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مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار 1397 از طریق ســامانه 

www.evat.ir  با توجه به تقارن آخرین روز با تعطیالت رسمی حداکثر تا 16 تیرماه سال 

جاری می باشد .

قابل توجه مودیان محترم مالیات برارزش افزوده :

م / الف:198112) روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان (

  1526 مرکز ارتباط مردمی  
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گاهی»سرهنگ«باشآقایرییسجمهور!

اقتداریکهبهتراستمجازینباشد؛

3

 افزایش تنش های امنیتی با تداوم کمبود آب شرب در اصفهان
حجت االسالم موسوی الرگانی تاکید کرد:

استان اصفهان در محاصره ۱۶ کانون بحران ریزگرد! 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور خبرداد:

8
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درخشش تیم داوری ایران  در جام جهانی؛ 

متشکریم  آقای فغانی
سومین قضاوت »علیرضا فغانی« در رقابت های جام جهانی 2018 
روسیه با واکنش مثبت کارشناسان رســانه های ورزشی جهان 
روبه رو شــد تا داور ایرانی به عنوان یکی از گزینه های قضاوت دیدار نهایی این 
رقابت ها شناخته شود. علیرضا فغانی که از ســال 2008 وارد فهرست داوران 
بین المللی شده بود و قضاوت دیدارهای مهمی مانند فینال المپیک 2016 ریو و ...

 انتقاد مهرعلیزاده  از عدم حضور مدیران استان در جلسه شورای فرهنگی؛

اختصاص ارز ۳۹۰۰ تومانی برای »حج تمتع« امسال قابل توجیه نیست
بهانه ای برای حمله به حج امسال شده است.

تعدادی از کاربــران فضای مجازی همچون ســال 
گذشته به دنبال تخریب مراسم حج تمتع هستند و 
به دلیل تامین ارز حج امسال با قیمت ۳۹۰۰ تومان، 
حجاج را بدهکار مردم ایران قلمــداد کرده و اظهار 
کرده اند که  به خاطر تامین ارز مراســم حج توسط 

دولت، حجاج باید از مردم حاللیت بطلبند!
این فضاسازی ها در حالی انجام می شود که در سال، 
بیش از ۹ میلیون نفر از مردم ایران برای گردشگری 
یا زیارت به خارج از کشور سفر می کنند و اکنون بعضا 
ارز مسافرتی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو دریافت می کنند.

آیا سوبسید یورو پرداختی به برخی از این افراد از جیب 
یکایک مردم ایران برداشته شده و می توان گفت که 
این ۹ میلیون نفر به تک تک ملت مدیون هســتند؟ 
حجاجی هم که امسال نوبت حج آنها رسیده است، 
ســال ۸۵ مبلغ یک میلیون تومان ســپرده گذاری 
کرده اند و قیمــت دالر در آن مقطــع زمانی حدود 
۹۰۰ تومان بود، در حالی  که تفاوت ارز تامین شــده 
برای هزینه های سفر حج امسال با نرخ مبادله ای تنها 
۳۰۰ تومان )نرخ مبادلــه ای ۴۲۰۰ تومان- نرخ ارز 
حج ۳۹۰۰ تومان( است. گویا هجمه ها به مراسم حج 
امسال نیز مانند سال گذشــته آغاز شده است. البته 
این هجمه ها سال گذشته بر مراسم حج هیچ تاثیری 
نگذاشت و دســت اندرکاران معتقد هستند که حج 
امســال نیز با وجود تخریب هایی که آغاز شده است 
و متناسب با آیین های مذهبی، ان شاءا... باشکوه تر و 

افتخارآمیزتر از گذشته برگزار خواهد شد.

 هجمه های همیشگی
 به »حج«

رضوان ساالری
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ضیافت هنری میلیاردرها
4

جزیره ای عمل کردن به مدیریت شهری ضربه زده است
11

  در جلسه شورای شهر مطرح شد:  

حاشیه نوشتی بر یک حراج هنری_اقتصادی
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اقتدار دولتمردان مــا این روزها بیــش از آن که 
واقعی باشد، مجازی شده اســت)!( چندروزپیش 
بود که حســن روحانی طی دســتوری صراحتا به 
وزارت صنعت و بانک مرکزی، اعالم کرد: »وزارت 
 صنعت در ثبت ســفارش و بانک مرکزی در ارزی 
که می دهد باید به مردم اطالع دهند. باید بگویید 
برای چه ارز 4200 تومانــی  داده اید، مردم بدانند 
کی پول گرفته و برای چه گرفته، قیمت جهانی آن 
را بگویید و با دالر 4200 تومانی قیمت آن را برای 

 مردم اعالم کنید.« 
بانک مرکزی که اصال به روی خود نیاورد تا همین 
دیروز کــه باالخره لیســتی از ارزبگیــران دولتی 
منتشرکرد. مخاطب بعدی که وزیر صنعت باشد، 
تلویحا گفت که چنین کاری نمی کند و سخنگوی 
وزارت بهداشــت نیز اعالم کرد، لیست ارزبگیران 
دولتی را به بیمارســتان ها می دهیــم نه مردم! به 
همین راحتی)!( تحقیر رییس جمهور و مردم با هم 
از دیگر مزایای کابینه ای مسن و ناکارآمد است که 
نتیجه عملکردش، همین شرایطی است که دیگر 
نمی توان گفت با آن دست و پنجه نر م می کنیم، 
بلکه در آن غرق شده ایم و خدا باید به دادمان برسد 

مگر راه مفری از این بحران باشد!

اســتارت را »وزیر ارتباطات« زد. آذری جهرمی، 
لیستی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی برای 
واردات گوشی موبایل از سوی وزارت ارتباطات را 
منتشر کرد؛ اقدامی که با اســتقبال مردم و البته 
خشم برخی همتایانش در سایر وزارتخانه ها روبه رو 
شد. رییس جمهور از اقدام وزیرجوان کابینه خود به 
وجد آمد و خواستار اعالم اسامی دریافت کنندگان 
ارز 4200  تومانی از سوی ســایر وزرا هم شد که 
دســتو او روی زمین ماند! البته ایــن اقدام آذری 
جهرمی به مذاق همه خوش نیامده است و مخالفانی 
هم دارد. مثال »عباس عبدی« تحلیلگر سیاسی در 
این باره می گوید: »به نظر می رسد که ایشان )آذری 
جهرمی( یا هر کس دیگری در دولت یا حتی میان 
مردم انتظار دارند که واردکنندگان کاال های خود 
را براساس این دالر به فروش برسانند. ولی پرسش 
اینجاست که آیا چنین چیزی ممکن است؟ فرض 
کنیم که آقای وزیر خودش صد دستگاه موبایل با 
ارز 4200 تومانی وارد کرده و قیمت آن در بازار با 

این ارز، مثال 4 میلیون تومان است. آیا ایشان حاضر 
است هر یکصد دستگاه خود را با قیمت 4 میلیون 
تومان بفروشد؟ از آنجا که قیمت واقعی آنها در بازار 
احتماال ۷ میلیون اســت، به طور طبیعی یک صف 
هزاران نفری برای خرید این کاال جلوی مغازه آقای 
وزیر تشکیل می شود. ایشــان هم صد عدد بیشتر 
ندارد، چه کار خواهد کرد؟ جــز اینکه در بهترین 
حالت به دوست و آشنا بدهد؟ به عالوه از کجا معلوم 
که خریداران، مصرف کنندگان واقعی هستند؟ آنان 
هم می روند موبایل را به قیمت ۷ میلیون به اشخاص 
دیگر می فروشند.« عبدی می گوید: عاقالنه نیست 
که ما جنسی را که ۷ میلیون ارزش دارد، 4 میلیون 
بفروشیم. درست است که دالر 4200 تومان داده اید 
ولی این مشکل دولت اســت که دالر مثال با قیمت 
باالتر را به قیمت 4200 فروخته و یک اشــتباه را 

نباید با اشتباهی دیگر جبران کرد. 
شــریعتمداری هم حتما هم نظر بــا این تحلیلگر 
سیاســی اســت که مدعی شده اســت: »با اعالم 
اســامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و کاال 
وارد کرده اند، مخالفت نیســتیم و موافق دریافت 

این اســامی از ســوی نهاد های نظارتی هستیم؛ 
اما نکته اینجاســت که هر یک از انواع ارز، هزینه 
مبادله متفاوتــی دارد و قیمت تمام شــده آن را 
نیز باید بر این مبنا محاســبه کرد. « این سخنان 
شــریعتمداری با واکنش آذری جهرمــی روبه رو 
شد. وزیر ارتباطات در توئیترش نوشت: »با »ایمان 
قلبی« که بر پایه»عقل خدادادی« است، می گویم: 
فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور است. 
بخش خصوصی پاک دســت از انتشــار لیست ارز 
بگیران حمایت کــرده و خواهد کرد. باید به جنگ 
اقتصاد رانتی رفت.« ســاعتی بعد اکانت توئیتری 
حســن روحانی، رییس جمهور، پــای توئیت وزیر 
ارتباطات الیک گذاشت و همه این کار را به پای دفاع 
روحانی از وزیر ارتباطات در برابر وزیر صنعت معدن 
و تجارت گذاشتند. وزیر جوان که احتماال از تایید 
توئیترش توسط رییس جمهور روحیه گرفته بود، 
در حاشیه مراسمی در فرودگاه پیام کرج )وابسته 
به مخابرات( تاکید کرد: »برخی برای انتشار لیست 
ارزبگیران بهانه هایی می آورند که به هیچ وجه قابل 
قبول نیست.« شبانگاه شریعتمداری، وزیر صنعت 

هم که متوجه شد حجم قابل توجه انتقادات علیه 
او باال گرفته، در نامه ای به بانک مرکزی خواســت 
فهرســت واردکنندگان را که وزارت تحت امر او به 
بانک مرکزی فرستاده، منتشر کند و بانک مرکزی 
نیز چنین کــرد. آن طور که بانــک مرکزی اعالم 
کرده، فهرست به درخواست وزارت صنعت منتشر 
شده است. نقطه ابهام اما آنجاست که چگونه ممکن 
 است وزارت صنعت پس از این همه جار و جنجال 
در خصوص انتشــار چنین فهرستی، اقالمی مانند 
میوه، حبوبات مانند عدس،  نخــود خوراکی، لوبیا 
چیتی، دانه ســویا، چای، برنج، گوشت گوساله و 
گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور 
و هود  آشپزخانه، تلفن های همراه، لپ تاپ و لوازم 
تاسیســاتی، کود و ریش تراش برقی را در فهرست 
خود قرار دهد؛ اما جنجالی ترین قلم  ماه های اخیر 

یعنی »خودرو« را از قلم بیندازد؟!
آیا رییس جمهور در کنار الیــک کردن توئیت ها، 
اقدامی قاطعانه در برابر برخی تمردات و کم کاری ها 
و انتشار لیست های ناقص خواهد داشت؟! بعضی 

وقت ها باید سرهنگ بود نه »حقوقدان«!

 ممنوعیت های جدید زنان
 در کره شمالی

رهبر کره شمالی اســتفاده از دامن های کوتاه و 
جوراب شلواری های تن نما را در خیابان ها منع 
کرده است و کسانی که این تخلف را انجام دهند 
سه پوند بابت این »رفتار ضد اجتماعی؛ جریمه 

می شوند.
به نوشــته روزنامه دیلی میل، کیم جونگ اون،  
رهبــر کره شــمالی اوایل همین مــاه مقام های 
کشــورش را موظف کرد تا با آن دسته از کسانی 
که از حرکات مــوزون »تحریک آمیز« گروه های 
موســیقی کره جنوبی پیروی می کنند، برخورد 
کنند.عالوه بر این، روشن کردن رنگ موها برای 
پیروی از غربی ها، پوشیدن لباس های تنگ گلدار 
و لباس هایی با نوشــته های انگلیسی هم ممنوع 
شده است. ســایر اقدامات ضد اجتماعی شامل 
انتقاد از رژیم، مالکیت گوشی های همراه خارجی، 
تماشا یا شنیدن فیلم ها، درام ها یا موسیقی های 

پاپ کره جنوبی و رقص  است.

اشرف غنی: 
با پاکستان به یک توافق »منحصر 

به فرد« صلح دست یافته ایم
اشــرف غنی، رییس جمهور افغانســتان اعالم 
کرد: دســتاوردهایی با پاکســتان درباره نحوه 
حل مســئله طالبان در افغانستان به دست آمده 
است. وی ادامه داد: مسئله طالبان باید در روابط 
ما با پاکســتان حل شود. برخی مســائل در این 
باره انجام شــده؛ اما برخی دیگر نیاز اســت که 
انجام شــود.در درجه اول باید این مسائل روی 
کاغذ مکتوب شــود که در حال حاضر مذاکرات 
پاکستان و افغانستان روی کاغذ نوشته و تدوین 
 شده اســت و اکنون باید به طور جدی عملیاتی

 شود.

صدر اعظم اتریش:
 کلید حل بحران مهاجرت

 در آفریقاست
صدراعظم اتریش همزمان با آغاز ریاســت دوره 
ای بر اتحادیه اروپا نشست های مشترک با آفریقا 
را به عنوان نقطه عطفی در حل بحران مهاجرت 

قلمداد کرد.
»سباستین کورتز« گفت: اتحادیه اروپا در ماه آتی 
میالدی، نشست مشترکی با آفریقا خواهد داشت 
که می تواند فرصت مناسبی برای همکاری های 
دوجانبه برای کنترل بحران مهاجرت به شــمار 
آید. وی در ادامه با بیــان اینکه اروپا در آفریقا به 
دنبال کلید حل بحران مهاجرت اســت، افزود: 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا باید از مناسبات 
خود با کشورهای آفریقایی بهره جسته و فرصتی 
برای مشارکت بیشتر آفریقا برای کاهش بحران 
مهاجرت پیدا کنند. در این نشست ها رایزنی های 
ویژه ای میــان ایتالیا-لیبی و اســپانیا-مراکش 

انجام خواهد شد.

روزنامه اسکاتلندی خبر داد: 
تالش ترامپ برای تبدیل 
ساختمانی تاریخی به هتل

روزنامه »اسکاتلند آن ســاندی« نوشت: دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا به مدت سه سال در 
تالش برای خرید یک ساختمان تاریخی متعلق 
به دوره ویکتوریا در اسکاتلند بود تا آن را تبدیل 
به هتل کند.گفته می شــود ترامپ برای خرید 
این ســاختمان، مبلغ 2۷ میلیون دالر پیشنهاد 
داده بود. وی همچنین از بانک اســکاتلند مبلغ 
44 میلیون دالر )38 میلیون پوند( در خواســت 
وام کرده بود که این شامل 23 میلیون پوند برای 
خرید ملک و 15 میلیون پوند برای بازسازی آن 
بود. با این حال، بانک اسکاتلند با درخواست وام 
ترامپ موافقت نکرد و او هیچگاه موفق به خرید 

این ساختمان نشد.

گاهی »سرهنگ« باش آقای رییس جمهور!

الریجانی به لبنان می رود
رییس مجلس  شــورای اسالمی در تابستان 
سال جاری به لبنان ســفر می کند.سفارت 
بیروت در تهران با اعالم خبــر فوق تصریح 
کرد: علی الریجانی، رییس مجلس شــورای 
اسالمی به منظور تبریک وتهنیت به همتای 
خود و مقامــات لبنانــی در پــی برگزاری 
انتخابــات پارلمانــی اخیر در این کشــور و 
همچنین تقویت روابط راهبردی دو کشــور 
به ویژه در حوزه اقتصادی و بحث راهکارهای 
مقابله با پروژه معامله قرن، تابســتان  سال 

جاری به لبنان سفر می کند.

با 113 رای منفی نمایندگان صورت گرفت؛
کارت زرد مجلس به حجتی

نماینــدگان مجلس، بــا 113 رای منفی از 
پاســخ های وزیر درباره علت ایجاد انحصار 
در بــازار دانه های روغنی توســط فردی به 
نام »آقای مدلل« قانع نشدند و به او کار زرد 
دادند.کریمی قدوسی، نماینده مشهد  در این 
سوال از وزیر جهاد پرسید علت ایجاد انحصار 
در بازار دان و مرغ توسط آقای مدلل با زیر پا 
گذاشتن قانون انحصار چیست؟ پس از ارائه 
توضیحــات وزیر جهاد کشــاورزی، کریمی 
قدوسی اعالم کرد: از پاســخ های وزیر قانع 
نشده است و خواســتار رای گیری از صحن 
علنی پارلمان شــد  و بدین ترتیب  به وزیر 

جهاد کشاورزی کارت زرد دادند. 

یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد:
 ایران به دنبال فناوری موشکی 

غیرقانونی در آلمان است
روزنامه صهیونیســتی »اورشــلیم پست« 
در گزارشــی ادعایی به نقــل از یک آژانس 
اطالعاتی در آلمان نوشــت: ایران به دنبال 
دستیابی به فناوری موشــکی غیرقانونی در 

آلمان است.
روزنامه اورشلیم پســت، در گزارش ادعایی 
خود آورده اســت که ایــران در آلمان برای 
دستیابی به فناوری موشــکی غیرقانونی و 
تجهیزات مورد نیــازش در این زمینه تالش 
می کنــد.در این گزارش که ســال 201۷ را 
پوشش می دهد، مشــخص نیست که ایران 
چند بار برای دســتیابی به ایــن فناوری و 
دفعاتی که تالش هایش منجر به انتقال این 
تجهیزات به ایران شــده، اقدام کرده است.

همچنین در این گــزارش ادعایی آمده که 
ایران، کره شمالی، سوریه و پاکستان به دلیل 
آنکه قادر به ساخت تجهیزات مورد نیاز خود 
برای پیشــبرد برنامه های تسلیحاتی شــان 
نیستند، به دنبال دستیابی به کاالهای مورد 

نیاز خود از کشورهای دیگر هستند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 
تشریح کرد:

 پهلوگیری کشتی آمریکایی
 در سواحل خلیج فارس

سخنگوی ارشد نیروهای مســلح از توطئه 
جدید آمریکا برای توجیه تداوم حضور ارتش 

این کشور در عراق و سوریه خبر داد.
 سردار سرتیپ پاســدار ابوالفضل شکارچی 
در گفت وگویــی از پهلوگیری یک کشــتی 
آمریکایی حامل مواد شــیمیایی در سواحل 
یکی از کشــورهای منطقه خلیج فارس خبر 
داد و گفت: این کشتی به تازگی با اسکورت 
یک فروند ناوشــکن آمریکایی وارد منطقه 

شده است.
سردار شکارچی تصریح کرد: بررسی سوابق 
کشتی آمریکاییcape Ray نشان می دهد 
این کشتی در سواحل مناطقی همچون عراق 
و ســوریه که آمریکایی ها تاکنــون به بهانه 
استفاده از سالح شیمیایی دست به اقدامات 
نظامی زده اند، حضور داشته است.شکارچی 
تصریح کرد: اطالعات دقیقی از مشــخصات 
کشتی آمریکایی از جمله تعداد خدمه و مواد 
شــیمیایی حامل آن در اختیار است که در 
آینده جزئیات و اهداف این شناور آمریکایی 

منتشر خواهد شد.

سلیمینمین
تحلیلگرمسائلسیاسی:

وزیر کشــور گفت: اولین اولویت ما در سال جاری 
موضوع »امنیت« اســت و آن را یک موضوع اصلی 
می دانیم. رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا اعتراضات چند ماه اخیر سازمان یافته بوده 
است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: ما هر اعتراض را به 
صورت مستقل بررسی کردیم و به نتیجه رسیده ایم. 
شرایطی ایجاد شده است که بهره برداران یک حوزه 
پس از اینکه مطالبات شــان به نتیجه نرســیده و 
رضایت به دست نیاوردند به خیابان ها آمدند مثل 
بازاری ها، کامیون داران یا همین مسئله اخیر آب؛ 
اما اگر به صورت پیوسته اعتراضات را بررسی کرده 
و ریشه های اجتماعی و سیاسی آن را دنبال کنیم به 
نتیجه متفاوتی می رسیم.وی تصریح کرد: هر وقت 
شرایط را برای مردم خوب توضیح دادیم با همراهی 
آنها مواجه شدیم. تاکنون به این نتیجه نرسیده ایم 
که یک گروه سیاســی خاص یا عده  مشــخص در 
موضوعــی افراد را به صورت ســازماندهی شــده 

تحریک و تهییج کرده باشند. 

 اعتراضات به آب
 سازمان یافته و امنیتی نیست

وزیر کشور:

کافه سیاست

عکس  روز 

تظاهرات سراسری در آمریکا 
علیه قوانین مهاجرتی

کارت زرد مجلس به حجتی

پیشنهاد سردبیر:

یک تحلیلگر مسائل سیاســی با بیان اینکه 
برخی گروه هــای اصالح طلــب در تالش 
هســتند با انتقــاد از دولت مســیر خود را 
از رییس جمهــور جدا کننــد، گفت: طرح 
عدم کفایــت رییس جمهــور فرصت طلبی 
سیاسی است.عباس ســلیمی نمین اظهار 
داشــت: طرح عدم کفایت رییس جمهور از 
ســوی برخی اصالح طلبان که در انتخابات 
ریاســت جمهــوری 96 اصلی ترین حامی 
روحانی بودند، فرصت طلبی سیاسی است.

سلیمی نمین تصریح کرد:  هر فردی که تعلق 
خاطر به ایران دارد،  وقتی می بیند کشــور 
تحت فشــار قدرت هایی اســت که به هیچ 
اصول انسانی، سیاســی و قواعد بین المللی 
پایبند نیستند، طبعا به این نتیجه می رسد 
که باید برای غلبه بر این قدرت های زورگو، 
اتحاد ملی را در داخل کشور مستحکم کند.    

استیضاح روحانی 
فرصت طلبی سیاسی است

بهرامقاسمی
سخنگویوزارتامورخارجهخبرداد:

جانشین فرمانده دانشگاه افســری سپاه گفت: در 
مراســم دانش آموختگی به دنبــال نمایش اقتدار 
نظامیان و پیام هــای راهبردی سیاســت انقالب 
اسالمی و همچنین موضوعات مرتبط با مسائل روز، 

اقتصادی، فرهنگی و ... هستیم.
 اباذری با بیان اینکه ما در این مراسم صرفا به دنبال 
ارسال پیام های نظامی نیستیم، گفت: در این مراسم 
نمایشــی از اقتدار نظامیــان و پیام های راهبردی 
سیاســت انقالب اســالمی و همچنین موضوعات 
مرتبط با مسائل روز، اقتصادی، فرهنگی و ... نمایش 

داده می شود.
جانشین فرمانده دانشگاه افســری سپاه  افزود: به 
عنوان مثال ما طی دو ســال متمادی روی وحدت 
جهان اسالم و موضوعات مرتبط با تکفیری ها تمرکز 
کردیم، یک سال به شــجره طیبه سپاه پرداختیم 
 و ســال گذشــته برخورد قاطع با تهدید و انهدام
  نــاو دشــمن در خلیــج فــارس را بــه نمایش 

گذاشتیم.

  به دنبال ارسال
 پیام های نظامی نیستیم

جانشین فرمانده دانشگاه افسری سپاه:

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تا امروز 
بسته پیشــنهادی اتحادیه اروپا در حمایت 
از برجام را دریافت نکرده ایم.بهرام قاسمی 
افزود: همانگونه که مــی دانید بعد از خروج 
غیرقانونی آمریــکا از برجام که براســاس 
سیاســت راهبردی خــروج از معاهدات و 
پیمان های بین المللــی و جهانی عمل می 
کند، جمهوری اســالمی ایران بــا در نظر 
داشتن عالقه مندی اکثر کشورهای جهان 
به خصوص کشورهای عضو برجام، مذاکراتی 
را با طرف های اروپایی، چینی و روسی برای 

استمرار برجام آغاز کرده است.
قاسمی با بیان اینکه عالئم مثبتی از اتحادیه 
اروپــا دریافت کــرده ایم، اظهار داشــت: 
امیدواریم بسته پیشــنهادی اتحادیه اروپا 
بتواند رضایت جمهوری اســالمی ایران را 

جلب کند.

ارائه بسته پیشنهادی اتحادیه 
اروپا؛ طی روزهای آینده

پیشخوان

بین الملل

 اقتداری که بهتر است مجازی نباشد؛
هشــدار! اعتیــاد زنانه 

می شود

از شایعه تا واقعیت تجمع خرمشهری ها
عصر شنبه، جمعیتی قریب به 150 نفر در مرکز شهر خرمشهر در اعتراض به وضعیت آب شرب تجمع کردند 
و خواستار توجه ویژه مسئولین برای حل معضل شوری آب شدند.با تاریک شدن هوا، نیروی انتظامی با دعوت 
کردن تجمع کنندگان به آرامش و پیگیری مطالبات از مجاری قانون از آنان خواست به این تجمع پایان دهند. 
در این میان عده ای معدود در میان تجمع کنندگان مردم را علیه نیروی انتظامی تحریک و تهییج می کردند 
یکی از علل تجمع، عالوه بر گالیه از شوری آب، خبری بود که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، مبنی بر 
اینکه  عبدا...سامری، نماینده مردم خرمشهر در مجلس مردم معترض خرمشهر را اراذل و اوباش خطاب کرده، 
نقل قولی که بالفاصله وی تکذیب کرد.گفتنی است؛ تجمع روز شنبه در حالی صورت گرفت که مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب خوزستان اعالم کرد که آب در خرمشهر و آبادان قطعا به کمتر از 4000 میکرو موس 

بر سانتی متر می رسد و وضعیت آب مانند پیش از بحران خواهد شد.

تکذیب یک خبر توسط پایگاه اطالع رسانی آیت ا... نوری همدانی
رییس دفتر رییس جمهور در روزهای گذشته جهت دیدار با مراجع به شهر قم سفر کرد. دیدار واعظی با آیت ا...

نوری همدانی حاشیه هایی را به همراه داشته است. در حالی که برخی از سایت ها از عصبانیت این مرجع تقلید 
از اقدامات دولت و برخورد تند با واعظی سخن گفتند؛ اما این مسئله به شدت از سوی دفتر ریاست جمهوری 
تکذیب شد.  ضمن اینکه پایگاه اطالع رسانی آیت ا... نوری همدانی در اطالعیه ای اعالم کرد:آنچه به معظم له 
در دیدار دکتر واعظی، رییس دفتر ریاست جمهوری نسبت داده شد، تکذیب می  شود.در این اطالعیه آمده 
است:» با توجه به تحریف سخنان مرجع عالیقدر، حضرت آیت ا... العظمی نوری همدانی دامت برکاته، توسط 
سایت خبری قم نیوز، به اطالع می رساند آنچه به معظم له در دیدار دکتر واعظی، رییس محترم دفتر ریاست 
جمهوری نسبت داده شد، تکذیب می  شود و فرمایشات این مرجع تقلید همانطور که قبال هم گفته شد فقط 

از طریق پایگاه اطالع رسانی منتسب به ایشان قابل استناد است«.  

چهره ها

خشم ســه وزارتخانه از 
افشاگری وزیر ارتباطات

دولت روی خط شفافیت

لزوم افزایــش روز به روز 
پیوند با مردم

اقتدار ایران مبالغه نیست 
عین واقعیت است

زینب ذاکر
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تولیدکنندگان امیدی به آینده ندارند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساختار اقتصادی کشور

اگر چه اجرای »نظام مالیات بــر ارزش افزوده« 
به عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی 
نظام مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما 
مزایا و فواید متعددی از اجرای آن متوجه اقتصاد 
کشور می شــود؛ از جمله مهم ترین آنها می توان 
به شفاف سازی مبادالت اقتصادی و جریان پول 
و کاال در کشــور، کاهش زمینه های قاچاق کاال، 
کاهش فرار مالیاتی، اصالح الگوی مصرف کاال و 
درنهایت انتقال بار مالیاتی از سمت تولید به سمت 
مصرف و حمایت از تولید، اشتغال و صادرات در 
کشور اشاره کرد. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
غیرمستقیمی است که مصرف کننده )خریدار( آن 
را به همراه بهای خرید کاال یا خدمات می پردازد 
و دریافت کننده )فروشــنده( موظف است مقدار 
مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. ازآنجا 
که خود فروشــنده نیز ضمن خرید اولیه چنین 
مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محســوب 
نمی شــود، او حــق دارد کل مالیات های ارزش 
افزوده پرداختی خــود را از کل مالیات بر ارزش 
افزوده های دریافتی کسر کرده و مابه التفاوت را به 
دولت بپردازد. دولت ها مصارف ویژه ای را برای این 
مالیات درنظر گرفته اند. این مالیات از مهم ترین 
درآمدهای استانداری ها، شــهرداری ها و دولت  
محسوب می شود و معموال به حساب خزانه دولت 
وارد و از آنجا طبق قانون و معموال بنا بر نســبت 
جمعیت بین اســتان ها و شهرها پخش می شود. 
مالیات بر ارزش افزوده به تمام خدمات و کاالهایی 
تعلق می گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و 
ستد می شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط 
ویژه، از جمله تخفیف هایی در نظر گرفته باشند. 
مالیات بر ارزش افــزوده یک نظام مالیاتی جدید 
است که برای نخســتین بار توسط کشور فرانسه 
و در سال 1948 اعمال شــد. این نظام مالیاتی 
با وجود اینکه در آغاز مورد اقبال قرار نگرفت، اما 
به تدریج در کشورهای توسعه یافته و پس از آن 
در سایر کشورها گســترش یافت و هم اکنون به 
عنوان یکی از ارکان اصالحات نظام مالیاتی در هر 

کشوری محسوب می شود. 

بازار

هدفون

 رییس اتحادیه سازندگان مسکن
 استان اصفهان خبر داد:

 گرانی مسکن در اصفهان 
به دلیل افزایش قیمت مصالح 

رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان استان 
اصفهان گفت: در بازار »مســکن« خریدوفروش 
زیادی انجام نمی شــود و این افزایش قیمت ها در 

بازار مسکن، به علت افزایش قیمت مصالح است.
»اصغر ریاحی راد« درخصوص وضعیت بازار مسکن 
در اصفهان اظهار کرد: سرعت خریدوفروش در بازار 

مسکن اصفهان کاهش یافته است.
 وی با بیان اینکه قیمت آجر، سیمان، شن و آهن 
افزایش پیدا کرده، افزود: مشخص است که سازنده 
مسکن با این افزایش قیمت مصالح باید ساختمان 
ساخته شده خود را گران تر بفروشد؛ این در حالی 
اســت که قیمت ســاختمان هایی که از گذشته 
ساخته شده ، افزایش یافته؛ حتی بر نرخ اجاره بها 

نیز اثرگذار است.

به منظور تولید محصوالت فراسودمند؛
دو شرکت »دانش بنیان« قرارداد 

همکاری امضا کردند
دو شــرکت دانش بنیــان در شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان بــرای تولیــد محصوالت 
فراســودمند از فیبر کنجد، قرارداد همکاری امضا 

کردند.
بنابر اعالم روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، قرارداد همکاری و مشــارکت در تولید 
محصوالت فراسودمند از فیبر کنجد میان شرکت 
»ســبز بنیان آرتین« و شــرکت »دانش بنیان گز 
سکه« از شــرکت های مســتقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان به امضا رســید. فیبر کنجد 
کــه از کنجدهای بهداشــتی روغن گیری شــده 
استخراج می شود؛ محصولی فراسودمند، طبیعی 
و با ارزش افزوده باالست و به دلیل خواص غذایی 
منحصربه فرد و کیفیت مناســب، موجب افزایش 

سالمت و بهبود کیفیت مواد غذایی می شود.
 ایــن محصوالت به عنــوان جایگزیــن چربی در 
محصوالت گوشــت، غنی کننده نان و محصوالت 
پخت و کنترل کننده  کریستالیزاسیون در بستنی 
و محصوالت لبنی استفاده می شوند. فرآورده های 
لبنی غنی شده با فیبر کنجد، فرآورده های گوشتی 
غنی شده با فیبر کنجد، فرآورده های نان شیرینی 
و شــکالت با فیبر کنجــد ازجملــه محصوالت 

فراسودمند تولید شده از فیبر کنجد است.
 شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بــا ایجاد و 
بهره برداری از مراکز رشد و پارک  های علم و فناوری 
وابسته به خود توانسته با نقش آفرینی در زیست بوم 
نوآوری و کارآفرینی و ایجاد زیرســاخت های الزم 
برای رشد و توسعه بیش از 500 شرکت و موسسه 
فناور، قدم های موثری را در راه توســعه اقتصادی 

کشور بردارد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،933،000
تومان

1،426،000 نیم سکه
تومان

746،000ربع سکه
تومان

418،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

239،970
تومان

      قیمت سکه و طال

هدفون حرفه اي مانيتورينگ 
ATH-M50x آديو-تکنيکا مدل

 1,190,000
تومان

هدفون آدیو-تکنيکا 
ATH-S100iS مدل

 210,000
تومان

Astro هدفون پروميت مدل

 70,000
تومان

مرضیه محب رسول

طی روزهای اخیر، جنجال بر ســر تخصیص 
ارز دولتــی به شــرکت ها و گران فروشــی 
کاالها در بازار تا حدی بــاال گرفته که همین 
موضــوع، دو وزیر کابینه دولــت روحانی را 
رودرروی هــم قرار داده اســت. درحالی که 
هفته گذشــته »محمدجوادآذری جهرمی« 
در واکنش به ناآرامی ها در بــازار »موبایل« 
لیست شــرکت هایی که ارز دولتی گرفته و 
در بازار بــه قیمــت آزاد فروختــه بودند 
را منتشــر و از مــردم خواســت موبایل را 
گران نخرند، پــس از آن دولت و شــخص 
 رییس جمهوری دستور به شفاف سازی درباره
 شــرکت هایی کــه ارز دولتــی گرفته اند 
دادند و در پی این افشــاگری ها، لیســتی 
از تمــام شــرکت هایی کــه ارز دولتــی 
 گرفتــه و کاال وارد کرده انــد را منتشــر

 کردند.
ارز دولتی یا رانت دولتی!

یکــی از اصلی ترین دالیــل »تک نرخی شــدن« 
بازار، رســیدن به تعادل و جلوگیــری از رانت ارزی 
عنوان شــد اما رصد بــازار در ماه های اخیر نشــان 
داد که رانــت در بحث واردات کاال و حاشــیه های 
سودهای یک شــبه میلیاردی همچنان ادامه دارد. 
به عنوان نمونــه ارز دولتی تخصیص داده شــده  و 
افزایش قیمت ها نشــان داد تخصیــص این ارز که 
برای واردات تلفن همراه تخصیص داده شــده بود، 
نتوانسته در کنترل قیمت ها موثر باشد. انتشار این 
لیست از سوءاستفاده و رانت عده ای از واردکنندگان 
پرده برداشــت. هر چند شــروع کننده افشــاگری 
رانت خــواری در بازار یکی از اعضــای کابینه دولت 
 بود، اما سایر وزرا در انتشار اسامی ارزبگیران دولتی

 مقاومت های زیادی کردند. »کرباسیان« وزیر اقتصاد 
در واکنش به لزوم ارائه شــفاف نام شرکت هایی که 
ارز دولتی گرفته اند،  با بیان اینکه شــرط انتشــار 
این لیســت تداوم گران فروشــی کاالهاست، عمال 

فرصت بیشتری در اختیار 
رانت بگیران ارزی قرار داد 
و در طرف مقابل نیز  سد 
راهی در مقابل شــفافیت 
اقتصادی شد. عالوه بر وزیر 
اقتصاد، »شریعتمداری« 
که وزارت خانه متبوعش 
بیشــترین میزان ارز را در 

یافت کرده اســت نیز به جمع مخالفان انتشــار این 
لیست پیوست. محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت، ضمن مخالفت با ایــن اقدام وزیر 
ارتباطات، اظهار کرد: بانک مرکزی اســامی افرادی 
که ارز 4۲00 تومانی به آنها داده شــده اســت را در 
اختیــار دارد؛ بنابراین ما به عنــوان وزارت صنعت 
نمی توانیم ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم؛ زیرا در 
این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. این در 
حالی است که لیست اعالمی از سوی وزیر ارتباطات 
نیز اســامی افرادی بود که تخصیص ارز داشــتند و 
تامین ارز آنها صورت نگرفته بــود؛ ما نمی خواهیم 
به جنــگ اقتصاد کشــور برویم و اقتصــاد را به هم 

بریزیم. بنابراین با استفاده 
از نیروی عقل خدادادی، 
تصمیماتی خواهیم گرفت 

که به صالح اقتصاد باشد.
لیستی که باالخره 

منتشر شد
دولت باالخره مقاومت ها 
نسبت به انتشــار لیست 
ارزبگیران دولتی را کنار زد و اســامی این شرکت ها 
را منتشر ساخت. در بررسی این لیست موارد جالب 
توجهی به چشم می خورد، از واردات انبوه حبوبات و 
برنج تا ملزومات لوازم خانگی و تایر ماشین، اما آنچه 
 در این لیســت توجه را جلب می کنــد، نام برخی از 
شرکت هایی اســت که موادی را وارد می کنند که 
تقریبا هیچ سنخیتی با نوع شرکت و تعریف وظایف 
آنها نــداردو به عنوان مثال شــرکت ماموت خودرو 
برای وارد کردن قهوه جوش و چای ســاز، ارز گرفته 
اســت. همچنین برخی از کاالهای لوکســی مانند 
تلویزیون رنگــی و ریش تراش برقی نیــز ارز دولتی 
دریافت کــرده اند. نکتــه جالب توجــه دیگر آنکه 

تقریبا تمام شــرکت های وارد کننده موبایل نیز ارز 
 دولتی دریافت کرده اند؛ بنابر این به زودی اغلب این
 شرکت ها ناچار به ارائه پایین تر قیمت های موبایل 

در بازار خواهند بود.
لیست منتشر شده کامل نیست؛ منتظریم

لیســت شــرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند در 
حالی منتشر شــده اســت که برخی از نمایندگان 
 مجلس نســبت بــه کامــل نبــودن این لیســت 

گالیه هایی را مطرح کرده اند.
 »محمدرضا پورابراهیمی« با اشاره به انتشار لیست 
ناقص دریافت کنندگان ارز چهارهزار و ۲00 تومانی، 
گفت: انتشــار لیســت دریافت کنندگان ارز چهار 
هزار و ۲00 تومانی به نفع کشــور و مردم اســت و 
از ایجاد فضای رانت و سوءاســتفاده های احتمالی 
در کشــور جلوگیری می کند. رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در این رابطه 
تصریح کرد: تمام اطالعات کشور در زمینه اقتصادی 
باید شفاف باشد و این اطالعات در اختیار عموم قرار 
گیرد. در بررسی این لیست دو نکته مهم وجود دارد 
که در صورت عــدم توجه به آن، شــفافیت مدنظر 
رییس جمهــور در خصوص برخورد بــا اخاللگران 
بازار ارز ناکام باقی می ماند؛ نخســت آنکه در لیست 
منتشر شــده نام برندهایی که ارز بگیران از طریق 
آن ثبت ســفارش انجام داده  اند، وجــود ندارد؛ به 
همین دلیل بســیاری اســامی که در این لیســت 
آمده برای رســانه ها و عموم مردم شــفاف نیست. 
نکته بعدی اینکه اساســا به نظر می رســد لیست 
مذکور حــاوی اطالعات مربوط بــه تامین ارز برای 
 واردات قطعات به خصوص قطعات خودرو نیســت. 
توجه به این نکته ضروری اســت که در ســه ماهه 
ابتدایی سال جاری واردات قطعات خودرو در صدر 
لیســت کاالهای وارداتی کشــور قرار داشته است. 
جدولی که گمرک ایران منتشــر کرده است نشان 
می دهد در دو ماهه ابتدایی سال حدود 500 میلیون 
دالر قطعه خودرو  وارد کشور شــده است اما ردیف 
تعرفه 9887 در لیست ارز بگیران بانک مرکزی ذکر 

نشده است.

شفافیت منابع ارزی؛ خوب اما ناقص!
 لیست  ارزبگیران دولتی منتشر شد؛

در سه ماهه ابتدایی سال جاری 
واردات قطعات خودرو در 

صدر لیست کاالهای وارداتی 
کشور قرار داشته است

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:
تولیدکنندگان امیدی به آینده ندارند

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: مهم ترین مشکل صنعت این است که تولیدکنندگان نمی دانند چه 
باید بکنند و امیدی به آینده ندارند. 

»سیدعبدالوهاب سهل آبادی« اظهار کرد: در کل کشور جلساتی با موضوع صنعت و معدن برگزار می شود؛ در 
تهران نیز میزبان رییس جمهور هستیم. او افزود: مشکالت تغییر ارزی مشکالت خاصی است که گریبانگیر همه 
شده است که صنعت و معدن جزئی از آن است و امیدوارم ساماندهی شود. سهل آبادی تصریح کرد: خرید مواد 
اولیه صنعتگران، انتقال پول، صادرات کاالهای صنعت و معدن با ارز 4۲00 محاسبه می شود، اما نیازمندی های 
صنعتگران با ارز آزاد خریداری می شود. او تاکید کرد: مشکالت اصفهان به علت صنعتی بودن استان، بیشتر از 
استان های دیگر است، زیرا  بیش از 8000 هزار واحد صنعتی و بیش از یک میلیون کارگر مشغول به کار هستند.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه:
پروژه نیروگاه فوالد سبا در مراحل پایانی قرار گرفت

مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت شــرکت فوالدمبارکه گفت: پروژه نیروگاه فوالد سبا به پیشرفت 
95 درصدی رســید. پروژه احداث نیروگاه CHP )تولید همزمان برق و حرارت( مجتمع فوالد سبا به منظور 
پشــتیبانی و تامین برق مورد نیاز نواحی مهم این مجتمع از جمله ریخته گری و واحد اکســیژن در مواقع 
اضطراری، در دســتور کار قرار گرفت و درحال حاضر با تالش مجموعه فوالدمبارکــه و پیمانکاران داخلی با 

پیشرفت 95 درصدی، مرحله راه اندازی کامل را پیش رو دارد. 
»علیرضا استکی« گفت: بر اساس یک تعریف کلی به هرگونه تولید توامان انرژی حرارتی و الکتریکی از یک 
منبع انرژی واحد در نظامی یکپارچه و از یک جریان واحد سوخت، تولید هم زمان )CHP( گفته می شود؛ این 
نوع نیروگاه دارای مزایایی از جمله صرفه اقتصادی، فروش مازاد برق بر اساس قراردادهای تضمینی، مناسب 

بودن در زمینه پدافند غیر عامل، راندمان باال و تلفات بهره برداری کم است.

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
970/6005 

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان به نشانی: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- کدپستی :8173751387
موضوع فراخوان ارزیابی: ارزیابی کیفی توان بهره برداری از اماکن ورزشی ) استخر و باشگاه بدنسازی ( شرکت برق منطقه ای اصفهان 

) به صورت استیجاری (
نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: دریافت الکترونیکی اســناد با ارسال درخواست مکتوب اســتعالم مذکــور حاوی نام و نشانی 
متقاضی، کد اقتصادی ، شناسه ملی ، نشانی پست الکترونیک ) Email( معتبر، تلفن،  فاکس و کدپستی )برای اشخاص حقوقی( و نام و 
نشانی شخص، کد ملی، نشانی پست الکترونیک ) Email( معتبر، تلفن همراه و کدپستی )برای اشخاص حقیقی(  برای امور تدارکات و 
قراردادهای شرکت برق منطقه ای اصفهان )فاکس: 36۲69949-031 ( امکان پذیر خواهد بود. )تماس در صورت لزوم در ساعات اداری 

روزهای کاری با شماره 031-36۲77687(
مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 97/04/05 تا ســاعت 16:00 عصر روز شنبه مورخ 

97/04/16
مهلت و محل ارائه استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا ساعت 10:00 صبح 
روز یکشنبه مورخ 31/ 97/4 به آدرس:  اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل و رسید دریافت گردد.

شرایط فراخوان:
1. پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت ها یا اشخاص واجد شرایط برای دریافت اسناد و 

مدارک مزایده دعوت به عمل خواهد آمد.
۲. شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا ۲ سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید .

3. سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی موجود می باشد .
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید 

             www.erec.ir             www.tavanir.org.ir             http://iets.mporg.ir
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نوبت دوم

شرکت برق منطقه ای اصفهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در جلسه شورای امنیت ملی در روزهای گذشته، برخی مطالب 
ارائه شــد که در آن شــرکای تجاری بزرگ آمریکا، از برخورد آمریکا با »برجام« اظهار نگرانی کرده و 
گفتند در کنار ایران باقی خواهند ماند؛ ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال 

عملیاتی شدن است و رییس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد.
 »شریعتمداری« با بیان اینکه درشرایط فعلی نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله 
ارزی است، تصریح کرد: بر این اساس، مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، همچنین صادرکنندگان 

و واردکنندگان، ارز را با یک نرخ توافقی اعالم خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی می کنند.
شــریعتمداری افزود: ۲50 میلیارد 
تومان پول برای پراید در همین چند 
روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم 
پرداخت شده اســت که البته خرید 
کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید 
قطعی و با کارت شــهروندی مردم 
بوده است.شریعتمداری افزود: برای 
نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، 
ده ســوله پنج هزار متری نیاز است، 
چطور می توان 90 هزار دســتگاه خودرو را که برخی اعالم کرده اند، احتکار کرد. اگر رییس سازمان 
حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد. وی با اشاره به 
انتظامات جدید کنترل بازار ارز بر اساس دستور رییس جمهور گفت: بر اساس دستور رییس جمهور 
تنها مرجع قیمت گذاری کاال در کشور ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است و این 
در حالی اســت که اصناف بازار را کنترل خواهند کرد؛ ضمن آنکه مردم می توانند طرح شکایات خود 
را به سامانه 1۲4 و 135 مطرح کنند تا در اســرع  وقت با متخلفان برخورد شود.شریعتمداری گفت: 
این در حالی  اســت که تعدادی از این واحدها به دلیل باال بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاهش 
نقدینگی و سرمایه در گردش تعطیل  شدند.وی با اشــاره به اینکه قیمت باالی تولید در ایران ناشی 
از مالیات بر ارزش افزوده اســت، گفت: برخی تولیدکنندگان عالوه بر اینکه مشــکل تامین سرمایه 
 در گردش دارند از بازار غیر متشــکل پولی تامین مالــی می کنند که هزینه تامین این پول بســیار

 باالست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 

مردم سه ساعته ۲50 میلیاردتومان پراید خریدند!
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ضیافت هنری میلیاردرها

پیشنهاد سردبیر:

حراج تهران، به عنوان یکــی از بزرگ تریــن رویدادهای 
فرهنگی کشور چند سالی اســت که مطرح شده است. این 
رویداد  برای بســیاری از افراد گیج کننده است! اینکه یک 
تابلو از سهراب سپهری با طرحی ساده، بتواند تا این حد سر و  
صدا  به پا کند و فروش میلیاردی داشته باشد. در سایت حراج 
تهران آمده اســت: »حراج تهران ابتکاری است فرهنگی- 
اقتصادی در پاسخ به استقبال فزاینده از آفرینش های هنری 
و یک فرصت منحصر به فرد برای دست یابی به شاخص ترین 
آثار هنر مدرن و معاصر ایران در شرایطی مطلوب و مطمئن. 
برگزارکنندگان این رویداد که در ایــن متن »حراج گزار« 
نامیده می شوند، مصمم به بهره گیری از بهترین تجربیات و 
تسهیالت در گرد آوری و ارائه شایسته آثار هنری فاخر برای 

مشتاقان فرهیخته آن هستند.«
هنری که نیاز به اقتصاد دارد

اقتصاد، بزرگ ترین فقدان در عرصه های هنری به شمار می 
رود در جایی که استعداد و هنر تلفیق می شود، نبود منابع 
در جهت تامین مالی می تواند هنر را به بن بست برساند و یا 
ارزش آن  را بسیار پایین نگه دارد. حراج آثار هنری چندین 
دهه است که در همه نقاط دنیا برگزار می شود و بسیاری از 
هنرمندان ناشناخته و یا سرشناس به خاطر  این رویدادها 
ســودهای کالن به دست می آورند. از ســوی دیگر نیاز به 
عرضه شــفاف و مطمئن آثار هنری می تواند ضمن کاهش 
ریسک تقلب، هنر را در عرصه های مختلف اجتماعی مطرح 
سازد. به صورت کلی »پول« قادر اســت هنر را در ویترین 
جامعه قرار دهد و به همین دلیــل رویداد حراج آثار هنری 
تهران همه ساله با هیاهو و توجه رسانه های مختلف همراه 
است. جنبه پر رنگ اقتصادی موجب می شود تا همه ساله 
بسیاری از نشریات ایران حتی تیتر یک خود را به این رویداد 
و خریدهای نجومی آن اختصاص دهند؛  مسئله ای که هنر 
دقیقا برای دیده شــدن در یک جامعه به آن نیازمند است. 
بر اســاس آمار میزان فروش آثار هنری در حراج تهران از 
سال 1391 که چیزی در حدود دو میلیارد بوده، امسال به 
31میلیارد تومان رسیده است. گران ترین اثر هنری به فروش 
رفته متعلق به سهراب ســپهری با بیش از 5 میلیارد تومان 
قیمت بوده است. بررسی این آمار به خوبی نشان می دهد که با 
 توجه به باال رفتن وزن هنری این حراج، قیمت ها نیز به شکل

 شگفت آوری ارتقا یافته است.
حراج تهران را چه کسی برگزار می کند؟

علیرضا سمیع آذر، چهره ای آشنا برای اهالی فرهنگ و هنر 
ایران است. سمیع آذر زمانی که ر ییس موزه هنرهای معاصر 
تهران شد، وضعیت هنر و اقتصاد آن در ایران در رکود به  سر 
می برد. ارتباط جامعه هنری ایران با جهان پیشــرو در دنیا 
تقریبا قطع بود، تعداد گالری های هنری برای نمایش آثار، کم 
بود و به جز معدود خبرهایی که در فضای هنرهای تجسمی 
از سوی دولت شنیده می شد، کمتر شاهد اتفاق یا نمایشگاه 

بزرگی در داخل بودیم. 
حراج در دست دالل ها

روزنامه تایمز مالی  پیش از این در گزارشی به حراج هنری 
تهران پرداخته بود. در قســمتی از این گــزارش آمده بود: 
» گروه جدیدی از کلکســیونرهای آثار هنری در ایران به 
وجود آمده اند که با جدا شدن از بازارهای سنتی ای همانند 
عتیقه، طال و فرش به کاالهای هنــری روی آورده اند. این 
گروه از تازه ثروتمندان عمدتا ثروت خود را از ساخت و ساز 
مسکن، واردات و تزریق میلیاردی دالرهای نفتی به اقتصاد 
ایران کسب کرده اند. خشایار گرامی جوان ۲9 ساله ای که 
به واردات گندم مشغول اســت و کلکسیونی چند میلیون 
دالری از آثار هنری دارد در مصاحبه با تایمز مالی می گوید 
که نسبت به بازارهای سنتی، او بازار هنر را بازار مناسب تری 

برای محافظت از ثروت خود می داند.«
چهره ها در شب های میلیاردی حراج تهران

عالوه بر مجری های سرشــناس این حــراج مانند »رضا 
کیانیان« و»حسین پاکدل« بسیاری از چهره های سرشناس 
اجتماعی ، سیاسی و ورزشی و هنری هر ساله در این حراج 
شرکت می کنند؛ اگر چه به نظر می رسد این حضور بیشتر 
جنبه تبلیغاتی دارد؛ اما در نهایــت نمی توان پی برد که آیا 
هیچ یک از این چهره ها تا کنون خریدی از این حراج کرده اند 
یا خیر چون همیشه نام خریداران به شیوه مرسوم همه حراج 
های بزرگ دنیا مخفی می ماند. »الناز شاکر دوست« و »علی 
دایی« از جمله چهره هایی هستند که تا کنون از حراج تهران 

خرید کرده اند.
چه آثاری در نمایشگاه عرضه می شود

در این حراج هــا به ندرت آثار هنرمنــدان معاصر و جوانی 
که سرشناس و زنده باشــند، به نمایش در  می آید. تمرکز 
این حراج روی آثار هنرمندان مســن و پا به سن گذاشته و 

یا فوت کرده است. بر اساس میانگین سنی هنرمندانی که 
آثارشان در حراج تهران به فروش رفته است، می توان فهمید 
که برگزار کنندگان این حراج چنــدان توجهی به جوانان 
ندارند. به گفته یکی از فعــاالن عرصه هنر، تنها هنرمندان 
جوانی که به وســیله گالری های معروف به حراج معرفی 
شوند می توانند آثارشان را در آن ارائه دهند. علیرضا سمیع 
آذر در مورد آثار به فروش رفته در این گالری می گوید: یک 
حراج باید صد در صد با موفقیت برگزار شــود در حالی که 
رویدادهای دیگر مثل آرتورها و نمایشــگاه ها می توانند با 
موفقیت نسبی هم کارشان را به سرانجام برسانند. اگر حراج 
موفقیت کامل نداشته باشد در واقع ناموفق بوده است و این 
طبیعت حراج هاســت. چون در حراج رکورد زده می شود 
و چهره های مهم خودشــان را در محــک مارکت قرار می 
دهند و اگــر نتیجه نگیرند ممکن اســت در موقعیت های 
 دیگری تاثیر منفــی آن باقی بماند؛ اما بــا این حال یکی از 
حوزه های گســترش حراج تهران حوزه هنر معاصر است. 
حراج تهران بیشتر روی هنر مدرن و هنرمندان مدرنیست 
ایران متمرکز است. نسل سهراب سپهری، بهمن محصص، 
پرویز تناولی، محمد احصایی، حســین کاظمی، منوچهر 
یکتایی و ... یکه تاز حراج تهــران و کل مارکت هنر ایران در 
داخل و خارج از ایران هســتند. چهره های جوان، معاصر و 
پیشرو که نسبت به سن شــان آینده درخشانی هم دارند، 
در این حــراج ها فرصت کمــی پیدا می کننــد و معموال 
موفقیت شــان در ســایه نام های بزرگ قرار می گیرد. این 
مسئله در همه دنیا وجود دارد و کمتر هنرمند معاصری است 
که بتواند در رکوردهای حراج لندن و نیویورک به گرد پای 

استادان مدرنیست برسد.
شائبه مافیای هنری در حراج تهران

به عقیده برخی از فعاالن عرصه هنر، مافیایی تشکیل شده 
که اجازه حضــور عادالنه هنرمندان بــه خصوص جوانان 
و چهره هــای ناشــناس را نمی دهد. به گفته بســیاری از 
هنرمنــدان، برخی از نزدیکان وابســته بــه مدیران حراج 
تهران حتی در شهرســتان ها نیز با راه انــدازی مافیاهای 
هنری اقدام به حراج در شــهرهایی مانند اصفهان و شیراز 
و... کرده و آثار هنرمندان این شهرها را با سودهای میلیونی 
به فروش می رسانند؛ اگرچه در پس پرده حراج هایی شبیه 
حراج تهران، رونق در بحث آثار  هنر و تجســمی اســت؛ 
اما در عمل راه برای ورود چهره های نوین به شــدت تنگ 

 شده اســت. به عقیده برخی از کارشناســان، زنجیره ای از
  گالــری هــای هنــری، انحصار معرفــی هنرمنــدان به

 حراجــی هــا را  در اختیار دارند و این مســئله توانســته 
اســت شــبکه ای بــه هــم تنیــده و بــا حاشــیه های 
 ســود بســیار بــاال در بحث حــراج آثــار هنــری ایجاد 

کند.
شگفتی در آخرین حراج تهران

در آخرین حراج تهران، قیمت های فروخته شــده برخی 
از آثار شــگفتی های زیادی را به همراه داشت. قیمت های 
غافلگیر کننده یکــی از اصلی ترین مشــخصه های حراج 
تهران اســت. تابلو و آثار هنری که برخی دارای هنرمندان 
ناشناس بوده و بســیار باالتر از قیمت های بیشینه تعیین 
 شده، فروخته می شــود. در حراج اخیر نیز تابلوی نقاشی

  رنگ روغن اثر »ســیراک ملکونیان« بیــن 300 تا 400 
میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که به مبلغ 550 میلیون 
تومان فروخته شــد. این اثر در اولین حراج تهران در سال 
1391 نیز عرضه شــده بود.  تابلوی نقاشی 9۲ رنگ روغن 
اثر »لیلی متین دفتری« بین 150 تــا ۲00 میلیون تومان 
قیمت گذاری شد که با مبلغ ۲40 میلیون تومان به فروش 
رفت. این اثر از یک مجموعه معتبر در پاریس به حراج تهران 
ارائه شده است. نکته قابل تامل در حراج مذکور وجود آثاری 
اســت که با وجود چاپ تصاویر آن بر جلد کتاب و کاتالوگ 
حراج و واکنش های گسترده حضار در زمان رقابت خریداران، 
نتوانستند به فروشی باالتر از بیشینه برآورد قیمت خود دست 
 یابند. در این میان برخی از آثار به دلیل نداشتن مشتری به

 قیمت های کمتری از کمینه آنها به فروش رسید.به عنوان 
مثال  تابلوی نقاشی »سماور« اثر کورش شیشه گران که با 
تکنیک اکریلیک روی بوم، نقاشی شده بود بین 400 تا 600 
میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که در نهایت به مبلغ 
550 میلیون تومان فروخته شد. همچنین تابلوی »زرد« از 
این هنرمند نیز با استقبال سرد مخاطبان مواجه شد و هیچ 
پیشنهادی برای خرید آن اعالم نشد و از این حراج ناکام ماند. 
در حراج اخیر اثر تجسمی ستاره آیینه کاری )بدون عنوان( 
اثر» منیر فرمانفرمائیان« بین 400 تا 600 میلیون تومان  
قیمت گذاری شد. فروش این ستاره که آخرین اثر ارائه شده 
در حراج بود رقابت سرسختانه ای را بین دو نفر از خریداران 
 ایجاد کرد و در نهایت به قیمت 750 میلیون تومان فروش 

رفت. 

ضیافت هنری میلیاردرها

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
ابالغ رای

4/147 شماره دادنامه: 9709970354200404 شماره پرونده: 9609980359500434 
شماره بايگانی شعبه: 961452   شاكی: آقای محمد حســين شاهين فرزند اسماعيل به 
نشانی خ ملك كوچه شهيد مهدی شــاهين پالك 17، متهم: آقای محمد رنجبر فرزند 
 حسينعلی به نشانی سيستان و بلوچســتان زابل خ واليت ميالن 8،  اتهام: كالهبرداری

) باتغيير عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع( دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم 
رسيدگی اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد رنجبر فرزند حســينعلی دائر بر كالهبرداری 
به مبلغ 20/215/000 ريال موضوع شــكايت شــاكی آقای محمد حسين شاهين  نظر 
به محتويات پرونده كيفرخواست دادســرای عمومی و انقالب اصفهان و شكايت شاكی 
خصوصی، مالحظه پرينت حساب بانكی شاكی، پاسخ استعالم های انجام شده از بانك 
مربوطه گزارش پليس فتا متواری بودن متهم و عــدم حضور جهت دفاع علی رغم ابالغ 
های مكرر و نظر به ساير قرائن و امارات موجود درپرونده به نظر دادگاه بزهكاری نامبرده 
به شرح فوق محرز تشخيص فلذا مســتندا به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشــاء، اختالس و كالهبرداری عالوه بــر محكوميت نامبرده بــه رد مبلغ باال در حق 

شــاكی خصوصی حكم به محكوميت نامبرده به پرداخت مبلــغ مذكور در حق صندوق 
دولت به عنوان جزای نقدی و تحمل يك ســال حبس تعزيری صادر و اعالم می دارد.  
 اين رای غيابی تلقی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه  می باشد. 
م الف: 193107 شــعبه 116 دادگاه كيفــری دو مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 116 جزايی سابق(  )250 كلمه، 2 كادر(  
اخطار اجرایی

4/164 شماره: 1241/96 به موجب رای شماره 2195 تاريخ 95/11/7 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا افصحی 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/920/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت اجرای حكم و پرداخت نيم عشر دولتی در حق 
خواهان محسن بران فرزند قدمعلی به نشانی خمينی شهر بلوار آزادگان كوی داورپناه بهار 
4 پ 22 رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم 
نمايد. م الف:1316 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )183 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/165 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 2065/96 حل 2 ، وقت رسيدگی ســاعت 5/45 بعداز ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/6/14، مشخصات خواهان: رضا مجيری فرزند براتعلی به نشانی خمينی شهر 
خ مدرس محله صيريان بعد از مدرسه وطن، مشخصات خوانده: جواهر زمانی،  خواسته و 
بهای آن:  انتقال سند، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.م الف: 814 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )164 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

4/166 شماره: 376/96 به موجب رای شــماره 555 تاريخ 96/11/30 حوزه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شــهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين كارگر 
به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و 645/000 ريال هزينه دادرسی و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 96/8/11 
لغايت زمان اجرا و همچنين پرداخــت مبلغ 2/500/000 ريال بابت نيم عشــر اجرايی 
درحق صندوق دولت رای شورا غيابی است. مشخصات محكوم له: محمد قاسمی فرزند 
فريدون به نشــانی اصفهان يزدآباد كوچه مدرس نبش بن بست 12 منزل شخصی، ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1318 شعبه 
 9 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )187 كلمه، 

2 كادر(
اخطار اجرایی

4/167 شماره: 1439/96 به موجب رای شماره 1724 تاريخ 96/11/6 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه فتح اله توحيدی 
فرزند سلطانقلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجرای 
حكم و پرداخت مبلغ دو ميليون و سيصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله در 
حق خواهان عليرضا نوروزی تولی فرزند محمد شــغل آزاد به نشانی خمينی شهر ميدان 
امام خمينی خ وليعصر روبروی آزمايشگاه فارابی مغازه لوازم خانگی با وكالت آقای هارون 
گنجی به نشانی خمينی شهر خ وليعصر پاركينگ بازار دفتر وكالت گنجی و پرداخت نيم 

عشر دولتی به صندوق دولت. رای صادره غيابی است.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای 
حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند 
و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:1320 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )219 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند  مالکیت

4/172 شماره: 970720671699954 - 97/4/6 خانم زهرا پيمانی فرزند حيدرعلی به 
استناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
كه سند مالكيت شش دانگ قطعه زمين پالك شماره 6511 فرعی از170 اصلی واقع در 
خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 422 صفحه 425 به شماره ثبت 92809 
امالك به نام ايشان ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و به كسی واگذار نگرديده همچنين 
اظهار داشته كه سند مالكيتشان در اثر جابجايی مفقود شده است و معامله ديگری نيز انجام 
نگرديده است.  چون درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 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: 1325 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خمينی 

شهر  )219 كلمه، 2 كادر(
احضار متهم

پرونــده   شــماره   9710463621300002 : درخواســت  شــماره   4 /168
:9609983621301039  شماره بايگانی شعبه  :961131 تاريخ تنظيم  :1397/03/29 
بدينوسيله به آقای سعيد حقيقی فرزند بهمن فعال مجهول المكان به اتهام تهديد و توهين 
از طريق ارســال پيامك موضوع شــكايت رضا مندی زاده فرزند احمد ابالغ می گردد 
در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری 
ظرف يك ماه از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام وارده فوق الذكر در شعبه دوم دادسرای 
عمومی و انقالب آران و بيدگل حاضر شــويد در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت 
مقرر موجب اتخاذ تصميم قانونی خواهد شــد. م الف: 172 محبوبه سعدآبادی آرانی 
 داديار شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آران و بيدگل )115 كلمه، 

1 كادر(
ابالغ رای

4/171 كالسه پرونده: 528/96 شــماره دادنامه:341 تاريخ رسيدگی:97/3/31 مرجع 
رسيدگی:شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف-شهرســتان آران و بيدگل، خواهان 
:   محمود دربندی مفرد-فرزند علــی-- آران و بيدگل-خ شــهدا-معراج 14، خوانده: 
1-مجيد نصوحيان- فرزند مرتضی 2- علی شيخی-فرزند شكراله 3 - مهراب جعفری  
مجهول المكان، 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 اعضاء،قاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست محمود دربندی مفرد به طرفيت 1- مجيد نصوحيان 2-علی شيخی 
3-مهراب جعفری به خواســته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريــال وجه يك فقره چك به 
شماره 917707/62 /1594 - 96/5/10 عهده ی بانك ملت شعبه شيخ صدوق اصفهان  
بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه 
عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محل عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسيدگی مورخه 97/3/31 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 نمايد ارائه نگرديده ، فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/31 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دين و مستندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چك و مواد 198 ، 519 ، 522 از قانون آيين دادرسی مدنی،حكم به محكوميت خوانده و 
به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك تا زمان اجرايی حكم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی 

و پرداخت هزينه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. . رای صادره غيابی 
و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه و پس از آن ظرف 
مدت بيســت روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان آران وبيدگل می باشــد . م الف : 178 محمدرضا كرمانی نصرآبادی قاضی 
 شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی حوزه قضايی شهرستان آران و بيدگل )373 كلمه، 

4 كادر(
حصر وراثت

4/170 آقای منصور جعفرآقازاده اف آرانی دارای شناسنامه شماره 1250061601 به شرح 
دادخواست به كالسه 283/97/ش1  از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد جعفرآقازاده اف آرانی بشناسنامه 343 در تاريخ 
3/13/ 97 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- منصور جعفرآقازاده اف آرانی به شماره شناسنامه 1250061601، 2- ناصر 
جعفرزاده به شماره شناسنامه 6199638131 پسر ان مرحوم، 3- خانم سميه جعفرآقازاده 
اف آرانی به شماره شناســنامه 143، 4- طيبه جعفر آقازاده اف آرانی به شماره شناسنامه 
279، 5- طاهره جعفرآقازاده اف آرانی به شــماره شناسنامه 6199632664 دختران آن 
مرحوم، 6- محترم غفوری به شماره شناسنامه 214 همسر آن مرحوم می باشند و ال غير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در ســه نوبت پی در پی ماهی يك 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنمامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر  نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه دارد تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 شد . م الف : 179 رئيس شــعبه اول شــورای حل اختالف آران و بيدگل)185 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/169 نظر به اينكه خواهان ســيدعلی مصباحی به طرفيت مهران پرويزی به خواسته 
مطالبه چك دادخواستی به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بيدگل تقديم نموده 
است كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بيدگل به كالسه پرونده 989/96 ثبت 
و برای تاريخ 97/5/28 ساعت 19/30 وقت رسيدگی تعيين گرديده، از آنجاييكه خوانده 
فوق مجهول المكان بوده لذا با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گرديده،ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگی جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بيدگل مراجعه نمايد. م الف: 181 رئيس شورای حل اختالف شعبه 

دوم حقوقی شهرستان آران و بيدگل)123 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/173 شماره ابالغنامه: 9710100353702365 شماره پرونده: 9409980359500377 
شماره بايگانی شعبه: 970076   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
كيفرخواست در پرونده كالسه 970076 ك 111 شكايت محمد جواد رئيسی عليه مقبول 
شاه عينی فرزند شــاه عينی به اتهام مشــاركت در كالهبرداری تقاضای كيفر نموده كه 
رسيدگی به موضوع به اين شــعبه ) اصفهان- كنار گذر اتوبان شهيد خرازی- حد فاصل 
خيابان آتشــگاه و ميرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجــاری و بازرگانی( ارجاع و وقت 
رسيدگی برای مورخ 97/05/20 ساعت 9/30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول 
المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع  
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رســيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 193304 شــعبه 111 
دادگاه كيفری دو مجتمع اموری تجاری و بازرگانی اصفهان)111 جزايی ســابق( )160 

كلمه، 2 كادر( 
تحدید حدود اختصاصی

4/176 شماره:1397/04/502865 - 1397/4/6 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
سه قطعه زمين  مزروعی مشهور صالح آباد  پالك ثبتی 784 فرعی از 100 اصلی واقع در 
روستای طامه  جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی 
اصغر يوسفی فرزند حسن  در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1397/05/04  ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز 
و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

م الف:155  اداره ثبت اسناد و امالك نطنز)145 كلمه، 1 كادر(

حاشیه نوشتی بر یک حراج هنری_اقتصادی

مرضیه محب رسول
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فناوری نانو  وقوع زلزله را پیش بینی می کند

پیشنهاد سردبیر:

»والتدیزنی«روباتپرندهمیسازد
به تازگی روباتی تولید شده که می تواند مانند مرد عنکبوتی پرش های بسیار بلند 

انجام دهد.
روبات یادشده که توسط شــرکت »والت دیزنی« ساخته شده از نظر ظاهری شبیه 
یک انسان عادی است و در اصل برای سرگرم کردن بازدیدکنندگان از پارک های 

تفریحی والت دیزنی تولید شده است.
کنترل پرش های بلند این روبات انســانی با اســتفاده از هدایتگر لیزری و شتاب 
سنج های داخلی و چند ژیروسکوپ انجام می شــود. این روبات می تواند موقعیت 
خود را در حین حرکت در هوا تنظیم کند و برای یک فرود مطمئن و امن روی محل 
از پیش تعیین شده ژســت بگیرد. پرش های این روبات، با استفاده از یک هدایتگر 
لیزری، چند شتاب سنج های داخلی و چند چرخش نما صورت می گیرد؛ همچنین 
روبات به حسگرهایی مجهز اســت که توانایی کنترل گردش و تغییر مرکز جرم را 
برای آن فراهم می کنند و به این ترتیب، روبات قادر است موقعیت های پرش و فرود 
خود در حین حرکــت در هوا را تنظیم و کنترل کند. این روبات برای نشــان دادن 
طبیعت فیزیکی شخصیت های دنیای دیزنی، کاربرد بسیاری دارد و می توان از آن در 
پروژه های تفریحی یا سینمایی استفاده کرد. هنوز مشخص نیست این روبات منحصر 
به فرد چه زمانی در معرض دید عموم قرار می گیرد و به جز استفاده های تفریحی یا 

در قالب فیلم های سینمایی چه کاربردهای دیگری پیدا خواهد کرد.

 باتری برخــی از لپ تاپ ها به دلیل 
عملکرد ضعیف سخت افزارهایشان بازدهی 
پایینی دارند. فنــاوری، روز به روز در حال 
تکامل است و این مسئله بیش از پیش کارایی 
باتری ها را تحت شــعاع خود قرار می دهد. 
اکنون ما باتری هایــی را می بینیم که عمری 
طوالنی تر از یک روز کاری هشــت ساعته را 
می گذرانند. فقط به لپ تاپ جدید زد980 ال 
جی نگاه کنید که باتری 72 وات را در خود جا 
داده است؛ باتری این لپ تاپ حدود 13 ساعت 
کارایی دارد و این در حالیســت که وزن این 
لپ تاپ کمتر از 1 کیلوگرم است.در حالی که در 
گذشــته، اتصال لپ تاپ به یــک منبع برق 
خارجی غیراصولی و حتــی خطرناک بود، 
لپ تاپ های جدید عمدتا از باتری های لیتیوم 
پلیمر یا لیتیوم یون اســتفاده می کنند که 
ذخیره برق بیشتری نسبت به اتصال لپ تاپ ها 
به منبع برق خارجی در خود ذخیره می  کنند. 
با این حال، در خصوص اتصال دائم لپ تاپ به 

برق چند نکته وجود دارد که باید بدانید.
اگر لپ تاپ دائــم به برق وصل باشــد چه 

می شود؟
وقتی که باتری یک لپ تاپ کامال شــارژ شده است 
ولی همچنان از آن در حالت متصل به برق استفاده 
می کنیم، باتری رفته رفته فرســوده شده و از بین 
می رود؛ البته  وقتی لپ تاپ را به برق وصل می کنیم، 
ابتدا باتری آن شارژ می شــود و وقتی باتری به طور 
کامل شــارژ شــد به طور خودکار ارتباط خود را با 
شارژر قطع می کند و گویی لپ تاپ به طور مستقیم 
و بدون باتری به برق وصل شــده است.آیا احساس 
کرده اید که وقتی باتری لپ تاپ شما در حال شارژ 
شدن اســت دمای آن نیز کمتر می شود؟ این یک 
اتفاق طبیعی اســت؛ اما اگر درجه حرارت لپ  تاپ 
شــما باال برود یا برای مدت طوالنی دســتگاه داغ 
باشد، این می تواند آسیب جدی به لپ تاپ شما وارد 
کند. نگه داشتن یک باتری در یک شارژ خاص و با 
یک درجه حرارت خاص در طول یک سال می تواند 
به طور قابل توجهی ظرفیت کلی آن را کاهش دهد. 
اگر لپ تاپ شــما به ســختی خنک می شود، باید 

بالفاصله بعد از اینکه شــارژ آن به %100 رسید، 
اتصال آن را از برق جدا کنید.

چطور می توان عمر باتــری لپ  تاپ خود را 
طوالنی  تر کرد؟

طبیعی اســت که اگر با باتری لپ تاپ خود درست 
رفتار نکنید، شاهد کاهش عملکرد آن خواهید بود. 
 هنگامی که باتری را به طور کامل شــارژ می کنید
) که در اکثــر موارد حدود 4/2 ولت در هر ســلول 
باتری است( شــما می توانید انتظار داشته باشید 
که باتری دستگاه شما پس از شارژ کامل به همان 
میزان ساعت که شما انتظار دارید جوابگوی کارهای 
شما باشد. در تحقیقات آموزشــکده برق و باتری 
مشخص شده اســت که کاهش ولتاژ در هر سلول 
باتری، رفته رفته باعث کاهــش ماندگاری و طول 
عمر باتری می شود. بسیاری از لپ تاپ های مدرن 
دارای نرم افزارهایی هســتند که به حفظ سالمت 
باتری کمک می کند. برای مثال، »لنوو« برنامه ای 
را در دستگاه های خود قرار داده است که می تواند 
آستانه شارژ باتری ها را تغییر دهد. »دل« نیز به طور 
مشابه، در سخت افزار دستگاه های خود یک سامانه 
مدیریت برق بســیار منظم را تعبیه کرده است تا 
آستانه پایین نگه داشتن مصرف برق باتری و ولتاژ 

وارد بر آن را در زمانی که باتــری به طور 100% 
شارژ شده است کاهش می دهد.

در چرخه طبیعی کار باتری ها اگر شما هیچ نرم افزار 
فانتزی  گرافیکی و بازی را روی لپ تاپ خود نداشته 
باشید، به طور پیش فرض توصیه می شود که باتری 
خود را همواره در حالت شارژ بین40 تا 80 درصد 
نگه دارید و هر زمان که ممکن باشــد لپ تاپ خود 

را خنک کنید.
چرا انــدازه گیری شــارژ دقیــق باتری 
در سیســتم عامل ها به طور دقیق صورت 

نمی گیرد؟
اگر چند ماه )و یا حتی چند ســال( از لپ تاپ خود 
استفاده کرده اید، شــما ممکن است متوجه شوید 
که باتری سنجی که در پایین و سمت چپ صفحه 
سیستم عامل شــما قرار دارد ، میزان باقی مانده از 
باتری را به خوبی و به درســتی نمایش ندهد. شما 
ممکن است به وسیله باتری سنج صفحه دسکتاپ 
سیستم عامل تان ببینید که می توانید دو ساعت با 
لپ تاپ خود کار کنید؛ اما هنوز نیم ساعت از کارتان 
نگذشــته که لپ تاپ ناگهان خاموش می شــود و 
می فهمید که هیچ ذخیــره برقی در باتری لپ تاپ 

شما وجود ندارد.

بســیاری معتقدند تغییر دوباره سیستم 
عامــل و نصــب مجــدد آن می تواند 
برطرف کننده مشــکل باشد؛ اما 
این کار قطعا راه نهایی نیست 
و راه حل هــای دیگری نیز 
در این خصــوص وجود 
دارد. آنچه کــه به طور 
کل برای این مشــکل 
تاکنون اعالم شده است 
راه حل هایــی نظیر تغییر 
نرم افزار نمایش دهنده میزان 
باتری در سیستم عامل، اطمینان 
از شــارژ کامل باتری، یک بار شارژ 
کردن کامل باتری )%100( و ســپس 
کار کردن با آن تا مرز %0 بــه گونه ای که 
باتری کامال خالی شود و سپس شارژ مجدد آن 
)شارژ مجدد باتری در زمانی که باتری %0 را نشان 

می دهد( و در نهایت تغییر سیستم عامل است.

آنچه که از اتصال دائم لپ تاپ به برق باید بدانید
تازه ها

در سال جاری عرضه خواهد شد؛
گوشیهمراهمجهزبه۱۶لنز!

چند سال پیش شرکت»Light« دوربینی تولید کرد که ۱۶ لنز در آن تعبیه شده 
بود و چند »دیافراگم« هم داشت.

حدودا ۱0 لنز از این دوربین یک تصویر را به طور همزمــان اما در فواصل کانونی 
مختلف به ثبت می رسانند.ســپس دوربین، این چند تصویر را با یکدیگر ترکیب 
می کند و یک عکس 52 مگاپیکسلی تولید می کند.حاال این شرکت در نظر دارد که 
این فناوری را به گوشی های همراه وارد کند.شرکت »Light« مفهوم و نمونه های 
اولیه گوشــی های گوناگونی را به نمایش گذاشــت که بین 5 تا ۹ لنز دارند که در 
پشت گوشی تعبیه شده است.این شرکت مدعی شده که طراحی جدید آنها روی 

موبایل می تواند تصویری با 
کیفیت۶4 مگاپیکســل 
به ثبــت برســاند.به 
نوشــته »واشــنگتن 
پســت« این گوشی 
 ۱۹50 دالر قیمــت

 خواهد داشت.

»اپل«برایآیفونهایآینده
»جاذبشوکهوشمند«میسازد

اپــل، قصــد دارد در آیفون های آتــی نوعی »جاذب شــوک هوشــمند« به کار 
گیرد که هنگام افتادن موبایل از وارد شــدن خســارت به آن جلوگیری می کند.

این جاذب های شــوک طوری طراحی شــده اند کــه چند ثانیه قبــل از برخورد 
 موبایل با زمین از گوشــه های دســتگاه بیرون مــی آیند تا از هرگونه خســارتی

 جلوگیری کنند.
اپل، شیوه جذب شــوک را در آخرین آپدیت حق امتیاز اختراع خود توضیح داده 
است. طبق این حق امتیاز، اپل با استفاده از حسگرهای حرکت درون موبایل، افتادن 
دستگاه را ردیابی و خود را برای جذب شــوک آماده می کند. حسگرهای تقریبی 
 در خارج دســتگاه نیز برای ردیابی خســارت احتمالی به ســطح آن به کار گرفته

 می شوند.
اطالعات این حســگرها به پردازشــگری ارائه می شــود که محاســباتی ســریع 
انجام می دهد تا مشــخص کند کدام بخش آیفــون به زمین برخــورد می کند.

پس از تعیین این بخش، جاذب شــوک از آیفون بیرون می جهد تا از شیشــه آن 
محافظت کند.بــه گفته اپل، این سیســتم را می توان برای موبایــل ها، تبلت ها، 
 رایانه های شخصی، دســتیارهای دیجیتال و دســتگاه های الکترونیک دیگر نیز

 به کار برد.

شنلنامرئیکننده»هریپاتر«بهواقعیتنزدیکشد
»نامرئی کردن« دیگر یک جادو یا عملی ناممکن نیســت و دانشمندان با استفاده 
از قوانین علم فیزیک موفق به نامرئی کردن اشیا شده اند.این کار با یک پرده انجام 
می شود، این پرده با انتقال انرژی از رنگ های مورد نظر به دیگر رنگ ها کار می کند 
و این عملکرد باعث می شود با هماهنگ کردن رنگ مورد نیاز با محیط اطراف، اشیا 
نامرئی به نظر برسند.این پرده نور سبز را به نور آبی تبدیل می کند تا حضور یک شیء 
سبز پشت پرده را مخفی کند.پرده سپس رنگ شــیء را به سرعت دوباره به طول 
موج اولیه خود باز می گرداند و به این ترتیب شیء،  نامرئی به نظر می رسد. فناوری 
پرده نامرئی کننده به وسیله دانشــمندان کانادایی ابداع شده و تاکنون تالش های 

زیادی برای ســاخت دستگاه نامرئی 
کننده در دنیا به وسیله دانشمندان 
انجام شده اســت؛ اما بیشــتر آنها 
شکســت خورده اند، زیرا طول موج 
نور از شــیء عبــور و آن را نمایان 
می کند.کارشناسان در نظر دارند از 
این فناوری برای ســاخت هواپیما و 
پهپاد های ضد رادار و نیز جلوگیری 

از هک شدن رایانه ها استفاده کنند.

  عکس نوشت

عملیات پرتاب یک موشک ۱۱۵۰ کیلوگرمی در ژاپن با 
شکست مواجه شد. این موشک چند ثانیه پس از پرتاب 

با زمین برخورد کرد و منفجر شد.

خبر

 فناوری نانو 
وقوع زلزله را پیش بینی می کند

 محققان دانشــگاه» ایلینویز« بــر این باورند کــه از طریق 
اندازه گیری میزان اصطــکاک الیه های زیرزمینی در مقیاس 
میکروســکوپی می توان پی برد که شکسته شدن کدام یک از 
صخره ها و سنگ ها عامل سر خوردن ناگهانی الیه های مذکور 
روی یکدیگر و آغاز زلزله اســت.مطالعات نشان می دهد که 
چگونه آب های زیرزمینی و کلسیت ) یک ماده معدنی بسیار 
متداول در پوسته زمین( در تعامل با یکدیگر در شرایط پرفشار 
باعث تحرک الیه های مختلف زمین و  آغاز زلزله می شوند. در 
چنین شرایطی برخی تغییرات در مقیاس نانو می تواند باعث 

شروع زلزله شود.

شیشه های پنجره با فرمان 
صوتی شما کار می کنند

از این به بعد می توانید برای کنترل نور و سایه در محیط کار و 
زندگی به شیشه های نصب شده به شکل صوتی فرمان بدهید.
تولید شیشه هایی که در صورت تشدید تابش نور کدر شده و 
مانع از عبور نور شدید آفتاب می شوند، پدیده تازه ای نیست؛ 
اما کنترل آنها با فرامین صوتی مسئله ای است که کامال تازگی 
دارد.یک شرکت آمریکایی نمونه اولیه شیشه های پویایی به 
نــام SageGlass LightZone  را تولید کرده که می توان 
سه حالت کدرسازی را برایشــان در نظر گرفت.این شیشه با 
دستیار صوتی هوشمند اکوی شرکت آمازون کامال سازگاری 
دارد و می تواند قابلیت های یادشــده را با صدای فرد کنترل 
کند. شیشه یادشــده در سه شــکل مختلف و در چهار رنگ 
متنوع شفاف، آبی،سبز و خاکستری عرضه می شود و حداکثر 
ابعاد آن ۱52 در ۳04 سانتی متر است.با صدور فرامین صوتی 
خطاب به این شیشه حتی می توانید محلی از منزل که دوست 
دارید با نور آفتاب روشن شود را مشخص کنید و در این صورت 
بقیه بخش های شیشه کدر باقی می ماند تا نور فقط به آن نقطه 

خاص تابیده شود.

فیلتر هوای آنتی باکتریال کولر 
آبی با فناوری نانو ساخته شد

فیلتر هوای آنتــی باکتریال کولر آبی حاوی نانوذرات اســت 
که جزو کاالهای خانگی به شمار می رود.فیلتر هوا وسیله ای 
متشکل از مواد پارچه ای اســت که با توجه به مشخصات فنی 
ســازنده قادر به جذب ذرات جامد معلق در هوا از قبیل غبار، 
آلودگی، گردوخاک و باکتری است.فیلتر هوای آنتی باکتریال 
در کولر آبی برای جلوگیری از رشد باکتری ها که ناشی از وجود 
رطوبت در محیط داخل کولر می شوند، قابل استفاده است. با 
افزودن نانوذرات نقره در پارچــه فیلتر، یون های حمله کننده 
به باکتری  ها درون ساختار آن آزادشــده و از رشد باکتری ها 

جلوگیری می کنند.

اپلموفقبهجایگزینیسامسونگشد
به نظر می رسد اپل پس از ماه ها تالش برای کاهش وابستگی به سامسونگ برای تامین 
پنل های اولد، باالخره موفق شــده است با شــرکت ال جی به توافق برسد.سامسونگ 
دیسپلی وظیفه تولید پنل   اولد در گوشــی های جدید و پرچمدار آیفون ۱0 را برعهده 
داشت؛ اما چند ماهی است که شــرکت آمریکایی اپل قصد دارد از وابستگی مطلق به 
رقیب سرسخت خود؛ یعنی  سامسونگ رها شود. به همین دلیل با شرکت های دیگری 
همچون ال جی، شارپ و ژاپن دیسپلی وارد مذاکره شده بود تا بتواند پنل و نمایشگرهای 
با کیفیت از نوع اولد را با کمک آنها تولید کند و بدین ترتیب از زیر ســلطه سامسونگ 
خارج شده و موجب کاهش قدرت و درآمد بزرگ ترین رقیب خود در جهان شود. 

یکی از مهم ترین دالیل جایگزینی سامسونگ با سایر شرکت های 
تولیدکننده پنل های اولد، میزان قیمت باالیی بود که سامسونگ 

در ازای تامین این نمایشگرهای با کیفیت و از اپل دریافت می کرد.

بررسی سالمت باتری توسط نرم افزار
نرم افزارهــای رایگان زیادی برای بررســی 
سالمت باتری لپ تاپ وجود دارند که با نصب 
آنها روی لپ تاپ خود می توانید آمار و ارقام 
زیادی در مورد باتری آن مشــاهده کنید. از 
میان این نــرم افزارها می توان بــه نرم افزار 
 Battery Care و HWMonitor، Battery Bar
اشــاره کرد. آمار »Wear Level« در هر ســه 
نرم افزار قابل مشــاهده است. این آمار که به 
صورت درصد است، شــما را در مورد میزان 
اســتفاده از باتری لپ تاپ، آگاه می کند؛ به 
عنوان مثال اگــر Wear Level باتری لپ تاپ 
شما ۱۷ درصد باشد، به معنای این است که 
باتری ۱۷ درصد کمتــر از زمانی که کامال نو 
بوده است، شارژ شده است. شما با استفاده از 
 ،Wear Level این نرم افزارها و آمار مربوط به
می توانید از مشــکالت باتری لپ تاپ خود 
مطلع شوید و قبل از اینکه شارژ باتری تمام 
شود، از اطالعات لپ تاپ خود فایل پشتیبانی 

تهیه کنید و یا آنها را ذخیره کنید.
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مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:
 زمین در شهرک صنعتی چادگان 

با تخفیف واگذار می شود
مدیر عامل شرکت شهرک های  چادگان

صنعتی اســتان اصفهان گفــت: در صورتی که 
ســرمایه گذار طرح خود را در شــهرک صنعتی 
چادگان به بهره برداری برساند 50 درصد قیمت 

زمین به عنوان مشوق بخشیده می شود.
 محمــد جوادبگی اظهار کرد: شــهرک صنعتی 
چادگان با مســاحت 22 هکتار، 90 درصد آن به 
49 نفر ســرمایه گذار واگذارشده است که از این 
میزان تعدادی فعالیت داشــته و به ساخت وساز 

اقدام کرده اند. 
وی افــزود: نبــود گاز مشــکالتی را بــرای 
ســرمایه گذاران شــهرک ایجاد کرده بود که با 
پیگیری های انجام شده تا دو ماه آینده گازرسانی 
به شهرک صنعتی شهرستان چادگان آغاز خواهد 
شد تا سرمایه گذاران دغدغه زیرساخت درزمینه 

گاز نداشته باشند. 

رییس اداره آبفای شهری خوانسار:
طرح فاضالب شهری خوانسار 
پس از 15 سال اجرا می شود

طرح فاضالب شهری خوانسار  خوانسار

پس از 15 سال در حال اجراســت.رییس اداره 
آبفای شهری خوانسار طول خط فاضالب شهری 
خوانسار را 140 کیلومتر اعالم کرد و گفت: این 
طرح از سال 82 آغاز و تا سال 89 تنها 15 درصد 
) 20کیلومتر ( این طرح اجرا و ســپس متوقف 
شد.مهدی جهانگیری با اشاره به اینکه این طرح 
پس از گذشــت چندین ســال توقف برای عبور 
کلکتور اصلي شبکه فاضالب از اراضي کشاورزي 
به اتمام رسید، افزود: این طرح ملی هم اکنون به 
سرعت در حال انجام  است در تعدادی از محالت 
شهر انشعاب فاضالب در حال واگذاری می باشد.
جهانگیری گفت: تصفیه خانه فاضالب خوانسار 
نیز با بیش از 7 میلیارد ریال با تصفیه 200 لیتر 
آب در ثانیه برای صنعت و کشــاورزی غیر مثمر 

هم اکنون آماده بهره برداری است.

اخبار

طرح فاضالب شهری خوانسار پس از 15 سال اجرا می شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 ورودی آب سدهای سمیرم در 
دو سال گذشته صفر بوده است

معاون فرماندار سمیرم گفت:   سمیرم
ورودی آب سدهای سمیرم در دو سال گذشته، 
صفر بوده و این وضعیت شــرایط خشکسالی را 
بحرانی تر کرده اســت.محمدرضا عسگریان در 
جلســه کمیته مقابله با خشکسالی شهرستان 
سمیرم اظهار کرد: ورودی سد حنا در شرق این 
شهرستان با حجم ذخیره 50 میلیون مترمکعب 
طی دو سال گذشته صفر بوده است.به گفته وی، 
حجم آب ذخیره پشت این سد در زمان حاضر، 
تنهــا 2 و نیم میلیــون مترمکعب اســت که 
پاسخگوی نیاز یکهزار هکتار درخت و باغ سیب 
زیر دســت آن نیســت.وی تصریح کرد: بخش 
زیادی از این میزان آب نیز باید برای پایداری سد 
باقی بماند.عسگریان با بیان اینکه شرایط اقلیمی 
و آب و هوایی تغییر کرده، افــزود: اولویت اول 
ستاد مدیریت بحران، تامین آب شرب انسان و 
سپس آب مورد نیاز دام و بخش کشاورزی است.

 15 انشعاب غیرمجاز آب 
در اردستان شناسایی شد

مدیــر اداره آب و فاضــالب  اردستان
اردستان از شناسایی 15 انشعاب غیرمجاز آب در 
این شهرســتان خبر داد و گفــت: متخلفان به 
پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شدند.سید عباس شریعتمدار افزود: 6 انشعاب 
آب غیرمجاز در شهر اردستان، سه انشعاب در 
شهر زواره و 6 انشعاب نیز در شهر مهاباد از توابع 
این شهرستان شناسایی شدند.وی بیان کرد: به 
منظور کاهش مصــرف آب شــرب ، واگذاری 
انشعاب به واحدهای مسکونی در حال ساخت، 
ویالها و دامداری ها ممنوع است و این افراد آب 
مورد نیاز خود را باید از طریق تانکرهای آبرسانی 
تامیــن کنند.مدیــر آب و فاضالب اردســتان 
خاطرنشــان کرد: با هدف مصرف بهینه آب و 
کاهش مصــرف آن، آب تحویلی بــه کارخانه 
سیمان اردستان و نیروگاه سیکل ترکیبی زواره 
30 تا 50 درصــدی کاهش یافته اســت و این 
واحدها همکاری مناسبی با اداره آب و فاضالب 
شهرستان داشته اند. شــریعتمدار، میزان هدر 
رفت آب در سال 95 در شهرستان اردستان را 25 
درصد بیان کرد و افزود : با تالش های انجام شده 
این رقم در سال جاری به 17 درصد کاهش یافته 

است.

کشمکش میان آموزش و پرورش و مدارسی 
که ملزم به تامین هزینــه های خود از محل 
اعتبارات اهدایی دانش آموزان هســتند، 
امســال هم ادامه دارد در حالــی که بارها 
مسئوالن آموزش و پرورش و مدیران ارشد 
این نهاد اعالم کرده اند که هیچ مدرســه و 
مدیری حق گرفتن پول بابت کمک به مدرسه 
را به اجبار از والدین ندارد؛ اما این مسئله بارها 
و بارها تکرار شده و به نظر می رسد مسئوالن 
آموزش و پرورش نیز ترجیح می دهند از این 

موضوع سهل انگارانه عبور کنند. 
این معضل این بار در نطنز خبر ســاز شــده است؛ 
بســیاری  از مدارس در شهرســتان نطنز اقدام به 
گرفتن پول تحت عنوان کمک به مدرسه از والدین 
کرده اند و این مسئله موجب ایجاد نارضایتی های 

گسترده در میان مردم این شهرستان شده است.
پول در ازای کارنامه

اگر چه گرفتن کمک های اجباری مردمی به مدارس 
به یک اپیدمی شایع در سراسر کشور تبدیل شده 
است؛ اما مورد عجیب مدارس نطنز گرفتن پول در 

ازای دادن کارنامه است.
حتــی در مواردی در نطنز اعالم شــده اســت که 
مسئوالن مدرســه اعالم کرده اند تا مبلغ یاد شده 
را دریافت نکنند، کارنامه را بــه والدین دانش آموز 
تحویل نمی دهند و یا اگر موفق به دریافت کارنامه 

هم بشوند، برای ثبت نام 
دانش آمــوز برای ســال 
تحصیلــی جدیــد باید 
هزینه کمک به مدرســه 
را پرداخت کنند.چند تن 
از والدین دانش آموزان در 
نطنز اظهار کردند که در 
مدارس ابتدایــی به ازای 

هر دانش آموز رقم یک میلیون ریال، متوسطه اول 
یک میلیون و 500 هزار ریال و در مدارس متوسطه 
دوم که شامل دبیرستان ها و یا هنرستان ها می شود، 

مبلغ 2 میلیــون ریال از 
طرف مســئوالن مدرسه 
اعالم شده که باید در حین 
دریافت کارنامه و یا ثبت 

نام پرداخت شود. 
 بر اســاس آنچــه یکی 
از مدیــران مدارســی 
دریافــت  پــوال  کــه 
می کنند، عنــوان می کند علــت گرفتن این پول  
توســط مدارس، حق بیمه و مجلــه دانش آموزی 
و پرداخت قبــوض و هزینه های جــاری مدارس 

عنوان شده اســت که طبق اعالم عضو کمیسیون 
تلفیــق مجلــس در دی مــاه 96، کلیــه مدارس 
 از پرداخــت قبــوض آب و بــرق و گاز معــاف 

هستند. 
 اما به نظر می رســد این مسئله در شهرستان نطنز 
تاکنون محقق نشــده اســت. آن گونه که مدیر و 
آموزش و پــرورش نطنز گفته، موضــوع معافیت 
مدارس از پرداخــت هزینه آب، بــرق و گاز هنوز 
اجرایی نشــده اســت و همچنان بــرای 42 واحد 
آموزشــی خود در شهرســتان نطنــز قبض صادر 

می شود. 
 رضا چاوش پور افزود: در ســال تحصیلی گذشته
  هم این موضــوع پا برجا بود و امســال هــم تا به

 این لحظه این مشــکل وجود دارد که باعث شده 
برای رفع امور جاری مدارس دست به دامان والدین 

شویم. 
به گفته چاووش پــور، اگر چه بارها تاکید شــده 
اســت که مدیران بدون رضایت والدین از آنها پول 
نگیرند؛ امــا در برخی از موارد دغدغــه های مالی 
تامین هزینه های مدارس موجب شــده تا مدیران 
آموزشی به یک مدیر مالی تبدیل شده و این مسئله 
درگیری میان اولیا و مدیــران و متولیان مدارس را 

افزایش داده است .
 مســئله ای کــه اگر به صــورت جــدی پیگیری 
نشــود با توجه به وضعیت اقتصــادی و تنگناهایی 
 که وجود دارد موجب می شــود تــا حتی برخی از 

دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل شوند.

آموزش و پرورش، توپ را به زمین مدارس می اندازد

فرماندار کاشــان گفت: با توجه به سفر رییس  کاشان

جمهور به کاشــان در آبان ماه آینده، تمام مسئوالن اجرایی باید 
طرح های مصوب و دارای اعتبار ســازمان خــود را اعالم کنند.

حمیدرضا مومنیان اظهار کرد: کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها، 
یک ضرورت است  و هیچ گرانی برای محصوالت داخلی پذیرفته 
نیست و با هر گران فروشــی و هر نوع احتکار با جدیت و قاطعانه 

برخورد می شود. وی افزود: در شــرایطی که دچار تحریم های 
خارجی از سوی دشمنان هستیم، ســزاوار نیست که تعدادی از 
فروشــندگان داخلی برای ســودجویی و فرصت طلبی، گرانی و 
مشکالت ناشــی از آن را بر مردم تحمیل کنند. مومنیان گفت: 
دستگاه های اجرایی موظف هستند با صرفه جویی در آب و انرژی 
20 درصد مصرف خود را کاهش دهند که یک ســاعت تغییر در 

فعالیت اداره های شهرســتان کاشــان تا پایان مرداد، کمک در 
راســتای اجرای این برنامه اســت. وی افزود: بخش عمده ای از 
مصرف آب و برق مربوط به شیوه های نادرست مصرف است و همه 
دستگاه موظف هستند برای نهادینه سازی فرهنگ اصالح الگوی 
مصرف اطالع رسانی کنند تا شــهروندان بتوانند مصرف انرژی و 

کاهش هزینه های آن را مدیریت کنند.

فرماندار کاشان:
گرانی برای محصوالت داخلی قابل قبول نیست

  کمک های اجباری والدین به مدارس در نطنز؛  

آن گونه که مدیر و آموزش و 
پرورش نطنز گفته، موضوع معافیت 

مدارس از پرداخت هزینه آب، برق 
و گاز هنوز اجرایی نشده است

فرزانه رحیمی

ابالغ رای
4/149 کالسه پرونده اصلی: 961110 شماره دادنامه: 9709976797200220- 97/3/2 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود مال احمدی 
به نشانی اصفهان شــهرک صنعتی مورچه خورت فاز اول خ اول پ 210 با وکالت سید 
هادی حسینی به نشانی اصفهان خ آمادگاه ساختمان گلدیس ورودی 3 طبقه سوم، خوانده: 
سلمان اسکندری شهرکی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، به تاریخ 
97/2/29 شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 961110  
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی مســعود مال احمدی فرزند مصطفی با وکالت سید هادی حسینی به 
طرفیت سلمان اسکندری شهرکی فرزند عبدالعلی به خواسته  مطالبه مبلغ هفت میلیون 
ریال  موضوع چهار فقره چک به شماره های 520705-88/6/25 و 88/8/30-523209 
و 523210-88/9/30 و 520707-88/8/25 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی  
حضور نیافته و هیچگونه  دلیل موجه و مــدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمه خوانده ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد313-314 قانون تجارت و مواد 198- 515-519-522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دویســت و ســی و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر 
آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )به شرح فوق الذکر( 
تا زمان وصول  بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

 م الف: 193124 شعبه 42 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان )352 
کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
4/150 کالســه: 961369 شــماره دادنامه:9709976794200065-97/1/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید رضا حسینی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی روبروی مشــیرالدوله فروشگاه بعثت با وکالت حسن محجوب به 
نشانی اصفهان خ نیکبخت پشت ساختمان دادگستری مجتمع اداری نیکبخت طبقه 4، 
خواندگان: ناصر براهویی و احمد علی پهلوان هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 90/195/000 ریال طبق فاکتور، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای ســید رضا حسینی با وکالت 
حســن محجوب به طرفیت آقایان ناصر براهویی و احمد علی پهلوان به خواسته مطالبه 
مبلغ 90/195/000 ریال طبق فاکتور 02782-02781 به تاریخ 96/10/12 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشــخیص داده و با استناد مواد  
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  ردیف اول به 
پرداخت مبلغ نود میلیون و یکصد و نود و پنج هزار ریال  بابت اصل خواسته و 2/287/430 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست  )96/10/26(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم )احمد علی 
پهلوان( نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد لذا به استناد بند 4 از ماده 84 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. قرار صادره ظرف مهلت 

بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:193126 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)356 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/151 کالســه پرونده اصلی: 970011 شــماره دادنامــه: 9709976796900254-
97/3/28  مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مهناز معصومعلی به نشانی خیابان شــیخ صدوق کوچه شمالی کوچه خرم شماره 43 پ 
69 طبقه 2، خوانده: زهره قیصری ملک آبادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 33/000/000 ریال خسارت ناشــی از تصادف، گردشکار: به تاریخ 97/3/22 شعبه 
39 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداومند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی مهناز معصومعلی به طرفیت زهره قیصری ملک 
آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 33/000/000 ریال ناشی از تصادف یکدستگاه رنو با یک 
دستگاه سایپا هاچبک به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی، کروکی و گزارش پلیس راهور، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که 
مصون از اعتراض طرفین دعوی می باشد و احراز مالکیت خواهان، شورا خواسته خواهان 
را ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 
و 2 قانون مســئولیت مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 29/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/572/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 97/1/15 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 
 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 193128 شــعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )254 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/152 شماره دادنامه: 9709970350500394 شماره پرونده: 9609980350501005 
شماره بایگانی شعبه: 961177 خواهان: آقای عرفان حدادی قهساره فرزند عباس به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان زینبیه خیابان آیت ا... غفاری شهرک امام حسین 
کوی انقالب پالک 8، خوانده: آقای بهروز صاحبان االحمدی فرزند اکبر به نشانی اصفهان 
خیابان جی خیابان تاالر کوچه سعادت پالک شماره تماس 0913096207340  ، خواسته: 
الزام به فک پالک خودرو، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقای عرفان حدادی قهساره فرزند عباس به طرفیت آقای بهروز صاحبان االحمدی فرزند 
اکبر به خواسته الزام خوانده به فک پالک از یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 898 ق 
14 ایران 53 به شرح متن دادخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده و حسب مبایعه 
نامه عادی مورخه 1394/1/27 خواهان اتومبیل را به خوانده واگذار و در همان زمان تحویل 
ایشان شده است علی رغم پیگیری های مکرر خوانده اتومبیل را جهت فک پالک حاضر 
ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 519-198-
520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک پالک از خودرو مارالذکر 
و پرداخت 1/100/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی در حق خواهان صادر 
 و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. 

م الف: 193158 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )236 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

4/153 شماره دادنامه: 9709970350500417 شماره پرونده: 9609980350501271 
شماره بایگانی شعبه: 961499 خواهان: آقای علی هاشم زاده فرزند اصغر با وکالت خانم 
مهری نمازیان فرزند جواد به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
تجارت) ارغوان( طبقه ســوم واحد 18 کاخ موسســه حقوقی نویدبخشان عدالت و آقای 
حسین محمدیان فرزند یداله به نشانی اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت )ارغوان( طبقه ســوم واحد 18 کاخ موسســه حقوقی نویدبخشان عدالت، 
خوانده: آقای غالمرضا حســین زاده به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه بابت ... گردشکار: دادگاه 

با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی هاشم زاده فرزند اصغر به طرفیت 
آقای غالمرضا حسین زاده به خواسته مطالبه مبلغ 302/000/000  ریال وجه یک فقره 
فاکتور فروش لوازم یدکی به شرح متن دادخواســت دادگاه با توجه به محتویات پرونده و 
نظر به فاکتور ارائه شــده از ناحیه خواهان داللت بر فروش لوازم یدکی به خوانده است، 
خوانده حاضر نشده و خدشه ای به مستند تقدیمی خواهان ارائه ننموده و دلیلی برپرداخت 
بدهی خود به دادگاه ارائه ننموده اســت لذا دادگاه دعوی خواهــان را محمول بر صحت 
تلقی و مستندا به مواد 198-519 و 520  قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت 302/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 9/640/000 ریال 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخه 
1396/12/5 لغایت زمان اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. م الف: 193158 شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )279 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/154 شماره دادنامه: 9609970351001958 شماره پرونده: 9609980351000217 
شماره بایگانی شعبه: 960266 خواهان: آقای هوشنگ شهابی فرزند فضل اله با وکالت 
خانم مهسا فتحی فرزند اصغر به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری 
ساختمان ماکان 5 طبقه پنجم واحد 53، خوانده: آقای فرهنگ شهابی فرزند فضل اله به  
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه اجرت المثل 
اموال، رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم مهسا فتحی به وکالت از آقای هوشنگ 
شهابی فرزند فضل اله به طرفیت آقای فرهنگ شهابی فرزند فضل اله به خواسته مطالبه 
اجرت المثل ایام تصرف یازده حبه از هفتاد دو حبه پالک ثبتی 10049 بخش شش ثبتی 
اصفهان از تاریخ 78/4/14 تا تاریخ خلع ید به انضمام خســارات دادرسی دادگاه با عنایت 
به مفاد دادنامه شــماره 9509970351000225-95/2/15 و این که خوانده علی رغم 
دعوت از طریق انتشار آگهی در جلســه دادرسی حاضر نشــده و دفاعی در قبال دعوی 
خواهان به عمل نیاورده اســت و مســتندا به نظریه مصون از اعتراض کارشناس رسمی 
دادگستری دعوی خواهان را وارد می داند و به استناد مواد 303، 320 قانون مدنی 198، 
257، 265، 502، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ 381/080/000 ریال بابت اجرت المثل ایــام تصرف از تاریخ 78/4/14 تا 
94/2/31 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید اجرای حکم منوط به پرداخت کســری هزینه دادرسی و 
تمبر مالیاتی وکالت بر اساس نظریه کارشناسی است. رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
 انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. 
 م الــف: 193164 شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان )288 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

4/155 شماره دادنامه: 9709976793900393 شماره پرونده: 9609986793901703 
شماره بایگانی شعبه: 961716  خواهان: آقای عبدالحسین سلمانی فرزند نوروز باوکالت 
خانم مریم جهانبخش فرزند علی به نشانی اصفهان چهارباغ باال خ نیکبخت جنب کوچه 
خدابنده پالک 34 ط همکف زنگ 3، خوانده: آقای محمد نادیان فرزند حسنعلی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه بابت وجه بابت اقساط وام، گردشکار: با عنایت به 
اوراق و 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 قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای عبدالحسین سلمانی فرزند نوروز با وکالت خانم مریم جهانبخش 
به طرفیت آقای محمد نادیان به خواســته مطالبه مبلغ ســی میلیون ریال بابت ضمانت 
اقساط وام دریافتی خوانده به انضمام مطلق خسارت قانونی، با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان که بر اساس آن مدعی هستند که تسهیالت شماره 
1125913 به تاریخ 1384/06/15 دریافتی خوانده را نزد بانک قوامین ضمانت نموده که 
خوانده پس از اخذ تسهیالت از پرداخت اقساط آن به هر دلیلی امتناع نموده که مبلغ سی 
میلیون ریال بابت اقساط معوقه خوانده توسط بانک تسهیالت دهنده از ضامن )خواهان( 

دریافت گردیده که پس از اخذ استعالم از بانک مربوطه به تاریخ 1397/02/29 به شماره 
ثبت 264671-1397 ادعای خواهان را در این خصــوص گواهی نموده و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی)نشــر آگهی( در جلسه دادرسی شــرکت ننموده و نسبت به دعوی 
خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده بنابراین شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 96/12/23 لغایت تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای 
احکام در حق خواهان صادرو اعالم می دارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 193166 شعبه 9 حقوقی شورای اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )358 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/156 شماره ابالغنامه: 9710100353702377 شماره پرونده: 9609980365301161 
شماره بایگانی شعبه: 961409 شــاکی: آقای محمدرضا باقی پور فرزند مهدی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ مســجد ســید خ آیت زاهد روبروی بن بست 19 جنب 
سوپرکی ام سی پالک 1 کدپستی 8136953573،  متهمین: 1- خانم آرزو ساالر آبادی 
فرزند ســلطانمراد به نشانی کرمانشاه بلوار طاقبســتان ک 131 پ 45، 2- آقای عرفان 
ساالرآبادی فرزند سلطانمراد به نشــانی اصفهان خیام ک کاشانی چهار راه اول آپارتمان 
عقیق ط 2  واحد 3، اتهام: کالهبرداری به میزان پانصد هزار تومان، گردشــکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر 
شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقا و خانم عرفان ساالر آبادی فرزند ســلطان مراد و آرزو ساالرآبادی فرزند سلطان مراد 
حسب شکایت آقای محمدرضا باقی پور فرزند مهدی دایر بر مشارکت در کالهبرداری به 
میزان 500 هزار تومان موضوع کیفرخواست مورخ 96/12/8 صادر از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، تراکنش های 
مالی حساب متهم ردیف اول نیز شــاکی، انعکاس مشخصات متهم ردیف دوم به عنوان 
مالک خط 09024338473 تماس گیرنده به شاکی، عدم حضور نامبردگان در مقام دفاع 
و رد اتهام با وصف نشر آگهی، اتهام معنونه از نظر دادگاه محرز تشخیص داده شده مستند 
به ماده یک قانون تشدید قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا- اختالس و کالهبرداری 
متهمان را متضامنا به پرداخت مبلغ 500 هزار تومان وجه نقد در حق شاکی به عنوان رد 
مال نیز هر یک از ایشان را به پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق 
دولت نیز هر یک از نامبردگان را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس 
با وصف انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف: 193172 شعبه 111 دادگاه کیفری دو 
مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتانی اصفهان) 111 جزایی سابق( )341 کلمه، 3 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/174 شماره ابالغنامه: 9710100353702175 شماره پرونده: 9209980359501260 
شماره بایگانی شعبه: 970216   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970216 ک 111 شــکایت سعید جلیلی پیران علیه داود 
جانکی فرزند جعفر قلی به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخ 
97/05/20 ساعت 8/45 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع  از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 193821 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع اموری 

تجاری و بازرگانی اصفهان)111 جزایی سابق( )160 کلمه، 2 کادر( 
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مالک فرآیند طرح های تولیدی معرفی شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

درچهارمحال وبختیاری؛
۱۱۶میلیارد تسهیالت اشتغال 
روستایی پرداخت می شود

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱۶میلیاردتومان 
تسهیالت اشتغال روســتایی در بخش صنعت 

چهارمحال و بختیاری پرداخت می شود.
»نعیــم امامــی« با اشــاره بــه اینکــه ۱۱۶ 
میلیاردتومان تســهیالت اشــتغال روستایی 
پرداخت می شــود، اظهار داشــت: این میزان 
تســهیالت برای اجرای ۲۷۴ طــرح صنعتی 
پرداخت می شــود. وی ادامــه داد: این تعداد 
طرح زمینه اشــتغال بیــش از دو هــزار نفر را 
فراهم می کند.رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت چهارمحــال  بختیاری بیــان کرد: 
تسهیالت اشتغال روســتایی زمینه ساز توسعه 
روستاها و کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها 
می شــود.وی با اشــاره به اینکه توسعه بخش 
صنعت از مهم ترین اهداف مسئوالن ارشد استان 
چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد: توسعه 
بخش صنعت نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری 
در این استان دارد. رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال  بختیــاری تاکید کرد: در 
حال حاضر بیش از ۸۰۰ واحد صنعتی فعال در 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

مدیر کل امور عشایر چهارمحال:
عشایر از دوره های آموزشی 

مهارتی بهره مند می شوند
مدیر کل امور عشــایر چهارمحــال و بختیاری 
گفت: عشــایر از دوره های آموزشــی مهارتی 
در چهارمحــال و بختیــاری بهــره منــد 
می شــوند.»یحیی حســین پور« با اشــاره به 
اینکه عشــایر از دوره های آموزشــی مهارتی 
در چهارمحال و بختیاری بهره مند می شــوند، 
اظهار داشــت: دوره های آموزشی برای عشایر 
در بخش هــای فرآوری محصــوالت تولیدی، 
بسته بندی، عرضه و بازاریابی برگزار می شود. او 
عنوان کرد: افزایش مهارت عشایر نقش مهمی در 
ایجاد اشتغال و افزایش درامد آنها دارد.حسین 
پور تاکید کرد: توانمندی های زیادی در بخش 
عشایر چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید 
از این توانمندی  ها بهره گیــری کرد.۱۲۰ هزار 
نفر از عشایر کشــور در چهارمحال و بختیاری 

زندگی می کنند.

مدیرشیالت وآبزیان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری:

۳۸۰ مزرعه پرورش ماهی 
درچهارمحال فعال است

مدیرشــیالت وآبزیان جهاد کشــاورزی استان 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۳۸۰ مزرعه 
 پرورش ماهــی درچهارمحال بختیــاری فعال

 است.
»پرویز منصوری« اظهار داشــت: مزارع پرورش 
ماهی چهارمحال و بختیاری در مسیر تولید ماهی 

سردآبی فعالیت می کنند. 
مدیرشــیالت وآبزیان جهاد کشــاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر 
چهارمحال و بختیاری برای دهمین سال متوالی 
توانست رتبه اول بیشترین تولید ماهی سردآبی 

کشور را کسب کند.
 او اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲۴ هزار 

تن ماهی در این استان تولید شد. 
مدیرشــیالت وآبزیان جهاد کشــاورزی استان 
چهارمحــال و بختیــاری بیان کرد: بیشــترین 
ماهی ســردآبی تولید چهارمحال و بختیاری در 

شهرستان »اردل« تولید می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال خبر داد:

متالشی شدن باند فروش اشیای 
تاریخی در شهرکرد

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختیاری از متالشی 
شدن یک باند سه نفره فروش اشیای تاریخی در 

شهرکرد خبر داد.
»بهمن عســگری« گفت: به دنبال کسب خبری 
مبنی بر فروش ۱۹ مجسمه بدل طرح اشکانی در 
شهرکرد، موضوع توسط یگان حفاظت این اداره 

کل پیگیری شد. 
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری  با بیان اینکه 
ماموران یگان حفاظت، دو نفر از متهمان را حین 
فروش دستگیر کردند افزود: یکی از آنان از محل 

حادثه متواری شد.

سمانه زاغی نژاد

آتش ســوزی در ۱۰ خانه روســتای پلکانی 
»سرآقاسید« شهرستان کوهرنگ، با تالش 

ماموران آتش نشانی مهار شد. 
این آتش ســوزی که در ســاعت ۱5 دیروز 
در بیش از ۱۰ خانه این روســتا روی داد، به 
صورت گسترده ای در حال پیشروی بود که 
 با انجام عملیات تیم امداد و نجات هالل احمر

 مهار شد. 
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان کوهرنگ از 
وقوع آتش سوزی در روســتای پلکانی سرآقاسید 
شهرســتان کوهرنگ خبر داد. »بیــژن طاهری« 
با اشــاره به وقوع آتش ســوزی در روستای پلکانی 
سرآقاسید شهرستان کوهرنگ، اظهار داشت: این 
آتش سوزی از ســاعت پانزده دیروز در این روستا 

رخ داده است.
وی عنــوان کرد: آتش ســوزی با توجــه به حالت 
طبقاتی این روســتا از یک واحد مسکونی به دیگر 

واحد های مسکونی سرایت کرده است. 
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان کوهرنگ با 
اشاره به فعالیت ســه اکیپ امدادی هالل احمر در  
امداد رســانی به این حادثه، بیان کرد: این حادثه 

تلفات جانی نداشته است. 
در این حادثه، شــش خانه به طور کامل ســوخت 

و چهار خانه نیز خســارت دید. این آتش ســوزی 
فقط خســارت مالی داشــت و خوشــبختانه فاقد 
خسارت جانی بود. روستای سادات نشین و پلکانی 
»سرآقا سید« با طول عمر چند صد ساله و معماری 
بی نظیر، در دهستان میانکوه موگویی بخش مرکزی 
شهرستان کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری و در 
فاصله حدود ۱۳۰ کیلومتری شهرکرد، مرکز استان 

قرار دارد.
روســتای سرآقاســید از منظر معمــاری یکی از 
بی نظیرترین روستاهای فالت مرکزی ایران به ویژه 

در منطقه زاگرس مرکزی است. 
فرماندار کوهرنگ »مرتضی زمانپــور« در رابطه با 
علت این آتش ســوزی خاطرنشان کرد: علت وقوع 
این حادثه، بی احتیاطی از سوی عامل انسانی است.

نکته قابل توجه اینکه آتش ســوزی سومین حادثه 
آتش سوزی طی یک دهه گذشــته در این روستا 
اســت که به خانه های روســتاییان خسارت وارد 
کرده اســت؛ پیش از این نیــز در بهمن ماه ۱۳۹۱ 
آتش سوزی گسترده ای به علت انفجار کپسول گاز 

در این روستا رخ داد.

ماسوله زاگرس  باز هم در آتش سوخت!

استاندار چهارمحال و بختیاری خواســتار معرفی مالک فرآیند 
طرح های تولیدی از سوی چهار دستگاه اجرایی استان شد.

»اقبال عباسی« در شانزدهمین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
چهارمحال و بختیاری گفت: مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و جهادکشــاورزی اســتان، یک نفر را به عنوان مالک 

فرآیند طرح های تولیدی معرفی کنند.
وی افزود: مالکان فرآیند در این چهار دســتگاه اجرایی، طرح ها 
را به انــواع مختلف کشــاورزی، صنعتی، زیربنایی و... تقســیم 

کنند تا اشــرافیت کامل نســبت به تمام طرح ها حاصل شــود. 
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از پیش بینی پرداخت 
بدهی دستگا های اجرایی استان در سال جاری خبر داد و گفت: 
مشــکالت مالی واحد های تولیدی با برگزاری جلسات با حضور 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برطرف شود. عباسی اضافه 
کرد: نحوه اعطای انواع تسهیالت اشــتغالزایی و نرخ کارمزد آن 
برای بهره مندان روستایی و عشایری و کارآفرینان اطالع رسانی 
شــود. وی ادامه داد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری رتبه 
سوم کشور در پرداخت تسهیالت اشــتغال فراگیر را در اختیار 

دارد؛ البته این استان در پرداخت تســهیالت اشتغال روستایی 
و عشــایری تاکنون ناموفق بوده اســت. عباســی با بیان اینکه 
برخی مدیران دســتگاه های اجرایی هنوز نمی دانند از کدام نوع 
تســهیالت برای کارگاه های تولیدی زیرمجموعه خود استفاده 
کنند، افزود: مدیری می تواند بیشترین شغل را ایجاد کند که به 
این مهم اشراف کامل داشته باشد. وی تاکید کرد: بانک های عامل 
استان پرداخت تسهیالت مرتبط با مددجویان نهاد های حمایتی 
 مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( را در اولویت قرار

 دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:
مالک فرآیند طرح های تولیدی معرفی شود

  آتش سوزی در روستای »سر آقا سید« مهار شد؛  

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: ساالنه دو هزار و ۴۰۰ تن 
انواع ســبزی و صیفی جات در گلخانه های 
اســتان چهارمحال و بختیاری تولید و روانه 

بازار می شود.
»ابراهیــم شــیرانی« افــزود: از ابتــدای 
ســال جاری تا کنون، ۶۰۰ تن انواع سبزی 
و صیفی جات از جمله خیــار، گوجه، فلفل 
دلمه و کلــم بروکلــی در ۴۲ واحد گلخانه 

استان تولید شد.
شیرانی ســطح گلخانه های اســتان را ۱۲ 
هکتار بیان و اضافه کرد: بیش از ۱۲۰ نفر در 
این گلخانه ها مشغول فعالیت هستند. مدیر 
امور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: انواع سبزی و صیفی جات 
تولید شده در چهارمحال و بختیاری عالوه بر 
مصرف استان به استان های همجوار و تهران  

نیز ارسال می شود.

 تولید ساالنه ۲ هزار و ۴۰۰ 
تن سبزی و صیفی جات

ابالغ رای
4/157 شماره دادنامه: 9709976836400421 شماره پرونده: 9609986836400397 
شماره بایگانی شعبه: 960438  خواهان: خانم فاطمه محرم زاد قوام فرزند رحیم به نشانی 
اصفهان شهر اصفهان میدان ارتش کوچه نستوه بن شهید شمگانی، خوانده: آقای محراب 
روحانی مریان فرزند مهر علی به نشانی تالش خ سعدی خ فارابی ک ش مسلم ابی پ 92، 
خواسته: طالق به درخواست زوجه، رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم فاطمه محرم 
زاد قوام فرزند رحیم به طرفیت آقای محراب روحانی مریان فرزند مهرعلی به خواســته 
طالق بلحاظ عسر و حرج و ترک زندگی مشترک و نفقه بدین توضیح که خواهان اظهار 
داشته خوانده مدت هفت سال است زندگی مشترک را ترک و از آن تاریخ هیچ سرکشی 
نکرده و نفقه نداده است، در عسر  و حرج کامل می باشــم، مهریه را باید بپردازد که رای 
صادر شده ودر خصوص نفقه گذشــته هم اقدام کرده ام و در خصوص سائر حقوق مالی 
ادعایی ندارم و فرزند نداریم و تقاضای صدور حکم طالق دارم... دادگاه نظریه دادخواست 
تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن از جمله فتوکپی مصدق عقدنامه رسمی طرفین 
رابطه زوجیت، بقاء و دوام آن محرز اســت، اما در خصوص اصل خواسته نظر به اظهارات 
خواهان در جلسه دادرســی، گواهی گواهان که همگی با اتیان سوگند به الفاظ جالله بر 
صحت اظهارات خواهان گواهی و اظهار داشته اند که زندگی مشترک را ترک و سرکشی 
ننموده و نفقه ای نداده و تحقیقات محلی از برادر زوج حکایت از صحت اظهارات خواهان 
دارد و خوانده با وصف دعوت از طریق نشر آگهی در جلسات دادرسی حاضرنشده در نتیجه 
دفاع و ایرادی ننموده و تالش دادگاه و داوران منتخب نیز جهت انصراف زوجه از خواسته 
خود به نتیجه نرســیده و وی همچنان اصرار به طالق و جدائی دارنــد لذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد و ادامه رابطه زوجیت بین طرفین را باعث عسر و حرج شدید خواهان دانسته 
از آنجا که شارع مقدس تکلیف ماالیطالق نمی فرمایند و عنایت به قاعده فقهی الضرر 
و آیه شریفه 78 سوره مبارکه حج و به استناد ماده 8 ، 27 ، 29، 31، 33، 34 قانون حمایت 
خانواده و ماده 1130 و 1145 قانون مدنی و نظریه قاضی محترم مشاور دادگاه طالق بین 
زوجین را با شرایط مالی فوق پرداخت مهریه و نفقه گذشته که جداگانه اقدام شده صادر و 
خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید بدیهی است چنانچه خوانده پس از 
قطعیت این حکم داوطلبانه جهت اجرای صیغه طالق حاضر نگردد به این امر ملزم و اگر 
الزام وی ممکن نباشد صیغه طالق با نمایندگی دفترخانه از سوی زوج به صورت یکطرفه و 
بدون حضور زوج اجرا خواهد شد، نوع طالق بائن مدخوله و عده آن سه طهر از زمان جاری 
شدن صیغه طالق می باشد احراز شرایط صحت اجرای صیغه و احراز عدم بارداری زوجه 
با معرفی به پزشکی قانونی طالق برعهده مجری صیغه طالق است و زوجه ادعای مالی 
غیر از مهریه و نفقه گذشته که بطور جداگانه رای صادر شده مطرح ننموده لذا این دادگاه 
تکلیفی جهت اظهارنظر ندارد اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی 
یا انقضای مهلت فرجامخواهی است رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 193174 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع 

شهید قدوسی( )539 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

4/159 شماره دادنامه: 9709970353000429 شماره پرونده: 9609980359800291 
شماره بایگانی شعبه: 961113  شکات: 1- آقای محمد صادقی به نشانی اصفهان بلوار 
ارغوانیه جنب رستوران بابا حجی خدمات اتومبیل جی 2- آقای سجاد صادقی سمسوری 
فرزند علی 3- آقای جابر جی فیروزآبادی فرزنــد اصغر با وکالت آقای علی علیزاده فرزند 
رحمت اله به نشانی اصفهان خیابان شیخ مفید خیابان حاج آقا رحیم ارباب بعد از فرعی 11 
مجتمع اطلس )پالک 16( طبقه دوم واحد 4،  متهمین: 1- آقای جواد صاحبان 2- آقای 
ابراهیم اشکاوندی همگی به نشانی اصفهان خوراسگان فلکه پزوه خ فجر روبروی تقاطع 
اول جنب مغازه ظروف یکبار مصرف درب سبز رنگ پ 7، 3- آقای محمد آلویی به نشانی 
اصفهان خوراسگان خ جی شرقی خ شریعتی کوچه شهید عیدی کوچه مهر پ 19، 4- آقای 
سید احمد حسینی به نشانی اصفهان خوراســگان خ طالقانی ک شهید حسن قدیری پور 
ش 9 ک شبنم ک معراج بقل پ 5، 5- آقای جواد صاحبان به نشانی اصفهان، 6- آقای 
محمدرضا لطیفی نیا به نشانی اصفهان خوراســگان محله قصر اولیه کوچه سمت کانال 
سمت چپ پ 22، اتهام: مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی، گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- محمدرضا لطیفی نیا فرزند علی 2- محمد آلویی 
3- ابراهیم اشکاوندی 4- جواد صاحبان دایر بر مشــارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی 
نسبت به شکات آقایان جابر جی فیروزآبادی، ســجاد صادقی و محمد صادقی با وکالت 

آقای علیزاده موضوع کیفرخواست صادره از ســوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شکات، 
نظریات پزشکی قانونی، تحقیقات محلی، فیلم دوربین مداربسته، گزارش مامورین و سایر 
قراین و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستندا 
به مواد 125-448-449-488-709-710 و 714 قانون مجازات اسالمی نامبردگان را 
مشترکا و بالمناصفه به پرداخت دیه در حق شکات 1- آقای فیروزآبادی از بابت 1- چهار 
کبودی زنجیری شکل پشــت تنه، یک کبودی روی ساعد راست، دو کبودی روی ساعد 
چپ هر کدام 1/5 هزارم دیه کامل 2- خراش حارصه پشت بازوی چپ، دو خراش روی 
ساعد راست، یک خراش روی ساعد چپ هر کدام نیم درصد دیه کامل 3- خراش حارصه 
روی سر یک درصد دیه کامل 4- ارش تورم آرنج چپ سه دهم درصد دیه کامل 2- سجاد 
صادقی از بابت 1- هشت فقره کبودی زنجیری شــکل پشت تنه یک عدد کبودی روی 
بازوی چپ، دو عدد کبودی روی بازوی چپ هر کدام 1/5 هزارم دیه کامل 2- ارش هفت 
خراش در حد حارصه پشــت تنه جمعًا 3/5 درصد دیه کامل 3- دو خراش حارصه روی 
بازوی چپ جمعا یک درصد دیه کامل 4-خراش حارصه روی ســر یک درصد دیه کامل 
3- آقای محمد صادقی از بابت 1- خراش حارصه روی پلک فوقانی چشم چپ یک درصد 
دیه کامل 2- کبودی روی پلک فوقانی چشم چپ سه هزارم دیه کامل 3- دو عدد کبودی 
پشت تنه و یک عدد روی شکم، یک عدد روی ساعد چپ و یک عدد پهلوی چپ هر کدام 
1/5 هزارم دیه کامل 4- خراش حارصه روی ساعد چپ نیم درصد دیه کامل 5- خراش 
حارصه پشت سر یک درصد دیه کامل 6- کبودی باالی پیشــانی سه هزارم دیه کامل 
محکوم تا ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و موضوع با 
توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات فاقد جنبه عمومی می باشد 
رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری لکن نسبت به سایر متهمین غیابی محسوب 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف مدت مذکور قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 7755 شعبه 

104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( )620 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

4/158 شماره دادنامه: 9709970353800520 شماره پرونده: 9609980362601474 
شماره بایگانی شعبه: 970123 شاکی: خانم آصفه تاج الدین خوزانی فرزند مجید با وکالت 
خانم مریم ســاریخانی خرمی فرزند ابوطالب به نشانی اصفهان بلوار شفق نبش کوچه 6 
ساختمان شماره 108 طبقه سوم، متهم: آقای مهرام اسکندری فرزند صفر به نشانی شهر 
اصفهان بلوار شفق ک گلستان خ 5 پ 232 )مجهول المکان( اتهام: ترک انفاق، دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهرام اسکندری فرزند صفر 
مبنی بر ترک انفاق همسر دائمی خود خانم آصفه تاج الدین خوزانی فرزند مجید دادگاه از 
توجه به کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه با وکالت خانم مریم ساریخانی فرزند ابوطالب 
و اظهارات مطلعین در تایید رها نمودن شــاکیه و عدم پرداخت نفقه از سوی متهم و عدم 
حضور متهم در دفاع از خود و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته 
مستندا به ماده 53 قانون حمایت از خانواده ایشــان را به تحمل یک سال حبس تعزیری 
درجه شش محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 7757 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 112 جزایی سابق(  )228 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

4/160 شماره دادنامه: 9709970351000295 شماره پرونده: 9609980351001187 
شماره بایگانی شــعبه: 961450  خواهان: بانک مسکن با وکالت آقای حسین محمدیان 
فرزند یداله به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( 
طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقی نویدبخشــان عدالت، خوانده: خانم زبیده آقائی 
فرزند پرویز به نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دادخواست بانک 
مسکن با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم نفیســه عرب زاده به طرفیت خانم زبیده 
آقائی فرزند پرویز به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 307/000/000 ریال موضوع قرارداد 
داخلی فروش اقساطی مسکن ناشی از مشــارکت مدنی شماره 41621 مورخ 93/6/30 
)باقیمانده اصل و سود( و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده و مالحظه کپی مصدق قــرارداد و مندرجات آن که حکایت 
از اخذ تسهیالت وام توســط خوانده دارد و اینکه خوانده دلیلی بر رد ادعای خواهان ارائه 

ننموده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته مســتندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون اعطایی تسهیالت بانکی مصوب 86 و ماده 10 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 307/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و همچنین پرداخت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در مرحله نخستین 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادر شــده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 7752 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )295 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/161 کالسه پرونده: 961177 شــماره دادنامه: 97/1/26-9709976794200047 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف، خواهان: لهراســب محمدی به نشانی 
اصفهان رباط اول کوی ســپاس بن دانش پالک 8، خواندگان: 1- کاظم قاسمی قاسوند 
2- عزت اله قاســمی قاسوند هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
42/000/000 ریال بابت وجه ثمن پتو و تشــک به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه و الزام خوانده به استرداد الشه چک به شماره 809862  مقوم  به 18/000/000 ریال، 
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 لهراسب محمدی 
به طرفیت خواندگان آقایان کاظم قاسمی قاســوند وعزت اله قاسمی قاسوند به خواسته 
مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال بابت وجه ثمن پتو و تشک به انضمام هزینه های دادرسی  
و تاخیر تادیه و الزام خوانده به استرداد الشه چک به شماره 809862 مقوم به 18/000/000 
ریال با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوستی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخ 96/12/10 به شرح دادخواست تقدیمی به استناد رسید عادی مورخه 95/11/4 که 
خواندگان ذیل آن را امضا نموده و بقای اصول اسناد در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و نظر به اینکه خواندگان علیرغم 
ابالغ به نحو نشر آگهی در جلسه رســیدگی حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیه 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض به خواســته خواهان ابراز و  ارائه ننموده اند لذا 
شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 780/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/8/14 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد و در خصوص دیگر خواسته خواهان نظر به اینکه در متن رسید ارائه شده 
امانی بودن چک موصوف ذکر گردیده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به استرداد چک به شماره 809862 به خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 7749 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )418 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/162 شماره دادنامه: 9709976794300068 شماره پرونده: 9609986794301556 
شماره بایگانی شعبه: 961558   خواهان: آقای نعمت اله آزادی مهرگانی فرزند صادق با 
وکالت آقای حسین کالنتری فرزند رضا به نشانی میدان امام طبقه فوقانی حسینیه ارشاد 
پ 12، خوانده: آقای سید ضیا عسگری کیسمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم به رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای نعمت اله آزادی با وکالت آقای حسین کالنتری به طرفیت آقای سید ضیاء عسگری 
کیسمی به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک شماره 842/999845 
به عهده بانک مسکن به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه ودفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 

قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چــک و 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/915/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجرای احکام و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/10/10 تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باشد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. 
م الف: 7744 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)333 کلمه، 3 کادر(  
مزایده اموال غیرمنقول

پرونــده:  شــماره   9710463630400010 درخواســت:  شــماره   4 /175
9509983731500731 شماره بایگانی شعبه: 960314   به موجب نیابت واصله از شعبه 
2 اجرای احکام حقوقی نجف آباد به کالســه 9509983731500731 اجرائی در اجرای 
احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون، محکوم له بهمن نامداری با وکالت محمدرضا  
پاینده و محکوم علیه آقای مهدی ســلطانی فرزند محمدرضا مبنی بر فروش 150 سهم 
مشاع از 1039/5 سهم ششدانگ پالک ثبتی 139 فرعی از 181 اصلی که توسط هیئت 
کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد 
مزایده عبارت است: 150 سهم مشاع از 1039/5 سهم ششدانگ پالک ثبتی 139 فرعی از 
181 اصلی واقع در ضلع شمالی جاده تیران به داران )مقابل شهرداری تیران( ملک شمالی 
با شماره پالک 103 و کدپستی 8531859635 )گالری اتومبیل سپهر( با کاربری کارگاهی 
)طبق سند مالکیت طلق ارائه شده( و  ابعاد شمااًل  بطول 26/10 متر به کانال آب و شرقًا 
بطول 26/65 متر و غربًا بطول 25 متر به پالکهای مجاور و جنوبًا  بطول 25/30 متر بگذر 
اصلی محدود می باشد و مســاحت عرصه معرفی شده 663/83 مترمربع است. )توضیحا 
پس از مطابقت ابعاد محل با سند مالکیت با سند مالکیت جمع متراژ عرصه نمایشگاه فوق 
به همراه کارگاه مکانیکی واقع در ضلع شرقی با مندرجات سند مالکیت مشاعی به شماره 
ملک 139/181 شهرستان تیران و کرون بخش 12 ثبت اصفهان مطابقت داشته و جمع 
 مساحت دو قســمت محصور و مجزی شده به شــرح فوق مجموعا 1039/50 متر مربع 
می باشد. ابعاد کلی ملک طبق مفاد سند ارائه شده شماال بطول 39/80 متر به کا نال آب، 
شــرقًا بطول 27/50 و غربًا بطول 25 متر  به پالکهای مجاور و جنوبًا  بطول 39/40 متر 
بگذر اصلی محدود می باشد اعیانی احداثی در محل نمایشگاه جمعا  به متراژ 329/50  متر 
مربع 1- دفتر کار  و آبدارخانه دارای درب و پنجــره فلزی به داخل محوطه و درب فلزی 
شیشه ای و کرکره فلزی بگذر اصلی به متراژ 48/50  متر مربع دارای دیوارهای باربر سقف 
تیرچه  و بلوک و نازک کاری انجام شــده در داخل بنا، در کف و ازاره های سنگ چکشی 
و بقیه سطوح دیوار و سقف با رنگ و  نقاشی و ســطوح خارجی بنا اندود سیمان می باشد 
2- انباری دو طبقه بمتراژ 2 * 21 متر مربع دارای دیوار باربر و سقف تیرچه و بلوک و راه 
پله  فلزی و درب و پنجره فلزی و نمای خارجی اندود و سیمانی می باشد 3- ساخت موجود 
با اسکلت فلزی و سقف شیبدار قوسی سبک فلزی با پوشش ورق موجدار بمتراژ 250 متر 
مربع 4 -دیوارهای موجود در اضالع شمالی شرقی و غربی با آجر فشاری و بلوک سیمانی 
با دارای پوشش اندود ســیمانی و در ضلع جنوبی دیوار آجری با پوشش اندود سیمان و در 
سطوح داخلی و خارجی و نرده فلزی اجرا گردیده است( می باشد لذا با عنایت به موارد فوق 
موقعیت و متراژ عرصه، متراژ، کیفیت و شرایط اعیانی موجود، کاربری کارگاهی  و مالکیت 
مشــاعی با امتیازات موجود و عوامل موثر در قیمت، ارزش ششــدانگ مشاعی عرصه و 
اعیانی موجود با امتیازات محل جمعا مبلغ 6/500/000/000 ریال )ششصد و پنجاه میلیون 
تومان( و ارزش 150 سهم مشاع از 1039/5 سهم ششدانگ ملک به آدرس فوق با کاربری 
کارگاهی مبلغ 937/951/000 ریال معادل نود و سه میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار  و 
یکصد تومان ارزیابی و مقرر گردید که ملک موصوف در روز سه شنبه مورخه 1397/5/9 از 
ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری 
تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است  حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  
تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.  م الف: 169 نجفی مدیر اجرای  احکام 

حقوقی دادگستری تیران و کرون )333 کلمه، 3 کادر(  
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نماینده مردم اصفهان درمجلس اظهارکرد:
بازدید میدانی چهار معاون وزیر 

از حوضه آبریز »زاینده رود«
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به بازدید 
میدانی مسئوالن کشوری و استانی، از حوضه آبریز 
زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
اظهار کرد: امیدواریم وزرای مربوطه در جلسه این 
هفته خــود در تهران، تصمیم مناســب به منظور 
کاهش بحران آبی اصفهان بگیرند تا بتوان شــاهد 
جلوگیری از برداشت های غیرقانونی از بستر زاینده 

رود بود.
»حیدرعلی عابــدی« افزود: ایــن بازدید به دنبال 
مصوبه شــورای هماهنگــی مدیریــت یکپارچه 
زاینده رود برای اعالم وضعیت وخیم برداشت های 
بی رویه از رودخانه در اســتان باالدست بود که روز 
پنجشنبه هفتم تیرماه با حضور معاون وزیر کشور، 
دو معاون وزیر نیرو و معاون وزیر جهاد کشــاورزی 

صورت گرفت.
وی با اشــاره به گــزارش »میرمحمــد صادقی« 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از میزان 
خروجی آب از سد، گفت: خروجی آب از دهانه سد 
24 مترمکعب بر ثانیه است که فقط حدود سیزده 
مترمکعب بر ثانیه در »باباشــیخ علی« و در قسمت 
تصفیه خانه اصفهان دریافت می شود؛ این در حالی 
اســت که یازده مترمکعب از این میزان که قرار بود 
کمتر از سه متر باشد، به صورت غیرقانونی برداشت 

می شود.
عابدی تاکید کرد: وقتــی در چهارمحال و اصفهان 
کنترل شدید روی برداشت های غیرقانونی وجود 
ندارد پمپ ها به شدت کار می کند و شاهد افزایش 
خروجی از سد زاینده رود و خطر کاهش منابع آبی 

برای اصفهان هستیم.
وی با بیــان اینکه برداشــت هــای غیرقانونی در 
باالدست رودخانه به حســاب نیامده است، اذعان 
کرد: متاسفانه در این بازدید دیده شد که طرح های 
ممنوعه برداشــت از زاینده رود از سال 90 تا کنون 
نه تنها کاهش نیافته، بلکه با قوت در حال اجراست!

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه 32 
طرح غیرقانونی برداشــت از حوضه زاینده رود در 
استان چهارمحال دنبال می شود، خاطرنشان کرد: 
نسبت به سال گذشــته هیچ طرحی کم نشده؛ در 
حالی که حدود 90 درصد کشت در استان اصفهان 
محدود شد، در منطقه سامان برنج کشت می شود و 
در منطقه چهارمحال شاهد 100 کشت و برداشت 

آبی هستیم.

 یک راس »بره آهو« در 
نجف آباد کشف شد

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
نجف آباد گفت: در پی اطالع رسانی شهروندان نجف 
آبادی مبنی بر نگهداري یک راس بره آهو در یک باب 
منزل، ماموران اجرایي حفاظت محیط زیست با حکم 

قضایي به این خانه مراجعه کردند .
»محمــد محمــدی« افــزود: مامــوران پس از 
جست وجوی خانه، بره آهو را کشف و صاحب منزل 
را دستگیر کردند. وی با بیان اینکه برای متخلفان 
در این زمینه مجــازات حبس از یک تــا ۶ ماه در 
نظر گرفته  می شود، گفت: شــکار و صید، حمل و 
نگهداري حیوانات وحشــي زنده یا غیرزنده، بدون 

مجوز سازمان محیط زیست ممنوع و تخلف است.

رهاسازی یک پرنده »بوتیمار« 
در زیستگاه های طبیعی نطنز

سر پرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنز گفت : یک قطعه پرنده »بوتیمار« که از ناحیه 
پا آسیب دیده بود، توسط دوستداران حیات وحش 
به این اداره تحویل داده شده بود که پس از درمان و 
بررسي هاي کارشناسي و حصول اطمینان از سالمت 
جســماني و قابلیت پرواز، توسط محیط بانان اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز در زیستگاه 
طبیعي منطقه حفاظت شده کرکس رهاسازي شد. 
»علیرضا غالمــی« گفت : بوتیمار یــا غمخوارک 
گونه ای پرنده آبچر اســت از راسته سقامرغ سانان. 
ویژگی اصل این پرنده که آن را از دیگر اعضاي تیره 
حواصیالن متمایز مي کند، گردِن کوتاه تر آن است. 
دو زیرمجموعه از بوتیمار در ایران به همین نام شهره  
هستند که در سیستان و سواحل خزر، میان نیزارها 
و باتالق ها در فصول پرباران زیست می کنند. این دو 
عبارت اند از »بوتیمار« و »بوتیمار کوچک«. بوتیمار 
آهسته و در ارتفاعي کم پرواز کرده و گردن خود را 
هنگام پرواز جمع مي کنــد؛ همچنین هنگام خطر 
بي حرکت مي ایستد و منقار خویش را به شکلي ویژه 
عمودي نگاه مي دارد و به شکلي گوژپشتانه حرکت 
مي کند. این پرنده از انسان دوري مي جوید و صبح 

زود یا هنگام غروب از نهانگاه خود بیرون مي آید.

عکس  روز 

وقتی»فقرفرهنگی«دردسرسازمیشود!

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

 توزیع غذا
 بین گرسنگاِن »ونزوئال«

رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی 
انتظامی استان :

 شناسایی ۴۰۰ فضای
 بی دفاع شهری در اصفهان

 رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: محققان و پژوهشگران معتقد 
هســتند وجود فضاهای بی دفاع شــهری نقش 
بسزایی در زمینه ســازی وقوع جرایم و بزهکاری 
دارد و باید دســتگاه های مسئول و متولیان امور 

شهری نسبت به رفع این نقاط اقدام جدی کنند.
وی افــزود: فضاهای بی دفاع شــهری شــامل 
ســاختمان های مخروبه، حمام هــای قدیمی، 
حاشــیه های شــهر، نقــاط کــور در پارک ها، 
 مناطق فاقد روشــنایی، کوچه های بن بستی که
 گشــت های شــهری در آنجا تردد نمی کنند، 
نقاط کــم تــردد و آســیب پذیــر، همچنین 
بافت های فرسوده و... اســت که هر کدام از آنها 
می تواند محلی برای وقوع جرم باشــد.این مقام 
 انتظامی خاطر نشــان کــرد: براســاس نظریه
 پنجره های شکســته، هر جا بی نظمی حاکم و 
طراحی مناسبی نداشته باشــد باعث می شود، 
انگیزه جرم و بزهکاری در بین افراد خالفکار بروز 
کند. سرهنگ »علیرضا سعیدی« خاطرنشان کرد: 
بر این اســاس تفاهم نامه ای با معاونت پژوهشی 
شــهرداری اصفهان منعقد کرده ایم و قرار است 
پلیس، فضاهای مذکور را به شــهرداری اعالم و 
مسئوالن مربوطه نیز نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
رییس دفتر تحقیقات کاربردی با اشاره به برگزاری 
چندین نشست اندیشه ورزی با کارشناسان امور 
شهری گفت: تا کنون بیش از 400 نقطه فضای 
بی دفاع شهری در شهر اصفهان شناسایی شده که 
شهرداری نیز درصدد رفع این فضاها و معضالت 
موجود در آنها برآمده و توفیقات خوبی هم در این 
زمینه به دست آمده اســت. امیدواریم با رفع این 
معضالت شاهد پیشگیری از آسیب ها و جرایم در 

شهر با فرهنگ اصفهان باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی اصفهان خبرداد:
کشف۱۳دستگاه  وسیله نقلیه  

مسروقه 
 فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان اظهار 
کرد: در راســتای اجرای طرح 24 ساعته امنیت 
»محله محور« که درمناطق جرم خیز با گشت های 
محسوس و غیرمحســوس صورت گرفت، هفت 
دستگاه اتومبیل و شــش دستگاه موتورسیکلت 
توســط پلیس اصفهان کشــف شد.ســرهنگ 
»حسن یاردوستی« افزود: اجرای طرح های امنیت 
محله محور در راســتای افزایش ضریب امنیت 
محله های اصفهان تاثیر بسزایی در کاهش جرایم 
داشته و سیر نزولی جرایم را به دنبال دارد.این مقام 
مسئول با بیان اینکه با اجرای این گونه طرح ها، 
سارقان در سال 9۷ در امان نخواهند بود، گفت: 
از شهروندان درخواست می کنیم به توصیه های 
پلیســی و هشــدارهای انتظامی توجه کنند و 
خودروهای خود را به سیســتم هــای بازدارنده  
ایمنی مجهز سازند. یاردوستی اضافه کرد: یکی 
از مواردی که در پیشــگیری از ســرقت وسایل 
نقلیه نقــش مهمی ایفا می کند، پارک وســایل 
نقلیه در نقــاط خلوت و در حاشــیه های بدون 
تردد است. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
با اشاره به اینکه تمام وسایل نقلیه مکشوفه فاقد 
سیستم ایمنی مناسب بودند بیان کرد: سارقان در 
بازجویی های پلیسی یکی از موارد پیشبرد و عملی 
ساختن نقشه خود را نبودن وسایل بازدارنده روی 

خودروها اعالم کرده اند.

فرمانده انتظامی سمیرم اعالم کرد: 
کشف ۲۳ تن برنج قاچاق 

 فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: ماموران 
انتظامی مستقر در ایستگاه ایست بازرسی شهید 
»رییســیان« شهرستان ســمیرم یک دستگاه 
کامیون کشــنده ولوو را جهت بررسی مدارک و 
محموله متوقف کردند. سرهنگ »سهراب قرقانی« 
افزود: این خودرو حامل 23 تن برنج خارجی بود 
که راننده مدارک گمرکــی را ارائه نداد و خودرو 
و محموله متوقف شــدند. او بیان داشت: ارزش 
محموله کشف شــده توســط کارشناسان یک 

میلیارد و ۵00 میلیون ریال اعالم شده است.

ناجا

قد س آنالین: بحران ریزگرد ها طی سال های گذشته گریبانگیر بسیاری 
از شهرها و روستاهای کشور از جمله اصفهان شد ه است و پس از مشکل 
کمبود  آب شیرین، پد ید ه بیابان زایی مهم ترین چالش جهانی به شمار 
می رود  که بروز فرسایش باد ی و گرد  و غبار از اصلی ترین پیامد های این 
معضل است.به گفته »حمید  ظهرابی« معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اقلیم جهانی به سمت گرم تر 
و خشک تر شــد ن حرکت می کند  و این یک واقعیت انکار ناپذیر است.

استاند ار اصفهان اخیرا تصریح کرد ه که بر اساس آمار اعالم شد ه بیش از 30 
د رصد  اراضی استان اصفهان کویر است، اما چاره اند یشی های خوبی از قبل 
انجام شد ه و باید  د ر آیند ه استمرار یابد .»محسن مهرعلیزاد ه« اظهارکرد : 
د ر برنامه ششــم پیش بینی های خوبی برای مالچ پاشی و نهال کاری به 
منظور بیابان زد ایی صورت گرفته است. استفاد ه از مالچ و نهال کاری از 
جمله راهکارهایی است که از گذشته تا امروز برای تثبیت شن های روان 
و کانون های تولید  ریزگرد  استفاد ه می شد ه است، اما با توجه به کمبود  
منابع آبی، بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقد ند : استفاد ه از روش 
مالچ و ریگ پاشی د وای همیشگی این د رد  نیست، بلکه مد یریت صحیح 
آب، استفاد ه از الگوهای صحیح کاشت، د اشت و برد اشت و مد یریت صحیح 

خاک جوابگو خواهد  بود .
مد یر کل منابع طبیعی و آبخیزد اری استان اصفهان تاکید  د ارد  که د ر این 

استان 1۶ کانون بحران ریزگرد  وجود  د ارد  که وسعت آن یک میلیون و 
90 هزار هکتار است ولی فرضیه خارجی بود ن منشا ریزگرد های د اخلی 
د رست نیست چرا که منشا تمام گرد  و خاک های اخیر د اخلی بود ه است.

این گفته »محمد حسین شاملی« د ر حالی مطرح می شود  که ریزگرد ها 
یکی از مهم ترین و بحرانی ترین چالش های امنیتی- اجتماعی و سالمت و 

بهد اشت استان است و نباید  به ساد گی از  کنار آن گذشت.
یک میلیون و ۹۰ هزار هکتار کانون بحران د ر استان اصفهان

رییس اد اره امور بیابان اد اره کل منابع طبیعی و آبخیزد اری استان اصفهان 
د ر پاسخ به این پرســش خبرنگار قد س آنالین مبنی بر اینکه وضعیت 

آمار ریزگرد های استان چگونه است، پاســخ می د هد : مسئولیت اعالم 
آمار ریزگرد ها ســازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان هواشناسی 
است.»حســینعلی نریمانی« می افزاید : با توجه به اینکه اقلیم کشور د ر 
حال خشک شد ن است و طوفان های گرد  و غبار افزایش پید ا می کند ، 
گرد  وغباری که د ستگاه پایش هواشناسی و محیط زیست اند ازه گیری 
می کند ، بر اساس آمارهای اعالم شــد ه رو به افزایش است که این روند  
طبیعی است. وی تصریح می کند : همیشه وضعیت طوفان های گرد  و غبار 
یکسان نیست، گاهی تشد ید  می یابد  و گاه آرام می شود .رییس اد اره امور 
بیابان اد اره کل منابع طبیعی و آبخیزد اری استان اصفهان با بیان اینکه 
د ر این استان ســه میلیون و 200 هزار هکتار اراضی بیابانی وجود  د ارد  
که از این میزان یک میلیون و 90 هزار هکتار کانون بحران است، اظهار 
می کند : این مساحت د ر 1۶ بخش و ۸ شهرستان پراکند ه شد ه است. وی 
به تعریف کانون بحران می پرد ازند  و می گوید : د ر مناطقی که گرد و غبار 
باعث تخریب منابع زیست محیطی و اقتصاد ی شود ، از آن به عنوان کانون 
بحران یاد  می کنیم، با این تعریف باید  گفت که بحرانی ترین کانون های 
بحرانی اصفهان د ر د شت سگزی، منطقه برخوار و محور نایین به انارک 
است.نریمانی اد امه می د هد : د ر طول ۵0 سال گذشته اقد امات انجام شد ه 
باعث تثبیت کانون های بحران د ر شهرستان های ارد ستان، خور و بیابانک 

شد ه و شناسایی کانون ها د ر این مناطق بر اساس نقشه انجام شد ه است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور خبرداد:

استان اصفهان در محاصره ۱۶ کانون بحران ریزگرد!

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص آمار سه ماهه مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی استان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی 1۵4 نفر در تصادفات 
استان اصفهان جان باخته اند که در مقایسه با کشته  شدگان تصادفات سه ماهه نخست سال جاری با کاهش ۶/2 درصدی روبه رو بوده ایم.

»علی سلیمانی پور« با بیان اینکه در تصادفات امســال 3۶ زن و 11۸مرد جان باخته اند، افزود: از این تعداد ۸۵ نفر در جاده های برون  شهری ، ۵۸ نفردر مسیرهای 
درون  شهری،  دو نفر در جاده  ای روستایی و  9 نفر در سایر مسیرها گزارش شده است.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص مصدومان ناشی از حوادث 
ترافیکی استان اصفهان در سه ماهه امسال گفت: در این بازه زمانی چهار هزار و ۸۷0 نفر در تصادفات مجروح شده اند که از این تعداد یک هزار و ۵23 نفر زن و سه 

هزار و ۵23 نفر مرد بوده اند.وی تصریح کرد: آمار مجروحان تصادفات در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.3 درصد رشد داشته است.

خبر

گزارش

سمیه مصور

 آمار باالی تعداد متقاضیان شــرکت کننده 
در گــروه »علــوم تجربــی« در کنکور 
امســال نســبت بــه شــرکت کنندگان 
گروه های ریاضی، انســانی، هنــر و زبان 
 نشــان داد  تــب عالقه مندی بــه انتخاب

 رشته های پزشکی برای تحصیل در دانشگاه 
که دردهه 6۰ شمسی در میان دانش آموزان 
ایرانی و خانواده های آنهــا اوج گرفته بود، 
هنوز فروکش نکرده است و با وجود افزایش 
ظرفیت رشته ها و ایجاد دانشگاه های مختلف 
هنوز سایه غول کنکور بر سر شرکت کنندگان 

تجربی سایه انداخته است.   
در حالی بنا بر اعالم ســازمان ســنجش درکنکور 
امسال، تعداد ۶42 هزار و22۸ دانش آموز متقاضی 
شــرکت در گروه تجربی بود که بــه گفته یکی از 
مســئوالن آموزش و پرورش تنهــا 3 درصد از این 
دانش آموزان مــی توانند در رشــته دلخواه خود 

شرکت کنند.
تمایل به انتخاب رشــته های پزشــکی با پیروزی 
انقالب اســالمی و وقوع جنــگ تحمیلی و کمبود 
نیروهای پزشــکی در کشــور در میان خانواده ها 
و دانــش آموزان، بــا توجــه به موقعیــت خوب 
اجتماعــی که ایــن گونه رشــته ها بــرای افراد 
 ایجاد مــی کــرد، افزایــش پیــدا کــرد. در آن

 ســال ها بســیاری از دانش آموزان بــرای اینکه 

بتوانند در دانشــگاه رشته های پزشــکی بخوانند، 
روی به گروه علوم تجربی در دبیرستان ها آوردند؛ 
از این رو در رقابــت های ورودی دانشــگاه ها که 
 هرساله در کشــور برگزار می شــد، همیشه تعداد
شرکت کنندگان این گروه بیشتر بود و  این افزایش 
تعداد متقاضی در سال های دیگر نیز ادامه یافت به 
طوری که در ســال های اخیر به یک مشکل جدی 

برای آموزش کشور تبدیل شده است.
به گفته دبیر شــورای عالی نظام پزشــکی کشور، 
فقر فرهنگــی موجود در جامعه ســبب می شــود 
بسیاری از دانش آموزان  به دلیل پرستیژ اجتماعی و 
درآمد بیشتر پزشکان به این رشته ها روی آورند که 

این عالقه مندی کاذب، سبب بروز مشکالت بسیاری 
برای جامعه می شود؛ چراکه بسیاری از نخبه های 
کشور به جای اینکه به سمت رشته های مهندسی 
فرهنگ رفته و جامعه را رشــد دهند، به سمت این 

رشته ها کشیده شده اند.
همچنین »محســن مصلحی« معتقد اســت که 
مشــکل حجم زیاِد شــرکت کننــده در این گروه 
خاص به همین جا هم ختم نمی شــود؛ مشکالت 
توزیع نامناســب این تعداد در کشور هم اضافه می 
شود مانند اینکه ســالیانه 2000 دندان پزشک در 
دانشکده های کشور تربیت می شــوند، ولی با این 
وجود  هنوز هم در مناطقی از کشــور کمبود نیرو 

داریم در حالی که برخی از ایــن نیرو ها در مناطق 
دیگری که از این رشته اشباع شده، بیکار هستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی نیز در این باره می گوید: تورم متقاضی در 
رشــته های پزشــکی به خاطر مباحث فرهنگی و 
همچنین به دلیل برنامه ریزی های اشتباهی است 
که در گذشته انجام شده ولی هنوز ادامه یافته است.

به گفته وی استقبال از رشته های پزشکی در حالی 
صورت می گیرد که جامعه به مشــاغل مختلف به 
خصوص مشــاغل مرتبط با رشته های علوم انسانی 

نیاز دارد و حتی در رشته هایی کمبود داریم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســالمی معتقد اســت: کمبود نیروی انسانی در 
رشــته هایی مانند معلمــی و دپــوی متقاضیان 
 گروه علــوم تجربی به خاطر ضعــف نظام آموزش

 است.
»محمد قمی« با تاکید بر این نکته که بازنگری در 
برنامه های آموزشی کشــور به طور جدی احساس 
می شــود، می گوید: در سال های اخیر تالش شده 
اســت مشــکالت طرح هدایت تحصیلی حل شود 
تا هدایت دانــش آموزان به رشــته های تحصیلی 
علوم انسانی یا مهندسی و علوم پایه صورت بگیرد؛ 
چراکه با به کارگیری این طرح در آموزش و پرورش، 
خانواده ها و دانش آموزان به سوی رشته های مفید 
 برای جامعه هدایت می شــوند و دیگــر نه تنها در

 رشته های معلمی بلکه دیگر رشته های مورد نیاز 
جامعه نیز کمبود نداریم.

وقتی»فقرفرهنگی«دردسرسازمیشود!

با تالش جهاد گران بنیاد  مسکن استان اصفهان، 9هزار و 4۶2واحد  
مسکونی  شهر سرپل ذهاب کرمانشاه تعمیر و تحویل زلزله زد گان 
شد . معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد  مسکن انقالب اسالمی 
اســتان اصفهان،این اســتان را ستاد  معین بازســازی واحد های 
مسکونی زلزله زد ه این شهر د انست و گفت: حد ود  230نفر نیروی 
فنی و مهند سی و اد اری، کارشــناس مسکن ساز و تد ارکات بنیاد  

مسکن استان اصفهان با 2۶0د ستگاه ماشین آالت د ر این منطقه از 
23آبان تاکنون برای بازسازی و ساخت 1۶هزار و 4۵واحد  مسکونی 

زلزله زد ه د ر سرپل ذهاب مستقر شد ند .
»محســن قوی بیان« تعد اد  واحد های مســکونی تعهد  تعمیر، 
مقاوم سازی و ساخت بنیاد  مسکن این استان را بیش از 1۶هزار واحد  
بیان کرد  و  افزود : این واحد ها شامل 12هزار و ۷۵4واحد  مسکونی 

تعمیری، ۷20واحد  مقاوم ســازی و د وهزارو ۵۷1واحد  مسکونی 
تعهد  ساخت است.

وی میزان تسهیالت بانکی، بالعوض و معیشتی هر واحد  مسکونی 
تعمیری را حد ود  200میلیون ریال اعالم کرد  و گفت: تاکنون 9هزار 
و 4۶2واحد  مسکونی د ر این شهر بازسازی و هزار واحد  هم ساخته 

وتحویل زلزله زد گان شد گان است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان اعالم کرد:
آبادانی »سرپل ذهاب« باحضور جهادگران بنیاد مسکن

چالش  نظام آموزشی با دپوی متاقضیان گروه »علوم تجربی« و کمبود نیروی انسانی در رشته های معلمی ؛

با حضور استاندار اصفهان؛
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اصفهان معرفی شد

»اصغر هدایت« به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان معرفی شد.
دیروز آیین تکریم و معارفه دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد اســتان اصفهان در سالن اجتماعات 
استانداری اصفهان برگزار شد.در این مراسم که با حضور استاندار و جمعی از مدیران کل استان اصفهان 
برگزار شد، اصغر هدایت به عنوان دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان اصفهان معرفی و از زحمات 

»مصطفی هادی زاده« دبیر سابق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تقدیر به عمل آمد.
مصطفی هادی زاده که به مدت چهار ســال به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان فعالیت میکرد، به عنوان »مدیرکل بازرسی ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری« منصوب 

شد

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان  اعالم کرد:
توانمندسازی بیش از دو هزار معتاد بهبود یافته

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: این نهاد به عنوان یکي از اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه 
با مواد مخدر، آموزش هاي مهارتي ویژه توانمندسازي بهبودیافتگان و خانواده آنها را در اولویت برنامه هاي خود 
قرارداده تا با اعطاي تسهیالت به این افراد، اشتغالزایی کند. »ابوطالب جاللي« با بیان اینکه پارسال 2۵ هزار نفر 
معتاد بهبود یافته توانمند شدند، گفت: در سه ماهه امسال نیز دو هزار و 11۷ نفر که از طرف سازمان بهزیستي، 
زندان ها و دانشگاه علوم پزشکي معرفي شده بودند، توانمندسازی شدند. اوافزود: مشاوره آموزشی و شغلي بر 
اساس توانایي تحصیلي و آشــنایي با بازار کار، معرفي حرفه هاي کوتاه مدت، اشتغال و کارآفریني با کمترین 
هزینه و تجهیزات، همخواني حرفه ها با شرایط تحصیلي برای افزایش توان مهارت آموزي، برگزاري دوره هاي 

آموزشي پیشگیري از اعتیاد ویژه کارکنان، از برنامه هایی است که برای معتادان بهبود یافته اجرا شده است.

 افزایش ۱۳ درصدی 
 مجروحان تصادفات 

در اصفهان

مدیر کل پزشکی قانونی استان 
خبر داد:

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2453 | July  02,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2453 | دوشنبه 11 تیر 1397 | 18 شوال 1439

در حــال دعوا، وقتــی صدای تان 
را آنقــدر باال بــرده اید کــه تمام 
کلمات تان توسط همسایه ها شنیده 
می شود، کودک شما وحشت زده و 
گیج وسط اتاق ایستاده و  نمی داند 

به کدام یک از شــما  پناه بیاورد و شــما لبخند زورکی 
تحویلش می دهید و می گویید:»عزیزم ما دعوا نمی کنیم، داریم بلند با 

هم حرف می زنیم. تو برو تو اتاقت و بخواب«.
گوله گوله دارید اشک می ریزید و با حالت غمناکی واقعه ای رو تلفنی برای دوست تان تشریح می کنید، 
کودک طرف تان می آید و با ناراحتی به دامن تان پناه می آورد  و در حالی که می خواهد با انگشتانش 
اشک های تان را پاک بکند، می پرسد:» مامان گریه می کنی؟« اما شما در حالی که زورکی لبخند می 
 زنید، اشک هایتان را تند تند پاک می کنید و می گویید: »نه عزیزم گریه نمی کنم، چیزی نیست. برو 

بازی کن«  و بچه گیج تر از قبل، با دنیایی ابهام، سوال و سردرگمی برجا می ماند که...
بابا دارد دعوا می کند و داد میزند اما می خندد و می گوید دعوا نمی کنیم...

مامان دارد گریه می کند ولی لبخند میزند و می گوید گریه نمی کنم....
و این مقدمات دروغگویی است... شروع تعارض، ابتدای سردرگمی احساسی؛ مخمصه ای که کودک در 
آن می افتد و تا بزرگسالی و پس از آن همچنان برجا می ماند که چگونه احساسات خود را بیان کرده، 

آنها را مدیریت  و با احساسات دیگران رفتار کند؟

همه چیز درباره دندان عقل
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم :
عرق بهار نارنج : نصف فنجان، آلوئه ورا :یک فنجان، انگور : نصف 

فنجان، آب انگور : نصف فنجان، یخ : به میزان الزم
طرز تهیه: 

برای تهیه شربت انگور ابتدا آب انگور و انگور سرخ و یخ را به مدت 40 ثانیه در مخلوط کن 
ریخته و میکس کنید )می توان از آب انگور سبز نیز استفاده کرد( و نصف لیوان  عرق بهار نارنج 

و  همین طور نصف لیوان آب آلوئه ورا به آن بیفزایید. در تهیه شربت 
انگور می توانید به جای عرق بهار نارنج از عرق شــاه تره یا 

عرق نعناع استفاده کنید که اینها کامال به 
ذائقه شما بستگی دارد. 15 ثانیه دیگر 
مخلوط کن را روشن کنید تا طعم ها 

خوب با یکدیگر مخلوط شوند.
این شربت را برای مدتی 

مــی توانید با شــرایط 
نگهداری در یخچال نگه 

دارید و استفاده کنید.

شربت انگور

هل 
از خواص »هل« می توان به حفاظت از سیستم گوارشی، کنترل کلسترول، کنترل سرطان، رهایی از مشکالت قلبی عروقی و بهبود جریان خون در بدن اشاره کرد. 
هل، برای درمان بیماری های دندانی و عفونت مجاری ادراری از جمله سیستیتیس )التهاب مجاری ادراری(، نفریت)التهاب کلیه( و سوزاک )بیماری مقاربتی( 
مفید است. هل، ترکیبات تقویت غرایز جنسی دارد و برای درمان ناتوانی،اختالل نعوظ و انزال زودرس استفاده می شود. همچنین منبع غنی ویتامین و مواد مغذی 
از جمله نیاسین،پیریدوکسین، ریبوفالوین، تیامین، ویتامین A، ویتامین C ،سدیم، پتاسیم، کلسیم، مس، آهن، منگنز، منیزیم، فسفر و روی است.مطالعات انجام 

شده موسسه ملی سرطان نشان می دهد که مصرف روزانه هل تا حدود 4۸ درصد تاثیر مثبتی در مقابله با سرطان روده بزرگ دارد.

شی
ر با

طا
ع

عینک 
آفتابی 
مناسب 

تابستان چه 
ویژگی هایی باید 

داشته باشد

یادداشت های یک مشاور

تک فرزندی، واژه ای آشنا برای اغلب خانواده های ایرانی است. با وجود هشدارهای 
جدی چند سال اخیر در مورد پیری جمعیت و کند شدن نرخ رشد جمعیت هنوز 
بیشتر خانواده ها ترجیح می دهند یک فرزند داشته باشند و این مسئله زمانی نگران 
کننده می شــود که این فرزندان اغلب در خانواده هایی با والدین دارای سن باال 
متولد می شوند. اغلب خانواده ها به صورت ارادی تک فرزندی را انتخاب می کنند و 
حال یک سوال اساسی است در میان موافقان و مخالفان تک فرزندی مطرح می شود 

که  اصوال تک فرزندی چطور می تواند به بچه ها و خانواده ها آسیب وارد کند؟
آیا تک فرزندی نتایج بدی دارد؟

بیشتر زوج هایی که ازدواج کرده اند یا تصمیم به ازدواج دارند، برای داشتن فرزند 
برنامه ریزی می کنند. چندین سال قبل، داشتن خانواده ای بزرگ رایج بود و این یک 
فایده محسوب می شد؛ اما با گذشت زمان و با باال رفتن هزینه های زندگی، داشتن 
خانواده  پرجمعیت دیگر عملی نبود؛ در واقع اکنون بیشتر خانواده ها تنها به داشتن 
یک فرزند قانع اند و بعضی از آنها حتی فرزندی نمی خواهند. از دید اغلب پدربزرگ و 
مادربزرگ ها که در خانواده ای پر جمعیت زندگی کرده اند، تک فرزندی و نداشتن 
خواهر یا برادر یک نقص بزرگ و محرومیت برای فرزندان است در حالی که خانواده 
های امروزی جور دیگری فکر می کنند. به نظر اغلب این خانواده ها، بچه هایی که 
در خانواده تنها هستند از توجه کافی و زیاد پدر و مادر برخوردار هستند و از لحاظ 
مالی امکانات خوبی را در اختیار دارند. برخی از روان شناســان معتقدند فرزند در 
صورت تک بودن می تواند تمام توجه و محبت پدر و مادر را داشته باشد و مجبور 
نیست برای جلب توجه   به رقابت با خواهر و برادرش بپردازد. کودک هرگز با خواهر 
و برادران  مقایسه نمی شود. تنهایی باعث می شــود او مستقل تر از دیگر بچه ها بار 
بیاید و از همه مهم تر تمام امکانات مالی و عاطفی خانــواده را در اختیار دارد. این 
میزان توجه و امکانات باعث می شود فرزند احساس کند شخص مهمی است و این 
موضوع انقدر او را خوشحال می کند که همیشه می گوید من دوست دارم تک فرزند 
باشم تا اینکه محبت مادر و پدرم را با دیگری تقسیم کنم؛ اما تک فرزندی مسلما 
معایبی نیز دارد، اضطراب جدایی یکی از اصلی ترین ویژگی های تک فرزندان است؛ 
کودکی که در خانه مدام مورد توجه والدین باشد وقتی یک قدم از آنها جدا می شود 
مضطرب می شود و احساس تنهایی می کند. تک فرزند ها زود تر از همساالن خود 
بزرگ و بالغ می شوند. آنها دنیای کودکی شان پر از آدم بزرگ هاست. حرفایی که 
در خانه می شنوند بوی کودکی و بازی نمی دهد. فضای خانه شبیه بچگی نیست و 
هرچه بخواهند سریع دم دست شان است. مادر و پدر هر دو خسته و درگیر زندگی 
اجتماعی هستند، کسی حوصله بازی کردن با بچه را ندارد و این بچه ها به نوعی از 

مهارت های تقابل با همساالن خود محروم هستند. 
با بچه های تک فرزند چطور باید رفتار کرد؟

والدینی که تنها یــک فرزند دارند باید مراقب باشــند تا تعامــالت اجتماعی در 
کودک شان کمرنگ نشود این مسئله که کودک به دلیل نداشتن ارتباط نزدیک با 
یک کودک دیگر در خانه ممکن است جامعه گریز شود نباید منجر شود که پدر و 
مادر تمام اوقات کودک را پر کنند. فرســتادن این بچه ها به مهد کودک می تواند 
راه حل خوبی باشــد، آنها در مهد یاد می گیرند که چطور مستقل باشند و با گروه 

همســاالن خود ارتباط برقرار کنند. نکته مهــم دیگر اینکه 
فرزندان نباید بیش از حد به والدین وابسته باشند، پدر و 

مادر باید همیشه والدین فرزندشان بمانند نه همدم 
او. مســئله مهم دیگر اینکه خانواده ها نباید در 

اجرای خواسته های فرزندان شان افراط کنند 
کودک باید تا حدودی با محرومیت آشــنا 
باشــد تا در آینده در برخورد با هر ناکامی 

کوچکی سرخورده نشود.
صحبت کردن درباره معایــب و مزایای 
تک فرزندی به این معنی نیست که تک 
فرزندها افراد موفقی نخواهند بود یا همه 
آنها لوس و ناز پرورده خواهند شــد. تک 
فرزندهای زیادی هســتند که نسبت به 

بچه های چند فرزندی خالق تر و اجتماعی 
تر هــم از آب در آمده اند؛ اما مســئله ای که 

وجود دارد این اســت که هر خانواده ای در برابر 
انتخاب های خود رفتار مناسب با آن انتخاب را در 

پیش بگیرد. شاید بچه های تک فرزند تحصیالت، امکانات 
بهتر و بیشتری داشته باشند؛ اما نمی توانند از آسیب های ناشی 

از این انتخاب و یا اجبار خانواده به دور باشند. شاید تنهایی بزرگ ترین و پر 
رنگ ترین هدیه ای است که والدین به کودکان تک فرزندشان می دهند؛ هدیه ای 

که در ازای آن پول، محبت و امکانات زیادتر به فرزند داده می شود.

 چالش ها و مزایای تک فرزندی
 برای خانواده ها؛

»تک فرزندی« 
خدمت یا خیانت؟

پریسا سعادت

همه چیز درباره دندان عقل  
دندان عقل در اکثر افراد منجر به بروز مشــکالتی می شــود که در نهایت فرد مجبور به 
کشیدن دندان عقل اســت. در این مطلب به نکات مهمی در مورد دندان عقل و کشیدن 

آن اشاره می شود.
نام دندان عقل از چه گرفته شده است؟  

دندان عقل ربطی به هوش شــما ندارد. دلیل نام گذاری آن تحت عنوان دندان عقل این 
است که در سن باال، بین 17 تا 21 سالگی رشد می کند. دندان عقل در انتهای دهان قرار 
دارد، دو دندان در باال و دو دندان در پایین رشد می کند که مجموعه 32 تایی از دندان های 
شما را کامل می کند. دندان های عقل در واقع دندان های آسیاب هستند، دندان هایی که 
غذا را خرد می کنند؛ اما همه دندان های عقل در برخی مردم رشد نمی کند. نظریه ای در 
این مورد وجود دارد که علت سبز نشدن دندان عقل در برخی بزرگساالن تغییر ساختار 

فک بر اثر تغییر در رژیم غذایی است که طی سال ها به وجود آمده است.
چرا دندان عقل را می کشیم؟

متخصصان دندانپزشکی در آمریکا تاکید دارند که دندان عقل را نباید بی دلیل کشید مگر 
اینکه موجب بروز مشکل و ناراحتی شود. معموال با دندان عقل بیش از هر دندان دیگری 
دچار مشکل می شوید. ساالنه 10 میلیون دندان عقل کشیده می شود که مهم ترین علت 
آن کمبود جا برای این دندان اســت. دندان عقل برای خروج از لثه جای کافی ندارد. اگر 
دندان عقل با نشانه های بیماری یا سایر مشکالت همراه باشــد، باید کشیده شود. علل 
کشیدن دندان عقل عبارتند از:عفونت یا پوســیدگی، بروز ضایعات )بافت غیر طبیعی(، 

آسیب به دندان های اطراف، نبود فضای کافی برای مسواک زدن و استفاده از نخ دندان.
چگونه اطراف دندان عقل را تمیز کنیم

تمیز کردن اطراف دندان های آسیاب ســوم، امکان پذیر است؛ اما نسبت به آن چه مردم 
معموال روزانه انجام می دهند، نیاز به اقدامات بهداشــتی بیشتری دارد. مسواک زدن در 
راستای خط لثه جهت پاک نگه داشــتن بافت های لثه و همچنین پاک کردن باقی مانده 
غذاهایی که در کنار لثه جمع شده اند، اهمیت باالیی دارد. نخ کشیدن زیر خط لثه در هر دو 
طرف دهان هم مانع جمع شدن باقی مانده غذا  می شود. متاسفانه در صورت وجود کیست 
یا زمانی که تنها نیمی از دندان از لثه بیرون آمده باشد، این روش ها با محدودیت هایی روبه 
رو می شوند. استفاده از دهان شویه های آنتی میکروبی می تواند به از بین بردن باکتری های 
موجود در قسمت هایی که نخ دندان به آن دسترســی ندارد، کمک کند. مطالعات نشان 
می دهد که اســتفاده از دهان شــویه هایی که دارای اسانس هســتند در کاهش میزان 
باکتری های تخریب گر در دهان مفید هستند. شــوینده های اسانس دار همچنین باعث 
کاهش باکتری های  متعفن می شوند؛ این باکتری ها در بخش هایی از دهان همچون اطراف 
دندان عقل که تمیز کردن آنها مشکل است، رشد می کنند. استفاده از دستگاه های تمیز 
کننده دندان همچون نخ دندان باتری دار برای پاک کردن قسمت هایی که با مسواک و نخ 

دندان تمیز نمی شوند هم می تواند موثر باشد.
کشیدن ساده دندان عقل

اینکه دندانپزشک چطور دندان عقل را می کشــد، بستگی به میزان دندان دارد که از لثه 
خارج شده باشد. اگر دندان به طور کامل خارج شده باشد، دندانپزشک به سادگی دندان 
را می کشد. ابتدا لثه بی حس شده، سپس با استفاده از یک سوزن از بی حس کننده قوی 
تری استفاده می کند. دندان را با استفاده از ابزاری به نام باالبرنده شل کرده و سپس دندان 
را بیرون می کشد. بعد از آن محل کشیدن دندان را تمیز می کند و برای توقف خونریزی 
گاز اســتریل روی آن قرار می دهد. اگر دندان عقل هنوز زیر خط لثه است، احتماال الزم 
است آن را بکشید. برخی دندانپزشک ها ترجیح می دهند از طریق جراحی دهانی این نوع 
دندان عقل را بکشند. در زمان جراحی داروی خواب آور به فرد داده می شود تا احساس 
خواب آلودگی و درد کمتری داشته باشد؛ بنابراین فرد چیز زیادی نیز به خاطر نمی آورد.

عینک های 
گران قیمت کــه گاه قیمت آنها 

به دلیــل وجود نــام تجاری خاص باالســت، از 
اســتاندارد های الزم برخوردار نیســتند و نمی توانند از 

چشم ها نهایت مراقبت و محافظت را به عمل آورند.عینک های 
آفتابی نامناسب فرد را مستعد ابتال به آب مروارید می کند، بهتر است 
عینک های آفتابی را به هیچ عنوان از دستفروشان تهیه نکنید. ذاکر 
محمدی، متخصص چشم پزشکی  در ارتباط با عینک ها ی آفتابی 

مناسب در فصل تابستان، اظهار داشــت: عینک ها باید مانع 
از تاثیر اشعه ماوراء بنفش به چشــم شوند و به طور 

کامل این اشعه را در شیشه عینک جذب 
کنند. عینک 

بــی  فتا آ
باید اســتاندارد UV400 داشته 

باشد و زیر ابروها تا نزدیک گونه ها را پوشش دهد؛ 
همچنین باید توجه داشــت که عینک های غیراستاندارد 

عوارضی همچون سوزش، خارش چشم و سردرد را می تواند به 
همراه داشته باشــد.محمدی با بیان اینکه معموال عینک های ارزان 
قیمت استاندارد نیستند؛ اما عکس آن صادق نیست خاطرنشان کرد: 
در بســیاری موارد، عینک های گران قیمت، که گاه قیمت آنها به 

دلیل وجود نام تجاری خاص باالست، از استاندارد های الزم 
برخوردار نیســتند و نمی توانند از چشــم ها نهایت 

مراقبت و محافظت را به عمل آورند.

   با فواید  ویتامین E  آشنا شوید

میترا زراتی، کارشناس ارشــد تغذیه گفت: ویتامین E ، قوی ترین آنتی اکسیدان است و خاصیت ضد 
سرطانی دارد؛ همچنین سلول های بدن را از مواد ســرطان زا محفوظ می کند.زراتی افزود: افرادی که 
مقدار کافی ویتامین E دریافت نمی کنند، مقدار کلســترول بدشــان در خون باال می رود و در معرض 
فشار خون باال و مشکالت قلبی عروقی قرار می گیرند. زراتی تشریح کرد: ویتامین  E ضد پیری شناخته 
می شود که کمبود آن باعث ایجاد لکه های پوســتی و کدر شدن پوست و همچنین باعث چروک شدن 
پوست می شود. وی اظهار داشت: منابع اصلی ویتامین E شامل گردو، جوانه گندم و نان های سبوس دار، 
زیتون و روغن سویا هستند. زراتی توصیه کرد: ویتامین E و مکمل های آن به مخصوص در روزهایی که 

هوا آلوده است و همچنین در افراد سیگاری حتما باید در برنامه رژیم غذایی  قرار گیرد.
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واکنش رونالدو به 
خداحافظی از بازی های ملی

بعد از شکست تیم پرتغال مقابل تیم اروگونه 
و وداع زودهنــگام این 
تیم بــا جام جهانی  
پیش بینی می شد 
کریستیانو رونالدو 
با توجه به ســن 
و ســالی کــه دارد 
از بازی هــای ملــی 
خداحافظی کند؛ اما ســخنان 
این بازیکن سرشــناس چنین چیزی را ثابت 

نمی کند.
کاپیتان تیم   ملی فوتبال پرتغال در پاســخ به 
پرسشی درباره آینده فوتبالی اش در تیم ملی 
این کشــور گفت: درحال حاضر زمان مناسبی 
برای صحبت کردن دربــاره آینده بازیکنان و 

سرمربی تیم نیست. 
بر این باور هستم که تیم کنونی پرتغال با توجه 
به ترکیب بازیکنان جوان و با تجربه ای که دارد 
و با توجه به اتحاد و همبســتگی، جزو بهترین 

تیم های فوتبال جهان خواهد شد.

بازیکنان کره جنوبی به ارتش 
تبعید می شوند؟

تیم فوتبال کره جنوبی در جــام جهانی با دو 
باخــت برابر ســوئد و 
همچنین  مکزیک، 
برد برابــر آلمان 
از رقابــت هــای 
جام جهانی حذف 
شــد و به دور دوم 
صعود نکرد.حکومت 
کره جنوبی خدمت ســربازی 
را بــرای افتخارآفرینان ورزشــی و علمی لغو 
می کند و بازیکنان حاضر در جام جهانی ٢٠٠٢، 
مــدال آوران المپیک یا تیــم افتخارآفرین در 

مسابقات بیسبال با این قانون معاف شده اند.
طبق قانون سال ١٩٤٩، جوانان ١٨ تا ٣٥ساله 
باید دو سال خدمت ســربازی انجام بدهند و 
اکنون بعضی ســتاره های موســیقی و حتی 

فوتبال در حال گذراندن آن هستند.
علی رغم برد کره ای ها برابر آلمان،  به نظر نمی 
رســد که این قانون به تیم ملی کنونی برسد و 
بازیکنان باید به زودی برای سربازی به ارتش 

خود را معرفی کنند.

 خداحافظی »لوکاس بیلیا«
 از تیم ملی آرژانتین

لوکاس بیلیا هافبک ٣٢ ســاله باشگاه میالن 
و تیم ملــی آرژانتین، 
بعــد از شکســت 
نتیــن  آرژا  ٣ -٤
مقابل فرانســه از 
ملی  بازی هــای 
کناره گیــری کرد.

بــه نقــل از فاکس 
اســپورتس، بیلیا در ایــن زمینه 
گفت: ما تا زمانی که ٢-١ پیش بودیم، بهترین 

نمایش خود را ارائه دادیم. 
این فوتبال است! ما با اندوهی بزرگ رقابت ها 
را ترک می کنیم؛ زیــرا این برای برخی از ما به 
معنای پایان راه است. امیدوارم کسانی که باقی 
می مانند با فشــار کمتری کار را دنبال کنند 
و آرژانتین را به آنچه الیقش اســت، برسانند. 
وقت آن اســت که کناره بگیرم؛ نسل جدید، 
بازیکنانی مستعد و غنی دارد که باید به سرعت 

جایگزین شوند.

بازیکن مراکش به دست 
داشتن در قتل متهم شد!

تیم   ملی فوتبال مراکش یکی از هم تیمی های 
ایران در جــام جهانی 
٢٠١٨ روسیه بود. 

جدال تیــم   ملی 
فوتبــال مراکش 
با ایــران در جام 
جهانی روســیه با 
پیــروزی یک بر صفر 

تیم   ملی فوتبال ایران همراه شد.
 »امیــن حارث« یکــی از بازیکنانــی بود که 
عملکرد بسیار خوبی در این دیدار داشت و به 
عنوان بهترین بازیکن هم انتخاب شد.  پلیس 
مراکش، حارث را به دست داشتن در قتل یک 
فرد ٣٠ ســاله متهم کرد. وقتی یک اتومبیل، 
جوانی را زیر گرفت، حارث که در صحنه حضور 
داشت، بالفاصله به همراه برادرش آنجا را ترک 
کرد، اما توسط افرادی که آنجا بودند دستگیر 
شدند. او دست داشــتن در قتل را رد کرد اما 
 قرار است تحقیقات پلیس در این زمینه انجام

شود.

به نتایج خوب تیم ملی در »جام ملت های آسیا« 
خوشبین هستم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مدیر برنامه های »کریم انصاری فرد« به دنبال پیشنهاد خارجی 
برای این مهاجم است؛ اما باشــگاه المپیاکوس رقم باالیی برای 
فروش انصاری فــرد و صدور رضایت نامه اش تعیین کرده  اســت. 
به همین خاطر باشگاه »آگزبورگ« که تمایل جدی خود را برای 
خرید انصاری فرد ابراز کرده بود از این اقدام منصرف شــد؛ زیرا 

توانایی برآورده کردن خواسته مالی »المپیاکوس« را نداشت.

انصراف باشگاه  یونانی از جذب انصاری فرد

تیم سپاهان در ادامه خریدهایش در بازار نقل و انتقاالت بازیکنی از 11
تیم »خونه به خونه« بابل را به خدمت گرفت. »سیدمحمد کریمی« 
بازیکن فصل گذشته خونه به خونه بابل با نظر مثبت»امیرقلعه نویی« 
و کادر فنی تیم فوتبال ســپاهان با عقد قراردادی سه ساله به جمع 
طالیی پوشان ســپاهان پیوست.کریمی ٢١ ســاله است و به عنوان 

سهمیه زیر ٢٣ سال به سپاهان پیوسته است. 

هافبک جوان خونه به خونه سپاهانی شد

32

عقیلی درباره آزمون و گوچی؛ 
پشیمان می شوند

یکــی از بهتریــن کســانی کــه مــی تواند 
دربــاره خداحافظــی »ســردار آزمــون« و 
»رضاقوچان نژاد« صحبت کند »هادی عقیلی« 

است. 
بازیکنی که به خاطر قهــر از اردوی تیم ملی، 
دیگر رنگ پیراهن تیم ملــی را ندید. بازیکن 
سابق ســپاهان که با خبرگزاری مهر صحبت 
کرد درباره این موضــوع گفت: »امیدوارم این 
بازیکنان هم از تصمیم خودشان برگردند چون 
پشیمان می شــوند.اگر بازیکنی این توانایی را 
دارد که بازی کند و به میدان برود، باید همین 
کار را بکند. به دست آوردن یکسری جایگاه ها 

راحت نیست که راحت از دست برود. 
البته کســی نمی تواند خــودش را جای این 
بازیکنان بگذارد. اول از همه نباید آنها را قضاوت 
کنیم و سپس بی احترامی نداشته باشیم. بهتر 
اســت این وضعیت را به فدراسیون و سرمربی 
 تیم ملی بسپاریم تا در آرامش به آن رسیدگی 

کنند.«

 خداداد عزیزی 
سرمربی  تیم سپیدرود می شود

تکلیف نیمکت سپیدرود هنوز مشخص نشده 
است. روز شــنبه بود که خبر رسید رشتی ها 
با »مارکار آقاجانیان« به توافق رســیده اند و 
دســتیار »کی روش« روی نیمکــت این تیم 
می نشیند؛ هر چند ســاعاتی بعد از انتشار این 
خبر، حضور مارکار در رشــت تکذیب شــد تا 
دوباره شــایعه شــود که احتماال دست نشان 
دوباره هدایت ســپیدرود را بــه عهده خواهد 
گرفت. نکته جالب اینکه در شرایطی که هنوز 
واکنشــی به این شــایعه آخر صورت نگرفته، 
گفته می شــود »خداداد عزیزی« نیز گزینه 
جدی مسئوالن ســپیدرود محسوب می شود 
و هیچ بعید نیســت که خداداد فصل آینده و 
به عنوان سرمربی تیم محبوب رشتی به لیگ 

برتر بازگردد.

فیفا روسیه را جریمه کرد
فدراســیون جهانی فوتبال)فیفــا( به خاطر 
پالکاردهای نژادپرســتانه هواداران روسیه در 
دیدار با اروگوئه فدراسیون فوتبال این کشور را 
به مبلغ ١٠ هزار فرانک سوئیس جریمه نقدی 
کرد. روسیه از گروه اول مسابقات جام جهانی 
به همراه اروگوئه به مرحله یک هشــتم نهایی 
صعود کرد و در این مرحله با اسپانیا رقیب شد.

با استعفای رحیمی؛
 مهدی صفرخانلو 

سرپرست هیئت گلف شد
مدت زمان زیادی از ریاست »فرهاد رحیمی« 
در هیئت گلف استان اصفهان نگذشته بود که 
با به پایان رسیدن دوران چهارساله ریاست 
»حمیدرضا خوروش« در هیئت تنیس استان، 
رحیمی وارد فاز انتخاباتی هیئت تنیس شد تا 
در صورت کسب رضایت اعضای مجمع تنیس، 
سکان  هیئت تنیس استان را در دست گیرد. به 
گفته »علیرضا امینازاده« معاون اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان، رحیمی پس از انتصاب 
در هیئت تنیس استان، از سمت ریاست خود در 
هیئت گلف استعفا کرده است و درحال حاضر 
مهدی صفرخانلو از سوی اداره کل ورزش و 
نان استان به عنوان سرپرست این هیئت  جوا
 معرفی شده است تا شرایط برگزاری انتخابات را 

فراهم آورد.

در حاشیه

منهای فوتبال

پیشخوان

علیرضــا بیرانوند: حاال 
بیرانوندم نه کوروتوآ!

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به رویداد مهم »جام ملت های آسیا« 
که تیم ملی فوتبال ایران در ســال جاری پیــش رو  دارد، گفت: 
نســبت به نتایج تیم ملی فوتبال ایران در این مســابقات بسیار 

امیدوار هستم.
»مسعود سلطانی فر« دالیل برتری تیم ملی فوتبال ایران را مورد 
توجه قرار داد و از بازیکنان آماده، کادر فنی توانمند، فدراسیون 

پرتالش، آرامش و حمایت مــردم به عنوان عوامــل موفقیت و 
برتری فوتبال ایران یاد کرد. او خاطرنشان کرد: بازیکنان خوب و 
آماده زیادی در سطح آسیا داریم و از کادر فنی خوب، توانمند و 
هوشیاری برخورداریم که می توانند نتایج خوبی را رقم بزنند؛ از 

طرفی فدراسیون پرتالش، حامی و پرکاری داریم.
وزیر ورزش و جوانان با بیان ایــن مطلب که هماهنگی و همدلی 

خوبی در عرصــه ورزش وجــود دارد، افزود: اجــازه نمی دهم 
این عرصه دچار تشــنج شــود؛ همه حاشــیه ها را تا حاال جمع 
کرده ایم. تالش ما این است که حتی االمکان وارد این حاشیه ها 
و التهابات نشــویم و همه همدل، همســو و یکدل یک هدف را 
دنبال کنیم و حمایت بی حد و حصر مردم نیز عامل بسیار مهم و 

تعیین کننده ای در این راه است.

وزیر ورزش و جوانان:
به نتایج خوب تیم ملی در »جام ملت های آسیا« خوشبین هستم

  عکس روز

پردرآمدترین مربیان فوتبال ملی در جهان

در فاصله ٤٨ ساعت تا آغاز رسمی رقابت های جام جهانی ٢٠١٨، فیفا به صورت رسمی پاداش تیم ها 
در این جام را اعالم کرد که تیم ملی ایران با حضور در مرحله گروهی تا کنون به صورت علی الحساب 

مبلغی در حدود هشت میلیون دالر پاداش از فیفا دریافت خواهد کرد.
 این پاداش عالوه بر پاداشی بود که فیفا روزانه برای هر ملی پوش حاضر در روسیه در نظر گرفت. ابتدا 
گفته می شــد پاداش روزانه ملی پوشان سه هزار دالر است که بعد مشــخص شد این پاداش از سوی 
فیفا سه برابر شده و به ازای هر روز حضور بازیکنان در روسیه مبلغی در حدود ٨٥٠٠ دالر به باشگاه ها 
پرداخت خواهد شد. بر این اساس هر باشگاه به ازای هر نفر ملی پوشی که در جام جهانی داشت مبلغی 
در حدود ٢١٢ هزار دالر دریافت  خواهد کرد. به این ترتیب عضویت هر بازیکن حاضر در جام جهانی، 
در باشگاه های دو سال اخیر او بررسی می شود و به مدت زمان حضورش در هر باشگاه، این پاداش به 
باشگاه ها تعلق می گیرد. حال نگاهی بیندازیم به لیست ٢٤ نفره تیم ملی و سهمی که باشگاه های آنها 
از این مبلغ قابل توجه می برند. »کارلوس کی روش« در حالی لیست ٢٣ نفره و یک بازیکن رزروی را 
اعالم کرد که اتفاقی تاریخی رخ داد و برای نخستین بار در تاریخ تیم ملی فوتبال ایران تعداد لژیونرها 

بیشتر از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی بود. 
با فرمول فیفا باشگاه های ایرانی که شامل پرسپولیس، استقالل، ذوب آهن، سایپا و پدیده می شوند با 
پاداش ٢١٢ هزار دالری و نصف پاداش طارمی که ١٠6 هزار دالر می شود مجموعا دو میلیون و چهارده 
هزار دالر دریافت خواهند کرد و به خاطر وجود تعداد باالی ملی پوشان لژیونر و سهم کمتر باشگاه های 
ایرانی در تیم ملی پول قابل مالحظه ای از دست فوتبال ایران و باشگاه های آن می رود. پولی که در این 

شرایط بد اقتصادی می توانست کمک حال و عصای دست باشگاه های ایرانی باشد. 

لیست کی روش کار دست باشگاه ها داد:

 3 میلیون دالری که از دست فوتبال ایران رفت!
از میان ســرمربی های ٣٢ تیم راه یافته به جــام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روســیه، ١٠ مربی 
بیشترین درآمد ســاالنه را دارند. »یوآخیم لوو« از آلمان رتبه اول و »کارلوس کی روش« 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رتبه ششم این فهرست را در اختیار دارند.

واکنش استیلی به خط خوردن چند استقاللی از تیم المپیک
مدیر تیم المپیک ایران درخصوص اینکه چند نفر از بازیکنان استقاللی تیم المپیک کشورمان از این تیم 
خط خورده اند، اظهارداشت: امید نورافکن و مهدی قائدی خط خوردند؛ چون نظر سرمربی تیم این بود. چند 
بازیکن هم از نوجوانان خط خوردند. حمید استیلی افزود: اکثر بازیکنانی که از تیم المپیک خط خوردند، در 
پست های هجومی بودند و ما هم در این پست بازیکنان لیگ برتری زیادی داریم. در هر صورت بازیکنانی که 

خط خوردند، با نظر »کرانچار« بوده و من دخالتی در این موضوع ندارم.
مدیر تیم المپیک کشورمان در مورد اینکه برخی ها بحث استقالل و پرسپولیسی بودن بازیکنان را در ماندن 
یا نماندن آنها مطرح کرده اند، تصریح کرد: به هیچ عنوان این بحث وجود ندارد و این یک موضوع ملی است. 
این تیم ملی کشورمان اســت و اصال ارتباطی به تیم ها ندارد؛ من حتی از سهراب بختیاری زاده درخواست 

کردم که به عنوان مربی به تیم کمک کند و این بحث استقالل و پرسپولیس به هیچ وجه مطرح نیست.

گرفتن مطالبات قبلی؛ شرط تمدید قراداد وریا غفوری
وریا قراردادش را تمدید می کند. این وعده ای اســت که از مدت ها قبل، معاون باشگاه استقالل به هواداران 
تیمش داده اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و معلوم نیست مهره کلیدی آبی ها چه تصمیمی خواهد گرفت. 
اگر چه منابع خبری مدعی هستند که غفوری قید پیشنهادهای خارجی اش را زده و می خواهد در استقالل به 
 فوتبالش ادامه دهد، اما او به همین راحتی هم حاضر به تمدید نیست و درخواست مالی قابل توجهی از استقالل 

دارد. 
خبر ورزشی به دلیل تاخیر در تمدید قرارداد »وریا غفوری« اشاره کرد و نوشت: ظاهرا مشکل از زمانی آغاز شد 
که پندار توفیقی مسئول نقل و انتقاالت استقالل، در مصاحبه ای گفت: »وریا دوست دارد قراردادش را تمدید 
کند و شرط و شروطی هم ندارد. خودش این را در مصاحبه ای گفته است.« گویا این حرف ها باعث شده تا وریا 

خیلی شدیدتر از گذشته به دنبال گرفتن مطالبات فصل قبلش باشد. 

آوار فرانسه روی سر مسی

یک روز تنفس؛ کی روش و 
برانکو دیروز به هم نپریدند! 

بیرانوند رضایت نامه اش را  
از وزیر می گیرد

ســومین قضــاوت »علیرضــا فغانی« در 
رقابت های جام جهانی 2018 روسیه با واکنش 

مثبت کارشناسان رسانه های ورزشی جهان 
روبه رو شــد تا داور ایرانی به عنوان یکی از 

گزینه های قضاوت دیدار نهایی این رقابت ها 
شناخته شود.  علیرضا فغانی که از سال 2008 

وارد فهرســت داوران بین المللی شده بود و 
قضاوت دیدارهای مهمی مانند فینال المپیک 

2016 ریو، فینال لیگ قهرمانان 201۴ آســیا، 
نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها 201۷ و فینال 

جام باشگاه های 201۵ جهان را در کارنامه کاری 
خویش دارد، برای نخستین بار این فرصت را 

پیدا کرد تا در رقابــت های جام جهانی 2018 
روسیه به عنوان داور وسط سوت بزند.

 متشـکریم 
آقـای فغـانی

ســابقه قضاوت داوران ایرانی در بازی های جام جهانی به سال های ١٩7٤ و 
١٩7٨ بر می گردد؛ جایی که »جعفر نامدار« توانسته بود داوری دو دیدار در 
این مسابقات را بر عهده بگیرد. نامدار در جام جهانی فوتبال ١٩7٤ قضاوت دیدار 
میان تیم های اسپانیا و شیلی را برعهده داشت که در این بازی نتوانست داوری 
خوبی را از خود به نمایش بگذارد. او در این بازی مرتکب دو اشــتباه بزرگ شد به 
طوری که یکی از مسئوالن »فیفا« در همان دیدار او را از اشتباهش آگاه کرد و قضاوت  
وی در آن دوره از بازی ها به پایان رســید. نامدار در بازی های جام جهانی ١٩7٨ نیز 
برای داوری انتخاب شد و تنها یک دیدار از آن مسابقات را سوت زد. بعد از نامدار، دو داور 
ایرانی این فرصت را پیدا کردند تا به عنوان کمــک داور در بازی های جام جهانی حضور 
داشته باشند؛ »محمد فنایی« در فینال رقابت های ١٩٩٤ یکی از کمک های داور وسط بود 
و »حسن کامرانی فر« در  رقابت های ٢٠١٠  و ٢٠١٤ در چندین بازی داور ذخیره بود ولی 
هیچ داور ایرانی دیگری نتوانسته در این فاصله به عنوان داور وسط در این فستیوال بزرگ سوت 
بزند تا اینکه »علیرضا فغانی« از سوی فیفا برای قضاوت در رقابت های جام جهانی  ٢٠١٨معرفی 

شد و دیدار تیم های آلمان و مکزیک در مرحله گروهی به او سپرده شد. 
 قضاوت خوب فغانی در این دیدار سبب شد تا او فرصت داوری دیگری در رقابت های مرحله گروهی 
پیدا کند و دیدار میان تیم های برزیل و صربستان نیز به او سپرده شود. سرعت باالی فغانی در این 
دیدار، تحسین رسانه های ورزشی جهان را به دنبال داشت به طوری که شبکه معروف ZDF عکسی 
گرافیکی از لحظه ای که سرعت او در صحنه گل مکزیک ازمدافع راست سرعتی تیم ملی آلمان بیشتر 
بود را منتشر و اعالم کرد: فغانی در این صحنه ٢١/6٩ کیلومتر بر ساعت سرعت دارد در حالی که »کیمیچ« 

با سرعت ١7/٨6 در حال دویدن به سوی دروازه آلمان است.
فغانی در دیدار مقابل تیم های برزیل و صربســتان نیز عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت تا برای 
نخستین بار یک داور ایرانی فرصت قضاوت به عنوان داور وسط در مرحله حذفی رقابت های جام جهانی را به 

دست آورد و قضاوت دیدار حساس تیم های آرژانتین و فرانسه به عهده او گذاشته شود.
سومین قضاوت داور ایرانی نیز با کمترین اشتباه پیگیری شد تا فعاالن رسانه ای ورزشی جهان به عملکرد فغانی در 

این دیدار نمره مثبت داده و او را به عنوان کاندیدای اصلی قضاوت در فینال جام جهانی معرفی کنند.
جالب ترین اظهرنظر را در این باره  »برنتون اسپید« گزارشگر »فاکس اسپورت« داشت.  او دراین باره گفت: »اولین 
فینالیست جام جهانی مشخص شد، شما را در آنجا خواهیم دید آقای فغانی! یک عملکرد فوق العاده در یک بازی جذاب 

به نمایش گذاشته شد.«
 درخشش فغانی و عملکرد خوب او در قضاوت بازی های جام جهانی سبب شده تا پرونده حضور ایرانی ها در این دوره از 

جام جهانی بسته نشود و ایرانی ها امیدوار به حضور او در فینال جام جهانی باشند.

 درخشش تیم داوری ایران 
در جام جهانی؛ 

سمیه مصور
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دستگاه قضا با »تروریست های اقتصادی« برخورد کند
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

به منظورآشنایی با محالت تاریخی 
صورت می گیرد؛

آغاز ثبت نام در کارگاه 
آموزشی مرکز اصفهان شناسی

مرکزاصفهان شناسی و خانه ملل برای شرکت در 
کارگاه های آشنایی با محالت تاریخی اصفهان 

ثبت نام می کند.
آشنایی با دوره های تاریخی اصفهان از آغاز اسالم 
تا پایان آل بویه، از سلجوقیان تا صفویه و از صفویه 
تا مشــروطه از جمله این کارگاه های آموزشی 
است که در چهار مرحله هر یک در دو جلسه سه 

ساعته تابستان برگزار می شود.
عکاسی از بناهای تاریخی اصفهان و آشنایی با 
محالت تاریخی اصفهان)محله گردی( از دیگر 
عناوین کالس های آموزشی است. استادان این 
کارگاه آموزشی شامل محمودآبادی، الهیاری، 
احمدی، زینلی، فردی پور و ریاحی هســتند و 
به ارائه مطالبی در خصوص دوره های تاریخی 
اصفهان، عکاسی بناهای تاریخی و ... می پردازند.

کارگاه های آموزشی »از سلجوقیان تا برآمدن 
صفویه« 20 و 23 تیــر، »دوره صفویه« 6 و 10 
مرداد، »از صفویه تا مشروطه« 21 و 23 مرداد، 
عکاسی از بناهای تاریخی اصفهان 4 و 6 شهریور 
و آشــنایی با محالت تاریخــی اصفهان)محله 

گردی( 17 و 21 شهریور برگزار می شود.

 رقابت بیش از ۲۰۰۰ اصفهانی  
در مسابقات قرآن کریم 

رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیه 
دو شهرســتان اصفهان گفت: بیــش از 2000 
اصفهانی روزهای 13 و 14 تیــر ماه در مرحله 
شهرســتانی چهل و یکمین دوره مســابقات 
سراســری قرآن کریم بــا یکدیگر بــه رقابت  

می پردازند.
حجت االســالم و المســلمین ســید محمد 
هادی روح االمینی اظهار داشــت: بــا توجه به 
هماهنگی های به عمل آمــده و اقدامات انجام 
شده، مرحله شهرســتانی چهل و یکمین دوره 
مســابقات سراســری قرآن کریم شهرستان 
اصفهان با همکاری اداره اوقــاف و امور خیریه 
ناحیه یک و ناحیه دو اصفهــان در روزهای 13 
و 14 تیر ماه برگزار می شــود.وی افــزود: این 
دوره از مســابقات ویژه افراد باالی 18 ســال و 
با حضور یک هزار نفر بــرادر و یک هزار و 200 
نفر از خواهران در رشــته های حفــظ 5 جزء، 
حفظ 10 جزء، حفــظ 15 جزء، حفظ 20 جزء، 
حفظ کل، قرائت، دعاخوانــی، اذان، مداحی و... 
برگزار می شــود که محل برگزاری مســابقات 
خواهران حرم مطهر عالمه مجلســی)ره( است 
و بــرادران نیز در جــوار حرم مطهــر امامزاده 
 ســید محمد)ع( خیابان با یکدیگــر به رقابت 

می پردازند.
روح االمینی افزود: در پایان رقابت های این دوره 
نیز در هر رشــته 6 نفر از نفرات برگزیده برای 
شرکت در مرحله استانی این دوره از مسابقات 
به اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان معرفی می شوند.

امام جمعه موقت اصفهان:
دستگاه قضا با »تروریست های 

اقتصادی« برخورد کند
امام جمعه موقت اصفهان اظهار کرد: رهبر انقالب 
در جمع پاسداران دانشــگاه امام حسین)ع( بار 
دیگر بر لزوم انسجام تاکید کرده و نقشه دشمن 
مبنی بر ایجاد شکاف میان نظام و ملت را شکست 
خورده دانستند. حجت االسالم محمدتقی رهبر 
افزود: دشمن سعی می کند تمام مشکالت موجود 
را متوجه نظام کند؛ اما از طرف دیگر از هر گونه 
تحریمی فروگذار نمی کنند؛ البته عده ای ســوء 
اســتفاده می کنند و هستند مســئوالنی که از 

موقعیت شان برای منافع شخصی سود می برند.
امام جمعه موقت اصفهان گفت: بعد از اینکه آمریکا 
از برجام خارج شد، در تریبون نماز جمعه گفتم نه 
تنها نباید ناراحت باشیم بلکه ملت باید جشن بگیرد 
از آنجا که این اتفاق منجر به قطــع امید از بیگانه 

می شود و مسئوالن هم نگاه شان به داخل باشد.
وی با بیان اینکه در هر قشــری عده ای هستند که 
سوء استفاده می کنند، خاطرنشــان کرد: در اخبار 
آمده بود کــه یک جوان، 50 میلیارد تومان ســکه 
خریداری کرده و یا واردکنندگان گوشی همراه که 
ارز دولتی دریافت کرده؛ اما محصول را به قیمت آزاد 
به فروش رســانده اند. حجت االسالم رهبر مخالن 
شرایط اقتصادی را »تروریست اقتصادی« دانست و 
ادامه داد: دستگاه قضا با این افراد که تروریست های 

اقتصادی هستند برخورد قاطع داشته باشد.

حجت االسالم موسوی الرگانی تاکیدکرد:
افزایش تنش های امنیتی با تداوم 

کمبود آب شرب در استان
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تداوم بحران آب شــرب در اصفهان مسئله 
آب را امنیتی می کند،گفت:برخی از روســتاهای 
استان اصفهان درماه مبارک رمضان، 10 روز بدون 

منابع آبی بودند.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی درباره 
وضعیت بحران آب در اســتان اصفهان افزود : هم 
اکنون در این اســتان بحث منابــع آبی از حیطه 
کشــاورزی باالتر رفته و به آب شــرب رسیده  و 
نمی توان انتظار داشــت مردم این معضل را تاب 
بیاورند. وی با اشاره به اینکه باغات 50 ساله استان 
اصفهان در آستانه خشک شــدن هستند، گفت: 
از همیــن رو بیــش از 400 هکتار نیــز از باغات 
استان درحال خشکیدن هستند که این امر تاثیر 

مستقیمی براقتصاد این استان می گذارد.
حجت االسالم موســوی الرگانی افزود: در کنار 
بحران کــم آبی در اســتان اصفهان مــردم باید 
مشــکالت اقتصادی را نیز تحمل کنند؛بنابراین 
دولت باید هرچه سریع تر تمهیدات بهینه ای در 

این راستا اتخاذ کند.

»فتح ا... معین« در سی و نهمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
دهم تیرماه، سالروز آزادسازی شهر مهران است 
که در روزهای پایانی جنگ انجام شد، حمله به 
هواپیمای مسافربری ایرانی که 267 نفر مسافر 
آن بودند از دیگر اقدامات دشمن در طول جنگ 
تحمیلی است که نشان می دهد  همه جریان های 
استکباری به دنبال بهره کشی از دیگر کشورها 
هستند و اگر به این هدف خود نرسد، دست به 

جنایت می زنند.
وی ادامه داد: به جز خود ایرانیان، هیچ کس دلســوز 
آنها نخواهد بود و همه مســئوالن ما باید توجه داشته 
باشند که دستاورهای ما در طول جنگ تحمیلی ناشی 
از همدلی و همکاری بود؛ البته باید در این مسیر حقوق 
شهروندی افراد هم حفظ شود تا توجه آنها به کشور، 
دشــمن را ناامید کند. رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه پیروان تنها مذهبی هستیم که 
اهمیت زیادی برای قلم قائل اســت، گفت: جا دارد از 
تمامی صاحبان قلم که برای غنای ادبی کشور تالش 

کرده اند، قدردانی کنیم.
حقوق مردم نباید نادیده گرفته شود

وی در ادامه با اعــالم اینکه برخی عنــوان می کنند 
شــهرداری از بدو تولد تا زمان مرگ همراه شهروندان 
است، اضافه کرد: هر روز نزدیک به دو میلیارد تومان 
برای خدمات شــهری هزینه می شــود و نتیجه آن 
که رضایت نسبی مردم را به چشــم می بینیم؛ البته 
امیدواریم این خدمات را توســعه داده و کیفیت ارائه 

آن باالتر برود.معین با اشــاره به مباحث ارائه شده در 
خصوص جیره بندی آب در اصفهــان تصریح کرد: بر 
اساس گزارش ها قرار بوده که از برداشت های غیرمجاز 
در این شرایط جلوگیری شــود؛ البته شهروندان هم 
تمامی تالش خود را برای صرفه جویی داشــته اند و 
در حال حاضر کمترین سرانه مصرف آب را در کشور 
داریم؛ اما این امر دلیلی بر نادیده گرفتن حقوق مردم 
اصفهان نیست و برخورد های نامناسب و غیرقانونی از 
سوی یک فرد با یکی ازنمایندگان مجلس در ارتباط با 
این مسئله نیز توهین به تمامی نمایندگان و مردم است 
که باید به آن رسیدگی شود.طرح پیشنهادی 9 نفر از 

اعضای شورا با موضوع ساماندهی الکترونیکی کارگران 
شهری در حالی به صحن علنی شورا آمد که عباسعلی 
جوادی، رییس کمیسیون خدمات شهری، الزمه ورود 
به آن را تشکیل کمیته ای به ریاست کوروش محمدی و 
بررسی همه جانبه آن دانست به همین دلیل، ارائه این 

طرح به یک ماه آینده موکول شد.
اقالم مصرفی فضای سبز شــهری از سال 95 

وصول نشده است
طرح پیشنهادی هشــت نفر از اعضای شورا با موضوع 
مدیریت جامع زنجیره اقالم مصرفی فضای سبز شهر 
اصفهان، طرح دیگــری بود که در این جلســه مورد 

بررســی قرار گرفت تا ظرف مــدت 45 روز الیحه ای 
در این خصوص از سوی شهرداری به شورا ارائه شود.
فروغ مرتضایــی نژاد، مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز شــهرداری اصفهان از عدم وصول اقالم 
مصرفی این سازمان از ســال 95 خبرداد و گفت: اگر 
اعتبارات مورد نیاز برای این اقالم تامین شود، کیفیت 
ارائه خدمات در این عرصه بیشتر خواهد شد و شهر را 
یکپارچه تر می کند؛ البته تغییر گونه های گیاهی شهر 
اصفهان نیز الزمه بررسی است و به مرور باید از جزیره 
ای عمل کردن مناطق شهری نیز فاصله بگیریم زیرا 
در برخی نقاط ، آب به وفور یافت می شود و در برخی 
از مناطق  باید با تانکر به آنجا آبرسانی کرد.پورمحمد 
شریعتی، عضو کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان در ارتباط 
با وضعیت موجود و عملکرد سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان گفت: باید شــورای شهر و 
شهردار اصفهان به خاطر جزیره ای عمل کردن مناطق 
15گانه شهری به حال خود گریه کنند، در هر منطقه 
از شهرداری گلخانه وجود دارد که هزینه های زیادی 
را بر دوش مدیریت شــهری می گذارد.فتح ا... معین، 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تجربه نشان 
داده است که متمرکز کردن امور باعث ایجاد فساد می 
شــود در حالی که ما به دنبال ریشه کن کردن رانت و 
فساد در مدیریت شهری هستیم؛ بنابراین بهتر است 
به جای تمرکز امور بر یک ســازمان بــر روند فعالیت 
شهرداری های 15 گانه شــهری در حوزه فضای سبز، 

نظارت کنیم.

جزیره ای عمل کردن به مدیریت شهری ضربه زده است

استاندار اصفهان  در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان 
از عدم حضور برخی از اعضا و حضور نیابتی در جلسه انتقاد کرد و 
اظهار داشت: موضوع فرهنگ یکی از اساسی ترین مسائل جامعه به 
شمار می رود و عدم حضور مدیران در این شورا قابل توجیه نیست.

محسن مهرعلیزاده افزود: عدم حضور برخی از اعضا و حضور نیابتی 
در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان از نظر بی نظمی 

و نداشتن اهتمام به امور فرهنگی محکوم و خالف مقررات اداری 
اســت و با صراحت اعالم می کنم که در صورت تکرار برخورد الزم 

صورت خواهد گرفت.
 استاندار اصفهان با بیان اینکه مسائل فرهنگی مجرد و مجزا از دیگر 
مسائل نیست، گفت: بخش عمده ای از مسائل فرهنگی منبعث از 
مسائل اقتصادی و اجتماعی است و ناهنجاری ها و نارضایتی ها در 

بخش های دیگر در مباحث فرهنگی خود را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه ناگزیر هستیم در خصوص شاخص های فرهنگ 
عمومی بررسی و آسیب شناسی الزم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: 
باید در خصوص احصای شــاخص های شــورای فرهنگ عمومی 
 و اجرای عملیاتــی آن در دبیرخانه برنامه ریزی درســتی صورت 

گیرد.

انتقاد مهرعلیزاده  از عدم حضور مدیران استان در جلسه شورای فرهنگی:
قابل توجیه نیست

  در جلسه شورای شهر مطرح شد:  

آگهی تغییرات شرکت برنا نوین پایدار شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 43431 و شناسه ملی 10260612778

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : . آقای مهرداد افخمی به کدملی 1292723998 به سمت مدیرعامل 2. 
خانم مینا شــاهین نژاد به کدملی 1293022063 به سمت رئیس هیات مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند . کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )184290(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی آلفا نیروی آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 1197 و شناسه ملی 

 10861178960
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
17/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد رونق به شماره ملی 
5419782758، محمد حسن علیان به شــماره ملی 5419744716 و 
مجتبی رونق قهنویه به کد ملی 5419963949 بسمت اعضای اصلی 
هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. رضا رونق قهنویه به 
شماره ملی5419781891 به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل سلطانی 
اشیانی به شماره ملی 5419185709 به عنوان بازرس علی البدل برای 
یک ســال مالی انتخاب گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه )184289(

آگهی تغییرات شرکت برنا نوین پایدار شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 43431 و شناسه ملی 

 10260612778
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/02/1397 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به  )پژوهش معاصر نصف جهان ( تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )184288(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی آلفا نیروی آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 1197 و شناسه ملی 

 10861178960
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/01/1397 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمد رونق به شــماره ملی5419782758 به سمت رئیس 
هیات مدیره ، محمد حسن علیان به شماره ملی5419782758 به سمت 
نایب رئیس ، محمد رونق به شــماره ملی5419782758 به سمت مدیر 
عامل و ، مجتبی رونق قهنویه به شماره ملی5419963949به سمت عضو 
هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت با امضاء مشترک محمد رونق همراه با مهر شرکت دارای 
اعتبار می باشد.ضمنا آقای محمد رونق مدیر عامل شرکت نامبرده مجری 
مصوبات هئیت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه )184287(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مجتمع معدنی هتن آباد اصفهان 
به شماره ثبت 20358 و شناسه ملی 10260412226 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/02/1397 و نامه شماره 22248 
مورخ 30/2/1397 صــادره از اداره تعاون شهرســتان اصفهان مهدی کوهی 
اصفهانی به کدملی 1282338838 بسمت مدیرعامل و منشی هیات مدیره ، 
ابوالقاسم یوسفی گورتی به کدملی 1283811359 بسمت رئیس هیات مدیره 
، عباس بدیعی گورتی به کدملی 1291711333 بســمت عضو هیات مدیره ، 
عمید آذرانی به کدملی 1282283030 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی 
بشیری گورتی به کدملی 1284080552 بســمت عضو هیات مدیره شرکت 
تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از 
قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت مدیره، با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره )ابوالقاسم یوسفی گورتی( و نایب رئیس هیئت 
مدیره )عمید آذرانی( و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. اوراق عادی با امضاء 
مهدی کوهی اصفهانی )مدیرعامل( و مهر شــرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )184273(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مرغ ابوذر شماره پنج شهرضا به 
شماره ثبت 106 و شناسه ملی 10260029709 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 20/02/1397 و نامه 
شماره 2813 مورخ 23/2/97 اداره تعاون شهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز 
اصلی شرکت از واحد ثبتی شهرضا به واحد ثبتی دهاقان به نشانی استان اصفهان 
- شهرستان دهاقان - بخش مرکزی - دهستان موسی آباد - روستا علی آبادگچی-
خیابان اصلی روستا-پالک 0-طبقه همکف-کدپستی 8645157508 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )184271(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی دانش و تمدن 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 495 و شناسه ملی 

 10260100839
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1396 
و نامه شــماره 16797 مورخ 22/12/1396 اداره تعاون اران و بید گل 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: موضوع فعالیت : تهیه و اجرای 
طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه 1:تولید کیت الکترونیکی و ســایر 
قطعات مرتبط 2:تولید ماشــین آالت کشاورزی و دامپروری 3:ساخت 
کلیه تجهیزات آزمایشــگاهی و اندازه گیری ابزار دقیق 4:انجام کلیه 
تاسیسات صنعتی وابسته5: تحقیق و اجرای پروژه های مرتبط با انرژی 
های نو با استفاده ازســرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا و 
فروش محصوالت تولیدی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )184270(

آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان صفاهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 46805 و شناسه ملی 10260648710 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1397 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقای حسن خاقانی فرزند احمد به شــماره شناسنامه 58 صادره 
از شــهرضا به کدملی 5129891058 با پرداخت 50000 ریال به صندوق شرکت 
وارد شرکت و جزو شرکاء شرکت محسوب میگردد. - آقای حمیدرضا زمانی فرزند 
ابراهیم به شماره شناســنامه 991 صادره از اصفهان به کدملی 1288913265 با 
پرداخت 50000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت و جزو شرکاء شرکت محسوب 
میگردد. و سرمایه شــرکت از 1200000 ریال به 1300000 ریال نقد افزایش و در 
نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید: ماده 4 اصالحی : سرمایه شرکت 
مبلغ 1300000 ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: 
1- آقای مهدی ترکی دارنده 50000 ریال سهم الشــرکه 2- آقای مهدی فتحی 
دارنده 50000 ریال سهم الشــرکه 3- آقای سید اصغر حسینی دولت آبادی دارنده 
1050000 ریال سهم الشرکه 4- خانم الهام حســینی دارنده 50000 ریال سهم 
الشرکه 5- آقای حسن خاقانی دارنده 50000 ریال سهم الشرکه 6- آقای حمیدرضا 
زمانی دارنده 50000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )184269(

آگهی تغییرات شرکت اردستان گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت 181 و شناسه ملی 10861880976 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 18/02/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - عزیزاله زارعی اردستانی به کدملی 
1189321106 و منیره روغنی اروجه بــه کدملی 1141708604 
و محمدحسین زارعی اردستانی به کدملی 0022208089 بسمت 
اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - شهاب 
جاللی به کدملی 1189348446 بسمت بازرس اصلی و محمدرضا 
روغنی اروجه به کدملی 1292029791 بسمت بازرس علی البدل 
برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - تراز مالی سال 1396 تصویب 
شد. - روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )184231(

آگهی تغییرات شرکت اردستان گستر سهامی خاص به شماره 
ثبت 181 و شناسه ملی 10861880976 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 18/02/1397 منیره روغنی اروجه 
به کدملی 1141708604 بســمت رئیــس هیات مدیره ، محمد حســین زارعی 
اردستانی به کدملی 0022208089 بســمت نایب رئیس هیات مدیره و عزیزاله 
زارعی اردستانی به کدملی 1189321106 بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء عزیزاله زارعی 
اردستانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )184226(

شــهردار زاینده رود بحث بحران آب را شوکی در 
مدیریت فضای ســبز زاینده رود دانست. ابوالفضل 
توکلی در این خصــوص  به »زاینــده رود« گفت: 
درختان در حاشیه زاینده رود به طور طبیعی آبیاری 
می شدند ولی کم آبی، شــوکی در مدیریت فضای 
ســبز طبیعی زاینده رود وارد کرد که شــهرداری 
این شــهر را همچنان درگیر کرده است. وی ادامه 

داد: شــرایط بحرانی آب، گونه های ســبزی که در 
حاشیه جریان آب زاینده رود وجود دارد را با وجود 
آالیندگی های ذوب آهن و مناطق صنعتی، با مشکل 
زیست محیطی مواجه کرده است. وی افزود: باید در 
بحث مدیریت آب و حفظ مدیریت فضای سبز بتوانیم 
با استفاده از روش های نوین، فضای سبز را آبیاری و 
نگهداری کنیم. یکی از این روش ها استفاده از پساب 

تصفیه شــده فاضالب، در آبیاری فضای سبز است. 
توکلی همچنین گفت: با حضور استاندار اصفهان در 
شهرستان لنجان، مسائل بررسی و استاندار به طور 
جد پیگیر کلی موضوع بحران آب سه حوزه شرب، 
کشاورزی و صنعتی در اســتان اصفهان شده است. 
شهردار زاینده رود عنوان کرد: مهم ترین راهکارها، 
الگوی صحیــح مصرف آب در اســتان به خصوص 

شهرستان های نزدیک به رودخانه، الگوسازی میزان 
مصرف در حوزه خانگی که مــردم بدانند نباید آب 
شرب را برای شست و شــوی حیاط، خودرو و معابر 
استفاده کنند و استفاده از لوازم کاهنده در مصرف آب 
است. توکلی افزود: ضروری است که از حفر چاه های 
غیر مجاز در زمینه کشاورزی و صنعتی جلوگیری 
شود که تحقق این امر، نیازمند فرهنگ سازی است. 
همچنین برداشت های غیر مجاز باالدست نیازمند 
تعامل و هم گامی در بحث مدیریت مصرف آب است.

شهردار زاینده رود:
الگوی صحیح مصرف آب، نیازمند فرهنگ سازی است اعظم محمدی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر زنی که شوهرش را با زبان بیازارد، خداوند 

از او هیچ کار نیكی را نمی پذيرد تا آنكه او را 
راضی کند.
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یادداشت

تب آزارنده شــایعه پراکنی، جزو امراض بدخیمی ســت که 
از دیرباز به خصوص در زمــان حال، با پیشــرفت ابزارهای 
 گوناگون ارتباط جمعی، در میان برخی هم وطنان مان شایع 

بوده است. 
هــر از گاهی بــه بهانه هــای  مختلف سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی، هنری و... اخباری نادرست دست به دست می شود 
که گاه پیامدی جز مسموم کردن جو و آزردن روان دیگران 

به دنبال ندارد.
کم کم دارد مفهوم یکی از جمالت »فئودور داستایفســکی« 
که چند مرتبه در رمان »برادران کارامازوف« تکرار شــده، 
برایم ملموس تر می شود. آنجا که نوشته است: »مردم دیدن 

سقوط عادالن را بسیار دوست دارند!« 
بســیار کم پیش می آید پای فیلم ها یا سریال های تلویزیون 

بنشینم، به همین دلیل نیز تعداد اندکی از اهالی صداوسیما 
رامی شناســم؛ امــا بعضی  چهره هــا را هر اندازه هــم که با 
 تلویزیون بیگانه باشی، نمی شــود ندید، نشناخت و دوست 

نداشت.
بعضی  چهره هــا به معنــای واقعی کلمه هنرمند هســتند، 
بی آنکه تنهــا زحمت یدک کشــیدن این عنــوان فاخر به 
دوش شان باشــد. آنها کسانی هســتند که پای شان را روی 
پله ای بسیار بلندتر از صداوسیما و ســینما گذاشته اند، زیرا 
توانسته اند جای پای شــان را در قلب مردم محکم کنند نه 

صرفا در شهرت و پول. 
این هنرمندان عاشقانه در راه شان استخوان ُخرد کرده اند تا 
شــده اند اصغر فرهادی، عزت ا... انتظامی، خسروشکیبایی، 
ژاله علو، جمشید مشایخی، پرویزپرســتویی، رضا کیانیان، 
داریوش ارجمند، حســن فتحی و خیلی  اســم های بزرگ 
دیگر مانند »مهدی فخیم زاده« یا همان »نمکی« ساده دل و 
مهرباِن فیلم »مسافران مهتاب« که این روزها حاِل خوشی 

ندارد. 
روی صحبــت ام با افرادی اســت که منتظر هســتند برای 
یک چهــره  مطرح مشــکلی پیــش بیایــد تا زود شــایع 
کننــد: فالن شــخصیت درگذشــت یــا به فالن مشــکل 
برخورد! به راســتی چه لذتــی دارد ســوزاندن دل خانواده 
آن شــخص و مــردم؟!  ایــن چه بیمــاری نادری اســت 
 که چنیــن نمــوِد نفرت انگیزی از انســانیت را بــه نمایش 
 می گذارد؟!  همین اشخاص، مدتی قبل نیز خبر درگذشت 
»ابوالفضل پورعرب« را دستاویز شایعه پراکنی ساختند و دل 

خانواده اش را سخت آزردند.
 جــان کالم، همان طــور کــه بــرای ســالمت جســمانِی 
فخیم زاده دعا می کنم، برای ســالمت روانِی ایــن افراد نیز 
التمــاس دعــا دارم. کاش یادمان نرود کــه درخت تنومند 
»انسانیت« را شــاخ و برگ بسیاری ســت که نیازردن دل 
 انســان ها، جزو شــاخه های ســتبر و اصلی ایــن درخت

محسوب می شود.

»شایعه پراکنی« چرا و به چه بهایی!

سارا احراری

مراسم  حاشــیه  در 
حضــور فرمانده کل 
قــوا در دانشــگاه 
افســری و تربیــت 
امام حسین  پاسداری 

)علیه السالم(

عکس روز

کف پوتین های 
یک سرباز دوخط کتاب

موهبتی است که به ما هدیه 
شــده، موهبتــی کــه هرگز 
نــه می توانیــم و نــه لیاقتــش 
را داریــم کــه تشــخیص اش 
بدهیــم. در پرســش هایی از 
این دست، مجبوریم یا به سوی 
خودبینی کامل تمایل پیدا کینم 
یا به حقارت مطلــق: مگر چه 
کرده ام که مســتحق عشــق 
باشــم؟ پرسشــی که عاشــق 
شریف و فروتن می پرسد: کار 
بدی نکردم! مگر چه کرده ام 

که از عشق محروم باشم؟
جستارهایی در باب عشق
»آلن دوباتن«

چــرا مــرا دوســت نــداری؟ 
ســوال  انــدازه  همــان 
غیرممکنــی اســت )هرچند 
کمتــر آزاردهنــده اســت(  
کــه پرســیدن اینکــه چــرا 
دوســتم داری؟ در هــردو 
مــورد، در چارچــوب عشــق، 
ضعیــف  اراده  رودرروی 
قــرار می گیریــم؛ در مقابل 
ایــن واقعیــت کــه عشــق، 

شهروند پاکستانی به نام »محمد فاروق« 21 ســاله هنگامی که با دندان درد 
شدید مواجه شد برای اینکه در هزینه ها صرفه جویی کند، به پیشنهاد یکی از 
دوستانش به یک دندان پزشک غیرحرفه ای با خدمات ارزان قیمت مراجعه کرد 
اما برای این کار تاوان سنگینی پرداخت. فاروق که در الندهی کراچی زندگی 
می کند، مدتی پس از کشیدن دندانش متوجه شد صورتش به طرز وحشتناکی 
در حال ورم کردن است؛ تا اینکه پس از پیگیری های پزشکی فهمید که به دنبال 
کشیدن دندان در غیراســتانداردترین حالت ممکن و عفونتی که در پی آن، 

محیط دهانش را فرا گرفته بود به سرطان دهان مبتال شده است.

عاقبت مراجعه به دندان پزشک غیرحرفه ای! 

یک هنرمند روســی به نــام »نیکیتا گلوبوف«  نقاشــی و نوشــتن روی 
ماشین های کثیف را واقعا به مرحله ای جدید ارتقا داده است. 

این خودروهــا جرقه ایــده ای خالقانه را در ذهــن او زدند تــا آنها را به 
شــاهکارهایی بی نظیر تبدیل کند اما افســوس که این شــاهکارها عمر 

کوتاهی دارند!

خلق آثار هنری از ماشین های کثیف

»لیان فوکون« جراح چینی با حرکتی باورنکردنی، وظیفه شناسی خود را 
ثابت کرد. او از اول صبح که شروع به کار کرد، از ناحیه شکم درد شدیدی 
احساس نمود که ناشی از آپاندیس او بود؛ ولی با بی توجهی به این موضوع 
به کار جراحی بیماران ادامه داد. فوکون تا آخر وقت 9 بیمار را جراحی کرد 
به طوری که در حین جراحی، مجبور به تزریق چندباره مسکن شد. او  بعد 
از جراحی آخرین بیمار، به همکارانش اجازه داد تا درمان او را شروع کنند. 
فوکون معتقد است بیمارِی پزشک دلیل کافی برای نادیده گرفتن بیماران 

نیست و باید تحت هر شرایطی درمان آنها را ترجیح دهد.

اقدام باورنکردنی جراح وظیفه شناس چینی

بدون »کی روش« هرگز!
ُکزت اگه می دونســت که دخترای ایرانی تا دو اســتکان 
می شــورن توییت می کنن »یک کزت هستم«، همون موقع 

جلوی خانواده تناردیه خودسوزی می کرد!
 چه دلیلی داره همه چی رو به همه بگیم؟ چه دلیلی داره 
من هر چی که می دونم رو تو برگه برای اســتاد بنویسم؟ اگر 

خیلی مشتاقه خودش بره مطالعه کنه!
  ســه چیز وقتی رفتن دیگه برنمی گردن؛ عمر ،سالمتی و 

کارمند دولت وقتی ظهر میره نماز بخونه!
یکی از آشناهای ما از سال دوم دبیرستان تو اینستا زده بود: 
خانوم دکتر آینــده! االن داره تو پیام نور زیســت شناســی 

می خونه!
 راننده برای خودش کولر زده بود، تا من نشستم تو ماشین 
کولر رو خاموش کرد! انگار خودش مثل پنگوئن باید تو سرما 

باشه و من مثل شتر بیابونم گرما روم بی اثره!
 باالخره یه روز صبح از خواب پا می شم صبحونه آب پرتقال 

می خورم!
من دیگه نمی تونم تیم ملی رو بــدون »کی روش« تصور 
کنم! کم کم باید بهش بگیم با لباس سفید اومدی با کفن سفید 

باید بری!

تک و پاتک »کیهان« و »مهاجرانی«
روزنامه کیهان  روز شــنبه نوشــت: روزنامه اطالعــات اخیرا د  ر 
صفحات الیی خود   ستونی را به »عطاءا... مهاجرانی« سپرد ه تا این 
مهره لند ن نشین به بهانه مرور تاریخ د ر فضای سیاسی و رسانه ای 
آفتابی شــود . مهاجرانی د رباره عبد ا... بن عباس و نسبت او با علی 
»علیه السالم« مطلب نوشته است؛ د ر حالی که به نظر می رسد  اگر 
قرار بود  از وی مطلبی منتشر شود ، منطقا باید  اعترافات و عبرت های 
او مربوط به د وره فرار و خارج نشــینی و خیانت به کشور به ویژه د ر 
بحبوحه فتنه سبز منتشر می شــد . مهاجرانی که د ر لند ن اقامت 
د اشت، د ر بحبوحه فتنه سبز، گروهی تحت عنوان »اتاق فکر جنبش 
سبز« را د ر لند ن به همراه سروش، کد یور، بازرگان و اکبر گنجی راه 
اند اخت که پس از ناکامی فتنه، از هم پاشید . بعد ها سند ی مربوط به 
د ست خط وی منتشر شد  که از سفارت عربستان برای بورسیه کرد ن 
پســرش و تأمین مالی او گد ایی می کرد . پیش از آن نیز مهاجرانی 
از سوی رژیم ســعود ی به عضویت یک مرکز فرمالیته گفت وگوی 
اد یان د ر اروپا د رآمد ه بود . روز گذشته عطاءا... مهاجرانی، د ر پاسخ 
به انتقاد  های کیهان از ستون نویسی او د ر روزنامه اطالعات نوشت: 
»تیراژ کیهان تقریبا به اند ازه تعد اد  اعضای کانال تلگرام مکتوب و د ه 
د رصد 1٠٪ فالوئرهای صفحه توییتر اینجانب است، با کد ام پشتوانه 

خود  را نمایند ه افکار عمومی می خواند ؟! «

خندوانه کیوسک

اینستاگرام

»صابر ابر«  با انتشار عکســی در صفحه اینستاگرامش نوشــت: »خیلی سال می شه که 
میشناسمت؛ وقتی امروز چشم هات رو بستی تا باالی کیک تولدت )با چند روز تاخیر(در 
دلت چیزی رو طلب کنی، داشتم آماده شدنش رو می دیدم. آن قدر به آدم ها و رفقات خیر 
رســوندی که وقتی برای خودت و دلت آرزو می کنی، خدا حواسش بهت هست. هر چی 
می خواستی بشه الهی. وجود آدم های خوب تو زندگی نعمته، تو آدم خوبی هستی، پُر از 

مهر، انسانی که زندگی کردن رو بلده.«
پ ن: پشت صحنه فیلم »مسخره باز« ؛ به کارگردانی همایون غنی زاده

 صابر ابر در صفحه اینستاگرامش تولد »هدیه تهرانی« 
را تبریک گفت

»علیرضا خمسه«  و همسرش در جشن فیلم »هزارپا«

هیچ کس در خرمشهرکشته نشده است
بســیاری از رســانه های ضدانقــالب و کاربــران شــبکه های 
اجتماعی پس از تجمعات روز شــنبه خرمشــهر که در ســاعات 
پایانی بــا درگیری هایی همراه بود، مدعی کشــته شــدن چند 
نفــر از مردم خرمشــهر شــدند. حتــی العربیه هــم در خبری 
 اعالم کــرد کــه چهار نفــر روز شــنبه در خرمشــهر کشــته 

شده اند.
در میان مطالب منتشر شده نام فردی به نام »محمد انصاری« هم 
دیده می شد که از او به عنوان یکی از تجمع کنندگانی که در اتفاقات 

خرمشهر توسط نیروهای پلیس جان  باخته، نام برده شد.
اما »ولی ا... حیاتی« فرماندار ویژه خرمشــهر با اشــاره به حوادث 

گذشته در این شهرستان و تکذیب کشته شدن حتی یک نفر در خرمشــهر، گفت: پنج نفر به صورت سطحی آسیب دیدند و با ورود پلیس 
آرامش در مرکز و میدان اصلی شهر حاکم شد.

نکته جالب توجه این بود که محمد انصاری که از او به عنوان کشته شده حوادث خرمشهر و با عنوان »کشته شده راِه آب« نام بردند، با انتشار 
کلیپی ، از زنده بودن خودش خبر داد.

روز گذشته همچنین وزیر کشور با اعالم اینکه در خرمشهر یک مورد تیراندازی بوده و یک نفر زخمی شده، اما کسی کشته نشده است، گفت: 
ما با اعتراضی که بتوان امنیت آن را کنترل کرد مشکلی نداریم؛ اما بعضی مواقع این اعتراضات به کف خیابان می رسد و از دست معترضان 

نیز خارج  می شود.

از شایعه تا واقعیت

پیشنهاد ابطحی به رییس جمهور:
 به همکاران تان چای و خرما تعارف کنید 

شاید روزه سکوت شان را افطار کنند!
»محمدعلی ابطحی« 
در کانــال تلگرامــی 
خود نوشــت: به آقای 
رییس جمهور پیشنهاد 
می کنم یک بســته 
خرمــای مضافتی بم 
اعال با یک سینی چای 
دیشلمه همراه خودش به جلسه هیئت دولت ببرد و به همکارانش 

تعارف کند، شاید روزه سکوت شان را افطار کنند!
 شاید حرف بزنند و حداقل از سخنان خوب خود شما اعالم حمایت

 کنند. 
در وضعیت فعلی همه دستگاه ها به صورت هارمونیک باید تالش 

کننند و مکمل هم باشند.
 نه تنها بخش های اقتصادی که حوزه های فرهنگی، سیاســی، 
اجتماعی و... دولت هم باید روزه ســکوت را بشکنند و پاسخگوی 
افکار عمومی باشند. باشد که خرمای مضافتی بم و چای دیشلمه 

اثر کند!

پیشنهاد روز
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