
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 خالی های دست نیافتنی 
رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان آمار منتشر شده در مورد خانه های خالی را زیر سوال برد؛ 

  زمین که خشکید، مواظب آسمان باشید   

وقتی هوای شهر نفسگیر می شود

گالری دیدار
نمایشگاه نقاشی جواد طاهری

18 آبان لغایت 1 آذر 1397

کارگاه آموزشی اصول مبانی اجرا
توسط امیرصوابی

25 آبان ماه ساعت 11 صبح

روز دانش نامه؛
 امروز به جای اینکه لکمات روزمره
  و تکراری به زبون بیاری، 

یه سری به  دانش نامه بزن و 
 جایگزینی برای

 دیالوگ هات پیدا کن. با این اکر، 
دایره لغاتت آروم آروم گسترده تر 

می شه.

3

7

از اختالف دوری کنید

 آیت ا... مظاهری در دیدار با نماینده
 ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان)عج(:
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رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

اراده فوالد مبارکه در 
بهره مندی از توان داخلی 

ستودنی است

حذف تکالیف شب در 
مدارس اصفهان آغاز شد

رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول 
ابتدایی آموزش و پرورش استان:

5

آگهی مناقصه مرحله اول
شهرداری اردستان در راستای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و به 
استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با قیمت 
مقطوع بدون ضرایب تعدیل ، ما به تفاوت و تجهیز کارگاه به پیمانکار واجد شرایط و دارای سابقه کار که در 
زمینه مذکور از تجربه الزم برخور دارند واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه به شهرداری اردستان 
مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .  شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است .

محسن حیدری  _  شهردار اردستان

نوبت دوم

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف
پروژه ) ریال (

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه ) ریال (

پرداخت از ردیف 
اعتبارات

عملیات اجرای دیوار کشی باغ بانوان ) پارک 1
عمرانی، شهرداری و 9/000/000/000450/000/000پردیسان ( ورودی جنوب شهر اردستان

استانی

پرسپولیس0-کاشیما آنتلرز0؛ معجزه ای در کار نبود

بازنده سربلند
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پرسپولیس0-کاشیما آنتلرز0؛ معجزه ای در کار نبود

بازنده سربلند
نشد که نشد . پرسپولیس هرچه زد به در بسته خورد. شاگردان برانکو دیشب 
تمام تالش خود را برای شکست قفل دروازه حریف شرق آسیایی انجام دادند، 
اما زور و بنیه پرسپولیسی ها در حدی نبود که بتوانند شکست 2 بر صفر دور رفت مقابل کاشیما 
آنتلرز ژاپن را جبران کنند و درنهایت در حضور 80 هزار نفری هواداران شان در ورزشگاه آزادی 

به تساوی بدون گل رضایت دادند. بازی با تساوی صفر بر صفر تمام شد تا ...

صفحه   یک
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الزانیا
کارگردان: حسین قناعت

سیتی سنتر/پردیس سینمایی 
چهارباغ/سینما فلسطین

نشد که نشد . پرسپولیس هرچه زد به در بســته خورد. شاگردان برانکو 
دیشب تمام تالش خود را برای شکست قفل دروازه حریف شرق آسیایی 
انجام دادند، اما زور و بنیه پرسپولیسی ها در حدی نبود که بتوانند شکست 

2 بر صفــر دور رفت مقابل کاشــیما آنتلرز 
ژاپن را جبران کنند و درنهایت در حضور 80 
هزار نفری هواداران شان در ورزشگاه آزادی 
به تســاوی بدون گل رضایت دادند. بازی با 
تســاوی صفر بر صفر تمام شد تا این چشم 
بادامی های شرق باشــند که روی سکوی 
قهرمانی می روند و ســهم پرســپولیس از 
سرخ ترین حادثه تاریخ فوتبالش، اشک های 
کامیابی نیا و حســرت ســید جالل و البته 

تشویق یک استادیوم باشد که بالفاصله پس از به صدا درآمدن سوت پایان 
دیدار، ایستادند و یکصدا »پرســپولیس« را تشویق کردند . تیمی که حق 
نقل و انتقاالت نداشت و نتوانست بازیکن بگیرد و برانکو واقعا تا همین جا 
هم گل کاشت که تیمش را با دست خالی تا فینال آسیا باال کشاند. شاید 
از معدود دفعاتی بود که جمله کلیشه ای »چیزی از ارزشهامون کم نشد« 

در جا و زمان واقعی خودش به کاررفت. پرســپولیس باخت ولی چیزی از 
ارزش های این تیم کم نشد. به اتفاقات مثبت فکر کنیم ؛ به اینکه نماینده 
ایران قهرمان غرب آسیا و نایب قهرمان کل آسیا شد و حاال راه فینال آسیا 
را خوب یاد گرفته و قطعا سال بعد و سال های بعدتر با دست پُرتر ، بهتر هم 
کار می کند . به زنان و دخترانی فکر کنیم که »گزینشــی« وارد استادیوم 
شدند اما به هرحال پس از سال ها جنگیدن 
برای رســیدن به اولیه تریــن حقوق خود، 
حداقل یک گام به جلو برداشــتند و دیروز 
توانستند وارد ورزشگاه شوند تا شاید روزی 
باالخره زیرساخت ها اجازه حضور به بانوان 
این سرزمین هم بدهد.  به این فکر کنیم که 
پس از سال ها دستی به سر و روی بزرگترین 
ورزشگاه فوتبال این کشــور کشیده شد تا 
بیشتر به استانداردها نزدیک شود . به همدل 
شدن آبی و قرمز برای موفقیت نماینده کشورمان فکر کنیم . به این که برای  
یک دوساعت هم شده، تمام ایران ، فارغ از قرمز و آبی بودن و حتی فارغ از 
اینکه نتیجه چه می شود، باز هم آدرنالین خونش با »فوتبال« این معجزه 
هیجان برانگیز همیشگی زندگی باال رفت و خیلی از غم هایمان را فراموش 

کردیم . پرسپولیس باخت اما یک بازنده سربلند بود.

سمیه یوسفیان
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جنجال ها بر ســر الیحه منع حمایت از تروریســم  
یا همان FATF در حالی همچنان به عنوان یکی از 
اصلی ترین بحث های سیاسی در سطح کشور دنبال 
می شــود که حاال این موضوع به بخشــی از جنگ 
لفظی میان سیاستمداران هم تبدیل شده است. اگر 
تا قبل از تصویب  CFT در مجلس تنها اظهار نظرها 
مبتنی بر فواید و مضرات این لوایح چهار گانه بود حاال 
اما طرفین همدیگر را متهم به جانبداری از برخی از 
قبیح ترین پدیده ها در تاریخ سیاسی ایران از جمله 
کاپیتوالسیون می کنند. این واژه را خطیب جمعه 
تهران به کار برد؛ روز جمعه و تنهــا  چند روز بعد از 
اعالم نظر شورای نگهبان درباره مصوبه سی اف تی، 
بار دیگر پای این موضوع به تریبون های نماز جمعه 

کشیده شد. 
FATF و شائبه کاپیتوالسیون

کاظم صدیقــی در خطبه هــای نمازجمعه درباره 
تصویب و تایید این الیحه برای این شورا خط و نشان 
کشید و گفت باید شــورای نگهبان نظر انقالبیون 
را تامین کنــد. وی در خطبه های ایــن هفته نماز 
جمعه تهران با اشــاره به روز ۱۳ آبــان گریزی هم 
به FATF زد و گفت:» FATF  امــروز همان قانون 
کاپیتوالسیون است، از فرمایشات رهبری بیاموزند 
که فرمودنــد مراقب طــرح هایی کــه از اتاق فکر 
اســتکبار برای ما آماده می شود و به دنبال استعمار 
هستند، باشید.   از شورای محترم نگهبان که توقع 
انقالبیون و مردم ما را در این مسئله برآورده کردند 
تشــکر می کنم«.این صحبت او با واکنش علیرضا 
رحیمی، عضو هیئت رییسه مجلس مواجه شد که 
در حساب توئیتری خود نوشــت: »در عصر جدید، 
بحران تراشی و به سوی جنگ بردن کشور و مسلط 
کردن بیگانگان افسار گسیخته، کاپیتوالسیون سازی 
 FATF یا CFT برای ایران است. بی تردید الحاق به
بخشی از دیپلماسی مهار و مدیریت وضعیت جاری 
است. مجلس نیز نســبت به وضعیت جاری نگران 
و هوشیار است«. از ســوی دیگر برخی از منتقدان 
صحبت های حجت االسالم صدیقی را ناآگاه از اصل 

کاپیتوالسیون دانســته اند؛ یکی از این منتقدان که 
اتفاقا از جبهــه اصولگرایان بوده بــه مخالفت با این 
ســخنان برخواسته اســت.  »محمد مهاجری«  در 
توئیتر نوشــت:»حجت االســالم صدیقی در نماز 
جمعه امروز گفته FATF همان کاپیتوالسیون است. 
تا حاال گمانم این بود که ایشــان FATF را نمی داند. 
امروز معلومم شد که از  کاپیتوالسیون هم اطالعی 
 ندارد! با چنین حرف هایی شأن نماز جمعه را پایین 

نیاورید«.
حاشیه های پر رنگ تر از متن

 این حمالت لفظی در حالی میان موافقان و مخالفان 
لوایح جنجالی همچنان در جریان اســت که حتی 
برخی تالش دارند تا تصویب الیحه در مجلس را نیز 
زیر سوال ببرند. در همین زمینه »مجتبی ذوالنور« 
یکی از مخالفان لوایح چهار گانــه در روزهای اخیر 
مدعی شده اســت در مورد تصویب  FATF نهضتی 
از توابین شکل گرفته اســت. مجتبی ذوالنور، عضو 
کمیســیون امنیت ملی در  قم، گفت: »یک نهضت 
توابین در مجلس بــه راه افتاده اســت و عده ای از 
نمایندگانی که به CFT رای داده اند، بر اثر اعتراضات 
مردمی پشیمان شده بودند و مایل بودند این مصوبه 

در شورای نگهبان رد شود که شد، اما مشکل اصلی 
اینجاست که اگر این الیحه نیز به سرنوشت دو الیحه 
پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پولشویی منجر شود و 
بدون بازبینی در صحن مجلس، مستقیم به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برود- که محتمل است چنین 
شــود- عمال جلوی پس گیری رای این نمایندگان 
پشــیمان را خواهد گرفت«. مخالفان چهار الیحه 
مربوط به FATF هر چه داشتند به کار بستند تا مانع 
از رای آوردن این لوایح در مجلس شوند. به رغم انتظار 
بسیاری از تحلیلگران، به نظر می رسد این هجمه ها 
تا حدودی راهگشا شــد و رای های موافق CFT در 
قیاس با سه الیحه پیشین کاهش چشمگیری داشت. 
حاال »ذوالنور« ادعا می کند که در مجلس »نهضت 
توابین« نیز به راه افتاده! اتــکا به حرف های ذوالنور 
البته کار راحتی نیست، او با هم فکر های خود، چون 

»کریمی قدوسی« در تکذیب شدن رقابت می کند. 
خود تحریمی نکنیم

بازار داغ هجمه ها به FATF در حالی از رونق نمی افتد 
که »ظریف« به عنوان سکاندار سیاست خارجی ایران 
همچنان تالش دارد تا از طریق تریبون های رسمی 
و غیر رسمی جو روانی ایجاد شده با این مخالت ها را 

کمی آرام کند. وزیر امور خارجه در جدیدترین اظهار 
  FATF نظر در این رابطه گفته است:» نباید در موضوع
از ترس مرگ خودکشی کرد«.وی در ارتباط با بحث 
FATF و تحوالت انجام شده در این زمینه در کشور و 
موضع وزارت خارجه درارتباط با آن گفت: موضع ما 
در مورد FATFروشن است، جمهوری اسالمی ایران 
باید بتواند با بانک ها تعامل داشــته باشد و ما در این 
زمینه نباید خود را تحریم کنیم. وی اظهار کرد:» در 
مورد دو اصالحیه  داخلی مرتبط با FATF و همچنین 
دو کنوانســیون بین المللی که در این زمینه مطرح 
است طی دو سه سال گذشــته در کشور بحث های 
زیادی صورت گرفته، این لوایح مورد بررســی قرار 
گرفتند. نگرانی ها رفع شده است. دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی این موضوع را بررسی کرده است و 
می توانم بگویم که صدها ساعت در مورد این مسائل 
کار کارشناسی صورت گرفته است. مالحظه ای وجود 
ندارد؛ برخی از دوستان در کشــور البته با نیت خیر 
نکاتی را در این مورد مطــرح می کنند که جایگاهی 
در این روند ندارد«.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان 
در پاســخ به ســوال که برخی  از مخالفان  پیوستن 
ایران بهFATF  می گویند این نگرانی وجود دارد که 
نیروهای نظامی ایران از جمله بسیج و سپاه از سوی 
آمریکایی ها به عنوان گروه تروریستی شناخته شوند 
و این موضوع برای ایران باعث دردســر خواهد شد، 
گفت: »آنچه که این دوستان مطرح می کنند ربطی 
به سیســتم FATF ندارد. کل ایران را آمریکایی ها 
تحریم کرده انــد و اتهاماتی را علیــه ایران می زنند.

ایران از سال ۱984 از سوی آمریکایی ها در فهرست 
کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته است و صحبتی 
که برخی از دوســتان در این زمینه مطرح می کنند 
مبتنی بر واقعیت نیســت«.ظریف در پاسخ به این 
سوال مبنی بر این که این منتقدان می گویند ممکن 
است برخی از کشورهای قدرتمند شورای امنیت را 
تحت فشار قرار دهند که ســپاه و بسیج را در لیست 
گروه های تروریســتی قرار دهند و در آن صورت ما 
چه کار باید انجام دهیم، خاطر نشــان کرد: ما یک 
ضرب المثلی داریم که می گوییم از ترس مرگ نباید 

خودکشی کرد.

داعش در زندان تاجیکستان 
آتش به پا کرد

گروه تروریســتی داعش مســئولیت شورش در 
زندانــی در شــهر »خجند« تاجیکســتان را که 
منجر به کشــته و زخمی شــدن تعدادی از افراد 
شد، بر عهده گرفت.بر اســاس اخبار رسانه های 
داخلی تاجیکســتان، در نتیجه این شــورش که 
توسط پلیس ویژه ســرکوب شد، 24 نفر کشته و 
ده ها نفر نیز زخمی شــدند.پیش از این برخی از 
رسانه ها نظیر »اخبار« دلیل وقوع این حادثه را به 
بدرفتاری یکی از کارمندان حراست نسبت به یکی 
از زندانیان ارتباط داده بودند ولی خبرگزاری روسی 
»ریونووستی« به استناد منابع خود گزارش داد که 
شورش موقعی اتفاق افتاد که یکی از زندانیان که 
عضو داعش بوده موفق به خلع ســالح نگهبان و 

تیراندازی به سوی حراست شده است.

 حاشیه برای سفیر قطر 
در نوار غزه

خودروی حامل ســفیر قطر به محض رســیدن 
به اردوگاه بازگشــت، در مرزهای نوار غزه هدف 
حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت و این مســئول 
قطری مجبور به ترک محل شد.تظاهرکنندگان 
 فلســطینی به خودروی حامل محمــد العمادی
 » ســفیر قطر « ســنگ پرتاب کرده و تصاویری 
از ایــن اتفاق در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
شد.نیروهای امنیتی وابســته به جنبش حماس 
تعــدادی از جوانانی را که به ســمت کاروان قطر 
ســنگ پرتاب کرده بودند، بازداشت کردند. این 
دومین باری اســت که کاروان العمادی با این نوع 
اعتراض فلسطینی ها در ســفرش به غزه مواجه 
می شود.برخی کارشناســان بر این باورند که این 
اعتراض فلسطینی ها ناشی از خشم آنها از قرارداد 

قطر مبنی بر پول در برابر آرامش است.

سفر ترامپ به فرانسه لغو شد
رییس جمهــور آمریکا پس از کــش و قوس های 
فراوان در خصوص دیدار یا عــدم دیدار با پوتین 
در حاشیه نشست پاریس، باالخره سفر به پاریس 
را لغو کرد.این خبر ۳ روز پس از آن منتشر شد که 
ترامپ از احتمال لغو دیدار با »والدیمیر پوتین« 
همتای روس خود خبر داده بود. اخیرا هم »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی از لغو سفر 
به پاریس خبر داده بود.دیــدار ترامپ و پوتین بنا 
بود امروز در پایتخت فرانســه و در حاشیه مراسم 
یادبود صدمین ســالگرد پایان جنگ جهانی اول 
برگزار شود. چند هفته پیش »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی رییس جمهور آمریکا در دیدار با پوتین، 
تقاضای برگزاری این دیدار را به صورت رســمی 

مطرح کرده بود.

العربی الجدید خبر داد:
تالش اردن برای بازگرداندن 
پناه جویان سوری به کشورشان

وزارت خارجه اردن از مذاکره با روســیه و آمریکا 
در خصوص تخلیــه اردوگاه »الرکبان« از حضور 
پناه جویان ســوری خبر داد.وزارت خارجه اردن 
اعالم کرد برای بستن اردوگاه الرکبان که میزبان 
حدود ۵۰ هزار پناهجوی ســوری است در حال 
مذاکره با روسیه و آمریکاست. تعداد زیادی از این 
پناه جویان زن و کودک هستند.سخنگوی وزارت 
خارجه اردن در این باره گفت: »مذاکرات با آمریکا 
و روسیه با این هدف آغاز شده است که یک راه حل 
اساسی برای الرکبان پیدا شود و حقوق پناه جویان 
به طوری تضمین شود که داوطلبانه به شهرهایشان 
بازگردند«.برنامه روسیه بازگرداندن سوری ها به 
شرق کشورشان اســت که به تازگی دولت »بشار 
اسد« رییس جمهور ســوریه از گروه تروریستی 
داعش بازپس گرفته است. اردوگاه الرکبان اخیرا 
یک محموله کمکی دریافت کرده است. این اردوگاه 
بین مرز های ســوریه، عراق و اردن قرار گرفته و 

نزدیک بزرگراه بغداد-دمشق است.

از کاپیتوالسیون تا خودکشی

سخنگوی شورای نگهبان:
ایرادات اصلی شورای نگهبان 
به الیحه CFT، 11 مورد است

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: ایرادات 
 ، CFT اصلی شــورای نگهبــان به الیحــه
 یازده مورد بود و بقیه مــوارد ایرادات مبنایی

 است.
عباسعلی کدخدایی افزود: با توجه به ایرادات 
مذکــور و اینکه الحاق به این کنوانســیون با 
فرض غیرقابل اصالح بودن آن برخالف منافع 
ملی اســت و خالف موازین شــرعی و قانون 
 اساسی به شمار می رود؛ اما اگر مجلس بتواند
  ایــرادات را رفع کنــد این مشــکل هم رفع

 می شود.

آسمان ترکمنستان و پاکستان 
روی ایرانی ها بسته شد!

آسمان ترکمنســتان و پاکســتان، به بهانه 
تحریم روی هواپیماهای ماهان بســته شد. 
عدم صــدور مجوز عبــور، هواپیمای ماهان 
را مجبــور بــه انتخاب مســیر طوالنی تری 
برای رفتن به شــانگهای کــرد. این هواپیما 
به جــای عبــور از آســمان ترکمنســتان، 
آســمان افغانســتان را برگزید و از مســیر 
 تاجیکســتان و قرقیزســتان بــه چیــن 

رفت.

»ایران« یکی از محورهای 
نشست ابوظبی

یک رسانه اماراتی اعالم کرد که مسئله ایران 
یکی از موضوعات مهم نشست سالیانه ابوظبی 
خواهد بود. پنجمین نشســت اســتراتژیک 
ابوظبی با حضور بســیاری از سیاستمداران 
و کارشناســان مطــرح جهــان در پایتخت 
 امارات برگزار و به مدت دور روز ادامه خواهد

 داشت.
براساس این گزارش، از مهم ترین موضوعات 
نشست سالیانه ابوظبی ایران، قطر ، ترکیه و 

مسئله معامله قرن خواهد بود.

»اتریش« جاسوس روس را 
به ایران ربط داد

یک روزنامه اتریشــی مدعی شــد سرهنگ 
بازنشســته ای که به ادعای مقامات اتریشی 
 حــدود دو دهه برای روســیه جاسوســی

 می کرده، ســال ۱988 در تهران استخدام 
شــده بود.طبق ادعای این روزنامه، در سال 
۱988 ســرویس اطالعاتی روسیه در تهران 
برای اولین بار با جاسوس مذکور تماس برقرار 

کرده است.
 این نشریه جزئیات بیشتری در این باره ارائه 
نکرده است.مقامات اتریشی در حال بازجویی 
 از این سرهنگ بازنشســته 7۰ ساله هستند

  که مظنــون به جاسوســی برای روســیه 
است.

 مجوز آمریکا به عراق 
برای خرید برق از ایران

یک مقام آمریکایی گفت: به رغم بازگشــت 
تحریم های جدیــد ضد ایرانی، واشــنگتن 
به عراق بــرای وارد کــردن الکتریســیته 
از ایــران، معافیت داده اســت.برایان هوک 
گفت: ما به عراق معافیتــی اعطا کردیم که 
به آنها اجازه می دهد بــه پرداخت های خود 
به ازای واردات برق از ایــران ادامه دهند. ما 
اطمینان داریم این به عــراق کمک می کند 
 تا کمبود الکتریســیته در جنوب را محدود 

کند.
یک منبع آگاه عراقی نیــز گفت: حاال عراق 
باید به آمریکا نشان دهد که چگونه وابستگی 
خود به گاز ایران را قطع خواهد کرد.این منبع 
 آگاه افزود: آمریــکا 4۵ روز به ما فرصت داده

 اســت که تا به آنهــا برنامه ای بــرای قطع 
 تدریجــی واردات نفــت و گاز از ایــران،

 ارائه کنیم.

 باهنر
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تاکید دارد کــه انتقال پــول در دوران تحریم باید 
محرمانه بماند.عزت ا... یوســفیان با اشاره به اینکه 
رییس بانک مرکزی از طراحی ســامانه های پیام 
رسان مالی خبر داده اســت، اظهار داشت: دولت 
نمی تواند برخی اقدامات خود در راســتای مقابله 
تحریم ها را اعالم کند؛ چرا که اگر اعالم شــود آنها 
مانع اجرای آن می شــوند از این رو محرمانه است.

وی ادامــه داد: از تحریم هــای دوره قبل تجاربی 
کسب کردیم که می توانیم با اتکا به آنها اقداماتی 
برای مقابله با تحریم های کنونی داشــته باشــیم 
و نقشــه هایی برای دور زدن تحریــم ها طراحی 
کنیم.نماینده مردم آمل در مجلس دهم شــورای 
اسالمی تاکید کرد: باید بتوانیم با توجه به تجارب 
 گذشته بخش عمده ای از پول را در جریان معامالت

 جابه جا کنیم؛ اما باید تالش داشــته باشیم که در 
جریان استفاده از این تجربیات، فسادهایی که پیش 

آمده مجددا اتفاق نیفتد.

انتقال پول در دوران تحریم 
باید محرمانه بماند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: 

کافه سیاست

عکس  روز 

 نشست مشترک
 سران قوا

مثل احمدی نژاد نگوییم تحریم ها کاغذ پاره است

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
رییس دولت اصالحــات باید کوتاهی ها، قصور 
و تقصیرهایش را جبران کند و معتقدم اگر همه 
این کارها اتفاق بیفتد این مســئله ) بازگشت 
رییس دولت اصالحات به سیاســت ( را مفید 

خواهد بود.
باهنر تصریح کرد: من بارها و بارها گفته ام رییس 
دولت اصالحات اگر به جریان سیاســی کشور 
برگردد، می تواند منافعی داشــته باشد. بارها 
گفتم که من ایشان را جزو سران فتنه نمی دانم و 
این مشکل باید حل شود. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ادامه داد:  االن هم  می دانم خیلی 
از همین افراد امروز دل شــان برای استقالل و 
استقرار نظام و اقتدار نظام می سوزد و االن اتفاقا 
ما با جریانات رقیب مان در بعضی از مسائل کامال 
مشترک هستیم که باید حمایت ها  و کمک های 

الزم را انجام دهیم. 

بازگشت رییس دولت اصالحات 
به سیاست را مفید می دانم

حسین ا... کرم 
فعال سیاسی اصولگرا:

یک فعال سیاسی اصالح طلب در مورد تحریم های 
آمریکا علیه ایران گفت: درســت است که ایاالت 
متحده به هشت کشور اجازه خرید نفت به صورت 
محدود را داده؛ اما یادمان باشــد که اعالم کرده 
حق دادن ارز به ایران را ندارنــد و اگر ایران دارو 
و غذا خواســت می توانند بدهند، باید به مســئله 
تحریم ها به طور جدی نــگاه کنیم مثل احمدی 
نژاد عنوان نکنیم که تحریم ها کاغذ پاره اســت.

هاشــمی طبا تاکید کرد: باید به نیروهای داخلی، 
پاییــن آوردن توقعات مــردم، جلوگیری از رانت 
و فســاد و باال بردن بحث نظارت توجه داشــته 
باشیم.وی درباره رد الیحه الحاق دولت جمهوری 
اســالمی ایران به کنوانســیون مبــارزه با تامین 
مالی تروریسم )CFT( از ســوی شورای نگهبان 
گفت: امیدوارم نظر شــورای نگهبان به عنوان رد 
این الیحه نباشــد، زیرا با رد این الیحه با ترامپ 
 و سیاســت های آمریــکا در قبال ایران همســو

 شده ایم.

مثل احمدی نژاد نگوییم 
تحریم ها کاغذ پاره است

فعال سیاسی اصالح طلب: 

یک فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: نام بردن 
از آقای الریجانی، آقای جهرمی، آقای ستاری فر 
و آقای جهانگیری نشانه آن است که امکان دارد 
دوره ریاســت جمهوری آقای روحانی به پایان 
نرســد؛ بنابراین زودتر از موعــد نفرات مطرح 
شدند. برخی فکر می کنند آقای روحانی به دلیل 
شکست در اســتراتژی باید این جایگاه را ترک 
کند و این می تواند بعد از چهلمین سال پیروزی 
انقالب، نوروز 98 یا بعد از انتخابات مجلس باشد.

حسین ا...کرم گفت: احمدی نژاد یک استثنا بود 
که با معرفی نامزد مورد حمایت خرق عادت کرد؛ 
اما آقای روحانی این کار را انجام نمی دهد. وی 
ادامه داد: برخی اسامی  زودتر از زمان مورد نظر 
برای ریاست جمهوری مطرح می شوند. حتی 
اگر اعالم زودتر از موعد این نام ها برای انتخابات 
۱4۰۰ باشد، از شواهد و قرائن برمی آید که کسی 

خارج از این افراد نخواهد بود.

شاید دوره ریاست  جمهوری 
روحانی به پایان نرسد

پیشخوان

بین الملل

جنجال ها بر سر FATF به یک جنگ لفظی تمام عیار تبدیل شده است؛
تیر آمریکایی ها به سنگ 

خورد

ترامــپ زیــر ضــرب 
دموکرات ها

ایران با موفقیت تحریم ها 
را دور میزند

CFT  کانون مناقشه

اعتراض کانال حامی دولت به حضور آخوندی در شهرداری تهران
یک کانال تلگرامی حامی دولت تصریح کرد که عباس آخوندی، وزیر مســتعفی راه و شهرســازی باید 
محاکمه شود نه اینکه در فهرست نامزدهای شــهرداری تهران قرار گیرد.کانال »فردای ایران« نوشت: 
کارنامه کاری وزیر مستعفی راه و شهرسازی پر است از وعده های متعدد بی سرانجام. وعده هایی که آزادراه 
افسانه ای، مسکن اجتماعی، نوسازی ناوگان هوایی و ... تنها بخشی از آنهاست.بررسی کارنامه کاری عباس 
احمد آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی نشــان می دهدکه وی وعده های سرخرمن بسیاری را در 
حوزه های تحت مدیریت خود داده است. طرح مسکن اجتماعی شاید بارزترین آنها باشد؛ وزیر سابق راه و 
شهرسازی چند ماه پیش از آن که به عنوان یکی از گزینه های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح 
شود، با ادبیاتی نرم طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد. آخوندی زمانی که وزیر شد، بر شدت انتقادات 
خود افزود و طرح مذکور را تقریبا عامل نابسامانی های مالی و پولی اقتصاد کشور عنوان کرد. وی همان 

سال 92 اعالم کرد مسکن مهر متوقف شده و مسکن اجتماعی به جای آن اجرا می شود.

هشدار یک نماینده نسبت به تشکیل گروه های مافیایی در شرایط تحریم
رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس نسبت به سوءاستفاده از شرایط تحریم و شکل گیری گروه های 

مافیایی در چنین شرایطی هشدار داد و بر ضرورت نظارت پررنگ تر مجلس بر این روند تاکید کرد.
جالل میرزایی اظهار کرد: نگرانی من این اســت که تحریم ها به تدریج و ناخودآگاه ما را به ســمتی ببرد که 
گروه های مافیایی شکل بگیرد و این گروه ها بر تجارت خارجی ما سلطه پیدا کنند و بر مبنای آن هم سیاست 
ما آلوده شود و به سختی بتوانیم از این مســائل رهایی پیدا کنیم. ما باید خیلی مراقبت کنیم که به اسم دور 

زدن تحریم ها در دام این گروه ها نیفتیم.
وی افزود: به نظر من در حال حاضر روند به گونه ای است که گروه های جدید با پیچیدگی بیشتری وارد میدان 
می شوند تا از شرایط سوءاستفاده کنند. لذا باید دقت زیادی انجام شود. مجلس هم به بهانه اینکه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا مشغول انجام کارهایی است نباید از وظیفه نظارتی خود غفلت کند، بلکه باید 

این وظیفه را پررنگ تر از قبل پیگیری کنند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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اصفهانمیزباننمایشگاهبینالمللیاتوکاممیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

معاف شدگان نفتی، چقدر از 
ایران نفت می خرند؟

آمریکا بعد از ماه ها کلنجار با بازار جهانی نفت 
برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تنها 
دو روز مانده بــه تاریخی که بــرای این هدف 
تعیین کرده بود، به هشــت مشتری نفت ایران 
برای ادامه خریــد نفت از ایــران معافیت داد. 
معافیتی که عمر آن شش ماهه است؛ اما برخی 
کارشناســان تمدید آن  را پیش بینی کرده اند.

کره جنوبی، سومین خواســتگار نفت ایران و 
نخستین کشوری بود که واردات خود از ایران را 
به صفر رسانده بود. کره جنوبی پیش از تحریم ها 
۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ از ایران 
خریــداری می کرد که این میــزان با معافیتی 
که از طرف آمریکا اخذ کرده ۲۰۰ هزار بشــکه 
در روز اســت. عالوه بر کره، چین هم به عنوان 
بزرگ ترین خریدار نفت ایران از ســوی آمریکا 
از تحریم معاف شــده است. دریافت معافیت از 
تحریم های آمریکا به چیــن اجازه می دهد در 
مدت ۱۸۰ روز، ۳۶۰ هزار بشــکه در روز، نفت 
از ایران وارد کند. چین پیش از تحریم ها ۶۵۸ 
هزار بشــکه در روز در فاصله ژانویه تا سپتامبر 
سال ۲۰۱۸ از ایران نفت خریداری کرده بود و 
گزارش ها حاکی است که این کشور اجازه دارد 
حداکثر ۳۶۰ هزار بشــکه در روز بعد از اعطای 
معافیت از ایران نفت خریداری کند. ژاپن نیز در 
لیست کشورهای معاف شده ترامپ قرار دارد. با 
این حال هنوز میزانی که ژاپن اجازه دارد از ایران 
نفت خریداری کند، مشخص نشده است. هند 
نیز خریدار بعدی معاف شده نفت ایران است. 
هند، یکــی از مذاکره کننــدگان پروپاقرص با 
آمریکا برای دریافت معافیت ها بود زیرا افزایش 
هزینه های سوخت در آســتانه انتخابات سال 
آینده، دولت این کشور را با اعتراضاتی روبه رو 
کرده بود.تحت این معافیت ها، هند اجازه خواهد 
یافت حداکثر ۳۰۰ هزار بشــکه در روز نفت از 

ایران وارد کند. 

بازار

چرخ خیاطی

گسترش فعالیت بازرگانان ایرانی 
با تدوین شاخص »پی ام آی«

بازرگانان اتاق بازرگانی اصفهان نخســتین بار با 
تدوین شــاخص »پی ام آی« موفق به گسترش 
فعالیت ها و همکاری های بین المللی در شرایط 
تحریم شدند.رییس اتاق بازرگانی اصفهان تدوین 
این شاخص را یکی از ضرورت های ادامه فعالیت 
های همکاری بین المللی spx دانســت و گفت: 
شــاخص پی ام آی در پنج ماه گذشــته تدوین و 
عملیاتی شده است.سید عبدالوهاب سهل آبادی 
افزود: با راه اندازی این شاخص واحدهای اقتصادی 
متوسط و کوچک ایرانی حضور گسترده تری در 
جامعه اقتصادی دنیا پیدا می کنند.وی گفت: از ۵ 
سال پیش طرح همکاری بین المللی spx با هدف 
توانمند ســازی بنگاه های اقتصادی متوســط و 
کوچک در ایران آغاز شد و اکنون با نظارت سازمان 

ملل این طرح ادامه دارد.

افزایش ۸۵ درصدی سرمایه 
ذوب آهن پذیرفته شد

افزایــش ســرمایه ذوب آهن اصفهان از ســوی 
مدیریت نظارت بر بازار ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار بالمانع اعالم شد و این شرکت قادر خواهد 
بود ســرمایه خود را ۸۵/4درصــد افزایش دهد. 
ذوب آهن قرار است ســرمایه خود را از ۳۳ هزار 
و ۱۸۱ میلیارد ریال به بیــش از ۶۱ هزار و ۵۰۳ 
میلیارد  ریال برســاند.این افزایش ســرمایه که 
معادل ۲۸ هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال است از محل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های استهالک پذیر 
اســت.ذوب آهن با هدف خروج از شمولیت ماده 
۱4۱ الیحه اصالحی بخشــی از قانون تجارت با 
اســتفاده از مجوز بند )ز( تبصره ۱۰ ماده واحده 
قانون بودجه سال ۹۷ کشور دست به این افزایش 

سرمایه می زند.

مدیرکل فرودگاه های اصفهان:
بیش از 10 هزار پرواز در 
فرودگاه اصفهان انجام شد

مدیرکل فــرودگاه های اصفهان گفــت : در نیمه 
نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۵۸۸ پرواز در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شده است.
حسن امجدی افزود : از این تعداد ۹ هزار و ۶۳پرواز 
داخلی و یک هزار و ۵۲۵ پــرواز خارجی بود. وی 
اظهارداشــت : با توجه به موقعیت خاص فرودگاه 
اصفهان، روزانه بیش از ۱۶۰ پرواز آموزشی ، نظامی 
و... ، نیز تحت کنترل و سرویس دهی این فرودگاه 
اســت. به گفته امجدی، فرودگاه اصفهان در شش 
ماهه نخست امسال جایگاه پنجم تعداد پروازهای 
داخلی و جایگاه چهارم تعداد پروازهای بین المللی 
را در بین فرودگاه های کشور به خود اختصاص داد.  
وی ادامه داد : در ایام اربعین با انجام ۶4 پرواز برنامه 
ای و غیر برنامه ای ) ۲۸ مهر تــا ۱۳ آبان( به نجف 
اشرف بیش از ۱۰ هزار زائر حرم حسینی جابه جا 
شدند. امجدی با بیان این که بیش از 4۶ درصد از 
تاخیرهای فرودگاه اصفهان در شش ماهه اول امسال 
به دلیل تاخیــر در ورود هواپیما بود، بیان کرد : در 
فرآیند تاخیر عوامل مختلفی از جمله نامناسب بودن 
شرایط جوی مبدأ ویا مقصد، نقص فنی هواپیما و... 

دخیل است.

به مدت 5 روز؛
اصفهان میزبان نمایشگاه 
بین المللی اتوکام می شود

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 
و اتوماسیون اداری اصفهان )اتوکام( از ۲۱ آبان ماه 
آغاز می شود تا مردم این اســتان به مدت پنج روز 
شاهد برگزاری یک رویداد جذاب و پرمخاطب در 

حوزه فناوری های نوین باشند.
این نمایشگاه که تا ۲۵ آبان ماه در محل برگزاری 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان واقــع در پل 
شهرســتان برپا خواهد بــود، در ۳۵۰۰ مترمربع 
فضای نمایشگاهی برگزار می شــود و ۸۰ شرکت 
دستاوردها، توانمندی ها و محصوالت خود را در آن 

به نمایش خواهند گذاشت.
همچنین شرکت مخابرات اســتان اصفهان، نوین 
سیستم، شهرک علمی تحقیقاتی، پژوهشکده مواد 
و انرژی، اداره کل ثبت احوال، اداره کل امور مالیاتی 
و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز به صورت فعال 
در این نمایشگاه حضور یافته اند. این نمایشگاه  در 
حالی برگزار می شــود که ایران یکی از کشورهای 
قدرتمند منطقه در این حوزه به شــمار می رود و 
برای بازارســازی محصــوالت دانش بنیان حوزه 
ICT دارای پتانســیل ها و مزیت هــای صادراتی 

بسیاری است.

چرخ خیاطی 18کاره 
DIGI300 جانتک مدل

 899,000
تومان

چرخ خیاطی ژانومه مدل 7000

1,200,000
تومان

چرخ خیاطی مکانیکی 
GS2700 برادر مدل

بر اساس جدیدترین آما رمنتشر شده از سوی مرکز 
آمار ، استان اصفهان در جایگاه دوم تعداد خانه های 
خالی به نسبت خانوار در کشور قرار دارد. براساس 
اطالعات اعالم شده، اصفهان پس از البرز در جایگاه 
دوم و یزد و هرمزگان و خراسان جنوبی در جایگاه 

های بعدی قرار دارند. 
در آخرین اعالم رســمی از میزان خانه های خالی 
در اصفهــان، چیــزی در حدود ۲4۲ هــزار واحد 
مســکونی در این استان خالی از ســکنه هستند. 
اســتان هایی مانند تهــران در رده هــای میانی 
جدول تعداد خانه هــای خالی به نســبت خانوار 
قرار می گیرند که این نشــان می دهــد تا چه حد 
ساخت و سازهای بالاستفاده در استان وجود دارد 
 کــه البته همچنان بــدون خریدار و یا فروشــنده

 هستند.
معضالت مســکن اصفهان؛ گرانی و بقیه 

ماجرا
اصفهان پس از تهران دارای گران ترین قیمت ملک 
است، این موضوع اگر چه طی سال های اخیر به علت 
وفور مهاجرت و باال رفتن هزینه های ساخت و ساز 
ایجاد شــده؛ اما بخش بزرگی از باال رفتن بی رویه 
قیمت ها مربوط به مطابق نبودن ساخت و سازها با 
نیازهای جامعه و بخشی نیز مربوط به پایین بودن 

قدرت خرید مردم است. 
براساس آمار منتشر شده در اصفهان به ازای هر هزار 
خانوار چیزی بیش از ۱۵۰ خانه خالی وجود دارد؛ 
اما عمال طرح احداث مسکن مهر برای کاهش آمار 
متقاضیان خرید مســکن وخانه دار شدن جوانان و 
اقشــار کم درآمد در اصفهان نتوانست در خانه دار 

شدن اصفهانی ها توفیقی به دست آورد.
 بر اساس آمار اعالم شــده از سوی سازمان مسکن 
و شهرســازی در حالی که از تعداد ۱۶۰هزار واحد 

مســکن مهر ۱4۷ هزار و 
4۲۲ واحد به مرحله بهره 
برداری رســیده است؛ اما 
عمال تعداد زیادی از این 
واحد ها خالی از ســکنه 
اســت.عالوه بــر این ۱۳ 
هــزار و ۷۸ واحــد باقی 
مانــده و  تعــداد ۹۶۵۲ 

واحد از این واحد های نیمــه آماده حتی متقاضی 
 ندارند و قرار اســت بــه بخش خصوصــی واگذار 

شود.
 این آمار در حالی ارائه شــده که عمال تعداد زیادی 
از ساکنان این واحد ها را نیز مهاجران تشکیل می 
دهند و یا افرادی که به صورت موقتی در این خانه ها 
اسکان دارند،در نتیجه همچنان عالوه بر مشکالت 
مســکن، بســیاری از خانه های خالی که برای آنها 
هزینه شــده، آمار خانه های خالی را افزایش داده 

بدون آنکه دردی از بازار گران مسکن درمان کند.

آماری که دقیق و 
معتبر نیست

در حالــی آمــار خانــه 
هــای خالــی و اظهــار 
نظــرات پیرامــون حل 
ایــن معضــل هــر روز 
به نحــوی در رســانه ها 
پــر رنــگ می شــود که 
مهدی جعفر پیشــه، رییس هیئت مدیره انجمن 
انبوه سازان اســتان اصفهان معتقد است این آمار 
دقیق و قابل اســتناد نیســت. وی در گفت وگو با 
»زاینــده رود« تصریح کرد:مشــخصا ایــن آمار 
را قبول نــدارم، اینکه چه کســی و با چــه ابزاری 
 این آمــار را تهیــه و ارائه کرده اســت محل بحث 

دارد.
 به گفته وی، آماری که از خانه های خالی از سکنه در 
اصفهان ارائه شده است قطعیتی ندارد و نمی توان بر 

اساس آن اظهار نظری کرد.

 جعفر پیشــه افزود: خالی ماندن خانه های ساخته 
شده در اصفهان عمدتا به دو علت است؛ یکی مربوط 
به خانه های با متراژ باال و لوکســی است که عمال 
 مصرف کننده ای بــرای آن در بــازار وجود ندارد 
 و در شــرایطی که رکود در بازار وجــود دارد حتی
  بــه واســطه دالالن هم معاملــه نمی شــود و از
  ســوی دیگر خانه های با متراژ پایین و متوســط

 اگر چه متقاضیان زیــادی دارد؛ اما به دلیل پایین 
 آمدن قدرت خریــد مردم همچنــان خالی مانده

 است. 
رییــس هیئــت مدیــره انجمــن انبوه ســازان 
اســتان اصفهان، نبــودن قدرت خریــد در میان 
اقشــار متوســط جامعه را علت کم بودن خرید و 
فــروش در بازار مســکن اعــالم و تصریــح کرد: 
دولــت باید فکــری به حــال این مشــکل کند و 
با اجرای طرح هایــی مانند باال بــردن میزان وام 
 بانکی و... قــدرت خریــد را در بازار مســکن باال 

ببرد.
حبابــی در بــازار مســکن وجــود

 ندارد
گران بودن مسکن یکی از عمده دالیل خالی ماندن 
واحد های مســکونی در شــهرهای بزرگ عنوان 
می شــود. در حالی که جهش قیمت ها در اصفهان 
سرسام آور بوده، اما رییس هئیت مدیره انجمن انبوه 
سازان معتقد اســت حبابی در قیمت های مسکن 
در اصفهان وجود ندارد. به گفته وی، با توجه به باال 
بودن قیمت های تمام شــده در بازار مسکن مانند 
قیمت زمین، پروانه و مصالح می توان گفت تقریبا 
هیچ حبابی در بازار وجود نــدارد و قیمت ها واقعی 
هستند. جعفر پیشه افزود: اگر چه به دلیل چند برابر 
شدن مصالح و سایر ملزومات ساخت و ساز قیمت ها 
افزایش چشمگیری داشته است؛ اما به نظر من اکنون 
بهترین زمان برای خرید مسکن است چرا که تورمی 

در بازار وجود ندارد.

خالیهایدستنیافتنی
رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان آمار منتشر شده در مورد خانه های خالی را زیر سوال برد؛ 

  عکس روز

احداث نیروگاه خورشیدی با هدف فقرزدایی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

 انارهای هندی قاچاق محسوب می شود
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره وجود انار هندی در بازار گفت: واردات 
هرنوع میوه به جز میوه های گرمسیری موز، انبه و آناناس ممنوع بوده و قاچاق تلقی می شود.احمدرضا 
رییس زاده ، درباره برداشــت امسال انار در استان اصفهان اظهار داشــت: پیش بینی می شود امسال 
۷۵ هزار تن برداشت انار در استان داشته باشیم.وی با اشاره به زمان برداشت این محصول بیان کرد: 
برداشت انار از اوایل مهر شروع شده و به روزهای پایانی خود رسیده است.مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه اصفهان رتبه سوم میزان برداشت انار در کشور را دارد، 
افزود: عمده تولید استان در شهرستان های شهرضا ، نطنز، کاشان و در رتبه های بعدی شهرستان های 
اردســتان، نجف آباد  و اصفهان هستند.رییس زاده با اشاره به مشــکالت باغداران تصریح کرد: عمده 
مشکالت باغداران هزینه های باالی تولید است و در کشــت انار آفتی به نام »کرم گلوگاه« هست که 
از طریق کنترل تلفیقی و امور مدیریتی باید کنترل شــود و جهاد کشاورزی استان هم در این زمینه 
راهنمایی های الزم را به کشاورزان ارائه می دهد.وی با بیان اینکه میزان برداشت امسال نسبت به سال 

پیش کاهش داشته ، گفت: امسال به دلیل خشکسالی و گرمای شدید هوا در 
تابستان میزان تولید کم شده همچنین در زمستان در برخی از شهرستان ها 

مانند کاشان و اردستان و بادرود سرمازدگی داشتیم و همین 
امر ســبب کاهش تولید شده اســت.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان در پاسخ به 

سوالی در زمینه وجود انار هندی در بازار گفت: واردات 
هر نوع میوه به جز میوه های گرمســیری موز، انبه و 

آناناس ممنوع بوده و قاچاق تلقی می شود.

احداث نیروگاه خورشــیدی با هدف فقرزدایی در روســتای هیوجیاپینگ،واقع در شمال 
غربی چین.

اگر تا به حال گذرتــان به دادگاه و 
دادسرا و شورای حل اختالف و ... 
افتاده باشــد حتما می دانید برای 
محاسبه هر یک از هزینه ها و مبالغ 
دریافتــی و پرداختی، فرمول های 
خاصی به کار برده می شود که عموم 
مردم از آنها بی اطالع هســتند. 
اپلیکیشن دادحساب، همه مبالغ از 
هزینه دادرسی و حق الوکاله گرفته 
تا مهریه، دیه و سهم االرث را برای 

شما محاسبه خواهد کرد. 

محاسبات حقوقی 
)دادحساب(

شن مالی
معرفی اپلیکی

1,700,000
تومان

 آماری که از خانه های خالی از 
سکنه در اصفهان ارائه شده 
است قطعیتی ندارد و نمی توان 
بر اساس آن اظهار نظری کرد

مرضیه محب رسول

رییس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان در جریان دیدار بــا مدیرعامل فوالد 
مبارکه، راهکارهای استفاده حداکثری از توان 
داخلی کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار 
دادند.در این دیدار سید عبدالوهاب سهل آبادی، 
رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان و رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه 
اعتماد به دانش داخلی قطعا نتایج مطلوبی به 
همراه خواهد داشــت، گفت: این اتاق همیشه 
حامی و بازوی فکری فــوالد خواهد بود.وی در 

ادامه از برگزاری همایشی با حضور استارت آپ ها 
و شــتاب دهنده ها در اتاق بازرگانی خبر داد و 
گفت: با حضور فعال فوالد مبارکه در این همایش 
و اعالم نیازهای این شــرکت می توان از دانش 
فنی و تخصص شتاب دهنده ها در راستای رفع 
نیازهای فوالد و بی اثر کردن تحریم ها بهره برد. 
در این جلسه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه نیز ضمن تشکر از حضور رییس و 
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، 
برای همکاری مستمر فوالد مبارکه با اتاق اعالم 

آمادگــی کرد و افــزود: ما در تمامی جلســات 
موردنیاز حضور فعال خواهیم داشت. عظیمیان 
تصریح کرد: فهرست تمامی اقالم موردنیاز فوالد 
مبارکه تهیــه و در اختیار همــگان قرار خواهد 
گرفت تا با اســتفاده از توان و دانش فنی داخلی 
این نیازها رفع شــود.مدیرعامل فوالد مبارکه 
همچنین حمایت کامل از شــرکت های دانش 
بنیان،اســتارت آپ ها و شــتاب دهنده ها برای 
تامین نیـــاز فوالد مبارکه را از دیگر برنامه های 

خود عنوان کرد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
اراده فوالد مبارکه در بهره مندی از توان داخلی ستودنی است

سومین واحد تقطیر پاالیشگاه نفت اصفهان با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشــکه در روز آماده بهره برداری است.معاون 
مهندسی وتوسعه این پاالیشگاه با اشــاره به تولید ۷۰ درصدی تجهیزات این پاالیشگاه در شرکت های داخلی 
گفت: با تالش ۳۶ ماهه متخصصان ایرانی و صرف ۳۲ میلیون یورو اعتبار ارزی و ۳ هزار و۱۲۰ میلیارد ریالی، این 
پاالیشگاه به صورت کامال بومی طراحی و اجرا شد .ناصر خیری با بیان اینکه حداکثر تا دو ماه آینده سوخت سبک 
این واحد ، وارد بازار می شود افزود : پاالیشگاه نفت اصفهان تاکنون با فعالیت ۲ واحد تقطیر ۱4۵ هزار بشکه ای و 

تغییر مد فعالیت ۲ واحدگران روی4۰ هزار بشکه ای ، روزانه۳۷۰ هزار بشکه نفت را پاالیش می کرد.

واحد تقطیر پاالیشگاه 
اصفهان؛ آماده بهره برداری

با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون 
یورویی و ۳۱۲ میلیارد تومانی؛ خبر
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مفاد آراء
8/323 شــماره: 973719371788308-97/7/30 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تســلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
 مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نیست:
1- رای شماره 139760302021000080 مورخ 97/07/22- خانم مریم عامری برکی 
فرزند سهراب به شماره ملی 1189803704 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه درقه 100 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 340/56 

مترمربع خریداری رسمی از ورثه سهراب عامری.
2- رای شماره 139760302021000081 مورخ 97/07/22- خانم مریم عامری برکی 
فرزند سهراب به شماره ملی  1189803704 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه درقه 100 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 227/36 

مترمربع خریداری رسمی از ورثه سهراب عامری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/20 
م الف: 275222  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

مزایده اموال غیرمنقول
8/325 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 970184 ج/ دوم له آقای حســین ایزدخواستی و علیه آقای ناصر 
یزدخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 136/753/365 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی درتاریخ 97/9/13 ســاعت 11/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1/577 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 40/1447 بخش 14 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای ناصر یزدخواستی و اکنون 
در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشــتن ده درصد بهاء بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در اصفهان خ امام خمینی ورودی خانه اصفهان پالک 
4 گلفروشی کلبه گل کدپستی 81399545769 مطابق کروکی و عکس بازدید و معاینه 
بعمل آورده و پس از بررسی مدارک و اســناد اندازه گیری و تطابق سند مالکیت با ملک، 
گزارش کارشناسی به شرح ذیل اعالم می گردد: مشخصات ملک معرفی شده: محل مورد 
بازدید عبارت است از یک پالک تجاری- مسکونی به متراژ 242 متر مربع عرصه و حدود 

380 متر مربع اعیانی در دو سقف به شرح ذیل می باشــد. طبقه همکف شامل یک باب 
مغازه تجاری به مساحت حدود 101 متر مربع دارای سقف تیرچه بلوک و ستون فلزی با 
دیوار آجری، کف سنگ، شیشه سکوریت با حفاظ فلزی و دارای برق 3 فاز می باشد که در 
حال حاضر مغازه گلفروشی کلبه گل می باشــد و همچنین حدود 141 متر مربع انباری با 
امتیاز تجاری دارای اسکلت بتنی و دیوار آجری و سقف تیرچه بلوک با درب ورودی مجزا 
می باشد. طبقه فوقانی یک واحد مسکونی به مساحت حدود 138 متر مربع دارای اسکلت 
بتنی و فلزی و دیوار آجری، سقف تیرچه و بلوک و درب و پنجره های خارجی فلزی، کف 
تراس موزایک با بدنه آجر زبره، راه پله ســنگ چینی با بدنه رنگ و گچ و نرده فلزی، کف 
اتاق ها موزایک و دیوارها رنگ و گچ، دربهای داخلی چوبی، سرویس بهداشتی و آشپزخانه 
کاشی، کابینت فلزی، سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولر، انشعابات آب و 
گاز و برق و قدمت حدود سی سال می باشد. ملک مذکور دارای مجوز دو باب مغازه تجاری 
به مساحت حدود 242 متر مربع در طبقه همکف می باشد. مشخصات سند مالکیت: این 
ملک دارای دو جلد سند مالکیت با مشــخصات زیر می باشد: سند مالکیت شماره 1( یک 
جلد سند مالکیت سه دانگ با مشخصات شماره ملک 40/1447 شماره دفترچه مالکیت 
957898 سری/ ت شماره ثبت 117674 دفتر 646 صفحه 297 بخش 14 ثبت اصفهان به 
مالکیت آقای ناصر یزدخواستی می باشد. سند مالکیت شماره 2( یک جلد سند مالکیت سه 
دانگ با مشخصات شماره ملک 40/1447 بخش 14 ثبت اصفهان به مالکیت آقای حسین 
ایزدخواستی می باشد. در نتیجه ارزش 1/577 حبه مشاع آن به مبلغ 1/367/533/650 
ریال ارزیابی که مقدار 75 هزارم حبه مشــاع آن به مبلــغ 65/120/650 ریال بابت حق 
االجرای دولتی و مقدار 1/502 حبه مشــاع آن به مبلــغ 13/024/130/000 ریال بابت 
مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد. م الف: 263376 اجرای احکام حقوقی شــعبه 

دوم اصفهان  )608 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/326 شماره: 97/2027026588 - 97/8/12 چون فاطمه بیگم حسینیان خوراسگانی 
فرزند سید محمد نســبت به هفت سهم مشاع از 100 سهم ششــدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 21 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت هفت سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ پالک 
6482  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 535105 در دفتر 45 خروجی صفحه 
425 به نام نامبرده سابقه  ثبت  و ســند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود 
 گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
 ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 282819 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )228 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

8/327 شماره: 274/97  به موجب رای شــماره 547 تاریخ 97/6/10 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید ایمانیان 
فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 
ریال بابت اصل خواســته به پرداخت مبلغ 486/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر 
 الصاقی در حق خواهان رسول سروش فرزند غالمحسین  به نشانی رضوانشهر سنگبری 
نگار سنگ کدپســتی 8513677353 همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
 نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب و اخذ 
 می گــردد رای صادره غیابی می باشــد. مــاده 34 قانــون اجرای احــکام: همین که

 اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:282701 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/330 شماره ابالغنامه: 9710103749106727 شماره پرونده: 9609983749200877 
شماره بایگانی شعبه: 970561 شاکی: خانم زهره مقصودی دهاقانی فرزند نعمت اله به 
نشانی استان اصفهان شهر دهاقان خ مولوی، مولوی 2 پ 13، متهم: آقای حسن قربانی 
فرزند ولی ا... به نشانی اصفهان سمیرم سفلی دهاقان خ شرکت گاز ک دوم منزل پدری 
فعال مجهول المکان، اتهام: توهین به اشخاص عادی، گردشکار: دادگاه با توجه به بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید:  رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حسن قربانی فرزند ولی اله، )متواری( 
دائر بر توهین به خانم زهره مقصودی در اماکن عمومی و معابر در مورخ 1396/06/17 در 
شهر دهاقان، بدین شرح که متهم در مورخ فوق در خیابان شهید موسوی دهاقان اقدام به 
توهین به شاکیه نموده است علی هذا دادگاه با توجه به مودای اظهارات شهود در صفحات 
7 و 8  و 12 و 13 پرونده که حکایت از صحت ادعای شاکی دارد، عدم حضور متهم علی رغم 
نشر آگهی در دادسرا و دادگاه و کیفرخواست صادره از دادسرای دهاقان بزه انتسابی را محرز 
دانسته و مستندا به ماده 619 قانون تعزیرات و رعایت مواد 66 و 86 قانون مجازات اسالمی 
متهم را به پنجاه ضربه شالق تعزیری و نه میلیون ریال جزای نقدی جایگزین  چهار ماه 
حبس محکوم می نماید. چنانچه محکوم از اجرای حکم دادگاه در خصوص جزای نقدی 
جایگزین حبس تخلف نماید به پیشــنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار اول 
یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات 
حبس اجرا می شود. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این 
 دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان است. 
 م الــف: 282812 شــعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقــان )298 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ راي

8/319 کالسه پرونده:1888/96 ،شماره دادنامه:1316-97/5/30 ،مرجع رسیدگي:شعبه 
12 شوراي حل اختالف خمیني شهر خواهان: بهروز گلکار نشاني: خمیني شهر امیرکبیر 
روبروي ترمینال اتوبوسراني خ سفیرامید ، وکیل: سیدمحسن بني هاشمي نشاني: خمیني 
شهر شریعتي شمالي نرسیده به ســه راه معلم ک136 ؛ خوانده: گشتاسب مرادي نشاني: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جري تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضاءقاضي شورا 
ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: 
در خصوص دادخواست تقدیمي آقاي بهروز گلکار با وکالت سیدمحسن بني هاشمي به 
طرفیت آقاي گشتاسب مرادي به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 913291 - 95/12/25 عهده بانک سپه شعبه خام خمیني شهر به انضمام 
خسارت دادرسي و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمي 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگي مورخه 
97/5/27 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگي شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلي 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتي اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/5/27 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاي 
دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف 94/8/10 و مواد 
310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســي مدني حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجراي حکم که توسط دایره محترم 
اجراي احکام حقوقي بر اساس شاخص اعالمي از ناحیه بانک مرکزي محاسبه مي گردد 

و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرســي و حق الوکاله در حق 
خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غیابي و ظــرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکــم عمومي حقوقي خمیني شــهر مي باشــد. م الف: 281459  محمدرضا 
 توازیاني قاضي شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر  )381 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

8/328  خانم اکرم نامداري داراي شناســنامه شماره 82 به شــرح دادخواست به کالسه 
732/97 شوراي حل اختالف تیران از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان محمد اکبري ورپشــتي به شناســنامه 33 در تاریخ 
1396/11/11 اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- اکرم نامداري به شماره شناسنامه 82 همسر متوفي، 2- نازنین مریم 
اکبري ورپشتي به شماره شناســنامه 5490241918، 3- آیناز اکبري ورپشتي، ش.ش 
5490323507 فرزندان متوفي مي باشند و متوفي به غیر از ورثه فوق ورثه دیگري ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي  مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.  م الف: 283102 احمدي قاضي شعبه 

شوراي حل اختالف تیران )148 کلمه،  1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/370 شماره ابالغنامه:9710106794204870 شماره پرونده:9709986794200700 
شماره بایگانی شعبه:970702  ابالغ شونده حقیقی: مهران مهربانی فرزند داود، کدملی: 
0012522031، تاریخ حضور:1397/09/20 ســه شنبه ســاعت: 8/30 ،محل حضور: 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف، در خصوص دعوی مواد غذایی صفاپخش به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه 
چک در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.   م الف:287879 شعبه 

12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 73 کلمه، 1 کادر(
مفاد آراء

8/322 شماره صادره: 1397/04/528238-1397/7/30 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیف اراضــی وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اینکه برابر رای شــماره 139260302033000732 مورخ 1392/12/24 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای رحمت اله 
اسمعیلی طرقی کدملی 1239763565 شــماره شناسنامه 94 فرزند حبیب در یک سهم 
مشاع از سه سهم  ششدانگ یکدرب باغ و ساختمان مسکونی داخلی آن به مساحت 970 
مترمربع پالک 32 فرعی از شماره 215 اصلی واقع در الدریجه طرق جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز خریداری عادی از مالک رســمی آقای احمد اصغری گیوه چی، محرز گردیده 
است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم 
از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به 
رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل 
را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/20 
م الف: 274550  عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای
8/339 شماره دادنامه: 1045-  97/07/11 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 8 
خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان : 
نام و نام خانوادگی: رجبعلی آذرنیک ، نام پدر: اسداله ، نشانی: خمینی شهر خ امام ابتدای خ 
درب محکمه عطاری سبز، خوانده : نام و نام خانوادگی:سیدجواد سجادی معین ، نام پدر: 
سیدمحمود نشانی: مجهول المکان ؛ موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دادخواست خواهان آقای رجبعلی آذرنیک فرزند اســداله به طرفیت خوانده 
آقای سیدجواد ســجادی معین فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک بانکی به شماره 804929-92/8/12 عهده بانک صادرات به انضمام 
خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم 
پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشــتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر 
برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شــورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و 
ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرســی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال با احتســاب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 1/125/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
 بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 282667  سجاد پاکدل نیا قاضی شــورای حل اختالف شعبه هشتم خمینی 

شهر )281 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

8/340 شماره پرونده: 76/96 حل 11 ، شماره دادنامه: 375 - 96/11/15 شورا با بررسی 
اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به 
انشاء رای می نماید.رای شورا: در خصوص دادخواست آقای ابوالفضل خوش اخالق فرزند 
علی با وکالت آقای سیدمحسن بنی هاشــمی فرزند کریم نشانی: خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی نرسیده به ســه راه معلم کوچه 136 ، به طرفیت آقای نواب پیرو نشانی: مجهول 
المکان ؛به خواسته مطالبه یک فقره چک به شــماره 705/604485 مورخ 95/12/15 به 
شماره حســاب جاری 0101921014008 به مبلغ 105/000/000 ریال دادگاه با توجه 
 به دادخواســت تقدیمی کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامــه عدم پرداخت وجه

 یک فقره چک موصوفه و اینکه بودن اصول مســتندات در ید خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده دارد و باتوجه به عدم انکار و تردید از ناحیــه خوانده و اینکه نامبرده دفاعی به 
عمل نیاورده خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 از 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون 
تجارت و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نظریه شماره 7/2345-

1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/362/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
 صادر و اعالم می نماید. رای شــورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شــورا و پس از انقضای مهلــت واخواهی  ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی دادگســتری خمینــی شــهر مــی باشــد. 
م الف: 282592 یداله زمانی قاضی شورای حل اختالف شعبه 11 خمینی شهر )326 

کلمه،3 کادر(  
مزایده

8/341 شــماره: 961480 اجرا - تاریخ:1397/08/09 اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 961480 له آقای محمدرضا پورپیرعلی علیه 
آقای عبدالرسول قاسم زاده به خواسته مطالبه مبلغ 725/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی 
که در روز مزایده محاسبه می گردد در نظر دارد اموال محکوم علیه و معرف مال  آقای حامد 

قاسم زاده که شامل 1-دســتگاه کف بر دروازه ای 2-خط رزین 18 متری مشمل بر خط 
اصلی 3-دو عدد ترانسفر و میز 3.5 * 4.5 متری که کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
دستگاه های ذکر شده را 750/000/000 ریال ارزیابی نموده است. 4-سنگ تکاب درجه 
دو به متراژ حدود 200 مترمربع که جمعاً به مبلغ 50/000/000 ریال برآورد گردیده 5-سنگ 
زیتونی آباده درجه یک به متراژ حدود200 مترمربع که جمعًا به مبلغ 66/000/000 ریال 
برآورد گردیده 6-سنگ آباده گل پنبه ای 60*60 درجه یک به متراژ حدود 360 مترمربع 
که جمعًا به مبلغ 137/000/000 ریال برآورد گردیده. 7-سنگ کرم موجدار تکاب درجه 
یک به متراژ حدود 69 مترمربع که جمعًا به مبلــغ 24/150/000 ریال برآورد گردیده که 
کارشناس رسمی دادگســتری ارزش مجموع چهار تیپ ســنگ را 277/150/000 ریال 
ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایده در تاریخ سه شنبه 
1397/09/06 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی: خمینی شهرـ  
خیابان حافظـ  منطقه صنعتی دوشاخـ  کوچه سنجدیـ  سنگبری سعادت مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی اســت که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، 
خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. شایان ذکر است اجرای احکام 
مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 
10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حســاب سپرده دادگستری خمینی 
شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و 
اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا 
نمایید. م الف: 281915  دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)410 کلمه،4 کادر(  
اجراییه

8/342 شماره اجراییه:9710426795600217  شماره پرونده:9609986795600446 
شــماره بایگانی شــعبه:960446 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096795600269 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795601423 محکوم علیه 
مهدی امید زاده به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 14/770/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/955/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له ســید مصطفی مدنی فرزند سید اصغر به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
بزرگمهر کوچه 76 بعد از مدرســه امام آپارتمان 30 زنگ طبقه باال سمت راست کدپستی 
8154986398 ، محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 

 م الف: 278319 شعبه 26 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان
) مجتمع شهید حججی( )396 کلمه،4 کادر(  

اجراییه
8/343 شماره اجراییه:9710426796100205  شماره پرونده:9709986796100048 
شــماره بایگانی شــعبه:970048 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
970096796100003 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9709976796100336 محکوم 
علیه حســین حیدری فرزند علی اصغر محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 29/583/219 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 419/790 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
 و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک 95/10/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان نوید دردشتیان فرزند محسن به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ مشتاق دوم 
خ مهر بن بست شهید علیرضایی پ 251 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
 له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم بــه یا هر دو مجازات 
 می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 
قانون نحــوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. م الف: 278261 شــعبه 31 مجتمع 
 شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــهدای مدافع حرم( )408 کلمه،

4 کادر(  
ابالغ

8/344 شماره ابالغنامه: 9710106836705751 شماره پرونده: 9709986836700483 
شماره بایگانی شعبه: 970532  خواهان آقای مجید بنی اصفهانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده سمیرا هنرمند فرزند علی به خواســته طالق به درخواست زوج تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان )مجتمع شهید قدوســی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی )خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی - طبقه 2- اتاق 205 ارجاع و به 
کالسه 970532 ثبت گردیده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشــرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق )هفت روز( جهت معرفی داور واجد 
الشرایط خود که متاهل، باالی سی سال ســن و از بستگان نزدیک آشنا به مسائل شرعی 
و اجتماعی و خانوادگی باشــد، حاضر گردد. م الف:270996 شــعبه 7 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )188 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

8/288 شماره درخواست: 9710460358300017 شماره پرونده: 9709980358300687 
شماره بایگانی شعبه: 970708 در پرونده کالسه 970708 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان حســین لطیفی شــکایتی علیه آقای اصغر برکت دائر بر جعل 

امضاء مطرح نموده که جهت رســیدگی به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود.)اصفهان: خیابان معراج نبش خیابان آیت( م الف:282513 شــعبه 4 بازپرسی 
 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع شــهدای هفتم تیر( )129 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

8/346  خانم زهرا شم آقا ده آبادی فرزند قدمعلی باســتناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 566/97 به این شورا چنین اشعار 
داشته است که شادروان مرحوم آقای یعقوب مالحی کالهی فردی فرزند احمد در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- زهرا شــم آقاده آبادی 
به شماره ملی 1239878877 نسبت با متوفی همسر 2- محمد مالحی کالهی فردی به 
شماره ملی 3410526560 نسبت با متوفی فرزند 3- ایوب مالحی کالهی فردی به شماره 
ملی 4420528508 نسبت با متوفی فرزند 4- سارینا مالحی کالهی فردی به شماره ملی 
1230135571 نسبت با متوفی فرزند 5- آمنه سلیمان پور به شماره شناسنامه 146 نسبت 
با متوفی مادر.  به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 282503 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بادرود 

)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/331 شماره:1397/04/530279 -97/8/10 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
پالک شماره 1471 فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا باقرزاده ابیازنی فرزند عزیز در جریان ثبت  است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه 
مورخ 1397/09/15  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:281841 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز)138 کلمه،1 کادر(  
ابالغ تجدیدنظر

8/192  شماره ابالغنامه: 9710106793700057 شماره پرونده: 9609986793701055 
شماره بایگانی شعبه: 961055 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نرگس حاجی آقا بابا فرزند 
عباس به نشانی مجهول المکان، در خصوص تجدیدنظرخواهی منصور صدرامهر با وکالت 
خانم مریم شکفته گالن به طرفیت شما نسبت به دادنامه 9609976793703474 صادره 
از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ 
می شود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
 در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از رویــت اخطاریه، به این دادگاه
 اعالم نمایید یا به دادگاه تحویــل دهید. در غیر این صورت پرونــده به همین کیفیت به 
تجدیدنظر ارســال می گردد. ضمنا به پیوســت دادخواســت تجدیدنظرخواهی/ فرجام 
خواهی و ضمائم) غیر مکانیزه( ارسال می گردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
 الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
م الف: 271524 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان )215 

کلمه، 2 کادر(
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حذف تکالیف شب در مدارس اصفهان آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول 
ابتدایی آموزش و پرورش استان:
حذف تکالیف شب در 

مدارس اصفهان آغاز شد
رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح 
»حذف تکالیف شــب و جایگزیــن تکالیف 
مهارت محور« به صورت آزمایشی در سه هزار 
و ۶۷۳ کالس در سطح استان اصفهان در پایه 

اول تا سوم ابتدایی اجرا می شود.
نســرین باباپور با بیان اینکــه طرح »حذف 
تکالیــف شــب و جایگزین تکالیــف مهارت 
محور« به صورت آزمایشــی  در ســه هزار و 
۶۷۳ کالس در سطح استان در پایه اول تا سوم 
ابتدایی اجرا می شود، اظهار کرد:این طرح از 
سمت معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش مطرح شده  که بخش نامه آن به همه 

مدارس مدنظر ارسال و اجرایی شد.
وی افــزود: طــرح »حــذف تکالیف شــب 
و جایگزیــن تکالیــف مهــارت محــور« در 
کالس هــای اول تا ســوم پایــه ابتدایی  که 
جمعیت آنها بین ۱۵ تا ۲۶ نفر است به صورت 
آزمایشــی اجرا تا نتایج آن  مورد بررسی قرار 

گیرد.
رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی 
آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
هدف از اجــرای این طرح بــا رویکرد مهارت 
محوری و افزایــش هماهنگــی یادگیری ها 
مبتنــی بــا نیازهــای فــردی و اجتماعی 
دانش آموزان اســت، ادامه داد:  در این طرح 
تکالیف به نحوی بــرای دانش آموزان تدوین 
شــده تا در حوزه مهارت آمــوزی، منطبق با 
محیط واقعی زندگی آنها باشــد نه به صورت 
 رونویســی و یــا تکالیفی که جنبــه تمرینی

 دارد.
وی با بیان اینکــه اهداف دیگــری نیز برای 
اجرای طرح »حذف تکالیف شب و جایگزین 
تکالیف مهارت محور« پیش بینی شده، اضافه 
کرد: کاهش نگرانی های مخرب ناشی از انجام 
تکالیف ســنتی در دانش آمــوز و خانواده ها، 
کاهــش وزن کیف دانش آموز و آســیب های 
جسمانی ناشی از سنگینی کیف، ایجاد زمینه 
اســتمرار در یادگیری دانش آموزان در داخل 
و خارج از کالس درس و  تقویت مهارت های 
زندگی، علمی، ادبی، هنــری  و اجتماعی در 

طول برنامه های درسی است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان:
مشکل دارو، توزیع نامناسب است

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان  مجلس بابیان 
اینکه داروی مورد نیاز باید قبل از  محاصره اقتصادی  
تامین  شود،گفت: طبق گزارشــات رسیده دارو در 
انبارها به اندازه نیاز ذخیره شــده اســت؛ بنابراین 
کسری دارو ریشه در توزیع نامناسب آن وشیرخشک 
دارد.»حیدر علی عابدی« گفت: شــهروندان می 
توانند برای نماندن در صف های طوالنی داروخانه 
ها با سامانه پاســخگویی داروهای خاص- کم یاب  
قبل از رجوع به داروخانه ها  تماس بگیرند. نماینده 
مردم  اصفهان  در  مجلس شورای  اسالمی تصریح 
کرد: سازمان غذا ودارو به عنوان سازمانی که  مسئول  
توزیع مناسب و اصولی دارو است باید با برنامه ریزی  
در  توزیع شیرخشک،مایحتاج دارویی را در اختیار 
بیماران و کودکان در  حوزه درمان قرار دهد زیرا به 
طور مثال کمبود شیر خشک با توجه به حساسیت 
نیاز کودکان به این نوع از  مــواد غذایی  نمی تواند 

توجیهی داشته باشد. 

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
شناسایی 19 کانون آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در اصفهان

مدیرکل دامپزشکی اســتان گفت: در حال حاضر 
نزدیک به ۱9 کانــون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در دو شهرستان نجف آباد و تیران و کرون در استان 
اصفهان شناسایی شده است.شهرام موحدی اظهار 
کرد:خوشــبختانه اســتان اصفهان طی چند سال 
گذشــته و به خصوص از ســال 9۵ تاکنون از این 
بیماری گذر کرده اســت.وی با اشاره به کانون های 
فعال آنفلوانزای فوق حــاد پرندگان حتی در فصل 
گرم در اســتان اصفهان، گفت: در حال حاضر این 
ویروس فوق العاده پیشرفت داشته و توانسته خود 
را با آب وهوای گرم ســازگار کند.موحدی با تاکید 
بر اینکه در مناطق پرتراکم به ویژه در اکوسیســتم 
زاینده رود شــاهد چرخش ویروس هستیم، افزود: 
متاسفانه در شعاع ۲0 تا ۳0 کیلومتری زاینده رود 
به ویژه در مناطق نجف آباد و تیران و کرون ویروس 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به میزان باال وجود دارد.

سال هاست که صدا و ســیما به دلیل وجود 
انحصار، در گیر ســایق و اعمــال نظرهای 
گوناگون شــده اســت!)» انحصار« در این 
نوشــتار به معنای نبود رسانه های تصویری 
فراگیر دیگر مانند رادیو و پخش تلویزیونی و 
شبکه های نمایشی است.( اگرچه این مسئله 
به دالیلی همچنان به صورت انحصاری باقی 
مانده؛ اما بیشتر از هر چیز سازمان و نهادهای 
وابســته به آن است که فشــار ناشی از این 

انحصار را تحمل می کنند. 
تبلیغات، یکی از اصلی ترین مرزهای انتقادی صدا 
و ســیما و معترضان به عملکرد آن اســت، اگر چه 
طی ده سال گذشــته اعتراضات بیشــتر به زمان 
 و طوالنی بودن تبلیغــات در این رســانه محدود 
می شد؛ اما مدتی اســت که اعتراضات از کمیت به 

کیفیت تبلیغات تبدیل شده است. 
منتقدان می گویند رویکرد افراطی صدا و سیما به 
جذب آگهی هایی که عمال تاثیرات مخرب و یا جهت 
دهی را در جامعه ایجاد می کند، غیر حرفه ای و زیان 
رسان اســت. به خصوص  اینکه طی سال های اخیر 
تبلیغات از تیزرهای بین برنامه ای به برنامه سازی و 
تبلیغات غیر محسوس نیز تبدیل شده و این موضوع 
در عین حال که برای صدا و ســیما پولســاز است 
می تواند برای مخاطبان جــوان و خانواده ها اثرات 

تخریبی زیادی داشته باشد.
کرم های تقلبی روی آنتن صدا و سیما

طیف تبلیغات در تلویزیون بســیار گسترده است؛ 
اما در چند سال اخیر تبلیغات برای فروش برخی از 
کاالهایی که نام و نشان چندانی ندارند و تا پیش از 
تبلیغات شاید اسمی از آنها نشنیده بودیم، در رسانه 
ملی مد شد؛ محصوالتی مانند کرم حلزون و یا کفش 
های پیاده روی! محصوالتی که نمی توانیم در سطح 
شهر آنها را تهیه کنیم و فقط باید تلفنی و یا پیامکی 

سفارش دهیم.
 این موضوع شــاید قیمــت های تمام شــده این 
محصوالت را کاهش دهد؛ اما در صورت نارضایتی 

نمی توان مرجع و محلی 
برای شــکایت و اعتراض 
پیدا کرد. یکی از جنجالی 
ترین این تبلیغات مربوط 
به کرم حلزونــی بود که 
ماه ها از شبکه های مختلف 
سیما تبلیغ شد و در نهایت 
مراجع بهداشــتی اعالم 

کردند که این کرم تقلبی اســت و تقریبا هیچ اثری 
روی پوست استفاده کنندگان ندارد.

 بازرسان وزارت بهداشت بیان داشتند که در بازرسی 
از کارخانه تولید این کرم، هیچ گونه سندی مبنی بر 
وجود مواد اولیه »عصاره حلزون« و همچنین ماده 
»االنتویین« در انبار و یا خط تولید کارخانه مشاهده 

نشده است. 
چندی بعد مشخص شد که دو نفر با ثبت یک شرکت 
با مسئولیت محدود، عمال تالش داشتند زنجیره ای 
از محصوالت تقلبی و بی اثــر را به بازار عرضه کنند. 
تبلیغ این محصول برای صدا و ســیما یک افتضاح 
تمام عیار محســوب شــد به خصوص آنکه بعدها 
مشخص شد  مدیران این شرکت برای تبلیغ کاالیی 
که همه مواد آن وارداتی بوده اســت به دلیل درج 

»ساخت ایران« توانسته 
بودند از تعرفــه تبلیغات 
محصوالت داخلی استفاده 
کنند. در جریان این تبلیغ 
بازرگانی صدا و سیما متهم 
 به زد و بند با مســئوالن 
این شــرکت برای جعل 
عنوان ســاخت ایــران و 

استفاده از تخفیفات تعرفه ای شد.
تبلیغاتی که با سامت افراد بازی می کند

عالوه بر محصوالتی که تقلبی و یا مضر هستند هر 
از چندگاهی محصوالتی در تلویزیون تبلیغ می شود 
که عمال سالمت جامعه را هدف قرار می دهد، اگر چه 
انتقادات به تبلیغات گسترده چیپس و پفک در میانه 
برنامه های تلویزیونی کودک و در بخش های مختلف 
ســیما تا کنون بدون اثر بوده؛اما جدیدترین تبلیغ 
سیما در مورد یک نوع آدامس باز هم آتش انتقادات 
را شعله ور کرده است؛ فردی که خواب آلود است و 
برای رانندگی در شب از این نوع آدامس استفاده می 

کند تا بیدار بماند.
 تبلیغی که بار دیگر شائبه ارجحیت پول بر سالمت 
را در میان ســاز و کارهای پیچیده صدا و ســیما پر 

رنگ تر کرد. منتقدان اظهار داشته اند در حالی که 
پلیس راهنمایــی و رانندگی،  توصیــه می کند که 
رانندگان هنگام خواب  آلودگی رانندگی نکنند و بعد 
از استراحت به مسیر خود ادامه دهند، تلویزیون به 
تبلیغ این نوع آدامس می پردازد تا راننده خواب آلود 

آدامس بخورد و در شب رانندگی کند.
تلویزیون یک پای مخالفــت ها با حذف 

کنکور است
صدا و ســیما همچنین متهم اســت کــه به دلیل 
درآمدهای نجومی که از تبلیغات کنکوری و کتاب 
هــا و برنامه های مرتبــط با آن به دســت می آورد 
 بخشــی از مافیای مبارزه با حذف کنکور را تشکیل

 می دهد. 
گفته می شــود که این ســازمان ماهیانه چند صد 
میلیارد برای تبلیغات مرتبط با کنکور و کتاب های 
کمک آموزشی درآمد دارد. برنامه هایی که روزگاری 
با هدف عدالت آموزشی در صدا و سیما کلید خورد 
حاال تبدیل به یکی از پولســازترین برنامه های آن  
شده  که البته بار آموزشی آن بسیار کمتر از تبلیغات 

است. 
اگر میانگیــن زمان پخش ایــن برنامه ها را هم یک 
ساعت در نظر بگیریم، ۲۵۲ ساعت در صدا و سیما 
صرف تبلیغات مربوط به موسسات کنکوری می شود، 
البته این تعداد جدا از تبلیغات مســتقیم موسسات 
کنکوری اســت که مافیای اصلی را دارند. عالوه بر 
این تبلیغ برای انواع بســته های آموزشــی حاال به 
دبستانی ها نیز سرایت کرده و تلویزیون در هر وعده 
از تبلیغات خود بمبارانی از تبلیغات برای بسته های 
کمک آموزشــی برای مدارس ابتدایی و متوسطه را 
ارائه می دهد. این در حالی است که آموزش و پرورش 
بارها اعالم کرده است که در مقاطع ابتدایی نباید از 

کتب کمک آموزشی استفاده شود. 
بازار این نوع از تبلیغات به حدی داغ شده است که 
حتی پای وزیر آموزش و پرورش هم به این ماجرا باز 
شــد. بطحایی اگر چه می گوید نامه نگاری هایی با 
صدا و سیما برای حذف این تبلیغات انجام داده است؛ 
اما به نظر می رسد کوشش های وزیر هم نتیجه ای 

نداشته است.

از آنتن فروشی تا شائبه جانبداری از کنکور
  چالش تبلیغات در تلویزیون  

 این سازمان ماهیانه چند صد 
میلیارد برای تبلیغات مرتبط 
با کنکور و کتاب های کمک 

آموزشی درآمد دارد

الهه زین الدین

مفاد آراء
8/324  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 1857 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای ماشااله ســاالروند فرزند دوشنبه 
شماره شناسنامه 208 ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 159/20 مترمربع شماره پالک 
3123 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از مالک رسمی
2- رأی شــماره 1855و1856 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای محمد شفائی مقدم فرزند 
علی شماره شناسنامه 305 و خانم طاهره باغ بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 1386 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103 مترمربع شماره پالک 3124 فرعی از 
پالک 3 اصلی واقع در معین  آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل ابتیاعی مع 

الواسطه از مالک رسمی
3- رأی شماره 1977 مورخ 97/7/17 هیأت : آقای سید عباس لحمی بیدگلی فرزند آقا 
حسین شماره شناسنامه 38 ششدانگ یکباب حصار و طویله بمساحت 123/37متر مربع 
شــماره پالک 3126 فرعی از 9 فرعی از 3 اصلی واقع در معین  آباد بیدگل بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
4- رأی شماره 1859 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای غالمرضا صادقی مفرد فرزند حسین 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت98/90 مترمربع شماره پالک 940 فرعی مجزا از 
شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی ناظمی.
5- رأی شــماره 1930 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای حســین اســدی فرزند غالمرضا 
شماره شناســنامه 15 ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت79 مترمربع شــماره پالک 
941 فرعی مجــزا از شــماره 107 فرعی از پــالک 6 اصلی و باقیمانــده 6 اصلی واقع 
 درحســین آباد بیدگل بخــش 3حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواســطه از 

میثم نوروززاده بیدگلی.
6- رأی شماره 1928و1929 مورخ 97/7/11هیأت : آقای هادی کبوتری بیدگلی فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 356و خانم فاطمه سادات ســرایدار فینی فرزند سید محمود 
شماره شناسنامه 6744 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102 مترمربع شماره 
پالک 942 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی
7- رأی شماره 1927 مورخ 97/7/11هیأت : خانم فاطمه تفکری بیدگلی فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 561 ششدانگ یکبابخانه به مساحت102/52 مترمربع شماره پالک 943 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل مالک رسمی.
8- رأی شماره 1982 مورخ 97/7/17 هیأت : خانم وجیهه صادقی مفرد فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 6190032559 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع شماره 
پالک 944 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
9- رأی شــماره 1978 مورخ 97/7/17 هیأت : آقای علی محمد جامعی بیدگلی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 1419و خانم محبوبه حسینی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
6190002455 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 91/75 مترمربع شماره 
پالک 9 فرعی مجزا از شــماره 1 فرعی از پالک 297 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
10- رأی شماره 1981 مورخ 97/7/17 هیأت : آقای صادق عباسی فرزند احمدرضا شماره 

شناسنامه 6190003842 ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 83/82 مترمربع شماره 
پالک 1 فرعی از پالک 461 اصلی واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از مالک رسمی
11- رأی شــماره 1923 مــورخ 97/7/11 هیأت : آقــای علی اکبر ســالمی پور فرزند 
عبدالحسین شماره شناسنامه 282 ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/96 مترمربع 
شــماره پالک 41 فرعی از پالک 482 اصلی واقع در اماکن بخــش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
12- رأی شــماره 1921 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای ســید معراج مدیری فرزند سید 
محمد شماره شناســنامه 2041 ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 113/11 مترمربع 
شــماره پالک 8 فرعی مجزا از شــماره 2و3و1 فرعی وقسمتی از مشــاعات از پالک 
 885 اصلی واقــع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواســطه از 

مالکین رسمی
13- رأی شــماره 1858 مورخ 97/6/27 هیأت : آقای ابوالفضــل جاللی بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 325 ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت57 مترمربع شماره 
پالک 35 فرعی از پالک 958 اصلی واقع در اماکن بخش 3حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از مالک رسمی .
14- رأی شماره 1924 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای ابوالفضل قبائی آرانی فرزند مسلم 
شماره شناسنامه 9 ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/88 مترمربع شماره پالک 10 
فرعی مجزا از شماره 1و3 فرعی از پالک 1100 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
15- رأی شــماره 1926 مورخ 97/7/11 هیــأت :خانم زهرا ابراهیم پــور آرانی فرزند 
رمضانعلی شماره شناسنامه 523 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 266 مترمربع شماره 
پالک 3219 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی
16- رأی شماره 1925 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای مهدی خندان پور آرانی فرزند حبیب 
اله شماره شناسنامه 1806 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 132/50 مترمربع 
شماره پالک 3220 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی
17- رأی شماره 1922 مورخ 97/7/11 هیأت : آقای امیرعباس امیری آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 10182 ششدانگ یکبابخانه به مساحت169 مترمربع شماره پالک 1946 
فرعی مجزا از شماره 149 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در اران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
18- رأی شماره 267 مورخ 97/2/9 هیأت : آقای سعید قاسم عبدلی بیدگلی فرزند مجید 
شماره شناسنامه 1250179254 ششدانگ یکبابخانه مساحت 104/50 مترمربع شماره 
پالک 6242 فرعی مجزا از شــماره 60 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان 

دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک رسمی
19- رأی شــماره 1724 مــورخ 97/6/18 هیأت : خانــم معصومه بقــال زاده بیدگلی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 109 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 118/50 مترمربع 
شــماره پالک 6275 فرعی مجــزا از شــماره 163 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع 
 درریگســتان دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواســطه از 

مالک رسمی
20- رأی شماره 1714و1715 مورخ 97/6/17 هیأت : آقای محسن شکاری آرانی فرزند 
عبداله شماره شناسنامه 6190029851 و خانم فاطمه دولوسی بیدگلی فرزند جواد شماره 
شناسنامه 6190071805 )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع 
شماره پالک 1340 فرعی مجزا از شــماره 86. فرعی از پالک 2875 اصلی واقع درآران 

وبیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/80/20

 م الــف: 275231  عبــاس عبــاس زادگان رییــس ثبــت اســناد و امــالک
 آران و بیدگل

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   ،  9710103633508894 ابالغنامــه:  شــماره   8 /333
9709983633501032 ، شماره بایگانی شعبه: 971049 ، تاریخ تنظیم: 1397/08/12 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای اکبر رحیمیان ، خواهان آقای 
حمیدرضا تائبی پور فرزند حسین دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای اکبر رحیمیان ، به 
خواسته استرداد مالـ  مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983633501032 شــعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 08:00 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :282900  زهرا زمانی منشی 
 شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان خمینی شهر )167 کلمه،

2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/334 شماره پرونده: 2983/97 حل2 مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 05:30 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخه 1397/11/01 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی نصیری 
، نام پدر: حسین ، نشانی:خمینی شهرـ  خ شریعتی شمالی کوچه علیشاهی پ3 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا عشقی ، نام پدر: غالمرضا ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 282867 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)178 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/335 شماره پرونده: 1162/97 حل3 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:40 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1397/09/28 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مریم رضایی 
، نام پدر: محمدتقی ، نشــانی:درچه چهارراه مطهری روبروی پســت بانک ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی ســاالری ، نام پدر: محمدعلی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ 52/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات ، دالیل 
خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت 
شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 282799 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)197 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/336 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
درچهـ  خ سجاد، وقت رسیدگی:ساعت 16:30 بعدازظهر مورخه 1397/09/24 مشخصات 
خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمهدی موســوی ، نام پدر: سیدیوسف ، نشانی:درچه 
ـ خ شریعتی مقابل مسجد جامع پ 125 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: رضا 
بهمنش ، نام پدر: حسن ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت طلب 
و خسارت تاخیر در تادیه و خسارت هزینه دادرســی ، دالیل خواهان: کپی رسید دستی ، 

گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 282679 رئیس شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)181 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

8/337 شماره: 729/96 حل11 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: خدارحم کپی 
اوندی ، نشانی: مجهول المکان؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: بهروز گلکار 
، با وکالت: سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر ابتدای بلوار امیرکبیر روبروی 
ترمینال اتوبوســرانی نبش خ ســفیرامید، محکوم به:به موجب رای شــماره 563 تاریخ 
97/04/09 حوزه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم در زمان اجرا 
و پرداخت یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی و ابطال تمبر و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در  حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 281456 قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف 

خمینی شهر )224 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

8/338 شماره: 727/97 حل11 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: البرز سرملی 
آب نی ، نشانی: مجهول المکان؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: بهروز گلکار 
، با وکالت: سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر ابتدای بلوار امیرکبیر روبروی 
ترمینال اتوبوســرانی نبش خ ســفیرامید، محکوم به:به موجب رای شــماره 451 تاریخ 
97/03/29 حوزه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم در زمان 
اجرا و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در  حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق 
صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 281457 قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف 

خمینی شهر )229 کلمه،2 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت چکاوک داروی آریانا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 14003767542 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/01 
محمدرضا رحمتی به شماره ملی 1189866447 و اکرم رحمتی به شماره ملی 
1189866366 و محســن رحمتی به شــماره ملی 1189855755 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره
)277192( 
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 مدافع میالن
 دو ماه خانه نشین شد

باشــگاه میالن اعالم کرد که مدافــع این تیم، 
متئو موساکیو به دلیل 
مصدومیــت زانو تا 
دو ماه خانه نشین 
بــود. خواهــد 

در  موســاکیو 
تساوی یک بر یک 
پنجشــنبه شب تیم 
فوتبال میالن مقابل رئال بتیس در لیگ اروپا، 
پس از برخورد با هم تیمی اش به شکل بدی به 
زمین خورد طوری که بازیکنان حاضر در میدان 
وحشت زده خواهان ورود هرچه سریع تر پزشکان 
به زمین بازی شدند و به نظر می رسید که او برای 
لحظاتی بیهوش شده است.اکنون باشگاه میالن 
در سایت رسمی خود توضیحاتی درباره مدافع 
آرژانتینی  اش ارائه کرده است. در بیانیه  سایت 
میالن آمده که به دلیل ضربــه ای که به زانوی 
راست موساکیو وارد شده، رباط صلیبی او آسیب 
دیده است که نیاز به محافظت دقیقی به مدت 
6 تا 8 هفته دارد. در همین حال باشگاه میالن 
اعالم کرده که معاینات صورت گرفته روی سر او 
نشان می دهد که آسیبی جدی وارد نشده است.

 حمایت»آنچلوتی«
 از حرکت جنجالی مورینیو

منچستریونایتد در دیدار حساس برابر یوونتوس 
در بازی برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا توانســت با نتیجه 
۲ بر یک به پیروزی 
برســد. بعــد از 
بازی، ســرمربی 
منچســتریونایتد 
هواداران یوونتوس 
را تحریــک کــرد و 
حرکتی انجام داد که باعث خشم آنها شد.کارلو 
آنچلوتی، ســرمربی ناپولی که سابقه حضور در 
یوونتوس را هم دارد به حمایــت از رفتار ژوزه 
مورینیو پرداخت. او گفت : هر کسی در ورزشگاه 
مسئولیتی دارد و باید به آن توجه کند. حرکت 
مورینیو از نظر من توهین آمیز که نه اما تمسخر 
آمیز بود.سرمربی ناپولی اضافه کرد: پیش بینی 
می کنم که در ورزشگاه های ایتالیایی در طول 
۹۰ دقیقه به یــک نفر توهین شــود. منظورم 
تنها هواداران یوونتوس نیست. به طور کلی در 
ورزشگاه های ایتالیا شاهد رفتارهای توهین آمیز 
هســتیم. توهین کردن به فرهنگــی غالب در 

ورزشگاه های ایتالیا تبدیل شده است.

پوچتینو: 
 قدر »هری کین« را 
در انگلیس نمی دانند

»هــری کیــن« در دیــدار آخر خــود مقابل 
آیندهوون، دو گل برای تیمش به ثمر رســاند 
تا شــاگردان پوچتینو 
را از حــذف قطعی 
از چمپیونزلیــگ 
نجــات دهــد و 
رکــورد خــود را 
بــه 1۰ گل در 15 
مسابقه برساند. با این 
حال، کاپیتــان انگلیس با انتقــادات تندی در 
این فصل روبه رو شــده و حال بــرای پوچتینو 
این ســوال به وجود آمده که آیا مردم انگلیس 
آنطور که باید قدر او را می دانند یا نه. سرمربی 
آرژانتینی گفت:»در انگلیس شما چیزهای خیلی 
خوبی دارید ولی موضوعاتی هست که در مورد 
بازیکنان باید نگاه متفاوت تری داشــته باشید. 
کین، انگلیسی است و گاهی او را تا بهشت باال 

می برید و سپس او را بیرون می اندازید«. 

کلوپ: 
یوفا باید مقابل تخلفات بایستد

نشریه اشــپیگل در تازه ترین افشاگری مدعی 
شــده که شــیخ منصور، مالک منچسترسیتی، 
از طریق اسپانسر باشــگاه که شرکتی متعلق به 
خودش است، تیمش را 
به میزانــی که برای 
خریدها نیاز داشته، 
شارژ می کرده است 
و قوانیــن فیرپلی 
مالــی را دور می زده 
است. حال کلوپ از یوفا 
خواست که با باشگاه های متخلف برخورد کنند.

او گفت:»من داستانی که اشپیگل منتشر کرد را 
شنیدم ولی هنوز آن را نخوانده ام. صحبت کردن 
راجع به این موضوع دشوار است ولی چیزی که 
می توانم بگویم این است که کمیته فیرپلی مالی 
خیلی موضوع خوبی اســت. به نظرم یوفا باید در 
مقابل تخلف ها بایستد. این تمام حرف من است«.

مدیر عامل تیم باید عوض شود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

شایعه ای که پررنگ شد؛ 
»چشمی« می خواهد برود

 بر اساس شــنیده ها لیســت خروجی آبی ها از 
االن آماده اســت و گویا عالوه بر نویمایر و گرو، 
چشــمی، انصاری و خســرو حیدری هم در این 
لیست قرار دارند! نارضایتی شــفر از چشمی از 
یک سو و پیشــنهاد وسوسه انگیز یک تیم قطری 
به این بازیکن ملی پوش اســتقالل از سوی دیگر 
باعث شده که او یکی از گزینه های خروج باشد تا 
هم سرمربی بتواند بازیکنی با معیارهای خودش 
برای تیم جذب کرده و هم باشــگاه از انتقال این 
بازیکن درآمدزایی کند. البته پس از جام جهانی 
هم چشــمی از تیم های عربی پیشنهاد داشت و 
مصر به جدایی بود؛ اما باشگاه مخالفت کرد و این 
بازیکن به نوعی با اجبــار در تیم ماند و حاال این 

چنین دچار افت شده است.

 ورود »رحمان احمدی«
 به باشگاه 100 تایی ها

تیم فوتبال پارس جم جنوبی با یک برد با ارزش 
توانست تا رده پنجم جدول خود را باال بکشد. آنها 
توانستند به بهترین برد خود در یک دیدارخانگی 
دست یابند و با سه گل شــاگردان مجید جاللی 
را شکســت دهند تــا درعین حــال پیکانی ها 
سنگین ترین شکســت فصل خود را هم متحمل 
شوند.در روز درخشش محمد نوری که توانست 
یک گل بزنــد و یک پاس گل بســیار زیبا هم به 
ابراهیم صالحی بدهد ، رحمان احمدی دروازه بان 
سابق تیم ملی هم یک روز خاص را سپری کرد. 
این ســنگربان شــمالی که این روزها درجنوب 
کشــور زیر نظر مهدی تارتار بازی مــی کند با 
ثبت صدمین کلین شیت وارد باشگاهی شد که 

گلرهای کمی در آن عضو هستند.

تفریح رییس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در شمال تهران

شیخ سلمان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا 
که برای تماشای بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا 
به تهــران آمده،  جمعه شــب در هتلی که برای 
مسئولین AFC در نظر گرفته شده بود نماند و به 
در خواست خودش به تهران گردی مشغول شد. 
او توسط تیم ویژه ای از افراد فدراسیون فوتبال به 
ارتفاعات تهران رفت و همچنین شام را در یکی 
از رستوران های شــمال تهران صرف کرد.شیخ 
ســلمان همچنین به دیدار وزیر ورزش رفت و با 
مسعود سلطانی فر دیدار داشت. گفتنی است در 

این دیدار مهدی تاج حضور نداشت.

در حاشیه

پیشخوان

تاپای جان برای جام؛ تالش 
کن

  عکس روز

از چابهار ۲۰۰۰ کیلومتر به سمت آزادی
برگزاری دیدار برگشت مرحله نهایی لیگ قهرمانان آســیا در ورزشگاه آزادی سبب شد تا 

هواداران تیم پرسپولیس از سراسر کشور برای دیدن این بازی راهی تهران شوند.

جان مــی دهیــم جام
 نمی دهیم

یک نفس بیشتر فاصله مون 
نیست!

بازی انتقامی، پیش به سوی 
قهرمانی

فاتحان تاریخ باشید، در 
انتظار یک کام بگ دیگر برای 

جاودانگی سرخ ها

بدرقه کاپیتان اسدی توسط تراکتوری ها
مسئوالن باشگاه تراکتورسازی مراسمی برای تجلیل از کاپیتان ســابق خود در ورزشگاه یادگار برگزار 
کردند. مرتضی اسدی، کاپیتان سابق تراکتورسازی که خاطرات زیادی با پرشورهای تبریزی دارد و حتی 
با این تیم به قهرمانی جام حذفی نیز رســیده، چند روز قبل با پیراهن اکســین البرز از دنیای بازیگری 
فوتبال خداحافظی کرد.بر این اساس مسئوالن باشگاه تراکتورسازی به منظور قدردانی از زحمات اسدی 
قبل از بازی با ذوب آهن طی مراسمی از او تجلیل کردند.اسدی که با دعوت باشگاه تراکتورسازی به تبریز 
سفر کرده بود، با تشویق شدید هواداران تراکتورسازی رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و مسئوالن 
باشگاه تبریزی نیز لوح تقدیری به او اهدا کردند. گفتنی است؛ اسدی قصد دارد  با طی کردن کالس های 

مربیگری فعالیت های فوتبالی اش را در این عرصه ادامه دهد.

مدافعی که جور مهاجمان استقالل را کشید!
تیم فوتبال استقالل تا پایان هفته یازدهم لیگ برتر در حالی تنها ۹ بار موفق به باز کردن دروازه حریفان خود 
شده است که بیشــتر این تعداد گل ها را نیز مدافعان و هافبک های این تیم به ثمر رسانده اند.براساس این 
گزارش، استقالل در دیدار مقابل تیم ذوب آهن، تراکتورسازی، نفت مسجد سلیمان و سایپا موفق به گلزنی 
شده و در ۷ دیدار دیگر این فصل حتی یک گل هم به ثمر نرســانده است.از این بین »وریا غفوری« با به ثمر 
رساندن دو گل برابر ذوب آهن و یک گل مقابل تیم سایپا با سه گل بهترین گلزن این تیم محسوب می شود.
دیگر گلزنان استقالل را محمد دانشگر)مقابل سایپا(، فرشید اسماعیلی و مرتضی تبریزی)مقابل تراکتورسازی( 
و مهدی قائدی و اللهیار صیادمنش )مقابل نفت مسجد سلیمان( تشکیل می دهند. نهمین گل استقالل را هم 

علی عبدا...زاده مدافع تیم تراکتورسازی در مصاف با استقالل به دروازه خودی زده است!

در چارچوب رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتســال  روز جمعه، تیم گیتی پســند در دیداری 
خانگی و از ساعت 16 در ورزشگاه پیروزی میزبان تیم ســوهان محمد قم بود که در پایان توانست با 

نتیجه 4 بریک به پیروزی برسد.
برای گیتی پسند سپهر محمدی، محمد کشاورز، محمد شجری، افشین کاظمی، سعید عباسی، مهران 
عالیقدر، حسین حسینی، مهدی جاوید، مسلم اوالدقباد، سعید افشاری، محمدحسین درخشانی و 
علیرضا جوان به میدان رفتند.نیمه نخست این دیدار با تک گل محمد شجری از تیم گیتی پسند پایان 
یافت؛ اما در نیمه دوم مهدی جاوید، محمد شجری و مســلم اوالدقباد با گلزنی در مقابل نماینده قم 

پیروزی چهار بر یک تیم شان را رقم زدند.
در نیمه دوم همچنین ســوهان محمد سیمای قم به دلیل پنج خطا شــدن تیم گیتی پسند صاحب 
پنالتی شد که با درخشش خوب سپهر محمدی این موقعیت برای آنها از دست رفت .ناصر اطمینان 
از قم توانست در یک دقیقه از زمان باقی مانده از بازی یکی از گل های دریافتی تیمش را جبران کند.
در این بازی رضا لک با وجود برتری تیمش مقابل حریف ترجیح داد از سیستم پاور پلی استفاده کند 
و از مسلم اوالد قباد به جای سپهر محمدی در درون دروازه استفاده کرد.همزمانی این بازی با دیدار 
تیم های سپاهان و سایپا در چارچوب رقابت های لیگ برتر مانع پخش زنده دیدار دو تیم گیتی پسند 
و سوهان محمد سیمای قم شــد که دقت و حسن سلیقه بیشتری از ســازمان لیگ را طلب می کند 
ولی با این وجود نزدیک 5۰۰ نفر تماشاچی از نزدیک این بازی را تماشا کردند.سرخ پوشان اصفهانی 
 با این پیروزی 3۷ امتیازی شدند و بر صدرنشــینی خود در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال تداوم 

بخشیدند.

برتری سرخ پوشان در هفته پانزدهم؛

انتقام تساوی با 4 گل در اصفهان

از آخرین پیروزی ذوب آهــن در لیگ برتر فصل 98-97 دقیقا 
80 روز می گذرد. این تیم آخرین پیــروزی خود در این فصل را 
مقابل ماشین سازی در هفته پنجم کسب کرد. تبریز اما این بار 
برای نمازی و شاگردانش خوش یمن نبود و آنها با 4 گل مغلوب 

تراکتور شدند. نمازی این روزها به شدت تحت فشار است. او با 
گفتن این جمله که اگر 12 امتیاز در دیگر دیدارها نگیریم، احتماال 
من و تعدادی از بازیکنان ذوب آهن رفتنی می شــویم به خوبی 
شرایط ســخت خود و تیمش را در نشست خبری پس از بازی با 
تراکتورسازی تبیین کرد. این شرایط اما از دید مدیرعامل ذوبی 
ها به گونه ای دیگر ارزیابی می شــود. در حالی که کسب تنها 3 
امتیاز از 18 امتیاز ممکن در 6 بازی، یک عملکرد به شدت ضعیف 
برای یک سرمربی به شمار می رود، سعید آذری، مدیرعامل تیم 

ذوب آهن پس از پایان بازی اظهار داشت که نتایج ضعیف تیمش 
ربطی به کادر فنی ندارد و این مدیرعامل تیم است که باید عوض 
شــود! در صحبت های بازیکنان ذوب آهن هم حمایت از نمازی 
دیده می شد. به این ترتیب به رغم کسب نتایج ضعیف و در صدر 
آنها، شکست تلخ 4 بر یک مقابل تراکتورسازی، نمازی این شانس 
را دارد که از اعتماد ذوبی ها استفاده کرده و تیمش را سر و سامان 
 ببخشد مگر اینکه اتفاقی غیر منتظره در روزها و هفته های آتی 

رخ دهد.

حمایت تمام قد آذری از سرمربی ذوب آهن؛
مدیر عامل تیم باید عوض شود

لیورپول - فوتبال
فوالم

ساعت 
15:30

شبکه 
ورزش

چلسی - فوتبال
اورتون

ساعت
17:45

شبکه 
ورزش

آرسنال - فوتبال
ساعتولورهمپتون

20

شبکه 
ورزش

منچسترسیتی - فوتبال
ساعتمنچستریونایتد

20

شبکه 
سه

موناکو - پاری فوتبال
ساعتسن ژرمن

20:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 
۲۰ آبان

مروری بر نکات آماری دیدار سپاهان- سایپا؛

یکه تازی زرد ها در روزهای خزان سبزپوشان

 تیم فوتبال سپاهان در روزی که ذوب آهن شکست سنگینی را در تبریز متحمل شد با سه گل سایپای آماده را در نقش جهان از میان 
برداشت تا طالیی پوشان نصف جهان جور ناکامی های دیگر تیم همشهری شان را بکشند و همچنان جایگاه خود را در باالی جدول 
پشت سر تیم پدیده حفظ کنند.سپاهانی ها در شرایطی موفق به پیروزی پر گل در این دیدار شدند که شش بازیکن اصلی این تیم به 

دلیل محرومیت و مصدومیت اجازه بازی در این دیدار را نداشتند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری این دیدار:

سمیه مصور

شــاگردان امیر قلعه نویی در 
حالی موفق شــدند در هفته 
یازدهم رقابت هــای لیگ برتر 
تیم سایپای تهران را با شکست 
بدرقه کنند که پیــروزی در این 
دیدار پنجمین بــرد متوالی در نیــم فصل اول 
این دوره از رقابت های لیگ برتر محســوب می 
شود . تیم ســپاهان بعد از تســاوی مقابل تیم 
پارس جنوبی در هفته ششــم رقابت های لیگ 
در ادامه رقابت ها توانســت در دیدار با تیم های  
فوالد خوزستان ،نفت مسجد سلیمان، نساجی 
مازندران و اســتقالل تهران با پیــروزی زمین 

مسابقه را ترک کند.

با سه گلی که تیم ســپاهان در بازی با تیم 
ســایپا وارد دروازه ایــن تیم کرد، شــمار 
گل هــای زده این تیــم به ۲4 رســید تا 
طالیی پوشــان نصف جهان تا پایان هفته 
یازدهم لقــب بهترین خط حملــه لیگ را 
به خود اختصــاص دهند.بعد از ســپاهان 
تیم تراکتورســازی با ۲1 گل زده در شمار 
هجومی ترین تیم های این فصل رقابت های 
لیگ برتر قرارگرفته اند. تیم های تراکتور و 
ســپاهان اکنون تنها تیم های لیگ هستند 
که تعداد گل های زده شــان بیشتر از ۲۰ 
است. این دو تیم  تالش می کنند پس از سه 

فصل متوالی عنوان بهترین 
خط حملــه را از 
پرسپولیس بگیرند.

کی روش اســتنلی، مهاجم گلزن تیم 
سپاهان در این دیدار نیز موفق به گلزنی 
شد تا با زدن دو گل حساس به تیم سایپا، 
آمار گلزنی خــود در این نیــم فصل را به 
۹گل برساند و با پشت سر گذاشتن آنتونی 

 ، کس ســتو مهاجم تیم تراکتورســازی در صدر جدول ا
بهترین گلزنان قرار بگیرد.این مهاجم برزیلی در حالی در پایان 
بازی یازدهم سپاهان توانست شمار گل های زده اش را به عدد 
۹ برساند که در 5 هفته نخســت این رقابت ها هیچ گلی به ثمر 
نرســانده بود.کی روش برای اولین بار در دقیقه ۹5 هفته ششم 
و در مقابل پارس جنوبی موفق به گلزنی شــد. او بعد از آن که 
ســپاهان 45۰ دقیقه در گلزنی ناکام بود، در آن بازی توانست 

سپاهان را از شکست نجات دهد. 

تیم فوتبال سپاهان در حالی توانست در دیدار معوقه هفته یازدهم فاصله خود با صدر 
جدول را به حداقل برســاند که این تیم همچون بازی های گذشته نمایش مقتدری  
داشت و توانست در عرض 4 دقیقه نسخه ســایپا را بپیچد. در دقیقه 14 بازی، کی 
روش استنلی با ضربه نوک پا دروازه سایپا را باز کرد و 4 دقیقه بعد خالد شفیعی 
پاس کی روش را به گل دوم ســپاهان تبدیل کرد تا  شــیرازه تیم سایپا از هم 

پاشیده شود و دیگر این تیم نتواند بازی را به دست بگیرد.
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فلسفه نیروی انتظامی  خدمت به مردم است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

رییس عقیدتی سیاسی گروه 44توپخانه 
خبر داد :

برگزاری مسابقات قرآنی 
ارتش در اصفهان

رییس عقیدتی سیاســی گروه 44توپخانه، از 
برگزاری مسابقات قرآنی ارتش به میزبانی گروه 
44 توپخانه در امامزاده محمد)ع( خمینی شهر 
خبر داد. فتح ا... خوب بخت  با اشاره به برگزاری 
این مســابقات به میزبانی گروه 44 توپخانه در 
اصفهان اظهار کرد: این مسابقات 5، 6 و 7 آذر ماه 
در آستان مقدس امامزاده محمد)ع( در خمینی 

شهر برگزار می شود.
وی ضمن بیــان برگزاری این مســابقات بین 
4 اســتان اصفهان، فارس، کرمان و سیستان 
و بلوچســتان تصریــح کــرد: حــدود300 
شــرکت کننده در این مســابقات از بین افراد 
کادر و وظیفــه  در رشــته های قرائت، حفظ، 
مفاهیم، ترتیــل و اذان به رقابــت می پردازند.

رییس عقیدتی سیاســی گــروه 44توپخانه با 
اشــاره به برپا شدن هرســاله این مسابقات در 
ارتش عنوان کرد: مسابقات در مرحله اول داخل 
یگان و ســپس با معرفی نفرات برتر، مسابقات 
منطقه ای در 5 نقطه از کشــور و به میزبانی 5 
یگان برگزار می شود.وی افزود: نفرات برگزیده 
مسابقات منطقه ای، در سطح باالتر و با نیروی 
زمینی، دریایی و پدافند و در پایان ســال نیز 
نیروهای ارتش و ســپاه و نیــروی انتظامی به 

رقابت می پردازند.
خوب بخت با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی 
ارتش بیان داشــت:  یک حافظ کل قرآن کریم 

از گروه 44 توپخانه به این مسابقات  اعزام شد.

برگزاری هشتمین دوره تربیت 
مربی قرآن کودک در اصفهان

هشتمین دوره تربیت مربی قرآن کودک از ۱0 
آذرماه در اصفهان برگزار می شود.

در اجــرای ایــن دوره از شــیوه های تدریس 
مکتب الرضا)ع( استفاده می شود، امتیاز چنین 
شــیوه هایی در مقایســه با روش های سنتی، 
بهره گیری از روش های روزآمد و اســتفاده از 
قالب های جذابی همچون شــعر، داســتان و 
بازی است.در این دوره موضوعاتی مانند روش 
تدریس روخوانی قرآن کریــم همراه با تجوید 
ویژه کودکان قبل از دبستان با روش های بازی، 
قصه و شــعر و همچنین روش تدریس آیات و 
احادیــث موضوعی و کاربردی ویــژه کودکان 
در قالب ســرود، قصه، نقاشــی و بازی و روش 
تدریس عملی نماز و پاســخ به ســواالتی که 
 کودکان می پرســند، به مربیــان آموزش داده

 می شود.
تاکنون هفت دوره تربیــت مربی قرآن کودک 
با استقبال بی نظیر مربیان، خواهران حوزوی، 
معلمان مقطــع ابتدایی، دانشــجویان مقاطع 
مختلف و در رشته های مختلف مثل پزشکی، 
روان شناســی، علوم قرآن و حدیث و کامپیوتر 
برگزار شده اســت. عالقه مندان برای ثبت نام 
وشــرکت در ایــن دوره می توانند بــه مرکز 
فعالیت های قرآنــی جهاددانشــگاهی واحد 
اصفهان واقع در طبقــه فوقانی مصالی الغدیر 
مراجعه و یا با شماره تلفن 37۹3۲6۹4 تماس 

بگیرند.

همزمان با دهه وقف ؛
یک وقف جدید در اصفهان 

ثبت شد
رییس اداره اوقــاف و امور خیریــه ناحیه یک 
شهرســتان اصفهان گفت: همزمــان با  دهه 
وقف یک وقف جدید به ارزش 3 میلیارد ریال با 
نیت برپایی روضه خوانی و کمک به یتیمان در 

اصفهان به ثبت رسید.
حجت االســالم و المســلمین مهدی طاهری 
اظهار داشــت: همزمان با آغاز دهه وقف، واقف 
نیک اندیش خانم شهین عبدالخانی با مراجعه 
به اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان وقف جدیدی را به نام خود در سامانه 
جامع موقوفات و بقاع متبرکــه ثبت کرد.وی 
در ادامه افــزود: این واقف نیــک اندیش یک 
باب آپارتمان مســکونی را به مساحت ۹0 متر 
مربع و ارزش 3 میلیارد ریال وقف کرده است.

رییس اداره اوقــاف و امور خیریــه ناحیه یک 
شهرســتان اصفهان گفت: براساس وقف نامه 
ای که توســط این واقف نیــک اندیش تنظیم 
شده است عواید حاصل از این موقوفه در جهت 
 برپایی مجالس روضه خوانی و کمک به یتیمان 

هزینه می شود.

آیت ا... مظاهری در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( :

از اختالف دوری کنید
حجت االســالم رحمت ا... صادقی، نماینده ولی 
فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( و قرارگاه 
منطقه ای سیدالشهدا)ع( در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحــال و بختیاری با حضــرت آیت ا... 
العظمی مظاهــری دیدار کرد. حضــرت آیت ا... 
العظمی مظاهری در این دیدار اظهار داشت: این 
پست حساس را به شما تبریک می گویم و امیدوار 
هستم دست عنایت امام زمان)عج( بر سر شما باشد 
و آنچه مرضی آن حضرت است در این پست برای 
شما پیش آید.وی تصریح کرد: بسیج یعنی پشتوانه 
نظام، نظام جمهوری اسالمی که همان اسالم است 
و الحمدهلل همیشه در این 40 ســال والیت فقیه 
به بســیج بالیده اســت؛ لذا باالترین افتخار برای 
بسیج و برای این پست حساس شــما، پشتیبان 
والیت فقیه بودن است.وی با اشاره به توصیه های 
حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر شناخت وظیفه 
و عمل به آن تاکید کرد: در این پســت حســاس 
 همواره توصیه حضرت امام)ره( را مدنظر داشــته

 باشید.
وی افزود: خواهش دیگر بنده از شــما این اســت 
که این اتحاد و بــرادری را در مجموعه های خود 
به وجــود بیاورید و از اختالف که همــه چیز را از 
بین می برد دوری کنید و بــه هر اندازه می توانید 
در مجموعه هایتــان رفع اختــالف کنید.حضرت 
آیت ا... العظمی مظاهری افزود: امیدوار هســتیم 
که یک سازندگی خوبی که مورد رضایت و پسند 
امام زمان)عج( باشد، بتوانید ایجاد کنید و دل مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی( را به دست آورید.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان:
 فلسفه نیروی انتظامی 
خدمت به مردم است

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان در خصوص 
شهادت ســتوان یکم »محمود رفیعی« و پیام آن 
برای جامعــه اظهار کرد: فلســفه وجودی نیروی 
انتظامی، خدمت به مردم و ســربازی والیت است 
و در این راه، با همه وجود و اســتعداد کوشــش 
می کند و برای شــهادت و جانبازی آمادگی کامل 
را دارد.ســردار مهدی معصوم بیگی افزود: یکی از 
آسیب های مهم جامعه که از آن به عنوان یک ابر 
آسیب یاد می شود؛ مسئله مواد مخدر و توزیع آن 
در سطح جامعه است که هم آسیب های مستقیم 
داشــته و هم باعث بروز سایر آســیب ها در بستر 
جامعه می شــود. وی تصریح کــرد: زمانی که به 
آمارهای زندان ها مراجعــه می کنیم، درمی یابیم 
بخش قابل توجهــی از زندانیان بــه دلیل جرائم 
مرتبط با مواد مخــدر زندانی شــده و همچنین 
در خصوص آســیب های اجتماعی نیز، مســئله 
مواد مخدر، ســهم بســزایی دارد.این مقام ارشد 
انتظامی همچنین متذکر شد: عزم نیروی انتظامی 
برای مبــارزه و مقابله با قاچاقچیــان مواد مخدر 
بسیار جدی اســت و کشــف ۲۲ تن مواد مخدر 
در سال جاری و دســتگیری بیش از ۱۲ هزار نفر 
قاچاقچــی و موادفروش و معتــاد متجاهر، مؤید 
این مطلــب اســت.معصوم بیگی ادامــه داد: در 
حوزه پاک ســازی، بیش از 3 هزار و 500 عملیات 
 در اســتان اصفهان در ســال جاری انجام گرفته

 است.

 با سرد شدن هوا طی روزهای اخیر دوباره معضل 
آلودگی هوا رخ نشان داده است، به طوری که پس 
از چند روز تعطیلی میانگین کیفیت هوای اصفهان 
معادل 75 گزارش شــده اســت تا زنگ هشــدار 

آلودگی هوا برای مسئوالن شهری به صدا در آید.
با شروع فصل های سرد ســال، آلودگی هوا یکی 
از مهم ترین مشــکالت کالن شــهر اصفهان طی 
دهه اخیر بوده که هر ســاله نیز بر میزان و شدت 
آن افزوده می شــود تا جایی که در ســال گذشته 
 اصفهان گوی سبقت در آلودگی هوا را از تهران ربود 
 و در صــدر آلــوده تریــن شــهرهای ایــران 

قرار گرفت.
اختصاص باالترین شــاخص های آلودگی هوا به 
اصفهان در سال گذشــته و افزایش خطر آالینده 
های موجــود در اصفهان که ارتبــاط تنگاتنگی با 
افزایش بیماری ها پیدا می کرد، ســبب شد تا به 
دنبال مطالبه استاندار اصفهان از اداره کل حفاظت 
از محیط زیست نســخه جدیدی برای حل مشکل 
آلودگی هــوای اصفهان پیچیده شــود، راهکاری 
که البته با واکنش سخت مدیر کل محیط زیست 

اصفهان روبه رو شد. 
»سیدرحمان دانیالی« با بیان اینکه در رفع معضل 
آلودگی هوا تنها محیط زیســت جوابگو نیســت 
مطرح کرد: همگی باید بخواهند تا مشکل آلودگی 

رفع شود، در طرح جامع 
کاهش آلودگــی هوا نیز 
مشخص شده شهرداری، 
اداره صنعت و معدن و ... 
چه کنند، امــا  در بحث 
اجرا فعالیت های ارزنده 

ای صورت نگرفته است.
مدیر کل محیط زیســت 

اصفهان با بیان اینکه این چالش زیســت محیطی، 
اقلیم اصفهان را تحت تاثیر قرار داده و روز به روز نیز 

اثرات مخرب آن گریبان 
شــهروندان، درختان و 
دیگر موجوات را بیش از 
پیش می گیرد، افزود: به 
نظر می رســد کم کاری 
مدیران و مــردم در این 
میان مشــهود اســت و 
همگی »دست در دست 
هم به بی مهری داده ایم تا اصفهان خویش را کنیم 

ویران« و این همان مشکل است.

»دانیالی« در حالی که  کم کاری دســتگاه ها در 
این میــان را مهم ترین عامل در تشــدید آلودگی 
هوا در اصفهان عنوان می کرد، درخواســت کرد تا 
با همکاری تمام دســتگاه ها گام جدی در رفع این 
مشکل برداشته شود، درخواســتی که با همکاری 
شــهرداری اصفهان همراه شد و مدیریت شهری با 
تکمیل خط یک قطار شهری و افزایش اتوبوس های 
جدید در شهر تالش کرد تا با توجه به مسئولیتی که 
در زمینه گسترش حمل و نقل عمومی برعهده دارد 

در کاهش آلودگی شهر موثر واقع شود .
 ولی اختصــاص باالترین شــاخص آلودگی ها به 
اصفهان در ســال گذشــته در حالی که این کالن 
شــهر تعداد جمعیت و خودروی کمتری نســبت 
به پایتخت دارد نشان می دهد که معضل آلودگی 
هوای اصفهان همان طور که مدیرکل محیط زیست 
استان در سال گذشته مطرح کرده است بیشتر به 
گسترش خشکسالی و وجود صنایع بزرگ در این 
شهر بر می گردد و باید نسبت به  رفع این مشکالت 

اقدامات اساسی صورت بگیرد.
با توجه به اینکه اجرای طــرح برنامه جامع کاهش 
آلودگی هوا و یا توسعه حمل و نقل عمومی نتوانسته 
همچنان در زمینه کاهــش آلودگی هوای اصفهان 
موثر باشد به نظر می رسد اســتاندار جدید نصف 
جهان که در روزهای آینده کار خود را آغاز می کند 
باید به دنبال راهکار مناسبی برای حل این معضل 

نفس گیر باشد . 

وقتی هوای شهر نفس گیر می شود

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهارکرد: 
هفته کتــاب و کتاب خوانی را پیــش رو داریم، ایــن هفته را به 
تمام شــهروندان به ویژه فعاالن عرصه کتــاب تبریک گفته و از 
برگزارکنندگان نمایشــگاه کتاب که فضای شهر را تغییر دادند، 
تشــکر ویژه دارم.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه کتاب چشــمه 
معرفت و دانایی و خواندن و نوشتن راه رسیدن به دانایی و توانایی 

است، افزود: بسیار خرســندم که یک نمایشگاه کتاب پر شور در 
اصفهان برگزار شد و تمام عالقه مندان به کتاب و مطالعه موفق 
شــدند از آن بازدید و خرید خود را انجام دهند.شهردار اصفهان 
ادامه داد: روز جمعه در بازی پر انرژی فوتبال لیگ برتر ایران در 
ورزشــگاه نقش جهان در جمع هزاران نفر از هواداران و جوانان 
اصفهان حضور یافته و تماشاگر مســابقه بودم.نوروزی گفت:  در 

ابتدای این دیدار تعدادی کتاب به سرمربیان دو تیم، »علی دایی« 
و »امیر قلعه نویی« که هر دو از پیشکسوتان و چهره های ارزشمند 

فوتبال ایران هستند، هدیه دادم.
وی اظهار امیدواری کرد: فرهنــگ کتاب خوانی را به عنوان نماد 
آگاهی و دانش توســعه داده و با تکرار این گونه کارها جوانان را 

بیشتر به کتاب و کتاب خوانی دعوت کنیم.

شهردار اصفهان:
فرهنگ کتاب خوانی را به عنوان نماد آگاهی و دانش توسعه دهیم

  زمین که خشکید، مواظب آسمان باشید  

 در سال گذشته اصفهان گوی 
سبقت در آلودگی هوا را از 

تهران ربود و در صدر آلوده ترین 
شهرهای ایران قرار گرفت

فناوران شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، موفق به طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت بالدرنگ 
حوادث شدند.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این سامانه را ابزاری برای هوشمند و یکپارچه سازی تمام خدمات 
امدادی سازمان های امدادرسانی از جمله  آتش نشانی، اورژانس و مرکز مدیریت بحران دانست و افزود:در این 
سامانه، درخواست امداد و اطالع از وقوع حوادث و رخدادها از  طریق نرم افزار  تلفن همراه و فرستنده های 
بی سیم و بدون نیاز به تماس تلفنی به مراکز فوریتی امدادی ارسال می شود.مهدی ابطحی گفت: جزئیات 
حادثه ، مشخصات مکان و شخص حادثه دیده از طریق پروتکل های اینترنت اشیا، به صورت بالدرنگ به مرکز 
فوریتی امداد ارسال می شود و گروه های امدادی همچون آتش نشانی و اورژانس بادریافت اطالعات دقیق از 
طریق پنل صفحه نمایشگر، عملیات امداد  را مدیریت می کنند.وی افزود: کاهش زمان امدادرسانی، کاهش 
چشمگیر خسارات جانی و مالی حوادث، اطالع فوری از حادثه و رخداد به صورت بی سیم، نمایش جزئیات 
کامل مکان حادثه دیده، نمایش مشخصات کامل شخص حادثه دیده، پایش آنالین عملکرد سامانه های 
اعالم حریق سطح شهر، ثبت آماری حوادث و جمع آوری اطالعات بحران در بازه های زمانی، یکپارچه سازی 
تمام خدمات ایمنی و اورژانس شهری و ارتباط مستمر با مراکز داده شهرداری ها از جمله قابلیت های استفاده 
از این سامانه هوشمند است.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: پیاده سازی در شهرهای بدون 
زیرساخت های پیچیده، اتصال فرستنده بی سیم به تمام تجهیزات حفاظتی با هر برند و پروتکل ارتباطی، 
تجهیز مراکز امدادی آتش نشانی و اورژانســی دور افتاده و بدون اینترنت به پنل نمایشگر و وابسته نبودن 
به واردات فناوری و تحریم های بین المللی، از دیگر قابلیت های این ســامانه مدیریتی در مقایسه با دیگر 

سامانه های شهرهای توسعه یافته دنیاست.

به همت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام شد؛

 طراحی وراه اندازی سامانه هوشمند
 مدیریت بالدرنگ حوادث 

مدیر پروژه چهارباغ عباســی گفت: اعضای شــورای عالی چهارباغ عباســی بنابر مصوبه شــورای 
شهر تعیین شــده و بدون مصوبه جدیدی از این شورا امکان تغییر ندارد.ســعید سهرابی با اشاره به 
احتماالت مطرح شده مبنی بر اعمال 
تغییراتی در شــورای عالــی چهارباغ 
عباســی اظهار کــرد: شــورای عالی 
چهارباغ عباســی نهادی تصمیم گیر 
اســت و نیازی به حضور کارشناس در 
آن نیســت.وی ادامه داد: در حقیقت 
پیش از تشکیل شورای عالی چهارباغ 
باید کارهای کارشناسی انجام شده و 
آلترناتیو هایی بــرای موضوعات مورد 
بحث تهیه شده باشــد تا شورای عالی 
از میان پیشنهادات مطرح شــده به انتخاب بهترین گزینه بپردازد.مدیر پروژه چهارباغ عباسی گفت: 
شورای چهارباغ عباسی تا امروز نیز از نظرات کارشناسان استفاده کرده و خوب پیش رفته است. ورود 
کارشناسان به شورای عالی چهارباغ موجب می شود دست شورا برای استفاده از کارشناسان گوناگون 

بسته شده و نتواند به صورت سیال مشورت بگیرد.

مدیر پروژه چهارباغ عباسی:

شورای عالی چهارباغ تغییر نمی کند
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهارکرد: به دلیل نبود مدیریت واحد شهری بارها شده که 
شرکت های تاسیساتی پس از تکمیل آســفالت یک خیابان از سوی شــهرداری، برای ارائه خدمات 

به شــهروندان اقدام به حفاری کرده 
و البتــه به دلیل عــدم نظارت صحیح 
بر اجــرای ترمیم اصولی ترانشــه ها، 
شهرداری اصفهان ساالنه هزینه های 
زیادی را در این راســتا صرف می کند.

ایرج مظفر افــزود: با توجــه به انجام 
حفاری های متعدد توسط شرکت های 
خدمات رســان، عمر مفید آســفالت 
از ۲0 ســال به شــش ســال کاهش 
یافته اســت.وی  با بیان اینکه ساالنه 

40 درصد بودجه آســفالت شــهرداری اصفهان برای ترمیم ترانشــه ها و روکش هایی که توســط 
شــرکت های تاسیســاتی اصولی ترمیم نشده، صرف می شــود، افزود: خســارتی که از شرکت های 
 خدمت رسان در این راستا دریافت می شود بسیار ناچیز است و تمام پولی نیست که شهرداری هزینه

 می کند.

معاون عمران شهری شهردار:

ساالنه ۴۰ درصد از بودجه آسفالت برای ترمیم معابر هزینه می شود

 نرگس طلوعی

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر

بدینوسیله از کلیه کارفرمایان واجد شرایط کارگاه های مشــمول قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران مستقر در شهرستان خمینی شــهر که تمایل دارند در اجرای ماده ۱64 قانون کار و آیین 
نامه مصوب 87/۹/۲ مقام محترم وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی داوطلب عضویت به عنوان 
نمایندگان کارفرما در هیات های حل اختالف شوند درخواست می گردد مدارک ذیل را از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت ۱5 روز به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر واقع در 
خیابان شریعتی جنوبی- پاساژ الزهراء - طبقه سوم و یا پست سفارشی یا پیشتاز ارسال نمایند. 

بدیهی است مدارک ارسالی ناقص و یا خارج از فرجه تعیین شده فاقد اعتبار می باشند.
 شرایط داوطلبین: 

- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
- حداقل سن 30 سال

- تاهل
- دارا بودن مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار

- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
- شمول قانون کار جمهوری اسالمی

* داوطلبانی که فاقد مدرک کارشناسی باشــند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان 
دوره متوسطه و دو دوره )چهار سال( عضویت در مراجع حل اختالف می توانند داوطلب عضویت 

در هیات حل اختالف شوند.
* کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مســتقر در هر منطقه به شرط احراز شرایط 
مندرج در آیین نامه می توانند داوطلــب نمایندگی کارفرمایان در هیــات حل اختالف همان 

منطقه گردند.

* موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی که دارای کارگر 
مشمول قانون کار هستند چنانچه خود رأسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول 
قانون کار استفاده می نمایند، می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول 
قانون کار همان دســتگاه صرفاً با معرفی مدیرعامل یا باالترین مقام دستگاه معرفی نمایند. )با 

ارایه مدرک مستند(
* در مورد کارفرمایان حقیقی و با رعایت مفاد ماده 6 آیین نامه شخص کارفرما می تواند داوطلب 
نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختالف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک 
نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفاً یک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه عضویت 

در مراجع حل اختالف یا سن تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می شوند.
مدارک مورد نیاز:

- درخواست کتبی )آدرس محل اشتغال و سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذیل درخواست 
نوشته شود(

- فتوکپی مدرک تحصیلی و  تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
- فتوکپی مدارک حاکی از آشــنایی با مقررات قانون کار و حداقل چهار ســال سابقه کار تحت 

شمول قانون کار
- معرفی نامه کتبی از باالترین مقام کارگاه

- ارایه تصویر مدارک مستند از پروانه تاسیس یا مجوز فعالیت کارگاه اعم از حقیقی یا حقوقی
- آخرین لیست بیمه کارگاه 

- یک قطعه عکس رنگی 4 *3 
- رزومه فعالیت

م الف: 288287اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

  پایبنــد نبودن به برنامــه هایی که برای زندگی شــخصی و 
اجتماعی نوشته می شود یکی از  عمومی ترین مسائلی است 
که بیشتر افراد جامعه با آن دســت به گریبان هستند، این که 
همیشه دوســت دارند زندگی شان را بر اســاس یک برنامه و 
نظم خاص پیش ببرند ولی یک یا دو روز بیشــتر نمی توانند 
به این برنامه تعیین شــده عمل کنند و برمــی گردند به روال 
ســابق زندگی ولی همیشه در حســرت عمل کردن به برنامه 
ریزی روزانه، ماهانه و ســاالنه می مانند.  بررسی زندگی افراد 
موفق نشان می دهد که آنها کســانی بوده اند که توانسته اند 
هم برای تمام اوقات زندگی شان برنامه بنویسند و هم پایبند 
به این برنامه ها باشــند، پس اگر بخواهیم مثل چنین افرادی 
باشیم و  حســرت وقت و روزهای از دست رفته را نخوریم، می 
توانیم با به کارگیری بعضی از مهارت ها پایبند به برنامه ریزی 
 صورت گرفته باشیم. در ادامه به برخی از این مهارت ها اشاره 

شده است:
به عمق مسائل سفر کنید

به عمق بروید، شــخم بزنید و باال بیایید. اگر بتوانید به اعماق 
ناخودآگاه خود برســید، می توانید عقاید و افکار سطحی را به 
واسطه آن تغییر دهید. برای رفتن به عمق وجود باید تفکرات 
خالقانه و پرحرارت داشته باشید، باید بتوانید در فازهای مختلف 

فکر کنید.
نتیجه این سفر بسیار پایدار و ماندگار است 

با کاشتن دانه در عمق ذهن خود و هرس کردن افکار نامربوط 
و اضافه، می توانید همه زندگی خود را تغییر دهید و طرز فکر 
نو و جدید پیدا کنید. بســیاری از اعتقادات قدیمی و کهنه که 
از کودکی و نوجوانی در وجود آدمی ریشــه مــی کنند، باعث 
محدودیت های فکر او می شوند. باید در برابر آنها قیام و آزادی 
خود را طلب کنید.این مبارزه به آرامی در زندگی شخصی شما 
 تغییرات بزرگ به وجود مــی آورند. عادت های مثبت را راحت

 می توان تصحیح کرد ، باید عــادات و افکار محدودکننده را از 
ذهن خود بیرون کنید.

دانه کاشتن را یاد بگیرید
این کار در واقع پاک سازی درونی است، پالودن خود از اشتباهات 
است. اگر مراقب تفکرات خود باشید، اگر آن را پرورش دهید، 
اگر در مواقع الزم آن را شخم بزنید و همچون زمینی حاصلخیز 
با آن رفتار کنید، آرامش عمیق تر و طوالنی تر به دست خواهید 
آورد. برای رسیدن به اعماق تفکرات خود باید آنها را پاک سازی 

و فکرهای بیهوده را ریشه کن کنید.
تفکرات ارزشمند را شعار زندگی خود کنید

بهترین و آسان ترین روش برای تغییر ساختار ذهنی، جایگزین 
کردن افکار منفی با افکار مثبت است. یکی از بهترین شعارهایی 
که می توانید برای خود تعیین و به طور مدام آن را تکرار کنید 
این است: »من عاشق خودم هستم.«هر زمان می خواستید در 
مورد خود منفی فکر کنید و مهارت های درونی خود را نادیده 
بگیرید، این جمله را تکرار کنید: »من عاشق خودم هستم.« این 
جمله را هزاران بار تکرار کنید. در تکرار آن خساســت به خرج 
ندهید. آن قدر به خود عشق بدهید تا باور کنید و  آن را با همه 

وجود احساس کنید.
کنترل رشته افکار خود را به دست بگیرید

به دست گرفتن کنترل رشــته افکار همچون مدیتیشن است. 
هنگامی که افکار منفی به سراغ شــما می آیند و می خواهند 
همچون خوره مغز شما را بخورند و مثال به شما تلقین می کنند: 
»من توان انجام کاری مانند این را ندارم«، سریع آنها را از بین 
ببرید.وقتی به یک عقیده زیاد فکر کنیم، آن را باور خواهیم کرد. 

چگونه به برنامه ریزی هایمان پایبند بمانیم )2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

برگشــت دیــر نیســت. حتی 
اگه برگشــتن ده سال هم 
طول بکشــه باید برگردی. 
نگــو راه برگشــت طوالنی 
و تاریکه. نتــرس از این که 

هیچی به دست نیاری.

 »جز از کل« 
استیو تولتز

هیچ وقت برای برگشت 
دیر نیست

 احســاس می کنــم یه جای 
زندگیــم راه رو غلط رفتم 
ولــی اینقدر جلــو رفتم که 
دیگه انرژی برای برگشــت 
نــدارم. خواهش مــی کنم 
ایــن یــادت بمونــه مارتیــن 
اگــه فهمیــدی مســیر رو 
اشتباه رفتی هیچ وقت برای 

به طور کلی در هر منطقه تعدادی ایســتگاه اتوبوس، تاکســی، مترو و... 
وجود دارد تا ســاکنین آن منطقه بتوانند به راحتی جابه جا شوند و طی 
مدت زمان کوتاهی به محل کار خود برسند. ساماندهی این اماکن  بسیار 
اهمیت دارد و باید امنیت و جان مسافران را تضمین کنند؛ اما آیا تا به حال 
در مورد عجیب ترین ایســتگاه مترو در چین، چیزی شنیده اید؟!ایستگاه 
کائوجیاوان در شهر چونگ کینگ کشور چین، عجیب ترین ایستگاه ممکن 
 است که قسمت های خروجی آن منتهی به جنگل و طبیعت بوده و هیچ 
 جاده ای بــرای جابه جایی مســافران از ایــن منطقه بــه مناطق دیگر

 وجود ندارد.

ایستگاه عجیب مترو در چین

داوطلبان کشور آفریقای جنوبی برای ثبت نام کشور خود در کتاب گینس با 
تالش بسیار 18 مایل شال رنگی قالب بافی کردند. تمامی داوطلبان خوشحال و 

هیجان زده اند که توانسته اند در این ثبت جهانی شریک باشند.
داوطلبان با همکاری و مشارکت یکدیگر به صورت تک به تک شال های رنگی را 
قالب دوزی کردند و سپس با دقت کافی این شال ها را به هم دوختند. داوطلبان 
انجام این کار را مالل آور نمی دانســتند چون مردمان آفریقا در مراسم یادبود 
نخستین رییس جمهور خود برای شاد نگه داشتن روحش با دوختن شال های 

رنگی برای تزیین شهرها، او را شاد می کنند.

بلندترین شال رنگی قالب دوزی در آفریقا 

آشنایی با گران قیمت ترین قلم های جهان
قلم های پوشیده شده از طال، الماس و دیگر سنگ های قیمتی یکی از اشیای محبوب مشتریان ثروتمند بوده که در اینجا به چند مورد از 

گران قیمت ترین این نوشت افزار ها اشاره می کنیم. با ما همراه باشید:
رویال پن: قلم سلطنتی ساخت شرکت »مونت بالن« با 1۵۰ هزار دالر قیمت در جایگاه آخر فهرست ده نوشت افزار گران قیمت جهان 
قراردارد. سازندگان رویال پن از یک طرح کامال سلطنتی و اشرافی برای مدل سازی آن استفاده کرده و توسط 1۹ قطعه الماس امضای 
رسمی مونت بالن را روی بدنه تمام طالی قلم حکاکی کرده اند. سطح بدنه رویال پن از هزار و ۴۳۰ قطعه الماس ریز و درخشان پوشیده 

شده است.
 فونتن پن ۱۰۱۰: این خودنویس زیبا نیز توسط شرکت کارن داک طراحی شده و قیمت آن 1۷۴هزار دالر است. در ساخت فونتن پن 
1۰1۰ از طالی 18عیار، الماس و قطعات یاقوت استفاده شده وتاکنون فقط 1۰ عدد از آن برای فروش به مشتریان ویژه ساخته شده است.

 پاپیون: طرح های به کار رفته ب روی این قلم از شکل پروانه الهام گرفته شده است. پاپیون 1۷۴ هزار دالر قیمت داشته و نخستین 
مدل گران قیمت شرکت »کارن داک« در ساخت نوشت افزار محسوب می شود. استفاده از طالی 18 عیار سفید و قطعات ظریف الماس 
 و یاقوت موجب شد کار ســاخت مدل پاپیون یک ســال به طول انجامد. شــرکت سوئیســی تاکنون فقط 1۰ عدد از این قلم را تولید

 کرده است.
شاهزاده راینیر سوم مدل۸۱:همان طور که از اسم این قلم ۲۶۰ هزار و ۲۰۰ دالری بر می آید، شرک مونت بالن فرانسه آن را برای 
گرامیداشت شاهزاده راینیر، پرنس موناکو ساخته است. باوجود اینکه قلم فوق در سال ۲۰۰۷ ساخته شد، اما استفاده از روکش طالی 18 
عیار و ۲۲ یاقوت سرخ روی بدنه موجب شده قلم شاهزاده راینیر هنوز هم در فهرست گران قیمت ترین نوشت افزار های جهان جای داشته 

باشد. علت نام گذاری این قلم به مدل 81، اشاره طراحان به مناسبت درگذشت شاهزاده موناکو در سن 81 سالگی است.
ال مودرنیستا:طراحی سوئیسی شرکت »کارن داک« قلم المودرنیستا را در سال 1۹۹۵ ساخته و قیمت ۲۷۵ هزار دالری برای آن   

در نظر گرفتند. در ساخت این قلم از طالی سفید 18 عیار و ۹۶ قطعه یاقوت سرخ به وزن ۳۲ قیراط استفاده شده است.

وبگردی

یکی از شهرستان های استان فارس » ممسنی«نام دارد.این شهرستان تاریخی 
در گذشته با نام های شولستان، مماسنی و مالکی شناخته می شد. از جاذبه های 
طبیعی و تاریخی این شهر می توان به گردشگاه دیمه میل یا میل اژدها، سفید 
قلعه، قلعه شاه جهان احمد، تفرجگاه بوان و روستای هرایرز اشاره کرد.دیمه میل 
یا میل اژد ها در دوره اشکانیان ساخته شــد؛ این بنا در اصل آتشکده ای بوده که 
در شهر نورآباد شهرستان ممسنی قرار گرفته است.میل اژد ها در تاریخ۲۰خرداد 

1۳۲1به ثبت ملی رسید.

میل اژد ها در کدام استان قرار دارد؟

اینستاگردی

از پاک ترین هوای کوهستانی لبالب قدحی در کشیده ام

آرزوی نصف شجاعت تو را دارند

»مهدی پاکدل« با انتشــار این عکس نوشت: شــکوهی در جانم تنوره می کشد، گویی از 
پاک ترین هوای کوهستانی لبالب قدحی درکشیده ام. در فرصت میان ستاره ها شلنگ انداز 

رقصی می کنم دیوانه به تماشای من بیا!/ دی 1۳۴۰ / احمد شاملو.

»آرش مجیدی« با انتشار این عکس نوشت: دوستت ندارند چرا که با آنها متفاوتی و مثل آنها 
زندگی نمی کنی اما در درون شان، آرزوی داشتن نصف شجاعت تو را برای انجام همان کارها 

دارند ... #نزار_قبانی ثبت لحظه، امیرمحمد ترکی.
ادبیات خفن

چهارمین جلد از مجموعه »ادبیات خفن« شامل 1۰ قصه از سوی 
نشر پیدایش روانه بازار کتاب شد. انتشارات پیدایش در ادامه چاپ 
مجموعه کتاب های گونه وحشت، »داستان های شکسپیر« را در 
این قالب منتشر کرد. این اثر به قلم تری دیری، نوشته و به کوشش 
فرانک معنوی امین به فارسی برگردانده شده است. »داستان های 
شکسپیر« حاوی 1۰ قصه است که نویســنده در آن، مشابه دیگر 
کارهای مجموعه »ادبیات خفن«، با زبانی طنز روند اصلی داستان ها 
را تغییر می دهد. در بخش هایی از این اثر می خوانیم:» می خواهید 
بدانید کدام داستان شکسپیر از قرن شــانزدهم تا به امروز جایگاه 
شماره یک را به خود اختصاص داده؟ یکی از این داستان ها باشد...

هملت- 1۰ جسد روی صحنه پخش شده اند. هوراشیو مظنون اصلی 
است... ولی آیا این یک پرونده ساده و شفاف است؟ رویای شب چله 
تابستان- اتفاقات عجیبی در جنگل در حال رخ دادن است. پوک 
اوضاع را خراب می کند و با تم احمق بازی درمی آورد. پوک همه چیز 
را آشکار می کند. لیر شــاه-درآوردن چشم از حدقه، خنجر زدن و 
مســموم کردن... خودتان این نمایش را اجرا کنید. هر دقیقه اش 
خنده دار است! همراه با بخش 1۰ حقیقت مهم، عذاب بینندگان، 
نفرین نمایشنامه اسکاتلندی و داستان 1۰ بازیگر برتر.داستان های 

شکسپیر، به شکلی که پیش از این هرگز ندیده اید«.

 هر که می خواهد الگو باشد
 باید از خود شروع کند!

 روزنامه »خراســان« در یادداشتی نوشت: بســیاری از سخنان 
پیامبر)ص( و خاندان گرامی ایشان که در حوزه فردی بیان شده، 
عینا در فضای اجتماعی قابل تطبیق است. یکی از سخنان گهربار 
امیرمومنان)ع( در عرصه تربیت فردی این عبارت عمیق و ظریف 
است که »من نصب نفسه للناس إماما فلیبدأ بتادیب نفسه قبل 
تأدیب غیره/ کسی که خود را برای گروهی از مردم الگو و پیشوا می 
داند باید پیش از تربیت دیگران به تربیت خود بپردازد«، سپس 
اضافه کردند که » معلم نفسه و مؤدبها أحق باإلجالل من معلم 
الناس و مؤدبهم/ کسی که به تعلیم و تربیت خود مشغول باشد، 

بیش از معلم و مربی فرزندان شما سزاوار تکریم و تجلیل است.«
یعنی هر چه بخواهید معلمان و مربیان را بــزرگ بدارید و الزم 
بدانید که به آنان احترام کنید، بیش از آن باید کســی را گرامی 
داشت و تکریم کرد که مشغول تربیت و تعلیم خود باشد. اکنون اگر 
به کشورهای مختلف نگاه کنیم خواهیم دید که کشورهای توسعه 
یافته و پیشرفته برای طبقه معلم بیشترین ارزش را قائل هستند.
حاال تصور کنید که در یک محیط اجتماعی همین ارزش و باالتر 
از آن را برای کسی در نظر بگیرند که مشغول خودسازی و تربیت 

اخالقی خویش باشد. 

االن  تو کافه ها رقابت بین سخت تر نوشتن منو برقراره. یه جا 
رفتیم طرف خودش نمی دونست معنی اون کلمه چی میشه، زد 

تو دیکشنری، اونجا هم نبود!
 ساعت فیزیولوژیک بدن که ســاعت 8 صبح جمعه بیدارت 
می کنه کار خاصی نداره، فقط میخواد بهت نشون بده رییس کیه! 
من فقط از »درست میشه  ایشااله« استفاده می کنم، چون 

مکالمه رو پایان میده!
 االن  که دوست داشتن چای هنر نیســت، چای رو باید 1۵ 

مرداد و تو اوج گرما هم دوست داشت! 
طوری میگین کاش تو دانشگاه دو واحد درس فالن شناسی 

بذارن که انگار ما درس های دانشگاه رو یاد می گیریم ! 
من هنوزم باورم نمیشه گوزن و آهو زن و شوهر نیستن. یکی 

بهشون بگه خیلی به هم میان!
یک لپ تاپ دست دوم خریدم یک میلیون و پونصد. روشنش 

که می کنم پیغام میده »بذار ۵ دقیقه دیگه بخوابم«! 
عین قدیما که بچه بودیم بازیگوشــی می کردیم، االن هم 
همونیم فقط کلمه هاش برعکس شده »گوشی بازی« می کنیم!

تنها دلیل ازدواج نکردنم اینه که حــال ندارم اتاقم رو مرتب 
کنم!

تحقیقات ثابت کردن ما پســرهایی که سربازی نرفتیم ۴۰ 
درصد کمتر از پسرهایی که سربازی رفتن حرف برای گفتن داریم!

خندوانهکتابکیوسک

برداشت انار از 
باغات ارسنجان 

فارس
 شهرستان ارسنجان با 
بیش از دو هزار و پانصد 
هکتار باغ انــار یکی از 
قطب هــای تولید این 
محصول در استان فارس 

و کشور است.
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