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گزارش ها از رتبه آخر اصفهان در حوزه سرمایه اجتماعی حکایت دارد؛

 
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان:

صفحه3
اقتصاددانان در تصمیمات بزرگ اصفهان نقشی ندارند
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 بهره برداری از 68 طرح تعاونی 
در استان اصفهان 3
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 تاثیر اجتماعی چشمگیر
 شهادت محسن حججی

نرخ بیکاری در استان اصفهان 
14/4درصد است
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کاهش 80درصدی تخلفات 
ترافیکی درخیابان صغیر
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان خبر داد:

  اصفهان 
آماده استقبال از »قهرمان«

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، در مورد 
تصمیم گیری استان برای تشییع احتمالی شهید حججی در 
اصفهان، گفت: با بازگشت پیکر شهید به کشور، تصمیم در این 

رابطه نیز اتخاذ خواهد شد.
داریوش وکیلی در گفت وگو با صاحب نیوز، درخصوص آخرین 
اخبار در مورد احتمال بازگشت پیکر شهید مدافع حرم، محسن 
حججی به وطن، اظهار کرد: هنوز اخبار موثقی در این زمینه 

به ما نرسیده است.
وی با اظهار اینکه هویت شهید حججی بر اساس دی ان ای تایید 
شده است، اظهار کرد: ما نیز منتظر صدور اطالعیه ای از سوی 
نیروی زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی پیرامون زمان 

بازگشت پیکر مطهر و منور شهید حججی هستیم.
وکیلی در مورد تصمیم گیری اســتان برای تشییع احتمالی 
این شهید بزرگوار در اصفهان، گفت: با بازگشت پیکر شهید 
محســن حججی به کشــور، تصمیم در این رابطه نیز اتخاذ 
خواهد شــد. در همین زمینه، عنایت ســاالری، مدیر روابط 
عمومی لشکر زرهی هشت نجف اشرف سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، درخصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره 
بازگشت پیکر شهید مدافع حرم محسن حججی به کشور اظهار 
کرد: تطبیق دی ان ای شهید با خانواده را تایید می کنیم ولی 
بازگشت پیکر مطهر به کشــور 100درصد تایید نشده است. 
ساالری در مورد آخرین هماهنگی ها و اقدام های انجام شده 
در سطح استان اصفهان برای استقبال باشکوه از پیکر شهید 
مدافع حرم محســن حججی ، گفت: جلسه های متعددی در 
حال برگزاری اســت که هماهنگی های الزم را بین ستادها و 
کمیته های مختلف مرتبط با گرامیداشت شهدای مدافع حرم 
به ویژه این شهید گرانقدر انجام می دهند. وی تاکید کرد: به 
محض تایید خبر بازگشت پیکر مطهر شهید حججی به تهران، 
اطالع رسانی کامل درخصوص برنامه ها و تشییع پیکر شهید 
حججی، از طریق رسانه های عمومی به مردم انجام می گیرد.

وضعیت اصفهان  
اسـفـناک است

8

خبر آخر

توجه به پیام غدیر یعنی اینکه همین امروز هم باید زندگی مان را بر اساس 
فکر و اندیشه جانشــینان حقیقی پیامبر)ص( سامان دهیم و اسالم اهل 
بیت)ع( را به عنوان اسالم واقعی بپذیریم. نیاز ما به پیام غدیر،پایانی نخواهد 
داشت؛زیرا نیاز ما به سعادت،همیشــگی و بی پایان است.ببینید همین 
جریان وهابیت که بقیه مسلمانان را کافر خوانده و آنان را به خاک و خون می 
کشد، بر اساس یک تفسیر غلط از اسالم این کارها را می کند.اگر مسلمانان 
پیام غدیر را بپذیرند،دیگر شاهد تولد فرقه هایی مثل وهابیت نخواهیم بود. 
وهابیت می آید و به عنوان مبارزه با شرک،آثار اسالمی را ویران می کند و 
به تخریب خانه خدیجه و زادگاه پیامبر)ص( و قبه زمزم و دیگر نشانه های 
تاریخ اسالم می پردازد و امت اسالمی را از ده ها نماد روح بخش و خاطره 
انگیز محروم می سازد.اگر جامعه اسالمی به پیام غدیر توجه کند، اسیر این 

آسیب ها نمی شود.
عالمه امینی

غدیر 4 تا روز

به بهانه توقف تولید پراید 111؛

جاده ها  امـن می شوند!

ایران به دنبال حفظ
 رکوردهای گل نخوردن و شکست ناپذیری؛

 صعود به روسیه
 با دو خط تیره
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دیدار فرمانده کل سپاه و وزیر دفاع
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، در پی انتصاب سرتیپ امیر حاتمی به عنوان وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی با حضور در وزارت دفاع، با وی دیدار و گفت وگو کرد.

بین الملل

اقلیم کردستان عراق، موعد 
تبلیغات همه پرسی را اعالم کرد

به گزارش سومریه نیوز، کمیته عالی انتخابات کردستان 
عراق در بیانیه ای، موعد آغاز تبلیغات برای همه پرسی را 
روز سه شنبه  14 شهریور مصادف با پنجم سپتامبر)امروز( 
اعالم کرده که تا 22 سپتامبر به مدت 18 روز ادامه خواهد 
داشت. در این بیانیه آمده است: کسانی که تبلیغات را قبل 
از موعد مشخص شده آغاز کنند مورد پیگرد قضائی قرار 
خواهند گرفت. قرار است همه پرسی اقلیم کردستان عراق 
25 سپتامبر برگزار شود. همسایگان عراق و نیز آمریکا و 

اروپا با برگزاری این همه پرسی مخالفت کرده اند.

»گوترش« با رهبر کره شمالی 
تلفنی گفت وگو کرد

دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با »کیم جونگ اون« 
توقف آزمایش های موشکی پیونگ یانگ را خواستار شد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش، دبیر کل 
سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با رهبر کره شمالی 
از وی خواست آزمایش هســته ای را متوقف کند. صبح 
یکشنبه کره شمالی از جدیدترین بمب هیدروژنی خود 
رونمایی کرد، آزمایشی که انفجار آن در قعر زمین موجب 

یک زمین لرزه مصنوعی شد.
در پی این اقدام »اســتیون منوچین« وزیر خزانه داری 
آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز اعالم کرد که تحریم های 
جدید علیه پیونگ یانگ همه راه های تجاری با کره شمالی 
را قطع می کند. وی همچنین افزود: اگر کشوری می خواهد 
با آمریکا رابطه تجاری داشــته باشــد باید با واشنگتن و 

متحدان این کشور در تحریم کره شمالی مشارکت کند.

شکسته شدن محاصره ۳ساله 
دیرالزور

ارتش ســوریه و نیروهای هم پیمان آن در مســیر شهر 
دیرالزور در شرق که تحت کنترل داعش است، پیشروی 
مهمی را از ســمت شــمال رقم زدند و به محل استقرار 
نیروهای سوری تیپ 1۳۷ رسیدند. این نیروها در حال 
پیشروی به سمت فرودگاه دیر الزور هستند. به گزارش 
سانا؛ ارتش سوریه با پشــتیبانی ارتش روسیه از چندین 
هفته پیش پیشــروی به ســمت اســتان دیر الزور را از 
چند جبهه آغاز کرده اســت.یک فرمانده میدانی ارتش 
 سوریه نیز به اســپوتنیک گفت: طی یکی دو روز آینده

 ارتش سوریه امن و خالی از تروریست ها می شود.

بر کسی پوشیده نیست که محور تمام سیاست های ایاالت 
متحده در منطقه خاورمیانه مبنی بر حمایت از دولت یهودی 
است، دولتی که با سلب سرزمین ملت دیگری به وجود آمده 

است.
بنده اینجا تصمیم ندارم وارد بحث حقانیت تاریخی ملت ها 
شــوم چون بحثی طوالنی اســت، اما بحثی که مطرح است 
بی ارزش شدن خون مســلمانان برای حق دادن به آمریکا 
واسراییل و یهودیان جهت کشتار آنان است، امری که منجر 
به واکنش بسیاری از آنها شده و امروزه شاهد آن هستیم که 
مسلمانان در سرتاســر جهان در مقابل این نا حقی واکنش 

نشان می دهند.
کار به جایی رسیده که محافل بین المللی در قبال قتل عام 
مسلمانان میانمار هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند در 
حالی که اگر همین اتفاق برای تعدادی سگ و گربه در جایی 
از جهان پیش آمده بود مجامع بین المللی شورای امنیت را 
به کار می گرفتند تا کشــوری که چنین کاری را انجام داده 

تحریم و تنبیه کنند.
توجه داشته باشید اینها نه شیعه هستند و نه وابسته به ایران 

که تصور شود ما ایرانی ها از آنها دفاع می کنیم.
اصال حتی فراموش کنید که آنها مسلمان هستند.

اما آیا انســان نیســتند تا مجامع بین المللی تحت ســلطه 
البی های ایاالت متحده و اسراییل و اموال عربستان سعودی 

از خود واکنش نشان دهند؟

ماجرای سازمان ملل و مجامع بین المللی وابسته به آن شبیه 
عکس سه میمون معروف شده که یکی گوش هایش و دیگری 
چشم هایش و سومی دهانش را بسته که انگار نه انگار اتفاقی 

در جهان پیش آمده است.
آیا دبیر کل محترم سازمان ملل عکس دختر بچه یمنی را که 
کل خانواده اش را از دست داده و با چشم های کبود از بمباران 

خانه های غیر نظامیان نجات پیدا کرده را ندیده؟
آیا نماینده های سیاسی وی به او اطالع نداده اند در بحرین 
مردم فقط خواهان آن هستند که از حد اقل حقوق شهروندی 

خود برخوردار باشند؟
آیا نماینده اش در سوریه به او نگفته که در سوریه و عراق اگر 
گروه های تروریستی وابسته به اســراییل و ایاالت متحده و 
عربستان سعودی مسلط بر امور می شدند اوضاع مردم بدتر از 

مسلمانان میانمار می شد؟
آیا نماینده وی در مورد محاصره غزه به او اطالع نداده؟

قطعا هم نمایندگانش به او اطالع داده اند و هم خود به خوبی 
از این ماجراها خبــر دارد چون آقای گوتــرش قبال رییس 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بوده و بهتر از همه 

در جریان این ماجراهاست.
اما چرا هنوز سازمان ملل هیچ واکنشی نسبت به نسل کشی 

مسلمانان در میانمار نشان نمی دهد؟
چون خون بعضی ها رنگین تر از خون دیگران است.

اگر یک مسلمان در اروپا پوست موزی را زمین انداخته بود و 

یک اسراییلی از آنجا رد می شد وروی پوست موز لیز می خورد 
و انگشتش زخم می شد قطعا از دبیر کل سازمان ملل گرفته 
تا رؤسای جمهوری بسیاری از کشورهای جهان آن مسلمان 
 را تروریســت می دانستند و تقاضای اشــد مجازات برای او 

داشتند و ماجرا را به شدت محکوم می کردند.
اما بر اساس معیارهای سیاسی مجامع بین المللی، خون مردم 
بی گناه میانمار ارزش آن را ندارد که واکنش نشــان دهند 

وحتی به آن توجه کنند.
حاال چند هزار مسلمان هم کشته شود، مگر چه می شود؟

همین رفتار اســت که امروزه منجر به آن شده که بسیاری 
از مسلمانان واکنش منفی نشــان دهند و به سمت و سوی 
تندروی پیش بروند چون به مجامع بیــن المللی اعتقادی 
ندارند و باور دارند مجبور هستند حقشان  را خودشان بگیرند.

همین ماجرا باعث شده دیگر مسلمانان در کشورهای مختلف 
به پا خیزند تا انتقام خون هم دینان خود را بگیرند.

وقتی ســازمان ملل و مجامع بین المللی بــه جای اینکه به 
وظایف خود عمل کنند به دنبال خون سیاســی هســتند 
قطعا هیچ وقت نمی شــود تندروی و تروریسم را در جهان 

ریشه کن کرد.
از کشتار مسلمانان توســط بودایی های میانمار 

حمایت شد
در کشوری که رهبر آن برنده جایزه »نوبل« است، از کشتار 

مسلمانان روهینگیایی توسط بوداییان میانمار حمایت شد.
فرمانده نظامیــان میانمار از قتل عام مســلمانان در والیت 
»راخین« این کشور توسط بوداییان حمایت کرده و آن را »کار 
ناتمام« و وظیفه بازمانــده از زمان جنگ جهانی دوم، عنوان 
داشــت.این اظهارات در حالی صورت می گیرد که کشتار و 
قتل عام مسلمانان روهینگیایی توســط نظامیان میانمار از 
دو هفته پیش شــدت گرفته و به همین دلیل، ده ها هزار از 

مسلمانان به مرز بنگله دیش پناه برده اند.
اما حاال جنرال »مین آئونگ هالینــگ« فرمانده کل ارتش 
میانمار ضمن دفاع از کشــتار مســلمانان روهینگیا؛ گفته 
است که ارتش در حال انجام وظیفه میهن پرستانه اش برای 
حفظ مرزها و جلوگیری از اقدام »شورشــی های روهینگیا« 
 برای ایجاد یک سرزمین مســتقل در ایالت شمالی راخین 

است.
نیروهای مســلح میانمار از حدود دو هفته پیش، در اقدامی 
که با محکومیت های گسترده بین المللی مواجه شده، در یک 
خشونت بی ســابقه صدها نفر از اقلیت مسلمان این کشور را 
کشته   اند.این در حالی است که رهبر این کشور )آنگ سان سو 
چی( برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 است، اما اقدامات 
اخیر در این کشــور با واکنش جدی نسبت به این جایزه نیز 

روبه رو شده است.
شــمار زیــادی از کاربران صفحــات مجازی بــا راه اندازی 
هشتگ )جایزه صلح نوبل را پس بگیرید( نسبت به اقدامات 
 اخیر نظامیــان بودایی علیه مســلمانان میانمــار واکنش

 نشان داده اند.

یادداشت

دیدگاهارتش

فرمانده ارتش با بیان اینکه برخی هنوز امنیت آفرینی برای 
کشــور را کار نمی دانند، افزود: تقویت فرهنگ ارزشمند 
بودن خدمت سربازی موضوع مهمی است که رسانه ها و 

افراد دارای تریبون باید این کار را انجام دهند.
امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی، فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران طی سخنانی در همایش 
مهارت آموزی ســربازان، با بیان اینکه باید زمینه  را برای 
مهارت آموزی در نیروهای مسلح فراهم کرد، اظهار داشت: 
چند سالی است ما در ارتش انتظارتمان را از یک سرباز، کف 
انتظارات قرار دادیم اما برای خدمات به او سقف توان را در 

نظر گرفتیم.
موســوی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما این اســت که از 
ســربازان جوان، مرد خوبی برای آینده جامعه و خانواده 
تربیت کنیم. وی گفت: همه باید دست به دست هم دهیم 
تا چهره سربازی در کشــور مجددا ترسیم شده و تقدس 
به آن برگردد. فرمانده ارتش با بیــان اینکه برخی هنوز 
امنیت آفرینی برای کشور را کار نمی دانند، افزود: تقویت 
فرهنگ ارزشــمند بودن خدمت سربازی موضوع مهمی 
اســت که رســانه ها و افراد دارای تریبون باید این کار را 

انجام دهند.

سید حســین نقوی حسینی، ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس ، با اشاره به حضور کمرنگ جوانان 
در بدنه جریــان اصولگرایی، گفت:  باید بــه جوانان و 
حضور آنان به عرصه های سیاســی- اجرایی کشــور 
 اعتماد کرده و حتی مکانیسمی برای تربیت آنان ایجاد 

کرد.
نقوی حسینی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقالب، شاهد 
حضور وزرای بیست و چند ســاله بودیم که حتی یک 
روزهم تجربه مدیریتی نداشته و مستقیما به عنوان وزیر 
منصوب شــدند، توضیح داد: فرماندهان دفاع مقدس 
همچون حسن باقری و همت، جوانان 20 یا 21 ساله ای 

بوده و از خود خالقیت نشان دادند.
 محمد باقر قالیباف با 22 سال سن فرمانده لشکر بود، 
در حالی که هم اکنون ما به جوانانی با این سن اعتماد 

نمی کنیم.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مدیران نباید جوانان را با خود، بلکه با خود جوان، 
دانش و توانمندی اش مقایسه کنند، افزود: در صورت 
ادامه این نگرش و فرصت ندادن بــه جوانان، در آینده 

دچار مشکل می شویم.

فرمانده ارتش: 

برخی امنیت  آفرینی برای کشور 
را کار نمی دانند

نقوی حسینی:

حضور جوانان در جریان 
اصولگرایی کمرنگ است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد:

 احتمال انتقال ساختمان مجمع
 به مجلس قدیم

حاجی دلیگانی مطرح کرد:

تالش اصالح طلبان برای حضور 
مستقل در انتخابات 1400

آیت ا... محسن مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به لزوم پرداختن به فعالیت های اقتصادی 
اشتغال را از معضالت اساسی کشــور برشمرد و گفت: 
اکثر مراجعه کنندگان بحثشان اشتغال است و بیکاری 
 حتی در بیــن تحصیلکــردگان نیز وضعیــت حادی

 دارد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکیــد کرد: ما 
منتظریم که دولت و کابینه جدید با جدیت بیشــتری 
کار خود را آغاز کند و به تاکیــدات رهبر معظم انقالب 
و نیازهای مردم توجه داشته باشد که در مقام عمل این 

وعده ها را محقق کند.
وی از آغاز جلسات رسمی مجمع از اوایل مهرماه خبر داد 
و گفت: رهبر انقالب 5 دستور در حکم خود برای مجمع 
دادند که یکی از آنها چابک سازی و حذف تشریفات بود؛ 
قرار است بخش  های مختلف مجمع ازجمله دبیرخانه و 

مرکز تحقیقات تغییراتی داشته باشد.
آیت ا... مجتهد شبستری همچنین درباره احتمال جابه 
جایی مکان مجمع گفت: این احتمــال وجود دارد که 
مجلس شورای اســالمی قدیم که جلسات خبرگان نیز 

در آن برگزار می شود محل جدید جلسات مجمع باشد.

آنا : عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
تحلیل هایی درباره فاصلــه گرفتن معنادار اصالح طلبان 
از دولت گفت: این موضــوع حاصل  توافق ســعدآباد و 
 دیدار یک مقام عالی رتبه اجرایی با رییس جمهور اسبق

 است.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه در معامله بین یک 
مقام عالی رتبه اجرایی با رییــس  دولت اصالحات قرار بر 
این شده که نتیجه معرفی کابینه دوازدهم به صورت برد 
برد باشد، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شده که در ازای 
حمایت اصالح طلبان از کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم، 
جریان اعتدال در سال 1400 از کاندیدای مورد حمایت 

اصالح طلبان پشتیبانی کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در این جلسه درباره کالنشهرها، شهرداری ها 
و شوراها نیز تصمیم گیری شده، افزود: یکی از برنامه های 
اصالح طلبان این است که با برعهده گرفتن مدیریت کالن 
شهرها و شهرداری ها و شــوراها، مدیرانی را تربیت کنند 
که برای ســال 1400 از صفر تا صد مســئوالن کشوری 
از رییس جمهور گرفته تا پایین تریــن مدیر را انتخاب و 

به کار بگیرند.

میزان: پایگاه هافینگتون پســت در مطلبی ضمن اشــاره به اینکه رژیم 
صهیونیستی تمام تالش خود را برای برهم زدن رابطه راهبردی ایران و سوریه 
به کار گرفته اما موفق نشده نوشت: ایران نقشی کلیدی در تحوالت سوریه و 
ماندگاری دولت آن داشته است. هافینگتون پست در خصوص تالش رژیم 
صهیونیستی برای برهم زدن رابطه ایران و سوریه می نویسد: از سال 1998 
تاکنون تمام نخست وزیر های اسراییل از جمله بنیامین نتانیاهو آمادگی خود 
را برای باز پس دادن بلندی های جوالن به مقامات دولتی سوریه و خاندان اسد 
اعالم کرده اند؛ اسراییل با اعطای این امتیاز ویژه تنها یک خواسته از مقامات 
سوریه داشت و آن هم قطع کامل اتحاد با ایران.این پایگاه با اشاره به نقش 
محوری ایران در ماندگاری دولت سوریه در برابر تهاجم گروه های تروریستی 
و حامیان آنها افزود: هم اکنون بشار اسد و دولت سوریه باید به خود آفرین 
بگویند که طی سال های گذشته به خواسته های اسراییل توجهی نشان نداده 

و اتحاد راهبردی خود را با ایران حفظ کرده  است.

 تالش ناموفق اسراییل 
برای برهم زدن رابطه 

تهران و دمشق

»ریچارد نیفو« که  به عنوان معمار شبکه تحریم های آمریکا علیه ایران 
شناخته می شود در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت: معتقد هستم که 
در ایاالت متحده برخی از این مسئله به عنوان دستاویزی استفاده می کنند 
تا بقیه کشورهای دنیا را مجاب کنند که ایران مسئله ای را پنهان می کند و 

به این ترتیب خروج از برجام را توجیه کنند.
نمی دانم گزینه جایگزین ترامپ چیست و صادقانه بگویم که فکر نمی کنم 
دولت ترامپ هم در این باره چیزی بداند. معتقدم که آنها فکر می کنند جا 
برای مذاکره پیرامون »توافق بهتر« وجود دارد، اما من عمیقا در این باره 

تردید دارم.
در صورت خروج آمریکا از برجام گمان می کنم ایران تا مدتی همانطور که 
صالحی پیشنهاد داده است، به تعهدات خود در قبال برجام پایبند می ماند، 
اما مطمئن هستم که اقدامات بعدی ایران بستگی به این دارد که وضعیت از 

بعد از اجرای تصمیم ترامپ به این سو، چگونه پیش خواهد رفت.

بازرسی مراکز نظامی بهانه 
آمریکا برای خروج از 

برجام

یادداشت

 گشت و گذار پوتین در چین
 مشرق : رییس جمهور روسیه که برای شرکت در اجالس »بریکس«

 وارد »شیامن« در شرق چین شده پیش از آغاز به کار این اجالس از 
نمایشگاه میراث فرهنگی چین بازدید کرد.

پیشنهاد عجیب و غریب حمید بقایی 
به مهدی خزعلی!

پایگاه خبری شهدای ایران در خبری اعالم کرد که حمید بقایی در 
توییتر خود خطاب به یکی از حامیــان جریان فتنه که در زندان به 
سر می برد، نوشت: هرچند آقای مهدی خزعلی از نظر سیاسی نقطه 
مقابل ما هستند و علیه ما بسیار سخن گفته اند اما از منظر اسالمی و 
انسانی به ایشان توصیه می کنم در صورت بستری شدن از خوردن 

داروهای بی نام و نشان جدا خودداری کنند!

مدیرکل حراست شهرداری تهران:

 بازداشت معاون قالیباف 
در ارتباط با شهرداری نیست

مهر: مدیرکل حراســت شــهرداری تهران گفت: بازداشت عیسی 
شریفی، معاون سابق شهرداری تهران ارتباطی با مسئولیت نامبرده 
در ســازمان مذکور ندارد. تا به حال پرونده تخلفی از ایشــان در 
حراست شهرداری وجود نداشته و از رسانه ها خواهشمندم مطابق 
قانون و تا زمان اظهار نظر رســمی مقامات قضائی از گمانه زنی ها 

خودداری کنند. 
گفتنی است؛ حجت االسالم اژه ای، ســخنگوی دستگاه قضا، روز 
یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تایید خبر بازداشت شریفی 
قائم مقام شهردار سابق تهران و اتهامات او گفت : اصل دستگیری 

درست است، اتهام  هم مالی است.

نایب رییس گروه دوستی و پارلمانی ایران و انگلیس:

 هیئت کنسولی انگلیس
 به تهران سفر می کند

نایب رییس گروه دوستی و پارلمانی ایران و انگلیس گفت: هیئتی 
از انگلیس برای مذاکرات کنسولی اوایل مهرماه به تهران می آید.

علیرضا رحیمی در گفت  وگو با خبرگزاری  ایرنا افزود: این ســفر 
به دعوت وزارت امور خارجه ایران و با حضــور نمایندگانی از اداره 

کنسولی وزارت خارجه انگلیس انجام می شود.
وی با بیان اینکــه فرآیند مجوز افزایش روادید صــادره برای اتباع 
ایرانی در وزارت خارجه انگلیس پیش از این طی شده است، تصریح 
کرد: پیش بینی می شــود در مذاکرات کنســولی مهرماه، سقف 

بیشتری برای صدور روادید مورد توافق طرفین قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: محدودیت صدور روادید 
برای شهروندان ایرانی توســط بخش کنسولی سفارت انگلیس در 
تهران باعث شــده برخی شــهروندان ایرانی درخواست خود را به 
سفارت انگلیس در کشورهای همسایه ارائه  و تقاضای روادید کنند 

که این امر مشکالت عدیده ای برای هموطنان  ایجاد کرده است.

 دریادار سیاری
 از زیر دریایی فاتح بازدید کرد

مهر :  دریادار حبیب ا... ســیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
حضور در صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس وابسته به وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح از پروژه های در دست ساخت و 
یا در حال تکمیل این صنعت از جمله زیردریایی فاتح بازدید کرد. 
دریادار ســیاری در ادامه با حضور در ناوشکن شــهید بایندر و ناو 
پشــتیبانی رزمی تنب، از نزدیک در جریان روند تعمیرات اساسی 

این یگان های شناور سطحی قرار گرفت.
وی در دیدار با دســت اندرکاران تعمیر و ساخت یگان های شناور 
سطحی و زیر سطحی بر اهتمام این کارکنان برای سرعت بخشیدن 
در روند اقدامات مربوطه تاکید کرد. فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش و هیئت همراه همچنین با حضور در هوادریای منطقه یکم 
این نیرو ضمن بازدید از آشیانه هاورکرافت های این یگان، آمادگی 
رزمی و توانمندی بالگردها و هواپیماهای بال ثابت هوادریا را مورد 

ارزیابی قرار دادند. 
گفتنی است؛ در ابتدای این بازدید ناخدایکم روح االمینی، فرمانده 
هوادریای نیروی دریایی ارتش، گزارشی از میزان آمادگی و اقدامات 

صورت گرفته را به امیر دریادار سیاری ارائه کرد.

محسن رضایی:

 عربستان باید عذرخواهی کند
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در مصاحبــه ای گفت که 

عربستان باید از ایران و ملت های یمن و قطر عذرخواهی کند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با 
شبکه خبری المیادین گفت: پیروزی هایی که در عراق حاصل شده 

نشان از قدرت نظامی است که این کشور دارد.
وی درباره همه پرسی استقالل در کردستان عراق گفت: امیدواریم 
که این همه پرسی در موعد مقرر برگزار نشود و ایران این همه پرسی 

در اقلیم کردستان را تقسیم وحدت عراق می داند. 
تقســیم عراق خطای فاحشــی بوده و این همه پرسی پیامدهای 
خطرناکی را برای منطقه به همراه خواهد داشت که ما مخالف آن 

هستیم.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه این مصاحبه گفت: 
عربستان باید از ایران، ســوریه و بحرین عذرخواهی کند و اگر این 
اقدام را انجام ندهد خواهان بهبود روابط نیست. عربستان همچنین 

باید از ملت های یمن و قطر نیز عذرخواهی کند.

عکس روز

بروز و ظهور معیارهای دوگانه آمریکا در مورد کشتارهای میانمار:

خون سیاسی انسان ها

عماد آبشناس - اسپوتنیک : قتل عام یهودیان توسط هیتلر بهانه ای بود که از هفتاد سال پیش تا به حال مسلمانانی که 
هیچ ربطی به ماجرا نداشتند تاوان پس بدهند و هزاران نفر از آنها هر روزه قربانی سیاست حمایت از یهودی ها شوند.

کافه سیاست

پارلمانخبر
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دیدگاه

کافه  اقتصاد

تجهیز بیش از ۴۰۰حلقه چاه در اردستان به کنتور هوشمند
رییس اداره منابع آب اردســتان گفــت:  بیش از ۴۰۰ حلقه چاه مجاز در دشــت 
اردستان به کنتور هوشمند تجهیز شد تا از مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی 

جلوگیری شود.

بازار را مفت و مجانی به 
خارجی ها دادیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از وارداتی که بدون 
پرداخت حقوق گمرکی انجام می شود، آمار ۲.۵ میلیارد 
دالری قاچاق پوشاک را نیز مورد تردید دانست و گفت: 
قاچاق پوشاک بیش از این رقم است و در این سال ها بازار 
را مفت و مجانی در اختیار خارجی ها قرار داده ایم. محمد 
شریعتمداری در مراســم انعقاد تفاهم نامه بین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه 
با توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک، 
با اعالم اینکه باید بازارهــای خود در عرصه جهانی را بار 
دیگر به دســت آوریم، اظهار کرد: زمانی حتی در لندن 
از برندهای ایرانی برای فروش کاالهای خود اســتفاده 
می کردند، اما اکنون در چــه جایگاهی قرار داریم؟ پس 
باید با توجه به سلیقه و قدرت بزرگ طراحی ایرانی بتوان 
از پتانســیل موجود بهره برده و به جایــگاه واقعی خود 
در جهان برگردیم.وی ضمن ابراز نگرانی از اینکه امروز 
بازارهای ایرانی مفت و مجانی در اختیار خارجی ها قرار 
گرفته است، عنوان کرد: بخشی از آن از طریق قاچاق و 

بخشی دیگر هم ارادی انجام می شود.

دولت تورم ۲۰ درصدی 
مسکن را بپذیرد

یک کارشــناس اقتصاد مســکن، پرداخت تسهیالت 
بلندمدت و کــم بهره را تنها راه خروج از رکود مســکن 
دانست و گفت: شــاید اگر این اقدام صورت گیرد، سال 
 آینده شــاهد رونق بخــش مســکن و افزایش قیمت

 ۲۰ درصد متناسب با هزینه های بخش عرضه باشیم.
عباس زینعلی اظهار کرد: هم اکنون تقاضا برای مسکن 
به ظرفیت پر رسیده، اما حداقل یک سال زمان الزم است 
تا بخش مسکن از رکود خارج شود؛ چرا که سیاست های 
دولــت در بخش تســهیالت، مالیات های مســتقیم و 
تصمیمات شهرداری در بحث عوارض، مالیات و  پروانه 
ساختمانی باید تاثیر خود را بگذارد؛ آن زمان احتماال باید 

منتظر ساخت و ساز جدید بود.

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان از راه اندازی 
واحد تحقیق و توســعه در زیرمجموعه اتاق اصناف با دســتور رییس 
کمیسیون نظارت و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
خبر داد. روح ا... چلونگر با تقدیر از اقدام استراتژیک رییس سازمان صنعت 
استان اصفهان هدف از تشــکیل این واحد را به روزرسانی اصناف برای 
حفظ حیات اقتصادی عنوان کــرد. وی تصریح کرد: عدم وجود تحقیق 
و برنامه های راهبــردی در اتاق اصناف باعث جامانــدن اتحادیه های 
صنفی از قطار توسعه شده است که نمونه واقعی آن را می توان در حذف 
اتحادیه تاکسی تلفنی ها در بازار رقابت با تاکسی های آنالین دید. رییس 
کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف خاطرنشان کرد:  با رای گیری ریاست 
این واحد به روح ا... چلونگر ریاست کمیسیون اقتصادی، نایب رییسی این 

مرکز به مجید گوهریان اتاق اصناف رسید.

با مصوبه کمیسیون نظارت؛

واحد تحقیق و توسعه اتاق 
اصناف اصفهان تشکیل شد

سایپایی ها اما هیچگاه زیربار انتقادات نرفتند و مدیرعاملشان 
سال گذشته در نمایشگاه صنعت خودرو در اصفهان ، تاکید 
کرد که »پراید« برای قشر ضعیف جامعه ساخته می شود و 
برای این قشر ، مقرون به صرفه اســت و تا وقتی استقبال از 
پراید هست، این خودرو تولید می شود؛ البته جمالی در پاسخ 
به سوال خبرنگاری که از او پرسید: »آیا خودش سوار پراید 
می شود؟« با کمی مکث و لبخند پاسخ داد: »پراید هم سوار 

می شوم!« 
در مقاطع مختلف سخن از جایگزین های پراید به میان آمد؛ 
از ساینا و کوییک تا تیبا به عنوان گزینه های جانشین مطرح 
شدند، اما هیچ کدام جای پراید را نگرفتند. جالب اینکه از یک 
طرف سایپا حاضر به دل کندن از خودروی محبوب و پرحرف 
و حدیث خود نبود و از سوی دیگر معاون بازاریابی و فروش 
سایپا اعالم کرد که پراید با قیمت فعلی برای شرکت زیان ده 
است! پرایدی که در عرض سه، چهارســال از 7-8 میلیون 

به باالی 1۵ و ســپس ۲۰ میلیون رسید، برای 
شرکت خودروساز زیان ده معرفی شد! 

مســئوالن ســایپا تیرماه امسال اعالم 
کردند که استراتژی کاهش تدریجی 

تولیــد پرایــد را در دســتور کار 
قرار داده اند و بــه دنبال تولید 
محصولی هستند که رضایت 
بیشــتری را جلب کــرده و 
همچنین همراه با سودآوری 

باشد. 
در عیــن حــال شــرکت 
بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران ابتدای امســال آمار 
جدیدی از وضعیت کیفی 
خودروهای سواری تولیدی 
در اسفند ماه سال گذشته، 
در گروه خودروهای با سطح 
قیمتی کمتــر از ۲۵ میلیون 

تومان منتشــر کرد که بر اساس 
این آمار تمام خودروهای گروه پراید شامل 

سایپا 1۳1، سایپا 111، سایپا 1۳۲ و تیبا در پایین ترین 

سطح کیفی ممکن قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره 
کیفی را دریافت کردند!

بی کیفیتی پراید و عدم رعایت اســتانداردها در ساخت این 
خودرو صدای همه را درآورده بود. 

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه نباید انحصار 
در خودروسازی وجود داشته باشد، گفت: زمانی که انحصار 
در خودروسازی وجود نداشته باشد، تولید خودروهایی که 
خریدار ندارند پایین می آید؛ بنابراین باید روی خدمات پس 
از فروش خودروهای باکیفیت سرمایه گذاری کرد. دادن جواز 
ساخت پراید 17 میلیون تومانی یعنی جواز تصادف در جاده.
حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
از دیگر موافقان طــرح توقف تولید پراید اســت که اعتقاد 
دارد قبل از خــارج کردن خط تولید پرایــد و پژو ۴۰۵ باید 
خودروهای در همان محدوده قیمتی به بازار عرضه شــود. 

گر  د ال مــی گویــد: »  توقــف تولید فو

پراید، تیبا و پژو ۴۰۵ و سایر خودروهای از رده خارج در میان 
مدت به معنــای حذف خودروهایی با قیمتــی کمتر از ۳۵ 
میلیون تومان است که سایپا و ایران خودرو قبل از حذف باید 
فکری برای جایگزین آنها کنند، همان طور که قبل از توقف 
تولید پیکان در ایران خودرو، پراید سایپا در  محدوده قیمتی 
پیکان، جایگزین شد. فناوری تولید این خودروها متعلق به 

۳۰ سال قبل است که اصال قابل دفاع نیست.« 
و حاال پس از ســال ها بحث و جدل، ســایپا ســرانجام دل 
 از یک مدل پراید کنــد و توقف تولید 111 را رســما اعالم 

کرد. 
آخرین خودروی پراید 111 در سایپاســیتروئن تولید شد و 
 به صورت رســمی تولید این خودرو در این شرکت به پایان 

رسید.  
پس از اعالم رسمی مدیرعامل سایپا درخصوص پایان تولید 
خانواده ایکس 1۰۰ )خانــواده پراید(، زودتر از موعد اعالمی 
ازسوی ســازمان ملی اســتاندارد این موضوع به سایت های 
تولیدی گروه سایپا اعالم شد و پس از آن شرکت های تولیدی 
نسبت به برنامه ریزی وخروج این خودرو ازپروسه تولید خود 
اقدام کرده اند. این خبری است که هرچند کمی غیرقابل 

باور به نظر می رسد؛ اما گویا واقعیت دارد. 
باید کم کم آماده خداحافظی همیشــگی 
با پراید شویم و شــاید این خبر بیش 
از همــه پلیس راهــور را 
خوشحال کند و جاده 
هایی کــه »پراید« 
 مرگبارشان کرده ب

ود! 
ایــن  هرچنــد 
خــودرو بــرای 
سال های متمادی 
با تمام فراز و نشیب 
ها، جایگاهی ویژه نزد 
مردم ایران داشت؛ به ویژه 
آنهایی که از سر ناچاری 
مجبــور بودند بــه این 
خودروی تک ستاره دل ببندند! 

 به منظــور تحقــق دولــت الکترونیــک و ارائــه خدمات 
 از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت، در نشســت 
نمایندگان شــرکت آب منطقه ای اصفهــان و مدیر عامل 
و نمایندگان دفاتر پیشــخوان هشــتم شــهریورماه، اعالم 
شد که ســامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب 
و امور مشــترکین »ســاماب« از یکم مهرماه سال جاری با 
هدف ارتقای عملکــرد حفاظت و بهره برداری و تســهیل 
فرآیندها در1۴ شهرستان اســتان اصفهان شامل کوهپایه ، 

سجزي ، تودشک، نیک آباد ، محمدآباد ، نصرآباد، اصفهان، 
قهجاورستان، بهارستان، زیار، حسن آباد، ورزنه، هرند و اژیه 

اجرایی می شود .
بر اســاس بند پ ماده ۴7 قانون برنامه ششــم و نیز برنامه 
دوم نقشــه راه اصالح نظام اداری، با هدف تســهیل وارائه 

خدمات،کاهــش میزان مراجعــات مردم و مشــترکین به 
اداره ها و در نهایت کاهش هزینه های سفر برای اخذ خدمت 
به مشــترکین آب منطقه ای اصفهان با انعقــاد تفاهم نامه 
با اداره کل پســت، از تاریــخ یکم مهرماه،ایــن خدمات به 
مشــترکین در بخش آب زیرزمینی از طریق دفاتر پســتی 

ودفاتر پیشخوان دولت ودفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
 روســتایی ICT به مردم استان در شــهرهای یاد شده ارائه 

می شود.
این خدمات از تاریخ مذکور از طریــق اداره ها و امور منابع 
آب شهرستان ها به مردم و مشــترکین ارائه نخواهد شد و 
متقاضیان بــرای دریافت این خدمات می بایســت به دفاتر 
ومراکز ارائه دهنده این خدمات در شهرها یا روستاها مراجعه 

کنند.

از اول مهر ماه؛

سامانه »ساماب« در استان اصفهان اجرایی می شود

سکه تمام بهار آزادی
12،420،000 ریال)طرح جدید(

6،680،000 ریالنیم سکه

۳,880,000 ریالربع سکه

2,۵۳0,000 ریالسکه یک گرمی

1،267،140 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

»پراید 111 به تاریخ پیوست.«  حتی وقتی عکس یادگاری کارکنان کارخانه تولید پراید 111 کاشان با آخرین 111 تولیدشده در این کارخانه را دیدیم، باز هم باور  زینب ذاکر
توقف تولید یک مدل از پراید کمی سخت بود! سال هاست بحث توقف تولید پراید در کشورمان به محل چالش و بحث میان سایپا با کارشناسان حوزه خودرو 
و حتی مسئوالن سازمان های دیگر تبدیل شده است؛ بعضی ها معتقد بوده و هستند که پراید خودروی استانداردی نیست و در افزایش آمار باالی تصادفات در کشور، پای »پراید« 

به طور مشخص و پررنگی درمیان است. 

۲۰ هزار مترمربع اراضی شهرستان آران و بیدگل به ارزش ۲ میلیارد و 
۲8۰ میلیون تومان توسط نیروهای حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین 

ومسکن و با پیگیری کارشناسان امالک وحقوقی رفع تصرف شد.
 رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان آران وبیدگل گفت: در راستای 
حفظ و صیانــت از اراضی ملی، 1۹ هزارو۵۶۰ متــر مربع زمین تصرف 
شده در این شهرستان به دولت بازگردانده شد.مجتبی آراسته با اشاره 
به مشخصات زمین های متصرف شده در این شهرستان اظهار داشت: 
در این اقدام، دو قطعه زمین با مشخصات یک قطعه به مساحت 1۶8۰۰ 
 متر مربــع از اراضی دولتی پــالک ۲87۵ بخش ۳ معروف به دشــت
 حســن آباد به ارزش تقریبــی ۲ میلیــارد تومان و قطعــه زمینی با 
 مشخصات ۲7۶۰ مترمربع از اراضی دولت واقع در پالک  ۲87۵ بخش ۳ 

آران وبیدگل  به ارزش تقریبی ۲8۰ میلیون تومان رفع تصرف شد.

۲۰هزار مترمربع زمین در 
استان اصفهان به دولت 

بازگشت

رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهــان گفت: احتمال 
کاهش قیمت خانه در اصفهان وجود دارد.

رسول جهانگیری اظهار داشــت: مقاومت اصفهانی ها در 
مقابل خرید خانه باعث شــده که در آینده شــاهد کاهش 

قیمت خانه باشیم.
وی با بیان اینکه در کل کشــور شــاهد یک درصد کاهش 
قیمت مسکن بودیم، ادامه داد: با وجودی که شاهد کاهش 
قیمت مسکن هستیم، اما همچنان بازار مسکن در اصفهان 

رونق نگرفته است.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهانی ها با گران شدن کاال بیشتر تمایل به خرید دارند و 
هنگامی که ارزان می شود، کمتر زیر بار خرید می روند چون 
معتقدند که این کاال ارزان تر هم می شــود، ادامه داد: این 
رفتارها در شهر اصفهان سبب شده تا بازار از رونق بیفتد و 

شاهد رکود در بخش ساختمان باشیم.
وی که اعتقــاد دارد باید گره رکود از بــازار خرید و فروش 
مســکن در اصفهان از ماه ها پیش باز می شــد، افزود: این 
در حالی است که به دلیل شــم اقتصادی اصفهانی ها این 

مهم رخ نداد.
جهانگیری گفت: تا این مقاومت ها از بین نرود نمی توان به 

تغییر رفتار بازار هم امیدوار بود.
وی اعالم کرد:  هم اکنون بازار خرید و فروش مســکن در 

کشور رونق نسبی دارد که دلیل آن هم ارزان تر شدن نرخ ها 
در اغلب شهرها از جمله پایتخت است، اما در شهر اصفهان 
به دلیل مقاومتی که در برابر ارزان تر شدن رخ داد، این کار 

انجام نشد.
جهانگیری اظهار کــرد: پایه قیمت اجاره بها، ســال قبل 
افزایش یافت و البته سال جاری افزایش چشمگیری در این 
خصوص نداشته ایم.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان 
درباره افزایش فروش غیرقانونی و قولنامه ای مسکن مهر در 
اصفهان، گفت: این موضوع وجاهت قانونــی ندارد و بارها 
مسئوالن نیز غیرقانونی بودن خرید و فروش مسکن مهر را 
اعالم کرده اند و در استان تاکنون گزارشی در این خصوص 

دریافت نکرده ایم.

 ۶8 طرح تعاونی در استان اصفهان همزمان با حضور سید 
حمید کالنتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در امور تعاونی ها بهره برداری شد. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در 
حاشــیه افتتاح این طرح ها به خبرنــگاران گفت: برای 
اجرای این طرح ها افزون بر ۲1۰ میلیارد تومان اعتبار 
صرف شــده اســت. بهروز نیرومند افزود: ۳۰ درصد از 
این ســرمایه گذاری از محل اعتبارات تسهیالت بانکی 
 و بقیه توســط اعضای شــرکت تعاونی ها تامین شده 

است. 
وی با بیان اینکه این تعاونی هــا در زمینه های صنعت، 
کشــاورزی، دامداری، صنایع دســتی و مسکن فعالیت 
دارند، خاطرنشــان کرد: با بهره بــرداری از این طرح ها 
زمینه اشتغال یک هزار و ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم در 
استان اصفهان فراهم شد. به گفته مدیر کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان اصفهان، واحدهای مسکونی دو 
مجتمع ۵۲ و ۴۰ واحدی مربوط به اعضای شرکت های 
تعاونی سایپا سیتروئن و ســیمان کویر کاشان از جمله 

این طرح هاست.
وی یادآور شــد: زیر بنای این واحدهای مســکونی این 
دو مجتمع در مجموع 1۳ هــزار مترمربع بوده که برای 

ساخت آنها 1۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

محســن نیرومنــد همچنیــن در همایــش تقدیــر 
از تعاونی هــای برتر منتخــب دوازدهمین جشــنواره 
تعاونی های برتر اســتان اصفهان افزود: طی چهار سال 
تصدی دولت یازدهم، میزان صادرات شرکت های تعاونی 
این استان به 1۵۰ میلیون دالر افزایش یافت که نسبت به 

1۶ سال گذشته بی سابقه است. 
وی اضافه کرد: هم اکنون سه هزار و 1۶۰ شرکت تعاونی 
فعال با ســه میلیون نفر عضو در اســتان اصفهان وجود 
دارد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
بااشاره به تاسیس حدود هشت هزار تعاونی در این استان، 
اظهارکرد: سیاست وزارت تعاون، ساماندهی شرکت های 

تعاونی و همچنین انحالل تعاونی های غیرفعال است.

با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت؛

بهره برداری از 68 طرح تعاونی در استان اصفهان 

خبر

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

احتمال کاهش قیمت خانه در اصفهان وجود دارد

تعاون

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان:

اقتصاددانان در تصمیمات بزرگ 
اصفهان نقشی ندارند 

سعید صمدی، مدیر گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان در گفت وگو با 
ایســنا با بیان اینکه اصفها،ن اقتصادی ترین اســتان پس از تهران و 
صنعتی ترین استان کشور است، گفت: اقتصادی ترین و صنعتی ترین 
هر دو یکســری فرصت و تهدید پیش روی اصفهان قــرار داده اند. 
آالیندگی، ازدحام و شــلوغی از مهم ترین تهدیدها هستند. موضوع 
دیگر بحث مالیات است. سهم مالیاتی اصفهان بیشتر از بودجه استان 
است و این خود بسیاری از مشکالت حاد اســتان را به وجود آورده 
است. وی اضافه کرد: نمود این مشکل بودجه و مالیات را می توان در 
خشکی زاینده رود، آلودگی ها و تعطیلی بسیاری از صنایع دنبال کرد، 
از طرف دیگر فرار سرمایه در اصفهان به وفور یافت می شود. افرادی که 
در اصفهان زندگی می کنند، سرمایه های خود را به استان های دیگر 
می فرستند و سهم بسیاری از سرمایه استان اصفهان به خراسان و شهر 
مشهد کوچ داده می شود و این برای استانی که خود را مرجع ترین ها 
می داند، پسندیده نیست. وی با بیان اینکه مسئوالن استان اصفهان 
باید برای این موضوع فکری اساسی کنند و پیگیر مسئله نسبت بودجه 
به مالیات باشــند، اظهار کرد: البته تشکل های مناسب اقتصادی در 
استان نداریم و به همین دلیل در میان نمایندگان مجلس و اعضای 

شورای اسالمی شهر خبری از اقتصاددانان نیست.

بازار

قیمت انواع کاغذ خردکن

Remo C-2200 رمو

 ۵,۳۵0,000
ریال

 ۵,400,000
ریال

SUNWOOD SD9355 سان وود

 4,7۵0,000
ریال

 4,800,000
ریال

Nikita Paper Shredder 468 نیکیتا

 2,700,000
ریال

 ۳,۳۵0,000
ریال

به بهانه توقف تولید پراید 111؛

جاده ها امن می شوند!
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بیست و نهمین جشــنواره تئاتر اســتان کار خود را از روز گذشته در 
تاالر هنر و مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان آغاز کرد؛ بنابراین جلسه 
نقد و بررسی نمایش هایی که تا فردا در این جشنواره اجرا می شوند، 
 رأس ســاعت ۲۱:۱۵ در مجتمع فرهنگی هنری فرشــچیان برگزار 

می شود.
دبیرخانــه ایــن جشــنواره، »محســن رهنمــا« را بــه عنــوان 
 منتقــد آثــار راه یافته بــه ایــن دوره از جشــنواره معرفــی کرده

 است.
گفتنی است بیست و نهمین جشــنواره تئاتر استان به دبیری حمید 
شــهرانی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی و سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، تا ۱۶ شــهریور ماه در اصفهان 

برگزار می شود.

همایش »چهلستون اصفهان از گذشته تا امروز« در کتابخانه مرکزی اصفهان 
و ازسوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری، برگزار می شود. نشست نخست از این مجموعه نشست ها با عنوان 
»پیشینه و مرمت ها« با سخنرانی »حســین آقاجانی اصفهانی« در سالن 
اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد. حسین 
آقاجانی اصفهانی، پیشکسوت و کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی است 
که پیش از این، کتاب »دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان: کاخ چهلستون« 
با نگارش وی و اصغر جوانی عضو هیئت علمیه دانشــگاه هنر اصفهان، به 
عنوان دومین کتاب در تابستان ۱۳۸۶ برنده  جایزه  کتاب فصل شده است. 
عاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند دوشنبه ۲۰ شهریورماه از 
ساعت ۱۷ تا ۱۹ به کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند؛ ورود 

برای عموم آزاد و رایگان است.

 در بیست و نهمین جشنواره تئاتر؛

منتقد جشنواره تئاتر استان 
معرفی شد

20شهریورماه برگزار می شود؛

همایش »چهلستون اصفهان
از گذشته تا امروز«

اجرای نمایش »نمکی و دیو« تا ۲۶ شهریور ماه
عاقه مندان برای دیــدن نمایش زیبای »نمکی ودیو« که با حمایــت حوزه هنری اصفهان 
آماده اجرا شده، تا ۲۶شهریور ماه فرصت دارند هر شب رأس ساعت ۲۰:۳۰ به تاالر سعدی 

مراجعه کنند.

بامسئوالن

معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان خبرداد:

افزایش تعداد کانون های فرهنگی 
رشد از۲۵به۷۲ مورد

معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه به فرموده امام 
خمینی)ره( »فرهنگ،  اساس تمدن یک جامعه است«، اظهار 
داشت: در واقع اهتمام به موضوع فرهنگ برای مراکز فرهنگ سازی 

مانند دانشگاه ها دوچندان اهمیت دارد.
حجت االسام جعفر شانظری افزود: هر دانشجو در طول دوران 
تحصیل خود باید مهارت های گوناگونی بجز علم آموزی به دست 
آورد تا در آینده در بخش های مدیریتی یا دیگر مشاغل بتواند با 

مهارت ایفای نقش کند.
وی تاکید کرد: حضور گسترده تشکل های مختلف میدانی برای 
تجربه آموزی دانشجویان ضروری است و با این رویکرد، معاونت 
فرهنگی دانشگاه اصفهان زمینه الزم را برای حضور این گروه ها 
فراهم آورده است. معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان با اشاره 
به بخشی از فعالیت های معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان در 
سال های گذشته ابراز داشت: با فعالیت موثر در این بخش، تعداد 
اردوهای علمی، تفریحی و زیارتی مورد تقاضای دانشجویان از ۲۵ 

مورد در سال ۹۲ به ۵۳ مورد در سال ۹۵ رسید.
حجت االسام شانظری با بیان اینکه فعالیت کانون های فرهنگی 
رشد خوبی داشته به طوری که در همین دوره تعداد آنها از ۲۵ 
به ۷۲ مورد رسیده است، ابراز داشت: همچنین در بخش انتشار 
نشریات، فعالیت های انجمن های علمی و تشکل ها، برگزاری 
برنامه های آموزشی، نشست ها و میزگردهای دانشگاه، توسعه 
فعالیت در فضای مجازی، همایش های آموزشی، نقد فیلم، 
آسیب شناسی و فعالیت های قرآنی و برگزاری کرسی های آزاد، 

شاهد رشد کمی و کیفی مناسبی بودیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ بودجه فرهنگی دانشگاه اصفهان 
حدود ۶۰۰ میلیون تومان بوده است، ابراز داشت: در سال ۹۵ یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای امور فرهنگی هزینه شده است 

و دانشگاه همراهی خوبی با فعالیت های فرهنگی داشت.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه معاونت فرهنگی 
در هر ترم آموزشی جلساتی را با هیئت نظارت و تشکل ها برگزار 
می کند، تاکید کرد: البته انتظار دانشجویان در این بخش با توجه 
به مشغله کاری هیئت رییسه دانشگاه، هنوز به طور کامل برآورده 
نشده است که امیدواریم در مناسبت هایی مانند روز دانشجو، هفته 

خوابگاه ها و مواردی مانند آن، تاحدودی این ارتباط بیشتر شود.

اخبار

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تاکیدکرد:

تاثیر اجتماعی چشمگیر شهادت 
محسن حججی

رییس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان اظهار داشت: برخی 
پدیده ها و رویدادها به گونه ای است که روش های مرسوم 
در حوزه جامعه شناسی توان سنجش تاثیر و گستره شعاع 

آنها را ندارد.
حجت االسام محمد قطبی تصریح کرد: یکی از این 
مقوله ها، شهادت غرورآفرین محسن حججی است. 
دامنه این شهادت که به لحاظ برخی شرایط و وجوه 
ممتاز، پدیده ای ویژه است، به حدی وسعت پیدا کرد که 
نمی توان از آن به عنوان یک مقوله پارامتریک یاد کرد و 
با به کارگیری ابزارهای رایج جامعه شناسی، شعاع اثر آن 

را سنجید.
وی گفت: اصوال جامعه شناسان می کوشند پدیده ها و 
رویدادهای اجتماعی را سنجش پذیر کرده و طول و عرض 

آنها را محاسبه کنند.
رییس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان ادامه داد: بدین 
منظور الگوها و روش های کمی و کیفی فراوانی طراحی 
شده و دامنه کاربست آنها در سطح جامعه گسترش 

یافته است.
قطبی تصریح کرد: به عبارت دیگر دانش بلنددامنه 
جامعه شناسی از هضم و فهم چنین رویدادها و پدیده هایی 
ناکام مانده و قدرت درک آنها را ندارد؛ از این باب است که 
گاهی، برد رسانه ای و شعاع تاثیر یک قطره اشک بر گونه 

یک کودک،  از یک فیلم سینمایی بیشتر است.
وی گفت: در شهادت محسن حججی نیز موارد زیادی 
از این قبیل وجود دارد که تاثیر اجتماعی این پدیده را 
به صورت تصاعدی افزایش می دهد. این موارد که گاه 
به ظاهر کوچک است، در پیش چشم افراد تیز بین و اهل 
درک تجلی پیدا می کند و گاه منشأ ده ها و صدها شعر، 
داستان، حکایت، خاطره و تفسیر می شود. یکی از این 
موارد چشمان گویای محسن حججی است که در اوج 
مظلومیت در حین اسارت، غرور و شهامت، رعنایی و 

لطافت را به همراه دارد.

امید نیاز با بیان اینکه این تئاتر تولید مشترک ایران و ایتالیا 
بوده و به کارگردانی وی و پاپا از ایتالیا ســاخته شده است، 
گفت: این نمایش، هم در تئاتر بین المللی فجر و چند شبی 
هــم در اصفهان بــه روی صحنه رفته اســت و اکنون برای 

هفتادمین بار در ایتالیا اجرا می شود.
وی افزود: تاکنون در کشورهایی همچون کره جنوبی، آلمان، 
ایتالیا، لهستان و ایران اجرا داشته ایم؛ همچنین در زمستان 
در تایوان، سنگاپور و چین و در سال آینده در انگلستان اجرا 

خواهیم داشت.
نیاز اظهارداشت: این تئاتر نمایشی است بدون کام؛ به همین 

دلیل مخاطب به راحتی می تواند با آن ارتباط برقرار کند.
وی افزود: در این نمایش دو بازیگر به ایفای نقش می پردازند 

و تاکنون بازخورد بسیار خوبی در اصفهان داشته است.
این کارگــردان اصفهانــی تئاتر درخصــوص مضمون این 
داستان گفت:  این نمایش نشان می دهد که انسان موجودی 
اســت اجتماعی و در کنار هم بودن باید برای او در اولویت 
اول زندگی اش قرار داشته باشــد؛ چون انسان ها بدون هم 

نمی توانند زنده بمانند.
وی افزود: تــم اصلی این نمایش، درخصــوص از بین بردن 
مرزهاســت با این مضمون که انســان ها با ایجاد مرزهای 

قراردادی بین یکدیگر، همه چیز را از بین می برند.
نیاز، پیرامون انتقــادات موجود درحــوزه تئاتر در اصفهان 
گفت: همیشه می گویم مطبوعات همچون تیم دوازده نفره 
فوتبال، یار دوازدهم تئاتر هســتند اما واقعیت این است که 
من دیگر انرژی گله مندی ندارم؛ چرا که از شــرایط موجود 

خسته شده ام.
وی افزود: بیشــتر تمرکز خود را بر فعالیت در خارج از ایران 
گذاشــته ام؛ بعد از اکران نمایش ســال گذشــته با عنوان 
»بچه های خاکستری« اثر جدیدی نساخته ام؛ چرا که شرایط 

مناسب برای ساخت اثر جدید فراهم نیست.
کارگــردان اصفهانی تئاتر گفت: من دیگر به وزارت ارشــاد 
و شــهرداری گله ای ندارم چرا که مشــکل اصلــی خود ما 

هنرمندان هستیم.
وی در ادامه اظهار داشــت: در اصفهان اصا تئاتری وجود 

ندارد که بخواهد دارای کیفیت باال یا پایین باشد؛ همچنین 
احساس می کنم ۷۰ درصد از مشــکل کنونی تئاتر اصفهان 

خود ما هنرمندان هستیم.
نیاز افزود: در میــان هنرمندان اصفهان هیــچ گونه وفاق و 
همبستگی دیده نمی شود، هرکســی برای خود »کوس انا 
الحق« می زند و برای خود فعالیت می کنــد؛ در این حالت 
مســئوالن با خود می گویند هنگامی که خــود هنرمندان 
از وحدت و وفاق کافــی برخوردار نیســتند، ما چه کمکی 

می توانیم به آنها کنیم.
 وی در ادامه اظهار داشت: ترجیح می دهم به جای گله مندی، 
انرژی ام را برای زندگی شخصی ام استفاده کنم و اگر در توان 

خود دیدم، به شهرم خدمت کنم.
این کارگردان اصفهانی تئاتر در ادامه گفت: مشــکل تئاتر 
اصفهان بسیار اساسی است؛ چرا که ما نسبت به کشورهای 

جهان اول تئاتری نداریم و هرچه داریم، شبه تئاتر است.
وی افزود: در اصفهان مســائل به صورت آکادمیک بررسی 
نمی شــود و کارگردانان و هنرمندان اکثرشــان به صورت 
تجربی در تئاتر فعالیت کرده اند و طبق تجربه های اشــتباه 
گذشته رویکرد و باورهایشــان را ادامه می دهند و در نهایت 
اگر با یکدیگر همدل و همراه نباشــند، هیچ اتفاق مثبتی در 

حوزه تئاتر رخ نمی دهد.
نیاز افزود: اگر همه هنرمندان می دانســتند تئاتر حرفه ای 
چیست، گرد هم می آمدند و مشکل را به طور ریشه ای حل 

می کردند.
این کارگردان اصفهانی تئاتر پیرامون تاش های خود برای 
تاسیس خانه تئاتر در اصفهان اظهار داشت: در این روزهای 
اخیر، در راســتای تشــکیل خانه تئاتر تاش هایی کرده ام؛ 
خانه تئاتر تشکلی اســت که در تهران حدود ۲۰ سال است 

فعالیت می کند.
وی افزود: هــم اکنون  مــا در اصفهان صنــف مختص به 
کارگردانان، نویسندگان و منتقدان تئاتر و نمایش نداریم و 
اگر این صنف وجود نداشته باشد، موجب هرج و مرج در یک 
حرفه خاص می شــود؛ مضاف بر اینکه ارگان ها و مسئوالن 

مختلف هم از این شرایط نامساعد استفاده می کنند.
نیاز در ادامه گفت: اکنون درحال پیگیری تاسیس خانه تئاتر 
هســتم و پس از آن همه هنرمندان وارد خانه تئاتر خواهند 
شد؛ در این صورت اســت که می توان قسمتی از مشکات 

سیستماتیک حرفه تئاتر را برطرف کرد.
وی در همین ارتباط افــزود: تاکنون تهران در این راســتا 

پشتیبان  خوبی بوده و بسیار از ما حمایت کرده است.
این کارگردان اصفهانی تئاتــر در ادامه گفت: در صورتی که 
هنرمندان همراهی کنند، این آخرین تاشــی است که من 

برای تئاتر شهرم انجام می دهم.
نیاز اظهار داشــت: با تاســیس خانــه تئاتر بســتری برای 
هنرمندان در عرصه تئاتر فراهم می شــود تا مشکات خود 
را مطرح کننــد؛ در این صــورت این خانه تئاتر اســت که 
درخصوص مشــکات هنرمندان با مســئوالن به گفت وگو 

می پردازد.

به گزارش تسنیم، کارگردان اصفهانی تئاتر با بیان اینکه هم اکنون برای ساخت اثر جدید شرایط الزم را 
ندارم، اظهار داشت: در پایان شهریورماه برای اکران چند نمایش به کشورهای ایتالیا و رومانی می روم.

کارگردان تئاتر:

مطبوعات، یار دوازدهم تئاتر هستند 

طوفان در راه است؛

حوزه هنری، ۲ پرتره از شهید 
حججی را منتشر کرد

به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، خانه کاریکاتور 
حوزه هنری به مناسبت بازگشــت پیکر مطهر شهید مدافع حرم 
محسن حججی به ایران اسامی، اقدام به طراحی و انتشار دو پوستر 

ویژه با استفاده از پرتره های این شهید بزرگوار کرده است.
واحدهای مختلف حوزه هنری استان اصفهان نیز در استقبال از پیکر 
شهید محسن حججی، به طراحی پوستر و همچنین سرودن اشعاری 

در خصوص این شهید بزرگوار اقدام کردند.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، مدیر کل میراث 
فرهنگی استان از اجرایی شدن ۴ طرح مرمتی در کاخ هشت بهشت تا پایان نیمه 

اول سال ۱۳۹۶خبر داد.
فریدون اله یاری با اعام این مطلب افزود: همزمان با تخصیص اعتبارات عمرانی، 

کار مرمت این کاخ منحصر به فرد صفوی در چهار مرحله آغاز شده است.
وی در همین رابطه افزود: در نیمه اول ســال ۱۳۹۶ با توجه به آسیب پذیری 
نقاشــی های دیواری ایــن کاخ، تمامی اطاق هــا و تاالر مرکــزی این کاخ که 
نقاشی های آن در ادوار مختلف تاریخی به ویژه در عصر قاجار آسیب های فراوانی 
دیده، پس از مرمت اضطراری با حفاظ های شیشه ای حفاظت می شود، به گونه 

ای که از این پس این نقاشی ها از هرگونه آسیب فیزیکی محافظت می شوند.
اله یاری همچنین درباره سایر عملیات های مرمتی در این کاخ عنوان کرد: در 
نیمه اول سال جاری در اقدامی دیگر، عملیات مرمت ایوان غربی کاخ آغاز شده 
است؛ به گونه ای که هم اکنون مرمتگران با استقرار در این ایوان در حال اجرای 
عملیات پاکسازی، مرمت و استحکام بخشی تزئینات چوبی ایوان غربی هستند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، در ادامه به سایر مرمت های این کاخ 

اشاره کرد و افزود: مرمت و استحکام بخشی تاالر مرکزی این کاخ که دارای یکی 
از منحصر به فردترین تزئینات بناهای ایرانی در عصر صفوی است و همچنین 
مرمت ایوان شرقی، از دیگر برنامه های مرمتی این کاخ است که تا پایان شهریور 

ماه عملیاتی می شود.

در همین رابطه نادر جهانبانی مدیر مجموعه تاریخی کاخ هشت بهشت نیز عنوان 
کرد: عملیات نصب درهای ورودی بخش های مختلف کاخ که در ادوار مختلف 
از میان رفته بود و همچنین مرمت اضطراری نقاشــی های دیواری این کاخ که 
در ادوار گذشته آسیب های فراوانی را متحمل شده، از دیگر برنامه های مرمتی 
این کاخ اســت که جدای از طرح های اصلی مرمت توسط گروه امانی اداره کل 

اجرایی شده است. 
گفتنی است باغ چهل ستون یکی از مکان های دیدنی و تاریخی استان اصفهان 
و نمونه ای از یک باغ سلطنتی بوده که در دوران صفویه احداث شده است. از این 
بنا عاوه بر باغ چهل ســتون، با نام های »کاخ چهل ستون« یا »باغ موزه چهل 

ستون« نیز یاد می شود. 
کاخ چهل ستون در خیابان استانداری اصفهان واقع شــده و مساحتی بالغ بر 
۶۷هزار متر مربع دارد.این بنای تاریخی در سال ۱۵۰۷ هجری قمری یعنی در 
زمان حکومت شاه عباس اول صفوی تاسیس شد. پس از آن در زمان سلطنت 
شاه عباس دوم صفوی، ساختمان آن، تکمیل و در ساختمان مرکزی این عمارت 

تغییراتی کلی اعمال شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

مرمت تاالر مرکزی کاخ هشت بهشت تا پایان شهریور ماه

نمایشگاه عکس هنرمندان جوان خمینی شهری 

این نمایشــگاه کــه از 
12شهریور با موضوع آزاد و 
با هزینه شخصی هنرمندان 
برپا شده، تا 17شهریور همه 
روزه از ســاعت 9الی13 و 
16الــی20 آمــاده بازدید 
عالقه منــدان به رشــته 
عکاسی است. هزینه حاصل 
از فروش تابلوها نیز در پایان 
به خیریه سرای فرزانگان 
وز)سالمندان( اهدا می شود
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ویژه 

طبق گزارشات جنجالی از منابع مختلف خبری نزدیک به اپل، این شرکت 
پسوند S را از نام های تجاری آیفون های امســال حذف کرده و آیفون های 
۷S و ۷SPlus به ترتیب با نام های iPhone 8 و iPhone 8Plus معرفی 
 OLED می شوند.هنوز نام آیفون رده باالی این شرکت که مجهز به نمایشگر
اســت در هاله ای از ابهام قرار گرفته؛ اما بســیاری از منابع خبری نام های 
iPhone X و iPhone 8 Edition را در گزارشات خود ذکر کرده اند.روز 
جمعه، جدیدترین اخبار و شایعات درباره نســل بعدی آیفون های شرکت 
اپل، میان وبسایت های خبری منتشر شده بود؛ بر همین اساس شرکت اپل 
قصد دارد پسوند S را از گوشــی های آیفون حذف کند و امسال دیگر شاهد 
گوشــی های iPhone 7S و iPhone 7SPlus نخواهیم بود. وبســایت 
iculture.nl ادعا می کند کــه iPhone 8 و iPhone 8Plus جایگزین 
iPhone های دارای پسوند S خواهد شد. طبق گزارشات این وبگاه، آیفون 
۱۰۰۰ دالری که مجهز به صفحه نمایش خمیده است، با نام iphone X به 
بازار عرضه می شود. کلمه x همان معنی ۱۰ را می دهد، پیش از این تحلیل 

گران وال استریت حدس می زدند که iphone جدید با نام x عرضه شود.

با گوشی های سری S آیفون برای همیشه 
خداحافظی کنید!

 ریزه میزه ترین حافظه نوری کوانتومی 
که هک نمی شود!

دانشمندان با اســتفاده از دنیای عجیب و غریب فیزیک کوانتومی، یک گام به 
سوی ایجاد یک فرم کامال امن و غیر قابل هک از ارتباطات جهانی برداشته اند. 
محققان موسســه تکنولوژی کالیفرنیا )کلتک( و دانشگاه »ورونا« طبق گفته 
خود، یک جعبه کوچــک کوانتومی ایجاد کرده اند کــه از یک فوتون نور برای 
رمزگذاری یک بیت از اطالعات، در آنچه به عنوان حافظه کوانتومی شــناخته 

می شود، استفاده می کند.
برخالف داده  )بیت (های کامپیوتری که به صورت ۰ یا ۱ دسته بندی می شوند، 
بیت های کوانتومی می توانند همزمان به صورت ۰ و ۱ وجود داشــته باشند. 
ساخت کامپیوترهای کوانتومی از لحاظ نظری امکان پذیر است، اما هنوز ساخته 
نشده اند. این پیچیدگی، خواص کوانتومی ذرات را با توضیح قوانین کالسیک 
فیزیک پیوند می دهد. در حالت درهم آمیختگی، اندازه گیری ذره درهم آمیخته 
شده برای تشخیص ویژگی های آن، ذره شریک آن را وادار می کند تا ویژگی های 
متضاد آن را به عهده بگیرد. به ادعای محققان، این سیستم ابداع شده، از حالت 

ترکیبی کوانتومی به منظور غیرقابل هک بودن استفاده می کند.

معاون شرکت مخابرات ایران با اشــاره به هزینه 4/5تومانی هر دقیقه مکالمه 
با تلفن ثابت در کشــور، گفت: ۷۰ درصد مکالمات تلفن ثابت در ایران زیر یک 

دقیقه است. 
داوود زارعیان با اشاره به تغییر مدل مصرف تلفن با روی کار آمدن تلفن همراه 
اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که بالغ بر ۷۰درصد مکالمات تلفن ثابت در 
ایران، زیر یک دقیقه است و با توجه به تعرفه گذاری صورت گرفته برای تلفن، در 
این بخش گرانی رخ نداده است. وی ادامه داد: این درحالی است که در مکالمات 
تلفن همراه، کاربر به ازای هر دقیقه به طور متوسط ۶۰ تومان پرداخت کرده و 

مدت زمان بیشتری نیز مکالمه می کند. 
زارعیان گفت: هزینه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت، 4/5تومان است؛ با وجود این 
حداقل هزینه، بازهم مشترکان برای پرداخت صورت حساب تلفن ثابت، اعتراض 
دارند. وی از برنامه ریزی برای حذف قبوض کاغذی ظرف 8 ماه آینده خبر داد و 
گفت: از این ماه، اعالم صورت حساب قبوض تلفن ثابت، به صورت یک ماهه خواهد 
شد. این موضوع با هدف اطالع رسانی به مشترکان صورت می گیرد و به این معنا 

نیست که قصد داشته باشیم در عرض یک ماه، ارتباط مشترکان را قطع کنیم.

علم پژوهی

سومین لیگ بازی های ایران با حضور ۷ هزار گیمر شروع شد
سومین لیگ بازی های رایانه ای ایران از صبح دیروز ۱۳ شهریور ماه، با حضور ۷  هزار گیمر مرد 
و زن به عنوان رکوردی بی نظیر از حضور گیمرهای ایرانی در مجموعه برج میالد تهران، با یک 

میلیارد ریال جایزه و با همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مکعب شروع شد.

 70 درصد مکالمات تلفنی ایرانی ها 
زیر یک دقیقه است

شــهروندان بســیاری از کشــورهای جهان به گوگل پلی 
استور دسترسی داشــتند، اما برخی از کشــورها از جمله 
ایران از آن بی بهره بودند. حال توســعه دهندگان پلتفورم 
اندروید می گویند گوگل نام کشــورهای ایران، چین، کوبا، 
ماکائو، میانمار و سودان را هم به »کنسول توسعه دهندگان 
 )Google Play Developer Console( »گوگل پلی
افزوده اســت. بدین ترتیب، توســعه دهندگان می توانند 
اپلیکیشــن هایی که ســاخته اند را در اختیار کاربران این 
کشورها نیز قرار دهند؛ در حالی که پیش از این چنین کاری 
میسر نبود. در همین رابطه، فهرست کشورهایی که به گوگل 
پلی استور دسترسی دارند نیز به روز رسانی شده و نام ایران 
هم در این لیست دیده می شود؛ اگرچه فقط بخش دریافت 
اپلیکیشــن های رایگان برای کاربران ایرانی باز شده است 
و امکان خرید اپلیکیشــن یا پرداخت های درون برنامه ای 
وجود ندارد. در کشــور چین هم وضعیت به همین شــکل 

است و کاربران نمی توانند خرید اپلیکیشن را از طریق گوگل 
پلی استور انجام دهند. گوگل در زمان انتشار برنامه در این 
کشورها، به توسعه دهندگان می گوید فقط در صورت رایگان 
بودن می توانند برنامه خود را در اختیار کاربران ایران، چین، 
میانمار، سودان و کوبا قرار دهند. در حال حاضر از این شش 
کشور، فقط ماکائو به دانلود اپلیکیشن های تجاری و پرداخت 

درون برنامه ای دسترسی دارد.

کافه اپ

سرانجام علت کاهش سطح 
آب دریای خزر مشخص شد

ســطح آب دریای خزر رفته رفته در حال کاهش یافتن 
است. محققان با در نظر گرفتن چندین فاکتور و درست 
کردن یک مدل، ســرانجام به دلیل آن پــی بردند. برای 
دانشمندان همیشــه ســوال هایی بدون جواب درباره 
دریای خزر وجود داشته اســت. کف آن حدود 2۷/5متر 
پایین تر از ســطح آب بوده و آب از آن خارج نمی شود. از 
آنجایی که این دریا از اقیانوس ها دور بوده و اتصالی با آنها 
ندارد، برای حفظ سطح خود تنها به چند رودخانه تکیه 
می کند. تیمی از محققان دانشگاه های سراسر دنیا، مدتی 
قبل چندین فاکتور اصلی دیگر را که در تغییر سطح آب 
دریای خزر دخالت دارند محاسبه کردند. سطح آب این 
دریا طی چند دهه اخیر افزایش و کاهش پیدا کرده است 
و بارش و تبخیر جزو فاکتورهای تاثیرگذار در این اتفاق ها 
 بوده اند. آنهــا در مطالعه خود که ماه گذشــته در مجله 
Geophysical Research Letters منتشــر شد، 
به گرم شــدن متناوب و ادامه دار نیم کره شمالی اشاره 
کردند. به همین دلیل انتظار می رود رفته رفته نرخ تبخیر 
آب دریا بیشتر شده و وسعت دریای خزر در آینده ای نه 
چندان دور کاهش یابد. مهم ترین عواملی که روی سطح 
آب دریای خزر تاثیر می گذارند بــاران، تبخیر و ریزش 
درونی اســت. در ریزش درونی بیش از همــه رودخانه 
ولگا و رودخانه های دیگر همچون اورال تاثیر می گذارند 
و میزان تاثیر هر رودخانه ســال به ســال متفاوت است.
تجزیه و تحلیل وضعیت، نیازمند جمع کردن حجم تخلیه 
رودخانه از داده های به دســت آمده و پر کردن جاهای 
خالی با مدل های پیش بینی شده اســت؛ به این منظور 
می توان از مدل های مراکز ملی پیش بینی محیط زیست 
استفاده کرد. وقتی محققان مدل خود را تکمیل کردند، 
آن را با نرخ های به دســت آمده از طریق مشــاهده های 
مستقیم و همچنین داده های ماهواره ای مقایسه کردند. 
نتیجه نشــان داد آنها در تخمین فاکتورهای تاثیرگذار 
بر ســطح آب دریای خزر خیلی خوب عمل کرده اند. از 
سال ۱99۶ تاکنون، سطح آب ساالنه به صورت متوسط 
۱۳/۰9سانتی متر افزایش و ۶/۷2سانتی متر کاهش داشته؛ 
اما اهمیت مدل آنها تنها به خاطر از نو خلق کردن داده ها 
نبوده است.  این مدل به محققان کمک کرد علت اصلی 
کاهش ســطح آب دریای خزر را کشــف کنند. افزایش 
تبخیر از ســال ۱9۷9 تا 2۰۱۶ مهم ترین دلیل کوچک 
شدن دریای خزر بوده است؛ از طرفی، تبخیر ارتباط کامال 
مستقیمی با افزایش دما دارد؛ پس انتظار می رود به خاطر 
تغییرات آب و هوایی و روال ادامه دار افزایش کلی دمای 
کره زمین، باز هم شاهد کاهش میزان آب دریای خزر در 

گذر زمان باشیم.

 Frame Tv سامسونگ، از مدل جدید تلویزیون
رونمایی کرد؛

 یک اثر هنری روی دیوار خانه شما
سامســونگ مدل های 55 و ۶5 اینچی Frame Tv را در کمتر 
از یک ســال پیش به بازار عرضه کرد. اکنون در خالل نمایشــگاه 
IFA، از مدل 4۳ اینچی این تلویزیون نیز پــرده برداری کرد؛ اما 
نامی از تاریــخ عرضه یا قیمت آن نبرد. ایــن تلویزیون ۴K، چهار 
پورت HDMI و ســه پورت یو اس بی داشته و ازتمام قابلیت های 
تلویزیون های هوشمند سامســونگ پشتیبانی می کند.چیزی که 
این تلویزیون را منحصر به فرد ســاخته، صفحه نمایش آن است 
که یک اثر هنری است؛ تاجایی که می تواند در زمانی غیر از پخش 
شبکه ها، عکس ها و تصاور زیبایی را به کاربر نشان دهد. کاربران 
می توانند ایــن تصاویر را از فروشــگاه هــای اینترنتی خریداری 
کرده یا برخی از آنها را به صورت رایگان از وب ســایت سامسونگ 
دریافت کنند. آنها همچنین می توانند عکس های مدنظر خود را 
به تلویزیون انتقال دهند. با توجه بــه قیمت ۱/999 دالری مدل 
55 اینچــی و 2/۷99 دالری مدل ۶5 اینچــی، انتظار می رود که 

این تلویزیون، قیمتی کمتر از دو برادر بزرگ تر خود داشته باشد.

 سامسونگ، Galaxy S9 را 
در ژانویه معرفی می کند

پس از رونمایی از نوت 8 و تالش بی وقفه سامســونگ در ســال 
2۰۱۷، این شرکت اکنون به فکر عرضه S9 افتاده است.اپل اعالم 
کرده که در ســال آینده نســخه بزرگ تری از آیفون 8 را عرضه 
خواهد کرد. این گوشی هوشــمند که احتماال آیفون 9 نام دارد، با 
صفحه نمایش ۶/4۶ اینچی عرضه می شود. در این میان، خبرهایی 
در رابطه با پرچم دار بعدی سامسونگ شنیده می شود. سامسونگ 
در ژانویه سال آینده گلکسی S9 را معرفی خواهد کرد.بدون شک 
 OLED صفحه نمایش این پرچــم دار جدید سامســونگ، از نوع
خواهد بود. سامسونگ ســاخت پنل های OLED گلکسی S9 را 
دو ماه زودتر از زمان عرضه گوشی هوشمند شروع می کند. ساخت 
صفحه نمایش های گلکســی S8 در ماه ژانویه، آغاز و این گوشی 
هوشمند در ماه مارس معرفی شد. با این حساب اگر S9 در ژانویه 
معرفی شود، در ماه فوریه به صورت رسمی عرضه خواهد شد. هنوز 
اطالعات دقیقی در رابطه با گلکسی S9 و +S9 منتشرنشده است، 
به احتمال زیاد این دوگوشی هوشمند با ابعاد صفحه نمایش 5/۷۷ 
و ۶/22  اینچ روانه بازار می شــوند. سبک صفحه نمایش S9 مانند 
صفحه نمایش S8 خواهد بود. احتمال عرضه شدن دوربین دوگانه 
روی S9 وجود دارد.گفتنی اســت زمان کمی تــا رونمایی بزرگ 
آیفون 8 مانده است. رونمایی سریع از گلکسی S9 نشان می دهد 
که سامســونگ نمی خواهد از رقیب خود عقب بماند و رقابت بین 

این دو شرکت سخت تر از همیشه خواهد بود.

Mi A۱، جدیدترین پرچمدار 
شیائومی رونمایی شد 

شرکت شــیائومی یکی از بزرگ ترین شــرکت های تولیدکننده 
لوازم الکترونیک، از گوشی هوشمند Mi A۱، محصول جدید خود 
رونمایی کرد. شیائومی یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده 
لوازم الکترونیک واقع در پکن اســت که موســس و بنیانگذار آن 
لی جون، در رده بیست و سومین مرد ثروتمند جهان قرار دارد. این 
شرکت از سال گذشته طراحی و تولید گوشی هایی با صفحه نمایش 
بدون حاشیه را آغاز کرد و اولین محصول این شرکت، تولید گوشی 
هوشمند مدل Mi Mix بود که در ســطح قابل قبولی با هم نوعان 
خود به رقابت پرداخت. در پی استقبال خوبی که از Mi Mix به عمل 
آمد، شیائومی با همکاری گوگل دست به طراحی نسخه جدیدی 
از این گوشی زد. مدل Mi A۱ در سطح باالتری از مدل قبلی است 
که به عنوان اولین گوشی با سیستم عامل اندروید وان است. گمانه 
زنی ها حاکی از آن است که این مدل، در واقع همان Mi ۵x اما با 
اندروید خام است. نســبت صفحه نمایش به بدنه این فبلت بدون 

حاشیه، 8۳/۶ است که تقریبا تمام قاب رویی آن را اشغال کرده.

 این کاله کاسکت، دید ۳۶0 درجه 
به موتورسوار می دهد

CrossHelmet کاله ایمنی مخصوص موتورســوار است که با 
اســتفاده از یک دوربین که در پشت آن تعبیه شده، به موتورسوار 

دید ۳۶۰ درجه می دهد و با دیگر کاله های ایمنی فرق دارد. 
با استفاده از این کاله ایمنی موتورسوارها دیگر تصادف نمی کنند. 
در قسمت پشت کاله ایمنی »کروس هلمت«، دوربینی قرار دارد 
که با استفاده از صفحه نمایشــگری که داخل کاله تعبیه شده، به 
موتورســوار دید ۳۶۰ درجه می دهد؛ به نحوی که به راحتی پشت 

سرخود را هم می بیند. 
این کاله ایمنی عالوه بر نشان دادن زاویه پشت، به GPS نیز مجهز 
است و شــما با اســتفاده از صفحه نمایش می توانید مسیر خود را 

پیدا کنید.

از انگشت تان به جای تلفن همراه 
استفاده کنید

محققــان عرصــه فناوری هــای الکترونیک، در حــال طراحی 
محصول جدیدی هســتند که تصویر تازه ای از نسل آینده تلفن 
همــراه را به نمایش خواهد گذاشــت. ظهور تکنولوژی را شــاید 
بتوان مهم ترین پیشــرفت بشــریت دانســت. امروزه در دنیای 
فناوری دیگــر هیچ اتفاقــی دور از انتظار نیســت و هر پدیده ای 
در عین شــگفتی می توانــد قابل پیــش بینی باشــد. طراحی 
و ســاخت تلفن های هوشــمند یکی از این پدیده هاســت که با  
توجه به پیشــرفت هایی که داشــته، در تســهیل کارها به مدد 
انسان ها آمده اســت؛ تا جایی که گاهی تصور انجام حجم باالیی 
 از امور روزمره با اســتفاده از این دســتگاه کوچک شــگفت آور

 است.
باوجود پیشرفت های حاصله در این زمینه، باز هم طراحان راضی 
نبوده و در فکر تولید نســل جدیدی از این اختراع بشری هستند؛ 
آنها به تازگی دســتگاهی را طراحی کرده اند که ازطریق بستن به 

مچ دست و با استفاده از انگشت، قابلیت مکالمه را ایجاد می کند.
 این دستگاه در واقع جایگزین تلفن همراه بوده و نحوه کار آن به این 
صورت است که هنگام تماس، با ایجاد لرزش به فرد هشدار می دهد 
و با فشار دکمه ای که در طراحی آن تعبیه شده و قرار دادن انگشت 
روی گوش، امکان مکالمه برای فرد ایجاد می شود و امواج صوتی 
ازطریق استخوان انگشــت به گوش منتقل می شوند. کارشناسان 
این اختراع را به عنوان »نسل آینده تلفن همراه« معرفی کرده اند.

فناورانه

ابداعتکنولوژی

به لطف گوشــی های هوشــمند، میلیون ها نفر در 
سراسر جهان به عکاســانی پر کار تبدیل شده اند! 
طبق تخمینی مجمــوع عکس های گرفته شــده 
توسط افراد مختلف در پایان ســال 2۰۱۷، حدود 
۱۰۰ میلیارد بیشتر از عکس های ثبت شده در سال 
2۰۱۶ خواهد بود. فروش دوربین های دیجیتال، هر 
ساله به شکل قابل توجهی کاهش یافته؛ به صورتی 
که این رقم از ۱2۱/5میلیون در سال 2۰۱۰، به ۱۳ 
میلیون در نیمه اول سال 2۰۱۶ کاهش یافته است. 
پیشــرفت روز بــه روز دوربین های تلفــن همراه، 
شــرایطی را در برابر کاربر قرار داده است تا به ساده 
ترین شــکل ممکن، به ثبت تصاویــری با کیفیت 
بپردازد. همچنین برای بیشــتر مصــرف کنندگان 
پرداخت پولی بیشتر برای وسیله ای که صرفا عکس 

برداری می کند چندان معقول به نظر نمی رسد.

در پژوهشگاه ابن سینا، از دستگاه حمل بیمار که توسط 
یکی از شرکت های دانش بنیان مســتقر در مرکز رشد 
سالمت پژوهشــگاه ابن سینا طراحی و ســاخته شده، 
رونمایی شد. این دستگاه به منظور رفع مشکل جابه جایی  
افراد کم توان حرکتی و بیماران بیهوش طراحی شده است؛ 
به نحوی که برای هر یک از کارکنان این امکان را فراهم 
می کند که بدون کمک گرفتن از فرد دیگر، بیمار را در هر 
شرایط مکانی جابه جا کرده و در موقعیت مدنظر قرار دهد. 
دستگاه ساخته شده با قابلیت های منحصربه فرد خود، قابل 
استفاده در بیمارستان ها، مراکز درمانی، توان بخشی، منازل 
و استخرها جهت حمل بیماران و افراد ناتوان است. نیروی 
محرکه دستگاه، الکتریکی بوده و کنترل دستگاه دارای 
انواع سیستم های امنیتی برای جلوگیری از بروز هرگونه 
مشکل است و انرژی الزم برای حمل بیمار از باتری تعبیه 

شده روی خود دستگاه تامین می شود.

  خداحافظی با دوربین های 
دیجیتال

ساخت دستگاه حمل بیمار 
توسط محققان کشور

گوگل، نام ایران را به فهرست کشورهای تحت پشتیبانی پلی استور 
اضافه کرد

جالب ترین فناوری ها در نمایشگاه ایفا 201۷ 
IFA  نام یک نمایشگاه الکترونیک و لوازم خانگی است که هر ساله در کشور آلمان برگزار می شود. در این رویداد شرکت های بزرگ فناوری از جمله سامسونگ، سونی، 
ال جی و غیره، اقدام به برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی کرده و جدیدترین محصوالت و دستاوردهای خود را معرفی می کنند. امسال نیز نمایشگاه ایفا 2017 در شهر کلن 
آلمان، برگزار و چندین و چند محصول جدید در آن رونمایی شد. حال با توجه به اتمام نمایشگاه، در مطلب پیش رو قصد داریم به صورت مختصر به معرفی جالب ترین و 

هیجان انگیزترین محصوالتی که در این نمایشگاه معرفی شدند، بپردازیم؛ پس با دیجی رو همراه باشید.

اوالفســن انــد  بنــگ   شــرکت 
 )Bang & Olufsen( همچون سال گذشته، 
در ایفا 2۰۱۷ نیز یک تلویزیــون جدید را به 
معرض نمایش گذاشت. این تلویزیون جدید 
که بیوویژن ایکیلیپس نام دارد، یک وســیله 
لوکس محسوب شده و دارای صفحه نمایشی 
بسیار باکیفیت، سیســتم صوتی سه کاناله و 

همچنین پایه متحرک است.

 تلویزیــون »بیوویــژن ایکیلیپس« 
)Bang & Olufsen BeoVision Eclipse(

نمایشگر تقریبا بدون حاشیه 
4K، اولین چیزی است که در 
مواجهه با نوت بــوک دوکاره 
»یــوگا 92۰« بالفاصله توجه 
شما را به خود جلب می کند. در 
واقع، یوگا 92۰ دارای صفحه 
نمایش لمسی در اندازه ۱۳/9 

اینچ بوده که ضخامت حاشیه های کناری آن تنها 5 میلی متر است. 
این نمایشگر لمسی IPS قابلیت چرخش تقریبا ۳۶۰ درجه ای را 
روی لوالی آلومینیومی دارد که همین مسئله یکی از نکات مثبت یوگا 
92۰ به شمار می آید. پردازنده نسل هشتم Core i7 اینتل، حافظه 
رم 8 تا ۱۶ گیگابایتی و حافظه داخلی 25۶ گیگابایت تا یک ترابایتی 

)از نوع SSD(، از دیگر مشخصات سخت افزاری یوگا 92۰ است.

)Lenovo Yoga 920( 920 لنوو یوگا

یی  کت ها شــر
مانند ایسوس و 
دل در نمایشگاه 
ایفــا 2۰۱۷ از 
یــن  تر ید جد
ی  ســت ها هد
واقعیت ترکیبی 
بــرای  خــود 
عامل  سیســتم 

ویندوز، رونمایی کردند. 
این دســتگاه ها همچنین با پلتفورم واقعیت مجازی استیم 
)Steam( و کنترلرهــای واقعیت مجازی مایکروســافت، 

سازگاری کامل دارند.

)Mixed reality headsets( هدست های واقعیت ترکیبی

سونی، امســال هم با دست 
پر به نمایشــگاه آمده بود و 
با معرفی سه گوشی جدید 
از خانواده اکسپریا توانست 
حسابی دل طرفداران خود 
را به دست آورد. گوشی های 
معرفی شــده در ایفا 2۰۱۷ 

عبارت بودند از: گوشــی پرچمدار »ایکس زد وان« )XZ1( و 
محصول میان رده »ایکس ای وان پالس« )XA1 Plus( و یک 
مدل کوچک تر و جمع و جورتر به نام »ایکس زد وان کامپکت« 
)XZ1 Compact(. مورد سوم با اینکه از لحاظ ابعاد کوچک تر 
از XZ1 است، از لحاظ کارآیی چیزی کمتر ندارد و تنها چند 

قابلیت جزئی در این مدل حذف شده است.

)Sony Xperia( سونی اکسپریا

ایسوس دو نوت بوک جدید را با خود به نمایشگاه 
ایفا 2۰۱۷ آورده بود که هر دوی آنها مجهز به 
کارت گرافیک مجزا و همچنین بدنه ای بسیار 
 Flip( »۱4 باریک بودند.لپ تاپ دوکاره »فلیپ
۱4( دارای کارت گرافیــک انویدیا جی فورس 
 ROG ۱۰۳۰ اســت؛ در حالی کــه مدل GT
Strix SCAR Edition بسیار قدرتمندتر بوده 

و صفحه نمایشی ۱44 هرتزی دارد.

نوت بوک های ایسوس

همان طور که انتظار می رفت، سامسونگ در 
ایفا 2۰۱۷ از جدیدترین مدل ســاعت های 
هوشــمند خود پرده برداری کرد. این ساعت 
که »گیر اسپورت« نام دارد، هم به عنوان یک 
ابزار ردیاب سالمتی و تناسب اندام عمل کرده 
و هم از قابلیت کنترل از راه دور )جهت کنترل 
ســایر ابزارهای هوشــمند موجود در خانه( 

برخوردار است.

 Samsung( سامسونگ گیر اسپورت
)Gear Sport

برخالف سامســونگ که معموال گوشی های 
رده باالی خود را در ایفا معرفی نمی کند، رقیب 
هم وطنش یعنی ال جی در ایفا 2۰۱۷ نیز حضور 
پرقدرتی داشت و جدیدترین پرچمدار خود با نام 
»وی ۳۰« را رونمایی کرد. این گوشی هوشمند 
از یک صفحه نمایش بزرگ با حاشیه های بسیار 
کم در اطراف برخوردار بوده و دوربین پشتی آن 
نیز از قدرت و کیفیت بسیار خوبی بهره مند است.

)LG V30( 30 ال جی وی
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حصر وراثت
6/278 اکرم امینی خوزانی دارای شناســنامه شماره 18662 به شرح دادخواست به 
کالسه  460/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان منور شیروی خوزانی به شناسنامه 11007 در تاریخ 1396/2/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- علی امینی خوزانی فرزند کریم ش.ش 204 )همسر( 2- حجت اله امینی خوزانی 
فرزند علی ش.ش 18664 )فرزند( 3- حکمت اله امینی خوزانی فرزند علی ش.ش 
22577 )فرزند( 4- اکرم امینی خوزانی فرزند علی ش.ش 18662 )فرزند( 5- زهرا 
امینی خوزانی فرزند علی ش.ش 1904 )فرزند( 6- مهین امینی خوزانی فرزند علی 
ش.ش 8730 )فرزند( 7- مهناز امینی خوزانی فرزند علی ش.ش 9- 007183- 113 
)فرزند( 8- زهره امینی خوزانی فرزند علی ش.ش 18663 )فرزند( 9- فاطمه امینی 
خوزانی فرزند علــی ش.ش 1400 )فرزند( 10- همدم امینــی خوزانی فرزند علی 
ش.ش 25099 )فرزند( والغیر 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: 4777 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()205 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/279 زهره پناهی درچه دارای شناسنامه شماره 278 به شرح دادخواست به کالسه  
482/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه پناهی درچه به شناسنامه 297 در تاریخ 1396/3/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد پناهی 
درچه فرزند محمود ش.ش 212 )فرزند( 2- محمدرضا پناهی درچه فرزند محمود 
ش.ش 571 )فرزند( 3- پرویز پناهی درچه فرزند محمود ش.ش 223 )فرزند( 4- 
عفت پناهی درچه فرزند محمود ش.ش 300 )فرزند( 5- فاطمه صغری پناهی درچه 
فرزند محمود ش.ش 157 )فرزند( 6- زهره پناهی درچه فرزند محمود ش.ش 278 
)فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات 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: 4781 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک()166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/280 شهین محمدی جوآبادی دارای شناســنامه شماره 7 به شرح دادخواست به 
کالسه  400/96 ش حل 7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا محمدی به شناسنامه 28 در تاریخ 1396/3/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- هاجره 
محمدی فرزند خداداد ش.ش 12 )همســر( 2- اصغر محمدی فرزند رضا ش.ش 
1254 )فرزند( 3- مهــدی محمدی فرزند رضا ش.ش 1076 )فرزند( 4- شــهین 
محمدی جوآبادی فرزنــد رضا ش.ش 7 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات 
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: 4779 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100354704758 شــماره پرونــده:  /331
9509980358000115 شــماره بایگانی شعبه: 960845 شــاکیان: 1- عباس 
عابدیان فرزند اکبــر 2- مهدی پابرجــا فرزند مصطفی 3- محمــد زمانی فرزند 
عبدالرحیم 4- منصور نادری فرزند علی دادخواستی به طرفیت متهم سعید محمدزاده 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
225 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن 1396/07/19 ساعت 9 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 18504 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق(

)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106836904597 شــماره پرونــده:  /332
9509986836901415 شــماره بایگانی شــعبه: 951601 خواهان خانم سمیه 
کرمیان چمگردانی فرزند محمدرضا دادخواســتی به طرفیــت خوانده آقای محمد 
نایینی تهرانی فرزند بهرام به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه خانواده 
اصفهان ارجاع و به کالسه بایگانی پرونده ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 
1396/08/08 ساعت 11 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 17369 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی()143 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره درخواســت: 9610460350900082 شــماره پرونــده:  /333
9609980350900405 شماره بایگانی شعبه: 960468 در خصوص دعوی خواهان 
محمدرضا رنجبر با وکالت محمد مفضلی بطرفیت خواندگان مرتضی داوری و صدرا 
رادمان کیا و زهرا رفیع منزلت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و جلب ثالث 
دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت 
و به تاریخ 1396/7/16 ساعت 9:30 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول 
المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشرآگهی وقت رسیدگی. دادگاه 
با توجه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور تا مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف: 18493 شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )153 کلممه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106837105286 شــماره پرونــده:  /335
9609986837100722 شــماره بایگانی شــعبه: 960788 خواهان خانم هدیه 
عالف قاسم فرزند حســین دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمد گل کار به 
خواسته اثبات نسب به درخواســت خواهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( حدفاصل چهارباغ 
باال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوســی طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به کالسه 
9609986837100722 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/19 ساعت 
8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای محمد گل کار و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 18521 شــعبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی()181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106837105251 شــماره پرونــده:  /336
9609986837100742 شــماره بایگانی شــعبه: 960808 خواهان خانم حلیمه 
بیات فرزند براتعلی دادخواســتی بــه طرفیت خوانده آقای حنیــف جعفری فرزند 
ایوب به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( حدفاصل چهارباغ 
باال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوســی طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به کالسه 
9609986837100742 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/15 ساعت 
10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای حنیف جعفری 
فرزند ایوب و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنا داور واجد شرایط که دارای 
30 سال سن متاهل و از بستگان سببی یا نسبی باشــد را به دادگاه معرفی نمایئد. 
م الف: 18520 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(

)204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/337 در خصوص پرونده کالسه 951581 خواهان مصطفی حسینی باالم با وکالت 
سعید عکاف دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالفضل حسن زاده وادقانی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/7/24  ساعت 11 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:18516 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/338 در خصوص پرونده کالسه 960521 خواهان محمد نجیمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به مطالبه وجه چک به طرفیت مژگان شفیعی ورزنه تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/7/24 ســاعت 9:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18514 شعبه 32 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/339 در خصوص پرونده کالسه 960474 خواهان مجید جباران دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت بهزاد تارویودی زاده تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 

مورخ 96/7/25 ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزاطاهر 
مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود.م الف: 18491 شعبه  101 حقوقی شــورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره سه()105 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106836804279 شــماره پرونــده:  /340
9609986836800516 شماره بایگانی شعبه: 960560 خواهان خانم فاطمه تقی 
زاده ایرانی با وکالت سیدرضا پورموسوی دادخواستی به طرفیت خوانده آرش اسالمی 
فرزند جمشید به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع 
و به کالســه 960560 خ 8 بایگانی پرونده ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 
1396/07/30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 18455 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی()157 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350206438 شــماره پرونــده:  /341
9609980350200511 شــماره بایگانی شــعبه: 960613 خواهان پوریا رئیسی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده علیرضا میرزا آقائی فرزند حسین به خواسته مطالبه 
وجه 13 فقره چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شــماره 304 ارجاع و به کالســه 960613 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
96/07/26 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 18478 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)170 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/343 در خصوص پرونده کالسه 960710 خواهان وحید احمدی با وکالت آقای 
رحیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مصطفی حسینی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/7/25 ســاعت 8:30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
 18463 شــعبه 9 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)118 کلمه، یک کادر(

ابالغ رای
6/138 کالسه پرونده: 951724 شماره دادنامه:96/4/21-9609976797900729 
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با نمایندگی علیرضا زمانی به نشانی اصفهان پل ابوذر ابتدای خ توحید پ 3. وکیل: 
رضا عابدی زاده به نشــانی خ آمادگاه مجتمع گلدیــس ورودی 3 ط 3 واحد 366 
خواندگان: 1- محمدجواد سراج زاده اصفهانی 2- امیر صدرا وفائی هردو به نشانی 
مجهول المکان خواسته: صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ67/998/899 ریال بابت قسمتی از وجه چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی 
و تاخیر در تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت رضا 
عابدی زاده به طرفیت 1- محمدجواد ســراج زاده اصفهانی 2- امیر صدرا وفائی به 
خواسته مطالبه مبلغ67/998/899 ریال بابت بخشی از چک به شماره 513461 به 
عهده بانک رفاه کارگران شعبه احمدآباد به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با 
عنایت به وصف تجریدی بودن چک موصوف بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و 
اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شرکت ننموده هیچگونه 
الیحه دفاعیه ای مبنی بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال ننموده. لذا شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 67/998/899 ریال اصل خواســته و 1/884/970 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 120/000  ریال بابت هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/11/18 لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی 
محســوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی و حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:15402 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

یک()367 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/306  کالسه پرونده: 960051 شــماره دادنامه: 9609976794500519 تاریخ 
رسیدگی: 96/4/20 مرجع رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان 
ها: 1- علیرضا خراجی 2- ســاجده انصاری هر دو به نشــانی: اصفهان آبشار سوم 
مجتمع شهید کشوری گلستان 4 نرگس 2 پالک 974. خوانده: روح اله پاک زاد به 
نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال خسارت ناشی از 
تصادف. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خواهان ها: 1- علیرضا خراجی و 2- ســاجده انصاری بطرفیت روح اله پاک زاد به 
خواسته مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال خسارت ناشی از تصادف یک دستگاه خودرو 
سواری پیکان شماره شهربانی 112پ28ایران67 بانضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان ها، کروکی و گزارش پلیس، نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض طرفین دعوی می باشد و احراز 
مالکیت خواهان ردیف دوم، شورا خواسته خواهان ردیف دوم را ثابت تشخیص داده 

و مســتنداً به مواد 198-519 ق.آ.د.م و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/330/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان ردیف دوم صادر و نسبت 
به خواهان ردیف اول نظر به عدم مالکیت نامبرده و اینکه در دعوی مطروحه ذینفع 
نمی باشد شورا مستنداً به بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان ردیف اول 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مدت 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 15354 
شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()308 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/307  کالسه پرونده: 960145 شماره دادنامه:96/4/28-9609976793702149 
مرجع رسیدگی: شــعبه هفتم شــورای حل اختالف، خواهان: بانک قرض الحسنه 
رسالت ســهامی عام به مدیریت عاملی و حق امضا آقای محمدحسین حسین زاده 
به نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بست حکیم 
نظامی 24 ساختمان قرض الحســنه طبقه ســوم با وکالت: 1- حسین محمدیان 
2- نفیسه عرب زاده به نشــانی: اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت ارغوان طبقه سوم واحد 18، خوانده: علیرضا هاشمی هندوکش فرزند 
درویشعلی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  بانک قرض الحسنه رسالت 
ســهامی عام به مدیریت عاملی آقای محمدحسین حســین زاده با وکالت حسین 
محمدیان 2- نفیسه عرب زاده به طرفیت علیرضا هاشمی هندوکش فرزند درویشعلی 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 
297309-96/1/21 به عهده بانک قرض الحسنه رسالت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و سه میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )96/1/21(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:15355 شــعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره 5()362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/308 کالسه پرونده: 960136 شماره دادنامه:96/4/28-9609976796201024 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض الحسنه 
رسالت با وکالت حســین محمدیان و مهری نمازیان به نشانی اص خ شیخ صدوق 
شمالی ســاختمان بانک تجارت ط 3، خواندگان: 1- ســعید رحیمی 2- احمدرضا 
رحیمی 3- مصطفی رحیمی هر سه به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه. با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
بانک قرض الحسنه رســالت به مدیریت عاملی محمد حسین زاده با وکالت حسین 
محمدیان و مهری نمازیان به طرفیت آقای 1- سعید رحیمی 2- احمدرضا رحیمی 
3- مصطفی رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال قسمتی از وجه چک 
به شماره 890193-95/8/13 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی نشر در جلسه حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیــت خواندگان به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ 
7/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/302/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )95/8/13(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:15343 شعبه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)322 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/305  کالسه پرونده: 95-1145 رش51 شماره دادنامه: 331-96/3/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه پنجاه و یکم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی آقای علیرضا زمانی به نشانی: اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پالک 3  با 
وکالت: خانم رقیه رهبری به نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه 5 
واحد 705. خواندگان: 1- آقای حسن شاه نظری 2- آقای ابراهیم هادیان 3- آقای 
یعقوب جعفری 4- آقای مهدی عبدالهی 5- آقای احمدرضا ابراهیم زاده همگی به 
نشانی مجهول المکان. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوندمتعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم رقیه 
رهبری به وکالت از بانک مهر اقتصاد و به نمایندگی آقای علیرضا زمانی به طرفیت 
خواندگان 1- آقای حسن شاه نظری فرزند نعمت اله 2- آقای ابراهیم هادیان فرزند 
محمدعلی 3- آقای یعقوب جعفری فرزنــد خیراله 4- آقای مهدی عبدالهی فرزند 
امیر 5- آقای احمدرضا ابراهیم زاده فرزند مرتضی به خواسته مطالبه بخشی از سه 
فقره چک به شــماره های 1276/28111/62 مــورخ 95/3/11 عهده بانک ملت 
و 413/60806 مــورخ 95/3/11 عهده بانک صــادرات و 9901/152471 مورخ 
95/3/11 عهده بانــک حکمت ایرانیان به مبلــغ 173/235/325 ریال به انضمام 
مطلق خســارات قانونی. باتوجه به شرح دادخواســت و اظهارات وکیل خواهان در 
جلسه رسیدگی و الیحه تقدیمی شماره 167 مورخ 96/3/11 مبنی بر اینکه خوانده 
ردیف اول طبق قرارداد مشارکت کاهنده اقدام به دریافت تسهیالت از بانک موکل 
نموه و لیکن در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی 
اقدامی ننموده اســت و خواندگان ردیف های دوم تا پنجم طبــق قرارداد ابرازی و 
ظهرنویسی چک های ارائه شده همگی ضمانت بازپرداخت تسهیالت دریافت شده 
توسط خوانده ردیف اول را به عهده گرفته اند و در حال حاضر مطالبه بخشی از چک 
شماره 9901/152471 مورخ 95/3/11 عهده بانک حکمت ایرانیان شعبه شاهین 

شــهر اصفهان کد 1707 با ضمانت ظهرنویس خواندگان ردیف اول و سوم و اینکه 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه 
ننموده اند و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
سوی بانک محال علیه که ظهور در بدهی صادرکننده و ظهرنویسان دارد. فلذا شورا 
با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 310و 313 و 249 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف 
های اول )آقای حسن شاه نظری( و خوانده ردیف ســوم )آقای یعقوب جعفری( و 
خوانده ردیف چهارم )آقای مهدی عبدالهی( به پرداخت مبلغ 173/235/325 ریال 
بخشی از وجه چک شــماره 9901/152471 مورخ 95/3/11 عهده بانک حکمت 
ایرانیان شعبه شاهین شــهر و 4/530/088 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی وکال و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/3/11 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام شوراها می باشد در حق خواهان 
بصورت تضامنی صادر و اعالم می نماید و باتوجه به استرداد دعوی نسبت به دو فقره 
چک و خواندگان ردیف های دوم و پنجم توســط وکیل خواهان و الیحه تقدیمی 
شماره 167 مورخ 96/3/11 شورا در خصوص این قسمت از خواسته با استناد به بند 
ب ماده 107 قانون آئین دادرســی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 15352 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)590 

کلمه، 6 کادر( 
ابالغ رای

6/322 کالسه پرونده: 1059/95 شماره دادنامه:347 -96/3/21 مرجع رسیدگی: 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا غالمی به نشانی اصفهان 
خ جی خ شــهروند ک صفائیه انتهای صفائیه روبروی مدرســه اندیشه خواندگان: 
1- عصمت رحمتی به نشانی زنجان ک فرهنگ خ نسترن خ نسترن 4 پالک 602 
،2- ناصر اکبری به نشــانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای 
علیرضا غالمی به طرفیت 1- عصمت رحمتی 2- ناصر اکبری به خواســته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 891922 مورخ 95/8/30 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی  
در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه  ننموده است لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 5/070/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت 
تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/8/30( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خوهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:15362 شعبه 

51 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو()311 کلمه، 3 کادر(
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مزایده
6 شــماره آگهــی: 139603902121000012 شــماره پرونــده:  /334
139404002121000099 آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 
9400137 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی شماره 
باقیمانده یک هزار و پانصد و نود و یک فرعی از شــماره یکصد و پنجاه و هشــت 
اصلی مفروز و مجزی شــده از شــماره 1591 فرعی از اصلی مذکور، به مساحت 
)156/9( یکصد و پنجاه و شش متر و نود دسیمتر مربع، واقع در سمت شرقی طبقه 
سوم که )23/81( بیست و ســه متر و هشتاد و یک دســیمتر مربع آن پیشرفتگی، 
)6/25( شش متر و بیســت و پنج دســیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته در دو 
قســمت، اســت. واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی 
شهر میدان قدس بلوار شهید بهشتی بلوار شــهید مدنی چهارراه کشاورزی کوچه 
فتح 9 که حســب نامه شــماره 94070584791448-1394/12/12 ثبت اسناد 
خمینی شهر تمامت ششدانگ پالک مذکور به نام زهرا آقا محمدی ورنوسفادرانی 
فرزند اصغر ذیل ثبت 124550 صفحه 63 دفتر 582 نســبت به ششــدانگ ثبت و 
ســند صادر گردیده و محدود است: شمااًل در دو قســمت، اول دیواریست به طول 
شش متر و هشتاد و پنج ســانتیمتر به فضای ملک مجاور قطعه 48 دوم دیواریست 
به طول یک متر و بیست و پنج ســانتیمتر به فضای معبر، شرقًا در دو قسمت، اول 
دیوار و پنجره اســت بطول نوزده متر و پنج سانتیمتر به فضای معبر دوم دیواریست 
بطول یک متر و بیست و پنج ســانتیمتر به فضای معبر، جنوبًا در چهارقسمت، که 
قسمت سوم آن غربی، اســت. اول نیم دیوار جلوی بالکن بطول یک متر و بیست 
و پنج ســانتیمتر به فضای معبر دوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول سه متر و هفتاد و 
پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول یک متر و 
بیست و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشــاعی چهارم دیوار و پنجره است به طول 
سه متر و پنجاه و پنج سانتی متر به فضای حیاط مشاعی. غربا در هشت قسمت، که 
قسمتهای سوم و پنجم آن شمالی قســمت هفتم آن جنوبی است. اول دیواریست 
مشترک به طول یک متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان قطعه 6 شماره 5906 فرعی 
دوم دیواریست مشترک به طول پنج متر و سی سانتیمتر به آپارتمان قطعه 6 شماره 
5906 فرعی سوم دیواریست بطول یک متر و سه ســانتی متر به راه پله و آسانسور 
مشاعی چهارم دیواریست بطول یک متر و شصت ســانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعی پنجم دیواریست به طول هشتاد سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی ششم 
درب و دیوار است به طول سه متر و هشتاد ســانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی 
هفتم دیواریست بطول یک متر و سی و هشت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی 
هشتم دیواریست مشترک به طول شش متر و نود و پنج سانتیمتر به آپارتمان قعطه 6 
شماره 5906 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس به مساحت 156/9 
مترمربع عرصه به صورت یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی مجتمع 
مسکونی مشتمل بر 5 طبقه با مشخصات اســکلت بتنی و سقفها تیرچه بلوک بدنه 
کاغذ دیواری کف ها سنگ دارای آشپزخانه و سرویس بهداشتی سیستم گرمایشی 
رادیاتور و سرمایشی کولر نمای خارجی سنگ شامل 3 اطاق و سالن داری پارکینگ 
و آسانسور می باشد پالک فوق دارای اشتراکات آب و برق و گاز بوده و بنا به اعالم 
بستانکار به موجب وارده شــماره 139605002121000443-1395/3/25 فاقد 
بیمه می باشد که ملکی زهرا آقامحمدی ورنوسفادرانی فرزند اصغر به موجب سند 
شماره 136625-1392/9/23 تنظیمی دفترخانه 63 خمینی شهر موضوع پرونده 
اجرایی کالسه 9400137 در رهن بانک سرمایه خمینی شهر می باشد و به موجب 
گزارش کارشناس به مبلغ ســه میلیارد و هفتصد میلیون ریال )3/700/000/000 
ریال( ارزیابی شــده است. بدینوســیله شــش دانگ پالک مذکور با جمیع توابع و 
لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ســاعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1396/7/4 
در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده حضوری به فروش 
می رسد الزم به ذکر اســت 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 باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تطعیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
 برگزار خواهد شــد. م الف: 4848  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر

 )اجرای اسناد()757 کلمه، 8 کادر(
اخطار اجرایی

6/355 شــماره: 951015 ش 5  به موجب رای شــماره 9509976793501944  
تاریخ 95/11/10 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیهم: 1- شهناز تقی یان 2- غالمحسین دارابی به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجه چک به شماره ی 305819 مورخ 89/4/15 و پرداخت مبلغ 300/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر تا 
تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: علیرضا حیدری 
به نشانی اصفهان خ اشرفی اصفهانی کهندژ روبروی تقاطع اول هیدرولیک پارت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 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:16391 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/354 شماره: 950360 ش 7  به موجب رای شماره 1314 مورخ 95/7/26 - 15 
اصالحــی 9509976793703192  تاریخ 95/12/25  و پیــرو اجرائیه 950360 
مورخ 95/11/11حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
اســت محکوم علیهم: 1- مجید دهقانی بیژگــردی 1293079170 فرزند کریم  
2- مجتبی قنبری هردو به نشــانی مجهول المکان محکوم است بطور تضامنی به 
پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون سیصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ 50/000/000 ریال 94/11/25 و 
50/000/000 ریال 94/10/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان میالد کبیری 
فرزند عبدالرسول به نشانی اصفهان خ برج کوچه بیستم مجتمع الماس. و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا ضمنا تامین خواسته به شماره دادنامه 435 - 95/3/6 به اجرای 
احکام ارسال گردیده 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:16394 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/356 شماره: 960055  به موجب رای شــماره 9609976784100492  تاریخ 
96/3/7 حوزه 11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته 
است محکوم علیه: امین خندان به نشــانی مجهول المکان محکوم است به مبلغ 
18/120/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک 876146 به عهده بانک 
ملی و مبلغ 1283/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه 

قانونی و خسارت تاخیر در تادیه سررسید چک موصوف 94/2/11 لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له محسن خسروی زاده به نشــانی خمینی شهر بلوار توحید کوچه 
امام خمینی جنب قنادی تک نبش- یاس 44. صادر و نیم عشر حق االجرا به اجرای 
احکام اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجــرای 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:16407 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/357 شماره: 1094/94  به موجب رای شــماره 250  تاریخ 95/3/11 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محمد 
علی بیگی فرزند خداداد شغل آزاد به نشــانی اصفهان خ زینبیه مادی سودان پشت 
مدرسه شــهدای شــهرداری کوچه محمد منازل پردیس منزل شخصی)مجهول 
المکان( محکوم است به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 
305/000 ریال بابت خسارت دادرسی و هزینه نشرآگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/7/30 لغایت وصول طبق نرخ 
شاخص در حق محکوم له: 1- محســن کاردانپور فرزند رسول شغل آزاد به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر خ 22 بهمن سمت چپ پشت ایستگاه اتوبوس پ 24. به وکالت  
عزت ا... محسنی. و پرداخت نیم عشر اجرایی پرونده در حق صندوق دولت. 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:16411 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()219 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610426793800001 ییــه: اجرا شــماره   6 /358
پرونده:9509986793801447 شماره بایگانی شعبه:951450 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096793800776 و شماره دادنامه مربوطه 
محکوم علیه: حمیدرضا علی اکبریــان فرزند مهدی به نشــانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 132/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
4/280/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 
ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چکها 345778- 95/4/18 و 345751- 95/4/11 و 345774- 95/4/12 
و 345775- 95/4/19 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له فاطمه ریســمانیان فرزند حســن بــا وکالت حمیدرضا  
کریمی کیا  فرزند حسن به نشانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع اداری اوسان طبقه 
3 واحد 308. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات 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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت 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 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 کــه 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 اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 16417 شعبه 
 هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم(

)441 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

6/359 شــماره: 940/95  به موجب رای شــماره 1138  تاریخ 95/11/23 حوزه 
31 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
ابراهیم استکی اورکانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و سیصد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف 205385 - 89/3/26 و 204071 - 89/5/25 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مجتبی مؤید زفره به نشانی اصفهان بازار بزرگ 
روبروی صبحه نو پاساژ سید پ 24. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:16416 
شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()196 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/360 شماره: 939/95  به موجب رای شــماره 1137 تاریخ 95/11/23 حوزه 31 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: آرش 
زمانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون و یکصد 
و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 1533/564553/20 - 93/8/30 و 1533/564555/43 - 
93/10/30 و 1533/564554/57- 93/9/30 و 650286- 93/7/25 و 640278 
- 93/7/25 و 6502771 - 94/6/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مجتبی 
مؤید زفره به نشانی اصفهان بازار پاساژ میر پ 24. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 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:16415 شــعبه 31 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()212 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایي
6/227 شماره: 84/95 ش حل 12 به موجب راي شماره 305 تاریخ 95/4/2 حوزه 
12 شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجید مظاهري فرزند ابراهیم شــغل آزاد به نشــاني اصفهان خ جي خ ابهر کوچه 
صاحب الزمان پ 2 کدپســتي 1289347931. محکوم است به پرداخت مبلغ نود 
و شش میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و هزینه دادرسي یک میلیون و پانصد 
هــزار ریــال 813625- 90/2/5 و 813636- 90/9/25 و 813637- 90/10/5 
و 813630- 95/11/25 و 813629- 92/11/5 و 813628- 90/7/25 و حــق 
الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و سررســید تا 
زمان پرداخت در حق خواهان علي حســین فخاري فرزند لطف اله شــغل آزاد  به 
نشاني خمیني شــهر خ 17 شهریور. راي صادره غیابي اســت، و پرداخت نیم عشر 
دولتي در حق دولت.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. مالف:4765 شعبه 12 حقوقي شوراي حل اختالف

 شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()225 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/323 شماره: 96-65 به موجب رای شماره 257 تاریخ 96/3/21 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خانعلی بهری 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و ســه میلیون و بیســت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشرآگهی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چکهای موصوف 
961757- 93/12/2 و 961759- 94/3/20 و 961758 - 94/2/25 تــا تاریــخ 
اجرای حکم در حق خواهان شــهنام روحانی نجف آبادی به نشانی خ مالصدرا خ 
ششم مجتمع پیوند واحد 33. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 اســتیفاء 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:15328 
 شعبه 31 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)0195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

شــماره   9610106796301110 ابالغنامــه: شــماره   6 /342
پرونــده:9609986796300691 شــماره بایگانی شــعبه:960692 در خصوص 
پرونده کالســه 960692 ش 33 خواهان محمدتقی زمانی زاده دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت اردشــیر صالحی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
چهارشــنبه مورخ 1396/7/26 ســاعت 11:30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم 
شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمایید در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شــود. م الف: 18467 شعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان

 )مجتمع شهدای مدافع حرم()128 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
6/344 در خصوص پرونده کالسه 960709 خواهان وحید احمدی با وکالت آقای 
رحیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مصطفی حسینی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/7/25 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18462 شعبه 9 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/345 در خصوص پرونده کالسه 133/96 ش 25  خواهان فرحناز حاجی دلیگانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
به طرفیت رضا دهقانی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/07/30 
ساعت 4:30 تقدیم نموده است تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 18510 شعبه  25 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره دو()117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

شــماره   9610106796100400 ابالغنامــه: شــماره   6 /346
پرونده:9609986796100498 شماره بایگانی شعبه:960498 ابالغ شونده حقیقی: 
مجید غفراللهی فرزند نوراله به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/07/19 
چهار شنبه ســاعت: 16 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 
به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف: 
18468 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو( )مجتمع 

شهدای مدافع حرم()75 کلمه، یک کادر(
مزایده

6/347 به موجب مواد 113 الی 136 قانون اجــرای احکام مدنی در رابطه با پرونده 
اجرایی 960039 ج 2 مطروحه در اجرای احکام شــعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان، 
یک تخته فرش دستباف که حسب نظریه کارشناســی ارزیابی و توصیف گردیده 
است با   در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد: مورد مزایده: 
فروش یک تخته فرش دســتباف نائینی با ابعاد 3*2 6 متــری چله تخ 9ال -12 
صدتائی نقشی ترنج وسط افشان گل ابرایشــم زمینه ساقه ای حاشیه کرم در قبال 
بدهی آقای ســید جواد حدادی به مبلغ 24/000/000 ریال. 1- مالک تخته فرش 
مذکور سید جوا حدادی می باشند. 2- حســب نظریه کارشناس دادگستری، بهای 
مال توقیف شــده از قیمت پایه 24/000/000 ریال شــروع و در اجرای ماده 128 
قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کســی اســت که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید. 3- شرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 
باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره 
حساب 2171290210008 نزد بانک ملی واریز نماید و برنده مزایده  مکلف خواهد 
بود حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.4- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت ثمن 

معامله و صدور و دستور تملیک، مورد مزایده در اجرای مواد 134 و 143 قانون اجرای 
احکام مدنی به نام خریدار منتقل خواهد شــد. 5- متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند در اجرای ماده 126 قانون احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع 
زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از تخته فرش موصوف بازدید نمایند. 
6- زمان مزایده روز پنج شنبه مورخ 1396/7/6 ســاعت 10 صبح و مکان مزایده 
 اجرای احکام شــعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می باشد. 

م الف: 17314 شعبه 2 اجرای احکام حقوقی اصفهان )323 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/353 کالسه پرونده 116/95 شماره دادنامه 230/96، تاریخ رسیدگی 96/04/31، 
مرجع رسیدگی شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل. 
خواهان:جواد نور محمدی فرزند محمدآقا باوکالت محمدرضا فرقانی، کاشان خیابان 
شهید بهشتی، خ ایمان جنوبی،مجتمع نیکان، طبقه4،واحد8، دفتر وکالت. خوانده:1-

سیدعلی حسینی فرزند سیدرضا، بیدگل، م شهید اربابی،پاساژ صنعت 2-خانم سپیده 
باقری فرزند علیرضا 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 جواد نورمحمدی به طرفیت 1-سیدعلی حسینی 
2- سپیده باقری به خواسته مطالبه مبلغ 34/360/000 وجه یک فقره چک به شماره 
1514/342099/56 مورخه 1393/06/25 عهده بانک ملت شعبه بابلسر به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 1396/04/28 و دفاعیات غیرموثر 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 ارایه نگردیده، فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 1396/04/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد310، 0،311،313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحــت نظام به ماده 
2قانون صدور چک و مــواد 198، 519، 522 از قانون آیین دادرســی مدنی، حکم 
به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و سیصد و شصت هزار 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد. م الف: 5/2/96/391 
محمدرضا کرمانی نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف، شعبه چهارم حقوقی حوزه 

قضایی شهرستان آران و بیدگل)362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9409970352300216 شــماره پرونــده:  /348
 ، 9009980352301870 ، 9109983640300206 ، 9109983640100192
9109983640300205 شماره بایگانی شــعبه: 910397، 911630 ، 901920 ، 
910398 خواهان ها و خواندگان: 1- خانم ســمیه جاللی فرزند نبی ا... به نشانی 
ورنامخواست خ شریعتی  کوچه ســجاد پ 39. 2- آقای مهدی جهانبخش فرزند 
مرتضی به نشــانی شــهرضا خ طالقانی خ حافظ غربی فرعی 20 منزل استیجاری 
دهقان 30 . خواسته ها: 1- حضانت 2- استرداد طفل 3- الزام به تمکین 4- صدور 
حکم طالق به درخواست زوجه. رای دادگاه: درخصوص دادخواست تقدیمی خانم 
ســمیه جاللی فرزند نبی ا... به طرفیت آقای مهدی جهان بخش فرزند مرتضی به 
خواسته صدور گواهی عدم امکان ســازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح 
ضمن احراز رابطه زوجیت دائمی نامبردگان حســب سند رسمی شماره 8745 دفتر 

ازدواج 61 اصفهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعالم واصله از زندان و دادگاه انقالب 
اسالمی اصفهان اعتیاد خوانده) زوج( به مواد مخدر ثابت گردیده و بدین ترتیب بند 
هفت از شروط ضمن عقد نکاح زوجین محقق شده است. علی هذا دعوی خواهان را 
قابل پذیرش دانسته مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و رعایت مواد 26 و 29 قانون 
حمایت خانواده حکم به احراز شــرایط اعالم وکالت در طالق را صادر و اعالم می 
نماید. خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه و ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ دادنامه 
قطعی به یکی از دفاتر رسمی طالق مراجعه و طبق بند ب از شروط ضمن عقد نکاح 
نوع طالق را مشــخص و خود را مطلقه نماید. رعایت ترتیب شرعی اجرای صیغه 
طالق بر عهده سردفتر مجری صیغه طالق اســت. خواهان در این پرونده مطالبه 
حقوق مالی خویش را ننموده لهذا دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشدو 
در خصوص دادخواســت تقدیمی خوانده به طرفیت خواهان دایر بر الزام خوانده به 
تمکین نظر به اینکه حکم به طالق زوجه صادر گردیده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
نسبت به دعوی تمکین سالبه به انتفاء می باشد مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی زوج صادر می شود و در خصوص دعاوی زوجین علیه 
یکدیگر دایر بر حضانت و استرداد فرزند مشــترک بنام فاطمه ده ساله نظر به اینکه 
فرزند مشترک از سن حضانت توســط والدین خارج گردیده و اختیار دخالت در امور 
غیر مالی خویش را دارا می باشد علی هذا مستندا به مالک مواد 1208 و 1210 قانون 
مدنی حکم بر بطالن دعوی زوجین درمورد استرداد و حضانت طفل صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره نســبت به طالق غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و نسبت به سایر دعاوی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است.م الف: 15322 شعبه 

23 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )446 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

6/350 کالســه پرونده: 951638 شــماره دادنامــه: 9609976794300614- 
1396/4/13 مرجع رسیدگی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای 
حامد اسکندری نشانی: اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی حدفاصل چهارراه حمزه 
و پیروزی ساختمان ایلیا طبقه 2 واحد7 . خوانده: آقای محمد علی دولت خواه نشانی: 
مجهول المکان. خواســته: مطالبه مبلغ 24/700/000 ریال بابت دو فقره چک به 
انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای حامد اسکندری 
به طرفیت آقای محمد علی دولت خواه به خواسته مطالبه مبلغ 24/700/000 ریال 
وجه دو فقره چک به شماره 1/043534- 95/11/20 و 1/043533- 95/10/20 
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به 
مواد 310و 313 قانون تجارت و 198و 515 و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/457/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای حکم و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 1/043534- 1395/11/20 
به مبلغ 12/350/000 و 1/043533- 1395/10/20 به مبلغ  12/350/000 ریال تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 15407 شعبه 

13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()333 کلمه، 4 کادر(
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يادداشت

محیط زيست

معاون اردوها و فضاهای پرورشــی اداره کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و 
پرورش درخصوص موضوع حرکت اتوبوس های حامل دانش آموزان در ساعات 
 شب گفت: طبق دستورالعمل ابالغی ســال ۸۹ حرکت وسایل نقلیه  حامل 
دانش آموزان در شب با رعایت همه ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور 

ایمنی درج شده در دستورالعمل بالمانع است.  
عراقی افزود: دســتورالعمل پیشــین حرکت شــبانه وســایل نقلیه حامل 
دانش آموزان را ممنوع کرده بود که این موضوع به کرات مورد اعتراض استان ها 
خصوصا استان های مناطق گرمسیری واقع می شد. نظر آنها این بود که حرکت 
در شــب به دلیل خنک تر بودن هوا و ترافیک پایین جاده ها راحت تر است و 
با استفاده از ساعات شــب برای جابه جایی دانش آموزان می توانند ساعات 
بیشتری برای حضور در اردو داشته باشند؛بنابراین حرکت شبانه از سال ۸۹ 

طبق دستورالعمل ابالغی مجاز شناخته شد.

معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و 
پرورش خبر داد:

ثبت نام بیش از ۷ میلیون 
دانش آموز ابتدایی

حرکت شبانه وسایل نقلیه 
حامل دانش آموزان  

بالمانع است!

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشــاره بــه ثبت نام بیش از ۷ 
میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی، گفت: امسال با توجه به تقویم زمانی، جشن 

غنچه ها ۲۹ شهریور برگزار می شود.
رضوان حکیم زاده اظهار کرد: تا ششم شــهریور ماه هفت میلیون و  ۳۰۵ هزار 
نفر در مقطع ابتدایی ثبت نام کرده اند که در مرحله اول نام نویسی ۲ میلیون و 
۷۷۳ هزار و ۹۴۱ نفر و در مرحله دوم یک میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۵۴ دانش آموز 
موفق به ثبت نام شدند. وی افزود: امسال با توجه به تفویض اختیار استان ها، هر 
منطقه ای برنامه ویژه ای در نظر می گیرد، امــا در مجموع توصیه هایی را برای 
شاداب سازی مدارس در پروتال معاونت ابتدایی قرار داده ایم. معاون آموزش 
ابتدایی وزیر آموزش و پــرورش تصریح کرد: با توجه بــه توانمندی هایی که 
معاونت های ابتدایی در استان ها دارند پیش بینی می کنیم برنامه های بازگشایی 

مدارس بی هیچ مشکلی برگزار شود.  

آغاز بارش های 
 پاییزی اصفهان 
از نیمه دوم آبان

معاون توسعه و پیش بینی تحقیقات هواشناسی استان اصفهان گفت: عمده بارش های پاییزی امسال بدون تاخیر و از نیمه دوم آبان ماه و بیشتر از آذر ماه آغاز خواهد شد.
نوید حاج بابایي ، اظهار کرد: عمده بارش های پاییزی امسال بدون تاخیر و از نیمه دوم آبان ماه و بیشتر از آذر ماه آغاز خواهد شد و بیشترین بارش ها در مناطق غربي استان و 
سرچشمه های زاینده رود خواهد بود. وي با تاکید بر اینکه این بارش ها به هیچ عنوان جبران کننده کم بارشي سال هاي گذشته نخواهد بود، ادامه داد: خوشبختانه وضعیت بارش 
در پاییز امسال نسبت به سال گذشته بهتر و مشابه میانگین بلند مدت است. معاون توسعه و پیش بینی تحقیقات هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین کاهش 
 بارش نسبت به بلند مدت در شرق اصفهان و مرکز استان اتفاق افتاده است، تصریح کرد: بارش ها در این مناطق بیش از۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. 
حاج بابایی با بیان اینکه بیشترین خشکسالي هیدرولوژیک در مرکز استان و شرق اصفهان اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد مساحت اصفهان درگیر خشکسالی است. 

۲۳ درصد مساحت استان خشکسالی خفیف، ۳۸ درصد خشکسالی متوسط و ۳۰ درصد خشکسالی شدید و چهار درصد استان را خشکسالی بسیار شدید فرا گرفته است.

بیش از ۵۳ هزار مددجوی اصفهانی از خدمات درمانی بهره مند شدند
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: ۵۳ هزار مددجــوی اصفهانی از 
خدمات مراکز درمانی اعم از پزشکان عمومی و متخصص، درمانگاه، بیمارستان، 

کلینیک و داروخانه طرف قرارداد با کمیته امداد بهره مند شدند.

مدير مدرسه طبیعت چارباغ خبر داد:

 فعالیت 5 مدرسه طبیعت 
در استان اصفهان

مدیر مدرســه طبیعت چارباغ گفت: در حال حاضر در 
استان اصفهان ۵ مدرســه طبیعت وجود دارد که این 
موضوع نشان می دهد، اســتان اصفهان از استان های 

پیشرو در این زمینه است.
سپهر سلیمی با اشاره به آغاز چهاردهمین نمایشگاه ملی 
عکس مدرسه طبیعت، اظهار کرد: این نمایشگاه توسط 
دفتر مشارکت های مردمی ســازمان محیط زیست و 
همچنین با همکاری اداره کل حفاظت محیط    زیســت 
استان و مدرســه طبیعت چارباغ اصفهان کار خود را از 

روز شنبه آغاز کرد.
وی افزود: این نمایشگاه مجموعه ای از عکس های پوریا 
قلیچ خانی، کارشناس ارشــد محیط زیست و عکاس 
مدرسه طبیعت ایران اســت که برای نخستین بار در 
استان اصفهان برگزار شده و حدود ۵۰ عکس از مدارس 
طبیعت کشــور را در مجتمع فرهنگی سوره و گالری 

نقش خانه در معرض دید عموم قرار می دهد.
مدیر مدرســه طبیعت چارباغ به نقــش موثر مدارس 
طبیعت در آموزش کودکان، اشاره کرد و بیان داشت: 
مدارس طبیعت در سال های گذشته، مخصوصا یک سال 
و نیم اخیر رشد چشمگیری داشــته اند؛ به  طوری که 
در  حال  حاضر، حدود ۵۰ مدرســه طبیعت در کشور 

وجود دارد.
وی ادامه داد: در استان اصفهان نیز ۵ مدرسه طبیعت 
وجود دارد که این موضوع نشان می دهد، استان اصفهان 

از استان های پیشرو در این زمینه است.
ســلیمی با بیان اینکه مدارس طبیعــت، فضایی برای 
آشنایی کودکان با طبیعت است، یادآور شد: کودکانی که 
در محیط بسته آموزشی یا آپارتمان ها محبوس شده اند، 
در مدارس طبیعت ضمن بازی، نحوه رفتار با حیوانات 
را یاد می گیرند و با طبیعت بیشتر آشنا می شوند تا در 

آینده از حافظان و حامیان محیط  زیست باشند.

عکس روزيادداشتيادداشتيادداشت

رشته هایی که انتخاب آنها بیکارمان 
می کند!

نرخ بیکاری در برخی رشــته ها با توجه 
به تعداد دانشــجویان آن رشــته، 
بســیار باالتــر از تصور اســت؛ 
به طوری که به عنــوان نمونه 
رشته حفاظت محیط زیست 
که در حــال حاضــر یکی از 
مهم ترین مشــکالت کشور با 
آن مرتبط اســت،با ۴۹ درصد 
 بیکاری فارغ التحصیالنش مواجه 
اســت. علــوم رایانــه بــا ۴۰ درصــد 
بیکاری،هنر ۲۷درصد، معماری و ســاختمان با ۲۶درصد، فیزیک 
با ۲۲درصد بیکاری، علوم زیســتی با ۲۲درصدبیکاری، کشاورزی 
۲۲درصد بیکاری، حقوق ۲۲درصد بیکاری، حرفه های مهندسی 
با ۲۱درصد بیکاری، علوم رفتاری و اجتماعی با ۲۰درصد بیکاری، 
بازرگانی وعلــوم اداری ۲۰درصد بیکاری، دامپزشــکی ۱۹درصد 
بیکاری، خدمات پزشــکی ۱۹درصد بیــکاری و ریاضیات و آمار با 
۱۸درصد بیکاری نیز از رشــته هایی هســتند که بیکاری آنها نرخ 

باالیی د ارد.

مراسم امحای ۱۴۰تن انواع کاالهای 
قاچاق در اصفهان 

در شهرستان نايین صورت گرفت؛

کشف بیش از ۲۸۴ کیلوگرم تریاک 
و حشیش در نیسان یخچال دار

فرمانــده انتظامی شهرســتان نایین از 
کشف بیش از ۲۸۴ کیلو گرم مواد 
افیونی در بازرسی از یک نیسان 

یخچال دار خبر داد.
ســرهنگ صــادق کاظم زاد 
گفــت: مامــوران انتظامی 
شهرســتان نایین و پاسگاه 
کنتــرل  حیــن  چوپانــان 
خودروهای عبــوری و نظارت بر 
تردد آنها به یک دستگاه وانت نیسان 
یخچــال دار که از شــرق کشــور به مقصد 

اصفهان در حرکت بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۳۴ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک و 
۵۰ کیلو و ۴۸۰ گرم حشیش که به طرز ماهرنه ای در یخچال خودرو 
جاساز شده بود، کشف شد. ســرهنگ کاظم زاد ادامه داد: در این 
رابطه،  یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده به همراه 
مواد مکشــوفه به مراجع قضائی تحویل داده شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان نایین در پایان خاطر نشان کرد: برخورد با سوداگران مرگ 
و قاچاقچیان مواد افیونی به طور ویژه در دستور کار نیروی انتظامی 
قرار گرفته و پلیس هرگز اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

 قنبری، معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان را جزو سه معاونت 
فرهنگی پرکار دانشگاه های کشور دانست و بیان کرد: کانون قرآن 
و عترت در سه حوزه دانشجویی، کارمندی و اعضای هیئت علمی 
فعال است  که دانشجویان نیز در مسابقات موفق بودند؛همچنین 
معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان یکی از دستگاه های برتر تقویت 

حجاب و عفاف بوده است.

مدیر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان ادامه داد: 
آرامش و ثباتی که برنامه های معاونت فرهنگی در این ۴ سال 
داشته زبانزد همه بوده است، این آرامش و ثباتی که در دانشگاه، 
باعث شده دانشگاه اصفهان یکی از ۵ دانشگاه برتر علمی باشد، 

در پی ثبات فرهنگی، پیشرفت علمی هم حاصل شده است.
وی با اشــاره به گزارش های رسمی کشور در حوزه آسیب های 

اجتماعی خاطرنشــان کرد: گزارش های رسمی که در کشور 
وجود دارد نشان می دهد اصفهان به لحاظ سرمایه اجتماعی در 
رتبه آخر است و این  یک وضعیت ناپایدار و شکننده است و نیاز 
به برنامه ریزی و اقدام جدی دارد که رهبری نیز خودشان ستاد 

رسیدگی به آسیب های اجتماعی را تشکیل دادند.
عضو هیئت علمــی دانشــگاه اصفهان وضعیــت اصفهان در 
آسیب های اجتماعی را اسفناک توصیف کرد و گفت: ماموریتی 
که به استان اصفهان سپرده اند یک کار تحقیقاتی است. برخی 
کارشناسان و متخصصین استان نیز پژوهش هایی در خصوص 
وضعیت آب استان داشتند. وی با اشاره به معضل حاشیه نشینی 
در اصفهان یادآور شد: حاشیه نشینی در اصفهان تغییر ماهیت 
داده و با همان مشــخصات فرهنگی تهران و مشهد تبدیل به 
یک معضل جدی شده است. برای کاهش آسیب های اجتماعی 
در داخل دانشگاه بحث استاد مشاور فرهنگی را احیا کردیم که 
وظیفه اش این است به دانشجویانی که در حوزه فرهنگی مشکل 
و یا دغدغه دارند مشاوره دهند و هر دانشجویی تحت مشاوره یک 

استاد مشاور قرار می گیرد. 
قنبری استمرار پیگیری حل مشــکل آسیب های اجتماعی را 
ضروری دانست و عنوان کرد: پایان نامه ها را به سمت پژوهش 
در حوزه آسیب های اجتماعی دانشگاه ها سوق می دهیم.باید 
مشخص شود استفاده از فضای مجازی در دانشگاه چه اثراتی 
داشته است، کانون اتاق فکر شــورای فرهنگی دانشگاه بحث 
آسیب های اجتماعی را دغدغه خود دارد همچنان که مسئله آب 

و محیط زیست در دستور کار قرار دارد.
وی راه اندازی یک مجتمع فرهنگی تمام عیار به شکل و شمایل 
کوی دانشگاه تهران را از اهداف معاونت فرهنگی دانشگاه دانست 
و تصریح کرد: دانشجو می تواند کلیه نیازهای خود را مانند سینما 

و تئاتر و... از همین جا تامین کند.
مدیر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشــگاه اصفهان در پایان 
مطرح کرد: ســاالنه بیش از ۳۰ کارگاه مهارت آموزی در مرکز 
مشاوره دانشگاه اصفهان برگزار می شــود، سرمایه اجتماعی 
شاخص هایی از جمله اعتماد اجتماعی دارد، اعتماد اجتماعی 
مردم اصفهان به ۵ درصد رسیده، مشارکت و آگاهی نیز از جمله 

شاخص های  دیگر سرمایه اجتماعی است.

مدير برنامه ريزی، نظارت و ارزيابی دانشگاه اصفهان گفت: حاشیه نشینی در اصفهان تغییر ماهیت داده و با همان 
مشخصات فرهنگی تهران و مشهد تبديل به يک معضل جدی شده است.علی قنبری  در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: بحث آسیب های اجتماعی را فقط در درون جامعه دانشگاهی نمی بینیم و ماموريت بررسی آسیب های 
اجتماعی استان نیز به دانشگاه اصفهان سپرده شده است ؛ از همین رو کانون آسیب های اجتماعی استان را راه اندازی 

کرديم.

مدیر درمان تامیـن اجتماعی اسـتان اصفهـان گفت: هدف 
از ایجاد پوشـش سـالمت همگانی ایـن بود که دسترسـی را 
زیـاد کنیـم و هزینه هـا بـرای مردم کـم شـود که بـه دلیل 

عدم اصـالح نظـام پرداخت، دچـار چالش شـدیم.
علـی اعتصام پـور در جمـع نماینـدگان اسـتان اصفهـان 
اظهار داشـت: در ابتدا بایـد به دو سـوال جـواب داد و نیاز به 
تحلیـل دارد که کارهـای خوبـی انجام  شـده، اما بـه قیمت 
ورشکسـتگی بیمه هـا یا کارهـای خوبـی انجام  شـده که آیا 
بهتریـن بوده یـا نـه، در مـورد اینها نیـاز به تحلیـل گروهی 

وجـود دارد.
وی  افـزود: هـدف از ایجـاد پوشـش سـالمت همگانـی این 
بود کـه دسترسـی را زیـاد کنیـم و هزینه ها برای مـردم کم 
شـود، اما به دلیل عـدم اصالح نظـام پرداخت دچـار چالش 
شـدیم.مدیر درمان تامیـن اجتماعی اسـتان اصفهان گفت: 
طـرح سـالمت در ابتـدا خوب بـود و بـه  عنوان یـک فرصت 
به شـمار می رفـت، امـا از ایـن زمـان به بعـد اگر بـه همین 
رویـه پیش برویـم با تهدیـد منابع و ورشکسـتگی سـنگین 
مواجـه خواهیم شـد کـه در نهایـت به یـک تهدیـد امنیتی 

تبدیـل می شـود.
وی ادامـه داد: باید بیـن مجـری و ناظری کـه در بحث مهم 
درمان اسـت، تفاوت قائل شـد. بـه همین منظور با تشـکیل 
کمیته آمـوزش و پژوهش در صـدد رفع مشـکالت خواهیم 

بود و اعـالم آمادگـی می کنیـم در پرتـو کارهای پژوهشـی 
مهم کمک شایسـته بـرای اجرای هـر چه بیشـتر این طرح 

انجـام دهیم.
اعتصام پـور در پایان بیـان داشـت: در زمان حاضـر باید هنر 
گفت وگـو را افزایـش داد و بـا تربیـت نیرویـی مخلـص کـه 
اهل فکر و تامل باشـد مشـکالت حـوزه درمان را حـل کرد.
در پایـان جلسـه مجمـع نماینـدگان اصفهـان، هر کـدام از 
نماینده هـای اسـتان بـا توجـه بـه  ضـرورت، دغدغه هـای 
حوزه انتخابیه خـود را مطـرح کردند که برای رفع بسـیاری 
از آنان مدیـر درمـان تامین اجتماعی اسـتان اصفهـان قول 

مسـاعد داد.

اسـتاندار اصفهان بـا بیـان اینکه نرخ بیـکاری در اسـتان 
۱۴/۴درصد اسـت، گفت: نیمـی از نرخ رشـد جمعیت در 

اصفهـان مربوط بـه مهاجران اسـت.
رسـول زرگرپـور در جمـع تعاونـی داران ضمن اشـاره به 
شـعار سـال اظهار داشـت: این شـعار بـار دیگر اقتصـاد را 
مهم ترین مسـئله کشـور عنـوان می کنـد و دولـت نیز در 
ایـن راسـتا اقداماتـی انجـام داده است.اسـتاندار اصفهان 
بـا بیـان اینکـه در افـق ۱۴۰۴ ایـران بایـد سـاالنه یـک 
میلیون شـغل ایجـاد و رشـد اقتصادی سـاالنه به هشـت 
درصد برسـد، افـزود: اقتصـاد مقاومتی خـود اتکا بـوده و 
بـه منابـع درونی بسـتگی داشـته و توجـه ویـژه ای نیز به 
صـادرات دارد.زرگرپـور بـا بیان اینکـه بخش عمـده ای از 
اقتصـاد مقاومتـی در تعاونی هـا تجلـی پیـدا کـرده و این 
مهـم ناشـی از موضعـی، بومـی و محلی بـودن آن اسـت، 
خاطرنشـان کرد: تعاونی هـا می توانند حوزه هـای مغفول 
مانـده را جان تـازه ای ببخشـند، امـا متاسـفانه تعاونی ها 
در اقتصـاد کشـور نقـش ۵ درصـدی دارنـد.وی بـا بیـان 
اینکه از هـر ۱۰ نفر ایرانی کمتـر از دو نفر عضـو تعاونی ها 
هسـتند، تصریح کرد: ۱۹ مانع بـرای تعاونی های اسـتان 
اصفهان شناسـایی و ۲۲ راهکار پیشـنهاد شـده است که 
بخشـی از آن در سـطح اسـتانی و بخش دیگـر را می توان 
در سـطح ملی پیگیـری کـرد. اسـتاندار اصفهان بـا بیان 

اینکه ۹ راهکار پیشـنهادی در سطح اسـتانی و ۱۳ راهکار 
دیگـر ملـی اسـت، ابـزار داشـت: نـرخ بیـکاری اسـتان 
اصفهـان ۱۴/۴ درصد اسـت در حالی که اسـتان اصفهان 
اقتصادی تریـن اسـتان کشـور محسـوب می شـود، زیـرا 
۱۰ درصـد صنایع بـزرگ کشـور، ۹ هـزار واحـد صنعتی 
و ۱۰ درصد کارگران کشـور در اسـتان اصفهان قرار دارد.
زرگرپور با بیان اینکه نیمی از نرخ رشـد جمعیتی اسـتان 
مربوط به مهاجرین بوده اسـت، بیان کرد: اشـتغال بانوان 
در اسـتان اصفهـان طـی دو سـال اخیـر پیشـی گرفته و 
همین موضوع باعث شـده تا نرخ بیکاری اسـتان اصفهان 

از متوسـط کشـوری باالتر باشد.

استاندار اصفهان در کاشان:

نرخ بیکاری در استان اصفهان ۱۴/۴ درصد است

خبرتامین اجتماعی

مدير درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

عدم اصالح نظام پرداخت در عرصه سالمت، چالش ساز شد

گزارش ها از رتبه آخر اصفهان در حوزه سرمايه اجتماعی حکايت دارد

وضعیت اصفهان اسفناک است

  

فرمانده انتظامی استان اصفهان در  مراسم امحای ۱۴۰ تن کاالی مکشوفه فاطمه کاويانی
گفت: ارزش ریالی میزان کاالی قاچاق کشف شده ۷۵میلیارد 

ریال برآورد شده است.
سردار مهدی معصوم بیگی در راستای مبارزه با قاچاق کاال  افزود: 
حمایت از اشتغال صحیح و مبارزه با قاچاق کاال که بیشترین ضربه 
را به بدنه اقتصاد وارد می کنــد از مهم ترین رویکردهای نیروی 
انتظامی است که در دستور کار قرار داده ایم.وی با اشاره به اینکه 
عرصه اقتصاد مقاومتی مهم ترین موضوعی است که از سوی مقام 

معظم رهبری اعالم شده افزود: همه مسئول هستند که در این 
راه حرکت کنند؛ این در حالی است که قاچاق کاال که به صورت 
مستقیم با زندگی و معیشــت مردم در ارتباط است حساسیت 
بیشتری را می طلبد. ســردار معصوم بیگی عنوان کرد: وقتی 
ظرفیت های الزم برای تولید در کشــور وجود دارد پس مسئله 
واردات و به خصوص واردات به صــورت قاچاق جایگاهی ندارد 
و انتقال این کاالها به مردم می تواند تاثیرات منفی بر ســالمت 
جامعه داشته باشــد این در حالی است که در آستانه بازگشایی 
مدارس خانواده ها می تواننــد در حرکتی اقتصادی و حمایتی 

با خرید کاالهای داخلی و ممانعت از خرید محصوالت وارداتی 
گامی موثر در ارتقای جایگاه اقتصادی و رونق مشاغل تولیدی 
داشته باشند. وی با اشاره به اینکه تمام دستگاه ها و ارگان ها در 
امر مبارزه با قاچاق کاال می توانند تاثیرگذار باشــند تاکید کرد: 
برای پیشگیری از امر قاچاق کاال یکی از ارگان های مرتبط نیروی 
انتظامی است که از اقدامات انجام شده توسط این ارگان می توان 
به اســتقرار نیروی انتظامی در گمرکات و نظارت بر واردات به 
صورت مستقیم اشاره کرد. معصوم بیگی تاکید کرد: در ۵ ماهه 
اول سال جاری کشــف پرونده های باالی ۱۰۰ میلیون تومان 
ارزش کاالی قاچاق بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته که ارزش 
ریالی آن  ۵۳۳ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین ۱۷۰۰ پرونده 

در حوزه قاچاق کاال تشکیل شده است.

امحای ۱۴۰تن انواع کاالهای قاچاق در اصفهان؛

خط و نشان پلیس برای قاچاقچیان

دانستنی روز

کشف روز

 داماد ۲3 ساله همسر ۱6ساله اش را 
با آجر کشت

تازه دامــادی که به خاطرســوء ظن 
شدید، همسر نوجوان عقدی اش 
را با ضربات آجر کشته بود ، در 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک 
استان تهران محاکمـــــــه 
شد. در این جنایت که بامداد 
۲۶ تیر سال گذشــته رخ داد، 
دختر نوجوانی در خانه ای واقع 
در خیابان دامپزشکی به قتل رسید. 
همســایگان به ماموران گفتند، مقتول 
همسرعقدی مردی ازساکنان طبقه ســوم خانه قدیمی بود. پس از 
اعالم ماجرا، تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران همراه 
با بازپرس مرادی از شعبه دوم دادسرای امورجنایی به خانه مجردی 
تازه داماد در خیابان دامپزشکی رفتند و با پیکر خون آلود عروس ۱۶ 
ساله روبه رو شدند.   بررسی های پلیسی نشان داد عامل جنایت مردی 
۲۳ ساله است که دو ســاعت بعد از ارتکاب قتل به کالنتری قلهک 
رفته و در برابر افسر کشیک کالنتری به قتل همسر نوجوانش اعتراف 
کرده است. به این ترتیب متهم بازداشــت وروانه زندان شد. اولیای 
دم نیز برای قاتل درخواست قصاص کردند. عامل جنایت در دادگاه 
گفت: »یک سال پیش از وقوع جنایت، نازنین را عقد کرده بودم که 
قرار شد تا تهیه جهیزیه او در خانه پدرش بماند. چون خانه مجردی 
دارم هفته ای ۲ بار نامزدم به خانه من می آمد و کارهای خانه را انجام 
می داد، اما در این مدت متوجــه ارتباط های پنهانی اش با افراد دیگر 
در شبکه های مجازی شده بودم ولی ادعا می کرد اشتباه می کنم.  در 
این مدت سکوت کرده بودم تا اینکه آن شب پس از پایان مراسم ختم 
مادربزرگ نامزدم به طرف آپارتمان من رفتیم و قبل از رسیدن به خانه 
برای شام پیتزا خریدیم. آن شب پس از خوردن شام دوباره با نازنین 
درباره ارتباط هایش با پسرهای غریبه در شبکه های اجتماعی صحبت 
کردم اما بی فایده بود.  به همین خاطر زمانی که در خواب بود از شدت 
عصبانیت کنترلم را از دست دادم و با آجر ضرباتی به سرش زدم و بعد 
هم از خانه خارج شدم. چند ساعتی در خیابان پرسه زدم و وقتی به 
خودم آمدم تازه متوجه قتل شدم و با مراجعه به کالنتری قلهک راز این 

جنایت را فاش کردم.«

حادثه
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 طبق یافته های مطالعه جدید، تماشای زیاد تلویزیون، فاکتور پرخطر بروز ناتوانی در سنین باالست.محققان دانشگاه 
جرج واشنگتن آمریکا هشدار می دهند افراد ســالمندی که روزانه بیش از پنج ساعت تلویزیون تماشا می کنند و کل 
فعالیت فیزیکی شان در هفته سه ساعت یا کمتر است، سه برابر بیشتر 
در معرض ناتوانی در راه رفتن قرار دارند.لورتا دی پیترو، سرپرست تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »نشستن و تماشای تلویزیون برای مدت 
زمان طوالنی )مخصوصا در شــب( یکی از موارد خطرآفرین برای افراد 
مسن محسوب می شود؛ چراکه آنها بسیار در مقابل صدمات ناشی از عدم 

فعالیت فیزیکی آسیب پذیر هستند.«
محققان در این مطالعــه، داده های مربوط به زنان و مــردان ۵۰ تا ۷۱ 
ساله را بررســی کردند. همه شرکت کنندگان در شــروع مطالعه سالم 
بودند. محققان در ابتدای تحقیق، میزان تماشــای تلویزیون توســط 
شرکت کنندگان، ورزش یا باغبانی، کارهای خانه یا سایر فعالیت های فیزیکی را ثبت کردند و سپس آنها را حدود ۱۰ 
سال تحت نظر داشتند.آنها در پایان مطالعه دریافتند که حدود ۳۰ درصد افرادی که قبال سالم بودند دچار معلولیت 

حرکتی، یعنی دشواری یا عدم توانایی در راه رفتن، شده بودند.

فناورینانوبهجنگسلولهایسرطانیمیآید
به زودی می توان از فناوری نانو برای مبارزه مستقیم با بیماری در بدن انسان استفاده 
کرد؛ زیرا دانشمندان موفق به توســعه نانوروبات هایی شدند که با سرعت باالیی به 

سلول های سرطانی نفوذ کرده و در عرض یک دقیقه آنها را از بین می برد.

محققان هشدار می دهند؛

تماشای زیاد تلویزیون، با ناتوانی در راه رفتن همراه است

 طبق نتایج یــک مطالعه جهانی مصــرف رژیم غذایــی کم چرب و 
پرکربوهیدرات ممکن اســت با افزایش ریسک مرگ زودهنگام همراه 
باشد. این یافته کامال متناقض با دستورالعمل های فعلی رژیم غذایی 
اســت.به گفته محققان، این یافته ها می تواند پاســخ این سوال باشد 
که چرا مردم برخی جوامع نظیر مردم جنوب آســیا که چربی کمتر و 
مقادیر زیادتری کربوهیدرات اســتفاده می کنند، با نرخ باالتر مرگ و 

میر مواجهند.
این مطالعه شــامل بیش از ۱۳۵هزار نفر از ۵ قاره جهان بود که به طور 
میانگین ۷سال و نیم تحت نظر بودند. محققان دانشگاه مک مستر کانادا 
دریافتند رژیم غذایی حاوی مصرف متعادل چربی و میوه و سبزیجات 
 و پرهیز از مصرف زیاد کربوهیدرات ها، با ریســک کمتر مرگ مرتبط

 است.

محققان آلمانی اعالم کردند که یک داروی دیابت به نام »متفورمین« 
می تواند به درمان برخی از انواع بیماری پارکینسون کمک کند.

پارکینســون یک بیماری تخریب کننــده عصبــی، ناتوان کننده و 
پیش رونده است که توسط جیمز  پارکینسون در سال ۱8۱۷ توصیف 
شد. مشخصات بیماری شــامل حرکت کند و کاهش یافته، سفتی و 
لرزش عضالنی و عدم تعادل، جویدن ناقص، اختالل در بلع و ســخن 
گفتن است. محققان اکنون با استفاده از کشت سلولی نشان داده اند 
که متفورمین بر بودجه انرژی تاثیر می گذارد و در نتیجه از سلول ها 

محافظت می کند.
اما به گفته محققان، این داروی دیابت عملکردی مشابه ترمز برای این 
رویه دارد و تولید کنترل نشده انرژی را کند کرده و در نتیجه از سلول ها 

در برابر این اثرات منفی محافظت می کند.

 محققان دریافته اند نوعی داروی آسم، ریسک ابتال به پارکینسون را به نصف کاهش می دهد.
بیماری پارکینسون سلول های مغز را که مسئول کنترل حرکات بدن هســتند، نابود می سازد. لرزش، سفت شدگی 

دست و پاها و هماهنگی ضعیف بین اعضای بدن، از عالئم شایع پارکینسون 
هستند. ممکن است عالئم به تدریج گســترش یابند و گاهی اوقات برای 
تشخیص درست بیماری به زمان نیاز است. یافته های جدید می تواند منجر 
به درمان جدیدی برای بیماران پارکینسون شود. تروند ریسه، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشــگاه برگن نروژ، در این باره مــی گوید: »یافته های ما 
ممکن است شروع یک درمان کامال جدید برای این بیماری جدی باشد. 
ما پیش بینی می کنیم که مطالعات بالینــی این یافته ها را دنبال کنند.« 
محققان با بررسی ســابقه دارویی بیش از چهار میلیون نروژی طی یک 
 Beta۲-adrenoreceptor دوره ۱۱ ساله دریافتند که آگونیست های

ممکن اســت احتمال ابتال به بیماری پارکینســون را کاهش دهند. دارو ،  میزان ژن SNCA مرتبط با خطر بیماری 
پارکینسون را کنترل می کند.برای  این مطالعه، محققان بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه نروژی ثبت شده از سال ۲۰۰۴ را 
بررسی کردند. در این مطالعه، درمان پارکینسون با نسخه های پزشکی داروی آسم و دارو برای فشار خون باال مرتبط بود.

محققان نروژی پی بردند:

داروی آسم، ریسک »پارکینسون« را کاهش می دهد

محققان کانادایی می گویند:

 افزایش ریسک مرگ 
با رژیم غذایی کم چرب 

تحقیقات دانشمندان نشان می دهند؛

متفورمین، به درمان 
پارکینسون کمک می کند

کاهش وزن را با باغبانی تجربه کنید
سبک زندگی فعلی جوامع جهان 
به ســمت کم تحرکی و سکون 
پیش رفته است و همین امر باعث 
می شــود تا بیماری هایی چون 
دیابــت و چاقی گســترش پیدا 
کند. فعالیت هایی مانند باغبانی 
و گردش در طبیعت خارج از شهر 
که در فضای باز انجام می شوند، 

در مقابله با بحران چاقی مفید هســتند.این روش در واقع نســخه  
سبزی است که با تکیه بر فعالیت های فیزیکی به افراد دارای اضافه 

وزن کمک می کند تا فعالیت خود را بیشتر کنند.
از این رو، پزشــکان به جای تجویز دارو، بهتر است مراجعین خود 
را متقاعد کنند تا به فعالیت های خارج از منزل مشــغول شــوند. 
طی یک برنامه  مشابه که از سال ۱۹۹8 در نیوزیلند صورت گرفته 
است، 8۰درصد افراد از این نسخه  درمانی برای کنترل فعالیت خود 
استفاده کردند. بررســی های اخیر در مورد بیمارانی که از نسخه  
سبز استفاده می کنند، نشان داده اســت که ۷۲ درصد آنها، تاثیر 
مثبتی در بهبود سالمتی خود مشــاهده کرده اند و ۶۷ درصد هم 
رژیم غذایی خود را بهبود بخشیده و بیش از نیمی احساس قوی تر 
شدن می کنند. در حال حاضر بعضی از مشاوران مربوط به بهداشت 
عمومی، برنامه هایی مخصوص باغبانی و پیاده روی خانوادگی به راه 

انداخته اند.

 این بانوان مراقب 
افزایش وزن خود باشند

کارشناس ارشــد تغذیه گفت: 
نیمــی از بانوان بــاردار، بیش از 
انــدازه اســتاندارد افزایش وزن 
بارداری، وزن اضافــه می کنند 
که ســبب مــی شــود در ادامه 
زندگی بیشــتر در معرض خطر 

بیماری های مزمن باشند.
فاطمه صادقی ادامه داد: افزایش وزن بیش از اندازه مادر، سبب تولد 
نوزاد با وزن باال می شــود و نوزادانی که با وزن های باالتری متولد 
می شوند، بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی و چاقی 

در سنین بزرگسالی هستند.
وی اضافه کرد: افزایش وزن بیش از حد، ســبب می شود احتمال 

زایمان به روش سزارین افزایش یابد.
این کارشناس ارشد تغذیه افزود: مشاهده شده که بسیاری از بانوان 
پیش از بارداری دچار اضافه وزن و چاقی هستند و با این اضافه وزن 
وارد دوره بارداری می شوند؛ اما کاهش وزن در دوران بارداری به هیچ 
عنوان توصیه نمی شود، حتی اگر مادر باردار دچار چاقی یا اضافه 
وزن باشد، ضروری است که بانوان پیش از اقدام و برنامه ریزی برای 

بارداری، نسبت به اصالح وزن خود اقدام کنند.
صادقی بیان کرد: یکی دیگر از مشــکالت موجود این اســت که 
۷۵درصد زنان پس از زایمان به وزن پیش از بارداری بازنمی گردند 

و همین امر زمینه ساز ابتالی آنان به چاقی و اضافه وزن می شود.

کدام نوع نان باعث عدم جذب امالح 
غذا می شود؟!

مهدی شادنوش متخصص تغذیه و رژیم درمانی، در خصوص انواع نان های 
مصرفی اظهار کرد: بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، نان باید پرفیبر 

)پر سبوس( و کم نمک باشد تا عالوه 
بر تامین فیبر )نیاز روزانه انسان به 
فیبر ۳۰ گرم است( و امالح )آهن، 
کلسیم، فسفر، روی، منیزیم( مورد 
نیاز بدن، از بــروز بیماری های غیر 
واگیر )چاقی، قند خون، چربی خون، 
فشارخون، سکته قلبی، سکته مغزی( 

نیز جلو گیری کند. وی با اشاره به اینکه استفاده از نان های کامل و سبوس 
دار به جای نان های پخته شده با آرد سفید، ضرورت دارد، تصریح کرد: اگر 
آرد سبوس دار باشد، در این صورت اسید فیتیک سبوس توسط مخمر ها 
طی تخمیر می شکند و خاصیت دفع کنندگی خود را از دست می دهد و 
هضم و جذب آن بهتر شده و خاصیت تغذیه ای پیدا می کند. این متخصص 
تغذیه و رژیم درمانی، در پاسخ به این سوال که آیا نانی که روی آن سبوس 
پاشیده باشند، برای سالمتی مفید است، گفت: واقعیت این است که سبوس 
پاشیده شده روی نان خاصیت تغذیه ای ندارد و برعکس به دلیل داشتن 

اسید فیتیک، از جذب امالح غذا جلوگیری کرده و باعث دفع آن می شود.
شــادنوش اظهار کرد: ســبوس باید در آرد موجود بوده و تخمیر شود تا 
خاصیت تغذیه ای داشته باشد؛ بنابراین پوسته هایی که روی نان می پاشند 

نه تنها خاصیت تغذیه ای ندارد بلکه مانع جذب امالح غذا می شود.

یک مطالعه نشــان داده اســت که آپاندیس ممکن اســت 
در ایمنــی روده نقش مهمــی ایفا کند، اما شــواهد قطعی 
درخصوص این ادعا اثبات نشــده اســت. تنها چیزی که به 
طور قطع می دانیم این است که بدون آپاندیس هم می توان 
زندگی کرد! در این مطلــب به بیان عالئم آپاندیســیت و 

روش های درمان آن خواهیم پرداخت.
آپاندیسیت یک وضعیت اورژانسی است که تقریبا در تمام 

موارد، به جراحی سریع برای برداشتن آپاندیس نیاز دارد.
چنانچه آپاندیس ملتهب شده از بدن خارج نشود، به تدریج 
سوراخ یا منفجر شــده و مواد عفونی داخل خود را به حفره  

شکمی تخلیه می کند. 
این شرایط می تواند منجر به وقوع بیماری »پریتونیت« شود 
که نوعی التهاب شدید در حفره های شکمی بوده و در صورت 

عدم درمان با آنتی بیوتیک های قوی، کشنده خواهد بود.
گاهی اوقات، یک آبسه  پر از چرک در بخش خارجی آپاندیس 
ملتهب شده شــکل می گیرد. در این حالت بافت دور زخم، 
آپاندیس را از بقیه  نقاط شــکم جدا کرده و مانع گســترش 
عفونت می شــود. با این حال، یک آپاندیس آبســه دار هم 

می تواند سوراخ یا منفجر شده و باعث پریتونیت شود.
به همین علــت تقریبا همه  مــوارد مربوط به مشــکالت 
آپاندیس، به عنوان شــرایط اضطراری در نظر گرفته شده و 

نیاز به عمل جراحی دارد.
در ایاالت متحده، از هر ۲۰ نفر، یک نفر به آپاندیسیت مبتال 
می شود. هر چند وقوع آن در هر ســنی ممکن است، اما در 

سنین کمتر از ۲ سال و بین ۱۰ تا ۳۰ سال شایع تر است.
دالیل بروز آپاندیسیت چیست؟

آپاندیسیت هنگامی رخ می دهد که آپاندیس توسط مدفوع، 
جسم خارجی یا ســرطان مسدود شده باشــد. این انسداد 
ممکن است در اثر عفونت هم رخ دهد. از این رو امکان دارد 

آپاندیس در پاسخ به هر نوع عفونتی متورم شود.
عالئم آپاندیسیت چیست؟

عالئم کالسیک آپاندیسیت عبارت  اســت از: درد شدید در 
نزدیکی ناف که در مواردی هم از قسمت فوقانی شکم شروع 
شده و در قسمت پایین سمت راست شدیدتر می شود. این 

معموال اولین نشانه  آپاندیسیت است. 
از دست دادن اشتها، تهوع یا استفراغ پس از دردهای شکمی 
خود را نشــان می دهند،تورم شــکم،تب ۳۷ تا ۳۹ درجه 
سانتی گراد و ناتوانی در دفع گاز از دیگر عالئم هستند و تقریبا 
در پاره ای از مواقع، سایر عالئم آپاندیسیت هم ظاهر می شود 
که از جمله  آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: درد مبهم یا 
شدید در قســمت فوقانی یا پایین شکم، کمر یا مقعد، ادرار 
دردناک، وقوع اســتفراغ قبل از دردهای شکمی، دردهای 

شدید، یبوست یا اسهال.
اگر هر یک از این عالئم ذکر شده مشاهده شد، بالفاصله به 
پزشک مراجعه کنید؛ چرا که تشــخیص و درمان به موقع 

اهمیت زیادی دارد. 
به هیچ عنوان سراغ خوردنی و نوشیدنی و داروهای مسکن، 
ملین ها، داروهای ضد ترش کردن یا استفاده از پدهای گرم 

کننده نروید؛ چرا که ممکن است منجر به پارگی آپاندیس 
ملتهب شود.

آپاندیسیت چگونه تشخیص داده می شود؟
تشخیص آپاندیسیت می تواند مشکل باشد. عالئم آپاندیسیت 
اغلب مبهم یا بسیار شبیه به بیماری های دیگر مانند عفونت 
ادراری، مثانه، مشکالت کیسه صفرا، عفونت روده، مشکالت 

تخمدان، گاستریت و دیگر بیماری های شایع است.
معموال برای کمک به تشخیص آپاندیسیت از آزمایش های 
زیــر اســتفاده می شــود: معاینه  شــکم برای تشــخیص 
التهاب،آزمایش ادرار برای تشــخیص عفونت ادراری،تست 
رکتوم،آزمایش خون برای مشاهده  اینکه بدن در حال مبارزه 

با عفونت هست یا نه، سی تی اسکن یا سونوگرافی.
آپاندیسیت چگونه درمان می شود؟

عمل جراحی برای حذف آپاندیس، »آپاندکتومی« نام دارد 
که تقریبا نوعی استاندارد برای همه  موارد آپاندیسیت است. 
به طور کلی، اگر آپاندیسیت مشکوک باشد، پزشکان بنا بر 
احتیاط، اقدام به برداشتن آن می کنند تا از گسترش سریع 

آن جلوگیری کنند.
چنانچه آپاندیس آبسه داشته باشــد، دو روش برای درمان 
آپاندیســیت وجود دارد: اولین روش، تخلیه  آبسه و دومی 
برداشتن آپاندیس است. در هر حال، برخی تحقیقات نشان 
می دهند که درمان آپاندیســیت حاد، در مــوارد خاصی با 

آنتی بیوتیک و بدون عمل جراحی ممکن است.
آپاندکتومی )عمل جراحی برداشتن آپاندیس( 

چگونه است؟
ممکن است آنتی بیوتیک ها قبل از آپاندکتومی برای مبارزه 
با خطر پریتونیت تجویز شوند. در عمل برداشتن آپاندیس 
معموال بیهوشی عمومی اعمال شده و آپاندیس از طریق یک 
برش ۱۰ سانتی متری توسط الپاراسکوپی برداشته می شود. 
چنانچه دچار پریتونیت شده باشــید، شکم نیز شست وشو 

داده شده تا محتویات آبسه و عفونت تخلیه شود.
در عرض ۱۲ساعت بعد از جراحی، ممکن است بیدار شوید 
و حرکت کنید. معموال دو تا سه هفته بعد از عمل برداشتن 
آپاندیس می توانید بــه فعالیت های عــادی بازگردید. اگر 
جراحی با یک الپاروسکوپی )یک ابزار تلسکوپ نازک برای 
مشاهده داخل شــکم( انجام شــود، برش کوچک تر بوده و 

بهبود سریع تر خواهد بود.
پس از آپاندکتومی، در صورت مشاهده  مواردی که در ادامه 
ذکر می شود، با پزشــک خود تماس بگیرید: استفراغ غیر 
قابل کنترل، افزایش درد شــکم، سرگیجه/ احساس ضعف، 
مشاهده  خون در ادرار یا استفراغ، افزایش درد و قرمزی در 

ناحیه  برش، تب و چرک کردن زخم.
آیا می توان از آپاندیسیت پیشگیری کرد؟

هیچ راهی برای جلوگیری از آپاندیســیت وجــود ندارد. با 
این حال، آپاندیسیت ممکن است در افرادی که غذاهایی با 
فیبر زیاد مانند میوه ها و سبزیجات مصرف می کنند، کمتر 

اتفاق بیفتد.

آنچهدربارهآپاندیسیتبایدبدانید

آپاندیس زایده  لوله ای شکل در ادامه  روده  بزرگ است که التهاب آن منجر به بروز آپاندیسیت می شود.

زیبایی 

طرز تهیه شامپوی گیاهی 
خانگی با بهترین تاثیر!

یک کارشناس طب سنتی با بیان اینکه شوینده های سنتی 
اثرات بسیار خوبی بر پوســت و موها دارند، نحوه درست 
کردن یک شامپوی گیاهی خانگی را آموزش داد.سید جواد 
علوی درباره شوینده های سنتی اظهار کرد: شوینده های 
سنتی اثرات بسیار خوبی بر پوست و موها دارند و حتی در 

رفع مواد زائد بدن بسیار کمک کننده هستند.
 سدر، برای رفع چربی پوست و مو توصیه می شود

وی افزود: شست وشو با پودر گیاه سدر به ویژه در افرادی 
که پوست و موی چرب دارند توصیه می شود، این ترکیب 

اثرات ضد عفونی  و پاک کنندگی قوی دارد.
 ختنی، باعث رفع خشکی و شکنندگی پوست و 

مو می  شود
این کارشناس طب سنتی یادآور شد: قسمت های مختلف 
گیاه ختنی برای شست وشو مناسب است؛ این گیاه لعابی 
ایجاد می کند که باعث رفع خشکی و شکنندگی پوست 
و مو می  شــود و تاثیر پاک کنندگی مناسبی نیز دارد. در 
بسیاری موارد استفاده از سدر و ختنی، در کنار هم توصیه 

شده است.
سفیدآب، منافذ پوست را باز می کند

 علوی تصریح کرد: استفاده از سفیدآب به شرط بهداشتی 
بودن، در مواردی توصیه شده است و باعث باز شدن منافذ 
پوستی و پاک شدن چرک می شود؛ اما نباید به طور مداوم 
یا برای مناطق ظریفی مثل پوست صورت مورد استفاده 
قرار گیرد چرا کــه باعث تحریک و از بیــن رفتن چربی 

طبیعی پوست شده و آن را حساس و شکنده می کند.
گل سرشور برای شســتن موهای چرب استفاده 

می شود
وی اضافه کرد: گل سرشــور برای شست وشــو و تقویت 
موهای چرب به کار می رود ولی نبایــد به مدت طوالنی 
روی ســر بماند؛ در زمان شست وشــو نیز باید به آرامی 
 و بدون کشــیده شــدن موها و بــا ریــزش آب مالیم 
شسته شود. همچنین می توان این گل را با لعاب حاصل 
از کتیرا یا ختنی همراه کرد. بهترین روش آن اســت که 
مقدار مناســبی از ترکیب پودر شده را چندین ساعت در 
آب جوش خیسانده و از آب کامال صاف شده آن به جای 

شامپو استفاده کرد. 
این کارشناس طب سنتی یادآور شد: می توان  سدر)۳۰۰ 
گرم(، مورد )۱۵۰ گرم(، حنای بی رنگ )۲۵ گرم(، کمی 
روغن زیتون، ۱ اســتکان آب کرفس، ۲ قاشق غذاخوری 
سرکه را مخلوط و با آب یا عرق شــاه تره رقیق کرده و به 
عنوان شــامپو یا صابون برای شست وشــوی سر و بدن 

استفاده کرد.

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

اسفناج: این سبزی حاوی لوتئین است که در حفظ سالمت 

چشم ها و درخشندگی آن بسیار مفید است.

توت فرنگی: این میوه به دلیل خواص سفیدکنندگی اش 
معروف شده است. توت فرنگی حاوی پلتوراست که مواد 

مغذی پوست را تقویت می کند.

انگور:در تقویت متابولیسم کمک کرده و به این ترتیب 
باعث می شود پوست جوان، تازه و درخشان باشد.

موز:پوست را نرم و موها را براق می کند. اگر می خواهید آکنه 
را درمان کنید، از موز له شده یا پوست موز استفاده کنید. 

میوه هایی که شما را جذاب می کند
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یوزهای ایرانی درصددند در بازی برابر  زاینده رود
سوریه، داستان صعود به جام جهانی 
را به گونه ای به پایان برســانند که رکــورد گل نخوردن و 
شکست ناپذیری حفظ شود تا در جدول رده بندی گروه دوم 
مقدماتی جام جهانی آسیا، در ستون مربوط به گل خورده و 
شکســت های تیم ملی همچنان دو خط تیره وجود داشته 

باشد. 
تیم ملی فوتبال ایران در دهمین دیدار خود از مرحله سوم 
انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه 
امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف سوریه می رود. شاگردان 
کارلوس کی روش ۸۵ روز پیش از این دیدار، صعود خود به 
جام جهانی را کامال قطعی کرده اند و نتیجه این بازی مانند 
دیدار قبلی با کــره جنوبی کوچک تریــن تاثیری حتی در 

صدرنشینی آنها در گروه A انتخابی قاره آسیا ندارد.
تیم ملی با وجود بی نیازی محض از امتیــازات بازی با کره 
جنوبی در آن مسابقه تشریفاتی اما حیثیتی، با ترکیب اصلی 
به مصاف رقیب دیرینه خود رفت و اتفاقا موفق شد در روزی 
که میزبان به شدت به همه امتیازات بازی محتاج بود حریف 
خود را در خانه این تیم متوقف کند آن هم در حالی که حدود 

نیمی از زمان مسابقه را با یک یار کمتر بازی کرد.
با فعل و انفعاالتی که در نهمین روز از این رقابت ها اتفاق افتاد 
رقابت در گروه A وارد فاز تازه ای شد؛ به این ترتیب که با توقف 
خانگی کره جنوبی برابر ایران و باخت ازبکستان به چین، این 
دو تیم که پیش تر برای صعود به عنوان تیم دوم با یکدیگر 
رقابت می کردند، صاحب یک رقیب جدید به نام سوریه شدند 

که با برتری برابر قطر در تعیین کننده ترین 
مقطع ممکن به مدعی جدی صعود از 

این گروه بدل شد.
حاال سوریه هم در مصاف با ایران همان 

شــرایطی را پیدا کرده که قبال کره جنوبی در تقابل با تیم 
ملی داشت به این معنی که هرچه این مسابقه از دید طرف 
ایرانی تشریفاتی اســت برای میهمان سوری حکم مرگ و 

زندگی را دارد.
سوریه در صورتی می تواند به جام جهانی صعود کند که دیدار 
کره جنوبی و ازبکستان با تساوی به پایان برسد و آنها بتوانند 

ایران را در آزادی شکست دهند.
با توجه به نقش مهمی که اکنون نتیجه بازی تیم های ایران و 
سوریه در تعیین معادالت نهایی گروه A پیدا کرده است سایر 
رقبا از تیم ملی توقع دارند تا با تمام قوا به مصاف میهمان خود 
برود تا شانس آنها برای صعود از این گروه به عنوان تیم دوم یا 

حضور در پلی آف به عنوان تیم سوم حفظ شود.
صرف نظر از انتظــار رقبا از ایران برای برتری برابر ســوریه 
شــاگردان کی روش به خودی خود برای پیــروزی در این 
مســابقه انگیزه های الزم را دارند. آنها امیدوارند تا عالوه بر 
ادامه روند شکست ناپذیری خود در این گروه همچنان قفل 
دروازه شان را هم بســته نگه دارند تا از این نظر یک رکورد 

جهانی، تاریخی و رویایی را از خود به جای بگذارند.
با این حال نکته ای که در مورد ادامه گل نخوردن تیم ملی 
وجود دارد این است که علیرضا بیرانوند در تیم ملی و در ۱۲ 
بازی اخیر حتی یک گل هم نخورده اســت، اما در ۴ بازی 
امسال پرسپولیس در لیگ، ۲ گل دریافت کرده و ۲ گل هم 
از االهلی که یکی از آن ۲ گل را عمر السومای سوریه ای زده 
که حاال این بازیکن باید مقابل بیرانوند این بار در یک بازی 

ملی قرار بگیرد!
به یک دلیــل دیگر هم بــرای مهــم بودن ایــن بازی 

ظاهر تشریفاتی وجود دارد و آن اینکه این مسابقه 
آخرین بازی رسمی خانگــی بــه عنوان 

از جام جهانی به تیم ملی تــا قبل 

مثابه دیدار بدرقه ملی پوشــان به آوردگاه بزرگ روسیه به 
حساب می آید.

احتمال تبانی در بازی ایران - سوریه صفر است
ســایت آلمانی درباره احتمال تبانی در بــازی دو تیم   ملی 
فوتبال ایران و سوریه نوشت که احتمال تبانی در این بازی 
چیزی در حد صفر است.سایت آلمانی SHZ پیش از بازی 
نوشت: در حالی که گفته می شود احتمال تبانی بین دو تیم 
ایران و سوریه وجود دارد، کارلوس کی روش، صراحتا عنوان 
کرد که به هیچ وجه چنین چیزی مطرح نیست و با قدرت به 

مصاف سوریه خواهند رفت.
تیم   ملی فوتبال ایران صعود خــود را به جام جهانی قطعی 
کرده و بازی آنها با سوریه فقط تشریفاتی است. این  در حالی 
است که دو تیم   ملی فوتبال ازبکستان و کره جنوبی باید در 
دیداری مهم و حساس در تاشکند برابر هم به میدان بروند تا 
تیم دوم گروه به جام جهانی مشخص شود.با توجه به اینکه دو 
تیم ایران و سوریه کشورهای اسالمی محسوب می شوند و از 
لحاظ سیاسی نزدیک به هم هستند، دو کشور کره جنوبی و 
ازبکستان ترس از احتمال تبانی در این دیدار را دارند. با این 
حال به نظر نمی رسد نزدیکی سیاسی باعث تبانی در این بازی 
شود؛ چرا که اتفاقات بازی رفت در مالزی باعث شد که انگیزه 
ایرانی ها برای انتقام دو چندان شود تا آنها بتوانند در تهران 

تیم   ملی فوتبال سوریه را شکست دهند.
 بازی برابر ایران همچون مرگ و زندگی است

هافبک تیم   ملی فوتبال سوریه، بازی برابر ایران را بازی مرگ 
و زندگی دانســت. »تامر حاج محمد« که یکی از بازیکنان 
کلیدی تیم   ملی فوتبال سوریه است درباره این بازی، اظهار 
کرد: از نظر بدنی و روحی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. 
تنها مشکل ما غیبت عمر المیدانی است که در دیدار برابر 
تیم   ملی فوتبال قطر مصدوم شد. بازی بسیار سختی پیش 
رو داریم. او در پایان سخنان خود اضافه کرد: از انگیزه باالیی 
برخوردار هســتیم. این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی 
را دارد و امیدوار هســتیم که بتوانیم به پیروزی برســیم و 
مردم سوریه را با صعود به جام جهانی 

خوشحال کنیم.

قهرمانی والیبال روسیه در اروپا برای چهاردهمین بار
تیم ملی والیبال روسیه  با غلبه بر آلمان به مدال طالی مسابقات قهرمانی اروپا در سال 
۲۰۱۷ رسید. تیم ملی روسیه توانست با نتیجه ۳ بر ۲، تیم ملی آلمان  را شکست دهد و 

برای چهاردهمین بار به عنوان قهرمانی اروپا برسد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید با شرایطی که برانکو 
ایوانکوویچ برای پرپسولیس ایجاد کرده، 

باید برای این تیم خوشحال بود.
ناصر ابراهیمی که سابقه نشستن 
روی نیمکت پرســپولیس را 
به عنوان ســرمربی هم دارد 
ادامه داد: عملکرد کادر فنی 
پرسپولیس ،کامال قابل دفاع 
اســت و من فکر می کنم در 
لیگ برتر به راحتــی می توانند 
قهرمان شوند، اما بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا شــرایط متفاوتی 
دارد. بازیکنان پرسپولیس و شرایط این باشگاه هم باید متناسب با 
کادر فنی بوده و به فوتبال روز آسیا نزدیک تر شود. برانکو با کارهایی 
که در پرسپولیس کرده است موفق شده تا اخالق حرفه ای را در بین 
بازیکنانش ایجاد کند. بازیکنان مثل یک کارمند شده اند و از صبح 
تا شب در اختیار باشگاه هستند. طبیعی است با تفکرات سرمربی، 
به طور کامل آشنا شوند. واقعا برای سیستم فعلی که در پرسپولیس 
حاکم شده باید خوشحال بود. همه چیز روی نظم است و قطعا ادامه 
این روند باعث می شود تا پرســپولیس مدت ها در بهترین شرایط 

باقی بماند.

ابراهیمی: بازیکنان پرسپولیس مثل 
کارمند شده اند

نقل قول روز

خبرروز

خالد شفیعی، مدافع ایرانی تیم فوتبال اف  سی سئول کره جنوبی 
که به اردوی تیم ملی رفتــه بود در مورد 
دیــدارش با کــی روش و بازیکنان 
تیم ملــی گفت: مــن وظیفه 
داشــتم که به اردو بروم تا با 
بازیکنان و سرمربی محترم 
تیم ملی دیدار داشته باشم. 
با کی روش حــرف زدم و او 
به ایــن موضوع اشــاره کرد 
کــه بازی هــای مرا زیــر نظر 
دارد. البتــه مــن بابــت دعوت 
شــدن به تیم ملی هرگز ناامید 
 نیستم و نهایت تالشم را برای بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی

 به کار می گیرم.
شــفیعی در خاتمه تصریح کرد: مصدومیتی که داشــتم باعث 
شد که از ترکیب تیمم دور شوم و حاال شــرایط سختی دارم، اما 
خوشبختانه مشکل خاصی نیســت و می توانم دوباره به ترکیب 
اصلی برگردم. تمــام هدفم این اســت که در ترکیب اف ســی 
  سئول قرار بگیرم و اگر بازی کنم قطعا موقعیتم را در تیم تثبیت 

خواهم کرد.

 لژیونر ایرانی در انتظار
 دعوت کی روش

منهای فوتبال

اسب های سوارکاران، در 
قرنطینه مسابقات داخل سالن آسیا

اسب های ســوارکاران ایران از هفته پیش در قرنطینه 
مسابقات داخل سالن آسیا قرار دارند.

به گزارش میزان، سوارکاران ایران در بازی های داخل 
سالن آسیا ۲۰۱۷ از یک هفته پیش اسب های خود را در 

قرنطینه این بازی ها مستقر کرده اند.
قرنطینه اســب ها پیش از آغاز بازی های داخل سالن 
آسیا، تا ۲۱ روز ادامه دارد. در پایان این مدت و درصورت 
تایید ســالمت کامل اســب ها و اینکه ناقــل بیماری 
نیستند، مجوز خروج از قرنطینه و ورود به محل برگزاری 
بازی ها داده می شود.رقابت های پرش با اسب بازی های 
 داخل سالن آســیا در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار

 می شود.

کشتی کالسیک بانوان به 
تصویب هیئت uww رسید

 کشــتی کالســیک بانوان و مقررات آن پس از مطرح 
شدن در جلسه هیئت رییسه اتحادیه جهانی به تصویب 
رسید.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، با پیگیری 
فدراسیون کشتی ایران، و پس از تایید اولیه »کمیسیون 
کشتی های ســنتی« و متعاقب آن، »کمیته اجرایی« 
اتحادیه جهانی کشــتی، موضوع »کشــتی کالسیک 
بانوان« و ضوابط و مقررات آن، در دســتور کار جلسه 
مــورخ ۱۳۹۶/۶/۲ هیئــت رییســه »اتحادیه جهانی 

کشتی« قرار گرفت. 
در این جلســه پس از ارائه گزارش نماینده فدراسیون 
کشــتی ایران در »کمیسیون کشــتی و زنان« )خانم 
پناهی زاده(، بحث های اولیه ای از سوی برخی از اعضای 
هیئت رییسه مطرح شدکه در نهایت باحمایت رییس 
»کمیسیون کشتی های سنتی« و رؤسای کنفدراسیون 
های کشتی آفریقا، آســیا، اقیانوســیه، و اروپا، شیوه 
»کشتی کالسیک بانوان« به عنوان یکی از شیوه های 
کشــتی تحت پوشــش »اتحادیه جهانی کشتی« به 

تصویب هیئت رییسه رسید.
 بر این اساس این شیوه از کشتی بانوان می تواند، ضمن 
ارائه برنامه ســاالنه خود جهت درج در تقویم اتحادیه 
جهانی کشتی، همانند سایر رشته های کشتی تحت نظر 
اتحادیه جهانی، فعالیت های بین المللی خود را مطابق 
قوانین مصوب انجام دهد. همچنین در این جلسه کلیات 
ضوابط و مقررات مربوط به »کشتی کالسیک بانوان« 
 به تصویب هیئت رییســه »اتحادیه جهانی کشــتی«

 رسید.

           سازمان میادين میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

سازمان ميادین ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی 
تاالر ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به مساحت حدود ۴۵۰۰ مترمربع واقع در کیلومتر پنج اصفهان- نائین، میدان مرکزی میوه و 
تره بار اصفهان به مبلغ تقریبي ۳.۸۳۷.۸۵۲.۸۳۸ ریال را بر اساس فهارس بهای سال ۱۳۹۶ از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت 
واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ تا پایان وقت اداري )ساعت ۱۳:۳۰(  مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ با ارائه معرفي نامه معتبر 
و مدارك مربوطه و سوابق کاري به دفتر فني سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت 
و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالك ۵ مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فني اقدام به واریز مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه تهیه 
اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره ۷۰۰۲۱۴۰۹۴۸ نزد بانک شهر شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

تلفن تماس : ۴- ۳۲۶۸۳۶۰۱
۱-شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص، تجربه و حسن سابقه در این زمینه باشند.

۲- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال طي ضمانت نامه بانکي یا فیش پرداختي الزامي است. 
۳- مدت اجراء : ۳ ماه شمسی مي باشد.

۴- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۳۰( مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ مي باشد. 
۵- پیشنهادات در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ بازگشایي مي شوند. 

۶- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
۷- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

» آگهي مناقصه «   نوبت دوم

محمدرضــا ســمیعی، دبیر هیئت ورزش شــرکت آب  فرزانه افسرطه  
منطقه ای اصفهان در گفت وگو با خبرنگار زاینده رود به 
تشریح عملکرد ورزشی شرکت آب منطقه ای پرداخت و باتوجه به اهمیت تاثیر 
ورزش بر سالمتی گفت: شعار ما، به منزله هشدار به کسانی است که فرصت کافی 
به ورزش اختصاص نمی دهند و دیر یا زود مجبورند وقت خود را صرف معالجه 

بیماری ها کنند. 
دبیر ورزش شرکت آب منطقه ای اصفهان به عنوان یک پیشکسوت در فوتبال با 
اشاره به تاثیر شگرف فعالیت های ورزشی در ارتقای سطح سالمتی و همینطور 
در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و باتوجه به اهتمام مسئوالن ورزش 
و تاکید وزارت نیرو در راستای سیاست های شورای مرکزی ورزش، افزود: وزارت 
نیرو باتوجه به این امر و به منظور توسعه کمی و کیفی فعالیت های ورزشی، با 
هدف ارتقای سطح سالمت پرسنل شرکت آب منطقه ای اصفهان و خانواده های 
آنان، اقدام به برنامه ریزی منطقی و منطبق بر نیازها، امکانات و جمعیت خانواده 

شرکت های تحت پوشش کرده است. 
اقدامات شاخص هيئت ورزشی

محمدرضا ســمیعی، اقدامات شاخص هیئت ورزشی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان را به شرح ذیل برشمرد:

۱- ساماندهی و ایجاد زمینه های مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری 
در ورزش در هیئت ورزشــی جهت بهره برداری کلیه همکاران و شرکت های 

تابع و وابسته
۲- گسترش و تقویت فرهنگ تقاضا برای ورزش

۳- افزایش مشارکت بانوان در فعالیت های ورزشی
۴- همفکری و انسجام هر چه بیشتر بین شرکت های آب منطقه ای کشور در 

مقوله ورزش و سالمت 
۵- برگزاری کارگاه های آموزشی برای همکاران

۶- پوشش دادن نیازهای ورزشی و خدمات رسانی به همکاران شاغل و بازنشسته 
با اختصاص ساعاتی بعد از ساعات اداری 

۷- افزایش دانش فنی و مدیریتی مسئوالن ورزش و اعضای هیئت 

۸- استعدادیابی و توانایی سنجی فرزندان همکاران
۹- برگزاری مسابقات ورزشی طبق تقویم ورزشی وزارت نیرو

۱۰- برگزاری کالس های آموزشــی برای فرزندان همکاران در رشــته های 
فوتسال، والیبال، بدمینتون و شنا

۱۱- برگزاری همایش های ورزش صبحگاهی در شرکت های آب و برق 
۱۲- اهدای بن ورزشی طبق مصوبات هیئت مدیره سازمان و خدمات رسانی به 

دفاتر شهرستان ها برای اجاره سالن ورزشی و استخر 
محمدرضا ســمیعی با بیان اینکه تمام فعالیت ها طبق نظام نامه تربیت بدنی 
وزارت نیرو انجام می شــود، راجع به تصمیم گیری برای تشکیل هیئت های 
ورزشی و برگزاری مسابقات بیان داشت: طبق تقویم ورزشی که از وزارت نیرو 
برای همه استان ها ابالغ می شود، در اســتان اصفهان نیز تشکیل هیئت های 
ورزشی متشکل از کلیه شرکت های آب و برق استان است و تصمیم گیری در 
مورد مسابقات اتخاذ می شود و تیم های با مقام اول به مسابقات کشوری وزارت 

نیرو اعزام می شوند. 
وی از تدارکات فراهم شــده برای برگزاری مسابقات جت اسکی در منطقه سد 
خمیران خبر داد و گفت: این منطقه از پتانســیل باالیی برای ورزش پرهیجان 
جت اسکی و استفاده عموم مردم برخوردار است. دبیر هیئت ورزش شرکت آب 
منطقه ای اصفهان امکانات ورزشی شرکت آب منطقه ای را استخر سرپوشیده، 
زمین چمن و سالن ورزشی چندمنظوره برشمرد  و از احداث یک سالن ورزشی 

در مجاورت سد زاینده رود خبر داد که به زودی افتتاح می شود. 
سمیعی با تقدیر از دست اندرکاران شــرکت آب منطقه ای به ویژه مدیرعامل 
شرکت، به واسطه گسترش فعالیت های ورزشــی در سطح سازمان و خانواده 
های آنها، خاطرنشان کرد: در نتیجه این تالش ها، در سال ۹۴ به عنوان برترین 
باشگاه وزارت نیرو انتخاب شدیم. همچنین، هر ساله هیئت ورزش صنعت آب 
و برق استان اصفهان جزو برترین هیئت های ورزشی در وزارت نیرو بوده است. 
وی در ادامه، تعامل بین شــرکت های آب منطقه ای، آبفا، برق و کلیه سازمان 
های تحت پوشــش وزارت نیرو را در برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ورزشی 

بسیار مثبت ارزیابی کرد.

دبير هيئت ورزش شرکت آب منطقه ای اصفهان:

پیامد اختصاص فرصت کافی به ورزش، ارتقای سطح 
سالمتی و کاهش هزینه های درمان است

ایران به دنبال حفظ رکوردهای گل نخوردن و شکست ناپذیری؛

صعود به روسیه با دو خط تیره
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بهره برداری از فاز اول پردیس هنر آبشار در عیدغدیرخم
کریمی، مدیرپروژه پردیس هنرآبشــارگفت:همزمان با عید غدیرخم از فاز اول پردیس 
هنرآبشار بهره برداری می شود. وی افزود:کل مساحت پردیس هنر۷۵هزار مترمربع بوده 

و برای فاز اول آن بیش از۸میلیاردتومان هزینه شده است.

دیدگاه

گزارش

به دنبال اجرای طرح احیای دولتخانه صفوی؛

 قلب تاریخی شهر
 احیا می شود

اواخر دهه ۷۰ بود که طرح پیاده رو شدن خیابان چهارباغ 
عباسی مطرح شد و به تایید یونسکو رسید؛ در این سال ها 
مدیران بسیاری درخصوص مزایای اجرای این طرح و 
ضرورت حفظ چهارباغ به عنوان گنجینه ای برای اصفهان 
سخن گفتند؛ اما در این سال ها این مهم با وجود مناسب 
سازی خیابان های اطراف و احداث خیابان باغ گلدسته 
عملیاتی نشد؛ تا اینکه از سال گذشته با تالش جهادی 
مدیریت شــهر، پس از پیاده راه کردن میدان امام)ره( ، 

طرح پیاده راه سازی چهارباغ در دستور کار قرار گرفت.
طرح پویش مردمی ترافیک و ســه شــنبه های بدون 
خودرو نیز مقدمه خوبی برای اجرای طرح پیاده راه سازی 

چهارباغ شد و اجرای این طرح را سرعت بخشید.
در این راستا بر اساس برنامه ریزی های مدیران شهری، 
طرح پیاده راه ســازی چهارباغ در ۴ فاز تعریف شد که 
پیاده راه سازی و سنگفرش ضلع شرقی خیابان چهارباغ 
عباسی حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ 
بهایی تکمیل شد و هم اکنون شهروندان می توانند از این 

قسمت به عنوان پیاده راه استفاده کنند.
بر اساس اعالم سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان، از روز یکشنبه عملیات سنگفرش فاز دوم این 

طرح از خیابان شیخ بهایی تا آمادگاه نیز آغاز شد.
تبدیل شــدن چهارباغ به پیاده راه، عــالوه بر کاهش 
میزان تردد خودروها در این خیابان و همچنین کاهش 
آلودگی هوا در کالن شــهر اصفهان، مزایای متعددی را 
در پی خواهد داشــت؛ مزایایی که به گفته بسیاری از 
کارشناسان موجب ایجاد ســرزندگی و حضور و تعامل 

بیشتر شهروندان اصفهانی می شود.
بنابراین امید است با توجه به قول مدیران شهری، این 
طرح تا پایان سال جاری تکمیل شود تا خیابان قدیمی 
 و خاطره انگیــز چهارباغ به دوران شــکوه ســابق خود 

بازگردد.

با گسترش شهرها از یک سو و پیشرفت  زاینده رود
علم و تکنولوژی از سوی دیگر، هر روز 
شاهد افزایش تعداد خودروهای شخصی در خیابان ها هستیم 
که کالنشهر اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این 
بین برخی از رانندگان ناآگاه و بی احتیــاط با انجام تخلف، 
موجبات سلب آرامش و آسایش شهروندان را فراهم می کنند.

برای جلوگیری از این تخلفات مدتی است که پویش مردمی 
ترافیک شهرداری اصفهان با همکاری پلیس راهور اصفهان 
و همچنین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 
3، اقدام به برگزاری جلسات متعدد اعمال تمهیدات ترافیکی 
مختلف برای برطرف کردن مشکالت ترافیکی خیابان صغیر 

اصفهانی کردند که با موفقیت روبه رو شد.
در این خصوص آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
منطقه 3 اصفهان بــا بیان اینکه یکــی از معضالت ترافیک 
شــهری، وجود تجاری های خطی در بدنه خیابان های مرکز 
شهر است، اظهار داشت: خیابان صغیر اصفهانی از سال های 
گذشته درگیر چنین مشــکلی بود که با همکاری مسئولین 
بخش های مذکور، اقدامات خوبی بــرای برطرف کردن این 

مشکل صورت گرفت.
آقایی ادامــه داد: با برگزاری جلســات متعــدد، تمهیدات 

مختلفی از جمله ایجاد گل میخ، خط کشی و نصب بنرهای 
اطالع رســانی، برای برطرف کردن مشــکالت ترافیکی این 
خیابان درنظر گرفته شــد که به دنبال آن، پلیس به صورت 
قاطع و محکم با ارســال اخطاریه های کتبی به فروشگاه ها 

وارد عمل شد.
وی با بیان اینکه نســبت به یک ماه گذشــته شــاهد بهبود 
ترافیک ۸۰ درصــدی این خیابان هســتیم، گفت: از پلیس 
راهور خواهش کردیم این طــرح ادامه پیدا کند؛ چون مردم 

نیز از آن راضی هستند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری منطقه 3 اصفهان 
افزود: امروز شاهدیم که مغازه های زیادی، از مثلث های اخطار 
استفاده کرده اند که به عنوان یک حرکت فرهنگ ساز توسط 
پویش مردمی ترافیک در اختیار آنها قرار گرفته است. این یک 
اقدام فرهنگی است که می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده 
عمل کند. این کار باید مستمر باشد و در سایر خیابان ها نیز 

صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بورس اسپورت و لوازم صوتی خودروها در 
خیابان صغیر از سال ها قبل ایجاد شده و نزدیک بودن مغازه ها 
به هم مشــکالت ترافیکی را ایجاد کرده است؛ اما با اقدامات 

اخیر وضعیت ترافیکی این خیابان بهبود یافته است.

تاثیر قابل مالحظــه اقدامات فرهنگی در کاهش 
ترافیک

شــهردار منطقه 3 اصفهان نیز درباره اجرای این طرح گفت: 
یکی از مشکالت این خیابان پارک خودروهایی بود که به دلیل 

وجود برخی مشاغل، سبب اخالل در عبور و مرور می شدند.
حسین کارگر افزود: بر اساس قوانین و مقرراتی که در رابطه با 
کسبه مطرح است، اخطاریه هایی به آنها داده شد و کسبه نیز 

در این راستا به خوبی همکاری  کردند.
وی گفـــت: رسیدگی به درخواست های مردمی درخصوص 
ســدمعبر و ترافیک از وظایف شهرداری است که با همکاری 
پویش مردمی ترافیک و پلیس راهــور، اقدامات الزم در این 

زمینه صورت گرفت.
شــهردار منطقه 3 اصفهان درباره اجرای طرح های فرهنگی 
پویش مردمی ترافیک بــا هدف برطرف کردن مشــکالت 
ترافیکی گفت: کمک ها و اقدامات پویش مردمی ترافیک تاثیر 
قابل مالحظه ای داشته و باید گفت کلیه اقدامات، با همکاری 

مردم، رانندگان و کسبه ممکن است.
رضایت ساکنان خیابان صغیر از کاهش 80درصدی 

تخلفات ترافیکی
مامور پلیس راهــور و همکار در اجرای ایــن طرح نیز اظهار 

داشــت: تخلفاتــی ماننــد 
پارک مورب، دوبله و پارک 
در پیــاده رو در این خیابان 
مشاهده می شــد که از یک 
ماه پیش اقداماتی در زمینه 
ساماندهی ترافیکی خیابان 

صغیر صورت گرفت.
وی افــزود: در این راســتا 
اقدامــات الزم را انجــام 
دادیم؛ از جملــه برخورد با 
متخلفان. براین اســاس به 
همه مغازه ها دستورات الزم 
ابالغ و تعهدات گرفته شد تا 
در صورت بروز تخلف مطابق 

مقررات با آنها برخورد شود.
مامور پلیس راهــور گفت: 
به دنبال اجــرای این طرح، 
ســطح تخلفــات حــدود 

۸۰درصد کاهش یافته کــه موجب رضایت مردم این منطقه 
شده است.

در راستای اجرای طرح فرهنگ سازی کاهش تخلفات ترافیکی، مامور پلیس راهور بیان کرد:

کاهش 80درصدی تخلفات ترافیکی درخیابان صغیر

رییس حوزه علمیه اصفهان تاکیدکرد:

 ضرورت حفظ انسجام 
بین همه مدیران شهری

به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر رییس حوزه علمیه اصفهان، 
رییس و اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان با آیت ا... مظاهری 

رییس حوزه علمیه اصفهان دیدار کردند.
آیت ا... مظاهری در این دیدار، با تاکید بر اهمیت جایگاه شوراهای 
شــهر در عرصه خدمت رســانی به مردم و اصــالح و تنظیم امور 
شهری و شهرداری، ارزش واالی خدمت به خلق خدا و رسیدگی 
به نیازهــای مردم در تعالیم قــرآن و عترت را خاطرنشــان  کرد 
و گفت: اگر شــما عزیزان بتوانیــد با خدمت به مــردم، گره ای از  
مشــکالت آنها باز کنید، دل آنها را شــاد کنید و بــه اندازه توان، 
نارســایی های موجود را رفع کنید، ارزش و ثواب آن بنابر تصریح 
 روایات اهل بیت)ســالم ا... علیهم(، از حج و عمــره مقبول باالتر

 است.
وی، قبول مسئولیت در نظام جمهوری اسالمی را امتحان خدمت 
به ملت و مسئوالن را خادمان مردم دانست و با بیان برخی از آیات 
و روایات درخصوص خدمت به انسان ها، تاکید کرد: همان طور که 
خدمت به مردم، ثواب فراوانی دارد، کوتاهی در خدمت و بی اعتنایی 
به آنان، همچنین ایجاد بن بســت و کارشکنی در امور آنان، سبب 

غضب الهی است و عذاب اخروی به همراه خواهد داشت.
رییس حوزه علمیه اصفهان، در ادامــه بر ضرورت حفظ وحدت و 
انسجام بین اعضای شورای شهر، شــهردار و همه مدیران شهری 
تاکید کرد و گفت: شهرداری برای موفقیت در برنامه خدمت رسانی 
به مردم و پیشبرد اهداف متعالی شــهر، به همفکری و همکاری 
اعضای شورای شــهر نیاز دارد و اگر اعضای شــورا با دلسوزی، به 
نقاط قوت فعالیت های شهرداری توجه کرده و اشکاالت و نواقص 
را با نظــارت آگاهانه و تذکر دلســوزانه و بــا خیرخواهی برطرف 
 کنند، همگی در عرصــه خطیر خدمت به مــردم موفق خواهند 

شد.
وی با بیان اینکه خطیر بودن مســئولیت و تعهد در قبال مردم و 
رای دهندگان، چنین اقتضا می کند که اعضای محترم شورای شهر 
و سایر مسئوالن شهری، اخالص و تقوا را در تمام مواضع و اقدامات 
خود رعایت کنند، خاطرنشان کرد: استمداد دائمی از حق و طلب 
هدایت و توفیق الهی ضروری اســت؛ همه باید برای برخورداری 
از هدایت الهی، خــود را در معرض آن قرار دهند و با اســتمداد از 
پروردگار متعال و با دعا و توسل، خود را مشمول هدایت و توفیقات 

خداوند سازند.

مدیر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: طرح تهیه 
آرشیو الکترونیکی پروژه های پژوهشــی شهرداری اصفهان در دست 

تهیه است.
سعید ابراهیمی افزود: در این نرم افزار پایان نامه ها، پروژه های بزرگ 
و طرح های مســئله محور، به صورت چکیده و تمــام متن بارگزاری 
می شود. وی ادامه داد: این آرشیو یک نرم افزار مدیریت اسناد است که 

امکان جست وجو و گزارش گیری ها را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه طرح آرشیو الکترونیکی پروژه های پژوهشی، از پایگاه 
اطالعات و مدارک علمی ایران الهام گرفته شده است، اضافه کرد: این 
نرم افزار با سطح دسترسی مختلف برای کاربران، زمینه ارائه اطالعات 

به صورت خالصه تا تمام متن را فراهم می کند.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری خبرداد:

تهیه آرشیو الکترونیکی 
پروژه های پژوهشی

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: ستاد مهر برای 
استقبال از بازگشایی مدارس به یک سنت تبدیل شده است؛ در این راستا سعی 
می کنیم از تجربیات سال های گذشته استفاده کرده و به سمت بهبود شرایط 
حرکت کنیم. علیرضا صلواتی ادامه داد: در همین راستا، ستاد مهر از چهارشنبه 
۲۹شهریورماه، در قالب تیم های مختلف بازرسی و نظارت ترافیکی آغاز به کار 
می کند و تا ۱۴ مهرماه ادامه خواهد داشت. وی گفت: از ۱۵ شهریورماه نیز 
طرح ایمن سازی اطراف مدارسی که در حاشیه خیابان ها و گذرگاه های اصلی 
شهر قرار دارند، با ایجاد تابلوهای ترافیکی و چراغ های چشمک زن، خط کشی، 
گل میخ و سرعتگاه اجرایی می شود. صلواتی اضافه کرد: با بازگشایی مدارس 
۲۵ درصد به سفرهای شهری افزوده خواهد شد و در این خصوص الزم است 

روان سازی بیشتری در سطح معابر شهر صورت گیرد.

همزمان با بازگشایی مدارس؛

سفرهای شهری ۲۵درصد 
افزایش می یابد

مسئول انتشــارات و هماهنگی امور کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان گفت: کتاب های 
انتشارات شــهرداری در کتابخانه مرکزی با ۴۰ درصد تخفیف به فروش می رسد. فتاح الجنان اظهارکرد: حدود ۱۵ 

سال از شروع کار انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان می گذرد.
وی تصریح کرد: تمام کتاب ها و مطالبی که تحت عنوان فایل مکتوب یا صوتی آماده می شــود، به انتشارات سازمان 
فرهنگی تفریحی، ارسال و برای آنها شابک تهیه و با هماهنگی ارشاد اسالمی مجوزهای چاپ صادر می شود و در ادامه 
با طرف قراردادهای چاپ کتاب هماهنگی های الزم صورت می گیرد و 

کتاب ها به مرحله چاپ می رسند.
مسئول انتشــارات و هماهنگی امور کتابخانه های ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان، با بیان اینکه یک نســخه از کتاب ها به 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ارســال می شود، گفت: تاکنون 
مجموعه کتاب های ســازمان در موضوعات هنری، اصفهان شناســی، 
شهادت، تاریخ اصفهان، تاریخچه زندگی شهدای شاخص وموضوعات 

فرهنگی، تفریحی و اجتماعی به چاپ رسیده است.
وی یادآور شــد: فروش کتاب های انتشــارات شــهرداری اصفهان در 
کتابخانه مرکزی شهرداری با ۴۰ درصد تخفیف انجام می شود. فتاح الجنان اظهارکرد: کتاب های شعر و داستان برای 

کودکان و نوجوانان نیز در میان کتاب ها وجود دارند.

مسئول انتشارات و هماهنگی امور کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

فروش انتشارات شهرداری با ۴۰ درصد تخفیف آغاز شد
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اظهارکرد: در شهر یک پدیده به عنوان »توده« معنا پیدا می کند و از این 

زمان می توان گفت شهر از نظر اجتماعی نیز افراد غریبه و ماجراجویی را به رسمیت می شناسد.
مهدی ژیان پور گفت: ارتباط حد وسط به ارتباطی گفته می شود که تعداد مخاطبان آن بیش از یک نفر نیست.

ژیان پور با اشاره به چگونگی سبک زندگی رسانه ای در شهر اصفهان گفت: طبق نظرسنجی و بررسی های صورت گرفته 
۸۲ درصد از شهروندان اصفهانی از موبایل استفاده می کنند و ۶۵ درصد نیز به انواع اینترنت دسترسی دارند؛ همچنین 

۴3درصد مردم در شبانه روز بیش از ۲ ســاعت از زمان خود را به تماشای 
تلویزیون اختصاص داده اند.

وی با تاکید بر اینکه نزدیک به ۹ درصد از مردم در شــبانه روز بیش از ۲ 
ســاعت زمان خود را صرف خواندن کتاب می کنند، ادامه داد: همچنین 
کمی بیش از ۲ درصد از شهروندان در شــبانه روز بیش از ۲ ساعت وقت 
صرف مطالعه روزنامه می کنند. معاون پژوهشــی جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان با اشاره به مصرف رسانه ای مردم شهر اصفهان گفت: ۴۷درصد از 
مردم ایران و 3۷ درصد از شــهروندان اصفهانی عضو شبکه های اجتماعی 
هستند؛ همچنین نزدیک به 3۸ درصد از مردم ایران عضو شبکه تلگرام و 

۲۶ درصد نیز عضو شبکه واتس اپ هستند. ژیان پور با بیان اینکه۱۷درصد از مردم نیز عضو اینستاگرام هستند، تاکید 
کرد: ۱۱ درصد از شهروندان هم در فیسبوک عضویت دارند.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خبرداد:

عضویت ۳۷درصدی شهروندان اصفهانی در شبکه های اجتماعی

به میزبانی شهرداری منطقه10؛

 جشن بزرگ تجلی غدیر
 برگزار می شود

بزرگداشت اعیاد بزرگ مسلمانان و دهه والیت، از جایگاه خاصی 
در میان شهروندان برخوردار است، بنابراین به مناسبت عید غدیر 
خم، عالوه بر جشــن های مردمی، برپایی جشــن های مختلفی 
در محالت مناطق ۱۵ گانه شــهر از ســوی شــهرداری اصفهان 

برنامه ریزی شده است.
در همین راستا جشــن بزرگ غدیر به مناســبت هفته والیت در 
محالت منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان برگزار می شود. بر این اساس 
روز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا جشن بزرگ 

تجلی غدیر در شهرداری این منطقه برپا می شود.
همچنین فردا در محله حصه مدرسه مسلم بعد از نماز مغرب وعشا 
و  روز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه ساعت  ۲۰ در محله اطشاران مقابل 

امامزاده اطشاران جشنی بزرگ برپا می شود.
سالن ورزشی ۹ دی در خیابان معراج نیز به مدت ۲ روز در روزهای 

۱۶ و ۱۷ شهریورماه میزبان جشن بزرگ غدیر خواهد بود.
 همچنین شنبه ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح در خیابان فجر۲ 
مسجد یوســف زهرا و در همین روز بعد از نماز مغرب در خیابان 
معراج- خیابان مفتح - مدرسه مفتح جشن بزرگ تجلی غدیر اجرا 
می شود. عبدالرســول امامی مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
دراین باره اظهار کرد: منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان یکی از مناطق 
کم برخوردار و پرجمعیــت در بین مناطق ۱۵ گانه شــهرداری 
اصفهان محسوب می شود و در این راســتا برنامه های فرهنگی و 

شادی در محالت این منطقه برگزار می شود.
وی افزود: جشن تجلی غدیر نیز برای افزایش نشاط و شادابی در 

محالت منطقه ۱۰ برای عموم شهروندان برگزار می شود.

شهرداری

بورس اسپورت 
و لوازم صوتی 

خودروها در خیابان 
صغیر از سال ها 
قبل ایجاد شده 
و نزدیک بودن 
مغازه ها به هم 

مشکالت ترافیکی 
را ایجاد کرده است

سر و صدای ساخت کانال های کولر و سنگ بری ها محله را برداشته 
و امان اهالی را بریده اســت. مهدی اکبری که یکی از ساکنان این 
محله است می گوید: از وقتی این شغل ها به محله ما آمدند، تنگی 
نفس هم آرام آرام به سراغم آمد و حاال باید هرکجا که می روم این 
اسپری همراهم باشد؛ از طرفی گوش هایم  دیگر توان شنیدن این 
همه سر و صدا را ندارد. خیابانی آن طرف تر هم که به راسته ماهی 
فروشان معروف شده، هر رهگذری را به خاطر بوی نامطبوع از آن 

محل فراری می دهد.
ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، از مشاغلی که مشکالت بهداشتی و 
زیست محیطی برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند، به عنوان 
مشــاغل مزاحم یاد می کند و شــهرداری طبق این قانون، مکلف 
اســت به صاحبان این مشــاغل اعالم کند که ظرف مهلت مقرر 

نسبت به جابه جایی محل فعالیت خود اقدام کنند. چنانچه صاحبان 
این نوع مشاغل درخصوص اخطارهای اعالم شده از سوی شهرداری 
مقاومت کردند، شهرداری می تواند نســبت به تعطیل کردن آن 

محل اقدام کند.
مسعود حیدری مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان در این رابطه 
می گوید: چنانچه پس از اقدام به تعطیلی شغل مزاحم، شاکی وجود 
داشته باشد، می تواند تا مدت ۱۰ روز شکایت خود را اعالم کند تا در 
کمیسیون 3 نفره ای که اعضای آن به انتخاب شورای اسالمی شهر 
است، موضوع بررسی شود؛ البته چنانچه تصمیم بر تعطیلی واحد 
صنفی مزاحم قطعی شد، متصدی باید سریع تر نسبت به جابه جایی 

محل فعالیت خود اقدام کند.
در میان این ماده های قانونی، فرهنگسازی عمومی و ایجاد تعهد 

شهروندان در برخورد با مشاغل مزاحم، از اهمیت خاصی برخوردار 
است. 

در واقع باید پیامدهای زیست محیطی، آلودگی های صوتی، ترافیک 
و بوی نامطبوع مشاغل مزاحم به شهروندان آموزش داده شود تا با 
حقوق خود آشنا شده و با مطالبه گری، موجب ساماندهی مشاغل 
مزاحم شوند. در این تابلوهای تبلیغاتی به مزاحمت مشاغلی همچون 
صافکاری و نقاشی، ماهی فروشی، کانال سازی، عمده فروشی، سنگ 
بری از لحاظ بوی نامطبوع و ایجاد ســرو صدا اشاره شده است.این 
دوره از تبلیغات کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان با شعار »جای مشاغل مزاحم در محله نیست«، 

این مسئله را به صاحبان این شغل ها گوشزد کرده است.
در این خصوص داستانک های »اجاره بی اجاره«، »متخصص ریه«، 
»یک ســوزن به خود...«، »راه بندان«، »خسارت با کیست؟« نیز 
در باب مشــاغل مزاحم و تبعات آن در ایستگاه های اتوبوس مورد 
توجه شهروندان قرار می گیرد.عالقه مندان برای دریافت و مشاهده 

طرح های تبلیغات شــهری کمیته فرهنگ شهروندی، می توانند 
به سایت سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان به نشانی 
esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.یکی از مطالبات شهروندان 
از مسئوالن، ساماندهی مشاغل و ایجاد فضای شهری آرام و ایمن 
است. ساختار اجتماعی شهر اصفهان، یک ســاختار توریستی و 
فرهنگی است که باید در هدف گذاری و برنامه ریزی برای ساماندهی 
صنوف، به این ویژگی توجه شود؛ ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم 
صیانت، از حقوق شهروندان است که موجب زیبایی بصری و ایجاد 
آرامش بیشتر در شهر می شود.مشاغل تولیدی، صنعتی، خدماتی 
با فعالیت در موقعیت مکانی نامناسب و ســازمان نیافته، عالوه بر 
تهدید سالمت شهروندان، به صورت مستقیم اثرات سوء و نامطلوبی 
بر آلودگی هوا می گذارند.اگر ســاماندهی این مشــاغل با جدیت 
دنبال شود، عالوه بر کاهش هزینه های مدیریت شهری و ارتقای 
امنیت اجتماعی، تاثیر زیادی بر افزایش رضایتمندی شهروندان 

خواهد داشت.

در راستای فرهنگ سازی دور شدن مشاغل مزاحم از محله ها انجام شد؛

اختصاص۳۰۰ تابلوی تبلیغاتی به موضوع »مشاغل مزاحم«
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5. شوخ طبع باشید
باید بدانید که در مذاکرات، اســتخدام و سخنرانی 
پاسخ منفی همیشــه پاسخ منفی نیســت. برای 
دســتیابی به آنچه مــی خواهید، باید شــجاعت 
و مقاومت داشــته باشــید. زمانی که پاسخ منفی 
می شــنوید، به هر دری بزنید تا به نتیجه ای مثبت 
دســت پیدا کنید. کارآفرینان معمولی می گویند: 
»من با او تماس گرفتم اما جــواب نداد. ایمیل هم 
فرســتادم و پاســخ نداد. احتماال عالقه ای به این 
معامله ندارد.« این روزها مردم پرمشغله تر از همیشه 
هستند. اگر اولین پاسخی که به شما داده اند، پاسخی 
منفی است، به دلیل این نیست که آنها هیچ عالقه ای 
به این معامله ندارند، بلکه فقط به آن معناست که 

شما هنوز به اولویت آنها تبدیل نشده اید.
خالق باشید. کاری که باید انجام دهید این نیست 
که هر بار با پیامی تکراری به سراغ مشتریانی بروید 
که قبال دست رد به سینه شما زده اند. کمی خالقیت 
داشته باشــید! به عنوان مثال یکی از بزرگ ترین 
قراردادهایی را که تا به حال بسته ام به لطف خرید 
چند پیتزا و سرودن یک شعر به دست آوردم! چطور؟ 
یکی از مشتریان مورد نظرم هیچگاه تلفنم را پاسخ 
نمی داد و هر بار که زنگ می زدم، مسئول دفترش 
می گفت او در جلسه است. با خودم گفتم اگر واقعا 
این طور باشــد، او حتی فرصت بیرون رفتن از اتاق 
کار و خوردن ناهار را ندارد؛ بنابراین تصمیم گرفتم 
از یکی از پیتزافروشــی های خوب شهر چند پیتزا 
ســفارش دهم و با این بیت شــعر به دفتر کارش 

بفرستم:
هوا آفتابی است یا بارانی؟

هوای کسب و کار همیشه خوب است!
می دانم که سرتان حسابی با کار و بار شلوغ است.

اما آیا وقت آن نرسیده که با هم صحبت کنیم؟
به همکاریمان فکر کنید. به منافع آینده.

پس لطفا وقتی آخرین تکه پیتزا را نوش جان کردید، 
تلفن را بردارید و به من افتخار دهید!

فکر می کنید چه اتفاقی افتاد؟ بعد از 90 دقیقه او با 
من تماس گرفت و یکی از بزرگ ترین قراردادهای 

عمرم را بستم. 
شجاعت، امری ذاتی نیست. باید تمرینش کنید. اگر 
صبر کنید تا سر فرصت ترستان بریزید، ممکن است 

موقعیت های خوب را از دست بدهید.

مهارت زندگی

 عادت های  رو به رو شدن 
و پذیرش پاسخ منفی)3(

یادداشت

توی خوابگاه دانشجویی دوستی داشتم که بسیار  ندا شاه نوری
جدی معتقد به چــال کردن خاطــرات بود. 
می گفت باید یک درخت پیدا کنیم و همه خاطرات دوست نداشتنی 
خود را زیرش خــاک کنیم. خودش همیــن کار را می کــرد. بعد از 
بزرگ ترین شکست عشــقی اش همه خرده ریزه های یادگاری را دور 
ریخت یا شکســت .به ما هم گفت که فرض کنید آن آقا زیر تریلی 18 
چرخ رفته و مرحوم شده است و دستور داد که آن بخش از زندگی اش 
را از همه خاطراتمان پاک کنیم. نه خانی آمده و نه خانی رفته! به نظر، 
آدم شاد و موفقی می آمد. دوران نقاهت بزرگ ترین شکست عشقی اش 
خیلی طول نکشید و زود سر زندگی اش برگشت. همین شد که ما هم 
یاد گرفتیم  هر وقت غم لشکر کشی کرد و راه نفسمان را بست، برویم یک 
درخت پیدا کنیم و کل خاطرات نامطبــوع غمگینمان  را زیرش چال 
کنیم. از خدا که پنهان نیست از شــما چه پنهان  من هم همین کار را 
کردم. بزرگ ترین درخت توت دانشگاه را شناسایی کرده و اسمش را 
گذاشتم تناور طالیی )پاییز بود و هنوز برگ های طالیی اش را به باد 
نداده بود( و یک روز صبح خیلی زود رفتم و همه خاطراتم را پایش چال 
کردم. چند وقتی هم فکر می  کردم که حالم بهتر است و سبک شده ام، 
همه چیز به روال عادی برگشته و دیگر خبری از لشکرکشی اشک و آه 
نیست تا اینکه بهار شد و تناور طالیی برگ داد و من دیدم که خاطراتم 
را به برگ هایش آویزان کرده است. هیچ چیز چال نشده بود، برعکس 
سرســبز و تروتازه در آفتاب صبح می درخشــید و پیش چشم هایم 
خودنمایی می  کرد. اول فکر کردم که دســتور العمل را اشتباه انجام 
داده ام. برای همین به دوستم زنگ زدم و وقتی شنیدم که هنوز دارد از 
دوران آن مرحوم یاد می  کند و حال و روزش خیلی پریشــان است، 
فهمیدم که »چال کردن« چاره نیست. مثل این است که چند صفحه از 
یک کتاب را پاره کنیــم و دور بریزیــم، اما خب هربار کــه کتاب را 

می خوانیم، مطالب این چند صفحه گم شده جلب توجه می کنند!

باغ 
کاغذی

کتاب »به دیوارها بخند!« نوشته سید علی شجاعی نخستین               
مجلد از سه گانه داستانی او برای مخاطبان کودک و نوجوان 
است که در آن به آموزش مهارت های زندگی پرداخته شده، 
در این جلد، تسلیم شرایط نشدن و ایجاد تغییر، محور روایت 

محسوب می شود.
شجاعی پیش از این در دو مجلد دیگر این سه گانه با عناوین 
»هیچ طوفانی راهش را عوض نمی کند« و »شــاید دیگران از 
آســمان می آید« به دیگر مهارت های اساسی مورد نیاز گروه 
مخاطب پرداخته بود که شامل تقابل حرف و عمل و آغاز اصالح 

جامعه از اصالح خویش است. در این کتاب داستانی را روایت 
می کند که کودکان سردمدار اصالح رویه هایی هستند که نه 
تنها نقشی در ایجاد آن ندارند که حتی ناچار از پذیرش شرایط 

تحمیل شده نیز هستند.
»به دیوارها بخند!« قصه دیوارهایی است که زندگی کودکان 
را بدون اینکه خود بخواهند محصور کرده اســت. دیوارهایی 
از حرص و آز و طمع و در یــک کالم هر آن چیزی که زندگی 
پیرامون آنها را ساخته و نزاع های بی دلیلی را پیرامون آنها خلق 

و به زندگی آنها تحمیل می کند.

به دیوارها بخند  چال کردن

رفتار عجیب جانوران که توضیح علمی و منطقی ندارد 
دانستنی ها

جهانی که آیینه ندارد! 
فقط زندگی در جهانی را تصــور کن که در آن 
آیینه نباشد. تو درباره صورتت خیالبافی می کنی 
و تصورت این است که صورتت بازتاب آن چیزی 
است که در درون تو اســت و بعد وقتی چهل 
ساله شدی، کســی برای اولین بار آیینه ای در 

برابرت می گیرد. 
وحشت خودت را مجســم کن! تو صورت یک 
بیگانــه را خواهی دید و به روشــنی به چیزی 
پی خواهی برد که قادر به پذیرفتنش نیستی: 

صورِت تو، خوِد تو نیست.
»جاودانگی«
»میالن کوندرا«

محققان حــوزه جانورشناســی روز بــه روز چیزهای حرف حساب
بیشتری را در مورد جانوران کشــف می کنند و هر بار 
نیز راز بزرگــی از زندگی این موجودات شــگفت انگیز 

حل می شود.
 همه می دانیــم که جانــوران کارهایــی را به صورت 
منظــم و مرتــب انجام مــی دهنــد و ایــن کارها به 
صورت عــادت درآمده کــه گاهی مــادرزادی و گاهی 
اکتســابی هســتند؛ البته باید اعتراف کرد که ما هنوز 
 چیزهای زیــادی را در مــورد جانــوران نمی دانیم و
 سال ها و شاید قرن ها طول بکشد که جوابی برای این 

رفتارهای عجیب و غریب حیوانات پیدا کنیم. 
در ادامه این مطلب می خواهیم شما را با حیواناتی آشنا 
کنیم که به دلیل رفتارهای خاص مورد توجه و تحقیق 
قرار گرفته اند، اما هنوز هیچ جواب درستی در مورد علت 

بعضی از رفتارهای خاص آنها ارائه نشده است.
۱- چرا گاوها هنگام چریدن رو به شمال یا جنوب 

می ایستند؟

برای انسان ها فرقی ندارند که هنگام غذا خوردن رو به 
کدام سمت ایستاده باشــند، اما این مسئله برای گاوها 
اهمیــت دارد و تقریبا هــر گاوی در اقصی نقاط جهان 
هنگام ناهار رو به شمال یا جنوب خواهد ایستاد. اگر چه 
ما می دانیم که آنها چگونه ایــن کار را انجام می دهند، 
اما هیچ نمی دانیم که دلیل این شیوه چریدن چیست. 
بر اساس مطالعات انجام گرفته، گاوها می توانند میدان 
مغناطیســی زمین را حس کرده و بدن خود را هنگام 
چریدن با آن هماهنگ کنند و رو به شــمال یا جنوب 

بایستند، درست مانند یک قطب نما.
محققان آلمانی که این موضوع جالب را کشف کرده اند، 
دریافته اند که جانوران دیگــری مانند آهو ها نیز رفتار 
مشابهی دارند و ظاهرا هیچ دلیل خاصی برای این روش 
جالب وجود ندارد. پرندگان بــرای جهت یابی در طول 
دوران مهاجرت، بدن خود را با میدان مغناطیسی زمین 
هماهنگ می سازند اما آیا تا به حال دیده اید که گاوی 

مهاجرت کند، حتی به اصطبل بغلی؟ 
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می رسـد چنان که ماه در وسـط آن قـرار می گیرد-

مرتبه و مقام-یکی از عالئم سـرماخوردگی
9- فـرار کـردن ناگهانـی چهارپایـان- مادر بـه زبان 

لـری- بی پـرده سـخن گفتن
10- جنـگ و دعـوا- بیابـان- جمـع رای- چـوب 

شـبو خو
11- خیال- رمانی از صادق هدایت

12- اذن  ورود به جایی- پاداش
13- مـداوم و پـی در پـی- مـا برای....کـردن آمدیم 

-شـهر ویران شـده از زلزلـه- فقیر

14- یکی از شهرهای کرمان- ستاره
15- هواکش ساختمان- جمع شب- مرغ او غازه

عمودی
1- نـام یکـی از کارگـردان هـای سـینما و سـازنده 

فیلم هـای هامـون و گاو
2- نامـه بر زمـان قدیـم- نـام یکـی از محبوب ترین 

خواننـدگان ایرانی
3- قسـمتی از چـرخ اتومبیـل- نـام یکـی از 
جنگ هـای حضرت علـی)ع(- نـام یک بیمـاری که 

در آن ماهیچـه هـا منقبـض مـی شـوند
4- رسـم کننـده و نقاش-دسـته و صف-تـکان 

خـوردن و جنبـش
5- حرف تنفر-کهنسـال و سـالخورده- هرچه دیده 

بینـد .... کند یـاد- لخته خون گوجـه فرنگی
6- زیـر انداز-عبارتـی در موسـیقی-منزل بـه زبان 

لـری
7- مارک یک ماشـین- جمـع ده- خاک سـرخ - آوا 

و صوت
8- مامـان بـه زبان روسـتایی- بـت پرسـت و کافر-

مسـافر خانه
9- جـواب قسـمت دوم از سـوال 10افقـی- دسـته 

گوسـفندان- سـرور- بعـد از نه
10- کمک کردن- افاده و قیافه گرفتن- نمناک

11- مـادر به زبـان عربـی- نام دیگـر کوزه-یـازده-

یواش
12- جمـع نیت-ممنون و متشـکر-کنایه به کسـی 
کـه دسـت و پـا چلفتـی اسـت- داداش در لهجـه 

آبادانـی
13- جـواب قسـمت سـوم از سـوال7 عمـودی- 
خشـت اول گرنهد معمارکج/تا ثریا مـی رود دیوار.... 

-واحـد شـمارش سـیگار-حباب شیشـه ای
14- نوعـی پارچه-سـفر دسـته جمعی-مغـازه 

چـک کو
15-لقـب میـرزا محمـد خـان غفـاری کاشـانی که 
تابلـوی حوضخانـه عمـارت گلسـتان از اوسـت-

وکیل هـا و گماشـتگان
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خواستگاری با ساندویچ کالباس!
امروزه برخی از جوانان درنقاط مختلف جهان برای خواســتگاری از دختر 
مورد عالقه خود دســت به اقدامات محیرالعقولی می زنند و برای این کار 
روش هایی خاص و عجیب را به کار می گیرند تا طرف مقابل را حیرت زده 

و غافلگیر کنند.
یک جوان چینی به نام Mu Siyao برای اینکه درخواست خواستگاری خود 

را مقابل دختر مورد عالقه اش مطرح کند، شیوه عجیبی را انتخاب کرد.
وی با کمک همکارانش در رستوران با استفاده از مقداری گوشت و کاهو یک 

دسته گل درست کرد و حلقه ازدواج را وسط آن قرار داد.
این جوان عاشق پیشه، دلیل این کار را عالقه دختر مورد عالقه اش به گوشت 
گاو بیان کرد. گفتنی است این خواســتگار با همین روش توانست جواب 

مثبت را بگیرد.

بلندترین قلعه شــنی جهان به ارتفاع 16 متر و 68 ســانتی متر در شــهر 
دیسبورگ آلمان ساخته شد. این قلعه شنی به سفارش یک شرکت مسافرتی 
آلمانی با 3 هزار و 500 تن شن و ماســه در طول 3 هفته و نیم ساخته شد و 
نخستین قلعه شنی است که داخل شــهر و به دور از سواحل بنا شده است.

خبرگزاری های آلمان اعالم کردند با حضور »جــک بروک بنک«، نماینده 
رکوردهای جهانی گینس در محل، این قلعه به عنوان بلندترین قلعه شــنی 
جهان به ثبت گینس رســید.نمای قلعه شــنی ترکیبــی از چندین جاذبه 
گردشگری همچون »آکروپلیس« در آتن، » ساگرادا فامیلیا«، کلیسای معروف 
شهر بارسلون اسپانیا و برج پیزا 
در ایتالیاســت.بلندترین قلعه 
شــنی جهان در اول سپتامبر 
به ثبــت کتــاب رکوردهای 
گینس رسید و گفته می شود 
تا 24 ســپتامبر پابرجا بماند. 
در اوایل سال جاری میالدی، 
کشور هند با ساخت قلعه شنی 
به ارتفاع 14 مترو 84 ســانتی 
متر عنوان بلندترین قلعه شنی 
جهان را به نام خــود در کتاب   
 وردهــای گینس ثبــت کرده 

بود.

ثبت بلندترین قلعه شنی جهان در گینس

تصاویر روز

خلق آثار هنری خارق العاده با استفاده از تنه درخت
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