
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
یکشنبه 27 خرداد  1397 | 3 شوال 1439

شماره 2440 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2440.June 17. 2018
12 Pages

11

خسارتی به نام مهاجرت
مهاجرت 7 هزار اصفهانی به خارج از کشور؛

8

پیشنهادافزایشنرخبلیتمتروبررسیمیشود
در سی و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان مطرح شد: 

11

درفروشهایمجازی،آسیبهایاخالقیومالیداشتیم
رییس پلیس فتای اصفهان:

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:   8

4
متولی حوزه فرهنگ در کشور 

روشن نیست

تخصیص ردیف بودجه جداگانه 
 برای پدافند غیرعامل

 برای ادارات
11
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۳۰تا۴۰سالهها،بیشترین
اهداکنندگانخوناصفهانهستند
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مدیرکل دامپزشکی استان عنوان کرد:
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نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

 اجتماع نماز عید فطر مانوری
 علیه دشمنان اسالم است

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در خطبه های نماز عید سعید فطر اظهار 
داشــت:حضرت امیرالمومنین)ع( فرمودند هر روزی که انسان در آن گناه 
نکند، روز عید است. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان این که حضرت امیر)ع( 

در ابتدای این روایت می فرمایند، روز فطر عید است برای کسانی که...

بازیکنمحبوبتبریزیها
سپاهانیشد

جانم ایـران
   ایران 1- مراکش 0 ؛ لذت پیروزی یوزهای ایرانی

 در وقت تلف شده

 نمایندگان استان بازهم با اظهارنظرهای عجیب خود، خبرساز شدند؛

نطق های نادر!

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/156 مورخ 97/02/29 شورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان مدیریت اجرای بازار روز )جمعه( واقع در فالورجان – بلوار ســپاه –کوچه شهید کریم زاده با مساحت 
تقریبی 3450 متر مربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره 

برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید .
قیمت پایه مزایده :

الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ14/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ 
پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

ب( متقاضیان می بایســت آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثــر تا آخر وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 
97/04/04به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه ، مالیات ، عوارض شهرداری ، ارزش افزوده ، چاپ آگهی و ...  به عهده برنده مزایده 
می باشد .

د( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصری - شهردار فالورجان

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه و پرداخت مالیات از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان 
خرداد ماه سال جاری می باشد.

چنانچه مجموع فــروش کاال و خدمات یا ســایر درآمدهای مودی در ســال 96 از مبلغ 
240/000/000تومان تجاوز ننماید، میزان مالیات عملکرد سال 96 صاحبان مشاغل گروه سوم با 
افزایش 5 درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد.

صاحبان محترم مشاغل ) اشخاص حقیقی( :

م الف:186665)روابطعمومیادارهکلامورمالیاتیاستاناصفهان(

آگهی مزایده عمومی
شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 353/ش ب  مورخ 97/3/12 شورای محترم اسالمی شهر 
بهارستان نسبت به واگذاری شــش واحد از تجاری های واقع در خیابان ایثار شمالی - مجتمع تجاری محتشم کاشانی 

بلوک C  طبق مشخصات زیر از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید :

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/04/03 به جز روزهای تعطیل می باشد .
* آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری ، شنبه مورخ 97/04/09 

*زمان بازگشایی پیشنهادات راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/04/10
*سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

یحیی عیدی- شهردار بهارستان 

موضوع مورد مزایده
مساحت مورد 

مزایده
)متر مربع(

قیمت پایهمدت اجاره
)ریال(

میزان سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

3/000/0006/000/000سه سال15/93واگذاری اجاره بها واحد شماره یک

3/500/0007/000/000سه سال15/04واگذاری اجاره بها واحد شماره دو

3/500/0007/000/000سه سال17واگذاری اجاره بها واحد شماره سه

4/000/0008/000/000سه سال21/23واگذاری اجاره بها واحد شماره چهار

3/000/0006/000/000سه سال18/90واگذاری اجاره بها واحد شماره هفت

3/000/0006/000/000سه سال22/49واگذاری اجاره بها واحد شماره هشت
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علیرضا کریمیان

با وجود طیــف متمایل به ایران در بدنه سیاســی 
کانادا و حضور انبوهی از ایرانیان در این کشــور اما 
در ده سال گذشته روابط ایران و کانادا در سردترین 
حالت خود قرار داشته است؛ این مسئله در چند روز 
گذشته به دلیل تدوین طرح ضد ایرانی در مجلس 
این کشور و حمایت دولت از آن بدتر از قبل هم شده 
است. هر چند مقامات دیپلماتیک ایران به کانادا در 
مورد عواقب این طرح و سیاســت گیری خصومتی 
هشدار داده و آن را یک سیاست غلط خوانده اند؛ اما 
به نظر می رسد کانادا در تصمیمات ضد ایرانی خود 

مصمم است.
خصومت کانادا با ایران چطور شروع شد؟

وقایع بعد از اشــغال ســفارت آمریکا در تهران در 
ســال ۱۳۵۸ و فــراری دادن ۶ آمریکایی توســط 
سفیر وقت کانادا در تهران و به قطع روابط دو کشور 
پس از برمال شــدن این اتفاق موجب شد تا در سه 
دهه اخیر  هیچگاه ایــران و کانادا چنــدان روابط 
گرمی نداشته باشند؛ اما در ســال 20۱2 تعطیلی 
ســفارت کانادا در ایران و ارائه قطعنامه ضد ایرانی 
به شورای امنیت، روابط دو کشــور را بسیار تیره تر 
از سابق کرد. برخی از کارشناســان نفوذ اسراییل 
در این کشور و سرمایه گذای گسترده یهودیان در 
طرح های اقتصادی را یکی از اصلی ترین عوامل در 
 زمینه مواضع ضد ایرانی سیاســتمداران این کشور

 می دانند.
تیر خالص کانادا به روابط با ایران

 عصر روز ســه شــنبه پارلمان کانادا شــاهد یک
 »صحنه قابل توجه« بود. حزب محافظه کار کانادا، 
طرحی را به پارلمــان ارائه کرد که بــه موجب آن 
دولت کانادا باید سیاست سرسختانه ای علیه ایران 
دنبال کند و دولت لیبرال کانادا، به این پیشــنهاد 

رای مثبت داد.
 انتظــار می رفت کــه کابینه جاســتین تــرودو، 
نخســت وزیر کانادا، به این طرح رای مثبت ندهد. 
سناتور های محافظه کار قبال طرح مشابهی را مطرح 
کرده بودند؛ اما ماه گذشته ســناتور های منصوب 

تــرودو بــا آن مخالفت 
کردند؛ بنابراین همه فکر 
می کردند که در جلســه 
رای گیری، محافظه کاران 
با طــرح مزبــور موافقت 
و لیبرال هــا مخالفــت 
خواهند کــرد. حتی جف 
ریگان، رییس پارلمان، هم 

اینگونه فکر می کرد. زیرا زمانی که شمارش رای های 
»آری« حــزب محافظه کار را تمام کرد، خواســتار 
شمارش رای های »خیر« شد. گویا او اعتقاد داشت 
 که رای های »آری« تمام شده است؛ اما ماجرا اینگونه

 نبود. 
پس از ســروصدای برخی حاضران، ریگان متوجه 
شد که شــاید چند رای »آری« دیگری هم وجود 
دارد. چند رای دیگر هم وجود داشت، اولین کسی 
که بلند شد و به طرح ضدایرانی رای مثبت داد، خود 
جاستین ترودو بود. سپس کل کابینه لیبرالش هم 
این کار را انجام دادند. سایر حاضران هم به طرحی که 

از سوی گارنت گینویس، 
نماینــده محافظــه کار، 
ارائــه شــده بــود، رای 
مثبت دادند. ترودو برای 
احیای روابط دیپلماتیک 
با ایران تبلیــغ کرده بود؛ 
اما ایــن طــرح از دولت 
می خواهــد کــه »برنامه 
کنونــی را رهــا کنــد و فــورا هرگونــه مذاکرات 
یــا گفــت وگــو بــا جمهــوری اســالمی ایران 
 بــرای احیــای روابــط دیپلماتیــک را متوقــف 

کند«. 
به گزارش روزنامه تورنتوســان؛ حمایــت ترودو از 
طرح یک نماینده اپوزیسیون حاکی از تغییر کامل 
سیاســت دولت کانادا در قبال ایران اســت. به نظر 
می رســد که آنچه قبال به عنوان سیاست مماشات 
نامیده می شــد، اکنون در یک سیاست سرسختانه 
خالصه می شود. حمایت نخست وزیر کانادا و دولت او 
از طرح حزب محافظه کار نشان می دهد که مفاد این 

طرح ضدایرانی اکنون سیاست دولت کاناداست. طرح 
مصوب پارلمان کانادا عالوه بر توقف گفت وگو های 
احیای روابط بین تهــران و اتاوا، بخش مهم دیگری 
هم دارد و آن نام گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک 
گروه »تروریستی« است. به گفته تورنتوسان؛ ترودو 
عمال به شرکت های کانادایی همچون بمباردیر  که 
گفت وگو هایی برای فروش هواپیما به ایران داشته، 
اعالم کرده که دیگر نباید با نظام ایران تجارت کنند. 
هنوز معلوم نیست که سیاست پارلمان کانادا به چه 
شکل خواهد بود و چه زمانی اجرا خواهد شد. دفتر 
نخست وزیر کانادا اعالم کرده که ممکن است جنبه 
خاص طرح پارلمان اجرا نشــود. اســکات برادلی، 
ســخنگوی وزیر امنیت عمومی کانادا، گفته وزارت 
متبوعش دیدگاه های اعضای پارلمان را مورد توجه 
قرار داده، اما نمی تواند افشــا کند که چه نهاد هایی 
برای قرارگرفتن در لیســت تروریسم در نظر گرفته 
خواهند شــد. حمایت دولت لیبرال کانــادا از یک 
طرح حزب محافظه کار، قابل توجه است. لیندا فروم، 
ســناتور محافظه کار، پس از رای مجلس به طرح، 
گفت: » نمی توانم ادعا کنم که مــن فرآیند فکری 
دولت لیبرال را می فهمم کــه چگونه دولت لیبرال 
در قالب یک الیحه از تعیین ســپاه بــه عنوان یک 
نهاد تروریســتی خودداری کرد؛ اما امروز از طریق 
یک طرح محافظــه کار آن را پذیرفت«. هنوز معلوم 
نیســت که چرا موضع ترودو در قبــال ایران کامال 
تغییر کرده است. با این حال، تورنتو سان در تشریح 
چرایی چرخش ترودو نوشت: » شاید این چرخش 
با توئیت مقامات عالی ایران درباره ریشه کن کردن 
اسرائیل، که با محکومیت شدید از جانب نمایندگان 
یهودی لیبرال مواجه شــد، ارتباط دارد یا شــاید 
همانگونه که یک منبع امنیت ملی به تورنتوســان 
گفته، رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درباره این 
موضوع در نشست گروه هفت به ترودو فشار آورده 
است یا اینکه شاید این چرخش با تالش برای جلب 
حمایت جامعه ایرانیان کانادا  که به طور فزاینده از 
ترودو سرخورده شده اند، مرتبط باشد. یا شاید به این 
دلیل ساده باشد که ترودو نظرش عوض شده است«.

 پیشنهاد اردوغان به پوتین 
برای ساخت مشترک اس ۵۰۰

رجب طیــب اردوغان اعالم کرد کــه به همتای 
روسش پیشنهاد ساخت مشــترک سامانه اس 
۵00 را داده اســت.رییس جمهــوری ترکیه در 
پاسخ به سوالی درباره  نگرانی ناتو نسبت به خرید 
سامانه موشکی اس ۴00 توسط ترکیه از روسیه 
گفت: یونان اس ۳00 دارد؛ امــا ناتو درباره  این 
سیســتم هیچ اعتراضی نمی کند از طرفی دیگر 
سوریه نیز این سامانه را دارد؛ اما زمانی که ترکیه 
سیستم اس ۴00 را می خرد نگرانی هایی مطرح 
می شــود. چنین چیزی غیرقابل قبول اســت. 
وی افزود:  در همین راســتا به روسیه پیشنهاد 
 دادم که با همکاری مشترک سامانه اس ۵00 را 

بسازیم.

بشار اسد:
 بر سر روابط با ایران 

معامله نمی کنیم
بشار اسد در مصاحبه با شبکه العالم گفت: رابطه 
ســوریه و ایران رابطه ای راهبردی است و تحت 
تاثیر مسائل جنوب و شمال قرار ندارد، این رابطه 
با همه جوانبش به صورت واقعی با حال و آینده 
منطقه مرتبط است و تحت تاثیر قیمت های بازار 
بین المللی قرار نمی گیرد. وی افزود:  نه سوریه 
و نه ایران هرگز این رابطه را در بازار سیاسی بین 
المللی مطرح نمی کنند تــا بخواهد مکانی برای 
سازش باشد. هر آنچه مطرح شده، طرح اسرائیلی 
اســت وهدف از آن به چالش کشیدن و در تنگنا 
قرار دادن ایران است.  این مسائل همچنین همسو 
با تبلیغات بین المللی ضد ایــران درباره پرونده 
اتمی اســت و جدا از این مســئله نمی باشد. هر 
آنچه که اکنون در ارتباط با ایران اتفاق می افتد، 
با هدف ایجاد فضای بین المللی ضد ایران است و 
ما هیچگاه بر سر روابط با ایران معامله نمی کنیم.

پامپئو: 
تحریم های کره شمالی تا خلع 

سالح کامل اتمی باقی است
وزیر امور خارجه آمریــکا اعالم کرد:  تحریم های 
شــدید علیه کره شــمالی تا زمــان خلع کامل 
تســلیحات اتمی این کشــور باقی خواهد ماند؛ 
اظهاراتی که ظاهرا مغایر با دیدگاه پیونگ یانگ 
در خصوص این مسئله اســت که باور دارد روند 
توافق شده در نشست سنگاپور مرحله ای و متقابل 
خواهد بــود.وی افزود:  ما ابتدا باید شــاهد خلع 
سالح کامل اتمی کره شمالی باشیم و تنها پس 

از آن تحریم ها علیه این کشور لغو خواهد شد.

راز استفاده »اون« از خودکار 
اختصاصی در دیدار ترامپ

رهبر کره شــمالی در دیدارش با رییس جمهور 
آمریکا خودکار هیئت آمریکایــی برای امضای 
ســند تاریخی این دیدار را نپذیرفت.رهبر کره 
شــمالی در دیدار با ترامپ تنها با خودکار خود 
حاضر به امضای توافق نامه شد.این مسئله نشان 
می دهد که مســئوالن کره شــمالی همچنان 
 تدابیر امنیتی شــدیدی را برای رهبر خود اجرا 

می کنند.
روزنامه دیلی تلگراف دراین بــاره گفت: اون، با 
ویژگی پارانویا یا بدگمانی شدید شناخته می شود 
و دوست ندارد هیچ گونه اطالعات بیولوژیکی از 
خود در سفرهای خارجی برجای بگذارد. حتی او 
توالت شخصی اش را در سفرهای خارجی با خود 
می برد تا هیچ گونه مدرکی که با بررسی و آزمایش 
آن بتوان به وضعیت سالمت او پی برد، از خود بر 
جای نگذارد.دیلی تلگراف در ادامه نوشــت، این 
جنون باعث شــده که او هیچ نمونه ای از دی.ان.

ای خود در سفرها باقی نگذارد و این ویژگی تنها 
مختص او نیســت و پدرش، کیم جونگ ایل نیز 
همواره توالت شخصی اش را همراه خود می برده 

است.

پشت پرده  یک خصومت آشکار

 طرح سوال از رییس جمهور 
 به هیئت رییسه تقدیم شد

نماینــده مــردم تبریز در مجلس شــورای 
اســالمی از ســوال ۸0 نفر از نمایندگان از 
رییس جمهور درباره گرانی در بازار خودرو،  

ارز و سکه خبر داد.
احمد علیرضابیگی  گفت: نمایندگان سوالی 
را از رییس جمهــور درباره گرانــی در بازار 
ارز، ســکه و خودرو تهیه کردنــد.وی افزود:  
این ســوال به امضای ۸0 نفر از نمایندگان 
 ملت رســیده و  بــه هیئت رییســه مجلس

 تقدیم شد.

طرح تشکیل دو وزارتخانه 
جدید در مجلس کلید خورد

هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی طرح 
تشــکیل دو وزارتخانه جدیــد را برای طی 

مراحل قانونی اعالم وصول کرد.
بر این اســاس طرح اصالح موادی از قانون 
آیین دادرسی کیفری، طرح تشکیل وزارت 
آب، انرژی و محیط زیســت و طــرح ادغام 
سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هالل 
احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران از سوی 
هیئت رییسه مجلس اعالم وصول شد.هیئت 
رییســه خانه ملت همچنین سوال ملی رضا 
انصــاری نماینده مــردم داراب از وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری در خصــوص برنامه این 
وزارتخانه برای ساماندهی دانشجویان دوره 
دکتری و نیز اعالم انصراف حسین مقصودی، 
 نماینده مردم ســبزوار از طرح ســوال خود
  از وزیر نیرو در خصــوص خرید کاالی ایران

  در ایــن وزارتخانــه را نیــز اعــالم وصول 
کرد.

یادداشت اعتراضی تهران به 
اربیل در رابطه با تروریست ها

 کنســولگری جمهوری اســالمی ایران در
  اربیل، یادداشــت اعتراضی خــود در رابطه
  بــا ورود تروریســت ها از اقلیم کردســتان

 به ایران را به دولت محلی این اقلیم تحویل 
داد.

در بیانیه کنسولگری جمهوری اسالمی ایران 
در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق آمده 
است که هیئتی از این کنسولگری در دیدار با 
مسئول دفتر روابط خارجی اقلیم کردستان 
عراق به فعالیت های عناصر تروریســتی در 
برخی مناطق مــرزی اعتراض کردند.هیئت 
ایرانــی در این یادداشــت اعتراضــی که به 
مقامات اقلیم کردستان عراق تحویل دادند 
 بر حق نیروهای مسلح ایران در دفاع قانونی

  از خــود و مقابلــه بــا منبــع تهدیــدات 
تاکید کرد.

از ســوی دیگر، ســهام مامند، مسئول دفتر 
روابط خارجی اقلیم کردســتان عراق گفت: 
دولت اقلیم کردستان عراق به دنبال تحکیم 

روابط خود با ایران است.

از سوی سفارت ایران  در روسیه انجام شد؛
راه اندازی ستادهای کنسولی 

سیار در روسیه
 ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در 
روســیه، در اطالعیه ای اعالم کــرد که در 
شــهرهای برگزاری مســابقات تیــم ملی 
فوتبــال ایــران در جــام جهانی روســیه 
ســتادهای کنســولی ســیار بــرای ارائه 
 خدمــات بهتــر بــه هموطنان مــان ایجاد 
کرده است. ســفارت ایران در زمان برگزاری 
مســابقات جام جهانــی  اقدام به تشــکیل 
ســتادهای کنسولی ســیار در شــهرهای 
برگزاری مســابقات تیم ملی کشــورمان و 
همچنیــن اقدامــات فرهنگــی و ایجــاد 
 پایگاه ثابت شــبانه روزی در محل سفارت

کرده است.

حاجیبابایی
رییسکمیسیونتلفیقبرنامهششم:

دبیر کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس، با بیان اینکه تعویق دوماهه بررسی الحاق 
به CFT توســط مجلس هوشــمندانه بود، گفت: 
اروپایی ها تا االن در خصوص آینده برجام تضمین 

عملی نداده اند.
وی اظهــار داشــت: بــه نظر مــن ایــن تصمیم 
 مجلس یــک پیام روشــن بــرای اروپایی ها دارد

 مبنی بر اینکه اگر قرار باشــد تضمین های کافی 
به ایران ارائــه نشــود و برجام فقط بــرای طرف 
مقابل ســود داشــته باشــد، هیچ عقل ســلیمی 
 قبــول نمی کند کــه در چنیــن شــرایطی باقی

 بماند.
جمالی گفت: رییس جمهور آمریکا نشــان داد که 
حتی شرکای اروپایی خود را چقدر تحقیر می کند و 
این رفتارها واقعا در دنیای سیاست بی سابقه است؛ 
این نشــان می دهد که اروپایی ها یــا نمی خواهند 
 و یا نمی تواننــد که با آمریکا مقابله  جدی داشــته

 باشند.

 CFT تعویق ۲ماهه بررسی
هوشمندانه بود

دبیر کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 لشکرکشی سعودی ها
  برای حمله به الحدیده یمن

اقدام کانادا  به زیان آنها خواهد بود

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، 
با اشــاره به اتمام مهلت قانونی دولت برای 
راه اندازی »سامانه حقوق و مزایای مدیران«، 
خواســتار پیگیری این مسئله توسط دولت 
شــد.حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: 
پایان سال ۹۶، آخرین مهلت راه اندازی این 
سامانه بوده؛ اما هنوز راه نیفتاده و حاال دیگر 
واقعا باید راه اندازی شود.وی افزود: بر اساس 
این حکم، حقوق و مزایــای مدیران و تمام 
کســانی که در قانون برنامه ششم از آنها نام 
برده شــده، باید به صورت شفاف در معرض 
دید عموم قرار بگیرد و مردم هم از آن مطلع 
شوند، اما با گذشت سه ماه از انقضای مهلت 
دولت، هنوز این ســامانه ایجاد نشده است.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: هیئت رییسه 
مجلس باید پیگیری کند که چرا تاکنون این 

سامانه راه نیفتاده است.

دولت »سامانه حقوق 
مدیران«را پیگیری کند

محمدجوادظریف
وزیرامورخارجه:

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی با اشاره 
به افزایش لحظه ای قیمت سکه، خودرو و کاالهای 
اساســی اظهار داشــت: متاســفانه ما شاهد هرج 
و مرج در وضعیــت قیمت ها و بازار هســتیم و هر 
کس هر کاری که می خواهد در این بازار آشــفته 
انجام می دهد و متاســفانه هزینــه آن را هم مردم 

باید بپردازند.
پرویز ســروری با بیان اینکه دولت نه تنها بر وضع 
موجود نظارتی ندارد، بلکه دست سوداگران را هم 
باز گذاشته است، افزود: این وضعیت بسیار شکننده 
است و ما شاهد هستیم که در یک روز قیمت یک 
ماشــین تا ۳0 میلیون باال می رود که این امر هیچ 

توجیه اقتصادی ندارد.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اســالمی ادامه 
داد: این وضعیت فقط نشــان می دهد که در پشت 
 پرده این آشــفتگی بازار، اراده سیاسی قرار دارد نه 
اراده اقتصادی تا بتواننــد جامعه را به مرز اعتراض 
برســانند و ناکارآمدی دولت و نظــام را به نمایش 

بگذارند.

 آشفتگی بازار
 ناشی از اراده سیاسی است

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی:

وزیر امور خارجه کشــورمان در واکنش به 
طرح مصوب پارلمان کانادا علیه ایران گفت: 
این سیاســت ها به ضرر کانــادا خواهد بود.

محمدجــواد ظریف اظهار کرد: متاســفانه 
در کانادا تصورات غلط و توهماتی نسبت به 
جمهوری اسالمی ایران وجود داشته و هنوز 
هم دارد.وی افزود: بــه رغم اینکه دولت این 
کشور عوض شــده و دولت جدید با دیدگاه 
دیگری وارد عرصه شده است؛ اما فشارهای 
سیاسی از سوی تندروها ادامه دارد. ظریف 
عنوان کرد: این سیاســت ها درحالی اتخاذ 
می شــود که متحــدان کشــورهای غربی 
اشــتباهات و جنایاتــی را در منطقه انجام 
داده اند ولی همین کشــورها نسبت به این 
جنایات سکوت می کنند. ظریف ادامه داد: 
امیدواریم کشورهای غربی کمتر تحت تاثیر 

این گونه جوسازی ها قرار بگیرند .

 اقدام کانادا 
به زیان آنها خواهد بود

پیشخوان

بین الملل

  به دنبال  تدوین طرح ضد ایرانی در مجلس کانادا بررسی می شود  
انتقاد از برخی نمایندگان 

بی اطالع

دو پینگ جدیــد برای 
خودروسازان گران فروش

اتحاد رسانه ای علیه جنگ 
روانی

اصالحات الزم!

 حمایت ترودو از طرح یک 
نماینده اپوزیسیون حاکی 

از تغییر کامل سیاست دولت 
کانادا در قبال ایران است

تدوین طرح استیضاح تیم اقتصادی دولت از سوی ۵۰ نماینده
نماینده مردم سبزوار در مجلس از تدوین طرح استیضاح تیم اقتصادی دولت از سوی ۵0 تن از نمایندگان 
مجلس خبر داد. وی با تاکید بر اینکه یکی از علل اصلی مشکالت اقتصادی کشور تیم اقتصادی دولت است 
افزود: عامل اصلی این مشکالت در درجه اول تصمیمات، اقدامات رییس جمهور و تیم اقتصادی وی است 
که با تصمیمات خود هر روز کشور را با تالطم جدیدی مواجه می کنند. وی با تاکید بر اینکه رییس جمهور 
با این تیم فرسوده مانند آقایان ربیعی ، حجتی و کرباسیان نمی تواند این مشکالت را حل کند، اظهار داشت: 
الزم است آقای روحانی اقداماتی انجام دهد تا اعتماد مردم و مجلس را جذب کند.مقصودی تصریح کرد: در 
صورتی که آقای رییس جمهور تیم اقتصادی خود را بازسازی نکند ۵0 تن از نمایندگان استیضاح برخی از 
وزرا را با اولویت آقای ربیعی تدوین  و به هیئت رییسه تقدیم می کنیم. طی نامه ای به مقام معظم رهبری 

پیام مردم را به عنوان وکالی ملت به  ایشان خواهیم رساند.

جزئیات تحریم زندان اوین
عالءالدین بروجردی دربــاره فرمان تحریمی جدید آمریــکا علیه ایران مبنی بر تحریــم زندان اوین گفت: 
موضوعات تحریمی بر این پایه استوار است که یک کشور یا فرد درگیر محدودیت هایی شود به این معنی که 

روند کار کلی به واسطه محدودیت های ارتباطی، دچار مشکل شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شــورای اســالمی در ادامه این مطلــب افزود: با توجه بــه این که زندان 
اوین یک محل بــدون مراودات خارجــی و مرکزی مســتقل از این دســت از مباحث اســت، تحریم این 
مرکز بیشــتر اثــر روانــی داشــته و کارکــردی سیاســی دارد.وی خاطر نشــان کــرد : تحریــم زندان 
اوین موضوعی خنده دار اســت چون مشــخص نیســت واشــنگتن با تحریم زندان اوین یا تشــکلی مثل 
 انصارحزب ا... که نه مراودات مالی با غرب دارد نه در این کشــورها دارایی دارد دقیقــا چه هدفی را تعقیب

 می کند.

چهره ها
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چهشرکتهاییپسازتحریمدرایرانمیمانند؟
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

رسانه ها و فرهنگ سازی  مالیاتی
  رسانه ها، بخش عمده ای از فضای ارتباطی افراد 

را تشکیل می دهند.
 با شخصی وسفارشــی شدن رســانه ها، روز به 
روز حضور آنها در زندگی مخاطبان شــان بیشتر 
می شود. در حال حاضر شــبکه های اجتماعی و 
پیام رسان های اینترنتی تا عمیق ترین و خصوصی 

ترین الیه های زندگی افراد پیش رفته اند. 
بسیاری از کاربران روز خود را با خواندن مطالب 
این رسانه  ها شــروع می کنند و قبل از خواب نیز 
به مطالعه آنها می پردازند که این موضوع، بیانگر 

قدرت نفوذ رسانه ها در زندگی افراد است. 
رســانه ها با فرهنگ چه کار می کنند؟رسانه ها 
از یک طــرف انعکاس دهنده زندگــی روزمره و 
در ارتباط با فرهنگ عمومی هســتند و از طرف 
دیگر محملی محسوب می شــوند که پیام ها را 
می  رســانند وبه خلق معانــی فرهنگی مبادرت 

می  ورزند.
فرهنگ، چارچوب یا زمینه ای است که در آن شیوه 
گویش، پوشش مردم، شیوه تهیه و مصرف، شیوه 
تقسیم زمان و فضا، شــیوه گسترش و اجتماعی 
کردن ارزش ها وشــیوه زندگی روزمره شــکل 

می گیرد. 
حال اگر بخواهیم بــرای درک بهتر فرهنگ، آن 
را الیه بندی و مقوله بندی کنیم، به شــش الیه 
مرتبط با هم می رســیم که عبارتنــد از : باورها، 
ارزش ها،هنجارها،نمادها واســطوره ها، آیین و 

آداب ورسوم و فناوری ها و مهارت ونوآوری ها.
سه الیه نخســت هسته وســه الیه دیگر پوسته 

فرهنگ هستند.
رسانه ها در مقوله فرهنگ سازی عمدتا می توانند 
روی الیه های بیرونی فرهنگ تاثیــر بگذارند و 
اثرگذاری روی الیه های درونی تر فرهنگ دشوارتر 
و مستلزم تعامل وهمکاری ساختارها ونهادهایی 

فراتر از رسانه هاست.
اگــر مالیــات را موضوعی برای فرهنگ ســازی 
 در نظــر بگیریــم نیــز بــه ایــن شــکل 

است. 

بازار

جلیقه نجات

از سوی صندوق رفاه؛
وام ودیعه مسکن دانشجویان 

افزایش یافت
وام ودیعــه مســکن متاهلــی و کمــک رهن 
دانشجویان دانشگاه های سراسری در سال جاری 
افزایش یافت. سال گذشــته ۴۶ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان وام ودیعه مسکن متاهلی و کمک 
رهن به دانشگاه ها پرداخت شده بود که امسال 
به  ۵۹ میلیــارد  و۲۰۰ میلیــون تومان افزایش 
یافت. درگذشته به هر دانشجوی متاهل در تهران 
هفت و نیم میلیون تومان به پنج کالنشهر مشهد، 
شیراز، اصفهان، تبریز و کرج، شش میلیون تومان 
و به سایر شــهرها چهار و نیم میلیون تومان وام 
مســکن ارائه می شــد. همچنین وام مسکن در 
کالن شهرها به دوازده میلیون تومان و در سایر 

شهرها به ۹ میلیون تومان افزایش یافت.

بانک مرکزی اعالم کرد:
رشد اقتصادی کشور در سال 

۱3۹۶ به 3/7 درصد رسید
براســاس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت 
سال ۱3۹۰ در ســال ۱3۹۶ به عدد 3/7 درصد 
رسید. بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره 
حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص 
داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت 
ســال ۱3۹۰ در ســال ۱3۹۶ به ۶۹۴۰.۸ هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال 

۱3۹۵ به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است.

اوبر بانک اتریش هم مراودات 
خود را با ایران خاتمه می دهد

اوبربانک اتریش اعالم کرد، ایــن بانک به دلیل 
افزایش ریســک فعالیت شرکت های اروپایی در 
سایه تحریم های احتمالی دولت آمریکا، از ایران 

خارج می شود.
اوبربانک در ماه ســپتامبر قــراردادی با ایران به 
امضا رسانده بود که این بانک را قادر می ساخت 
سرمایه گذاری های جدید را در این کشور تامین 

مالی کند.
 اوبربانک یکی از نخستین بانک های اروپایی بود 
که بعد از انعقاد توافق برجــام و لغو تحریم های 

ایران وارد همکاری با ایران شده بود.
اوبربانک پیش از این در اقدامی احتیاطی، تامین 
مالی پروژه های مربوط به ایران را به حالت تعلیق 

درآورده بود.
 اکنون این بانک اروپایــی می گوید: معامالت و 
اعتبارات اسنادی مربوط به ایران منحصرا برای 
قراردادهایی امکان پذیر خواهــد بود که قبل از 

هشتم می منعقد شده باشند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،433،000
تومان

1،233،000 نیم سکه
تومان

703،000ربع سکه
تومان

401،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

210،770
تومان

      قیمت سکه و طال

AMIRIAN جليقه نجات

 82,000
تومان

جليقه شنا فيرو مدل 1755

 60,000
تومان

جليقه نجات اینتکس 
Pool School 2 مدل

 18,800
تومان

پس از خروج آمریکا از »برجام« و تهدید شرکت های 
خارجی فعال در بازار ایران توسط این کشور، بسیاری 
از  بزرگ ترین شــرکت های فعال و ســرمایه گذار در 
ایران عطای ســرمایه گذاری در ایــران را به لقای آن 
بخشیدند و اعالم کردند از ایران خواهند رفت. هرچند 
این شرکت ها شش ماه فرصت داشتند، برای رفتن یا 
ماندن در ایران تصمیم بگیرند، اما برخی از آنها عجوالنه 
اعالم کردند به علت مراودات حســاس با شرکت های 
آمریکایی از ایران خواهند رفت. در میان شرکت هایی 
که از  ایران می روند نام برخی از مهم ترین شرکت های 
دنیا به چشم می خورد، اما هستند شرکت هایی که در 
ایران می مانند یا حداقل هنوز درمورد رفتن صحبتی 
نکرده اند. این گزارش به بررسی این شرکت ها در بازار 

ایران می پردازد.
شرکت های چینی فعال در حوزه نفتی

این شرکت نفتی چین، قبال وارد قرارداد توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی ایران شده و قصد دارد سهم شرکت 
توتال فرانسه از این پروژه را خریداری کند. عالوه بر این 
شــرکت، هندی ها نیز هنوز صحبتی مبنی بر خروج 
از ایران نکرده اند. »بهــارات پترولیوم« یکی از همین 
شــرکت های هندی فعال در ایران است. این شرکت 
مطمئن نیست که در ماه نوامبر یعنی زمان آغاز اجرای 
تحریم های جدید، خرید نفت از ایران را متوقف خواهد 
کرد یا نه. فعال این شــرکت هندی در حال استفاده از 
مزیت قراردادهای خوبی است که برای خرید نفت با 

ایران منعقد کرده است.
شرکت های فعال در راه آهن و ریل ایران

طرح های ریلــی و راه آهن، یکــی از پرطرفدارترین 
پروژه ها در میان شــرکت های خارجی فعال در ایران 
اســت. چندی پیش شــرکت راه آهن اعالم کرد که 
برای برقی کردن خطوط مســیر ریلی تهران- تبریز، 
تهران - همدان - سنندج ، مذاکراتی با شرکت هایی 
از ایتالیا، اسپانیا، روسیه، اتریش و چین داشته و همه 
آنها برای  اجرای این طرح ها اعالم آمادگی کرده اند؛ 
حتی  یک شرکت اسپانیایی از طرح های ایران بازدید 
داشته است. هر چند شرکت های اروپایی نیز به حضور 
در این پروژه ها عالقه مند هستند، اما هنوز تصمیمی در 
این رابطه به شورت رسمی اعالم نشده است. عالوه بر 
اروپایی ها، چینی ها نیز از جمله شرکت های خارجی 
هســتند که عالقه مند به طرح های ریلــی در ایران 

محسوب می شوند. شرکت مهندسی راه آهن چین به 
همراه شرکت »فرووی دلو استاتوی« ایتالیا قراردادی 
را برای ساخت یک خط ریلی پرسرعت در ایران به امضا 
رسانده است. این شرکت ایتالیایی به دلیل عدم امکان 
تامین مالی پروژه از ایران خارج خواهد شد، اما شرکت 
چینی هنوز نگفته که قصد تغییر دادن برنامه فعالیت 
خود را  در ایران دارد. شرکت ماشین های ریلی »سی 
آر آر سی« چانگ چون در فوریه ۲۰۱7 قراردادی برای 
تحویل ۱۰۰ واگن مترو به مشهد امضا کرده است. این 
شــرکت هنوز نگفته که برنامه ای برای خروج از بازار 

ایران دارد.
 ابهام درباقی ماندن»رنو« و»فولکس«در ایران

دو شــرکت رنو و فولکس، اعالمی مبنــی بر خروج از 
ایران ندشــته اند، اما ماندن این شــرکت ها در ایران 
نیز  مبهم است. شرکت خودروســازی »رنو« در سال 
۲۰۱7 قراردادهای چندین میلیون دالری با شرکت 
های ایرانی به امضا رســانده و قصد دارد یک کارخانه 
جدید در ایران احداث کند و میزان تولید این شرکت 
در ایران را به 3۵۰ هزار دستگاه در سال برساند. رنو در 

ایران ساالنه ۵۰ میلیون دالر سود کسب می کند که ۱ 
درصد از درآمد کلی رنو است. این شرکت اگر چه در ماه 
اکتبر اعالم کرد در صورت بازگشت تحریم های آمریکا 
از ایران خارج نخواهد شــد، اما معلوم نیست با وجود 
داشتِن مراودات گســترده این شرکت با شرکت های 
آمریکایی، بتواند در برابر جرایم ناشی از همکاری با ایران 
ایستادگی کند یا نه! شرکت رنو هم اکنون در همکاری 
با دو شرکت خودروسازی ژاپنی اســت. رنو به همراه 
»نیسان« و »میتسوبیشــی« اتحاد جدیدی را شکل 
داده اند. با وجود اینکه رنو مستقیم در بازار آمریکا حضور 
ندارد، اما نیسان و میتسوبیشی حضوری گسترده  در 
بازار آمریکا دارند و بسیاری از محصوالت رنو از موتور 
و گیربکس نیسان استفاده می کند؛ درسوی مقابل هم 
بسیاری از خودروهای نیسان ومیتسوبیشی از قطعات 

پلت فرم رنو بهره می برند.
غول ایرباس در ایران می ماند؛ تحویل با تاخیر

شــرکت فرانســوی »ایربــاس« برخــالف رقیــب 
آمریکایــی اش »بوئینــگ«، قبل از اعــالم تصمیم 
»دونالدترامپ« مبنی برخروج از برجام، تحویل دادِن 

هواپیما به ایران را شــروع کرده بود. ایرباس موضعی 
درمورد آینده حضور خــود در بازار ایران اتخاذ نکرده، 
هرچند »اســتیون منوچین« وزیر خزانه داری آمریکا 
گفته است: مجوز فروش هواپیماهای ایرباس به ایران 
لغو خواهد شــد. برخالف این اظهارنظر،مدیر فروش 
شرکت هواپیماسازی ایرباس اعالم کرده است، تحویل 
هواپیماهای ایرباس که در قراردادهای»پسابرجامی« 
با ایران منعقدشده بود، انجام می شود اما ممکن است 

تحویل آن با تاخیر باشد.
»جان لیهای« مدیر ارشد فروش شرکت هواپیماسازی 
ایرباس در این باره گفته است: شــرکت ایرباس باید 
دقت ویژه ای بــه فاینانس قراردادها با ایران داشــته 
باشــد که مشــکلی برای طرفین قرارداد پیش نیاید 
و ایران هم موظــف خواهد بــود پرداخت های پیش 
ســفارش مقررشــده در قرارداد را بپردازد. به گفته 
کارشناسان حدود ۱۰ درصد از قطعات مورد استفاده 
در هواپیماهای ایرباس ساخت شرکت های آمریکایی 
اســت و همکاری با ایران می تواند تامین این منابع را 

برای ایرباس با مشکالتی مواجه سازد. 

معاون فنی وزیربنایی راه آهن گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان،۵۰۰ تن از قرارداد ۴۰هزار تنی تولید ریل ملی را به 
شرکت راه آهن تحویل داد. »مازیار یزدانی« افزود: هم اکنون ما در حال حمل این ریل ها، به وسیله واگن های باری 
از ذوب آهن اصفهان به انبار شرکت راه آهن در تهران هستیم و در نخستین پروژه ای که نیازمند ریل باشیم از آنها 
استفاده خواهیم کرد. به گفته یزدانی، ارزش این قرارداد که سال ۹۵ منعقد شده ۲۵ میلیون یورو بوده که اکنون  
ارزش این قرارداد به معادل ریالی تبدیل شده اســت. وی توضیح داد: در این مرحله ریل ها را تحویل می گیریم و 
از آنها استفاده می کنیم. با توجه به اینکه این ریل ها، نخستین تجربه ذوب آهن در زمینه تولید ریل تضمین شده 

است، یک دوره تست میدانی مدت دار هم انجام خواهد شد.

محصوالت ریلی 
تولیدی در ذوب آهن 

تحویل راه آهن شد

خبر
   

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان، به سازمان های صمت، جهاد کشاورزی 
و میراث فرهنگی دســتور داد طرح های ابالغیه در زمینه اشــتغالزایی را در مدت معیــن اجرایی کنند. 
»محمدعلی شجاعی«  استان اصفهان  را در توزیع اعتبارات دچار اشکال دانست و گفت: چاره کار در بومی 
سازی الگوهای ابالغی مرکز است. وی در جریان طرح های اشتغالزایی، بانک ها را نیز موظف کرد تا در فرصت 
مقرر، طرح های موجود را تعیین تکلیف کنند و تعیین اولویت های اســتان را منوط به دستور استانداری 
دانست.  وی  ادامه داد: طرح های کالن، کیفی و مهم در اولویت هستند و باید طرح هایی مدنظر قرار بگیرند 
که آثار و خروجی آنها برای شهرستان ها هویداست.وی چالش اصلی اشتغال روستاییان را مهاجرت به شهرها 
دانست و گفت: باید برای ماندگاری روستاییان در محل سکونت شــان برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد، 
به عنوان مثال جهاد کشاورزی و امور عشــایری با همکاری فرمانداری شهرستان های عشایری، تدابیری 
بیندیشند تا وام ها با شرایط عشایر همخوانی داشته باشد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به 
حدود ۱۰۰ طرح در دفتر جذب سرمایه گذاری در استانداری اصفهان گفت: این طرح ها با پیشنهاد فرمانداران 
و دستگاه های اجرایی و بر اساس طرح آمایش سرزمین استان و اسناد باالدستی ارائه شده و همگی قطعی 
شده و مجوز گرفته اند. وی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواست با همکاری شرکت های دانش 
بنیان و سازمان فنی وحرفه ای در مورد توانمندسازی و آموزش متقاضیان، تصمیماتی را اتخاذ کند. معاون 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با اشاره به طرح جامع اشتغال پایدار برای کشاورزان آسیب دیده 
از کم آبی اظهار کرد: در سطح استان ۶7 رشــته در قالب هفت هزار و ۸۴۵ طرح با جمع سرمایه گذاری ۲ 
هزارو 7۲۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در این طرح برای بیش از ۶۰ هزار نفر در طول سه سال 

اشتغال ایجاد می شود.

 دستور معاون اقتصادی استاندار به 3 ارگان 
در اجرای  طرح های اشتغال

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان خبر داد:
پیش بینی ایجاد 74 هزار شغل در استان

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با پروژه های تعریف شده پیش بینی شده است 
که امسال 7۴ هزار شغل در استان اصفهان ایجاد شود. »حمیدرضا طباطبایی« در آیین تودیع و معارفه 
فرماندار شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: به دلیل هجمه هایی که از طرِف دشمنان نظام نسبت به کشور 
انجام می شود هر روز شاهد یاوه گویی هایی هستیم، اما آنچه اکنون اهمیت دارد این است که به  توطئه 
جدید آمریکا که به زانو درآوردن کشور است، توجه کنیم. طباطبایی افزود: »تشریفات و مقدمات برای 
سرمایه گذاری و اشتغال مخصوصا در استان اصفهان، سبب می شود بسیاری از این کار پشیمان شوند. 
با پروژه های تعریف شده پیش بینی شده است که امسال 7۴ هزار شغل در استان ایجاد شود. در شرایط 

فعلی مقررات و تشریفات دست و پاگیر را کنار بگذارید و امور مردم را تسریع کنید«.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی:
فضای سرمایه گذاری در استان اصفهان مناسب نیست

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اســالمی گفت: سرمایه گذاران وقتی به استان اصفهان 
می آیند، برای سرمایه گذاری با چالش های بسیار زیادی مواجه می شوند. »علی بختیار« اظهار کرد: در استان 
شرایط  کسب و کار برای سرمایه گذاری نسبت به سایر استان مناسب نیست، پس باید در استان فرآیندهای 

دست و پاگیر را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: بزرگ ترین دغدغه، اشــتغال اســت و راهی جز ســرمایه گذاری برای آن وجود ندارد. امسال 
در کشــور شــرایط خوبی را از نظر منابع برای ایجاد اشــتغال و تولید داریم و باید برنامه ریزی دقیقی را در 
 این جهت انجام دهیم.  فضای کســب و کار در داخل کشور، استان و شهرســتان برای اشتغال جوانان باید 

مناسب باشد.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان به نشــانی اصفهان میدان الله کدپســتی ۹7۵۴3-۸۱۹۸۹ با شماره تماس 
3-3۵۶۰۲۴۲۱ در نظر دارد پروژه  »انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به آزمایشگاه های ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان طبق اسناد مناقصه«  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله  ای از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به شرکت واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد 
مناقصه و بازدید از محل های اجرای پروژه ها و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشــنهادی شرکت را جهت اجرای پروژه مندرج در 
اسناد مناقصه، اعالم نماید. الزم به ذکر می باشد تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات هزینه ای سال های ۹7 و۹۸ می باشد و کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ ۱3۹7/۰3/۲۴ می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ ۱3۹7/۰۴/۰۴
مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۱3۹7/۰۴/۱۶

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز یکشنبه تاریخ ۱3۹7/۰۴/۱7
تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ ۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ) یکصد و چهل و هشت میلیون ریال ( است که به یکی 

از صورت های زیر می باشد: 
الف. ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار ۲ )دو( ماه.

ب. واریز وجه نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جاری سیبا ۲۱7۰۶۰۰۲۰۸۰۰7 نزد بانک ملی شعبه 
اصفهان به نام اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان. 

» انجامامورخدماتیوپشتیبانیمربوطبهآزمایشگاههایساختمان
مرکزپایشادارهکلحفاظتمحیطزیستاستاناصفهان«

مرضیه محب رسول

چهشرکتهاییپسازتحریمدرایرانمیمانند؟

م الف: 188697

نوبت دوم
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کارگردان تئاتر اصفهانی:
خالقیت در تئاتر ایران و 

اصفهان کمتر دیده می شود
 برنده جایزه بهترین اثر از نگاه تماشاگران لهستان 
گفت: تئاتر ایران نیازمند به روز بودن است و این 
به روز بودن مطالعه عمیقی می طلبد؛ زیرا امروزه 
تئاتری های ما بیشتر به سمت شبیه سازی رفته اند 
و خالقیت در تئاترهای ایران و اصفهان کمتر دیده 
می شــود. »امید نیاز« در خصوص تئاتر 1+1 که 
در لهستان جایزه ویژه تماشاگران را کسب کرده 
است، اظهار کرد: تئاتر 1+1 در سال 91 تولید شده 
این کار در کشورهای مختلفی به روی صحنه رفته 
و در ایران نیز در شــهرهای تهران، اصفهان، یزد، 

شیراز، بندرعباس اجرا شده است.
وی افزود: این تئاتر کامال ســاده و بدون دیالوگ 
است، به همین دلیل شانس به روی صحنه بردن 

این نمایش مختلف وجود داشته و دارد. 
این کارگردان تئاتر ادامــه داد: تئاتر 1+1 دیپلم 
افتخار و جایزه بهترین اثر از نگاه تماشاگران را در 
سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر شهر لومزا 
در لهستان به دست آورد و در ادامه فستیوال های 
بین المللی قرار اســت در فســتیوالی در کشور 
سوئیس، صربستان، کرواســی و سپس در پاییز 
نیز قرار است در شــهر لندن به روی صحنه برود. 

این تئاتر پس از آن راهی قاره آفریقا خواهد شد. 
نیاز اظهار کرد: در دکور ایــن اثر فقط دو چمدان 
وجود دارد که این اتفاق کار را برای ســفر رفتن 
ما آسان تر کرده، اما هنگام اجرا و چیدمان دکور 
نیازمند تمرکز و حساســیت باالیی است. وی با 
مقایســه وضعیت تئاتر ایران و تئاتــر بین الملل 
گفت: تئاتر ایران از نظر بازیگــری، کارگردانی و 
نمایش نامه نویســی برای رســیدن به تئاتر بین 
المللی هنوز راه زیــادی دارد. کارگــردان تئاتر 
1+1 و برنده جایزه بهترین اثر از نگاه تماشاگران 
در لهســتان، ادامه داد: راه زیادی تا رســیدن به 
ســطح اول بین المللی برای تئاتر کشــور وجود 
دارد؛ اما هنرمندان ایران و اصفهان چیزی کمتر از 
هنرمندان دنیا ندارند، ولی به لحاظ تکنیک و فهم 
تاکتیک و استاندارهای الزم برای کار بین المللی 

راه زیادی در پیش داریم.

خبر

اینستاگردی

متولی حوزه فرهنگ در کشور روشن نیست

پیشنهاد سردبیر:

تئاتر

 حضورم در سریال 
»سلمان فارسی« قطعی است

»محمود اردالن« بازیگــر و طراح صحنه های 
اکشــن و جنگی ســینما و تلویزیــون درباره 
همکاری دوباره خود با »داوود میرباقری« افزود: 
عالوه بر پروژه ســینمایی شــورجه در سریال 
»سلمان فارسی« به کارگردانی داوودمیرباقری 
نیز حضــور خواهم داشــت. در حــال حاضر 
بازیگران آن مجموعه انتخاب نشده اند و هنوز 
مراحل اولیه پیش تولید پشت سر گذاشته می 
شود. بازیگر سریال »شاهگوش« درباره طراحی 
صحنه های جنگی در ســریال سلمان فارسی 
افزود: ما هشت سال درگیر ساخت مختارنامه 
بودیم و آن مجموعه تجربه گرانبهایی بود؛ حال 
برای سلمان فارسی بدون شک تجربه هایمان 
باالتر رفته و این ســریال از لحاظ اکشن بسیار 

پیشرفته تر خواهد بود.

»مهــدی ســلطانی« با انتشــار عکســی در 
صفحه اش نوشت: ســپاس از این همه لطف و 
مهربانی شــما؛ مواظب خودتان باشید. تصویر 
زیر، سلطانی را در نقش »هاشم دماوندی« در 
مجموعه شهرزاد نشــان می دهد که به تازگی 
فصل ســوم آن به پایان رسید و پرونده سریال 

پرستاره »حسن فتحی« بسته شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان اصفهان گفت: متولی حوزه فرهنگ در 
کشور روشن نیست و این یکی از آسیب های 
موجــود در جامعــه اســت. در حــوزه 

سیاست گذاری باید فرهنگ متمرکز باشد.
حجت االســالم »محمدعلی انصاری« در دیدار با 

فرماندار شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: 
حوزه فرهنگی در کشــور یک حوزه مهم و ضروری 
اســت که به همان میزان هم نیاز به کمک دارد و از 
اصلی ترین نیازهای جامعه بــوده که با کم توجهی 

همراه است.
وی با اشــاره به اینکه فرهنگ از اقتصاد نیز مهم تر 
است و اگر فرهنگ یک جامعه درست شد، اقتصاد و 

دیگر مسائل آن نیز حل می شود، افزود:
اســتان اصفهان در همــه حوزه هــای فرهنگی از 
اســتان های پرافتخار کشــور بوده است که کسی 
نمی تواند منکر آن شود و نیاز به توجه بیشتر دارد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
با بیان اینکه متولی حوزه فرهنگ در کشور روشن 
نیست و این یکی از آســیب های موجود در جامعه 

است، تصریح کرد: 
در حوزه سیاست گذاری باید فرهنگ متمرکز باشد 
و در اجرا هرچه متولی و کننده کار بیشــتر شــود 
بهتر است، اما بین سیاســت گذار و مجری فرهنگ 

اختالفاتی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســالمی متکلــف حوزه 
فرهنگ اســت و مساجد، 
حوزه های علمیه و... کار 
فرهنگی انجام می دهند، 
اضافه کرد: فعالیت در این 
اوضاع، ســخت و پیچیده 

اما شیرین است. 
شــهر اصفهان در حــوزه هنری ظرفیــت باالیی 
دارد و شــاید باعث شــده توجه به این شهر، دیگر 
شهرستان ها را تحت الشعاع قرار دهد؛ 23 شهرستان 

در اســتان اصفهان است 
شهرســتان  هــر  و 
ظرفیت هــای مخصوص 

به خود را دارد.
انصاری با اشــاره به اینکه 
در شهرستان خمینی شهر 
تعصبات مذهبی خاصی 
وجود دارد و باعث شده خمینی شهر به نام حسینیه 

ایران شهرت یابد، اذعان کرد: 
تنــوع فرهنگ ها، قومیت هــا و ســلیقه ها در این 

شهرستان وجود داشــته و به نوعی مهاجرپذیری 
باالیی را نیز دارد و این یک فرصت اســت که اگر به 
آن توجهی نشود، به یک آســیب تبدیل می شود. 
یکی از زمینه های جرم سازی در یک محیط، تنوع 
فرهنگ هاست اما اگر به آن توجه شود یک ظرفیت 

باالیی را برای آن محیط دارد.
وی ادامه داد: در سال های اخیر بنا بر این است که 
دســتگاه های دولتی، خود را متصدی اجرایی امور 
ندانند و از بخش خصوصی استفاده الزم را با کمترین 
مشکل و آسیب ببرند. گاهی مردم و ناظران به اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی همچون دیگر ادارات به 
دید مجری و اجراکننده کار نگاه می کنند در حالی 
که سیاست در کار چنین نیست و باید از نهادهای 

مردمی و بخش های خصوصی استفاده شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
بیان اینکه حوزه فرهنگی از حوز ه های پرخرج شده 
است و دست اندرکاران در این حوزه باید به راه های 

کم خرج و پربهره بیندیشند، ابراز کرد:
 اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان متصدی 
حوزه نشــر، ادبیات، کتــاب و کتاب فروشــی ها، 
رســانه و مطبوعــات، ســینما و تئاتر، قــرآن و 
مســاجد و... پرخرج بوده و هنر این اســت که در 
شــرایط ســخت و نبود اعتبــارات نیــز بهترین 
تولیدات را داشــته باشــیم کــه بایــد جایگزین 
 ایــن کمبــود را از بخــش خصوصــی اســتفاده

 کنیم.

متولی حوزه فرهنگ در کشور روشن نیست

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
عدم وجود بنگاه های صادراتی در کشــور، فرار مغزها و مهارت ها، 
به کارگیری اتباع بیگانه در حوزه تولید و تولید بدون هدف از جمله 

عارضه هایی است که گریبان گیر حوزه صنایع دستی شده است.
»جعفر جعفرصالحی« اظهار داشت: اصفهان مهد صنایع دستی، 
شهر فرهنگ و هنر است و در دنیای پر تالطم امروز که همه به دنبال 
آرامش هستند، هنرمندان از طریق هنر خود آرامش را به جامعه 

منتقل می کنند.

وی با بیــان اینکه در ســال گذشــته اتفاقات خاصــی در حوزه 
صنایع دستی رخ داده است، افزود:در حوزه جمع آوری مصنوعات 
قاچاق زحمات زیادی انجام شــده و امروز به جرات می توان گفت 
98 درصد از میدان امام اصفهان از مصنوعات قاچاق پاکســازی 
شده است. معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با بیان اینکه رتبه بندی فروشگاه ها و اعطای نشان اعتماد 
به فروشندگان از سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: سامانه 
انتقادات و پیشنهادات در حوزه صنایع دستی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه الزمه اعتمادسازی در حوزه صنایع دستی توجه 
به استانداردهاست، گفت: امروز 140 رشته صنایع دستی از 300 

رشته از استاندارد تولدی برخوردار هستند.
وی با اشــاره به چالش های حوزه صنایع دســتی بیان کرد: عدم 
وجود بنگاه های صادراتی در کشــور، آغاز راه بی اعتمادی به بازار 
صنایع دستی، فرار مغزها و مهارت ها، به کارگیری اتباع بیگانه در 
حوزه تولید صنایع دستی و تولید بدون هدف از جمله عارضه هایی 

است که گریبان گیر حوزه صنایع دستی شده است.

فرار مهارت ها و تولید بدون هدف، مشکل اساسی بازار صنایع دستی اصفهان است

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:  

در سال های اخیر بنا بر این است 
که دستگاه های دولتی،خود را 
متصدی اجرایی امور ندانند و از 
بخش خصوصی استفاده  ببرند

مفاد آراء
3/580 شماره صادره:1397/31/498400- تاريخ ثبت:1397/3/20آگهي مفاد آراء قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

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

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000146-1397/3/17- آقاي جمشيد حاجی محمدی 
دهاقانی فرزند كريم ششدانگ يكباب دامداری با انباری وتاسيسات وساختمان های موجود 
درآن به مساحت 2337/57متر مربع  در اراضی كژدمه دهاقان پالكهای 3و4و7فرعی از 

148 اصلی. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/03/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/11    

م الف: 97/86 زهرا يعقوبی رئيس ثبت اسناد و امالك دهاقان
مفاد آراء

3/581 شماره صادره:1397/31/498441- تاريخ ثبت:1397/3/20آگهي مفاد آراء قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

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

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000145-1397/3/13- آقاي محمود دايی دهاقانی 
فرزند مرتضی ششدانگ يكباب خانه به مساحت130.59متر مربع  مجزی شده از پالك 

546 فرعی از 125اصلی واقع در اراضی ارباب دهاقان         
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/03/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/11    

م الف: 97/85 زهرا يعقوبی رئيس ثبت اسناد و امالك دهاقان
فقدان سند مالکیت

3/589 شماره: 97/2027008821 - 97/3/22 چون خانم محترم بيگم رجائی باغسرخی 
فرزند اسماعيل  نسبت به  ششدانگ با تســليم 2 برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا 
شهود رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 255 اصفهان رسيده مدعی است كه سند مالكيت 
تمامت ششدانگ پالك 15190/11854 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
152125 كه در صفحه 519 دفتر 166 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و سند صادر و تسليم 
گرديده و طبق گواهی دفتر امالك معامله ديگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به 
علت سرقت سند مالكيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده 
است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر 
كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 6994 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان  )216 كلمه، 

2 كادر(

فقدان سند مالکیت
3/555 شماره: 139721702027008991 - 97/3/23  نظر به اينكه عبدالخالق اميری 
فرزند حسينعلی با تسليم دو برگ استشهاد شهود شماره 3649 مورخ 97/3/22 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 308 اصفهان، مدعی مفقود شــدن يك جلد سند مالكيت مربوط به 
ششدانگ پالك 15201/2547 تحت شماره چاپی 754885 به شماره ثبت 74652 مورد 
ثبت در صفحه 400 دفتر 445 امالك جنوب بخش 5 ثبــت اصفهان كه به موجب رای 
شــماره 979 مورخ 79/4/15 هيات دوم ثبت منجر به صدور سند بنام عبدالخالق اميری 
فرزند حسينعلی گرديده شده و سند مالكيت مرقوم در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای 
صدور سند مالكيت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين 
اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 7174 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  )220 

كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/586 شماره ابالغنامه: 9710103734100630 شماره پرونده: 9609983734100591 
شماره بايگانی شعبه: 960608 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
فرهاد آگهی فرزند روح ا... خواهان اداره منابع طبيعی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای 
فرهاد آگهی به خواسته خلع يد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609983734100591 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز ثبت و 
وقت رسيدگی مورخ 1397/05/10 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 60 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )149 

كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

3/557  آقای احمد كبيری طرقی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به كالسه  
108/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
معصومه خانم شريفيان طرقی به شناسنامه 2879 در تاريخ 1387/2/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسينعلی كبيری 
طرقی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2820 پسر متوفيه 2- ماشاء اله كبيری طرقی فرزند 
محمدآقا به شماره شناسنامه 145 پسر متوفيه 3- احمد كبيری طرقی فرزند محمدآقا به 
شماره شناسنامه 2 پسر متوفيه 4- فاطمه كبيری طرقی فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 
36 دختر متوفيه 5- زهرا كبيری طرقی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2 دختر متوفيه 
و به جز نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 133 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره يك( )180 كلمه، 2 كادر(
اخطاریه افراز

3/558  شماره: 497944-97/3/20  نظر به اينكه خانم سميرا سلمانيان فرزند محمد به 
وكالت از آقای علی سلمانيان تهرانی مالك يكدانگ مشاع از ششدانگ پالك 1/6308 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان با ارائه دو فقره فرم درخواست افراز به اين اداره طبق قانون 
افراز و فروش امالك مشــاعی مصوب 1357 تقاضای افراز سهم مالكانه خود را نموده و 
طی مرقومه وارده به شماره 962004101452506-97/2/31 اظهار داشته كه از آدرس 
تعدادی از خواندگان به نامهای خانمها ربابه و جواهــر مظاهری و آقای محمد مظاهری 
ورثه خاتون جان مظاهری طبق استشــهاديه محلی ارائه شــده در مورخ 1377/2/13 و 
موجود در پرونده اطالعی نداشته و شهرداری تيران نيز به موجب نامه شماره 55/12362-

96/11/18 افراز ملك مورد تقاضا را به دليل مغايرت با ضوابط شهرسازی مقدور ندانسته لذا 
نسبت به صدور قرار رد افراز شماره 962004101452506 مورخ 97/3/17 اقدام گرديده 
است لذا مراتب بنا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی و ماده 18 آئين نامه اجرای 
مفاد اسناد رســمی الزم االجرا يكبار در روزنامه كثيراالنتشار منتشر، چنانچه شخصی به 

قرار صادره اين اداره معترض بوده می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار به مرجع 
قضايی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اين اداره تسليم نمايد و در صورت عدم اعتراض 
قرار صادره قطعی می باشد. م الف: 139 سيد محمد حسن مصطفوی كفيل ثبت اسناد 

و امالك تيران و كرون )221 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

3/590 نظر به اينكه سند مالكيت ششــدانگ يكبابخانه پالك ثبتی شماره 180 فرعی 
واقع در هندوآباد 3 اصلی دهستان ســفلی اردستان بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 20442 
در صفحه 517 دفتر 267 امالك به نام حسين خبازيان زاده صادر و تسليم گرديده است، 
نامبرده با ارائه درخواست كتبی به شــماره وارده: 970320541683174-97/3/10 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضاء شــهود آن ذيل شماره: 97/3/10-37636 
به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسيده است مدعی اســت كه سند مالكيت آن به علت 
جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالكيت ملك فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:83 عصاری 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان  )215 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

3/561 شماره دادنامه: 511-96/11/12 شماره بايگانی: 96/162 مرجع رسيدگی: شعبه 
اول شورای حل اختالف، خواهان: ابوالفضل فدوی به نشانی اردستان خ امام كوچه ثبت 
احوال طبقه فوقانی مشاور امالك امين، خوانده: غالمرضا پويايی مجهول المكان، خواسته: 
الزام به انتقال سند،  به موجب رای شــماره 511 مورخ 96/11/12 شعبه اول شورای حل 
اختالف شهرستان اردستان كه قطعيت يافته است محكوم عليه غالمرضا پويايی به نشانی 
مجهول المكان خوانده محكوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزينه دادرسی به مبلغ 750/000 ريال در حق خواهان و پرداخت هزينه 
نيم عشر در حق صندوق دولت همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
ها مكلفند ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهند يا مالی معرفی كنند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندانند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت  اجرا تسليم كنند و اگر مالی ندارند صريحا اعالم نمايند. م الف:84  

شعبه اول شورای حل اختالف اردستان  )180 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

3/562 شماره: 970720671690381 - 97/3/23 خانم نرگس رحمتی اندانی فرزند رحيم 
به استناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
هفتصد وپنجاه و نه هزارم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالك شماره 843 فرعی از 111 
اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 257 صفحه 569 مسبوق 
به ثبت و سند می باشد كه در اثر جابجايی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده 
است( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه اصل سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی 
سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 1099 نبی اله يزدانی 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر  )199 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

3/563 شماره: 970720671688453 - 97/3/22 ورثه آقای حسن رفيعی فروشانی فرزند 
عبدالكريم  به استناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است يك و نيم سهم مشاع از هفت و نيم سهم ششدانگ پالك شماره 827 فرعی 
از 108 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 133 صفحه 494 
مسبوق به ثبت و سند می باشد كه در اثر جابجايی مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر 
شده است( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 

تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه اصل ســند مالكيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود 
المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 1100 نبی اله 

يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر  )201 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

3/564 شماره: 970720671688453 - 97/3/22 ورثه آقای حسن رفيعی فروشانی فرزند 
عبدالكريم  به استناد يك برگ استشــهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است شش سهم مشاع از هفت و نيم سهم  ششدانگ پالك شماره 827 فرعی 
از 108 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 133 صفحه 490 
مسبوق به ثبت و سند می باشد كه در اثر جابجايی مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر 
شده است( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه اصل ســند مالكيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود 
المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 1101 نبی اله 

يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر  )199 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710463633200001 درخواســت:  شــماره   3 /565
9609983633201208 شماره بايگانی شعبه: 961215 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 
شهرستان خمينی شهر در پرونده مطروحه كالسه 961215 به آقای حامد سازش فرزند 
مسعود خوانده پرونده فوق الذكر كه مجهول المكان اعالم شده است و خواهان آن آقای 
 مهدی حيدری فرزند عبدالمحمد به خواســته مطالبه وجه چك و در جريان رســيدگی 
می باشد اخطار می نمايد كه برای روز چهارشنبه مورخ 97/05/03 ساعت 9/30 صبح در 
دادگاه شعبه دوم محاكم عمومی خمينی شهر مراجعه نمايد و يا چنانچه جهات ردی داريد 
به صورت كتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال داريد واال تصميم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غيبا رای صادر خواهد نمود جهت دريافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نمايد. اين آگهی وفق ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی يك نوبت در يكی از رونامه های كثيراالنتشار 
درج می شود. م الف: 1098 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمينی شهر )168 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

3/559 كالســه 997/96 شــماره دادنامه: 141-97/2/24 مرجع رسيدگی: شعبه سوم 
حقوقی شوراهای حل اختالف تيران، خواهان: آقای محســن مختاری فرزند حسين به 
نشانی تيران ابتدای خ عاشورا مرغ و ماهی شانديز، خوانده: سهيال احمدی فرزند محمد به 
نشانی تيران خ فروردين كوی شهيد مظاهری، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد: رای شورا: در خصوص دادخواست محسن مختاری فرزند حسين به طرفيت سهيال 
احمدی فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ريال وجه يك فقره چك به 
شماره 484615-96/10/30 عهده بانك ملی شعبه تيران به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه های عدم پرداخت وجه چك، 
از ناحيه بانك محال عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 97/2/19 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينكه اصل سند تجاری در يد دارنده 
چك حكايت از مديونيت صادركننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اينكه از ناحيه 
خوانده دليلی كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايــد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/2/23 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دين و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئين دادرسی مدنی حكم به 
محكوميت خوانده و به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجرای حكم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحيه بانك مركزی و پرداخت 3/015/000 ريال بابت هزينه دادرســی و تمبر الصاقی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بيست روز قابل اعتراض 
در محاكم عمومی حقوقی تيران می باشد. م الف:137 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف تيران )332 كلمه، 3 كادر(
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چگونه گوشی را شارژ کنیم تا عمر باتری افزایش یابد؟

پیشنهاد سردبیر:

هوش مصنوعی، قهرمان جام جهانی را پیش بینی کرد
موسسه مالی »گلدمن ســاکس« در تحقیقاتی جدید با استفاده از هوش مصنوعی 
بیش از یک میلیون شبیه ســازی از مســابقات جام جهانی فوتبــال انجام داده و 
پیش بینی می کند »برزیل«  برنده این مسابقات در ۲۰۱۸ می شود.کارشناسان این 
موسسه همچنین پیش بینی می کنند که »انگلیس« وارد مرحله یک چهارم نهایی 
می شود، اما از آلمان شکست می خورد. این موسسه مالی با ارائه اطالعاتd مربوط 
به استراتژی تیم های مختلف، نقاط قوت و ضعف بازیکنان و نتایج بازی های اخیر 
تیم ها به این پیش بینی ها دست یافت. این سیستم با کمک هوش مصنوعی ۲۰۰ 
هزار مدل برای پیش بینی یک بازی فوتبال اجرا کرد و در کل بیش از یک میلیون 
شبیه سازی برای بررسی پیروزی تیم ها انجام شد. عالوه برآن یک سیستم هوش 
مصنوعی دیگر به طور جداگانه در دانشــگاه فناوری دورتموند آلمان نیز با ترکیب 
بررسی های ماشین یادگیری و روش های آماری موجود به یک برنده متفاوت دست 
یافت.  مدل آلمانی براساس ۱۰۰ هزار شبیه سازی مختلف پیش بینی می کند شانس 
اسپانیا برای قهرمانی بسیار زیاد اســت. به هرحال اگر آلمان بتواند وارد مرحله یک 
چهارم نهایی شود )با احتمال ۵۸ درصد( به مقام دوم جام جهانی فوتبال می رسد. 
همچنین مدل گلدمن ساکس پیش بینی می کند فرانسه، پرتغال، آلمان و برزیل 
به مرحه نیمه نهایی روسیه می رسند و آلمان با غلبه بر پرتغال به مرحله فینال راه 

می یابد؛ برزیل نیز بر فرانسه غلبه می کند تا با آلمان رو در رو بازی کند.

از زمانی که صفحه نمایش گوشی های 
هوشمند بزرگ و بزرگ تر شد، باوجود سایز 
بزرگ نمایشگرها، گوشی ها نازک شدند و از 
آن سو نیز کیفیت صفحه نمایش و دوربین آنها 
به طور قابل مالحظه ای بهبــود پیدا کرد و 
مشکل شــارژدهی طوالنی مدت باتری های 
گوشی های هوشمند روز به روز پررنگ تر شد. 
کاربران بســیاری با وجود رضایت از کیفیت 
باالی صفحه نمایش و بــه طور کلی عملکرد 
گوشی های خود، از زمان بسیار کوتاهی که 
باتری ها می توانند شــارژ نگه دارند، ابراز 
ناخشنودی می کنند و همواره بر این باورند که 
پس از مدت کوتاهی، عمر مفید گوشــی و 
دستگاه های الکترونیکی مجهز به باتری آنها 

به شدت کاهش می یابد.
به نظر می رســد تنها کاری کــه کاربران 
می توانند بــرای افزایش عملکــرد باتری 
گوشی هایشان انجام دهند، نکاتی ریزی است 
که باید در شارژ کردن گوشی و دستگاه های 
الکترونیکی خود به آن دقت کنند. این گزارش 
به مرور مختصری بر مجموعه نکات ظریفی 
می پردازد که می تواند در افزایش عمر مفید 
گوشی های هوشمند و لپ تاپ های شما موثر 

باشد. 

             باتری را کامل و ۱۰۰ درصد شارژ نکنید
یکی از مهلک ترین کارهایی که می توانید در قبال 
باتری گوشــی و لپ تاپ انجام دهید، آن است که 
هنگام شــارژ کردن، باتری آن را به طور کامل و تا 

عدد ۱۰۰ درصد شارژ کنید.
 

2. هرگز نگذارید شــارژ باتری به زیر ۲۰ 
درصد برسد

خالی شدن شــارژ باتری )حدود زیر ۲۰ درصد( به 
شدت می تواند در کاهش عمر مفید باتری دستگاه 
الکترونیکی مربوطه تاثیرگذار باشــد؛ به گونه ای 
که انجام عملکردهای آن را به شــدت با مشکل و 

اختالالت جدی مواجه می کند.

 3.  باتری را از شب تا صبح به برق نزنید
یکی دیگر از بدتریــن جنایت ها در قبــال باتری 

دســتگاه های الکترونیکی، شب به 
برق زدن و صبح از برق درآوردن 

آن هاســت. به گونــه ای که 
شارژ باتری حدود ۶ الی ۸ 

ساعت به طول انجامیده 
و می تواند عمــر مفید 
باتری را به شدت کاهش 

دهد.

4.  از قراردادن گوشــی در محیط سرد و 
گرم بپرهیزید

کاربران باید توجه کنند که در محیط های زیاد سرد 
یا گرم، گوشی و لپ تاپ خود را قرار ندهند، چراکه 
این کار آسیب و صدمات شدید و غیرقابل جبرانی 

به باتری های لیتیوم یونی به کار رفته در گوشی های 
هوشمند و لپ تاپ ها وارد می کند. بدین ترتیب، به 
هیچ وجه گوشی و دســتگاه های الکترونیکی خود 

را روی ســاحل داغ، خودروی در بسته، کنار اجاق 
گاز یا زیر نور آفتاب قرار ندهید. البته دمای ســرد 
زیادی نیز می تواندتاثیر مشابه و مخربی روی عمر 

باتری بگذارد.

 5. از شــارژر اصلی خود گوشی و لپ تاپ 
استفاده کنید

شــارژر های اصلی و اورجینال گوشی و لپ تاپ را 
همیشه به همراه خود داشــته باشید تا در صورت 
لزوم، تنها از همان استفاده کنید؛ چراکه ولتاژ، مدل 
و سرعت شارژ شدن کابل شارژر های مختلف، کامال 
متفاوت است و باید دقت داشــته باشید که تنها از 

شارژر مخصوص دستگاه خود استفاده کنید.
6. از شارژر اصلی محافظت کنید تا دچار 

قطعی نشود

برخی از شــارژرها به علت عدم استفاده صحیح و 
مراقبت های نادرســت دچار قطعی های متعددی 
می شوند که در سرعت شارژ تاثیرات مخربی خواهد 

گذاشت.

7 . تنها ماهی یک بــار باتری را ۱۰۰ درصد 
شارژ کنید

همانطور که انسان ها برای بازیابی و عملکرد خوب 
نیاز به خواب، اســتراحت و تفریح دارند، خاموش 
کردن گوشــی چند وقت یــک بار برای گوشــی 
هوشمند الزم اســت. همه باتری ها نیاز به بازیابی 
و شــارژ دوباره دارند. بدین منظــور، کاربران باید 
ماهی یک بار باتری دستگاه الکترونیکی مربوطه را 

به طورکامل و ۱۰۰ درصد شارژ کنند تا عمر مفید 
باتری افزایش یابد.

8.  در استفاده از پاوربانک، به ولت برق آن 
دقت کنید

معموال بیشتر پاوربانک ها و شارژرهای سیار، از دو 
درگاه خروجی برق استفاده می کنند که ولتاژهای 
مختلفی برای دســتگاه های الکترونیکی مختلف 

دارند.

 9. ۴۰ تا ۸۰ درصد ؛ ایده آل
 کاربران باید توجه داشته باشند که ایده آل ترین و 
بهترین میزان شارژ گوشی و لپ تاپ چیزی میان ۴۰ 

درصد تا ۸۰ درصد است.

10. نکته آخر اینکه در مواقع  نیاز نداشتن به 
اینترنت همراه گوشی یا نیاز نداشتن به وایفا، گوشی 

خود را خاموش کنید.

چگونه گوشی را شارژ کنیم تا عمر باتری افزایش یابد؟
اخبار

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
 برای کسب و کارهای نوپا تسهیالتی در نظر گرفته می شود

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات در توییتر اعالم کرد: پــس از تصویب دولت، 
تسهیالتی برای کسب و کارهای نوپا در نظر گرفته خواهد شد.

»محمدجواد آذری جهرمی« با انتشــار پســتی در حســاب توییتری خود اعالم 
کرد که با »علــی ربیعی« وزیــر وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی جلســه ای 
 داشــته که طی آن قرار شــد تســهیالتی بــرای کســب وکارهای نوپــا در نظر

 گرفته شود.
آذری جهرمی در توییتر خود 

نوشته است:
»در جلســه ای با علی ربیعی 
وزیر وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی درمــورد رفع موانع 
بیمه ای کسب و کارهای نوپا 
از طریق طرح »کار آفرین« به 

راهکار اجرایی رسیدیم.
بر این اساس سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب دولت، تسهیالتی را برای این 

کسب و کارها در نظر خواهد گرفت«.

رییس کمیته ارتباطات مجلس:
کدهای دستوری موبایل حذف نمی شود

رییس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه اعضای این کارگروه 
برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل از بانک مرکزی بازدید می کنند، 
گفت: سرویس USSD حذف نمی شــود. »رمضانعلی سبحانی فر« در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای جلوگیری از تصمیم بانک 
مرکزی مبنی بر قطع کدهای دستوری تلفن همراه )ستاره مربع( اظهار داشت: هفته 
آینده طی جلسه ای با بانک مرکزی، این موضوع را پیگیری کرده ایم و امیدواریم در 

این جلسه تصمیم نهایی در مورد این موضوع گرفته شود. 
بانک مرکزی طی ابالغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه )ستاره مربع( 
را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ صادر کرده بود کــه این تصمیم با اعتراض نمایندگان مجلس 
روبه رو شد. به اعتقاد نمایندگان مخالف این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه 
از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت 
می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی 
بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند، از این ســرویس استفاده می کنند و 
نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد. گفته می شود پرداخت از طریق کدهای 
دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از 

طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

مدیرعامل شرکت مخابرات:
ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۴۲ درصد رسید

مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران از افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۹ به ۴۲ 
درصد خبر داد و گفت: تمرکز بر توســعه پهنای باند تلفن ثابت و موبایل در دستور 
کار قرار گرفت. »ســیدمجید صدری« در این مجمع با تاکید بر استفاده از فناوری 
اطالعات به عنوان لبه فناوری در تمام ابعاد ســازمانی و عملیاتی گفت: هم افزایی 
و اســتفاده مشــترک از منابع به منظور خودکفایی در صنعت مخابرات کشور، از 
اولویت های اصلی فعالیت مجموعه مخابرات ایران است و به منظور تحقق اهداف یاد 
شده، ارتباط با سندیکا، اتحادیه، شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده های داخلی 
مدنظر است. مدیرعامل شرکت مخابرات با ارائه گزارش عملکرد سال ۹۶ این شرکت 
و با تاکید بر گام گذاشتن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، 
گفت: توسعه بازار، توسعه سرویس های باندل، تحول در شبکه و فناوری اطالعات و 
افزایش بهره وری در مدل عملیاتی، از مهم ترین اولویت های مخابرات است. صدری 
بر لزوم تمرکز بر توســعه باند پهن ثابت و موبایل تاکید کرد و با اشاره به اینکه سهم 
مخابرات از بازار اینترنت کشور، ۶۰ درصد است، افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۹ 
به ۴۲ درصد رسیده اســت. وی با تاکید بر وجود نگاه تجاری به سرویس فیبرنوری 
منازل )FTTH ( گفت: امسال حداقل ۳۰۰ هزار مشــترک به سرویس فیبرنوری 
شرکت اضافه خواهد شد. تعداد پورت پرســرعت ADSL نیز به ۵.۵ میلیون پورت 

رسیده است.

  عکس روز

ابداع یک نشیمن عجیب، کارا و قابل حمل
این وسیله موسوم به »زِن«، شرایط نشستن درست را در همه فراهم می کند و به راحتی جمع 

می شود و قابل حمل است. این نشیمن با قیمت ۵۵ دالر عرضه شده است.

دنیای موبایل

عینک دسترسی معلوالن به 
فناوری

محققان عینکی ساخته اند که به افراد معلول کمک می کند از 
فناوری های نوین استفاده کنند. 

عینک  GlassOuse یک گجت پوشیدنی مجهز به حسگری 
اســت که در دهان قرار می گیرد و هنگامی که کاربر سر خود 
را تکان می دهد، اگر روی قســمت آبی حســگر فشار بیاورد 

می تواند جهت یابی کند.
این عینک هــا مجهز بــه بلوتوث هســتند و افــراد معلول 
 با کمک آن مــی توانند به موبایــل و رایانه دسترســی پیدا 
.  کننــد

محقق ایرانی در جمع 
دانشمندان برتر علوم پزشکی جهان

بر اســاس رتبه بنــدی ESI از دانشــمندان جهــان، دکتر 
»امیرمحمدمرتضویان« اســتاد و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شــهید بهشــتی، برای نخســتین بار به جمع 
دانشــمندان ۱ درصد برتر پراســتناد جهان پیوست. مطابق 
آخرین رتبه بندی ESI از دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر 
دنیا که مربوط به ماه مارس ســال ۲۰۱۸ میالدی می شــود،  
تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشــور که در گروه یک 
درصد دانشــمندان پراســتناد دنیا قرار گرفته اند، به ۴۹ نفر 
افزایش یافته و در این فهرست سه نفر از اعضای هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضور دارند.
مبنای این رتبه بندی،گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات یک 
درصد مقاالت دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطالعاتی 
ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و ۱۲ ماه از اول 
ژانویه ۲۰۰۷ تا پایان دســامبر ۲۰۱۷ بوده و اطالعات آن هر 

دوماه یک بار به روز می شود.

ناسا هواپیمای ۱۱ متری بدون 
خلبان به آسمان فرستاد

ناسا یک هواپیمای بدون خلبان بزرگ مجهز به فناوری های 
ردیابی را بدون هواپیمای کمکی به آسمان فرستاد.

به گفته ناسا این پرواز برفراز کالیفرنیا گامی در جهت اجرای 
عملیات با هواپیماهای بی سرنشین  در آسمان است. 

این هواپیماIkhana  نام گرفته ویک نســخه غیر نظامی از 
هواپیمای MQ-۹ Predator B با طــول ۱۱ متر و عرض 

بال ۲۰ متر است.
این هواپیما توســط مرکــز تحقیقات پرواز آرمســترانگ در 

صحرای مجاوه کنترل می شد.

تولید Galaxy S9 و S9 Plus با فلزات گرانبها
 Galaxy و Galaxy S9 ،قصد دارد پرچمداران سامسونگ Truly Exquisite شرکت
S9 Plus را با قاب هایی از فلزات گرانبها تولید کند. شــرکت Truly Excuisite یک 
شــرکت بریتانیایی اســت که محصوالت مختلف از کمپانی های بزرگ را با طالکاری 
مخصوص به محصــوالت لوکس تبدیل می کند. این شــرکت قصــد دارد پرچمداران 
سامســونگ، Galaxy S9 و S9 Plus را با قاب های پوشــیده در طالی ۲۴ عیار، ۱۸ 
عیار رزگلد و پالتین تولید کند. قیمت این گوشی ها از دو هزار و ۳۰۰  پوند )۱۳ میلیون 
تومان( آغاز می شود و احتمال دارد تا حدود سه هزار و ۸۰۰ پوند )۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان( هم تغییر کند که بستگی به انتخاب مشتریان درباره گوشی مورد نظرشان 

و قابلیت های آن دارد. البته افرادی که طرح مورد نظر خود را برای 
یک گوشی دوست دارند، می توانند آن را سفارش دهند و پس از 

۲۱ روز گوشی خود را دریافت کنند.
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سرپرست فرمانداری گلپایگان:
همه دستگاه های اجرایی باید 

پاسخگوی مردم باشند
سرپرســت جدیــد فرمانداری  گلپایگان
گلپایگان درآیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان 
گلپایگان بابیان اینکه مسئله اقتصادی یک موضوع 
امنیتی اســت، اظهار کرد: آزادی عقیده و بیان که 
جوامع بشری امروز دنبال آن هستند در دین مبین 
اســالم وجــود دارد. باید تالش کنیم مشــکالت 
اقتصادی مردم را رفع کنیم. وی افزود: دولت هایی 
که به رفاه  اقتصادی مردم توجه می کنند یک مرحله 
باالتر قرار دارند. همچنین انسان ها به واسطه انسان 
بودن خود قابل احترامند و نه الزاما به واسطه دین و 
آیین شان. به انسان ها احترام بگذارید ، انسان ها حق 
مخالفت، حق آزادی عقیده و بیان و اظهار نظر دارند. 
حســین یارمحمدیان در ادامــه داد: یک فرماندار 
می گوید من رییس اجرایی شهرستان هستم و حقی 
دارم، اگر امروز سنت شکنی کنیم و از تکلیف صحبت 
کنیم، هرچه حق باالتر باشد تکلیف هم بیشتر است. 
همه دســتگاه های اجرایی  به خصوص فرمانداری 
باید درهمه حوزه ها پاســخگوی مردم باشــند و 

نمی شود که بگوییم به ما ربطی ندارد.

رییس شورای اسالمی شهر کاشان:
اجرای طرح مدیریت یکپارچه 

کالن شهری، ضروری است
رییس شــورای اسالمی شهر  کاشان
کاشــان در چهل و نهمین جلسه رسمی شورای 
اســالمی، اظهار کــرد: اجرای طــرح مدیریت 
یکپارچه کالن شهری که همه ارگان ها و نهادهای 
شــهر تحت مدیریت واحــد و یکپارچه خدمت 
رسانی کنند در همه دنیا با موفقیت همراه بوده و 
نتایج خوبی داشته است که این طرح توسط دولت 
به مجلس رفته ولی تاکنون اجرا نشده است. علی 
رســول زاده، افزود: انجام فعالیــت های متنوع، 
متعــدد و پراکنــده فرهنگی توســط نهادها و 
ارگان هــای مختلــف در دارالمومنین کاشــان 
نیازمند اجماع نظــر، وحدت رویه، انســجام و 

ساماندهی موثر و سازنده است.

 اخبار

همه دستگاه های اجرایی باید پاسخگوی مردم باشند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

رییس اداره میراث فرهنگی نایین:
همه فضاهای تاریخی » قلعه 

رستم بافران« تخریب شده است
رییس اداره میراث فرهنگی  نایین
شهرستان نایین اظهار کرد: اثر فرهنگی تاریخی 
»قلعه رستم بافران« واقع در نایین، در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رســیده اســت.محمود 
مدنیان افزود: »قلعه رستم« بنایی رفیع، زیبا و با 
نقشه ای بسیار دقیق است که معمار سازنده در 
طراحی آن بسیار دقت داشــته است. قلعه در 
مجاورت قدمگاه امام رضا علیه السالم بر باالی 
تپه ای در ارتفاع 25 متری از سطح قدمگاه قرار 
گرفته که ضلع جنوب شــرقی آن به طرف این 
قدمگاه است.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری نایین گفت: قلعه به دلیل 
آوارهای ریخته شده در کف به هیچ وجه خوانا 
نیست و از بیرون به علت ارتفاع زیاد دیوارهای 
خارجی و برج ها به نظر می رسد که سالم است در 
حالی که با مشاهده داخل شاهد وضع نامناسب و 
تخریب و آسیب های فراوان وارد شده به این بنا 
خواهیم بود به طوری که سرتاســر دیوارها در 

طبقه باال فرو ریخته است.

فرمانده انتظامی  سمیرم خبر داد:
 کشف پرنده ۲۰۰ میلیونی

 در سمیرم
فرمانده انتظامی شهرســتان  سمیرم
سمیرم اظهار کرد: ماموران ایست و بازرسی شهید 
رییســیان در حین بازرســی خودروهای مسیر 
منتهی به مرکز استان به یک دستگاه سواری پراید 
مشــکوک و خودرو را متوقف کردند.ســرهنگ 
ســهراب قرقانی افزود: در بازرســی دقیق از این 
خودرو، یک قطعه پرنده کمیاب شاهین به ارزش 
2۰۰ میلیون ریال کشف و در این رابطه یک نفر نیز 
دستگیر شد. وی خاطرنشان کرد: پرنده مکشوفه 
تحویل محیط زیست شده است.سرهنگ قرقانی 
همچنین از کشــف یک محموله قاچــاق لوازم 
خانگی در ایست و بازرسی منطقه وردشت خبر داد 
و گفت: ماموران پاسگاه انتظامی وردشت در حین 
گشت زنی به دو دستگاه خودروی سواری پراید و 
ال۹۰ مشکوک و خودروها را متوقف کردند.رییس 
پلیس ســمیرم تصریح کرد: در بازرسی دقیق از 
خودروها تعداد چهار دستگاه ماشین لباسشویی و 
یک دستگاه ماشین ظرفشــویی کشف و در این 

رابطه دو نفر بازداشت شدند.

باغ بهادران در 6۰ کیلومتری جنوب  لنجان
غربی اصفهان واقع  شده و یکی از مناطقی است که به 
علت داشتن طبیعتی بکر، ساالنه گردشگران زیادی را با 
سالیق مختلف به سمت خود جذب می کند؛ موضوعی 
که امروز به یک چالش جدی برای مســئوالن منطقه 
تبدیل شده اســت.ارتقای صنعت توریســم و رونق 
گردشگری در کشورمان یکی از مقوله هایی است که 
باید مورد توجه مسئوالن کشور قرار گیرد؛ اما در کنار 
این موضوع باید پیوست های فرهنگی هم تدبیر شود تا 
فرهنگ سنتی و بومی مناطق دســتخوش تغییرات 
نشود.بســیاری از مناطق بکر و دیدنی کشورمان در 
روستاهایی با قدمت تاریخی واقع  شده اند، مناطقی که 
بیش از هر چیزی سنت و آیین رایج آن زبانزد خاص و 
عام است و شــاید بتوان از آنها به  عنوان سرمایه های 

فرهنگی کشور یاد کرد.
بروز آسیب فرهنگی در مناطق گردشگری در 

قالب یک عرف غلط
با تمام این تفاسیر گاهی اوقات شاهد آن هستیم که در 
گوشه و کنار کشورمان یک آسیب فرهنگی در مناطق 
گردشگری در قالب یک عرف غلط عرضه اندام می کند 
که همین موضــوع می تواند زمینه بــروز یک تهاجم 
فرهنگی گسترده در بافت های سنتی کشورمان باشد.

حجت االسالم علیرضا فرهنگ با اشاره به آسیب های 
ناشی از ورود حجم زیادی از گردشگران در باغ بهادران 
اظهار کرد: باغ بهادران یک منطقه گردشگرپذیر است 
و همین موضوع به  خودی  خود ســبب بروز برخی از 
آسیب های فرهنگی در این منطقه می شود.وی با بیان 

اینکه برای پیشگیری از برخی آسیب های مترتب این 
منطقه قرارگاه فرهنگی با حضور مسئوالن شهرستان 
لنجان تشکیل  شده است، خاطرنشان کرد: جلسات این 
قرارگاه با حضور مالکان یا نمایندگان مالکان ویالهای 
حاشیه زاینده رود برگزار می شــود؛ چراکه بسیاری از 

آسیب ها مربوط به این اماکن است.
شناسنامه دار شدن 800 ویال در باغ بهادران

امام  جمعه باغ بهادران از شناسنامه دار شدن 8۰۰ ویال 
در این منطقه خبر داد و متذکر شــد: هیئت امنایی از 
مالکان ویالها تشکیل شده است که مصوبات قرارگاه 
فرهنگی و جلسات کارشناسی شده را اجرایی می کند 

و همین موضــوع تاثیر بســزایی در کاهش معضالت 
فرهنگی در باغ بهادران داشته است.وی از پلمپ برخی 
از ویالهایی که شئونات اسالمی را رعایت نکرده بودند، 
خبر داد و تصریح کرد: با صدور حکم قضائی با برخی از 
متخلفان در این عرصه به جد برخورد شده است که از 
جمله آنها می توان به پلمپ و جریمه واحدهای متخلف 
اشاره کرد. فرهنگ، با انتقاد از عملکرد برخی از نهادها 
در خصوص آسیب های فرهنگی در این منطقه مطرح 
کرد: برخی از نهادها صرف جلسات در برنامه ها حضور 
دارند و در ادامه شــاهد آن هستیم که هیچ دغدغه ای 
نسبت به مسائل فرهنگی ندارند. غالمرضا افشاری نیز 

با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در جامعه اظهار کرد: بیشترین ناهنجاری های صورت 
گرفته در ویالهای شهر باغ بهادران توسط افرادی است 
که مالک نیستند.وی با بیان اینکه برخی از کلیدداران 
ویالهای باغ بهادران فقط به دنبال کسب درآمد باالتری 
هستند، ابراز کرد: در گوشه و کنار این شهر گردشگری 
شاهد افرادی به  عنوان کلیددار هستیم که برخی از آنان 
بدون ضابطه، ویالها را به متقاضیان واگذار می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با تاکید بر ضرورت 
توجه نهادها به فرهنگ سازی در جامعه به  ویژه در نقاط 
گردشگری یادآور شد: دربرخی نقاط با میزان گردشگر 
باال با ورود فرهنگ های متفاوت از جای جای کشورمان 
به این مناطق روبه رو هستیم و مسافران در مدت اقامت 
خود در باغبهادران تمایــل دارند با فرهنگ رایج خود 
رفتار کنند و همین موضوع در برخی اوقات باعث بروز 

برخی از ناهنجاری های اجتماعی می شود.
از نفوذ فرهنگ های متفــاوت در مناطق 

تاریخی جلوگیری شود
وی با تاکید بر اینکه باید از نفوذ فرهنگ های متفاوت 
در یک منطقه ای با قدمت تاریخــی نظیر باغ بهادران 
جلوگیری شود، تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان 
لنجان با گســترش چتر اطالعاتی خود و با هماهنگی 
دستگاه قضائی به جد با هنجارشکنان  برخورد خواهد 
کرد.حال باید دید نهادهای ذی ربط چگونه خأل برخی 
از ادارات نظیر میراث فرهنگی و گردشــگری در این 
منطقه را پر می کننــد و آیا صرف حضــور یک  نهاد، 
ناهنجاری های اجتماعی به پایان خود نزدیک می شود! 

کلیددارانی که فقط به دنبال درآمد باالتر هستند

رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی  تیران و کرون
شهرستان تیران و کرون با اشاره به ظرفیت تولیدات هنرمندان این 
شهرســتان اظهار کرد: هنرمندان در بخش هنرهای تجسمی و 
صنایع دستی توانمندی هایی دارند که منجر به تولیداتی شده؛ اما 
عرضه این تولیدات در بازار خوب نبوده است.اقبال صالحی افزود: 
فقدان نمایشگاه تولیدات هنری در شهرستان تیران و کرون مانع 

تجاری سازی شده و نیاز به جانمایی بازارچه محلی برای عرضه در 
شهرستان و همچنین امکان فروش در استان و عرصه ملی است. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون نبود 
اطالعات جامع از عرصه فرهنگی هنری این شهرســتان را مانع 
برنامه ریزی بلند مدت در این منطقه دانست و تصریح کرد: برای 
رونق عرصه فرهنگی و هنری و رفع چالش هــای آن باید برنامه 

جامع و بلند مدت داشته باشیم که برای تنظیم این برنامه نیازمند 
اطالعات و آمار کافی هستیم. وی از گردآوری اطالعات و آمار حوزه 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و قرآنی و تدوین شناســنامه فرهنگی 
خبرداد و گفت: شناسنامه فرهنگی و تحلیل داده ها و امکانات به 
برنامه ریزی بلند مدت و جامع کمک می کند و چالش هایی مانند 

نبود فضای تجاری سازی یکی این چالش هاست.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون:
نبود نمایشگاه تولیدات هنری، مانع تجاری سازی است

  ویالهای سرگردان در باغ بهادران؛

ابالغ وقت رسیدگی
3/566 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 186/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 5/30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/5/15، مشخصات خواهان:  هاشم دباغی ورنوســفادرانی فرزند محمد به نشانی 
خمینی شهر خ امام شمالی ک ش سعیدی  پ 35 منزل شــخصی، مشخصات خوانده: 
خالد حاجی زادگان الوچلو،  خواسته و بهای آن:  الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی مبنی 
بر انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره شهربانی ایران 38- 759 م 13 
مدل 1384 به انضمام هزینه دادرسی، دالیل خواهان: 1- فتوکپی مبایعه نامه 2- فتوکپی 
کارت شناسایی اتومبیل 3- فتوکپی بیمه نامه شخص ثالث، 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: 1092 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )215 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
3/567 شماره پرونده: 139704002121000065/1 شماره بایگانی پرونده: 9700091 
شماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000018 آگهی ابالغ اجراییه و اخطاریه محاسبه 
مهریه به نرخ شــاخص روز پرونده اجرایی 9700091 بدین وسیله به آقای اصغر قربانی، 
نام پدر، ابراهیم، تاریخ تولد: 1354/06/02 شماره ملی: 1091746311 شماره شناسنامه : 
85 به نشانی نجف آباد، کهریزسنگ، خیابان ولیعصر، کوی شماره 28، پالک 60 روبروی 
مدرسه رازی، منزل ابراهیم قربانی و کدپســتی 8586153341 ابالغ می شود که خانم 
 مرضیه جاللی کوشکی جهت وصول 1- هدیه یک جلد کالم اله مجید یکصد هزار ریال
 2- مهر الســنه حضرت زهرا)س( 262/5- یک جام آینه و شــمعدان سه میلیون ریال 
4- تعداد چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 5- مبلغ شصت میلیون ریال بابت 
خرید بازار تمامت صداق بذمه زوج عندالمطالبه می باشد و نیز مقدار بیست مثقال طالی 
18 عیار که به اقرارها حین العقد تسلیم زوجه شده اســت به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 2621-1392/10/29 دفترخانه ازدواج 51 درچه استان اصفهان علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700091 در این اداره تشکیل شد و طبق 
گزارش مورخ 1397/2/17 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت.در موضوع پرونده کالسه فوق له مرضیه جاللی کوشکی و علیه اصغر قربانی 
و پیرو اجرائیه ارسالی بدین وسیله اخطار می گردد طبق درخواست بستانکار و برابر آئین 
نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی میزان وجه نقد مهریه مندرج در ســند 
نکاحیه شماره 2621-1392/10/29 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 51 درچه به مبلغ 
97/565/342 ریال محاسبه گردید که مراتب بدین وسیله به شما ابالغ می گردد. ضمنا 
برابر استعالم از اتحادیه صنف طال سازان و طال فروشان خمینی شهر مقدار چهارده عدد 
ســکه تمام بهار آزادی 303/800/000 ریال ارزیابی گردید، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به 
دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
 شد.  م الف: 1090 یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر)382 کلمه،

 4 کادر( 
اخطار اجرایی

3/568 شماره: 562/95 به موجب رای شماره 1527 تاریخ 96/10/13 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید آقا طاهری 
فرزند ناصر و محمد ارزانش فرزند علی هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم هستند 
خوانده ردیف دوم آقای محمد ارزانش را به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال 
سند یک دستگاه خودرو پراید مدل 84 به شماره شهربانی ایران 94-234 د 43 و خوانده 
ردیف اول مجید آقا طاهری را به پرداخت مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: سجاد صالحی 
فرزند عبدالعظیم به نشانی کهریزسنگ خ ولی عصر کوچه هجدهم بن بست شقایق پ 
4،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1095 
شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )212 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/569 شماره: 561/95 به موجب رای شماره 1526 تاریخ 96/10/13 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید آقا طاهری 
فرزند ناصر شغل آزاد و شکرخدا رحیم پور فرزند شاعلی هر دو به نشانی مجهول المکان 
محکوم هستند خوانده ردیف دوم آقای شکرخدا رحیم پور را به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو پیکان به شماره شهربانی 866 ص 23 ایران 24 و 
خوانده ردیف اول مجید آقا طاهری را به پرداخت مبلغ 281/250 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: سجاد صالحی 
فرزند عبدالعظیم به نشانی کهریزسنگ خ ولی عصر کوچه هجدهم بن بست شقایق پ 
4،   ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1094 
شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )213 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/570 کالسه پرونده 961057 شــماره دادنامه: 97/2/30-9709976805300327 
مرجع رسیدگی: شعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن ذاکرکیش به 
نشانی اصفهان ابتدای احمدآباد بن بست شهید کبوتری طبقه دوم با وکالت محمد حسن 
میرشکاری به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنی مجتمع میالد 
نور طبقه 3، خوانده: محمدرضا حقیقت منش به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 148/056/760 ریال بابت تسویه کامل تسهیالت وام به شماره 6800057412005 
بانک صادرات اصفهان و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حســن ذاکرکیش با وکالت آقای 
محمد حسن میرشــکار به طرفیت آقای محمدرضا حقیقت منش به خواسته مطالبه مبلغ 
148/056/760 ریال بابت تسویه کامل تســهیالت وام به شماره 6800057412005 
بانک صادرات اصفهان و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل 
خواهان اظهار می دارد که خوانده اقدام به اخذ تسهیالت وام به شماره 6800057412005 
از بانک صادرات نموده و خواهان ضمانت باقی پرداخت اقســاط وام نموده که با توجه به 
عدم پرداخت اقساط از طرف خوانده موکل به عنوان ضامن مبلغ خواسته را پرداخت و وام 
را تسویه نموده اســت لذا تقاضای محکومیت نامبرده را دارم علی ایحال شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و اســتعالم صورت گرفته از بانک صادرات مبنی 
بر پرداخت مبلغ 148/056/760 ریال بابت اقســاط وام در باقی خوانده توسط خوانده و 
عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده 
است لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 148/056/760 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/235/710 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
96/7/6 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس ظرف مهلت 20 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6233 
 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهــان)387 کلمه، 

4 کادر( 
ابالغ رای

3/571 کالســه پرونــده اصلــی: 9609986794700554 شــماره دادنامــه: 
9609976794704087 تاریخ رســیدگی: 96/11/28 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مصطفی طاهری به نشانی خ هشت بهشت 
غربی کوی 17 کوی شــهید تهرانی 3پ 30،  خوانده: ســعید علی زاده الدمی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی سید مصطفی 
طاهری  به طرفیت سعید علی زاده به خواسته  مطالبه وجه دو فقره چک بانک صادرات به 
شــماره های 985715- 985714 جمعا  به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر 
قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا 
دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده و مستنداً به مواد  198- 522-519-515 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و بیست ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان وصول  بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای 
مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشــد. م الف: 6232 شعبه 17 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )302 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/572 شماره دادنامه: 9709970354800474 شماره پرونده: 9609980359900522 
شماره بایگانی شعبه: 961615 شاکی: آقای رضا محمدی دقارونی فرزند اسمعیل به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ هشت بهشت شــرقی کوی بوستان، بوستان 6 پالک 9، 
متهم: آقای علی محمدی به نشانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را ا عالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام علی محمدی فرزند قاســم دائر بر 
کالهبرداری به مبلغ پانصد هزار تومان موضوع کیفرخواســت دادسرا و شکایت شاکی 
خصوصی رضا محمدی فرزند اسمعیل صرفه نظر از عدم حضور شاکی در جلسه دادرسی 
با وصف ابالغ و انتظار کافی، با عنایت به گزارش ضابطیــن در جهت جمع آوری دالئل 
و تکمیل تحقیقات مقدماتی و توجه به اینکه علیرغم تحقیقات معمول در دادســرا وسیله 
متقلبانه ای که شاکی مدعی است به موجب آن فریب خورده است ارائه و تقدیم نگردیده 
است و توجه به سایر قرائن و امارات موجود، دلیل و برهان در وقوع و انتساب بزه به نامبرده، 
تحصیل نگردیده مستندا به قاعده درء موضوع ماده 120 از قانون مجازات اسالمی و اصل 
سی و هفتم قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای بر برائت 
متهم صادر می نماید رای صادره ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6225 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 122 جزایی سابق( )237 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

3/573 شماره دادنامه: 9709970353900361 شماره پرونده: 9609980363601457 
شماره بایگانی شعبه: 961189 شاکی: شهرداری اصفهان با نمایندگی خانم زینب خراسانی 
فرزند علیرضا به نشانی اصفهان ســه راه حکیم نظامی خدمات شهری شهرداری منطقه 
7، متهم: آقای محمد مهدی طاعی به نشانی مجهول المکان، اتهام: آلودگی هوا از طریق 
سوزاندن و انباشــتن زباله های شــهری / خانگی/ نخاله در معابر عمومی، دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای محمد مهدی طاعی دائر بر تخلیه پس ماندهــای طبیعی در اماکن غیرمجاز 
موضوع شکایت نماینده حقوقی ســازمان خدمات شهری شهرداری منطقه 5 اصفهان با 
عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان وتحقیقات به 
عمل آمده از جانب دادیار محترم آن دادسرا و با التفات به اخطارهای متعدد از جانب سازمان 
شاکی به متهم بزه انتسابی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 16 قانون مدیریت پسماند 
رای بر محکومیت متهــم موصوف به پرداخت 5/000/000 ریــال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل  اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان می باشد. م الف: 6223 شعبه 113 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 113 جزایی 

سابق( )210 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

3/574 کالســه پرونده 960501 شــماره دادنامه: 97/2/5-9709976795500200 
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی قربانی فرزند بختیار 
به نشــانی اصفهان خ پروین خ آذر بهرام پ 10 ط 2، خوانده: علی قربانی فرزند کریم به 
نشــانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رســمی خط تلفن همراه به شماره 

09131162278،  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 دعوی خواهان 
آقای علی قربانی فرزند بختیار به طرفیت خوانده آقای علی قربانی فرزند کریم به خواسته 
الزام به انتقال سند رســمی خط تلفن همراه به شماره 09131162278 به انضمام مطلق 
خســارات قانونی و با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان قولنامه عادی 
مورخه 80/6/10 استعالم اخذ شده از اداره مخابرات به شماره 770/24/85451 مورخه 
96/7/15 که حکایت  از مالکیت خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
حاضر نگردیده است هیچگونه اعتراضی و یا الیحه ای به شورا ارائه ننموده است دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 219 و 
221 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در شرکت مخابرات یا دفاتر خدماتی 
مربوط به این شرکت و انتقال سند رسمی خط تلفن مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
چهارصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6264 شعبه 25 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )285 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/575 کالسه پرونده 960816 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: جعفر صادقیان به نشــانی اصفهان خ امام خمینی  بعد از سه راه ملک شهر جنب 
بانک ملت )شعبه رسالت( داخل گاراژ، خوانده: ســام حیدری فارسانی به نشانی مجهول 
المکان، گردشــکار: 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 دعوی جعفر صادقیان 
به طرفیت سام حیدری فارسانی به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال بابت اجرت 
صافکاری خودرو سواری تویوتا کمری به شــماره انتظامی 665/81 د 35 نظر به اینکه 
خواهان طی دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی اعالم داشت خوانده در تاریخ 95/6/10 
با مراجعه به محل گاراژ جهت صافکاری و تعمیر خودرو فوق اقدام و بدون اینکه دستمزد 
صافکاری و تعمیرات خودرو را پرداخت کند خودرو را از محل گاراژ خارج و تاکنون نسبت به 
پرداخت آن اقدامی نکرده است خوانده مجهول المکان اعالم شده که  علی رغم ابالغ نشر 
آگهی روزنامه در جلسه دادرسی حاضر نشده است با توجه به محتویات پرونده فاکتورهای 
ارائه شده از سوی خواهان استماع اظهارات دو نفر گواه شــورا دعوای خواهان را مقرون 
به صحت تلقی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بانضمام 
مبلغ 1/275/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/11/4 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر می گردد رای صادره غیابی و 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد.  م الف:6263 شعبه 29 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )270 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/578 کالسه پرونده 961444 شماره دادنامه: 9709976794100290-97/2/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 1- آقای احسان نقشینه ارجمند 
مدیرعامل شرکت گسترش تجارت فراســو 2- خانم مهناز جعفری فشارکی نائب رئیس 
هیئت مدیره به نشــانی خیابان فروغی چهار راه خادمی نبش 5 رمضان ساختمان کیمیا 
واحد 5،  خوانده: آقای احسان مبینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به تحویل 
مبیع 9/500/000 ریال + هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ 95/10/28 لغایت زمان 
اجرای حکم، تقاضای تامین خواسته به مبلغ 9/500/000 ریال بر اساس ماده 108 و 117 
آئین دادرسی مدنی ، 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 دعوی 1- شرکت 
گسترش تجارت فراسو با مدیریت عاملی آقای احسان نقشــینه ارجمند 2- خانم مهناز 
جعفری فشــارکی )نائب رئیس هیئت مدیره( به طرفیت آقای احسان مبینی به خواسته 
مطالبه یک فقره فاکتور به مبلغ 9/500/000 ریال به انضمام هزینه دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریــخ 95/10/28 و تقاضای صدور تامین خواســته، با توجه به محتویات 
پرونده و اینکه اصل فاکتور ارائه نشــده و از طرف دیگر فاکتور به نام شخص ثالث )آقای 
عباس زاده( صادر شــده و به امضا خوانده نرسیده است لذا شورا با اســتناد به بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف 
 مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  
 م الف:6248 شــعبه 11 حقوقی شــورای حــل اختــالف اصفهــان )269 کلمه، 
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بهره برداری از  6 طرح کشاورزی در لردگان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون جهاد کشاورزی استان:
۵۱ هزار تن گندم در 

چهارمحال خریداری می شود
معاون جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: خرید تضمینی گندم و کلزا از این 
هفته آغاز می شود که تفاوت امسال با سال های 
گذشته در این است که امســال گندم با کیفیت 
باالتر و درصد ســن زدگی پایین تــر خریداری 
می شــود.حمیدرضا دانــش افــزود: همچنین 
پیش بینی می شود که امسال حدود 600 تن کلزا 

نیز در مراکز خرید استان خریداری شود.
حسین برزگر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز بیان 
کرد: استان دارای 249 هزار هکتار اراضی است که 
یک میلیون 400 هزار تن محصوالت کشاورزی 
و دامی از این اراضی برداشت می شود.وی افزود: 
از مجموع یک میلیون 400 هزار تن، 181 هزار 
تن محصوالت باغی، 915 هــزار تن محصوالت 
زراعی، 23 هزار تن شــیالت و مابقی محصوالت 

دامی است. 
برزگربا اشــاره به فعالیت 66 هــزار بهره بردار در 
بخش کشاورزی خاطرنشــان کرد: 29 درصد از 
تولید ناخالص داخلی و 22 درصد از سهم اشتغال 

استان در حوزه کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی استان خبر داد:

بهره برداری از  6 طرح 
کشاورزی در لردگان 

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری بــا اعالم بهره برداری از 
6 طرح کشــاورزی گفت: این طرح ها شــامل 
پرورش ماهی ســردابی، واحد پــرورش مرغ 
گوشــتی 20 هــزار قطعه ای، واحــد پرورش 
بوقلمون دو هــزار قطعه ای و طرح سیســتم 
آبیاری نوین تحت فشــار به وسعت 17 هکتار 
است. سام مردانی در جریان بهره برداری از این 
طرح ها اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح ها، 
زمینه اشتغال 35 نفر به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم فراهم شــد که بیش از 230 خانوار از 
مزایای طرح های بخش کشاورزی تکمیل شده 
بهره مند شدند. مردانی افزود: برای اجرای طرح 
سیستم آبیاری تحت فشار 80 درصد این هزینه 
از محل کمک های بالعوض دولتی و20 درصد 

مابقی آورده شخصی هزینه شده است. 

استاندارچهار محال و بختیاری خبر داد:
تامین اعتبار ساخت خانه عالم 

در دو منطقه آلوده استان 
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری در شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان با اشاره به 
تامین اعتبار ساخت خانه عالم در دو منطقه آلوده 
اســتان گفت: افرادی که در این مناطق سرمایه 
گذاری کنند برای دریافت مجوز و تسهیالت بانکی 
اولویت دارند.اقبال عباسی خواستار توجه بیشتر 
به مسائل فرهنگی و تربیتی در بحث مواد مخدر 
و بیماران آن شد و افزود: شاید گفتن نام محالت 
آلوده بهتر از نگفتن آنها باشد؛ چرا که این می تواند 
اهرمی برای بیدار کردن ساکنان و اهالی آن مناطق 
باشــد. وی در ادامه به کارگیری افراد معتمد در 
مناطق آلوده را خواســتار شد و گفت: این مسئله 
می تواند در پاک سازی آن مناطق و جلوگیری از 
مهاجرت ساکنان آن موثر باشد؛ چرا که باید اهالی 
را آگاه کرد تا خود آنها وارد عمل شــوند و بتوان 

نتیجه بهتری گرفت.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات 
اسالمی چهارمحال و بختیاری:

برگزاری برنامه های قرآنی به 
عهده موسسه های فرهنگی  است

سرپرســت اداره امور قرآنی تبلیغات اســالمی 
چهارمحال و بختیاری در حاشیه همایش فعاالن 
قرآن و نهج البالغه شهرستان شهرکرد از واگذاری 
طرح ها و برنامه های قرآنی به موسسات در سال 

جاری خبرداد.
محســن تقی پور رویکرد اداره امــور قرآنی را بر 
واگذاری فعالیت های قرآنی به موسسات عنوان و 
ابراز کرد: واگذاری فعالیت ها به موسسات را خیلی 
جدی گرفته ایم و در این راستا بیشتر فعالیت ها در 
موسسات اجرا می شود.سرپرست اداره امور قرآنی 
استان افزود: در بحث ســطح بندی، رتبه بندی و 
تخصصی کردن موسسات هم تاکید زیادی داریم 
که موسســات بهترین رتبه بندی را داشته و در 
حوزه های تخصصی از جمله تدبر و مفاهیم، حفظ، 

قرائت، کودک و نوجوان فعال شوند.

سرپرســت معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و 
بختیاری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان، اظهار کرد: اکنون دولت تدبیر و امید به 
اذن مقــام معظم رهبری از محــل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی 12 هزار میلیارد تومان را 
برای ایجاد اشــتغال روستایی اختصاص داده 
است که به عنوان تســهیالت ارزان قیمت در 

اختیار متقاضیان قرار گیرد. 
ملک محمد قربان پــور با بیان اینکــه چهارمحال و 
بختیاری تاکنون نتوانســته از این تسهیالت که یک 
فرصت مناسب اســت، اســتفاده کند، افزود: ایجاد 
اشــتغال تنها توزیع اعتبار و منابع مالی نیست بلکه 
مهارت، آموزش و اتصال به بازار و ایجاد زنجیره های 
تامین و تولید، از مواردی اســت که باید مورد توجه 

قرار گیرد. 
قربان پور تصریح کرد: تاکنون موفق به ایجاد چنین 
زنجیره هایی در اســتان نشــدیم و این به دلیل نبود 
زیرساخت اســت که بخشــی از این امر به ساختار 
دستگاه های اجرایی، بخشی به فضای حاکم بر کشور 
و بخشی به منابع مالی مرتبط می شود که اگر همگان 
دست در دست یکدیگر دهیم می توان این زنجیره ها را 

ایجاد کرد و به موفقیت دست یافت. 
وی تاکید کرد: رییس جمهور، استانداران را موظف 
کرده که تا پایان تیر ماه امســال، اعتبارات اشتغال 
روســتایی را جذب کنند که تحقق این امر در استان 
همت چند برابر و مضاعف دســتگاه های اجرایی را 

می طلبد.  قربان پور با گالیه از اینکه هنوز به روستاییان 
آموزش الزم برای ایجاد اشــتغال داده نشده، اضافه 
کرد: بایــد در این زمینه تبلیــغ الزم صورت گیرد و 
دستگاه های بخشی، رسته ها را در بخش های مختلف با 
شرایط آن رسته، در هر قالب و ابزاری که مقدور است، 
به روستاییان ارائه کنند تا شغل ایجاد شود. وی با اشاره 
به اینکه برای ایجاد اشتغال روستایی و ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت به آنان، از ظرفیت فرمانداران و دهیاران 
نیز استفاده خواهد شد، گفت: باید بستر سازی شود تا 
اتصال به بازار برای تولید کننده و مصرف کننده صورت 
گیرد. قربان پــور ادامه داد: الزم اســت یک کارگروه 

مهارت ایجاد شود تا تسهیالت گیرندگان تبدیل به 
یک بدهکار نشوند و رسانه ها و صدا و سیما نیز باید در 
این زمینه اطالع رسانی داشته باشند. وی خاطرنشان 
کرد: اکنون یک تعامل مطلوب میان بانک های عامل 
و دســتگاه های اجرایی استان ایجاد شــده است و 
امیدواریم که کار به نحو مطلوب پیش رود. قربان پور 
با تاکید بر اینکه برگزاری نشست های هم اندیشی به 
منظور ایجاد شغل میان دستگاه های اجرایی بخشی 
در استان همچون جهاد کشاورزی ضرورت دارد، ادامه 
داد: باید وضعیت فعلی به طور دقیق مشخص شود و 
نگاه به آینده نیز وجود داشته باشد. وی بیان کرد: الزم 

است در ایجاد اشتغال به اسناد باال دستی استان توجه 
شود و حداقل بخشی از آنان پیاده شود. قربان پور اظهار 
کرد: دستگاه های اجرایی همانند ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان موقعیت های بسیاری را در اشتغال 
ایجاد کنند و اداره کل راه و شهرسازی و استانداری نیز 
می توانند نقش موثری در این خصوص ایفا کنند. وی 
تاکید کرد: به دنبال جذب موثر تسهیالت اشتغال زایی 
هســتیم و باید روند تولید محصول در شــغل هایی 
که ایجاد می شود، موثر باشــد. قربان پور گفت: برای 
متقاضیانی که به بانک های عامل به منظور دریافت 
تسهیالت اشتغال زایی روستایی معرفی شدند؛ اما به 
دلیل وجود مشکل، موفق به اخذ تسهیالت نشدند، 
باید توسط دستگاه اجرایی پیگیری الزم صورت گیرد و 
بانک های عامل و دستگاه های اجرایی با یکدیگر در این 
زمینه تعامل مطلوب داشته باشند و به صورت دو بال 
مشترک پیش روند. وی ادامه داد: در شرایط اقتصاد 
فعلی کشور کسی موفق می شود، که بتواند بازار فروش 
محصول خود را پیدا کند در غیــر این صورت حتی 
اگر تسهیالت صفر درصد ارائه شود، موفقیت حاصل 
نمی شود پس باید اتصال به بازار توسط دستگاه های 
متولی امر، دیده شود. قربان پور تصریح کرد: باید در 
ایجاد کسب و کار، اعتبار را به عنوان آخرین اولویت 
قرار داد تا اشتغال، تولید و رونق محقق شود. وی ادامه 
داد: مهم ترین وظیفه دستگاه ها شبکه سازی است و 
فراهم کردن فرصت مناسب شغلی برای متقاضیان 
شغل اســت که از این پس به این شکل دستگاه های 

اجرایی رصد خواهند شد. 

ایجاد اشتغال تنها توزیع اعتبار و منابع مالی نیست

 عضو  شورای اسالمی شهرکرد اظهار داشت: شهرداری شهرکرد 
در برخــی از حوزه های تحت فعالیت خود مدیرانــی نیاز دارد که 
قانون را سرلوحه کار و امورات خود قرار دهند تا از تبعیض، تضییع 
و اجحاف حقوق شهروندان جلوگیری شــود و تمام قد در مقابل 
بی عدالتی ها و حق کشــی ها بایستند. فرهاد رییســی با تاکید بر 
دوری از سیاسی کاری ها در مجموعه شهرداری توضیح داد: آسیب 

بزرگی که شهرداری ها را زمین گیر می کند، ورود سیاسی بازی ها، 
فشــارها و البی گری های پشت پرده بر پســت های مدیریتی در 
بدنه شهرداری هاست و باید تالش شــود تا جهت پیشبرد امور در 
شهرداری ها از افرادی که حاشیه سیاسی شان مانع کار کردنشان 

می شود ، ایستادگی شود.
این مقام مســئول در توصیه بعدی خود به شهردار شهرکرد برای 

انتصابات جدید در شهرداری گفت: در تغییرات مدیریتی نباید به 
دنبال عقده گشایی ها، اثبات خود، جلوگیری از حذف خود، انجام 
امورات جهت آینده سیاسی خود یا دیگران، راضی کردن خطوط 
پیروز و مسئوالن اســتانی بود، بلکه مهم آن اســت تا با استفاده 
 از افــراد کار آزموده تــالش در جهت جلب رضایت خــدا و مردم 

صورت گیرد.

عضو شورای اسالمی شهرکرد:
قانون، سرلوحه کار مدیران شهرداری باشد

  معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:  

ابالغ رای
3/576 کالسه پرونده 960793 مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: سید علی هاشمی به نشانی اصفهان خ کاوه خ غرضی بلوار شکوفه بلوار شقایق 
بن بست 3 پ 218،  خوانده: محمد هادی ملک حسینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ ده میلیون ریال،  گردشــکار: 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 دعوی 
خواهان آقای سید علی هاشمی فرزند فتح اله به طرفیت خوانده آقای محمد هادی ملک 
حسینی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت خرید چوب که به حساب خوانده واریز 
گردیده است و نامبرده از تحویل چوب امتناع نموده به انضمام مطلق خسارات قانونی و با 
توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان استعالم اخذ شده از بانک پارسیان 
به شماره 719 مورخه 96/12/24 استماع اظهارات شهود و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده است هیچگونه اعتراضی و یا الیحه ای که 
حکایت از سری الزمه بودن خویش باشد ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد دانسته 
مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و یکصد و چهارده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/10/19 لغایت وصول 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی که محاســبه آن برعهده اجرای احکام شورا می باشد در 
حق خواهان صادر  و اعالم می گردد رای صادره غیابــی ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.  م الف:6250 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )306 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/577 شماره دادنامه: 9709976793900157 شماره پرونده: 9609986793901570 
شماره بایگانی شعبه: 961583 خواهان: آقای محسن کریمی فرزند محمد علی به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ مدرس خ شــهید ضابط زاده کوی نرگس پالک 223، 
خوانده: آقای صمد طهماسبی دزکی فرزند اســکندر به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محسن کریمی به طرفیت آقای صمد 
طهماسبی به خواسته مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجه چک شماره 068488 بانک 
ملی ایران شعبه خیابان سلمان فارسی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به اوراق 
پرونده و محتویات پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت از جانــب بانک محال علیه و با 
عنایت به وصف تجریدی بودن چک موصوف بقای اصول مســتندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی درجلسه دادرسی شرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی 
بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به 
صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک و 198 و 519 و 522 و ماده 22 قانون صدور چک قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
178/750 ریال هزینه دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 068488 مورخ 93/12/15 تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد 
بود ضمنا دعوی خواهان نسبت به مازاد خواسته در رای صادره به دلیل فقدان ادله اثباتی 
به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می 
گردد. م الف: 6249 شعبه 9 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)359 کلمه، 4 کادر(  
فقدان سند مالكيت

3/584 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 1670 
- فرعي از 118 - اصلي کــه درصفحه 296 دفتر 454 امالک به نام جوادعباســي ثبت 
وسندصادروتســلیم گردیده اســت اینک اعظم محمدي وکالتًا ازطــرف نامبرده باارائه 

درخواست کتبي به شماره وارده: 97090368687911 - 20 / 03 / 97  به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 92588 - 2 / 3 / 97 به گواهي دفترخانه 
4 - شهرضارسیده است مدعي اســت که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / 
سهل انگاري مفقودگردیده اســت ودرخواستصدورالمثني نســبت به باقیمانده مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده اند لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 196  موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )180 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

3/579 شماره دادنامه: 9709976837000276 شماره پرونده: 9609986837001064 
شماره بایگانی شعبه: 961166 خواهان: آقای امیر حسین محمدی فرزند محمد با وکالت 
خانم رقیه بحر کاظمی فرزند ادیب به نشانی البرز کرج چهار راه طالقانی شمالی 200 متر 
به آزادگان جنب کالس ساختمان سپید ط سوم واحد 9، خوانده: خانم فهیمه استکی فرزند 
عبدالخالق به نشانی اصفهان خ مشتاق سوم خیابان ارغوانیه مجتمع میالد نور 3 مجتمع 
ارکیده طبقه 10 ،خواســته: الزام به تمکین، رای دادگاه: در این پرونده آقای امیر حسین 
محمدی فرزند محمد با وکالت خانم رقیه بحر کاظمی دادخواستی به طرفیت خانم فهیمه 
استکی فرزند عبدالخالق تسلیم و بر اساس آن درخواست نموده تا دادگاه خوانده را به تمکین 
از خواهان محکوم نماید دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق 
نکاحنامه رسمی شماره 170921 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 129 حوزه ثبتی 
اصفهان وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین را محرز می داند و در مورد خواســته نظر به 
اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده و در نتیجه دفاعی از خود 
بعمل نیاورده بنابراین دلیلی که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید به نظر نرسیده 
است لذا دادگاه توجها به نظر قاضی مشــاور دادگاه و به استناد مواد 1102 و 1114 قانون 
مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشــویی محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف بیست روز از تاریخ انقضا فرجه واخواهی قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان میباشــد. م الف: 6244 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )263 

کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

3/582  شــماره: 497910-97/3/19 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 
88 فرعی مجزی شده از هشت اصلی واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام وراث مرحوم کریم رحیمی فرزند حیدر در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبردگان تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1397/04/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف:126 سید محمد حسن مصطفوی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران )143 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/556 شماره ابالغنامه:9710106796900604 شماره پرونده:9709986796900124 
شماره بایگانی شعبه:970127 ابالغ شونده حقیقی: حســن رنجبران به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/04/31 یکشنبه ساعت: 17،محل حضور: اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص 
دعوی رویا کمالی به طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری 
است نسبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام 
نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حســاب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 

جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به 
نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  م الف:6943 شــعبه 39 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 149 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/560 شماره ابالغنامه: 9710106796100615 شماره پرونده: 9709986796100092 
شماره بایگانی شــعبه: 970092  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به 
آقای امیر صدری کرمی فرزند جعفر، خواهان آقای حبیب پناهی با وکالت میثم بشــیری 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر صدری کرمی به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986796100092 شعبه 31 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/05/01 ساعت 15/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 6981 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

3/588 شماره ابالغنامه: 9710100351002374 شماره پرونده: 9709980351000146 
شــماره بایگانی شــعبه: 970148  خواهان ها چارلز بارســخیانس فرزند نیکو، جوین 
پارســخیانس فرزند نیکو، ژند داود فرزند ژاردن دادخواســتی به طرفیت  خواندگان علی 
اکبر شاهرخیان فرزند عباسعلی و نویل پارسخیانس فرزند خچومسیحی  به خواسته خلع 
ید و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980351000146 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/01 و ساعت 11 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:6931 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/585 شماره ابالغنامه: 9710106797100628 شماره پرونده: 9609986797100610 
شماره بایگانی شعبه: 960610  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
رامین مستغاثی، خواهان آقای احمد زمانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای رامین 
مستغاثی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله 
ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986797100610 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/05/02 ساعت 17 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 6942 شــعبه 41 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/587 شماره ابالغنامه: 9710106793901209 شماره پرونده: 9709986793900306 
شماره بایگانی شعبه: 970310  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
حمیدرضا شفیعیان و علی عابدی، خواهان آقای سید محسن امامی دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقایان حمیدرضا شفیعیان و علی عابدی به خواسته استرداد الشه چک مطرح که 
به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 

ساختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793900306 شعبه 
9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/05/06 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 6987 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9710460350900046 درخواســت:  شــماره   3 /591
9609980350901109 شماره بایگانی شــعبه: 961286  در خصوص دعوی خواهان 
داود شمولی به طرفیت خوانده رضا مهربانی به خواسته مطالبه وجه دادخواستی را به شعبه 
نهم حقوقی اصفهان ارائه نموده است که دادخواست مذکور در این شعبه ثبت و به تاریخ 
1397/05/07 راس ساعت 11 دارای وقت رســیدگی می باشد. نظر به مجهول المکان 
بودن احدی از خواندگان به نام رضا مهربانی و بنا به درخواست خواهان با عنایت به ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار چاپ تا خوانده 
 ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلسه رسیدگی حاضر گردد. )آدرس: اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه سوم 
اتاق شــماره 352( م الف: 6978 شــعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/592 در خصوص پرونده کالســه 970320 خواهان علیرضا جهانی پور دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مرتضی جاللوند تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/5/7 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 6989 شعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/593 در خصوص پرونده کالسه 960797 خواهان الهام غیاثی لطف دادخواستی مبنی 
بر مطالبه و تامین خواسته به طرفیت سامان ســلیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشــنبه مورخ 97/5/10  ســاعت 16/30 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شــیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6984 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری  پژو SD 206 مدل 1394 تیپ 
2 به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 212 ل 49 ایران 
53 به شــماره موتور 163B0172119  و شماره شاسی 
NAAP41FE2FJ/271049 به نام آقای عماد نخشب فرزند 

بیژن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگزاری سومین جشنواره 
چادرهای آسمانی در اصفهان

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: ســومین جشــنواره چادرهای 
آســمانی 16 الی 21 تیرماه همزمــان با هفته 
»عفاف و حجاب« سال جاری در اصفهان برگزار 
خواهد شد.ســرهنگ جهانگیر کریمی با اشاره 
به برگزاری جشــنواره »چادرهای آســمانی« 
در اســتان اصفهان اظهار کرد: موضوع حجاب 
در کشور اســامی ما همواره از اهمیت خاصی 
برخوردار بوده و اهمیت این موضوع ارزشــمند 
باعث شده است تا بسیاری از دستگاه های کشور 
و تشکل های مردمی در تقویت آن دخیل شوند.

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهــان تصریــح کرد: بــا این حــال زحمات 
بســیاری از این افراد به دلیل نبود انسجام کافی 
در تجمیع آثار عفاف و حجاب در ســطح کشور 
و تعدد مراکز ناظر بر این امر، دیده نمی شــود و 
اثرگذاری اقدامات مذکور کاهش می یابد. معاون 
اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
متذکر شد: یکی از مواردی که در حوزه حجاب از 
سوی نیروی انتظامی دنبال می شود، همکاری و 
تعامل با سایر دستگاه ها و همچنین سازمان های 
مردم نهاد در این حوزه بوده است و در سال جاری 
نیز بر همین اساس، جشنواره ای با نام »چادرهای 
آسمانی« از ســوی نیروی انتظامی در اصفهان 
برگزار خواهد شــد.معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در خصوص نحوه ارسال 
آثار به جشنواره یادآور شد: متقاضیان حضور در 
جشنواره چادرهای آسمانی تا 10 تیرماه فرصت 
دارند آثار خود را به آدرس میدان امام)ره(، جنب 
مسجد شیخ لطف ا...، معاون اجتماعی فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان ارسال کنند.

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:

پایان نهال کاری در بحرانی ترین 
کانون فرسایش بادی استان

مالچ پاشی و نهال کاری در وسعت 500 هکتاری 
بحرانی ترین کانون فرسایش بادی استان اصفهان 
پایان یافت.رییــس اداره امور بیابــان اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان هدف 
از اجرای این طرح در دشــت ســجزی را ضمن 
کنترل فرسایش بادی،کاهش خسارت به فرودگاه 
بین المللی شهید بهشــتی، پایگاه هوایی شهید 
بابایی، محور ترانزیتی شمال به جنوب و خطوط 

ریلی بیان کرد.
حسین علی نریمانی افزود:برای نهال کاری تاغ 
و مالچ پاشــی این کانون بحرانی که از آبان سال 
گذشته آغاز شد و تا امســال ادامه داشت،حدود 
16 میلیارد ریال هزینه شد.وی با اشاره به اینکه 
تاکنون 16 کانون فرســایش بادی به وســعت 
یک میلیون و 92 هزار هکتار در استان اصفهان 
شناسایی شده است، ادامه داد:دشت سجزی به 
وسعت 35 هزار هکتار و محور نایین به انارک به 
وسعت 67 هزار هکتار به ترتیب بحرانی ترین این 
کانون ها هستند.رییس اداره امور بیابان اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: 
اجرای طرح هــای بیابان زدایی در این اســتان 
تاکنون ســبب حفظ و پایداری 38 هزار هکتار 
زمین کشاورزی و هزار کیلومتر جاده و راه آهن 

شده است.

 تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی 
کتب درسی ابتدایی ها

ثبت نام اینترنتی کتب درســی پایه دوم تا ششم 
ابتدایــی، پایه هــای یازدهم و دوازدهــم فنی و 
حرفه ای و کاردانش، پایه های یازدهم و دوازدهم 
رشــته معارف اســامی و پایه های هشتم و نهم 
کتاب های درســی تکمیلی دوره اول متوســطه 
ویژه دانش آموزان استعداد های درخشان تا هشتم 
تیرماه تمدید شد. دانش آموزان و اولیای آنان، در 
صورت تمایل می توانند از طریق ســامانه فروش 
و توزیع مواد آموزشــی نســبت به ثبت سفارش 
انفرادی اقدام کننــد. کد ملی دانــش آموز، نام 
کاربری و شش رقم ســمت راست شماره سریال 
 شناسنامه دانش آموز، »رمز عبور« ورود به سامانه 

هستند.
کتاب های درسی دانش آموزان دوره های تحصیلی 
آموزش ابتدایی، متوســطه دوم شاخه های فنی 
و حرفه ای، کاردانش، رشــته معارف اســامی و 
کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه 
دانش آموزان اســتعداد های درخشان، از طریق 
مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش 

آموز قید شده است، توزیع می شود.

عکس  روز 

کارفرماها در ۷۰ درصد موارد عامل بروز 
حوادث کار هستند

پیشنهاد سردبیر:

شنیده ها

تصویری از کف دست یکی از 
دانش آموزان ممتاز کشور!

 مرگ کارگر خمینی شهری 
در چاه ۳۰ متری

فرمانده انتظامی شهرستان »خمینی شهر« از 
سقوط یک کارگر در چاه 30 متری حین حفر 
چاه و مرگ او خبر داد. سرهنگ علی جعفری 
نژاد طی گفــت و گویی اظهار داشــت: درپی 
اعام مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر 
سقوط فردی در چاه آب دریکی از مناطق شهر 
»درچه« بافاصله ماموران گشت انتظامی این 
فرماندهی به محل اعزام شدند. وی تصریح کرد: 
ماموران اعزامی به محل حادثه مشاهده کردند 
کارگری 37 ســاله در اثر عــدم رعایت اصول 
ایمنی و بی احتیاطی بــه داخل چاه 30 متری 
سقوط کرده و جان خود را از دست  داده است.

سرهنگ جعفری نژاد ادامه داد: جسد متوفی 
توسط ماموران اداره آتش نشانی به بیرون از چاه 
انتقال و بنا بر گزارش ماموران اورژانس حاضر 
در محل، فرد متوفی در اثر ســقوط و شــدت 
صدمات وارده فوت شده بود که در نهایت جسد 

به پزشکی قانونی منتقل شد.

مدیر فوریت های پزشکی اصفهان :
 تصادف در میدان المپیک 
پنج مصدوم برجای گذاشت

برخورد ســواری پراید و وانت پنج نفر را راهی 
بیمارســتان کرد.مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان گفت: بر اثر برخورد سواری پراید 
با وانت در میدان المپیــک اصفهان ،پنج مرد 
مصدوم شدند. غفور راستین افزود: مصدومان 
این حادثه به همراه دو دســتگاه آمبوالنس به 

بیمارستان کاشانی منتقل شدند. 

دستگیري سارق منازل نیمه  ساز 
با ۳5 فقره سرقت در اصفهان

رییــس پلیس آگاهي اســتان از شناســایي و 
دستگیري یک سارق منازل نیمه ساز و کشف 35 
فقره سرقت خبر داد.سرهنگ »سعید سلیمیان« 
با اعام این خبر اظهار داشــت: در پي شکایت 
تعدادي از شــهروندان مبني بر سرقت منازل 
نیمه ساز در شــهر اصفهان، بررسي موضوع در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي استان قرار 
گرفت. وي تصریح کرد: کارآگاهان تحقیقات خود 
را در این زمینه آغاز و با انجام یک سري اقدامات 
تخصصی موفق به شناسایي و دستگیری سارق 
شدند.این مقام انتظامي گفت: فرد دستگیرشده 
در بازجویی های پلیس به 35 فقره ســرقت از 
منازل نیمه ساز در شــهر اصفهان اعتراف کرد.

رییس پلیس آگاهي استان در پایان با اشاره به 
تحویل ســارق به مراجع قضائی به همشهریان 
توصیه کرد در ساختمان های نیمه ساز حتما از 
نگهبان مطمئن استفاده شود و از رها کردن اموال 
با ارزش در ســاختمان های نیمه کاره و در حال 

احداث فاقد نگهبان خودداري کنند.

کمک ۳۰ میلیاردی کارکنان 
فوالد مبارکه به زندانیان

کارکنان شــرکت فوالد مبارکــه  30میلیارد 
ریال بــرای آزادي زندانیان جرایــم غیر عمد 
استان اصفهان کمک کردند.این میزان کمک 
زمینه آزادی 500 زندانی در بند را فراهم کرد.

سبحانی مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه و 
عضو هیئت مدیره ســتاد دیه استان اصفهان 
در  این مراسم گفت : کمک هاي شرکت های 
پیمانکاری فوالد در ســال هاي گذشته منشأ 
خیر و برکات زیادي براي اســتان فراهم  کرده 
و باعث شــد تعداد زیــادي از زندانیان جرایم 
 غیر عمــد به آغوش گــرم خانواده هایشــان 

برگردند.
خســروی وفا، رییس کل دادگستری اصفهان 
هم گفت: با کمک هاي شرکت فوالد مبارکه  در 
سال گذشته از مجموع کل مبلغ دو میلیارد و 
پانصد میلیون تومان جمع آوري شده در سطح 
اســتان، یک میلیارد و 140 میلیــون تومان 
شرکت فوالد مبارکه و شــرکتهاي پیمانکاري 
اهدا  شــد کــه موجبــات آزادي 200 نفر از 

زندانیان را فراهم کرد.

اخبار

مدیــرکل انتقال خون اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه سن مناســب برای اهدای خون بین 18 تا 
60 سال بوده و وزن مناسب برای این افراد باالی 
50 کیلوگرم برآورد شده اســت، گفت: در حال 
حاضر به صورت میانگین می توان گفت که 30 تا 
40 ساله ها بیشترین اهدا کنندگان خون استان 

اصفهان هستند.
مجید زینلی اظهار کرد: کشــور ایران نیز 6 سال 
است که به کشورهای دارای اهداکنندگان خون 
داوطلبانه پیوســته است و این مراســم را برگزار 

می کند.
وی با بیان اینکه هنوز در برخی از کشورها اهدای 
خون به صورت جایگزین و یا بــا پرداخت هزینه 
انجام می شــود، اضافه کرد: کشــور ایران در این 
خصوص از جایگاه خوبی در منطقه برخوردار است 
و خون مورد نیاز بیماران از محل خون های اهدایی 

تامین می شود.
وی در خصوص شرایط الزم برای اهدای خون نیز 
گفت: فردی که قصد اهدای خون را دارد باید در 
سامت کامل جسمی و روحی قرار داشته باشد.

زینلی با بیان اینکه افراد دارای بیماری های خاص، 
افراد دارای فشار خون و افراد مبتا به بیماری قند 
نمی توانند نسبت به اهدای خون اقدام کنند، ادامه 
داد: کسانی که در روزهای منتهی به مراجعه برای 
اهدای خون اعمال جراحی انجام داده باشند نیز 

نمی توانند اهدای خون داشته باشند.وی مصرف 
کننده عمده خون اســتان اصفهــان را بیماران 
تاالســمی و اعمال جراحــی در اتاق های عمل 
دانست و افزود: باید توجه داشت که مراکز درمانی 
 اســتان اصفهان همواره فعال بوده و نیاز به خون

 دارند. 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه 
هر ســاله حدود 20 درصــد از مراجعه کنندگان 
قادر به اهــدای خون نیســتند، اضافــه کرد: از 
این رو از ابتدای ســال جاری تاکنــون 37 هزار 
نفر برای اهــدای خــون مراجعــه کرده اند که 
 35 هــزار نفــر از آنها موفــق به اهــدای خون 

شده اند. 

مدیرکل انتقال خون استان:

۳۰ تا ۴۰ ساله ها، بیشترین اهدا کننده خون اصفهان هستند
رییس پلیس فتای اصفهان با اشاره به آسیب  حضور 
افراد خریدار از ســایت های تبلیغاتی برای مشاهده 
اجناس در خانه اشخاص، گفت: پرونده های منجر به 
آسیب مالی و اخاقی در این زمینه داشتیم.سرهنگ 
مصطفی مرتضوی بــا تاکید بر اینکه ســایت های 
تبلیغاتی، محیطــی برای تبلیــغ کاال و نه خرید و 
فروش کاالست، اظهار داشت: مشاهده و پسند یک 
محصول در سایت های تبلیغاتی خرید و فروش حتی 
موارد معروف، تضمین کننده صحت محصول نیست 
بلکه خریدار باید از منظر فیزیکی واقعیت یک کاال 
را اصالت سنجی کند و  سپس وارد چرخه پرداخت 
وجه شود.وی افزود: از سویی هیچ خریدی مبنی بر 
پرداخت اولیه پول پیش از دریافت کاال معقول نیست 
بلکه بهترین راه معامله پایاپای است؛ بدین معنا که 
در صورت خرید اینترنتی ابتدا از صحت و ســامت 
پس از تحویل جنس اطمینان حاصل کرده و سپس 
پرداخت پول انجام شود. وی در ارتباط با آسیب هایی 
که ممکن است حضور افراد خریدار و مراجعه کننده 
از سایت های تبلیغاتی برای مشاهده اجناس در خانه 
اشــخاص در پی داشته باشــد، ابراز داشت: در این 
حوزه نیز پرونده های منجر به آسیب داشتیم که هم 
مالی و هم اخاقی بوده است و بر این اساس از مردم 
درخواست داریم که به هیچ عنوان در محیط بسته با 
خریدار قرار نگذارند و یا الزامات امنیتی جانبی دیده 
شــود؛ بدین معنا که تعدادی از اعضای خانواده در 

شرایط ایمن حضور داشــته باشند.مرتضوی با بیان 
اینکه بهتر اســت قرار با خریدار در محیط عمومی 
باشــد و محیط های خصوصی در ایــن ارتباط به 
هیچ عنوان پیشــنهاد نمی شود، به بخش دیگری از 
آسیب های خرید و فروش مجازی اشاره و تاکید کرد: 
در برخی موارد تبلیغات موتورسیکلت و یا خودرو و یا 
دیگر موارد داشته ایم که فروشنده به بهانه اینکه کاال 
را امتحان کند خودرو یا موتورسیکلت را به سرقت 
برده است.وی ابراز داشــت: مردم باید در مواجهه با 
تبلیغات مســائل امنیتی را لحــاظ کنند تا اجناس 
ارزشمند آنها توسط سوءاستفاده کنندگان به تاراج 
نرود و در معرض این دســته از آســیب های فضای 

مجازی قرار نگیرند.

رییس پلیس فتای اصفهان:

در فروش های مجازی، آسیب های اخالقی و مالی داشتیم

چهره ها

مهاجرت، در ایران پدیده جدیدی نیست در حالی 
که تحوالت سیاسی در ســه دهه پیش از این موج 
مهاجرت موجب خــروج عده زیــادی از ایرانیان 
شد؛ اما در ســال های اخیر این مهاجرت در طیف 
نخبگان علمی و نیز ســرمایه داران بیشــتر دیده 
می شود. در 20 سال اخیر، بسیاری از دانشجویان 
ما بعد از تحصیل در مقطع کارشناسی برای ادامه 
تحصیات تکمیلی خود به کشــورهای پیشرفته 
صنعتی مهاجرت می کنند و بخــش قابل توجهی 
از آنها هرگز به ایــران برنمی گردند. روند مهاجرت 
بی بازگشت نخبگان یا به اصطاح فرارمغزها از ایران 
از اواسط دهه70 شــیب صعودی داشته و بخش 

اعظم آن مربوط به دانشجویان است.
 بر اســاس آمار صندوق بین المللی پول تا ســال 
2009 آمار مهاجرت نخبگان از ایران ساالنه بیش 
از 100 هزار نفر بوده که به ترتیب اکثریت آنان به 
کشور آمریکا و کانادا مهاجرت کرده اند.آمار دقیقی 
از جمعیت ایرانی های خارج از کشور وجود ندارد؛ 
اما برخی اعداد و ارقام از حضور پنج میلیون ایرانی 
در خارج خبــر می دهد که بخش وســیعی از آنها 

تحصیلکرده و متخصص هستند. 
آمارهای داخلی نشان می دهد ساالنه حدود 60 هزار 
نفر از ایــران مهاجرت می کنند که آمار ســازمان 
ملل و صندوق بین المللی پــول آن را 150 هزار تا 
180 هزار نفر برآورد کرده که 70 تا 80 درصد آنها 
قشــر تحصیلکرده و متخصص هستند. همچنین 
بنابر آمارهای مجلس، وزارت آموزش وپرورش و... 
70 درصد از رتبه های برتر کنکــور، المپیادی ها و 

مدال آوران علمی از کشور خارج شده اند.
مهاجــرت از اصفهــان رو به رشــد

 است
بر اساس اعام  مرکز آمار ســازمان برنامه ریزی و 
بودجه استان اصفهان، از سال 90 تا سال 95 بیش 
از هفت هــزار و 180 نفر از مردم اســتان اصفهان 

برای سکونت به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.
در این میان شهرســتان اصفهان با چهــار هزار و 
695 نفر مهاجر در صدر و کاشان با 734 و خمینی 

شــهر بــا 410 نفــر در 
رده های بعدی مهاجرت 
شــهروندان به خــارج از 
کشور هستند. این آمار اگر 
چه در مقایسه با آمار کلی 
کشور رقم زیادی نیست؛ 
امــا هشــدارها در مورد 
مهاجــرت از اصفهان به 

دلیل خشکسالی و شیوع بیکاری جدی شده است. 
همچنین قوانین دســت و پا گیر برای راه اندازی 
مشاغل جدید و ریسک باالی ســرمایه گذاری در 
استان نیز از جمله مسائلی اســت که مهاجرت در 
اســتان را تشــدید می کند. در یک نمونه عینی؛  
اخیرا رییــس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان از 
مهاجرت نقره کاران اصفهانــی به ترکیه و چین به 
دلیل شرایط نامناسب کار در ایران و عدم حمایت 
از این افراد خبر داده بود این مسئله به خصوص در 

مورد افرادی که با ایده هــای جدید به دنبال ایجاد 
کسب و کار های نوین هستند بیشتر  به چشم می 
خورد. حتی بخشــی از بیماران نیز برای دسترسی 
آسان تر به دارو و استفاده 
از امکانــات پزشــکی به 
روزتر مجبور هســتند به 
خارج از کشــور مهاجرت 
کنند؛این مسئله را چندی 
پیــش  رامــک حیدری، 
انجمــن  مدیرعامــل 
حمایــت از مبتایان به 
»دیســتروفی« ایران بیان کــرده و تاکید کرد که 
بیماران »اس ام ای« نیازمند دارویی بسیار حیاتی 
و مهم هستند که متاسفانه وزارت بهداشت به دلیل 
هزینه های بسیار باالیش زیر بار واردات آن نمی رود. 
وی افزود: از همین رو این بیمــاران با هزینه های 
شــخصی و به صورت کاما خودجوش تصمیم به 
این اقدام می گیرند تا حدود دو سال را برای تزریق 
 داروهایشــان به کشــورهای اروپایــی نقل مکان

 کنند.

خســارتی به نام مهاجرت که جبران آن 
ممکن نیست

خروج هر فرد از کشور چه با سرمایه و چه بدون آن 
در واقع خروج یک ســرمایه گذاری حداقل بیست 
ساله از کشور است؛ فردی که در ایران درس خوانده 
و بزرگ شده درست در زمانی که باید قابلیت ها و 
توانایی های خود را به جامعه ایرانی عرضه کند به 
خارج از کشور می رود و این طیف از توانمندی ها 
را از یران دریغ می دارد. بر اســاس آمار تربیت هر 
نخبه برای کشور چیزی در حدود یک میلیون دالر 
هزینه دارد، در کشور ما نیز سالیانه 150 هزار نخبه 
از کشــور خارج می شــود که با یک ضرب و جمع 
ساده ســالیانه چیزی حدود 150 میلیارد دالر یا 
به عبارت دیگر 450 میلیارد تومان  پول از کشــور 

خارج می شود.
ضررهای اجتماعی افزایش مهاجرت 

عاوه بر هزینه های اقتصادی و خروج سرمایه ای که 
موج مهاجرت ها هرساله به کشور تحمیل می کند، 
مهاجرت می تواند هزینه های اجتماعی زیادی نیز 
داشته باشد. پس از عقب ماندگی تکنولوژیک تغییر 
ژنتیکی جامعه نیز یکی از عوارض اجتماعی مهاجرت 
است.  فرار مغزها برابراست با فرار ژن های ممتاز از 
کشور که به احتمال زیاد کشور در دهه آینده با پدیده 
پایین آمدن »آی کیو« یا فکــر خاق و نوآور مواجه 
خواهد شد. مسئله دیگر به پایین آمدن سن مهاجرت 
ایرانیان بازمی گردد، حدود 10سال پیش مهاجرت 
ایرانی ها بیشــتر حول و حوش نخبه ها بود و عبارت 
»فرار مغزها« از همین جا بر سر زبان ها افتاد. در همه 
این  سال ها قشــر مرفه جامعه هم امکان مهاجرت 
 به کشــورهای اروپایی و آمریکایی را داشــت؛ اما
  حاال روی دیگر ســکه رو شده اســت، نه نخبه ها و

 نه ثروتمندان که قشر متوسط هم به جمع قبلی ها 
اضافه شده اند و آینده شــان را در خارج از مرزهای 
 ایران جســت وجو می کننــد. این مســئله تعدیل

 منابع اجتماعی در آینده ایران را با مشــکل مواجه 
خواهد کرد.

خسارتی به نام مهاجرت
  مهاجرت 7 هزار اصفهانی به خارج از کشور؛  

سرپرست اداره بازرسی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان:
کارفرماها در ۷۰ درصد موارد عامل بروز حوادث کار هستند

سرپرست اداره بازرسی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: مقصر 70 درصد حوادث کار اصفهان، 
کارفرما و بزرگ ترین دلیل آن عدم نظارت کارفرما بر کارگاه یا واحد تولیدی است. حبیب ا... مقصودی  

اظهار داشت: در دو ماهه اول امسال، پنج نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در 
اســتان اصفهان جان خود را از دست دادند.وی با اشــاره به اینکه در سال 
گذشته 25 مورد حادثه کار در حوزه کشاورزی و جنگل، 36 مورد در عرصه 
معدن، 698 مورد در حوزه صنعت و تولید و 230 مورد در بخش ساختمانی 
حادثه کار گزارش شده است، گفت: حوادث ناشی از کار را بیشتر در حوزه 
ساختمان سازی داشتیم که طی دو ســال اخیر با کاهش ساخت و سازها 
این آمار به شدت کاهش یافته است. مقصودی افزود: عدم نظارت بر کارگاه 

توسط کارفرما رتبه اول، سهل انگاری و بی احتیاطی حادثه دیده رتبه دوم، دستگاه بدون حفاظ یا دارای 
نقص فنی رتبه سوم، عدم آموزش کارگر رتبه چهارم را در بروز حادثه دارد.

رییس اداره ارزیابی و عملکرد مدارس هیئت امنایی استان:
دریافت شهریه برای ورود به مدارس هیئت امنایی تخلف است

رییس اداره ارزیابی و عملکرد مدارس هیئت امنایی اســتان اصفهان گفت:دریافت هرگونه شهریه و برگزاری 
آزمون برای ورود دانش آموزان به مدارس هیئت امنایی تخلف است.حبیب ا... عسکری اظهار کرد: این مدارس از 
نظر قوانین، مصوبات و دستورالعمل مانند مدارس دولتی هستند که با انتخاب 
و انتصاب هیئت امنا مدیریت می شــود و آیین نامه های این مدارس تفاوتی با 
مدارس دولتی نداشــته و فقط در موارد خاص دارای تفاوت های اندکی است.

رییس اداره ارزیابی و عملکرد مدارس هیئت امنایی استان اصفهان افزود: ثبت نام 
دانش آموزان در این مدارس بدون شهریه بوده و باید مدارس ریز فوق  برنامه های 
موجود در مدرسه را  مصوب کرده و با مصوب شــدن، نرخ  مصوب را به اولیای 
دانش آموزان اعام کنند.وی با بیان اینکه شرکت دانش آموزان در برنامه های 
فوق برنامه اختیاری است، تصریح کرد: ثبت نام در مدارس هیئت امنایی همانند مدارس دولتی با اولویت محدوده 

جغرافیایی دانش آ موزان بوده و قوانین این مدارس نیز مانند قوانین مدارس دولتی و بدون آزمون است .

خروج هر فرد از کشور چه با 
سرمایه و چه بدون آن در واقع 

خروج یک سرمایه گذاری حداقل 
بیست ساله از کشور است

مرضیه محب رسول
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اصالح فرهنگ غذایی در زمینه مصرف ماهی ضروری است
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

ه 
کاف

زمان هایی که خسته اید، نیاز به انرژی دارید اما نمی خواهید 
اسپرسوی داغ سر بکشید؛ پس یخ در بهشت انرژی زا را امتحان کنید.

مواد مورد نیاز: 
سه چهارم پیمانه شکر، یک سوم پیمانه اسپرسوی فوری، یک چهارم پیمانه آب لیمو، 

2 قاشق غذاخوری پوست لیموترش رنده شده2 قاشق غذاخوری شکر و ۶ پیمانه آب
شیوه تهیه:

آب و شکر را درون یک ظرف کوچک روی گاز حرارت دهید. 
بگذارید آب بجوشد و شکر حل شــود. ظرف را از روی حرارت بردارید، 

اسپرســو را اضافه و مخلوط کنید و بگذارید ۱۰ دقیق بماند.  مایع را 
درون یک ظرف کم عمق صاف و آب و پوست لیمو را اضافه کنید. 

ظرف را برای دو ســاعت درون فریزر قرار دهیــد. هر ۳۰ دقیقه با 
اســتفاده از یک چنگال، یخ ها را خرد کنید تا زمانی که خودش 

را بگیرد. 
برای سرو کردن، یخ در بهشت را با قاشق درون کاسه بریزید؛ 

روی آن خامه ریخته و اگر دوست دارید، بازهم با پوست 
لیموترش رنده شده تزئین کنید.

یخ در بهشت اسپرسو

سنبل الطیب 
مطالعات نشان می دهند که »سنبل الطیب« زمان موردنیاز برای به خواب رفتن را کاهش داده و کیفیت خواب را ارتقا می دهد. معموال سنبل الطیب همراه 
با سایر گیاهان آرامبخش مانند »رازک« و »فرنجمشک« برای درمان بی خوابی استفاده می شود. دانشمندان دریافته اند که سنبل الطیب می تواند میزان 
گاما آمینوبوتیریک اسید را در مغز افزایش دهد و در نتیجه اضطراب را کاهش می دهداین گیاه در کاهش فشار خون نیز مؤثر است. همان ترکیبات فعال 
سنبل الطیب که در کنترل استرس و اضطراب مؤثر بودند، به بدن کمک می کنند تا فشار خون را به درستی تنظیم کند.با کاهش اضطراب و افزایش زمان 

و کیفیت خواب، سنبل الطیب می تواند به کنترل استرس روزمره کمک کند. 

شی
ر با

طا
ع

مصرف »ماهی« تاثیرات شگفت انگیزی بر سالمت انسان ها دارد. 
بر اساس آمارها، مصرف ماهی در کشور ما بسیار پایین است؛ این 
مســئله در درازمدت موجب ایجاد معضالتی در این زمینه شده 
اســت. چاقی، کمبود ویتامین D و بیماری های ناشی از مصرف 

زیاد گوشت قرمز از این دست آسیب ها هستند. بر اساس آمارها 
مصرف ســرانه ماهی در کشــور ۱۰/۶ کیلوگرم است که این 
مقدار باید براساس  برنامه ششم توسعه ساالنه نیم تا 7 دهم 

میزان افزایش داشته باشد و در نهایت به مصرف سرانه ۱4 
کیلوگرم برســد. این میزان حتی کمتر از کشورهای 

آفریقایی و کشورهای آمریکای التین  است.
بر اساس گزارش »آسوشــیتدپرس« در حالی مردم 

در سراسر جهان گرایش بیشــتری به خوردن ماهی پیدا 
کرده اند که مصرف سرانه ماهی با 2۰ کیلوگرم در سال برای 

نخستین بار در سال 2۰۱4 درصدر موادغذایی مورد مصرف مردم 
جهان قرار گرفت.

چرا باید ماهی بخوریم؟
در واقع ترکیبات غذایی بسیار ارزشمند ماهی، ازجمله پروتئین با 
پروفایل کامل اسیدهای آمینه ضروری، هضم پذیری بسیار آسان، 
چربی با اسیدهای چرب غیراشــباع، مواد معدنی و ویتامین ها، 
مفیدبودن بودن مصرف ماهی را در مقایســه با سایر محصوالت 
دامی و زراعی تضمین کرده است. تکوین مغز در دوران جنینی 
و عملکرد رفتاری و ذهنی آینده فرزند، به مصرف مادران باردار 
از این محصوالت شیالتی وابسته است. بهبود و سالمت مفاصل، 
بهبود عملکرد مغزی با کمک به پوشــش ســلول های عصبی 
و کمک بــه ارتباط بهتر ســلول های مغزی بــا یکدیگر، بهبود 
سالمت استخوان با اثر مثبت بر ســطوح کلسیم بدن و کاهش 
فقر استخوان، بهبود سالمت پوســت با کمک به عالیم خفیف 
مرتبط با اختالالت پوســتی نظیر آکنه و پســوریازیس و بهبود 
سالمت گوارشی با کاهش التهابات گوارشی و کمک به تسکین 
عالئم بیماری کولیت، از دیگر فواید مصرف محصوالت شیالتی، 

به خصوص اسید های چرب امگا ۳ است.
تالش برای تولیــد جهانی آبزیان بــرای نجات از 

گرسنگی و فقر غذایی
امروزه در دنیا، آبزیان را صرفا برای سیر شدن استفاده نمی کنند. 
این محصوالت شــیالتی به عنوان غذا-دارو معرفی شده که در 
حقیقت می توان گفت غذایی است که به عنوان داروی پیشگیری 

از بسیاری بیماری ها کاربرد دارد. 
به همیــن جهت در یــک دهــه گذشــته، کشــورهای دنیا 

ســرمایه گذاری های زیادی را به منظور افزایــش تولید آبزیان 
و صادرات آنها انجام داده اند. در میان کشــورهای دنیا چین با 
تولید ۶۰ درصد از کل آبزیان دنیا در صدر قرار دارد؛ بعد از چین، 
اندونزی،ایاالت متحده و روســیه در رتبه های بعدی بیشترین 

کشورهای تولیدکننده این ماده غذایی غنی قرار دارند.
رتبه دوم مصرف بدترین ماهی دنیا در ایران

فرهنگ غذایی، یکی از اصلی تریــن عوامل در مصرف ماهی در 
میان افراد جامعه است؛ اما نباید از عامل اقتصادی در این مسئله 
نیز غافل شــد.در حالی که فرهنگ خوردن ماهی در سفره های 
ایرانی بســیار کمرنگ اســت، قیمت ماهی های صید شــده یا 

حتی پرورشی نیز به نسبت سایر اقالم 
خوراکی مانند مرغ باالســت؛ به همین علت طی سالیان اخیر، 
خرید برخی از انواع ارزان قیمت ماهی ها در میان ایرانیان رواج 

یافته است.
ماهی »تیال پیال« یکی از همین محصوالت دریایی است که در 
چند سال گذشته در میان مردم و رستوران ها با استقبال زیادی 
روبه رو بوده است؛ در حالی که این ماهی از نظر سالمت غذایی 

چندان مورد تایید نیست.
»قیمت« و »طعــم«، دو ویژگی این ماهی هســتند که موجب 
محبوبیت در میان ایرانیان شده است. ورود قاچاق و نداشتن طعم 

خاص ماهی موجب ارزان بودن و خوش طعم شدن این ماهی در 
هنگام پخت می شود؛ ضمن اینکه این ماهی به صورت گسترده 
در اغلب فروشگاه های بزرگ در سطح شهرها  نیز عرضه می شود.
قیمت باال و عدم حمایت از صنعت شــیالت، مصرف 

آبزیان را از سفره های ایرانی برچیده است
صنعت شیالت و پرورش ماهی در کشــور حال و روز 
چندان خوشــی ندارد. تعطیلی و ورشکستگی 
۶۰ درصد از مزارع پرورش ماهی کشور، تفاوت 
قیمت تمام شده به دلیل وجود تولیدکنندگان 
ُخرد، انحصــار واردات 4۰۰میلیون تخم 
ماهــی، ورود تخم هــای ناقــل بیماری، 
آلوده شــدن اتحادیه به واردات تخم و... از 
جمله موضوعاتی هستند که این وضعیت را 

در ایران رقم زده اند.
ســرخ کردن و مصرف »ماهی تن« دو 

عامل خطرناک مصرف آبزیان 
مصرف »ماهی تن« و استفاده از »کنسرو تن ماهی« 
چندان برای سالمتی مفید نیست. ماهی تن ، به ویژه نوع باله 
سیاه و باله آبی آن حاوی جیوه است. نوع غیرپرورشی این ماهی 
تقریبا منقرض شده و در فروشــگاه ها خیلی کم پیدا می شود. 
ماهی تن، پرورشــی اســت که با هرمون و آنتی بیوتیک تغذیه 
می شود. گرچه تُن ماهی، منبع فوق العاده ای از پروتئین غذایی، 
اسیدهای چرب امگا ۳، ید، آهن و ویتامین های خانواده B است، 
اما زیاده روی در خوردن آن می تواند برای سالمتی افراد، خصوصا 
زنان باردار، زنان شیرده و کودکان، خطرات مختلفی داشته باشد. 
تن ماهی حاوی مقادیر مختلفی از متیل جیوه است که به عنوان 
سم )نوروتوکسین( شناخته می شود. اگرچه بدن انسان به مرور 
زمان جیوه را دفع می کند، اما مصرف بیش از حد آن باعث تجمع 
جیوه در بافت های بدن از جمله مغز و کلیه ها می شود. همچنین 
مصرف ماهی به صورت سرخ کردنی نیز عادت نادرست دیگری 
است که عالوه بر کاهش فواید ماهی، برای بیماران قلبی نیز بسیار 
مضر اســت. با وجودی که متخصصان تغذیه همواره به خوردن 
ماهی به عنوان یک منبع غذایی بسیار مفید توصیه می کنند اما 
نتایج یک بررسی جدید نشان داده است که ماهی سرخ شده به 
اندازه »چیپس« برای ســالمت قلب خطرناک و مضر است. این 
کارشناســان تغذیه ادعا کرده اند که ماهی ســرخ کرده نه تنها 
خاصیت مفیدی ندارد بلکه برعکــس احتمال بروز امراض قلبی 
را تا 5۰ درصد تشــدید می کند؛ در واقع سرخ کردن ماهی تمام 
خواص مفیــد آن را از بین می برد و آن را بــه یک خوراکی مضر 

تبدیل می کند.

چرا ایرانی ها ماهی نمی خورند؟

اصالح فرهنگ غذایی در زمینه مصرف 

ماهی ضروری است

در نامه دادستان کل کشور مطرح شد؛پریسا سعادت
ورود دادستانی به ماجرای برنامه 

»ماه عسل«
دادستان کل کشور، دادســتان عمومی و انقالب 
تهران را موظف کــرد ادعاهای مطرح شــده در 
یک برنامــه تلویزیونی مربوط بــه نوعی بیماری 
کمتر شناخته شده را در اســرع وقت پیگیری و 
نتیجه را گــزارش کند. در پی پخــش برنامه ای 
در تاریخ 97/۳/8 در یکی از شــبکه های سیمای 
جمهوری اســالمی ایران و طرح ادعاهایی درباره 
نوعی بیمــاری، معاونت حقوق عامه دادســتانی 
کل کشور پس از انجام بررسی های الزم و اعمال 
و اعالم نظــر کارشناســان و متخصصان ذی ربط 
درخصوص کذب بودن مطالــب و ادعاهای مطرح 
شده در آن برنامه، گزارشی به دادستان کل کشور 
ارائه داده اســت. به دنبال این بررسی های اولیه، 
دادستان عمومی و انقالب تهران از سوی دادستان 
کل کشور مامور شد برابر با مقررات، در اسرع وقت 
و با توجه به آثار و تبعات ادعاهای مطرح شده آن 
برنامه در جامعــه، موضوع را پیگیــری و تعقیب 
کند و نتیجه نیز برای عموم اعالم شــود. حجت 
االسالم والمسلمین منتظری همچنین دستور داد 
نسبت به وجوه جمع آوری شده نیز برابر مقررات 
اقدام و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شــود. در 
همین زمینه جمعی از پزشــکان، دندان پزشکان، 
داروسازان، اساتید دانشــگاه و متخصصان علوم 
انســانی با صــدور بیانیه ای ضمن خــالف واقع 
دانستن سخنان میهمان برنامه ماه عسل، خواستار 
برگزاری نشســت علمی در این خصوص از جانب 

مدیران صداوسیما شدند.

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت:

مصرف لبنیات پرچرب مورد 
تایید وزارت بهداشت نیست

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
گفت: مصرف لبنیات پرچــرب مورد تایید وزارت 
بهداشت نیست. این وزارتخانه توصیه می کند مردم 
از شیر و لبنیات کم چرب یعنی کمتر از 2/5 درصد 
چربی استفاده کنند؛ چون چربی محصوالت لبنی، 
سنتی و حیوانی است و موجب اضافه وزن، چاقی 
و ابتال به چربی خون و بیماری های قلبی،عروقی 

می  شود. بنابراین مصرف آن توصیه نمی شود. 
دکتــر »زهراعبداللهی« با بیــان اینکه با مصرف 
محصوالت لبنی ســنتی و غیرپاستوریزه احتمال 
ابتال به تب مالــت وجود دارد، گفــت: مردم باید 
توجه کنند کــه لبنیات پاســتوریزه و کم چرب 

استفاده کنند. 
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
افزود: درمورد لبنیات پاســتوریزه هم توصیه می 
شود که شیر و لبنیات پرچرب اســتفاده نشود و 
حتی اگر کارخانه ها محصوالت لبنی پاســتوریزه 
پرچرب تولید کننــد، توصیه وزارت بهداشــت 

مصرف این نوع لبنیات نیست.
وی با بیــان اینکــه وزارت بهداشــت در جهت 
ســاماندهی بر لبنیات فروشی های سنتی نظارت 
دارد،گفت: به علت تمایل مردم به مصرف کاالهای 
سنتی و این باور که لبنیات سنتی سالم تر است، 
تقاضا برای خرید این محصوالت همچنان وجود 
دارد؛ درحالی که مردم باید بدانند این محصوالت 
ممکن است تب مالت ایجاد کند و از طرفی بسیار 
پرچرب است و حتی گزارشاتی رسیده که برخی از 
آنها در محصوالت خود از پالم استفاده 

می کنند.

کاهش چربی شکمی با استفاده 
از گاز دی اکسیدکربن

محققان عنوان می کنند که »کربوکسی تراپی« 
یا تکنیک تزریق گاز دی اکســید کربن به بدن، 
می تواند به کاهش چربی دور شکم کمک کند.

به گفته محققان تاثیر ناشی از درمان نسبتا کم 
بــوده و منجر به کاهش بلندمــدت چربی نمی 
شــود.با این حال در تحقیق جدید کربوکســی 
تراپی در چندین مطالعه بالینی انجام و مشخص 
شده است که می تواند بهبود پایداری در ناحیه 
شــکمی ایجاد کند. محققــان معتقدند تزریق 

دی اکسیدکربن با ایجاد تغییراتی 
به ســلول های چربی 

می  آســیب 
رساند.

بلوغ زودرس دختران اثرات روانی و بهداشتی زیادی را به دنبال دارد که می توان با راهکارهایی از آن پیشگیری کرد. طبق تحقیقات جدید کالج امپریال لندن، احتمال 
ابتالی دختران دارای بلوغ زودرس به چاقی در دوران بزرگسالی بیش از سایران است، این مطالعات در اینترنشنال ژورنال آف ابزیتی منتشر شده است. طبق مطالعات انجام 
شده، شاخص توده بدنی در زنان با سن بلوغ آنها مرتبط است؛ بر همین مبنا، احتمال اضافه وزن در دخترانی که نخستین عادت ماهیانه خود را پیش از سایر همساالنشان 
تجربه کرده اند، بیشتر است.گروهی مشــابه در یک تحقیق جداگانه با مطالعه هزاران نفر از زنان به بررسی این موضوع پرداختند؛ در بررسی این گروه مشخص شد که 
ژن ها نقش مهمی در شروع سن قاعدگی دختران )نخستین قاعدگی، یک نشانه بلوغ( و شاخص توده بدنی آنها دارند. در واقع دخترانی که از لحاظ ژنتیکی بلوغ زودرس 
را تجربه کرده اند، شاخص توده بدنی باالتری را دارند. به گفته دانشمندان، تغییرات هورمونی نیز بر ارتباط میان قاعدگی در سنین پایین و شاخص توده بدنی نقش دارد؛ 
میزان بافت چربی ذخیره شده یکی از اثرات همین موضوع است اما اثبات این موضوع و دیگر موارد نیازمند مطالعات بیشتر است. با روش های طبیعی می توانید به دختر 

خود برای لذت بردن از دوران کودکی طوالنی  تر و جلوگیری از خطرات بلوغ زودرس کمک کنید.

با 5 راهکار آسان، از بلوغ زودرس کودک خود پیشگیری کنید

سم زدایی 
فلزات سنگین

 به کودک خود روزانــه 9 تا 24گرم 
گشنیز و جلبک کلرال بدهید. مواد دندانه دار 

گشنیز و کلرال به سموم فلزات سنگین حمله 
کــرده و آنهــا را از بین می برنــد. همچنین 

می توانیــد هر روز با تکه های گشــنیز و 
کلرال، برای کودک خود ســاالد 

درست کنید.

 
 D مصرف ویتامین

طبق مطالعات دانشکده بهداشت عمومی 
دانشگاه میشیگان، احتمال بلوغ زودهنگام در 

دخترانی که در سنین 5 تا ۱2 سالگی از کمبود ویتامین 
D رنج می برند، دو برابر دخترانی است که ویتامین آفتاب به 

میزان کافی در بدن شان موجود است. دختران خود را اغلب به 
بیرون از منزل ببرید و اجازه دهید که زیر نور آفتاب قرار گیرند. 

اگر آفتاب به اندازه کافی در محله شما نمی تابد، می توانید 
ویتامین D مورد نیاز بدن دختر خود را با ماهی های 

روغنی مانند ماهی تون و سالمون یا آب پرتقال 
طبیعی، شیر سویا، پنیر و تخم مرغ 

تازه تامین کنید.

 دوری 
کردن از غذاهای کنسروی

 غذاهای کنســروی، اغلب با بیسفنول ای 
)بی. پی. ای( اندود شده اند. 

این ماده با عملکردی مشــابه با هورمون اســتروژن در 
رشد سینه ها، ران ها، رشــد موی زهار و زیربغل نقش دارد. 
کودک خود را از مصرف غذاهای کنسروی منع کنید. اجازه 
ندهید برای نوشیدن آب یا آبمیوه از ظروف پالستیکی 

استفاده کند. برای نوشیدن آب یا نوشیدنی های 
دیگر استفاده از بطری شیشه ای یا استیل 

بهتر است.

 
مصرف پروبیوتیک

با مصرف »پروبیوتیک« از شر 
بیسفنول ای راحت شــوید. این مواد 

به طور طبیعــی در ماســت، کلم ترش، 
پنیر نرم، خمیرتــرش نان، خیارشــور و...

یافت می شــود. مصرف جامع میوه و سبزی، 
فیبر، دختــران را از قاعدگــی زودرس دور 
نگه می دارد. سعی کنید از مواد ارگانیک 

استفاده کنید. مواد ارگانیک عاری از 
مواد شیمیایی مضر هستند.

محیط خانوادگی شاد
احتمال بلوغ زودرسان دخترانی که 

از غیبت پدر رنج می برند، دو برابر دخترانی 
است که هر دوی والدین را در کنار خود دارند. 
آسیب های دوران کودکی، مانند سوء استفاده 
جنسی یا داشــتن مادر افسرده نیز از عوامل 

بلوغ زودرس هســتند. بنابراین سعی 
کنید خانواده خود را شــاد نگه 

دارید.

اما اگر دختر کوچولوی شما به 
بلوغ زودرس دچار شد، چه؟ در 
این حالت باید بنشینید و با او در 
مورد تغییرات بدنی و حرف های 

احتمالی همساالنش صحبت کنید. 
در این زمینه مراقبت های عاشقانه 
و منحصر به فرد بسیار مهم است.
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جریمه سنگین در انتظار یاران 
سردار آزمون

باشگاه روبین کازان روســیه که سردار آزمون 
در آن توپ می زند از سوی 
اتحادیه فوتبال اروپا 
)یوفــا( بــه عدم 
آیین نامه  رعایت 
مالــی  فیرپلــی 
متهم شد.باشــگاه 
روبین کازان روســیه 
در فصــل 2018 - 
2017 شرایط و قواعد فیرپلی مالی را رعایت 
نکرد و این باشــگاه قرارداد حل وفصل ســال 

2014 میالدی را زیر پا گذاشت.
اتحادیــه فوتبــال اروپــا پرونــده باشــگاه 
روبین کازان را به اتاق داوری کمیسیون کنترل 
مالی فرســتاد تا تصمیم نهایــی در خصوص 
این باشگاه روســی اتخاذ شــود. یوفا، در ماه 
می 2014 میالدی باشــگاه روبیــن کازان را 
 به خاطــر نقض قوانیــن فیرپلی مالــی اروپا

 6 میلیون یورو جریمه نقدی کرده بود.

 چراغ سبز یک فوق ستاره 
به رئال مادرید

»سادیو مانه« فصل درخشــانی را با لیورپول 
پشت ســر گذاشت.او با 
بازی های خوبی که 
به نمایش گذاشت 
زمینه ساز صعود 
پوشــان  قرمــز 
آنفیلد به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا بود. با 

د  جو این که در دیدار فینال برابر رئال و
مادرید گلزنی کرد؛ اما در نهایــت لیورپول با 
نتیجه  سه بر یک تن به شکســت داد تا نتواند 
جام قهرمانی را باالی سر برد. حاال مانه، مورد 
توجه رئال مادرید قرار گرفته و به نظر می رسد 
که خود او هم دوست دارد تا بازی در این تیم 

اسپانیایی را تجربه کند.
ستاره ســنگالی لیورپول، گفت : خوشحالم از 
این که در تیم بزرگ لیورپــول بازی می کنم. 
من سه سال دیگر با این تیم قرارداد دارم؛ اما در 
فوتبال اصال نمی توان درباره آینده نظر قطعی 
داد. دوست دارم که قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا را تجربه کنم.

پیام »دی بروین« برای هازارد
تیم   ملی فوتبال  بلژیک با حضور ســتاره های 
بزرگــی همچــون »ادن 
هــازارد« و »کــی 
ویــن دی بروین« 
شــانس باالیــی 
برای درخشــش 
در جــام جهانــی 
2018 و کسب عنوان 
قهرمانی دارد.بلژیک در گروه 
G با تیم های ملی فوتبــال انگلیس، تونس و 

پاناما هم گروه است.
کی وین دی بروین، قبــل از  آغاز جام جهانی 
پیامی برای هازارد هم تیمی خود نوشت. در این 
پیام آمده است: »وقتی موفق باشی بسیاری به 
دنبال زمین زدن تو خواهند بود و تو باید تالش 
کنی که آرامشت را حفظ کنی، هر چند که این 
کار بسیار سختی است  اما  دوباره تالش کن«.
او ادامه  داد: بسیاری از  بازیکنان به دنبال این 
هستند تا روی تو خطا مرتکب شوند و زمینت 
بزنند. اگر خطا روی تو صورت گیرد ، داور ضربه 
آزاد می گیرد و به بازیکن حریف هم کارت نشان 
 می دهد  و در هر حالتی و بــه تیم خود کمک

 می کنی پس نگرانی وجود ندارد.

 پیش بینی »ماتئوس«
 از قهرمان جام جهانی

لوتار ماتئوس، با سابقه ترین بازیکن آلمانی در 
جام جهانــی پیش بینی 
کرد  کــه تیم   ملی 
فوتبــال برزیــل 
جــام قهرمانی را 
در روســیه باالی 
سر می برد. او گفت :  
برزیل پیشرفت زیادی 
نسبت به چند سال اخیر داشته 
و به روزهای اوج خود برگشــته است. این تیم 
نشــانه های یک تیم قهرمان را دارد.ماتئوس 
ادامه  داد: »پیش بینی من این است  که آلمان 
و برزیل به فینــال راه پیدا می کنند و در دیدار 
نهایی برزیــل با نتیجه  دو بر یــک به پیروزی 
می رسد  و جام را باالی سر می برد، برزیل بدون 
شک از  اشتباه های دور قبل درس گرفته است. 
آنها بسیار هماهنگ و منسجم شده اند  و بهتر از 

هر تیمی بازی می کنند«.

بازیکن محبوب تبریزی ها، سپاهانی شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

کاپیتان فصل گذشــته تراکتورســازی تبریزپــس از کش و قوس 
های فراوان از این تیم جدا شــد و با عقد قراردادی دوســاله رســما 
به ســپاهان پیوســت.مهدی کیانی در حالی تصمیم به این جدایی 
گرفت که مجبوبیت زیادی در بین هواداران تراکتورســازی داشت؛ 
اما مصاحبه هــای چند هفته اخیــرش در تقابل بــا مدیران جدید 

تراکتورسازی سبب شد تا او دیگر تمایل به ماندن نداشته باشد .

بازیکن محبوب تبریزی ها، سپاهانی شد

یک سایت هلندی خبر داد که باشگاه آلکمار برای انتقال هافبک 06
ایرانی خود به باشــگاه برایتون انگلیس در حال مذاکره اســت و 
مبلغ فروش او را تعیین کرده اســت.این چیزی است که در میان 
رسانه های هلند دســت به دست می شــود. مذاکرات آلکمار با 
برایتون در حال انجام است و باشگاه هلندی برای فروش آقای گل 

لیگ هلند، 25 میلیون یورو درخواست کرده است.

آلکمار، مبلغ فروش جهانبخش را اعالم کرد
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برای فرشاد احمدزاده و رفقا؛
 چطوری تاکسی می گیرید؟

باشگاه جدید فرشــاد احمدزاده در لیگ معتبر 
لهستان آنقدر معروف است که هر رسانه ای یک 
جور اسم آن را می نویســد، هرچند ظاهرا روی 

»وروتسواف« اجماع می شود.
کال وجه مشــترک اکثر لژیونرهــای ایرانی در 
اروپا این اســت که حتی اعضای خانــواده آنها 
هم نمی توانند اسم تیم های شــان را یاد بگیرند 

و تلفظ کنند. 
سوشــا مکانــی پارســال در تیمــی بــه نــام 
»استرومسگودســت« تــوپ مــی زد و علیرضا 
حقیقی هم در اروپاگردی نافرجام این سال هایش 
برای باشــگاه هایی همچون »اسکیلســتونا« و 
»اسونسوال« بازی کرده اســت. شهاب زاهدی 
هم در ایسلند برای »وستمانایا« توپ می زده که 

نباید از قلم بیفتد. 
کال اســم تیم های لژیونرهای ما طوری است که 
اگر کسی سه بار پشت سر هم بتواند آنها را تلفظ 
کند، باید از عمو قنــاد جایزه بگیرد. فقط معطل 
مانده ایم که این بنده های خــدا در اروپا چطور 
 لب خیابان این اسم ها را تکرار می کنند و تاکسی 

می گیرند!

دلیل رای سفید ایران برای 
انتخاب میزبان جام جهانی

در کنگره فیفا در روســیه، میزبــان جام جهانی 
2026 انتخاب شــد. دو کشــور آمریکا و کانادا 
میزبان شــدند و ایــران رای ممتنــع داد. علی 
کفاشــیان، عضو هیئت اجرایــی AFC در این 
باره می گوید: »هر جوری حساب کردیم دیدیم 
بهترین راه این است که رای ممتنع بدهیم. برای 
ما فرقی نداشــت میزبان چه کشی می شود.« او 
درباره 48 تیمی شــدن جام جهانی هم توضیح 
می دهد: »یکی از دالیلــش این بود که پاداش ها 
چند برابر می شود. رقم ها اینقدر باال می رود که 

برای همه به صرفه است.«

ماجرای درگیری لفظی 
مسئوالن بوکس چه بود؟

بعد از اینکه مدت ها مسئوالن فدراسیون بوکس 
برای افزایش ســهمیه این رشــته در بازی های 
آســیایی 2018 با کمیته ملی المپیک مکاتبه 
کردند، باالخره ســهمیه مشت زنان برای حضور 

در این رقابت ها به عدد 5 رسید.
این در حالی اســت کــه قبال ۳ ســهمیه برای 
بوکسورها در نظر گرفته شده بود. به همین خاطر 
کمیته فنی فدراســیون بوکس با حضور رییس، 
دبیر، نایب رییس، سرمربی و سرپرست تیم ملی 

تشکیل جلسه داد.
اخباری از پشــت درهای بســته این جلسه به 
بیرون درز کرد کــه اعضا بــرای انتخاب نفرات 
اعزامی اختالف نظر شدید داشتند و این موضوع 
به مشــاجره لفظی بین نایب رییس فدراسیون 
و سرپرســت تیم ملــی انجامیده اســت.گویا 
فدراســیون قصد دخالت در کار کادرفنی برای 
انتخاب نفرات اعزامی را داشته و همین موضوع 
 موجب ناراحتی اکبر احدی و عیسی گل محمدی 

شده است.
با این حال اکبر احدی، سرمربی تیم ملی بوکس 
با تایید وجود اختالف ســلیقه شــایعه مشاجره 
لفظی را رد کرد: »ما از رســانه متوجه شــدیم 
که ســهمیه بوکس از ۳ به 5 افزایش یافته و به 
همین خاطر جلسه ای را تشــکیل دادیم. به هر 
حال اعزام ۳ نفر یعنی امید احمدی صفا، سجاد 
کاظم زاده و شاهین موســوی قطعی شده بود و 
باید برای 2 ســهمیه باقی مانده از بین 4 نفری 
که در اردو هســتند، انتخاب را انجــام دهیم. ما 
نظرمــان را می دهیم و تصمیم گیــری نهایی با 

رییس فدراسیون خواهد بود.
 اختالف سلیقه در هر مجموعه ای طبیعی است؛ 
اما من چیزی که به عنوان درگیری لفظی باشد، 

در جلسه حس نکردم.«

در حاشیه

پیشخوان

جهان در انتظار هیجان به 
توان 2018

  عکس روز

کودک هوادار ایران در کنار میدان سرخ مسکو

حمید آقاعلی نژاد، مربی بدنساز تیم ملی جودو اظهار کرد: طی 10 ماهی که مربیگری بدنسازی تیم 
ملی جودو را بر عهده گرفتم، تالش کردم رویکرد علمی را وارد بدنسازی جودو کنم و آخرین متدهای 
تمرین را در بدن ســازی جودوکاران پیاده کنم؛ البته نتایج خوبی که ســال گذشته در جودو کسب 
کردیم، نشان داد که از نظر علمی مسیر درست بوده است و با تداوم این مسیر می توانیم در بازی های 
آسیایی جاکارتا به نتایج خوبی دســت پیدا کنیم. وی گفت: با توجه به نتایج ضعیفی که جودوکاران 
در دو دوره بازی آسیایی گذشته داشــتند، رویکرد مدیریت جدید بر این بود که در کنار کادر فنی از 
کادر علمی خوبی نیز برخوردار باشــد تا نتایج در این دوره از بازی های آسیایی بهتر از دو دوره قبل 
باشد؛ البته این تغییر رویکرد تا به امروز شرایط قابل قبولی را در جودو رقم زده است و ما امیدواریم در 
 جاکارتا بتوانیم ناکامی هایی که در دو دوره قبل داشتیم را جبران کنیم و حداقل به 2 تا ۳ مدال دست

 پیدا کنیم.
آقا علی نژاد خاطرنشان کرد: امروز در دنیا ثابت شده که بدون کار علمی دستیابی به مدال امکانپذیر 
نیست، در حال حاضر در فدراســیون جودو رویکرد علمی به خوبی نهادینه شده و شرایط رو به رشد 

است.
مربی بدنســاز تیم ملی جودو در پایان افزود: قدرت و توان، دو فاکتور کلیدی هستند که با هماهنگی 
صورت گرفته با کادر فنی قرار است در برنامه بدن سازی جودوکاران اعمال شود. به طوری که ابتدا روی 
قدرت بدنی جودوکاران کار می کنیم و بعد از افزایش قدرت بدنی در ادامه توان آنها را ارتقا خواهیم داد. 
البته با نگاه علمی رییس فدراسیون و انسجامی که بین کادر فنی و کادر علمی وجود دارد، مطمئنم در 

این دوره از بازی های آسیا بهترین عملکرد را از جودوکاران شاهد خواهیم بود.

مربی تیم ملی جودو:

جودو، بهترین عملکرد را در بازی های آسیایی خواهد داشت
 با آغاز رقابت های جام جهانی 2018 روسیه، تعدادی از ایرانی ها برای تماشای مسابقات تیم 

ملی ایران راهی مسکو شدند تا این بازی ها را از نزدیک مشاهده کنند.

مســعود شــجاعی، کریم انصاری فر، احســان حاج صفی و علیرضا جهانبخــش، اولین بازیکنــان ایرانی 
بودند که با قــرار گیری در ترکیب تیم ملــی ایران در دیــدار مقابل مراکش، تجربه حضــور در دو جهانی 
پپاپــی را پیدا کردند، ایــن بازیکنــان در جام جهانــی 2014 برزیل نیز بــرای تیم ملی بــه میدان رفته 

بودند. مســعود شــجاعی در جــام جهانــی 2006 آلمان نیز 
حضور داشــت تا تنها بازیکن ایرانی باشــد که برای سومین 
 بار فرصت حضور در رقابت های جــام جهانی را پیدا کرده 

است.

به دنبال تعویض مســعود 
شجاعی در نیمه دوم دیدار 
ایران- مراکــش، بازوبند 

کاپیتانی تیم ملی ایران به احســان حاج صفی 
رسید تا او با 29 سال ســن، جوان ترین کاپیتان 
تیم ملی ایران در تاریخ جــام جهانی لقب 
بگیرد. حاج صفی با حضور در این رقابت 
ها، پرافتخارترین بازیکن اصفهانی است 
تیم ملی فوتبال ایران است که تجربه دو 
جام جهانی را در کارنامه خویش می بیند و اولین 
اصفهانی است که موفق شده بازوبند تیم ملی ایران 
در این مســابقات بر بازو ببندد. احسان که در این 
بازی در سمت چپ خط دفاعی به کار گرفته شد در 
واپسین دقایق بازی با ارسال استثنایی خود زمینه ساز 
یک شگفتی بزرگ برای تیم ملی ایران شد و نام خود را 

در فوتبال ایران جاودانه کرد.

مذاکره تراکتورسازی با ستاره استقالل؛
» برزای« راهی تبریز می شود

بهنام برزای بعد از نیم فصل بدون تیم ماندن برای نیم فصل دوم به اســتقالل برگشت ولی در این مدت 
به یک نیمکت نشین مطلق تبدیل شده اســت و  اکنون در آســتانه جدایی از این تیم قرار دارد. برزای 
فصل گذشته توسط شــفر زیاد فرصت بازی کردن پیدا نکرد و شنیده می شود در لیست مازاد این مربی 
آلمانی قرار گرفته در حالی که برزای هنوز 2 فصل دیگر با استقالل قرارداد دارد.وی پس از اینکه جذب 
استقالل شد، با یک مصدومیت طوالنی مدت مواجه شد و نتوانست توانایی های خود را نشان دهد.ظاهرا 
تراکتورسازی برای جذب برزای اقدام کرده و با او مذاکراتی داشته است. در صورتی که توافقات حاصل 
شود، بهنام برزای پس از یک فصل ناموفق به تیم تراکتورسازی خواهد پیوست؛ البته همه چیز به باشگاه 

استقالل بستگی دارد، زیرا از قرارداد برزای با این تیم هنوز 2 سال دیگر باقی مانده است.

 علیرضا بیرانوند که توانســته 
بود نظــر مســاعد کارلوس 
کی روش بــرای حضور در 
ترکیب اصلــی تیم ملی  را بدســت 
آورد در پایان بــازی ایران با مراکش 
با بسته نگه داشــتن دروازه اش یک 
رکورد جاودانه به نــام خود ثبت کرد، 
دروازبــان تیــم پرســپولیس تهران 

با ثبت این کلین شــیت به دومین 
دروازبان تیم ملی ایــران تبدیل 
شــد که موفق شــده بــود در 
رقابت های جام جهانی تا پایان 

بازی، دروازه اش را بسته نگه دارد. 
پیش از این علیرضا حقیقی در جام 
جهانی 2014 در بازی بــا تیم ملی 

 نیجریه به این موفقیت دست یافته
 بود.

درخواست برانکو از پرسپولیسی ها: 
روند مذاکره با بازیکنان جدید متوقف شود

برخالف نگرانی های هواداران و باشگاه پرسپولیس، برانکو با اعتماد به اعضای تیمش اعالم کرد حتی در صورت 
لغو نشدن محرومیت تیمش مدعی قهرمانی است.ســرمربی پرسپولیس این حرف را در عمل هم ثابت کرده 
و به گرشاســبی اعالم کرده روند مذاکره با بازیکنان جدید متوقف شود. او گفته با تمدید قرارداد کامیابی نیا 
فعال مذاکرات با علی کریمی که دو فصل نقل و انتقاالتی قبلی هم در لیســت خریدش بود، متوقف شود.یک 
مقام باشگاه پرسپولیس با تایید این خبرها گفت: بعد از تمدید با رادوشوویچ، خلیل زاده و کامیابی نیا و جذب 
شریفی و شیری طبق خواسته آقای برانکو ایشان اعالم داشته مذاکره دیگری نداشته باشیم. ما فقط مذاکره 
با سروش رفیعی را ادامه می دهیم و به دنبال اتخاذ راهکاری برای به خدمت گرفتن مهدی ترابی در نیم فصل 

دوم هستیم و آقای گرشاسبی هم با آقای درویش در این خصوص صحبت کرده اند. 

جام جهانــی 2018 را در 
ورزش ما کامل تر ببینید

برای ما همین روز اول فینال 
جام جهانی است، روز یوز !

شیر در جنگ یوز 

جانم ایران
 ایران1-مراکش0؛ لذت پیروزی  یوزهای ایرانی در وقت تلف شده

سمیه مصور

31 خرداد ماه 1377 بود که تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی 1998 توانست با شکست تیم ملی آمریکا به اولین 
پیروزی خود در این رقابت ها دست یابد و شبی فراموش نشدنی برای فوتبال ایران را رقم بزند. بیست سال بعد دوباره 
در ماه خرداد، تیم ملی ایران با شکست یک بر صفر تیم ملی مراکش به طلسم ناکامی اش برای کسب پیروزی در رقابت 
های جام جهانی پایان داد تا دومین برد ایران در ادوار جام جهانی ثبت شود. برتری یوز های ایرانی مقابل شیرهای اطلس 
آفریقایی در شرایطی به دست آمد که این برای اولین بار است که تیم ملی فوتبال ایران بازی های جام جهانی را با پیروزی 

شروع می کند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نکته های آماری این دیدار:

تیم ملــی فوتبال ایران 
بــا برتری مقابــل تیم 
ملی مراکــش موفق به 
کسب ســه امتیاز این دیدار شد 
تا  با توجه به تســاوی تیم های 
پرتغال و اســپانیا، شــاگردان 
کارلوس کی روش  در صدر گروه 
B قرار بگیرند و تیم های اسپانیا 
و پرتغال هر کدام با یک امتیاز در 
در رده های بعدی،تیم مراکش 
هم با قبول شکست مقابل ایران 
در قعر این گروه جــای گرفت. 
تیم ملی فوتبــال ایران درحالی 
در صدر دومین گــروه این دوره 
رقابت های جام جهانی روســیه 
قرار گرفته اســت که این اتفاق 
برای اولین بــار در تاریخ فوتبال 
ایران روی می دهــد و تیم ملی 
ایران تا روز چهارشنبه به عنوان 
صدرنشــین گــروه B  معرفی 

می شود.

3
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تیم ملــی ایــران با 
شکســت یک برصفر 
تیــم ملــی مراکش 

توانســت به طلســم 8 ســاله  
ناکامی های تیم های آســیایی 
در بازی جام جهانی پایان دهد.  
در دو دوره اخیررقابت هــای 
جــام جهانــی، نماینــدگان 
آسیایی شــرکت کننده در این 
رقابت هــا موفق نشــده بودند 
به پیروزی دســت یابنــد. تیم 
ملی عربســتان در اولین بازی 
تیم های آســیایی در بازی های 
جام جهانــی 2018 مقابل تیم 
روسیه میزبان این  رقابت ها تن 
به شکست سنگین  پنج برصفر 
داد از این رو پیــروزی تیم ملی 
ایران مقابــل مراکش موجبات 
کنفدارســیون  خوشــحالی 
 فوتبــال آســیا را نیــز فراهم 

کرد.
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اجتماع نماز عید فطر مانوری علیه دشمنان 
اسالم است

پیشنهاد سردبیر:

ویژه

خـبر

 تاکید فرماندار اصفهان 
برتوزیع عادالنه آب

فرمانــدار اصفهان در نشســت بــا رییس و 
اعضای شــورای اسالمی شهرســتان، ضمن 
تاکید بر صرفه جویی بیشتر در مصرف آب، از 
برداشت های بی رویه آب در باالدست زاینده رود 

و استان های همجوار انتقاد کرد. 
»احمــد رضوانی« گفــت: شــهرداری های 
سیزده گانه شهرســتان اصفهان باید همکاری 
الزم را با شــورای شهرستان داشــته باشند تا 

مشکالت حل شود.
وی به جایگاه مهم شورای اسالمی شهرستان 
اصفهان اشــاره کرد و اظهار داشــت: کمبود 
آب شرب، اشــتغال و همچنین راه ها از جمله 
اولویت های مشکالت است که هرچند اقدامات 
خوبی رخ داده اســت اما نیاز به جدیت بیشتر 

دارد.
رضوانــی ادامــه داد: در بخش آب شــرب و 
کشاورزی کمبود داریم که بایستی از برداشت 
بی رویه آب در باالدست و استان های همجوار 
جلوگیری شــود و قانون توزیــع عادالنه آب 

اجرایی شود. 
وی به همکاری مردم در صرفه جویی آب اشاره 
و خاطرنشان کرد: تا کنون بحران آب در سال 
جاری به خوبی مدیریت شده است و امیدواریم 
با صرفه جویی بیشتر، مشکالت کمبود آب به 

حداقل برسد. 

مدیرکل دامپزشکی استان عنوان کرد:
تخصیص ردیف بودجه 
جداگانه برای پدافند 
غیرعامل برای ادارات

مدیرکل دامپزشکی استان بر لزوم تخصیص 
ردیف بودجه جداگانه برای پدافند غیرعامل در 
راستای پیشبرد اهداف تعریف شده، تاکید کرد. 
در این جلســه که نماینده قرارگاه زیســتی 
پدافند غیرعامــل اداره کل پدافند غیرعامل 
اســتانداری اصفهان نیز حضور داشت، دکتر 
»موحدی« ضمن بیان این مطلب، افزود: پدافند 
غیرعامل دارای اهمیت بسیار باالیی در کنترل و 
پیشگیری از ایجاد اختالل در کشور است و عدم 
توجه به آن می تواند خسارات جبران ناپذیری 

را وارد سازد. 
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان با اشاره 
به مانور رومیزی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان که در سال گذشته به صورت مشترک 
توسط اداره کل دامپزشکی و پدافند غیرعامل 
استان برگزار شــده بود، بیان داشت: برگزاری 
این گونه مانورها و شناسایی نقاط ضعف جهت 
برطرف کردن و شــناختن نقــاط قوت جهت 
تقویت و انتقال تجربیات به دیگران بسیار مهم 
اســت. وی در ادامه با تاکید بــر اهمیت نقش 
دامپزشــکی و زیرمجموعه های بهداشــتی و 
اقتصادی مرتبط با آن، تصریح کرد: بروز بیماری 
هایی مثل آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان، تب 
برفکی و... که به راحتی انتقــال پیدا می کند 
و با تحــت تاثیر قرار دادن تولیــدات دامی در 
امنیت و ایمنی غذایی اختالل ایجاد می کند، 
نشان دهنده حساسیت های زیرمجموعه های 

دامپزشکی در بحران هاست.
دکتر موحدی در پایان با اشاره به توانایی های 
علمی مدیران و کارشناسان خاطرنشان کرد: 
دامپزشــکی اصفهان توانایی های خود را در 
زمان بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
و برخورد سریع و به موقع نشان داد و این توانایی 
را در خود می بیند که در صورت حمایت های 
ویژه در راستای افزایش توان نیرو و تجهیزاتی، 

بسیار بهتر عمل نماید.
در ادامــه  جعفــری نمایند قــرارگاه پدافند 
زیستی اداره کل پدافند غیرعامل استانداری 
اصفهــان، اظهار داشــت: با توجه بــه برنامه 
ششم توســعه کشــور و لزوم هزینه کرد یک 
درصد بودجه دســتگاه ها در راستای پدافند 
غیرعامل، پیشنهادات دســتگاه های اجرایی 
در جهت بــه نتیجه رســیدن بهتــر آن، به 
 مراجع بــاال و تصمیــم گیرنده انتقــال داده 

می شود. 
وی با تشریح چگونگی تقســیم بندی مراکز 
و زیرمجموعه هــای مرتبط بــا ادارات گفت: 
دامپزشــکی اصفهان یکی از پیــش رو ترین 
دســتگاه ها در تکمیل فرم ها و مستندات در 
راستای درجه بندی مراکز تحت مدیریت خود 
است، لذا قرارگاه پدافند زیستی نگاه ویژه ای 

به آن دارد.
بعد از این جلسه، مهندس جعفری با همراهی 
دکتر کارگر مسئول پدافند غیرعامل اداره کل 
دامپزشکی اصفهان، ضمن بازدید از آزمایشگاه 
این اداره کل با توانمندی های کارشناســی و 
تجهیزاتی آن آشنا شــد و مسائل و معضالتی 
که آزمایشگاه در خصوص فضا و تجهیزات با آن 

روبه رو است برای وی تشریح شد. 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
اجتماع نماز عید فطر مانوری 

علیه دشمنان اسالم است
نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان در 
خطبه هــای نمــاز عیــد ســعید فطــر اظهار 
داشــت:حضرت امیرالمومنیــن)ع( فرمودنــد 
 هر روزی که انســان در آن گناه نکند، روز عید

 است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان این که 
حضرت امیر)ع( در ابتدای این روایت می فرمایند، 
روز فطر عید است برای کسانی که به نحوی روزه 
گرفته باشند که مورد رضایت خداوند قرار گرفته 
باشد، عید به معنای برگشت است، نوروز به این 
دلیل عید است که طبیعت پس از مردن، دوباره 
زنده می شــود و زمین دوباره زنده می شود و به 

طبیعت خود باز می گردد.
آیت ا... طباطبایی نژاد با بیان این که روز عید فطر 
روز بازگشت به فطرت انسانی است، تأکید کرد: 
بندگان با یک ماه تمرین طاعت، به فطرت بندگی 
خود باز می گردنــد و در این روز بایــد دعا کرد 
خداوندا همان طور که طبیعت را باز می گردانی 

ما بندگان خود را نیز به سمت خودت باز گردان.
وی با بیــان این که روز عید فطــر از اعیاد بزرگ 
اســالمی اســت، ادامه داد: اجتماعی که در روز 
عید فطر بعد از یک ماه بندگی بین مســلمانان 
شــکل می گیرد و همگی آن ها خــدا را عبادت 
می کنند، این اجتماع نماز عید فطر مانوری علیه 
دشمنان اسالم اســت، اجتماعاتی که میلیون ها 
نفر مسلمان در آن در یک عبادت دسته جمعی 

شرکت می کنند.

یک تحلیلگر سیاسی و متخصص آینده 
پژوه اعالم کرد:

 نشست شهرهای خالق 
»صله رحم بین المللی« است

یــک تحلیلگر سیاســی و متخصص آینــده پژوه 
گفت: بهره برداری از نشســت شــبکه شهرهای 
خالق یونســکو جهت معرفی متقابل شهرها برای 
نسل های جدید و ایجاد زمینه های همکاری بزرگ 
تر میان شهرداری اصفهان با شهرداری کشورهای 
دیگر، ضروری اســت. »مهدی مطهرنیا« در رابطه 
با برگزاری دوازدهمین اجالس شــبکه شهرهای 
 خالق یونسکو گفت: امروزه جامعه بین المللی به س
مت یک تکثرگرایی هدفمند، هوشمند و هوشیارانه 
حرکت می کند؛ به عبارت دیگر جهان به ســمت 
هویت های تک سرنشــین دانش بنیــان در حال 

حرکت است.
 وی افزود: دیپلماسی شــهری می تواند اثر گذاری 
بســیار باالیی روی دیپلماســی فعلی کالسیک و 
رســمی بگذارد، به این صورت که حضور در جامعه 
بین المللی و شهرهایی که در آن از ملیت های مختلف 
شــرکت دارند، می تواند آثار و پیامد های متفاوتی 
در ســطوح زیرین و زبرین خود به جــای بگذارد و 
از آن بهــره برداری های مختلفی صــورت بگیرد، 
تا همگرایی هــای مختلف در الیه هــای گوناگون 
 از طریــق بهره بــرداری از این نشســت ها صورت

 گیرد.

مدت یک سال اســت که کارگروهی متشکل 
از کارشناسان فنی نظام مهندسی ساختمان 
و شــرکت آبفا اصفهان، طرح  بازچرخانی آب 
خاکستری در  ساختمان ها را در دست مطالعه 

و بررسی دارند.
مدیر دفتــر مدیریت مصــرف و کاهــش آب بدون 
درآمد شــرکت آبفــا اصفهان بــه »زاینــده رود« 
گفت: شــرکت آبفا طی اقدامی در پنج شــهر استان 
)خور، مهاباد، اردســتان، فرخی و زواره( سیســتم 
دو شــبکه ای آبرســانی شــهری را بــرای مصارف 
 شــرب و بهداشــتی تعریف کرده که در حــال اجرا 

و بهره برداری است.
 سیستم آبرسانی دو شــبکه ای در برخی 

شهرهای استان
»آسیه ســادات مالباشــی« عنوان کرد: اداره آب و 

فاضالب در »خور« دو شــبکه آبرســانی ایجاد کرد 
که شبکه آب شــرب درقالب شــیر برداشت آب در 
خیابان های شهر نصب شده و مردم از آن استفاده می 
کنند و دیگری شبکه آب بهداشتی است که آب شور 
از طریق خطوط آبرسانی تا دِر ساختمان ها و امالک 
پیشروی کرده و مردم این آب را برای مصارف غیر شرب 
استفاده می کنند. در »مهاباد«  در یک حلقه چاه، یک 
سیستم آب شیرین کن قرار داده شده که  آب چاه را 
شیرین و خروجی آن به دو بخش تقسیم می شود. وی 
با بیان این مطالب افزود: یک بخش آن  وارد شبکه آب 
شرب  )شیر برداشت آب درسطح خیابان ها( و بخش 
دوم آن با آب چاهی دیگرمخلوط و از طریق شبکه دیگر 

به مشترکان تحویل داده می شود.
مالباشی در بخش دیگری از سخنان خود به دو شبکه 
ای شدن آب رسانی داخل ســاختمان ها اشاره کرد 
و گفت:  تفاهم نامه ای با نظام مهندســی ساختمان 
اصفهان منعقد شــد که یکی از مفاد آن در خصوص  

ایجاد ســازوکار الزم برای اســتفاده ازسیستم های 
بازچرخانی آب در مجموع ساختمان هایی که اجرای 
طرح در آنها توجیــه اقتصادی دارد، اســت که طی 
آن، مدت یک سالی می شود، کارگروهی متشکل از 
کارشناسان فنی نظام مهندسی و شرکت آبفا اصفهان، 
طرح بازچرخانی آب خاکستری را در دست مطالعه و 
بررسی دارند. وی  با اشاره به طرح تفکیک آب شرب 
و بهداشتی و بازچرخانی آب خاکستری برای مصارف 
فالش تانک ها، باغچه ها، شست و شوی خودرو، حیاط 
و نظافت معابر، تشــریح کرد: آب حمام ، روشویی و 
سینک ظرفشویی در یک مخزن جمع آوری و تصفیه 
شــده و پس از آن جهت اســتفاده مجدد به فالش 
تانک، باغچه و غیره منتقل  می شود.  بازچرخانی آب 
خاکستری برای همه ساختمان ها توجیه اقتصادی 
ندارد. مالباشی عنوان کرد:  بازچرخانی آب خاکستری 
هزینه بر است و ممکن اســت برای همه ساختمان 
ها توجیه اقتصادی و فنی نداشته باشد؛ مثال در یک 

ساختمان با تعداد واحد زیاد، توجیه اقتصادی دارد ولی 
ممکن است  برای یک ساختمان تک واحدی، نداشته 
باشــد؛ این موضوع در کار گروه فوق ذکر و در دست 
بررسی است. ضمن اینکه این طرح برای ساختمان های 
در دســت طراحی، قابل اجراست ولی در حال حاضر 
برای ساختمان های اجرا شده قبلی، مشکل است تمام 
آب خاکستری بازیافت و دوباره استفاده شود. وی در 
خصوص نصب پکیج عنوان کــرد:  طرح بازچرخانی 
آب خاکستری نیازمند دستور العملی است که نکات  
طراحی، اجــرا و بهره بــرداری از پکیــج تصفیه آب 
خاکستری ) روش انتقال آب خاکستری، محل نصب 
پکیج، فرآیند تصفیه، گند زدایی و...( را ارائه کند. وی 
در پاسخ به اینکه زمان اجرایی شدن طرح بازچرخانی 
آب خاکستری مشخص شده یا خیر؟ گفت:   مدت زمان 
تهیه دستور العمل قابل پیش بینی نیست و به محض 
تهیه  دســتورالعمل طراحی و اجرا وسپس تایید آن 
توسط مراجع ذی صالح، قابلیت اجرایی خواهد داشت.

  مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفا خبر داد:

تفکیک آب شرب و بهداشتی ساختمان ها در دست مطالعه و بررسی است

دو اظهارنظر عجیب از دو نماینده اســتان در 
روزهای گذشــته بازهم حاشیه سازشد. اگر 
خبرسازی ها درباره سخنان امام جمعه اصفهان 
درباره نمازجمعه )که البته بــا تکذیب دفتر 
آیت ا... طباطبایی نژاد روبه رو شــد(را فاکتور 
بگیریم، به سخنان عجیب دو نماینده استان 
می رســیم که بازهم بهانه به دست رسانه های 
آن سوی آبی داد که منتظر ماهی گرفتن از آب 

گل آلود هستند. 
»محمدجواد ابطحی« نماینده خمینی شــهر که در 
روزهای گذشته با یک موضع گیری عجیب، اعتراضات 
و انتقادات فراوانی را متوجه خود کرده بود، ظاهرا حاضر 
نیست از موضع خود کوتاه بیاید و این کوتاه نیامدن 
موجب شده، بازهم یک مصاحبه عجیب و غریب از وی 
منتشر شود که خیلی ها را انگشت به دهان گذاشت! 
چندروزپیش، پس از آنکه رییس ســازمان اورژانس 
اجتماعی کشور خبر از تجاوز سه مرد به یک کودک 
ساکن خمینی شهر داد، ابطحی طی نامه ای خطاب به 
رییس سازمان بهزیستی کل کشور، طرح  درخواست 
عزل مســئولی که این خبر را رســانه ای کرده بود را 

مطرح ساخت، آن هم در یک نامه رسمی!
نماینده خمینی شــهر در آن نامه نوشته بود، رییس 
اورژانس باید برکنار شود چون خوراک برای رسانه های 
ضدانقالب فراهم کرده و آتو به دســت دشمنان داده 
اســت؛ درثانی معلوم نیســت تجاوز باشد، مشخص 
نیست عامالن رقم زدنش چند نفر هستند و تبعه کجا 
و مشخص نشده انگیزه شان چه بوده است. یک سلسله 
دالیل عجیب و غریب که تقریبا در موارد مشابه، بی 
سابقه به نظر می رسید و موجب شد نامه این نماینده 
به دستمایه طنز کاربران در فضای مجازی تبدیل شود 
و البته اعتراضات و انتقادات فراوانــی را نیز به دنبال 

داشته باشد. 
پزشکی قانونی تجاوز به دختر پنج ساله افغان را تایید 
کرد. نماینده خمینی شهر اما همچنان بر موضع خود 
اصرار دارد و گویا خبرسازی ها و پرداختن به سخنان 

این نماینده هم حسابی به کام او خوش آمده است. 
ابطحی گفت: »ما می خواهیم بگوییــم اصال معلوم 

نیست تجاوز صورت گرفته باشد. ]خبرنگار در جواب: 
خبرگزاری ها و سایت های خبری معتبر کشور به نقل 
از پزشکی قانونی نوشتند که تجاوز تایید شده است و 
ازاله بکارت صورت گرفته است.[ ابطحی: یعنی بچه 
کوچک را به طرق مختلف نمی شود رفع بکارت کرد؟ 
فقط باید تعرض جنســی صورت گرفته باشــد؟ من 
رشته تحصیلی ام حقوق است، من حقوق دان هستم؛ 
بنابراین می دانم نظر پزشکی قانونی برای قاضی حجت 
نیست...« و ادامه سخنان عجیب نماینده حقوق دان 
استان مان که بهتر است در سایت های خبری این سو 

و آن سوی آبی بخوانید.

اما اظهارنظر بسیار عجیب بعدی به »موسوی الرگانی« 
تعلق دارد که در واکنش به انتقــادات دیگر نماینده 
استان یعنی »حسن کامران« صورت گرفته است. هفته 
قبل، کامران با انتقاد از برخی هزینه های غیرضروری، 
بر ضرورت ساده زیستی مسئوالن و پرهیز از هرگونه 
ریخت و پــاش تاکید کرد؛ بــرای نمونــه، مثالی از 
هزینه های غیرضروری صــورت گرفته در مجلس  را 
عنوان کرد که موجی از واکنش در فضای مجازی به راه 
افتاد و حکایت از ناراحتی شمار بسیاری از کاربران از 

حکایت مطرح شده در آن مثال داشت.
کامران گفت: »وقتــی فقرای ما برای داشــتن یک 
دفترچه درمانی عاجز هستند یا وقتی فقیری نان شب 

ندارد، حاکمان نباید ریخت و پاش کنند. متاســفانه 
مجلس ما ریخت و پاش های زیادی دارد . خرج تعمیر 
یک دستشــویی در مجلس 26 میلیون تومان شده  
است. دستشویی قبلی سنگ مرمر و کاشی های مرتب 
داشت، اما یک دفعه تصمیم گرفتند آن را خراب کنند. 
مجلس هفت طبقه و در هر طبقه دو دستشویی دارد 
که ]هزینه این نوســازی[روی هم رفته و با حســاب 
سرانگشتی می شود چیزی حدود 300 میلیون تومان 
که خارج از مناقصه به افراد واگذار شــده تا ســاخته 
شود.« ماجرای دستشویی 300 میلیونی در مجلس، 
موجی انتقادی در شبکه های مجازی به راه انداخت. 
خیلی ها متعجب و متاسف شدند اما درست در همین 
اثنا، نماینــده فالورجان از راه رســید و از این هزینه 

هنگفت دفاع کرد! 
موسوی الرگانی در همین باره و در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت معیشت مردم، این 
ریخت و پاش ها و هزینه هــای اضافی چه ضربه ای به 
مردم و اعتماد آنها به مجلــس و نمایندگان می زند، 
گفت: »این هزینه ها از جیب مردم نیســت؛ هزینه ها 
از بودجه ای است که برای مجلس مصوب شده و شاید 
بهتر باشد، برای کار های الزم تر و واجب تری در مجلس 
هزینه شــود. اما هزینه ای از جیب مردم نمی شود که 
مردم بتوانند به آن معترض باشند. هزینه هایی که در 
مجلس می شــود تاثیری روی جیب مردم ندارد. اگر 

بخواهیم اینطور حساب کنیم، دولت خالف شرع های 
بیشتری از این نظر انجام داده است.«

جالب تر اینکه این نماینده در ادامه گفته است: »ما در 
دوره قبل از روحانی هم رییس جمهور داشتیم و هیچ 
کدام در مجموعه ریاست جمهوری استخر نساختند؛ 
اما روحانی در مجموعه ریاســت جمهوری اســتخر 
ساخت. سال قبل مصوب شــد افطاری داده نشود و 
ممنوع اعالم شــد، ولی باز هم روحانی به گروه های 
مختلفی در ماه رمضان امســال افطاری داد؛ در واقع 
ریخت و پاش های دولت، صد برابر مجلس اســت.«  
نماینده مردم فالورجان در ادامه با تاکید بر اینکه تمام 
نهاد ها بودجه های جدا دارند، گفت: »برای هزینه های 
مجلس از بودجه مردم هزینه نمی شود. قوه قضائیه، 
دولت و تمام نهاد ها بودجــه جداگانه دارند و مجلس 

هم دارد. «

یعنی چون روحانی در مجموعه ریاســت جمهوری 
اســتخر ســاخته، مجلس هم باید دستشویی 300 
میلیونی بســازد؟ مگر بهارســتان و پاستور چشم و 
هم چشــمی به راه انداخته اند؟ اینکه بودجه مجلس 
از جیب بیت المال نیست و چون به مردم تعلق ندارد، 

پس آنها حق اعتراض ندارند، چه معنایی دارد؟ 
اینها و ده ها پرسش دیگر را کاربرانی پرسیده اند که 
از دل همین مردمی هستند که حق اعتراض ندارند. 
مجلس می تواند دستشویی 300 میلیونی بسازد؛ پول 
مال مجلس است، به مردم ربطی ندارد. مجلسی ها می 
توانند نماینده به جام جهانی بفرستند. هزینه هایش 
را که مردم نمی دهند، به آنهــا ربطی ندارد. مجلس 
می تواند به جای اینکه بــرای تامین آب پنج میلیون 
اصفهانی که گفته می شود از چندروز دیگر آب شرب 
برای خوردن ندارند، به مســائل مهم تری فکر کند، 
مثل همان دستشویی چندصد میلیونی! و نمایندگان 
استان مان هم که قرار بود در صورت عدم توجه و اقدام 
دولت و وزارتخانه در رابطه با زاینــده رود و وضعیت 
خشکسالی اصفهان، دسته جمعی استعفا بدهند، می 
توانند همچنان با همین اظهارنظرهای عجیب و غریب، 
خبرساز شوند و در کانون توجهات باشند. اصفهان آب 
ندارد که نــدارد، درعوض مجلس دستشــویی 300 

میلیونی دارد !

در سی و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان؛ 
پیشنهاد افزایش نرخ بلیت مترو بررسی می شود

پیشــنهاد افزایش نرخ بلیت مترو از هفت 
به ۱0 هزار ریال در سی و هفتمین جلسه 
علنی شــورای شــهر اصفهان بررســی 
می شود.ســی و هفتمین جلســه علنی 
از پنجمین دوره شــورای اســالمی شهر 
اصفهان یکشــنبه 2۷خردادمــاه برگزار 
می شود.پیشــنهاد افزایش قیمت بلیت 
قطار شــهری اصفهان از مبلغ هفت هزار 
ریال مصــوب قبلی به مبلــغ ۱0 ریال از 
ابتدای تیر ماه سال جاری ضمن اعالم نظر کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
از بندهای قابل بررسی در این جلسه علنی است. پیشنهاد افزایش اختیار تفویضی به شهردار  اصفهان 
در خصوص انعقاد قراردادهای پژوهشــی از مبلغ 200 میلیون ریال به مبلغ ۵00 میلیون ریال با اعالم 
نظر کمیســیون تلفیق و کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری نیز از ســوی شهرداری به 
شورای شهر اصفهان اعالم شد و در ســی و هفتمین جلسه علنی بررسی می شــود. طرح پیشنهادی 
هفت نفر از اعضای شورای شهر اصفهان با موضوع  ایجاد داشــبوردهای مدیریتی با استفاده از سامانه 
سیما ضمن اعالم نظر کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشــگری نیز در این جلسه علنی مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد.»ایجاد وحدت رویه و دقیق سازی محاســبات تفکیک اراضی« که طرح 
پیشنهادی هشــت نفر از اعضای  شورای شهر اســت، ضمن اعالم نظریات کمیســیون های تلفیق و 
 شهرســازی، معماری و عمران و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری در جلسه سی و هفتم نیز بررسی

 خواهد شد.

آگهی مناقصه : 
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل ورزش و  جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های »۱- تکمیل چمن های مصنوعی اژیه /سجزی/نیک آباد/تودشک/
فارفان/قورتان/سهران/آذرخواران اصفهان2-تاسیسات موتورخانه استخر خور و بیابانک3- تکمیل استخر همت آباد اصفهان 4- تکمیل ورزشگاه 
قمصرکاشان۵- تکمیل سالن ورزشی چهار راه سمیرم 6-تکمیل زورخانه اردستان« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 9۷/03/23 می باشد .
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز مهلت به 

سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهی است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد .
  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱2/00 چهارشنبه 9۷/03/30

  مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت ۱2/00 روز شنبه 9۷/04/۱0
  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9/00 صبح روز یکشنبه تاریخ 9۷/4/۱۱

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر-  اداره کل ورزش و جوانان اصفهان - تلفن 03۱363082۱2

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 2۷3۱3۱3۱ دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 8۵۱93۷68

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت ) www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار موجود است .

محمد سلطان حسینی -  مدیرکل

نوبت دوم

م الف: 188577

اعظم محمدی

نطق های نادر!
 نمایندگان استان بازهم با اظهارنظرهای عجیب خود، خبرساز شدند؛

سمیه پارسا

چهره ها
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله: 
نزدیک ترین شما به من در روز قیامت، کسانی 

هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من 
صلوات فرستند. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جدول شماره 2440

افقی
1- بانــک مرکــزي آلمــان - از غول هــاي 

آلومينيومي در آمريکا
2- واجب - رمزگونه - ششمين بازار مبادالت 

ازر با 4درصد در کل جهان
3- باغ شــداد - در حال دويدن - اســتفاده از 
امکانات دولتي يا افراد داراي نفوذ در نهادهاي 

دولتي براي کسب سود شخصي
4- داالن - بيهوده - چرک بدن و لباس

5- خرم و شاد - موش خرما - نوشته کاغذپستي
6- ميان - اريب - قطار - چهره - مادرتازي

7- از نام هاي مردانه - ميوه نارس - چاله
8- مــاه - بازي تختــه - پايتخــت اوکراين - 

پايين ترين طبقه جهنم
9- پاداش کار - بخشي از گياه - حمام الغري

10- جنس مذکر - صدمه - سنگ کيسه صفرا 
- از مهره هاي شطرنج - آفت گياه

11- مظهر سردرگمي - هجران - قابلمه بزرگ
12- پوشيدگي - هاتف غيبي - محل نگهداري 

کاال

13- تازه رسيده - يکباره - از ماه هاي تابستان
14- جانــوري که فدا مي کنند - ســنگريزه - 

مشهور
15- رود اروپايي - ريسکي که بر همه بازار و به 

حيطه کلي دارايي ها تاثيرگذار باشد.
عمودی

1- زردرنــگ - آفريدگار - قيمــت لحظه اي و 
جاري در بازار

2- گشوده - صدا - محل عبور - زود
3- مناجات - چاالک - کاغذ کپي
4- دوا - ناشنوا - عقاب سياه - باج

5- سرمايه اوليه - پياله - غرور و تکبر
6- کافي - رمق آخر - محل ورود - از غذاهاي 

ايراني
7- گندم کوبيده - يکدســت بــازي تنيس - 

برداشت محصول - حرف تعجب
8- دومين بــازار مبادالت ارز بــا 18درصد در 

جهان - مبناي توسعه تجارت
9- عدد فوتبالي - پسوند آلودگي - جهت - امر 

به سکوت
10- تکنيک ها - زبان ماليدن - خداي باستان 

- بزرگ
- بيمــار  - ســگ  واحــد ســطح   -11 

 ارز مجارستان
12- شــهر خروس جنگي - اخالل گــر - يار 

سوزن - بصير
13- ساحل - به جا آوردن - شکوه

14- هوو - زشــت - بد بوي پرخاصيت - نت 
سوم موسيقي

 15- ســعي وتدبيــر - پادشــاه انگليســي - 
لوکس
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یادداشت

دوستی تعريف می کرد که يک سال ماه رمضان به دليل ماموريت کاری 
و تدريس در ژاپن به سر می برده اســت، در يکی از روزها که مشغول 
تدريس در يکی از دانشگاه ها بوده، صحبت به روزه می رسد و اينکه فرد 
مسلمان برای رضای پرودگار بايد از اذان صبح تا اذان مغرب از خوردن 
و آشاميدن هرگونه مواد غذايی حتی آب خودداری کند، در اين هنگام 
 يکی از دانشــجويانش می گويد اين افراد چــه اراده بزرگی دارند که 

می توانند يک ماه به اين گونه عمل کنند.
 تقويت اراده، يکی از نتايج روزه داری اســت که در روايات رســيده از 
اهل بيت)ع( هم به آن اشاره شده است و چه خوب است که در پايان يک 
ماه  روزه داری  که با شب بيداری و ترک يک سری عادت های نادرست 
همراه بوده است، بتوانيم از اين اراده که يادگار ماه ميهمانی خداست 
به خوبی بهره مند شويم؛ چرا که عنصر گمشده بسياری از زندگی ما 
انسان ها همين اراده است؛ اراده در واقع نيرويی است که انجام کارها را 

سهل و ممکن می سازد.
 انسان، ورق کاغذی نيست که آب رودخانه او را به هر جايی که بخواهد 
بکشاند بلکه شناگری است ماهر که با دو دست اراده و اقدام به عمل به 

سمت هدفی که دارد اميدوارانه حرکت می کند .
 رمز موفقيت انســان های بزرگ، در تمام عرصه های زندگی همين 
داشتن اراده قوی اســت ، هر کس به جايی رســــيده )چه مقامات 
معنوی، چه مادی( از شــاهراه همت و اراده قوی به آن  رســــيده و  
دانشمندان هم ره آوردهای علمی خود را نتيجه نيروی اراده می دانند. 
مرتاض های هندی که به قدرت های عجيبی دســــت يافته اند و در 
مکتب يوگائيســم در ورزش، آثار چشــمگير داشــته اند و صاحبان 
کرامت که به مقامات واالی معنوی و انســانی رسيده اند همه و همه 
اهميت آن را گوشزد کرده اند، هر چند که در مسير حرکت و مقصد و 
هدف با هم تفاوت دارند و برای همين است  که امروزه روان شناســان 
برای اينکه انسان را از چنــگ بيماری هايی مثل پريشانی فکر، وسوسه، 
عدم تمرکز فکر و توجه، ضعف حافظه، افسردگی، کينه، غم و ... نجات 

دهند، سعی دارند اراده را در آنها تقويــت کنند.

از یادگار ماه میهمانی خدا بهره مند شویم

سمیه مصور

بــا تاریخــی بیش از 
300 ســال ، پایتخت 
پیشــین روسیه شهر 
ســن پترزبــورگ ، 
داســتان های ارواح 
گفتن  بــرای  زیادی 

خواهد داشت.

عکس روز

گشتی در سن 
پترزبورگ تاریخی

 مشترک مورد نظر، االغ است
 اگر يک االغ موبايل بخرد چه اتفاقی می افتد؟ 

 1-  بــه تمــام االغ هــا شــماره اش را مــی دهــد تــا الکــی بــه او زنگ
 بزنند.

2- عاشق فرستادن پيامک می شود برای تمام مناسبت های خرکی.
3- می گردد و حتی از االغ هايی که درست و حسابی نمی شناسد تاريخ 
تولدشــان را می پرســد. همين طور تاريخ اولين جفتک و تاريخ اولين 

جفت گيری.
 4- او بــرای اولين عرعر  بچــه االغ ها  برای خانواده هايشــان پيامک 
می فرستد و توی آن می نويسد:» اميدوارم در آينده چنان عرعری کند که 

گوش آدم های مسخره را کر کند«.
5- آدم ها به او زنگ می زنند که يک کوه علف جمع شــده اســت بيا 

جان مادرت ببر. می خندد و دکمــه ای را می زند، يک ماده خر با 
کالس می گويد:» مشترک  مورد نظر تا اطالع ثانوی بار نمی برد 

عرعرعر«
6- يک روز چند تا گورخر را می بيند و با خوشحالی  می گويد 
قوم و خويش های گرامی شــماره تان را لطــف بفرماييد تا 
پيامک  از خودم در کنم و مناســبت های خرکی  را به شما 

تبريک بگويم. 
آنها هم چند تا جفتک توی سروکله اش می زنند و می گويند:  
بيخودی پسر بيخود پسر خاله نشو  کره خره عوضی و می روند.

روان شناسی 
دنیا آمده است. یکی از  مهم ترین کارهای  اکبرپور مقابله با کرده اند.  احمداکبرپور در سال 1349 در چاه ورز المرد فارس به زبان های زیادی ترجمه شده و جوایز زیادی هم دریافت کودکان و نوجوانان می نویسد. کتاب هایش به خوانده و سال هاست که برای 

 
کند تا آنها بروند و کشک شان را بسابند.های آینده » کشک های خفن« را به چین و کره صادر به چین و کره صادر کرده است. اکبرپور تالش دارد تا در سال همه چیز به همه جای دنیا صادر می کنند، اکبرپور ادبیات فارسی شرکت های بزرگ چینی و کره ای است. در این روزگار که چین و کره 

روستا زاده ای که سوگلی شاه شد
 »آن کسی که ما را بر شــما حالل کرده، کشــيدن قليان را حرام کرده 

است«. 
بانويی در مقابل شاه شاهان ناصرالدين شــاه، ايستاد و خيره در چشم او 
اين جمله را گفت. خطاب به اين پرسش شاه: »کدام پدر سوخته ای اين 

دستور را صادر کرد؟« 
کسی جرأت نگاه کردن در چشم های پادشــاه را نداشت؛ اما او جسارت 

چنين کاری را داشت. 
او يکی از بانوان حرمسرای ناصرالدين شاه بود؛ اما مثل هشتاد و چهار زن 
صيغه ای و عقدی شاه نبود، چيزی داشــت که عزيز و سوگلی شاه کرده 
 بود وگرنه چنان گستاخی آن هم در مقابل پادشاهان مغرور، نابخشودنی

 است.
 سوگلی شاه که باشی می توانی تمام فکرهای بی منطق و آرزوهای تمام 
نيافتنی را جامه عمل بپوشــانی؛ اما انيس الدوله يا همان ســوگلی شاه، 

بی منطق نيست و بسيار مبادی اصول و آداب است.
 تا فتوای آيت ا... شــيرازی را در تحريم تنباکو می شــنود به ســرعت 
برق و باد به همه نديمان، کنيزان و قليان چاق کــن ها می گويد:» بايد 
قليان ها همه جمع شود« خودش آن قدر نفوذ و اقتدار دارد که حتی در 
 غياب شاه به سفر فرنگ رفته، دســتوری صادر کند و همه مطيع امرش 

باشند.

بریده ها

حدس می زنم مهدی رجب زاده وقتی خواب بوده ازش اثر انگشــت   
گرفتن و زدن زير نامــه خداحافظيش؛ وگرنه اين بزرگــوار عمرا با پای 
خودش از فوتبال مــی رفت!با خداحافظی مهدی رجــب زاده از فوتبال 
ميانگين سن فوتباليست های کشور دو سال و سه ماه و شش روز کاهش 
يافت! پسرم يک بهار، يک تابستان، يک پاييز، يک زمستان و خداحافظی 
مهدی رجب زاده را ديدی، از اين به بعد همه چيز تکراری است!به نظرم 
مهدی رجب زاده رفته اينستاگرام، جواب مهدی طارمی به ژوله رو خونده 
 و تصميــم گرفتــه از فوتبــال خداحافظــی کنــه! واســه نامزدتون 
رونالدو باشــين، برای زنتون ديويد بکهام و برای پدر و مادرتون مهدی 

رجب زاده!
 واقعا با همسرتون تويه بشقاب غذا می خورين؟ من يک بار همچين 

کاری کردم، گشنه که پاشدم فهميدم کار اشتباهی کردم!
 به مالفه ميگين ملحفه؟ اون وقت يعنی با ملحقه آش رو هم می زنيد؟! 
 اين خالل دندون که می ذارن وســط همبرگر به نظرم هيچ فرقی تو 
طعم همبرگر نداره، تازه اگه نبود همبرگر خوشمزه تر هم می شد. چيه 

بابا تيزه!
 يکی از بزرگ ترين حســرت هام مال وقتيه که ميرم خونه کســی و 
واسش شــيرينی خامه ای می برم. بعدش تا آخر مهمونی منتظر ميشم 

بلکه يک تيکه اش رو بياره با چای بخوريم ولی نمياره! 
 کنکوری های عزيز در جريان باشيد اگه قبول هم بشين سال ديگه 

همين موقع دارين واسه امتحان می خونين، زياد فرق نداره!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

زیاد دیگری هم پیدا کرده ام 
اما مثــل تو نشــدند. من هنوز 
هــم بــا آن حس هــا زندگــی 
می کنم با یاد آن روزها... تک 
تک خاطراتم با تو یادم مانده، 
کجاها می رفتیــم چه کارها 
می کردیــم، من با تــو جوانی 
را تجربه کردم؛ همراه تو... 
آن همــه لحظه های خــوب با 
هم داشــتیم، آن همــه با هم 

خندیده بودیم.
»بعد از پایان«فریبا وفی

دوستی هیچ وقت 
تمام نمی شود

دوســتی، تنهــا چیــزی 
اســت که هیچ وقت تمام 
نمی شود. هر چیز دیگری 
هــم از بین برود، دوســت 
می ماند. این یادت باشــد، 
من همیشــه به تــو فکر 
کــرده ام. دوســت های 

مجلس نمايندگان ژاپن، قانونی را تصويب کرد که بر اساس آن سن قانونی 
از 20 سال به 18 سال کاهش می يابد. اين قانون از سال مالی 2022؛ يعنی 
از اول آوريل، به اجرا درخواهد آمد. قانون مذکور که توسط 169 نفر از 238 
نماينده مجلس نمايندگان پارلمان به تصويب رسيد، به جوانان اين کشور 
اجازه می دهد که با رسيدن به سن 18 سالگی، بدون اجازه و ضمانت والدين 
ازدواج کنند. در حال حاضر، قانون در ژاپن به جوانان زير 20 ســال اجازه 
می دهد که فقط با رضايت والدين شان ازدواج کنند و آنها بدون اذن پدر 

نمی توانند اين کار را انجام دهند. 

قانون ازدواج بدون اجازه والدین در ژاپن!

ضــرب المثلی داريم که می گويد »پول چرک کف دست است!« ولی کشور 
کرواسی اســــکناس هايی چاپ کرده که اين مشــکل چــرک بــودن را 
ازبين بــرده اســت. اســکناس های کرواسی از ترکيباتی ساخته شده که 
باکتری هــای روی آن در کمتراز چهار ســــاعت از بين می روند؛ بنابراين 
بهداشــــتی ترين اسکناس های جهان هستند و می توان با خيال راحت 

آنها را خرج کرد!

بهداشتی ترین اسکناس جهان

جاکليدی های مختلفی در جهان تاکنون ســاخته شده است؛ اما بــــه 
تازگــــی در چين جاکليدی هايی توليد می شود و به فروش می رسد که 
عالوه بر عجيب بودن، باعــث اعتراض و عصبانيت عــده زيــادی هــم 
شــده اســت. ايــن جاکليدی هــا محفظــه های پالســتيکی هســتند 
که در آن آب غنی شده با اکسيژن و مواد غذايی ريختــه شــده و درون آب 
حيوانــات زنــده مانند الکپشــت، ماهــی و مارمولک حبس شــده اند. 
ســــازندگان اين جاکليدی در برابر اعتراض هــــا ادعا مــی کنند که 
خريداران می توانند پس از خريد، پالستيک را پاره و حيوانات را آزاد کنند.

جاکلیدی های حیوان آزار 
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