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 هنوز پای کاریم 
 در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان پیدا کنید؟

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان _ امور تدارکات و انبارها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شــرح ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

مدت دریافت اســناد مناقصه: از روز شــنبه مورخ 98/08/25 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
98/08/29 در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شــده بحساب جاری سپهر صادرات به شماره 

0101673314007 بنام شرکت توزیع برق  استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از روز پنجشــنبه مورخ 98/08/30 لغایت ساعت 9/30 صبح روز دوشنبه 

مورخ 98/09/11 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان، چهارباغ باال، خیابان شریعتی، دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشــنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و 

چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاینده رود و رسالت بعهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-36273011 داخلی 4275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمایند.
 3- اســناد و مــدارک و اطالعــات ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتــی معامــالت توانیــر بــه آدرس 
http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی می باشد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه 

ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس 
www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.

4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده 
با الک غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
تاریخ بازگشایی 

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 

پاکات مناقصه
مبلغ ضمانتنامه )ریال(
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مناقصه خرید سکسیونر 

موتوردار بطور کامل
10/303/611/000/000 صبح1735/9898/09/11

شرکت توزیع برق استان اصفهان

25 آبان، روز حماسه و ایثار  مردم اصفهان گرامی باد

 آگهی
 سازمان امور مالیاتی
 استان اصفهان 

شهروندان متخیل 
 به بار آوریم،
 نه متوهم
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 به گفته مسئوالن بهزیستی استان اصفهان، تعداد متقاضیان سپردن کودکان به مراکز » شبه خانواده «، روز به روز در اصفهان بیشتر می شود؛

تراژدی باخانمان ها!
5

  به زودی شرایط طرح ملی مسکن در شهرهای بهارستان و 
فوالدشهر در نزدیکی اصفهان اعالم خواهد شد؛ 

مسکن ملی زیر سر اصفهان

 دومین شکست تیم ملی ایران
 رقم خورد

باخت به عراق در ثانیه های آخر

36

معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

سهم شهرک های صنعتی در بودجه، ناچیز است
معاون برنامه ریزی شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان گفت: 6 درصد جمعیت کشور و 10درصد از حجم سرمایه گذاری صنعت کشــور در اصفهان انجام گرفته؛ اما سهم 
اســتان اصفهان تنها نیم درصد از بودجه تخصیص اعتبارات استانی از ردیف های مختلف بودجه عمومی دولت به شــهرک ها و نواحی صنعتی به استان اصفهان است که این 

میزان بسیار ناچیز است.

  درخواست رییس شورای شهر از مسئوالن میراث فرهنگی استان:

ظرفیت گردشگری آتشگاه را ببینید
رییس شورای شهر اصفهان خواستار توجه به ظرفیت های گردشگری کوه آتشــگاه به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری شهر شد، موضوعی که طی سالیان گذشته از 

سوی مسئوالن امر مهجور مانده بود.

صفحه 3

صفحه 7

تــی لیا ما ر  مــو ا ن  ما ز ســا
ن صفهــا ا ن  ســتا ا  

آبان 1361 بود، شــهید آوردند، یکی پس از دیگری؛ کاروان 370 نفری 
جوانانی که با ذکر یا زینب )س( شهیِد آب و آتش شده بودند و در یک روز 
میهمان مردمان شهر زیبای خدا. آن روز پیکرهای گلگون شهدای عملیات 
محرم بر دستان قدردان جمعیتی کم سابقه، به گلستان شهدای اصفهان 

رسیدند و در خاک پاک میهن آرام گرفتند.
25 آبان 61، آسمان اصفهان گلگون و زمین، قدمگاه مردان و زنانی شده 
بود که پیکر بر آب رفته 370 فدائی راه سرخ سیدالشهدا )ع( را با سربلندی 

تشییع و با ماهی قرمزهای فدایی وطن وداع  کردند.
درحالی که کاروان 370 نفری شــهدای عملیات محرم از جنوب کشــور 
راهی دیار زنده رود شده بود تا در آغوش خانواده هایشان آرام گیرند، مردم 
اصفهان به ویژه آنان که در نزدیکی گلستان شهدا ساکن بودند در فراهم 
کردن مکان مناســب برای خاک ســپاری فرزندان خود با ستاد شهدای 

اصفهان همکاری می کردند.
مسئول ستاد شــهدای اصفهان در ســال 61 در این باره می گوید: برای 
خاک سپاری 370 شــهید عملیات محرم فقط یک روز فرصت داشتیم تا 
خانه های اطراف گلستان شهدا را از ســکنه تخلیه، تخریب و آماده سازی 
کنیم. عصر روز 23 آبان 61 به همراه چند نفر از اعضای ستاد شهدا به منازل 
اطراف گلستان شهدا سرزدیم و با اهالی در مورد برنامه خاک سپاری 370 
شهید و کمبود مکان در گلســتان صحبت کردیم، که با موافقت و حتی 
اشــتیاق وصف ناپذیر مردم به منظور تخلیه و تخریب خانه هایشان برای 

میزبانی از شهدای دفاع مقدس روبه رو شدیم.
مرتضی آراسته، از پیشگامان انقالبی اصفهان هم در توصیف فضای آن روز 
تاریخی تعریف می کند: شب قبل از تشییع شهدای عملیات محرم، تعداد 
زیادی از مردم اصفهان اعالم آمادگی کردند و غسل و شست وشوی پیکر 

پاک فرزندان غیور میهن را در مناطق مختلف شهر برعهده گرفتند.
25 آبان 61، اصفهان اشک بود و افتخار؛ همچون کسانی که از زیارت قبور 
بهترین بندگان خدا در کربالی معلی باز می گردند، پاره های تن اصفهان 
به خانه بازگشــته بودند و بر شــانه های داغدار اما مقاوم اهالی با معرفت 
 شهر تشییع می شــدند، 3 هفته متوالی اصفهان اشک بود و آه، شوق بود

 و افتخار.
همه خود را به منظور برگزاری آیینی باشکوه برای میزبانی از بهشتیانی که 
با ذکر یا زینب )س( آسمانی شده بودند آماده می کردند، مردم به صورت 

خودجوش هر کدام کاری انجام می دادند و اتحاد و همبستگی در بین آنان 
موج می زد.

حال و هوای غریبــی در کوچه هــا و خیابان های اصفهــان حاکم بود به 
طوری که در بیشــتر کوچه ها تفت شهدا علم شــده بود و مقابل در تعداد 
فراوانی از خانه ها، اعالمیه و تفت دو یا سه شهید و حتی بیشتر نصب شده 
بود. در روز حماسه ایثار، مردم اصفهان دوران سخت و جان سوز و در عین 

حال پرافتخار و ماندگاری را پشت سرگذاشتند.
کوچه ها و خیابان ها از حجله شــهدا آذین بسته شــده بود، مساجد همه 
پذیرای شهدا بودند، در هر محله و کوی و برزن التهاب بود و روحیه باال و 

وصف نشدنی مردم و پدر و مادران شهیدان شگفت آور بود.
پیش از حماسه ایثار، در عملیات محرم چه گذشت؟ اما پیش از اینکه مردم 
اصفهان در 25 آبان حماسه آفرینی کنند و از امتحانی سخت سربلند بیرون 
آیند، دو هفته قبل همزمان با دهم آبان که چند روزی از عاشورای حسینی 
گذشــته بود، کیلومترها آن طرف تر در مرز عراق، رزمندگان اصفهانی در 
لشکر 14 امام حسین )ع(، 8 نجف اشرف و کربال به همراه دیگر رزمندگان 
کشــورمان در گردان های مختلف، عملیاتی با نام محرم و با رمز مقدس یا 

زینب )س( را اجرا کردند.
آنچه دو هفته پس از عملیات محرم در تشــییع به یادماندنی 370 شهید 
در اصفهان روی داد، حضرت امام خمینی )ره( را هم به تحسین واداشت 
که فرمودند: »شــما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان 
پیدا کنید؟ همین چند روز پیش فقط در شــهر اصفهان حدود 370 نفر 
را تشــییع کردند. مع ذالک همین شــهید داده ها و داغ دیده ها همچنان 
به خدمت خود به اســالم ادامه می دهند، امروز مردم ما فهمیده اند که تا 
فداکاری نباشد، اسالم را نمی شــود پیش برد و می دانند که همه ما باید 

برای اسالم فدا شویم.«
و چه ماندگار شــد خاطره دیدار مردم با رهبر معظم انقالب اســالمی در 
نخستین روز پاسداشت حماسه ایثار اصفهان در سال 89، آن روز که رهبر 
انقالب این روز را شناسنامه مردم مومن و غیرتمند این استان دانستند و 
آنان را ایستاده پای کار نامیدند و فرمودند: »در یک روز 370 شهید را تشییع 
کردند، خم به ابرو نیاوردند، همان روز اعزام به جبهه داشــتند، پشتیبانی 
داشتند و ننشستند و حرکت کردند«، ایشان همچنین در بخشی دیگر از 
ســخنان خود فرمودند: »اصفهانی ها در قضایای گذشته هم خوب عمل 
کردند، در برابر فتنه 88، در روز عظیــم 9 دی، در آن حرکت خودجوش 

مردمی، عملکرد درخشانی داشتند.«

سارا  اطهری
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حــرف زدن در مــورد 
سیاســت،  اقتصــاد، 
فرهنگ و مسائل اجتماعی را به اهالی فن بسپاریم 
تا حداقل مردمانی که پای تلویزیون نشســته اند، 

حرف های خوب و درست بشنوند.
 رضوی،  مدیر هیئت انصارالمحســن قم می گوید:

» متاسفانه مداحان امروزی، تبلیغ ساعت می کنند 
و ساعتی را که به دست دارند، در جلسه هیئت چند 
مرتبه به وضوح نمایش می دهند تا مردم از این برند 
خرید کنند! مداحانی داریم کــه قبل از حضور در 
مراســم اعالم می کنند، اگر نوحه سبک »زمینه« 
بخواند ۵ میلیون تومان، »واحد« هم کنار »زمینه« 
بخواند ۱۰ میلیون تومان و »شور« هم بخواند ۲۰ 
میلیون تومان پول باید پرداخت شود. به این آقایان 

می گویند: مداح آپشن دار«
حرف های رییس هیئت در قم، درد دل است. درد 
دل از کســانی که به نام دین و امام حسین)ع(، به 
آالف و الوف خود می رسند. کسانی که آنقدر جدی 
گرفته شده اند که فکر می کنند عالمه دهر هستند. 
برخی از آنها حتی در جایگاه صــدور فتوا هم قرار 

می گیرند.
وجه تمایــز یک مداح بــا دیگر افراد جلســه امام 
حسین)ع( در چیســت؟ مداح صدای خوبی دارد 
که دیگــران از آن بهره نبرده اند و به این واســطه 
او تبدیل به اجرا کننده مراســم می شود و دیگران 
گریه کن و ســینه زن. در کجای فقه اسالمی آمده 
است صدای خوب مجوز اجتهاد در امور مذهبی و 
سیاسی است؟مداحان را به تلویزیون دعوت کردیم 
از آنها در مورد همه چیز پرسیدم و اجازه دادیم آنها 
در مورد همه مسائل حرف بزنند و آنها تصور کردند 
که تافته ای جدا بافته در دســتگاه امام حسین)ع( 

خواهند بود.
وقتی مراسم مذهبی برگزار می شــود و نام مداح  
حاال چه معروف و چه غیر مشــهور ســه برابر نام 
ســخنران زده می شــود، باید هم انتظار داشــت، 

آنها تصور کننــد از همه باالتر هســتند.این نگاه 
فقط در مورد مداحان وجــود ندارد. ما با بازیگران، 
خوانندگان و ورزشکاران هم همین رفتار را داشتیم. 
در برنامه های تلویزیونی به گونه ای از آنها سوال شد 
که برخی از این افراد تصور کردند که دانشــمند یا 
 فیلسوف هستند و می توانند در مورد تمام کائنات
 حرف بزنند. برای اینکه این معنا را بیشــتر درک 
کنید بــه گفت وگوهایی که چندی پیش شــبکه 
افق با چند مــداح انجام داد یــا مصاحبه هایی که 
شبکه های مختلف با هنرمندان و ورزشکاران انجام 
می دهند را ببینید تا متوجه شــوید چرا مداحان و 

هنرمندان خود را تافته جــدا بافته می دانند.وقتی 
در شــب عید نوروز که بهتریــن و پربیننده ترین 
زمان صداوسیماســت، تریبون را فقط در اختیار 
این افراد قرار می دهیم و از آنها در مورد همه چیز 

می پرسیم، اگر  دچار توهم خود بزرگ بینی نشوند 
باید تعجب کرد.

از مداح بایــد در مــورد کارش و چگونگی اجرای 
مراســم ســوال کنیم. از بازیگر در مورد نقشی که 
بازی کرده و از ورزشــکار در مورد جامی که گرفته 
است. حرف زدن در مورد اقتصاد، سیاست، فرهنگ 
و مسائل اجتماعی را به اهالی فن بسپاریم تا حداقل 
مردمانی که پای تلویزیون نشســته اند، حرف های 

خوب و درست بشنوند.
وقتی افراد را باد می کنیم باید انتظار این داستان ها 

را هم داشته باشیم.

دگرگونی نظم جهانی آمریکا توسط چین
اژدهایی که چین بیدار کرد

رییس جمهوری چین با کنار گذاشتن شگرد معروف 
چینی ها یعنی »قدرت خود را پنهــان کن و برای 
خودت زمان بخر« اشتباه راهبردی مرتکب شد و در 
زمینه های سیاسی، اقتصادی و نظامی عرض اندام 
کرد. او فکر کرد اکنون زمان زورآزمایی چین است 
و با این کار اژدهای خفته را بیدار کرد؛ اما این اژدها 
چین نبود، آمریکا بود و اکنون ایاالت متحده نسبت 
به این چالش رقابتی هوشیار شده است. به رغم اینکه 
بسیاری از کشــورهای جهان، در سایه نظم جهانی 
مبتنی بر قوانین ایجاد شــده توسط ایاالت متحده 
و هم پیمانانش به سطح نوینی از صلح و شکوفایی 
رســیده اند؛ اما همه با اصول و ارزش های این نظام 
موافق نیســتند. بازبینی، تعدیل و احیای این نظام 
بین المللی و همچنین ایجاد حمایت جهانی از اصول 
کلیدی دموکراسی و آزادی که اساس صلح نسبی 
در نیمه پایانی قرن گذشته است، مهم ترین چالش 
پیش روی ایاالت متحده در قرن ۲۱ اســت. مردم 
در سراســر جهان خواهان پاسخگویی و عدم فساد 
دولت هایشان هستند و می خواهند که دولت ها در 
برابر نیازهای آنها مسئولیت پذیر باشند. اکنون زمان 
مناسبی است تا آمریکا و هم پیمانانش ارزش نظم 
بین المللی مبتنی بر قانون را ارتقا دهند و تعهد خود 
نسبت به اصول دموکراتیک را احیا کنند. با توجه به 
اینکه استبدادگران خارجی این اصول را زیر سوال 
برده اند آمریکا با ستیزی دشوار مواجه است. قدرت 
روزافزون رژیم های استبدادی ، مهم ترین آنها چین 
، خطر بازگشت رقابت بزرگی را به همراه دارد که در 
نیمه نخست قرن ۲۰ ویرانی و تباهی زیادی به همراه 
داشت. برای مقابله با این روند به راهبردی تازه برای 
احیای نظم بین المللی مبتنی بر قوانین نیاز است؛ 
راهبردی عملی برای سیاست سازان تا بتوانند نظام 
بین المللی را بر مبنای ارزش های کلیدی آزادی و 
دموکراســی تغییر دهند. گام نخست در این مسیر 
متقاعد کردن مردم آمریکاســت  تا بسیاری از آنها 
که نســبت به جهانی ســازی و تعهدات آمریکا در 
دنیا دلسرد شده اند،  باور کنند که ارزش های مورد 
حمایت آمریکا در گستره جهان ارزش فداکاری را 
دارد و این کشــور باید بار دیگر رهبری جهان را به 
دست آورد؛ اما با توجه به سیاست های ازهم گسیخته 
آمریکا در رسیدگی به مسائلی که طی دو یا سه دهه 
گذشته با آنها دســت و پنجه نرم کرده است، مانند 
مسئله مهاجرت یا رشــد، اقتصادی، متقاعد کردن 
مردم آمریکا به بازپس گیری نقش رهبری جهانی 
کاری دشــوار خواهد بود و این امکان پذیر نیست 
مگر اینکه نارضایتی های مذکور برطرف و اهداف 

واقعی  پیگیری شود. 

وقتی مداح، مرجع می شود! پاسخ منطقی قوه قضاییه به 
سخنان روحانی چه باید باشد؟

منطقی ترین واکنش قوه قضاییه به ســخنان 
اخیر روحانی در یزد، آن اســت که در پرونده 
بابک زنجانی بــا تمامی مقصــران از جمله 
همان افرادی که ســخنگوی قوه عنوان کرده 
به مناصب باالتری دست پیدا کرده اند، برخورد 
کند. در ماجرای دارایی های بلوکه شــده باید 
تحقیقات مستقلی از ابتدا که اوراق خریداری 
شده تا زمان بلوکه شدن صورت گیرد و نتایج 
آن اعالم شود. بعد از سخنان حسن روحانی، 
بالفاصله دربــاره پرونــده وی توضیحاتی از 
سوی قوه قضاییه ارائه شد. بر اساس سخنان 
غالمحسین اسماعیلی، ســخنگوی قوه بعد 
از جمع آوری اســناد و مدارک در اواسط دی 
ماه ۱39۲، بابک زنجانی بازداشــت شــد. به 
گفته غالمحســین اســماعیلی، وزارت نفت 
که در حــال حاضر رییس جمهور خواســتار 
توضیح دربــاره پرونده بانــک زنجانی از آنها 
شده، ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی اقدام 
به طرح شــکایت کرده بود؛ اما نکته مهم تری 
که اســماعیلی بیان می کند این اســت که 
برخی از وزرا و مدیران دولت قبل که نام آنها 
در کیفرخواست صادر شــده در دولت جدید 
ارتقای ســمت هم پیدا کرده انــد. البته این 
ســخن نمی تواند دلیل مناســبی برای عدم 
برخورد با این افراد باشــد. بالطبع هر فردی 
که در این ماجرا مقصر اســت حتی اگر پست 
و منصب باالتری نیز به دست آورده باید با آن 
برخورد شود. گفته شده رقمی بین ۲ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو 
مجموعه بدهی ها و مراودات مالی بابک زنجانی 
با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی است که 
برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی 
ارزهای دریافتی از بانک مرکزی است. رقمی 
حدود ۷۰۰ میلیون یورو قبل از بازداشــت به 
دولت برگشت داده شده و حدود ۶۰۰ میلیون 
دالر پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی 
به نام شرکت فال اســت که باید وزارت نفت 
نســبت به دریافت مطالبات از این شــرکت 
اقدام کند. رییس جمهور همچنین در بخش 
دیگری از ســخنان خود در یزد به مصادره دو 
میلیارد دالر اموال بلوکه شــده ایران توسط 
آمریکا اشــاره کرد و گفت »دو میلیارد دالر 
پولی که به حلقوم آمریــکا رفت و دولت قبل 
۱۰ ماه وقت داشــت این پول را پس بگیرد و 
دست دست کرد«. روحانی اعالم کرد قرار بود 
بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، قوه 
قضاییه به این پرونده رسیدگی کند؛ اما تاکنون 
فعالیتی در این باره نداشته است. ماجرای این 
موضوع به سال ۱38۷ برمی گردد که از محل 
فروش نفت طی ســال های ۱3۷8 )ریاست 
جمهوری دولت اصالحات( تا ۱38۶ )ریاست 
جمهوری احمدی نژاد( مقادیری اوراق بهادار 
از طریق یــک کارگــزار لوکزامبورگی به نام 
»کلیراســتریم« خریداری کرد؛ اما در سال 
۱38۷، ایــران صرفا توانســت ۲۲۰ میلیون 
دالر از این اوراق قرضه را به فروش برساند. در 
واقع بعد از حکم دادگاه آمریکایی به پرداخت 
غرامت به بازماندگان حادثــه انفجار در مقر 
تفنگداران آمریکایی در بیــروت، یک قاضی 
در لوکزامبورگ، حکــم توقیف یک میلیارد و 
ششصد میلیون دالر از دارایی های متعلق به 

بانک مرکزی را صادر کرد.

کافه سیاست

عکس  روز 

 دختری که پرچمدار 
اعتراضات در لبنان است 

فیروز ابوحسن ۲۷ ساله از زمان آغاز اعتراضات 
دولتی در لبنان هر روز در میان معترضان حضور 

یافته و پرچم بزرگی را به دست می گیرد.

سفره های انتخاباتی برچیده شود

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

یک نماینده مجلس تاکید کرد: کسانی که امروز به دنبال وحدت 
شکنی هستند و ارکان مدیریتی را در مقابل نظام فقهی کشور قرار 

می دهند، ناخودآگاه نقش ستون پنجم را ایفا می کنند. 
حشــمت ا... فالحت پیشــه درباره حواشــی مطرح شده نسبت 
به ســخنرانی رییس جمهور در شــهر یزد و اینکه عــده ای بیان 
می کنند مطابق مــاده ۶۰۶ قانون مجازات های اســالمی رییس 

جمهور به دلیل آنکه از فســادها اطالع داشــته؛ اما بازگو نکرده 
است باید به ۲ ســال حبس محکوم شــود، گفت: مسائل قضایی 
را نباید وارد مسائل سیاســی کرد. نماینده مردم اسالم آباد غرب 
خاطرنشان کرد: آقای رییس جمهور اگر اطالعات و اسنادی دارد 
باید آنها را در اختیار قوه قضاییه قــرار دهد، این قوه هم باید بدون 
مالحظات سیاســی آن را پیگیری کند. فالحت پیشه خاطرنشان 

کرد: آقای روحانی کسی اســت که همواره هم مالحظات فقهی و 
هم مالحظات اصل ۱۱۰ قانون اساســی را رعایت می کند و جالب 
 است در همین رابطه بســیاری از افراطیون جریان چپ با ایشان 
زوایه گرفته اند. وی خاطر نشان کرد: تالشی که برای دوقطبی سازی 
و ایجاد کانون های دشمنی در ستون های نظام انجام می دهند کم 

از کارهای نیست که جریان تکفیری انجام می دهد. 

نماینده مجلس:
مسائل قضایی را نباید وارد مسائل سیاسی کرد

 چرا مداحان، بازیگران و ورزشکاران فکر می کنند تافته جدا بافته هستند؟

روحانی کوتاه نمی آید

علیه فساد از پاستور

خانه پدری بــاز هم رفع 
توقیف شد

بازداشت بدهکار دو نبش 

 کسانی که آنقدر جدی گرفته 
شده اند که فکر می کنند عالمه دهر 
هستند. برخی از آنها حتی در جایگاه 

صدور فتوا هم قرار می گیرند

اللهیار ملکشاهی
رییس کمیسیون قضایی مجلس:

وزیر اطالعــات گفت: دســتگاه های امنیتی از 
جمله واجا، باید شــرایطی را فراهــم کنند که 
فضای امنی برای برگزاری انتخابات فراهم باشد. 
ســید محمود علوی خاطر نشــان کرد: وزارت 
اطالعات اراده اش بر این اســت کــه همکاری 
تنگاتنگی بــا تمام متولیــان انتخابات از جمله 
شورای نگهبان داشته باشــد. وی ادامه داد: ما 
باید به گونه ای حرکت کنیم کــه هم انتخابات 
برگزار شــود و هم کمترین آســیب به وحدت 
و امنیت ملی وارد شــود. باید وحدت و امنیت 
ملی بر اثر برگزاری انتخابات  ارتقا یابد که حتما 
در انتخابات پیش رو نیــز اینچنین خواهد بود.

علوی افزود: مســئله بررســی صالحیت ها یک 
شمشیر دو لبه است، چون از یک سو حق عامه 
مردم مطرح اســت و از سوی دیگر، آبروی افراد 
در میان است؛ هر دوی این حقوق، حق الناس 
 اســت و باید دقت الزم در تحقــق این حقوق، 

صورت گیرد.

 بررسی صالحیت ها 
یک شمشیر دو لبه است

وزیر اطالعات:

رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: طبق 
قانون، اموال مســئوالن به صورت محرمانه 
در ســامانه مربوطه ثبت می شــود. اللهیار 
ملکشاهی با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت 
اموال و دارایی مسئوالن، اظهار داشت: ثبت 
اموال مســئوالن از نظر روانی اثر مثبتی در 
جامعه دارد چرا که باعث شــفافیت شده و 
مردم در جریان اموال و دارایی مســئوالن 
پیش و پس از خدمت قرار می گیرند. رییس 
کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه طبق 
این قانون اگر مسئولی اموال و دارایی خود را 
اعالم نکند مرتکب جرم شــده است، اضافه 
کرد: اگر مســئولی دارایی خــود را کمتر از 
آنچه که است در ســامانه مربوطه ثبت کند 
در صورتی که بعدا کشف شود، این هم جرم 
است و مسئول متخلف طبق قانون مجازات 

می شود.  

مسئولی که اموال خود را 
اعالم نکند، مجرم است

چهره ها

دادستان کل کشور گفت: امیدوارم نان و کباب 
دادن به مردم و سفره انداختن های آنچنانی در 
چهارچوب فعالیت های انتخابات برچیده و این 

مسائل نامطلوب از چهره نظام پاک شوند.
 محمدجعفر منتطری افزود: مردم وقتی ببینند 
نامزدها با سالمت در این عرصه فعالیت می کنند 
گرایشات برای مشــارکت و حضور در انتخابات 

بیشتر خواهد شد.
 دادستان کل کشور ادامه داد: تبلیغات زودرس 
در هر دو عرصــه حقیقی و مجــازی انتخابات 
تخلف اســت و تصمیــم داریم بــا آن برخورد 

کنیــم. وی، راه انداختن کارناوال هــا را به حکم 
قانون »ممنــوع« توصیف کرد و ادامــه داد: از 
هزینه کردهای باال در انتخابات پرهیز شود زیرا از 
سوی مردم شبهه انگیز تلقی می شود، اینها برای 
مردم سوال برانگیز است که مگر چه خبر است 
نامزدها هزینه های میلیــاردی انجام می دهند. 
حجت االسالم والمسلمین منتظری گفت: همه 
فعــاالن و دســت اندرکاران هیئت های نظارت 
بر انتخابات و مســئوالن اجرایــی وظیفه داریم 
 تا زمینه حضور گســترده مردم را در انتخابات 

را فراهم آوریم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات واحد لندری
مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران به صورت حجمی

 poshtibani.mui.ac.ir متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس
مراجعه و یا با شماره تلفن 3۷9۲4۰۰۵-۰3۱تماس حاصل فرمایند. 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانم الف:662639

آگهی مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای مــاده ۵ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت  در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشی خود  واقع در سطح استان را از طریق مزایده به مستاجر 

واجد شرایط برای مدت )حداقل یک و حداکثر سه سال ( واگذار نماید . 
 لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــالع بیشــتر شــرایط از تاریــخ ۲۵ /98/۰8 بــه ســایت 
)www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اســناد و پاکت های مخصوص شــرکت در مزایده تا تاریخ 
98/۰8/3۰ به واحد امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط 
درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا ساعت ۱۲/۰۰ ظهر روز یکشنبه ۱۰ /98/۰9 به دبیرخانه اداره کل 

ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم - بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ضمنا زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان روز سه شنبه مورخ 98/۰9/۱۲ راس ساعت ۰9/۰۰ صبح در محل 

اداره کل می باشد . 
الزم به ذکر است متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

م الف:660819

نوبت دوم

دادستان کل کشور:

سفره های انتخاباتی برچیده شود

مصطفی داننده
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صادرات صنایع دستی اصفهان ۷۱ برابر شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

 رمز دوم پویا؛ امنیت بیشتر
 یا دردسر مضاعف؟

با نزدیک شدن به موعد اجباری شدن استفاده از 
رمز دوم پویا، دشواری احتمالی استفاده از این 
روش به دغدغه  بسیاری از کاربران تبدیل شده 
اســت.رمز دوم پویا یا رمز یک بارمصرف قرار 
است تا کمتر از دو ماه دیگر جایگزین رمزهای 
ثابت یا ایســتا در تمامی خریدهای اینترنتی 
شــود. اســتفاده از این نوع رمزهــا به منظور 
جلوگیری از انجام کالهبرداری های اینترنتی 
از حساب شــهروندان انجام می شود. رمز پویا 
درواقع نوعی »احــراز هویت چنــد عاملی« 
)MFA( است که بسیاری از ما تجربه  کارکردن 
با آن را هنگام استفاده از سرویس های ایمیل و 

پیام رسان ها داریم. 
به کارگیــری این رمز بســیاری از معایب رمز 
ایستا را رفع می کند. بنا به ادعای مایکروسافت، 
استفاده از احراز هویت چندعاملی کاربران را 
دربرابر  بســیاری از حمالت مصون می کند. 
گوگل نیز ادعــا می کند با اســتفاده از تایید 
چندمرحلــه ای، می توان جلــوی ۹۹ درصد 
حمالت فیشــینگ را گرفــت.در حال حاضر 
بانک ها اپلیکیشن های ویژه ای را در وب سایت 
خود معرفــی کرده اند. بــرای فعال کردن رمز 
پویا نیاز اســت که افراد به وب ســایت کارت 
بانکــی خــود مراجعه کــرده و نســبت به 
فعال ســازی آن اقدام کنند. پــس از آن الزم 
اســت، هر بار هنــگام خرید یــا انتقال وجه 
آنالیــن، کاربر هم زمان اپلیکیشــن مذکور را 
باز کرده و مــدت زمان معینی تــا نهایت ۶۰ 
ثانیه برای آن مشخص  کند و سپس تراکنش 
موردنظر خود را انجام دهد. پس از اعالم خبر 
الزامی شدن رمز پویا از ســوی بانک مرکزی، 
بســیاری از هموطنان نســبت به آن واکنش 
نشــان دادند و از مشــکالت طــرح پیش رو 
گفتند یکی از مشــکالت عمده این است که 
با اینکه مــدت زمان زیادی تا اجباری شــدن 
اســتفاده از رمز دوم پویا باقــی نمانده، حتی 
اکثر اپراتورهای شــعب بانک ها از ســازوکار 
اســتفاده از رمزهای یک بار مصــرف و نحوه  
حل وفصل مشکالت مرتبط با آن آگاه نیستند. 
اما درنهایــت، باید به تغییرات بین اســتفاده 
از دو نــوع رمز با دقت بیشــتری نگریســت. 
کاربران اکثرا شــکایت می کنند که تهیه  رمز 
پویا، زمان زیادی را از آنهــا هدر خواهد داد و 
درضمن هزینه ای برای ارسال شــدن پیامک 
به آنها تحمیل می شــود یا اینکــه پیچیدگی 
کار به دلیــل نیاز به نصب اپلیکیشــنی جدید 
بیشتر می شود؛ اما در نهایت امنیت هزینه ای 
 دارد که هم مشــتریان بایــد آن را بپردازند 

و هم بانک ها.

بازار

دوربین عکاسی چاپ سریع

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد 
کشاورزی استان خبر داد:

 افزایش تولید خاویار 
در اصفهان

مدیر شــیالت و امــور آبزیان ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: شش کیلوگرم 
خاویار در مهرماه امسال از مزارع پرورش و تولید 
ماهیان خاویاری استان اصفهان استخراج شده 
اســت.محمدرضا عباســی اظهار کرد: تاکنون 
گزارشــی پیرامون میزان تولید گوشت ماهیان 
خاویاری در سال جاری ارائه نشده؛ اما پیش بینی 
می کنیم که تا پایان امسال هشت تن گوشت در 
مزارع تولید و پرورش ماهیان خاویاری اســتان 
تولید شود.وی با بیان اینکه چهار مزرعه پرورش 
ماهیان خاویاری در استان مشغول به کار است، 
خاطر نشــان کرد: ماهیان خاویاری در آب های 
شیرین و لب شــور هم قابل پرورش هستند و در 
سال گذشته اســتان اصفهان بیش از هشت تن 
گوشت ماهی خاویاری و پنج کیلوگرم خاویار در 

مزارع پرورش این نوع از ماهی تولید کرده است.

رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی 
مطرح کرد:

تاخیر 8 ماهه در انجام قانون 
خرید تضمینی 

رییس ســازمان نظام صنفی کشــاورزی کشور 
گفت: قانون خرید تضمینی با تاخیر 8 ماهه انجام 
می شــود و قیمت های محصوالت مــا هیچ وقت 
عادالنه نبوده اســت و چرا دولت باید مصوبه خود 
را در بحــث وام ها زیــر پا بگذارد.محمد شــفیع 
ملک زاده با بیــان اینکه کشــاورزان محرومان و 
فراموش شدگان کشور هســتند، افزود: اگر امروز 
دچار یک عقب ماندگی تاریخی در بحث کشاورزی 
هستیم به خاطر این اســت که کشاورزان صنفی 
نداشته اند که از خود دفاع کنند.ملک زاده با بیان 
اینکه محصوالتــی که این همه هزینــه را گردن 
تولیدکننــده می اندازند جایی لحاظ نمی شــود، 
افزود: امروز حداقــل هزینه تولید یک کیلو گندم 
کمتر از 27۰۰ تومان نیست یعنی نباید کمتر از 3 
هزار تومان از کشاورز خریداری شود ولی مسئوالن 
ما در شــورای اقتصاد و ســازمان برنامه و بودجه 
مالک آنها میزان منابعی است که در اختیاردارند 

و هزینه های دیگر را نمی خواهند در نظر بگیرند.

رییس جهادکشاورزی اصفهان بیان کرد:
پرداخت اقساطی هزینه نصب 

کنتورهای هوشمند
رییس سازمان جهادکشــاورزی استان درجلسه 
شورای اداری جهادکشاورزی فریدن گفت: با توجه 
به باال بودن هزینه نصب کنتورهای هوشمندروی 
چاه های کشاورزی براساس توافقی که با آب منطقه 
ای استان انجام شــد، هزینه نصب کنتورازمحل 
اعتبارات آب منطقه ای پرداخت می شود و سپس 
کشاورزان آن را به صورت اقساط باز می گردانند.

مهردادمرادمنــد همچنین به وضعیت شــهرک 
گلخانه ای فریدن اشاره کرد و افزود: برای تکمیل 
ونهایی شدن تمام زیرساخت های شهرک گلخانه 
ای بیش از4۰میلیاردریال اعتبار نیاز اســت که 
درصورت تامین شدن مشکل تامین آب شهرک 

برطرف وقابل واگذاری خواهد شد.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس:
مافیای آب در وزارت نیرو 

وجود دارد
عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: مافیای آب 
بدون در نظر گرفتن آمایش ســرزمینی، به دنبال 
انتقال آب از خزر و کارون به سمنان و فالت مرکزی 
ایران هستند. مافیای آب در همه جا به خصوص در 
وزارت نیرو حضور دارند، چون وزارت نیرو دســتور 
تخصیص آب را می دهد. هدایــت ا... خادمی ادامه 
داد: برخالف آمایش سرزمینی در مناطقی از جمله 
اصفهان، کرمان و یزد که نباید فعالیت صنعتی در 
آنها انجام می شد، کارخانجات فوالد و پتروشیمی را 
که آب بر است احداث کردند. زمانی هم که با بی آبی 
مواجه می شوند می گویند باید آب انتقال داده شود 
و این آب را می خواهند از کارون که به فالت مرکزی 
نزدیک تر اســت انتقال دهند. این نماینده مجلس 
تاکید کرد: افرادی که به دنبال انتقال آب به فالت 
مرکزی ایران هستند، البی دارند و متاسفانه این کار 
را می کنند. برخی افراد خواستند صنعت را به مناطق 
خودشان ببرند و فکر می کردند بردن صنعت های 
سنگین برای مناطق شان مزیت است و این اشتباه 
را مرتکب شــدند، در حال حاضر این آقایان اداره 
منابع آب کشور را در اختیار گرفته اند و این اداره 

را رها نمی کنند. 

دوربین عکاسی چاپ سریع 
 Instax Mini 9 فوجی فیلم مدل

 730,000
تومان

دوربین عکاسی چاپ 
سریع فوجی فیلم مدل 

 Instax wide 300

 1,138,000
تومان

دوربین عکاسی چاپ سریع 
 Instax mini فوجی فیلم مدل

 800,000
تومان

رییس انجمن معدن داران استان اصفهان گفت: استان اصفهان ده 
درصد بازار سنگ کشــور را در اختیار دارد؛ اما موانع صادرات در این 
حوزه بسیار است.جمشید موالیی با اشاره به موانع دولت بر فعاالن 
حوزه صنعت سنگ اظهار داشت: استان اصفهان در تولید سنگ های 
تزئینی پیشتاز است و ۱۰ درصد سهم بازار سنگ را در اختیار دارد و 
این در حالی است موانعی بر سر صادرات سنگ، جایگاه اصفهان را با 

داشتن 23۰ معدن سنگ و بیش از هزار و 8۰۰ کارخانه فرآوری را با 
مشکالتی مواجه کرده است.وی افزود: استان اصفهان از بزرگ ترین 
تولید کنندگان سنگ های تزئینی کشور است و سنگ بری هایش 
بالغ بر نیمی از سنگ های فرآوری شده بازار کشور را تامین می کنند.

وی، مهم ترین مشکل بخش معدن و صنعت سنگ در حوزه صادرات 
را کمبود شرکت های بین المللی معتبر در این بخش معرفی کرد و 

ادامه داد: بازاریابی، بازارسازی و برند سازی محصوالت از آسیب های 
صادرات صنعت سنگ در استان اصفهان است.موالیی با تاکید بر نقش 
سازمان های اجرایی در حمایت از معادن و صنعت سنگ گفت: کمک 
و حمایت دولت در ایجاد و توسعه ترمینال های صادراتی سنگ در 
استان و توسعه بازارهای هدف می تواند در توسعه و رونق این صنعت 

موثر باشد و افزایش اشتغال در این حوزه را منجر شود.

رییس انجمن معدن داران استان:
استان اصفهان ۱۰ درصد بازار سنگ کشور را در اختیار دارد

شروع طرح دولت روحانی برای حل معضل مسکن 
در حالی کلید خــورد که انتقادات جدی نســبت 
به این طرح وارد شــده اســت. یکی از اصلی ترین 
انتقادات اجرایی نشــدن این طرح در شــهرهای 
بزرگ وکالن شهرهایی اســت که با مشکل کمبود 
مسکن و گرانی آن دست و پنجه نرم می کنند. در 
ابتدای اعالم این طرح در شهرهایی مانند اصفهان 
و تهران مکانی برای اجرای این پروژه اعالم نشــد، 
اگر چه در مســکن مهر هم چنین مسئله ای وجود 
داشت؛ اما ساخت و ساز در نزدیکی شهرهای بزرگ 
و شهرک های نزدیک به اصفهان و تهران توجیهی 
برای انتقال جمعیت به شهرک های حاشیه ای بود 
و با استقبال نسبی هم روبه رو شد؛ اما در خبر اولیه 
در هیچ یک از شهرهای نزدیک به اصفهان این طرح 
اعالم نشده بود؛ اما با باال گرفتن انتقادات به نظر می 
رسد تجدید نظرهایی در این زمینه صورت گرفته و 
آنگونه که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است به 
زودی ثبت نام در شهرهای بهارستان و فوالدشهر 

در نزدیکی اصفهان انجام خواهد شد .
محمودزاده در ایــن رابطه گفت: ثبــت نام طرح 
ملی مسکن در تمام اســتان های کشور به صورت 
مرحلــه ای انجام می شــود، یعنی هر اســتانی که 
زودتــر پیش نیاز های طــرح اقدام را آمــاده کند، 
زودتر ثبت نام در آن آغاز می شود. وی درباره زمان 
ثبت نام در کالن شــهر ها  اعالم کرد: به جز این ۱۰ 

اســتان، به زودی شرایط 
ثبت نام در کالن شــهر ها 
سپس ســایر شــهرها و 
اســتان ها مهیا می شود. 
محمودزاده با بیان اینکه 
ممکن اســت بــرای هر 
اســتان چند بار ثبت نام 
انجام شــود، اظهار کرد: 

بســته به موقعیت های جدیدی که در هر اســتان 
معرفی می شــود امکان ثبت نام چنــد باره وجود 
دارد؛ معموال اگر منابــع و پیش نیاز ها مجدد فراهم 

شود، در ثبت نام مشکل 
خاصی ایجاد نمی شــود.

وی درباره ثبت نام طرح 
ملی مسکن در شهر های 
جدید تهران گفت: برای 
تامین مســکن در سایر 
کالن شــهر های کشــور 
از جملــه فوالد شــهر و 
بهارســتان اصفهان، ســهند تبریز، صدرای شیراز 
و ... برنامه ریزی شــده اســت. هر چنــد این مقام 
مســئول اشــاره ای به زمان آغاز ثبت نام ها برای 

این نوع از مســکن نکرده اســت اما می توان پیش 
بینی کرد با اجرایی شدن این پروژه ها در نزدیکی 
اصفهان و ســایر کالن شــهرها تعداد ثبت نام ها 
برای طرح ملی مسکن افزایش بیشتری پیدا کند؛ 
اقدامی که اگر صورت بگیــرد امیدها برای رونق در 
بازار ســاخت و ساز کشــور و نیز مشکالت کمبود 
مسکن را تا حدودی رفع و رجوع می کند. با اینکه 
برخی انتقادات نســبت به این طرح وجود دارد؛ اما 
طرح اقدام ملی مســکن را می تــوان واقع بینانه تر 
از نمونه شکست خورده مســکن مهر ارزیابی کرد 
به خصوص آنکه  قرار اســت خانه هــای اقدام ملی 
مســکن در محدوده های شهری ســاخته شود تا 
مانند مســکن مهر با مشکل زیرســاخت ها مواجه 
نباشد .باوجود شرط ســپرده گذاری 3۰ درصد از 
قیمت تمام شده مسکن در کالن شهرها به خصوص 
اصفهان، باید دید با توجه به گرانی های سرسام آور 
قیمت مســکن آیا زوج های جوان و خانواده های با 
درآمد متوســط توان پرداخت سی درصدی قیمت 
خانه ها را خواهند داشــت. هر چند شرایطی مانند 
قیمت تمام شــده برای واحد مسکونی در شهرهای 
میانی و شــهرهای جدید با دو ســال تنفس و سه 
سال پرداخت اقســاط زمین و همچنین پروژه های 
مشارکتی که قرار اســت در این طرح اجرایی شود، 
امیدها برای خانه دار شدن اقشار متوسط را بیشتر 
کرده؛ اما همچنان کم درآمدها به سختی خواهند 
 توانست برای خانه دار شــدن در طرح ملی مسکن

 اقدام کنند.

مسکن ملی زیر سر اصفهان
  به زودی شرایط طرح ملی مسکن در شهرهای بهارستان و فوالدشهر در نزدیکی اصفهان اعالم خواهد شد؛ 

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اصفهان از مصرف روزانه، شش تا ۶.۵ میلیون 
لیتر بنزین در اســتان اصفهان خبر داد.بهمن علیپور درباره میزان مصرف بنزین در اصفهان، اظهار کرد: به طور 
متوسط روزانه شش تا ۶.۵ میلیون لیتر بنزین در استان اصفهان توزیع و مصرف می شود؛ از این مقدار، به صورت 
میانگین 2۰۰ تا 2۵۰ هزار لیتر بنزین سوپر است.وی افزود: این میزان حدود 3۰ درصد از کل مصرف بنزین استان 
را شامل می شود. همچنین بخشی از این مقدار را بنزین یورو چهار تشکیل می دهد که در کالن شهر اصفهان و چند 
شهرستان دیگر استان توزیع و مصرف می شود.وی  با اشاره به تعداد جایگاه های سوخت استان اصفهان، گفت: در 

کل استان بیش از ۱۶۰ جایگاه سی.ان.جی و بیش از  27۰ جایگاه از دیگر انواع سوخت وجود دارد.

روزانه بیش  از ۶ میلیون 
لیتر بنزین در اصفهان 

مصرف می شود

ژی
انر

 

  عکس روز

آغاز برداشت انار از باغ های دهستان رامشه
مدیر بخش مسافربری اتحادیه بین المللی راه آهن ها در حاشیه سومین روز از کنفرانس بین المللی »ایستگاه 
آینده« در جمع خبرنگاران اصفهانی اظهار کرد: از میزبانی خوب شــهر اصفهان تشکر می کنم، کنفرانس 
خیلی خوبی در تهران برگزار شد و تعداد زیادی کارشناس و متخصص از سراسر دنیا در این کنفرانس حضور 
پیدا کردند.  مارک گئوگن خاطر نشان کرد: حضور متقاضیان زیاد در این کنفرانس نشانه اهمیت و ارزش 
آن بوده است؛ حضور تعداد زیادی از مدیران عامل حاضر UIC در تهران از دیگر نکات مهم این کنفرانس 
بود و برای نخستین بار بود که در طول این 7 دوره این میزان از مدیران عامل حضور داشتند. گئوگن تصریح 
کرد: سطح دو میزگرد تخصصی که در این کنفرانس  برگزار شد، حاکی از سطح باالی آن داشت و همچنین 
8 برنامه موازی ارائه مقاالت که همگی با حضور صاحب نظران ایرانی و غیرایرانی برگزار شد، خوب بود. مدیر 
بخش مسافربری اتحادیه بین المللی راه آهن ها بیان داشت: راه آهن ایران به خوبی این کنفرانس را برنامه ریزی 
کرده بود و می توان گفت بهترین دوره برگزار شده مرحله هفتم در ایران بود. وی افزود: شعار این کنفرانس 
»ایستگاه های راه آهن رونق بخش شهرها« بود تعداد زیادی مقاله و ارائه درباره اینکه چگونه ایستگاه های 
راه آهن می توانند رونق بخش باشند، برگزار شد و امیدوارم نتایج این کنفرانس برای همه کشورها به خصوص 
ایران و اصفهان که ظرفیت بسیار خوبی دارد، توسعه شهری را بتواند به سمت خود بکشاند. گئوگن در ادامه 
گفت: توسعه شهری موضوع مهمی است که در ساخت ایستگاه ها باید توامان به آن توجه داشت، در ایران 
وزارت خانه متولی امر و توسعه شهر یکی هســتند که کمک می کند توسعه ایستگاه ها و توسعه شهری به 
موازات هم پیش برود. وی اظهار کرد: ایستگاه راه آهن اصفهان در حال حاضر پرترافیک نیست و امیدوارم با 
اصالحات صورت گرفته، پرترافیک شود ولی آن چیزی که در نگاه نخست به چشم می خورد اینکه همه چیز 

واضح است و به راحتی می توان همه بخش ها را ببینید .

مدیر بخش مسافربری اتحادیه بین المللی راه آهن ها مطرح کرد:

امید به توسعه شهری اصفهان 

 برای تامین مسکن در سایر 
کالن شهر های کشور از جمله 

فوالد شهر و بهارستان اصفهان، 
سهند تبریز، صدرای شیراز 
و... برنامه ریزی شده است

معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:
سهم شهرک های صنعتی در بودجه، ناچیز است

معاون برنامه ریزی شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان گفت: ۶ درصد جمعیت کشور و ۱۰درصد از حجم 
سرمایه گذاری صنعت کشور در اصفهان انجام گرفته؛ اما سهم استان اصفهان تنها نیم درصد از بودجه تخصیص 
اعتبارات استانی از ردیف های مختلف بودجه عمومی دولت به شهرک ها و نواحی صنعتی به استان اصفهان است 
که این میزان بسیار ناچیز است.مرتضی زمانی افزود: این حجم سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن باید سهم 
بیشتری از بودجه را دربربگیرد.وی ادامه داد: در حوزه صنایع کوچک تعداد دوره های برگزار شده، 24۶ دوره 
بوده که ۱۰ درصد رشد داشته و باز اصفهان رتبه اول را دارد. زمانی تعداد تورهای صنعتی اصفهان را ۵ درصد و 
افراد شرکت کننده را 7 درصد در کشور دانست و ادامه داد: مشوقات اعطایی به قراردادهای مستقر در شهرک ها 

و نواحی صنعتی طی چند سال اخیر میزان 72۶ هزار و ۵7۹ میلیون ریال بوده است.

طی ۴ سال گذشته؛
صادرات صنایع دستی اصفهان ۷۱ برابر شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: میزان ارزش صادرات صنایع دستی این استان 
در چهار سال گذشته که از اعطای نام »شهر جهانی صنایع دســتی « به آن می گذرد، 7۱ برابر شده است.فریدون 
الهیاری افزود: میزان صادرات صنایع دستی این استان در سال ۹4 معادل 7۱۰ هزار و در سال گذشته معادل ۵۰ 
میلیون دالر بود که نشان دهنده رشد رقم یاد شده است.وی با اشاره به اینکه بیشتر صنایع دستی صادراتی اصفهان 
شــامل پارچه های قلمکار، ظرف های فیروزه کوبی و میناکاری، خاتم کاری و قلمزنی به ویژه در ابعاد کوچک است، 
اظهارداشت: بیشتر صنایع دستی اصفهان به کشورهای اروپایی صادر می شود.الهیاری با تاکید بر اینکه گشایش های 
پس از برجام نقش بسزایی در توسعه صادرات صنایع دستی استان داشت، خاطرنشان کرد: مسئولیت میز کشوری 

صنایع دستی نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به این استان واگذار شد .

مرضیه محب رسول
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اطالع رسانی

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  واقع در شهرستان خوانسار ، خیابان 
شهداء ، بلوار جانبازان ، اداره امورمالیاتی شهرستان خوانسارتشکیل می گردد حضور بهمرسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره  246 و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام ونام خانوادگیردیف
14بعدازظهر106821398/08/141392552,000,000146,434,4001398/09/06ابراهیم انصاریان1
14بعدازظهر139247,600,0008,010,4801398/09/06 106831398/08/14مسعودمعینی2
14بعدازظهر106811398/08/14139221,210,0003,178,3201398/09/06مرتضی مرتضائی3
14بعدازظهر106801398/08/14139242,000,0006,891,6001398/09/06 روح اله کاظمی4
14بعدازظهر106791398/08/141392550,102,765145,865,8221398/09/06حامدحسینی5
14بعدازظهر106781398/08/14139226,400,0003,956,0401398/09/06فاطمه عباسی6
14بعدازظهر106911398/08/141392227,250,00050,255,6901398/09/06سام حربی7

 در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها ی مستقیم، اوراق  آرای هیئت حل اختالف مالیاتی بدوی مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ

 می گردد ظرف مدت بیست  روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در 

غیر اینصورت به استناد ماده 247 قانون مالیات های مستقیم آرای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در 
 روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون 

مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه اعالم می گردد ظرف مدت30روز  از تاریخ درج در 
روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های 

مستقیم امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد گردید .

دراجرای ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه 

شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمائید. در غیر اینصورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم 

مالیات پرونده قطعی گردیده و اقدامات اجرائی صورت خواهد گرفت.

رای هیات  اصل مالیات  درآمد مشمول مالیات تاریخ صدور رایشماره رایسال عملکردنام ونام خانوادگیردیف
تایید 2,457,690  16,401,000 139011261398/08/09علی اصغر دالوری1
تایید 7,491,000  45,000,000 139011271398/08/09اصغر فروغی2
تایید 61,919,000  270,000,000 139111281398/08/09مصطفی نائبی3
تایید 2,397,600  16,000,000 139011291398/08/09حسین جوانبخت4
تایید 70,910,000  300,000,000 139011231398/08/09حمیدرضا صمدی5
تایید 3,042,400  20,303,000 138911221398/08/09مینا جاللی6
تایید 2,697,300  18,000,000 138911211398/08/09مراد سنجری7
تایید 21,222,250  111,000,000 139111201398/08/09علی قجاوند8
تایید 38,455,000  180,000,000 139111241398/08/09محمدرضا صمدی9
تایید 1,888,110  12,600,000 138911251398/08/09قدرت اله مظفری10

ردیف
 نام ونام

خانوادگی
 شماره برگ
تشخیص

 تاریخ صدور
برگ تشخیص

 سال
عملکرد

 درآمد مشمول
مالیات

اصل مالیات
 منبع

مالیاتی
آدرسواحد

206013مشاغل225898/07/2213887088304364924715256210محمود مطلب1
 اصفهان کیلومتر 30 جاده
زیار روستای رحیم آباد

ردیف
 نام و نام

خانوادگی
 شماره برگ
تشخیص

 تاریخ برگ
تشخیص

 سال
عملکرد

 درآمد مشمول
مالیات

 اصل مالیات
ریال

آدرسادارهمنبع مالیات

1
 آقای حسین

نیک نام
مشاغل8591398/5/229441/600/0006/233/760

 اداره امور مالیاتی
 آران و بیدگل- واحد
مالیاتی ابوزید آباد

 شهرستان آران و بیدگل
 - شهر ابوزید آباد- واحد

مالیاتی ابوزید آباد

نام ونام خانوادگیردیف
شماره برگ
تشخیص

تاریخ برگ
تشخیص

سال
عملکرد

 درامدمشمول
مالیات

اصل مالیات
 منبع

مالیاتی
آدرسواحدکالسه

کاشان فین بزرگ3085208716مشاغل490061398/08/16139520,000,0003,017,000حجاریان حجاریان1

کاشان فین بزرگ3085208716مشاغل490041398/08/161394250,000,00037,712,500حجاریان حجاریان2

کاشان فین بزرگ3085208716مشاغل490021398/08/161393370,000,00092,259,000حجاریان حجاریان3

کاشان3176208716مشاغل443391398/07/0291394204,000,00030,773,400قاسم مسلمانی4
کاشان3176208716مشاغل443371398/07/0291393192,000,00041,644,000قاسم مسلمانی5
کاشان3097208716مشاغل490131398/08/16139542,000,0006,335,700عباس سیدی نیاسر6
کاشان3097208716مشاغل490111398/08/161394350000005279750عباس سیدی نیاسر7
کاشان3097208716مشاغل490081398/08/161393350000005528000عباس سیدی نیاسر8

دراجرای ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی  شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد  مراجعه نمائید. در غیر این 
صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

کالسه پروندهنام ونام خانوادگیردیف
شماره برگ 
تشخیص

تاریخ برگ 
تشخیص

کالسه پروندهآدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرامدمشمول مالیاتسال  عملکرد

1274روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 8,310,180  49,100,000 127415451398/04/301392مهرداد معصومی1
1271روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 7,087,400  42,980,000 127115491398/04/301392عباس رضائی وادقانی2
1268روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 3,539,880  23,622,840 126815511398/04/301392صادق میر جعفری3
1267روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 19,399,070  103,700,000 126715551398/04/301392رضا حسینی4
1305روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 11,317,570  64,152,000 130517261398/04/311392بهروز زارعی5
1325روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 13,072,850  72,937,200 132517291398/04/311392اسداله میر عظیم6
1319روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 12,966,260  72,403,680 131917311398/04/311392حسن رئیسی7
1320روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 13,158,330  73,365,000 132017331398/04/311392مهدی قربانی8
1313روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 29,785,550  145,287,480 131317391398/04/311392ذبیح اله نظری9
1296روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 53,067,590  238,508,880 129617431398/04/311392غالمعلی قاسمی10
1294روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 299,700  26,270,400 129417471398/04/311392فرج اله شیرزادی11
1292روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 14,838,300  81,773,280 129217511398/04/311392قدرت اله صادقی12
1289روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 15,193,290  83,550,000 128917571398/04/311392محمد پشتیان13
1279روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 236,734,540  853,301,760 127917751398/04/311392مهرداد افتخاری14
1328روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 37,385,670  175,718,400 132817911398/04/311392بهروز زارعی15
1309روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 44,511,940  204,252,000 130918061398/04/311392روح اله امیری نژاد16
1307روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 30,861,200  149,594,400 130718101398/04/311392امیر سلطانی17
1302روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 41,044,110  190,366,800 130218141398/04/311392علی زینلی18
1300روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 10,540,270  60,261,600 130018181398/04/311392علیرضا اسماعیلی19
1297روستاهای اطراف بخش نیاسر2086مشاغل 11,397,340  64,551,240 129718221398/04/311392علیرضا عسگرزاده20

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها ی مستقیم، اوراق  قطعی مالیات  مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد تا ظرف مدت ده  روز از تاریخ 
درج در روزنامه  نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید. درصورت عدم پرداخت بدهی به استناد ماده210 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ 

اجرایی خواهد شد.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل 
ابالغ می گردد راس ساعت 15 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  واقع در خیابان 
سپاه اداره روبروی بانک ملی اداره کل امور مالیاتی اصفهان تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر 

اینصورت حسب مقررات تبصره  246 و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا 
خواهد بود.

کالسهمالیات قطعی شدهدرآمد مشمول مالیاتتاریخ صدور برگ قطعیشماره برگ قطعیسال عملکردنام ونام خانوادگیردیف
1391248941398/07/149,150,0004,053,9832739/002حمید منتظری1
1391248981398/07/146,000,0002,658,3453883اصغر حاتمی2
3613 10,261,223  23,160,000 1391248971398/07/14روح اله اسدی3
1391249031398/07/147,020,0003,110,2724857آیدا ثمری4
4859 5,671,136  12,800,000 1391249101398/07/14کبری اشراقی5
1391249181398/07/145,920,0002,622,89424918غالمرضا شکوری6
1391249201398/07/147,760,0003,438,1384871کمال طباطبایی7
1391249211398/07/148,800,0003,898,9064875حسن کریمی8
1391249231398/07/14106,000,00059,027,8254876محمد تکبیری9
1391249271398/07/14241,200,000158,773,3154883ناصر طبرزدی10
1391249301398/07/1454,000,00027,457,1404889مجتبی تکبیری11
1391249311398/07/1424,150,00010,699,8464891روح اله فضلعلی12
1391249321398/07/1463,376,00032,992,8104893حمید یوسفی13
1391249351398/07/1415,120,0006,699,0234898ابوالفضل غضنفری14
1391249391398/07/1418,890,0408,369,3664895اکبر بخشنده15
1391300531398/08/21144,000,00086,326,2004881علی اکبر بخشایش16
1391300501398/08/21232,408,000146,268,0704725محمدعلی میرزاخانی17
1391300691398/08/21172,000,000106,808,7254309احمدرضا عسگری18
1391300641398/08/21158,400,00096,860,0704897اصغر یگانه19
1391300471398/08/2164,800,00033,547,3924899حسین هاشمی20
1391300621398/08/2172,000,00037,762,3804892محسن فوالدگر21

شماره برگهکد ملینام مودیردیف
 تاریخ برگ
تشخیص

سال
 درآمد مشمول

مالیات
اصل مالیات

 منبع
مالیاتی

1
 پدرام

رهبران
مشاغل007076674641951398/04/311392120479588004155616749

2
 پدرام

رهبران
007076674742011398/04/31139215813945066474418352169

ردیف
 نام و نام

خانوادگی

 شماره برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 تاریخ برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 سال
عملکرد

 درآمد مشمول
مالیات

اصل مالیات
 تاریخ

 تشکیل
جلسه

 ساعت
جلسه

891021398/08/13139421,600,000,0005,319,600,0001398/10/1110:00حسینعلی آبرون1

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

م الف: 663045

آگهی ابالغ
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توزیع کننده برنج های فاسد در اصفهان محاکمه شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

سوژه

 نگاهی به ماجرای تغییر از رشته های 
دامپزشکی به رشته های پزشکی؛
نخبه کشی در رشته های 

پزشکی
چندی پیش اخباری درباره ورود دانشــجویان 
دارای سهمیه هیئت علمی به رشته های پزشکی 
منتشر شد. طبق این خبر دانشجویانی که دارای 
سهمیه علمی بودند، ابتدا با ورود به دانشگاه در 
رشته های مرتبط از جمله دامپزشکی مشغول 
به تحصیل می شدند. در ادامه این دانشجویان 
با استفاده از سهمیه هیئت علمی والدین خود 
به تحصیل در رشته های پزشکی می پرداختند. 
بر این اســاس در حال حاضر تعــداد 134 نفر 
از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشــگاه آزاد 
که در رشته دامپزشــکی پذیرش شده بودند، 
اقدام به تغییر رشــته کرده و هم اکنون نیز در 
رشته پزشــکی مشــغول تحصیل هستند. به 
دنبال حساسیت افکار عمومی معاون حقوقی 
و امور مجلس وزارت بهداشت از متوقف شدن 
تغییر رشته دانشــجویان از رشته دامپزشکی 
به پزشــکی خبر داد. همتی با تاکید بر تالش 
نظام ســالمت برای برقراری عدالت اعالم کرد 
که وزارت بهداشت به دنبال تحقق امکان ادامه 
تحصیل افراد شایسته و توانمند در تمام رده های 
آموزشی است. پیشگیری از ادامه تغییر رشته 
دانشــجویان دارای امتیاز هیئت علمی توسط 
دیوان عدالت اداری انجام شــد. تغییر رشته از 
دامپزشکی به پزشکی در حالی مطرح است که 
طبق اظهارات قائم مقام معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت اکنون پزشــکان بیکار بسیاری وجود 
دارد که مشغول به کار نیستند و ترجیح داده اند 
به جای پرداختن به کار پزشکی در مشاغل غیر 
مرتبط فعال شــوند. این فرآیند ادامه دار بوده 
و در آینده بسیاری از پزشــکان بیکار خواهند 
بود. در اینجا ســواالتی مطرح می شود که چرا 
با وجود اظهارات مســئوالن وزارت بهداشــت 
درباره عدم نیاز به پزشــک بیشــتر و بیکاری 
بسیاری از پزشــکان، همچنان رقابت شدیدی 
برای ورود به رشته های پزشکی وجود دارد؟ آیا 
خانواده های هیئت علمی با وجود دانستن امکان 
بیکاری باالی فرزندان خود، آنها را به تحصیل 
در رشته های پزشکی ترغیب می کنند؟ دلیل 
تغییر رشته برخی دانشــجویان و ماندن چند 
ســاله پشــت کنکور برای ورود به رشته های 
پزشکی چیست؟ در پاســخ به سواالت مطرح 
شده باید توجه داشت که طرح بیکاری پزشکان 
بخشی از واقعیت است. به عبارت دیگر در کنار 
طرح بیکاری برخی پزشکان مسائل مهم دیگری 
نیز مطرح شده است. یکی از حقایق اعالم شده 
درباره رشته پزشکی، سرانه پزشک کم نسبت 
به منطقه و جهان اســت. طبق اعالم سازمان 
جهانی بهداشت )WHO( ســرانه پزشک در 
ایران 11 پزشــک به ازای هر 10 هزار نفر است 
در صورتی که این ســرانه در کشورهای گروه 
بیســت، بزرگ تر از 20 و در کشورهای پیشرو 
در نظام ســالمت از 30 بیشتر اســت. ایران از 
بین 25 کشور در جایگاه بیستم سرانه پزشک 
نسبت به جمعیت قرار گرفته است و طبق آمار 
رسمی، حتی سرانه پزشک ایران از کشورهایی 
مثل فلسطین، ســوریه جنگ زده، قرقیزستان 
و تاجیکســتان نیز کمتر اســت. یکی دیگر از 
واقعیات مهم درباره نظام سالمت، تصمیم گیری 
خود پزشکان برای پزشکان است،یعنی وزارت 
بهداشت با وجود ذی نفع مستقیم بودن، درباره 
تعیین ظرفیت رشته های پزشکی تصمیم گیری 
می کند. در این میان نقشی برای کارشناسان و 
مدیران برای بررسی تخصصی مسائل در نظام 

سالمت درنظر گرفته نشده است. 

رییس کل دادگستری استان: 
توزیع کننده برنج های فاسد 

در اصفهان محاکمه شد
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: 
محاکمــه یک مفســد اقتصادی در شــعبه ویژه 
رســیدگی به جرائم اقتصادی اصفهان انجام شد. 
محمدرضا حبیبی بیان داشت: یک مفسد اقتصادی 
دارای سوابق کیفری به نام سید محمدحسین بنی 
اصفهانی به اتهام نگهداری و توزیع برنج ســمی و 
تاریخ گذشته در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و 
مفاسد اقتصادی دادگستری استان محاکمه شد. 
رییس کل دادگستری اســتان افزود: بعد از اطالع 
پلیس از توزیع برنج های غیرقابل مصرف و شناسایی 
متهم، با دستور قضایی از انبار وی بازرسی صورت 
گرفت که حدود 5 تن برنج کشف و ضبط شد  و پس 
از انجام تحقیقات در دادســرا پرونده با قرار جلب 
به محاکمه و کیفرخواست به شــعبه ویژه ارسال 
و جلســه دادگاه با حضور خبرنگاران و به صورت 

علنی برگزار شد.

دستگیری باند سارقان 
طالفروشی های آران و بیدگل

فرمانده انتظامی شهرســتان آران و بیدگل گفت: 
پس از وصــول اخباری از اینکــه زوجی به همراه 
فرزندان خود از طالفروشی های شهر آران و بیدگل 
به شیوه کش روزنی ســرقت می کنند، ماموران 
پلیس آگاهی این شهرســتان وارد عمل شــدند. 
ســرهنگ علی اصغرمحمدی افزود: در بررســی 
ماموران پلیس، سارقان که زوجی به همراه فرزندان 
همدســت خود دختر 12 ساله و پســر 10 ساله 
شناسایی و دستگیر شدند و در بازجویی به سرقت 

از این مغازه ها اعتراف کردند.

توصیه های پلیس برای پیشگیری 
از سرقت موتورسیکلت

سرقت موتورسیکلت برخالف سرقت اتومبیل نیاز 
به تبحر ویا تخصص خاصی نداشته و هر بزهکاری 
می تواند مرتکب آن شود. برای جلوگیری از سرقت 
این وسیله نقلیه تنها الزم است نکاتی ساده را مورد 
توجه قرار دهیم و با این کار فرصت ارتکاب جرم را 
از ســارقان بگیریم. برخی از نکات ایمنی به شرح 

زیر هستند:
-موتورســیکلت خودرا به لوازم ایمنی نظیر قفل 
فرمان، قفل یو و زنجیر وســایر وســایل بازدارنده 

مجهز کنید.
-هنگام پارک موتور ســیکلت ضمن قفل وزنجیر 
کردن، آن را در شــعاع دید خــود و افراد مطمئن 

قرار دهید.
-چنانچه موتورســیکلت خود را درمحلی غیر از 
پارکینگ حتی در منزل پــارک می کنید حتما با 
قفل وزنجیر به شی ای ثابت ومحکم ازقبیل میله 

ونرده قفل کنید.
-از پارک کردن موتور ســیکلت در پشــت منزل 

ونقاط خلوت خودداری کنید.
-چنانچه از افراد ناشناس موتور سیکلت خریداری 
کرده اید نسبت به تعویض قفل ها وتجهیزات ایمنی 

آن اقدام کنید.
-موتورســیکلت را به تعمیرگاه هــای غیرمعتبر 
 وناشــناس نســپارید چون ممکن اســت مورد

 سوء استفاده قرار بگیرد.

در حالی که تعداد کودکان سر راهی،کودکانی که بر 
اثر سانحه و رخدادهای غیر قابل پیش بینی والدین 
خود را از دست می دهند و بی سرپرست می شوند در 
حال کاهش است؛ اما تراژدی تلخ دیگری در مراکز 
بهزیســتی در حال رقم خوردن است؛کودکانی که 
والدین شــان به دالیل مختلف آنها را نمی خواهند. 
کسانی که به جای خانه و آغوش امن پدر و مادر باید 
راهی مراکز شبه خانواده بهزیستی شوند، مراکزی 
که خبرهای ضد و نقیضی از میزان فرار کودکان از 
آنها به گوش می رســد. بر اساس اعالم معاون امور 
اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان، 3۸ مرکز شبه 
خانواده در استان از 4۸5 کودک و نوجوان دختر و 
پسر نگهداری می کند که این تعداد به دلیل افزایش 
تقاضا برای ســپردن کودکان به این مراکز در حال 

افزایش است.
مراکز شبه خانواده 

مراکز »شــبه خانــواده« تالش بهزیســتی برای 
نگهداری از کودکان آســیب دیده بی سرپرست و 
بدسرپرست است تا آنها نیز در فضایی شبیه خانواده 
رشــد کنند، مراکز شــبه خانواده، نهادی اقامتی، 
زیســتی و اجتماعی اســت که تحت سرپرستی و 
مراقبت اشخاصی مانند یک زن و شوهر یا مربیان 
زن و مرد که به صورت یک خانواده زندگی می کنند 
و امکان زندگی و پرورش و آموزش تعدادی کودک 
و نوجوان بی سرپرســت را در یک محیط به نسبت 
طبیعــی خانوادگــی و برقرار کــردن ارتباط های 
صمیمانه و عاطفی بین کودکان و سرپرستان )شبه 
پدر و مادر( فراهم می کند. برخــی از این کودکان 
انتقال داده شــده به این مراکــز از طریق تماس و 
مداخله اجتماعی 123 شناســایی و اگر آســیبی 
ندیده باشند به مراکز شبه خانواده و اگر آسیب دیده 
باشند ابتدا به مراکز سالمت و سپس به این مراکز 

منتقل می شوند.
افزایش متقاضی چالش مراکز شبه خانواده

در اصفهــان افزایش تعداد متقاضیــان این مراکز 
حاال به چالش تبدیل شده است. معاون اجتماعی 

بهزیستی استان اعالم کرده است یکی از چالش ها 
و مشکالت مراکز شــبه خانواده بهزیستی، افزایش 
متقاضی برای واگذاری فرزندان خود به این مراکز 
اســت. مجتبی ناجی افزود: خانواده هــا گاهی در 
مســئولیت های اجتماعی خود عــدول و کوتاهی 
می کنند به طوری کــه در موارد بســیاری برخی 
مــادران مطلقــه بــرای ازدواج مجــدد از قاضی 
می خواهند که فرزندشــان را تحویل بهزیســتی 
بدهــد. وی اظهارداشــت: این در حالی اســت که 
رویکرد بهزیســتی بر مبنای خانــواده محور بودن 

و پیوند کودک بــا خانواده زیســتی )واقعی( خود 
است. این مسئول بهزیســتی اصفهان با بیان اینکه 
در تعامل با دســتگاه قضایی ایــن موضوع عنوان 
شــد ولی متاســفانه در برخی موارد اصرار برخی 
مادران موجب پذیرش خواسته آنها از سوی دستگاه 
قضا برای واگذاری فرزندشــان به بهزیستی مواجه 
می شود. وی خاطرنشــان کرد: چالش تقاضا برای 
پذیرش کــودکان در این خانه ها به ویژه در ســن 
نوجوانی که توجیه تربیتی و روانشــناختی ندارد، 
بیشتر است. وی با اشاره به شرایط پذیرش کودکان 

بدسرپرست در این مراکز گفت: برخی کودکان به 
لحاظ شــرایط و وضعیت والدین مانند حبس ابد، 
بیماری صعب العالج و اعتیادی که منجر به کودک 
آزاری و یا سوءاستفاده از کودک شود نیز بادستور 

قضایی به این مراکز واگذار می شوند.
به نظر می رسد افزایش تعداد کودکانی که از خانواده 
طرد می شــوند و یا مورد آســیب قرار می گیرند با 
میزان طالق و اعتیاد در خانواده ها ارتباط مستقیمی 
دارد؛ پدیده هایی که در نهایت موجی از چالش ها و 

رخدادهای تلخ اجتماعی را رقم می زند.

تراژدی باخانمان ها !

 معاون علوم پزشکی استان اصفهان گفت: تعامالت دانشگاه آزاد 
اسالمی در ســال های اخیر با وزارت بهداشت بسیار بیشتر شده 
ولی هنوز به ســطح مطلوب خود نرســیده و شایسته است این 
وزارتخانه در راه اندازی رشــته های مختلف و ارتقای رشته های 
موجود در رده های تحصیلی باالتر به دانشــگاه آزاد اســالمی 
تســهیالتی ارائه کند. آرش قدوســی در همایش ملی ارتقای 
ســالمت فرد، جامعه و خانواده ضمن تاکید بر لزوم استفاده از 
منابع علمی و زیرساختی دانشگاه آزاد اسالمی برای پیشرفت و 

توسعه علوم پزشکی کشور گفت: دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاهی 
بزرگ با بیش از 400 واحد دانشگاهی در سراسر کشور نزدیک 
به ۶0 درصد از آموزش عالی کشــور را برعهده دارد. در حیطه 
علوم پزشــکی 40 درصد از آموزش رشــته های مختلف علوم 
پزشکی، کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای و تخصصی در 
رشته های مختلف بر دوش دانشگاه آزاد اسالمی است و با توجه 
به ماموریت محوله در آموزش علوم پزشــکی، الزم است وزارت 
بهداشت و درمان اختیارات بیشتری شــامل اعطای تسهیالت 

بیشتر آموزش بالینی و تســهیل در تصویب رشته ها و در اختیار 
گذاشتن محیط های بالینی بیمارستانی را در جهت ارتقای کمی 
و کیفی آموزش های دانشگاه آزاد اســالمی اعطا کند. قدوسی 
خاطر نشان کرد: سرانه بهداشــت و درمان کشور نیاز به رشد و 
افزایش دارد و الزم است وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی از ظرفیت های بالقوه دانشگاه آزاد اسالمی برای تربیت 
نیروی انســانی متبحر در رده های مختلف بهداشــتی درمانی 

استفاده کنند.

 معاون علوم پزشکی استان:
سرانه بهداشت و درمان کشور نیاز به رشد و افزایش دارد

  به گفته مسئوالن بهزیستی استان اصفهان، تعداد متقاضیان سپردن کودکان به مراکز
 » شبه خانواده «، روز به روز در اصفهان بیشتر می شود؛

رشته محل های تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد منتشر شد
رشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 13۹۸ دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شد. دفترچه 
حاوی اطالعات رشــته محل های مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه آزاد 
روی سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه منتشر شد. انتخاب رشته داوطلبان این 
مقطع تا ساعت 24 یکشنبه 2۶ آبان ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی 
ارشد که براساس کارنامه صادره از سوی ســازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند 
)اعم از پذیرفته شــدگان یا مردودین اعالم نتیجه قبلی این مقطع یا افــرادی که در مرحله قبل انتخاب 
رشته نکرده اند( به منظور شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته/ محل در دانشگاه آزاد 
اسالمی می توانند با مراجعه به سامانه http://azmoon.org نســبت به انتخاب رشته اقدام کنند. 
 داوطلبان به منظور انتخاب رشــته در این مقطع الزم اســت کارت اعتباری ثبت نام را از سامانه مذکور 

خریداری کنند. 

اعطای 20 میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت
امسال حدود 20 میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی و شهریه به دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اســتان اصفهان اعطا شده است. قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهان، تعداد دانش آموزان و 
دانشــجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان را بیش از 21 هزار نفر اعالم کرد و گفت: در هشت 
ماهه امسال این میزان کمک هزینه تحصیلی و شهریه به آنها پرداخت شده است. کریم زارع افزود: همچنین 
امسال 303 نفر از دانش آموزان و دانشجویان زیر پوشــش حمایت های مالی کمیته امداد اصفهان با کسب 
موفقیت در آزمون های دوره های کارشناسی، کارشناســی ارشد و دکترای سال ۹۸ راهی دانشگاه ها و مراکز 
تحصیالت عالی شدند. وی افزود: ســهم فرزندان پســر تحت حمایت از این تعداد 102 و دختران 201 نفر 
اســت. وی گفت: دانشــگاه های دولتی با 12۶ نفر قبولی ســهم عمده در دانشــگاه های محل تحصیل این 
 فرزندان دارد که این موفقیت بیانگر درجه علمی قابل قبول دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان

 اصفهان است.

پریسا سعادت

فقدان سند مالکیت
8/156 شــماره صادره: 1398/31/591505- 1398/8/19 نظــر به اینکه آقای محمد 
جعفر یزدانی دهاقانی فرزند محمد حسن با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما توسط دفترخانه شماره 222 دهاقان به شــماره 12236 مورخ 1398/8/18 
گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت پالک شماره 481 فرعی از 339 اصلی واقع 
در دهاقان بخش ثبتی دهاقان  که در صفحه 313 دفتر 205 ذیل ثبت به میزان 200 سهم 
مشاع از کل 47500 سهم ششدانگ بنام محمد جعفر یزدانی دهاقانی فرزند محمد حسن 
ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است که به موجب جابه جایی مفقود گردیده است اینک 
آقای محمد جعفر یزدانی دهاقانی درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به 200 سه مشاع 
از 47500 سهم ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120- اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود برابر مقررات نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 659490  اداره ثبت 

اسناد و امالک دهاقان
فقدان سند مالکیت

8/157  شــماره نامه: 139885602032001397 نظر به اینکه سند مالکیت نیم سهم 
از هزار و سیصد و بیست ســهم قنوات کوی محال  پالک ثبتی شــماره 0 فرعی از 86  
اصلی گرمســیر اردســتان واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 29 در صفحه 522 دفتر 
8 آب  امالک به نام مرضیه جعفر پور صادر و تســلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده: 32003176-98/8/19 به انضمام دو برگ استشهادیه 

محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 2947-98/8/19 به گواهی دفتر خانه 19 اردستان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:661036 ذبیح اله فدائی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

8/158  خانم اشرف صدوق ونینی دارای شناسنامه شــماره 284 به شرح دادخواست به 
کالسه  512/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان میرزا علی اکبر صدوق ونینی به شناسنامه 112/11218 در تاریخ 76/5/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش 
پســر و دو دختر و یک همسر دائمی: 1- ســید احمد صدوق ، ش.ش 265 فرزند متوفی 
2- سید رضا صدوق ونینی، ش.ش 3 فرزند متوفی 3- ســید علی اصغر صدوق ونینی، 
ش.ش 7 فرزند متوفی 4- سید باقر صدوق ونینی، ش.ش 2 فرزند متوفی 5- منیر صدوق 
ونینی، ش.ش 7 فرزند متوفی 6- سید عباس صدوق، ش.ش 4 فرزند متوفی 7- اشرف 
صدوق ونینی، ش.ش 284، 8- طاهره صدوق ونینی، ش.ش 1 و یک همسر دائمی به نام 
بتول صدوق ونینی فرزند ابراهیم، ش.ش 66/11272،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف: 661740 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان اردستان

حصر وراثت
8/159  آقای شــهاب الدین انوری علی آباد دارای شناســنامه شــماره 6906 به شرح 
دادخواست به کالسه  510/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالمطلب انوری علی آباد به شناسنامه 15در تاریخ 98/3/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
فرزند پسر و دو فرزند دختر و یک همسر دائمی: 1- فلورا انوری علی آباد فرزند عبدالمطلب، 
ش.ش 2677، 2- نرگس انوری علی آباد فرزنــد عبدالمطلب، ش.ش 4420198966، 
3- شهاب الدین انوری علی آباد فرزند عبدالمطلب، ش.ش 6906، 4- امیر مسعود انوری 
علی آباد فرزنــد عبدالمطلب، ش.ش 4420549386 و یک همســر دائمی به نام  زهره 
آقاشاهی فرزند رضا، ش.ش 15862،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 661033 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
تحدید حدود اختصاصی

8/154 شماره نامه: 139885602033002229 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
بائره معروف باغادی تقریبًا شــش قفیزی  پالک ثبتی 1793 فرعی از 1- اصلی واقع در 
روستای اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید 
محسن رضا زاده طباطبائی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1398/09/24  ساعت 10 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 

یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف:660769 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
8/155 شماره نامه: 139885602033002226 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
بائره تقریبًا شــش قفیزی معروف باغادی پالک ثبتی 1734 فرعی از 1- اصلی واقع در 
روستای اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید 
محسن رضا زاده طباطبائی فرزندسید محمد و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1398/09/24  
ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:661057 علی جوانی  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز

اعالم مفقودی 
ســند خودرو پیکان ســواری  مدل 1382 به شــماره 
شــهربانی ایــران 43-315 ب 21 و شــماره موتــور 
11158275392 و شماره شاسی 82463448  به نام آقای  
علی محمد قورچی سیبکی به شماره ملی 1129699341  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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پاریس در ترس؛
مالقات نیمار با مسی و سوارز

»نیمــار جونیــور« فوق ســتاره برزیلــی و 
جدایی طلب پاری سن ژرمن که در سال ۲۰۱۷ 
با امید به تبدیل شدن 
به بهتریــن بازیکن 
 PSG جهان بــه
پیوســت در این 
دو ســال اســیر 
مصدومیت ها بوده 
و با ظهور و درخشش 

ن  کیلیا امباپه« و تبدیل شــدن او به ستاره »
نخست تیم، بیش از پیش دلتنگ آبی اناری ها 
شــده اســت. اتفاقات تابســتان باعث شده 
نیمار محبوبیت خود نزد هواداران تیفوســی 
پاری ســن ژرمن را از دســت بدهد و با وجود 
ظاهرســازی های اخیرش مبنی بــر عالقه به 
تداوم حضور در پارسی، هنوز هم سودای جدایی 
در سر دارد و بســیاری از مطبوعات باور دارند 
خواسته لئو مسی هم بازگشت ستاره برزیلی به 
نیوکمپ است. در این بین »موندو دپورتیوو« در 
خبری فوری از حضور ستاره برزیلی در بارسلون 
و دیدارش با سوارز و مسی خبر داد، خبری که 

سران PSG را به شدت نگران کرده است.

کورتوا:
به کیفیت خودم هیچ شکی 

ندارم
تیبو کورتوا، دروازه بان بلژیکی رئال مادریددر 
ابتدای فصل شــرایط خوبی را در رئال مادرید 
نمی کــرد.  تجربــه 
اشتباهات سریالی 
او باعث شده بود 
که هواداران رئال 
مادریــد نســبت 
بــه فــروش کیلور 
ناواس معترض شوند 
و همین موضوع فشارها را روی این دروازه بان 
بلژیکی افزایــش داده بود. با ایــن وجود طی 
هفته هــای اخیر دوبــاره به فــرم خوب خود 
بازگشته و حاال ۵۳۳ دقیقه دروازه کهکشانی ها 
را بسته نگه داشته است. کورتوا اما اعتقاد دارد 
که انتقادات نســبت به او امری طبیعی است. 
او مصاحبه جالبی پیرامون این موضوع انجام 
داده است. کورتوا گفته: به کیفیت خودم هیچ 
شــکی ندارم. من یکی از بهترین دروازه بانان 
دنیا هســتم و به همین خاطر در بعضی مواقع 
انتقاداتی به من وارد می شود. باید آرام باشم و 

اعتماد به نفس خود را حفظ کنم. 

 »رونالدو« به دنبال بازگشت 
به رئال؟

رونالــدو اصال عادت به تعویض شــدن ندارد و 
همواره حتی اگر آماده هم نباشد دوست دارد 
که ۹۰ دقیقه در میدان 
حضور داشته باشد. 
سرمربی یوونتوس 
در دقیقه ۵۵ دیدار 
اخیر یــووه برابر 
میالن تصمیم گرفت 
که رونالدو را تعویض 
کند که این تصمیم به شــدت ایــن بازیکن را 
عصبانی کرد و حتی بعد از تعویض ورزشگاه را 
ترک و به ساری هم توهین کرد. روزنامه کالچیو 
میرکاتو ایتالیا تاکید کرد کــه رابطه رونالدو و 
ساری خوب نیست و این به وضوح نمایان است 
و همین باعث شــده تا رونالدو به دنبال ترک 
یوونتوس باشد. به نوشته این روزنامه ایتالیایی، 
رونالدو با توجه به شرایطی که در یوونتوس دارد 
به جدایی فکر می کند و اگر سران رئال مادرید 
دوست داشته باشند که بار دیگر او را در ترکیب 

خود ببیند به اسپانیا بازخواهد گشت.

خداحافظی »زالتان« با آمریکا
زالتان ابراهیموویچ، ســتاره باتجربه ســوئدی 
که در فصل اخیر ۳۰ گل برای آل ای گلکســی 
به ثمر رســاند، ســال 
گذشــته قراردادی 
یک ساله به ارزش 
۷/۲میلیون دالر با 
این باشــگاه امضا 
کرد که ماه آینده به 
پایان می رســد. او بعد 
از شکست تیمش مقابل لس آنجلس اف سی در 
نیمه نهایی کنفرانس غرب، اعالم کرد که احتماال 
به حضورش در آل ای گلکسی پایان خواهد داد با 
انتشار پستی در توئیتر، این موضوع را تایید کرد. 
او در صفحه توئیترش نوشت: »من به اینجا آمدم، 
ام آل اس را دیدم و به تسخیر درآوردم، ممنونم 
از لس آنجلس گلکسی که یک بار دیگر اجازه داد 
احساس کنم که هنوز سرپا هستم. شما زالتان 

خواستید، من به شما زالتان دادم.«

ذوب آهن دچار بحران نیست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

گاف رسانه ایتالیایی؛
استراماچونی جایزه مربی ماه 

ایران را گرفت!
یک رســانه ایتالیایی درباره ســرمربی استقالل 
اشتباه کرد و خبر داد که اســتراماچونی جایزه 
بهترین مربــی ماه لیــگ ایــران را گرفت. روز 
چهارشــنبه ســومین کنگره فوتبال کلینیک با 
حضور جمعــی از اهالی فوتبال، اســتراماچونی 
سرمربی استقالل و مســئوالن وزارت ورزش و 
جوانان و فدارسیون فوتبال در دانشگاه آزاد واحد 
غرب تهران برگزار شد. در حاشــیه این مراسم 
جوایزی به رسم یاد بود به سرمربی استقالل اهدا 
شد که سایت »fcinter۱۹۰۸« ایتالیا به اشتباه 
این جوایز را با عنوان جایزه بهترین مربی ماه در 
لیگ ایران تعبیر کرد. این سایت ایتالیایی نوشت: 
آندره آ استراماچونی، سرمربی سابق اینتر جایزه 
بهترین مربی ماه لیگ برتر ایران را کسب کرد. او 
در ماه اکتبر به همراه استقالل نتایج خوبی کسب 

کرد و در تمام بازی های خود به پیروزی رسید.

در حاشیه

 پیروزی خانگی سپاهان 
مقابل نماینده اردکان

در ادامه رقابت های هفته پنجم لیگ برتر والیبال 
تیم فوالد مبارکه ســپاهان از ســاعت ۱۷ روز 
چهارشنبه در سالن مخابرات اصفهان میزبان تیم 
خاتم اردکان بود که در نهایت این دیدار با نتیجه 
۳ بر یک به نفع سپاهان به پایان رسید. ست اول 
این بازی؛ ۲۵ بر ۱۴ به نفع سپاهان، ست دوم، ۲۵ 
بر ۲۳ به نفع خاتم، ســت سوم، ۲۵ بر ۱۴ به نفع 
سپاهان و ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۰ به نفع سپاهان 
بود که در پایان تیم اصفهانی پیروز میدان شد و 
سپاهان با چهار برد در رده دوم جدول رده بندی 

قرار دارد.

تیرانداز اصفهانی:
المپیک توکیو را با اختالف 

ناچیز از دست دادم
تیم ملی تیراندازی ایران با حضور در مســابقات 
قهرمانی آسیا قطر و آخرین مرحله کسب سهمیه 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو موفق شــد با کســب ۴ 
ســهمیه دیگر و در مجموع 6 سهمیه راهی این 
رویداد بزرگ شــود. باتوجه بــه اینکه رنکینگ 
جهانی از طرف فدراســیون اعالم نشــده است، 
برخی از ورزشــکاران ما هنوز شانس حضور در 

المپیک را دارند.
گلنوش ســبقت الهی کــه برای نخســتین بار 
در بخش تپانچه ســهمیه حضور در مســابقات 
المپیک ۲۰۱6 ریو را به دســت آورده بود و این 
بار از کســب ســهمیه بازماند، در این خصوص 
بیان کرد: مســابقات قهرمانی آسیا را پشت سر 
گذاشتیم؛ اما بر اساس رنکینگ جهانی می توانم 
بگویم هم هنوز شانس دارم و هم می توانم بگویم 
المپیک توکیو را از دســت دادم. وی افزود: من 
هنوز رنکینگ باالیی دارم و به همین دلیل امکان 
کسب سهمیه برای من وجود ندارد؛ اما به هرحال 
۴ مرحله کاپ جهانی دیگــر در پیش داریم و در 
این رقابت ها ممکن است اتفاقات بسیار متفاوتی 
بیفتد، حتی یک نفر از رنکینگ پایین که سهمیه 
هم ندارد بتواند صعود کند. فعال نمی توانم بگویم 
که چه اتفاقی می افتد؛ اما تمام تالشم را می کنم 
تــا بتوانم بار دیگر ســهمیه المپیــک را بگیرم. 
ســبقت الهی اظهار داشــت: من ۴ بار تا نزدیک 
ســهمیه المپیک رفتم و در سه مســابقه کاپ 
جهانی فینالیست شدم، هر بار با اختالف بسیار 
ناچیز سهمیه المپیک توکیو را از دست دادم. در 
رقابت های قهرمانی آسیا دوحه قطر هم حتی نفر 
باالیی من در جدول سهمیه گرفت؛ اما بر اساس 
امتیاز ۱۰ مرکز نتوانستم به آن دست پیدا کنم. 
اختالف بسیار ناچیز بود و حتی با اختالف امتیاز 

و نمره هم نباختم.

منهای فوتبال

این ضرب المثل را حتما شنیده اید که از یک سوراخ نباید چند بار 
گزیده شد. تجربه اکتسابی است و وقتی شما یک بار موضوعی را 
تجربه کردید، نباید در دفعات بعدی تجربه غلط را تکرار کنید؛ اما 
به نظر می رسد مدیران پرسپولیس این ضرب المثل را نشنیده اند 
و یا شــاید هم ما فکر می کنیم اینجا ماری هســت که می گزد و 
احتماال در این سوراخ گنج اســت که همه مدیران در آن دست 
می کنند. پرســپولیس، مهدی شــریفی که حاال ۵ گل در لیگ 

آذربایجان زده را رد کرد تا جونیــور را بیاورد، ولی این برزیلی در 
حد نیمکت نشینی پرسپولیس هم نبود. به این نام ها توجه کنید: 
نیلسون، لوکا ماریچ، الونگ، ساها، پتروویچ، هوار محمد، فرناندو 
گابریل، بشار رسن، ابراهیم توره، ایمون زاید و گادوین منشأ.۱۱ 
بازیکنی که نام بردیم همین حاال از ۱۱ بازیکن اصلی پرسپولیس 
حداقل ۴ یا ۵ گل به راحتی می خورند. منشأ را با علیپور، بیرانوند 
را با نیلسون، الونگ را با شجاع، انصاری را با ساها، بشار را با ترابی 

و... مقایسه کنید تا متوجه شوید چقدر ایرانی بهتر از خارجی های 
به اصطالح خوب پرسپولیســی داریم. جونیور در بهترین حالت 
تا پایان نیم فصل می ماند و هنوز فســخ نکرده، لیستی از نام های 
خارجی آماده شده، ولی بهتر اســت این بار پرسپولیس از تجربه 
سال های گذشته استفاده کند و به جای دور ریختن چند صد هزار 
دالر با حدود یک یا دو میلیارد تومــان بهترین مهاجمان ایرانی 

لیگ برتر را جذب کند.

توصیه مهم به پرسپولیس در مورد جذب مهاجم؛
سرخ پوشان از یک سوراخ چند بار گزیده می شوند؟!

رقابت های هندبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا 
در حالی برای تیم هندبال ســپاهان به پایان رسید 
که این تیم عملکرد ضعیفی از خود در این رقابت ها 

به نمایش گذاشت.
تیم هندبال ســپاهان اصفهان که با کسب عنوان 
قهرمانی در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر ایران 
مجوز حضور در رقابت های آسیایی را به دست آورده 
بود در بیســت و دومین دوره از رقابت های هندبال 
قهرمانی باشگاه های مردان آســیا که از ۱6 آبان با 
حضور ۱۱ تیم در کره جنوبی آغاز شد در گروه دوم 
این مسابقات با تیم های الوکره قطر، العمان عمان، 
باربار بحرین، العربی الکویت و الوحده عربســتان 
همگروه شد. طالیی پوشــان نصف جهان در اولین 
دیدار خود در این رقابت ها به مصاف تیم الوکره قطر 
رفتند که این دیدار با نتیجه ۳۳ به ۳۱ به سود تیم 
قطری به پایان رسید. سپاهانی ها در دومین دیدار 
خود در این رقابت ها نیز متحمل شکست مقابل تیم 
الوحده عربستان شدند. شاگردان طاهری در سومین 
دیدار خود مقابل تیم العمان عمان صف آرایی کردند 
که این بازی را با نتیجه نزدیــک ۲۷ به ۲6 به تیم 
عمانی واگذار کردند تا بدون کســب امتیاز آماده 
دیدار چهارم خود در این رقابت ها شوند. سپاهان در 
چهارمین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم العربی 
کویت رفت که این بازی را با پیروزی پشــت ســر 
گذاشت؛ اما در آخرین دیدار خود در این مسابقات 
نیز مقابل تیم باربار بحرین متحمل شکست شد تا با 
کسب چهار شکست و تنها یک پیروزی به کار خود 
در این رقابت ها پایان دهد، نتیجه ای که شایســته 
این تیم اصفهانی بود. هندبالیست های سپاهان که 

در رقابت های لیگ برتر عملکــرد خوبی را بر جای 
گذاشته اند در این دوره از بازی های آسیایی، نمایش 
خوبی نداشــتند تا فرصت صعود از مرحله گروهی 
را از دست بدهند.کارشــناس هندبال کشورمان با 
بیان اینکه انتظار بیشــتری از تیم سپاهان در این 
مســابقات می رفت، گفت: ســپاهان هم بازیکنان 
خوبی داشت و هم از شرایط مالی و امکانات بهتری 
نسبت به دیگر باشگاه ها برخوردار بود. حسن پروانه 
افزود: بازیکنان سپاهان مدت هاست که در کنار هم 
بازی می کنند و مربی کار بلدی به اســم طاهری را 

در اختیار دارند.این کارشناس هندبال ایران ادامه 
داد: انتظار می رفت تیمی مانند ســپاهان بیشــتر 
هزینه می کرد و اگر چنین می شد می توانست موفق 
باشد و نتایج خوبی کسب کرده و در آسیا هم آقایی 
کند؛ اما متاسفانه با نگاه دیگری کار را دنبال کردند، 
آقایی در آسیا کم نیست؛ اما نشد و اگر این تیم چند 
بازیکن کمکی و خوب هم داشت می توانست کمک 
حال باشد. تیم سپاهان با همین نفراتی که در لیگ 
حضور دارد اعزام شد و قطعا با چنین شرایطی باید 
انتظار می رفت که چنین نتیجه ای به دست بیاید. 

تیم زاگرس اســالم آباد دیگر تیم ایرانی حاضر در 
رقابت های باشگاهی آســیا بود که در گروه اول با 
تیم های هاوکس کره جنوبی، العربی قطر، الکویت 
کویت و الشــارجه امارات هم گروه شــده بود. این 
تیم نیز همانند تیم ســپاهان عملکــرد خوبی را از 
خود به جای نگذاشــت و از صعود به مرحله بعدی 
باز ماند. بیســت و دومین دوره رقابت های هندبال 
جام باشگاه های آسیا در حالی شاهد حضور دو تیم 
ایرانی در این مسابقات بود که سال ها نماینده ای از 

کشورمان در این رقابت ها شرکت نکرده بود.

 سپاهانی ها  از صعود باز ماندند
 عملکرد ضعیف هندبال ایران در جام باشگاه های آسیا؛

  قاب روز

یک جشن تولد ویژه؛ با حضور جادوگر
علی کریمی روز چهارشنبه در یک اقدام ارزشــمند برای دیدار با نوجوان مبتال به سرطان 
راهی پاکدشت شد. کریمی در این سفر تنها نبود و مهرداد میناوند هم همراهی اش می کرد. 
ســفری که جرقه اش از عالقه یک نوجوان مبتال به ســرطان به جادوگر خورد. محمدرضا 
خان محمدی همان نوجوانی است که گفته بود دوست دارد علی کریمی را از نزدیک ببیند. 
مهرداد میناوند هم موضوع را به کریمی انتقال داد و آنها روز چهارشنبه به دیدار این نوجوان 
رفتند و خوشحالش کردند. کریمی پیراهن شــماره ۸ خودش را به محمدرضا هدیه کرد و 
به او گفت: »قوی باش« میناوند هم یک پالک طال به محمدرضا هدیه داد که برای او ارزش 

دوچندان داشت چرا که پالک طالی لوگوی تیم پرسپولیس بود.

مربی تازه وارد ذوب آهن درمورد نحوه پیوســتنش بــه کادر فنی تیم 
فوتبال ذوب آهن اظهار داشــت: قرار بود در ابتدای فصل به تیم اضافه 
شــوم؛ اما با تغییرات مدیریتی که رخ داد، این مســئله تا به االن طول 
کشید. من از فصول قبل نیز حدود ۳ تا ۴ ســال با اکثر بازیکنان فعلی 
که نصف استخوان بندی تیم را تشــکیل می دهند، کار کرده ام و از نظر 
فنی و اخالقی با آنها آشــنایی دارم. تقریبا می تــوان گفت که از زمان 
گل محمدی و حســینی در کنار تیم بــوده ام و از بازیکنان شــناخت 
داشــته و با بعضی قدیمی ترها مثل حدادی فر و خلعتبری آشنا هستم. 

حسن استکی ادامه داد: با منصوریان نیز فصل گذشته به طور مستقیم 
همکاری داشته ام، در ابتدای حضور منصوریان در ذوب آهن دو ماه در 
کادرش بودم و بعد با توصیه خود منصوریان به تیم امید پیوســتم و باز 
هم با تیم بزرگساالن همکاری داشتم در واقع در این مدت چندان دور از 
مجموعه ذوب آهن نبوده ام.  استکی درباره شرایط فعلی این تیم و راهکار 
خروجش از وضعیت کنونی، گفــت: حضور من موجب اتفاق خاصی در 
این تیم نمی شود. من فقط به منصوریان هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ 
روحی و روانی کمک می کنم؛ اما این مهم است که بدانیم ذوب آهن به 

قول قدیمی ترها مرد روزهای سخت اســت؛ این اتفاق قبال هم افتاده و 
ذوب آهن سربلند بیرون آمده است. وی در ادامه افزود: ذوب آهن در چند 
بازی روی اشــتباهات فردی بازیکنان، چند نتیجه بد آورده است، مثل 
همین بازی آخر مقابل ماشین سازی که ما روی دو  اشتباه فردی نتیجه 
را از دست دادیم و می توانستیم آن بازی را حتی با دو گل ببریم. امتیازات 
تیم ها در لیگ امسال به هم نزدیک است و می توانیم با ۲ تا ۳ برد پیاپی، 
جایگاه تیم را کامال تغییر دهیم. اتفاق خاصی رخ نداده که بگوییم تیم 

دچار بحران شده است.

هیاهوی فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا کم کم در حال آغاز شدن است. ماه آینده قرعه کشی انجام 
می شود تا تیم های حاضر در مرحله گروهی و پلی آف رقبای خود را بشناسند و از بهمن ماه نیز کار شروع 
می شود. حاضران در لیگ قهرمانان هم اکنون در مرحله ارسال مدارک و لوازم مورد نظر برای کمیته 
مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند تا کارها طبق روال قانونی جلو برود. در حال حاضر همه 
تیم ها باید لباس های خود را به مالزی بفرستند تا ایرادات آن از نظر شکل نقش بستن آرم اسپانسرها 
بررسی شده و ایرادات آن توسط بازرسان AFC  تعیین شود. همین مسئله مقامات باشگاه استقالل را 
مجاب کرده تا پیگیر داستان فوق باشند؛ اما این مسئله مشکالتی را هم ایجاد کرده است که البته حاد 
نبوده و به راحتی قابل حل است. یکی از مهم ترین ماجراهای استقالل در لیگ قهرمانان، بحث لباس 
حسین حسینی است. سنگربان آبی ها طی روزهای سپری شده از لیگ برتر اغلب اوقات پیراهنی بر 
تن کرده که توسط شــرکتی غیر از تولیدی طرف قرارداد با باشگاه تولید شده است. این مسئله شاید 
در مسابقات داخلی قابل حل باشد، ولی حکایت آن در لیگ قهرمانان متفاوت بوده و ظاهرا استقالل 
باید تدبیری دیگر برای آن اتخاذ کند. اگر حسینی لباسی غیر از البسه تایید شده توسط AFC را بر تن 
کند، بابت هر بازی جریمه ای چند هزار دالری برای استقالل به ارمغان خواهد آورد و تازه هنوز معلوم 
نیست کنفدراسیون تایید کند او می تواند پیراهنی بپوشد که با باشگاه استقالل به عنوان تولید کننده 
پوشاک فصل قرارداد ندارد. عالوه بر پیراهن، دستکش های حسینی )و به طور کلی هر کس که درون 
دروازه استقالل قرار بگیرد( هم جزو مواردی است که کمیته مسابقات لیگ قهرمانان خیلی روی آن 
حساس است. حسینی نمی تواند در این مسابقات از دستکش های متفاوت در هر بازی )بابت شرکت 
تولیدی آنها( استفاده کند و از ابتدا تا انتهای مرحله گروهی فقط می تواند دستکش های یک کمپانی 
را بر دســت کند در غیر این صورت جریمه نقدی در انتظار استقالل خواهد بود. تازه دستکش ها باید 

به تایید AFC برسد.

لباس حسینی، دردسر تازه استقاللی ها در لیگ قهرمانان

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله دوم انتخابی 
جام جهانی و جام ملت های آسیا در شرایطی با برتری حریف 
به پایان رسید که شاگردان ویلموتس دومین شکست متوالی 

خود را متحمل شدند.تیم ملی فوتبال ایران که در سه دیدار 
گذشــته خود صاحب دو پیروزی و یک شکست شده بود، از 
ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه در شهر امان اردن به مصاف 
تیم ملی عراق رفت که این دیدار با نتیجه یک بر ۲ به سود عراق 
به پایان رسید. مهند علی )۱۱( و عال عباس عبدالنبی)۹۲( برای 

عراق گل زد و احمد نوراللهی)۲۵( برای ایران گل زد.
تیم ملی ایران در این دیدار با ترکیب علیرضا بیرانوند، مرتضی 

پورعلی گنجی، محمدحسین کنعانی زادگان، رامین رضاییان، 
میالد محمــدی)۵۳ محمد نادری(، امیــد ابراهیمی، احمد 
نوراللهی، مسعود شجاعی، محمد محبی، مهدی طارمی)6۲ 
وحید امیری( و سردار آزمون)۹۰ کاوه رضایی( به میدان رفت. 
تیم ملی فوتبال ایران با قبول  این شکست کارش را برای صعود 
به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آســیا 

سخت کرد.

دومین شکست تیم ملی ایران رقم خورد

باخت به عراق در ثانیه های آخر

مربی تازه وارد ذوب آهن:
ذوب آهن دچار بحران نیست

سمیه مصور
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 رتبه اول اصفهان در چرخه امانت کتاب کشور
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخـبار

برگزاری رزمایش بزرگ 
الی بیت المقدس در اصفهان

آغاز رزمایش گــردان های بیــت المقدس و 
کوثر سپاه صاحب الزمان )عج( با نام »الی بیت 
المقدس« با شعار »40 سال مردم یاری، امنیت 
و خدمت« با رمز »یا رســول ا...، یا رسول ا...، یا 
رسول ا...« از سوی فرمانده سپاه صاحب الزمان 
)عج( صادر شد. سردار مجتبی فدا در این باره 
گفت: این رزمایش بــزرگ به طور همزمان در 
شهرستان های اصفهان، نجف آباد، لنجان، نطنز، 
کاشــان، آران و بیدگل، سمیرم، شاهین شهر، 
شهرضا، فالورجان، اردســتان و خوروبیابانک 
آغاز شد. فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان خاطر نشــان کرد: هدف از این 
رزمایش ارتقای ســطح آمادگــی گردان های 
بسیج و تمرین واقعی عملیات مقابله با تهدیدات 
دشمن و کســب الگوی الزم برای آمادگی در 
شــرایط ناهماهنگ امنیتی و امدادی اســت. 
سردار فدا تصریح کرد: اقتدار و آمادگی گردان 
بسیج از مهم ترین پیام های این رزمایش است 
که بسیجیان با بهترین شرایط آمادگی، این توان 

را به نمایش می گذارند.

سبد کتاب سازی کودک 
روی میز مدارس

رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
جشنواره »کتاب سازی کودک« از ۱۸ تا ۲۳ 
آبان در 4 مدرسه منتخب منطقه ۳ شهرداری 
اصفهان برگزار شد.نفیســه گلشــیرازی  با 
بیان اینکه این مســابقه قرار است در مدارس 
منتخب مناطق دیگر هم برگزار شود، اظهار 
داشت: در این مسابقه وســایلی مثل خرده 
پارچه، سنگ، وسایل تزیینی در اختیار دانش 
آموزان قرار گرفت تــا آنها از ماهیت تفریحی 
که در ذهن خودشان است کتاب بسازند. وی 
افزود: اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان قرار است 
در جشنواره  »کتاب سازی کودک«، نظرات 
دانش آموزان به تفریــح را بداند تا با توجه به 
آسیب های اجتماعی که در خانواده ها وجود 
دارد و افــکار مخربی را در بچه هــا به وجود 

می آورد، جهت فکری آن ها را تغییر دهد .

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان خبر داد:

 رتبه اول اصفهان در چرخه 
امانت کتاب کشور

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان گفت: استان اصفهان در اجرای برنامه های 
فرهنگی در کتابخانه هــا و چرخه امانت کتاب در 
کشــور رتبه اول را دارد. امیر هالکویی با اشاره به 
نقش پنج مولفه در تعیین میزان سرانه مطالعه در 
بین شهروندان اصفهانی اظهار داشت: خانواده به 
عنوان اولین و کوچک ترین نهاد اجتماعی می تواند 
در شــکل گیری فرهنگ مطالعه در بین اعضای 
خانواده نقش مهمی ایفا کند که نقش نهاد آموزش 
و پرورش هم در افزایش میل به مطالعه مهم است. 
وی افزود: رسانه ها هم با جریان سازی می توانند 
جامعه را به ســمت افزایش رغبت بــه مطالعه و 
کتاب خوانی ســوق دهند. نقش ناشــران هم به 
عنوان تولید کنندگان محتوا موثر است و در نهایت 
کتابخانه ها و کتاب فروشی ها به عنوان مکان های 
توزیع کتاب می توانند در ترغیب به مطالعه در بین 

افراد نقش داشته باشند. 

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری خبر داد:

 ساماندهی محور دردشت 
با ۶۴۰ میلیون تومان اعتبار

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان از ســاماندهی محور دردشت خبر داد و 
گفت: برای اجرای این پروژه ۶40 میلیون تومان 
اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. محمد فیض 
اظهارکرد: محور دردشــت از محــدوده بازارچه 
پاگلدسته شــروع و با گذر از مسجد پاگلدسته، 
مدرس بوعلی سینا و مدرسه شفیعیه به خیابان 
ابن سینا رسیده و سپس با گذر از بازارچه دردشت 
به سمت دو منار دردشت، مقبره سلطان بخت آغا 
رسیده و از آنجا به عصارخانه و حمام شیخ بهائی و 
در نهایت به میدان امام علی )ع( منتهی می شود.

رییس شورای شــهر اصفهان خواســتار توجه به 
ظرفیت های گردشگری کوه آتشگاه به عنوان یکی 
از قطب های مهم گردشــگری شهر شد، موضوعی 
که طی ســالیان گذشــته از سوی مســئوالن امر 
مهجور مانده بود. آتشگاه اصفهان یا کوه آتشگاه از 
بناهای تفریحی گردشگری و تاریخی شهر اصفهان 
اســت که در ۸ کیلومتری مرکز شــهر در خیابان 
آتشگاه و جنوب خمینی شهر قرار دارد. این بنا که از 
یادگاران ایران باستان در دیار گنبدهای فیروزه ای 
محسوب می شــود در نزدیکی رودخانه زاینده رود 
روی کوهی قرار دارد. زمان ســاخت بنا را قدیم تر 
از عصر ساســانیان می دانند. مطالعات موسســه 
)ایزمنو IZMEO( قدمت بنای آتشگاه را به دوران 
تمدن ایالم و حکومتی می رســاند که انزان نامیده 
می شده اســت. این نظر را مطالعات و پژوهش های 
انجام شده بر آتشــکده های بر جای مانده از دوران 
ساسانی در نطنز و کاشان و یزد و آذربایجان و نایین 
تایید می کنند چرا که در آن روزگاران آتشکده ها را 
روی کوه یا بر فراز تپه نمی ساختند بلکه آتشکده ها 
در مکان هایی احداث می شدند که دسترسی به آنها 
آسان باشــد؛ بنابراین می توان با قاطعیت آتشگاه 
اصفهان را نشــانه ای از حضور تمدن های قدیم تر 
از ساسانی و سلســله های قبل از آن به شمار آورد. 
آتشگاه اصفهان در آذرماه ســال ۱۳۳0 و با شماره 

۳۸0 در فهرســت آثــار 
ملی ایران به ثبت رســید 
و در دهه 50 این بنا مورد 
مرمت اساسی قرار گرفت 
و در اوایل دهه ۶0 نیز به 
منظور جلوگیری از ایجاد 
صدمــات و تخریب های 
درهای ورودی ساختمان 

بســته شــد. از آن جایی که از بلندای ایــن تپه تا 
کیلومترها می توان هر چهار ســوی اصلی شــهر 

را به خوبی مشاهده کرد 
و بناهای ســاخته شــده 
روی ایــن تپــه یــادگار 
حکومت هــای باســتانی 
است از این کوه به عنوان 
یکــی از قطب های اصلی 
گردشــگری اصفهان نام 
برده می شود که ظرفیت 
قابــل توجهی برای جــذب گردشــگران دارد؛ اما 
متاســفانه این کوه با وجود ایــن ظرفیت عمده در 

توســعه گردشــگری چندان مورد توجه اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان قرار ندارد، موضوعی که رییس شورای شهر 

اصفهان خواستار توجه به آن شد.
علیرضا نصر اصفهانی در این باره می گوید: به دلیل 
اهمیت مباحث گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشگری موظف است تا از ظرفیت گردشگری 

کوه آتشگاه استفاده الزم را داشته باشد.
رییــس شــورای شــهر اصفهــان بــا اشــاره به 
اینکه مدیریت شــهرداری منطقــه ۹ هم موظف 
شــده تا زمین های اطراف کوه آتشــگاه را با توجه 
به کاربری های فضای ســبز آزادســازی کند و در 
درازمدت این منطقه به عنوان قطب مهم گردشگری 
اصفهان شود، می افزاید: در جنوب شهر اصفهان کوه 
صفه واقع شده است و در شرق هم کوه نخودی که 
می تواند در زنجیره ای تعاملی، پیوندی با کوه آتشگاه 

در غرب شهر اصفهان برقرار کند.
وی به مطالعات صورت گرفته دربــاره اتصال کوه 
آتشگاه به کوه صفه از طریق خط تله کابین نیز اشاره 
کرده و می گوید: اتصال این دو کوه موضوعی است 
که اگر تحقق یابد اتفاق مهمی در رشــد و توسعه 
گردشگری در شــهر اصفهان فراهم می شود؛ اما با 
توجه بــه اینکه خطوط تله کابین بــر منازل مردم 
مســلط می شــود تاکنون به نتیجه نرســیده ولی 
مطالعات تکمیلی برای رفع ایــن موضوع در حال 

انجام است.

ظرفیت گردشگری آتشگاه را ببینید

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد:  اهمیت نگهداری و 
تعمیرات سازه های عمرانی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته 
است. در همین راستا معاونت عمران شــهری شهرداری اصفهان با 
اســتفاده از نیروهای متخصص در اداره نگهداری و تعمیرات ابنیه 
فنی به پایش و نگهداری دوره ای ابنیه و سازه های احداث شده اقدام 
می کند. ایرج مظفر در خصوص مشکالت مربوط به عملیات تعمیر 

و نگهداری ابنیه افزود: بزرگراه ها و شریان های شهر اصفهان، حیات 
شبانه روزی دارند. از این رو انسداد یک پل»سواره رو« به منظور تعویض 
درزهای انبساطی یا بازدید نئوپرن ها، حتی در ساعات پایانی شب نیز 
کار ساده ای نیست. اخذ مجوزهای الزم از پلیس راهور نخستین گام 
اجرایی برای آغاز پروژه های تعمیر و نگهداری پل ها بوده که زمان بر 
است. معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در همین 

زمینه عملیات اصالح و تعمیرات پل امام خمینی شــهر اصفهان در 
حال انجام است، ادامه داد: با توجه به اینکه این پل حدود هشت سال 
پیش به بهره برداری رسیده و معموال پل ها در بازه زمانی هشت تا ۱0 
ساله، نیاز به تعمیر و بازنگری خواهند داشت، از این رو عملیات اصالح 
درزهای انبســاطی این پل پس از پایش از ابتدای شهریور ماه سال 

جاری آغاز شده و تا شش ماه آینده تکمیل می شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:
پل های اصفهان اصالح و تعمیر می شود

  درخواست رییس شورای شهر از مسئوالن میراث فرهنگی استان:

به دلیل اهمیت مباحث گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی موظف 
است تا از ظرفیت گردشگری کوه 
آتشگاه استفاده الزم را داشته باشد

فقدان سند مالکیت
8/142 آقای رضا خندان بیدگلی به اســتناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکیت شش دانگ یکباب خانه به مساحت 122.8 
مترمربع به شماره  1 فرعی مفروز و مجزی از پالک 3002 اصلی واقع در بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل که بنامش ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 345414 صادر و تسلیم 
گردیده در اثر جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده لذا 
طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسناد به ارائه کننده 
مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگــردد یا در صورت اعتراض 
 اصل اسناد ارائه نشود المثنی اســناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 660058 عباس زادگان رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 
ابالغ رای

8/143 در خصوص دادخواســت آقای مرتضی افتخاری با وکالت خانم منیره واحدی به 
طرفیت آقای حمید دلیری به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان وجه دو 
فقره فاکتور به انضمام خسارت دادرسی و تاخیرتادیه، نظر به اینکه وکیل خواهان قبل از 
تشکیل اولین جلسه دادرسی مورخ 98/8/1 طی صورتجلسه مورخ 98/7/25 اظهار داشته 
از خواسته خود به کلی صرفنظر نموده است، بر این اساس با تلقی استرداد دادخواست از 
اظهارات وکیل خواهان و با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد.م الف: 660146   زهره گرامی نوش 

آبادی  قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران وبیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی

8/144 نظر به اینکه خواهان  مصطفی بازرگانی پور به طرفیت مهدی نواصر به خواسته 
مطالبه وجه دادخواســتی به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده 
است که پس از ارجاع به شعبه ســوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 3/517/98 
ثبت و برای تاریخ دوشنبه 98/10/9 ساعت 10:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و 
از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه 
دادرســی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا  مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

 م الف: 660653 مهدی عموزاده رئیس شــورای حل اختالف شــعبه سوم حقوقی 
آران و بیدگل  

ابالغ وقت رسیدگی
8/145 شماره: 194/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 98/10/07 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محسن رستمی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر دســتگرد قداده نبش ک51 ؛ مشخصات خوانده:1-نام 
و نام خانوادگی: حســین برجی ، نام پدر: قمر ، خواسته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک 
بانک صادرات به جاری 0102131061001 به شماره سند 617443 تاریخ 98/1/10 به 
مبلغ 170/000/000 ریال و نیز مطلق خسارات، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر 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: 658150 رئیس شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
8/146 شماره: 49/96 و 770/97 حل9 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 
1-پیمان ماکریان 2-رضا قاسمی 3-مهدی کاشی 4-فاطمه تیموری ، نشانی: 1و2و3- 
مجهول المکان 4-اصفهان خ خاقانی کوچه ابوعلی کوچه ســهند بن بست پالک 153؛ 
مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: محمد قاســمی ، با وکالت حمیدرضا نشاط 
و احسان افشار ، نشــانی: اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی نبش بن بست13 ساختمان 
مدرس طبقه دوم واحد5 ، محکــوم به:به موجب رای شــماره 1261 تاریخ 98/05/31 
حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به: ضمن نقض دادنامه شــماره 218- 94/9/3 شعبه 11 شورای حل 
اختالف سابق درچه حکم به ابطال سند عادی و رســمی فی مابین آقای رضا قاسمی و 
مهدی کاشی در خصوص معامله خودرو سواری هیوندا سوناتا مدل 2012 به شماره موتور 
G4KEBU389428 الزام خانم فاطمه تیموری به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال 
سند مالکیت خودرو مذکور بنام محکوم له همچنین تحویل خودرو مذکور به محکوم له 
)که در حال حاضر در پارکینگ نیروی انتظامی نگهــداری می گردد( همچنین محکوم 
علیهم محکوم به پرداخت مبلغ 4/760/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت هزینه های نشر آگهی در حق محکوم له می باشند و پرداخت نیم 
عشر اجرایی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف: 658211  عمار امیری  قاضی شعبه نهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر  
ابالغ رای

8/147 شماره پرونده:687/98 ،شماره دادنامه:1551-98/07/08 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسینعلی اعتمادی ، نشانی: خمینی شهر 
منظریه کوچه صبا  ؛ خواندگان: 1-زهره احمدی نشانی: مجهول المکان 2-کاظم مدرس 
نشانی: مجهول المکان  ، خواسته : مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 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 دعوی آقای حسینعلی اعتمادی به طرفیت 1-زهره احمدی 2-کاظم مدرس 
به خواسته مطالبه مبلغ 150/00/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 614873 مورخ 
1397/09/30 عهده بانک مهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/7/6 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 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 خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/935/000 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 اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضای مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشــد.م الف: 658213  عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/148 شماره: 1148/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز چهارشنبه 

مورخه 98/10/04 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، با وکالت محمدعلی آلویی ، نشانی: خمینی شــهر بلوار بهشتی خیابان خرم 
کوچه دانش ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: علی اکبر جزء پوالدیان ، نام پدر: 
قربانعلی ،2- نام و نام خانوادگی: محمد قلی زاده روشــن ، نام پدر: قربانعلی ، خواسته و 
بهای آن: پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال چک به نحو تضامنی خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه دادرســی و حق الوکاله ، 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 658209 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/149 شماره: 1440/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:15 صبح روز شنبه مورخه 
98/09/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضا رضائی ، نام پدر: رضا ، 
نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر فرعی 85 کوچه الله34 ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: صغری زمانی کاوکانی ، خواســته و بهای آن: تقاضای مطالبه وجه یک فقره 
چک به مبلغ بیســت میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خســارات وارده اعم از هزینه 
های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رســید لغایت اجرای حکم ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 658260 رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف

 خمینی شهر
اخطار اجرایی

8/150 شماره: 470/98 حل8 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: هادی امیری 
قهفرخی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: سعادت 
تاتایی ، نشانی: خمینی شهر منظریه آسمان5 واحد13 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
1005 تاریخ 98/05/26 حوزه هشتم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/530/000 ریال بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک 98/2/25 لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له و نیم عشــر دولتی می نماید رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 660215   قاضی شعبه 

هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر  
ابالغ وقت رسیدگی

8/151 شماره: 1441/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 10:15 صبح روز شنبه مورخه 
98/09/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قربانعلی کریمی قرطمانی ، نام 
پدر: براتعلی ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر فرعی 57 کوچه 58؛ مشخصات خوانده:1-

نام و نام خانوادگی: شاهین عموعموها ، نام پدر: عابدین ، 2- نام و نام خانوادگی: علیرضا 
صوفی ، نام پدر: محمود ، خواســته و بهــای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 
327990 صادره از بانک مســکن مورخ 97/7/30 به مبلغ دویست میلیون ریال ، دالیل 

خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، 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: 660229 

رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

8/152 شــماره نامه: 139885602006007468 ، شــماره: 1398/08/20  ، بر اساس 
تقاضای منیژه ماهوش ورنوسفادرانی فرزند حســینعلی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی 
سی و سه پنجاه و دوم سهم مشاع از سه سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ مورد ثبت در 
دفتر 139520302006014345 و تقاضای جالل مکاری فرزند رجبعلی مبنی بر تعیین 
بهاء ثمنیه اعیانی سه چهارم سهم مشاع از سه سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ مورد 
ثبت دفتر 474 صفحه 573 مربوط به پالک 221 فرعی از117 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان واقع در خمینی شهر شهر بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
متعلق است به خانم کوکب حاج حیدری می باشــد که در اجرای  تبصره یک ماده 105 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناســی رسمی دادگستری ملک فوق فاقد 
ارزش ثمنیه اعیانی می باشــد لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب 
فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد 
می تواند ا زتاریخ انتشــار این آگهی به مدت 30 روز به مراجــع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی 
 طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء ربعیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
 م الــف: 660407 نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

8/153 شــماره نامه: 139885602006007337 ، تاریخ: 1398/08/16 ، خانم سمیه 
جعفرزاده ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شماره 158/3994 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 362 
دفتر 271 امالک ذیل ثبت 61946 به نام رحیم کاظمی فروشانی فرزند رضا ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شــماره 92142-1392/06/05 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 46 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 659983 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

8/161 شــماره نامه: 139885602033002165 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب 
باغ معروف علی اکبر  پالک ثبتی 1433 فرعی از 33 اصلی واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم نصرت رحیمی قصبه فرزند رضا و غیره 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1398/09/23  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:658936 

علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 نرگس طلوعی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

۷- اگر کسی سعی دارد به شما زور بگوید
اگر خودتان هم یک زورگو نیستید، سعی نکنید با چنین آدم هایی 
صحبت کنید. زورگوها از حرف های درشتی که بارشان می کنید به 
نفع خود استفاده می کنند و هر چه بگویید بیشتر مورد زورگویی 
قرار خواهید گرفت؛ اما آنها نمی توانند ساکت بمانند. شما می توانید 
از سکوت تان به نفع خودتان استفاده کنید و به این ترتیب با متانت 

خود تالش های آنها را بی نتیجه بگذارید. 
۸- اگر کسی قهر کرده است

قهر و امتناع از صحبت یکی از قدیمی ترین روش های تنبیه روانی 
محسوب می شود. در خصوص کسانی که از مشکالت ارتباطی رنج 
می برند، از این روش می توان برای حل مشکل استفاده کرد؛ اما این 
روش در دستان یک آزارگر روانی، به خصوص در روابط نزدیک، 
می تواند به یک اسلحه خطرناک تبدیل شود. تحقیقات نشان داده 
قهر و امتناع از صحبت بخشــی از مغز را تحریک می کند که درد 
فیزیکی را تشخیص می دهد. بنابراین قهر درواقع درد آور و آسیب 
زننده است. بعد از اینکه تالش کردید درمورد مشکالت تان صحبت 
کنید و شخصی که قهر کرده را دعوت به صلح کردید، قهر دیگر باید 
تمام شود. اگر قهر ادامه پیدا کند، شما هم باید فارغ از اینکه این کار 
تا چه حد می تواند درد آور باشد، به آن شخص بی اعتنایی کنید. 

۹- اگر احساسات کسی را جریحه دار می کند
بسیار مهم است که از اظهار نظر درباره حقایق اجتناب ناپذیری 
که در مورد دیگران وجود دارد، پرهیز کنید. با توجه به اینکه هر 
کسی را چیز خاصی می رنجاند، هیچ راهی وجود ندارد که بدانید 
حرف های شما تا چه حد به دیگران صدمه خواهد زد. ساده است؛ 
اگر حرف خوبی برای گفتن ندارید، اصال چیزی نگویید. دســت 
گذاشتن روی یک زخم را می توانید امتیازی به نفع خودتان تلقی 
کنید؛ اما آیا واقعا این چیزی است که به دنبالش هستید؟ همیشه 
آینده روابط با آشنایان را در نظر داشته باشید و به جای حرف 

زدن یک نفس عمیق بکشید.

عکس روز

دوخط کتاب

شکست ها، بی اعتقادی، عدم 
اطمینان، گرایش ناخودآگاه 
به شکست و نداشــتن رغبت 
چندان به پیروزی است. کافی 
است تردید به خود راه دهید تا 
شکست بخورید و به پیروزی 

بیندیشید تا موفق شوید.

»جادوی فکر بزرگ«
دیوید جوزف شوارتز

تردیدی بــه دلت راه 
نده!

بی اعتقــادی یــک نیــروی 
مخرب اســت. فکری که 
ایمانش را از دســت داده یا 
گرفتار شــک شــده است، 
پــی دالیلــی می گــردد تــا 
دودلــی خــود را توجیــه 
کنــد. مســبب بســیاری از 

یک زوج آمریکایی مراسم ازدواج خود را در بیمارستانی در تگزاس برگزار 
کردند. علت این اقدام بیماری پدر داماد و عدم امکان وی برای حضور در 
مراسم بود. آلیا و مایکل تامپسون، دو مراسم عروسی برگزار کردند. همانطور 
که از پیش مشخص کرده بودند، یکی از مراسم در کلیسا برگزار شد و جشن 
دیگری که کامال یک جشن بداهه بود در مرکز پزشکی بیلور اسکات و وایت 
سانیوال برگزار شــد، یعنی جایی که پدر مایکل در حال بهبودی پس از 
جراحی اورژانسی بود. پدر داماد، ویلیام تامپسون، عفونت شدید داخلی و 

نیاز به بستری و جراحی در روزهای منتهی به عروسی داشت.

برگزاری مراسم ازدواج در بیمارستان!

مسلما پیاز گزینه خوبی برای لیموناد شدن نیست؛ اما این روزها در فروشگاه های 
ژاپن به عنوان نوشیدنی پرطرفدار به فروش می رســد. در سال ۲۰۱۶ یکی از 
جالب ترین اختراعات ژاپنی ها، پیاز بدون اشک به نام »توپ لبخند« بود. خرد 
کردن این پیاز هیچگونه اشکی را ایجاد نمی کند بلکه طعم شیرین آن بسیار لذت 
بخش است. این محصول دو سال است که در بازارهای ژاپن به فروش می رسد؛ 
اما اکنون تولید کننده آن می خواهد این طعم شیرین و دلپذیر را در غالب لیموناد 
تولید کند. کسانی که این نوشیدنی را مصرف کردند، در مورد طعم آن می گویند 

که مانند پیاز بو می دهد؛ اما طعمی همچون سیب دارد. 

نوشیدنی با طعم پیاز!

یک جفت چکمه ناپلئون بناپارت که هنگام تبعید به جزیره سنت هلن در جنوب 
اقیانوس اطلس به پا داشــت، در پاریس به حراج گذاشته می شود. پیش بینی 
می شود که این جفت چکمه ۲۹ نوامبر در حراجی »دروا« )Drouot( پاریس 
فروخته شود. ناپلئون، کلکسیون بزرگی از کفش و چکمه هایی داشت که آنها را 
از کفاش های پاریس خریداری می کرد. اگرچه تبلیغات چیان بریتانیایی اغلب 
ناپلئون را فردی ریزاندام توصیف می کردند؛ اما ســایز ۴۰ این چکمه ها نشان 

می دهد که قد وی در زمان خودش بیش از متوسط جامعه بوده است.

چکمه های ناپلئون حراج شد

بزرگ ترین بنای 
خشتی جهان

تاریخی  ارگ  مجموعه 
بم واقع در شمال شرقی 
شهرســتان بم فعلی، 
بــا مســاحت تقریبی 
۲۰۰ هــزار متــر مربع 
بزرگ ترین بنای خشت 
و گلــی یکپارچه جهان 
در سازمان یونسکو ثبت 
شــده و قدمتی بیش از 

۲۵۰۰ سال دارد.

از استراتژی سکوت غافل نشوید )3(

 مینا حمیدی

سر چهارراه ها دخیل بسته اند... واژه اوقات فراغت، برایشان شوخی تلخی 
بیش نیست، شب ها خسته به خواب می روند و حتی وقت نمی کنند رویا 

ببینند، شادی های کودکی را به گریه های فردای شان می فروشند.
هر روز و در هر مســیری که رفت و آمد می کنیم، شــاهد هســتیم که 
کودکان خردسال به جای بازی با توپ و عروسک، شادی و کودکی کردن 
را فراموش کرده و مشغول به کارند و این مشکل با مسائل اقتصادی رابطه 

مستقیم دارد.
در مورد کودک کار همواره در فضای مجــازی و حتی روزنامه ها مطالب 
زیادی قابل مشاهده است، مشکالت مربوط به کودکان کار در تمام تاریخ 
و دوران مختلف وجود داشته است و تنها به عصر حاضر ارتباط ندارد؛ اما 
با توجه به افزایش میزان تحصیــالت و افزایش تعداد مدارس موجود در 
جهان و ســواد آموزی این موارد کمی روند کاهشی در پیش گرفت ولی 

هچنان موضوع کودک کار مورد توجه همگان قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت این موضوع در این خصوص فعالیت هایی صورت گرفته 
تا عمق درد و احساس غم این کودکان به نحوی به گوش همگان برسد، 
به همین بهانه  دومین نمایشــگاه و حراج آثار هنــری رویای کودکان با 
۱۱۹ اثر و قیمت پایه هر کدام نیز ۶۰۰ هزار تومــان با هدف حمایت از 

تحصیل، سالمتی، بیمه عمر کودکان کار و آسیب دیده به همت سازمان 
 فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهــان در کتابخانه مرکزی 

برگزار شد.
کوروش محمدی، رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
شهر اصفهان با بیان اینکه هنر پیوند عمیقی با همدلی، عشق و ایثار دارد 
و هنرمندان امروز عشق خود را نشان دادند و آثار خود را به کودکان هدیه 
کردند، اظهار کرد: به کجا رسیدیم که کودک ما به دنبال نان شب رفته و 
از روند طبیعی کودکی محروم شده است؟ همه ما در شکل گیری کودکان 
کار سهیم هستیم و نباید خود را مبرا کنیم. نباید منتی بر سر کودک کار 

بگذاریم و همه وظیفه ای در قبال کودکان کار بر عهده داریم.
محمــدی در خصوص ۳۰۰ هنرمنــدی که آمدند و آثار خــود را به این 
نمایشگاه آوردند، گفت: این تعداد از هنرمندان مشهور و گمنام شهر پای 
کار آمدند که در نهایت ۱۸۰ اثر داوری و برای نمایش انتخاب شــد.تمام 
عواید فروش نمایشگاه برای اهداف ذکر شده صرف می شود و یک ریال 

از آن جای متفرقه خرج نخواهد شد.
وی در پایــان کارگروه مقابله با کــودکان کار را موظف کرد تا لیســتی 
از کمبودهــا و نیازهــای کــودکان کار از تحصیــل تــا درمــان را به 
 معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری

 اعالم کند. 

محمد عیدی، رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در ادامه این مراســم با ابراز اینکه در حوزه روان شناســی باور 
مســئله ای به نام »گذر از خودبینی به دگربینی وجود« دارد، گفت: اگر 
انسان ها را به دودسته مطلق انگار و تجربه باور تقسیم کنیم، انسان مطلق 
انگار هیچگاه جز خود کسی را نمی ببند؛ بنابراین باید انسان های تجربه 

باور تربیت کرد و اصفهان، خاستگاه این رویکرد است.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان ادامه داد: می توان هنــر را برای خود 
هنر دانســت؛ اما اگر هنر برای هنر باشــد تبدیل به مفهومی انتزاعی به 
دور از واقعیت جامعــه خواهد بود. در زمان رنســانس، هنرمندان موفق 
دغدغه های اجتماعی داشــتند. از هنــر باید در راســتای راهبردهای 

بهزیستی، فرهنگی و اجتماعی در شهر استفاده شود. 
وی با استناد به سخن گابریل گارسیا مارکز که می گوید» دو بال به کودک 
بدهید خودش پرواز را بلد اســت« گفت: کودکان باید دیده و شــنیده 
شوند؛ باید شــهروندان متخیل به بار آوریم نه شهروندان متوهم. تخیل 
در مدیریت شــهری نیز می تواند کاربرد داشته باشد، با استفاده از تخیل 

می توان رویای کودکان را واقعی و دنیای خود را زیباتر کنیم. 
عیدی در پایان به اقتصاد فرهنگ تاکید کرده و ادامه داد: اقتصاد فرهنگ 
مقوله بسیار مهمی است و سه برابر صنعت خودروسازی در آلمان درآمد 
پایدار کسب کرده است. اقتصاد فرهنگ بخش مهمی از اقتصاد است که 

باید توجه ویژه به آن داشت که در اصفهان نیز با برگزاری نمایشگاه رویای 
کودکان، مقابله با کار کودکان یکی از برنامه های مهم سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان است به همین دلیل رخداد کارزار 
یک کیلومتر بوم نقاشــی با عنوان »رویای کودکان« در ۳۱ خرداد ماه با 

بیش از ۳۵۰ هنرمند برگزار شد.
در پایان مسعود مهدویان فر، رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در خصوص برگزاری نمایشگاه 
رویای کودکان گفت: مقابله با کار کودکان یکی از برنامه های مهم سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان اســت به همین دلیل 
رخداد کارزار یک کیلومتر بوم نقاشی با عنوان »رویای کودکان«در ۳۱ 

خرداد ماه با بیش از ۳۵۰ هنرمند برگزار شد.
مهدویان فر هدف از برگزاری این رویداد هنرمندان را، حمایت از تحصیل، 
سالمت، بیمه عمر کودکان کار و آسیب دیده برشمرد و آثار هنری خلق 
و آنها را برای حراج اهدا کردند.وی ادامه داد: به تشــخیص داوران ۱۲۰ 
تابلو برای قرار گرفتن در حراج انتخاب شــد و برای حراج این آثار هنری 
 دو مرحلــه در نظر گرفته شــد؛ مرحله اول مردادمــاه در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان برگــزار و ۶۰ تابلو به فروش رســید و مرحله دوم حراج، 
 ۲۲ آبان مــاه از ســاعت ۱۶ تــا ۱۸ در گالــری ۲ و ۳ کتابخانه مرکزی

 برگزار  شد.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در دومین نمایشگاه و حراج آثار هنری رویای کودکان مطرح کرد:

شهروندان متخیل به بار آوریم، نه متوهم

حدیث زاهدی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

