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ساخت وساز؛ نسخه خروج »مسکن« از رکود
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان عنوان کرد:
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کیفیت بخشی به رفتار معلمان ضروری است
مدیرکل آموزش و پروش استان اصفهان:

8

بازسازی شبکه فاضالب 3 هزار میلیارد تومان هزینه دارد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان :

محبوس شدگان! 11
 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  می گوید به علت گرمای هوا

 و قطعی برق، آمار ماندن شهروندان در آسانسورها باال رفته است؛

  وقتی در ادارات استان، تخلف کارمندان عادی می شود؛  

منتظر »میز خدمت واقعی« در استانداری هستیم

شهردار اصفهان:

هتل بسازید؛ حمایت می کنیم
شهردار اصفهان با بیان اینکه »گردشــگری« یکی از محورهای اصلی در برنامه های 
شهرداری است، گفت: گام بعد از تبدیل چهارباغ به گذر فرهنگی، اتصال آن از طریق 
پیاده راه خیابان سپه به میدان نقش جهان است. وقتی شاهد حضور ملیت های گوناگون در این 
میدان باشیم، می توان گفت: »نقش جهان، چاه نفت است.« »قدرت ا... نوروزی« در همایش 
»نقش مهمان پذیری و هتلداری در صنعت گردشگری اصفهان« اظهار کرد: اصفهان شهری 
جهانی، خالق با آثار فرهنگی و تاریخی متعدد است که طیف گسترده ای گردشگر دارد و از 

این لحاظ، دارای اهمیت بسزایی است. وی با بیان اینکه اداره...

صفحه 4
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قابل توجه مودیان محترم مالیاتی ) اشخاص 
حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری (: 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 و پرداخت مالیات مربوطه از 

طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

 ) روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان (
1526 مرکز ارتباط مردمی

م الف:206764

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور از حضور 
زنان در ورزشگاه اســتقبال کرده و گفته اگر 
شرایط حضور زنان فراهم شــود، اتفاق خوبی 
است. از سوی دیگر خبر رسید که مدیر ورزشگاه 
آزادی از کار برکنارشــده و مدیر برکنارشده ، 
این موضوع را به حضور زنان در ورزشگاه برای 
تماشــای مســابقات تیم ملی فوتبال در جام 

جهانی مرتبط می داند. 
سرعت تحوالت فرهنگی در ایران بسیار باالست 
و ســاختار تصمیم گیر در کشــور نیز درصدد 
برآمده تا متناســب با این ســیر تحوالت، در 
خطوط قرمز بازنگری داشته باشد. اگر روزگاری 
در بدو دولت احمدی نــژاد، طرح بحث حضور 
زنان در ورزشگاه ها توسط رییس جمهور وقت 
با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شد، اکنون 
این مسئله نه در سطوح میانی، بلکه در سطوح 
ارشد کشور نیز پذیرفته است. به تعبیر دیگر، 
آنچه در جریان جام جهانی 2018 روسیه رخ 
داد و مردم خانوادگی فوتبال را تماشا کردند، 

فراتر از یک »اتفاق« بود.
دستور تازه رییس جمهور درباره تداوم حضور 
زنان و تماشای خانوادگی فوتبال در ورزشگاه ها 
و ســخنان عباســعلی کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان درباره تایید ارشدترین مقامات 
کشــور، نشــان می دهد که هرچنــد دیدن 
بازی های تیم ملی فوتبال با صداهای مخالفی از 
سوی برخی مسئولین نیز مواجه شد، در مجموع 
اراده نظام بر این استوار است که برخی خطوط 
قرمِز فاقِد پشــتوانه جدی رفع شود. در عین 
حال، قرار بر این است که از سایر خطوط قرمز 
اعتقادی و فرهنگی مهم که با پارادایم جمهوری 
اسالمی ایران درهم تنیده شــده، همچنان به 
شکل جدی دفاع شود. جالب اینکه در جریان 
پخش مراســم اهدای جام جهانی روسیه نیز 
شــاهد عبور از خطوط قرمز بودیــم که البته 
اتفاق غیرمنتظره ای بود. شواهد نشان می دهد، 
هرچند تصمیم مدیران ارشد صداوسیما نبود 
ولی با توجــه به آنکه افکارعمومی نســبت به 
خویشــتنداری ممیزان صداوسیما و مدیرانی 

که در پشت صحنه حضور داشتند...

امیرعلی مرآتی

خط قرمزهایی که جا به جا 
شده است!

 ادامه در صفحه112
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علیرضا کریمیان

جانبداری سازمان ملل از عربستان  در بحران یمن، 
حاال و با اجرای طرحی تازه از ســوی فرستاده این 
سازمان در امور یمن بیشتر شده است. طرحی که 
اخیرا توســط »مارتین گریفیتس« فرستاده ویژه 
ســازمان ملل در یمن برای پایان جنگ این کشور 
پیشنهاد شــده نشــان از آن دارد که این سازمان 
به جانبداری از ســعودی ها ادامه مــی دهد. یمن 
امروز به باتالقی تبدیل شــده که هــم مجامع بین 
المللی و هم عربســتان از حل و فصل بحران ها در 
آن عاجز هستند و طی سه سالی که یمن با جنگ 
و کشتار مواجه بوده است همواره راهکارهای بین 
المللی به دلیل جانبدارانه بودن و خودسری دولت 
های حمله کننده به این کشــور، ناکام مانده است. 
عربســتان به دلیل قدرتی کــه در خاورمیانه دارد 
نمی تواند عقب نشینی و شکست در یمن را بپذیرد 
و به همین دلیل تالش دارد تا به هر طریق در یمن 
بماند و یا حکومت مورد نظر خود را در این کشــور 
مســتقر کند. ســازمان ملل به همین دلیل هنوز 
 نتوانسته اســت راهکار جامعی در این زمینه ارائه 

دهد.
دست خالی سازمان ملل در یمن

ســازمان ملل متحد در زمــان »اســماعیل ولد 
 الشیخ« فرستاده ویژه سابق خود در یمن بارها و در

 مناسبت های مختلف طرح های گوناگونی را برای 
پایان دادن به جنگ یمن ارائــه داد؛ اما تمامی این 
طرح ها یک جانبه و برای حمایت از منافع عربستان 
سعودی ارائه شد. از جمله طرح های گذشته سازمان 
ملل در زمان ولد الشیخ، خلع سالح نیروهای یمنی 
و در رأس آنها انصارا... و عقب نشینی آنها از مناطق 
تحت ســیطره خود بوده اســت. جانبداری های 
متعدد ولد الشیخ از سعودی ها در زمان رایزنی های 
گسترده و فشرده وی برای پایان جنگ علیه یمن، 
تاحدی پیش رفت که صــدای تمامی انقالبیون را 
درآورد. انقالبیون یمنی ضمن معرفی ولد الشــیخ 
به عنوان یک عنصر نامطلوب از ســوی ســازمان 
ملل متحد صراحتــا اعالم کردند کــه وی نه تنها 
جزئی از راه حل در این کشــور محسوب نمی شود 

بلکه جزئی از مشــکل در یمن نیز تلقی می شود.
در همین ارتباط، پیش تر »محمد البخیتی« عضو 
ارشد انصارا... گفته بود: »جانبداری سازمان ملل از 
عربستان به بزرگ ترین مانع برای رسیدن به راه حل 
بحران تبدیل شده است«. وی همچنین در خصوص 
 ولد الشــیخ گفته بود: »عربســتان، ولد الشیخ را 

خریده بود«.
ایران کشور همیشه متهم در بحران یمن

در حالی کــه جنگ و خونریــزی نیروهای ائتالف 
سعودی طی سه ســال اخیر بارها ســازش ها در 
یمن را به بن بســت رسانده اســت؛ اما همواره این 
ایران بوده که با اتهامات واهی، مسئول به شکست 
انجامیدن صلح در یمن معرفی شده است. برخالف 
جوسازی سعودی ها اما در آخرین گزارش منتشر 
شده در مورد وضعیت یمن آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل متحد از متهم کردن ایران به نقض 
قطعنامه های شورای امنیت این ســازمان امتناع 
کرد. برخی رســانه ها که به بخش هایی از گزارش 
محرمانه گوترش به شــورای امنیت دســت یافته 
بودند، اعالم کردنــد: این گزارش، تــالش آمریکا 
را برای متهم کردن ایران به نقــض قطعنامه های 

شورای امنیت، ناکام گذاشت. بر این اساس سازمان 
ملل اعالم کرد با وجود تالش آمریکا و عربســتان 
برای مقصر جلو دادن ایران اما  نشــانه ای از نقض 
قطعنامه های شــورای امنیت این سازمان در مورد 
 اتهام انتقــال موشــک از ایران به یمن به دســت

 نیاورده است.
ریشه الینحل ماندن بحران یمن 

در واقع تعلل ســازمان ملل و انفعــال آن در قبال 
جنایت هــای هولناکی که ســعودی هــا مرتکب 
می شوند، از عوامل تشدید بحران یمن و گسترش 
کشتار مردم این کشور توسط رژیم سعودی است. 
بحران یمن نشأت گرفته از حمالت رژیم سعودی به 
مردم این کشور است؛ حال آنکه که فرستاده ویژه 
سازمان ملل در طرح های خود سطح این بحران را 
به یک دعوای سیاسی ســاده میان احزاب یمنی و 

منصور هادی تنزل می داد.
هیچ نیروی بی طرفی در امور یمن وجود 

ندارد
یمنی ها از فرستاده های پی در پی، ناامید هستند. 
سازمان ملل متحد در زمان »اسماعیل ولد الشیخ« 
فرســتاده ویژه ســابق خــود در یمن بارهــا و در 

مناســبت های مختلف طرح های گوناگونی را برای 
پایان دادن به جنگ یمن ارائــه داد؛ اما تمامی این 
طرح ها یک جانبه و برای حمایت از منافع عربستان 

سعودی ارائه شد.
 به همین دلیل هیچ کدام از طرفین از این فرستاده 
حمایتی نکردند.با وجود تمامی امیدها برای حل و 
فصل بحران یمن و پایان جنگ علیه این کشور، اما 
هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد و مارتین گریفتِس 
انگلیسی هم به عنوان جانشین ولد الشیخ نتوانست 
به اصل بی طرفی در جنــگ یمن پایبند بماند. این 
واقعیت حداقــل تاکنون به اثبات رســیده و البته 
ممکن است در آینده با سیاست های جدید نماینده 
ســازمان ملل در امور یمن، اوضاع به شکل دیگری 
رقم بخورد. در زمینه مواضع خفت بار سازمان ملل 
در قبال جنگ یمن یادآوری عقب نشینی آشکار این 
سازمان در برابر سعودی ها در پرونده کودک کشی 

رژیم سعودی، ضروری است. 
همگان دیدند که ســازمان ملــل متحد چگونه در 
روز روشــن بیانیه خود درخصوص کودک کشــی 
ســعودی ها در یمن را بازپس گرفت و حاضر نشد 
در برابر تهدیدات ریاض مقاومت کند. این مســئله 
واقعیت های امــروز یمن را بیــش از پیش نمایان 
می کند. با خروج امارات از معرکــه یمن به عنوان 
اصلی ترین شــریک عربســتان در اتحاد جنایت 
علیه مردم مظلوم یمن، عربستان هر چه بیشتر به 
سمت انزوا و رســوایی در برابر دولت ها و ملت های 
منطقه حرکت می کند. امارات با ورود به جنگ یمن 
هدف هایی را دنبال می کــرد که اطمینان از امنیت 
تجاری خود در بــاب المندب یکــی از این اهداف 
اســت. در این برهه از زمان عربستان به طورجدی 
خود را در باتالق جنگ یمن می بیند و ریسمان های 
کوچکی نیز که به آنها متوسل شــده بود، دیگر در 
دست ندارد و آینده ای منتهی به شکست حتمی را 
در پیش روی خود می بیند؛ این در حالی است که در 
آینده، عربستان دیگر همراهانی چون قطر و امارات 
را شبیه قبل کنار خود نخواهد داشت و غرب نیز تا 
زمانی که سعودی نقش خود را به عنوان ملعبه ای در 
دست غرب به خوبی بازی کند در کنار او خواهد بود.

گام جدید عربستان برای نابودی 
شورای همکاری خلیج فارس

هیئت دولت عربستان در نشست هفتگی خود که 
به ریاست سلمان بن عبدالعزیز برگزار شد، تشکیل 
شورای هماهنگی با دولت کویت را به تصویب رساند.

هیئت دولت عربستان همچنین عادل الجبیر، وزیر 
خارجه را مامور پیگیری و امضــای موافقت نامه با 
دولت کویت در این زمینه کرد.دولت عربســتان 
طی ماه های گذشته با شماری از کشورهای عربی 
از جمله امارات، مصر و عراق هم برای ایجاد شورای 
هماهنگی میان دو طرف توافــق کرده بود؛ اما این 
تصمیم در خصوص امارات، بازتاب گسترده ای در 
منطقه و جهان داشت و از آن به تالش دو کشور برای 

نابودی شورای همکاری خلیج فارس تعبیر شد.

شرط طالبان برای مذاکرات 
مستقیم با آمریکا

یکی از مقام های ارشد گروه طالبان در قطر در گفت 
وگو با روزنامه »دیلی تایمز« چاپ هند، اعالم کرد 
که آنان تا کنون رســما هیچ نامــه ای را برای آغاز 
مذاکرات از سوی آمریکا دریافت نکرده اند.این مقام 
گروه طالبان گفت، به  خاطر ایجــاد فضای اعتماد 
در بخش مذاکرات صلح با آمریکا، واشــنگتن باید 
نام رهبران این گروه را از لیســت سیاه حذف کند.
طالبان در گذشته بارها گفت وگوهای صلح با دولت 
افغانستان را رد کرده و خواستار مذاکرات مستقیم 
با آمریکا بر سر پایان جنگ در این کشور شده بودند.
طالبان همــواره تاکید دارد، جنــگ جاری نتیجه 
حمله و اشغال این کشــور توسط آمریکایی هاست 
 و آنها برای پایان جنگ تنها با خــود آمریکایی ها

 گفت وگو خواهند کرد.

رسانه های هندی خبر دادند:
احتمال معافیت هند از تحریم 

نفتی آمریکا علیه ایران
رســانه های هندی از دیدار و گفت وگوی مقامات 
واشنگتن و دهلی نو برای بررسی معافیت احتمالی 
هند از تحریم های نفتی ایران خبر دادند.در گزارش 
دکان هرالد آمده اســت: آمریکا با معافیت دهلی نو 
از تحریم های نفتی واشــنگتن علیه تهران )که در 
چند مــاه آینده بازگردانده خواهند شــد( و امکان 
ادامه خرید نفت خــام ایران از ســوی هند؛ البته 
به میزان کمتر از گذشــته، موافقت کرد.در ادامه 
این گزارش به نقل از منابعی کــه نامی از آنها برده 
نشــده، آمده اســت: محور گفت وگوهای مقامات 
هند و آمریکا بر میزان نفــت خامی بوده که دهلی 
نو قادر خواهد بــود پس از بازگشــت تحریم های 
)یکجانیه و غیرقانونی( واشــنگتن علیــه تهران، 
 از ایران خریــداری کند و در عین حال مشــمول

 مجازات های آمریکا نشود.

اختیار اعالم جنگ از نتانیاهو 
گرفته شد

پارلمان رژیم صهیونیســتی با تصویب یک متمم، 
مصوبه چند ماه پیش را که به نخست وزیر این امکان 
را می داد بدون مشورت با کابینه، اعالم جنگ کند، 
لغو کرد.کنست، اردیبهشــت ماه امسال قانونی را 
تصویب کرد که این اختیار را به نخســت وزیر این 
رژیم می داد که »در شــرایط اضطــراری« بدون 
دریافت تایید از کابینه، علیه یک کشور اعالم جنگ 
کند. بر اساس آن قانون، نخســت وزیر برای اعالم 
جنگ، تنها باید با وزیر جنــگ رایزنی می کرد.این 
قانون همان زمان هم با مخالفت های زیادی مواجه 
شده بود. در هفته های اخیر با افزایش تنش در مرز 
غزه و همچنین جوالن اشــغالی، این مخالفت ها 
بیش از پیــش افزایش یافــت و حتــی برخی از 
تندروترین نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی 
هم از اینکه »بنیامین نتانیاهو« این اختیار را دارد 
که به صورت یکجانبه اعالم جنگ کند، ابراز نگرانی 
کردند. از جمله مهم ترین نگرانی های مطرح شده 
درباره قانونی که حاال لغو شــده، این بود که در آن 
»شرایط اضطراری« تعریف نشده بود و نخست وزیر 
می توانست به بهانه بروز وضعیت اضطراری، کابینه 

رژیم صهیونیستی را بگذارد.

یمن در سودای آرامش

برگزاری گردهمایی سفرا و 
رؤسای نمایندگی های ایران 

ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: 
نخستین سمینار سفرا و رؤسای نمایندگی های 
جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور در 
دولت دوازدهم، هفته آینده پس از دیدار وزیر و 
مدیران وزارت امور خارجه و رؤسای نمایندگی 
های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
با مقام معظم رهبری و حضور در مرقد بنیانگذار 
جمهوری اســالمی ایران و با سخنرانی رییس 
محترم جمهوری آغاز به کار می کند. همچنین 
روســای قوای مقننه و قضاییه نیز با حضور در 
این گردهمایی ســخنرانی خواهند کرد.بهرام 
قاسمی افزود: معاون اول رییس جمهور و برخی 
از وزرا و دیگر مقامات اقتصــادی نیز از جمله 
میهمانان و سخنرانان این گردهمایی تخصصی 

خواهند بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی:
»والیتی« ماموریتی از جانب 

رییس جمهور را اجرا کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اعالم این خبر که »مذاکره والیتی با 
پوتین بنا بر درخواست روحانی از رهبر انقالب 
انجام شــده اســت«، گفت:والیتی ماموریتی 
از جانب رییس جمهــور را اجرا کرد.ابوالفضل 
حسن بیگی، اظهارداشــت: رییس جمهور با 
توجه به شــرایط فعلی از مقام معظم رهبری 
کمک خواستند که با توجه به مذاکرات پیچیده 
و شــرایطی که وجود دارد، از شخصیت هایی 
که تجربیات خوبی دارند برای کمک به دولت 
استفاده شود. بنا به درخواست آقای روحانی، 
رهبر انقالب اجازه دادند کــه آقای والیتی به 
کمک دولت بیاید.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه آقای 
والیتی در سفر به روســیه ماموریتی از جانب 
رییس جمهور را اجرا کرد، گفت: آقای والیتی 
پیام رســمی و کتبی رییس جمهور را به آقای 
پوتین تسلیم کرد. از سوی دیگر چون رییس 
جمهور  روسیه عالقه مند به مقام معظم رهبری 
است، لذا آقای والیتی پیام شفاهی مقام معظم 

رهبری را نیز به رییس جمهور روسیه رساند.

     فراکسیون امید
 با روحانی دیدار می کند

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس 
شورای اســالمی گفت: اعضای هیئت رییسه 
این فراکسیون به همراه اعضای هیئت رییسه 
مجلس که عضو فراکسیون امید هستند دوشنبه 
آینده با رییس جمهوری دیدار می کنند.سید 
ابوالفضل موسوی بیوکی اظهارداشت: اعضای 
این فراکسیون در این دیدار در مورد مسائل و 
مشکالت کشور و راهکارهای حل آن با حجت 
االسالم والمسلمین حســن روحانی، رییس 
قوه مجریه گفت وگو می کنند.نماینده مردم 
یزد در مجلس اظهــار داشــت: در این دیدار 
نمایندگان عضو فراکسیون امید پیشنهادات 
خود را برای برون رفــت از وضعیت موجود به 
رییس جمهوری ارائه مــی کنند و راهکارهای 
 حــل مشــکالت اقتصادی کشــور بررســی

 می شود.

واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

وزیر امورخارجه کشورمان اظهار کرد: اروپا باید در 
برقراری صلح و امنیت در منطقه و جهان و به عالوه 
ارتقای گفت وگو و همکاری فعال تر باشد و به حرف 

بسنده نکند.
محمد جواد ظریف گفت: آنچه ما نیاز داریم تا اروپا 
انجام دهد، هم تعهد سیاســی است که انجام داده 
و اکنون نیازمند اقدامــات عملی و نه فقط حرف و 
نوشته هستیم؛ در بخش بانکداری، در بخش سرمایه 
گذاری، در بخش انــرژی و در بخش حمل و نقل.

ظریف افزود: من به طور کلی بر این باورم که اروپا 
در حال کوچک شــمردن نفوذ و قدرت خود است. 
ما معتقدیم که اروپا باید در برقراری صلح و امنیت 
در منطقه و صلــح و امنیت بین الملــل و به عالوه 
 ارتقای هرچه بیشــتر گفت وگو و همکاری فعال تر

 باشد.
وزیر امورخارجه کشورمان  همچنین گفت که ایران 
روابط خوبی با سوریه و روســیه دارد؛ اما آمریکا را 

برای حمایت از داعش مقصر می داند.

  اروپا
 به حرف بسنده نکند

ظریف:

کافه سیاست

یادداشت

مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها صادر شد

پیشنهاد سردبیر:

رییس دفتر رییس جمهــور اعالم کرد: هنوز 
مشخص نیســت چند وزیر تغییر می کنند.
محمود واعظی گفــت: اعضای محترم کابینه 
با توجه به شرایط جدید خروج آمریکا از برجام 
باید برنامه های خوبی داشته باشند و اطمینان 
خاطری که رهبری به دولت دادند قوت قلبی 
برای ما بود و همه اینها می طلبد که بخشی از 
اعضای کابینه که رییس جمهوری در حالت 
عادی انتخاب کرده اند، در حال حاضر  مشغول 
فکر و تامل درباره آنها هستند تا در زمان الزم 
تغییر کنند.رییس دفتر رییس جمهور گفت: 
گروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه به 
دستور رییس جمهور سه نقشه راه را برای عبور 
از وضعیت فعلی آن هم پیــش از آنکه ترامپ 
به شکل رســمی اعالم کند که از برجام خارج 
می شود، در نظر گرفتند که به تدریج مطرح 

خواهند شد.

مشخص نیست چند وزیر 
تغییرمی کند

والیتی
مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل:

نماینده مــردم تهران در مجلس نهم گفت: کســانی 
که می کوشــند به این بحث دامن بزنند که موضوع 
نشســت های اصولگرایان با آقای رییسی انتخاباتی 
است، در حقیقت آنچه را برای خودشان اولویت دارد، 
گمانه زنی می کنند. علیرضا زاکانی گفت: اصل برگزاری 
نشست فعاالن جریان اصولگرا با حضور حجت االسالم 
رییسی صحیح اســت و جزو وظایف کسانی است که 
نسبت به انقالب و مردم احساس مسئولیت می کنند، 
اما اینکه در این نشست ها بحث انتخابات آینده مطرح 
می شود نادرست اســت.وی با تاکید بر اینکه موضوع 
بحث در نشست های مذکور شرایط امروز کشور است،  
اظهار داشت: بحث ما در نشست ها چگونگی کمک به 
برون رفت از شرایط کنونی کشــور است که دشمن 
در خالل آن تــالش می کند کام مــردم را تلخ کند و 
نهایتا آنان را از حاکمیت ناراضی سازد.زاکانی گفت: 
موضوعات نشســت های فعاالن اصولگرا که با حضور 
آقای رییسی برگزار می شود وظایفی است که مسئوالن 

باید در قبال مشکالت معیشتی مردم انجام دهند.

اخبار منتشره درباره نشست ها 
با رییسی، جعلی است

نماینده مردم تهران در مجلس نهم :

مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل، ضمن 
بیان اینکه سیاست استراتژیک ایران در منطقه 
تغییر نخواهد کرد، گفــت: همانطور که ایران 
به دعوت سوریه و عراق به این کشورها رفته،  
می تواند به کمک یمن هم برود.وی افزود: ما 
به حرف های آقای ترامــپ و بولتون و دیگر 
دیپلمات هــای آمریکایی گــوش نمی دهیم.  
اجازه نمی دهیم که آمریــکا در امور تهران یا 
همه کشورهای دوســت ما در منطقه دخالت 
کند. این سیاست اصلی ماست که از آن پیروی 
می کنیم و قصد نداریم این سیاست استراتژیک 
را تغییر دهیم.وی افزود: ما به مسکو در مورد 
سیاست های مشــترک مان در منطقه اعتماد 
می کنیم ولی همانطور که گفتم، هر کشوری 
منافع ملی خود را در نظر می گیرد و آن را دنبال 
می کند و ما ســعی می کنیم دیدگاه و منافع 

مشترک را که در منطقه داریم، تقویت کنیم.

  اگر یمن بخواهد
 ایران کمکش می کند

پیشخوان

بین الملل

  سرگیجه سازمان ملل در یمن؛  

ردپای برخی سلبریتی ها 
در پرونده ثامن 

FATFیورو به شرط

عذر خواهی وزیر نیرو برای 
خاموشی ها

الیحه شفافیت برای مبارزه 
با فساد

چهره ها

روحانی، پاسخ نامه مجمع تشخیص به آیت ا... جنتی را داد
رییس دفتر رییس جمهور  در واکنش به خبر منتشرشده درباره الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: 
بحث ما FATF نیســت، برخی از این موارد مربوط به دولت دهم است.محمود واعظی در حاشیه نشست 
هیئت دولت اظهار داشت: بحث ما FATF نیست. برخی از این موارد مربوط به دولت دهم است که لوایحی 
را تنظیم کردند و برای مجلس فرستادند و ما به دنبال بررسی این لوایح هستیم که مجلس دارد مسیر خود 
را طی می کند.رییس دفتر رییس جمهور تاکید کرد: آن نامه ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای 
هاشمی شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش هایی از مطالبی که در آن مطرح شده ارتباطی 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجوالنه 

ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقای رییس جمهور دادند.

مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها صادر شد
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را شورای تامین استان 
تهران صادر کرد.معصومه ابتکار درباره پیامک های ارسالی از سوی برخی مراجع رسمی به خانواده های شهدا، 
ایثارگران و جانبازان برای شکایت از استاندار تهران به دلیل صدور مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها اظهارداشت: 
ورود خانواده ها به ورزشگاه ها اتفاق خوبی است.وی افزود: مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را شورای تامین 
استان صادر کرد و صرفا استاندار تهران نبوده است. وی تاکید کرد: وزیر کشور و مقامات ذی ربط در جریان این 
اتفاق بودند.به گزارش ایرنا، طی روزهای گذشته از شماره های رسمی پیامک هایی به خانواده شهدا، جانبازان و 
ایثارگران با این مضمون ارسال شده است که در پی دستور ورود زنان به ورزشگاه ها توسط استاندار تهران برخالف 

نظر رهبر انقالب ، افراد غیرتمند و دلسوز جهت شکایت از استاندار به شماره تلفن اعالم شده تماس بگیرند.

خط قرمزهایی که جا به جا 
شده است!

...ادامه از صفحه1
واکنــش مثبــت نشــان داده، ایــن عبور 
غیرمدیریت شــده و اتفاقی از خطوط قرمز 
با واکنش شــدیدی از ســوی مدیران ارشد 

صداوسیما همراه نشده است.
البته هردو اتفاق)هم حضــور خانواده ها در 
ورزشــگاه و هم پخش اختتامیه جام جهانی 
از رسانه ملی( با واکنش های منفی و مثبت 
زیادی روبــه رو شــد. بســیاری از مراجع 
همچنان بر موضع خود درباره صحیح نبودن 
حضور زنان در ورزشــگاه ها پایبند بوده و بر 
آن اصرار دارند. دربــاره پخش اختتامیه نیز 
»علی مطهری« نایــب رییس مجلس گفته 
که کار درســتی نبود. چنانچه طلسم حضور 
زنان در ورزشگاه هم درنهایت شکسته بشود، 
نباید فراموش کرد اگر تدابیری نظیر تفکیک 
سکوهای ورزشگاه رخ ندهد، چند گام رو به 
عقب برداشته خواهد شــد و آن وقت شاید 
پرونده این ماجرا برای همیشــه بسته شود. 
ضمن اینکه انصافا این روزهــا دغدغه های 
بســیار مهم تری نســبت به حضور زنان در 
ورزشگاه یا پخش شدن و نشدن صحنه های 
روبوســی رییس جمهور زن کرواسی با تیم 
داوران و تیــم ملی فوتبال کشــوِر این خانم 

داریم! 
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خریداران از ترس »مالیات« برای تحویل سکه 
به بانک نرفتند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش فرهنگ سازی 
در ارتقای جایگاه »مالیات«

اگر مردم، پرداخــت مالیات را وظیفه خود در 
کمک به رشــد و توسعه کشــور تلقی کنند، 
بدون شــک بســیاری از مشــکالت دولت 
 برطرف می شــود و هزینه های وصول کاهش 

می یابد. 
فرهنگ مالیاتی، امروز به یک نگرش راهبردی 
در نظام مالیاتی کشــور بدل شــده است. هر 
چقدر سیستم مالیاتی، پیشرفته تر و کارآمدتر 
شــود، در ارتقــای فرهنگ مالیاتــی موثرتر 

خواهد بود.
فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از شــیوه تلقی، 
بینــش، برداشــت، ارزش هــای اجتماعی، 
عکس العمــل و میــزان آگاهــی مــردم از 
مالیــات و قوانین، شــیوه دریافــت و هزینه 
کرد آن اســت. هرچقــدر فرهنــگ مالیاتی 
جایگاه مناســبی در بین مردم داشــته باشد 
و قوانیــن و سیســتم هــای مالیاتــی، کارا 

باشند، انگیزه مشــارکت در پرداخت مالیات 
 و افزودن بــر درآمدهــای مالیاتــی تقویت 

خواهد شد. 
پس انتظــار می رود دســتگاه های حکومتی 
در انجام این رســالت، یعنی توسعه فرهنگ 
مالیاتی، اهتمام به خرج دهنــد؛ زیرا ارتقای 
فرهنگ مالیاتی، اثر و کارکرد خود را بر تمامی 
نهادها و دســتگاه های دولتی خواهد گذاشت 
و منافــع بلندمدتی را نصیب کل سیســتم و 

جامعه خواهد کرد.

بازار

اجاق سفری

مدیر دیسپاچینگ و فوریت شرکت 
توزیع برق اصفهان اعالم کرد:

تداوم خاموشی ها  تا مرداد
مدیر دیسپاچینگ و فوریت شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: به ازای هر درجه  گرمای 
هوا، 1500 مگاوات مصرف انرژی در کشور 
افزایش می یابد و پیش بینی می شود خاموشی ها 
»مهرداد فرجی«  تا نیمه مردادماه ادامه یابد.
اظهار کرد: با توجه به خاموشی های چند هفته 
اخیر، میزان تماس مردم افزایش یافته به گونه ای 
که در حال حاضر 30 نفر پاسخگوی تماس های 
شهروندان در زمان اوج مصرف هستند. فرجی 
با بیان اینکه خاموشی های اعمال شده برق به 
چهار روش اجرا می شود، اظهار کرد: خاموشی 
با برنامه و بی برنامه که در حوزه اختیار شرکت 
توزیع برق است، همچنین خاموشی های فوق 
توزیع که با دستور باالدست و خاموشی براساس 
مدیریت اضطراری که به دلیل کمبود تولیدات 
از دیسپاچینگ ملی دستور آن ابالغ می شود.

مدیر دیسپاچینگ و فوریت شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: برنامه زمان بندی 
خاموشی های برق طی چند هفته گذشته به 
صورت دستوری از مرکز به عنوان سهمیه برق 
هر منطقه اعمال شده و جزو آمار خاموشی های 

سال 97 نیست.

دبیرکل بانک مرکزی:
خریداران از ترس »مالیات« 

برای تحویل سکه به بانک نرفتند
دبیرکل بانک مرکــزی اعالم کــرد: گمانه زنی 
درباره اخذ مالیات از کســانی کــه در حجم باال 
اقدام به پیش خرید ســکه کرده بودند، ســبب 
شد تا خریداران سررســیدهای سه ماهه، برای 
تحویل گرفتن سکه خود به شعب بانک ملی ایران 

مراجعه نکنند. 
»محمود احمدی« افزود: با توجه به اینکه  بانک 
مرکزی برای تحویل ســکه به خریداران مهلت 
زمانی خاصی مشخص نکرده است، خریدار سکه 
در هر زمانی که از موعد سررسید به شعبه مراجعه 
کند، می تواند سکه فیزیکی تحویل بگیرد؛ از این 
رو اگر فرد تعداد قابل توجهی ســکه خریداری 
کرده باشد، شــاید ترجیح دهد به دلیل امنیت 
بیشــتر، در گاوصندوق بانک نگهداری شود. اما 
عامل مهم تر که فعــاالن بازار ســکه و طال، نیز 
مســئوالن بانکی بر آن صحه می گذارند، هراس 
خریداران از این است که وقتی برای تحویل سکه 
مراجعه کنند، با برگه های مالیاتی نقره داغ شوند؛ 
هرچند این هراس، واقعیــت بیرونی ندارد و در 
زمان پیش فروش، بانک مرکزی به صراحت اعالم 
کرد که سکه های فروخته شده از مالیات معاف 
اســت؛ اما در هفته های اخیر مسئوالن قضائی، 
اجرایی و حتی نمایندگان مجلــس از لزوم اخذ 
مالیات از خریداران سکه ســخن گفته اند که بر 

هراس خریداران افزوده است. 

دبیر اتاق  بازرگانی ایران و ترکیه خبر داد:
هزینه 1/6میلیارد دالری امسال 

ایرانی ها در ترکیه!
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعالم 
کرد: ایرانی ها در رتبه اول توریسم ترکیه هستند 
و هشــت  برابر آســیای میانه به این کشور سفر 
می کنند؛ به طوری که امسال حدود یک میلیارد 
و ۶00 میلیون دالر هزینه گردشــگری ایرانی ها 
در ترکیه بوده اســت. »ســیدجالل ابراهیمی« 
افزود: طی چهار ماه گذشته، ترکیه میزبان هشت 
میلیون نفر توریست از 1۸0 کشور بوده  است که 

از میان آنها ۸00 هزار نفر ایرانی  بوده اند. 

متولی اجرای طرح رجیستری گوشی های 
تلفن همراه:

شناسایی و قطع گوشی های 
مسافری وارد فاز جدیدی شد

متولــی اجرای طرح رجیســتری گوشــی های 
تلفن همراه اعالم کرد: فرآیند شناسایی تخلفات 
صورت گرفته در ثبت گوشــی های مســافری در 
روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. بنا بر اطالعیه 
گمرک که در صفحه اول ســایت ثبت گوشــی 
مسافری نیز درج شــده است، صرفا مسافرانی که 
در مدت زمان 30 روزه بعد از ورود به کشور اقدام 
به ورود اطالعات صحیح گوشی تلفن همراه خود 
کرده اند، توســط وزارت صنعت و معدن و تجارت 
فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت بند فوق 
با وجود ورود اطالعات و پرداخت عوارض گوشی 
تلفن همراه، عالوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد 

نمی شود، تجهیزات فعال سازی نخواهد شد. 

اجاق سفری پارسیران 
SCB1026 مدل

 56,000
تومان

اجاق سفری پارسیران 
S1024 مدل

 49,000
تومان

 اجاق سفری پارسیران 
S1021 مدل

 41,000
تومان

مرضیه محب رسول

ارزهای دیجیتال، پدیده نوظهوری در سطح اقتصاد 
جهانی اســت که هر چند به کندی، امــا با روندی 
متناوب در ایران رو به گســترش بوده و با استقبال 
مواجه شــده اســت. ارزهای دیجیتال، تهدیدها و 
فرصت هایی را برای اقتصاد جهانی در ســال های 
اخیر رقم زده اما کارشناسان فناوری اطالعات آن را 
فرصتی فراروی اقتصاد کشور می دانند که می توان 
با برنامه دقیق، نهایت بهره برداری را از آن داشــت. 
تازه ترین تحلیل های مرکــز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد که ارزش بازار ارز، تغییرات باالیی در 
طی زمان داشته؛ به طوری که در پایان سال 2017 
و اوایل 201۸ ارزش بازار با افزایش تقاضا و رشــد 
قیمت به بیش از 700 میلیارد دالر رسید .با بررسی 
ارزش بازار رمزینه ارزها، می توان به این نتیجه رسید 
که پیش از سال 2017 و اوایل آن، بیت کوین بیش 
از 90 درصد از ســهم بازار رمزینه ارزها را تشکیل 
می داده و با رونق چشمگیر این بازار در سال 2017 
و ورود رمزینه ارزهای جدید، این سهم کاهش یافته 
و به زیر 50 درصد رسیده است. براساس تازه ترین 
تحلیل های مرکز پژوهش های مجلس، سهم رمزینه 
ارزهای دیگر بــه مرور افزایش یافتــه و تاحدودی 
 تســلط کامل بیت کوین را بــر این بــازار کاهش 

داده است.
ارز دیجیتال در ایران رسمی می شود

 اگر چه پیش از این، بانک مرکــزی خرید و فروش
 ارزهای دیجیتال را به علت شائبه پولشویی و خارج 
کردن منابع از کشــور، ممنــوع و غیرقانونی اعالم 
کرده بود، اما در روزهای گذشــته خبرهایی مبنی 
بر تدوین ضوابــط ارزهای دیجیتال تــا نزدیک به 
دو هفته دیگر منتشر شــده است. در همین زمینه، 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد: تا دو هفته آینده پیشــنویس ضوابط و 
مقررات ارز دیجیتال با رعایت تمام اطالعات مربوط 
به شفافیت اطالعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون 
مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم و سایر 
ضوابط ارائه می شــود. این موضوع در حالی اســت 

که پیش از این بانک مرکزی، دوم اردیبهشــت ماه 
امســال در بخشــنامه ای تاکید کرد: به کارگیری 
ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشــور 

ممنوع است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در همین زمینه گفت: فضای مجازی، جغرافیا ندارد 
و کشورهای دیگر، ارزهایی در قالب پیام رسان های 
خارجی تولید و امکان دسترســی برای شهروندان 
ایرانی را فراهم می کنند؛ لذا بــه دلیل اهمیت این 
موضوع، کمیســیون اقتصادی مجلس نشستی در 

این باره برگزار کرد.
»محمدرضا پورابراهیمی« افزود: باید شفاف سازی 
شود مردم و شخصیت های حقیقی و حقوقی با تولید 
ارزهای دیجیتالی که در بستر پیام رسان های خارجی 
امکان فعالیت های اقتصادی را برای ایرانی ها فراهم 
کرده اند، چگونه می تواننــد فعالیت کنند و ظرفیت 
کشــور برای تولید ارزهای دیجیتال در بخش های 

داخلی و خارجی چقدر است؟
 پورابراهیمــی »کوتاهی و قصــور بانک مرکزی در 
ارائه گزارش درباره این موضوع« را دلیل تشــکیل 
کارگروهی متشــکل از مرکز پژوهش های مجلس، 

معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، 
پژوهشــکده های تخصصی و بخش خصوصی اعالم 
کرد که با هماهنگی مرکــز پژوهش ها، موضوع ارز 
دیجیتال را بررســی می کند. رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی، ادامه داد: ارز 
دیجیتال در ایران باید ضابطه مند شــود؛ لذا مقرر 
شد در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به 
تصویب مجلس نیاز دارد، پیشــنهادها دستگاه ها، 
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشــکل های بخش 
خصوصی ارائه شود. وی عنوان کرد: مقرر شد تا دو 
هفته آینده، پیشــنویس ضوابط و مقررات با رعایت 
تمام اطالعات مربوط به شفافیت اطالعات در اقتصاد 
ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم و ســایر ضوابط ارائه شــود.نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
انتظار مــی رود تا دو ماه آینده، ضابطه مشــخص و 
تعریف شده ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز 

دیجیتال و امکان استفاده از آن تعیین شود.
به گفته وی: اگر اســتنباط شــود در این حوزه به 
قانون مجلس نیاز اســت، محتوای کار پس از اقدام 
کارشناســی به طرح تبدیل شــده و پس از بررسی 

و تصویب در کمیســیون اقتصادی، به صحن علنی 
مجلس ارائه می شــود؛ اما اگر به قانون مجلس نیاز 
نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار باشد، مجموع گزارش ها در قالب نامه ای 
به رییس جمهوری ارائه می شــود تا در دستور کار 

هیئت دولت قرار گیرد.
مصوبه ای که نقض شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، هشتم اردیبهشت 
ماه اعالم کرد: مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت 
اســتفاده از ارزهای دیجیتال شده مانند بیت کوین 
به معنای ممنوعیت یا محدودیــت به کارگیری ارز 
دیجیتال در توسعه داخلی نیســت. »محمدجواد 
آذری جهرمی« ادامه داد: ارزهای دیجیتال نسبت به 
مبادالت فعلی، قابلیت نظارتی بیشتری دارند؛ زیرا 
وقتی درباره ارز دیجیتــال و بالک چین ها صحبت 
می شــود، این ارزهــا نهادهای نظارتی مســتقیم 
و غیرمســتقیم فراوانــی دارند که شــفافیت مالی 
در مراودات ایجاد می کنند. بر این اســاس به نظر 
می رســد با رشــد اســتقبال از ارزهای دیجیتال، 
 نظارت بر استفاده از آن در نهادهای رسمی قانونی

 شود.

ارزهای دیجیتال در راه قانونی شدن
  ارزش بازار ارزهای دیجیتالی به ۷۰۰ میلیارد دالر رسید؛  

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: بر اســاس توافق با سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، توزیع الســتیک مورد نیاز رانندگان به صورت انبوه همزمان با سراسر کشور در 
استان آغاز شد.  »علیرضا جعفری« با اشاره به اینکه این الستیک ها شامل الستیک های وارداتی و داخلی است، 

افزود: کامیون داران استان برای دریافت الستیک بانرخ دولتی می توانند از طریق صنف حوزه خود اقدام کنند.
وی گفت: کمبود الستیک در بازار و افزایش نرخ دالر، از عوامل افزایش قیمت الستیک و فروش این محصول بانرخ 

آزاد در چند هفته اخیر بوده است. 

 آغاز توزیع الستیک 
با نرخ دولتی

به منظور تعادل در قیمت ها؛

خبر
    

  عکس روز

نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات گران بها در اصفهان
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: رونق درصورتی ایجاد می شود که بخش ساخت وساز 
مسکن شروع به فعالیت کند و استقبال و تقاضای خرید مسکن رشــد یابد. »رسول جهانگیری« در 
خصوص وضعیت مســکن اظهار کرد: تالطم بازار ارز در قیمت مســکن تاثیرگذار است و امیدوارم 
رونق بازار مســکن، جایگزین افزایش بی رویه قیمت آن شــود. وی افزود: رونــق درصورتی ایجاد 

ســاز مسکن شــروع به می شــود که بخش ساخت و 
تقاضای خرید مســکن فعالیت کنــد و اســتقبال و 
مشاوران امالک اصفهان رشــد یابد.  رییــس اتحادیه 
ارز موجب تحرک بخش با بیان اینکه اگر نوسانات بازار 
به خروج بازار مســکن از ساخت و ساز شــود، می توان 
تالطم هــای اقتصــادی رکود امیدوار شد، تاکید کرد: 
قیمت هــا، کاهش قدرت اخیــر، افزایــش غیرمنطقی 
مردم را از بــازار خرید و خرید مردم را به بــار آورده و 

فروش مسکن به سمت رهن و اجاره ترغیب کرده است .وی گفت: در حال حاضر قیمت مسکن رشد 
یافته، اما رونق بازار مسکن براساس افزایش ساخت و ســازها مدنظر است. جهانگیری ادامه داد: اگر 
تغییرات بازار ارز و رشد قیمت مسکن منجر به شروع ساخت و سازها شود، می توان انتظار چشم اندازی 
روشن را داشت؛ در غیر این صورت در بخش مسکن اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. وی با اشاره به اینکه 
در صورت نبود رونق در ساخت و ساز، در آینده نزدیک بخش مسکن دوباره دچار رکود می شود، افزود: 
میزان تقاضای خرید مسکن نسبت به گذشــته افزایش یافته و رشد تقاضا نیز در قیمت مسکن موثر 

بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان عنوان کرد:

ساخت وساز نسخه خروج »مسکن« از رکود

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت فلزات گران بها، طال و سنگ های قیمتی از روز 
یکشنبه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در حال برگزاری است.

با هدف تجمیع هسته های دانش بنیان و تبدیل علم به صنعت صورت گرفت:
راه اندازی نخستین پارک تحقیقات و فناوری در اصفهان

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت گفــت: بــه منظــور تجمیــع هســته های دانش 
 بنیان و تبدیــل علم به صنعــت، این پارک تحقیقــات و فناوری ســال آینده در اصفهــان راه اندازی

 می شود.
»رضا ملک زاده« گفت: این پارک فناوری سالمت ویژه دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف تجمیع 
هسته های دانش بنیان برای تبدیل علم به صنعت تا سال آینده در محل پردیس جدید این دانشگاه راه 
اندازی می شود.معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان هم در این نشست، گفت: در 
حوزه تحقیقات علوم پزشکی 11هزار مقاله از اعضای هیئت علمی چاپ شده که بیش از ۸0هزار بار مورد 

استفاده محققان جهان قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اعالم کرد:
واگذاری زمین برای توسعه نیروگاه خورشیدی و کشت گلخانه ای

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: تاکنون برای ایجاد 1۸00 هکتار نیروگاه خورشیدی زمین 
اختصاص یافته است و در صورتی که سرمایه گذاران به زمین نیاز داشته باشند، آن را تامین خواهیم کرد.»محمد 
حسین شاملی« اظهار کرد: با توجه به اهمیت توسعه کشت های گلخانه ای درشرایط خشکسالی حاکم بر منطقه، 
اداره منابع طبیعی زمین  الزم را آماده و واگذار می کند. وی افزود: برای اجرای طرح های آبخیزداری اعتباری بیش از 
230 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته است که با توجه به برنامه ریزی در 14 شهرستان، 1۶ 
پروژه تعریف شده و پس از تهیه اسناد و انتخاب پیمانکار واجد شرایط در اواخر مرداد، کلنگ زنی خواهیم داشت. او 
تصریح کرد: تکمیل طرح کاداستر و طرح هادی روستاها از جمله برنامه های مورد توجه اداره منابع طبیعی است و 

هرکجا که دستگاه های اجرایی نیاز به زمین داشتند برای واگذاری آن، حاضر به همکاری هستیم. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2,896,000
تومان

1,366,000 نیم سکه
تومان

711,000ربع سکه
تومان

415,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

235,000
تومان

      قیمت سکه و طال
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رشدگردشگری در اصفهان 5 برابر شده است

پیشنهاد سردبیر:

اخطار اجرایی
4/633 شماره: 334/96 به موجب رای شماره 365-96 تاریخ 96/5/11 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- محمد فرقدانی 
فرزند علی 2- میالد صیامی فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المکان  بالمناصفه محکوم 
اند به پرداخت مبلغ 165/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش 045917 سررســید 
95/2/5 بابت اصل خواســته و مبلغ 3/157/500 خسارات دادرسی و 120/000 ریال نشر 
آگهی و خسارات تاخیر ناشی از تادیه از سررسید چک موصوفه لغایت اجرای حکم و نیم عشر 
در حق دولت. مشخصات محکوم له: سعید امیدیان فرزند رضا به نشانی خ آتشگاه بعد از سه 
راه قدس سان کاال )کوی گلها(. ماده 34 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 را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:204132 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)199 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/640 شــماره: 139721702027013889 - 97/4/25 نظر به اینکه آقای میثم بابائی 
فرزند رسول به شماره شناســنامه 92371 به وکالت  از آقای مهدی حکمت پور به شماره 
وکالت 2851-91/3/21 دفتر 432 اصفهان با تســلیم دو برگ استشــهاد شهود شماره 
68622-97/4/24 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 60 اصفهان  مدعی مفقود شدن یک 
جلد سند مالکیت مربوط به ششــدانگ پالک 24070/ 15190  تحت شماره الکترونیک 
139620302027015891  امالک بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب ماده 147 اصالحی 
قانون ثبت 2101 مورخ 82/4/16 هیات حل اختالف شعبه دوم ثبت خوراسگان منجر به 
صدور سند تک برگی بنام مهدی حکمت پور فرزند محمد علی به شماره ملی 1287621317 
گردیده که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا 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 کنننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت  المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 205698 شبان 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )237 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/641 شماره: 139721702027012716 - 97/4/17 چون آقای مهدی پوستی فرزند 
کریم نسبت به 4/5 دانگ و خانم مرضیه کتیرائی فر فرزند حسن نسبت به 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 34 اصفهان رسیده مدعی است که برابر صفحه 302 دفتر 349 امالک جنوب 
اصفهان تمامت ششدانگ پالک 15190/8649  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام قاسم 
چنارانی فرزند ابراهیم  ثبت و سند شماره چاپی 2/812316 در صفحه 302 دفتر 349 ذیل 
شماره 44873 به نام وی  صادر و تسلیم گردیده و برابر رونوشت سند انتقال شماره 42100-
79/04/18 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 62 اصفهان ششدانگ پالک مزبور بنام مهدی 
پوستی فرزند کریم نسبت به 4/5 دانگ مشاع و خانم مرضیه کتیرائی فر دختر حسن نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ انتقال قطعی یافته است و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت نامعلوم سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 203889 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )286 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000145 آگهــی:  شــماره   4 /642
139404002004000812  آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی : 9402255 و 
9402256  شش دانگ اعیانی کاشانه مسکونی واقع در طبقه دوم دارای پالک ثبتی شماره 
15193/2641 به مساحت شش دانگ 271/42 مترمربع که مقدار 7/40 متر مربع آن تراس 

مسقف شمالی و جنوبی است با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات که عبارت است از 
شش دانگ اعیانی راه پله و آسانسور مشاعی و شــش دانگ اعیانی البی مشاعی و شش 
دانگ اعیانی محوطه حیاط مشاعی و شش دانگ اعیانی اتاق سرایداری مشاعی و اتاق برق 
مشاعی و شش دانگ اعیانی توالت مشاعی و محوطه مشاعی پارکینگها و شش دانگ اعیانی 
رامپ پارکینگ مشاعی و شش دانگ اعیانی موتورخانه مشاعی و شش دانگ اعیانی محوطه 
مشاعی پارکینگ و شش دانگ نورگیر مشاعی به انضمام شش دانگ اعیانی یک باب انباری 
پالک شماره 2647  فرعی واقع در طبقه همکف به مساحت 3/04 مترمربع و با حق العبور 
از پارکینگ های 2661 و 2662 فرعی و به انضمام شــش دانگ اعیانی دو واحد پارکینگ 
پالکهای شماره 2660 و 2663 فرعی با حق العبور از پارکینگ 2663 واقع در طبقه همکف 
به مساحت هر یک 12 متر مربع احداثی بر روی عرصه پالکهای تجمیعی به شماره های 
794 و 795 فرعی از 15193 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
مشتاق دوم جنب ساختمان مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی کدپستی 8158874349 
که سند مالکیت  آن در صفحه 5 دفتر 359 امالک ذیل شماره ثبت 73889 و با شماره چاپی 
297316 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل اول به طول 14/30 متر دیواری 
است به پالکهای 462 و 461 فرعی دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقی و سوم غربی 
است به طولهای 2/65 و 2/65 و 2/48 متر پنجره و دیواری است به نورگیر مشاعی سوم به 
طول 2/65 متر دیواری است به پالک 461 فرعی شرقًا  به طول 14/80 متر دیواری است 
به پالک 793 فرعی جنوبًا به صورت شکسته در ده قسمت که قسمت دوم شرقی و ششم و 
هشتم غربی و نهم به صورت نیم دایره می باشد به طولهای 2 و 2/80 و 2/05 و 2/50 و 0/50 
و 2/90 و 0/20 و 7/20 و 0/75 متر پنجره و دیواری است به فضای حیاط مشاعی غربًا اول 
به طول 2/40 متر پنجره و دیواری است به فضای کوچه دوم در پنج قسمت که قسمت اول 
شمالی سوم و پنجم جنوبی و چهارم شرقی است به طولهای 3/80 و 4/80 و 1/60 و 1/80 
و 4/30 متر درب و دیواری است به راه پله مشاعی سوم به طولهای 2/92 و 1/25 و 3/45 
مترپنجره و دیواری است به فضای کوچه. حدود انباری: شمااًل به طول 1/60 متر دیواری 
است اشتراکی با انباری 2646 فرعی شرقًا به طول 1/90 متر دیواری است به پالک 793 
فرعی جنوباً به طول 1/59 متر دیواریست اشتراکی با انباری 2648 فرعی غرباً به طول 1/90 
متر درب و دیواریست به محوطه مشــاعی پارکینگ. حدود پارکینگ پالک شماره 2660: 
شمااًل به طول 2/40 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شرقاً به طول 5 متر 
خط مفروض است به پارکینگ 2661 فرعی جنوبًا به طول 2/40 متر خط مفروض است به 
پارکینگ 2663 فرعی غربًا به طول 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ. 
حدود پارکینگ پالک شماره 2663 فرعی: شمااًل به طول 2/40 متر خط مفروض است به 
پارکینگ 2660 فرعی شــرقًا به طول 5 متر خط مفروض است به پارکینگ 2662 فرعی 
جنوبًا به طول 2/40 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ غربًا به طول 5 متر 
خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ. حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانهاست که  طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک دستگاه آپارتمان در مجموعه 
مسکونی 6 واحدی می باشد و مشخصات ساختمانی: اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک، 
مجموعه دارای آسانسور با کابین استیل و نمای اصلی آن کامپوزیت آلومینیوم و شیشه فریم 
لس و دارای پیش فضای ورودی- داخل واحد: کفها سرامیک، سقفها اندود گچ و نقاشی و 
دوپوش، دیواره ها اندود گچ و نقاشی و در قســمتهائی از سالن آجر تزئینی و راهروها چوب 
و رنگ کاری، درب های داخلی چوبی و پنجره ها آلومینیوم رنگی و شیشه خور، آشپزخانه 
اپن و کابینت ام دی اف و صفحه کرین و سرامیک و کاشی، 4 خوابه )2 خواب مستر بد روم(، 
سیستم گرمایشی و سرمایشی: چیلر و فن کوئل با موتورخانه مرکزی، دارای انشعابات آب و 
فاضالب و گاز مشترک و برق مجزا بوده و قدمت ساخت در حدود 12 سال می باشد ملکی 
آقای محسن عشوریون که طبق اسناد رهنی شــماره های 35460-88/2/3 و 59376-

93/12/23 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 107 اصفهان در رهن بانک ملی ایران شعبه 
اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 98/1/28 اعتبار دارد 
و از ساعت 9 الی 12 روزیکشنبه مورخ 97/5/14 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 17/500/000/000 ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/4/28 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه 
مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است 
ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک ســپرده نماید.  م الف:204143 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)1028 کلمه، 10 کادر(
ابالغ رای

4/643 کالسه 1055/96 شماره دادنامه: 277 تاریخ رسیدگی: 97/3/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه اول حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: آقای احمد سلطانی فرزند محمد 
به نشانی تیران بلوار امام جنب اداره آموزش و پرورش کوی دانش پ 18 با وکالت حسین 
دادخواه تهرانی به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع پارسیان ط 5 واحد 705، خوانده: 
رسول داوودی به نشانی مجهول المکان،  خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای شورا: در خصوص دادخواست آقای احمد سلطانی با وکالت آقای حسین دادخواه 
تهرانی به طرفیت آقای رسول داوودی به خواسته مطالبه مبلغ 93/500/000 ریال قسمتی 
از وجه یک فقره چک به شماره 901/11977655 مورخ 94/6/25 عهده پست بانک شعبه 
شهرکرد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات وکیل خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 97/3/21 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلســه مورخه 97/3/22 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا 
به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ 93/500/000  ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت 1/263/750 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
تیران می باشد. م الف:157 احمدی قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران 

)366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/644 شماره دادنامه:9709973630500528 شماره پرونده: 9709983630500106 
شماره بایگانی شعبه: 970283 خواهان: آقای ابراهیم دادخواه تهرانی فرزند محمد با وکالت 
آقای حسین دادخواه تهرانی فرزند ابراهیم به نشانی استان اصفهان بویین و میاندشت خیابان 
شهدا کوچه شهیدان کاویانی پالک 8، کدپستی 8565136415، خوانده: آقای مراد محبی 
فرزند حسنقلی به نشانی فعال مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای ابراهیم دادخواه تهرانی فرزند محمد 
با وکالت آقای حســین دادخواه تهرانی فرزند ابراهیم به طرفیــت آقای مراد محبی فرزند 
حسنقلی، به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های 406661 مورخ 94/3/25 و 
406656 مورخ 94/5/10 و 406663 مورخ 94/2/9 به مبلغ 215/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی، خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، دادخواست 
تقدیمی و ضمایم آن که عبارتند از تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، عدم حضور 
خوانده در جلسه دادگاه علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه و داللت اصل استصحاب بر بقا دین 
به ذمه وی، دادگاه خواســته خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 10 و 219 
قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 502 و 503 و 519 و 521 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، خوانده را به پرداخت 
مبلغ 215/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن، و هزینه الصاق وابطال تمبر به اوراق دادخواست و 
ضمایم، در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:201  شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

تیران )جزایی سابق( )307 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/645  آقای محمد جعفری دارای شناســنامه شماره 65  به شــرح دادخواست به کالسه 
364/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی جعفری اسفیدواجانی به شناســنامه 85 در تاریخ 1397/03/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد جعفری، ش.ش 

65، 2- عبداله جعفری اســفیدواجانی، ش.ش 2345 )فرزندان ذکور( 3- فاطمه جعفری، 
ش.ش 24 )فرزند اناث( و به غیــر از نا مبردگان فوق ورثه دیگری نــدارد.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 203 احمدی قاضی شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 

حل اختالف تیران )140 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/646  آقای حجت اله شامگانی دارای شناسنامه شماره 339 به شرح دادخواست به کالسه 
275/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زرین تاج شامگانی به شناسنامه 1 در تاریخ 1392/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- یداله شــامگانی، ش.ش1700، 2- حجت اله 
شامگانی، ش.ش 339 ، 3- نعمت اله شامگانی، ش.ش 202، 4- حبیب شامگانی، ش.ش 
1701، 5- ابراهیم شامگانی، ش.ش 1709، 6- یاور شــامگانی، ش.ش 1702 )پسران 
متوفی( 7- معصومه شامگانی، ش.ش 53 ، 8- زینب خاتون شامگانی، ش.ش 13 )دختران 
متوفی( 9- جمعه شامگانی فرزند یداله، ش.ش 1168 )همسر دائمی متوفی(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 205567  شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف چادگان )165 کلمه،2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

4/647  شماره صادره: 1397/03/506210-97/4/21 نظر به اینکه سند مالکیت سه چهارم 
سهم مشاع از 1120 سهم ششدانگ مزرعه ماربین  پالک ثبتی شماره 132 اصلی برزاوند 
اردستان  واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2093 در صفحه 13 دفتر 19  امالک به نام 
فاطمه جمالی ثبت و  صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده: 970320541711166-97/4/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 19493-97/4/21  به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند 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 شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 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 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف:205349 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

)221 کلمه،2 کادر(  
ابالغ 

4/648 شماره نامه: 9710113633200376 شــماره پرونده: 9609983633201027 
شماره بایگانی شــعبه: 961034 از دفتر شــعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
به آقای محمد باقر خیری فرزند براتعلی و بیگم خیری فرزند حســن  که در پرونده کالسه 
961034 مجهول المکان اعالم گردیده اند و خواهان آن خانم عصمت کوچکی فرزند محمد 
علی و ... باوکالت خانم زهرا حاج حیدری می باشد به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید 
ابالغ می گردد با توجه به وصول نظریه کارشناسی، در پرونده مذکور جهت مالحظه و تحویل 
نظریه به دفتر شــعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر مراجعه و در صورتی که به 
نظریه اعتراضی دارند ظرف مدت یک  هفته پس از تاریخ نشر این آگهی اعتراض خود را کتبا 
به دفتر شعبه تحویل نماید.  م الف: 1615 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )134 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/666  آقای قربانعلی صادقی دارای شناسنامه شــماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 
114/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود صادقی رزوه به شناسنامه 2287 در تاریخ 1383/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- آقامعلی صادقی، ش.ش 102، 2- قربانعلی  
صادقی، ش.ش 17، 3- جعفر صادقــی، ش.ش 130، 4- مرادعلی صادقی رزوه، ش.ش 
2600 )پسران متوفی( 5- ســلطنت صادقی، ش.ش 2866 ، 6- شوکت صادقی، ش.ش 
54 )دختران متوفی(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 202403  شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف چادگان )142 کلمه،1 کادر(  

شهردار اصفهان با بیان اینکه »گردشگری« یکی از 
محورهای اصلی در برنامه های شهرداری است، گفت: 
گام بعد از تبدیل چهارباغ به گذر فرهنگی، اتصال آن 
از طریق پیاده راه خیابان سپه به میدان نقش جهان 
است. وقتی شاهد حضور ملیت های گوناگون در این 
میدان باشــیم، می توان گفت: »نقــش جهان، چاه 

نفت است.« 
»قدرت ا... نوروزی« در همایش »نقش مهمان پذیری 
و هتلداری در صنعت گردشــگری اصفهان« اظهار 

کرد: اصفهان شــهری جهانی، خالق با آثار فرهنگی 
و تاریخی متعدد است که طیف گسترده ای گردشگر 
دارد و از این لحاظ، دارای اهمیت بسزایی است. وی 
با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری باید دغدغه و مشــکالت بخش های 
خصوصی را بشنود، افزود: گردشگری می تواند باعث 
شور و نشــاط اجتماعی، پویایی اقتصادی و بسیاری 
مسایل دیگر شود. امیدوارم بخش خصوصی در این 
زمینه در چارچوب و مقررات و با انگیزه و توان ادامه 

دهد و شاهد تحقق پروژه هایی باشیم که به آبادانی و 
رفاه شهر می انجامد.

شــهردار اصفهان تصریح کرد: گردشــگری یکی از 
محورهای اصلی در برنامه های شــهرداری اســت. 
شــهرداری اصفهان نخســتین شــهرداری بود که 
در  »هفتــه فرهنگــی« را در اروپــا و در قالب هنر 
اصفهان معرفی کرد و برای نخســتین بار در تاریخ 
شــهرداری ها با مردم جهان در خصوص گردشگری 
سخن گفت؛ همچنین برای نخســتین بار اصفهان 
 را در برنامه شــهردار خالق با حضور ۲۵۰ شــهردار

 معرفی کرد.
نوروزی افــزود: اصفهان با وجــود ظرفیت هایی که 
دارد، از زیرســاخت های منطبق با آن ها برخوردار 
نیست. امروز اگر همه کســانی که به اصفهان عالقه 
دارند، بخواهنــد برای چنــد روز در اصفهان اقامت 
کنند، اصفهان توانایی پذیرش این تعداد گردشــگر 
را ندارد؛ نه تنها از نظر زیرساخت های اقامتی بلکه از 
نظر فرهنگی نیز در این زمینه آمادگی ندارد. باید با 
برنامه ای که عموم مردم در آن شرکت دارند آسایش 
و امنیت را برای گردشگران فراهم کنیم تا هرکدام از 
آن ها سفیرهایی باشــند که گردشگری اصفهان را 

تبلیغ  می کنند.
وی با اشــاره به توانایی بالقوه اصفهــان در پذیرش 

گردشــگر، تصریح کرد: اصفهان شــهری است که 
می توانــد در همه فصل ها گردشــگر بپذیــرد و از 
امکانات خود اســتفاده کند تا هرکــس که به ایران 
می آید، به اصفهان نیز ســفر کند. یکــی از ارکان 
مهم گردشــگری، فرهنگ سازی اســت و اصفهان 
در این زمینه پیشــرفت بسیاری داشــته است؛ اما 
هنوز مشکالت بسیاری داریم. نوروزی با بیان اینکه 
اصفهان شهری با بافت تاریخی است، گفت: این بافت 
تاریخی ظرفیت بزرگی برای توریست هاست، همه 
توریست ها هتل پنج ستاره نمی خواهند و تخریب 
بافت تاریخی و ساخت ســاختمان های بلند نسخه 
مفیدی برای اصفهان نیســت. اصفهان باید به دلیل 
داشتن گردشگران مختلف، زیرساخت های مختلفی 
داشته باشد. تنوع گردشگری و مناطق گردشگرپذیر 
در اصفهان زیاد اســت و باید همه زیرســاخت ها را 
 برای گونه های مختلف گردشــگری مــورد توجه

 قرار دهیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: هرکسی بخواهد هتلی 
بســازد که برخالف قوانین نباشــد، پروانه ساخت 
امکانات و تسهیالت هتل ســازی به صورت رایگان 
در اختیار وی قرار می گیرد. شــهرداری با همه توان 
آمادگی ارائه تســهیالت برای ایجاد هتــل را دارد و 
 هرکسی را که در این راســتا فعالیت کند، حمایت

 می کنیم. وی با اشاره به برنامه های جدید برای تحول 
چهارباغ تصریح کرد: می خواهیم چهارباغ عباسی را 
به گذر فرهنگی تبدیل کنیم که جمعیت زیادی در 
طول روز در آن در رفت و آمد باشند؛ به صورتی که 
جای نشستن به ســختی پیدا شود. نوروزی با اشاره 
به کاخ چهل ســتون تصریح کرد: اگر بخواهید برای 
دیدن این کاخ بروید، هیــچ صفی نمی بینید؛ اما در 
دنیا برای دیدن چنین بناهایی باید ساعت ها در صف 
ایستاد؛ این مسئله که مکان های تاریخی چاه نفت 
هستند حقیقت دارد، اما باید بتوانیم از این مکان ها 

بهره برداری کنیم.
وی افزود: گام بعد از تبدیل چهارباغ به گذر فرهنگی 
اتصال آن از طریق پیاده راه خیابان ســپه به میدان 
نقش جهان اســت تا به جای صدای بوق ماشین ها، 
صدای کالسکه و سم اسبان در این مسیر طنین انداز 
شود و آن زمانی که در میدان نقش جهان به اطرافتان 
نگاه می کنید، این میدان را پر از ملیت های گوناگون 
ببینید؛ آن وقت می توانیم بگوییم میدان نقش جهان، 
چاه نفت است. این مسائل فرهنگی باید با همراهی 
مردم انجام شود در غیر این صورت مانند میدان امام 

علی)ع( با شکست روبه رو می شود.

 »وحید تاج«
 در نجف آباد می خواند

کنسرت موســیقی »وحید تاج« در سالن شهروند 
نجف آباد برگزار می شــود. او کــه خوانندگی را از 
کودکی آغاز کرده از شاگردان »محمدرضا شجریان« 
به شــمار می رود. تاج در این کنسرت، منتخبی از 
قطعاتی مانند »تصنیف مستی«، »مست عشق«، 
»ماه و پلنگ«، »بهار دزفــول« و هم چنین برخی 
از قطعات منتشــر نشــده خود ازجمله »سقوط«، 
»نازنین«، »اعجاز« و »هوای تو« را اجرا خواهد کرد.

کنسرت موســیقی »وحید تاج« چهارم مردادماه 
یک ســانس ســاعت ۲۰:۳۰ در ســالن شهروند 
نجف آباد برگزار می شود. عالقه مندان برای دریافت 
اطالعــات بیشــتر می توانند به نشــانی اینترنتی 

IRANCONCERT.COM مراجعه کنند.

منتخبان داوران جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان مشخص شدند
اســامی منتخبان مرحله اول آزمون کتبی داوران 
کودک و نوجوان سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان اعالم شــد. 
این آزمون جمعــه ۲۲ تیرماه در بنیــاد فرهنگی 
امام صادق)ع( اصفهان برگزار شــد. بر اساس گفته 
»عادل دهدشتی« قائم مقام مدیر اجرایی اصفهان 
ســی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کــودکان و نوجوانان،  در بخــش داوری کودکان و 
نوجوانان طبق روال هر ســال و بر اساس آیین نامه 
جشنواره، تعدادی از کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۴ سال 
پس از موفقیت در آزمون کتبی، مصاحبه حضوری 
و گذراندن دوره آموزشی به جمع داوران جشنواره 
اضافه می شوند که امسال به مناسبت برگزاری سی 
و یکمین دوره جشنواره، ۳۱ داور کودک و نوجوان 
در انتخاب بهترین اثر بخش سینمای ایران در این 

جشنواره همراهی خواهند کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با بیان اینکه باید با استفاده از رسانه ها 
ایران هراسی را در جهان از میان ببریم، گفت: گردشگری 
می تواند یــک فرصت در عرصه فرهنگــی، اجتماعی 
و دیپلماسی باشــد؛ ضمن اینکه در اقتصاد کشور نیز 
تاثیر به ســزایی دارد.»فریدون الهیاری« در همایش 
»نقش مهمان پذیری و هتلداری در صنعت گردشگری 
اصفهان« که روز گذشته در تاالر دکتر علی شریعتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، گفت: از سال 

۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، گردشگری 
در اصفهان رشــد چهار الی پنج برابری داشته است. 
این پیشرفت خوبی بوده اما نمی توانیم بگوییم که به 

اهدافمان دست پیدا کرده ایم.
رتبه نخست اســتان های اصفهان و فارس 

در مبحث گردشگری تاریخی
الهیاری با اشــاره به افزایش تمایل ســرمایه گذاری 
همراه بــا رشــد گردشــگری در این حــوزه، گفت: 
برخی از ســرمایه گذاران با موانعی روبه رو می شوند. 

سرمایه گذاران باید ضوابط را در نظر بگیرند و مسئوالن 
نیز باید در این زمینه سرمایه گذاری را تسهیل کنند.

الهیاری گفت: حــدود ۴۰۰ پــروژه از مجتمع های 
گردشگری تا اقامت های بومگردی در استان اصفهان 
وجود دارد که در دست اجرا هستند و مجوز ۹۰ هتل 
نیز اخذ شده اســت. از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید 
تاکنون، ظرفیت اقامــت اصفهان از حــدود ۱۰هزار 
ظرفیت با رشد ۲/۵ درصدی به ۲۵هزار ظرفیت اقامت 
رســیده اســت. وی افزود: در حوزه بومگردی در آغاز 

دولت تدبیــر و امید حدود ۳۵ هــزار واحد بومگردی 
با تمرکز در ســه شهرســتان نائین، خور و بیابانک و 
کاشان وجود داشت اما امروزه این تعداد به ۳۰۰ واحد 
با پراکندگی در همه شهرســتان ها رســیده است و 
واحدهای گردشگری در ۲۴ شهرستان استان حاضر 
شده اســت.وی تصریح کرد: اصفهان در گردشگری 
طبیعی به رتبه نخست دست یافته است و امروزه شاهد 
مهاجرت برعکس به شهرستان ها و روستاها با توجه به 

پیشرفت گردشگری در این مناطق هستیم. 

هتل بسازید؛ حمایت می کنیم
  شهردار اصفهان:

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان :

رشدگردشگری در اصفهان 5 برابر شده است

»بهرام رادان« با انتشار 
این عکس نوشت: ظهر داغ 

تابستونیتون خنک

دی
گر
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تولید سوسک و مار رباتیک برای تعمیر موتور هواپیما

پیشنهاد سردبیر:

تولید سوسک و مار رباتیک برای تعمیر موتور هواپیماها
تعمیر موتور هواپیماهای مختلف به علت دشواری دسترسی به قسمت های مختلف 
آن و همین طور مدت زمان باالیی که باید صرف این کار شود، امری پیچیده و سخت 
است. شرکت »رولزرویس« برای حل این مشکل روش جدیدی ابداع کرده و با تولید 
ربات هایی به شکل سوسک و مار، گشت زنی در داخل موتور هواپیماها و شناسایی 
سریع موارد مشکل و عیب یابی و رفع نقص را تســهیل کرده است. تولید این ربات 
ها در قالب یکی از برنامه های شرکت رولزرویس موسوم به موتور هوشمند صورت 
می گیرد که بر مبنای آن در آینده موتورهایی برای استفاده در انواع هواپیماها تولید 
می شــوند که بتوانند به طور خودکار خود را تعمیر کنند. این تحول باعث می شود 
دیگر به خارج کردن قطعات موتورهای هواپیما از آنها برای بررســی و تعمیر نیازی 
نباشد. یکی از ربات هایی که در همین راستا طراحی شده، فلیر نام دارد که ظاهری 
شبیه به مار دارد و می تواند در درون موتور هواپیما بخزد و با همکاری دیگر ربات های 
مشابه میزان خسارات واردشده به موتور هواپیما را بررسی و اعالم کند.ربات یادشده 
تنها ۱۰ میلی متر طول دارد و مجهز به تعدادی دوربیــن برای پخش زنده تصویر 
از درون موتور هواپیماست. ربات سوســکی رولزرویس، برای انجام اموری همچون 
تعویض قطعات از راه دور قابل استفاده است. هر دوی این ربات ها در برابر گرما بسیار 
مقاوم هستند و با توجه به گرمای بسیار زیاد داخل موتورهای هواپیما این امر نیز از 

جمله مزایای استفاده از آنها محسوب می شود.

اگر مالک یک گوشــی هوشــمند 
هستید، احتماال تا حاال بارها با مشکل داغ 
شدن گوشی مواجه شده اید. این یک پدیده  
شایع به حســاب می آید که معموال در فصل 

تابستان بیشتر هم می شود. 
علت داغ شدن گوشــی ممکن است عوامل 
مختلفی داشته باشد که گرمای تابستان هم 

تاثیر زیادی در آن ها دارد. 
در ادامه بــه توضیح ســیزده روش برای 
جلوگیری از داغ شدن گوشی و خنک کردن 

آن می پردازیم.

  باتری گوشی را فقط تا ۸۰ درصد شارژ 
کنید

اول از همه، اگر ناچار به شــارژ شبانه گوشی خود 
هستید، در این مدت گجت مذکور را بر یک سطح 
صاف و خنک قرار دهید. در ضمــن باید گفت که 
طبق نظر کارشناســان، بهتر است باتری گوشی را 
تا ۱۰۰ درصد شــارژ نکنید؛ زیرا چنین کاری عمر 
باتری را کاهش را می دهد و احتمال گرم شدن آن 

هم افزایش می یابد. 
در کل، وقتی شــارژ باتری به حوالــی ۳۰ درصد 
رســید، آن را به شــارژر وصل کنید و وقتی  شارژ 

به ۸۰ درصد نزدیک شد، آن را از برق در بیاورید.

  گوشی را در معرض نور مستقیم آفتاب 
قرار ندهید

این مورد نیــازی به توضیح 
چندانی نــدارد. برای خنک 
نگه داشــتن گوشی، آن را در 
یــک روز گرم تابســتانی، در 
معرض نور مســتقیم خورشید 

به حال خود رها نکنید.

  همــواره اپلیکیشــن های 
بدون استفاده را ببندید

وقتی به طور همزمان، اپلیکیشن های 
زیادی باز باشند )همین موضوع برای 
تب های مرورگر هم صدق می کند(، 
گوشی باید پردازش های بیشتری 
انجام دهد؛ همیــن امر منجر به 

گرم شدن آن می شود.
بــه همیــن خاطــر اگــر از 
اپلیکیشن های خاصی استفاده 
نمی کنید، آن ها را به طور کامل 
ببندیــد و در ضمــن در حیــن 
شارژ شدن گوشــی، بستن 
اپلیکیشن ها و بازی های 
سنگین را هم فراموش 

نکنید.

 روشنایی صفحه نمایش را کم کنید
بخش اعظمی از شــارژ باتری، صرف تامین انرژی 

برای روشنایی صفحه نمایش می شود. 
به همین خاطر در مواقعی که در محیط های بیرون 
هســتید، برای خنک کردن گوشــی، سعی کنید 
تا حد ممکن روشــنایی صفحه نمایش گوشــی را 

کاهش دهید.

 اپلیکیشن ها را به روز نگه دارید
برای خنک کردن گوشی، همواره توصیه می شود 
که سیستم عامل و اپلیکیشن ها را به روز نگه دارید. 
زیرا شاید در نســخه  قدیمی آن ها مشکلی وجود 
داشته باشــد که همین مشــکل مذکور منجر به 
مصرف انــرژی بیشــتر و افزایــش گرمای گجت 

می شود.

  اپلیکیشن های بالاستفاده را در گوشی 
خود نصب نکنید

تا آنجاکه می توانید، اپلیکیشــن های بالاستفاده را 
حذف کنید. همچنین توصیه می شــود تنظیمات 
نوتیفیکیشــن های مربــوط به اپلیکیشــن های 

نه چندان ضروری را هم غیرفعال کنید.
در نهایت هم باید به غیرفعال کردن سرویس های 
مربوط بــه مکان یابی اپلیکیشــن های خاص هم 

اشاره کنیم.

  از حالت هواپیما بهره بگیرید
در مواقعی که  بیرون از خانه هستید و قصد استفاده 
از گجت خود را ندارید، برای خنک کردن گوشــی 
می توانید آن را خاموش یا حالــت هواپیما را فعال 
کنید. با این کار شارژ کمتری مصرف می شود و در 

عین حال گرمای کمتری تولید می کند.

  برای مدت طوالنی از بلوتوث اســتفاده 
نکنید

ســعی کنید برای مدت طوالنی از بلوتوث استفاده 
نکنید و بعد از اســتفاده از این مشخصه، تنظیمات 

مربوط به آن را غیرفعال کنید.

 اگر گوشــی شــما به صورت خودکار بــه بلوتوث 
اتومبیل وصل می شــود، بهتر اســت ایــن اتصال 

خودکار را غیرفعال کنید.

  اگــر گوشــی اندرویــدی دارید یک 
اپلیکیشن آنتی ویروس نصب کنید

اگر گوشــی اندرویــدی دارید و همواره گوشــی 
شما داغ می شود، این مشــکل می تواند مربوط به 
وجود ویروس باشــد. به همین خاطر با نصب یک 
اپلیکیشــن قدرتمند آنتی ویــروس، می توانید در 

راستای خنک کردن گوشی خود قدم بردارید.

  از بازی کردن دست بکشید
اگر احســاس می کنید که گوشی شما در حال داغ 
شــدن اســت، پس در چنین حالتی بهتر است از 
انجام بازی دست بکشــید و در ضمن بعد از بستن 
آن مطمئن شــوید که بازی مذکور در پس زمینه  

سیستم فعال نباشد.

  کاور گوشی را بردارید
اگر گوشی شما تا حد زیادی داغ شده، برای خنک 

کردن آن بهتر است کاور آن را بردارید.

 کابل شارژ را بررسی کنید
یکی از مــواردی که می تواند منجر به داغ شــدن 
بیش ازحد گوشــی در حین فرآیند شــارژ شود، 
مشکل در زمینه  کابل شارژ است. به همین خاطر 
برای بررسی این موضوع گوشی خود را با یک کابل 

جدید، شارژ کنید.

  شاید علت داغ شدن گوشی دوربین 
آن باشد

بســیاری از کاربــران در مورد ایــن موضوع خبر 
ندارند، اما باید بگوییم اگر مدت طوالنی مشــغول 
فیلم برداری با گوشــی خود هســتید، این فرآیند 

می تواند منجر به داغ شدن گوشی شود.
به همیــن خاطر بــرای خنــک کردن گوشــی 
فیلم بــرداری را متوقف و برای مدتی اپلیکیشــن 

دوربین را به طور کامل ببندید.

 دالیل داغ شدن گوشی و راه های پیشگیری از آن  ها
فناوری

شغل خود را در »گوگل« پیدا کنید
 گوگل، تاریخی طوالنی در ارتباط دادن کاربران با اطالعات گوناگون داشته است.

این شــرکت به تازگی ویژگی جدیدی در نوار جســت وجوی خود اضافه کرده که 
 jobs near(»می توان با جســت وجوی جمالتی مانند »شــغل های نزدیک من
me ( یا »مشــاغل بانکی« )banking jobs( شغل مورد نظر خود را پیدا کنید.

البته این امکان جدید در گام اول تنها برای مردم انگلیس قابل اســتفاده است. در 
این ویژگی جدید کاربــران می توانند ویژگی های آن 

شغل، میزان حقوق و راههای رفت و آمد به محل 
کار را با استفاده از »گوگل مپس« 

)Google Maps( دریابند. 

المبورگینی جدید،  مرزهای فناوری را جابه جا کرد
مدیرعامل شــرکت المبورگینی اســتفانو دومینیکالی، اظهار داشت:  مدل جدید 
آوانتادور بعدی قطعا هیبریدی خواهد بود. این تصمیمی اســت کــه ما رو از بقیه 
متفاوت تر جلوه می داد و این موضوع کامال برای ما مهم و اساسی بود. اما »آوانتادور« 
تنها خبر جدیدی نبود که مدیرعامل شــرکت المبورگینی به اطالع عموم رساند. 
شــرکت المبورگینی همچنین تصمیم دارد ماشــین های دیگر خود را نیز با این 

سیستم طراحی و به بازار عرضه کند.
 مدیرعامل شرکت المبورگینی افزود:  قدم بعدی این است که تمام ماشین های خود 

را با این سیستم به بازار عرضه کنیم.
در مرحله بعد باید به این موضوع فکر کنیم که چطور می توانیم کار خود ارتقا بخشیم. 
با تمام احترام به تمام شرکت های تولیدکننده ماشین های مسابقه ای، ما تصمیم 

داریم مدل جدید المبورگینی V12 از هر نظر بهترین باشد. 

از سوگندنامه رهبران تکنولوژی جهان چه می دانید؟!
رهبران بخش تکنولوژی دنیا مانند Elon Musk ، DeepMind به تازگی سوگند نامه ای 

را در زمینه عدم استفاده یا ارتقای هوش مصنوعی سالح های کشتار جمعی امضا کردند.
این یکی از حرکات و تصمیمات تازه  شرکت های توسعه دهنده تکنولوژی است که تصمیم 
گرفتند مخالفت خود را از انتشار چنین تکنولوژی و سیستمی ابراز کنند. این سوگندنامه 
هشدار می دهد که اســتفاده از ســالح های خودکاری که هدف را انتخاب و حمله می 
کند، غیراخالقی بوده و یک تهدید جهانی به حســاب می آید. از نظر وجدان کاری، اینکه 
یک سیستم، جان انســانی را به صورت خودکار بگیرد، کاری شنیع و نادرست است. آنها 
همچنین در این سوگندنامه اظهار داشتند که استفاده از این سالح های خودکار و مرگبار 
می تواند تهدیدی برای هر شهر و کشوری باشــد. این عهدنامه نشان می دهد که شرکت 
های بزرگ از مرحله حرف به مرحله عمل رســیده اند. از امضا کنندگان این عهدنامه می 
توانیم به بنیان گذار شرکت های Space X و Tesla یعنی Elon Musk ، بنیان گذاران 
 ، Demis Hassabis مصطفی سلیمان و ، Shane Legg یعنی DeepMind شرکت
بنیان گذار شرکت Skype یعنی Jaan Tallinn اشاره کنیم.  البته باید به اسم های دیگری 
مانند استوارت راسل ، یوشوا بنجیو و یورگن اسماهوبر که از محققان بزرگ در زمینه هوش 
مصنوعی هستند اشــاره کرد که آنها نیز این عهدنامه را امضا کرده اند. سالح های دارای 
هوش مصنوعی امروزه بیش از پیش گسترش یافته اند و کشورهایی که در این زمینه پیشتاز 
هستند مانند چین و ایالت متحده تصمیمی راجع جلوگیری از این پیشرفت نداشته و ندارند.

  عکس روز

طرح اولیه ای از »تاکسی هوایی« لوکس
یک شرکت سازنده خودروهای لوکس، طرح اولیه ای از تاکسی هوایی الکتریکی هیبریدی 
منتشر کرده است. این تاکسی هوایی می تواند به طور عمودی از زمین بلند شود و فرود آید. 

اپلیکیشن

 مایکروویو هوشمند 
غذای کاربر را آماده می کند

یک شرکت تولید کننده لوازم خانگی، مایکروویو هوشمندی 
ســاخته که مجهز به قابلیت نوین »اسکن برای پخت« است.
شرکت GE از یک مایکروویو هوشمند با قابلیت »اسکن برای 
پخت« رونمایی کرده است. این دســتگاه با دستیار هوشمند 
صوتی الکسا و البته ویژگی اسکن هم نام خود یکپارچه می شود 
تا فرآیند پخت و پز را انجام دهد.کاربر با کمک دستیار صوتی 
»الکسا« می تواند مدت زمان پخت و ویژگی های مختلف را به 
دستگاه دستور دهد.کاربر می تواند با کمک موبایل بارکد پشت 
بســته بندی غذاهای آماده را اسکن کند .در مخزن اطالعاتی 

این مایکروویو بیش از ۳ هزار وعده غذایی ذخیره شده است.

پژوهشگران دانشگاهی تاکید کردند:

سی تی اسکن بی مورد؛ ممنوع!

در یک بررسی مشخص شد که تعداد زیادی از درخواست های 
سی تی اسکن، بی مورد و بدون توجیه مناسب است؛ لذا برای 
پیشگیری از سرطان های ناشــی از تابش باید درخواست های 
بی مورد کاهش پیدا کنــد و آگاهی پزشــکان در این زمینه 
افزایش یابد. »سی تی اسکن« یا »مقطع نگاری کامپیوتری« از 
پیشرفته ترین روش های تصویربرداری بدن است. در این روش 
بدن به صورت الیه الیه اسکن می شــود و در نتیجه پزشکان 
می توانند با استفاده از تصاویر به دست آمده، بخش های درونی 
بدن را مشاهده کنند. این دســتگاه دارای یک حلقه است که 
به صورت چرخشــی دور بدن بیمار حرکت کرده و با استفاده 
از اشعه  ایکس، از مقطع عرضی بدن تصاویر کامپیوتری تولید 
می کند. از تصاویر سی تی اسکن برای تشخیص به موقع و موثر 
بسیاری از بیماری ها و آسیب ها استفاده می شود. نتایج پژوهش 
که در آخرین شماره  »مجله دانشکده  پزشکی اصفهان« )تیرماه 
۱۳۹۷( به چاپ رسیده، بیان می کند: افزایش تعداد آزمون های 
سی تی اســکن منجر به افزایش احتمال ابتال به سرطان های 

مرتبط با تابش در آینده خواهد شد.

 گوگل کروم ،ظاهر جدیدی 
به خود می گیرد 

 Canary گوگل در آخرین نسخه منتشر شده از گوگل کروم
تصمیم به ایجاد تحول در ظاهر آن گرفته است. این تغییرات که 
بر اساس زبان طراحی گوگل ایجاد شده ، شمایل این مرورگر 
را بســیار نزدیک به فایرفاکس کرده است.از آنجا که بر اساس 
گوگل متریال تم طراحی شده اســت بسیار مشابه چیزیست 
که در نســخه بتا اندروید P و همچنین نسخه جدید جیمیل 
دســکتاپ دیده می شــود.UI جدید شــامل نوار تب جدید، 
آدرس بار جدید و همچنین محل جدیدی برای دکمه پروفایل 
اســت.در کل ظاهر مرورگر از چیزی که در روزهای نخستین 

داشت، فاصله گرفته  است .

تاثیر شگفت انگیز یک نرم افزار در تناسب اندام!
 Lose Belly Fat in 30 Days – Flat Stomach نرم افــزار بســیار کاربــردی
اپلیکیشنی کامال پرکاربرد در زمینه تناسب اندام اســت. این نرم افزار بسیار حرفه ای 
می تواند تمام نیاز های کاربران معمولی و حتی حرفــه ای را برطرف کند. این نرم افزار 
توسط گروه Leap Fitness Group توسعه و در مارکت بزرگ گوگل پلی و اپ استور 
 Lose Belly Fat in 30 .اپل به صورت رایــگان در اختیار کاربران قرار گرفته اســت
Days – Flat Stomach حجمی در حدود ۶۰ مگابایت دارد که بیشتر گوشی های 
هوشمند قادر به دریافت آن هستند. این نرم افزار با قراردادن برنامه های استاندارد، این 
روز ها توانسته است طرفداران بسیار زیادی را جذب کند و بسیار مورد استقبال 

نیز قرار گیرد. تمرینات موجود در این اســتارت آپ از سه گروه 
مختلف تشکیل شده اند که هر کســی متناسب با سابقه و میزان 

نیازش می تواند از هر کدام آن ها استفاده کند.
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فرماندار کاشان:
20 میلیارد ریال برای تکمیل 
طرح های آبخیزداری کاشان 

اختصاص یافت
فرماندار کاشان از اختصاص 20  کاشان
میلیارد ریال از اعتبــارات اداره کل منابع طبیعی 
اصفهان به منظور تکمیل طرح هــای آبخیزداری 
شهرستان کاشان خبر داد. »حمیدرضا مومنیان« 
اظهار کرد: موفقیت اداره منابع طبیعی شهرستان 
کاشان در زمینه توسعه جنگل های دست کاشت، 
طرح های آبخیــزداری، حفظ مراتــع و مقابله با 
بیابان زایــی، نتیجه همدلی و همــکاری مدیران و 
سازمان های مردم نهاد اســت و امیدواریم در دوره 
مدیریت جدید این اداره، شاهد استمرار این حرکت 
باشیم. فرماندار کاشان تصریح کرد: توسعه طرح های 
آبخیزداری و آبخــوان داری، از اولویت های مهم و 
حیاتی در حوزه منابع طبیعی شهرســتان کاشان 

است .
                                        شهردار دهاقان:

 توسعه فضای سبز 
در دهاقان امکان پذیر نیست

دهاقان شــهردار دهاقان گفت: توسعه 
فضای سبز در این شهرستان امکان پذیر نیست. در 
این راســتا برای ذخیره آب مورد نیاز فضای ســبز 
مخزنی به حجم یک هزار مترمکعب به منظور ذخیره 
آب در دستور کار قرار دارد.»محمد لطفی«  اظهار 
کرد: دیوار بی اعتمادی بین شهروندان و شهرداری 
دهقان باعث ایجاد نارضایتی شــده و مشــارکت 
نداشتن شهروندان در تصمیمات شهری به این بی 
اعتمادی دامن می زند. او  با اشاره به طرح تفصیلی 
شــهر دهاقان، گفت: در حال حاضر ۴۸۵ هکتار از 
زمین های شهری در سه ناحیه مرکزی، عطاآباد و 
بلوار انقالب در این طرح گنجانده شده؛ البته درصدد 
افزایش محدوده شهر هستیم . لطفی افزود:توسعه 
فضای سبز در این شهرستان امکان پذیر نیست؛ در 
این راســتا برای ذخیره آب مورد نیاز فضای ســبز 
مخزنی به حجــم یک هزار متر مکعــب به منظور 

ذخیره آب در دستور کار قرار دارد.

چهره ها

 حریق در عروس خانه های ایران مهار شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

به منظور توسعه کشاورزی روستایی؛
تسهیالت ۸0 میلیارد ریالی برای 
کشاورزی میمه اختصاص یافت

معاون سازمان شهرداری ها و  میمه
دهیاری های کشــور در میمه، از مصوب شــدن 
تسهیالت ۸0میلیارد ریالی برای اجرای طرح های 
کشــاورزی روســتا های بخش میمه خبر داد. 
»ســعیدرضا جندقیان بیدگلــی« در بازدید از 
روستاهای بخش میمه با اشاره به مصوب شدن ۸0 
میلیارد ریال تســهیالت آســان بــرای اجرای 
طرح های کشــاورزی با ویژگی اشــتغال زایی و 
همگرایی محلی در روستاهای بخش میمه گفت: 
این تســهیالت با کارمزد ۶درصد، بدون نیاز به 
ضمانت و باز پرداخت چهارساله با یک سال تنفس 
اســت. او ادامــه داد: قابلیت هــای کشــاورزی 
روســتاهای بخش میمــه بــا روش علمی قابل 
بازخوانی اســت. جندقیان، با اشــاره به اهمیت 
آموزش روستائیان در کشور گفت: از ابتدای امسال 
تاکنــون، دولت ۶2میلیــارد ریال به حســاب 
دهیاری ها واریــز کرده که باید صــرف آموزش 
روستائیان شود. اوادامه داد: عرصه های روستایی 
در اقتصاد کشور ناکارآمد هستند به طوری که از 
20میلیون و ۷00هزار روستایی کشور، کمتر از 

۵درصد در تولید ناخالص ملی نقش دارند.

رییس اداره تامین اجتماعی گلپایگان:
سطح درجه خدماتی تامین 
اجتماعی گلپایگان ارتقا یافت

رییس اداره تامین اجتماعی  گلپایگان
گلپایگان، از ارتقای سطح درجه خدماتی این شعبه 
از تیپ سه به دو، در سال جاری خبر داد.»مجتبی 
یاوری« افزود: با توجه به ارزیابی های انجام شده در 
زمینه تعداد بیمه شده ها، مستمری بگیران و دیگر 
خدمات ارائه شده، ســطح درجه خدماتی شعبه 
تامین اجتماعی گلپایگان در ســال جاری یک 
درجه ارتقا یافت. وی اضافه کــرد: اکنون حدود 
نوزده هزار و دویست نفر بیمه شده اصلی و ۵۶ هزار 
و هشتصد نفر بیمه شده تبعی تحت پوشش تامین 
اجتماعی شهرستان گلپایگان هستند و از خدمات 
متنوع بیمه ای این شعبه و یک شعبه اقماری در 
شهر گلشهر این شهرستان استفاده می کنند.او 
گفت: پلی کلینیک تخصصــی تامین اجتماعی 
شهرستان، به بازنشســتگان و مستمری بگیران 
تحت پوشــش، در بخش های داخلی، کودکان و 

دندان پزشکی خدمات ارائه می دهد. 

مانند  غیرمجــاز  چاه های  اردستان
بختکی، در این خشکسالی فراگیر، بار بزرگی 
بر دوش سیستم آبرســانی اصفهان است. 
بیشــتر چاه های غیرمجاز استان، در امالک 
شــخصی و تعدادی نیز در ادارات دولتی و 
غیردولتی بدون دریافت استعالم از شرکت 

آب منطقه ای، حفر شده است. 
مشکل »آب« بســیار جدی است و در این وضعیت 
بغرنج، وجود بیش از 3۵0 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در کشور که یازده هزار حلقه آن در استان اصفهان 
شناسایی شــده، راه توزیع عادالنه این ماده حیاتی 
را سد کرده اســت. با وجود ضربه و خسارت جبران 
ناپذیری کــه چاه های غیــر مجاز آب بــه پیکره 
کشــور وارد می کنند، برخی مالحظات اقتصادی 
و اجتماعی موجود و منفعــت های اقتصادی کوتاه 
مدت، ســبب مقاومــت در برابر انســداد چاه های 
غیرمجاز آب می شود و معضل فرونشست دشت ها 
و کاهش سفره های زیرزمینی را تشدید می کند؛ به 
همین دلیل پیگیری و برخورد قاطعانه با چاه های 
غیرمجاز بسیار ضروری است. این مسئله در مناطقی 
که دارای خشکسالی فراگیر هستند، مانند آنچه در 
اصفهان می گذرد، باید به صورت جدی تر و قاطع 

تر پیگیری شود.
 بر اســاس اعــالم  »مســعود میرمحمدصادقی« 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان، شمار 
چاه های غیرمجاز در اســتان، یازده هــزار حلقه 
تخمین زده می شــود. به گفته وی: هزینه تقریبی 

مســدودکردن هر حلقه چاه، حدود چهارمیلیون 
تومان بوده و یکی از این مناطق اردســتان اســت؛ 
شهرستانی که به عنوان دشت های ممنوعه بحرانی 
شناخته می شود. این دشت به عنوان دشت پایلوت 
استان اصفهان، تنها دشت کشور شناخته شده که 
میزان افت آب زیرزمینی در آن از ســال 1390 به 
صورت چشمگیری کاهش یافته و سطح ایستایی آب 
آن در دو سال گذشته، به صورت ثابت درآمده است. 
به همین دلیل تمام چاه هــای آن مجهز به کنتور 
هوشمند آب و برق است و با اعمال قوانین کنترلی، 
تخلف اضافه برداشت آن به صفر نزدیک شده است. 

بر همین اساس بزرگ ترین چاه غیرمجاز در دشت 
اردستان استان اصفهان با آبدهی بیش از 30 لیتر 

در ثانیه، با حکم قضائی مسدود شد.
 این چاه غیرمجاِز وابســته به یکی از نهادها، پس از 
پیگیری  مستمر اداره منابع آب اردستان و با حمایت 
ویژه رییس دادگستری و فرماندار این شهرستان، 
روز بیست و سوم تیرماه جاری با اخذ حکم قضائی، 
مسدود شــد.  این چاه با آبدهی بیش از 30 لیتر در 
ثانیه و مصرف کشاورزی در دشت ممنوعه بحرانی 
اردســتان بخش زواره، روســتای »چهارمیل« به 
عنوان آخرین حلقه چاه با دبی باال در منطقه بود و 

ساالنه بیش از یک میلیون و 200 هزار مترمکعب 
آب از آن حاصل می شد. 

 به گفته صاحب نظران، استحصال بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی بــا حفر چاه های مجــاز و غیرمجاز 
از جمله دالیلی اســت که موجب شــده منابع آب 
زیرزمینی به شدت کاهش یابد، زمین در بسیاری 
از نقاط فرو نشینی کند و تنش ناشی از کمبود آب 
گریبانگیر بسیاری از نقاط کشــور از جمله استان 
اصفهان را بگیرد که نمونه بارز آن، خشــک شدن 
»زاینــده رود« و »تاالب گاوخونی« بــه عنوان دو 

عرصه آبی مهم کشور است. 

برخورد با غیرمجازها جدی تر شد

کاشان حادثه آتش ســوزی در انبــار »خانه تاریخی 
طباطبایی ها« در کاشان مهار و از وارد شدن خسارت به این بنای 

تاریخی جلوگیری شد.
»روح ا... فدایی« مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی کاشان 
در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرســتان کاشان اظهار کرد: 
آتش سوزی در ســاعت 10 و 3 دقیقه بامداد دیروز )چهارشنبه( 

در انبار »خانه تاریخی طباطبایی ها« رخ داد و اتاق محل فروش 
بلیت و راه پله پشت بام این خانه دچار حریق شد.

او خاطرنشان کرد: با توجه به اعالم حادثه در این مجموعه تاریخی 
در خیابان علوی کاشــان، تیم های عملیاتی از ایستگاه چهار این 
سازمان در محل حاضر و اقدامات الزم را در مهار، اطفا و جلوگیری 

از گسترش حریق انجام دادند.

فدایی افزود: پنج نیرو و دو خودرو عملیاتی این حریق را در یکی 
از اتاق های طبقه فوقانی این مجموعه که به عنوان انبار  استفاده 
می شد، پوشش دادند و مانع از سرایت به دیگر قسمت های این 

خانه تاریخی شدند.
فدایی تصریح کرد: علت حادثه توســط کارشناسان آتش نشانی 

کاشان، در دست بررسی است.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی کاشان اعالم کرد:
 حریق در عروس خانه های ایران مهار شد

  بزرگ ترین چاه غیرمجاز اردستان مسدود شد؛  

ابالغ وقت رسیدگی
4/649 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 501/97 حل 11 ، وقت رســیدگی ساعت 8/45 صبح روز شــنبه مورخه 97/6/3، 
مشخصات خواهان: سید نصر اله موسوی اندانی فرزند سید حسن به نشانی خمینی شهر خ 
مدرس کوچه خورشید کوچه سادات منزل شخصی، مشخصات خوانده: غالم شاه دهقان، 
خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواســت 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 و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1612 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/650 شماره: 1120/96 به موجب رای شماره 1758 تاریخ 96/11/25 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه کمال معروفی 
فرزند سید محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق 
خواهان سعید صالح پور فرزند اکبر به نشانی محمودآباد خ 26 سنگبری ورائن با وکالت زهرا 
حاج حیدری به نشانی خمینی شهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس ط اول 
و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده 34 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 را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1616 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )211 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/651 شماره: 1799/96 به موجب رای شماره 2444 تاریخ 96/12/6 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه بهزاد سرلکی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
رضا امامیان فرزند یداله با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی نرسیده به ســه راه معلم کوچه 136 پالک 2 طبقه سوم و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:1618 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/652 کالسه پرونده 2281/96 شماره دادنامه: 758-97/4/13 تاریخ رسیدگی: 97/4/9 
مرجع رسیدگی: شــعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی به 
نشانی خمینی شهر بلوار ش بهشتی خ خرم ک دانش 3 پ 108 با وکالت محمد علی آلویی 
به نشانی خمینی شهرچهار راه  شریعتی ابتدای شریعتی شمالی ط فوقانی دفتر اسناد رسمی، 
خواندگان: 1- اکبر عبدالملکی فرزند محمد حســین 2- فرشاد محمدی فرزند محسن هر 
دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا:در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای محمود نقدی با وکالت محمد علی آلویی به 
طرفیت 1- اکبر عبدالملکی 2- فرشاد محمدی  به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 285106 مورخ 96/8/30 عهده بانک صادرات 
شعبه خام احمدقیصر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 

پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگی مورخه 97/4/9  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/4/9 و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 
از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد 
و بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 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 
بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  
م الف:1596 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)412 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/653 کالسه پرونده 2270/96 شماره دادنامه: 696-97/4/10 تاریخ رسیدگی: 97/4/4 
مرجع رسیدگی: شــعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی به 
نشانی خمینی شهر بلوار بهشتی خ خرم ک دانش 3 پ 108 با وکالت محمد علی آلویی به 
نشانی خمینی شهر شریعتی شمالی ط فوقانی دفتر اسناد رسمی، خوانده: سید محمد حسین 
دانشخواه به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود نقدی با وکالت محمد علی آلویی 
به طرفیت سید محمد حسین دانشخواه به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون  ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 354354 مورخ 96/6/30 عهده بانک سپه شعبه خام خمینی شهر 
به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
مورخه 97/4/4  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/4/4 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مــواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله 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 بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.  م الف:1597 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )395 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/654 کالسه پرونده 2268/96 شماره دادنامه: 726-97/4/10 تاریخ رسیدگی: 97/4/2 
مرجع رسیدگی: شــعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی به 
نشانی خمینی شهر بلوار بهشتی خ خرم ک دانش 3 پ 108 با وکالت محمد علی آلویی به 
نشانی خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی ط فوقانی دفتر اسناد رسمی، 
خواندگان: 1- ندا حزین  2- حمید افســری  هر دو به نشانی مجهول المکان 3- سیف ا... 
براهیمی به نشانی خمینی شهر شریعتی شــمالی ک درب یخچال ک ش پنبه ای پ 13، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای محمود نقدی با وکالت محمد علی آلویی به طرفیت 1- ندا حزین 2- حمید افسری 
3- سیف ا... براهیمی  به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 592279 مورخ 96/11/3 عهده بانک صادرات شعبه خام شیراز به انضمام خسارت 

دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 97/4/2  
و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 97/4/2 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین 
و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می 
گردد و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 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 بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:1595 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )427 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/655 کالسه پرونده 2662/96 شــماره دادنامه: 797-97/5/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت 
محمد علی آلویی به نشانی خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی ط فوقانی 
دفتر اسناد رسمی، خواندگان: 1- یونس کهنه پوشــی فرزند احمد به نشانی مریوان کوره 
موسوی )مجهول المکان( 2- فاتح رحمانی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود 
نقدی  فرزند محمد علی با وکالت محمد علی آلویی به طرفیت 1- یونس کهنه پوشی فرزند 
احمد 2- فاتح رحمانی  به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000  ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 951451/44 مورخ 96/7/10 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه به مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه مورخه 97/4/2  و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشان و با عنایت به نظریه  مشورتی اعضا شــورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستندا به ماده  9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و  حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/580/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
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 مهلت 
20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:1594 شــعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )396 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/656 کالســه پرونده: 1510/96 شــماره دادنامه: 382-97/4/16 مرجع رســیدگی: 
شــورای حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشانی خیابان پاســداران مجتمع شورای 
حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت محمد علی 
آلویی به نشانی خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی ط فوقانی دفتر اسناد 
رسمی، خواندگان: 1- ســعید نیک پور فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 2- سیف اله 
براهیمی فرزند رمضان به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه درب یخچال کوچه 
شهید پنبه ای پ 13، موضوع:مطالبه وجه چک، رای شــورای حل اختالف: در خصوص 
دادخواســت خواهان آقای محمود نقدی بــا وکالت آقای محمد علــی آلویی به طرفیت 
خواندگان 1- سعید نیک پور فرزند احمد 2- ســیف اله براهیمی فرزند رمضان به خواسته 
مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانکی به شماره 95/7/5-776315 
عهده بانک تجارت به انضمام خســارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرســی شورا از توجه به 

وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشــتغال ذمه خوانده 
می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا ارائه ننموده 
است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحــات و الحاقات بعدی و مواد 
519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ پانزده میلیون 
ریال با احتساب خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر در حق 
خواهان محکوم می نماید و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه . رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم عمومی خمینی شهرمی باشد. 
م الف: 1593 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر)319 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/657 شماره پرونده: 2295/96 شــماره دادنامه: 644-97/4/25 خواهان: محمد حسن 
علیزاده سدهی فرزندعلی به نشانی خمینی شهر قائمیه خ سعدی کوچه شهید علی زاقی پ 
60 ، خوانده: داریوش صالحی، به تاریخ فوق جلسه شورا تشکیل است با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل انشا رای می شود. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای محمد حسین علیزاده فرزند علی به طرفیت آقای داریوش صالحی به خواسته 
مطالبه مبلغ 23/250/000 ریال خســارت وارده به خودرو، اجرت المثل )ضربات خودرو( 
هزینه کارشناسی و دادرسی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناس تقدیمی و 
هزینه های پرداختی و اینکه دفاعی از ناحیه خوانده به عمل نیامده است دعوی خواهان ثابت 
است به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و 
سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ 290/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه های عمومی خمینی شهر است. م الف: 1614 شعبه سوم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/658 شماره پرونده: 139504001013003782/11 شماره بایگانی پرونده: 9600140 
شماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000029 آگهی ابالغ اجراییه سند رهنی پرونده 
اجرایی 9600140 بدین وسیله به نصراله یحیی زاده جاوان به نشانی اصفهان جاده نجف آباد 
بلوار امام نبش کوچه 40 و 42 فروشگاه ایساکو شیوانی و حسن شیوانی به نشانی اصفهان 
جاده نجف آباد بلوار امام نبش کوچه 40 و 42 فروشــگاه ایساکو شیوانی ابالغ می شود که 
شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به استناد سند رهنی و شرطی: شماره 
سند: 20173 تاریخ سند: 1394/12/02، دفترخانه اسناد رسمی شماره 1048 تهران جهت 
وصول مبلغ 6/300/000/000 ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9600140 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/5/9 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به 
پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار 
پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی 
استیفا خواهد شد. م الف: 1608 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر)واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر( )226 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

4/667  آقای قربانعلی صادقی دارای شناسنامه شــماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 
113/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود صادقی رزوه به شناسنامه 2287 در تاریخ 1383/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سلطنت صادقی فرزند محمود، ش.ش 
2866  ، 2- شوکت صادقی فرزند محمود، ش.ش 54 )دختران متوفی( 3- جعفر صادقی، 
ش.ش 130، 4- آقامعلی صادقی، ش.ش 102،   5- مرادعلی صادقی رزوه، ش.ش 2600 
، 6- قربانعلی  صادقی، ش.ش 17 )پســران متوفی( 7- ناز بیگم رضائی رزوه فرزند یداله، 
ش.ش 8 )همسرمتوفی(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 202400  شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف چادگان )157 کلمه،1 کادر(  
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ايجاد اشتغال؛ اولويت کاري سپاه پاسداران

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار شد؛
مطالبات رانندگان خارج از 

نوبت رسیدگی شود
رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 
رسیدگی موثر به مطالبات رانندگان و پاسخگویی 
به مشکالت و رفع مســائل آنها را خارج از نوبت 
خواستار شد.عبدالهاشم حسن نیا افزود: راهداری 
و حمل و نقل جاده ای این اســتان راهکارهای 
موثری درخصوص رســیدگی بــه مطالبات و 
خواسته  های شــرکت  ها و رانندگان پیشنهاد 
کرده که الزم اســت با همکاری جدی استاندار 
و نهادهای مربوطه پیگیری شود.وی از اقدامات 
انجام شــده در حوزه راهــداری و حمل و نقل 
چهارمحال و بختیاری ابراز رضایت کرد و گفت: 
این در حالی است که برای رفاه حال بیشتر مردم 
و رفع کاســتی های موجود باید بیش از پیش 
تالش کرد.معاون وزیر و رییس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور اظهار داشت: عالوه 
بر خدمات رسانی باید به این مجموعه به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی نگاه شود.حسن نیا از نماینده 
این ســازمان در استان خواســت با حساسیت 
بیشتری به مشــکالت و چالش های این حوزه 

رسیدگی کند.

مدیرکل جهادکشاورزی استان:
۱۰ پروژه انتقال آب به مناطق 

عشایری اجرا می شود
تا پایان سالجاری، ۱۰ پروژه انتقال آب به مناطق 
عشــایری چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
در آیین تجلیل از ۴۰۰ شبان و گله دار عشایری 
در شــهرکرد، از اجرای ۱۰ پروژه انتقال آب به 
مناطق عشــایری تا پایان سال جاری در استان 
خبر داد. ذبیح ا... غریب افــزود: از این تعداد، ۲ 
پروژه تکمیل شــده و مابقی در دست تکمیل 
است.وی با بیان خشک شدن ۵۰ درصد قنوات 
و اکثر چشمه های مناطق عشایری چهارمحال و 
بختیاری اضافه کرد: ۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای 
خشکسالی، تامین آب و توسعه باغات دیم این 

مناطق اختصاص یافت.
غریب، تخصیص اعتبار به منظور کشت گیاهان 
دارویی و باغات دیم در سطح چهار هزار و ۷۰۰ 
هکتار از اراضی اســتان طی دو سال گذشته را 
از دیگر حمایت های این اداره کل از عشــایر و 

روستاییان بیان کرد.

نماینده مردم اردل:
چهارمحال و بختیاری تنها استانی 

است که دانشگاه صنعتی ندارد
نماینده مردم اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شورای اسالمی گفت: چهارمحال و بختیاری 
تنها استان کشور است که دانشگاه صنعتی ندارد و 
تقاضای این مهم را برای اســتان با وجود پتانسیل 
استان، داریم. کاظمی افزود: باید به استان براساس 
عقب ماندگی آن توجه شود و در یک آمایش علمی 
حق خود را بگیرد. وی تصریح کرد: در استان جایگاه 
ویژه توسعه رشــته ها در تمام دانشــگاه ها به ویژه 
در دانشگاه های شــهرکرد، علوم پزشــکی و آزاد 
استان موجود است و اســاس کار دولت این است 
که دانشگاه های فنی و حرفه ای براساس کارآفرینی 
توسعه یابند. وی اظهار کرد: در دانشگاه علوم پزشکی 
استان تعداد دانشجویان بسیار است؛ اما زیرساخت 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان در شرایط معقول و 

منطقی نیست و نیازمند توجه است. 

معرفی نفرات برترسومین 
جشنواره ملی تولید کتاب رضوی

نفرات برتر سومین جشــنواره ملی تولید کتاب 
کودک و نوجــوان در شــهرکرد معرفی و تجلیل 
شــدند. از مرکزچهارمحــال و بختیــاری، ۲۹۳ 
اثرشامل ۲۵۰ اثرچاپ نشــده و۴۳ اثرچاپ شده 
به دبیرخانه این جشــنواره ارسال شده بود که در 
قالب ۴۳ عنوان کتاب چاپ شــده و۲۱۰ عنوان 
کتاب در بخش کتاب های آماده چاپ به دبیرخانه 
جشنواره واصل شد که پس از داوری ۹ اثر به عنوان 
برگزیده انتخاب شــد.در بخش کتاب های چاپ 
نشده رشته داستان، معصومه کریمی با مجموعه 
داستان از همدان نفر اول، لیال سپهری با داستان 
بغض شیرین از بندر امام دوم و علی رضایی با عنوان 
داستان مشبک ضریح و محسن وظیفه با مجموعه 
داستان از اردبیل به طور مشــترک سوم شدند. 
همچنین در بخش کتاب های چاپ نشده رشته 
شعر، دادیار حامدی با مجموعه اینجا قفس نیست 

از ساری نفر اول شد.

مشــاور فرمانده کل و دبير قرارگاه 
محروميت زدایي سپاه گفت: ایجاد اشتغال 
براي ســپاه پاســداران از اهميت ویژه اي 
برخوردار اســت و بعد از این موضوع عقب 
افتادگي ها در بحث پروژه هاي آب در دستور 

کار ما قرار مي گيرد.
ســید ضیاء الدین حزني، مشــاور فرمانــده کل و 
 دبیر قــرارگاه محرومیت زدایي ســپاه اظهار کرد: 
ماموریت هاي اصلي ســپاه بحث امنیت و دفاع از 

نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران است.
وي با اشاره به اینکه سپاه در مقابل ماموریت اصلي 
خودش اقدامات دیگري را انجام مي دهد، تصریح 
کرد: سپاه بحث هاي محرومیت زدایي ، مردم داري، 
 مردم یــاري و مــردم دوســتي را در برنامه خود 

دارد.
وي با اذعان بر اینکه در سراســر کشــور ماموریت 
محرومیت زدایي، مــردم داري، مردم یاري و مردم 
دوستي انجام مي شود، بیان داشت: این ماموریت ها 
اولویت بندي شده و اول در مناطق مرزي ، حساس و 
صعب العبور و محروم کشور این کار انجام مي شود.

حزني ادامه داد: در شمال غرب کشور، استان هاي 
آذربایجان غربي ، کردســتان ، کرمانشــاه ، ایالم و 
در جنوب شرق کشــور، اســتان هاي سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبي و شمالي ، جنوب کرمان 
و در کل در مکان های مرزي ، محروم و حساس این 

کار انجام مي شود.
وي بــا اذعان بــر اینکه پــروژه هــا در ۳۵ عرصه 

انجام مــي شــود، بیان 
داشــت: بحث خانه هاي 
بهداشــت، خانــه هاي 
عالم ، خانه مستضعفین، 
خانه معلولین، خانه هاي 
فرهنگــي و مجتمع هاي 
فرهنگي ، راه ، آب اشتغال 
از برنامه هایي است که در 

دستور کار ما قرار گرفته است.
حزني با بیان اینکه بحث اشتغال براي ما بسیار مهم 

اســت، بیان داشت: بعداز 
بحــث اشــتغال موضوع 
دومــي کــه از اهمیــت 
ویژه اي برخــوردار بوده 

بحث آب است .
وي بــا اذعان بــر اینکه 
در بحــث آب کال عقــب 
ماندگي ها را باید به نوعي 
بتوانیم جبران کنیــم، بیان داشــت: قناتي که از 
بین رفته ، احیای چــاه ها ، الیه روبــي قنات ها ، 

رودخانه ها، زهکشــي و آب رســاني از نقاطي بود 
که توســط قرارگاه محرومیت زدایي سپاه، قرارگاه 
سازندگي خاتم انبیا)ص( و نیروهاي سپاه در حال 

انجام است .
ســاخت ۸۰۰ خانه مددجویي با مشارکت 

کميته امداد در چهارمحال و بختياري
مشــاور فرمانــده کل و دبیر قــرارگاه محرومیت 
زدایي ســپاه با بیان اینکه در اســتان چهارمحال 
و بختیــاري اقدامات خیلي خوبــي در حال انجام 
است، بیان داشت: قرار شد ۸۰۰ خانه مددجویي با 
 مشارکت کمیته امداد در مکان های محروم ساخته

 شــود. وي بــا تاکید بــر اینکــه بایــد در بحث 
محرومیت زدایي بتوان از توان سپاه و از توان دیگر 
مردم نیز اســتفاده کرد، اذعان داشــت: در بحث 
ساخت ۸۰۰ خانه مدد جویي از توان کمیته امداد 
استفاده کرده و بنا شد در کوتاه ترین زمان ممکن 
 این پروژه به اتمام برسد؛ چراکه واحد ها ۵۰ متري 

هستند.
حزني ادامه داد: ما هم قــول دادیم به محض اینکه 
این پروژه به اتمام برسد، ۸۰۰ مسکن دیگر هم به 

آن اضافه شود.
وي در پایان خاطر نشان کرد: الزم است مسئولیني 
که در این اســتان هســتند به مردم کمک کنند و 
مردم را بــه عنوان بزرگ تر خودشــان تلقي کنند، 
به نظرات مردم هم توجه کنند تا هر چه ســریع تر 
 بتوان مشــکالت محرومیت زدایي اســتان را حل

 کرد.

ايجاد اشتغال؛ اولويت کاري سپاه پاسداران

رییس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسالمی گفت: باید 
بررسی شود به چه دلیل آموزش عالی موفق نشده از امکانات بخش 

خصوصی و غیردولتی استفاده کند.
محمدرضا عارف در کارگروه تخصصی آموزش و پژوهش، فناوری 
و نوآوری استان اظهار داشــت: چهارمحال و بختیاری ۱/۲ درصد 
جمعیت کشور و کمتر از ۰/۸ درصد دانشجویان کل کشور را دارد که 

در مقایسه با متوسط کشور برخالف آب و هوای خوب که می تواند 
توسعه علم و فناوری آن را به همراه داشته باشد، عقب است.

عارف ضمن ابراز تاســف از عــدم اصالح هرم فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی در کشور، بیان کرد: متاســفانه به دالیل مختلف مثل 
کمبود امکانات رشته های فنی و حرفه ای و کاربردی جایگاه خود 

را پیدا نکرده اند و گرایش ها به سمت رشته های نظری رفته است. 

رییس کمیسیون آموزش عالی مجلس با اشــاره به موفق نبودن 
مشــارکت بخش خصوصی در آموزش عالی استان، تصریح کرد: 
اینکه به چه دلیل آمــوزش عالی موفق نشــده از امکانات بخش 
خصوصی و غیردولتی اســتفاده کند باید بررسی شــود؛ اما الزم 
 اســت از توان بخش خصوصی در راستای توســعه علم و فناوری 

استفاده شود.

ریيس کميسيون آموزش عالی مجلس: 
بخش خصوصی در آموزش عالی چهارمحال و بختیاری موفق عمل نکرد

  مشاور فرمانده کل و دبير قرارگاه محروميت زدایي سپاه مطرح کرد:  

در بحث ساخت ۸۰۰ خانه مددجويي 
از توان کمیته امداد استفاده 

کرده و بنا شد در کوتاه ترين زمان 
ممکن اين پروژه به اتمام برسد

حصر وراثت
4/659 آقای مهدی پناهی درچه دارای شناســنامه شــماره 237 به شرح دادخواست به 
کالسه  332/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصرقلی پناهی درچه به شناسنامه 6056 در تاریخ 1397/3/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اقدس کاشی درچه 
فرزند صفر، ش.ش 95 همسر 2- مهدی پناهی درچه فرزند ناصرقلی، ش.ش 237 فرزند 
3- سهراب پناهی درچه فرزند ناصرقلی، ش.ش 57921 فرزند 4- احسان پناهی درچه 
فرزند ناصرقلی، ش.ش 1130127613 فرزنــد 5- مهرداد پناهی درچه فرزند ناصرقلی، 
ش.ش 8624 فرزند 6- سمانه پناهی درچه فرزند ناصرقلی، ش.ش 1130261263 فرزند 
7- ســکینه پناهی درچه فرزند ناصرقلی، ش.ش 57922 فرزند و الغیر. 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 شــد. م الف: 1610 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/660 آقای رضا مسعودیان خوزانی دارای شناسنامه شماره 19877 به شرح دادخواست 
به کالسه  318/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محترم خانم مســعودیان خوزانی به شناسنامه 7508 در تاریخ 1380/4/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فتح 
اله مســعودیان خوزانی فرزند محمد حسین، ش.ش 7524 همســر 2- رضا مسعودیان 
خوزانی فرزند فتح اله، ش.ش 19877 فرزند 3- مهدی مســعودیان خوزانی فرزند فتح 
اله، ش.ش 108 فرزند 4- محمد تقی مسعودیان خوزانی فرزند فتح اله، ش.ش 11338 
فرزند 5- محمد باقر مســعودیان خوزانی فرزند فتح الــه، ش.ش 358 فرزند 6- فاطمه 
مسعودیان خوزانی فرزند فتح اله، ش.ش 9950 فرزند 7- رقیه مسعودیان خوزانی فرزند 
فتح اله، ش.ش 404 فرزند و الغیر. 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: 1606 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/661 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2303/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/6/3، مشخصات خواهان: صادق اله یار محمود صالحی به نشانی خمینی 
شهر کهندژ خ شمس نبش ک اردیبهشت موبایلی آفاق، مشخصات خوانده: مهرداد ایسپره،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه، دالیل خواهان: کپی 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 1622 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/662 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2301/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/6/3، مشخصات خواهان: صادق اله یار محمود صالحی به نشانی خمینی 
شهر کهندژ خ شمس نبش ک اردیبهشت موبایلی آفاق، مشخصات خوانده: گودرز ایسپره،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه، دالیل خواهان: کپی 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف: 1623 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
)مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/663 شماره ابالغنامه: 9710100350404044 شماره پرونده: 9709980350400145 
شماره بایگانی شــعبه: 970160  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
1- امیر حســین امیدزاد فرزند مرتضی 2- محمدرضا امیــدزاد فرزند مرتضی 3- حامد 
امید زاد فرزند مرتضی، خواهان: 1- رسول بهمن پور فرزند غالمحسین 2- مهری منانی 
فرزند سید محمد علی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان   1- امیر حسین امیدزاد فرزند 
مرتضی 2- محمدرضا امیدزاد فرزند مرتضــی 3- حامد امید زاد فرزند مرتضی 4- مجید 
کبوتری اصفهانی فرزند اکبر 5- ناهید جامی فرزند علی  به خواسته دستور موقت) صدور 
دســتور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پالک های مزبور( ، الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک )الزام خواندگان به الزام انتقال سند رسمی دو باب آپارتمان به پالک ثبتی 26669 
و 26671/15190 بخش 5 ثبتی اصفهان به انضمام احتســاب کلیه خسارتهای قانونی و 
دادرسی( مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 40/660/000 ریال، مطالبه 
خسارات دادرســی، مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709980350400145 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/29 و ساعت 9/45 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:206107 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)271 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/664 کالسه پرونده 960673شماره دادنامه: 9709976795200028-97/1/14 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرشته رفیعی به نشانی چهار 
راه گلزار روبروی بانک صادرات ساختمان آیسا طبقه اول دفتر وکالت، خوانده: رسول آذری 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خانم فرشته رفیعی به طرفیت آقای رسول آذری به 
خواسته مطالبه مبلغ 11/200/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 96/2/30-69530 
عهده بانک سپه شعبه دستگرد برخوار به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونــده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/12/5 و دفاعیات  غیر 
موثر خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/12/5 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ یازده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا  زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت1/430/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از آن قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.  م الف:206119 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)358 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

4/634 شماره اجراییه:9710426794100182  شماره پرونده:9609986794100162 
شــماره بایگانی شــعبه:960162 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710096794100168 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794102678 محکوم علیه 
1- محمود نریمانی 2- سمیه سیوند هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به صورت 

تضامنی به پرداخت مبلغ 57/635/894 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/343/384 ریال 
بابت خســارات تاخیر و مبلغ 3/230/900 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور رای تا زمان اجرای حکم 
بصورت روز شمار به مبلغ 26/584 ریال در حق خواهان1- هادی اخالقی فیض آثار فرزند 
علی اکبر 2- بانک ملت هر دو به نشانی خ شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت شعب با 
وکالت داود نیک نام فرزند بهروز به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ عباسی جنب سینما 
خانواده مجتمع میهن طبقه دوم 2- آیدا منادی فرزند بهمن به نشــانی اردستان خیابان 
بلوار امام خمینی روبروی دفتر اسناد رسمی شماره 50 داخل کوچه موسسه حقوقی میزان 
سنجان راد  و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 204148 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )482 کلمه، 5 کادر(
ابالغ اجرايیه

4/498 شماره ابالغنامه:9710100351103609  شماره پرونده:9609980351100467 
شــماره بایگانی شــعبه:960525 محکوم له: محمدرضا فهامی، محکــوم علیه: محمد 
راشــدی نیک، پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محمد راشدی نیک 
که مجهول المکان می باشــد ابالغ می شــود طبق اجرائیه صادره در پرونده کالســه 
9609980351100467 بــه موجــب دادنامه شــماره 9609970351101966 مورخ 
96/11/30 صادره از شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/880/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 238/000 ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات 
قضایی و پرداخت مبلغ 7/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ 
تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم 
له و پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی 
اســت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد. لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صــورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس: اصفهان 
 خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 208(  
م الف: 199354 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

بهشتی( )283 کلمه، 3 کادر(
اجرايیه

4/635 شماره اجراییه:9710426797100087  شماره پرونده:9609986797100472 
شــماره بایگانی شــعبه:960472 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 

9710096797100061 و شماره دادنامه مربوطه 9609976797101079 محکوم علیه 
محمد جواد صالحی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 51/420/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/887/500 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در 
حق خواهان امیر رضائی زفره فرزند رحمت اله به نشانی استان اصفهان شهر خمینی شهر 
بلوار بسیج نبش ک فجر 6 بانضمام نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 204139 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شهید حججی( )393 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

4/636 شماره اجراییه:9710426797900215  شماره پرونده:9609986797901709 
شــماره بایگانی شــعبه:961723 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710096797900222 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976797900247 محکوم 
علیه مرتضی احمدی هارونی فرزند امیر حسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/972/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 2/765812 مورخ 96/1/30 
لغایت زمان وصول در حق محکوم له محسن جوالئی حسین آبادی فرزند رضا به نشانی 
اصفهان شهر اصفهان خ حکیم نظامی خ حسین آباد مقابل تعمیرگاه رفایر پ 31 و مبلغ 
نیم عشــر هزینه اجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 204134 شــعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )411 کلمه، 4 کادر(
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 پرداخت دیه به قربانیان
 اسید پاشی در اصفهان

وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشــی های اصفهان 
 گفت : دیه قربانیان این حادثــه از صندوق دیه

 بیت المال  پرداخت و پرونده مختومه شد.
حســین عباس علیزاده افــزود : دادگاه  پس از 
مطالبه  دیه توســط موکالن به علت  پیدا نشدن  
متهمان پرونده دیه، این افراد را از محل صندوق 
دیه بیت المــال پرداخت کرد.وی افــزود: این 
صندوق براســاس گزارش پزشکی قانونی مبنی 
بر جراحات وارده بــه مــوکالن و رای دادگاه و 
تالش های دادستان دیه را پرداخت کرد.عباس 
علیزاده با بیان اینکه وکیل مدافــع چهار نفر از 
قربانیان این حادثه بوده اســت، گفت: البته اگر 
زمانی متهــم یا عامالن این فاجعه شناســایی و 

دستگیر شوند، رسیدگی قضائی انجام می شود.

اعمال بیمه تکمیلی 900 هزار 
راننده کامیون در اصفهان

معاون وزیر راه و شهرســازی در اصفهان با بیان 
اینکه موضــوع قرار گرفتن راننــدگان در ردیف 
مشــاغل ســخت و زیان آور در مجلس در حال 
پیگیری اســت، گفت:  از اول مرداد امسال 900 
هزار راننــده و خانواده هایشــان بیمه تکمیلی 
می شوند که منابع مالی آن  را شرکت های صدور 
بارنامه تامین کرده اند. حســن نیا  با بیان اینکه  
در اولین قدم افزایــش 20 درصدی کرایه ها در 
45 روز گذشته انجام شــده، افزود: با نظارت بر 
شفاف سازی شرکت ها تا کنون به شکایت از 370 
شرکت صدور بارنامه رسیدگی شده  و 65 شرکت 

تعطیل شده اند.

جوانان ایالمی بیشترین درصد 
دریافت کنندگان وام ازدواج

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی 
وزارت ورزش و جوانان بر اساس آخرین گزارش 
پرداخت تســهیالت ازدواج در خرداد ماه گفت: 
اســتان ایالم با 64.4 درصد و اســتان زنجان با 
56.7 درصد بیشــترین درصد دریافت کنندگان 
وام را به خود اختصاص داده اند. سید جواد رضوی 
افزود: استان تهران با 27 هزار و 645 نفر و استان 
خراســان رضوی با 479 نفر بیشــترین تعداد 
متقاضیان در صــف را دارند.بــه گفته رضوی، 
مجمــوع کل افراد متقاضی در صف در سراســر 
کشــور بیش از 239 هزار نفر هستند. همچنین 
تعداد کل متقاضیان استان ها نیز به بیش از 44 

هزار نفر می رسد.

 لیست کاالهای ممنوعه 
برای حجاج اعالم شد

سازمان حج و زیارت لیســت کاالهای ممنوعه 
برای حجاج را اعــالم کرد. طــی روزهای اخیر 
انواع داروهای ممنوعه و غیر مجاز شامل آمپول 
پتیدین، آمپول مرفین، قرص و شربت متادون، 
هیدرومرفین، متیــل فنیدات هیــدرو کلراید، 
قرص و آمپول ترامادول، اکسپکتورانت کدیین و 
استامینوفن کدیین اعالم شده است؛ اما در میان 
انواع داروهای اعالمی، زائران نباید برخی کاالها و 
اجناس را در داخل هواپیما یا حتی جامه دان ها 
قرار دهند.برخی از این کاالها که نباید در ساک 
دســتی یا جامه دان زائران باشد، شامل سالح از 
هر قبیل، مواد محترقه، مواد مخدر و روانگردان 
از هر قبیل و پیش سازهای آنها، اسباب بازی های 
شبیه به سالح، گاز اسپری فندک و ... اقالمی از 

این دست هستند.

گردش مالی 3000 میلیارد 
تومانی در حوزه شال و روسری

نشست هم اندیشی حوزه طراحی و تولید روسری 
و پوشش سر با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات 
معاونــت امور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی برگزار شد.حمید قبادی، دبیر کارگروه 
ساماندهی مد و لباس کشور در این نشست اظهار 
کرد: بحث های مرتبط با اســتقالل در طراحی 
و تولید پوشاک در کشــور مطرح است و چادر و 
پوشش ســر یکی از حوزه های مهم برنامه ریزی 
برای رسیدن به این استقالل است.قبادی با اشاره 
به گردش مالــی 3000 میلیارد تومانی در حوزه 
شال و روسری اضافه کرد: برآوردهای ما حاکی از 
آن است که 150 میلیون شال و روسری در کشور 
استفاده می شود و این میزان، حجم قابل توجهی 
از نظر اقتصادی و فرهنگی است و هم اکنون نگاه 

به تولید داخل در این بخش افزایش یافته است.

عکس  خبر 

درخواست های مددجویان از کمیته امداد اینترنتی شد

پیشنهاد سردبیر:

 نجات یک زن
 از دریای مدیترانه

امدادگران اســپانیایی در حالی توانستند یک 
زن پناهجوی آفریقایــی را در آب های دریای 
مدیترانه نجات دهند که یک زن و یک کودک 

دیگر پیش از رسیدن آنها، جان باختند.

رییس پلیس فتای استان:
 پلیس فتای اصفهان 

استخدام می کند
رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
اســتان اصفهان اظهار کــرد: مجموعه پلیس 
فتای اصفهان از طریق برگزاری آزمون ورودی 
اولیــه و دیگر مراحل اســتخدام و بــا رعایت 
شرایط عمومی و اختصاصی در مقطع افسری 
اســتخدام می کند.ســید مصطفی مرتضوی 
افزود: داوطلبان باید شرایط عمومی استخدام 
ماننــد اعتقاد و التــزام عملی بــه دین مبین 
اسالم، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران و اعتقاد به والیت  فقیه، تابعیت 
جمهوری اسالمی ایران، عدم سابقه عضویت یا 
وابستگی خود و خانواده به احزاب و گروه های 
سیاســی معارض با نظام جمهوری اســالمی 
ایران، عدم عضویت یا وابســتگی به احزاب و 
گروه های سیاسی در زمان تقاضای استخدام، 
عــدم محکومیت بــه محرومیــت از خدمات 
دولتی، نداشــتن سوءپیشــینه کیفری، عدم 
اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سالمت و توانایی 
 جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر را 

داشته باشند.
رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
اســتان اصفهان گفــت: شــرایط اختصاصی 
استخدام داشــتن مدرک تحصیلی لیسانس، 
فوق  لیسانس و دکتری در رشته های مهندسی 
فناوری اطالعات با گرایش های طراحی و تولید 
نرم افزار، تجارت، مهندســی بــرق با گرایش 
مخابرات امن و رمزنگاری، مهندسی کامپیوتر با 
گرایش های نرم افزار، هوش مصنوعی و رباتیک، 
شبکه های کامپیوتری، معماری سیستم های 
کامپیوتری و رایانش امن از دانشگاه های دولتی 

و آزاد است.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
کشف بیش از یک میلیارد 

ریال کاالی قاچاق 
سرهنگ سعید سلیمیان، رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان گفت: کارآگاهان اداره مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز به یک دســتگاه کامیون 
کشنده که از جنوب کشور به سمت تهران در 
حرکت بود در یکی از محورهای ورودی استان 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور، هشت 
کارتن حاوی 202 عدد بســته یک کیلوگرمی 
پودر ویتامین ســی، 12حلقه الســتیک، 60 
دستگاه تبلت و 107 دستگاه گیرنده دیجیتال 
کشف شــد.رییس پلیس آگاهی استان عنوان 
داشــت: ارزش محمولــه مکشــوفه توســط 
کارشناســان یک میلیارد و 100 میلیون ریال 

برآورد شده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان:
بیش از ۱09 کیلو گرم تریاک 

در اصفهان کشف شد
سرهنگ ســید تقی حســینی، رییس پلیس 
مبارزه با مــواد مخدر اســتان اصفهان گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با اشرافیت 
باالی اطالعاتی و اقدامات تخصصی خود نسبت 
به انتقال یک محمولــه موادمخدر از مرزهای 
شرقی کشور به سمت استان مطلع و بالفاصله 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در این خصوص واحدهای عملیاتی، 
حین کنتــرل خودروهای عبــوری در یکی از 
ورودی های استان سرانجام یک دستگاه خودرو 
تریلی »اف اچ« و یک دستگاه خودروی سواری 
»تیبا« حامل موادمخدر را شناسایی و متوقف 

کردند.
این مقام مسئول عنوان کرد: در این عملیات، 
ماموران طی بازرســی از خودروهای مذکور، 
109 کیلو و 230 گرم تریاک را کشــف و سه 

سوداگر مرگ را نیز دستگیر کردند.

اخبار

مدیرکل آموزش و پروش استان اصفهان در مراسم 
تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه فرهنگیان اصفهــان با بیان 
اینکه معلمان به دلیل اینکه نور علم و دانش را در 
سطح جامعه گسترش می دهند، از اهمیت باالیی 
برخوردار هستند، اظهار کرد: معلمان بایستی کالم 
ارزشــمند اهل بیت)ع( را ســرلوحه کارشان قرار 
دهند تا با فضایل اخالق نیک بتوانند در فضای علم و 
دانش به تعلیم و تربیت بپردازند.علی اکبر کمالی با 
بیان اینکه به طور یقین اساتید دانشگاه فرهنگیان 
زحمات زیادی را برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت 
می کشــند، افزود: اما می طلبد کــه روی کیفیت 
بخشی رفتار این دانشــجویان که معلمان آینده 
هســتند برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا نتایج 
آن را در تربیت دانش آموزان شاهد باشیم.مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
بهترین پناهگاه برای نجــات جامعه در حوزه حل 
مشکالت و آسیب های اجتماعی، تربیت انسان های 
فکور و خردمند است، اضافه کرد: این مسئولیت مهم 

بر عهده همکاران در نهــاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه فرهنگیان است که باید به آن 
توجه ویژه شــود. همچنین جوادی، مسئول نهاد 
دفاتر مقام معظم رهبری در دانشگاه های اصفهان 
در این مراسم اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان دارای 
حساسیت باالیی است؛ چرا که این دانشگاه دارای 
جمع مخاطب موثری بــوده و نظام آموزشــی و 
پرورشی و تربیت نسل آینده جامعه را برعهده دارد.

مدیرکل آموزش و پروش استان اصفهان:

کیفیت بخشی به رفتار معلمان ضروری است
مسئول ناحیه بســیج دانشجویی اســتان اصفهان 
در مراســم افتتاحیه طرح والیت دانشجویی استان 
اصفهان - دوره آموزش مبانی اندیشه موسوم به دوره 
خط امام)ره(- با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام 
خمینی)ره( مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه 
در 2 آذر سال 1368 اظهار داشــت: تربیت نیرو در 
تراز انقالب اسالمی، نقش آفرینی و مطالبه گری سه 

رسالت کلی بسیج دانشجویی است.
محمدحســین کفعمی افزود: امــام خمینی)ره( بر 
اســاس نگاه بلند آرمانی و شــیوه عارفانه خود این 
فرمان را صادر کردند، ایشــان یکی از ضروری ترین 
تشکل ها را بسیج دانشــجو و طلبه دانستند.مسئول 
ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان عنوان کرد: 
بر اســاس منویات مقام معظم رهبــری ما به عنوان 
بسیج و تشکیالت انقالب اسالمی، وظیفه داریم که 
در میدان ها و چالش های اساســی کشور به میدان 
بیاییم وتالش می کنیم راهبردهای امام)ره( و رهبری 
را عملیاتی کنیم.وی ادامه داد: در جبهه ای قرار داریم 
که توسط نایب امام زمان)عج( برای همه ما حکم صادر 

شده و آن عرصه جنگ نرم است و دانشجویان افسران 
جنگ نرم هســتند؛ وظیفه ما عمق بخشی داخلی 
انقالب اسالمی، رسالت ما در عرصه تهاجمی دشمن 
اســت.کفعمی با بیان اینکه در حوزه مســائل اداره 
کشور، اگر تفکر جهادی و انقالبی حاکم شود، خیلی از 
مشکالت را نخواهیم داشت، یادآور شد: باید معضالت 
جامعه را شناسایی کنیم و در برطرف شدن آن نقش 

آفرین باشیم و به کارایی نظام اسالمی کمک کنیم.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان:

تربیت نیروی تراز انقالب اسالمی، رسالت بسیج دانشجویی است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان  با تاکید بر اینکه خروج بسیاری 
از حیوانات از مناطق حفاظت شده توســط مردم گزارش می شود، اظهار داشت: 
حیوانات یا پرندگانی که از زیستگاه  طبیعی خود خارج می شوند به ویژه در صورتی 
که کوچک و جزو حیوانات با ویژگی زندگی گروهی باشند باید هرچه سریع تر به 
محل طبیعی زندگی خود بازگردند. مرتضی جمشیدیان افزود: اگر این حیوانات 
سریع به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده نشوند، امکان زندگی طبیعی در زیستگاه 

خود را از دست داده و یا به ســختی این شرایط را می پذیرند و مرگ آنها در برخی 
شرایط رقم می خورد.جمشــیدیان ابراز داشت: طی روزهای گذشته یک بره آهو 
که با بازیگوشی از محل زندگی خود در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
خارج شده و به روســتای میرآباد در مجاورت این منطقه حفاظت شده رفته بود، 
توسط مردم محلی کشف شد و ماموران یگان حفاظت محیط زیست پس از تحویل 

گرفتن این بره آهو آن را مورد تیمار قرار دادند. ست
 زی

ط
حی

 م

 بسیجآموزش و پروش

آیین استقرار و آغاز به کار میز خدمت 
اداره کل ثبت احوال استان اصفهان پیش از 
ظهر دیروز با حضور احمد رضوانی، فرماندار 

اصفهان برگزار شد.
دســتورالعمل اجرای میز خدمات در دستگاه های 
دولتی از سال 91 ابالغ شــده بود که اداره کل ثبت 
احوال استان اصفهان نیز از همان ابتدا میز خدمت 
مربوط به خدمات ســجلی را راه اندازی کرد؛ اما با 
توجه به تغییر خدمات و جلب رضایت ارباب رجوع، 
میز خدمت حضوری برای ارائه خدمات به مردم در 
طبقه همکف ساختمان اداره کل ثبت احوال استان 

اصفهان راه اندازی شده است.
این میز خدمت برخی خدماتی که مردم بیشــتر با 
آن درگیر و در ارتباط هســتند را انجام می دهد تا 
از مراجعه مردم به سایر طبقات و اتاق ها جلوگیری 
کند که هم در وقت و هم در انرژی مردم صرفه جویی 

خواهد شد.
 انجام بخش عمده مراجعــات در طبقه 

همکف
قســمت پرداخت هزینه ها، دبیرخانه و استعالمات 
اداره کل ثبت احوال که پذیرای بیشترین مراجعات 
مردمی اســت در طبقه همکف این ساختمان و در 
قالب میز خدمت قرار داده شــده است و مراجعان 

در همان طبقه همکف کار خود را انجام می دهند.
البته این قدم اول در آسان کردن مراجعات مردمی 
است و مسئوالن ثبت احوال قول داده اند تا آبان ماه 
سال جاری، زیرساخت های الزم برای میز خدمت 

الکترونیکی را فراهم کنند تــا از همین مراجعات 
مردمی نیز جلوگیری شود و مردم به راحتی از منزل 
یا محل کار خود، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
البته این روند نیازمند همکاری بین تمام نهادها و 
سازمان های دولتی است. از نکات جالب توجه این 
میز خدمت این اســت که برخی از خدمات آن در 
سطح شهر در حال انجام است، برای مثال خدمات 
مربوط به ثبت والدت هم اکنون در 3 بیمارســتان 
شهر اصفهان در حال انجام است که با بیشتر شدن 
بیمارستان های تحت پوشش این میز خدمت، بخش 
عمده مراجعات مردم برای ثبت تولد کاهش می یابد.

بنا بر برآوردهــای خبرنگار فــارس، بخش عمده 
مراجعات مردمی مربوط به استعالمات است که این 
مورد نیز در میز خدمت گنجانده شده است و مردم 
از اینکه کارشــان بدون این که بخواهند طبقه ها را 
باال و پایین کرده و از این اتاق به اتاق دیگر مراجعه 
کنند تا کارشان حل شود، راضی به نظر می رسیدند.

حسین غفرانی، مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
هم در حاشــیه آغاز به کار طرح »میز خدمت« در 
گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: میز خدمت 
سال ها در اداره کل ثبت احوال فعالیت داشته و بنا 
به دستورالعمل جدید دولت، به علت تنوع خدمات 

به صورت نظام مند و گسترده تر آماده خدمات رسانی 
به مردم است.

وی با بیان اینکه تمامی خدمات قابل اســتقرار در 
میز خدمت نیست، ادامه داد: خدماتی که بیشترین 
میزان استفاده در بین مردم دارد را در میز خدمت 
قرار داده اند و از کارشناســان و کارمندان مطلع که 
اعتقاد کامل به تکریم ارباب رجوع دارند نیز در این 

میز خدمت استفاده شده است.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان افزود: برای 
نظارت و بررسی حســن اجرای کار در میز خدمت 
خودش و دیگر مدیران و مسئوالن هر روز از این میز 
خدمت سرکشی دارند تا مطمئن شوند مشکلی در 

این خصوص به وجود نمی آید.
آخرین مهلت دریافت کارت ملی

وی استعالم های دستگاه های دولتی، گواهی فوت 
و اســتعالم کد ملی را بیشــترین خدماتی دانست 
که مردم از آن اســتفاده می کنند و خاطرنشــان 
کرد که با برون ســپاری برخی خدمات ثبت احوال 
مانند صدور کارت ملی و شناســنامه باعث شــده 
 اســت که حجم حضور مــردم در اداره کل کمتر 
شــود. غفرانی با بیان اینکه پایان سال 97 آخرین 
مهلت دریافت کارت ملی هوشــمند بــرای مردم 
اســت گفت که تا به حال حــدود 70 درصد مردم 
استان اصفهان کارت ملی هوشمند خود را دریافت 
کرده اند و بقیه  نیز کار را به روزهای پایانی ســال 
موکول نکنند و از همین امروز برای دریافت کارت 

ملی اقدام کنند.

 طرح میز خدمت در اصفهان اجرایی می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی در همایش 
اولین مجمع بهداشت شهرستان اصفهان، موضوع مهم بهداشت 
را پیشگیری از بیماری دانســت و تاکید کرد: توجه به تجهیزات 

پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها  مهم است، ولی الزم نیست.
حیــدر علی عابــدی  ادامه داد: مســئله مهم در پیشــگیری از 
بیماری ها، توجه به این موضوع است که چه کنیم تخت ها خالی 

از بیمار شود؟عضو کمیسیون بهداشت مجلس بیان داشت: اگر 
سری به بخش داخلی بیمارستان ها بزنیم، متوجه این موضوع می 
شویم که درصد باالیی از افراد بستری دچار خونریزی مغزی شده 
اند، در حالی که اگر از عامل بیماری یعنی فشارخون پیشگیری 
می کردیم، شاهد خالی شدن این تخت ها بودیم.عابدی همچنین 
بر لزوم گســترش مراقبت هــای در منزل تاکیــد و اذعان کرد: 

کشورهای پیشرفته طرحی با عنوان »پرستار در جامعه، پرستار 
در منزل« دارند که کمک بزرگی به این امر می کند.

وی از پیشنهاد طرح مذکور در برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: 
وزارت بهداشت اقدامات موثری در این خصوص انجام داده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: امسال 
نیز پیشنهاد بیمارستان بدون دیوار را ارائه دادیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:
پیشنهاد اجرای طرح پرستار در جامعه 

  مراجعات مردمی به ادارات کاهش می یابد؛  

بره آهوی گم شده به 
موطن خود بازگشت

فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست اصفهان:

 معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد:
درخواست های مددجویان از کمیته امداد اینترنتی شد

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد از ایجاد میز خدمت اینترنتی برای عرضه خدمات به شــیوه 
الکترونیکی به مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: مددجویان می توانند برای دریافت خدمات از این نهاد به 
شیوه اینترنتی به سایت الکترونیکی e.emdad.ir مراجعه کنند.فاطمه رهبر ادامه داد: مددجویان می توانند 41 
خدمت از جمله درخواست وام، کمک هزینه ازدواج، کمک های موردی، کمک هزینه خدمات تحصیلی، خدمات 
نظام وظیفه، تسهیالت مهاجرت به روستا، خدمات مسکن، خدمات انشعاب و تسهیالت شهرداری، خدمات 
درمانی، خدمات مشاوره، خدمات اشتغال را از طریق این سایت دریافت کنند. رهبر خاطرنشان کرد: با ایجاد میز 
خدمت اینترنتی در کمیته امداد مراجعه حضوری مددجویان در دفاتر این نهاد برای دریافت خدمات و حضور 

مددکاران برای استعالم نیاز در محل اسکان خانوارهای تحت حمایت کاهش خواهد یافت.

مدیر کل کمیته امداد اصفهان خبر داد:
 خانه دار شدن 533خانوار مددجوی کمیته امداد در سال 96

مدیر کل کمیته امداد استان  اصفهان با بیان اینکه مسکن یکی از مهم ترین نیازهای جامعه تحت حمایت این 
نهاد است، اظهار داشت: در بسیاری از موارد کمک به خانه دار شدن مددجویان زمینه توانمندی اقتصادی و 
خروج آنها از چرخه حمایتی را فراهم می کند.حمیدرضا شیران خدمات ارائه شده توسط کمیته امداد در زمینه 
مسکن مددجویان را کمک به تامین، احداث، تعمیر، بهسازی و تکمیل اعالم کرد و ادامه داد: در سال 96 بیش 
از 13 میلیارد و 225 میلیون تومان در زمینه احداث، خرید و تکمیل مســکن نیازمندان شهری و روستایی 

هزینه شد که به خانه دار شدن 533 خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان منجر شد.
وی  با بیان اینکه سه میلیارد و 960 میلیون تومان در سال 96 برای تعمیر و بازسازی منازل مددجویان هزینه 

شد، گفت: هزار و 562 خانوار نیازمند در استان اصفهان از این خدمت کمیته امداد بهره مند شدند.

۱00 کلمه ای
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مواد غذایی عفونت زا که هر روز استفاده می کنیم
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
آب آناناس، یک لیوان

 شیر،  یک لیوان
یخ ریزخردشده، یک پیمانه

بستنی وانیلی، سه قاشق )اسکوپ(
بستنی شکالتی و پودر کاکائو، به میزان الزم

طرز تهیه:
آب آناناس و شــیر را به مدت دو ســاعت در یخچال قرار 
می دهیم تا خنک شود. سپس یخ خردشده، بستنی وانیلی، 
آب آناناس و شیر را در مخلوط کن ریخته تا تمام مواد با هم 
مخلوط شوند. در لیوان بلند ابتدا کمی بستنی شکالتی 

و با نی ریخته سپس فراپه را روی آن می ریزیم 
ســرو می کنیم. برای تزیین فراپه 
 می توانیــد از پــودر کاکائو 

استفاده کنید.

فراپه آناناس

گل نسترن
گل نسترن از دسته گل هایی است که موارد درمانی متعددی دارد. از روغن دانه این گیاه به عنوان شاداب کننده پوست و تقویت کننده پیاز مو استفاده می شود. 
هم گل این گیاه و هم دانه آن منبع ویتامین C است.ثمر این گل بعد از ریختنش به صورت گرد و قرمز رنگ پیدا می شود که اصوال کاربرد دارویی دارد و بیشتر به 

صورت دم کرده از آن استفاده می شود.
گل دهی این گیاه از اواسط اردیبهشت شروع می شود و تا آخر پاییز ادامه دارد.نحوه استفاده صحیح از آن بدین گونه است که بعد از چیدن، گل ها باید در جای 
مناسبی خشک شوند تا بو، عطر و خاصیت دارویی آن از بین نرود و اگر قرار است که بعد از ریختن گلبرگ ها از دانه این گیاه استفاده شود باید ناخالصی های آن 

را از بین برد و به صورت خالص مورد استفاده قرار داد.

شی
ر با

طا
ع

خانواده وابسته
خانواده  های وابسته در مورد انتخاب 
شغل و ادامه تحصیل نیز چنان عمل 
می  کنند که فاصله زیادی بین اعضا 
ایجاد نشود. تحصیل در شهر و کشور 

محل زندگی خانواده، قابل تحمل است ولی تحصیل و کار در شهر 
و کشوری دیگر، قابل تحمل نیست. برخی از اعضای چنین خانواده  هایی که 

توانسته  اند قیدهایی را بگسلند و راهی شهر و کشور دیگری شوند، دیری نپاییده که راه وطن و خانواده 
را در پیش گرفته و کار را نیمه کاره رها کرده و باز گشــته  اند. وابستگی شدید اعضای چنین خانواه  ای 
ضرورتا به دلیل داشتن جمعی لذت بخش نیست، بلکه ممکن است جوی بسیار آزار دهنده نیز بر آنان 
حاکم باشد. قهرهای طوالنی، مشاجرات و بهانه جویی  های مکرر، ناله و نفرین کردن  های شدید نسبت 
به یکدیگر و … در چنین خانواده  هایی کم نیست؛ لکن آن چیزی که این افراد را در کنار هم نگه می  دارد، 

نوعی احســاس ناایمنی است که بر 
جو و فضای خانواده حاکم شــده 
است. اعضای این خانواده در سایه 
این جو، احســاس بودن و هویت 

می  کنند. کم شــدن هریک از اعضا 
مساوی است با احساس پوچی و گم 

گشتگی اعضا.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

پریسا سعادت

شاید تا به حال شــنیده باشــید که آب در بدن معجزه می کند و 
مصرف زیاد آب، موجب دفع ســموم از بدن می شــود و مزایای 
بی شــماری دارد؛ البته نمی توان این حقیقت را انــکار کرد که 
نوشیدن آب برای ســالمتی ما ضروری اســت ولی میزان دقیق 
آبی که باید به طــور روزانه مصرف کنیم چقدر اســت و چطور 
متوجه شویم که آیا بدن ما به اندازه  کافی آب دریافت می کند یا 
خیر؟ بسیاری از مطالعات از این نظریه حمایت می کنند که آب 
آشامیدنی برای کاهش وزن مفید است.همچنین هیدراتاسیون 
برای بســیاری از عوامل موثر در کاهش وزن، از جمله گوارش و 
عملکرد ماهیچه ، موضوعی مهم و حیاتی است.با این حال، جامعه 
پزشکی هنوز هم در مورد میزان تاثیر مصرف آب در کاهش وزن 

مطمئن نیستند.
نوشیدن آب با بدن ما چه می کند

بسیاری از افراد ادعا می کنند که اگر ما در طول روز به بدن خود 
آب نرسانیم، میزان انرژی و عملکرد مغز ما کاهش می یابد؛ در واقع 
مطالعات فراوانی انجام شــده که این ادعا را تایید می کند؛ اما در 
مقابل افرادی هستند که در شبانه روز مقدار کمی آب می نوشند 
اما عملکرد جسمی و ذهنی خوبی هم دارند. بر اساس یافته های 
دانشمندان نوشیدن بیش از حد آب می تواند برای سالمتی زیان 
آور باشد.  اگر تا به حال توصیه می شد که برای حفظ سالمتی بدن 

باید تا جایی که می شود آب نوشــید ولی بر اساس پژوهش های 
جدید، آشامیدن بیش از حد آب می تواند به اندازه کم نوشیدن آن 
مضر باشد و حتی در برخی موارد پیامدهای مرگباری به بار آورد. 
بدن، بخشــی بزرگی از آب مورد نیازش را از طریق نوشیدنی ها و 
غذاهای مختلف به دســت می آورد، از جمله میوه و سبزیجات و 
همینطور غذاهای رقیق مانند ســوپ. باقی آب مورد نیاز بدن از 
طریق واکنش های درون بدن تامین می شــود، به این صورت که 
مواد غذایی در بدن هنگام ترکیب با اکســیژن مقداری آب تولید 
می کنند. این آب تولید شده آب متابولیک نام دارد. اکسایش مواد 
غذایی فرآیند بسیار حساسی در بدن است و در صورت زیاده روی 
در نوشــیدن آب می تواند حتی منجر به مرگ شــود. این خطر 
بیشــتر از همه برای دوندگان و ورزشکاران رشته های استقامتی 

وجود دارد.
روزانه چقدر باید آب نوشید

گزینه های بســیار متفاوتی در مورد اینکه هر روز باید چقدر آب 
بنوشــیم، وجود دارد. معموال مقامات بهداشتی توصیه می کنند 
که ۸ لیوان ۸ اونســی )حدودا ۲۵۰ گرم یا ۲۵۰ سی ســی( آب 
بنوشــیم که برابر با حدود ۲ لیتر یا نیم گالن آب است. این همان 
قانون ۸×۸ است که به راحتی می توان آن را به خاطر سپرد. با این 
حال، معلم های بهداشت دیگری نیز وجود دارند که عقیده دارند 
بدن ما همواره در آستانه  از دست دادن آب است و باید همیشه در 
طول روز آب بنوشــیم، حتی وقتی که تشنه نیستیم. این مسئله 

نیز مانند اغلب موارد دیگر، به فرد بســتگی دارد و عوامل )درونی 
و بیرونی( فراوانی وجود دارد که در نهایت بر میزان نیاز ما به آب 

تاثیر می گذارد. 
مزایای نوشیدن آب برای کاهش وزن 

یکی از اصلی تریــن توصیه ها برای کســانی که 
تصمیم به کاهش وزن دارند این است که آب به 

میزان زیاد بنوشند . آب می تواند روند الغری 
را تســریع کند و به عنوان یک مهار کننده 

طبیعی اشتها شــناخته می شود. وقتی 
معده احســاس می  کند که پر است، 
ســیگنال ها را برای توقف خوردن به 
مغز ارســال می کند. آب می تواند 
به بــاال بردن فضا در شــکم کمک 
کند و منجــر به احســاس کامل و 
کاهش گرسنگی شــود. همچنین 

آب سوختن کالری را افزایش می  دهد.
برخی تحقیقات نشــان می  دهند که نوشیدن آب 

می  تواند به سوزاندن کالری  های اضافی کمک کند.وقتی بدن 
کم آب می شود، نمی تواند به طور مرتب زباله ها را به عنوان ادرار 
یا مدفوع دفع کند. آب به کلیه ها کمک می کند تا سموم و مواد 
زائد را دفع کند در حالی که بدن مــواد مغذی و الکترولیت های 
ضروری را حفظ می کند. هنگامی که بدن کم آب شود، کلیه ها 

این مواد را حفظ می کنند. افراد چاق در فرآیند الغری خود بیش 
از هر چیز به چربی سوزی نیاز دارند. بدون آب بدن نمی  تواند به 
درستی کربوهیدرات  ها را ذخیره کند. فرآیند متابولیسم چربی 
لیپولیز نامیده می شــود. اولین مرحله این فرآینــد ، هیدرولیز 
است، زمانی که اتفاق می  افتد مولکول  های آب با تری گلیسرید 
) چربی  ها ( برای ایجاد گلیســرول و اســیدهای چرب تعامل 
دارند. نوشیدن آب کافی 
برای سوزاندن چربی 
از غــذا و نوشــیدنی 
و همچنیــن چربی 
ذخیره  شــده ضروری 

است.

یکی از اصلی ترین علل عفونت استفاده از مواد غذایی عفونت زاست.
امروزه بسیاری از افراد درگیر انواع و اقسام بیماری های عفونی در بدن 
هســتند و به لطف وجود آنتی بیوتیک های فراوان و حجم زیادی از 
این داروها،بدون در نظر گرفتن خطرات آن روی سالمت بدن مصرف 
می کنند. عفونت مزمن یک خطر و تهدید جدی برای سالمتی انسان 

است.
 عفونت می تواند سرمنشــأ بســیاری از بیماری های کشــنده مانند 
دیابت، سرطان، آلزایمر، بیماری های قلبی و سکته های مغزی باشد. 
اگر عفونت درمان نشده در بدن باقی بماند، بدن را تبدیل به کوهی از 

بیماری های العالج خواهد کرد! 
متاسفانه رژیم غذایی بیشــتر افراد در جهان سرشــار از مواد غذایی 
عفونت زا و ترکیبات ناسالم است و افراد غافل از اینکه بسیاری از این 
غذاها چه بر سر بدن آنها می آورد، ســالمتی خود را به بهای اندکی از 

دست می دهند. 
 در ادامه با تعــدادی از مواد غذایی عفونت زا بیشــتر آشــنا خواهید

 شد. 
 غذاهای سرخ کردنی

پخت و پز غذا در دمای باال، جرقه تشکیل محصوالت نهایی گلیکاسیون 
پیشــرفته در بدن را می زند. در این فرآیند، قند، در جریان خون   به 
پروتئین می چسبد و مولکول های ســمی جدیدی به نام »محصوالت 
نهایی گلیکاسیون پیشرفته« )یا به اختصار، اِی جی ای(، شکل می دهد. 
بدن انســان این مولکول ها را بیگانه شــناخته و ســاده ترین عکس 
العمل بدن در این مواقع التهاب خواهد بود و شــما به همین راحتی 
 با خوردن سیب زمینی ســرخ کرده، بدن تان را در معرض عفونت قرار 

خواهید داد! 
 حتما بار دیگر که ســیب زمینی ســرخ کرده و یا مرغ سوخاری میل 
 مــی کنیــد بــه اتفاقــی کــه در بــدن تــان رخ مــی دهــد هم

 فکر کنید!
غذاهای فرآوری شده  

این دسته از غذاها سرشار از روغن های مضر، چربی های ترانس، شکر 
و مواد افزودنی هستند. پنیرهای پروسس، نوشابه ها، غالت فانتزی و 
آب نبات را از سفره تان حذف کنید! این مواد غذایی عفونت زا بدن را با 

شتاب باالیی به سمت التهاب سوق می دهند.

روغن های گیاهی  
تعجب آور است اما باور کنید! روغن های گیاهی 

مانند روغن آفتابگــردان، روغن ذرت، 
روغن کنجد، روغن پنبه دانه، روغن 

بادام زمینی و … سرشار از امگا ۶ 

هســتند و به هیچ میزانی امگا 
۳ ندارند و از مواد غذایی عفونت زا هستند. 

می توانید از روغن زیتون که امگا ۳ بیشــتری به نســبت امگا ۶ دارد 

اســتفاده کنید؛ هر چنــد تنها روغــن گیاهی که میــزان امگا ۳ آن 
از امگا ۶ بیشــتر اســت، روغن بذر کتان می باشــد و تنها روغنی که 
سرشــار از امگا ۳ اســت و امگا ۶ ندارد روغن ماهی اســت. علت این 
امر این اســت که اســیدهای چرب امگا ۶ پیش ســازهای واســطه 
های التهابــی در بدن هســتند که روند پیشــرفت بیمــاری های 
التهابی نظیر آســم، دیابت، التهــاب مفاصل )درد زانــو، درد کمر، 
 آرنج و گــردن و …(، بیمــاری های قلبــی عروقــی و … را افزایش 

می دهند.
 نان سفید

نان ســفید حاوی کربوهیدرات های تصفیه شده است که 
بدن با سرعت باالیی آنها را به گلوکز تبدیل می کند و 

سطح انسولین بدن را به شدت باال می برد. 
نتیجــه چنیــن فعــل و انفعاالتــی در بــدن 
ایجاد التهــاب اســت! بنابراین از نان ســفید 
 کــه ســبوس آن  دارای حیاتــی تریــن
 ویتامین های الزم و ضروری برای بدن اســت، 
اجتنــاب کنید و از نــان های کامــل مانند نان 

سنگک استفاده کنید.
 شیر گاو

در واقع شــیر یکی از مواد غذایی عفونت زاست! علت این امر 
وجود دو ماده در شیر است: »پروتئین های حیوانی و الکتوز«.

 شواهد بسیار زیادی از واکنش بدن انسان به شیر گاو و ایجاد التهاب 
در بدن وجود دارد.

 الکل
التهاب، تنها یکی از واکنش های بدن به الکل اســت. بدن انســان 
به الکل به شــدت واکنش نشــان می دهد. زمانی که بدن در تالش 
برای شکســتن مولکول های الکل در کبد است، ســاده ترین نتیجه 
 این فعل و انفعاالت شــیمیایی آسیب به ســلول های کبد و التهاب 

است.
بر اساس یک قاعده کلی بدن انسان سالم با بسیاری از التهابات مبارزه 
می کند و معموال نیز پیروز می شــود؛ البته این موضوع زمانی اتفاق 
می افتد که فرد سبک زندگی ســالم و رژیم غذایی سالمی را در پیش 

گرفته باشد.

شیوع دوباره »گواتر« در صورت 
عرضه نمک های غیر مجاز

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
گفت: اگــر از عرضه نمک هــای غیرمجــاز در بازار 
جلوگیری نشود، دوباره شــاهد افزایش ابتال به گواتر 
در کشور خواهیم بود.زهرا عبداللهی افزود: ۵۰ درصد 
بیماری های قلبی عروقی و ۳۰ تا ۴۰ درصد سرطان  ها 
با تغذیه مناسب قابل پیشگیری هستند.وی ادامه داد: 
مصرف کم میوه و سبزی ۱۹ درصد علت سرطان های 
دستگاه گوارش و ۳۱ درصد بیماری های قلبی است.
وی اظهار داشت: از ۱۰ عامل بیماری های غیرواگیر 
مهم ترین ریســک فاکتور، تغذیه نامناسب است که 
موجب شــده بیماری های غیرواگیــر از ۵۶ درصد 
در ســال ۸۰ به ۷۶ درصد در ســال های اخیر برسد.

عبداللهی، کاهش ضریب هوشــی را ناشی از کمبود 
ید و آهن در افراد دانســت و گفت: کمبود ریزمغذی 
ها اعــم از کمبود آهن، کم خونی ناشــی از فقر آهن، 
 کمبود ویتامین های A، ویتامین D، کمبود روی و ید 

هستند.

در لبنیات از سفید کننده ها 
استفاده نمی شود

مدیرکل اداره فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو 
با بیان اینکه سالمت لبنیات سنتی و فله ای مورد تایید 
وزارت بهداشت نیست، گفت: در بررسی هایی که انجام 
داده ایم، دریافتیم بر خالف برخی حاشیه سازی ها برای 
لبنیات کارخانه ای که در خصوص اســتفاده از سفید 
کننده ها صورت گرفته، مشکل اصلی در لبنیات سنتی 
و ماست بندی هایی است که بدون پروانه و به تعداد زیاد 

در سطح شهر فعالیت می کنند.
وحید مفید ادامه داد: بیشــتر تولیدکنندگان لبنیات 
سنتی این ژست را می گیرند که محصوالت کارخانه ای 
ناسالم و محصوالت سنتی سالم اســت؛ اما بر اساس 
بررســی های صورت گرفته دریافته ایم که بیشــتر 
مشکالت در حوزه لبنیات مربوط به فله فروشی هاست 
و واحد هــای لبنیات کارخانه ای کــه تحت نظارت و 
کنترل سازمان غذا و دارو قرار دارند لبنیات آنها سالم 

است و سفیدکننده در آنها استفاده نمی شوند.

 نوشیدن آب، با بدن ما چه می کند؟

مواد غذایی عفونت زا که هر روز استفاده می کنیم

اخبار

کارشناسان به والدین نسبت به مضرات اســتفاده کودکان از خمیر بازی »اسالیم« )Slime( هشدار دادند. 
آنها به والدین توصیه می کنند خمیر بازی اسالیم به دلیل دارا بودن سطح باالیی از عنصر »بور« برای کودکان 
مضر است. قرار گرفتن در معرض سطح باالیی از این عنصر می تواند موجب التهاب پوستی، اسهال، استفراغ 

و حتی افسردگی شود.
به گفته کارشناسان، برخی از خمیرهای بازی اسالیم چهار برابر بیش از مقدار قانونی حاوی عنصر شیمیایی 

بور است. 
در آزمایش های انجام شــده روی ۱۱ محصول، مشخص شــد در هشــت مورد از آنها قوانین اتحادیه اروپا 
مربوط به میزان قانونی اســتفاده از این عنصر شــیمیایی نقض شــده اســت.عنصر شــیمایی بور در ماده 
معدنی »بوره« یافت می شــود که این عنصر بــه طور معمول در ســاخت خمیرهای بازی اســالیم به کار 
گرفته می شود تا این محصول چســبندگی الزم را پیدا کند.به گزارش اســکای نیوز، وجود مقدار زیادی از 
 عنصر بور در این وســیله بازی می تواند مسمومیت زا باشــد که از دیگر عالئم آن می توان به لرزش و سردرد 

اشاره کرد.

دانشیار گروه جراحی لثه و ایمپلنت 
دانشکده دندانپزشــکی اصفهان، 
گفــت: امــکان ایمپلنــت بــرای 
 بیماران مبتال به ایدز و کســانی که
 بدخیمی های درمان شــده دارند، 
وجود دارد. جابر یقینی اظهار داشت: 
به غیــر از افرادی که ثبــات روانی 
نداشته یا بیماری های سیستمیک 
غیر قابل کنترل همچــون دیابت 
کنترل نشده دارند برای بقیه افراد، 
امکان ایمپلنت وجــود دارد.وی با 
بیــان اینکه بیماری هــای خاص و 
استعمال سیگار در میزان موفقیت 

 چه عواملی در موفقیت ایمپلنت
 اثر گذارند؟

مسمومیت زا بودن خمیر بازی اسالیم ایمپلنت اثر می گــذارد، افزود: حتی 
برای بیماران مبتال به ایدز و افرادی که 
بدخیمی های درمان شده دارند انجام 
ایمپلنت امکان پذیر است.سرپرست 
بخش تخصصی جراحی لثه دانشکده 
دندانپزشــکی اصفهان، ادامه داد: بر 
اســاس دانش امروزی بین روش های 
مختلف جایگزینی دندان ها استفاده 
از ایمپلنت بهترین روش است. عوامل 
زیادی در موفقیــت درمان ایمپلنت 
تاثیرگذار است، از جمله نوع ایمپلنت، 
تکنیک جراحــی، دانــش و مهارت 

درمانگر.
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رامی: »پوگبا« به یک رهبر 
واقعی تبدیل شده است

پــس از درخشــش در بزرگ تریــن اتفاق 
جهــان،  فوتبالــی 
بازیکن تیم فوتبال 
یتد  نا یو منچستر
مورد تمجید هم 
تیمی خــود قرار 
گرفتــه اســت.به 
عقیده »عادل رامی«، 
هم تیمی اش در تیم ملی فوتبال فرانســه، 
پل پوگبــا به یک رهبر واقعی تبدیل شــده 
است.»پوگبا« تا قبل از جام جهانی انتقادات 
زیادی را علیه خود تحمل کــرد؛ اما در این 
مدت پیشرفت زیادی داشته است. رامی در 
این باره گفت:» می توانم به شــما بگویم که 
پل پوگبا البته نمی دانم چطور و از کجا، اما 
به یک رهبر تبدیل شده است. او این را به ما 
ثابت کرد و به همه نشــان داد«. این بازیکن 
ادامه داد:»پوگبا، بازیکنی تکنیکی است که 
استعداد زیادی دارد. او می تواند در هر نبرد 

دفاعی پیروز باشد«. 

یوونتوس، توافق با زیدان را 
رد کرد

یوونتوس توانســت در فصل جابــه جایی، 
تابســتانی کریستیانو 
رونالــدو را جذب 
کند و نشان دهد 
کــه از مدعیــان 
کســب  اصلــی 
عنوان قهرمانی در 
لیــگ قهرمانان اروپا 
به شمار می آید.اخیرا رســانه های ایتالیایی 
از انتخاب زین الدین زیــدان به عنوان مدیر 
ورزشــی یوونتوس ســخن به میان آوردند.

باشگاه یوونتوس در بیانیه ای توافق با زیدان 
را رد کرد و چنین خبری را بی اساس دانست.

زیدان در سه فصلی که هدایت رئال مادرید 
را بر عهده گرفت توانست عملکرد درخشانی 
از خود نشــان دهد و 9 جام با ایــن تیم به 
دســت آورد. او در بین هواداران یوونتوس 
هم از محبوبیت باالیی برخوردار است  و این 
احتمال زیاد است  که بعد از »آلگری« هدایت 

بیانکونری ها را بر عهده بگیرد.

 شرط »ام باپه« برای ماندن
 در پاری سن ژرمن

کیلیان ام باپه، مهاجم پاری  سن  ژرمن در جام 
جهانی  ۲۰۱۸ روسیه 
عملکرد درخشانی 
از خــود نشــان 
داد و توانســت با 
فرانسوی ها عنوان 
قهرمانی را به دست 
آورد.»ام باپه« در جام 
جهانی روسیه، عنوان پدیده جام را به دست 
آورد. هواداران رئال مادرید عالقه زیادی به 
جذب این بازیکن جــوان دارند.این مهاجم 
پاری  سن  ژرمن بعد از پیروزی برابر تیم   ملی 
فوتبال کرواسی و باال بردن جام تاکید کرد که 
در پاری  سن  ژرمن باقی خواهد ماند و این تیم 
را ترک نمی کند.روزنامه دون بالون اعالم کرد 
که ام باپه یک شرط برای ماندن در پاری  سن  
ژرمن  دارد و آن ایــن که توماس توخل، تیم 
قدرتمندی برای فصل جدید بسازد و با رافائل 

واران، مدافع رئال مادرید قرارداد امضا کند.

»اونای امری« می تواند 
آرسنال را به موفقیت برساند

هافبک ســابق توپچی ها، اونــای امری را 
بهترین گزینه برای موفقیت آرسنال می داند. 
آرسنال در این تابستان 
خریدهای مختلفی 
بــرای تقویــت 
داشــته  تیمش 
است. سوکراتیس 
ســتوپولوس،  پا پا
استفان لیخشتاینر، 
برند لنو، لــوکاس توریرا و متئــو گوندوزی 
بازیکنانی هســتند که به جمــع توپچی ها 
پیوسته اند.پیرس در مورد تغییرات باشگاه 
این چنیــن اظهاراتش را بیــان کرد:»من 
بهترین اتفاق را در این فصــل آمدن اونای 
امری می دانم و می دانم بازیکنان تازه وارد 
به موفقیت تیم کمــک زیادی خواهند کرد. 
امری می داند در چه باشــگاه بزرگی حضور 
دارد و می تواند فشار ها را از روی تیم بردارد. 
او تجربه خوبی در برنده بودن دارد و می توانم 

موفقیت او را تصور کنم«.

۲۸رییسفدراسیونبهبازیهایآسیاییمیروند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ایوب والی در لیگ هجدهم نیز پیراهن تیم فوتبال فوالد خوزستان را 
برتن خواهد داشــت.تیم فوالد برای حضور در لیگ برتر با ایوب والی، 
مدافع باتجربه خود به توافق رسید تا این بازیکن همچون سالیان گذشته 
با پیراهن فوالد خوزستان در رقابت های لیگ برتر حاضر شود. اولین 
دیدار فوالد در لیگ برتر برابر تیم پارس جــم جنوبی خواهد بود. این 
مسابقه روز پنجشنبه 4 مردادماه در ورزشگاه غدیر اهواز انجام می شود.

قرارداد کاپیتان فوالد تمدید شد

بازیکن جوان پرســپولیس با قراردادی جدید برای دو سال دیگر 04
پیراهن این تیم را به تن خواهد داشت.آدام همتی که با قراردادی 
یک ســاله به پرســپولیس ملحق شــده بود، پس از جلسه ای با 
حمیدرضا گرشاسبی، قرارداد دو ساله ای را با سرخپوشان منعقد 
کرد.همتی طبق ســهمیه بندی های جدید لیگ برتر در فهرست 

بازیکنان زیر ۲5 سال قرار می گیرد.

»همتی« با پرسپولیس دو ساله بست
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 ساعت دیدار نساجی و 
ذوب آهن تغییر نمی کند

مسئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ برتر 
فوتبال در خصوص برنامه بازی های لیگ برتر و 
مسابقات تدارکاتی تیم ملی تصریح کرد: تقویم 
مســابقات لیگ تغییری نمی کند؛ چرا که هیچ 
تداخلی با برنامه تیم ملی ندارد و با جلساتی که 
برگزار کردیم هماهنگی های الزم انجام شــده 
است.سعید فتاحی در خصوص ورزشگاه میزبان 
مسابقه تیم های نساجی مازندران و ذوب آهن و 
اینکه گفته می شود این ورزشگاه نورافکن ندارد، 
خاطرنشــان کرد: بعد از بازدید ورزشگاه وطنی 
قائم شــهر در این باره تصمیم گیــری خواهیم 
کرد، در صورتی که مشکل داشته باشد مسابقه 
در ورزشگاه دیگری برگزار می شود ولی به خاطر 
گرمای هوا امکان تغییر ســاعت وجود نخواهد 

داشت.

رژیم صهیونیستی خواستارشد؛
 میزبانی قطر در جام جهانی

 لغو شود!
»ناوا بوکر« نایب رییس کنیست )پارلمان( رژیم 
صهیونیستی نامه ای به »اســتفان اینفانتینو« 
رییس فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( ارسال 
کرد و از وی خواســت به دلیــل حمایت قطر از 
تروریسم، میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال از 
این کشور گرفته شود. بوکر، در نامه خود مدعی 
شد که قطر روابط محکمی با سازمان های مسلح 
دارد و یکی از حامیان حــزب ا... لبنان و جنبش 
مقاومت اسالمی فلســطین )حماس( به شمار 
می رود و تاکید کرد: قطر از ایران که سعی دارد 
به سالح هسته ای دست یابد، حمایت می کند. 
عالوه بر ایــن، دوحه حقوق میلیــون ها کارگر 
خارجی موجود در این کشور را زیر پا می گذارد.

این مقام صهیونیســتی در ادامــه اتهاماتش به 
دوحه ادعا کرد: فیفــا چگونه اجــازه می دهد 
که کشــوری میزبان بازی جام جهانی شود که 
سازمان های مسلح در آن فعالیت دارند؟ آیا قطر 

الگوی حقوق بشر و صلح در جهان است؟

 خداحافظی مسئول جنجالی
 از استقالل

استقاللی ها این روزها به هیچ عنوان از شرایط باشگاه 
خود راضی نیســتند. بعد از خریدهای پردردسر و 
البته عدم توافق با ســتاره های مدنظر اکنون آنها 
ســوپرجام فوتبال ایران را نیز در اتفاقی عجیب از 
دست رفته می بینند و بدتر از آن اینکه حکم شکست 
3 بر صفر مقابل رقیب دیرینه را نیز به کارنامه خود 
اضافه کرده اند. در این رابطه گفته می شود به زودی 
از سوی وزارت ورزش حکم برکناری یکی از اعضای 
پرماجرا و دردسرساز این باشــگاه نیز ابالغ خواهد 
شد.پســت جدید مازیار ناظمی در فضای مجازی 
مشــخص کرده که به احتمال زیاد پندار توفیقی 
به زودی مجبور به خداحافظی با استقالل خواهد 
شد؛ اما شایعه شــده به جز توفیقی یکی از اعضای 
هیئت مدیره هم که عالقه زیادی به مصاحبه دارد، 
شاید سمتش در باشگاه را از دست بدهد. البته این 

موضوع فقط در 
حد شایعه است 
اما شایعات در 
ایران  فوتبال 

مهمی  نقــش 
دارند.

در حاشیه

پیشخوان

انبار بــاروت خشــم، 
استقاللی ها در آستانه انفجار سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی جاکارتا پس از پایان 

نشســت هماهنگی با سرپرســتان تیم های اعزامی به بازی های 
آســیایی جاکارتا، بیان  کرد: ما طی چند روز گذشته دو کارگاه 
برای سرپرستان داشــتیم که توجیهی بود و موارد فنی، حمل و 
نقل، اسکان را برایشان مطرح کردیم. همچنین مسائل امنیتی، 
تشریفات نیز مطرح شد و تمام گزارشات را برایشان به صورت یک 

کتابچه منتشر کردیم تا در اختیارشان قرار گیرد.
نصر ا... سجادی ادامه  داد: از سرپرستان خواستیم که ورزشکاران 

اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا در معاینات پزشکی شرکت 
کنند و اگر مشکالتی دارند آن را رفع کنند. اگر مشکل آنها خاص 
اســت فدراســیون تصمیم بگیرد و فرد بهتری جایگزین شود.
سجادی در پاسخ به این پرســش که چه زمانی راهی بازی های 
آســیایی جاکارتا می شــود، خاطر نشــان کرد: من به همراه دو 
معاون دهم مرداد ماه راهی جاکارتا می شــویم، دوازدهم مرداد 
ثبت نام نهایی را داریم. کاروان در ۱4 تا ۱۸ گروه اعزام می شــود 
و پیش بینی می شــود دو تا چهار روز زودتر از رقابت هایشان در 

محل بازی ها باشند. میزبان در انجام کارها و سازماندهی برنامه ها 
تاخیر دارد، از این رو مجبور هستیم که زودتر برویم تا اگر برخی 

مشکالتی را که داریم رو در رو صحبت کنیم و آن را حل کنیم.
ســجادی در مورد تعداد نهایی ورزشــکاران نیــز، گفت : 3۸۲ 
ورزشــکار داریم که بین ۱۰3 تا ۱۰5 خانم و مابقی آقا هستند. 
45 خبرنگار به بازی های آســیایی اعزام می شــوند و ۲۸ رییس 
فدراسیون هم به اندونزی خواهند آمد چرا که برخی از آنها مجامع 

عمومی کنفدراسیون های خود را دارند.

سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی:
۲۸ رییس فدراسیون به بازی  های آسیایی می روند

هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال در 
شرایطی عصر امروز برگزار می شود که تیم 
فوتسال گیتی پسند اصفهان برای بازگشت 
به کورس قهرمانی باید تیم شهرداری ساوه را 

از سرراه بردارد.
سرخ پوشــان اصفهانی در اولین هفته رقابت های 
لیگ برتر فوتسال در ورزشــگاه پیروزی در حالی 
به مصاف تیم مقاومت البرز رفتند  که به ســختی 
توانستند از سد این تیم بگذرند و  به سه امتیاز این 

دیدار دست یابند.
 شــاگردان رضا لک در دومین دیدارشــان در این 
رقابت ها در قم به مصاف تیم سوهان محمد سیما 
قم رفت که این دیدار نیز با نتیجه تساوی دو بر دو 
به پایان رسید تا تیم گیتی پسند با چهار امتیاز در 
پایان هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتســال در 
رده چهــارم جدول رده بندی این مســابقات قرار 

گیرد.
 درادامه رقابت های لیگ برتر در هفته ســوم، تیم 
گیتی پســند میزبان تیم شهرداری ساوه است که  
این دیدار از ساعت ۱۸  امروز در ورزشگاه پیروزی 
برگزار می شــود و ابراهیم مهرابــی، محمدمهدی 
حقوقی، ولی ا...  رضایی و بهرام نبی پور قضاوت این 

دیدار را بر عهده دارند.

سرخ پوشــان اصفهانی که هم اکنون با 4 امتیاز به 
صورت مشــترک با مس ســرنگون در رده چهارم 
جدول قــرار دارند برای مانــدن در جمع مدعیان 
قهرمانی نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار دارند 
و اگر بتوانند  ســه امتیاز این دیدار را بدست آورند 
می توانند جایــگاه خودشــان را در بین مدعیان 

حفظ کنند.
بررســی عملکرد تیم گیتی پسند در سال گذشته 
نشــان می دهــد که اســتارت حواشــی و ضعف 

گیتی پسند در فصل 96 نیز با کسب نتایج عجیب 
مقابل تیم های ضعیف از هفته سوم لیگ رقم خورد 
و این تیم دیگر نتوانســت خود را جمع کند از این 
رو دیداراین تیم با شــهرداری ساوه برای هواداران 
 این تیــم از اهمیت زیادی برخوددار اســت و آنها 
نمی خواهند روند این تیم در فصل گذشــته تکرار 
شود.از طرف دیگر تیم شــهرداری ساوه که در دو 
هفته اول رقابت های لیگ برتر  نتوانسته به امتیازی 
دســت یابد و مقابل تیم های سوهان محمد سیما 

قم و پارسیان شهر قدس تن به شکست داده است 
برای جبران نتایج گذشته با انگیزه بیشتری مقابل 
تیم گیتی پســند قرار می گیرد که این مسئله کار 
شاگردان لک برای پیروزی در این دیدار را مشکل 
می کند. ســرمربی تیم گیتی پسند  نیز با اشاره به 
این مسئله گفت: هیچ کدام از بازی ها آسان نیست 

و باید به همه تیم ها احترام گذاشت.
 رضا لک افزود: تیم های حاضر در لیگ هنوز عیار و 
آمادگی خود را نشان نداده اند و رفته رفته در حال 
شکل گیری سیستم و ترکیب ثابت خود هستند و 
ما هم روی نقاط قوت و ضعف خودمان و تیم حریف 
کار کردیم تا بتوانیم در خانه به سه امتیاز این دیدار 

دست پیدا کنیم.
سرمربی تیم گیتی پســند  در مورد پیش بینی اش 
از نتیجــه این دیــدار اظهــار کرد: نتیجــه بازی 
را که نمی تــوان پیش بینی کرد امــا همه توانمان 
را می گذاریــم تا نســبت به دو بــازی قبلی هم از 
نظر فنی و هم کســب نتیجه بهتر بــازی کنیم و 
رفته رفتــه به بازی شــادابی که گیتی پســند در 
ســال 95 داشــت، نزدیک شــویم تا تماشاگران 
 واقعی که به ســالن می آینــد را راضی بــه خانه

 برگردانیم.
گفتنی است تیم گیتی پســند در شرایطی مقابل 
تیم شهرداری ساوه قرار می گیرد که مهدی جاوید 

و سعید احمد عباسی را در اختیار ندارد.

تالشگیتیپسندبرایماندندرکورسقهرمانی
هفته سوم  رقابت های لیگ برتر فوتسال ؛

  عکس روز

خودروی عجیب مارادونا!
سرمربی تیم ذوب آهن: 

بهترین کیفیت خود را در لیگ به نمایش می گذاریم
امیــد نمازی، ســرمربی تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهــان در مورد شــرایط آماده ســازی ذوب 
 آهــن اصفهان گفت: شــرایط آماده ســازی تیم خوب بــوده و ترکیــب اصلی ما تقریبا مشــخص

 خواهد شد.
نمازی در مورد اینکه یعنی ترکیب ذوب آهن در بازی با پدیده قطعی بوده، اظهار داشت: شاید سه چهار 
بازیکن با ترکیب اصلی که قرار است در لیگ برتر داشته باشیم تفاوت داشته باشد؛ اما این ترکیب به 

ترکیب اصلی ما نزدیک است.
سرمربی ذوب آهن در مورد مشخص نبودن محل برگزاری مسابقه با نساجی و اعتراض باشگاه به این 
مسئله گفت: چنین مسائلی در لیگ فوتبال ایران رخ می دهد و باید با آنها به گونه ای کنار بیاییم. من 
زیاد به این مسائل توجه نمی کنم؛ هرچند هرچه زودتر محل برگزاری اولین دیدار ما با نساجی مشخص 
شود بهتر است. زیرا اکنون نمی دانیم با نساجی باید روی چمن مصنوعی بازی کنیم یا در تهران روی 

چمن طبیعی و تفاوت این دو زمین خیلی زیاد است.
نمازی، در مورد اینکه از قرعه ذوب آهن در لیگ برتر راضی اســت یا نه زیرا در ابتدا مســابقات باید 
مقابل تیم پرتماشاگر نساجی قرار بگیرد، عنوان کرد: قرعه چه سخت باشد چه آسان فرقی نمی کند 
 زیرا اگر قرعه ســخت باشــد در ادامه لیگ آسان می شــود و یا اگر قرعه آسان باشــد دوباره سخت

 می شود. 
سرمربی تیم ذوب آهن ادامه داد: من به چنین مسائلی توجه ندارم و تمرکزم روی تیم خودم است و 

می خواهیم بهترین کیفیت خودمان را در لیگ به نمایش بگذاریم.
گفتنی است؛ امید نمازی که بعد از جدایی امیرقلعه نویی هدایت سبزپوشان اصفهانی را برعهده گرفت 

کارسختی را برای دفاع از عملکرد خوب ذوب آهن در فصل گذشته بر عهده دارد.

»مارادونا« با امضای قراردادی 3 ســاله، ریاست باشــگاه دینامو برست بالروس را بر عهده 
گرفت. او  سوار بر خودروی عجیبی به هواداران این تیم معرفی شد.

هدیه سیروان به عادل

 استقالل و پرسپولیس هر 
دو سه – هیچ باختند

مدافع میانی سبزپوشان :
جو  ذوب آهن همیشه فوق العاده است

مدافع میانی تیم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به وضعیت فعلی ذوب آهن گفت: ما از لحاظ فنی در شرایط 
خوبی قرار داریم و مســابقات دوستانه هم کمک کرد تا بازیکنان بیشــتر با یکدیگر هماهنگ شوند. جو 
ذوب آهن هم همیشه فوق العاده است و امیدوارم در فصل جاری نتایج خوبی بگیریم. خوشبختانه اسکلت 
اصلی تیم حفظ شد و چند بازیکن جدید هم به تیم اضافه شدند. فکر می کنم در فصل جاری تیم خوبی 
داشــته باشــیم.هادی محمدی در رابطه با وضعیت خودش در ذوب آهن خاطر نشان کرد: من به دلیل 
مصدومیت و اتفاقاتی که در فصل گذشته در تراکتورسازی برایم رخ داد، نزدیک به یک سال از تمرینات 
گروهی دور بودم. این شرایط باعث شــده تا از لحاظ بدنی عقب باشم، ولی تالش می کنم در سریع ترین 

زمان ممکن به شرایط ایده آل برسم.

واکنش کالنی به شایعه دخالت استیلی در فهرست تیم ملی امید؛
کرانچار خودش لیست تیم امید را تهیه کرده است

عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبال در واکنش به این مطلب که تحت عنوان » چهار بازیکن لیگ برتری مد نظر 
کرانچار را  استیلی رجیستر نکرد« ،  اظهار کرد: برخی در آستانه شروع بازی های آسیایی به دنبال شیطنت هستند. 
همان طور که قبل از جام جهانی شروع به تمسخر تیم ملی فوتبال کردند؛  اما بعد از نتایج درخشان این تیم در جام 
جهانی به تعریف و تمجید پرداختند.حسین کالنی ادامه داد:  فهرست بازیکنان حاضر در بازی های آسیایی پس از 
برگزاری چندین مرحله اردو و حضور حدود ۱۰۰ بازیکن در تمرین های تیم ملی تهیه شد و حمید استیلی و من 
هیچ نقشی در این فهرست نداشتیم و کرانچار آن را تهیه کرده است. استیلی مدیر تیم ملی امید است و به عنوان 
نماینده تام االختیار فدراسیون فوتبال، کمیته فنی و هیئت رییسه امور این تیم را انجام می دهد اما هیچ نقشی در 
مسائل فنی ندارد. شاید در مواقعی من یا کارشناسان دیگر مشورت هایی را بدهیم اما دخالتی در مسائل فنی نداریم.

قهرمان سوپرجام مشخص 
شد، پرسپولیس تا اطالع ثانوی

سمیه مصور
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منتظر »میز خدمت واقعی« در استانداری 
هستیم

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخـبار

اختتامیه چهل و یکمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن کریم 

رییس اداره امور قرآنــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: رقابت ۵۷۱ نفر 
شرکت کننده در مرحله استانی چهل و یکمین 
دوره از مســابقات سراســری قرآن کریم در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان 

آغاز شد.
»یحیی قاســمی« اظهار داشت: پس از رقابت 
بیش از 34 هزار نفر در مرحله شهرستانی چهل 
و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
در 2۵ شهرستان اســتان اصفهان ۵۷۱ نفر به 
مرحله استانی این رقابت ها راه پیدا کردند. وی 
افزود: در همین راستا نیز مرحله استانی چهل و 
یکمین دوره مسابقات سراسری طی مراسمی 
بعدازظهر روز سه شنبه 26 تیر در سالن شهید 
مطهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
اصفهان همراه با سخنرانی قائم مقام اداره کل 
اوقاف اســتان و »ســتوده نیا« سرپرست تیم 
داوران این دوره از مسابقات آغاز شد. قاسمی 
گفت: مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با 
معرفی نفرات برتر در هر رشته بعدازظهر امروز 
پنجشنبه 28 تیرماه، در سالن اندیشه دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراســگان اصفهان به کار 

خود پایان می دهد.

 »کاروان زیر سایه خورشید« 
در اصفهان

سرپرســت» کاروان زیرســایه خورشید« در 
اســتان اصفهان در نشســتی بــا خبرنگاران 
ضمــن تبریــک دهــه کرامــت در خصوص 
برنامه های کاروان زیر سایه خورشید، در  این 
دهه اظهارکــرد: این کاروان در ســال جاری 
با شــعار »هر چــه دارم از تو دارم یــا علی بن 
موسی الرضا)ع(« به نقاط مختلف کشور اعزام 

می شود.
»محمد فالح« به تشریح برنامه های این کاروان 
پرداخت وگفت:کاروان زیر ســایه خورشــید، 
در دهه کرامــت، ۹ هزار برنامــه فرهنگی در 
۱۵۰۰ نقطه کشــور اجرا می کند. وی افزود: 
این کاروان در این ایام عالوه بــر ایران در ۱۵ 
کشور خارجی در منطقه آسیا و اروپا از جمله 
فرانسه، بلژیک و هلند نیز برنامه اجرا می کند 
و محدودیتی بــرای ارتباط بــا ادیان مختلف 
ندارد. وی با بیان اینکه 4۰ عنــوان برنامه در 
برنامه کاروان زیرسایه خورشید در نظر گرفته 
شــده اســت، افزود: این کاروان در سفرهای 
خود به استان های مختلف کشــور بازدید از 
مناطق محروم، زندان ها، بیمارستان ها و مراکز 
صنعتی را در دســتور کار دارد. فالح همچنین 
به راه اندازی ســامانه ای برای ارتباط مردمی با 
دبیرخانه برای جشــن های مردمی اشاره کرد 
و گفت: مردم می توانند از طریق شماره گیری 
#8* وارد سامانه شــوند و باثبت شماره خود، 
در قرعه کشی 88 کمک هزینه سفر به مشهد 
مقدس و میزبانی 888 نفر به همراه چهار نفر 
از اعضای خانواده در مهمانسرای حرم رضوی 

شرکت کنند.

با »تخت فوالد« آشنا شوید
مدیــر مجموعه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی 
تخت فــوالد اظهارکــرد: تخت فــوالد جزو 
ظرفیت های خوب گردشــگری و زیارتی شهر 
اصفهان در ســطح ملی و بین المللی به شمار 
می رود که باید با برنامه های متنوع، این ظرفیت 
را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کرد؛ از این رو 
برنامه های متنوعی در مناسبت های مختلف 
برگزار می شود.»سید علی معرک نژاد« با بیان 
اینکه در فصل تابســتان برگــزاری دوره های 
آموزشــی تخت فوالد شناســی در دو سطح 
عمومی و تخصصی، جزو برنامه های مجموعه 
تخت فوالد قرار گرفته اســت، افزود: هدف از 
برگزاری این دوره ها، آشنایی با جایگاه و عظمت 
تخت فوالد و مشــاهیری که در آن آرمیده اند، 
همچنین ویژگی ها و جاذبه های فرهنگی هنری 
تخت فوالد اســت. مدیر مجموعــه تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد بــا بیان اینکه 
دوره های عمومی با سه ســر فصل تاریخچه، 
قدمت و نگاه سیاحان به مجموعه تخت فوالد 
تعریف شده است، ادامه داد: در این دوره قرار 
است طی بازدیدهای دوره ای به معرفی مشاهیر 
پرداخته شود. دوره عمومی هفت ساعته طی 
چهار هفته و یک تور دو نیم روزه برنامه ریزی 
شده که چهار ساعت پنجشــنبه ها به صورت 
تئوری و سه ســاعت صبح های جمعه بازدید 
و معرفی مشاهیر اســت. وی خاطرنشان کرد: 
نخستین دوره عمومی آشــنایی با تخت فوالد 
روزهای 28 و 2۹ تیرماه، دومین دوره روزهای 
چهارم و پنجم مرداد، ۱۱ و ۱2 مرداد سومین و  
۱8 و ۱۹ مردادماه ۹۷ چهارمین و آخرین دوره 

آموزشی برگزار می شود.

نماینده اصفهان در مجلس:
 تعریف جوانان 

از اشتغال اشتباه است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در نخســتین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین 
)رویکردها، نظریه ها، ابعاد و تجارب کاربردی از 
کشورهای موفق(، اظهار کرد: این تفکر اشتباه که 
جوانان دوست دارند فقط در سازمان های دولتی 
استخدام شوند در پی فرهنگ سازی های نادرست 
ایجاد شده و باعث افزایش بیکاری در نسل جوان 

تحصیل کرده در کشور شده است.
»حمیدرضــا فوالدگر« با تاکید بــر اینکه بیش 
از 3۰ درصد بیکاری در کشــور در میان  قشــر 
تحصیل کرده اســت، ادامــه داد: ایــن جوانان 
تحصیل کرده که تنها در پی استخدام در مراکز 
دولتی هستند، به جنبه های ایجاد کسب و کار و 
کارآفرینی خالق نمی اندیشند. رییس کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه آمــوزش مهارت و کارآفرینی را 
باید از خانه آغاز کرد، افزود: پس از تربیت صحیح 
در منزل این آموزش ها باید در مدارس ادامه پیدا 
کند تا فرهنگ مستقل شدن را به کودک آموزش 
دهیم. فوالدگر با بیان اینکه زمانی برخی رشته ها 
بازار جذب کمتری داشتند، گفت: متاسفانه امروز 
بازار جذب برای تمام رشته ها دچار مشکل شده 
و حتی رشته های پرطرفدار نیز بازار جذب کمی 
دارند. وی آموزش و ترویــج  فرهنگ صحیح را 
مرحله بعد از فرهنگ ســازی عنوان کرد و گفت: 
در گام بعد، باید آموزش های صحیح ارائه شــود. 
رییس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید ملی 
مجلس شورای اســالمی با انتقاد از اینکه اکنون 
درکشــور، تنها فارغ التحصیل تربیت می کنیم، 
تصریح کرد: تصور درســتی در ایجاد شغل برای 

جوانان نداریم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:
 بازسازی شبکه فاضالب

3هزارمیلیاردتومان هزینه دارد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
هزینه بازســازی و اصالح شــبکه فاضالب شهر 
اصفهان را بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برآورد 

کرد.
»هاشم امینی« افزود: طول شبکه فاضالب شهر 
اصفهان به بیش از ســه هزار و 6۰۰ کیلومتر می 
رســد که حدود ۵۰ درصد آن نیازمند اصالح و 

بازسازی است.
وی با بیان اینکــه طبق مصوبــه هیئت دولت، 
بودجه 2۰۰ میلیون یورویی بازســازی شــبکه 
فاضالب اصفهــان طی چهار مرحلــه در اختیار 
مســئوالن آب و فاضالب این اســتان قرار می 
گیرد، افزود: هم اینــک یک چهارم از این بودجه 
تخصیص داده شده اســت.امینی افزود : تاکنون 
۱۰۰ کیلومتر از شــبکه های فرسوده که اصالح 
آن ضروری و فوریت دارند ، شناسایی شده و 36۰ 
کیلومتر دیگر از این شــبکه نیز در 36 ماه آینده 

بازرسی و 2۵ کیلومتر بازسازی می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن مرحله اول 
بازسازی شــبکه فاضالب اصفهان با هزار و ۷۷۰ 
میلیارد ریال فاینانس خارجی و با بهره مندی از 
دانش و فناوری های جدید انجام می شــود .وی 
قدمت شــبکه فاضالب اصفهان بیش از نیم قرن 
عنوان کرد و گفت : در سال های اخیر فرسودگی 
این شبکه به بروز حادثه در خیابان های مشتاق ، 

نظر ، میر و چمران منجر شده است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری :

مسیر دستیابی به مراکز فرهنگی 
در اصفهان کوتاه شود

رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه از اواخر دهه 
8۰ با پدیده شهر فرهنگی روبه رو شدیم، گفت: 
در این بازه زمانی شــهرها به سمت شهر خالق، 
شهر دوستدار کودک، شــهر دوستدار سالمند، 
شهر صنایع دســتی و ... رفت و به نظر می رسد 
در وهله ای هستیم که همه ما باید به سمت شهر 

فرهنگی گام بردارند.
|»محمــد عیــدی« بــا بیــان اینکــه یکی از 
شاخصه های شهر فرهنگی بروز فعالیت فرهنگی 
است، گفت: خالقیت فرهنگی الزاما امری فردی 
نیست؛ چراکه جامعه خالق باعث بروز فرد خالق 
می شود و کالبد شــهری با نمادهایی که در خود 

دارد می تواند باعث تقویت این موضوع شود.
عیدی گفت: حقوق شهروندی در شهر اصفهان 
باید رعایت شود که این امر کوتاه کردن مسافت 

دسترسی به مراکز فرهنگی شهر است.

سمیه پارسادوست

 ۱6 دی مــاه ســال گذشــته بود کــه تیتــر زدیم: 
»مهرعلیزاده؛ وکیل اصفهانی ها.« این تیتر اشــاره به 
صحبت های اســتاندار در یکی از جلســاتش داشت. 
اســتاندار در آن جلســه گفته بــود: »چنانچه انجام 
فرآیندهای اداری در این استان بیش از پانزده روز به 
طول انجامید، مردم به دفتر بنده مراجعه و موضوع را 

مطالبه و پیگیری کنند.«
 مهرعلیزاده این را هم گفته بــود: »یک مدیر باید در 
چارچوب اختیارات خود به طور کامل عمل و ســعی 
کند و پاســخ مردم را در کوتاه ترین زمان ممکن و به 
نحو مطلوب بدهد. معطل کردن مردم از نظر شرعی و 
عرفی، همچنین از لحاظ قانونی مجاز نیست؛ بنابراین 
درصورت کوتاهی، به شــدت با مدیر مربوطه برخورد 

می  شود.«
اســتاندار اصوال اولتیماتوم زیاد می دهد؛ یک روز به 
مدیرانی که در جلسات شــورای اداری استان شرکت 
نمی کنند، روز دیگر به مدیرکل تامین اجتماعی که 
از او می خواهد اگر شــرایط را درک نمی کند، برود یا 

اولتیماتوم های آبی، اقتصادی و بعضا اجتماعی . 
استانداران قبلی نه به اندازه مهرعلیزاده، اما کم و بیش 
گاهی اوقات قاطعیت هایی در برخــورد با ضعف ها و 
کم و کاســتی ها در استان، از خود نشــان می دادند. 
مثال »زرگرپور« برای تکمیل بــاغ موزه دفاع مقدس 
اولتیماتوم داده بود. دولت عوض شد، روحانی دوبار از 
مردم رای گرفت، استاندار اصفهان هم تغییر کرد و باغ 

موزه هنوز تکمیل نشده است!
خالصه اینکه مهرعلیزاده قول داده بود وکیل مردم باشد 
و گفته بود اگر فرآیندهای اداری در این استان بیش از 
پانزده روز طول کشید، مردم می توانند به او مراجعه 

کنند و پیگیر حق و حقوق و مطالباتشان باشند. 

این روزها »میز خدمت« در استان »مد« شده است! 
مدیــران از راه اندازی این میــز در ادارات خود حرف 
می زنند؛ میزی که قرار است در طبقه همکف ادارات 
قرار بگیرد و به کاهش رفت و آمــد مردم به اتاق های 
مختلف و خستگی آن ها در گیر و دار بروکراسی های 

اداری کمک کند و به مردم خدمات ارائه دهد. 
کاش نخستین میز را در استانداری افتتاح می کردند؛ 

چون این روزهــا در کمتر اداره ای مــی بینیم حرف 
استاندار که گفته بود مشکالت مردم باید در کوتاه ترین 
زمان ممکن در دستگاه های اداری حل شود و همچنین 
باید راهکارهایی در راستای تسهیل انجام امور و ارائه 
خدمات به مردم در کوتاه ترین زمان تــوام با اجرای 

صحیح قوانین اتخاذ شود، عملی شده باشد. 
اســتاندار هم آن قدر گرفتار معضل بی آبی و بی برقی 
اصفهان شــده که شــاید دیگــر وقت نــدارد از این 
اولتیماتوم هــا بدهــد. کاش آقای اســتاندار به جای 
اولتیماتوم دادن، هر ازگاهی شــخصا به ادارات استان 
سری می زد؛ به هرجایی که نشان و اثری از درماندگی 
مردم پشت پیچ و خم های بروکراسی ها یا فساد دستگاه 
های اداری وجود دارد. به شــرکت ها و سازمان هایی 
که هیچ نشــانی از مدیریت اســالمی و علوی ندارند 
. بــه مدیرانی که تنهــا به حفظ میــز و صندلی خود 

می اندیشند. 
 کاش آقای استاندار می دانست به عنوان تنها یک نمونه؛ 
در حواشی اصفهان، چند ده کیلومتر باالتر از این شهر، 
شــرکتی جود دارد که نام »دولتی« را یدک می کشد 
و رییس دفتر مدیرعاملش با سوءاســتفاده از سادگی 
مراجعان، به نام فروش مسکن، از آن ها پول می گیرد 
و پول را به حساب شخصی خود واریز می کند و مدیر 
وقتی متوجه خبط و خطای کارمند خود می شود، می 
گوید: » اگر پیگیری کنم، ممکن است فکر کنند من 
هم خبر داشتم و برایم دردسر شود!« به همین راحتی!

مدیر در برابر تخلف آشکار کارمندی که پرونده دیگری 
هم داشته و با وساطت به کار خود بازگشته و قبال هم 
یک بار اخراج شده است، سکوت می کند  و کارمند البد 
قرار است باز هم به سرکار خود برگردد تا بازهم فرصت 
برای کاله گذاشتن بر سر مردم به اسم کارمند دولت 

داشته باشد! 
هرچند خوشبختانه در همین شرکت مسئوالن بخش 
حراست هســتند که  برخورد قاطعانه تری با اینگونه 
تخلفات داشته باشند هرچند پیغام بدهند که مالباخته 
را به شرکت راه ندهند مبادا سر و صدا راه بیندازد چون 

مدیر شرکت نگران است که آبروی شرکت برود ! 
چه کسی وکیل آدم هایی است که سرشان کاله می رود 
ولو اینکه سادگی کرده باشند؟ چه کسی جز خدا که 

حواسش به همه چیز است و به وقتش از راه می رسد؟

مردم خســته اند. اســتاندار گفته اســت: اگر جواب 
نگرفتید، به خودم مراجعه کنید. دِر اتاقتان را باز کنید 
آقای استاندار؛ حرف برای گفتن زیاد داریم ولی کاش 
گوشی برای شــنیدن باشــد.  برای ما دهه شصتی ها 
که زیر آوار توپ و خمپــاره و با خاطرات »ممد نبودی 
ببینی« و »نوحه های حاج صادق آهنگران« و شب های 
آژیر خطر و فرار به پناهگاه بزرگ شدیم، توقع زیادی 
نیست اگر از عالی ترین مقام اجرایی این استان بخواهیم 
»مجاهدانه« و به ســبک و سیاق شــهدا عمل کند؛ 
مثل همان فرماندهانی که در برابر »فســاد«، »ظلم« 

و »ناجوانمردی« ذره ای تســاهل و تسامح نداشتند 
و نزدآن ها فرقی بین ســرباز و فرمانــده نبود. کفش 
سربازهای بسیجی خود را واکس می زدند، لباس های 
شان را شبانه می شستند و پتو روی شان می انداختند.  
به امام شهدا اقتدا کنید؛ به خمینی کبیر)ره( که بر سر 
مردم و حق مردم با هیچ کس معامله نکرد؛ به حضرت 

روح ا... که می گفت: »مردم ولی نعمت ما هستند.« 
مرحوم هاشمی رفسنجانی، جایی در خاطراتش درباره 
قاطعیت مثال زدنی امام)ره( می گویــد: »تا به حال 
ندیده ام در طول سی و پنج سالی که با امام از نزدیک 
آشنا هستم، حتی یک بار در مقابل حق و وظایف، تزلزل 
داشته باشند. این گفتنش آسان است. چون در زندگی 
رودربایستی ها، عاطفه ها، محبت ها، مالحظات سیاسی 
و اجتماعی و غیره برای آدم پیش می آید که انسان را 
وادار می کند، کمی از حق تنزل کند. اما من در ایشان 
ندیدم. امام)ره( در مقابل حق ُمصر و محکم بودند و به 
هیچ قیمتی حاضر نبودند تخفیف بدهند و از حق تنزل 
کنند.« ما این روزها که ایرانمان حال و روز خوبی ندارد 
و شرایط اقتصادی و هجمه های سیاسی، از همه سو 
فشار می آورد، چقدر به آدم هایی نیاز  داریم که »حق« 
را بر همه چیز ترجیح دهند. که نگران از دســت دادن 
میز و صندلی شان نباشند. که این قدر »م.خ« و »ب.ز« 
و»ح.ه« راه نیندازند و مثــل امیرمومنان)ع(، در کوتاه 
کردن دســت متخلف از بیت المال یا مدیر، مسئول و 
کارمند فاسد، لحظه ای درنگ به خودشان راه ندهند. 

جالب اســت، یکی از همکاران همان کارمند متخلف 
در همان شــرکت مذکور می گفت: چون این کارمند 
 کارهای بعضــی آقایان  را انجــام مــی داده و بعضا 
پشتوانه هایی اینجا دارد، نمی خواهند او را اخراج کنند! 
مگر اینجا مملکت اســالمی نیســت؟ مگر ما شیعه 
امیرالمومنین)ع( نیستیم؟ »علی« )ع( خاطره ای ندیده 
نیست در خاطر ما؛ »علی« )ع( چراغ هدایت است. در 
جای جای نهج البالغه، مبارزه حضرت )ع( با فســاد 
اقتصادی، رخ نمایانده اســت. این مبارزه، گاه با توبیخ 
کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته و گاه با 
توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوءاستفاده کرده 
و گاه با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر 
طلب کرده و گاه ... و گاه ... و گاه. کاش یادمان نرود که 
چشم شهدا به ما و عملکرد ما دوخته شده است. بیش 

از این شرمنده آنها نباشیم و نشویم... 

منتظر »میز خدمت واقعی« در استانداری هستیم
  وقتی در ادارات استان، تخلف کارمندان عادی می شود؛ 

یک کارشــناس طراحی شــهری گفــت: در 
ســاماندهی ورودی های شهر، بیشــتر از آنکه 
به زیباسازی توجه شــود، به مباحث ترافیکی 

پرداخته می شود؛ این در حالی است 
که بدترین حالت برای زیباســازی 
ورودی یک شــهر احداث زیرگذر و 

روگذر است.
»خشــایار عمــادی« اظهارکــرد: 
ازآنجاکه وضعیت آب بحرانی است، 
باید در زیباســازی شــهر به جای 
کاشت گل و گیاه، از المان ها و نمادها 

استفاده کنیم.
وی افزود: در اکثر کشورهای دنیا نیز زیباسازی 
به سمت پوشش هرچه کمتر گیاهان رفته و در 
شــهر اصفهان هم توجه به این رویکرد اهمیت 

دارد.
این کارشــناس طراحی شــهری به زیباسازی 
ورودی های شهر ادامه داد: ورودی  یک شهر باید 
متناســب با هویت تاریخی اصفهان زیباسازی 
شود، بنابراین الزم است طراحی ویژه ای برای 
ورودی های شهر از جمله ورودی فرودگاه انجام 
شــود؛ زیرا بسیاری از مســافران شهر از سمت 

فرودگاه وارد اصفهان می شوند.
عمادی خاطرنشــان کرد: متاســفانه در برخی 

ورودی های شهر، مســیر طویلی از کارگاه های 
صنعتی ایجاد شــده؛ این در حالی اســت که 
ورودی هــا باید نشــان دهنده هویــت و تاریخ 

نصف جهان باشد.
وی اضافه کرد: به نظر می رســد در ساماندهی 
ورودی های شهر، بیشــتر از آنکه به زیباسازی 
توجه شــود، به مباحث ترافیکــی آن پرداخته 
می شود این در حالی اســت که بدترین حالت 
برای زیباسازی ورودی یک شهر احداث زیرگذر 

و روگذر است.
این کارشــناس طراحی شــهری ادامه داد: در 
کشورهای پیشرفته برای زیباسازی ورودی های 
شهر بیشترین تمرکز بر روی هویت شهری است 
و پرداختن به مســائل ترافیکی در اولویت های 

بعدی قرار می گیرد.

یک کارشناس طراحی شهر: 

 احداث زیرگذر و روگذر 
بدترین ورودی برای شهر است

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: با شروع فصل گرما و 
قطعی مکرر برق در نقاط مختلف شهر اصفهان، 

آمار حوادث محبوس شــدن شــهروندان در 
آسانســور ســاختمان های اداری و مسکونی 

افزایش یافته است.
»محمد شــریعتی« اظهارکرد: متوقف شــدن 
آسانسور بر اثر قطعی برق نمی تواند عامل ایجاد 
خطر باشد؛ این در حالی است که برخی افراد بر 
این بارو هستند که با حبس شدن در آسانسور 
دچار کمبود اکسیژن می شوند یا احتمال سقوط 
کابین وجود دارد؛ اما در واقع این موارد به ندرت 

اتفاق می افتد.
وی با بیــان اینکه احتمال ســقوط کابین تنها 
در صورتی که آسانسور غیر اســتاندارد باشد، 

وجود خواهد داشــت، تاکید کــرد: چنان چه 
آسانسور هنگام قطعی برق، بین طبقات متوقف 
شــد، توصیه می شــود فرد محبوس با شماره 
۱2۵ آتش نشــانی تماس گرفته و 
 نشــانی کامل محل حادثه را اعالم

 کند.
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده 
خانواده ها به هیچ عنوان نباید اجازه 
دهند فرزندان به تنهایی از آسانسور 
اســتفاده کنند؛ چراکه در صورت 
بروز حادثه، فرد باید توانایــی تماس با ۱2۵ و 

آدرس دهی را داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جدول زمان قطعی 
برق در مناطق مختلف شــهر اصفهان از طریق 
شبکه های مختلف مجازی اطالع رسانی شده، 
شهروندان باید به این جدول توجه داشته باشند.

شــریعتی از ســاکنان مجتمع های مسکونی 
درخواســت کرد که نکات ایمنی را در استفاده 
از آسانسور را رعایت کرده و به حداکثر ظرفیت 
آسانســورها توجــه داشــته باشــند، مالکان 
ســاختمان ها نیز باید بر وضعیت فنی آسانسور 

نظارت کنند.

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  می گوید به علت گرمای هوا
 و قطعی برق، آمار ماندن شهروندان در آسانسورها باال رفته است؛

محبوس شدگان! 

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:
مشکالت آبیاری فضای سبز شمال اصفهان رفع می شود

مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان گفت: با احداث دو پروژه سیستم تصفیه تکمیلی پساب شاهین شهر 
و طرح انتقال پساب از شاهین شهر به اصفهان، مشــکل آبیاری فضاهای سبز مناطق شمالی شهر رفع 
می شــود.»علی باقری اظهار کرد: فاز نخست پروژه انتقال پســاب تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر به 

اصفهان به طول ۱8۵۰ متر با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان در دست اجراست.
وی افزود: پروژه سیستم تصفیه تکمیلی پساب فاضالب شاهین شهر نیز با متراژ 36۱۰ متر مربع و با اعتبار 

دو میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان در دست اجراست و تاکنون 8۵ درصد پیشرفت داشته است.
مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان ادامه داد: با تکمیل این دو پروژه و انتقال پساب به شمال شهر اصفهان، 

مشکل آبیاری فضای سبز حل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان :
4 ماه حقوق سال ۹۷ کارگران عمران پرداخت شده است

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه تمام تالش خود را برای پرداخت نسبت متناسب 
حقوق کارگران انجام داده ایم، اظهار کرد: امســال چهار نوبت به کارکنان سازمان عمران، پرداختی صورت 
گرفته است.»سعید کورنگ بهشتی« افزود: عالوه بر این پرداخت ها با تصویب هیئت مدیره قرار شد دو آیتم 

دیگر شامل پاداش غیرمتغیر و بن کاالی غیرنقدی نیز برای این افراد در نظر گرفته شود.
کورنگ بهشتی، با بیان اینکه در سال های ۹4 و ۹۵ حدود 2۱8 نفر بدون ضابطه به این سازمان اضافه شده اند، 
ادامه داد: همین عامل سبب شده تجمع نیرو در سازمان زیاد باشد؛ این افراد حدود چهار ماه حقوق معوق دارند 
که مربوط به پایان سال ۹۵ و اوایل سال ۹6 است. همچنین حدود پنج روز پیش معادل یک حقوق را دریافت 

کرده اند، اما اعتراض آن ها مربوط به چهار ماه حقوق عقب افتاده سال های پیش است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

 تصویری
 از جشن سنتی 
»ایوان کوپاال«

عکس روز

دوخط کتاب

کند کــه رویا، به دســت آمدنی 
است؛ یا دست کم تا حدی قابل 
وصول، او انســانی است خالق، 
شــاعر، سیاســی و سرشــار از 
مهربانی و ایمان. او، شناور در 
زیبایی هاست و مسافر باغ های 
گل محمدی. او پرنده ای ســت 
که بلند پریدن را تجربه می کند. 
شادی حق اوســت حتی اگر، به 

جبر، تهی دستش کنند.

 ابوالمشاغل / نادر ابراهیمی

از هیــچ ســفری نباید 
دست خالی بازگشت

کســی که بــه رویا مــی رود و 
تهی دســت بازمی گردد، بدون 
نیــروی تــازه و اراده صیقــل 
یافتــه، یــک بیمــار روانــی  و 
خطرنــاک اســت بــرای آینــده 
انســان ها. کســی هــم کــه 
می رود تــا برانگیخته شــود، و 
طراحی کند تا راه های مختلف 
را به طورذهنی بپیماید، تا باور 

خانه های مختلفی در جهان وجود دارد که هر کدام از آنها برای ساخت از 
مصالح خاصی استفاده کرده است. مانند خانه ای در »سانفرانسیسکو« که 

از زباله بازیافت شده ساخته شده است.
این خانه به صورت یک خانه ســیار طراحی شده که تمام امکانات الزم در 
یک خانه را دارد. این خانه سیار که در سال ۲۰۰۶ برای یک فستیوال آماده 
شد، از آن سال به بعد برای گشتن در شهر های مختلف آمریکا مورد استفاده 
قرار می گیرد. ۷۵ درصد این خانه از زباله های بازیافت شده ساخته شده و 

برای آن دوازده نفر وقت گذاشته اند.

ساخت خانه سیار با زباله بازیافت شده!

وزارت آموزش و پرورش عربستان در بخشنامه ای اعالم کرد: طرح »آگاهی فکری؛ 
مصونیت و بینش اســالمی« که در قالب »بینش اسالمی« در مدارس تدریس 
می شد، لغو شده است و به دنبال آن، همه کمیته های مربوط به آن منحل می شود.

وزارت آموزش و پرورش سعودی در پی لغو این برنامه های اسالمی قرار است همه 
فعالیت ها را در قالب برنامه ای به نام »آگاهی فکری« به اجرا درآورد و این برنامه را 
اخیرا آغاز کرده است. برنامه های دینی »بینش اسالمی« از سال 19۶9 میالدی 
در مدارس این کشور اجرایی شد و طی سال های گذشته بر طرح های اسالمی و 

مراکز برگزاری دروس دینی در دوره های تابستانی نظارت داشت.

لغو  دروس اسالمی در مدارس دولتی عربستان!

دولت انگلیس قصد دارد در یک منطقه دورافتاده در اسکاتلند، بندر فضایی 
بسازد تا از این طریق زمینه برای پرتاب ماهواره های کوچک این کشور به فضا 
فراهم شود. بندر فضایی یادشده در شبه جزیره A'Mhoine واقع در منطقه 
»سوترلند« اسکاتلند تاسیس خواهد شد. این نخستین بار است که انگلیس 
به طورمستقل و گسترده دست به چنین اقدامی می زند.انگلیس اوایل سال 
جاری میالدی، قانونی موســوم به صنعت فضایی را به تصویب رساند که به 

موجب آن، فعالیت های فضایی این کشور گسترش می یابد.

ساخت یک بندر فضایی در اسکاتلند به دست انگلیسی ها

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 139۷/4/۲۷ می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 139۷/۰۵/۰3 
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/3۰ روز یکشنبه تاریخ 139۷/۰۵/14 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۷/3۰ صبح روز دوشنبه تاریخ 139۷/۰۵/1۵ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان ۲۲ بهمن، 

مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن ۰311۵۷۰ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ۰۲1-41934 

دفتر ثبت نام در تهران: 889۶9۷3۷ و 8۵193۷۶8-۰۲1 و دفتر ثبت نام در اصفهان ۵ - ۰313۲۶4۵8۷۰ )داخلی 3۲99(
 هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرک صنعتی مبارکه )شماره ۲۰۰9۷1۲81۰۰۰۰3۵ در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 9/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بر اساس قیمت روز )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 49۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه ۵ یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا: ۵ ماه
موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرک صنعتی اشترجان ) شماره ۲۰۰9۷1۲81۰۰۰۰3۶ در سامانه ستاد()تجدید(

مبلغ برآورد اولیه: 4/18۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بر اساس قیمت روز)اعتبار طرح جاری(
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۲۰9/۰۰۰/۰۰۰ ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته راه و ترابری
مدت اجرا: ۵ ماه

موضوع مناقصه: حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان )شماره ۲۰۰9۷1۲81۰۰۰۰3۷ در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 4/۰84/۲۶۲/88۵ ریال و بر اساس فهارس بهای سال 139۷ سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:۲۰4/۲۲۰/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته ارتباطات

مدت اجرا: 8 ماه
موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها  و نواحی صنعتی تودشک، سید دشت، رامشه، چادگان، دهاقان، خمینی شهر، اسفرجان، 

هسنیچه، مهاباد، محمدآباد جرقویه و فناوری )شماره ۲۰۰9۷1۲81۰۰۰۰38 در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 4/18۶/8۰۰/۰۰۰ ریال و بر اساس قیمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۲۰9/34۰/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهی صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدت اجرا: 1۲ ماه
موضوع مناقصــه: خرید مصالــح و تکمیل شــبکه آب شــهرکهای صنعتی علویجــه، تودشــک مورچه خورت، ســگزی و چادگان) شــماره 

۲۰۰9۷1۲81۰۰۰۰39 در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: ۲/99۷/۷19/8۵4 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 139۷ سازمان برنامه و بودجه کشور ) اعتبار طرح جاری( 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 149/9۰۰/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته آب

مدت اجرا: ۶ ماه

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای« نوبت دوم

 فرار متهم ردیف اول پرونده 
موسسه ثامن الحجج)ع( صحت دارد؟

چند روزی است که برخی از کاربران شــبکه های اجتماعی و رسانه های 
خبری با انتشار تصویری از مدیرعامل موسسه مالی ثامن الحجج )ع(، شایعه 
فرار وی از ایران را منتشر می کنند.  این شایعه درحالی است که روز یکشنبه 
۲4تیرماه، حجت االسالم »غالمحسین محســنی اژه ای« سخنگوی قوه 
قضائیه در  صدوبیست وهشتمین نشست خبری خود، شایعه فرار این متهم 

که با قید وثیقه آزاد بوده را تکذیب کرد.
 بررســی ها نشــان می دهد )ا.م(، متهم ردیف اول این پرونــده، از تاریخ 
139۵/3/۲۲ بازداشــت بوده و پس از آن با قرار وثیقه  آزاد شده است.  اما 
روز دوشنبه ۲۵تیر9۷ با توجه به تشدید قرار تامین کیفری وثیقه به میزان 
چهارهزار میلیارد تومان و ناتوانی متهم ردیف اول در تامین این وثیقه، وی 
بازداشت و راهی زندان شده است.  اما نقطه جنجالی پرونده موسسه مالی 
ثامن الحجج)ع( که منشا بسیاری از شایعات شده، مربوط به  )م- ر( متهم 
ردیف سوم است که پیش از تشکیل پرونده فرار کرده. به عبارت دیگر وی 
هرگز دستگیر نشــده بوده که بخواهد فرار کند. آنگونه که سخنگوی قوه 
قضائیه هم اعالم کرده، کیفرخواست متهم ســوم این پرونده به دلیل در 

دسترس نبودن غیابی صادر شده است.

از شایعه تا واقعیت

 جواب »پرویز پرستویی«
 به حمله تند ۲۰:۳۰

 پرویز پرستویی، بازیگر محبوب و باتجربه ســینمای ایران که همیشه 
در مسائل و مشــکالتی که در کشــور به وجود آمده، پیشقدم و صدای 
مردم بوده است، در واکنش به گزارش ۲۰:3۰ و حمله به وی، در صفحه 

اینستاگرام خود نوشت:
»سالم بر شما هم وطنان عزیزم

مدت هاست که برای ماندن در فضای مجازی یک دلیل بیشتر نداشته ام. 
از همان روز اول تنها دلیــل حضورم آن بود که در این روزگاِر ســخت 
اقتصادی بتوانم اندازه توانم، دغدغه ها و گرفتاری های مردم کشــورم 
را در این صفحــه بازتاب بدهم؛ بلکه توانســتم صدایشــان را به گوش 
شنوایی برسانم. پر واضح است که در این مسیر گاهی هم دچار اشکاالت 
ناخواسته ای شده باشم اما هیچ وقت و در هیچ حال هدفی جز نشان دادن 
درد و رنج هم میهنانم نداشته ام. در تمام این مدت بارها برای گذاشتن 
پســت های تبلیغاتی از جانب بِرندهای معتبر پیشنهادهای آن چنانی 
داشتم اما هیچ وقت بازگوکردن درِد دردمندان کشورم را با مال اندوزی و 
کسب درآمد در فضای مجازی عوض نکرده و نخواهم کرد. در آخر عرض 
کنم تا روزی که در این صفحه کنار شما باشم به جز انعکاس صدای شما، 

هدف دیگری نخواهم داشت.«

 کتاب »سبک زندگی به روایت انقالب«
 به چاپ ششم رسید

کتاب »ســبک زندگــی به روایــت انقالب اســالمی« نوشــته دکتر 
»محمدصادق کوشکی« عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از سوی دفتر 

نشر معارف به چاپ ششم رسید.
کتاب »ســبک زندگی به روایت انقالب اســالمی« می  کوشد الگویی 
 برای زندگی فردی و اجتماعی از آموزه  های انقالب اســالمی استخراج 

کند.
 در این کتاب به این پرسش که »آیا انقالب اسالمی به عنوان یک تفکر 
جامع درباره شیوه و سبک زندگی دیدگاه خاصی دارد«، پاسخ داده و با 
بررسی ضرورت این دیدگاه، مصادیق کاربردی آن نیز تبیین شده است.

این کتاب به دلیل آنکه درباره ســبک زندگی ســخن می  گوید، اثری 
اجتماعی و به لحاظ تبیین دیدگاه سیاسی انقالب اسالمی درباره شیوه 
زندگی، اثری سیاسی اســت و اغلب مخاطبان آن را طیف دانشگاهی، 
حوزویان و محققانی تشکیل می  دهند که دغدغه خاصی درباره سبک 

زندگی مکتب انقالب اسالمی دارند.
در این اثر تالش شــده ضرورت ارائه سبک زندگی از جانب تفکر انقالب 
اسالمی، اثبات شــده و »ســبک زندگی جهادی« به عنوان مصداق آن 

معرفی شود.

کتابفضای مجازی

از  بخش هایــی  در 
اوکرایــن، بــاروس، 
لهســتان و روســیه 
یک مراســم تابستانی 
باستانی به نام »کوپاال« 
برگزار می شود که  در 
آن،  انقاب تابستانی را 

جشن می گیرند.

یادداشت

پدر و مادرها، تمام عالیق   و حسرت های به دل مانده 
خود را در کودکانشان دنبال می کنند؛ اما در مورد من 
قضیه به خاله و دایی تغییر ماهیت داده بود! ســن کِم 
مادرم در زمان  رفتن به خانه بخت، موجب شده بود تا 
تفاوت سنی زیادی با خواهر و برادرهای مادرم نداشته 
باشم و استعداد خوب من برای یادگیری که البته هرچه 
بزرگ تر شدم، به تحلیل رفت، دایی و خاله های را بر آن 
داشته باشد تا هر کدام تالش کنند عالیق نهفته شان 
را در من زنــده کنند. البته در مــورد خاله بزرگ ترم 
الزم نبود کاری انجام بدهم؛ ســن کم و جثه کوچکم 
کافی بود تا به مدل لباس های کودکانه تبدیل شــوم. 
زمان هایی که خاله بزرگ تر، لباس هایی با مدل های 
پیچیده تری  می دوخت و بــه خیال خودش از عهده 
مدل پیشنهادی برآمده بود، برای نمایش بهتر دسترنج 
خود، به کالس خیاطی می رفتم که هنوز تصویر مات 
آن اتاق باالخانه و ایستادنم روی نیمکت وسط کالس 
برای بهتر دیده شدِن تالش خاله جان، در ذهنم باقی 

مانده است.
دایی بزرگ تر هم اهل شــعر و ادب بــود و عالقه مند 
ســینه چاِک مجله »گل آقا«. بر اســاس روایت های 
پراکنده خانوادگی، اســتعداد شاعری از اجدادمان به 
ما ارث رسیده؛ اما تشویق های دایی بزرگ هم کارساز 
بود و نخستین قصه ها و شــعرها را دوره قبل از رفتن 
به مدرسه گفتم و دایی که بیش از یک دهه، مشترک 
»مجله کیهان بچه ها« بود، نمونــه آثارم را برای این 
مجله فرستاد و البد مســئول مربوطه هم به حساب 
سن کم نویسنده، چند خطی از یک اثر مرا چاپ کرد تا 
هم اسباب دلخوشی دایی جان فراهم شود و هم برای 

تشویق، من دلگرم تر شوم.
 بعدها که بزرگ تر شدم و مدرســه می رفتم، همین 
دایی که ذکرخیرش شــد، از من می خواست از روی 
کاریکاتورهای مجله گل آقا در دفترم نقاشــی بکشم؛  
من که نه حسن حبیبی همیشه حاضر روی جلد گل 
آقا را می شــناختم و نه غضنفر عوام سینی چایی به 
دســت را، به خیال خودم تالش می کردم که نقاشی 
من شبیه هنر دســت »احمد عربانی« باشد! اما زبان 
انگلیسی عالقه مندی خاص خاله وسطی بود که تازه 
به مدرسه راهنمایی رفته بود و ذوق داشت خواهر زاده 
پنج، شش ساله اش را هم در نخستین یادگیری های 
زبان خارجه اش شریک کند. این گونه بود که قبل از 
یاد گرفتن زبان فارســی یاد گرفتم اسم چند نفری از 
 اطرافیان را با حروف انگلیسی بنویسم، آن هم با حروف

 بزرگ.
 نقاشــی، آن هم منظره های طبیعت،  عالقه مندی 
 خاله کوچک تر بــود و وقتی از عالقــه مندی دایی و

خاله های دیگر فارغ می شدم، نوبت این خاله بود که 
از من بخواهد منظره هایی از طبیعت بکشم که شبیه 
واقعیت باشد؛ اما نه من  نقاشی یاد گرفتم و نه عمر این 

خاله کفاف داد که  ببیند استعدادی در نقاشی ندارم.
 هرچه بود و هر چه شد، امروز نه دیگر از عالقه مندی 
دایی و خاله ها خبری هست و من، نه کاریکاتوریست 
شــدم، نه شــاعر، نه قصه گو و نه نقاش، بــه همراه 

بی استعدادی ویژه در یادگیری زبان های خارجی.

روایتی از عالقه مندی های خانوادگی ما

 مهری مصور
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