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  شبانه های شاد شهر  
  مسئوالن شهری از فرصت ویژه گردشگری شبانه برای افزایش درآمدزایی در اصفهان می گویند؛  
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مرکز آمارملی ایران می گوید  اصفهان  در مهر ماه، در جایگاه سوم کمترین میزان تورم قرار گرفته است

شهِر ارزاِن اصفهان!

فوت ۵ زائر اصفهانی در راهپیمایی اربعین
مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:
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صادرات اصفهان ۳۹ درصد  افزایش  داشته 
است

براساس آمار گمرک اصفهان؛
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پیش به سوی نیمه نهایی
طالیی پوشان نصف جهان در راه کرمان؛

گالری متن
شکل ها در گریز

4 لغایت 24 آبان ماه 97

گرگ بازی
کارگردان: عباس نظام دوست

پردیس سینمایی چهارباغ

استفاده از وسایل نقلیه؛
 امروز خودمون رو موظف می کنیم
  که از وسایل نقلیه عمومی استفاده 

کنیم و به اتوبوس و مترو سالم 
کنیم!

شهردار اصفهان:

رویکرد شهرداری توجه به همه اقشار جامعه است
شــهردار اصفهان با »هشــتگ گزارش عملکرد« در صفحه توییتر خود نوشت: در حوزه 
فرهنگی ۷۵۷ برنامه با کاهش هزینه و گستردگی در تمامی ۱۵ منطقه و ۲۰۰ محله برگزار 
شد. در برنامه های هفته فرهنگی، ۴۰ درصد افزایش برنامه و ۳۰ درصد کاهش هزینه ها محقق شد. 
رویکرد اصلی، نشاط اجتماعی و توجه به همه اقشار از جمله کودکان، زنان، توانخواهان و شهروندان 

مناطق محروم بود. نوروزی...
صفحه  7
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 گالری امروز
لغزیدن ازخط تقسیم / بلوك ٣

27 مهر الی 21 آبان

6

نوبت اول
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سفر »ظریف« به پاکستان در حالی انجام گرفت 
که این روزها روابط میان دو همسایه اگر چه 
در ظاهر گرم و پر شور است؛ اما سیگنال ها و 
نشانه هایی از بروز برخی از شکاف ها در روابط 

میان دو کشور دیده می شود. 
دزدیده شــدن چهارده مرزبان در روزهای اخیر به 
دســت عده ای از اشرار مســتقر در مرزهای ایران و 
پاکستان از ســویی روابط امنیتی دو کشور را تحت 
تاثیر قرار داده و از ســوی دیگر سفر روزهای گذشته 
»عمران خان« به عربستان و دریافت کمک هنگفت 
از این کشور برای بازسازی زیر ساخت های اقتصادی 
از اصلی ترین دشمن ایران در منطقه که نشان از بروز 
و ایجاد شبکه گسترده تر نفوذ وهابیت در این کشور 
دارد، نگرانی های جدی را برای ایران ایجاد کرده است. 
اگر چه همواره ایران و پاکستان در هر دوره از چند دهه 
گذشته از عمر انقالب، روابط نزدیکی را تجربه کرده اند 
اما نفوذ عربستان طی یک دهه اخیر در این کشور عمال 
نگرانی های جدی را برای ایران به دنبال داشته و منافع 
کشور را به خصوص در بحث امنیتی در مرزهای شرقی 
به چالش کشیده است. به گفته ظریف، محور این سفر 
رایزنی برای آزادی مرزبانان ایرانی عنوان شده است. 
وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به اسالم آباد تصریح 
کرد: ایران و پاکستان دو همسایه بسیار خوب هستند و 
روابط بسیار خوبی بین دو کشور جریان دارد. متاسفانه 
در هفته های گذشته شاهد گروگان گیری تعدادی از 

مرزبانان شریف کشورمان 
توسط گروه های تروریستی 
بودیــم و در ایــن زمینه 
ضرورت دارد که با مقامات 
پاکســتانی گفت وگوهای 
مستمری صورت گیرد تا 
شاهد بازگشت این عزیزان 

به وطن باشیم. وی تصریح کرد :» به همین دلیل قبال 
طی تماس های تلفنی و همچنین در سفرهای قبلی 
مقامات کشــورمان پیگیری هایی انجام شد و امروز 
هم بنده به پاکســتان آمده ام تا با مقامات این کشور 

صحبت هایی داشته باشم«. 
به عقیده کارشناسان روابط 
بین الملل، عمران خان در 
آزمون سختی میان ایران 
و عربســتان قرار دارد؛ از 
سویی کمک های میلیون 
دالری عرب هــا می تواند 
کمک بزرگی به تحقق اهداف و برنامه های  او  و ایجاد 
محبوبیت و موفقیت داخلی برایش به همراه داشته 
باشد، از سوی دیگر آزادی مرزبانان ایرانی که توسط 
گروه های اشرار تحت حمایت عربستان ربوده شدند،  

می تواند حسن نیت عمران خان را به ایرانی ها ثابت 
کند؛ اما این مسئله مستلزم تضعیف گروه هایی است 
که عمال از سوی رقیب ایران در پاکستان حمایت می 
شوند. ناامنی مرزها به قدری در مناطق همجوار ایران 
وپاکستان بغرنج شده اســت که هیئتی مشترک از 
مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی به همسایه شرقی 
رفته و این بار تالش های جدی برای ریشه کنی این 
معضل از سوی ایران در جریان است. اهمیت آزادی 
مرزبانان به حدی است که ایران در سه جبهه رسمی 
)دولت(، نظامی )سپاه( و غیر رسمی )سران طوایف و 
چهره های بانفوذ منطقه( در حال رایزنی اســت؛ اگر 
چه در ایران خوش بینی ها نسبت به روی کار آمدن 
»عمران خان« بنا بر موضع گیــری های وی قبل از 
انتخابات و ادعای نزدیکی و دوستی با ایران زیاد بود؛ 
اما به نظر می رسد با سفر اخیر او به عربستان برخی 
از پیش بینی ها درســت از آب درنیامده اســت. هر 
چند ایران و پاکستان روابط نظامی گسترده ای هم 
با یکدیگر دارند؛ اما در نهایت این تنها دولت نیســت 
که می تواند سرنوشت گروگان ها را تعیین کند بلکه 
ارتش پاکستان نیز در این زمینه بسیار تعیین کننده 
است و باید دید تیغ دیپلماسی و نظامی ایران تا چه 
حد می تواند در برابر برق سکه های عربستان برنده 
باشد و نیازهای امنیتی خود را از راه تعامل تامین کند. 
مســئله ای که در حال حاضر می تواند نه تنها منافع 
کوتاه مدت سیاسی بلکه اهداف بلند مدت امنیتی و 
نظامی ایران را به خصوص در مناطق شرقی با کمترین 

هزینه تامین کند.

پایگاه اینترنتی صهیونیستی: 
منصور هادی کشته شده است

پایگاه اینترنتــی صهیونیســتی »دبکافایل«، در 
گزارشی مدعی کشته شدن رییس جمهور مستعفی 
یمن در شهر عدن شــد.دبکافایل نوشــت: منابع 
اطالعاتی عرب، مدعی شــدند که »منصور هادی« 
در شــهر جنوبی عدن به ضرب گلوله کشته شده و 
هنوز هیچ منبع دیگری این خبر را تایید نکرده است.
این  در حالی است که یکم آبان، خبرگزاری آناتولی 
به نقل از یک منبع نزدیک به منصور هادی نوشت او 
در سفری غیرمنتظره عربستان سعودی را به مقصد 
آمریکا ترک کرد.به گفته این منبع، رییس جمهور 
مستعفی یمن که پس از فرار از کشورش در عربستان 
پناهنده شده، اقامتگاه خود در ریاض را ترک کرده و 
برای یک دیدار برنامه ریزی نشده به آمریکا سفر کرده 
است. دلیل اصلی سفر وی به آمریکا مشخص نشد 
ولی منبع مذکور اعالم کرد او احتماال برای معاینات 

پزشکی به کلیولند آمریکا سفر کرده است.

افشای ارتباط تیم ترور خاشقجی 
با شبکه معاند »ایران اینترنشنال«

»گاردیــن« به نقــل از یک منبــع آگاه فاش کرد 
ســعود القحطانی، رییس دفتر محمدبن سلمان و 
هدایت کننده تیم ترور خاشــقجی از حامیان مالی 
شبکه فارسی زبان »ایران اینترنشنال« است.گاردین 
طی گزارشــی درباره شبکه فارســی زبان »ایران 
اینترنشنال« فاش کرده است این شبکه تلویزیونی 
مستقر در انگلیس، به صورت مخفیانه از طریق یک 
شرکت بازرگانی ســعودی تامین مالی می شود که 
مدیر آن دارای ارتباطات نزدیکی با ولیعهد عربستان 
است. به نوشــته گاردین، این افشاگری ضمن زیر 
سوال بردن استقالل شــبکه »ایران اینترنشنال«، 
در زمانی مطرح می شود که نگرانی ها درباره تعداد 
شبکه های تلویزیونی وابسته به عربستان در انگلیس 
رو به افزایش است.گاردین در این گزارش می گوید 
کارکنان شــبکه اینترنشنال که ســال گذشته به 
طور ناگهانی وارد فضای رســانه ای انگلیس شــد، 
دستمزدهای ســخاوتمندانه ای دریافت می کنند 

که حدودا دو برابر دستمزد رسانه های رقیب است.

 برخورد تحقیرآمیز قطری ها 
با »عادل الجبیر« در دوحه

افشــاکننده اســرار درونی آل ســعود از برخورد 
تحقیرآمیز قطری ها با وزیر خارجه عربستان و نیز 
مشاور ملک سلمان در دوحه پرده برداشت.مجتهد 
فاش کرد: عادل الجبیر قصد سفر محرمانه به دوحه 
را داشته و وارد فرودگاه آن شــده و به هواپیمایش 
اجازه فرود داده شده؛ اما استقبال رسمی از وی به 
عمل نیامده است. وی اعالم کرد: کارمند تشریفات 
که به اســتقبال وی آمده به جبیر گفته است که ما 
غیر از یک قهوه  میهمانت نمی کنیم و به سالمت.
مجتهد همچنین فاش کرد: شاهزاده خالد الفیصل، 
مشاور پادشاه عربستان و امیر مکه نیز به دوحه رفته 
و خواسته است که ســفرش محرمانه باشد، بدون 
هیچ گونه عکس و فیلمی؛ اما مقامات قطری با این 
درخواســت مخالفت کرده اند و وی بدون اینکه از 

هواپیما پایین بیاید دوحه را ترک کرده است.

»مکرون« کار را تعطیل کرد
رسانه های فرانسه با اعالم جابه جایی برنامه های 
کاخ الیــزه، علت آن را خســتگی امانوئل مکرون 
بیان کردند.رسانه های فرانسه اعالم کردند رییس 
جمهور این کشــور به علت خســتگی چند روز 
برنامه ای نخواهد داشت و استراحت می کند.این 
وضعیت و اعالم جابه جایــی برنامه های الیزه به 
خاطر خســتگی امانوئل مکرون بی سابقه است.
از ســوی دیگر کاهش محبوبیت مکــرون به ۲۹ 
درصد و افزایش نسبی محبوبیت »ادوار فیلیپ« 
نخست وزیر فرانسه باعث شــده است مکرون در 
تالش برای تقسیم کار معقول بین خود و فیلیپ 
باشد.رسانه های فرانسه اعالم کرده اند مکرون در 
روز های اخیر فقط ۳ ساعت در شبانه روز خوابیده 

است.

آزمون سخت پاکستان در پرونده گروگان گیری ایرانی ها
 »ظریف« و »زنگنه«
 به مجلس می روند

محمد جواد ظریــف، وزیر امــور خارجه و 
بیژن نامــدار زنگنه، وزیر نفــت هفته آینده 
برای پاســخگویی به پنج ســوال تعدادی از 
نمایندگان در مجلس شورای اسالمی حضور 
می یابند.وزیر امور خارجــه هفته آتی برای 
پاسخ به پرســش های حســینعلی حاجی 
دلیگانی، نماینده شاهین شهر و پنج نماینده 
دیگر )سه فقره ســوال( در مجلس شورای 

اسالمی حضور می یابد.
وزیر نفــت نیز برای پاســخ به ســوال علی 
ســاری،نماینده اهــواز و تعــدادی دیگر از 
نمایندگان )دو فقره سوال( در مجلس شورای 
اســالمی حضور می یابد.نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسات هفته آینده خانه 
ملت همچنین طرح اصالح صــدور چک را 
برای تامین نظر شــورای نگهبان و طرح یک 
فوریتی راه اندازی و اســتفاده از پیام رسان 
های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند 
جانبه در تجارت خارجی و الیحه تشــکیل 
ســازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح را 

بررسی می کنند.

واکنش »کدخدایی« به خبر 
رد CFT در شورای نگهبان

 CFT سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی
در شورای نگهبان هنوز به اتمام نرسیده و در 
این مورد در حال جمع بندی نهایی هستیم.

عباســعلی کدخدایی، در واکنش به انتشار 
خبری درباره رد CFT در شــورای نگهبان 
گفــت: بررســی CFT در شــورای نگهبان 
هنوز به اتمام نرسیده و در این مورد در حال 

جمع بندی نهایی هستیم.
 CFT وی، با بیــان اینکه نظر شــورا درباره
را اوایل هفته آینده اعــالم می کنیم، گفت: 
اجازه بدهید نتیجه نهایی شــنبه یا یکشنبه 
مشــخص خواهد شد.ســخنگوی شورای 
نگهبان درباره اینکه آیا در صورت رد CFT در 
شورای نگهبان این الیحه به مجمع می رود، 
گفت: این کار بســتگی به مجلــس دارد که 
تصمیم بگیرد اگر بــه الیحه ایرادی وارد بود 
 آن را برطرف کند یا آن را به مجمع تشخیص

 ارجاع دهد.

کافه سیاست

عکس  روز 

سفیر ایران در واتیکان 
استوارنامه خود را تقدیم پاپ کرد

دیپلمات ایرانی در دادگاه آلمان تبرئه شد

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

وزارت خارجه آمریکا، ۴۰ میلیون دالر به نبرد تبلیغاتی با ســه 
کشور ایران، روسیه و چین اختصاص داد.

»رابــرت پاالدینــو«، معــاون ســخنگوی وزارت خارجــه 
 آمریــکا گفــت ایــن بودجــه را »مرکــز تعامــالت جهانی« 
)Global Engagement Centre( در پایان ماه ســپتامبر 

در راستای این هدف اختصاص داده اســت. این مقام آمریکایی 
اضافه کرد: »این بودجه صرف حمایت از مجموعه ای از اقدامات 
جهت مقابله با هجمه های تبلیغاتی و اطالعات ساختگی منتشر 
شده از ســوی ایران، روسیه و چین خواهد شــد«. دولت آمریکا 
طی ماه های گذشته بارها ایران، روسیه و چین را به تالش برای 

اثرگذاری بر انتخابات آمریکا متهم کرده است.  برخی رسانه ها در 
تیرماه سال جاری گزارش داده بودند، در الیحه پیشنهادی بودجه 
وزارت خارجه آمریکا که به تایید کمیته بودجه سنا رسیده بود، 
ردیف بودجه مشخصی برای مقابله با نفوذ رسانه ای ایران از طریق 

فضاسازی تبلیغاتی در نظر گرفته شده است.

آمریکا ۴۰ میلیون دالر برای نبرد تبلیغاتی با ایران، روسیه و چین اختصاص داد

 » ظریف« در پاکستان به دنبال تضمین؛  

100 هدیه مجلس به فراریان  
مالیاتی

اربعین؛ جلوه اتحاد جهان 
اسالم

رستاخیز عشق

پیام اربعین 1440

باید دید تیغ دیپلماسی و نظامی ایران تا 
چه حد می تواند در برابر برق سکه های 
عربستان برنده باشد و نیازهای امنیتی 

خود را از راه تعامل تامین کند

تالش برخی مدیران بازنشسته برای دورزدن قانون
عضو فراکســیون جوانان مجلس با اشــاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلسگفت: 
رییس جمهور قانون منع به کارگیری بازنشستگان را در تاریخ ۲7 شهریور برای اجرا به دستگاه ها ابالغ کرده 
که طبق این قانون بازنشستگان از تاریخ ابالغ آن، دو ماه برای ترک پست و واگذاری امور به جوانان فرصت 
دارند.سیداحســان قاضی زاده  هاشــمی،  با تاکید بر اینکه طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، برخی 
بازنشستگان به قانون منع به کارگیری بازنشســتگان تمکین نمی کنند و به دنبال پیدا کردن راه هایی برای 
دور زدن قانون هستند، اظهار داشت: در هر شرایطی، تمامی دســتگاه های نظارتی عزم جدی برای اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان دارند و هیچ مانعی نمی تواند جلوی اجرای آن را بگیرد.وی در پایان 
خاطرنشان کرد: گزارش هایی را از تخلفات بازنشستگان برای دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
به دستگاه های نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده ایم که این نهادها 

مشغول بررسی این گزارش ها هستند.

دیپلمات ایرانی در دادگاه آلمان تبرئه شد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جزئیات بررسی پرونده دیپلمات ایرانی در دادگاه آلمان 
را تشریح کرد و گفت:» اسدی« از اتهامات جاسوسان سیا و موساد تبرئه شد.ابوالفضل حسن بیگی با اشاره به 
گذشت ۱۲۰ روز از بازداشت دیپلمات ایرانی در آلمان گفت: این موضوع چندین جلسه در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت. در یکی از جلسات وزیرامور خارجه کشورمان در کمیسیون 
حضور یافت.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: طبق آخرین اطالعات با پیگیری 
های وزارت امور خارجه، اتهامات علیه ایشان در دادگاه آلمان مورد بررسی قرار گرفته و آقای اسدی تبرئه شده 
است.حسن بیگی افزود: اتهاماتی که جاسوسان سیا و موساد به دیپلمات ایرانی وارد کردند، تهمت های واهی 
بود که دادگاه آلمان، دیپلمات ایرانی را از این اتهامات تبرئه کرد.عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: سفر 
آقای اسدی و اقدامات وی در آلمان کامال قانونی و در چارچوب روابط دیپلماتیک بوده و گزارشات سیا و موساد 

اتهاماتی واهی بوده است. 

علیرضا کریمیان

آگهی مزایده نوبت اول 

آگهی مزایده نوبت اول 

مهدی قربانی 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدی قربانی 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذاری به اجــاره یکباب زیرزمین از موقوفه مســجد و 
حسینیه قائم)عج( واقع در شاهین شهر خیابان فرخی جنب 
مسجد به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی 9/000/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/08/26 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 45247060 

تماس حاصل فرمایید .

واگذاری به اجاره یکباب مغازه  از موقوفه مســجد الکریم 
ردانی پور واقع در شاهین شهر- بلوار نبوت- خیابان همت 
جنب مسجد به مدت یکســال با مبلغ پیشنهادی ماهیانه 
4/900/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه 
97/08/26 جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمایید .

   م الف: 281279

   م الف: 281295

آگهی مزایده نوبت اول 

آگهی مزایده نوبت اول آگهی مزایده نوبت دوم 

مهدی قربانی 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدی قربانی 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدی قربانی 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذاری به اجاره یکباب مغازه  از موقوفه اهل البیت )ع(  واقع 
در شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 3 شرقی پاساژ یاس 
به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی ماهیانه 800/000 /6 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/08/26 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 45247060 

تماس حاصل فرمایید .

واگذاری به اجاره یکباب مغازه  از موقوفه مسجد امام هادی )ع( واقع 
در شاهین شهر ،شهرک پردیس مسکن مهر، خیابان اردیبهشت 
فرعی 16، جنب مسجد ، به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی ماهیانه 
15/000/000  ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
97/08/26 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 

تماس حاصل فرمایید .

واگذاری به اجاره یکباب مغــازه  از موقوفه اهل البیت)ع( واقع در 
شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 3 شرقی، پاساژ یاس به مدت 
یکسال با مبلغ پیشنهادی ماهیانه 6/600/000 ریال مهلت ثبت نام تا 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/08/26 جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید .

   م الف: 281296

   م الف: 281303   م الف: 281299
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بخشخصوصیازتحریمهاعبورمیکند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 مالیات برارزش افزوده 
راهکاری اساسی در توسعه کشور

اگرچه در مقوله توسعه و رشد جوامع مختلف 
مولفه های گوناگونی ایفای نقش می کنند، اما 
توجه به عوامل اقتصادی و تالش در راســتای 
رشــد و ارتقای شــاخصه های مالی و پولی از 
جمله نکات کلیدی و پر رنگ در جهت توسعه 

کشورها به حساب می آیند. 
بر این اساس سعی و ممارســت دولتمردان و 
رجال اقتصادی هر کشور در تسهیل فرآیندهای 
تولیدی و افزایش سرعت چرخ های اقتصادی از 
جمله عوامل بدیهی در پویایی نظام اقتصادی 
می باشد. در این میان مالیات به عنوان یکی از 
اصلی ترین اهرم های موجــود در بخش های 
خرد و کالن اقتصاد نقش بســزایی در تسریع 
رشد اقتصاد داشته و امروزه کمتر کشوری است 
که آن را به عنوان ســتون مستحکم اقتصادی 

قبول نداشته باشد.
اما آنچه که در خصوص مالیات و اثرات شگرف 
آن کمتر مــورد توجه کارشناســان و صاحب 
نظران اقتصادی قرار گرفته اســت، نقش این 
عامل کلیدی اقتصاد در توســعه زیرســاخت 
های شهری می باشــد. مالیات به عنوان یکی 
از مهم ترین منابع مالی دولــت در جهت رفع 
نیازهای شــهروندان و تامین بودجه کشــور 
توانسته اثرات چشمگیری در روند فعالیت های 
جاری یک کشور داشته باشد؛ اما نقش آن در 
توسعه زیرساخت های شهری از جمله تاثیرات 
بسیار مهم در پویایی نظام های اقتصادی است. 
شــاید در این میان اختصاص بخشی از درآمد 
حاصل از محل قانون مالیــات بر ارزش افزوده 
به شهرداری ها و دهیاری های کشور را بتوان 
به عنوان بخش کوچی از نقــش ارزنده قانون 
مالیات بــرارزش افزوده در توســعه و آبادانی 

کشور دانست. 

بازار

ماشین ظرفشویی

نایب رییس کمیته کسب و کار دانش بنیان 
اتاق بازرگانی اصفهان:

شرکت های دانش بنیان با 
فضای کسب و کار آشنا نیستند

نایب رییس کمیته کسب و کار دانش بنیان اتاق 
بازرگانی اصفهان، آشنا نبودن شرکت های دانش 
بنیان با فضای کســب و کار را یکی از مهم ترین 
مشکالت آنها ذکر و تصریح کرد : این موضوع باعث 
ناتوانی در مدیریت کســب و کار، ناتوانی در ارائه 
محصوالت، فقدان سرمایه کافی برای راه اندازی 
کسب و کار و آشنا نبودن با منابع و تسهیالت مالی 
می شود. مسعود رجایی ، آشــنا نبودن با فرآیند 
قیمت گذاری و مشــکالت بازاریابــی و فروش را 
از دیگر مشکالت ناشی از آشــنا نبودن با فضای 
کســب و کار خواند و افزود : همین مسائل باعث 
می شــود تا در برخی موارد از این شــرکت ها در 
جهت مقاصد خاصی، سوء استفاده شود. وی آشنا 
نبودن شــرکت های دانش بنیان با فضای کسب 
و کار را از مشکالت درون ســازمانی این بنگاه ها 
دانست و گفت : آموزش کسب و کار و خودشناسی 
بهترین راهکار برای رفع این مشکل است. به گفته 
وی، الزم اســت پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد کشــور بیش از گذشــته به آموزش فضای 
کسب و کار به واحدهای فناور نوپا و شرکت های 
دانش بنیان توجه کنند و افرادی که قصد تاسیس 
چنین شــرکت هایی دارند نیز این آموزش ها را 
جدی بگیرند. رجایی، از دیگر نیازهای شرکت های 
دانش بنیان به حمایت های تبلیغاتی به ویژه برای 
خرید کاالی تولید داخل و معافیت های مالیاتی و 

تسهیالت بانکی اشاره کرد. 

نماینده مردم خمینی شهر:
سازمان حمایت از مصرف کننده 

در بحث احتکار کوتاهی کرد
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی درباره عملکرد سازمان حمایت از مصرف 
کننده در شــرایط نابســامانی بــازار گفت: این 
سازمان به صورت قوی وارد عمل نشد و حتی در 

بحث احتکار نیز کوتاهی کرد.

ســید محمدجواد ابطحی با اشــاره به وضعیت 
اقتصادی کشــور اظهار داشــت: براساس بیانات 
رهبر معظم انقالب ،کشور ما به بن بست نرسیده  
و راهکارهای بسیاری برای حل مشکالت داریم، 
همان طــور که طرح هایی توســط کمیســیون 
اقتصادی مجلس مطرح شــد که دولت را مصمم 
به اجرای آنهــا کرد و در نهایت بــر وضعیت بازار 
تاثیرگذاشت.وی با اشــاره به برخی از طرح های 
تدوین شده اقتصادی توسط مجلس، گفت: طرح 
سپرده گذاری ارزی از جمله طرح هایی است که 
به کنترل بــازار ارز کمک می کند، عــالوه بر این 
طرح مالیات بر عایدات ســرمایه امالک نیز سبب 
می شــود که دالالنی که به دنبال دست به دست 
کردن زمین ها هســتند، مالیات تفــاوت خرید و 
فروش را پرداخت کنند. وی درباره عملکرد سازمان 
حمایت از مصرف کننده در شرایط نابسامانی بازار 
گفت: این سازمان به صورت قوی وارد عمل نشد و 
حتی در بحث احتکار نیز کوتاهی کرد، ما از دولت 
می خواهیم که به صورت شبانه روزی قیمت ها را 

کنترل کرده و در راستای رفاه مردم تالش کند.

تولید 10درصد از تخم مرغ 
کشور در اصفهان

مرکز آمار اعالم کرد که تولید شیر کشور در سال 
۹۶ با افزایش ۶ درصدی به بیش از ۱۰ میلیون تن 
رسید.تولید شیر و تخم مرغ در کشور به ترتیب  
۱٨٤ و ٨٨٨ هزار تن در ســال ۱٣۹۶ بوده است 
که نسبت به ســال ۱٣۹٥، مقدار شیر ۶ درصد 
افزایش و تخم مرغ ۶ درصد کاهش داشته  است.

براساس سالنامه آماری سال ۱٣۹۶، به ازای هر 
ایرانی ۱٢۶ کیلو شیر و ۱۱ کیلو تخم مرغ تولید 
شده است. استان های اصفهان، تهران و خراسان 
رضوی به ترتیب با ۱٢، ۱۱ و درصد تولید شــیر 
کشور، بیشترین تولید شــیر را در بین استان ها 
داشــتند.۱٥ درصد تخم مرغ کشــور در استان 
تهران، ۱۱ درصد در اســتان خراســان رضوی و 
۱۰درصد در اســتان اصفهان تولید شــده است 
که جزو استان های با بیشــترین تولید تخم مرغ 

بوده اند.  

ماشین ظرفشویی رومیزی 
T1305 سام مدل

1,569,000
تومان

ماشین ظرفشویی 
رومیزی هاردستون 

ماشین ظرفشویی بوش 
SMS46GI01B سری 4 مدل

رییس انجمن کارفرمایان صنایع نساجی اصفهان گفت: بیش از 
دو سوم مواد اولیه پنبه مصرفی در صنایع نساجی وارداتی است، 
در زمینه تولید مواد اولیه پلی استر خودکفا هستیم و مواد اولیه 
اکریلیک که حجم باالیی از مواد مصرفی ما را تشــکیل می دهد 

۱۰۰درصد از خارج کشور تامین می شود.
چلمقانی گفت: رکود بی سابقه بر صنعت نساجی اصفهان سایه 

افکنده است، با وجود کیفیت خوب منسوجات داخلی حجم باالیی 
از پارچه تولید داخل  با مارک خارجی به بازار عرضه می شــود؛ 
متاسفانه برخی فروشندگان ما نیز خریداران را به پارچه خارجی 

ترغیب می کنند.
رییس انجمن کارفرمایان صنایع نســاجی اصفهان گفت: سال 
های پیش مالیات و نرخ باالی بهره بانکی بزرگ ترین ضربه را به 

این صنعت وارد کرد؛ اما اکنون با این وضعیت آشــفته بازار ارز، 
آنقدر مشــکالت بزرگ تری پیش رویمان قــرار گرفته که دیگر 
فرصت پرداختن به مالیــات را نداریم، زمانی نگران کفش بودیم 
اما االن پایی برایمان نمانده که بخواهیم برایش کفش تهیه کنیم.

وعده های بسیاری برای بهبود وضعیت صنعت نساجی داده شد، 
اما متاسفانه هیچ کدام از این قول ها اجرایی نشد.

رییس انجمن کارفرمایان صنایع نساجی اصفهان:
رکود بی سابقه بر صنعت نساجی اصفهان سایه افکنده است

»اصفهان« همــواره به عنوان یک شــهر گران در 
ایران مطرح بوده اســت. این خصیصه بیشتر از هر 
چیز به دلیل باال بودن قیمت مســکن و قرار گیری 
این شــهر درجایگاه دوم گران ترین خانه ها پس از 
تهران مطرح می شــده ؛ اما در جدید ترین آماری 
که از سوی مرکز ملی آمار ایران منتشر شده است 
اصفهان به عنــوان یکی از شــهرهای ارزان دارای 
کمترین تورم در ماه مهر در جایگاه سوم قرار گرفته 
است. این آمار در حالی مطرح شده که قیمت کاالها 
در هر استان متفاوت اســت و نرخ محاسباتی تورم 
نیز در هر نقطه از کشور تفاوت دارد. رشد چشمگیر 
قیمت کاال ها در حالی رخ داده که دولت تالش هایی 
را برای جلوگیری از ورود تکانه های بازار ارز به بازار 
کاال ها و خدمات ترتیب داد، اما آن گونه که باید این 
اقدامات موثر واقع نشد و عمال یک جهش قیمتی را 

در کاال ها شاهد بودیم.
گران ترین و ارزان ترین اســتان ها برای 

زندگی کدامند؟
به تازگی مرکز آمار ایران گزارش مربوط به نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری را منتشر 
کرده است. در این گزارش عالوه بر اینکه نرخ تورم 
کشور مورد محاسبه قرار گرفته، بر اساس جدولی 
که از سوی سازمان آمار منتشر شده است بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوار های کشور مربوط به استان 
ایالم با ۹.٥ درصــد افزایش و کمتریــن نرخ تورم 

ماهانه مربوط به استان قم با ٥ درصد افزایش بوده 
است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )نرخ تورم نقطه به نقطه( برای خانوار های 
کشــور ٣٢/٨درصد بوده است.بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه باز هم متعلق به اســتان ایالم )٣۹.۹ 
درصد( و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان کرمان )٢۶.۱ درصد( است.نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهی بــه مهر ماه ۱٣۹۷ بــرای خانوار های 
کشــور به عدد ۱٣/٤درصد رسیده است. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان لرستان با 
نرخ تورم ۱۶/۶درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به 

استان کرمان با نرخ تورم ۱۰/٤درصد است. بر اساس 
جدول منتشر شده، استان اصفهان در جایگاه سوم 
کمترین تورم پس از کرمان و یزد قرار دارد، نرخ تورم 

در اصفهان ۱۱/٢ است.
خوراکی ها؛ در صدر گرانی ها

طبق آمارها، نرخ تورم ۱٢ماهــه منتهی به مهرماه 
سال جاری ۱٣/٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 
)۱۱/٣درصد( ٢/۱درصد افزایش یافته و شــاخص 
قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به مهرماه سال گذشته٤۷/٥درصد 
و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 

٢۷/٢ درصد افزایش داشته اســت. این آمار نشان 
می دهد، رفته رفته با شــدت گرفتن موج گرانی ها، 
سهم خوراکی ها در سبد مصرفی خانوارها افزایش 
یافته و کاالهای خوراکــی و درواقع  آهنگ افزایش 
قیمت کاالهای حیاتــی خانواده ها بســیار تندتر 
حرکت کرده است. جالب است که این کاالها همان 
کاالهایی هســتند که اکنون مشمول تخصیص ارز 
دولتی برای جلوگیری از افزایش قیمت هستند، اما 
اطالعات مرکز آمار نشان می دهند، ارزهای دولتی 
هم به کمک تامین کاالهای حیاتی نیامده و با شتاب 
ســریعی قیمت این کاالها رو به فزونی است. با یک 
حساب ســر انگشــتی می توان به چند برابر شدن 
آهســته و یا یکباره قیمت ها پی برد؛ رب گوجه با 
پرش های چند برابری قیمــت از ٥ هزار تومان به 
پانزده هزار تومان رسیده، به همین دلیل رب گوجه 
صدر نشین گرانی ها در یک ماه اخیر بوده است. در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب 
مربوط به گروه محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده 
در جای دیگــر )رب گوجه فرنگی(، گروه دخانیات، 
گروه ســبزیجات )ســیب زمینی، گوجه فرنگی و 
پیاز(، گروه روغن ها و چربی ها )روغن جامد و روغن 
مایع(، گروه آشامیدنی ها )آب معدنی، قهوه فوری و 
آبمیوه(، گروه گوشت )کنسرو ماهی، انواع ماهی(، 
گروه قند و شکر و شیرینی )کمپوت میوه و شکالت( 
و گروه میوه و خشکبار )پسته، مغز بادام، مغز گردو 

و خرما( است.

شهِرارزاِناصفهان!
مرکز آمارملی ایران می گوید  اصفهان  در ماه مهر در جایگاه سوم کمترین میزان تورم قرار گرفته

مدیر کل گمرک اصفهان گفت: طی ۷ ماهه نخست امسال، بالغ بر یک میلیارد و ٢٣٥میلیون دالر کاال از استان 
اصفهان به مقصد ۹۶ کشــور جهان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل، از نظر ارزش ٣۹ درصد 
افزایش داشته است.وی در خصوص مهم ترین کاالهای وارداتی گمرک اصفهان در هفت ماهه سال۱٣۹۷، گفت: 
ماشین آالت مکانیکی ٨٤ میلیون دالر، ماشین آالت برقی ٢۱ میلیون دالر و  اجزا و قطعات منفصله خودرو ۱۷ 
میلیون دالر  بوده است. احمدی ونهری افزود : در این مدت از سه کشــور اروپایی ایتالیا، آلمان و فرانسه بالغ بر 
۶٥ میلیون دالر کاال به مقصد گمرک اصفهان ارسال شده به طوری که ٣۹ درصد از کل واردات گمرکات استان 

اصفهان را تشکیل داده است.

 صادرات اصفهان 
 ۳۹ درصد افزایش 

داشته است

براساس آمار گمرک اصفهان؛

رک
گم

  عکس روز

برداشت طالی سرخ در نطنز
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

 تالش داریم طرح ساماندهی سوخت
 پس از تعطیالت ماه صفر مصوب شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص بازگشت کارت هوشمند سوخت و بررسی دو نرخی شدن 
قیمت سوخت، اظهار کرد : در جلسه کمیسیون ملی موضوع ساماندهی سوخت کشور مطرح شد و 
درباره موضوعات مختلفی از جمله احیای کارت هوشمند سوخت، جلوگیری از قاچاق آن، کنترل 
تولید سوخت از مبادی پاالیشگاه تا ســامانه تحت پخش »دیسپاچینگ« پاالیشگاه و شرکت ملی 
نفت بررسی شد، همچنین اتصال بین دیسپاچینگ و سامانه ســوخت یکی از بحث های جنجالی 

کمیسیون ملی انرژی بود.
علی بختیار افزود: کمیســیون انرژی طبق همکاری کارشناســان مرکز پژوهــش های مجلس و 
کارشناسان سایر بخش های تحت نظر کمیسیون فعالیت می کند و در خصوص تاثیر دو نرخی شدن 
قیمت سوخت، بر میزان تورم و اقشار آسیب پذیر  سایر سیاست های مورد نظر را بررسی می کند و 
این بحث برای تصمیم گیری ظرف دو الی سه هفته آینده به کمیسیون انرژی ارجاع داده خواهد شد.

این عضو کمیســیون انرژی مجلس تاکید کرد: طی چند روز گذشته جلسه ای در کمیسیون ملی 
انرژی در مورد طرح ساماندهی سوخت برگزار شد و کمیسیون در حال تالش است که این طرح را 
پخته تر کرده و طی ارجاع این بحث در کمیسیون بعد از تعطیالت ماه صفر آن را مصوب کند.بختیار 
با بیان اینکه دولت در این زمینه پیشنهادی به کمیسیون ارائه نکرده است، ادامه داد : البته انجمن 
نفت ایران زیر نظر دولت با مرکز پژوهش های مجلس همکاری می کند و بحث ساماندهی سوخت 
براساس تبادل نظری بین مجلس و دولت دنبال می شود، در واقع  طرح های پیشنهادی باید مورد 

توافق طرفین باشد. 

برداشت زعفران از ٢٣۰هکتار از مزارع شهرستان نطنز آغاز شد.مدیر جهاد کشاورزی نطنز 
پیش بینی کرد امســال ۱۶۰۰کیلوگرم زعفران خشــک از مزارع نطنز برداشت و بیش از 

۱۶۰میلیارد ریال عاید کشاورزان شود.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:
بخش خصوصی از تحریم ها عبور می کند

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: آثار تحریم هایی که احتمال داشت در ۱٣ آبان وضع شود، چند 
ماه زودتر در اقتصاد کشــور نمود پیدا کرد و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.رسول جهانگیری در رابطه با 
تحریم های نفتی آبان ماه اظهار کرد: به دلیل سوءمدیریتی که چندی پیش در سطح کالن کشور دیده شد 
و همچنین واکنش مردم به این موضوع، عمال آثار تحریم هایی که احتمال داشت در آبان ماه وضع شود، 
چند ماه زودتر در اقتصاد کشور نمود پیدا کرد.وی اضافه کرد: در حال حاضر شرایط به گونه ای نیست که 
شاهد تحریم های جدیدی باشــیم و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.رییس اتاق اصناف استان اصفهان در 
پایان اظهار کرد: حتی اگر از امروز تا یک سال آینده هیچ کاالیی وارد نشود، ذخایر به  اندازه کافی وجود دارد 

و هیچ کمبودی در کاالهای اساسی رخ نخواهد داد.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه:
توسعه صادرات بهترین راهکار حمایت از صنایع در دوران تحریم است

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه گفت: تمرکز دولت بر سیاست های تقویت کننده صادرات در شرایطی 
که تحریم های ظالمانه در کنار رکود حجم تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است باید به عنوان یکی از 
اولویت ها مورد نظر قرار گیرد.محمود اکبری اذعان کرد: این منابع ارزی در چارچوبی مشخص و با برنامه صرف 
توسعه ظرفیت و گسترده شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه شده و در این بازه زمانی، افزایش ٣٣۰ درصدی 
ظرفیت تولید فوالد مبارکه و رسیدن به عدد ۱۰/٣میلیون تنی، اتفاقی بی بدیل در توسعه ظرفیت فوالد کشور 
بوده است. وی متذکر شد: این نرخ رشد، باالترین نرخ رشد تولید فوالد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده 
است و باعث شده تا سهم فوالد مبارکه از تولید ناخالص داخلی کشور به ٥ درصد برسد و به طور غیرمستقیم 

برای بیش از ٣٥۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

 Fast TSE نرم افزار رصد بازار
به منظور ارائه اطالعات به هنگام 
بازار، در اختیــار فعاالن بازار 

سرمایه قرار گرفته است. 
هدف اصلی این اپلیکیشــن، 
نمایش اطالعــات کاربردی و 
پراهمیت نمادهای بازار سرمایه 
بوده که جهت استفاده روزانه 
کاربــران در ســاعات بازار، 

طراحی شده است.

فست تی اس ای - 
سهام بورس

شن مالی
معرفی اپلیکی

2,550,000
تومان

8,600,000
تومان

مرضیه محب رسول
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آغاز برداشت ذرت علوفه از زمین های کشاورزی برخوار

پیشنهاد سردبیر:

تا چندی پیش بارها شــاهد  لنجان
تیترهای خبری متعددی در خصوص وضعیت 
نگران کننده وضعیت آب زاینده رود و تامین آب 
شــرب مردم اســتان اصفهان در رسانه ها و 
خبرگزاری های مختلف استان بوده ایم، »حجم 
سد زاینده رود زیر خط قرمز است«، »برداشت 
های غیرمجاز از زاینده رود با استفاده از پمپ ها 
و تانکرها«، »حجم سد زاینده  رود به سختی به 
پاییز برســد« و... اما در ماه های اخیر سخن از 
پایان نیافتن پروژه فاضالب باغبادران بسیار داغ 
شده و این مسئله  ذهن بسیاری از افراد  را به یک 
سوال معطوف کرده که آیا بی توجهی به بحث 
 فاضــالب و ورود آن به رودخانــه زاینده رود 
می تواند به اندازه خشکســالی، کم آبی و... 

خطرآفرین باشد؟!
اردشــیر محمدی، شــهردار باغبادران سرازیرشدن 
غیرمستقیم فاضالب به رودخانه زاینده رود را تهدید 
جدی برای آب آشامیدنی مردم استان اصفهان دانست 
و اظهار کرد: اجرای شــبکه فاضالب شهر باغبادران 
حدود ۳۰ سال پیش آغاز شد، اما همچنان بالغ بر ۱۵ 
کیلومتر از شبکه فاضالب در سه محله شهر باغبادران 
باقی مانده است.وی افزود: با توقف این پروژه، اجرای 
شبکه فاضالب باغبادران به پروژه ای فرسایشی مبدل 
شــده و همچنان ۳۰ درصد از این پــروژه باقی مانده 
و اجرا نشده اســت، البته قطعا تکمیل نشدن شبکه 
فاضالب این شــهر مشکالت زیســت محیطی برای 
رودخانه زاینده رود را به دنبال خواهد داشت.شهردار 
باغبادران با بیان اینکه در سال های اخیر تالش های 
جدی و متعددی از ســوی مدیران شهری باغبادران 

برای کاهش بحران فاضالب در شــهر انجام شده، اما 
این معضل همچنان پابرجاســت، تصریح کرد: بدون 
تردید اگر عزم شــرکت آب و فاضالب جزم شود، می 
توان پروژه اجرای شــبکه فاضالب شــهر باغبادران 
را به اتمام رساند و از سرازیرشــدن فاضالب به بستر 
رودخانه جلوگیری کرد، به عبارتــی دیگر؛ می توان 
تهدید فاضالب های شهری را با اتمام پروژه از تهدید 
به فرصت تبدیل و پساب حاصل از تصفیه فاضالب را 
به پیکره فضای سبز و حتی صنایع هدایت کرد تا ناف 
صنایع از مصرف آب خام بریده شود.محمدی با بیان 
اینکه ساماندهی، لوله گذاری، انتقال، طراحی شبکه و 
هدایت فاضالب از وظایف اصلی شرکت آب و فاضالب 
است، اضافه کرد: با توجه به شیب تند شهر به سمت 

رودخانه زاینده رود مسئوالن استان باید پروژه فاضالب 
باغبادران را با حساسیت بیشتری دنبال کنند ؛ چراکه 
اگر شبکه فاضالب باغبادران اجرا نشود باید همیشه 
دغدغه آلودگی آب آشــامیدنی وجود داشته باشد و 
این مسئله تهدید جدی برای پنج میلیون نفر از مردم 
اســتان خواهد بود.وی عنوان کرد: به رغم همجواری 
شــهر باغبادران با دو تصفیه خانه آب اصفهان، مردم 
این شهر از آب آشامیدنی سالم محروم هستند و این 
مهم به یکی از مطالبات آنها مبدل شده، از این جهت 
انتظار می رود در این خصوص نیز چاره اندیشی الزم 
انجام شــود.حجت ا... امینی، رییس شورای اسالمی 
باغبادران هم در این باره به ایمنا گفت: اجرای شبکه 
فاضالب یکی از مهم ترین خواســته های مردم و نیاز 

شهر باغبادران است که باید مسئوالن مربوطه تحقق 
این مهم را در اولویت کاری خود قرار دهند.وی افزود: 
جمع آوری و دفع صحیح فاضالب شهر باغبادران می 
تواند رودخانه زاینده رود را از تهدید به خطر بیماری ها 
و عفونت ها در امان بدارد و با تصفیه آن نیز برای صرفه 
جویی در مصرف آب خام قدمی برداشت، در حالی که 
به دالیل مختلف این پروژه در باغبــادران با گره کور 
مواجه شــده و سال ها شــرکت آبفا به تعهدات خود 
عمل نکرده است.وی ادامه داد: در حال حاضر فاضالب 
خانه های شهر باغبادران در چاه های جذبی زیر خانه ها 
می رود و قطعا از آن جا به ســمت آب های زیرزمینی 
هدایت می شــود که این مسئله مشــکالت و مسائل 
بهداشتی، زیاد شــدن بیماری های گوناگون زیست 
محیطی، تهدید کشاورزی و... را به دنبال دارد.امینی 
اضافه کرد: از سوی دیگر دفع فاضالب به روش سنتی و 
وجود چاه های جذبی در زیر خانه ها خطر فرونشست 
زمین را در بافت مسکونی باغبادران افزایش می دهد 
از سوی دیگر مشکالت تخلیه چاه های فاضالب یکی 
از اساسی ترین مشکل برای مالکان به شمار می آید.

وی با بیان اینکه اتمام پروژه شبکه فاضالب باغبادران 
می تواند میزان مقبولیت این طرح را در میان شهروندان 
افزایش دهد، عنوان کرد: در مراجعات شهروندان به 
شورای اســالمی باغبادران حدود نیمی از مردم این 
شهر از داشــتن چاه های جذبی و فرآیند تخلیه آنها 
خسته شده اند، چرا که عالوه بر صرف زمان و هزینه، 
این امر با مخاطرات مختلف همراه است از این جهت 
انتظار می رود مسئوالن شــرکت آبفا به اتمام پروژه 
فاضالب باغبادران آن هم پس از گذشت سال ها از آغاز 

این پروژه توجه جدی داشته باشند.

سرازیر شدن غیرمستقیم فاضالب؛ تهدید جدی برای آب آشامیدنی

مدیر جهاد کشــاورزی برخوار بــا بیان اینکه  برخوار
4۰۰کشاورز در بیش از 4هزار هکتار از مزارع این شهرستان ذرت 
علوفه ای کشت کرده اند ،گفت: این محصول به صورت متناوب و 
بعد از برداشت گندم و جو کشت شــده و پیش بینی می شود به 
طور میانگین از هر هکتار ۵۵تا6۰ تن محصول برداشــت شود. 

عباس نقدی با اشاره به اینکه برداشت ذرت علوفه ای تا پایان آبان 
ادامه دارد، افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 24۰هزار تن 
ذرت علوفه ای از مزارع برخوار برداشت شود که ۱۰درصد نسبت 
به پارسال افزایش داشته است.کارشناس زراعت جهاد کشاورزی 
برخوار هم گفت: این شهرستان بعد از اصفهان بیشترین سطح زیر 

کشت این محصول را در اســتان دارد و عالوه بر ارقام زود رس و 
میان رس رقم 7۰4دیر رس هم کشت شده است.بهروز جمالی با 
اشاره به اینکه کشــاورزان برخواری بیش از 4۵۰هکتار از مزارع 
ذرت را به روش تیپ آبیاری کردند، افزود: با اجرای این روش بیش 

از 7۰درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی برخوار خبر داد:
آغاز برداشت ذرت علوفه از زمین های کشاورزی برخوار

شهردار باغبادران مطرح کرد:

چهره ها

رییس بنیاد شهید اردستان: 
۵۱ گلزار شهدا در اردستان 

ساماندهی شده است 
علی دهقانان زواره رییس بنیاد شــهید 
اردســتان گفت: ۵۱ 
گلزار شــهدا تا کنون در شهرســتان اردســتان 
ساماندهی شده است.ماشاا... حمامیان در جلسه 
ساماندهی گلزار شهدای شهرســتان اردستان 
اظهار داشت: اردستان دارای ۵4 گلزار در بخش 
مرکزی، زواره و شــهر مهاباد است.وی افزود: ۵۱ 
گلزار شهدا تا کنون در شهرستان ساماندهی شده 
و در حال حاضر چهار گلزار روستایی اردستان فاقد 
برق برای روشنایی اســت.رییس بنیاد شهید و 
ایثارگران اردستان گفت: آبرسانی در گلزار شهدای 
شهر اردستان مشکالتی دارد که باید برطرف شود.
همچنین راه های دسترسی به برخی از گلزارهای 
شهدا با مشــکالتی مواجه است که پیگیری ها با 
بنیاد مسکن و اداره راه در این خصوص انجام شده 
است.وی تاکید کرد: نگهداری و نظافت گلزار شهدا 
با شهرداری ها بوده و طبق توافقات باید خدمات 
دهی به این مکان ها از ســوی شهرداری صورت 
گیرد.رییس بنیاد شهید اردستان اعالم کرد: طبق 
دستورالعمل، افرادی به عنوان حافظان گلزار شهدا 
باید انتخاب شوند که گزارشی از وضعیت گلزارها را 
منعکس کنند.علیرضا کریم زاده، رییس اداره برق 
شهرستان اردستان هم در ادامه این جلسه، گفت: 
هزینه انشــعاب و مصرف برق برای گلزار شهدا 

رایگان بوده و هزینه ای دریافت نمی شود.

رییس اداره بنیاد مسکن دهاقان:
طرح پایش ویژگی های 

مسکن روستایی به نیمه رسید
رییس اداره بنیاد مســکن و  دهاقان
شهرسازی دهاقان گفت: طرح پایش و آمارگیری 
ویژگی های مسکن روستایی در دهاقان به نیمه 
رسید.ابراهیم رضایی اظهار کرد: این طرح هر پنج 
سال یک بار انجام می شود که ۵۰درصد از آن در 
دهاقان انجام شده است. وی با اشاره به وجود ۱2 
روستا در این شهرستان گفت: تاکنون بیشتر این 
طرح در روستاها انجام شده است.رضایی با توجه 
به اینکه طــرح آمارگیری ویژگی های مســکن 
روستایی همزمان با سراسر کشور از 2۱ مهرماه 
آغاز شده، افزود: این طرح به مدت یک ماه به پایان 
می رســد و از هر روستا ۳۵ مســکن به صورت 

راندوم زیرنظر پایش ویژگی ها قرار می گیرد.

تکمیل مرکز دیالیز نجف آباد در 
گرو رفع مشکالت کامیون داران

مدیرعامل خیریه قمر بنی هاشم  نجف آباد
نجف آباد گفت: به دنبال کلنگ زنی مرکز دیالیز ۵6 
تخت خوابی خیریه نجف آباد در شهریور ماه سال 
جاری، عملیات خاک برداری این مجموعه تاکنون 
نزدیک به 6۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته، اما 
گرانی لوازم یدکی کامیون ها، سرعت کار را تا حدود 
زیادی کاهش داده اســت.علی سلیمان نژاد اظهار 
کرد: در ابتدای آغاز به کار این پروژه، اتحادیه کامیون 
داران شهرستان قول دادند که بخش زیادی از کار را 
به صورت رایگان انجام دهند که این کار تا چندی 
پیش نیز ادامــه پیدا کــرد و منجر به پیشــرفت 
6۰درصدی فاز خاکبرداری طرح شد، اما متاسفانه 
تشدید مشــکالت این کامیون داران، تکمیل این 

مرحله را با مشکالت جدی مواجه کرده است.

شهردار مهاباد:
اعتصاب کارکنان شیطنت 
دست های پشت پرده بود

شــهردار مهاباد گفت: کارکنان  اردستان
شهرداری ســه یا چهار ماه بیشــتر حقوق طلبکار 
نیستند و اعتراض کارکنان شهرداری شیطنتی بود 
که از طرف دســت های پشــت پرده انجام شــد.

محمدرضا پورفتحعلی  اظهار کرد: در مهرماه سال 
92 که شهرداری مهاباد را تحویل گرفتم بودجه آن 
ده میلیارد ریال بود و همین مقدار نیز بدهی و حتی 
پنج ماه حقوق معوقه کارکنان را تامین می کرد.وی 
افزود: در حال حاضر اگر شهرداری مهاباد یک مقدار 
مشــکل هزینه ها را دارد، بودجه آن به بیش از ۳۵ 
میلیارد ریال رســیده و بدهی شهرداری تقریبا ۱۵ 
میلیارد ریال است.پورفتحعلی تصریح کرد: در چند 
ســال اخیر درآمد محلی مهاباد بسیار اندک شده و 
وضعیت بد اقتصادی هم دلیل بر مشکالت است.وی 
با بیان اینکــه در گذشــته درآمد شــهرداری از 
کمک های دولتی بوده، افزود: متاسفانه واریزهای 
دولتی بسیار کم شده و شهرداری مهاباد زمینی در 
 اختیــار نــدارد کــه بخواهــد راه درآمــدی

 داشته باشد. 

اخبار

اجراييه
8/138 شماره اجراييه:9710420350600257  شماره پرونده:9609980350601407 
شماره بايگاني شعبه:961665 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709970350600487 محكوم عليهم 1- حســين اثاري شيک فرزند 
کريم به نشاني مجهول المكان 2- ابراهيم زارع مويدي فرزند روانبخش به نشاني استان 
فارس شهرستان سپيدان بخش بيضا شهرستان سپيدان دهستان بانش روستاي دشمن 
زياري متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ پانصد و بيســت و چهــار ميليون ريال بعنوان 
اصل خواســته ) مبلغ 524/000/000 ريال وجه چک شــماره 12-9527/524181-

1396/07/25 عهده بانک ملي( و نيز پرداخت مبلغ هفده ميليون و پانصد و ســي و پنج 
هزار ريال بابت خسارات دادرسي و نيز پرداخت خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از 
تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي اعالم و حين اجراي حكم محاسبه 
خواهد شد در حق محكوم له محمدرضا شوشتري فرزند ابوالقاسم به نشاني استان اصفهان 
شهر اصفهان خ امام خميني نرسيده به فلكه دانشگاه ک استوار تراشكاري و پرداخت نيم 
عشــر اجرايي در حق صندوق دولت. ضمنا راي صادره غيابي است. محكوم عليه مكلف 
اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاي 
مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394(. 4-خودداري محكوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري 
به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي 
نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. م الف: 271556 شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي 

شهرستان اصفهان )473 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

8/139 شماره اجراييه:9710426794400323  شماره پرونده:9709986794400050 
شــماره بايگاني شــعبه:970050 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794400289  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976794400664  محكوم 
عليه اميد رمضاني گهروئي فرزند علي حسين محكوم است به پرداخت مبلغ 9/200/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/135/000 ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه نشر آگهي 
و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 97/01/22 لغايت تاريخ 
وصول در حق محكوم له فتح اله ســلطاني فرزند فداعلي به نشاني اصفهان خ زينبيه ک 
پروين پ 145 و پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق اجراي احكام. محكوم عليه مكلف 
اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و 

موسســات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاي 
مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394(. 4-خودداري محكوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري 
به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي 
نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. م الف: 271590 شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره 

دو شوراي حل اختالف اصفهان)406 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

8/140 شماره اجراييه:9710426793700395  شماره پرونده:9509986793700651 
شــماره بايگاني شــعبه:950651 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793700394  و شماره دادنامه مربوطه 9509976793701271  محكوم عليه 
سيد مرتضي رضوي کهنگي فرزند سيد اســداله به نشاني مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ بيست و دو ميليون ريال بابت اصل خواســته و يک ميليون و ششصد و 
پانزده هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 
805238-93/6/13 و 805239-92/3/23 تا تاريخ اجراي حكم در حق محكوم له بهزاد 
کرمي فرزند خدارحم به نشاني اصفهان خ گلستان بلوار پرستار پ 30 ط 2 و پرداخت نيم 
عشر حق االجرا. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خــودداري محكوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده 
اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي 
معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توسط محكوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محكوميت مالي 1394(. م الف: 270977 

شعبه 7 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان)413 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

8/126 شماره اجراييه:9710426793700393  شماره پرونده:9709986793700020 
شــماره بايگاني شــعبه:970020 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793700391 و شماره دادنامه مربوطه 9709976793700498 محكوم عليه 

عزت موالدوست به نشاني مجهول المكان محكوم اســت به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمي و انتقال رسمي سند خط تلفن همراه به شماره 09131673487 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 212/500 ريال بابت هزينه دادرســي در حق محكوم له ملک محمد اماني 
دشتكي فرزند زينل به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خيابان الله کوچه گلرخ کوچه 
اسالمي بن بست رويا پالک 22  و پرداخت نيم عشر حق االجرا. محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي 
احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و 
اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري 
محكوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حكم، حبس تعزيري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه 
فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشــد موجب 
مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع 
وثيقه يا معرفي کفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394(. م الف: 270993 شعبه 7 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان)401 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

8/136 شماره اجراييه:9710420350600246  شماره پرونده:9409980350600595 
شماره بايگاني شعبه:940668 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970350600832 محكوم عليه ابوالفضل يزداني فرزند عبدالرضا 
به نشــاني مجهول المكان محكوم اســت ب پرداخت مبلغ يكصد و نود و دو ميليون و 
پانصد هزار ريال بعنوان اصل خواسته ) مطالبه مبلغ 192/500/000 ريال وجه يک فقره 
چک شــماره 420677-1394/2/23 به مبلغ 25/000/000 ريال عهده بانک صادرات 
شــعبه نجف آباد و دو فقره حواله تعاوني  اعتبار ثامن االئمه )ع( شــعبه نجف آباد شماره 
9221/024199 به مبلغ 84/000/000 ريــال و 9221/024197-1394/3/30 به مبلغ 
83/500/000 ريال( و نيز پرداخت مبلغ پنج ميليون و هشــتصد و پنجاه و پنج هزار ريال 
بابت خسارات دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و نيز پرداخت خسارات تاخير تاديه بر 
مبناي نرخ تورم در خصوص چک از تاريخ چک و در خصوص دو فقره حواله از تاريخ مطالبه 
و تقديم دادخواست مورخ 1394/6/29 تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي اعالم 
و حين اجراي حكم محاسبه خواهد شد در حق محكوم له حسن موسوي فرزند محسن به 
نشاني اصفهان شهرک صنعتي محمودآباد خ 18 پالک اول منزل حسن موسوي، ک.پ 
8735117411، ت.ت 09133693128 و پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت. 
ضمنا راي صادره غيابي است. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود 
را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص 

ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 
34 قانون اجراي احكام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که 
باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشــد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا 
جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط 
 محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محكوميت مالي 1394(. 
م الف: 271551 شــعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان )511 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

8/137 شماره اجراييه:9710420350600255  شماره پرونده:9609980350601262 
شماره بايگاني شعبه:961496 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709970350600386 محكوم عليه حســن ايران دوســت به نشاني 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سيصد و شانزده ميليون و نود و شش هزار و 
دويست ريال بعنوان اصل خواسته ) مطالبه مبلغ 316/096/200 ريال وجه فاکتور شماره 
588-1396/04/20( و نيز پرداخت مبلغ ده ميليون و سيصد و چهل و سه هزار و سيصد و 
شصت و هفت ريال بابت خسارات دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و نيز پرداخت 
خســارات تاخير تاديه از تاريخ مطالبه و تقديم دادخواست مورخ 1396/11/12 تا هنگام 
پرداخت با رعايت تغيير شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزي اعالم و حين اجراي حكم 
محاسبه خواهد شد در حق محكوم له شرکت بهروش مشاور مان پارت ايرانيان به مديريت 
عليرضا صالحي سيچاني به نشاني اصفهان خ امام خميني خ امير کبير روبروي بانک ملي 
50 متر جلوتر کدپستي 8195954393 و پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت. 
ضمنا راي صادره غيابي است. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود 
را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالــي و اعتباري ايراني يا 
خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حســابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم عليه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در 
پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به 
نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه 
شــش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه 
شــود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يــا توديع وثيقه يا معرفي 
کفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394(. م الف: 271554 شــعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان 

)476 کلمه، 5 کادر(
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فوت ۵ زائر اصفهانی  در راهپیمایی اربعین

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:
 فوت ۵ زائر اصفهانی 
در راهپیمایی اربعین

مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهان گفت: 
تاکنون فوت پنج نفــر از زائــران اصفهانی در 
راهپیمایی عظیم اربعین گزارش شــده است.

غالمعلی زاهدی با بیان اینکه ۱۴۹ هزار و ۱۴۷ 
نفر از شهروندان استان اصفهان برای حضور در 
راهپیمایی اربعین حسینی ویزا دریافت کردند، 
اظهار کرد: این زائران با توجه به ویزای صادر شده 
پس از ورود به عراق تا یک ماه امکان اقامت دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بنا بر گزارش های 
موجود، شاهد موج بازگشــت زائران به کشور 
هستیم، افزود: اغلب زائران پس از مراسم اربعین 
به کشور بر می گردند.زاهدی در خصوص آخرین 
گزارش های مصدومیت و فوت زائران اصفهانی 
در راهپیمایی عظیم اربعیــن در عراق تصریح 
کرد: تاکنون فوت ۵ نفر از زائران گزارش شــده 
است که چهار نفر از آنها اعضای یک خانواده و در 
تصادف ون با اتوبوس جان باخته اند و یک نفر نیز 
در حادثه ای بر اثر برخورد گلوله جان باخته است.

مسئول فنی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان:

پسماند برخی از مراکز بدون 
انجام عملیات رها می شود

 مســئول فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان با اشاره به وجود ۶۴ بیمارستان در استان 
اصفهان اظهار کرد: در همه این بیمارســتان ها 
به جز یک بیمارســتان ابتدا از طریق دستگاه 
بی خطر ســاز یا اتوکالو، پســماند پزشکی بی 
خطر ســازی شده و ســپس به محل های دفن 
پسماندهای پزشــکی منتقل می شــوند؛ اما 
پســماندهای پزشکی ســایر مراکز خدماتی و 
درمانی از جمله مطب ها، آزمایشــگاه ها، مراکز 
جراحی محدود، درمانگاه ها متاسفانه بدون انجام 
عملیات بی خطر سازی، مستقیما به محل های 
دفن پسماندهای پزشکی منتقل می شوند.مهدی 
ریاحی ادامه داد: مســئوالن دانشگاه های علوم 
پزشکی استان باید به این موضوع توجه خاصی 
داشــته باشــند و یا با برنامه ریزی مناسب این 
معضل را رفع کنند چرا که حمل پســماندهای 
بیمارستانی خنثی نشده دارای خطراتی نظیر 
 انتشــار بیماری های عفونی در ســطح شــهر

 است.

فرمانده انتظامی استان:
قرارگاه امام علی )ع( در پلیس 

اصفهان راه اندازی شد
فرمانده انتظامی استان با اشاره به تشکیل قرارگاه 
عملیاتی امام علی )ع( در این فرماندهی از هوشیاری 
و آمادگــی کامل مامــوران پلیس بــرای مقابله با 
تهدیدات امنیتــی خبر داد.ســردار معصوم بیگی 
ماموریت قرارگاه عملیاتی امام علــی )ع( را برنامه 
ریزی و نظارت بر اجرای طرح های انتظامی، ترافیکی 
و امنیتی در مراسم های مربوط به سوگواری اربعین 
سید و ساالر شهیدان و همچنین مراسم های دهه 
پایانی ماه صفر عنوان کــرد.وی، با بیان اینکه نظام 
سلطه همیشه به دنبال ضربه زدن به انقالب اسالمی 
است به جنگ روانی دشمن برای اجرای مرحله دوم 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران اشــاره کرد و 
گفت : همه مــا وظیفه داریم که میــزان آمادگی و 

هوشیاری خود را نسبت به گذشته افزایش دهیم.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
غافلگیر شدن قاچاقچیان پارچه 

طی یک عملیات ضربتی
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان اصفهان 
طی عملیاتی ضربتی موفق شــدند یــک باند از 
قاچاقچیان حرفه ای پارچــه را انهدام و محموله  
پارچه خارجی قاچاق بــه ارزش 3 میلیارد ریال 

را کشف کنند. 
سرهنگ سعید سلیمیان، با اعالم این خبر  گفت: 
کارآگاهــان اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز این 
پلیس در ادامه برنامه های مقابله ای خود، از ورود 
محموله ای پارچه خارجی قاچاق به استان اصفهان 
مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود 
قراردادنــد.وی تصریح کــرد: کارآگاهان پس از 
انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از درستی 
موضوع با هماهنگی مقام قضائی ۹ دستگاه خودرو 
از قاچاقچیان را که در شهر اصفهان در حال تردد 
بودند، توقیف کردند.سرهنگ سلیمیان افزود: در 
بارز ســی به عمل آمده از خودروهای توقیف شده 
تعداد 32۱ طاقــه پارچه خارجــی قاچاق فاقد 

مدارک گمرکی کشف شد.

»آمار« در ایران همیشه با چالش های زیادی روبه 
رو بوده است. سال گذشته و درحالی که مسئوالن 
دولت یازدهم از رییس جمهور تــا وزرا و معاونان، 
مدعی ایجاد ســاالنه ۷۰۰هزار شــغل شدند؛ اما 
مرکز آمار گزارش دیگری منتشر کرد که گزارش 
دولت را زیر ســوال می برد؛ گزارشــی که نشان 
می داد در این دولت ســاالنه حداکثر 3۵۰هزار و 
حداقل ۱۰۰هزار شــغل ایجاد شــده است و البته 
این قصه ســر دراز دارد. در ایــران، نمونه هایی از 
این دست زیاد داشــته ایم. مرکز یا ســازمان و یا 
فردی گزارشی آماری ارائه می دهد و مرکز یا فرد 
دیگری آن گزارش را زیر سوال برده و تکذیب می 
کند. آمار و ارقام ها با هم نمی خواند و خب کســی 
 هم پاســخگوی این همه اطالعات ضــد و نقیض 

نیست. 

»اطالعات و آمار« به عنوان ابزارهای الزم در توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها شناخته می 
شود و برای نیل به این هدف جمع آوری داده، تجزیه 
و تحلیل آماری و برنامه ریزی مناسب از مولفه های 

ضروری آن به شمار می روند. 
داده های آماری، بنیادی تریــن اصل برای برنامه 
ریزی محسوب می شود و این مقوله ها مهم ترین 
شــاخص برای مدیریــت کارآمد قلمداد شــده و 
جمــع آوری اطالعات و داده ها باید به روز باشــد 
زیرا توســعه بدون برنامه ریزی، آمــار و اطالعات 
 محقق نمــی شــود و این ســه الزمــه یکدیگر 

هستند.
بدون در دســت داشــتن آمــار کافــی، دقیق و 
به هنگام، سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، تعیین 
اهداف، راهکارها و فعالیت هــا و در نهایت ارزیابی 
نتایج مربوطه امکان پذیر نیســت؛ اما متاسفانه در 
کشــور ما به این مقوله اهمیتی داده نمی شود. در 
صورتی کــه داده های آماری بنیــادی ترین اصل 
برای برنامه ریزی است و برنامه ریزی اساسی ترین 

شاخص برای مدیریت قلمداد می شود.
کارشناسان معتقدند توســعه بدون برنامه ریزی 
و برنامه ریزی بدون آمــار و اطالعات قابل تحقق 
نیست؛ اما در وضعیتی که در کشور ما از نهادهای 
باالسری و زیر مجموعه های آنها آمار صحیحی ارائه 
نمی کنند، چگونه می توان بــر مبنای این آمارها 

برنامه ریــزی و بر مبنای 
برنامه عملیــات اجرایی 

تعریف کرد.
»آمارســازی« پدیــده 
ای اســت کــه مختص 
به بــازه زمانــی خاصی 
از گذشــته  و  نیســت 

هــای دور تاکنون به بخشــی از خصلت مدیریتی 
ایرانی ها تبدیل شــده اســت، با این تفاوت که در 
گذشــته افکار عمومی جامعه به دلیل دسترســی 
نداشــتن به منابــع و اطالعــات، آمارهــای ارائه 
شــده را راحت تر پذیرفته و واکنشــی نسبت به 
آن نشــان نمــی دادنــد امــا در دوره فعلــی که 
ســنجش آمار و ارقام ارائه شــده امکان پذیرتر از 
 قبل شــده اســت، باز هم رویه ارائه آمار نادرست
  در دســتور کار برخــی ســازمان هــا و ارگان ها 

قرار دارد.
مدیرانی که در هر دوره بر ســر کار می آیند، برای 
برجسته سازی عملکرد خود، اقدام به آمار سازی می 

کنند. ایــن کار در ادارات 
استانی نمود بیشتری دارد 
و همین آمار برای وزارت 
خانه ارسال شده و مبنای 
عملکرد یک وزیر و وزارت 
خانه متبوع وی قرار می 

گیرد.

 الزم نیســت راه دوری بروید، جلســات شــورای 
 اداری اســتان برآیندی از تناقــض در ارائه آمار و
  تهیه آمارهای نادرســت اســت. بولتن هایی که 
 در بین حاضــران توزیع شــده و پاورپوینت هایی
  پــس از اعــداد و ارقام کــه به نمایش گذاشــته

 می شود.
برای مثال، تردید در مورد آمارهای ارائه شده یک 
اداره کل، برخی افراد مرتبط با آن را برآن داشت تا با 
نامه نگاری با وزارت خانه مربوطه، خواستار بررسی 
دالیل انتخاب اداره کل به عنوان اداره برتر استانی 
شوند، با این حال چنین سخت گیری هایی هم نمی 

تواند مانــع از ارائه آمار ناصحیح از ســوی مدیران 
 اجرایی شــود و تنها باعث می شــود تا مسئوالن

 ارائه آمار با ظرافت بیشــتری به آمارسازی اقدام 
کنند.

البته وقتی بحث از ارائه آمار نادرســت می کنیم، 
به معنای زیر سوال بردن همه آمارهای ارائه شده 
نیست، همچنان که اطالعاتی که از شهدای انقالب 
و جامعه ایثارگری منتشر شــده، بر پایه اطالعات 
صحیح و درســت است و مســتند بودن آن باعث 
 شده تا رسانه ها با خیال آسوده از این آمار استفاده

 کنند.
 شــاید بتوان گفت دقیق ترین آماری که در ایران 
ارائه شــده، مربوط به آمار شهدای جنگ تحمیلی 
در کشــورمان اســت. دالورمردانی که قامت شان 
خم شد تا ما امروز سرپا باشیم و حداقل به حرمت 
خون شــهیدان هم که شــده، به جای آمارسازی 
و سندســازی تالش کنیم تا  به جایی برســیم که 
موفقیت هایمان »واقعی« بشــود نه نمایشــی و 

شوآف. 

سد آمارسازی بر سر راه توسعه
  داده های آماری، بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است؛   

الزم نیست راه دوری بروید، 
جلسات شورای اداری استان 

برآیندی از تناقض در ارائه آمار 
و  تهیه آمارهای نادرست است

نرگس طلوعی 

ابالغ رای
8/195 شماره دادنامه: 9709970352201179 شماره پرونده: 9709980352200168 
شماره بايگاني شعبه: 970186  خواهان: آقای اسداله شهبازی بروجردی فرزند ماشاءاله با 
وکالت خانم زهرا سعادت فرزند اسماعیل به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ حکیم 
نظامی نبش خ مهرداد )شهید قندی( ســاختمان کیمیا ط 2 واحد 4، خواندگان: 1- آقای 
احمد شهبازی بروجردی فرزند رحیم به نشانی اصفهان خیابان کهندژ جنب ايران خودرو 
ايزوگام بام گســتر پالک 1، 2- آقای علی عظیمی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان 
خیابان کاوه شــهرک کاوه خیابان صفا جنب موتور آب پالک 1، 3- آقای رضا آقا بزرگی 
دلیگانی فرزند رحیم به نشانی استان اصفهان شهرستان برخوار خورزوق کوچه حسینیه  
منزل شخصی پالک 1، 4- خانم فاطمه قاســمی دلیگانی فرزند ابراهیم به نشانی استان 
اصفهان شهرستان برخوار خورزوق دلیگان کوچه حسینیه منزل شخصی پالک 1، خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای اسدا... شهبازی بروجردی فرزند ماشاءا... با وکالت خانم زهرا سعادت به 
طرفیت بعضی از ورثه مرحوم رحیم آقا بزرگی به نام های آقای رضا آقابزرگی و خانم فاطمه 
قاسمی فرزند ابراهیم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به میزان 215 سهم از 2018 
سهم شش دانگ پالک 99/483 بخش 16 ثبت اصفهان و هزينه دادرسی با توجه به متن 
دادخواست تقديمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اينکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و نظريه کارشناس مضبوط در پرونده مرتبط به 
شماره 95/828 که مصون از اعتراض مانده و ساير محتويات پرونده خواسته خواهان حمل 
بر صحت تلقی و مقرون به واقع است لذا مستندا به مواد 1301-1284-220-219-10 
قانون مدنی و مواد 198-199-303-305-306-331-336502-515 از قانون آيین 
دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم الزام خواندگان به حضور در يکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال سند رسمی فوق التوصیف به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/111/062  ريال به عنوان هزينه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ريال به عنوان حق الوکاله 
در حق خواهان و در مورد دادخواست خواهان به طرفیت آقايان بهمن مرادی زاده فرزند 
محمد و علی عظیمی فرزند محمد علی و احمد شهبازی فرزند رحیم به خواسته مذکور با 
عنايت به صدور دادنامه 1005-96/7/10 در مورد آنان مستندا به ماده 89 ناظر به بند 1 
ماده 84 از قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرا رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده 
 رای و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان 
می باشد. م الف:271629 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید بهشتی(  )441 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/197 شماره دادنامه: 9709970350800628 شماره پرونده: 9609980350801534 
شــماره بايگاني شــعبه: 961764  خواهان: آقای اکبر زرگر فرزند حسن با وکالت آقای 
مصطفی خدائی فرزند پرويز به نشــانی اصفهان خیابان وحید ابتدای حسین آباد مجتمع 
عسگری طبقه 3 واحد 7، خواندگان: 1- آقای هوشنگ فالحیان 2- آقای غالمرضا جعفر 
زاده 3- آقای محمد حسین قاسمی فخر 4- آقای بهمن مرکزی 5- آقای حسین فاطمی 
6- آقای مهدی صالحی 7-  آقای سروش صادقی 8- آقای منصور دهقان 9- آقای حسین 
شهپری 10- آقای رضا صديقین 11- آقای ســعید بهادران 12- آقای ذوالفقار صادقی 
13- آقای امیر شهنام 14- آقای محمد خســروی 15- آقای شهرام پرندی 16- آقای 
قاسم تابئی 17- آقای شیذر شــیخ بهائی 18- آقای يدا... کارشناس 19- آقای محمود 
اثنی عشری 20- آقای حمیدرضا کارشناس 21- آقای حسین قیصری 22- آقای محسن 
ملکی 23- آقای سید محمد بنی طباء 24- آقای رضا حالجی 25- آقای محمد مستجاب 
الدعواتی 26- آقای ناصر باغبان ورچوبانی 27- آقای محمدرضا خداورديان 28- آقای 
علی احمدی فرزند اسماعیل 29- آقای رضا فرودستان 30- آقای محمد قبله نماساز فرزند 
حسن 31- آقای ســیروس پور جوهری 32-  آقای علی شفیعی حسن آبادی 33- آقای 
سید عباس فاطمی 34- آقای محسن دبیرنیا 35- آقای رضا شاهقلیان 36- آقای حسین 
صادقی همگی به نشــانی مجهول المکان، 37- آقای بهشاد شیرانی فرزند منصور 38- 

خانم ناهید تاجیک قائمیه 39- آقای بهزاد شیرانی فرزند منصور 40- خانم بهناز شیرانی 
فرزند منصور 41- خانم بهشید شیرانی فرزند منصور 42- آقای منصور شیرانی همگی به 
نشانی اصفهان اتوبان خیام نبش پل مطهری ساختمان پارسه طبقه 2 واحد 4، 43- آقای 
اصغر محمديان تهرانی فرزند محمد به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر 
خ مفتح ک طلوع ک رســالت 8 متری طالقانی پ 152، خواسته: ابطال رای داور)مالی(، 
دادگاه نظر به اوراق و محتويات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور و انشای رای می نمايد. رای دادگاه: دعوی 
خواهان آقای اکبر زرگر با وکالت آقای مصطفی خدائی بــه طرفیت خواندگان 1- آقای 
هوشنگ فالحیان و 2- آقای محسن دبیرنیا و 3- آقای ناصر باغبان ورچوبانی و 4- آقای 
محمد حسین قاســمی فخر و 5- خانم ناهید تاجیک قائمیه و 6- آقای شهرام پرندی و 
7- آقای غالمرضا جعفر زاده و 8- آقای محمد قبله نماســاز و 9- آقای بهزاد شیرانی و 
10- آقای حسین قیصری و 11- آقای رضا حالجی و 12- آقای رضا صديقین و 13- آقای 
قاسم تابئی و 14- آقای مستجاب الدعواتی و 15- آقای سید محمد بنی طباء و 16- آقای 
سید عباس فاطمی و 17- خانم بهشید شیرانی و 18- آقای امیر شهنام و 19- آقای منصور 
دهقان و 20- آقای علی احمدی و 21- آقای محمد خسروی و 22- آقای مهدی صالحی 
و 23- آقای رضا فرودستان و 24-  خانم بهناز شیرانی و 25- آقای بهمن مرکزی و 26- 
آقای اصغر محمديان تهرانی و 27-  آقای محمود اثنی عشری و 28- آقای بهشاد شیرانی 
و 29- آقای ذوالفقار صادقی و 30- آقای شیذر شیخ بهائی و 31- آقای محسن ملکی و 
32- آقای علی شفیعی حسن آبادی و 33- آقای سیروس پور جوهری و 34- آقای يدا... 
کارشناس و 35- آقای حسین فاطمی و 36-آقای حسین صادقی و 37- آقای حمیدرضا 
کارشناس و 38- آقای محمدرضا خداورديان و 39- آقای  سروش صادقی و 40- آقای 
منصور شیرانی و 41- آقای سعید بهادران و 42- آقای حسین شهپری و 43- آقای رضا 
شاه قلیان به خواسته ابطال رای داوری آقای محمد رضوانیان به تاريخ 1396/09/23 که 
متضمن انتقال سند کارخانه و شــرکت بهبد نقش جهان توسط همسر آقای شاهقلیان و 
پرداخت وجه توسط شرکت ياد شده به آقای شاهقلیان و تقسیم کارخانه بین طلبکاران به 
تصمیم کار گروه طلبکاران بابت به جهت صدور رای خارج از مهلت که به استناد تصوير 
قرارداد داوری و رای داور تقديم گرديده دادگاه نظر به اينکه سهامداران و اعضای هیات 
مديره شرکت بهبد نقش جهان و تعدادی از طلبکاران آقای محمد رضوانیان را به عنوان 
داور جهت حل و فصل اختالف در تاريخ 1391/02/30 تعیین و مدت داوری حسب ماده 
8 قرارداد شش ماه از تاريخ تنظیم قرارداد داوری بوده و داور در تاريخ 1396/09/23 رای 
صادر و اعالم نظر داور خارج از مهلت بوده و دلیلی بر تمديد مهلت داوری ابراز نشــده و 
نظر به اينکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نشــده و ايراد و دفاعی به 
عمل نیاورده اند بنابراين رای داور صرفنظر از ماهیت خارج از مهلت صادر و با پذيرش و 
تشخیص ورود دعوی خواهان مستند به مواد 198 و 515 و 519 و بند 4 ماده 489 قانون 
آيین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رای داور ياد شده صادر و اعالم می گردد، رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در اين دادگاه و ســپس ظرف بیست روز قابل 
تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:271151 شعبه 8 
 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان  )802 کلمه، 

8 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/198 شــماره: 1294/97 حل4 مرجع رســیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/09/10 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمید قديری ، نام پدر: 
محمدمهدی ، نشــانی: خ کهندژ خ کانال شرکت مشــاهیر صدر اصفهان ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدمهدی بیات هادی ، خواسته و بهای آن:مطالبه مبلغ 
43/300/000 ريال به انضمام هزينه های دادرسی و خسارت تاخیر تاديه ، داليل خواهان: 
کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 279139 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

)195 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

8/199 شماره: 970720671774151 ، تاريخ: 1397/08/05 آقای رحیم پراشیده فرزند 
قنبرعلی به اســتناد يک برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ يک قطعه زمین پالک 
159/1264 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان ذيل ثبت دفتر 417 صفحه 572 
بنام نامبرده فوق ثبت و سند صادر گرديده است و نحوه گم شدن يا از بین رفتن بعلت جابه 
جايی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آيین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارايه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمايد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شــد. م الف: 278381 نبی اله يزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/201 نظر به اينکه سندمالکیت ششــدانگ پالک ثبتي شماره : 4115 -  فرعي از يک 
اصلي واقع دربخش يک ثبتي شــهرضا که درصفحه 367 دفتر 522 به نام محمدمهدي 
 مجاهدي ثبت وســندتکبرگ صادروتســلیم گرديده که بموجب سندشماره 26462 -

 13 / 11 / 94 دفتر 247 شهرضادررهن بانک مسکن شهرضامیباشد اينک نامبرده باارائه 
درخواست کتبي به شماره وارده 970903661788710 - 1 / 8 / 97  به انضمام دوبرگ 
استشــهاديه محلي که امضاء شــهودآن ذيل شــماره 92772 - 26 / 7 / 97 به گواهي 
دفترخانه 3 - شهرضا رسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت سهل انگاري 
مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالکیت ملک فوق رانموده اند لذامراتب 
به استنادتبصره يک اصالحي ذيل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم ياوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالکیت ياسندمعامله به اين اداره تسلیم ورسیداخذنمايدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیديادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 279567 موسوي رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/200 شماره ابالغنامه: 9710106793504650 شماره پرونده: 9709986793500755 
شماره بايگانی شعبه: 970762  خواهان مسلم کرمی با وکالت خانم زهرا کیانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای کیوان مومنی فرزند حسین به خواسته مطالبه مطرح که به اين شعبه 
) اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و  شماره پرونده کالسه 9709986793500755 شعبه 5 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/21 ساعت 8 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 278717 شعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )159 کلمه، 1 کادر( 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رهام پلیمر اصفهان 
درتاریخ 1397/07/22 به شماره ثبت 61287 به شناسه 

ملی 14007887972 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکمیل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و فروش محصوالت لوله، پلی 
اتیلن و پی وی ســی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذيربط مدت فعالیت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
اصفهان - شهرســتان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-محله 
ناژوان-خیابان استاد قدسی-بن بست ارغوان]3[-پالک 0-طبقه همکف-
واحد شرقی کدپستی 8185677181 سرمايه شــخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ريال نقدی میزان ســهم الشرکه هر يک از شرکا 
خانم مرجان علیشاهی به شماره ملی 0069437963 دارنده 500000 ريال 
سهم الشرکه آقای محمد سرجوقیان به شماره ملی 1285846451 دارنده 
500000 ريال سهم الشرکه اعضا هیئت مديره خانم مرجان علیشاهی به 
شماره ملی 0069437963و به سمت عضو هیئت مديره به مدت نامحدود 
و به ســمت رئیس هیئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود آقای محمد ســرجوقیان به شماره ملی 1285846451و به 
ســمت عضو هیئت مديره به مدت نامحدود و به سمت نايب رئیس هیئت 
مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چگ، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مرجان علیشاهی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
زاينده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)269497(

آگهی تغییرات شرکت بهداشت پخش اصفهان طوق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34442 و شناسه 

ملی 10840115810 
به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1397/07/08 حسن ماندی 
کلهرودی به کدملی 1239729766 به ســمت مديرعامل و ريیس 
هیات مديره و حمید ماندی کلهرودی به کدملی 0061894745 به 
سمت نايب ريیس هیات مديره و حامد ماندی کلهرودی به کدملی 
1292211849 به ســمت عضو هیات مديره برای مدت دوســال 
انتخاب گرديدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با 
امضاء مديرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مديرعامل 
مجری مصوبات هیات مديره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)271787(
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طالیی پوشان نصف جهان در راه کرمان؛

جریمه سنگین اتحادیه فوتبال 
انگلیس برای دشمن »مورینیو«

مارکو یانی، مربی چلسی پس از رفتار نادرست در 
برابر منچســتر یونایتد، 
توســط اتحادیــه 
فوتبــال انگلیس، 
جریمه شده است.
این مربی ایتالیایی 
در دقیقــه 96 دیدار 
اخیر منچستریونایتد 
مقابل چلسی در ورزشگاه استمفوردبریج رفتار 
ناشایستی داشت. گلزنی دقایق پایانی »بارکلی« 
سبب شد تا آبی پوشان لندنی بازی را به تساوی 
کشانده و یک امتیاز ارزشمند کسب کنند. همین 
اقدام سبب شد تا »یانی« برای جشن گرفتن این 
گل دیرهنگام از روی نیمکت بلند شــده و کنار 
زمین مقابل دیدگان کادرفنی منچستریونایتد 
حرکات عجیب و غریبی از خود به نمایش بگذارد.
نمایش او برابر شــیاطین ســرخ به مذاق ژوزه 
مورینیو، سرمربی منچستر خوش نیامد و برای 
درگیری با وی واکنش نیروهــای امنیتی کنار 
زمین را بــه دنبال داشــت.پس از بازبینی رفتار 
دستیار مائوریتسیو ســاری او از سوی اتحادیه 
فوتبال انگلستان متهم و به پرداخت 6هزار پوند 

محکوم شد.

»مسی« از رونالدو بهتر است 
چون آرژانتینی است!

»گابریل باتیســتوتا« از بهترین بازیکنان تاریخ 
فوتبال آرژانتین اســت. 
ستاره ســابق آلبی 
سلسته به مقایسه 
رونالدو با مســی 
پرداخت. او گفت: 
اگر قرار باشــد که از 
بین مســی و رونالدو 
یکی را به عنوان بهترین انتخاب کنیم، مســی را 
انتخاب می کنم تنها به این دلیل که او آرژانتینی 
است. رونالدو، بازیکن بسیار قوی است، او ذهنیتی 
متفاوت با هر بازیکنــی دارد. بر ایــن باورم که 
یوونتوس با این بازیکن قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا را به دست می آورد.باتیستوتا ادامه داد: اما 
درباره مسی باید بگویم که او فوق العاده است، 

اوغرق در بازی می شود.

بازگشت ستاره 39 ساله برزیلی برابر پرسپولیس

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بازگشت ستاره 39 ساله برزیلی 
برابر پرسپولیس

ستاره برزیلی و گلزن 39 ســاله کاشیما آنتلرز، 
جواز بازگشت به تمرینات گروهی را به دست آورد 
تا یکی از نفرات حاضر در جدال با پرسپولیس لقب 
گیرد.ووســرون لئاندرو اولیویرا مورا، ستاره 39 
ساله کاشیما آنتلرز که دومین فصل حضورش در 
این تیم را پشت سر می گذارد، با اتمام مصدومیت 
به تمرینات گروهی بازگشته تا در برنامه سرمربی 
ژاپنی برای جدال با پرســپولیس قــرار گیرد.او 
فصل گذشــته با ثبت 11 گل در جی لیگ یکی 
از برترین گلزنان تیمش قرار گرفته بود که سابقه 
بازی در تیم های مطرح پالمیراس، سانتوز، گرمیو 
و کوریتیبا را نیز در کارنامه دارد. او در تنها بازی 
این فصل خود برای کاشیما در لیگ قهرمانان یک 
گل نیز به ثمر رســانده تا نشان دهد همچنان از 
شم گلزنی باالیی برخوردار است. لئاندرو، سابقه 
یک بازی در ســال 2013 در ترکیــب برزیل را 
در کارنامه دارد که با حضــور 13 دقیقه ای خود 
زننده یکی از گل های این تیم برابر بولیوی لقب 

گرفته بود.

خبر خوب برای آبی ها؛ 
فیفا پول »پروپئیچ« را می دهد

پروپئیچ، بازیکن سابق اســتقالل که یک فصل 
در جمع آبی ها حضور داشت، پس از فسخ شدن 
قراردادش سر وقت فیفا رفت و توانست استقالل 
را محکوم بــه پرداخت 365 هــزار دالر کند. در 
این بازار خراب ارز، باشگاه پولی نداشت که برای 
پروپئیچ واریز کند به همین خاطر با پیشــنهاد 
فدراســیون فوتبال به این فکر افتاد که بتواند از 
طریق منابع مالی خود در فیفا مشکل را حل کند. 
اســتقالل، 4 بازیکن ملی پوش در جام جهانی 
داشــت و به همین خاطر فیفا باید چیزی حدود 
800 هزار دالر به این باشگاه بدهد. استقاللی ها 
برای فیفا نامه نوشــتند که اگر امکانش هســت 
از همین منبع پول پروپئیــچ را پرداخت کنند. 
فیفا هم در این زمینه به باشــگاه استقالل چراغ 
سبز نشان داده به همین خاطر ظرف هفته های 
آینده به احتمال فراوان 360 هزار دالر به حساب 

پروپئیچ واریز می شود.

»فراز کمالوند« از هدایت 
اکسین کناره گیری کرد

سرمربی اکســین البرز از ســمتش در این تیم 
کناره گیری کرد.فراز کمالوند که در ابتدای فصل 
با هدف صعــود به لیگ برتر هدایــت این تیم را 
برعهده گرفته بود، در جلسه ای با مدیران باشگاه 
از سمتش کناره گیری کرد. کمالوند با تایید این 
خبر گفت: »ضمن تشــکر از آقای دکتر حمزه لو 
مدیرعامل باشــگاه باید بگویم که من از حدود 3 
هفته پیش به دنبال آن بودم که شــرایطی برای 
جدایی فراهم شــود؛ اما با توجه به رفاقتی که با 
آقای حمزه لو دارم و شرایط تیم هر بار این موضوع 
به تاخیر افتاد. در نهایت بعد از جلسه ای طوالنی 
مدت با مدیرعامل محترم باشگاه برای جدایی به 

جمع بندی رسیدیم«.

سود میلیاردی برانکو با قهرمانی 
در لیگ قهرمانان آسیا

تیم فوتبــال پرســپولیس ایــران در چارچوب 
دیدار رفــت فینال لیــگ قهرمانان آســیا، روز 
شنبه دوازدهم آبان ماه به مصاف کاشیما آنتلرز 
ژاپــن می رود.اگر پرســپولیس در این رقابت ها 
بتواند به عنوان قهرمانی دست یابد به اولین تیم 
ایرانی تبدیل می شود که توانسته است با فرمت 
جدید این بازی ها، قهرمان آسیا شود.در صورت 
قهرمانی سرخ پوشــان ایران در آسیا، مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس باید طبق قرارداد 150 هزار 
دالر به عنوان پاداش به برانکو ایوانکوویچ پرداخت 
کنند. با احتساب قیمت روز ارز، معادل ریالی این 
پاداش رقمی حدود 2 میلیــارد و 150 میلیون 

تومان می شود.

در حاشیه

پیشخوان

چرا رحمتــی را محروم 
کردید ولی به حسینی و شجاع 

کاری ندارید؟

پخش فیلمی کوتاه از بازدید مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش از نحوه 
بازسازی ورزشگاه آزادی و توضیح فردی که اعالم می کند بخشی از 
ورزشگاه را برای جایگاه بانوان در نظر گرفته اند، بار دیگر تب و تاب 
حضور بانوان در ورزشگاه آزادی را در بین عالقه مندان خانم به فوتبال 
ایجاد کرد. هر از گاهی هم مازیار ناظمی، رییس مرکز اطالع رسانی 
وزارت ورزش و جوانان در فضای مجازی از حضور بانوان در ورزشگاه 
مطالبی عنوان می کند که باعث می شود شائبه ها بیشتر شود. حضور 

گزینشی بانوان در بازی ایران و بولیوی باعث شده تا این تصور به وجود 
آید که فدراسیون فوتبال قصد دارد برای بازی فینال آسیا هم از همین 
روش استفاده کند. این در شــرایطی است که هیچ مقامی در وزارت 
ورزش به صورت رسمی بحث حضور بانوان را تایید یا تکذیب نکرده 
است. طبق اســتعالم خبرنگار فارس از فدراسیون، متولی حضور یا 
عدم حضور بانوان در ورزشگاه آزادی در روز فینال، فدراسیون فوتبال 
نیست و در این زمینه وزارت ورزش و جوانان با تایید شورای تامین 

شهر مسئول این موضوع هستند. وزارت ورزش هم طبق امکاناتی که 
در ورزشگاه هست و در نهایت مجوز گرفتن از مراجع ذی صالح می 
تواند در این خصوص تصمیم گیــری کند.البته روز فینال در تهران 
قطعا هواداران خانم ژاپنی در ورزشــگاه حضور خواهند داشــت اما 
اینکه مسئوالن وزارت ورزش و مراجع ذی صالح شرایط حضور برای 
هواداران خانم ایرانی را فراهم ببینید یا خیر هنوز هیچ مرجع رسمی 

در مورد آن صحبت نکرده است.

بانوان، فینال را در استادیوم آزادی می بینند؟

در چارچوب مرحله یک چهارم رقابت های جام حذفی، تیم سپاهان 
اصفهان در شرایطی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در برابر 

تیم مس صف آرایی می کند که این تیم برای رسیدن به 
این مرحله تیم های شهرداری ماهشهر و نساجی مازندران 

را از سر راه برداشته است.
طالیی پوشــان نصف جهان که در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر تاکنون توانسته اند عملکرد خوبی را از خود به 
نمایش بگذارند و خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی 
قهرمانی در ایــن دوره از بازی های لیــگ برتر معرفی 
کنند، می خواهند یکی از مدعیــان اصلی قهرمانی در 

این جام هم باشــد و به هیچ عنوان دوست ندارند 
میــدان را زود خالی کنند.عامــل اصلی موفقیت 
های تیم ســپاهان که این روزها با امیر قلعه نویی 

به روزهای اوج خویش بازگشــته است را می توان 
ثبات تاکتیکی، همخوانی بازیکنان با سیستم انتخابی 

قلعه نویی و فرصت طلبی باالی مهاجمان این تیم دانست. 
شــاگردان امیر قلعه نویی اگرچه در نتیجه گیری موفق 

عمل کرده انــد و در فاز تهاجمی ایــن تیم خطرناک ترین 
تیم حــال حاضر لیگ به شــمار می رود کــه مهاجمانش، 
هــر دروازه ای را به راحتــی می توانند باز کننــد؛ اما در فاز 
دفاعی، سپاهان با مشــکالتی رو به رو است.  این تیم اگرچه 

در دیدار قبلی موفق به کلین شــیت شــد؛ اما مدافعــان این تیم 
 اشتباهات فردی زیادی داشــتند که نمی توان از آنها به سادگی 

گذشت.
قلعه نویی  باید همان طور که روی فاز تهاجمی این تیم 
به خوبی کار کرده اســت به طوری که  سپاهانی ها 
در زدن ضربات ایستگاهی، شوت های از راه دور 
و نبردهای هوایی تخصــص باالیی دارند و 
بازیکنانش با فرصت طلبی از کمترین 
موقعیت ایجاد شده به بهترین 
نحو استفاده کرده و به گل 
می رســند باید فکری هم 

حــال  بــه 

خط دفاعــی تیمش کند تا بتوانــد در این دو جبهــه تا قهرمانی 
پیــش برود.تیم ســپاهان برای این بــازی میالد ســرلک، خالد 
 شــفیعی و محمد ایران پوریان را به دلیــل مصدومیت در اختیار

 ندارد.
 در مقابل تیم مس کرمان در شرایط خوبی به سر می برد. شاگردان 
»دست نشان« از 9 دیدار خود در لیگ آزادگان، 6 برد، یک تساوی 
و 2 شکســت به دســت آورده و با 19 امتیــاز در رده دوم جدول 
ایســتاده اند. مس کرمان یکی از قدرتمندترین تیم های حاضر در 
لیگ آزادگان محسوب شــده و آخرین شکست این تیم مربوط به 
هفته پنجم در مقابل شــاهین شهرداری بوشــهر است.شاگردان 
»دست نشــان« در فاز تهاجمی عملکرد خوبی داشته و مهاجمان 
این تیم در 9 بازی، 14 گل به ثمر رســانده اند. مســی ها یکی از 
شوت زن ترین تیم های حاضر در لیگ یک محسوب شده و در بازی 
مقابل کارون اروند، هر 3 گل خود را روی شوت های از راه دور به 
ثمر رسانده اند. شاگردان دست نشــان در فاز دفاعی نیز عملکرد 
بسیار خوبی دارند. مسی ها تنها 5 گل در 9 بازی دریافت کرده اند 
که نشان دهنده قدرت باالی خط دفاعی این تیم است.باتوجه به 
شرایط خوب هر دو تیم سپاهان و مس کرمان می توان انتظار 
داشت که تقابل این دو تیم یک بازی جذاب و دیدنی را رقم 
بزند، انگیزه باالی بازیکنان و قدرت تهاجمی هر دو تیم حاکی 
از این مسئله است.هر کدام از این تیم ها که بتواند از فرصت 
های به دست آمده به خوبی استفاده کند با پیروزی در این بازی 

راهی دیدار نیمه نهایی می شود.

پیش به سوی نیمه نهایی

  عکس روز

پست جدید جنجالی ترین بازیکن پرسپولیس
دروازه بان کروات سرخ پوشــان که جنجالی ترین بازیکن هفته گذشته این تیم به حساب 
می آید، پست جالبی را در فضای مجازی منتشــر کرد.تیتر »بوژیدار رادوشویچ« در متن 
درگیری های پایان دیدار پرسپولیس با سایپا بود و جنجال های زیادی به پا کرد تا جایی که 
علی دایی در موردش گفت: »رفته اند از کرواسی، بزن بهادر آورده اند!« به هر حال »رادو « 
فارغ از هیاهوی فوتبال در تازه ترین پست اینســتاگرامی اش، عکسی از فرزندش به تصویر 

کشیده تا ثابت کند اطرافش، همه چیز در آرامش است.

وزیر ورزش: پرسپولیس، 
فاتح آسیا خواهد بود

اختالف فدراسیون دوومیدانی با »احسان حدادی«؛
 این قسمت: مربی بدنساز

مسئوالن فدراسیون دوومیدانی هنوز بر سر مربی بدنساز با احسان حدادی به توافق نظر نرسیده اند.
با وجود آنکه جلسه مشترک احسان حدادی با اعضای سازمان تیم های ملی فدراسیون دوومیدانی برگزار شد و 

دو طرف نیز به توافقاتی رسیدند، اما هنوز اختالف نظر درباره برخی مسائل وجود دارد.
پس از مصاحبه ها، عکس العمل ها و صحبت های رییس فدراسیون و حدادی، دو طرف باالخره روز سوم آبان بر 
سر یک میز نشستند تا سوءتفاهم ها را کنار بگذارند و به یک راه حل مشترک بر تداوم موفقیت های این قهرمان 
مدال آور برسند. تیمور غیاثی، سخنگوی سازمان تیم های ملی، درخصوص این جلسه گفت: »حدادی از ما مربی 
خارجی، ماساژور خارجی، مربی بدنساز و اردوهای تدارکاتی خارج از کشور درخواست کرد. ما نیز پس از بررسی 
و تبادل نظر در خصوص خواسته های او و همچنین در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود کشور، با نظر موافق 
همه اعضا مصوب کردیم که با جذب مربی خارجی برای حدادی با شرایط فدراسیون موافق هستیم. مقرر شد که 
ماساژور او را داخلی و با تایید فدراسیون پزشکی ورزشی به خدمت بگیریم و تمامی اردوهای آماده سازی او نیز تا 
آغاز رقابت های قهرمانی آسیا و جهان با در نظر گرفتن وضعیت ارز و شرایط اقتصادی کشور در شهرهای داخل 
ایران برگزار شود.«همانطور که غیاثی عنوان کرده بود، حدادی درخواست مربی خارجی، ماساژور خارجی، مربی 
بدنساز و اردوی تدارکاتی خارج از کشور کرد که فدراسیون با برخی از آنها موافقت و با برخی نیز مخالفت کرد، در 
واقع فدراسیون قبول کرد که حدادی همچنان از یک مربی خارجی بهره ببرد، اما با استخدام ماساژور خارجی 
و برگزاری اردوی خارج از کشور مخالفت شد. بحث دیگری که غیاثی به آن اشاره نکرد، درباره مربی بدنساز بود 
که ظاهرا دو طرف هنوز در این باره توافق نظر ندارند. حدادی خواهان ادامه همکاری با حسین توکلی قهرمان 

المپیک 2000 سیدنی است، اما مسئوالن فدراسیون دل خوشی از این انتخاب ندارند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

)http://setadiran.ir(1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 یک شنبه مورخ 1397/08/13 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1397/08/27 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 در محل سالن جلسات اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )http://setadiran.ir( و در 
موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام 
فنی و اجرائی کشور

 4- صالحیت کلیه اشــخاص حقوقی می بایســت در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشــور
 )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
 5- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حســاب تمرکز وجوه سپرده به شماره 

2174210212004 نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شــماره 94/158764 مورخ 

1394/07/31  سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کار

مدت 
انجام 

کار)ماه(
مبنای برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

حداقل 
رتبه مورد 

نیاز

1

اجرای سازه های 
مکانیکی و بیولوژیکی 

حوضه آبخیز ابوزیدآباد 
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 

)200973457000024

 شهرستان 
آران و 
بیدگل

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 97

 10/000/000/000500/000/000
5 آب برای 
اشخاص 
حقوقی

2

اجرای خاکریز اول 
بخش سیالب جوزدان

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)200973457000025

 شهرستان 
نجف آباد

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 97

 10/000/000/000500/000/000
5 آب برای 
اشخاص 
حقوقی

نوبت دوم

م الف:280067

پرسپولیس- کاشیما یک 
قصه تازه است اما  ایران -ژاپن؛ 

جنگ جذاب ابدی

 سمیه مصور
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کتابآمارنامهشهراصفهانرونماییمیشود
پیشنهاد سردبیر:

شهرداری

بامسئوالن

خـبر

شهردار اصفهان:
 رویکرد شهرداری 

توجه به همه اقشار جامعه است

شهردار اصفهان با »هشتگ گزارش عملکرد« در 
صفحه توییتر خود نوشت: در حوزه فرهنگی ۷۵۷ 
برنامه با کاهش هزینه و گستردگی در تمامی ۱۵ 
منطقه و ۲۰۰ محله برگزار شــد. در برنامه های 
هفته فرهنگی، ۴۰ درصد افزایــش برنامه و ۳۰ 
درصد کاهش هزینه ها محقق شد. رویکرد اصلی، 
نشــاط اجتماعی و توجه به همه اقشار از جمله 
کودکان، زنان، توانخواهان و شــهروندان مناطق 
محروم بود. نوروزی نوشت: در حوزه حمل و نقل 
عمومی اگرچه قیمت هر دستگاه اتوبوس تا سه 
برابر افزایش یافته، اما با توجه به اهمیت موضوع 
۸۰ دستگاه اتوبوس نو و باسازی شده یورو چهار و 
یورو سه به ناوگان حمل و نقل شهرداری اصفهان 
اضافه شد. وی اظهارکرد: در حال حاضر ۸۰ پروژه 
در سطح مناطق ، ۱۶ پروژه به مبلغ حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان طی یک سال گذشته منعقد شد. در 
مناطق ۷۸۱ قرارداد به مبلغ ۶۸۲ میلیارد تومان از 
گذشته وجود داشت که به بهره برداری رساندیم.

ابالغ بخشنامه تدوین برنامه 
عملیاتی و بودجه ۹۸ به شهردار 
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهردار اصفهان اظهار کرد: بر اساس مصوبات 
شورا و اقدامات معاونت برنامه ریزی شهرداری 
اصفهان در خصوص فرآیند و ســاختار تدوین 
بودجه ۹۸، از مدت ها قبل جلساتی برگزار شد و  
بر فرآیند تدوین بودجه آسیب شناسی هایی انجام 
گرفت، راهکارها استخراج و جمع بندی نهایی 
جلسات انجام شد. بهروز ارباب شیرانی افزود: پس 
از تهیه اصول و سیاست های بودجه، پیش نویس 
بخشنامه آن آماده و پس از انجام مراحل تدوین 
اصــاح ، بخش نامه تدوین برنامــه عملیاتی و 

بودجه ۹۸ به شهردار اصفهان اباغ شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری تاکید کرد:

 مدیریت خشکسالی 
و حفظ فضای سبز شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهــان اقدامات ســال جاری مدیریــت بحران 
خشکسالی در فضای سبز شهر در سه بخش مدیریت 
مصرف و توزیع آب، مدیریت اصاح الگوی کشــت 
گونه های گیاهی و آموزش و اطاع رسانی را تشریح 
کرد.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: از جمله اقدامات 
انجام شده در بخش مدیریت مصرف و توزیع آب، به 
کارگیری ۷۱۰۰ نفر آبیار و کارشــناس ناظر جهت 
آبیاری شبانه فضای سبز، تهیه و توزیع بالغ بر ۳۰ 
هزار سرویس تانکر آب در فصل تابستان و استفاده از 
پساب پس از تصفیه ثانویه برای آبیاری فضای سبز 
اتوبان ها و کمربند سبز شهر اصفهان بوده است. وی 
از افزایش ۲۱۰ هزار متر مربعی سیستم آبیاری تحت 
فشار و اصاح سیستم های آبیاری موجود خبر داد و 
افزود: انجام عملیات مختلف زراعی و اصاح خاک 
به منظور افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک از 
دیگر اقدامات انجام شده در بخش مدیریت مصرف و 

توزیع آب بوده است.

رییس اداره آمار و اطالعات شهرداری: 
کتاب آمارنامه شهر اصفهان 

رونمایی می شود
رییس اداره آمار و اطاعات شهرداری اصفهان گفت: 
آمارنامه سالیانه شهر اصفهان یک منبع قابل ارجاع 
و حاوی اطاعات شــهری است که پشتوانه مصوبه 
شــورا را دارد و به صورت ســالیانه تهیه می شود.
رسول موســوی  اظهار کرد: این آمارنامه بر اساس 
اســتاندارد بین المللی طبقه بنــدی فعالیت های 
اقتصادی»آیزیک« در ۲۰ فصل با همکاری ارگان ها، 
معاونت ها و مدیریت های شهرداری تهیه می شود؛ 
هر فعالیت اقتصادی شاخص، آمار و استاندارد خاص 

خود را دارد که به آن »آیزیک« گفته می شود.
وی گفت: آمارنامه شــهری ســال ۹۶ روی پرتال 
شهرداری اصفهان قرار گرفته است و کتاب آن نیز به 

زودی پس از رونمایی توزیع خواهد شد.

 استفاده از ظرفیت گردشگری شبانه یکی از 
ظرفیت های مهم در صنعت گردشگری برای 
افزایش جذب توریست اســت که امروزه در 
جهان نیز جایگاه ویژه ای دارد و کشــورهای 
مختلف در سراسر دنیا تالش کرده اند تا با  زنده 
کردن شب هایشــان برای گردشگران از این 
فرصت ویژه جهت افزایش در آمد زایی استفاده 
کنند؛ فرصتی  که در کشــور ما طی سالیان 
گذشته  به رغم ظرفیت های گسترده و خاصی 
که با توجه به آیین و سنت های  چند هزار ساله 
داریم چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ اما 
اهمیت اســتفاده از این فرصت ویژه که نقش 
بسیار مهمی نیز در اقتصاد گردشگری برعهده 
دارد سبب شده تا حرکاتی برای بهره گیری از 
این ظرفیت در اصفهان که از گذشته های دور 
تاکنون به عنوان یکی از مقاصد گردشگران 

خارجی مطرح بوده، صورت بگیرد.
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسامی 
شهر اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود«  با اشاره به 
اینکه با زنده کردن شب های اصفهان شادابی به شهر 
 تزریق می شود، درباره چرایی توجه به این موضوع

 می گوید: زمانــی که یک گردشــگر خارجی وارد 
اصفهان می شــود تمایل دارد از اکثر فرصت هایش 
برای حضور در این شهر استفاده کند و کمتر ترجیح 
می دهد که به خواب و استراحت بپردازد، از این رو ما 
باید برای اوقات شب این افراد نیز برنامه ریزی داشته 
باشیم. این گردشــگران خارجی که روز را به دیدن 
اماکن تاریخی گذرانده اند دوست دارند ساعت های 
شبانه شــان را با برنامه های تفریحی چون تماشای 

تئاتر، فیلم و شنیدن موسیقی بگذرانند.
»فریده روشــن« مــی افزایــد: جدای از مســئله 
گردشــگران خارجی، تدوین برنامه هایی که شب 
های اصفهان را زنده کند مناسب خود شهروندان و به 
خصوص جوانانی است که به هرحال عادت کرده اند 
در کافی شاب ها خود را مشغول خوردن قهوه کنند 
یا سرگرم فضای مجازی شوند. ما تاش نکرده ایم تا 
برنامه های جذابی برای آنها داشته باشیم در حالی 
که شاید یک موســیقی خیابانی، نقالی خوانی و یا 
تئاتر خیابانی بتواند به خوبــی اوقات آنها را پر کند، 
بدون اینکه هزینه های زیادی بــرای آنها به همراه 

داشته باشد.

رییس کمیسیون فرهنگی 
و ورزشی شورای اسامی 
شــهر اصفهان ادامه می 
دهــد: توجــه بــه جنبه 
کارآفرینــی در بحــث 
گردشگری شــبانه یکی 
دیگر از مســائلی است که 
ما به آن توجــه کرده ایم. 

با توجه به این که ما در جامعه با معضل بیکاری روبه 
رو هستیم  استفاده از این ظرفیت می تواند به کاهش 
بیکاری کمک کند و یک سری شغل ها در این رابطه 
در شهر ایجاد می شود  و می توانیم اقتصاد فرهنگی 

را باال ببریم.
»فریده روشن« با اشــاره به اینکه گردشگری شبانه 
فرصت مناسبی برای آشــنایی گردشگران خارجی 
با آیین و ســنت های قدیمی ایرانیان و به خصوص 
اصفهانی هاســت، می گوید:تاریخ شــفاهی ایران و 
اصفهان به قدری گســتردگی و ظرفیت دارد که به 
راحتی می توان روی آنها مانور داد و برنامه های جذاب 
و دیدنی برای گردشگران خارجی که به نصف جهان 

وارد می شوند، ترتیب داد. 
این عضو شورای شهر، عملی شدن احیای شب های 

اصفهان را نیازمند یک هم 
افزایی میان دستگاه های 
مختلــف از  جمله نیروی 
انتظامی، ارشــاد، سازمان 
فرهنگــی شــهرداری و 
میراث فرهنگی می داند و 
می گوید:  باید یک برنامه 
منسجم و منظم در این باره 
تدوین شود تا بتوانند نظارت دقیقی  بر این موضوع 
با توجه به این که کنترل در شــب سخت تر است، 
داشته باشند که متاسفانه هنوز این اتفاق نظر میان 
این دستگاه ها به وجود نیامده تا آنها در کنار هم قرار 

بگیرند و در این زمینه برنامه ریزی کنند.
در همین راستا مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری، 
صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به آمادگی این 
اداره کل برای استفاده از ظرفیت گردشگری شبانه 
در اصفهان می گوید: با توجه به این که اداره میراث 
فرهنگی به عنوان متولی اصلی گردشگری شناخته 
می شود تاش شده تا گام های موثری در این زمینه 

بر داشته شود.
 فریدون الهیاری با بیان اینکه اصفهان بســتر الزم 
برای گردشگری شبانه را دارد می افزاید: بحث محور 

پل مارنان تا پل شهرستان یکی از محورهایی است 
که می شود در آن گردشگری شبانه را اجرایی کرد؛ 
هرچند نبود آب موجب کاهش حضور مردم شــده، 
اما می شود با گردشگری شــبانه چنین محوری را 
احیا کرد. مدیر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، 
صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه موضوع 
گردشگری شــبانه دارای محدودیت ها و مشکاتی 
اســت که برای برطرف کردن این مشــکات باید 
برنامه ریزی مفصلی صورت بگیــرد، می گوید: این 
مسئله که نقش مهمی در اقتصاد بر عهده دارد نیاز 
به هماهنگی با دستگاه های مختلفی همچون اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی، شــهرداری اصفهان و 
... دارد؛  چرا که باید سینماها و تئاترهای شبانه برای 
توریست ها فراهم باشد یا با توجه به فرصت تاریکی از 

نورپردازی های خاصی در شب استفاده شود.
 حســن موذنی، مدیر عامل ســازمان زیباســازی 
شــهرداری نیز در گفت وگو با زاینده رود با اشاره به 
اینکه این سازمان ظرفیت ایجاد نورپردازی های ویژه 
در قسمت های مختلف شهر را دارد، می گوید: همان 
طور که در گذشته نیز در بعضی شب ها نور پردازی 
های خاصی داشــته ایم در آینده نیز از  این  ظرفیت 

برای احیای گردشگری  شبانه استفاده می کنیم.

شبانههایشادشهر
  مسئوالن شهری از فرصت ویژه گردشگری شبانه برای افزایش درآمدزایی در اصفهان می گویند؛ 

گردشگری شبانه فرصت مناسبی 
برای آشنایی گردشگران خارجی 
با آیین و سنت های قدیمی ایرانیان 

و به خصوص اصفهانی هاست

ابالغ راي
8/148 شماره دادنامه: 9709976797100446 شماره پرونده: 9609986797100660 
شماره بايگاني شــعبه: 960660  خواهان: آقاي مصطفي حسيني فرزند عباس با وکالت 
خانم نسرين بيدرام فرزند ناصر به نشاني شاهين شهر خيابان فردوسي نبش 6 غربي طبقه 
فوقاني باشگاه پورياي ولي واحد 8، خوانده: آقاي محمد ميساموگويي فرزند صفر به نشاني 
اصفهان خيابان کهندژ کوچه رسالت پالک 31، خواسته: مطالبه خسارت ناشي از قرارداد 
مورخه 95/12/24 به مبلغ شــصت و چهار ميليون ريال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا 
قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي 
قاضي شــورا: در خصوص دعوي خواهان آقاي مصطفي حسيني با وکالت نسرين بيدرام 
به طرفيت محمد ميسا موگوئي به خواسته مطالبه خسارت ناشي از قرارداد شورا با توجه به 
جامع اوراق پرونده مفاد دادخواست تقديمي، نظر به اينکه خواهان در شرح خواسته خود 
 اعالم نموده پروانه فعاليت خواهان به نام مجتبي حســيني صادر لکن خواهان برادر وي 
مي باشــد و قرارداد بنام مجموعه آريا بتن حسيني مي باشد و شــورا با توجه به مدارک و 
مستندات ابرازي توسط خواهان ســمت وي را بعنوان ذي نفع در پرونده احراز نمي نمايد 
لذا مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آئين دادرســي مدني و ماده 89 قانون مذکور قرار رد 
دعوي خواهان صادر و اعالم مي گردد قرار صادره ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف: 271033 
شعبه 41 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهيد حججي( )255 کلمه، 2 کادر(

ابالغ تجديدنظر
8/147 شماره ابالغنامه: 9710106796102102 شماره پرونده: 9709986796100311 
شماره بايگاني شعبه: 970312  آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي به آقاي 
رامين چاوشي، تجديدنظرخواه شرکت پارس گزين موتور به شماره ثبت 45581 به مديريت 
عاملي بابک اميري با وکالت مصطفي خدايي دادخواســت تجديدنظرخواهي به طرفيت 
تجديدنظر خوانده آقاي رامين چاوشي نسبت به دادنامه شماره 9709976796100673 
در پرونده کالسه 970312 شعبه 31 تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين 
دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يک 
نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس 
از تاريخ انتشار آگهي به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي را دريافت و چنانچه پاسخي داريد کتبا به اين دادگاه 
مراجعه نمايد.در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده 
به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد)آدرس: اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شهداي مدافع حرم شوراي حل اختالف(. م الف:271136 شعبه 31 حقوقي  
 مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )172 کلمه، 

2 کادر(
مزايده اموال غیر منقول

8/186 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 963325 ج/ سوم له آقای ســيد مجيد حسينی و عليه 1- سعيده 
سادات حسينی 2- سيد سعيد حسينی 3- عفت ابراهيمی مبنی بر تقسيم ماترک فروشی 
پالک ثبتی 15177/8085 در تاريخ 97/9/6 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکی با مشخصات 
مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی آقای مرحوم سيد رسول حسينی 
و اکنون در تصرف مالکانه سيد سعيد حسينی می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. 
طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازديد و در روز مزايده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد 

و مابقی ثمن ظــرف حداکثر يک ماه پرداخت واال ده درصد واريــزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزايده: محل مورد معرفی بــه آدرس: اصفهان بزرگراه 
چمران خيابان آل محمد انتهای کوچه خورشيد )شماره 17( مقابل بوستان رسالت جنب 
پالک 248 مراجعه، بازديد و معاينه به عمل آورده و ضمن بررسی مدارک ابرازی، گزارش 
کارشناسی به شرح ذيل می باشد. مشخصات ساختمانی: محل مورد معرفی، آپارتمان واقع 
در طبقه همکف با کد 60- در يک ساختمان سه طبقه شامل طبقه همکف و دو طبقه روی 
آن در 3 واحد مسکونی با قدمت حدود 18 سال بوده که اسکلت ساختمان بصورت ديوار 
باربر با سقف طاق ضربی و در طبقه همکف با کد 60- بدنه داخلی ديوارهای سالن و اتاقها 
از گچ و رنگ، کف سالن و اتاق از موزائيک، کف آشپزخانه از سراميک و بدنه آن از کاشی با 
کابينت فلزی، درب های داخلی از چوب، درب و پنجره های خارجی از آلومينيوم، سيستم 
گرمايش از بخاری گازی و سيستم سرمايش از کولرآبی، نمای خارجی از آجرنما که دارای 
سرويس بهداشتی با کف و بدنه از سراميک و کاشی با مشترکات آب، برق و گاز می باشد. 
مشخصات ثبتی: عرصه ملک مذکور که يک ساختمان سه طبقه بر روی آن احداث شده 
است، دارای پالک ثبتی 15177/3678 به مساحت 197/53 مترمربع بوده و شش دانگ 
عرصه و اعيان آن بنام مرحوم سيد رســول حسينی فرزند سيد علی می باشد که آپارتمان 
واقع در طبقه اول و طبقه دوم آن در تاريخ 88/3/2 به شماره های ثبت 67520 و 67522 
در دفتر خانه 60 اصفهان به اشخاص ديگر انتقال قطعی می يابد که مطابق صورت مجلس 
 تفکيکی مورخ 88/7/2 طبقه اول دارای فرعی 8086 و طبقــه دوم دارای فرعی 8087 
می باشد. ضمنا مطابق اين صورت مجلس آپارتمان واقع در طبقه همکف با کد 60- دارای 
فرعی 8085 و اصلی 15177 به مســاحت 79/46 متر مربع بوده که به مالکيت مرحوم 
سيد رسول حسينی فرزند سيد علی می باشد. شايان ذکر است مطابق صورتمجلس فوق 
االشاره، ساختمان مذکور جمعا دارای دو پارکينگ می باشد که با توجه به تعداد آپارتمانها 
)سه واحد آپارتمان( يک آپارتمان فاقد پارکينگ است و مجموعه فاقد انباری است که نحوه 
اختصاص دادن پارکينگ ها در دفترخانه اسناد رسمی انجام خواهد شد. نتيجه کارشناسی: 
عليهذا با عنايت به مراتب فوق و موقعيت محل، مســاحت، نوع بنا، نوع کاربری ،قدمت، 
مشترکات و متعلقات، شرايط عرضه و تقاضا در بازار، ارزش شش دانگ آپارتمان مذکور 
واقع در همکف با کد 60- به شــرح متن گزارش با در نظر گرفتــن کليه عوامل موثر در 
 قضيه، جمعا مبلغ 2/000/000/000 ريال معادل دو ميليارد ريال ارزيابی و تعيين می گردد. 

م الف: 263109 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )619 کلمه، 6 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

8/187 شــماره صادره : 1397/42/529485-1397/8/6 نظر به اينکه به موجب رای 
شــماره 1575 مورخ 1395/01/29 صادره از هيات قانون تعيين تکليف اراضی فاقد سند 
رسمی تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 4483/4109 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فيض ا... طاهری فرزند نصرا... در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک با استناد ماده 13 
قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1397/09/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 279404 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)154 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

8/188 شماره ابالغنامه: 9710103741301889 شماره پرونده: 9709983741300394 
شماره بايگانی شعبه: 970489 بدينوســيله به آقای جواد بختياری ابالغ می گردد ظرف 
يک ماه از تاريخ نشــر آگهی به عنوان متهم در پرونده فوق حاضر شويد.) آدرس: استان 
 اصفهان شهرستان فريدونشهر بلوار گلستان شهدا ســاختمان دادگستری فريدونشهر( 
م الف: 278900 شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فريدون 

شهر )58 کلمه، 1 کادر(

اخطار اجرايي
8/189 شماره: 21/97 حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعيت 
يافته است محکوم عليه ميثم فردوسی فرزند محمد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به حضور در دفتر اسناد رســمی و انتقال ســند خودرو به شماره انتظامی 
55-424 ن 76 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ يک ميليون و سی و هفت هزار و پانصد 
ريال بابت هزينه دادرســی در حق محکوم له محمد امين ابراری فرزند حسين شغل آزاد 
به نشانی فريدونشهر کوی فرهنگيان خيابان پامچال 1 پالک 207 و نيم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد، محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد. 
 م الف:279325 شــعبه دوم شــوراي حــل اختــالف فريدونشــهر )181 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/190 شماره ابالغنامه: 9710106793705234 شماره پرونده: 9709986793700757 
شماره بايگانی شعبه: 970762  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
مجيد شفيعی دهاقانی فرزند اســداله، خواهان خانم بهناز غفاری دادخواستی به طرفيت 
خوانده آقای مجيد شــفيعی دهاقانی به خواسته اعســار از پرداخت محکوم به مطرح که 
به اين شعبه )اصفهان چهار راه شــيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793700757 شعبه 7 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/09/14 ساعت 
8  تعيين که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به 
علت مجهــول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب يــک نوبت در يکی از 
جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 278791 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )170 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ تجديدنظر

8/191 شماره ابالغنامه: 9710106839407465 شماره پرونده: 9609986839400917 
شماره بايگاني شعبه: 961072  آگهي ابالغ دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهي به 
آقاي رضا موسائی شيرمحمد فرزند اسماعيل، تجديدنظرخواه آقای سيد ابراهيم رهنمايی 
دادخواست تجديدنظرخواهي به طرفيت تجديدنظر خوانده فوق نسبت به دادنامه شماره 
9709976839400624 در پرونده کالسه 961072 شــعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان 
تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي 
مي گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتردادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهي را 
دريافت و چنانچه پاســخي داريد کتبا به اين دادگاه مراجعه نمايد.در غير اين صورت پس 
از انقضا مهلت مقرر قانوني نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 
 شد)آدرس: اصفهان بهارســتان انتهای خيابان الفت جنب شــرکت عمران بهارستان(. 
م الف:271345 شــعبه 17 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان)مجتمع 

بهارستان( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

8/193 شماره ابالغنامه: 9710100350609021 شماره پرونده: 9609980350601388 
شماره بايگاني شعبه: 961641  خواهان شــرکت ليزينگ گسترش سرمايه گذاری ملی 
دادخواســتی به طرفيت خواندگان مينا اليقی و مجيد اليقی ســوخته و محمد اليقی به 

خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسی و تاخير تاديه تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9509980350600249 
ثبت گرديده اســت با توجه به اينکه نظريه کارشناسی ارائه شده به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان فوق از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف مهلت يک هفته به دفتر دادگاه مراجعه 
ضمن اعالم نشانی کامل خود رونوشــت نظريه کارشناسی را دريافت نموده و در صورت 
 داشتن اعتراض نسبت به نظريه کارشناسی به صورت مکتوب با ذکر داليل ارائه نمايند.
م الف:271547 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان  )187 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

8/114 شماره ابالغنامه: 9710100350609020 شماره پرونده: 9609980350601387 
شماره بايگاني شعبه: 961640  خواهان شرکت گسترش سرمايه گذاری ملی دادخواستی 
به طرفيت خواندگان عزت ا... قريشی و رامين صدقی به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه 
وجه و مطالبه خسارت  و مطالبه خسارت دادرسی و تاخير تاديه تقديم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيکبخت ســاختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9509980350600249 ثبت 
گرديده است با توجه به اينکه نظريه کارشناسی ارائه شده به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان فوق از تاريخ نشــر آخرين آگهی ظرف مهلت يک هفته به دفتر دادگاه مراجعه 
ضمن اعالم نشانی کامل خود رونوشــت نظريه کارشناسی را دريافت نموده و در صورت 
 داشتن اعتراض نسبت به نظريه کارشناســی به صورت مکتوب با ذکر داليل ارائه نمايند
.م الف:271527 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان  )185 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

8/196 شماره دادنامه: 9709976795800954 شماره پرونده: 9609986795800890 
شــماره بايگاني شــعبه: 960890  خواهان: خانم ندا امامی فرزند محمدرضا به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر خ مطهری بن بســت نيما درب سفيدرنگ آخر 
 بن بست، خوانده:  آقای عليرضا مرادی سمسانی  فرزند محمد به نشانی مجهول المکان، 
 خواســته: الزام به تنظيم ســند خودرو، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به کالســه فــوق و طی تشــريفات قانونــی و اخــذ نظريه مشــورتی اعضا 
قاضــی شــورا ختــم رســيدگی را ا عالم و به شــرح زيــر مبــادرت به صــدور رای 
می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوی خانم نــدا امامی بــه طرفيت آقای 
عليرضــا مــرادی سمســانی مبنی بــر الزام بــه انتقــال ســند خــودروی پرايد به 
شــماره انتظامــی 43 ايــران 436 ی 37 بــه انضمام مطلق خســارات وارده شــورا 
 با عنايت به محتويــات پرونده و اســتعالم به عمل آمــده از پليس راهــور و مالحظه

 قولنامه ارائه شده از طرف خواهان شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده و به 
استناد ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 10-219-220-221-223-225 قانون 
مدنی حکم به محکوميت خوانده آقای علی رضا مرادی سمسانی به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 820/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز 
 قابل واخواهی در همين شعبه و ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاکم حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:271588 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهيد حججی(  )247 کلمه، 2 کادر(

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2552 | November  01,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2552 | پنجشنبه 10 آبان 1397 | 22 صفر 1440



17
0

  امام علی علیه السالم:
  زيبايی برادرى، به حسن معاشرت  و مواسات با 

وجود تنگ دستی است.
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یادداشت

  نقش والدین در چگونگی شــکل گیری شــخصیت کودکان 
چیست؟ توجه داشته باشــیم که ما در مسائل ژنتیک و وراثت 
فرزندان مان نه حق انتخاب داریــم و نه می توانیم آنها را تغییر 
دهیم؛ اما در مورد یادگیری های آنهــا می توانیم نقش مهمی 
داشته باشــیم. والدین، همواره مهم ترین الگوها و چهره های 
دنیای مطلوب ذهن فرزندان شان هستند؛ یعنی بچه ها بیش 
از همه و قبل از هر کســی با والدین در ارتباط هستند و بیش 
از هر کسی می توانند از والدین احساس خوب دریافت کرده و 

چیزهای زیادی یاد بگیرند.
اگر والدین رابطه خوبی با فرزندان شــان داشــته  و  منصفانه، 
دوســتانه و در عین حال قاطعانه با آنها رفتار کنند، می توانند 
بیشــترین تاثیر را بــر یادگیری هــا، تجربه هــا و خاطرات 
فرزندان شان ایجاد کنند و این کار فقط از طریق برقراری ارتباط 
درست میسر خواهد بود،  درواقع ارتباط مانند شاهراهی است 
که می تواند ما را به مقصد برساند ولی اگر نتوانیم ارتباط خوبی 
با فرزندان خود برقرار کرده و سر هر موضوع کوچک و بزرگی 
اختالف پیدا کنیم، فرزندان مان از کسب بزرگ ترین تجربه های 
زندگی خود محروم می شوند و به دنبال کسی خواهند بود که 

نیاز خود را به عشق و تعلق از دیگران دریافت کنند.
بســیاری از والدین به دالیل مختلف آنگونه کــه با فرزند اول 
خود برخورد می کنند با فرزند آخر شــان رفتار نمی کنند؛ در 
مورد یکی خیلی ســخت گیری می کنند و برای دیگری بیش 
از حد آســان می گیرند و حتی در مورد فرزندان دختر و پسر 
به گونه ای متفاوت عمل می کنند. بعضی والدین در مورد دخترها 
سخت گیری های بیشــتری انجام می دهند؛ درصورتی که با 
پسرها به شکل دیگری رفتار می کنند و همه اینها تاثیر زیادی 

بر شخصیت آنها خواهد داشت.
پدر و مادرها  باید توجه داشته باشند که ما باید همیشه انصاف 
در ارتباط را حفظ کنیم؛ یعنی اینکه با همه فرزندان بدون درنظر 
گرفتن جنسیت یا ترتیب اول یا آخر بودن شان منصفانه رفتار 
کنیم و هیچ فرقی بین فرزندان مان نگذاریم. حق استقالل همه 
فرزندان باید به طور مساوی رعایت شود، احساس امنیت را باید 
برای همه آنها تامین کنیم و فضایی شاد و ایمن برایشان به وجود 

بیاوریم تا بتوانند به خوبی رشد کنند.
والدینی که فرزندان شــان را با یکدیگر یا همساالن دیگرشان 
مقایسه می کنند باید درنظر داشــته باشند که مقایسه کردن 
با دیگران مهم ترین عامل از بین رفتن شــادمانی و احســاس 

ارزشمندی فرزندان شان است.
هیچ کس در فضایی خشــن، نامطمئن و نا امــن به بالندگی و 
شادمانی نمی رســد، بنابراین توجه داشته باشــیم هر یک از 
فرزندان ما منحصر به فرد هستند، ژنتیک خاص خود را دارند و 
در زمان های متفاوت یادگیری های متفاوتی دارند و نباید آنها 
را با هم مقایسه کرد یا یکی را به دیگری ترجیح داد.فرزندان ما 
می توانند بسیاری از چیزها را در فضایی بیرون از فضای خانه 
تجربه کنند و یاد بگیرند ولی برخوردار بودن از یک ارتباط خوب 
و مناسب چیزی است که فقط می توانند آن را در فضای خانواده 
تجربه کنند. مقایسه کردن و برچســب زدن به فرزندان یک 
خانواده، عزت نفس و اعتماد به نفس فرزندان را از بین می برد و 
مانع از آن می شود که بتوانند در آینده به رشد و بالندگی الزم 
برسند.اگر دائم به یکی از فرزندان پر و بال بدهیم چون مطابق 
میل ما رفتار می کند و دیگری را تضعیف کنیم چون به حرف مان 
گوش نمی دهد، یکی را بیش از حد مغرور و دیگری را ضعیف بار 
می آوریم و طبیعی است که وجود این احساس در روابط آینده 

آنها هم بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

مقایسه میان فرزندان ممنوع

 یکتا فراهانی

عکس روز

دوخط کتاب

نمی توانــم از عهده شــان 
بربیایم. با زندگــی ام رفتار 
داشــتم.  مســالمت آمیزی 
بــه او فشــار نمــی آوردم تا 
مجبور نباشــم فشــار او را 

تحمل کنم.

»سه گزارش کوتاه 
درباره  نوید و نگار«
مصطفی مستور

از زندگــی ام چیــز 
زیادی نمی خواهم

مــن از زندگــی چیــز زیادی 
واقــع  در  نمی خواســتم، 
مــن ســال ها بــود بــه ایــن 
نتیجــه رســیده بــودم کــه 
اگــر از زندگی چیــز زیادی 
بخواهم زندگی هم از من 
چیزهایی خواهد خواســت 
که خیلی خوب می دانســتم 

تاکنون شاهد کارها و انجام حرفه های گوناگونی از هوش مصنوعی بوده ایم 
اما اخیرا کاری که هوش مصنوعی در هنر انجام داده، بسیار خالقانه است.

در حال حاضر، یک گروه از هنرمندان در حال پیاده سازی فناوری هوش 
مصنوعی در روند تولید نقاشی هســتند.Obvious نام گروهی است که 
چند نفر از هنرمندان فرانسوی در آن حضور دارند و توانسته اند با استفاده 
از هوش مصنوعی یک الگوریتم برای کشیدن نقاشی ایجاد کنند و تاکنون 
۱۱ اثر را توســط هوش مصنوعی خلق کرده اند.در این پــروژه آنها با وارد 
کردن انواع داده های هنری به یک رایانه توانستند آثار زیبایی را خلق کنند

حراج نقاشی یک هوش مصنوعی!

نام زوج ســالخورده ژاپنــی به عنوان کســانی کــه طوالنی ترین زندگی 
مشــترک را در جهان دارند، در گینس ثبت شــد. ژاپن به دلیل داشــتن 
شهروندانی با عمر باالی صد  سال معروف است، اما اکنون معلوم شده  که 
افرادی با طوالنی ترین دوران زندگی مشــترک نیز در این کشور زندگی 
می کنند.»ماسائو ماتسوموتو« ۱۰۸ ساله و همســر ۱۰۰ ساله اش به نام 
»میاکو« در  سال ۱۹۳۷ میالدی با یکدیگر ازدواج کردند و اکنون ۸۰ سال با 
هم بودن آنها به عنوان طوالنی ترین دوران زندگی مشترک انسان های زنده 

در جهان، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

ثبت طوالنی ترین دوران زندگی مشترک در گینس

کتابی که نوشتنش ۱۰سال طول کشید؛
از دشت لیلی تا جزیره مجنون

 مراسم رونمایی کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون«؛ خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس با حضور »محمدسرور رجایی« 
نویسنده کتاب، سرباز روح ا... رضوی، عضو اتحادیه بین المللی امت واحده و جمعی از رزمندگان غیرایرانی دوران دفاع مقدس در حوزه 
هنری قم برگزار شد. سرباز روح ا... رضوی، مسئول اتحادیه بین المللی امت واحده و فعال جهان اسالم در ابتدای این مراسم طی سخنانی 
با اشاره به ایده اش درباره برگزاری کنگره شهدای غیرایرانی دفاع مقدس گفت: زمانی که به قم می آمدم به گلزار شهدای علی بن جعفر)ع( 
و بر سر مزار شهدای عراقی و افغانستانی می رفتم، دلیرمردانی که با حضور در جبهه های حق علیه باطل کنار رزمندگان ایرانی شجاعانه 
جنگیدند.رضوی، در ادامه سخنانش با بیان اینکه تفکر انقالب اسالمی، تفکری فرامرزی است، اظهار داشت: پاسداری از انقالب اسالمی 
مرز جغرافیایی ندارد و هر زمان که ارزش های اسالم مورد تهدید دشــمنان قرار گیرد، رزمندگان با ملیت های مختلف از جان خود که 
ارزشمندترین هدیه آنان به اسالم است، خواهند گذشت و امروز پاسداران جان برکف اسالم هر لحظه آماده دفاع از آرمان های اسالم و 
انقالب اسالمی هستند. محمدسرور رجایی، نویسنده کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون« هم در این مراسم ضمن اشاره به سختی های 
کار گردآوری خاطرات رزمندگان افغانستانی دوران دفاع مقدس گفت: ایده این کتاب در نوجوانی، زمانی که کابل بودم و مجله جهادی 
مخفیانه به دست مان می رسید، شکل گرفت. در یکی از این مجله ها مطلبی درباره شهید ابوالفضل پور یزدی نوشته شده بود که پیش 
از جنگ ایران و عراق، از قم به افغانستان رفته و در هرات شهید شده بود. متوجه شدم که افرادی از ملیت های مختلف در کشوری  غیر 
از کشور خود شهید می شوند، می خواستم خانواده های این شهدا را پیدا کنم تا خاطرات شان را بگویند.وی اظهار داشت: در ابتدای کار 
جمع آوری خاطرات، انگار دنبال سوزن در انبار کاه بودم. حتی تعدادی از دوستانم مانع از جمع آوری خاطرات می شدند، می گفتند این 

کار خط قرمز و یک موضوع امنیتی است.
رجایی با بیان اینکه برای جمع آوری محتوای کتابش، بیش از ۱۰ سال وقت گذاشته، ادامه داد: امان ا... امینی، جانباز افغانستانی قطع 

نخاع شده  دفاع مقدس، اولین کسی بود که به سختی خاطراتش را گفت و بعد از آن، کم کم کتاب تکمیل شد.

روایت روز

فرودگاه جدید استانبول که سومین فرودگاه بین المللی این شهر به شمار می رود، 
با برگزاری مراسمی رســمی و با حضور رییس جمهوری ترکیه به طور رسمی 
افتتاح شد.این فرودگاه که ظرفیت پذیرش ساالنه ۹۰ میلیون مسافر را دارد، در 
حال حاضر یکی از پنج فرودگاه بزرگ جهان به شمار می رود و با اجرای طرح های 
توسعه آن، سال ها عنوان بزرگ ترین فرودگاه جهان را از آن خود خواهد کرد.

مطابق اعالم  پیمانکار اصلی، ظرفیت این فرودگاه طی ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ 
میلیون مسافر افزایش خواهد یافت.

بزرگ ترین فرودگاه جهان در استانبول افتتاح شد

اینستاگردی

عکس »بیژن بنفشه خواه« و »حمید صفت« در کیش

کاهش وزن مشهود »علی مشهدی« 

بیژن بنفشه خواه با انتشار این عکس نوشــت: جناب حمید صفت عزیز، به نظر بنده یکی از 
بهترین رپرهای ایران هستند، ایشون رو وقتی دو ماه پیش برای کار در جزیره زیبای کیش 

بودیم دیدم و کلی ذوق کردم، پشت سرمون خلیج همیشگی فارس است.

 تنها منطقه ای در سوریهعلی مسعودی معروف به »علی مشهدی« با انتشار این عکس نوشت: خبری در راه است...
 که از جنگ به دور بوده است!

 جزیره »ارواد« )Arwad( تنها منطقه ای در ســوریه است که از 
جنگ هفت ساله در این کشــور به دور بوده است. این جزیره در 
دریای مدیترانه و در سواحل غربی ســوریه قرار دارد و نزدیک به 
5 هزار نفــر در آن زندگی می کنند.ارواد، به واســطه تاریخ کهن 
خود همواره یکی از مناطق گردشگری سوریه محسوب می شود. 
سازه های باستانی این جزیره به دوره فنیقی ها باز می گردد.ارواد 
در طول تاریخ بارها تحت سلطه مصری ها، امپراتوری روم و حتی 
فرانسوی ها درآمده ولی در نهایت به عنوان بخشی از خاک سوریه 
به رسمیت شناخته شده است. در طول جنگ هفت ساله سوریه، 
این جزیره به واسطه موقعیتش از ســلطه تروریست های داعش 
در امان مانده است. همچنین نزدیکی آن به منطقه طرطوس که 
پایگاه هوایی روسیه در آنجا قرار دارد، امکان تصرف آن را به صفر 
رسانده است.جزیره ارواد، همواره یکی از اماکن تفریحی محبوب 
سوری ها بوده است. اهالی و مقامات این جزیره در نظر دارند با اتخاذ 
تدابیری این جزیره را به یک منطقه گردشگری بین المللی تبدیل 
کرده و شرایط را برای بازگشت توریست های خارجی و میزبانی از 
آنها فراهم کنند.هم اکنون، اقتصــاد این منطقه کوچک از طریق 

ماهیگیری و گردشگری داخلی در حال توسعه است.

 موسیقی سنتی ایرانی
 در حال نابودی است

مدیر عامل خانه موسیقی  در نشســت رسانه ای کنسرت های 
پژوهشی گفت: سعی خود را می کنیم تا بتوانیم جریان هنری 
موســیقی اصیل ایرانی را زنده نگه داریم، به ویژه اینکه جریان 
غالب حول محور موســیقی پاپ می گردد. آیا واقعا پتانســیل 
موســیقی اصیل ما چهار تا پنج خواننده است؟ قطعا این طور 
نیست. به همین جهت کنســرت های پژوهشی را برنامه ریزی 
کرده ایــم. »حمیدرضا نوربخــش« ادامــه داد: در این زمینه 
گروه هایی نیز اعالم آمادگی کرده اند کــه به صورت اجمالی از 
بیست و ســوم آبان ماه سال جاری تا بیســتم دی ماه میزبان 
دوستداران موســیقی اصیل ایرانی خواهند بود. خوشبختانه 
در زمینه برگزاری چنین رویدادهایی تقاضا زیاد اســت و قصد 
داریم پس از برنامه ریزی برای گروه هایی که به آن اشاره کردیم 
کنسرت های دیگری را نیز برنامه ریزی و برگزار کنیم. نوربخش 
از »آواز« به عنوان پیشانی موسیقی ایرانی نام برد و از کمرنگ 
شدن آن انتقاد کرد: تحت عنوان نوگرایی نباید موسیقی ایرانی 
را فراموش کنیم. ذائقه قابل تربیت اســت، ذائقه برآیند عادت 
گوش است و متاسفانه رسانه ملی حمایت خوبی در این زمینه 

انجام نداده است.

درسته کولر پراید زیاد سرد نمی کنه ولی قربونش برم بخاریش 
حسابی یخه !

به نظرم سیب زمینی سرخ کرده خیلی نامرده که در ظاهر زیاده 
ولی در باطن کم میشه! 

بعضی  دخترها یک کمد عظیم لباس دارن و با سوال چی بپوشم 
درگیرن، من هــم چند ترابایت فیلم دارم و هرروز با ســوال»چی 
ببینم« درگیرم. آخرش هم با همون حالت قهرآلود»هیچی ندارم 

ببینم« در لپ تاپ رو می بندم! 
بچه هایی که مغز مداد رو از باالی مداد می انداختن داخلش، 
همین جوون هایی هســتن که فلش رو یهو از کامپیوتر می کشن 

بیرون! 
پنج دقیقه جادویی بعد از آالرم صبح شــنبه هســت که شما 
توانایی گرفتن سخت ترین تصمیم ها رو توش دارین. مثل گرفتن 

مرخصی، استعفا یا حتی خرد کردن ساعت!
واقعا صبح ها آب پرتقال می خورید با نیمرو عسلی؟! 

من یک بار صبح قهوه خوردم معده ام هی می گفت تو خیلی با 
کالس شدی، ناهار شیشلیک می خوام! 

همسایه مون خیار و پنیر خریده که روش سم بزنه تا به عنوان 
تله برای موش های خونه شون استفاده کنه. بهش گفتم اون پنیر و 
خیار رو با یک تکه بربری بده به من، هر چند تا موش خواستی بگو تا 

زنده بگیرم و تحویلت بدم.

خندوانهخبر دیدگاه

ادای احترام وزیر 
آموزش و پرورش 
به مقام شهید محمد 

حسین فهمیده 

ســید محمد بطحایی، 
وزیر آموزش و پرورش، 
صبح روز ســه شنبه بر 
مزار شهید دانش آموز 
فهمیده  محمدحسین 
حاضر شــد و با قرائت 
فاتحه و اهــدای گل به 
مقام شــامخ این شهید 

ادای احترام کرد.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

