رسول محمدي هفشجاني 
به شناسنامه شماره 30 كدملي 4622557517 صادره فرزند یوسف بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف  آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.
22- رای شــماره 10869 مورخ 96/09/19 هیات اول آقاي محمدرضا عربیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 1314 كدملي 1288975309 صادره اصفهان فرزند اكبر بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
66 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شــماره 10868 مورخ 96/09/19 هیات اول آقاي محمدجواد عربیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 2127 كدملي 1289115222 صادره فرزند اكبر بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 126/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 66 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شماره 10738 مورخ 96/09/16 هیات اول آقاي غضنفر وكیلي سهرفروزاني 
به شناســنامه شــماره 1982 كدملي 1110364520 صادره فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شماره  10255 مورخ 96/08/22 هیات دوم خانم شمسي وحید دستجردي به 
شناسنامه شــماره 66 كدملي 1288604866 صادره اصفهان فرزند یداله در یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
26- رای شــماره  10249 مورخ 96/08/22 هیات دوم خانم فاطمه وحید دستجردي به 
شناسنامه شماره 16582 كدملي 1282635115 صادره اصفهان فرزند یداله در یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
27- رای شــماره 10252 مورخ 96/08/22 هیات دوم آقاي بهروز وحید دستجردي به 
شناسنامه شماره 17777 كدملي 1282649051 صادره اصفهان فرزند یداله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
28- رای شــماره 10248 مورخ 96/08/21 هیات دوم خانم نسرین وحید دستجردي به 
شناسنامه شماره 20305 كدملي 1282673807 صادره اصفهان فرزند یداله در یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
29- رای شماره 10873 مورخ 96/09/19 هیات اول آقاي فرشید عروف زاد به شناسنامه 
شــماره 3179 كدملي 1289093938 صادره اصفهان فرزند منصوربر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 171 مترمربع مفروزی از  پالك شماره5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف ورثه  آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
30- رای شماره 10872 مورخ 96/09/19 هیات اول  آقاي فرشاد عروف زاد به شناسنامه 
شــماره 1856 كدملي 1284819711 صادره اصفهان فرزند منصور بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف ورثه  آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
31- رای شــماره 10871 مورخ 96/09/19 هیات اول خانم مهین ترابي سیاه بومي به 
شناسنامه شــماره 5 كدملي 5419362759 صادره مباركه فرزند محمدعلي بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
5 فرعي از 4790- اصلي واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه  آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری

 شده است.
32- رای شماره 9747 مورخ 96/08/09 هیات اول خانم فاطمه سادات اسدي اقبالغي به 
شناسنامه شماره 43 كدملي 1291159088 صادره اصفهان فرزند جعفر قلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 56/1 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
33- رای شماره 9125 مورخ 96/07/24 هیات دوم آقاي بهرامعلي محمدي به شناسنامه 
شــماره 1 كدملي 1159690987 صادره فریدن فرزند قربانعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 89.85 مترمربع پالك شــماره 916 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 
 تقی ملك محمد دستجردی مورث آقای محمدحسن ملك محمد دستجردی خریداری

 شده است.
34- رای شماره 10474 مورخ 96/09/04 هیات اول آقاي حسین علي حالج به شناسنامه 
شماره 1809 كدملي 1288874227 صادره فرزند مصطفي برششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 208/23 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 82و83و84فرعي از4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله مهندس دستگردی خریداری شده است.
35- رای شــماره 10985 مورخ 96/09/22 هیات اول  آقاي غالمعلي دري برنجکاني 
به شناسنامه شــماره 4 كدملي 6209869505 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 156/80 مترمربع مفروزی از پالك 2954 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
36- رای شــماره 10523 مورخ 96/09/09 هیات اول خانم مریم برومند اسفرجاني به 
شناسنامه شماره 20995 كدملي 1198489820 صادره شهرضا فرزند ولي اله بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 74/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
37- رای شماره 10949 مورخ 96/09/21 هیات اول  آقاي رضاعلي مشایخي به شناسنامه 
شماره 3850 كدملي 1289205671 صادره اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 232 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای حیدر خدا بنده  

خریداری شده است.
38- رای شــماره 8331 مورخ 96/06/30 هیات دوم آقاي اكبر اعرابي چم علیشاهي به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 6209913091 صادره اصفهان فرزند قدیر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 253.75 مترمربع پالك شماره 4421 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شماره 8333 مورخ 96/06/30 هیات دوم خانم شیال اعرابي چم علیشاهي به 
شناسنامه شــماره 1152 كدملي 1170709621 صادره زرین شهر فرزند كرمعلي در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 253.75 مترمربع پالك شماره  4421 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 10391 مورخ 96/08/29 هیات اول خانم اكــرم رمضان پور دنبه به 
شناسنامه شماره 19852 كدملي 1282667866 صادره اصفهان فرزند مهدي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 233/30 مترمربع مفروزی از پالك شــماره4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای غالمرضا كریمی خریداری شده است.
41- رای شــماره 10384 مورخ  96/08/29 هیات دوم آقاي فتح الــه كریمي فروز به 
شناسنامه شماره 176 كدملي 1141750287 صادره مركزي فرزند براتعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 152.00 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 

حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمحسین 
مصدقی خریداری شده است.

42-رای شماره 10521 مورخ 96/09/08 هیات اول خانم عصمت شریفي فالورجاني به 
شناسنامه شماره 4502 كدملي 1110044119 صادره فالورجان فرزند رضا بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 95.34 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 89 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد حسن فوده خریداری شده است.
43- رای شماره 10520 مورخ 96/09/08 هیات اول آقاي محمدعلي غفاري دستجردي 
به شناسنامه شماره 78 كدملي 1288651074 صادره اصفهان فرزند اصغر بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 95.34 مترمربع مفروزی از پالك شماره 89 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد حسن فوده خریداری شده است.
44- رای شماره 10169 مورخ 96/08/17 هیات دوم  آقاي رمضانعلي فروتن دستجردي 
به شناسنامه شماره 102 كدملي 1288559518 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 236 مترمربع پالك شماره 4331 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

تقی فروتن خریداری شده است.
45- رای شماره 10516 مورخ 96/09/08 هیات اول آقاي عربعلي خدادادي قلعه سلیمي 
به شناسنامه شماره 23 كدملي 6339811817 صادره شهر كرد فرزند اسداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 112.86 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای میرزا محمد میرزائی خریداری شده است.
46- رای شــماره 10773 مورخ 96/09/18 هیات اول آقاي جواد دارابي به شناســنامه 
شماره 27 كدملي 1552406911 صادره فرزند آلماس بر ششدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 106/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 243 فرعي از4348- اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
47- رای شماره 9689 مورخ 96/08/07 هیات اول خانم اكرم ویسي باصري به شناسنامه 
شــماره 1771 كدملي 1288960700 صــادره اصفهان فرزند خیراتعلي برششــدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134/08 مترمربع مجزی شده از 
پالك شماره 388 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسین طالع دستجردی خریداری 

شده است.
48- رای شماره 11042 مورخ 96/09/23 هیات اول  آقاي حسین ابراهیمي به شناسنامه 
شماره 908 كدملي 0639194508 صادره خراسان شــمالي فرزند اسداله  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 4227 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
49- رای شــماره 11046 مورخ 96/09/23 هیات اول خانم پري وحید دســتجردي به 
شناسنامه شماره 655 كدملي 1284526240 صادره اصفهان فرزند ابوطالب بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه  به مساحت 215/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 4227 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:  96/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :  96/11/09

م الف: 33303  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/515 مرجع رســیدگی: شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالســه پرونده 2459/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/40 صبح روز شنبه مورخه 
1396/12/5، مشخصات خواهان:  حسن بابازاده فرزند رحیم با وكالت احمد سعیدپور به 
نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش كوچه هفتم، مشخصات خوانده: باقر كربالیی فرزند 
اسمعیل،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته به 
انضمام مطلق خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل،  دالیل خواهان:  
كپی مصدق 2 فقره سفته، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
كثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6408 شعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )192 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/516 مرجع رســیدگی: شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالســه پرونده 2461/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/10 صبح روز شنبه مورخه 
1396/12/5، مشخصات خواهان:  حسن بابازاده فرزندر حیم با وكالت احمد سعیدپور به 
نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش كوچه هفتم، مشخصات خوانده: باقر كربالیی فرزند 
اسمعیل،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال ، دالیل خواهان:  كپی 
مصدق 2 فقره سفته، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6409 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )176 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/517 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 1446/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/12/23، مشخصات خواهان:  مجید رضایی فرزند باقر به نشانی خمینی شهر خیابان 
امیركبیر فرعی 85 منزل شــخصی به وكالت جواد رضایی به نشانی خمینی شهر خیابان 
طالقانی روبروی قرض الحسنه ثامن االئمه پالك 4092،  مشخصات خوانده: عبدالحمید 
دهقانی فرزند زیار،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یك فقره 
چك به انضمام خسارات دادرسی، دالیل خواهان:  فتوكپی چك و گواهی عدم پرداخت، 
گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6473 شــعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )198 كلمه، 2 كادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610103635302807 ابالغنامــه: شــماره   10 /519
9609983635301713 شــماره بایگانی شعبه:961783 ابالغ شــونده حقیقی: احمد 
شــریفاتی فرزند عبد كدملی 2300106671 به نشانی خمینی شــهر، مهلت حضور از 
تاریخ ابالغ: 30 روز، نوع علت حضور: دفاع از اتهام انتسابی، محل حضور: استان اصفهان 
شهرستان خمینی شهر بلوار دانشجو دادگستری خمینی شهر، نظر به شکایت خانم زهرا 
جاللی فرزند كاظم علیه احمد شریفاتی فرزند عبد دائر بر ترك انفاق و تهدید تلفنی ظرف 
یك ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و نسبت به دفاع از اتهام انتسابی اقدام نمایید 
در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب كاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیك قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
م الف:6475 شعبه 6 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر ) 188 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ رای

10/518 كالسه پرونده 106/96 ح 2 شــماره دادنامه: 2054 تاریخ رسیدگی: 96/9/25 
مرجع رسیدگی: شــعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: حمید بیگی 
ورنوسفادرانی به نشانی خمینی شهر خ بوعلی درب محکمه مغازه ظروف فلزی فروشی، 
خوانده: مریم جهانگیری به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از 

ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالســه 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 دعوی خواهان آ قای حمید بیگی ورنوسفادرانی به 
طرفیت خوانده خانم مریم جهانگیری فرزند محمد نبی به خواسته مطالبه وجه یك فقره 
سفته به شماره 119199 )سری / م( و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه اصل سفته در ید خواهان كه بر بقا اشتغال خوانده 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی وقت در جلسه رسیدگی شورا حاضر نگردیده و 
دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده و مدرك تقدیمی خواهان از هرگونه ایراد و اعتراضی 
مصون مانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 515، 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی و ماده 1 و 13 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 625/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواســت 96/1/30 لغایت زمان پرداخت كه توســط دایره 
 اجرا حســب نرخ تورم اعالمی بانك مركزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین 
شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاكم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:6461 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یك 

شورای حل اختالف خمینی شهر )299 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/520 شــماره: 960720671580433 – 96/10/19  ورثــه صدیقه رجایی خوزانی 
فرزند محمود به استناد یك برگ استشهادیه محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است كه سند مالکیت 265 سهم مشاع باستثنای بهای ثمینه اعیانی از 1200 
سهم شش دانگ پالك شــماره 111/206  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
كه در صفحه 280 دفتر 35 امالك ذیل ثبت 22604 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی دفترخانه رســمی خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یك 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف: 6476  اداره ثبت اسناد و امالك خمینی شهر ) 230 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/521 شــماره: 960720671580424 – 96/10/20  آقای نعمت اله نجفی خوزانی 
فرزند عبداله به استناد یك برگ استشهادیه محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است كه سند مالکیت دو سهم مشاع از شانزده سهم  ششدانگ پالك شماره 
253 فرعی از 99 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در صفحه 182 
دفتر 127 امالك ذیل شماره 34201 ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار گردیده كه سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده است  و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است  
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذكر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه كننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 6477  اداره ثبت اسناد و امالك خمینی شهر ) 212 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/522  آقای منوچهر موغاری دارای شناسنامه شــماره 1752 به شرح دادخواست به 
كالسه  492/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان زهرا خوش آبی به شناســنامه 13888 در تاریخ 1396/8/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسین 
همائی فرزند محمد به شماره شناسنامه 536 پسر متوفیه 2- محسن همائی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 0010440100 پسر متوفیه 3- ســارا همائی فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 0012725188 دختر متوفیه 4- منوچهر موغاری فرزند داراب به شــماره 
شناسنامه 1752 همسر متوفیه 5- محترم خوش آبی فرزند حسین به شماره شناسنامه 10 
مادر متوفیه و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 551 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یك( ) 175 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/523 خانم شهناز ضیغمی دهاقانی دارای شناسنامه شــماره 31 به شرح دادخواست 
به كالسه 96/812 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان غالمحسین ضیغمی دهاقانی به شناسنامه 151 در تاریخ 1396/10/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- شهناز ضیغمی 
دهاقانی فرزنــد هیبت اله به ش شناســنامه 31 متولد 1343 صادره از دهاقان )همســر 
متوفی( 2- فاطمه ضیغمی دهاقانی فرزند غالمحسین به ش شناسنامه 4640410875 
متولد 1390 صادره از بروجن ) دختر متوفی( و الغیر. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/812 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )145 كلمه،2 كادر(  
حصر وراثت

10/524 خانم لیداسلیمان كیخائی دارای شناسنامه شــماره 167به شرح دادخواست به 
كالســه 96/495 از این دادگاه در خواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه شادروان بهروز پور قلی سلیمانی بشناسنامه 940در تاریخ 1396/6/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1-لیداسلیمان 
كیخائی فرزند محمد حسن به ش شناســنامه 167متولد 1351صادره از آبادان )همسر 
متوفی(2- رضا پورقلی سلیمانی فرزند بهروز به ش شناسنامه 3381440111متولد 1384 
صادره از بندر عباس)پســرمتوفی( والغیر، اینك با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد ازتاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 96/301 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان 

)133 كلمه،2 كادر(  
ابالغ رای

10/525 خواهان : اقای مســعود پناهیده فرزند رضا با وكالت آقای جاهد طاووسی آرانی 
فرزند محمود به نشانی اصفهان – آران و بیدگل – خ زینبیه جنب كوی زینبیه ساختمان 
خوبی دفتر وكالت، خواندگان : 1- آقای محسن مام الهی فرزند حمزه به نشانی 2- آقای 
حســین رضایی مطلق فرزند رضا به نشــانی اصفهان – آران و بیــدگل – خ حضرت 
ابوالفضل – ك جمال آباد – ك ش حســین قاسمی، خواســته : مطالبه وجه سفته، رای 
دادگاه: در خصوص دعوای آقای مسعود پناهیده با وكالت آقای جاهد طاووسی بطرفیت 
آقای حسین رضایی  مطلق دائر بر )) 1- مطالبه وجه سه فقره سفته جمعا به مبلغ سیصد 
میلیون ریال با شــماره های 674178 – 674180 – 674179 ، 2- مطالبه خســارات 
دارســی و تاخیر تادیه(( نظر به اینکه وكیل خواهان دادخواست تقدیمی را مسترد داشته ، 
بنابراین به استناد بند ))ب(( ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مزبور و در 
رابطه با دادخواست تقدیمی خواهان مذكور به طرفیت آقای محسن مام الهی به خواسته 
مارالذكر ؛ با این توضیح كه خواهان با اســتناد به 3 فقره ســفته واخواست شده وجه انرا 
مطالبه می نماید. لیکن خوانده از حضور در جلسه رسیدگی امتناع ورزیده و به نحو دیگری 
نیز دفاعی به عمل نیاورده . لذا با توجه به محتویات پرونده ، مفاد دادخواســت تقدیمی و 
ضمائم ومستندات ابرازی خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد ، دعوی مطروحه 
را وارد دانسته مستندا به مواد 198-502-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشــت میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار ریال  ، 
بابت سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دارسی و تمبرهای الصاقی و به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه به عنوان قدر متیقن اطالع خوانده از مطالبه 
خواهان  ))96/09/01((  لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. 
رای صادره در خصوص محکومیت آقای مام الهی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاكم محترم تجدید نظر استان اصفهان و در رابطه با قرار دعوی صرفا قابل تجدید نظر 
خواهی به شرح پیش گفته می باشد. م الف: 5/2/96/712  شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری آ ران و بیدگل )365 كلمه، 4 كادر(
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 پست وحید طالب لو
 برای رکورد شکنی حسینی

وحید طالب لو با انتشــار پستی، رکورد شکنی 
حســینی را به او تبریک گفت: »تبریک برای 
تداوم و بازی های خوب سید حسین حسینی 
عزیز و رکورد شــکنیش و از همــه مهم تر در 
خدمت تیم بودنش ، تبریک ویژه به رفیق خودم 
اشکان نامداری برای تمرینات فوق العاده و به 
روز بودن علم و دانشش که باعث آمادگی باالی 
 فیزیکی، روحی و روانی دروازه بان اســتقالل

 شده است «

ذوب آهـن صدر نشین  نیم فصل دوم لیگ برتر

پیشنهاد سردبیر:
اینستاگردی

حاشیه در تبریز؛
 نوری یک طرفه فسخ کرد

محمد نوری، هافبک با تجربه تراکتورســازی 
قرارداد خود را به صورت 
یک طرفه فسخ کرد 
و در ادامه مسابقات 
این تیم را همراهی 
نخواهد کــرد. در 
قرارداد این بازیکن، 
شرطی مبنی بر مجوز 
فسخ قرارداد در هر زمانی در صورت عدم وصول 
چک های باشگاه در تاریخ مقرر، وجود داشت 
که او با مسئولیت خودش قرارداد را فسخ کرد؛ 
البته باشگاه تراکتورسازی نیز حق شکایت داد 
و اگر مدارکی دال بر پرداخت پول به شــکلی 
دیگر یا توافق نامه برای پرداخت پول در زمان 
دیگری را ارائه کند، می توانــد حقوق خود را 

پیگیری کند.

حاشیه روز

خبر خوش برای قرمزها؛ 
نوراللهی آزاد شد!

با هماهنگی و تعامل بین باشــگاه پرسپولیس 
و سازمان نظام وظیفه، 
مشکل کارت پایان 
خدمــت احمــد 
للهی حل شد  نورا
و بــه زودی کارت 
پایان خدمــت این 
بازیکــن به دســتش 
خواهد رسید. افشــین پیروانی، مدیر ورزشی 
تیم پرســپولیس در همین رابطه در روزهای 
اخیر جلســات متعددی را با مســئوالن نظام 
وظیفه برگــزار کرد و در نهایــت این موضوع 
هم حل شــد. نوراللهی بعد از چند روز غیبت، 
در تمرین پرســپولیس حاضر خواهد شد و به 
احتمال فراوان در بازی با گسترش فوالد برای 
پرسپولیس به زمین خواهد رفت. اگر این اتفاق 
بیفتد باید گفت پرســپولیس و برانکو بســیار 
خوش شانس هستند؛ چرا که کمال کامیابی 
نیا و محسن ربیع خواه هر دو، 3 اخطاره هستند 
و نمی توانند در مقابل گســترش فوالد بازی 
کنند؛ اما حاال حداقل نوراللهی می تواند جای 

کامیابی نیا را پر کند!

خبر روز

  قاب روز

»برزای« روی نیمکت ژیمناست شد! 
مهاجم جوان استقاللی ها  که در دیدار با سایپا نیز فرصت حضور در زمین مسابقه را پیدا 

نکرد و روی نیمکت نشسته بود، ژیمناست کار شد!

روزنامه الوطن قطر از پیشنهاد اروپایی کاپیتان تیم ملی ایران  خبر 
داد . اشکان دژاگه  در این مصاحبه گفته؛ دژاگه گفته است: »من 
در تعطیالت به سر می برم و برای مسائل شخصی در قطر حضور 
دارم. حضورم در اینجا مربوط به این نیســت که بخواهم با تیمی 
مذاکره کنم یا قراردادی به امضا برسانم. من پیشنهادی از تیم های 
قطری ندارم؛ اما پیشنهادهایی از اروپایی ها به من  رسیده است. «

کاپیتان تیم ملی منتظر پیشنهاد اروپایی

21
ادون حســنی که یکــی از دو خرید خارجی ســپاهان در نقل و 
انتقاالت نیم فصل به حســاب می آید ســرانجام در دقایق پایانی 
شهرآورد و در شــرایطی به زمین مســابقه آمد که سپاهان برای 
جبران گل خورده تالش می کرد. به این ترتیب، رونمایی با تاخیر 
از خرید جدید ســپاهان تحت تاثیر باخت این تیم در شهرآورد 

قرار گرفت.

 رقابت های اسبدوانی کورس گنبد در شرایطی برگزار می شود که کار از دست مسئوالن فدراسیون خارج 
شده و به خاطر فساد مالی که در آن وجود دارد کار به قمار و اسلحه و چاقوکشی رسید!

فصل جاری مسابقات کورس اسبدوانی پاییزه گنبد در حالی همچنان در حال پیگیری است که برگزاری 
آن از ابتدا به دلیل شرکت دادن اسب های دوپینگی، قمار بازی صاحبان اسب، نادیده گرفتن موارد قانونی 
الزم و به خصوص برگزاری زیر نظر هیئت گنبد کاووس که رییس آن توسط فدراسیون برکنار شده است، 
غیرقانونی بود.با این حال مسابقات کورس اسبدوانی پاییزه گنبد نه تنها متوقف نشد بلکه در هفته هفدهم 
شاهد اتفاقات بدی هم بود که از درگیری میان شرکت کنندگان آغاز شد و به مجروح شدن چهار نفر از آنها 
و دو نفر از اعضای نیروی انتظامی هم منجر شد. این در حالی است که به گفته رییس فدراسیون سوارکاری 
و به دنبال تخلفات انجام شــده در این رقابت ها، وزارت ورزش توسط تیمی پنج نفره گزارش کاملی از 
وضعیت اداره ورزش استان گلستان و به خصوص سواری این استان تهیه کرده که به زودی نتیجه آن اعالم 
خواهد شد. همچنین نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز به این پرونده ورود داشته اند. 
مسعود خلیلی، رییس فدراسیون سوارکاری در گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه مسابقات کورس اسبدوانی 
پاییزه گنبد اصال وجه قانونی ندارد و حتی برگزارکنندگان آنها را نمی شناسیم، گفت: مسابقات کورس 
اسبدوانی پاییزه گنبد رقابتی با قدمت ۲۰ ساله است اما از یک سال و نیم پیش، برگزاری این رقابت ها 
به خاطر تخلف زیاد کامال غیرقانونی بود. خیلی وقت پیش به صورت مکتوب اعالم کردیم که باید جلوی 
برگزاری این رقابت ها گرفته شود که اگر چنین شده بود شاهد درگیری نبودیم. وی تصریح کرد: ما که 
در محل مسابقات نبودیم اما ظاهرا درگیری ها بر سر قمار بوده و طرفین دعوا از اسلحه شکاری و چاقو 
استفاده کرده اند که باعث شده چهار نفر از صاحبان اسب ها و دو نفر از افراد نیروی انتظامی مجروح شوند. 

آلبانیایی سپاهان، باالخره بازی کرد
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گزارشی از وضعیت کورس گنبد؛

اسب های دوپینگی برای قمار و اسلحه کشی!

فقط ورود اصحاب رسانه ممنوع بود؛
مردها در دربی بانوان اصفهان 

چه می کردند؟ 
در شــرایطی که از حضــور اصحاب رســانه در 
دربی بانوان اصفهانی ممانعت شــده بود، انتشار 
عکس هایی از ایــن جدال حاوی نــکات جالب 
توجهی اســت.دربی بانوان اصفهان میان دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن در شــرایطی  با تساوی به 
پایان رســید که پیــش از آن از حضور اصحاب 
رســانه مرد در این بازی ممانعت به عمل آمده 
بود. اتفاقی که با حمایت اصحاب رســانه زن از 
همکاران مردشان همراه شــد و آنها نیز به دلیل 
ممنوعیت ورود مردان حاضر به پوشش تصویری 

این بازی نشدند.
اما نکته جالب توجه این بازی به حضور برخی از 
عوامل مرد اعم از کادرپزشــکی، آنالیزور و ... در 
استادیوم بود که بدون مشکلی حضور یافتند؛ اما 
اینکه چرا تنها ورود اصحاب رســانه مرد در این 
بازی ممنوع بوده، سوالی است که باید از عوامل 

برگزاری این بازی پرسیده شود.

در حاشیه

 رامین طباطبایی 
رییس فدراسیون بسکتبال شد

رامین طباطبایی با کسب اکثریت آرا در مجمع 
انتخاباتی فدراسیون بسکتبال ،به عنوان رییس 

این فدراسیون انتخاب شد.
مجمــع انتخاباتی فدراســیون بســکتبال، به 
ریاســت محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش،  
شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و 
شروین اسبقیان در آکادمی ملی المپیک برگزار 
و در نهایــت رامین طباطبایی برای 4 ســال به 
عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.رامین 
طباطبایی در نهایــت از 41 رای مأخوذه با ۲3 
رای به عنوان رییس جدید فدراسیون بسکتبال 
انتخاب شد. در این جلسه رضا مهندسی 8 رای ، 
حسن طباطبایی صاحب 6 رای ، داوری 3 رای و 

میرزاآقابیک فقط یک رای کسب کرد.

منهای فوتبال 

در آمد نجومی مسی فاش شد
فوتبال لیکس در چند ســال اخیر توانســته 
اســناد عجیبــی را از 
قراردادها و اتفاقاتی 
کــه در فوتبال رخ 
می دهد رونمایی 
کنــد و حــاال در 
آخرین رونمایی اش، 
مدعی شده که مسی 
ســاالنه 1۰۰ میلیون یورو درآمــد دارد. این 
درآمد از قرارداد جدیدی که با بارســلونا امضا 
 کرده و تا ســال ۲۰۲1 اعتبــار دارد، حاصل

 می شــود.در حقیقت بارسلونا در طول 4 سال 
پیش رو، حدود 4۰۰ میلیون یورو به مســی 
می پردازد. مســی حدود  5۰ میلیــون از این 
1۰۰ میلیون یورو را دریافت و مابقی را مالیات 
می دهد که ایــن رقم، تقریبــا دو برابر درآمد 

رونالدو است. 

فوتبال جهان

پیشخوان

ساسان انصاری برای چهارمین بار در لیگ هفدهم از روی 
نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد.داوران قضاوت کننده در 
15۲ مسابقه سپری شــده از لیگ امسال 56 بار به نشانه 
اعالم پنالتی در سوت هایشان دمیده اند؛ پنالتی هایی که 

36 گل را برای تیم های مختلف به همراه داشته است.ساسان انصاری مهاجم هفت گله  سپاهان، در بازی مقابل 
ذوب آهن برای چهارمین بار در لیگ هفدهم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و باالتر از سایر پنالتی زنان امسال 
قرار گرفت. کرار جاسم، حســین ابراهیمی، محمد قاضی و محمد ایران پوریان بازیکنانی هستند که هرکدام 
سه بار از روی نقطه پنالتی گلزنی کرده اند و تا قبل از بازی های روزجمعه  در صدر جدول پنالتی زنان شریک 
ساسان انصاری بودند.نکته جالب این که تیم سپاهان در 15 بازی نیم فصل اول فقط یک ضربه پنالتی کسب 
کرده بود، اما چهار بازی نیم فصل دوم با سه ضربه پنالتی برای این تیم همراه شد تا انصاری با گل کردن این 

پنالتی ها صدرنشین جدول پنالتی زنان شود.

ساسان انصاری ؛ آقای 
گل پنالتی های لیگ

مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: باید یک فکر اساسی 
شود تا سپاهان به جایگاه اصلی اش بازگردد.

مهدی شریفی پس از شکست تیمش در دربی اصفهان 
اظهار کرد: روی دو اشتباه بازیکنان خودمان گل خوردیم 

و اگر گل نمی خوردیم قطعا گل می زدیم. در تمام زمان بازی توپ روی دروازه ذوب آهن بود، اما متاسفانه 
باز هم بدشانسی آوردیم.وی درباره ناکامی سپاهان و شعار تماشاگران علیه کرانچار افزود: مشکل بازیکنان 
هستند و وقتی توپ ها را گل نمی کنیم کادر فنی کاری از دســتش بر نمی آید. همه بد بودیم و شرمنده 

هواداران شدیم؛ البته شرمندگی فایده ندارد و ان شاءا... صبر تماشاگران و تالش بازیکنان نتیجه دهد.
مهاجم سپاهان ادامه داد: هر روز در جدول پایین تر می آییم و این اصال زیبنده نام سپاهان نیست. باید یک 
فکر اساسی شود تا سپاهان به جایگاه اصلی اش بازگردد.شریفی گفت: در نیم فصل دوم پنج امتیاز کسب 

کرده بودیم، اما حقیقت این است که عملکردمان در کل خوب نبوده است.

باید فکری اساسی 
برای سپاهان شود

تیم ذوب آهن کــه رقابت های نیم فصل 
اول را با قرار گیری درجایگاه دهم جدول 
رده بندی به پایان رســانده بود با جذب 
چند مهره در تعطیالت نیم فصل توانست 
عملکردش را درنیم فصــل دوم بهبود 
بخشد، شاگردان امیرقلعه نویی توانستند 
با کسب سه پیروزی پی در پی مقابل تیم 
های گسترش فوالد ، پیکان و سپاهان و 
تساوی مقابل سیاه جامگان از چهار بازی 
در نیم فصل دوم 10  امتیاز  به حساب شان 
واریز کنند و صعود چشم گیری در جدول 
رده بندی داشته باشند، ذوبی ها در نیم 
فصل دوم بیشــتر از بقیه تیم ها امتیاز 
جمع کرده اند و صدر نشین این نیم فصل 

شده اند.

نکته به نکته با دربـی اصفهان؛

 ذوب آهـن صدر نشین
 نیم فصل دوم لیگ برتر

مرتضــی تبریزی با گلی کــه در دقیقه 
88 دربی نصف جهــان وارد دروازه تیم 
سپاهان کرد، 8 گله شد و درصدر گلزنان 
ذوب آهــن در این فصل قــرار گرفت. 
تبریزی که در فصول گذشته نیز همواره 
یکی از گلزنان برتر ذوب آهن بوده در این 
بازی نیز توانست یکی از حساس ترین 
گل های این فصل را در دربی برابر کرانچار 

به ثمر برساند هرچند گلزنی اش در این دیدار 
با حاشیه همراه بود. مهاجم سبزپوشان بعد از 
گلزنی به سمت ســکوهای تیم سپاهان رفت 
در حالی که دســتش را به نشانه سکوت روی 
صورتش گذاشته بود که این رفتار با  واکنش 
بازیکن کهنه کار سپاهان همراه شد، درگیری 
حسین پاپی با تبریزی با دخالت سایر بازیکنان 

ختم به خیر شد.

رشــید مظاهری که در بازی 
های لیگ هفدهم به مانند سال 
های گذشته عملکرد کم نوسانی 
داشــت در این بازی نیز چندین 
مرتبه با واکنش های به موقع خود مانع از فروپاشی 
دروازه سبزپوشان شد تا عملکرد خوبی را به نمایش 
بگذارد. دروازه بان ذوب آهــن که رکورددار مهار 
پنالتی در لیگ هفدهم محسوب می شود  در دقایق 
اضافه بازی از روی یک ضربه پنالتی دروازه خود را باز 
شده دید. مظاهری با نمایش خوب خود نه تنها باعث 
شــد که ذوب آهن فاتح دیدار تیم های همشهری 
باشد بلکه برنده  دوئل دروازه بان های این دو تیم نیز 
بود که پیش از بازی گفته می شد نبرد او با ابراهیم 

عالمه بر جذابیت های این بازی می افزاید.

در هفته ای که تیم های دوم و ششم جدول رده بندی لیگ برتر به تقسیم امتیازات 
در دیدارهای خود رضایت دادند، نتایج هفته نوزدهم به کام سبز پوشان اصفهانی 
رقم خورد تا تیم ذوب آهن نه تنها فاتح رقابت حیثیتی با سپاهان باشد بلکه با کسب 
29 امتیاز صعود سه پله ای را در جدول داشته باشد و  جای استقالل را در رتبه چهارم 

بگیرد و برای مدعیان کسب سهمیه آسیایی  خط ونشان بکشد.

 همان طور که از قبل پیش بینی می شد دربی شصت و دوم فوتبال اصفهان زیبا و تهاجمی از کار در آمد تا تیم های ذوب آهن و 
سپاهان با  ارائه یک نمایش تحسین برانگیز در این بازی نشان دهند بی دلیل نیست که این دو تیم 17 سال است که در سطح اول 
فوتبال ایران حاضر هستند . فاتح دربی برگشت تیم های اصفهانی در هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، این بار سبزپوشان 
اصفهانی بودند که توانستند با دوگل، شاگردان کرانچار را در ورزشگاه خانگی شان شکست دهند تا ضمن انتقام بازی رفت به 

روند شکست ناپذیری زردپوشان در دی ماه پایان دهند.

سمیه مصور

 دایی رکــورددار را 
شکست

برانکو خبر داد: علیپور 
جریمه شد

 پرنده اقبال روی دوش 
پرسپولیس نشست

جـــنگ تن بــه تن 
سرخابی ها در دقایق پایانی

 دوامتیاز دیگر فدای 
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در این رابطه به منظور بررســی وضعیت ترافیک شهر اصفهان و اقدامات 
شهرداری خبرگزاری  ایمنا با علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری اصفهان به گفت وگو نشست.
اصفهان برنامه ای برای رفع معضل ترافیک دارد؟

بله، طرح جامع حمل و نقل اصفهان پس از بررســی ۲۰ شــهر دنیا که 
وضعیتی مشابه اصفهان از لحاظ مســاحتی، اقلیم، جمعیت و سفرهای 
ترافیکی داشتند، تهیه شده است؛ طبق این طرح باید تا سال ۱۴۰۰ نزدیک 

به ۳ خط مترو، ۳ خط تراموا و ۱۲ خط سامانه مترو و بی. آر. تی و خطوط 
یکپارچه دوچرخه و اتوبوس به عنوان تغذیه کننده خطوط اصلی، احداث 
شود. در صورت تحقق این مهم شهروندان می توانند با طی تنها ۴۰۰ متر 
به اولین ایستگاه حمل و نقل یکپارچه و منظم که فاصله استانداردی در 
دنیاست، دسترسی داشته باشند.یکی از مهم ترین پارامترها در استفاده از 
حمل و نقل عمومی یکپارچه بودن سیستم حمل و نقل و تردد منظم این 
وسایل است و تمامی این موارد در یک ساختار یکپارچه حمل و نقلی رخ 

می دهد، امیدواریم در این برنامه بتوان به آرمان مدنظر برسیم.
چرا معضل ترافیک در اصفهان حل نمی شود؟

در هیچ شهری مشکل ترافیک به طور اصلی حل نشده است. کشورهای 
مختلفی در دنیا با ترافیک دست و پنجه نرم می کنند، اما در برخی کشورها 
با برنامه ریزی های جدی این موضوع به حداقل رسیده است. از این رو سعی 
داریم تا شبکه پاک حمل و نقل عمومی گسترش یابد. کشورهای اروپایی 
و توسعه یافته نزدیک به دو دهه قبلی وضعیتی مشابه اصفهان داشتند. در 
سال های بعد از جنگ جهانی دوم این کشورها از موضوعی به اسم ترافیک 
و آلودگی هوا رنج می بردند حتی در فیلم هایشان این موضوع مشهود است 
اما درشهر کپنهاگن دانمارک امروزه با یک برنامه ریزی جدی و اصولی، این 
شهر به پایتخت دوچرخه سواری دنیا تبدیل شده است؛ البته در این باره 
زیرساخت های الزم ایجاد شــده و مردم به استفاده از دوچرخه نیز راغب 
شده و از طرفی دیگر محدودیت هایی نیز برای خودروهای شخصی اعمال 

شده است.
آیا توسعه حمل و نقل عمومی بهترین گزینه برای رفع ترافیک 

است؟
برای رفع مشکل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی شرط الزم، اما کافی 
نیست. توسعه حمل و نقل عمومی بهترین گزینه پس از توسعه حمل و نقل 
پاک است و هر کدام از این گزینه ها مکمل هم هستند. در کنار این موضوع 
نیز باید به پیاده روی توجه داشــت. با در نظرگرفتن تشــویق هایی برای 
شهروندان باید استفاده از این وسایل را توسعه دهیم و سپس در کنار آن 

محدودیت هایی را هم برای خودروهای شخصی اعمال کنیم.
در کشورهای مختلف دنیا موضوعی به نام مدیریت تقاضای سفر مطرح 
است. به این معنا که در یکسری کشورها زیرساخت هایی فراهم می شود و 
درکنار آن قیمت های وسایل نقلیه عمومی کنترل می شود تا هم استفاده 
از حمل و نقل عمومی و پاک رواج یابد و هم بتوان محدودیت هایی را ایجاد 
کرد. در چنین سیستمی خیلی وقت ها بهترین گزینه،  استفاده از خودروی 
شخصی هم می شود اما در این صورت شهروندان عوارض خودرو، هزینه 
پارک در خیابان و حاشیه آن را پذیرفته اند و سپس با خودروهای خود وارد 
شهر می شوند. خیلی اوقات هم ممکن است فرد این هزینه ها را قبول نکند 

و تنها در شرایط اضطرار از خودرو خود استفاده کند.

ترافیک، مهم ترین معضل کالنشهرها محسوب می شود، معضلی که به دلیل نبود زیرساخت های شهری، افزایش جمعیت شهرنشینی، 
ورود بی شمار خودروها و ... روز به روز بزرگ تر می شود و هزینه های زیادی  از جمله آلودگی هوا، تلف شدن زمان و هزینه های سنگین 

مالی و اجتماعی را در بردارد.

مدیریت استان وظیفه دارد گره ها را از زندگی 
مردم باز کند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

از سوی مجمع خیرین قرآنی اصفهان 
صورت گرفت؛

برگزاری دوره آموزشی 
»روش کاربردی دعا در 

سالمت اخالقی و معنوی« 
دوره آموزشی »روش کاربردی دعا در سالمت 
اخالقی و معنــوی« از ســوی مجمع خیرین 

قرآنی استان اصفهان برگزار می شود.
مجمع خیرین قرآنی اســتان اصفهان، کالس 
»روش کاربــردی دعا در ســالمت اخالقی و 
معنوی« را ویژه بانوان با حضور ۳۱ نفر در قالب 
۴ جلسه آموزشی روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ 

تا ۱۳ در مکان موسسه برگزار می شود.
دوره آموزشــی کاربرد دعا در سالمت اخالقی 
و معنوی از تاریــخ ۱۴ دی   آغاز شــده و تا ۵ 
بهمن ماه ادامه دارد کــه عالقه مندان روزهای 
پنجشــنبه با حضــور در کالس احمدی فراز 
می توانند از مطالب این دوره بهره ببرند.گفتنی 
است؛ مجمع خیرین قرآنی در استان اصفهان 
در خیابان عسکریه، چهاراه دشتستان شمالی، 

بن بست فروردین پالک ۲۱۷ واقع شده است.

از سوی مرکز نجوم ادیب؛
نشست »خطر سیارک ها« 

برگزار می شود
برنامه ۱۷۵ باشگاه نجوم اصفهان فردا ساعت 
۱۶ از سوی مرکز نجوم ادیب برگزار می شود.این 
نشست با موضوع خطر سیارک ها با محوریت 
فرصت یــا تهدید حیــات زمینی در ســالن 

اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.
مرتضی بارونــی، مربی مرکز نجوم و حســن 
حاتمــی از اعضای فعال مرکــز در ۱۷۵ امین 
نشست باشگاه نجوم اصفهان به بیان مطالبی 
در خصوص خطر ســیارک ها می پردازد.این 
نشســت از ســوی مرکز نجوم ادیب سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
فردا ساعت ۱۶ در محل کتابخانه مرکزی واقع 
در خیابان باغ گلدسته برگزار می شود که ورود 

برای عموم عالقه مندان به نجوم آزاد است.
عالقه مندان برای آشــنایی و کسب اطالعات 
بیشتر از برنامه های مرکز نجوم ادیب می توانند 

با شماره ۳۶۶8۳۵۳۵ تماس بگیرند.

راه اندازی پاتوق فرهنگی 
سروش صحت در اصفهان

سروش صحت از رایزنی با کمیسیون فرهنگی 
شورای شــهر اســتان با هدف راه اندازی یک 

پاتوق فرهنگی در اصفهان خبر داد.
سروش صحت، نویســنده، کارگردان و بازیگر 
سینما و تلویزیون اظهار کرد: طی دیداری که 
با کمیسیون فرهنگی شــورای شهر اصفهان 
داشتم پیشــنهاد برپایی یک پاتوق فرهنگی 
در اصفهــان که در حــوزه ادبیــات مکتوب، 
آثار نمایشــی اعم از فیلم و تئاتــر و همچنین 
هنرهای تجسمی، موسیقی و اصفهان شناسی 
فعالیت داشته باشد را مطرح کردم و امکانات و 
توانایی هایی را که در اختیار داشتیم با آنان در 

میان گذاشتم.
وی افزود: این پاتــوق می تواند به صورت یک 
شــهر کتاب یا مجتمع فرهنگی برپا شــود تا 
بتوانیــم در آن بیش از پیــش از توانایی های 
هنرمندان، فرهیختگان و اســاتید اصفهان و 

دیگر شهرها بهره ببریم.
 صحت پیرامــون حضور خــود در این پاتوق، 
گفــت: قرار اســت که ایــن کار توســط من 
انجــام شــود و امیــدوارم کــه شــهرداری 
اصفهان بــا این طــرح موافقت کنــد تا یک 
قــدم فرهنگی خــوب بــرای اصفهــان که 
 توانایی بســیاری در این زمینه دارد برداشته

 باشیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
تئاتر شهر، منتظر اجرای تعهدات 

مسئوالن مصالست
 رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
اینکه هنوز مسئوالن مصلی نســبت به واگذاری 
ســینما همایون برای بهره برداری از تئاتر شهر 
اصفهان اقدام نکرده اند، اظهار داشت: به درخواست 
استاندار ســابق اصفهان؛ شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در دوره چهــارم مصوبه ای را در خصوص 
خرید مســتغالت مصالی اصفهــان در خیابان 
چهارباغ و پرداخت هزینه آن توســط شهرداری 

برای بهره برداری از مصلی را به تصویب رساند.
فتح  ا...معین با بیان اینکه با گذشت حدود دو سال 
از این مصوبه هنوز مســئوالن مصلی نســبت به 
واگذاری چند باب مغازه و ســینما همایون سابق 
اقدام نکرده انــد، افزود: از این رو بــه دلیل اینکه 
مسئوالن مصلی هنوز نتوانسته اند تکلیف دو باب از 
چندین مغازه در چهارباغ عباسی را تعیین تکلیف 
کنند، شهرداری ۲۵ میلیارد تومان این مصوبه را به 

مصلی پرداخت نکرده است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
شهرداری قرار است در محل سینما همایون سابق 
مجتمع تجاری برای عرضه محصوالت فرهنگی 
و صنایع دســتی و همچنین در بخــش انتهایی 
آن ســالن تئاتر شــهر را راه اندازی کند، تصریح 
کرد: اجرای ایــن دو پروژه نیــز در انتظار اجرای 
کامل تعهدات مسئوالن مصلی در خصوص انتقال 
مالکیت این ســینما و مغازه های موجود در این 

مجموعه است.

 معاون اداری و مالی شهردار اصفهان
 خبر داد:

پیش بینی بودجه ۳ هزار میلیارد 
تومانی شهرداری برای سال ۹۷

معاون اداری و مالی شــهردار اصفهان اظهارکرد: 
بودجه سال گذشته دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان 
بود که با توجه بــه رایزنی های صورت گرفته بین 
مدیران شهری و شورای اسالمی شهر برای سال 
آینده شهرداری اصفهان، سه هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده اســت، اما هنوز این رقم نهایی 
نیســت.محمد نورصالحی با بیان اینکه رویکرد 
بودجه ریزی سال آینده بر مبنای برنامه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۰ اســت، ادامه داد: اولویت بودجه 
۹۷ را تامین هزینه های جاری از جمله هزینه های 
نگهداری شهر، فضای ســبز و خدمات شهری و 

حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می دهد.

»یونسکو« تحرکات پیرامون 
مسجد جامع را دنبال می کند

مدیر پایگاه جهانی مســجد جامع اصفهان اظهار 
کرد: برای پایگاه جهانی مسجد جامع یک میلیارد 
تومان از اعتبارات ملی در نظر گرفته شده بود که 
خوشبختانه با اســتفاده از این اعتبار، شش پروژه 
مرمتی در مسجد جامع اجرایی شد.حسین یزدان 
مهر افزود: مرمت درهای چوبی، مناره های مسجد، 
کاشی کاری ها و بدنه مسجد، اصالح سنگ فرش ها و 
آبروها، پاک سازی و الیروبی سقاخانه پشت مسجد، 
بررسی کانال رفع رطوبت پشت مسجد و همچنین 
گنبد تاج الملک، پاک سازی سفره عمر در مدرسه 
مظفری از جمله مهم ترین فعالیت های مرمتی در 

مسجد جامع اصفهان بوده است.
مدیر پایگاه جهانی مســجد جامع اصفهان ادامه 
داد: در همین راســتا برگرداندن مدرسه مظفری 
به فرم گذشــته خود و اصالح طاق هــا از جمله 
دیگر مرمت های اجرایی شــده در مسجد جامع 

اصفهان است.
یزدان مهر درخصــوص ادامه اجرای پروژه میدان 
امام علی )ع( در نزدیکی مسجد جامع گفت: حدود 
یک سال است که مشاور سازمان یونسکو در حال 
مطالعه روی مسجد جامع و تحرکات پیرامون آن 

است و این بررسی ها همچنان ادامه دارد.

استاندار اصفهان در نخستین حضور سرزده خود به مناطق حاشیه نشین 
و محروم استان اصفهان، در جمع مردم محله حصه شمالی، در مسجد 
صاحب الزمان)عج( اظهار کرد: خدا را سپاسگزارم که توفیق خدمت را به 
ما عطا فرموده است و از اینکه مردم این محل با همه مشکالت و به عنوان 
افراد عالقه مند به آینده کشور و دین و نماز در این مکان حضور یافتند، 

توفیق مضاعفی است.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه مســجد، محل رجوع مردم و بررسی 
و رفع مشکالت آنان است، افزود: حضور در این محل به منظور اطالع 
از اوضاع منطقه است و توفیقی حاصل شــد که از نزدیک مشکالت را 

بررسی کنیم.
استاندار اصفهان از شهردار جوان و فرمانده بسیج منطقه به عنوان بمب 
انرژی یاد کرد و گفت: اگر در هر محله مسئوالنی با چنین ویژگی هایی 

وجود داشته باشند، جمع ارزشمندی خواهیم داشت.
وی با اشاره به مشکالت محله حصه شمالی خاطرنشان کرد: بخش عمده 
این مشکالت به دلیل شکل گرفتن بی مطالعه این محل است و با توجه به 

اینکه مالکیت اراضی به صورت قولنامه است، بر مشکالت اضافه کرده و 
این نشان از مشکالت حواشی شهر و حاشیه نشینی است.

مهرعلیزاده عنوان داشت: ســیر مهاجرت  از روستاها به شهرها که در 
استان اصفهان آمار باالتری نسبت به دیگر استان ها دارد، باعث شده که 
در منطقه حصه شمالی اصفهان بی برنامه شکل بگیرد ولی یک واقعیت 
این اســت این جمعیت ۷ هزار نفره که در این محل زندگی می کنند، 
حق زندگی دارند و باید بهداشت، آرام و معیشت مطلوب داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ نخبه علمی و ورزشــی در ایــن محل زندگی 
می کنند، تصریح کرد: باید شرایط ارتقای علمی و ورزشی در این مناطق 
مهیا شود؛ دولت و حاکمیت نیز باید با همه محدودیت ها، اولویت ها را 

برای حل مشکالت این منطقه قرار دهد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه باید مسیرها و راه های این محل هرچه 
سریع تر وضعیت مطلوبی به خود بگیرد، عنوان داشت: باید در راستای 
تاسیس ورزشگاه، درمانگاه و ایجاد باجه بانک بررسی ها و اقدامات الزم 

صورت گیرد.

وی اضافه کرد: مدیرکل امور اجتماعی باید در جلسه ای با هیئت امنای 
محله ها، آنچه را که دولت می تواند کمــک کند و آنچه را هم که مردم 

می توانند انجام دهند، اعالم کند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه برای ساخت پاسگاه در این محل اقداماتی موقت 
و اقداماتی دائمی باید صورت گیرد، ابراز داشت: باید مسائل مربوط به 
اسناد و وقف پیگیری شود؛ استاندار هر استان مسئولیت همه این مسائل 
را برعهده دارد و باید مشــکالت برطرف شود، مردم این منطقه و سایر 
مناطق استان مطمئن باشــند تا حصول نتیجه و عملی شدن تمامی 
قول ها و برطرف شدن مشکالت، لحظه ای دست از پیگیری برنخواهم 

داشت و در راه خدمت بی منت به مردم خسته نخواهم شد.
وی یادآور شد: مدیریت استان وظیفه دارد گره ها را از کار مردم باز کرده 
و مردم محل نیز تا جایی که امکان دارد در خصوص حفظ بهداشت و 
امنیت تالش کنند و با همکاری شــورای محل و هیئت امنا، شهردار 
و بسیج در راه حل مشــکالت اقدام کنند؛ چراکه همه مدیران مکلف 

هستند با همکاری مردم مشکالت را رفع کنند.

استاندار اصفهان :
مدیریت استان وظیفه دارد گره ها را از زندگی مردم باز کند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان با اشــاره به بازدید گردشــگران خارجی از 
بناهای تاریخی اظهار داشت: در ۹ ماه گذشته ۵۰۰ 
هزار گردشگر خارجی از کشورهای مختلف از بناهای 
تاریخی اصفهان بازدید کردند، این تعداد نســبت به 

زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۲۰ درصدی روبه رو بوده است.فریدون الهیاری افزود: هنوز آمار زمستان 
را نداریم؛ اگر چه معموال فصل زمستان در گردشگری را low season می نامند و گردشگری کمتری وارد 
می شود؛ اما امسال گردشگران خارجی با بازاریابی گردشگری که صورت گرفت برای تعطیالت کریسمس، ایران 
و اصفهان را برای تعطیالت خود انتخاب کردند.مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
گفت: در حوزه گردشگری خارجی ۲ فرصت در زمستان داریم، یکی کریسمس و دیگری سال نوی چینی که 

در بهمن ماه است و از بازارهای شرق آسیاست.

معاون ایمنی،  فنی بهره برداری اداره کل راهداری وحمل  
و  نقل جاده ای اســتان اصفهان از نصب ســومین سامانه 
توزین در حین حرکــت خودروهای بــاری )WIM( در 
استان اصفهان خبر داد.حسن رحمانی با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: محل دقیق نصب این سامانه را در فاصله ۱۵۰۰ 

متری پاسگاه پلیس راه سجزی در محور اصفهان - نایین اســت.وی ادامه داد: این سامانه با هزینه ای بالغ بر 
8۰۰ میلیون تومان قادر است میزان وزن بار انواع خودروهای سبک و ســنگین را بسنجد و از طریق آن می 
توان اضافه بار انواع خودروها را تشــخیص داد.معاون ایمنی،   فنی بهره بــرداری اداره کل راهداری وحمل  و 
 نقل جاده ای استان اصفهان افزود: ۶۵ سامانه توزین در حین حرکت در کل کشور وجود دارد.رحمانی تاکید 
 کرد: نصب و راه اندازی این سامانه با مشارکت بخش خصوصی در قالب یک قرار داد کلی با سازمان راهداری و

 حمل و نقل جاده ای کل کشور انجام می شود.

 بازدید 500 هزار 
 گردشگر خارجی 
از بناهای تاریخی 

 نصب سومین سامانه 
توزین حرکت 
خودروهای باری 

 اجرای ناقص متروی اصفهان،ســبب شــده مترو در این شهر با
صندلی های خالی حرکت کند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در صورت تکمیل 
 این ایســتگاه، روزانه ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در این کالنشهر جابه جا 
می شوند، گفت: با تکمیل این شش ایستگاه تا پایان سال مردم 

می توانند از خط یک به خوبی بهره ببرند.
عباسعلی جوادی افزود:خط یک از شهرک قدس آغاز می شود و 

تا پایانه صفه ادامه دارد ولی هم اکنون، این خط از مبدأ تا میدان 
آزادی فعال است.

وی با انتقاد از اطالع رسانی نشدن در استفاده از مترو به ویژه در 
روزهای آلودگی هوا، افزود: باید فرهنگ ســازی شود تا سالمت 

شهر و شهروندان و محیط زیست پایدار بماند.
جوادی افزود: انعقاد قراردادها و آغاز عملیات خط دوم و ســوم 
قطار شهری اصفهان نیز در دستور و اولویت کارهای شهری است.

عملیات خط یک مترو به طول ۲۰ کیلومتر از ســال ۱۳8۰ آغاز 
شد و پس از ۱۴ سال به بهره برداری رسید و در حال حاضر روزانه 

۲۰ هزار مسافر را جابه جا می کند.
گفتنی است؛ با بهره برداری فاز اول، دوم و بخش نخست فاز سوم 
خط یک متروی اصفهان، هم اکنون ۱۶ کیلومتر از خط یک متروی 
اصفهان حدفاصل ایستگاه قدس تا آزادی از ساعت ۷ صبح تا۲۰ 

هر روز در حال بهره برداری و استفاده شهروندان است.

وقتی اطالع رسانی درباره استفاده از مترو بویژه در روزهای آلوده ضعیف است؛
فعال مشتری ندارد!

گره ای که باز نمی شود؛

سایه سنگین ترافیک بر سر نصف جهان

مدیرکل بازرســی شــهرداری اصفهــان اعالم کرد: ســامانه ۱888 با شــعار 
محوری»شهروند مســئول، مدیر پاســخگو« به عنوان درگاهی متمرکز برای 
دریافت انتقادات، پیشــنهادات و تقدیر از کارکنان شهرداری اصفهان راه اندازی 
خواهد شد.جواد حاتمی اظهارکرد: درصدد هستیم با افزایش مشارکت معنادار 
شهروندان در مدیریت شهری، توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی و گسترش 
ارتباطات مردمی با رویکرد عدالت محوری و بدون تبعیض، بتوانیم به مردم ساالری 
دینی و تحقق حقوق شهروندی بپردازیم، از این رو برای عملیاتی کردن امور نظارت 
همگانی که جزو وظایف اداره بازرسی است، ســامانه ۱888 به عنوان یک درگاه 

متمرکز برای دریافت انتقادات، پیشنهادات و تقدیر از کارکنان راه اندازی می شود.
وی افزود: این سامانه در راستای توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی، 
ایجاد بسترهای الزم برای توانمندسازی شــهرداری و اصالح فرآیندها، مطابق 
ضرورت ها و نیازهای موجود، برنامه ریزی شده تا اثر بخشی و سالمت سازمانی را 
رقم بزند، در حال حاضر این طرح پیشنهاد شده و در صورتی که مورد موافقت قرار 
گیرد، زیرساخت های آن نیز فراهم خواهد شد.مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: شاید این ذهنیت برای عموم شهروندان به وجود آید که چرا با وجود 
سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان، ســامانه ۱888راه اندازی می شود  که در جواب 

باید اعالم کنم سامانه ۱۳۷ به فوریت های شهری می پردازد و مردم در موضوعات 
مختلف شهری با این سامانه تماس می گیرند، اما سامانه ۱888 به صورت خاص 
انتقاد، پیشنهاد، شکایت یا تقدیر از عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری را دریافت 
خواهد کرد که به صورت مستقیم توسط پرسنل بازرسی نظارت می شود.حاتمی 
اضافه کرد: ممکن اســت شهروندی با ســامانه ۱۳۷ ارتباط برقرار کند، اما روند 
رسیدگی زمانی طوالنی داشته باشد، از این رو با راه اندازی سامانه ۱888چنانچه 
پس از ۷۲ ساعت پاسخگویی به مشکالت شهروندان رسیدگی نشد، آنان می توانند 
از طریق ۱888 مشکالت را مطرح تا پیگیری های الزم در کمترین زمان انجام شود.

با راه اندازی سامانه ۱۸۸۸؛
انتقادات و پیشنهادات شهروندان به گوش مسئوالن می رسد
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خداوند آن دو را به يكديگر برساند.
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در این مطلب  عبارت های  پرخاشگرانه منفعالنه 
و معنی حقیقی ای که در پس آنها هســتند را 
می خوانید تــا یاد بگیرید دفعه بعــد که با آنها 
روبه رو می شــوید، کمی بهتر و به شــیوه ای 

سازنده تر برخورد کنید.
۱. »خوبه«

اخیـرا یکـی از دوسـتان ایـن عبـارت را به من 
گوشـزد کرد. آن طـور که دوسـتم اشـاره کرد، 
هـر بـار کسـی بـه شـما می گویـد همـه چیـز 
»خوبـه«، در واقـع معنـی برعکـس می دهـد؛ 
یعنـی هیـچ چیـز خـوب نیسـت! بـه نظـر 
می رسـد ایـن مسـئله کامـال  درسـت اسـت.

»سـیگنی ویتسـون« مـددکار اجتماعـی، 
منفعـل  پرخاشـگر  می نویسـد:»فرد 
عبارت هایـی ماننـد »خوبـه« را بـه کار می برد 
تا به طـور غیرمسـتقیم عصبانیت خـود را بیان 
کـرده و ارتبـاط عاطفـی و صادقانه مسـتقیمی 

برقـرار نکنـد«.
۲. »مشکلی نیست«

»مشـکلی نیسـت« امـا حقیقـت ایـن اسـت 
کـه مشـکلی هسـت! کریسـتین شـون والد 
در Thought Catalog بـه تفصیـل شـرح 
می دهـد که ایـن عبـارت به ایـن معنی اسـت: 
»من می گویم اصال مشـکلی نیسـت، امـا واقعا 
منظـورم ایـن اسـت کـه لعنـت بـه تـو! شـاید 
نگویم واقعا چه احساسـی دارم، امـا آنقدر آن را 

در دلـم نگـه مـی دارم تـا منفجر شـوم.«
۳. »اگه خودت مایل هستی«

شاید در ابتدا این عبارت، جمله مثبتی به نظر 
برسد، اما اشتباه نکنید. هر زمان که این عبارت را 
به کسی می گویید یا کسی به شما می گوید، در 
حقیقت وضعیت نامشخص است. شاید به ظاهر 
موافق باشید، اما در اصل، نسبت به آن هیجانی 
ندارید. نمی دانید آن احساسات را چگونه منتقل 
کنید یا شــاید فکر کنید اگر این کار را بکنید، 

طرف مقابل عصبانی خواهد شد.
۴. »پیشاپیش ممنونم«

اوضاع در این مورد وحشتناک است. این عبارت 
هم شــاید در ابتدا بی ضرر به نظر برسد، اما در 
حقیقت به این معنی است که از آنها انتظار دارید 
هر آنچه شما می خواهید، انجام دهند و آنها هم 

مجبورند این کار را انجام دهند. 

مهارت زندگی

 حرف های نادرستی که
 رابطه ها را خراب می کند

دینداری ابو جعفر حسینی: ابو جعفر محمد حسینی که با چهار 
واسطه به امام حسین علیه السالم می رسید، مردی فقیه و اهل زهد و 
عبادت بود و در ایام معتصم خلیفه عباسی علیه ستم او، خروج کرد.

معتصم به دفع او پرداخت و ابو جعفر محمد حسینی به ایران آمد و به 
شهرهای خراسان ، سرخس،طالقان، نسا و مرو منتقل و گروهی بسیار 

از مردم ایران با او بیعت کردند.
شبی که لشکرش جمع شــدند، صدای گریه ای شنید، تحقیق کرد 
وفهمید که یکی از لشکریانش نمد مرد جوالیی ) بافنده ، نساج( را با 
زور گرفته  و این گریه از آن مرد اســت. ابو جعفر آن غاصب را طلبید 
و سبب این کار زشت را از او جویا شد! گفت: ما در بیعت تو در آمدیم 
که مال مردم را ببریم و هر چه می خواهیم انجام دهیم. ابو جعفر نمد 
را به صاحبش داد و آن گاه فرمــود: به چنین مردم نتوان دردین خدا 
یاری جست، امر کرد لشکر متفرق شــوند و با اصحاب خاص خود به 

طالقان رفت...
دین فروشی سمره: سمره بن جندب اهل بصره بود، پس از مرگ 
پدر همراه مادرش به مدینه آمد؛ مادرش به یکی از یاران رسول خدا به 
نام مری بن شیبان شوهر کرد و سمره در دامن او بزرگ شد؛ با اینکه 
نوجوان بود ولی در تیراندازی تبحر داشت ، پیامبر)ص( به او  اجازه داد 
در جنگ احد شــرکت کند. او در زمان معاویه همانند بعضی صحابه 
فاسق و دروغ گو، برای گرفتن پول، به جعل احادیث درمدح معاویه و 
نقل احادیث از پیامبر)ص( درمذمت امیر مومنان علیه السالم اقدام 
کرد. معاویه به او گفت: صد هزار درهم می دهم تــا این آیه را که در 
مذمت منافقان نازل شده به علی بن ابی طالب نسبت بدهی! آیه این 
است:» بعضی از مردم ) اخنس به شریق( از گفتار دلفریب خود تو را به 
شگفت آرند که از چرب زبانی و دروغ به متاع دنیا رسند  و از نادرستی 
و نفاق خدا را به راســتی خود گواه گیرند، و این کس بدترین دشمن 
اسالم است چون از حضور تو دورشوند وقدرت یابند کارش فتنه و فساد 
است، بکوشد، تا حاصل خلق را به باد فنا بدهد و نسل بشر را قطع کند 
و خدا مفسدان را دوست ندارد.« او پذیرفت و با این کار دین فروشی 

خود را ثابت کرد.

باغ 
کاغذی

چاپ هشتم رمان »زایو« اثر مصطفی رضایی از سوی انتشارات 
کتابســتان معرفت، روانه بازار کتاب شد.مصطفی رضایی در 
رمانش نشان داده که رژیم صهیونیســتی، طبق پیش بینی 
رهبر انقالب مبنی بر نابودی این رژیم جعلی طی 25 ســال، 
وجود ندارد و جمهوری اسالمی فلسطین شکل گرفته است. 
»سال 2041 میالدی اســت، ویروس »Zi.O« جهان را فرا 
گرفته و هیچ راه درمانی برای آن وجود ندارد. نسل بشریت رو 
به انقراض است و انســان در برابر شیوع گسترده این ویروس 

تسلیم شده است، اما دانشمندان ایرانی راه چاره را در اختیار 
دارند و می توانند با آن مقابله کنند.«شاید این تمام آن چیزی 
نباشــد که در رمان »زایو« اثر مصطفی رضایی با آن روبه رو 
خواهید شــد ولی این رمان در نوع خود یــک تجربه مثبت و 
حرکتی رو به جلو است. »زایو« در واقع خواننده را به 25 سال 
آینده می برد و او را در فضای اتفاقات جهانی در آن روزگار قرار 
می دهد، روزگاری که ویروس زایو در حال گســترش است و 

نسل بشر در تهدیدی جدی به سر می برد .

زایو دین 

ماریلین ووس ساوانت  
در سـال ۱۹۸۵، کتـاب رکوردهـای گینس رکـورد ضریب 
هوشـی ۱۹۰ ماریلین ووس سـاوانت را به ثبت رسـاند. وی 
به مـدت پنج سـال پیاپی رکـورد باهـوش تریـن زن جهان 
را در اختیار داشـت.در بسـیاری از تسـت های هوش حتی 
ضریـب هوشـی او فراتـر از ۲۲۸ نیـز محاسـبه شـد. او یک 
روزنامه نگار بسـیار مشـهور در یک مجله عمومی است. وی 
وبالگی بـه نـام »Ask Marilyn« دارد کـه می توانید پازل 
ها و سـوال هـای خـود را از طریق آن بـرای وی فرسـتاده و 

جواب آنهـا را دریافـت کنید.
 میسالو پرداوچ

این اسـتاد ریاضی اهل کرواسـی موسـس و رییس سازمان 
GenerIQ Society اسـت کـه متعلـق با باهـوش ترین 
انسـان های جهان اسـت. عالوه بـر این وی صاحـب و مدیر 
عامـل یـک شـرکت فعـال در حـوزه تجـارت اسـت. بهـره 

هوشـی این نابغه کـروات ۱۹۲ اعالم شـده اسـت.

  ریک رازنر
»ریـک رازنر« با بهـره هوشـی ۱۹۲ هیچ شـباهتی به دیگر 
افـراد حاضـر در ایـن لیسـت نـدارد. وی زندگـی سـختی 
داشـته و سـال هـای زیـادی را در یـک کافـه مشـغول بـه 
کار بـوده اسـت. او یک تهیـه کننـده تلویزیونی مشـهور در 
ایاالت متحـده بـوده و از کارهـای تلویزیونی اش مـی توان 
به نمایش تلویزیونـی »CHiPs« اشـاره کرد. رازنـر، بعدها 
 DirecTV یـک تلویزیـون ماهـواره ای را در مشـارکت بـا 

راه اندازی کرد.
کریستوفر النگان  

»کریستوفر النگان« یک شـخصیت خودآموخته آمریکایی 
است که بهره هوشـی او بین ۱۹۵ تا ۲۱۰ تخمین زده شده 
و او را بـا لقب باهوش ترین مـرد آمریکا و باهـوش ترین مرد 
جهـان نیـز مـی شناسـند. او در شـش ماهگـی شـروع بـه 
صحبت کـردن نمود. عـالوه بـر این خوانـدن را بـه صورت 

خودآموخته و در سـن ۳ سـالگی آغاز کرد. 

آشنایی با افرادی که از باالترین ضریب هوشی برخوردارند)2(
دانستنی ها

حرف حساب

ما مسئول دنیایی هســتیم که برای خود 
می سازیم

ما مسئول دنیایی هستیم که برای خود می سازیم 
و نیز مســئول همه آنچه می کنیم و نمی کنیم. 
چنین ارزیابی ای از مسئولیت، بسیار بر آشوبنده 
است. به تعبیر ژان بن ســارتر، ما مولف بی چون 

و چرای هر چیزی هستیم که تجربه کرده ایم.

 »روان درمانگر قصه گو«
 اروین یالوم

امتحانی که موهای پسر 10 ساله را سفید کرد!
یک پسر ۱۰ ساله چینی برای حضور در جلسه امتحان مجبور شد سه 
مایل از خانه شان در روستایی دورافتاده تا کالس درس در استان هونان 
را در سرمای شدید باپای پیاده برود. در طول راه سرمای هوا به حدی 
بود که موهای این دانش آموز منجمد شــد و هنگامی که او به مدرسه 
رسید همکالسی هایش خیال کردند موهای او یکباره سفید شده است.

این عکس توسط مدیر مدرسه از این پســر گرفته شده است؛ عکسی 
که با انتشــارش در روزنامه های چینی، »پســر برفــی« لقب گرفت.
همکالسی های این دانش آموز او را دلقک کالس نامیده اند زیرا همیشه 
در حال شاد کردن آنهاست و سعی دارد به هر طریقی لبخند روی لبان 
آنها بنشاند.الزم به ذکر است؛»پسر برفی« که نام او فاش نشده با خواهر 
و برادرانــش زندگی 
می کنــد و والدین او 
برای کســب درآمد 
بیشــتر به شهرهای 
بــزرگ رفته انــد تا 
مخــارج الزم بــرای 
زندگی فرزندانشان را 

تامین کنند.
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بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان در استرالیا
 ســاخت نیروگاه ۱۵۰ مگاواتی »آرورا« توســط کمپانی ســوالر رزرو

 SolarReserve در سال ۲۰۱۸ در اســترالیا با هزینه ای حدود ۵۰۹ 
میلیون دالر آغاز خواهد شد.بنا بر گفته مقامات دولتی استرالیا با ساخت 
این نیروگاه 6۵۰ شــغل موقت و پس از اتمام آن ۵۰ شغل دائمی ایجاد 
خواهد شــد.کریس پیکتون از مقامات بخش انرژی اســترالیا در جمع 
خبرنگاران گفت: »اینکه شرکت ســوالر رزرو توانست مجوز ساخت این 
پروژه پیشرو را در جهان که انرژی تجدیدپذیر پاک را برای تامین برق راه 
آهن، بیمارستان ها و مدارس تامین می کند، به دست آورد بسیار فوق العاده 
است.« او افزود: »استرالیای جنوبی به سرعت به یک مرکز جهانی برای 
توسعه انرژی تجدید پذیر با قابلیت ذخیره سازی تبدیل می شود و در طول 
چند ســال آینــده به 
صورت آنالین )برخط( 
در دســترس خواهد 
بود.« این نیــروگاه با 
اســتفاده از یک سری 
آینه بــرای تمرکز نور 
خورشید در گیرنده ای 
در بــاالی بــرج ۲۲۰ 

متری کار می کند.

  قاب روز

عکس های هوایی

سیره بزرگان
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