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آماده ایم ، آماده
رژه مقتدرانه نیروهای مسلح در اصفهان برگزار  شد؛ 

همزمان با سراسر کشور مراسم رژه نیروهای مسلح استان اصفهان به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح 
دیروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار اصفهان و سایر مسئوالن ارشد 

نظامی، انتظامی و اداری استان اصفهان همچنین خانواده معظم شهدا برگزار شد.
در این مراسم یگان های نمونه ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسیج و 

نیروی انتظامی به صورت منظم از مقابل جایگاه عبور کردند.
رژه بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( با در دست داشــتن تمثال شهدا، رژه یگان تمثال 
شهدا، رژه مرکز آموزش سپهبد صیاد شیرازی، رژه یگان های جنگ نوین ارتش، یگان نمونه گروه 55 
ارتش، یگان نمونه منطقه هوایی شهید نصر و شــهید بابایی، رژه یگان نمونه لشکر 8 نجف اشرف، رژه 
گروه موشکی 15 خرداد، رژه یگان های نمونه نیروی انتظامی، رژه دانشگاه حضرت امیرالمومنین )ع(، 
گروهان نمونه بسیجیان ناحیه مقاومت بســیج امام صادق )ع( از برنامه های این مراسم بود. تجهیزات 
خودروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه اصفهان، سامانه دیده بانی ارتش، سامانه موشکی 
فتح 5، پهپاد ارتش جمهوری اسالمی ایران، توپ 23 میلی متری، خودروی توپخانه 44 ارتش جمهوری 
اسالمی، راکت انداز کاتیوشا، توپ 155 میلی متری، توپ 203 میلی متری خودکششی، بیمارستان 
سیار صحرایی، موشک بومی سازی شلمچه، موشــک اس 200 از ارتش جمهوری اسالمی در منطقه 
اصفهان به نمایش درآمــد. نمایش رژه یگان موتوری و تجهیزات ماشــینی یگان های امنیت حضرت 
ابوالفضل )ع(، رژه موتوری لشکر 8 نجف اشرف، براق خمپاره انداز 120 ، توپ خودکششی 122، نفربر 
ذوالجناح،  گروه توپخانه 15 خرداد، راکت انداز 2 منظوره فجر 3، راکت انداز 122 میلی متری، راکت 

انداز زلزال، رصد دیده بانی توپ 150 میلی متری، یگان های سپاه پاسداران در این رژه بودند.

  بر اساس اعالم رییس پلیس راهور اصفهان سیستم ثبت تخلف هوشمند اصفهان فعال شد؛

استارت پلیس نامحسوس در شهر
5

برگزاری ایستگاه های 
 فرهنگی دفاع مقدس
 در نقاط مختلف شهر

فرمانده ناحیه امام صادق)ع( خبر داد:
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با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

 ۵۲۹ واحد مسکن مهر
 در اصفهان افتتاح شد 

پهلوانان ماندگار

  مروری بر ورزشکاران شاخص اصفهانی
 که میدان جنگ، صحنه رزم شان شد؛
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سرنوشت دربی را تعویضی گمنام رقم زد؛ استقالل 0 -  پرسپولیس یک

تعویض طالیی و دست های بیرانوند
شهرآورد 90 با پیروزی پرسپولیس به پایان رسید. نودمین تقابل سرخابی ها به جز تنش 

و حاشیه چیز خاصی نداشت. بازیکنان دو تیم درون زمین و هواداران شان روی سکوها از 
ابتدای بازی، استارت اختالف را زدند و تا انتها هم ادامه داشــت. با تمام این تفاسیر؛ دیشب »کالدرون« سوار بر موج 

خوشبختی بود و »استراماچونی« شاید حاال که این مطلب را می خوانید ، اخراج شده باشد! تعویض طالیی کالدرون، 
در دقیقه 80 تک گل سه امتیازی پرسپولیس را به ثمر رساند ) با دخالت  سیدحسین حسینی(. هشت دقیقه بعد؛ علی 

کریمی از استقالل اخراج شد و حدود ده دقیقه بعد، در آخرین دقیقه وقت های اضافه »جیمی جامپ« به درون زمین پرید 
تا »بیرانوند« را درآغوش بگیرد. بیرانوندی که نیمه اول، پنالتی استقاللی ها را گرفت و بازهم ستاره تیمش شد. 
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روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان 

واحد شرایط خریداری نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
1398/07/16 به آدرس: اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان 
طبقه همکف- دبیرخانه شرکت تحویل یا ارسال نمایند. جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 031-32216102 

واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقاً 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصات و قراردادها، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

- پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد می باشد.

- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

محک از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1397 ،1553 کودک مبتال به 
سرطان ساکن اســتان اصفهان را تحت حمایت خود قرار داده است. 
این درحالی است که هر روز 6 کودک جدید در سراسر ایران به جمع 
کودکان تحت حمایت این موسسه اضافه می شود. در همین راستا با 
دکتر آراسب احمدیان، مدیر عامل موسسه خیریه محک به گفت وگو 
نشستیم تا چگونگی ارائه خدمات حمایتی و درمانی به کودکان مبتال 
به سرطان ساکن استان اصفهان توسط محک را به اطالع نیکوکاران 

ساکن این استان برسانیم.
مدیرعامل محک، تامین هزینه های دارو و درمان را یکی از مهم ترین 
دغدغه های محک اعالم کــرد و گفت: »تامین هزینــه دارو و درمان 
تمامی کودکان مبتال به ســرطان در سراســر ایران یکی از مهم ترین 
چالش های محک است. به همین دلیل این سازمان در برنامه راهبردی 
خود یکپارچه ســازی خدمات درمانی و حمایتی برای فرزندانش در 
سراســر نقاط ایران را هدف قرار داد. به عبارت دیگر تعداد زیادی از 
فرزندان محک در شهرستان ها درمان می شوند که ارتقای روز به روز 
ارائه خدمات شایســته به آنها از اهداف محک است. 1553 نفر از این 
کودکان ساکن استان اصفهان هستند که این استراتژی در آینده آنها 
نیز نقش خواهد داشت. کودکانی که پرونده های پزشکی تمامی آنها در 
بیمارستان سیدالشهدا تشکیل شده و در حال گذراندن مراحل درمان 
خود در این بیمارستان هســتند. همچنین محک طی تفاهم نامه ای 
اقدام به توانمندسازی موسسه خیریه کســا در استان اصفهان کرده 

است.«
هدف از توانمندســازی خیریه ها در استان های مختلف 

چیست؟
موسســه خیریه محک از ســال 1388 و در قالب برنامه استراتژیک 
95-90 خود اقدام به توانمندســازی خیریه های حوزه ســرطان در 

اســتان های آذربایجان 
شــرقی، خراسان رضوی 
و اصفهان کرده اســت. 
موسســه هایی که کامال 
مستقل از محک فعالیت 

می کنند؛ اما دانش و تجربه 28 ســال فعالیت موسسه خیریه محک 
در راستای حمایت از کودکان مبتال به ســرطان در اختیارشان قرار 
می گیرد. مدیرعامل محک هدف از این اقدام را اینگونه بیان کرد: »این 
موسسه ها کامال مستقل از محک فعالیت می کنند؛ اما دانش و تجربه 
بیش از ربع قرن فعالیت موسسه خیریه محک در راستای حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان در اختیارشان قرار می گیرد. این موسسات 
توانمند می شــوند تا طی یک دوره پنج ساله، هر ســال 15 درصد از 
منابع الزم برای درمان کودکان مبتال به سرطان آن استان را از محل 
جلب مشارکت های مردمی همان اســتان تامین کنند و در چارچوب 
استانداردهای موسسه محک به ارائه خدمت به این کودکان بپردازند. 
الزم به تاکید است که این موسسات دفتر یا نمایندگی موسسه خیریه 
محک نیستند و به صورت موسسات مستقل با هیئت مدیره مستقل، 
اما در چارچوب استانداردهای محک فعالیت می کنند. در همین راستا 
با عقد تفاهم نامه ای میان خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
کسا در اســتان اصفهان و محک در ســال 1398 مقرر شد تا در یک 
دوره پنج ساله تجارت منطبق با استانداردهای محک در حوزه جلب 
مشــارکت های مردمی و تبدیل آن به خدمات درمانی و حمایتی به 

کودکان مبتال به سرطان به این خیریه منتقل شود.«
احمدیان در پایان افزود: »محک در طول 28 سال فعالیت تخصصی در 
حوزه سرطان کودکان همواره به ظرفیت های جامعه مدنی جهت تحقق 
ماموریت خود دلگرم بوده است. این سازمان با باور به اینکه بهره مندی 
از خرد جمعی موجب خلق ناممکن ها و ایجاد فرصت های بی نظیری 
می شود، می کوشد تا با همراهی نیکوکاران در جای جای این سرزمین 
شایسته ترین ســطح از خدمات درمانی و حمایتی را در مسیر مبارزه 
با سرطان به فرزندانش ارائه دهد و در این راستا تمامی نیکوکاران در 
سراسر شهرهای کشور درخواست می کند تا کودکان مبتال به سرطان 
این سرزمین را از یاد نبرده 
و محک را در تامین هزینه 
دارو و درمان فرزندانش در 
تمامی شرایط اقتصادی و 

اجتماعی یاری دهند.«
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روحانی در آستانه سفر به نیویورک 
و در شرایطی که منطقه در التهاب 
اقدام یمنی ها علیه عربستان به سر می برد، طی یک 
سخنرانی در مراســم رژه نیروهای مســلح که به 
مناسبت 31 شهریور سالروز آغاز دفاع مقدس، در 
جوار حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران برگزار 
شد از لزوم صلح و آشــتی منطقه ای گفت و اعالم 
آمادگی ایــران برای برقــرای روابــط عمیق تر با 

همسایگان را اعالم کرد.
رییس جمهور با بیان اینکه انقالب اســالمی ایران 
انقالبی برای اســتقالل و آزادی مردم و همچنین 
تحقق حکومت مردم بود، ادامه داد: انقالب اسالمی 
مســیر خود را یافته و بــه پیروزی رســیده بود و 
می توانست خیر و نعمتی برای کل منطقه و جهان 
استضعاف باشد؛ اما دشمنان این انقالب از همان روز 
نخست رو به ملت و اراده ملت تالش مذبوحانه خود 

را آغاز کردند. 
روحانــی اظهار کرد: دشــمنان انقالب اســالمی 
تالش های خود را از ایجــاد ناامنی ها، توطئه برای 
تجزیه کشور و ترورها آغاز کردند. آن ها رو به ترور 
بزرگانی همچون شــهید عالمه مطهــری آوردند، 
کسی که تشکل اعتدال اسالمی را برای نسل جوان 
ما تبیین کرد و همچنیــن مدیران و بزرگانی چون 
آیت ا... بهشتی، رجایی و باهنر و دیگر عزیزان و آنها را 
به شهادت رساندند. دشمنان به ترور بزرگان انقالب 
اکتفا نکردند بلکه اقدام به طر احی هایی کردند تا زیر 

بنای قدرت نظامی ما را متزلزل کنند. 
روحانی ادامه داد: نخســتین توطئه دشمنان برای 
تزلزل قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران، طرح 
انحالل ارتش بود که توسط مزدوران راست و چپ 
طراحی و تبلیغ شده بود. از طرفی دیگر آنها تالش 
می کردند با کلمه حق، باطلی را دنبال کنند و آن این 
که به نام شورا می خواستند اساس نظم فرماندهی 

را بر هم بزنند.
 وی با اشــاره بــه تصمیمات راهبــردی بنیانگذار 
جمهوری اســالمی ایران برای حفظ نظم نیروهای 
مســلح گفت: اولین فرمان امام بزرگــوار به مردم 
ایستادگی و مقابله باهمه توطئه گران بود. وی ادامه 
داد: جنگ در کنار خسارات بی شــمار ارزش های 
فراوانی به همراه داشــت و به تعبیر رهبری جنگ 
برای ما گنج آورد. همان مقاومت هشت ساله بود که 
موجب شد امروز دشمنان برای تجاوز به سرزمین ما 

به تردید افتاده و موجب پشیمانی آنها شده است و 
جرات تصمیم گیری در برابر نیروهای مسلح و ملت 

بزرگ ایران را نداشته و نخواهند داشت.
 روحانی با بیان اینکه دشمن به جای جنگ نظامی به 
تدبیر خود جنگ اقتصادی و تعبیر صحیح تروریزم 
اقتصادی را آغاز کرده اســت، تاکید کــرد: ملت با 
ایســتادگی، هوشــیاری و اتحاد و جهاد در میدان 
اقتصادی از این تنگه سخت هم عبور می کند. همه 
کارآفرینان، سرمایه گذاران، کارگران، شرکت های 
دانش بنیان و مبتکران ســردار و سرباز خط مقدم 
جنگ در برابر دشــمن هســتند. مــا می توانیم با 
 ایســتادگی و اتحــاد از این مســیر ســخت عبور

 کنیم. 
رییس جمهــور تاکید کرد: ما اهل ذلت و تســلیم 
 نبوده، بلکه مرد مقاومت و ایســتادگی هستیم. ما
 اهــل تجــاوز به مرزهــای دیگــران نیســتیم و 
 اجــازه نمی دهیم دیگــران به مرزهای مــا تجاوز

 کنند. بی تردیــد هدف اول این جنــگ اقتصادی 
نابودی انقالب اسالمی اســت؛ اما این ملت امتحان 

خود را در برابــر عفلقیان و حزب بعــث ثابت کرد 
و امروز نیــز این توان را دارد که در برابر دشــمنان 

ایستادگی کند. 
وی ادامه داد: ما امنیت، برادری و همبستگی برای 
مردم منطقه به ارمغان آوردیم و آمریکا نیز همواره 
موجب ایجاد ناامنی بوده و منابع کشورهای منطقه 
را تاراج می کند. به همسایگان خود اعالم می کنیم 
دست رفاقت، دوســتی و برادری به سوی آنها دراز 
کرده و آماده ایم از خطاهای گذشته آنها در منطقه 
بگذریم، چرا که امروز دشمنان اسالم یعنی آمریکا و 
صهیونیست می خواهند از شکاف و اختالف بین ما 

سوءاستفاده کنند. 
روحانی بیان کرد:منطق ما منطق خلیج فارسی است 
که امنیت آن درون زا باشــد. امنیت خلیج فارس، 
دریای عمان و تنگه هرمز درون زاســت و نیروهای 
خارجی در این منطقه می توانند ناامنی و مشــکل 

ایجاد کنند. 
وی در ادامه گفت: امســال در سازمان ملل با شعار 
»ائتالف امید و هرمز، صلح بــرای منطقه« حضور 

می یابیم. طرحی را در ســازمان ملــل پیش روی 
جهانیان قــرار می دهیم کــه ایران بــا همکاری 
کشــورهای منطقه امنیت منطقــه، خلیج فارس، 
دریای عمان و تنگه هرمز را تامین می کند و اعالم 
می کنیم حضور نیروهای خارجــی برای آبراه های 
جهانی، منطقه، امنیت کشتیرانی و نفت مشکل زا 
و خطرآفرین است. مســیر و راه ما ایجاد وحدت و 

هماهنگی با کشورهای منطقه است.
 رییــس جمهــور خاطر نشــان کــرد: آنهایی که 
می خواهند حوادث منطقه را به ایران نسبت دهند 
 بدانند مانند گذشته دروغ هایشــان افشا می شود.
  اگر آنها دنبــال امنیت منطقه هســتند این همه

 سالح به منطقه ارسال نکنند و اگر راست می گویند 
 منطقه ما را تبدیل به مسابقه تســلیحاتی نکنند. 
 اگر دنبال امنیــت منطقه هســتند از این منطقه 
 خارج شــوند، زیرا حضور آنها بــرای منطقه بال و 
 نقمــت بوده اســت. هــر انــدازه از ایــن منطقه

  فاصلــه بگیرنــد امنیت بیشــتری بــرای منطقه 
به وجود می آید.

 استقبال سازمان ملل
 از طرح انصارا...

نماینده سازمان ملل در امور یمن از طرح »مهدی 
المشاط« رییس شورای عالی سیاسی یمن مبنی 
بر توقف مشــروط حمالت یمنی ها به عربستان 
اســتقبال کرد.گریفیتس اعالم کــرد: »طرحی 
که صنعاء با حسن نیت آن را مطرح کرده است، 
می تواند پیامی محکم دربــاره اراده پایان جنگ 
یمن باشــد«. وی افزود: برای پایان جنگ یمن 
باید از این فرصت و پیشرفتی که در گفت وگوها 

حاصل شده است، استفاده کرد.

»بایدن«، خواستار تحقیق درباره 
درخواست ترامپ از اوکراین 

شد
معاون رییس جمهور سابق آمریکا و نامزد پیشتاز 
دموکرات ها در انتخابات ۲۰۲۰ خواســتار تحقیق 
درباره فشار ترامپ بر رییس جمهور اوکراین برای 
تحقیق درباره وی و پسرش شده است. بایدن طی 
اظهاراتی در یک کمپین انتخاباتی در آیوا گفت: این 
اقدام سوء استفاده کامل از قدرت است. گفت وگوی 
تلفنی با یک رهبر خارجی که به دنبال جذب کمک 
ایاالت متحده است و درخواست از وی برای تحقیق 
 درباره من... این مســئله خشــمگین کننده است.
 گفت وگوی تلفنی ۲5 جــوالی ترامپ با والدیمیر 
زلنسکی، رییس جمهور اوکراین به جنجال بزرگ 
سیاســی در آمریکا تبدیل شده است. گزارش های 
خبری درباره گفت وگوی تلفنــی ترامپ با رییس 
جمهور اوکراین موجب تشــدید درخواســت های 
نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای 

آغاز روند استیضاح شده است.

پشت پرده مذاکرات محرمانه 
دولت لبنان و حزب ا...

روزنامه االخبار لبنان نوشت: از حدود دو هفته پیش 
مذاکرات محرمانه اقتصادی میان حزب ا... لبنان و 
جریان المستقبل در مقر دولت آغاز شده است. از 
چند سال پیش کانال های مذاکرات سیاسی میان 
دو طرف با نظارت نبیه بری، رییس پارلمان لبنان 
باز شده بود؛ اما بعدا این مذاکرات متوقف شد. این 
روزنامه نوشت: سعد حریری، نخست وزیر و رهبر 
جریان المستقبل لبنان از چند روز پیش وارد این 
مذاکرات اقتصادی مشترک با حزب ا... شده و حزب 

ا... از آن استقبال کرده است.

تظاهرات مصری ها برای 
برکناری سیسی ادامه دارد

با ادامــه تظاهــرات مصری ها و درخواســت برای 
برکناری رییس جمهور مصر در برخی از شهرهای 
این کشور، مسئوالن مصری تدابیر امنیتی در قاهره 
را تشــدید کرده و موج بازداشت های گسترده ای را 
آغاز کرده اند. شهر المحله الکبری در استان الغربیه 
مصر نیز برای دومین روز متوالی شاهد تظاهرات برای 
برکناری سیسی بود. جوانان شرکت کننده در این 
راهپیمایی شعارهایی علیه دولت سیسی سر داده و 
خواستار تغییرات کلی شدند. در نیویورک نیز ده ها 
مصری در مقابل محل اقامت سیســی در این شهر 

تظاهراتی به پا کردند.

آماده ایم از خطاهای همسایگان در منطقه بگذریم

در رژه نیروهای مسلح در تهران؛
 سامانه »باور ۳۷۳«
 به نمایش درآمد

در جریان رژه نیروهای مســلح در جوار مرقد 
بنیانگذار انقالب اسالمی، توانمندی های نیروی 
پدافند هوایی ارتش به نمایش درآمد. سامانه 
ســالح باور 3۷3؛ اولین ســامانه ارتفاع بلند 
پدافندی بومی با قابلیــت تحرک باال و توانایی 
شناسایی 3۰۰ هدف اولویت بندی 1۰۰ هدف 

و درگیری با ۶ هدف همزمان است. 

با موافقت هیئت وزیران صورت گرفت؛
ابالغ مصوبه دائمی شدن لغو 

روادید اتباع عمان
هیئت وزیران با پیشــنهاد وزارت امور خارجه 
مبنی بر دائمی شــدن مقررات لغو روادید یک 
طرفه برای ورود اتباع کشــور سلطنت عمان 
به جمهوری اســالمی ایران، با توجه به پایان 
مهلت یک ساله آن موافقت کرد. بر این اساس 
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری 
مقررات لغو روادیــد یک طرفه برای ورود اتباع 
کشــور ســلطنت عمان به جمهوری اسالمی 
ایران اقــدام نماید. گفتنی اســت؛ دولت این 
تصمیم را بــا توجه به فضای دوســتانه حاکم 
بر روابط دو کشــور و در جهت اقــدام متقابل 
درخصوص تسهیل ورود اتباع ایرانی به کشور 

عمان اتخاذ کرد.

سامانه ثبت دارایی مقامات 
رونمایی شد

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران کشور رونمایی شد. معاون آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضاییه گفت: اصل 1۴۲ 
قانون دارایی رهبر، رییــس جمهور، وزیران و 
معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه 
قضاییه رسیدگی شود که برخالف حق افزایش 
نیافته باشــد. وی گفت: باید مســئوالن تعهد 
بدهند که لیست اموال خود را ارائه دهند و این 
شرط تصدی هاست. شهریاری ادامه داد: به غیر 
از اصل 1۴۴ و فهرســت مربوطه، ۲۴ عنوان و 
مسئولیت شــامل این قانون می شــوند و باید 

اموال خود و خانواده را ثبت کنند. 

نخست وزیر استرالیا:
هرگز وارد جنگ با ایران 

نخواهیم شد
نخست وزیر اســترالیا با تاکید بر اینکه رییس 
جمهور آمریــکا خویشــتنداری را در رابطه با 
ایران ترجیح می دهد، گفت که کشورش وارد 
هیچ گونه درگیری نظامی با ایران نخواهد شد. 
اسکات موریسون، ادامه داد کشورش در ائتالف 
تحت امر آمریکا در تنگــه هرمز حضور دارد و 
این، جایی است که اســترالیا در آن مشارکت 

خواهد داشت.
 وی ادامه داد: من به طور شــفاف مشــخص 
کرده ام که وقتی درباره مشــارکت در عملیات 
تنگه هرمــز صحبــت می کنم، تنهــا درباره 
دریانوردی آزاد اســت، همین و این امر مورد 

استقبال قرار گرفته است. 

سردار حاجی زاده
فرمانده هوافضای سپاه:

معاون اول رییس جمهوراظهار کرد: توطئه هایی 
در منطقه در حال رخ دادن است که باید در مقابل 
آن هوشیار باشیم. جهانگیری افزود: آمریکایی ها 
دست به تحریم های گسترده تر زدند و تحریم هایی 
که از گذشــته اعمال کرده بودنــد و تحریم بانک 
مرکزی را از ســرگرفتند این در حالی اســت که 
تاکنون اعمال تحریم ها و فشــارها به یک ملت تا 
این حد ســابقه نداشته اســت. وی با بیان اینکه 
این تحریم ها هم تهدید و هم فرصت است، افزود: 
وظیفه دولــت، مجلس، قوه قضاییــه و نهادهای 
حاکمیتی اســت تا تحریم ها را کنترل و از تحریم 
برای خلق فرصت استفاده کنند. معاون اول رییس 
جمهور با تاکید براینکه این کشور از پشتوانه های 
زیادی از جمله پشتیبانی مردمی، ظرفیت انسانی، 
منابع انســانی، ذخایر ومنابع فــراوان و رهبری 
هوشــمند و آگاه برخوردار است، گفت: مهم ترین 
اقدام دولت در این شــرایط این اســت که میزان 
تاب آوری سیاسی و اجتماعی مردم را باال ببرد تا 

از این شرایط عبور کنیم.

باید در مقابل توطئه ها در 
منطقه هوشیار باشیم

معاون اول رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

تدابیر امنیتی در سامرا
سازمان حشد الشعبی )بســیج مردمی( عراق 
تدابیر امنیتی گســترده ای را بــرای مقابله با 
حمالت تروریستی داعش در شــهر سامرا به 

اجرا گذاشته است.

دشمنان باید ادبیات خود را تغییر دهند

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده هوافضای ســپاه اظهار کرد: دشمنان 
باید عبرت بگیرند و ادبیات خود را نســبت به 
ملت ایران تغییر دهند. امیر علی حاجی زاده 
گفت: امروز بزرگ ترین کلکســیون پهپادی 
جهان در موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمی 
افتتاح شــد، این موزه موزه عبرت است برای 
کســانی که ملت ایران را تهدید می کنند. وی 
گفت: امروز بعد از چهل سال از انقالب اسالمی 
شاهد پیشــرفت فراوان در حوزه های مختلف 
به ویــژه هواپیماهای بدون سرنشــین و جزو 
پنج کشــور برتر دنیا در حوزه پهپاد هستیم. 
فرمانده هوافضای ســپاه در پایان خاطرنشان 
کرد: ما همچون چهل سال گذشته ایستاده ایم 
و اگر دشمنی غلط کند، قطعا پاسخ کوبنده ای 
دریافت خواهــد کــرد. در حــوزه رادار نیز 
پیشرفت های بســیار خوبی داشتیم که نمونه 

آن نیز ساقط کردن هواپیمای MQ4C بود.

دشمنان باید ادبیات خود را 
تغییر دهند

رضا کریمی 
نماینده اردبیل درمجلس:

نماینده مردم قم گفت: تحریم جدید بانک مرکزی 
دســت و پاهای آخری اســت که آمریکا در بحث 
تحریم ایران می زند. مجتبی ذوالنوری ادامه داد: 
آمریکا به اشــکال مختلف عناد و دشمنی خود را 
با مردم ایران نشــان داده و اعمال می کند، اقدام 
جدید آنها در راســتای تحریم بانــک مرکزی، به 
نوعی به روز شــده اقدامات پیشــین اســت. وی 
تصریح کرد: ایــن اقدامات عالوه بــر اینکه بغض 
ملت ما را به آمریکا افزایــش می دهد، جمهوری 
اسالمی را وادار می کند که راه های بهتری را برای 
برون رفت از بحران های ساخته آنها ایجاد کند و 
یقینا اقدام جدید ایاالت متحده تاثیری در مسیر 
ما نخواهد گذاشت. ذوالنوری تاکید کرد: مجلس 
باید مسائل مهم کشور و امور مردم را پیگیری کند 
و نباید زمانی که کمبــود وقت داریم به بهانه های 
واهی مجلــس را تعطیــل کنیم، تــا نمایندگان 
بتوانند کار خود را انجام دهند. بنابراین به نظر من 
 اقدام هیئت رییســه در تعطیلی مجلس نادرست

 بود.

نباید به بهانه های واهی 
مجلس را تعطیل کنیم

نماینده مجلس:

 نماینــده اصالح طلــب اردبیل گفــت: قطعا 
فراکســیون امید می توانست بهتر از این عمل 
کند، چرا بهتر از این عمل نکرد، این برمی گردد 
به شــرایط بین المللی مثل خــروج آمریکا از 
برجام. من موضوع را ســیاه و سفید نمی بینم، 

نگام من یک نگاه نسبی است.
 رضــا کریمی تاکیــد کرد: فراکســیون امید 
توفیقاتی داشــته ولی می توانست بهتر از این 
هم عمل کند؛اما به دلیــل اینکه رای اکثریت 
را در مجلس نداشت نمی توانست اهداف خود 
را پیش برد. این نماینده اصالح طلب  در مورد 
عملکرد فراکســیون امیــد در حوزه های نرخ 
 ارز، بیکاری، تورم، اشــتغال و... هم گفت: این 
 مســائل بیشــتر وظیفــه دولــت اســت و 
 در واقــع ماحصــل کار فراکســیون امیــد و

  مجلــس همــان برنامه ششــم توســعه و 
طرح ها و لوایح است. 

مشکل فراکسیون امید 
شرایط بین المللی بود

پیشخوان

بین الملل

  رییس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح:
رهبر فوق العاده هوشمند 
ایران چگونه ترامپ را شکست 

داد؟

دستور روحانی برای هپکو

الیه برداری از تحریم های 
تکراری

اجرای حکــم لندن برای 
دکل گم شده

چهره ها

حسین علیمحمدی- شهردار رزوه

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
شــهرداری رزوه در نظــر دارد به اســتناد مصوبــه شــماره 398/11۰/۲۲۰ مورخ 
1398/۰5/۲۶ شورای محترم اسالمی شهر رزوه نسبت به فروش تعدادی پالک مسکونی 
از اراضی مسکن مهر شــهر رزوه از توابع شهرســتان چادگان از طریق مزایده عمومی به 
شرح ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت به عمل می آید ؛ جهت 
اطالع از شرایط و اخذ اســناد مزایده به واحد مالی شــهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 

۰315۷۷۰3۰۰۲ تماس حاصل فرمایند .
1(5 قطعه پالک مسکونی به شــماره های ۷۶،۷۷،۷8،۷9،8۰ طبق نظریه کارشناسی 
رســمی دادگســتری به شــماره 98/115/ک مورخ 98/۰۶/۲۰ به ازای هــر متر مربع 

1/8۰۰/۰۰۰ ریال 

۲(دادن سپرده ای که از 5% قیمت کارشناسی کمتر نباشد . به عنوان سپرده شرکت در 
مزایده به صورت واریز نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی

3(برنده اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده 
آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۴(سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .
5(مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی مزایده نوبت دوم به مدت 1۰ روز می باشد .

۶(شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۷(تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/۷/11 در محل 

دفتر شهردار می باشد .
م الف:598361

نوبت دوم

سید رسول داودی- شهردار زیار

آگهی مزایده
با عنایت به مصوبه شــماره 5۶ مورخ 98/5/۲۰ شــورای محترم اســالمی 
شهر، بدینوسیله به اطالع می رساند شــهرداری زیار در نظر دارد تعداد 13 
پالک با کاربری تجاری جمعاً به مســاحت ۷9۶ متر مربــع واقع در خیابان 
امام خمینی با شــرایط منــدرج در آگهی مزایده شــماره 98/۲519 مورخ 

98/۶/۲۶ اقدام نماید. لذا از متقاضیانی که قصد شــرکت در مزایده را دارند 
دعوت بعمل می آید جهت شــرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 98/۷/11 به 
 دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهی و اطالعات مزایده اقدام

 نمایند.
م الف:601877

شهرداری زیار

نوبت دوم
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نیمیازطالیکشوردراستاناصفهانتولیدمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

آمریکا واردات برخی قطعات 
چینی اپل را از تعرفه معاف کرد

بر اســاس بیانیه دفتر نمایندگی تجاری آمریکا 
دولت این کشور با 10 درخواست از 15 درخواست 
شــرکت اپل برای معاف شــدن واردات قطعات 
کامپیوتری چینی از پرداخت تعرفه موافقت کرده 
است.این اقدام باعث می شود هم شرکت بزرگی 
مثل اپل و هم شرکت های کوچک تر تولید کننده 
رایانه بتوانند راحت تر در داخل آمریکا محصوالت 
خود را مونتاژ کنند چرا که با معاف شدن قطعات 
وارداتی از تعرفه گمرکی قیمت محصوالت نهایی 
نیز کاهش می یابد. اپل، اعالم نکرده به چه دلیل 
درخواست معاف شدن برخی قطعات را داده؛ اما 
این شرکت برای قطعات کامپیوتری نیمه آماده 
نظیر برد مدار، درخواست معافیت داده است. اپل، 
رایانه مک پروی خود را در تگزاس تولید می کند 
که این مسئله این رایانه را از تاثیر تعرفه وارداتی بر 
قیمت آن رها کرده است؛ اما قطعات مورد استفاده 

در این رایانه ها همچنان مشمول تعرفه هستند.

کاهش صادرات سنگ آهن 
ایران به چین 

اقــدام ایران در وضــع عــوارض ۲5 درصدی بر 
صادرات ســنگ آهن، واردکننــدگان چینی را 
مجبور می کند برای تامین نیاز خود به بازارهای 
جایگزین مثل آفریقا مراجعه کنند.طبق اطالعات 
ریفینیتیو ایکن، چین طی ماه های اوت تا سپتامبر 
سنگ آهن کمتری از ایران خریده است. عوارض 
اضافی صادرات که تهران وضع کرده تمایل برای 
ریسک در بزرگ ترین فوالد ساز دنیا را کاهش داده 
است. معاون وزیر صنایع ایران گفته که برای تامین 
نیاز داخلی صنعت فوالد، بر تمام مواد خام فوالد 
ســازی تا ۲5 درصد عوارض وضع می شود.این 
عوارض شامل انواع محصوالت کارخانه های آهن 
ایران از جمله سنگ معدن آهن می شود و از بیست 
و سوم سپتامبر اجرایی خواهد شد. چین طی ماه 
سپتامبر تاکنون 1۲9534 تن سنگ معدن آهن 
از ایران خریده است.یک تاجر که ساالنه دو تا سه 
میلیون تن ســنگ معدن آهن از ایران می خرد 
گفت:» تنها مزیت سنگ معدن ایران قیمت پایین 
آن است«. وی در پاسخ به این سوال که چرا چین 
قبل از اعمال عوارض سنگ معدن بیشتری نمی 
خرد، گفت:» اگر قیمت سنگ معدن ایران به خاطر 
عوارض افزایش یابد، بــه راحتی می توان آن را با 
منابع دیگری جایگزین کرد«. این تاجر همچنین 
افزود، این عوارض به زودی اجرایی می شــود و 
زمان کافی برای خرید، بارگیری و رد کردن آنها از 
گمرک وجود ندارد. طبق اطالعات سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، این کشور 
در سال مالی ۲019 که در بیستم مارس به پایان 
رسید، در کل 17 میلیون تن سنگ معدن آهن 

به بازارهای خارج از کشور صادر کرده است. 

بازار

خودکار 

رییس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:
بخشودگی جرائم مالیاتی 

مشروط به پرداخت بدهی ها تا 
پایان مهر

رییس کل ســازمان امور مالیاتــی گفت: چنانچه 
تولیدکنندگان و فعــاالن اقتصادی، بدهی مالیاتی 
خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، 100 درصد 
جرائم قابل بخشش آنها بخشوده می شود. امید علی 
پارسا بابیان اینکه در برخی از کشورها سهم مالیات 
در هزینه هــای جاری تا 85 درصد اســت؛ اما این 
نسبت در کشور ما به 50 درصد هم نرسیده، گفت: 
عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات 
میسر می شــود. پارســا اظهارکرد: وصول مالیات 
همراه با اصول، دستور کار نظام مالیاتی است که در 
این صورت فضای اقتصادی و کسب و کار در کشور 
رو به بهبودی خواهد رفــت. وی عنوان کرد: البته 
هزینه های صورت گرفته در کشور نیز باالست که 
الزم است با صرفه جویی هزینه ها را مدیریت کرده 

و آن را کاهش داد.

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر:

پرمصرف ها، منتظر کنتور 
هوشمند باشند

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با 
اشاره به اجرای طرح فهام اظهار کرد: نصب کنتور 
هوشمند برای بخش عمده ای از مشترکان دیماندی 
صورت گرفت و در تابستان ســال جاری حداکثر 
اســتفاده از این طرح انجام شد، به طوری که طبق 
آمار بیــش از 3000 مگاوات مدیریــت بار صورت 
گرفت. هادی مدقق با بیان اینکه فاز دوم طرح سهام 
شامل مشترکین خانگی، تجاری، کشاورزی و اداری 
پرمصرف می شــود، اظهار کرد: اجرای فاز دوم آغاز 
شده و پنج میلیون مشترک را شامل می شود؛ فاز دوم 
قرار است طی دو سال اجرا شود. مدیرکل مدیریت 
مصرف و امور مشترکان توانیر در ادامه با بیان این که 
دریافت بخشی از هزینه برای نصب کنتور هوشمند 
از مشترک در قانون بودجه سال 1398 پیش بینی 
شده است، گفت: مجوز قانونی این امر گرفته شده و 
آیین نامه آن در حال تدوین اســت، هنوز مشخص 
نیست چند درصد از هزینه از مشترک دریافت شود؛ 

اما معادل تعویض کنتور معمولی خواهد بود.

ناامیدی دالالن از بازار مسکن!
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه افت نرخ 
مسکن باعث شده تا سوداگران رغبتی برای حضور 
در بازار مسکن نداشته باشند، گفت: سوداگران از 
بازار مسکن خارج شده اند و این خود یک نوید خوب 
برای متقاضیان واقعی خرید مسکن است. مصطفی 
قلی خســروی با بیان این مطلب گفــت: افت نرخ 
مسکن باعث شده تا سوداگران رغبتی برای حضور 
در بازار مسکن نداشته باشند. خسروی تاکید کرد: 
رشد افسارگسیخته نرخ مسکن در یک سال و نیم 
گذشته باعث شــده تا این روزها بازار مسکن دچار 
کسادی شود. رییس اتحادیه مشاوران امالک ادامه 
داد: وقتی قیمت ها افزایش و قدرت خرید کاهش 
یابد، افت معامالت موجب کســادی بازار مسکن 
می شود و شــک نکنید که با خروج برخی از افراد 
از بازار مسکن که برای سودآوری و سرمایه گذاری 
اقدام به خرید مســکن کرده بودند، نرخ مســکن 

کاهش و بازار مسکن به ثبات می رسد.

رییس سازمان خصوصی سازی:
 سهام عدالت

 وارد بورس می شود
رییس سازمان خصوصی ســازی اعالم کرد: ورود 
سهام عدالت به بازار سرمایه و معامله آن از طریق 
مردم از جمله برنامه های اصلی ما در سازمان است 
که به طور حتم آن را اجرا می کنیم. علیرضا صالح 
بیان کرد: ورود ســهام عدالت به بازار ســرمایه و 
معامله آن از جمله برنامه های اصلی ما در سازمان 
خصوصی سازی است که به طور حتم آن را به حالت 
اجرا در خواهیم آورد.وی همچنیــن به واگذاری 
سهام استقالل و پرسپولیس تاکید کرد و گفت: با 
توجه به آغاز فصل، برای واگذاری سهام استقالل و 
پرسپولیس باید به گونه ای پیش رفت که این دو تیم 
با آسیب همراه نشوند. صالح با بیان اینکه اجرای این 
اقدام تا قبل از شروع فصل مثبت بود، اظهار داشت: 
این دو تیم بــزرگ برای مردم هســتند به همین 
دلیل باید در خصوص انجام اقدامات مربوط برای 
خصوصی سازی سرخابی ها دقت الزم صورت گیرد 
تا آسیبی به این تیم ها وارد نشود و امیدوار هستیم 
 تا با دقت کامل ایــن اقدام را در دســتور کار قرار 

گیرد.

 خودکار C class مدل 
 Easy office 110

 5,900
تومان

 Semi خودکار پنتر مدل
Gel بسته 2 عددی 

 7,000
تومان

 خودکار کیان مدل قابدار 
بسته 6 عددی 

 12,000
تومان

وزیر راه و شهرسازی در دومین روز از سفر خود به 
اصفهان در بهارستان و شاهین شهر به بهره برداری 
از بخش های باقی مانده مســکن مهر پرداخت تا 
پروژه این خانه های ارزان قیمت در اصفهان بسته 
شــود. وزیر راه و شهرسازی که در ســفر خود به 
 استان تالش کرد تا پروژه های عمرانی و طرح های 
بهره بــرداری را در قالب بزرگراه هــا و پروژه های 
انبوه ســازی مســکن پیــش ببــرد، در پردیس 
شاهین شهر 5۲9 واحد مسکن مهر را افتتاح کرد. 
بر اساس اعالم اداره راه و شهرسازی استان اصفهان 
با این تعداد افتتاح، پرونده مســکن مهر اســتان 
اصفهان بسته شد و تاکنون بیش از 150 هزار واحد 
مسکن مهر در شهرهای باالی ۲5 هزار نفر استان 

تحویل متقاضیان شده است.
قول وزیر برای حل مشکالت بهارستانی ها

وزیر راه و شهرســازی با حضور در بهارســتان از 
نزدیــک از پروژه هــای عمرانی و سیاســت های 
توسعه ای در این شهر جدید بازدید به عمل آورد. 
محمد اسالمی اظهار داشت: دشــمنان، کشور ما 
را در جنگ نابرابر هشــت ســاله گرفتار کردند اما 
به لطف خدا، اقتدار و عظمت امــام خمینی )ره( 
و رهبری داهیانه رهبر معظم انقالب؛ کشــورمان 
با جان نثاری مردم و فداکاری شهدا امروز به یکی 
از قدرت های تاثیرگــذار منطقه و مطرح در جهان 
تبدیل شده اســت. وی با بیان اینکه ایران اسالمی 
امروز در مسیر عزت و سربلندی قرار دارد، ادامه داد: 
شهدای بسیاری در این مسیر جان با ارزش خود را 
تقدیم کردند و هزینه زیادی برای این عزت و اقتدار 

پرداخت شده است. 
وزیر راه و شهرســازی در دومین روز سفر خود به 
اســتان اصفهان همراه چند تن از معاونان وزارت 
راه و شهرســازی ســازی، نمایندگان اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی و برخی از مسئوالن استان، 
با حضور بر ســر مزار شــهدای گمنام شهر جدید 
بهارســتان و عطر افشــانی مزار آنان یاد و خاطره 
شــهدای 8 ســال دفاع مقدس را گرامی داشتند. 
اسالمی در ادامه بزرگ ترین مســجد شهر جدید 
بهارستان را با زیربنای ۲ هزار و ۶00 مترمربع که به 
همت شرکت عمران شهر جدید بهارستان ساخته 

شده است، افتتاح کرد. 
متــروی اصفهان- بهارســتان وارد فاز 

عملیاتی شد
در جریان دیدار محمد اســالمی از شهر بهارستان 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه های 
این وزارتخانه برای رفع مشکالت مردم بهارستان 
گفت: متروی اصفهــان- بهارســتان وارد مرحله 
روســازی شــده، بخشــی از ریل گذاری صورت 
گرفته و بخشــی از آن با اســتفاده از توان داخلی 
انجام شده اســت. حبیب ا... طاهرخانی در بازدید 
از پــروژه متروی بهارســتان با حضــور وزیر راه و 
شهرســازی، اظهار کرد: اقدامات سیویل متروی 
اصفهان بهارســتان انجام شــده و مسائل تملک و 
 معارضین که عموما زمان بر اســت نیــز به پایان 

رسیده است. 
وی افزود: متروی اصفهان- بهارستان وارد مرحله 
روسازی شده، بخشی از ریل گذاری انجام و بخشی 
از آن با اســتفاده از توان داخلی انجام شده است. 
معــاون وزیر راه و شهرســازی اضافه کــرد: برق، 
ســیگمنت و تجهیزات ایســتگاه های بهارستان 

شروع شده و ایســتگاه راه آهن نیز به زودی شروع 
خواهد شــد. طاهرخانی تاکید کرد: ایجاد حمل و 
نقل عمومی بین شهر مادر و شهرهای جدید جزو 
اولویت های اساسی است و با ســرعت آن را پیش  
خواهیم برد. معاون وزیر راه و شهرســازی عنوان 
کرد: متروی بهارستان به طور مستقیم به متروی 
اصفهان متصل می شود و تاثیر عمده ای بر توسعه 

شهر بهارستان خواهد داشت.
استارت ایمنی جاده ها از اصفهان زده شد

وزیر راه و شهرســازی در جریان افتتــاح پل اژیه 
اصفهان از استاندارد ســازی و ایمن کردن جاده ها 
به عنوان مهم ترین دغدغه ایــن وزارتخانه نام برد 
و تاکید کــرد از ۲41 نقطــه حادثه خیز که پلیس 
در خردادمــاه اعالم کرد تاکنون مشــکالت 1۲0 
نقطه برطرف شــده و طرح هــای ۶7 نقطه نیز در 
حال اجراست. محمد اســالمی، با اشاره به افتتاح 
پل اژیه در جریان اولین روز ســفر خود به استان 
اصفهان توضیح داد: پل اژیه که از آن بهره برداری 

کردیم، اگرچه ساخت آن از سال 1393 شروع شده 
اســت و از لحاظ منابع اعتباری نیز دچار نوســان 
بوده ولی یکی از نقاطی بود که بر اســاس برخی از 
مشکالت، برای مردم حادثه آفرین بوده است. عضو 
کابینه دوازدهم با بیان اینکه طرح اقدام ملی برای 
جاده های روســتایی »ابرار« در دستور کار وزارت 
راه و شهرسازی در سال جاری است، گفت: به یاری 
خدا تا پایان امســال ۲ هزار کیلومتر راه روستایی 
را آســفالت خواهیم کرد و وزارت راه و شهرسازی 
پروژه های نیمه تمام را به ســرانجام خواهد رساند 
و راه هایی که روکش آن مشــکل دارد را بهسازی 
می کند. اسالمی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که 
در سال جدید برای وزارت راه و شهرسازی اهمیت 
دارد این است که بتوانیم بهسازی راه های اصلی و 
بزرگراه ها و آزادراه ها را نیز انجام دهیم. با سیستم 
رصد متمرکزی که با ســامانه PMS ایجاد کردیم، 
روسازی همه راه های اصلی و فرعی عکس برداری و 

فیلم برداری شده است.

۵۲۹واحدمسکنمهردراصفهانافتتاحشد
  با حضور وزیر راه و شهرسازی؛ 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: برای اجرای فاز دوم خط ریلی اصفهان - شهرکرد 
150 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.خیرا...خادمی با اشاره به اینکه 30 طرح ریلی در کشور در دست 
اجراست، افزود: در دولت دوازدهم نیز ســه هزار و 410 کیلومتر احداث خط ریلی در کشور آغاز شده و 93 کیلومتر از 
این میزان مختص خط ریلی اصفهان - شهرکرد است. وی با اشاره به تالش دولت برای توسعه زیرساخت های جاده ای 
گفت: ساالنه 1۲00 کیلومتر محور چهار خطه در کشور احداث و به بهره برداری می رسد و به طور متوسط ۲00 تا 300 
کیلومتر خط ریلی در کشور نیز تکمیل و به بهره برداری می رسد.خادمی  افزود: تا پایان دولت دوازدهم طرح احداث خط 

ریلی های در دست اجرا تکمیل خواهد شد.

اختصاص۱۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای خط  
ریلی اصفهان - شهرکرد

خبر
 

  عکس روز

بازار کساد فرش دستباف در قزوین
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین امضای تفاهم نامه تامین ریل قطارهای شــهری و بین شهری 
و نخســتین محموله تحویل ریل قطارهای پرســرعت تولید ذوب آهن اصفهان به شرکت ساخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز تولید انبوه ریل های 
 پرسرعت آغاز شده و این نخســتین محموله بود که در ذوب آهن ساخته شــد و توسعه امر متوقف 

نخواهد شد. 
رضا رحمانی در خصوص خام فروشی در صنعت سنگ، افزود: تا دو سال قبل ۲3 میلیون تن سنگ 
آهن صادر می کردیم، اما در ســال 97 این مقدار به کمتر از 8 میلیون تن رســید. این امر حاکی از 
جلوگیری از خام فروشی و توجه به صنایع داخلی است. این مقدار را نمی توان صفر کرد، چرا که برخی 
از واحدهای تولید کننده در حوزه فوالد قرارداد دارند و مجبور هســتند ارز خود را تامین کنند. این 
مطلب، نافی سیاست کلی نیست و سیاست دولت جلوگیری از خام فروشی در تمام عرصه ها و نه فقط 
سنگ آهن اســت. وزیر صمت با بیان اینکه یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی مان طرح توازن فوالد 
است، گفت: وزارت صنعت طی دو سال گذشته پیگیر شد و هم اکنون این موارد پیگیری می شود و در 
سال های آتی شاهد زنجیره متوازنی در تولید فوالد خواهیم بود. وی افزود: سال گذشته نیز کشورهای 
فرانسه و ایتالیا را در تولید فوالد خام پشت سر گذاشتیم و به رتبه دهم جهان رسیدیم و این امر نشان 
می دهد کشور جهت گیری پرشتابی را آغاز کرده است. رحمانی خاطرنشان کرد: صنعت فوالد کشور 
بومی است به غیر از موارد خاص همچون تولید الکترودگرافیت، که البته این مورد نیز تا آخر امسال در 
داخل تولید خواهد شد. وی با اشاره به سابقه بیش از یکصد ساله راه آهن در کشور، گفت: دوستان مان 

در وزارت راه در جهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور تالش می کنند.

با حضو وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

ذوب آهن به جمع تولید کنندگان ریل ملی پیوست

استاندار اصفهان:
نیمی از طالی کشور در استان اصفهان تولید می شود

استاندار اصفهان گفت: 50 درصد طالی کشور در استان اصفهان تولید می شود و 35 درصد از صنایع نساجی 
در این استان فعال هستند و اصفهان با تولید 1۲ درصد از سیمان و 50 درصد آجر کشور رتبه اول را دارد. عباس 
رضایی اظهار کرد: سهم استان اصفهان از مجموع صنایع کشور 9 هزار و 5۶3 واحد و درآمد آنها ۲71 هزار میلیارد 
معادل 8 درصد درآمد کشور است. رضایی تاکید کرد: تامین نقدینگی اصلی ترین مشکل تولیدکنندگان است و 
بانک ها هنوز خودشان را با شرایط تحریمی تطبیق نداده اند این در حالی است که قرار بود تسهیالت اعطایی از 
سوی بانک ها چهار برابر شود؛ اما بانک های خصوصی 1۶ هزار میلیارد تومان از پول های مردم را از استان خارج 
کردند. استاندار اصفهان پیشنهاد داد: میز اصفهان با مسئولیت یکی از معاونان وزارت صمت در این وزارتخانه 

تشکیل شود تا واحدهای تولیدی این استان بتوانند مشکالت خودشان را راحت تر حل کنند.

مسئول واحد انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان:
ساختمان های دارای برچسب انرژی در اصفهان کم است

مسئول واحد انرژی سازمان نظام مهندسی ســاختمان اصفهان گفت: برای اطالع از وضعیت انرژی ساختمان ها 
استانداردهایی وجود دارد؛ اما به دلیل نبود تقاضا از طرف مردم و الزامی نبودن این موضوع در قوانین ساخت وساز، 
تقریبا کمتر ساختمانی این برچسب را در اصفهان داراست. نوید مسائلی اظهار کرد: با توجه به ارزان بودن سوخت 
در کشور، بهینه مصرف کردن انرژی و بهینه سازی ساختمان ها آنطور که باید مورد توجه قرار نمی گیرد، در صورتی 
که ساختمان ها در مقایسه با حمل ونقل، کشاورزی و صنعت بزرگ ترین بخش مصرف کننده انرژی هستند و 37 
درصد هزینه های ناشی از تولید دی اکســید کربن را به خود اختصاص می دهند. وی در مورد بهینه سازی مصرف 
انرژی در ساختمان های اداری و دولتی، ادامه داد: برای این ساختمان ها، معموال یک دفتر فنی در نظر گرفته می شود 

که تغییرات الزم را طراحی کند اما با وجود این دفتر، بیشتر ساختمان ها به لحاظ فنی قدیمی و فرسوده شده اند.

مرضیه محب رسول
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چطور ناخن های زیبا و سالمی 
داشته باشیم؟

قدرت و ظاهر زیبای ناخن های شــما ممکن است 
نشانه ای از سالمت کلی بدن تان باشد. با این وجود، 
اســتفاده بیش از حد از برخی محصوالت، تغذیه 
ضعیف و بسیاری انتخاب های سبک زندگی شایع 
دیگر می توانند همگی بر سالمت و شادابی ناخن ها 
تاثیرگذار باشند. ناخن های ضعیف، شکننده یا نرم 
ممکن است به یک بیماری زمینه ای مانند بیماری 
کلیوی، بیماری کبدی یا ســوریازیس که نیازمند 
درمان هستند، اشاره داشته باشــند. با این وجود، 
روش رفتار فرد با ناخن های خــود نیز می تواند اثر 
مستقیمی بر سالمت و قدرت آنها داشته باشد. در 
ادامه با برخی نکات و ترفندهای کلی برای تقویت و 

حفظ سالمت ناخن ها بیشتر آشنا می شویم.
مصرف مکمل بیوتین: بیوتین که به نام های 
ویتامین B۷ و ویتامین H نیز شناخته می شود، یک 
ویتامین محلول در آب اســت، از ایــن رو، در بدن 
ذخیره نمی شود و باید نسبت به مصرف میزان کافی 

از آن اطمینان حاصل شود.
بیوتین می تواند به تقویت مو و ناخن ها و همچنین 
عملکرد درست سیستم عصبی کمک می کند. این 
ماده مغذی در مواد غذایی مانند ماهی ساردین، تخم 
مرغ پختــه و حبوبــات وجــود دارد و همچنین 
 مکمل هــای بیوتین نیز در دســترس هســتند.
کاهش تماس با آب: تماس بیش از حد با آب   
می تواند موجب ضعف و شکنندگی ناخن ها شود. 
استفاده از دستکش هنگام شست وشوی ظروف و 
بیرون نگه داشتن دســت ها هنگام نشستن در وان 
حمام می تواند میزان تماس ناخن ها با آب را کاهش 

دهد.
تامین آب مورد نیاز بدن: نوشــیدن آب به 
میزان کافی برای حفظ سالمت انسان ضروری است 
و سالمت ناخن ها نیز از این شرایط مستثنی نیست. 
بدون رطوبت کافی، ناخن ها شــکننده شــده و به 

راحتی پوسته پوسته می شوند. 
توجه به رژیم غذایی: دنبال کردن یک رژیم 
غذایی ســالم و مصرف یک مولتی ویتامین با مواد 
معدنی می تواند نقش مهمی در حفظ ســالمت و 
قدرت ناخن ها داشته باشــد. یک رژیم غذایی که با 
کمبود ویتامین هــا و مواد معدنی مواجه اســت 

می تواند بر سالمت کل بدن، تاثیرگذار باشد.

دانستنی ها

چرتنیمروزی،خطرحملهقلبیراکاهشمیدهد

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

افراد کوتاه قد، بیشتر در 
معرض ابتال به دیابت هستند

مطالعه نشــان می دهد ریســک ابتال به دیابت 
نوع 2 به ازای افزایش هر 10 ســانتی متر در قد 
برای مــردان 41 درصد و برای زنــان 33 درصد 
کمتر می شود. به گفته محققان، احتمال افزایش 
این ریســک در افراد کوتاه قدتر احتماال ناشی از 
میزان چربی بیشتر در کبد و الگوی نامطلوب تر 
فاکتورهــای پرخطــر کاردیومتابولیک اســت. 
محققان موسســه آلمانی تغذیه انســانی عنوان 
می کنند: »یافته های ما نشــان می دهد که افراد 
کوتاه قدتر دارای میزان بیشتر فاکتورهای پرخطر 
کاردیومتابولیک هســتند و در مقایســه با افراد 
قدبلندتر، با ریسک بیشــتر ابتال به دیابت مواجه 
هســتند.« تیم تحقیق در ایــن مطالعه بیش از 
2500 مرد و زن میانسال را در آلمان مورد بررسی 
قرار دادند. به نظر می رسد ارتباط قد با خطر ابتال به 
دیابت در بین افراد دارای وزن نرمال بیشتر است 
به طوری که به ازای هر 10 سانتی متر افزایش در 
قد مردان ریسک دیابت 86 درصد کمتر می شود 
و به ازای هر 10 سانتی متر افزایش قد زنان، این 

ریسک 67 درصد کاهش می یابد.

چرت نیمروزی، خطر حمله 
قلبی را کاهش می دهد

طبق نتایج یک مطالعه جدیــد، چرت نیمروزی 
نه تنها باعث شــادابی و ســرحالی می شود بلکه 
خطر حمله قلبی یا سکته را هم کاهش می دهد. 
محققان در این مطالعه به بررسی رابطه بین خواب 
نیمروزی و میانگین طول مــدت خواب و خطر 
بیمــاری قلبی-عروقی مرگبــار و غیرمرگبار در 
بین 3462 شرکت کننده از منطقه لوزان سوئیس 
پرداختند. میانگین ســنی شرکت کنندگان 35 
تا 75 سال بود و بین ســال های 2003 تا 2006 
در مطالعه شــرکت داده شدند. اولین چکاپ این 
شرکت کنندگان بین سال های 2009 تا 2012 
انجام شد و روند سالمت شان تا 5 سال تحت نظر 
بود. بالغ بر نیمی از شرکت کنندگان )58 درصد، 
2014 نفر( عنوان کردند که در طول هفته گذشته 
اصال چرت نیمروزی نداشته اند؛ 19 درصد )667 
نفر( یک یا دو بار در طول هفته خواب نیمروزی 
داشتند؛ 12 درصد )411 نفر( سه تا پنج بار چرب 
نیمروزی داشــتند؛ و 11 درصد )370 نفر( 6 تا 
7 بار خــواب نیمروزی در طول هفته داشــتند. 
محققان مشــاهده کردند یک یــا دو بار خواب 
نیمروزی در هفته با نصف شــدن احتمال خطر 
حمله قلبی،سکته و نارسایی قلبی مرتبط است.

زمانی که با احساس خراشــیدگی در گلو مواجه هستید و سرفه 
به سراغ شما می آید، نخستین چیزی که برای نوشیدن انتخاب 
می کنید، احتماال یــک فنجان بزرگ چای گرم اســت. چای یا 
نوشیدنی های گرم دیگر می توانند به تسکین التهاب، پاک سازی 
مســیرهای بینی و کاهش مقدار مخاط که از مســیرهای بینی 
سرچشمه می گیرد و ممکن اســت گلو را هرچه بیشتر تحریک 
کند، کمک  کنند. برخی از انواع چای در تسکین درد نقش داشته 
و برخی دیگر به تنظیم تولید مخاط کمک می کنند. با این وجود، 
یک نوع چای را نمی توان برای تســکین عالئم سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا نســبت به بقیه بهتر و مفیدتر دانست. افراد باید به این 
نکته توجه داشته باشند که انواع مختلف چای مانند سبز، سیاه، 
ســفید، اوالنگ و زرد همگی از یک گیاه تهیه می شوند، از این 
رو، همه آنها گزینه هایی ســالم هستند. شما می توانید نوعی که 
بیشــتر از آن لذت می برید را انتخاب کنید. در ادامه با برخی از 

محبوب ترین انواع چای برای تسکین درد گلو آشنا می شویم.
چای ریشه شیرین بیان

ریشه شیرین بیان همان گونه که از نام آن مشخص است مزه ای 
شیرین دارد و از گیاه Glycyrrhiza glabra به دست می آید. 
در شــرایطی که این نوع چای ممکن اســت به واسطه خواص 
تسکین دهنده مشکالت گوارشی، مانند سوزش سردل شناخته 
شده باشد، مطالعه ای در ســال 2015 به خواص ضد میکروب و 
ضد ویروس آن اشاره داشت که می تواند عاملی کلیدی در مبارزه 

بــا باکتری ها و ویروس های مســبب گلودردهای 
عفونی باشد.

چای ریشه مارشمالو
 Althaea officinalis ریشه مارشمالو با نام علمی

یک گیاه دارویی است که ماده ای چسبنده و ژل مانند به 
نام لعاب را ترشح می کند که می تواند گلو را پوشش 

داده و اثری تسکین دهنده داشــته باشد. مطالعه ای کوچک در 
سال 2014 نشان داد که ریشه مارشمالو از خواص تسکین دهنده 
درد، به ویژه زمانی که با التهاب همراه است، سود می برد. التهاب 

از نشانه های بارز گلودرد است.
چای بابونه

اگر در پی یک چای دارویی کالســیک برای تسکین درد گلوی 
خود هســتید، چای بابونه همراه با مقدار کمی عســل انتخابی 
ایده آل اســت. این چای بســیار آرامش بخش و تسکین دهنده 
است. بابونه، سرشار از آنتی اکسیدان هاست که نشان داده اند به 

بهبود خشکی و درد گلو کمک می کنند.
چای زنجبیل

زنجبیل و گاالنگال )ریشه ای مشابه با زنجبیل( به واسطه آثار ضد 
التهاب خود شناخته شده هستند. در شرایطی که درمان التهاب 
و عفونت احتمالی مرتبط با گلودرد شرایطی خوب را رقم می زند، 
افزودن اندکی دارچین به این چای می تواند اثرگذاری آن را هرچه 
بیشتر افزایش دهد. دارچین از خواص ضد باکتری برخوردار است 

و عطر و طعم فوق العاده ای نیز به این چای می بخشد.
چای زردچوبه

زردچوبه که به خانواده ای مشابه با زنجبیل تعلق دارد، دیر زمانی 
است که به واسطه خواص ضد عفونی کننده خود در کشورهای 

آسیایی اســتفاده می شــود. چای زردچوبه می تواند 
خواص ضد التهاب و ضد میکــروب را ارائه کند. این 

چای توانایی خود در تسکین ناراحتی 
معده را نیز نشان داده 

است.

چای نعناع بیابانی
اگر در پی اثر خنک کنندگی هســتید، نعناع بیابانی می تواند به 
این نیاز شما پاسخ دهد. نعناع بیابانی سرشار از منتول است که 
مسئول حس خنک کنندگی مرتبط با نعناع است. نعناع بیابانی 
و منتول از خواص ضد باکتری برخوردار هســتند و می توانند به 

تسکین گلودرد ناشی از عفونت باکتریایی کمک کنند.
چای نارون لغزنده

این چای گیاهی از بخش داخلی پوست درخت نارون لغزنده که 
یک درخت بومی آمریکای شمالی است، تهیه می شود. همانند 
ریشه مارشــمالو، نارون لغزنده سرشار از لعاب تولید می کند که 
می تواند گلو را پوشش و تسکین دهد. در تولید برخی قرص های 

مکیدنی برای تسکین گلودرد از این ماده استفاده می شود.
چای سبز

احتماال چیزهای بســیاری درباره فواید فوق العاده چای ســبز 
شــنیده اید؛ اما تکرار آنها همچنان می تواند ارزشمند باشد. این 
نوشیدنی محبوب سرشار از اسیدهای آمینه، ویتامین ها و مواد 
معدنی است؛اما ستاره واقعی محتوای آنتی اکسیدانی آن است. بر 
همین اساس است که چای سبز با پیشگیری از بیماری و سالمت 
بهتر قلب پیوند خورده است. خواص ضد التهاب، ضد باکتری و 
ضد ویروس این نوشیدنی برای بدن انسان معجزه می کنند. برای 
بهبود عطر و طعم چای ســبز می توانید اندکی عسل یا دارچین 

به آن اضافه کنید.

مفاد آراء
7/4 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000185 مورخ 98/05/07 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مهری شيرازی فرزند 
حيدر به شماره شناسنامه 221 صادره از تيران در سه ســهم و دو دهم سهم مشاع از 15 
سهم ششدانگ یكدرب باغ مساحت  ششدانگ  4177/80 متر مربع پالک 26 فرعی از 
3 اصلی واقع در تيران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی  آقای محمد 
علی دادخواه تيرانی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه 
 اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم

 اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/1 

م الف: 590344  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

مفاد آراء
7/3 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000180 مورخ 98/05/07 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم مهری شيرازی فرزند 
حيدر به شماره شناســنامه 221 صادره از تيران در ششــدانگ یک درب باغ به مساحت  
1200/85 متر مربع پالک 26/1 فرعــی از 3 اصلی واقع در تيــران بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای ربيع کليمی با واســطه محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/1 

م الف: 590324  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

مفاد آراء
7/2 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139860302013000126 مورخ 1398/06/14 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن شیواني 
به شماره شناســنامه 1173 و باکدملي 0056577184 صادره از تهران فرزند سیامک در 
شش دانگ یکباب خانه بمساحت 213/50 مترمربع تحت پالک 147 فرعی از 246 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 11 فرعي از 246 اصلي واقع در فریدونشهر، روستای خوش بهار 
)روستای خرسانک سابق( ، بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان، خریداري از مالک رسمي 

آقاي محمد اصالنی محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1398/07/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1398/07/16
م الف: 601131 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مفاد آراء
7/1 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند:
1- برابر برابر راي شــماره 139860302013000124 مورخ 1398/06/06 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت 
جمهوري اسالمي ایران با نمایندگي وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با شناسه ملي 14002088012 در شش دانگ یک باب ساختمان مدرسه 
بمساحت 414/26 مترمربع، تحت پالک 8 فرعی از 2  اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 
2 اصلی، واقع در فریدونشهر، روستای شیخ فاضل، بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان، 
خریداري از مالکان رســمی آقایان عبدالعلی کیماســی، پرویز بخشیانی، مالک احمدی 

محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1398/07/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1398/07/16
م الف: 600518 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

ابالغ رای
7/6 کالسه پرونده:3049/97 ،شماره دادنامه:720 -98/04/01 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی عربیان به نشانی:خمینی شهر 
خ مدرس کوی مسجد امام مقابل مکتب فاطمیه ؛ خوانده: مرتضی عیدی نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مهدی عربیان به طرفیت آقای مرتضی عیدی به خواســته مطالبه 
مبلغ 66/300/000 ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 5799995 مورخ 97/10/15 
عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه مورخ 98/3/20 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به 
نظریه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 66/300/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 888/750 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف: 602467  عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/7 کالسه پرونده:3047/97 ،شماره دادنامه:647 -98/03/29 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی عربیان به نشانی:خمینی شهر 
خ مدرس کوی مسجد امام مقابل مکتب فاطمیه ؛ خوانده: مهسا سلیمانی نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مهدی عربیان به طرفیت خانم مهســا سلیمانی به خواسته مطالبه 
مبلــغ 105/400/000 ریال وجه 2 فقره چک به شــماره 335172 -96/12/26به مبلغ 
85/000/000 ریــال و 235830 - 97/1/30 به مبلــغ 20/400/000 ریال عهده بانک 
حکمت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلســه مورخ 98/3/20 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه 
مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اســناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 105/400/000 ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/437/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف: 602473  عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/8 کالســه پرونده:506/98 ، شــماره دادنامــه:1051 ، تاریخ رســیدگی:98/05/12 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: اکبر شمسی به 
نشانی:اصفهان خ قائمیه ک ســحر پ6 ؛ خوانده: قلی آیرملویی نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
اکبر شمسی فرزند دوست علی علیه آقای قلی آیرملویی فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 2442782 - 98/2/15 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و 
متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانه دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته 
اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 665/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی است 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز 
قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر است. م الف: 602510  مصطفی 

زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر  
اخطار اجرایی

7/9 شماره: 2806/97 حل 3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:مهدی رهرو 
سیچانی ، نام پدر: مصطفی ، شغل: آزاد  ، نشــانی:مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، شغل: آزاد  ، نشانی: خمینی 
شهر منظریه بلوار فیض االاسالم ک صبا1غربی، محکوم به:به موجب رای شماره 169 
تاریخ 98/02/08 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/905/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک 97/10/30 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای 
صادره غیابی است. 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 برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 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: 603787 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

دمنوشهایی
کهگلودردتانرا
تسکینمیدهد
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اجرای طرح »مهر تحصیلی« در ۹ شهرستان استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 مدیرکل اوقاف وامور خیریه
 استان خبر داد:

اجرای طرح »مهر تحصیلی« 
در ۹ شهرستان استان اصفهان

 مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان 
با اشاره به اجرای طرح »مهر تحصیلی« در 
اســتان اصفهان، گفت: در راستای رسالت 
ســازمان اوقاف و امــور خیریــه مبنی بر 
 نظارت و صیانــت از نحوی اجرای صحیح و

  امینانــه نیــات واقفــان، اجــرای نیات 
واقفان در قالب طرح هــای ویژه  اجتماعی 

اجرا شد.
 محمد حسین بلک، با بیان اینکه یکی از این 
طرح ها، اجرای امینانه نیات موقوفات برای 
تامین کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان 
بی بضاعت در قالب تهیه لــوازم التحریر با 
عنوان طرح »مهر تحصیلی« اســت، اظهار 
کرد: این طرح هر ساله در آستانه بازگشایی 
مــدارس و بــا شناســایی دانــش آموزان 
بی بضاعت از طریق مراجع ذی صالح همانند 
آموزش و پرورش، موسسات خیریه وکمیته 

امداد و اداره بهزیستی انجام می شود. 
بلک افزود: در قالب این طرح بســته هایی 
شــامل کیــف و لوازم التحریر برای ســال 
تحصیلی دانش آمــوزان مقاطــع ابتدایی 
و متوســطه در نظــر گرفته شــده که این 
محصوالت در راســتای حمایــت از کاالی 
داخلی، از تولیدکنندگان داخلی و محتوای 
 ارزش های اســالمی تهیه شــده که مبلغ 
 هر بســته در مقطــع ابتدایــی ۱۱۵۵۵۰ 
تومان و مقطع متوســطه ۱۳۳ هزار تومان 

است. 
حجت االســالم بلک در ادامه افزود: اجرای 
این طرح ســبب اجرای روشــی مشخص 
برای کمک به دانش آموزان نیازمند شــده 
و از اعمال ســلیقه های شخصی جلوگیری 

می کند.
 بلک با بیان اینکه ارزش ریالی بســته های 
اهدایی یک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون ریال 
است، بیان کرد: این بسته ها از محل درآمد 
موقوفات منطبق با کمک به دانش آموزان 
بی بضاعت در 9 شهرستان اصفهان، کاشان، 
ناییــن، گلپایــگان، نجف آباد، شــهرضا، 
اردستان و... وکمک خیرین تهیه شده است.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان 
ادامه داد: ۷9۸ بسته متعلق به دانش آموزان 
مقطــع ابتدایــی و ۵۴۰ بســته متعلق به 

دانش آموزان دوره متوسطه است.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان:
شورای ایمنی در مدارس و 
آموزشگاه ها راه اندازی شود

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان 
با اشــاره به آغاز ســال تحصیلــی و باتاکید 
برتشــکیل شــورای ایمنی در آموزشگاه ها، 
گفــت: باید نقاط خطــر پذیر آموزشــگاه ها 
شناسایی شود و دردانشگاه ها و مراکز آموزشی 

تشکیل چنین شوراهایی الزامی است. منصور 
شیشــه فروش، اظهار کرد: در مواقع بحران 
همه امکانــات نمی توانند در شهرســتان ها 
مستقر شوند و اگرحادثه ای اتفاق بیفتد همه 
دستگاه ها باید بسیج شــوند تا مشکالت رفع 
شــود. وی با توجه به لزوم آمــوزش همگانی 
در راســتای مقابلــه با بحران هــای مختلف 
از مســئوالن خواســت در زمینــه برگزاری 
جلســات آموزشــی به خانواده ها، کارکنان 
ودیگر دســتگاه های اجرایی اقدامات صریح 
وســریع تر ارائه دهند و به اصل مقاوم سازی 
سازه و ســاختمان ها نیز توجه بیشتر صورت 
گیرد. شیشــه فروش با اشــاره به آغاز سال 
تحصیلی و باتاکید برتشکیل شورای ایمنی در 
آموزشگاه ها، تصریح کرد: باید نقاط خطر پذیر 
آموزشگاه ها شناسایی شــود و دردانشگاه ها 
و مراکز آموزشی تشــکیل چنین شوراهایی 
الزامی است. وی افزود: اداره آموزش و پرورش 
موظف است برای سرویس های ایاب وذهاب 
و اردوهای دانش آموزان از شرکت های مجاز 
حمل و نقل که دارای کارت ســالمت راننده 
و معاینه فنی خودروهســتند، استفاده کنند. 
شیشه فروش خطاب به شــهرداری ها گفت: 
اماکنی که برای اســکان های ضروری پیش 
بینی می شــود بایــد دور از ســاختمان های 
آســیب پذیر باشد وآموزش اســکان در همه 

محله ها مورد تاکید است.

همه ما بارها در خیابان و مراکز شــلوغ شــهر با 
رانندگانــی مواجه شــده ایم که خــودروی خود 
را بی توجه بــه حجم ترافیک و رفت و آمد ســایر 
ماشــین ها دوبله پارک می کنند و یا در محل های 
توقف ممنوع می ایســتند. این حرکــت معموال 
ترافیــک و اختالل در عبور و مرور شــهروندان را 
موجب می شود و همه ناخودآگاه به دنبال نیرویی 

هستند که این معضل را برطرف کند. 
گســترده شــدن این موضــوع به خصــوص در 
شــهرهای بزرگ پلیس را واداشت تا خودروهای 
ثبت هوشمند تخلفات را راه اندازی کند. این طرح 
که از آذرماه سال گذشــته در تهران و به صورت 
محدود در اصفهــان و برخی از مراکز اســتان ها 
راه اندازی شد قرار اســت از روزهای ابتدایی مهر، 
محدوده بیشتری از شهر اصفهان را پوشش دهد. 
ثبت تخلفات به صورت هوشمند می تواند به چهره 
خیابان ها نظم بیشتری بدهد و در آستانه فصل پر 
ترافیک پاییــز در خیابان ها، نظمی اجباری حاکم 
کند. اقدامی که می توان بــه موفقیت آمیز بودن 
 آن با توجــه به عملیات های موفــق دیگر امیدوار 

بود.
 پلیس راهــور اعالم کــرده که توقــف در حریم 
تابلوهای توقــف مطلقا ممنوع، توقــف در حریم 
تابلوهای ایستادن ممنوع، توقف در ابتدا و انتهای 
پیچ ها، روی پل ها، حریم تقاطع ها، توقف غیرمجاز 
در ایســتگاه های وســایل نقلیه عمومی )اتوبوس 
و تاکســی(، توقفــات دوبله و هر نــوع توقفی که 
باعث سد معبر یا اختالل در عبور و مرور می شود 
و توقف وســایل نقلیه غیرمجاز در ایســتگاه های 
مخصوص بارگیری و تخلیــه بار از جمله تخلفاتی 
اســت که توسط این سیســتم مورد اعمال قانون 

قرار می گیرد. خودروهای هوشمند عالوه بر اعمال 
قانون بدون تسامح و تساهل بخشی از هزینه های 
پلیس و کمبود نیروها را نیز جبــران می کند. بر 
اســاس اعالم رییس پلیس راهور استان اصفهان 
این سیستم منجر به کاهش حضور فیزیکی پلیس 

در صحنه خواهد شد. 
ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانــی در رابطــه بــا 
جهت گیری جدید فعالیت های پلیس عنوان کرد: 
رویکرد جدیــد پلیس حضــور فیزیکی در صحنه 
نیســت، بلکه همه فعالیت ها به صورت هوشمند، 
نامحسوس و الکتریکی بررســی می شود و از این 
لحاظ پلیس با همکاری شــهرداری تیم های ثبت 

تخلفات هوشــمند خود را تقویت می کند چراکه 
یک تیم خودرویی ثبت تخلــف برابر با حدود ۱۰ 

نفر پلیس فعالیت می کند. 
وی، نهادینه شــدن فرهنگ براساس این رویکرد 
جدید در بین مردم را الزم دانســت و تصریح کرد: 
این فرهنگ بایــد دربین مردم نهادینه شــود که 
حضور فیزیکی پلیس به پایان رسیده و روح قانون 
و حضور نامحســوس پلیس را هرلحظــه در کنار 
خود احســاس کنند و از این لحاظ اگر شهروندان 
روح قانون را بــا تمامی رفتارهای ترافیکی شــان 
همراه کنند، ان شــاءا... ســالی بــدون حادثه و با 
ترافیــک روان خواهیم داشــت. چلمقانی از آغاز 

 فعالیت ثبت تخلفات هوشمند خبر داد و گفت: این
 بحث تــا زمانی که به طــور کامل نهادینه شــود 
زمان بر است، ولی ما امســال این فعالیت ها را آغاز 

کرده ایم.
رییس پلیس راهور اســتان ادامه داد: ۷ دستگاه 
خودروی هوشــمند ثبت تخلفات و ۱۱۰ دستگاه 
موبایل پلیس همراه در حال انجام فعالیت هستند 
و بحث همکاری با دیگر ارگان ها از جمله سازمان 
اتوبوسرانی، تاکسیرانی و سازمان بار به نحو احسن 
درحال انجام است. همچنین نیروهای خودمان هم 
حتی در زمان های استراحت به تخلفات رسیدگی 

می کنند.

استارت پلیس نامحسوس در شهر 

رییس دانشــگاه هنر اصفهان درباره آخرین وضعیت خوابگاه های 
این دانشگاه توضیح داد و از برنامه این دانشگاه برای افزایش کیفیت 
غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید خبر داد. رضا نصر، با اشاره 
به عدم تخصیص کامل بودجه در ۶ ماهه اول سال اظهار کرد: افزایش 
بی رویه هزینه غذا، حمل و نقل دانشــگاه و ... مدیریت دانشگاه را 
سخت کرده است. رییس دانشــگاه هنر اصفهان با بیان اینکه در ۶ 
ماهه اول امســال از ۵۰ درصد ۳۶ درصد از بودجه تخصیص یافته 
است، خاطرنشــان کرد: بنیه مالی دانشگاه بســیار ضعیف است و 

با معضالت جدی رو به رو هســتیم؛ چرا که عمال از این ۳۶ درصد 
حدود ۳۴ درصد مربوط به حقوق کارکنان و اساتید است و دانشگاه 
تنها با ۲-۳ درصد اداره می شود. وی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم 
وزارت علوم و دولت اعتبارات را هرچه زودتر تخصیص دهند؛ چرا که 
دیگر پولی دست دانشگاه نیست که هزینه کند. رییس دانشگاه هنر 
اصفهان افزود: دانشگاه های دولتی تعریف مشخصی از درآمدهای 
دیگر ندارند و کمبود بودجه باعث می شود، دانشگاه ها سرویس دهی 
مطلوبی نداشته باشند. نصر، درباره آخرین وضعیت خوابگاه های این 

دانشگاه، گفت: دانشگاه هنر در ۲۴ ساختمان در شهر پراکنده است 
و از ابتدا ساختمان خوابگاهی مناســبی نداشته ؛ اما طی سال های 
گذشته سعی شد ساختمان هایی را برای این منظور در سطح شهر 
اجاره کنیــم. وی از تعطیلی خوابگاه خودگــردان دختران به علت 
هزینه های باال و عدم کیفیت آن خبر داد و گفت: ابتدای امسال یکی از 
ساختمان های صنعت آب و برق اصفهان را اجاره کرده ایم که از سطح 
شــهر کمی فاصله دارد؛ اما مترو به آنجا نزدیک است. این خوابگاه 

مخصوص دختران بوده و دارای ظرفیت باالی ۳۰۰ نفری است.

رییس دانشگاه هنر اصفهان:
شهریه خوابگاهی به حداقل می رسد

  بر اساس اعالم رییس پلیس راهور اصفهان سیستم ثبت تخلف هوشمند اصفهان فعال شد؛

ابالغ رای
7/10 کالسه پرونده:548/98 ، شماره دادنامه:1215 ، تاریخ رسیدگی:98/05/28 ،مرجع 
رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حسینعلی اعتمادی به 
نشانی:خمینی شهر منظریه کوچه صبا ؛ خواندگان: 1-اکبر مرادی نشانی: مجهول المکان 
2-مجید جعفری نشانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری اتحاد ، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان آقای حسینعلی 
اعتمادی فرزند محمود علیه آقایان 1-اکبر مرادی 2-مجیــد جعفری فرزندان 1-علی 
2-حســین به خواســته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
879613 - 90/4/5 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و 
مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در 
ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خواندگان 
دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان 
ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
 چک و مــواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بــه محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنــی مبلغ 65/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 842/500 ریال بابت خســارات دادرســی و 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر 
مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. 
این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و 
 سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر است. 
م الف: 603789  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

7/11 کالســه پرونده:710/97-98/5/26 ، شــماره دادنامه: 1164 -98/6/4 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حسینعلی اعتمادی 
فرزند محمود به نشانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا1 غربی ؛ خواندگان: 1-مجید 
روحانی فرزند ستار نشانی: مجهول المکان 2-مجید جعفری فرزند حسین نشانی خمینی 
شهر دوشاخ سنگبری اتحاد ، خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقای حســینعلی اعتمادی فرزند محمود به 
طرفیت آقایان 1- مجید روحانی فرزند ســتار 2- مجید جعفری فرزند حسین به خواسته 
مطالبه وجه 2 فقره چک به شــماره 1- 9201/290847 به مبلغ 100/000/000 ریال و 
2-9201/290846 به مبلغ 100/000/000 ریال مورخ به ترتیب 97/7/30 و 97/6/30 
عهده بانک قوامین شعبه شیراز از جاری 055100100123686 به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه شــورا با توجه به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل 
مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود 
یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/5/26 و همچنین به 
استناد مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ جمعًا 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/7/30 و 97/6/30 لغایت زمان پرداخت که 
در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید خواسته خواهان 
مبنی بر استرداد خواسته نســبت به خوانده ردیف دوم مجید جعفری بر اساس بند4 ماده 
84 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر می گردد. رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 603791  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/12 کالسه پرونده:4152/97 ،شــماره دادنامه:997 ، تاریخ رسیدگی: 98/6/3 ،مرجع 
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حسینعلی اعتمادی ، به 
نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االســالم کوچه صبا1غربی پ20 ؛ خواندگان: 
1-حمید سعادتی  نشانی: اردبیل م ایثار خ توانیر ســنگ فروشی اتحاد 2-علی وطنخواه 
نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست خواهان حســینعلی اعتمادی بطرفیت خواندگان 1- حمید سعادتی  
فرزند صدقعلی 2- علی وطنخواه به خواســته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 1695/062134/34 مورخ 97/11/30 بر عهده بانک ملت شعبه 
شهید رجایی اردبیل به شماره حســاب جاری 3372278703 به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و 
گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل 
نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به نحو تضامنی 
پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/155/000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلت 20 روز از 
 تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 603794   ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

7/13 کالسه پرونده:4150/97 ،شــماره دادنامه:996 ، تاریخ رسیدگی: 98/6/3 ،مرجع 
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حسینعلی اعتمادی ، به 
نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االســالم کوچه صبا1غربی پ20 ؛ خواندگان: 
1-اعظم گل محمدیان  نشانی: مجهول المکان 2-مجتبی توکلی نشانی: مجهول المکان 
3-حمید جعفری نشانی: خمینی شهر دوشــاخ کارخانه سنگبری اتحاد ، خواسته: مطالبه 
،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت خواهان حسینعلی 
اعتمادی بطرفیت خوانــدگان 1-اعظم گل محمدیان فرزند محمدحســین 2-مجتبی 

توکلی 3-حمید جعفری فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 983575 مورخ 95/2/15 بر عهده بانک صادرات شعبه سرپرستی 
خراسان رضوی به شماره حســاب جاری 0104890703008 به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و 
گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل 
نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به نحو تضامنی 
پرداخت مبلــغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 2/900/000 ریال 
بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت 
مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت 20 روز 
 از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 603792  ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/14 شــماره: 997/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 10:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/04 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر خ شهید بهشــتی خ عمران کوچه دانش3 پالک108 ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: پیمان رسولی اقدام ، نام پدر: حسن ، 2- نام و نام 
خانوادگی: کامران بازوجی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ چهل 
و دو میلیون و پانصد هزار ریال ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 603795  رئیس 

شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
مزایده

7/15 شــماره: 981125 اجرا - تاریخ:1398/06/28 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 981125 له آقای میالد رحیمیان علیه آقای 
امین اســتکی به خواســته مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 
1/000/000 ریال حق االجرای دولتی در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری استیشن 
نیسان پاترول 4 درب مدل 1371 سفید رنگ به شماره انتظامی ایران 53-851 و 12 واقع 
در خمینی شهرـ  خیابان بسیجـ  خیابان پاکمنـ  پارکینگ رحمتی  را از طریق مزایده به 
فروش رساند خودروی فوق کامل رنگ و اتاق ، بدنه و شاسی سالم فاقد زاپاس جک و آچار 
چرخ می باشــد موتور خودرو تعویضی و چرخ ها دارای رینگ و الستیک اسپرت با آج 80 
درصد می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را 250/000/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه 1398/07/13 
 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار 
می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده 
 را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار 

مــی بایســتی ده درصد قیمــت پیشــنهادی را فی المجلــس و مابقــی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیــر اینصورت ده 
درصد اولیه پس از کســر هزینــه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. شــایان 
ذکر اســت اجرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویل مال بــه خریدار نــدارد. تذکر: 
متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهــای مال را طــی فیش چهار 
نسخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ســاعت 
قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده 
 را تکمیل و بــه همراه کپــی کارت ملــی و اصل فیش ســپرده تحویل اجــرا نمایید. 
 م الــف: 604242  دفتراجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/16 شماره: 186/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 05:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/08/04 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  علی گرجی ، نام پدر: اسداله ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: امیر کریمی ، نام پدر: پرویز ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال در دو فقره چک هر کدام به مبلغ 50/000/000 ریال 
به شماره های 019349/41/ 121198 - 90/12/21 عهده بانک ملت و 373849248 
-91/4/21 عهده بانک صادرات ، دالیــل خواهان: تصویر دو فقــره چک و برگه عدم 
موجودی دو بانک، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 604288 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

7/5  چون لیال شایان فرزند موسی با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده و به تایید دفتر 173 اصفهان رســیده مدعی شده اند که اسناد مالکیت 
ششدانگ پالک 15146 فرعی از 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب سند 
56873 مورخ 1374/6/14 دفترخانه 47 اصفهان به نامبرده منتقل گردیده و طبق دفاتر 
الکترونیک به شماره های 139820302027013286 و 139820302027013287 و 
139820302027013289 و 139820302027013288 به نامش ثبت و اسناد چاپی به 
شماره های 597064 و 597065 و 597077 و 597066 صادر و طبق گواهی دفتر امالک 
در رهن و بازداشت نبوده و به علت جابجایی اسناد مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 603874 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان

سمانه سعادت
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آرزوی بوفون محقق شد:
رسیدن به رکورد »مالدینی«

جانلوئیجی بوفــون، دروازه بان اســطوره ای 
باشــگاه یوونتوس شنبه شــب برای اولین بار 
پس از بازگشــتش به 
تورین در ســری آ 
در ترکیب اصلی 
تیمش قرار گرت. 
بوفون با حضور در 
این بازی توانســت 
به رکورد 902 بازی 
پائولو مالدینی در ســری آ برسد. این درحالی 
است که بوفون فصل گذشــته یک سال برای 
پاری ســن ژرمن بازی کرد و قبــل از حضور 
در یوونتوس هم مدتــی پیراهن پارما را به تن 
می کرد؛ اما مالدینی برخالف بوفون، تمام عمر 
ورزشی اش را در باشگاه میالن سپری کرد در 
حالی که بوفون تجربه حضور در ســه باشگاه 
مختلف را درکارنامه ورزشی اش دارد. بوفون در 
ابتدای عمر ورزشی اش 220 بار با پیراهن پارما 
به میدان رفت و 25 بار هــم پیراهن پی.اس.

جی را به تن کرد و در مجموع 657 بازی برای 
یوونتوس برگزار کرده است.

2 بازیکن تاتنهام در لیست 
خرید منچستریونایتد

نشریه »دیلی استار« انگلیس با انتشار گزارشی 
مدعی شد باشگاه منچســتریونایتد قصد دارد 
در پنجره نقل وانتقاالت 
زمســتانی ترکیب 
خود را تقویت کند 
و اولویت قهرمان 
20 دوره لیگ برتر 
انگلیس، به خدمت 
گرفتن لــوکاس مورا 
از تاتنهام اســت، هرچند منچستری ها چشم 
به جذب اریک دایر، هافبک انگیسی اسپرزها 
هم دارند. منچستریونایتد پس از فروش روملو 
لوکاکــو به اینتــر و انتقال قرضی الکســیس 
ســانچس به این تیم ایتالیایی، اکنون در فاز 
هجومی خود کمبود بازیکن احساس می کند، از 
این رو اولگنار سولسشایر در نظر دارد بازیکنانی 
را به ترکیب تیم تحت هدایتش اضافه کند که 
لوکاس مورا و اریک دایر در صدر لیست خرید 
این باشــگاه انگلیسی هســتند. مورا، هافبک 
بزریلی اسپرزها در ماه جوالی بود که قرارداد 

پنج ساله جدیدی را با تاتنهام امضا کرد.

 مودریچ 
در تیم منتخب سال فیفا!

مارکا گزارش داده که ســرخیو راموس و لوکا 
مودریچ در تیم منتخب سال فیفا حضور دارند. 
آنها برای دومین سال 
پیاپی در این لیست 
حضــور می یابند. 
این جایــزه چهار 
ســال اســت که 
داده می شــود و در 
آن، بهترین بازیکنان 
شاغل در فصل گذشته اروپا در قالب یک تیم 
11 نفره معرفی می شــوند. ایــن تیم معموال 
سیستم 1-3-2-4 دارد و به این ترتیب راموس 
یکی از مدافعان میانی خواهد بود و مودریچ در 
مرکز خط میانی قــرار می گیرد. این دو نفر در 
حالی در لیست منتخب قرار گرفته اند که رئال 
فصل بدی را پشت سر گذاشت و در اللیگا سوم 
شد و در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
هم حذف شــد. ویرجیل فان دایک به احتمال 
فراوان دیگر مدافع میانی است و به این ترتیب 
امثال ماتیس دلیخت و آیمریک الپورت از تیم 

منتخب دور مانده اند.

رونالدو:
 آنها احمق هستند و زیادی 

حرف می زنند!
رونالدو در جریان تساوی 2-2 یووه و اتلتیکو 
در لیگ قهرمانــان اروپا به ســمت هواداران 
رقیب حرکتی با دست 
انجــام داده بود که 
از آن بــه عنوان 
توهین برداشــت 
شــد. رونالدو بعد 
از آن بــازی گفت 
که هدفش بازیکنان 
اتلتیکو بوده و نه هواداران ایــن تیم. ولی این  
صحبت نتوانست از شدت انتقادها از او بکاهد. 
به همین خاطر رونالــدو بعد از بازی یوونتوس 
با هالس وورنا با بــه خبرنگاران گفت:» بعضی 
دوســت دارند زیــادی حرف بزنند. مســئله 
این است. آنها احمق هســتند و زیادی حرف 
می زننــد«. یوونتوس این بــازی را با گل های 
رمزی و کریســتانیو رونالدو با پیروزی پشت 

سر گذاشت.

مثلث طالیی ایران در جمع بهترین های آسیا

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 روزی که بازیکنان تیم ملی 
خط مقدم را رد کردند!

سفر بازیکنان تیم ملی به جهبه های جنگ در سال 
60 کلی اتفاق جالب داشت. حمید درخشان یکی 
از این خاطــرات را تعریف کرد. او در برنامه ســالم 
صبح بخیر گفت: »قرار شد ما توری برگزار کنیم و به 
جبهه ها سر بزنیم و به رزمنده ها روحیه بدهیم تا آنها 
احساس کنند ما هم کنارشان هستیم. سوار اتوبوس 
معمولی شــرکت واحد شــدیم و با بچه ها صحبت 
می کردیم که دیدیم راننده دارد همینطوری برای 
خودش می رود، گفتیم آخر چرا نمی رســد؟ 40، 
50 دقیقه، یک ساعت می رفتیم ولی نمی رسیدیم. 
ناگهان دیدیم از روبه رو تویوتا وانت اســتتار شده 
می آید و چراغ می زند. ما ایستادیم یک جناب سروان 
بود که از راننده ما پرسید داری کجا می روی!؟ او هم 
پاســخ داد، می روم خط مقدم جبهه را به بچه های 
تیم ملی نشــان بدهم! گفت دوست عزیز من، شما 
60 کیلومتر از خط مقدم هم رد شده اید! دور بزنید! 
وقتی او دور زد به او می گفتیم تا جایی که می توانی 

گاز بده که ما دوباره به ایران برگردیم«.

 ساخت مسیر سبز برای عابران
 تا جام جهانی 2۰22

 رییس هیئت عامل امور عمومی قطر به خبرگزاری 
ریانووستی روسیه گفت: قطر از ابتکار عمل جهانی 
روز بدون خودرو حمایت می کند و در همین راستا 
تصمیم گرفتیم تا آغاز جــام جهانی 2022 فوتبال 
در کشــورمان بیش از 2600 کیلومتر مسیر سبز 
برای عابران و دوچرخه سواران با کاشت یک میلیون 
اصله درخت بسازیم. قطر در حال اجرای طرح هایی 
برای ایجاد انگیزه میــان مردم جهت پیاده رفتن به 
محل کار، فروشــگاه های خرید و ورزشگاه هاست. 
احمد المحنادی، افزود: ما قصد داریم تا مسیرهای 
ویژه عابران و دوچرخه ســواران را کنار جاده های 
بزرگ، پارک هــا و اماکن عمومی احــداث کنیم 
که ارتباط میــان تمامی 8 ورزشــگاه جام جهانی 
2022، مناطق ویژه هواداران، مراکز تجاری، اماکن 
 گردشــگری و فرودگاه بین المللی حمــد را برقرار

 خواهند کرد.

در حاشیه

لیگ برتر بسکتبال بانوان 
امروزقرعه کشی می شود

 قرعه کشی مسابقات بســکتبال لیگ برتر بانوان 
امروز از ساعت 10 صبح در تاالر بسکتبال مجموعه 
آزادی برگــزار می شــود. نمایندگان باشــگاه ها 
باید بــه زودی50 درصد از ورودیه مســابقات را 
پرداخت کرده باشــند. عدم ارائــه فیش و حضور 
نیافتن در جلســه به منزله انصراف از مســابقات 
است. پاالیش نفت آبادان، گاز تهران، گروه بهمن، 
دانشگاه گلستان، خانه بسکتبال بندرعباس، صدرا، 
نارسینا، هیرو، بارمان مشهد، نامی نو اصفهان، خانه 
بسکتبال کردستان، شکلی، پاز و اکسون تیم هایی 
هستند که برای حضور در لیگ برتر بانوان اعالم 

آمادگی کرده اند.

مثلث طالیی ایران در جمع 
بهترین های آسیا

روز شنبه در ســالن والیبال آزادی، دیدار فینال 
مســابقات قهرمانی آســیا بین تیم های ایران و 
اســترالیا برگزار شد و ملی پوشــان ایران موفق 
شدند با پیروزی 3 بر صفر از سد حریف بگذرند و 
ضمن گرفتن انتقام شکست مرحله قبل، به مقام 

قهرمانی قاره کهن دست پیدا کنند. 
پس از اتمام این بــازی، مطابق روال مرســوم، 
نفراتی که در جمع برترین ها قرار گرفته بودند، از 
سوی گوینده سالن معرفی شدند و جوایز خود را 
دریافت کردند که سه بازیکن ملی پوش والیبال 
ایران در جمع برترین های مســابقات قهرمانی 

بودند.

منهای فوتبال

پهلوانان مــاندگار
 مروری بر ورزشکاران شاخص اصفهانی که میدان جنگ، صحنه رزم شان شد؛ 

  عکس روز

سورپرایز شدن علیرضا بیرانوند، پیش از دربی!

علیرضا بیرانوند، سنگربان سرخ های تهران که روز شنبه تولدش بود، در اردوی تیم خود با 
حضور گابریل کالدرون و محمدحسن انصاری فرد، سورپرایز شد و در جشن تولد برگزار شده 

با اعضای تیمش حسابی سورپرایز شد.

وضعیت نامعلوم دروازه بان پرسپولیسی برای بازی با شهرخودرو
احتمال دارد دروازه بان تیم مسجدسلیمان نتواند تیمش را در بازی با شهرخودرو همراهی کند. سوشا 
مکانی که در دیدار گذشته نفت مسجدسلیمان مقابل سپاهان دچار پارگی از ناحیه لب شد و بعد از بازی 
با حضور در بیمارســتان 12 بخیه خورد، با بانداژ در تمرینات کارش را ادامه می دهد؛ اما احتمال دارد 
نتواند در بازی روز چهارشــنبه تیمش حضور پیدا کند. از آنجایی که جراحت لب مکانی زیاد است و با 
هر برخوردی ممکن است بخیه ها پاره شده و بار دیگر دچار خونریزی شود، احتمال دارد پزشکان اجازه 
بازی کردن مقابل شهر خودرو را در هفته پنجم لیگ برتر به او ندهند. باید منتظر ماند و دید در نهایت 
کادر فنی و پزشکی نفت چه تصمیمی درباره این دروازه بان باتجربه اتخاذ می کنند. گفتنی است؛ دیدار 

نفت مسجدسلیمان شهرخودروی مشهد روز چهارشنبه برگزار می شود.

مدیرعامل باشگاه مس سونگون با اشــاره به پیروزی تیم فوتســال مس مقابل گیتی پسند در هفته 
سیزدهم لیگ برتر و کسب سه امتیاز این مسابقه حساس، گفت: تمام بازی ها برای ما حکم فینال را 
دارد. البته برای این بازی یک مقدار آقای بی غم )سرمربی گیتی پسند( و دوستانش حساسیت درست 
کرده بودند ولی آنقدرها هم حساس نبود. خود من 10 دقیقه بعد از شروع بازی به سالن رسیدم. ما با 
هیچ تیمی از جمله گیتی مشکل نداریم. آنها یک تیم ریشه دار هستند و با آقای جنتی رفاقت داریم. 
هم ما و هم مسئوالن گیتی پسند به خاطر دو بازیکن یا دو مربی کاری نمی کنیم که اختالفی بین دو 

باشگاه ایجاد شود!
حامد نجفی ادامه داد: تیم ما بعد از حضور علیرضا افضل، نتایج خوبی گرفته اســت و خوشــبختانه 
تغییرات مثبت بود. بازیکنان هم با افضل راحت هســتند و با تاکتیک این مربی آشنا شده اند. باوجود 
اینکه بعضی ها از بیرون قصد حاشیه سازی داشتند؛ اما بازیکنان ما باهوش بودند و این مسائل را جمع 

کردند. هدف ما با آقای افضل قهرمانی در لیگ است و امیدوارم این روند ادامه یابد.
مدیرعامل باشگاه مس سونگون در خصوص درخواست تیم سوهان محمد قم برای در اختیار گرفتن 
علیرضا وفایی )بازیکن قمی تیم مس( یادآور شد: بله، مسئوالن این باشگاه با من صحبت کردند و بنده 
هم این درخواست را با سرمربی تیم در میان گذاشتم؛ اما در نهایت با انتقال وفایی مخالفت شد. پاسخ 
دادیم که امکان بازگشت وفایی صفر اســت چون به این بازیکن نیاز داریم. به تیم سوهان هم احترام 

می گذاریم و بابت مخالفت با این درخواست هم از آنها عذرخواهی کردیم.
نجفی که عضو هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال هم هســت، درباره اعتراض اهالی فوتسال به آرا و 

جرائم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، گفت: درآمدهای فوتبال و فوتسال مشابه نیست.

مدیرعامل باشگاه مس سونگون:

»بی غم« بازی گیتی پسند و مس را حساس کرده بود

محمد طرمه فروشان طهرانی – شهردار سین

آگهی مزایده نوبت اول

شهرداری سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 240 مورخ 98/05/08 
شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش یک قطعه پالک مسکونی واقع در 
مجموعه تفکیکی امیرالمومنین با مشخصات ذیل از طریق مزایده اقدام نماید .
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد و مدارک 
شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/07/08 به واحد 
مالی شهرداری سین مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 98/08/09 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .

تلفن تماس : 031-45834517
www.seen-sh.ir : آدرس پرتال شهرداری

م الف:597077
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ســعید عزت اللهی، هافبک ملی پوش کشــورمان در تابستان اخیر 
از روستوف راهی یوپن بلژیک شــد و بعد از آن نیز امید ابراهیمی از 

االهلی قطر راهی این تیم بلژیکی شد. 
بعد از انتقــال این دو بازیکن ملی پوش کشــورمان به این باشــگاه 

بلژیکــی، گمانه زنی ها درباره دســت داشــتن مــارک ویلموتس، 
ســرمربی بلژیکی تیم ملــی کشــورمان در این انتقال هــا مطرح 
شــد.به خصــوص اینکه امیــد ابراهیمــی در اولیــن مصاحبه اش 
گفتــه بــود ویلموتــس و پورعلی گنجــی بــه او مشــاوره دادند 
 که به این شــایعات بیشــتر دامن زد.هنــکل، مدیر باشــگاه یوپن 
در مصاحبه با نشــریه »lanouvellegazette« بلژیک گفت: ما 
امید ابراهیمی و ســعید عزت اللهی را در تابســتان به خاطر کیفیت 

باالی شان جذب کردیم و این دو بازیکن ملی پوش 
ایرانی خوب عمل کردند. مطرح کردن این سوال 

که مــارک ویلموتس، ســرمربی تیم ملی 
ایران در انتقال ایــن دو بازیکن دخالت 

کرده و نقش داشــته درست نیست و 
ما خودمان این دو بازیکن را جذب 

کردیم.

 واکنش مدیر باشگاه یوپن
 به جنجال علیه ویلموتس

اگرچه در پس زمینه هر جنگی چهره خشنی از خونریزی ها، 
تخریب ها و از بین رفتن انسان ها وجود دارد و هیچ جنگی به 

خودی 
زیبایی  نمی تواند  خود 
دربر داشته باشد؛ اما آن گاه که پای دفاع از وطن 
پیش می آید، تصویر دیگری از جنگ خود نمایی می کند، 
تصویری از پایمردی، ایســتادگی و مقاومت مانند آن چه 
در جنگ هشت ساله ایران اسالمی به چشم آمد و همین 
تصاویر بود که برگ زرینی در تاریخ ما به یادگار گذاشت. 
دوران دفاع مقدس پر از رشادت های مردان و زنانی است 

که از هر صنفی پای کار آمدند تا کسی نگاه چپ به این خاک 
نکند. ورزشکاران این مرز و بوم هم از میان همین مردمان 
بودند که میدان مبارزه را در پشت خاکریز و سنگرها دیدند 
و تا بذل جان پیش رفتند، ورزشکاران شاخص میدان های 
ورزشی که برخی از آن ها تا سمت فرماندهی در جنگ نیز 
پیش رفتند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به 
تنی از ورزشکاران شاخص اصفهانی که ماندگاری ایران را 

به مدال و قهرمانی ترجیج دادند.

 شهید حسین قجه ای
سردار حسین قجه ای در سال 1337 درخانواده ای مذهبی در زرین شهر چشم به این جهان گشود. او از 
همان زمان کودکی عالقه زیادی به ورزش کشتی داشت و به عنوان قهرمان اول شهرستان و استان اصفهان 
برای چند سال متوالی معرفی شد و به مسابقات انتخابی تیم ملی راه یافت. با اوج گیری فعالیت های انقالبی، 
حســین هم به صف مبارزین می پیوندد و کار تا جایی پیش می رود که توســط ماموران ساواک دستگیر 
می شود. با پیروزی انقالب او هم چنان در صف نیروهای انقالبی باقی می ماند و با شروع جنگ تحمیلی عازم 
جبهه های حق علیه باطل می شود. حسین در عملیات فتح المبین با سمت فرمانده گردان سلمان فارسی 
در عملیات بیت المقدس شرکت کرد و سرانجام در جاده اهواز - خرمشهر در تاریخ 1362/2/15 در سن 
25 سالگی شربت شهادت را نوشید و بر اثر اصابت گلوله به سرش به دیدار حق شتافت. سردار قجه ای که 
از قدرت بدنی خوبی برخوردار بود، هیچ گاه سعی نکرد زور خود را به رخ دیگران بکشد. یکی از همرزمان او 
وقتی شهید قجه ای فرماندهی سپاه زرین شهر را بر عهده داشت، درباره برخورد او با مجروحان چنین تعریف کرده است: »حسین ابهت خاصی داشت. 
قدرت بدنی در کنار رفتار متین و با وقارش شخصیتی به او بخشیده بود، طوری که اراذل و اوباش منطقه از او هراس داشتند. گاهی عده ای از آنها را جمع 
می کرد و شبانه به مقر سپاه می آورد. کنارشان روی زمین می نشست و شروع می کرد به نصیحت کردن. وقتی از او پرسیدم چرا آنها را در تاریکی شب به 

مقر سپاه می آوری؟ پاسخ داد: اگر در روز روشن و جلوی مردم اینها را به اینجا بیاوریم، خجالت زده می شوند و ضربه می خورند«.

سمیه مصور

شهید محمد قورچانی

محمد قورچانی، متولد محله خمینی شهر اصفهان در سال 1348 
تکواندو را نزد استاد کره ای به نام »جونگ« که دان شش داشت 
فراگرفت. در ســال 1350 پس از بازگشــت از تهران بنیانگذار 
تکواندو در اصفهان شد و باشگاه ورزشی ولیعصر را در ملک شهر 
تاسیس کرد و پس از درگیری در فلسطین و لبنان، وی به همراه 
شهید دکتر چمران و تعدادی از ورزشکاران باشگاه به لبنان رفت و 
به آموزش نیروهای فلسطینی پرداخت. پس از آغاز جنگ تحمیلی 
به همراه جمعی از ورزشــکاران باشــگاه )کمربند مشکی ها( در 
جبهه حاضر شد و به همراه دکتر شهید چمران نقش بسزایی در 
سازماندهی اوضاع داشت. او، فرمانده گردان تیپ 25 کربال بود و 
سرانجام در سال 61 و در عملیات فتح در جبهه شوش به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. از شــاگردان بزرگ او می توان به مرحوم 
حاج زمان خلیلی، استاد عباس خســروی و دو تن از کارگردانان 
سینمای دفاع مقدس )ابوالقاسم طالبی و مجتبی راعی( و بسیاری 
از داوران و مربیان رده باالی فدراسیون تکواندو کشور اشاره کرد.

شهید حسن غازی
سردار شهید حسن غازی در ســال 1338 در خانواده ای مذهبی در اصفهان متولد شد. او در سن 16 
سالگی به عنوان کاپیتان تیم فوتبال جوانان ســپاهان بسیار خوش درخشید و در مسابقات قهرمانی 
کشور هم در منتخب اصفهان به عنوان ورزشکاری متدین، خوش فکر، خوش اخالق، مستعد و باخلوص 
مطرح شد که با شرایط فنی و تکنیکی باالیی که داشت در مسابقات قهرمانی آسیا به تیم ملی جوانان 
کشور دعوت شد. شهید غازی همچنین بازوبند کاپیتانی تیم سپاهان را هم به بازو بست. پس از پایان 
دوره دبیرستان در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته و مشغول به تحصیل شد. با شروع جنگ 
تحمیلی شهید غازی عازم مناطق جنگی شد و ابتدا مسئولیت یکی از آتشبارهای توپخانه را عهده دار 
شد پس از آن به عنوان فرمانده گردان توپخانه منصوب شد. شهید غازی در بسیاری از عملیات ها در 
غرب و جنوب شرکت داشت، فرماندهی کل سپاه مسئولیت ایجاد اولین گروه توپخانه سپاه را به ایشان 
واگذار کرد و بعد از مدتی یگان های مســتقل توپخانه در سپاه با همفکری ایشان به وجود آمدند. این 

فوتبالیست بااخالق سرانجام در عملیات خیبر به شهادت رسید.
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اصفهان به برترین شهر هوشمند ایران تبدیل شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

 پیام شهرداراصفهان
 به دانش آموزان

شهردار اصفهان به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
جدید و بازگشــایی مــدارس پیامــی برای 
دانش آموزان ارسال کرد. درمتن پیام شهردار 
اصفهان آمده اســت: فرزندان این سرزمین، با 
توکل و امید به آموزگار هســتی، درس مهر را 
آغــاز می کنند. درس انســانیت و اخالق، یک 
رنگی، نشــاط و همدلی؛ آموزه هایی که فرای 
همه مرزها و قومیت ها، در همه عصرها و نسل ها 
ماندگار و بی تاریخ است. هرگز کهنه نمی شود، 
بی اعتبار نمی شود و اســاس اعتبار و سعادت 
یک جامعه را شــکل می دهد. مهر، آغاز دانایی 
و دانایی آغازگر بالندگی اســت. به اشــتیاق 
ساخت و آبادانی کشــور و اعتالی میهن عزیز، 
در راه دانستن و توانستن گام برمی داریم و باز 
همراه هم مدرسه ای می سازیم که در آن مهر 
تدریس کنند. قدم هایتان در مسیر امید، استوار 
و لحظه هایتان، از کمال و آگاهی، سرشار باشد.

استقرار 12 پایگاه پشتیبانی از 
موکب های اربعین در اصفهان

رییس ســتاد پشــتیبانی از موکب های اربعین 
دفتر آستان قدس رضوی در اصفهان از فعالیت 
۱۲ پایگاه پشــتیبانی موکب هــای اربعین در 
۱۲ نقطه شــهر اصفهان خبــر داد و گفت: این 
پایگاه ها به مدت ۱۰ روز آماده جذب کمک های 
مردمی هستند. محمدحسین یزدچی با اشاره به 
آغاز فعالیت موکب های اربعین، اظهار داشــت: 
همه ســاله در آیین راهپیمایی اربعین حسینی 
موکب های بسیاری در مرزهای چذابه، شلمچه، 
مهران و همچنین در کشــور عــراق از نجف تا 
کربال برپا می شود. وی افزود: در این راستا ستاد 
پشــتیبانی از این موکب ها در ایــران، اقدام به 
کمک و همکاری با این موکب ها در زمینه تهیه 
کمک های مردمی و ارســال آنها به موکب هایی 
که نیاز دارند، می کند. رییس ســتاد پشتیبانی 
از موکب های اربعین دفتر آستان قدس رضوی 
در اصفهان با بیان اینکه ایــن دفتر پایگاه های 
پشــتیبانی موکب های اربعین در ســطح شهر 
را برپا کرده اســت، گفت: ۱۲ پایگاه پشتیبانی 
موکب هــای اربعین با هدف جمــع آوری اقالم 
مصرفی از جمله برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، 
حبوبات و ... و همچنین اقالم غیر نقدی شــامل 
تجهیزات آشپزخانه ای و تجهیزات اسکان و دارو 
و کمک هــای مالی فقط از طریــق کارتخوان و 
شماره بانکی در ۱۲ نقطه شهر اصفهان فعالیت 
می کنند. وی تصریح کــرد: فعالیت پایگاه های 
پشــتیبانی از موکب های اربعین زیر نظر دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان 
به مدت ۱۰ روز از بیســت و نهم شــهریور ماه 
تا هشتم مهر ماه در شــهر اصفهان ادامه دارد. 
یزدچی ادامــه داد: ســاعات کاری پایگاه های 
پشتیبانی از ۱۰ صبح تا ۲۳ و در شیفت های سه 
ساعتی آماده جذب و ارسال کمک های مردمی 

به موکب های حسینی است.

 رعایت تمام نکات ایمنی
 در خطوط متروی اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: همواره تالش شده نکات 
ایمنی در خطوط متروی اصفهان برای تامین رفاه و 
ایمنی شهروندان رعایت شود. محسن گالبی اظهار 
کرد: درخصوص ایمنــی خط دو متروی اصفهان 
همواره جلسات متعددی در مقاطع مختلف برگزار 
می شود و کارشناسان سازمان آتش نشانی در این 
جلسات حضور یافته و ضمن بازدید موارد ایمنی را 
متذکر می شوند. وی با بیان اینکه براساس مقررات 
ملی و استاندارد انجمن ملی آتش نشانی آمریکا 
)NFPA( رعایت برخی نکات ایمنی در مترو الزامی 
است، تاکید کرد: درخصوص احداث ایستگاه ها و 
نحوه قرار گرفتن مسیرهای ورودی و خروجی به 
آن، همچنین قسمت هایی که تابلوهای برق قرار 
گرفته، رعایت نکات ایمنی مورد توجه قرار گرفته 
و نگرانی از این بابت نداریم. مدیرعامل ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در تابلوهای برق چنانچه حادثه یا حریق 
اتفاق افتد، شاید نتوان از نیروی انسانی به لحاظ 
باال بودن ولتاژ برق استفاده کرد؛ اما سیستم های 
اطفای حریق با عامل گازی از جمله FM200 و 
CO2 به کار گرفته شده که می تواند به صورت 

رباتیک حریق را اطفا کنند. 

فرماندار اصفهان:
تایید حکم عضو علی البدل شورا 

در انتظار دستگاه قضایی است
فرمانــدار اســتان اصفهــان گفــت: در بــاره 
تصمیم گیری برای جایگزینــی عضو علی البدل 
شورای شهر نیاز به دستور نهایی دستگاه قضایی 
هستیم. حســین سیستانی با اشــاره به تصمیم 
نهایی درباره جایگزینی عضو علی البدل شورای 
شهر اصفهان، اظهار داشت: هنوز از ناحیه دستگاه 
قضایی در خصوص لغو عضویت مهدی مقدری به 
ما ابالغیه ای نرسیده اســت؛ نامه ای اگر دریافت 
کنیــم آن را اطالع می دهیــم. وی تصریح کرد: 
احتمال آمدن آقای امینی بــه عنوان جایگزین 
می تواند وجود داشته باشــد؛ اما در حال حاضر 
اتفاقات رخ داده در حوزه قضاییه به فرمانداری به 
صورت رسمی و مکتوب منعکس نشده و زمانی 

هم که ابالغ شود فرآیندی را باید طی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان مطرح کرد:

معرفت و آگاهی کلید موفقیت 
در حوزه علم و هنر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
صبح دیــروزدر مراســم آغاز ســال تحصیلی 
هنرســتان های هنرهای زیبای اصفهان که در 
مجموعه سیتی سنتر برگزار شــد، با بیان اینکه 
همه انســان ها به دنبال موفقیت بوده اما تعریف 
هرشــخصی از موفقیت متفاوت اســت، گفت: 
برخی دنیا را هدف اصلی خود قرار داده و برخی 
نیز آن را وسیله و ابزاری برای کسب موفقیت های 
باالتر دانســته و در واقع هدف واالتری را دنبال 
می کنند. حجت االســالم »محمدعلی انصاری« 
کلید رســیدن به موفقیت را معرفت و شناخت 
دانســت و تصریح کرد: وجه تمایز بشــر قدرت 
شناخت او بوده و انسان های موفق اصحاب معرفت 
هستند بنابراین برای موفقیت در حوزه علم و هنر 
معرفت و آگاهی نکته بســیار مهمی است. وی 
هدف گذاری را نکته مهم بعدی برای رســیدن 
به موفقیت معرفی کرد و افزود: تالش و تحقیق 
صحیح و دقیق و نیز شــناخت موانع رسیدن به 
موفقیت گام های بعدی بوده که الزم اســت در 
مســیر نیل به هدف به آنها توجه کنیم. حجت 
االسالم انصاری با گرامیداشــت سال تحصیلی 
جدید و با اشــاره به اینکه بزرگان بسیار زیادی 
در کشور برای الگوگیری داریم، از دکتر حسابی، 
استاد فرشچیان و شهید صیاد شیرازی به عنوان 
سه الگوی معاصر یاد کرد و اظهار داشت: با نگاه و 
الگوگیری از بزرگان علم، هنر و فرهنگ می توان 
گام های موفقیت را بهتر برداشت و این مسیر را 

مطمئن تر طی کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان:
در پاییز گردشگران خارجی 

بیشتری به اصفهان می آیند
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان اظهارداشت: نیمه دوم هر 
سال از حیث گردشگری ســرآغازی برای این 
استان محسوب می شود، در نیمه نخست سال 
شمار بیشتری از گردشگران هموطن به اصفهان 
سفر می کنند و در فصل پاییز به ویژه تا نیمه اول 
آذر با حضور بیشتر گردشگران خارجی مواجه 
می شــویم. فریدون الهیاری با اشــاره به اینکه 
گردشــگران خارجی بعد فرهنگــی و تاریخی 
اصفهان را برای سفر به این شهر برمی گزینند، 
اضافه کرد: ساماندهی و برنامه ریزی ها برای این 
امر انجام شده تا شــاهد افزایش شمار این افراد 
باشیم. الهیاری تاکید کرد: گردشگری یاد شده 
با گردشــگری مذهبی و زیارتی متفاوت است و 
به جنبه های بین المللی و مراوادت برون مرزی 
بیشتر ارتباط دارد. وی تصریح کرد: گردشگری 
از محورهای اصلی توســعه در استان اصفهان 
به شــمار می رود و با حمایت های الزم می توان 
شــاهد درآمدزایی و اشــتغال با گسترش این 
صنعت بود. مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اصفهان همچنین از برنامه 
ریزی بــرای میزبانی از گردشــگران چینی در 
»هفته چین« در بهمن ماه امســال خبر داد و 
افزود: تسهیالت ویژه ای برای این کشور در نظر 
گرفته شد تا مردم آن بتوانند با سهولت بیشتری 
از جاذبه های تاریخی و گردشــگری کشورمان 
و به خصــوص اصفهان بازدید کننــد. الهیاری 
ادامه داد: ارائــه خدمات با تخفیف، ســهولت 
در رزرو و پرداخــت هزینه کمتر بــرای هتل و 
ارائه اطالعات دربــاره اصفهان به زبان چینی از 
 جمله فعالیت هایی است که برای جذب بیشتر،

 انجام داده ایم.

همزمان با سی و یک شهریورماه و 
آغاز هفته دفــاع مقدس آیین رژه 
نیروهای مســلح در اصفهان با حضور نماینده ولی 
فقیه در اصفهان، اســتاندار اصفهان و فرماندهان 
نظامی استان در کنار قبور منور و ملکوتی شهدای 
دفاع مقدس در گلستان شــهدای اصفهان برگزار 
شــد. در این مراســم یگان های مختلف نیروهای 
مسلح همراه با ادوات و تجهیزات از مقابل جایگاه 

عبور کردند.
۸ سال با اســتکبار جهانی جنگیدیم و 

پیروز شدیم
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در این آیین گفت: ما با دفــاع مقدس به جهانیان 
نشان دادیم که می توان با خودباوری و اتحاد با تمام 
قدرت ها و ابرقدرت ها مبارزه کرد. آیت ا... ســید 
یوسف طباطبایی افزود: ۸ سال با استکبارجهانی 
جنگیدیم و پیروز شدیم چرا که در جنگ انسانیت 
و پایبندی به اســالم را مراعــات کردیم و به همه 
جهانیان نشان دادیم. وی، حفظ تقدس ها و رعایت 
جانب انصاف را از ارزش هــای دفاع مقدس عنوان 
کرد و افــزود: در دوران دفاع مقدس بســیاری از 
بمباران ما در شب انجام می شد که به مردم عادی 
آسیب نرسد. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه دفاع 
ما از همه جهات باعث ســربلندی و موفقیت نظام 
اسالمی بود، افزود: در این جنگ که به ما تحمیل 
شــد، خداوند خیــر و برکت زیــادی را برای مان 

جاری کرد.
پاسخ ایران به دشمنان پشیمان کننده 

خواهد بود
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( نیز در این مراسم 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: هفته 
دفاع مقدس امسال در آســتانه راهپیمایی بزرگ 
عظیم و حماســه اربعین قرار دارد که امیدواریم 
زمینه ساز و ظرفیت ساز تمدن نوین اسالمی باشد. 
سردار فدا تصریح کرد: وحدت، همدلی، هماهنگی 
و همکاری نیروهای مسلح اصفهان زبانزد و نمونه 
اســت، آمادگی رزم و توان بازدارندگی و آمادگی 
دفاعی نیروی مســلح استان به شــکلی است که 
 آماده انجام هــر گونــه ماموریت و مســئولیتی

 هستند. 
وی افزود: به تأسی از فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس 
و آیات قران کریم این نکته را یادآور می شویم که 
نصرت و امداد الهی در قطع وابستگی و اتکا نداشتن 

به بیگانگان است. سردار فدا بیان کرد: شکست های 
پی در پی و سریالی آمریکای جنایتکار و مزدوران 
آنها در منطقه و عقب نشــینی آشــکار را مدیون 
نصرت و امــداد خداوند می دانیم. فرمانده ســپاه 
اســتان با بیان تجدید بیعت نیروهای مســلح با 
آرمان های امام بزرگوار، شهدای هشت سال دفاع 
مقدس و مقــام معظم رهبری اذعــان کرد: کلیه 
نیروهای مسلح و مردم و بسیجیان استان اصفهان 
آمادگی خود را برای دفاع همه جانبه از جمهوری 
اســالمی اعالم می کنند. فدا در پایان یادآور شد: 
پاسخ جمهوری اسالمی ایران به دشمنان پشیمان 

کننده خواهد بود.
با صبر و همدلی، مشت محکمی به دهان 

استکبار می زنیم
اســتاندار اصفهان نیز یکی دیگر از سخنرانان این 
مراسم بود که اظهار داشت: شکل گیری و قدرت 
نظام جمهوری اسالمی به برکت خون شهداست. 
انقالب ها و شــورش های متعددی در دنیا شــکل 
گرفته کــه عوامل متعــددی دارد. عباس رضایی 

تصریح کرد: در بهمن ۵۷ انقالبی صورت گرفت؛ اما 
جنس و نوع انقالب اسالمی تفاوت فاحش و کلی با 
انقالب های دیگر در سایر نقاط دنیا داشته و ریشه 
در قیام امام حسین )ع( دارد و تداوم آن پاسداری 

از دین محمدی است. 
اســتاندار اصفهــان بیان کــرد: وجــود رهبری 
فرزانه، همبســتگی را در میان مــردم ایجاد کرد 
و وحدت اســالمی شــکل گرفت، انقالب اسالمی 
تاثیرگذارترین انقالب در دنیا بود و قطع وابستگی 
ایران را به همه دنیا ثابت کرد، ایران را مستقل ترین 
کشور در دنیا نامید و احیای ارزش های الهی را به 
دنبال داشت. وی ادامه داد: نظیر انقالب ما در دنیا 
وجود ندارد، با انقالب اسالمی، ایمان به اسالم که 
رهبری دینی در آن به چشم می خورد پررنگ شد 
و پایه های نظام سلطه در دنیا به لرزه افتاد و این از 

ویژگی های انقالب اسالمی بود.
رضایی خاطرنشان کرد: دشمن قائله های مختلفی 
را در کشور راه اندازی کرد تا قیام علیه انقالب را راه 
انداخته و نظام جمهوری اسالمی ایران را براندازی 

کنند و این آرزو را صدامیان  به گور خواهند برد.وی 
افزود: عشــق به رهبری در میان مردم و نیروهای 
نظامی شکل گرفت و همه دست به دست هم دادند 
و دفاعی به نام دفاع مقــدس رقم خورد. امروز نیز 
آرمان های انقالب و مقام معظم رهبری ادامه دارد 
و نهادهای نظامی با تأسی از فرمان های مقام معظم 

رهبری در مقابله با دشمن هستند.
استاندار اصفهان اظهار داشت: پیروزی های جبهه 
مقاومت اسالمی در کشــورهای منطقه به برکت 
انقالب اسالمی است و دشــمن از این پیروزی ها 
هراس دارد. امــروز کلیت نظام اســتکباری زیر 
سوال رفته و تا زمانی که هماهنگی میان نیروهای 
 نظامی وجود دارد دشــمن هیچ غلطی نمی تواند

 بکند.
وی ادامه داد: باید همدلی خــود را حفظ کرده و 
با صبر و همدلی مشــتی محکم به دهان استکبار 
بزنیم. باید نشــان دهیم مردم ایران از این بادهای 
موسمی هراســی ندارند و همچنان ایستاده ایم و 

ایستادگی نیز خواهیم کرد.

پیروزی های جبهه مقاومت اسالمی به برکت انقالب اسالمی است
  در مراسم رژه نیروهای مسلح در اصفهان مطرح شد:

فرمانده ناحیه امام صادق )ع( گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس،۱۳۸۰ 
برنامه در ۴۶۰ پایگاه مقاومت بسیج اصفهان انجام می  شود. سرهنگ دوم 
پاســدار محمد نصر اصفهانی اظهار کرد: ۳۱ شهریور ماه سالروز شروع 
جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران، به 
عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نام گذاری شده است که از ۳۱ شهریور ماه 

تا ۶ مهرماه ادامه دارد. 
وی، دفاع مقدس را قطعه مهمــی از تاریخ درخشــان انقالب نامید و 
افزود: بزرگداشت مقام شــهدا و تکریم آنها از وظایف تمام ملت است و 

به همین دلیل بســیج امام صادق )ع( هفته دفاع مقدس را با محوریت 
»ما پیروزیم« در ۲۰ ایســتگاه فرهنگی فعالیت های خود را در مناطق 
ومیادین پر تجمع و تردد، مانند پل بزرگمهر، میدان احمد آباد، میدان 
قدس، خوراســگان، پل خواجو، شــهدا ودیگر مناطق انجام می دهد. 
فرمانده ناحیه امام صادق )ع( بیان کرد: امسال یکی از مهم ترین برنامه ها 
در هفته دفاع مقدس، برپایی ایســتگاه های فرهنگی در نقاط مختلف 
 شهر، با موضوع دفاع مقدس، عاشــورا و روحیه استکبار ستیزی مردم 
خواهد بود. وی ادامه داد: برگزاری ایســتگاه های فرهنگی مانند آذین 

بندی شهرها و مساجد، پایگاه های بسیج و محله ها، برپایی ایستگاه های 
فرهنگی هنری، تشــکیل شــورای امر به معروف در مساجد، برگزاری 
نشســت های روشــنگری سیاســی، فرهنگی و اجتماعــی، برگزاری 
یادواره های شهدا، دیدار سراسری از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری، 
غبار روبی عطر افشانی ، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در گذرهای 
چهار باغ و حصه و دارک، حضور مســئولین و میز خدمت در پایگاه ها، 
تجلیل از بسیجیان پیشکسوت با شعار ما پیروزیم در ۱۲ نقطه از شهر 

اصفهان برگزار می شود.

رییس شورای شــهر اصفهان در نود و چهارمین 
جلسه علنی شورای شــهر اصفهان که با حضور 
۱۱ نفر از اعضای شورای شهر برگزار شد، ضمن 
گرامیداشــت ایثارگران و شــهدای ۸ سال دفاع 
مقدس اظهار کرد: امید دارم بتوانیم قدردان این 

همه ایثار باشیم و شــرایطی فراهم 
کنیم که مردم در ســایه این ایثار و از 
خودگذشتگی شــرایط خوبی برای 

زیست داشته باشند.
علیرضــا نصراصفهانی افــزود: یکی 
از ماموریت هــای ما این اســت که 
شرایطی فراهم کنیم که مردم همواره 
به یاد مسببان این شرایط باشند و با 
خاطراتی خوش دوران ۸ ســال دفاع 

مقدس را مرور کنند؛ یکــی از راه های تجلیل از 
شــهدا این اســت که با کار و تالش  شبانه روزی 
در رفع مشــکالت مردم بکوشــیم. وی در ادامه 
با اشاره به اینکه شــهید باکری پیش از شهادت 
در مورد پایان جنگ پیش بینــی معروفی دارد، 
گفت: بعد از جنگ رزمندگان به ۳ گروه تقســیم 
می شــوند، گروهی از کار خود پشــیمان شده، 
گروهی بدون پشیمان شــدن از کار خود فاصله 
گرفته و مشغول فعالیت های اقتصادی می شوند 
و گروه سوم هم ثابت قدم مانده و تا مرز دق کردن 
پیش می روند. نصراصفهانی با بیان اینکه با آغاز 
سال تحصیلی حیات دیگری را در شهر می بینیم 
و شاهد سرزندگی شهرها با حضور دانش آموزان و 

دانشجویان خواهیم بود، خاطرنشان کرد: امروز 
مســئله آموزش و پرورش یکی از مسائل مهمی 
است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد و غفلت 
ما از آمــوزش و پرورش خســارت های زیادی را 
به دنبال خواهد داشــت. رییس شورای اسالمی 

شهر اصفهان با اشاره به جمله ای از جبران خلیل 
جبران مبنی بر اینکه برای تاختن به هر تمدنی 
به ۳ رکن تعلیم، خانــواده و الگوهایی که در آن 
جامعه وجود دارند می تازنــد، گفت: این ۳ رکن 
امروز به نوعی مورد تاخت و تاز قرار گرفته و ما باید 
به حد وسع خود تالش کنیم در حد توان از این ۳ 
محور محافظت کنیم. وی با اشاره به حضور حدود 
۳۲۰ هزار دانش آموز در مدارس در تمام مقاطع 
تحصیلی در آغاز مهر ماه، بیان کرد: چند روز قبل 
تحت عنوان زنگ مهر و آغاز فعالیت ســتاد مهر 
شاهد این بودیم که تمام نهادهای ذی ربط تالش 
کرده  بودند که شرایط خوبی را برای دانش آموزان 

و دانشجویان رقم بزنند.

رییس شورای شهر اصفهان:

شرایط زیست خوب مردم را فراهم کنیم
عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان در نود 
و چهارمین جلســه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، اظهار کرد: مفهومی که طی ســال های 
اخیر در حوزه مدیریت شــهری در دنیا وارد شده 
و در کشور ما نیز بســیار مورد استفاده قرار گرفته 

و از آن صحبت می شود، شهر هوشمند است. اصغر 
برشان، شهر هوشمند را اســتفاده و باز استفاده از 
داده و اطالعات برای ارائه سرویس های شهری به 
شــهروندان و مخاطبان براساس چرخه اطالعات 
دانســت و افزود: اصفهان به لحاظ جنبه تاریخی 
و گردشــگری، از دیرباز قدم های قابل توجهی را 
در حوزه شــهر الکترونیک و زیرساخت های شهر 
هوشمند برداشته است و می تواند یکی از شهرهای 
پیشرو در حوزه شهر هوشــمند در ایران و منطقه 
خاورمیانه باشد. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: اگرچه قانون مدیریت واحد شــهری 
در کشور ما وجود ندارد؛ اما شــهرداری به لحاظ 
مسئولیت های مختلفی که در حوزه شهر برعهده 

دارد، می تواند در تحقق شــهر هوشمند اصفهان 
تاثیر مطلوبی داشته باشد بر این اساس نقشه راهی 
برای تحقق شــهر هوشــمند اصفهان تهیه شده 
است. برشان با اشــاره به اینکه بر اساس مطالعات 
اصفهان یکی از پنج شهر برتر کشور در حوزه شهر 
هوشــمند به لحاظ زیرســاخت های 
ایجاد شده و پروژه های در دست انجام 
است، خاطرنشان کرد: تالش می کنیم 
به برترین شهر کشور در این زمینه طی 
پنج سال آینده بدل شویم. وی با تاکید 
بر اینکه مجموعه های مدیریت کالن 
شهری و استانی در کشور باید کمبود 
مدیریت واحد شهری را در این حوزه 
جبران کنند، اضافه کرد: وزارت کشور 
با هماهنگی دســتگاه های مختلف، استانداری با 
تدوین اهداف استانی و تخصیص بودجه الزم برای 
هوشمند کردن شهرهای کوچک تر، شهرداری ها 
با تشکیل ستاد بین بخشی به مدیریت شهردار و 
شوراهای شهر نیز با نظارت بر برنامه ها و تصویب 
قوانین متناســب و کامال به روز می توانند شــهر 
هوشمند را تحقق بخشند. وی با بیان اینکه اصفهان 
هوشمند، شهری زیست پذیرتر و تاب آور خواهد 
بود که مسئوالنی پاســخگو دارد، ادامه داد: هدف 
 از شهر هوشمند اصفهان ارائه خدمات با استفاده
  از انواع سیستم های هوشمند و ســایر ابزارهای
  نرم افزاری و ســخت افزاری به همــه مخاطبان

 است.

عضو شورای اسالمی شهر:

اصفهان به برترین شهر هوشمند ایران تبدیل شود

فرمانده ناحیه امام صادق)ع( خبر داد:
برگزاری ایستگاه های فرهنگی دفاع مقدس در نقاط مختلف شهر

اخبار
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یادداشت

شیر و لبنیات حرف اول را می زند: کودکان باید روزانه 
دست کم دو لیوان شیر بخورند. اگر فرزند شما از خوردن شیر 
امتناع می کند، می توانیــد از جایگزین هایــی مانند فرنی و 

شیربرنج استفاده کنید.

دانش آموزان حتما صبحانه بخورند: صبحانه درحدود ۲۵ 
درصد از انرژی روزانه بدن را تامین می کند بنابراین بچه ها را 
بدون صبحانه به مدرسه نفرستید. این کار کمی سخت است که 
با برنامه ریزی می توان سختی آن را کمتر کرد. به عنوان مثال 
از شب قبل صبحانه های متنوع و خوشمزه تهیه کنید. عدسی 
گرم خوراک لوبیا، املت، کره و عسل، پنیر و مغز گردو، سرشیرو 
مربا و... صبحانه های دوست داشتنی هستند که در کنار یک 
استکان چای، خاطره های کودکانه ای برای فرزندتان به وجود 

می آورند و تا آخر عمر در ذهن فرزند شما باقی می مانند.
پس کمی دقت کنید و کمی ســلیقه به خرج دهید. اگر صبح 
دیر از خواب بیدار می شــوید و فرصت آماده کردن صبحانه را 
ندارید از شب قبل بخشــی از کارتان را انجام دهید. همه این 
موارد بستگی به مدیریت و زمان بندی خانواده و به ویژه پدر 
و مادرها دارد. باید به یاد داشــته باشیم که کودک مان از ابتدا 

برنامه ریزی را از خانواده یاد می گیرد.
سخنی با والدین:روی ســخنم با والدینی است که تا به 
امروز برنامه ریزی نداشته اند و فرزندی دارند که قرار است از 
اول مهر به محیط آموزشی پا بگذارد. به این نکته توجه داشته 
باشید که نگاه نکردن همه برنامه های تلویزیون آن هم با صدای 
بلند هیچ مشکلی برای شــما ایجاد نمی کند؛ اما این که شما 
ساعت ها پای تلویزیون بنشینید و فرزندتان را از این کار منع 

کنید، نتیجه مطلوبی به همراه ندارد.
 ســعی کنیــد تلویزیــون را درمحلــی دور از اتــاق مطالعه
 دانش آموزدر منزل قرار دهید و هنگام مشاهده، صدایش را کم 
کنید تا مزاحم مطالعه او نشود. اگر چه دورهم نشستن و صله 
رحم برای رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان خانواده الزم است؛ 
اما در زمان درس ومدرسه، از قبل مهمانی ها را با دانش آموزان 
هماهنگ کنید و با گذشــت ماه های اول و نزدیک شــدن به 
 زمان امتحانات از تعداد مهمانی رفتن و مهمانی دادن بکاهید.
دانش آموزان فامیل را با هم آشــنا کنید تا در یادگیری به هم 
کمک کنند.چگونه شــما پدر ومادر عزیز، انتظار دارید برای 
ساعت ها در شــبکه های اجتماعی بگردید و وقت صرف کنید 
اما دختر و پسرتان به درس خواندن مشغول باشند؟ زمان خود 
را مدیریت کنید تا ســاعاتی که آنها درس می خوانند شما نیز 
مطالعه کنید.در خانواده ای که همــه اعضای آن صبح زود از 
خواب بیدار می شوند، برخاستن از رختخواب برای همه آسان تر 
می شود.اگر قرار است یک وعده غذایی را کنار هم میل کنید و 
نمی توانید ناهارو شام را دور هم باشید، پیشنهاد می کنم روی 

وعده صبحانه برنامه ریزی کنید.

عکس روز

دوخط کتاب

 خــود را با بازیچــه های 
بی ارزش تلف می کنید، 
از خــود دلگیر نشــوید. 
همین لذت های کوچک 

ما را بر می انگیزند ...

»مکتوب« پائولو کوئلیو

وقتت را با بازیچه های 
بی ارزش تلف نکن

نباید از یــاد ببریم که 
زندگــی از لذت هــای 
کوچک ســاخته شده. 
اگــر گاهــی وقــت 

باستان شناسان، شمشیر ۳۲۰۰ ساله بســیار باورنکردنی را از صخره ای در 
نزدیکی محل مگالیت در مایورکا بیرون کشیدند. مایورکا، جزیره ای واقع در 
دریای مدیترانه ا ست که ۳۰۰ روز در سال آفتابی است؛ این جزیره در شرق 
اسپانیا قرار گرفته و مقصد بسیاری از گردشگران اروپایی به شمار می رود. 
این کشف خیره کننده زمینه و جست وجو در فرهنگ اسرارآمیز تایلوتی را 
فراهم می کند. باستان شناسانی که در جزیره Majorca )مایورکا( در اسپانیا 
کار می کنند، بهگفته کارشناسان، باوجود اینکه این شمشیر بسیار قدیمی 

است؛ اما ظاهر سالم خود را حفظ کرده است.

کشف یک شمشیر 3200 ساله در اسپانیا

تجربه کردن، بخش بزرگی از صرف یک غذای بی نظیر اســت. این فضای 
عجیب، نوشیدن و صرف شــام را به گونه ای برای تان رقم می زند که هرگز 
آن را فراموش نخواهید کرد. اگر به دنبال امتحــان کردن یکی از بهترین 
تجربه های صرف غذا هســتید، باید یک میز در رستوران دریا در تفرجگاه 
ساحلی آنانتارا کیهاوا در مالدیو رزرو کنید. همان طور که از اسم رستوران 
مشخص است، اطراف این رســتوران را دریا احاطه کرده است؛ اما با بودن 
در این رستوران با یک تیر دو نشان می زنید، زیرا در حین سفارش غذاهای 

کالسیک از منو، شما کامال در زیر آب هستید.

رستوران چند وجهی زیر آب

عجیب ترین و متفاوت ترین مشاغلی که در دنیا وجود دارد
نامگذار الک ناخن:شاید تا به حال به این فکر کرده باشید که این اسم های منحصربه فرد و عجیب الک ها از کجا می آید. برخی 
شرکت ها از برندهای معروف تر پیروی می کنند؛ اما برخی دیگر متخصصان خالقی در بخش تبلیغات یا بازاریابی استخدام می کنند 
تا این کار را انجام دهند. به لطف ســایت هایی که امکان نظــر دادن درباره مکان ها یا محصوالت را فراهــم می کنند، اینترنت منبع 
اطالعات ارزشمندی برای مشتریانی شده که به دنبال رســتوران، هتل یا محصول خاصی می گردند؛ اما به خاطر گمنامی در دنیای 
آنالین، می توان نظرات جعلی ارســال کرد که در آن یک فرد واقعی حســاب دیگری باز می کند و نظرات مثبت و منفی می دهد که 
واقعیت ندارد و با این کار تاثیر جدی روی کسب وکار موردنظر می گذارد. کسانی هستند که به صورت آزاد این خدمات را ارائه می دهند 
 و همچنیــن صاحبــان مشــاغل هــم حاضرنــد بــه چنیــن افــرادی پــول بدهنــد تــا نظــرات قالبــی برایشــان ارســال

 کنند.
هکر اخالقی حرفه ای: وقتی کلمه هکر را می شنوید، احتماال یاد یک نوجوان باهوش پشت کامپیوتر می افتید که در یک اتاق 
تاریک کار می کند؛ اما هکرهای حرفه ای هم وجود دارند که برای اطمینان از نرم افزار شرکت، آن را هک می کنند. هکرهای اخالقی 
یا »هکرهای کاله سفید« هم وجود دارند، این افراد پول می گیرند تا به یک شــبکه نفوذ کنند و سپس درباره اینکه چطور مطمئن 

شوند یک هکر واقعی در آینده نمی تواند به آن دسترسی پیدا کند، مشاوره دهند.
دامپزشک طب سوزنی: طب سوزنی بخشی از طب سنتی چین است که در آن از سوزن برای تحریک بخش های مختلف بدن 
استفاده می کنند. محل سوزن زدن بستگی به هدف طب سوزنی دارد، مثال می توان از آن برای درمان درد مزمن، مشکالت باروری، 
آلرژی و سایر عالئم استفاده کرد. از طب سوزنی برای درمان بیماری های حیوانات هم استفاده می شود. درمان حیوانات با طب سوزنی 
بیشتر در سگ ها، گربه ها، گاوها و اسب ها اســتفاده می شــود؛ اما در حیوانات کوچک تری مثل پرندگان، خرگوش ها و موش ها هم 

استفاده می شود.

وبگردی

یک تیم تحقیقاتی زمین شناسی روز جمعه اعالم کرد که ردپای ۱۰۰ میلیون 
ساله گروه هایی از دایناسورها را در اســتان شانشی شمال غربی چین کشف 
کرده اند. محققان در مجموع ۹ ردپا از دایناسورها را کشف کرده اند که قدمت 
آنها بیش از صد میلیون سال است؛ ۵ مورد از این ردپاهای کشف شده به خوبی 
حفظ شده اند. به گفته استاد دانشگاه زمین شناسی پکن، مطالعه روی چینه 
شناسی و مورفولوژی این سایت  مشخص کرد که این ردپاهای ۱۰۰ میلیون 

سال به دوره کرتاسه برمی گردد.

کشف فسیل ۱00 میلیون ساله گروهی از دایناسورها

 روایتی متفاوت از دوران دفاع مقدس
 در ویژه برنامه »پالک«

ویژه برنامه »پالک« روایتی متفاوت از وحدت ارتش و سپاه در 
دوران دفاع مقدس هر شب از شبکه دو سیما روی آنتن خواهد 
رفت. برنامه »پالک« در ۳۰ دقیقه به سفارش معاونت سیاسی 
شبکه دو در فضای باغ موزه دفاع مقدس با محوریت روایتگری 
و با موضوعیت وحدت ارتش و سپاه در هشت سال دفاع مقدس 
به دنبال تبیین تعبیر معروف شــهید صیاد از یک لشکر الهی 
خطاب کردن همه زرمندگان اسالم است. ویژه برنامه »پالک« 
با تمرکز بر وحدت بین ارتش و ســپاه تولید شده و محور اصلی 
آن گفت وگو با شــخصیت ها و فرماندهان پیشکســوت جنگ 
تحمیلی در ارتش جمهوری اســالمی و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی است. این برنامه در دو بخش ارائه می شود که بخش اول 
آن به معرفی عملیات های هشت سال دفاع مقدس می پردازد 
و در ادامه به گفت وگو با »فرماندهان« ارتش و سپاه و روایت و 
بیان خاطرات مشترک از عملیات ها و روزهای جنگ تحمیلی 
می پردازد. »پالک« کاری از گروه سیاسی شبکه دو است که در 
فضای باغ موزه دفاع مقدس ضبط شــده است. این ویژه برنامه 
به تهیه کنندگی محمدرضا صباحی-رضــا کیان و کارگردانی 

امیرحسین دربهانی تا ۵ مهر ماه هر شب روی آنتن می رود.

نامه امام صادق )ع( به شیعیان
پنجمین چاپ کتاب »نامه امام صادق )ع( به شیعیان« نوشته 
حجت االسالم محمدباقر انصاری توسط انتشارات دلیل ما منتشر 
شد. انتشارات دلیل ما، پنجمین چاپ کتاب »نامه امام صادق 
)ع( به شیعیان: دســتورالعمل اعتقادی اخالقی شیعه« نوشته 
حجت االسالم والمسلمین محمدباقر انصاری را با شمارگان هزار 
نســخه، ۶۴ صفحه و بهای هفت هزار تومان منتشر کرد. چاپ 
پیشین )چهارم( این کتاب در سال ۱۳۹۶ با شمارگان سه هزار 
نسخه و بهای سه هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته 
بود. کتاب از دو بخش تشکیل شده اســت؛ نویسنده در بخش 
نخست این کتاب پیرامون نامه امام صادق )ع(، منابع و اسناد این 
نامه توضیحاتی داده و در بخش دوم این کتاب نیز متن و شرح 

نامه امام صادق علیه السالم آورده شده است.
در ضرورت انتشــار این کتاب باید گفت که دستورات و تعالیم 
الهی برای ســبک زندگی اجتماعی دینی توســط پیشوایان 
معصوم )علیهم الســالم( بارها گوشزد شــده و جوانب مختلف 
آن تبیین شده است. این دســتورات به هیچ عنوان زمانمند و 
مکانمند نیستند و در هر دوره ای با یک تفسیر عصری می توان 
به آنها بازگشت به شــرط آنکه رویکرد ما یک بازگشت مسئله 

محور باشد.

اربعین، جامعه را به سمت امت و تمدن 
اسالمی حرکت می دهد

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: اربعین، جامعه را به سمت امت و 
تمدن اسالمی حرکت می دهد که منجر به ظهور می شود؛ اما برخی 
با ترویج فرهنگ غربی مقابل حرکت اربعین و فرهنگ زیارت قرار 
دارند.آیت ا... میرباقری در دومین گردهمایی فعاالن مردمی جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی و چهارمین همایش هیئت های فعال در 
عرصه اربعین، از ائمه اطهار )ع( به عنــوان ارکان جامعه مومن نام 
برد و اظهار کرد: الزمه تشــکیل جامعه مومن و رسیدن به اهداف 
عالی اســالم تبعیت از امام و مطیع رهبر بودن است که می تواند 
موجب انســجام جامعه و حرکت در مسیر درست شود. وی اضافه 
کرد: امت سازی یکی از اهداف مورد نظر ائمه اطهار )ع( است که در 
دوران  مختلف دنبال شده؛ اما این اصل نیازمند تبعیت مردم از امام 
است. استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مراسم حج برای رسیدن 
به امام بود، عنوان کرد: برخی از حج برداشت نادرستی دارند چراکه 
حج بدون امام و تبعیت از فرمان ایشان مورد نظر دین نیست. وی با 
اشاره به اینکه جامعه ای که حول امام شکل می گیرد جامعه کریمان 
اســت، ادامه داد: رابطه مردم با امام بر اساس کرامت تنظیم شده 
و چیزی که مردم را در اربعین حسینی گردهم می آورد همین 

عنصر کرامت است.

دیدگاهخبرکتاب

قره کلیسا، اولین کلیسای 
جهان مسیحیت

قره کلیسا در ۲۰ کیلومتری 
شمال شــرقی چالدران و بر 
مــزار »تاتائــوس«، یکی از 
حواریون حضرت مسیح )ع( 
احداث شده است و تاریخچه 
ســاخت آن به عنوان اولین 
کلیسای جهان مسیحیت بر 
اساس اســناد موجود به بعد 
از شــهادت تاتائوس مقدس 
توســط جانشــین پادشاه 

ارمنستان برمی گردد.

اینستاگردی

»پندار اکبری« در سایه روشن های زندگی

»منوچهر هادی« لندکروزش را نو کرد

عموپورنگ بر مزار پدرش

پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت: 
اغلب آدم هــا اگر کســی را پذیرفتند، 
همــه عیوبــش را حســن می بینند و 
کوچک ترین انتقادی بر شــخص مورد 
پسندشان وارد نیســت و اگر از کسی 
نفرت پیدا کردنــد از همه خصلت های 
نیکوی او چشم پوشی می کنند و عیوب 

او را بزرگ می نمایانند.
#جورج_اورول

منوچهر هــادی با انتشــار این 
عکس نوشــت:همراه علی جان 
و بابک عزیــز، هنرمندان درجه 
یک و تیونینگ کار که اتومبیل 
لندکروز منو بــه حالت کمپانی 
یعنی روز اول درآوردند. دمتون 
گــرم داداشــای گلم خســته 

نباشین.

داریوش فرضیایی با انتشار این عکس 
نوشت: هر چند سالت باشه! هر چقدر 
بزرگ شده باشــی! باز هم برای پدر و 
مادرت بچه به حساب میای! پس بذار 
مثل بچه ها گریه کنم وبگم چقدر دلم 
برات تنگ شده پدر! همیشه خجالت 
می کشــیدم بغلت کنــم و بگم چقدر 
دوستت دارم، آخه همیشه می گفتی: 
دیگه بزرگ شــدی، بچه که نیســتی 
بخوای بغلت کنم! اما حاال اومدم پیشت 
که بگم: درســته بزرگ شده بودم ولی 

همیشه عین بچه ها حســرت در آغوش کشیدنت رو داشــتم پدر و چقدر زود 
گذشت...

#داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#مجری_بازیگر_  کودک #پدر #کودکی 
#آغوش #محبت#حسرت

 برنامه ریزی برای تغذیه دانش آموزان 
را فراموش نکنید )2(

مینا حمیدی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

