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اعضای شورای اسالمی کار کارخانه کاشی اصفهان، از راه اندازی کارخانه 
بدون مدیرعامل و پرداخت بخشی از معوقات کارگران خبر می دهند؛

 
دستور تعطیلی قهوه خانه ها صادر می شود؛ اما...

صفحه8
قلیان؛ از قهوه خانه تا خانه

کاشی فروختیم؛ کاشی 
اصفهان را راه انداختیم!

رهبر انقالب در دیدار رییس و مسئوالن قوه قضائیه مطرح کردند:

حفظ آبروی نظام اسالمی مقدم و مهم است
2

امضای طومار تصویب قانون 
حمایت از حیوانات در اصفهان

6
 اداره میراث فرهنگی

 حلقه مفقوده شهرستان لنجان

کمک 350 میلیون تومانی مردم استان 
اصفهان به بهزیستی در ماه رمضان 96 8

  ذوب آهن
 یک باشگاه واقعی است

10
ادامه در صفحه3

استاندار اصفهان مطرح کرد:

لوازم خانگی؛ در صدر کاالهای 
قاچاق استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: قاچاق لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، مواد غذایی، طال 
و مصنوعات، برنج، پوشاک، اسباب بازی، تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی و 

پارچه، به ترتیب 10 کاالی نخست قاچاق در استان اصفهان است...  
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)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره 

بهار 96 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 تیرماه 

سال جاری می باشد.
م الف: 55922

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش 
رساند.

آگهی مزایده عمومی 

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه مزایده گزار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/04/24
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه  مورخ  1396/04/25

محل دریافت اسناد مزایده : پایگاه اینترنتیwww.abfaesfahan.ir  تلفن: 031-36680030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 031-36680030

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

1/085/000/000جاریمزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان107- 96-2

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/04/13
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سالن پیروزی میزبان گیتی پسند باقی ماند؛

بازگشت اجباری!



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2176 |سه شنبه 13 تیر 1396 | 9 شوال 1438

نبود بودجه، دو ایالت آمریکا را به تعطیلی کشاند
به دلیل نبود بودجه، نهادهای غیرضروری دولتی در دو ایالت نیوجرسی و مین آمریکا 
بسته شــدند و خدمات دولتی در این دو ایالت تعطیل شد.الزم به ذکر است که دولت 

فدرال آمریکا در زمان اوباما نیز سابقه تعطیل شدن به واسطه نبود بودجه را دارد.

يادداشت

بین الملل

انور عشــقی، مدیر مرکــز پژوهش های اســتراتژیک 
عربستان در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: عادل الجبیر، 
وزیر خارجه عربستان و انور قرقاش، وزیر مشاور در امور 
خارجه امارات اعالم کرده اند که گام بعدی در تعامل با 
قطر در صورت رد درخواســت های کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس »جدایی« بوده و این به معنای 
 لغو عضویت قطر در شــورای همــکاری خلیج فارس 

است.
وی گفت: تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده که شــورای 
همکاری خلیج فارس عضویت یک کشور را در این شورا 
لغو کند و در صورت لغو عضویت قطر این کشور روابط 
ممتازش با کشــورهای دیگر از جمله کویت و عمان را 

نیز از دست خواهد داد.
عشــقی گفت: اگر قطر حمایت از تروریسم را متوقف 
نکند برخی بــه دادگاه بین المللی رجوع خواهند کرد. 
قطر حجم مشــکلی را که با آن مواجه اســت را درک 
نکرده است. در صورت پافشاری بر مواضعش ما نگران 

این هستیم که مردم بر حکام این کشور انقالب کنند.
وی دربــاره میانجیگری کویت گفــت: صباح االحمد 
الصباح، امیر کویت برای دفع کردن این خطر طرحی 

را ارائه خواهد کرد.

» عشقی« قطر را تهدید کرد

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح 
دیروز در دیدار رییس و مســئوالن قوه  قضائیه و رؤسای کل 
دادگستری های سراسر کشور، با اشاره به صالحیت ها و جایگاه 
قانونی بسیار باال و ویژه ی این قوه و تاثیرگذاری آن در مدیریت 
کالن کشــور، نگاه تحولی در همه  عرصه های قوه  قضائیه را 
ضروری برشمردند و گفتند: قوه  قضائیه باید پرچمدار حقوق 
عمومی در جامعه شود و در هر زمینه ای که الزم بود، از حقوق 

مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند.
حضــرت آیت ا...خامنه ای، »نــگاه تحولی و جهــادی« در 
برنامه ریزی ها و اقدامات در قوه  قضائیه را ضروری خواندند و 
با اشاره به جایگاه قانونی باالی این قوه و تاثیرگذاری آن بر دو 
قوه  دیگر و در مسائل عمومی کشور، گفتند: در قانون اساسی 
تصریح شده است که نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت 
بر حسن اجرای امور بر عهده  قوه  قضائیه است و دیوان عدالت 
اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه، 

مسئولیت این دو وظیفه  مهم را بر عهده دارند.
رهبر انقالب اســالمی با تاکید بر اســتفاده  قــوه  قضائیه از 
ظرفیت های قانونی، خاطرنشــان کردند: احیا و اســتیفای 
حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشــروع مردم از وظایف 
مهم قوه  قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات 
باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، 

مقابله کند.
ایشــان موضوعاتی همچون مســئله  انتخابات، ریزگردها و 

بورســیه ها را نمونه هایی از عرصه های الزم برای حمایت از 
حقوق مردم برشمردند و گفتند: البته در موضوع بورسیه ها، 
موضوع به درســتی پیگیری نشــد و آن کاری که باید انجام 

می شد، محقق نگردید.
رهبر انقالب اســالمی، حضور رییس قوه  قضائیه در مجامع 
فراقوه ای همچون شــورای عالی امنیت ملی و شورای عالی 
انقالب فرهنگی و شــورای عالی فضای مجــازی را از دیگر 
ظرفیت های قانونی این قوه برشمردند و تاکید کردند: آیت ا...

آملی الریجانی به واســطه  شــخصیت و فضــل علمی قطعا 
می توانند در این مجامع تاثیرگذاری باالیی داشته باشند.

حضرت آیت ا... خامنه ای، پیگیری حقوقی مسائل و قضایای 
بین المللی را نیز بســیار مهم دانســتند و تاکید کردند: قوه  
قضائیه باید در موضوعاتی همچــون تحریم ها، مصادره های 
آمریکایی ها، تروریســم و یا حمایت از شخصیت های مظلوم 
دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و 
کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت 

خود را قاطعانه اعالم کند تا در دنیا منعکس شود.
ایشان، نقش آفرینی در موضوع »آسیب های اجتماعی« را از 

دیگر وظایف قوه قضائیه دانستند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه، الزمه پیشرفت کارها در دستگاه 
قضائی و ایجاد تلقی عمومی از قوه  قضائیه به عنوان مجموعه ای 
»نجات بخش، امیدبخش و آرامش بخش« را برخورد جدی با 
تخلفات دانســتند و با قدردانی از اعزام بازرسان نامحسوس 

و ناشناس به شــهرهای مختلف با هدف کشــف و برخورد با 
تخلفات، افزودند: بازرسی ها را هر چه می توانید افزایش دهید 

و قوه  قضائیه را از درون اصالح کنید.
حضرت آیــت ا... خامنه ای به برخورد و مجــازات متخلفان و 
درعین حال، حفــظ آبروی نزدیکان و اعضــای خانواده  آنها، 
تاکید و خاطرنشان کردند: البته در جایی که آبروی نظام در 
معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسالمی مقدم و مهم تر 
است، زیرا مردم مسائل را می بینند و متوجه می شوند و نباید 
اینگونه احســاس شــود که قوه  قضائیه با متخلفاِن قضائی، 

برخورد نمی کند.
ایشان، »تشویق قضات عادل و درستکار« را مکمل »تنبیه و 
برخورد با متخلفان« خواندند و خطاب به مســئوالن قضائی 
خاطرنشــان کردند: قضات عادل، شــجاع، قاطع، منصف و 
پرکاری را که به شــدت خداترس هســتند و عالمانه و بدون 

مالحظه قضاوت می کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.
»حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر« موضوع دیگری بود 
که رهبر انقالب اسالمی بر آن تاکید کردند و افزودند: برخی 
مکررا می گویند بعضی از اصول قانون اساســی معطل مانده 
است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به 
امر به معروف و نهی از منکر اســت، جزء اصول قانون اساسی 

نمی دانند و به این امر واجب توجه نمی کنند.
ایشان با اشاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف، 

این کار را وظیفه  قوه  قضائیه خواندند.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای همچنین بر مســئله  »آموزش 
عمومی« و در پیش گرفتن روش های جذاب در آموزش حقوق 

مردم به آنها، تاکید کردند.
ایشان در جمع بندی سخنانشان، مراقبت از نعمت های الهی 
را ضروری خواندند و خاطرنشــان کردند: »نعمت جوانان«، 
»نعمت جمهوری اسالمی«، »نعمت قوه  قضائیه و توانایی های 
آن« و »نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نسبت به نظام 
و انقالب اسالمی«، از جمله نعمت های بزرگ پروردگار هستند 
و همه باید مراقبت کنند که این نعمت ها تضییع نشود و از آنها 

استفاده حداکثری شود.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار با تجلیل از شخصیت 
شهید آیت ا... بهشــتی به عنوان معمار قوه  قضائیه جمهوری 
اسالمی، افزودند: نام شهید بهشتی با قوه  قضائیه پیوند خورده 
است زیرا وی با نیت خالص و با اندیشــه راهبردنگر و با تفکر 
ایجاد بنای جدید دستگاه قضائی در جمهور اسالمی، وارد این 
قوه شد و با دانایی و نگاه تحولی، خدمات شایانی را در مدتی 

کوتاه انجام داد.
حضــرت آیــت ا... خامنه ای همچنیــن با اشــاره به حضور 
شخصیت های برجسته در رأس قوه  قضائیه در طول سال های 
پس از انقالب، آیت ا... آملی الریجانی را شــخصیتی برجسته 
و دارای شایستگی های باالی علمی، عملی، معنوی و فکری 
دانستند و ضمن قدردانی از زحمات ایشان و مسئوالن دستگاه 
قضائی، خاطرنشان کردند: در سال های اخیر کارهای مهم و 
با ارزشی در قوه قضائیه انجام شده است و این اقدامات باید با 

شیوه های موثر تبلیغی، به اطالع افکار عمومی رسانده شود.

دیدگاه

رییس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس دربــاره مالحظات مدنظر کمیســیون امنیت 
ملی مجلس برای اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع ۹۶ 
با توجه به تغییرات سیاسی اخیر در عربستان سعودی 
اظهار داشــت: ما به عنوان کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی در این باره نگرانیم؛ به همین دلیل 
هم استدالل های خود را به مقامات ذی ربط منعکس 
خواهیم کرد.عالءالدین بروجــردی تاکید کرد: البته 
تصمیم گیری نهایی در این زمینه، به عهده شورای عالی 
امنیت ملی اســت، اما ما هم قطعا تا قبل از فرارسیدن 
موعد اعزام حجاج، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی با مسئوالن مربوطه جلسه خواهیم داشت و در 
این زمینه اقداماتی را در دست طراحی داریم. اعضای 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسالمی، حدود ســه هفته قبل نیز با مسئوالن 
سازمان حج و زیارت کشورمان، مالحظات و نگرانی های 
خود را درباره شرایط حضور زائران ایرانی در حج تمتع 
امسال، با توجه به باقی ماندن مطالبات گذشته - به ویژه 

پرونده فاجعه منا - در میان گذاشته بودند.

حیدر آسیایی دادستان ســمنان، در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده قطار سمنان، اظهار داشت: در این رابطه 

گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور واصل شد.
وی افزود: گزارش سازمان بازرسی محرمانه نبود و یک 
گزارش کارشناسی محســوب می شد، اما ما نمی توانیم 
اسامی کسی را بیاوریم. بر اساس این گزارش علیه 4 نفر از 

مقامات کشوری اعالم جرم شد. 
دادستان ســمنان ادامه داد: از آنجایی که رسیدگی به 
اتهامات این مقامات در صالحیــت پایتخت بود امکان 
رسیدگی به آن در استان سمنان فراهم نبود و به همین 
جهت پرونده با عدم صالحیت به دادسرای عمومی انقالب 

تهران ارجاع شد.
وی با بیان اینکه ما اطالعی از شعبه رسیدگی کننده به 
این پرونده نداریم، گفت: دادستان تهران در این خصوص 

اطالعات الزم را در اختیار دارد. 
آسیایی در خصوص میزان قصورات صورت گرفته در این 
حادثه، گفت: بحث تقصیرها به صورت کامل مشــخص 
نشد. یکسری عوامل مدیریتی، فنی و خطای انسانی در 

این حادثه دخیل بوده است.

بروجردی:

 نسبت به حج ۹۶ 
نگرانیم

دادستان سمنان خبر داد:

اعالم جرم علیه 4 نفر از مقامات 
در پرونده حادثه قطار سمنان

دريادار دوم موسوی:

فانتوم ها در رزمایش نداجا 
شرکت می کنند

قاسمی:

 حضور منافقین در فرانسه
 قابل قبول نیست

دریادار دوم محمود موســوی، معاون عملیات نیروی 
دریایــی ارتــش ، درباره اهــداف برگــزاری رزمایش 
دریایی اقتدار و امنیت ۹۶ کــه در دریای خزر در حال 
برگزاری است،  گفت: این رزمایش از جمله رزمایشات و 
تمرینات برنامه ریزی شده سالیانه نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران است که در سطح دریای خزر و 
ناوگان شمال نداجا در حال اجراست.  در این تمرین انواع 
یگان های شــناور،  یگان های پروازی،  یگان های تکاور 
و عملیات ویژه، تیم های غواصــی گروه های امدادی و 
درمانی، تیم های آمادگی ثابت و سیار، تیم های اطالعات 
و شــنود و ایســتگاه های رادار و جنگال حضور دارند و 
تمرینات مشترکی را اجرا می کنند.موسوی با اشاره به 
حضور تعدادی از جنگنده های نیروی هوایی ارتش در 
این رزمایش گفت: تعدادی از سامانه و یگان های پروازی 
نهاجا مانند جنگنده اف 4 و یگان های گشت و شناسایی 
دریایی و پشتیبانی نزدیک در این رزمایش حضور دارند 
و تمرینات خــود را انجام می دهنــد.در این رزمایش، 
ناوشــکن دماوند و تعدادی از شناورهای کالس پیکان 

و سایر یگان های شناور نداجا حضور گسترده ای دارند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 
برخی خبرسازی ها در خصوص به روزرسانی تحریم های 
گذشته توســط اتحادیه اروپا تصریح کرد: با این توضیح 
هم اطالق تحریم هــای جدید به اقدام اخیــر اتحادیه 
اروپا، اقدامی نادرســت و غیردقیق اســت و هم ارتباط 
برقرار کردن میان این اقدام فرضی اتحادیه با سفر اخیر 
و بســیار موفق وزیر امورخارجه کشورمان به سه کشور 
مهم آلمان، فرانســه و ایتالیا کاری غیراخالقی و خالف 
 اصول حرفه ای در اطالع رسانی و بیان واقعیت ها به مردم

 است.
 ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین در خصوص 
اجالس منافقین در پاریس هم اظهار داشــت:این یک 
نقطه تاریک در روابط ما با فرانسه بوده و هست و مسئله 
جدیدی نیست. در واقع از سال ۱۳۶۰ که مواضع سازمان 
منافقین مواضع خصمانه تری شــد و دســت به اقدام 
مسلحانه و کارهای تروریستی زدند و به فرانسه رفتند هر 
سال این نشســت در پاریس برگزار شده و چیز جدیدی 
 نیست که امسال و در هنگام سفر ظریف به فرانسه انجام

 شده باشد.

وزارت خارجهوزارت راهنداجا

»جان بولتون«، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست 
گروهک تروریســتی منافقین در پاریس از لفاظی  های خصمانه دولت 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا علیه ایران استقبال کرد و گفت 
که انقالب اسالمی ایران نباید به جشن چهل سالگی اش برسد. وی گفت 
نتیجه تصمیم فعلی دولت ترامپ برای بازبینی  سیاست هایش در قبال 
ایران بایستی این باشد که این کشور نتواند پیروزی چهل سالگی انقالبش 
را جشــن بگیرد. بولتون گفت: »نتیجه این بازبینی در سیاست و آنچه 
بسیاری از ما در ایاالت متحده به ســمت آن حرکت می کنیم بایستی 
تشخیص این باشد که انقالب سال ۱۹7۹ }حضرت{ آیت ا... خمینی 
تا جشــن چهل ســالگی اش دوام نخواهد آورد.«پیش از این، »رکس 
تیلرسون«، وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوال یک نماینده گفته بود 
که دولت ترامپ سیاستش را کار با مخالفان داخلی در ایران برای تغییر 

نظام این کشور قرار داده است. 

علیرضا زاکانی در یادداشــتی در واکنش به امضای نخســتین نمونه از 
قراردادهای جدید نفتی نوشت: اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی، وقت 
آتش به اختیار، فریاد کشــیدن و اقدام مناسب است و آتش بس، هرچند 
یک طرفه جایز نیســت؛ پس بســم ا.... علیرضا زاکانی از جمله مهم ترین 
منتقدان دولت، برجام، وزارت نفت و قراردادهای جدید نفتی )IPC( در 
ابتدای هفته جاری در یادداشــتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده 
بود، با اشاره به شرایط سیاسی کشور ، نوشته بود که نیاز است اصولگرایان 
و منتقدان دولت به خاطر مصالح و منافع ملی، حتی اگر شده »به صورت 
یک طرفه آتش بس« اعالم کنند. همان زمان احمد توکلی دیگر نماینده 
اصولگرا همراه و همگام با چند چهره اصولگرای دیگر به استقبال سخنان 
آشتی جویانه زاکانی رفتند، تا آنجا که توکلی در توییتی اعالم کرد که این 
صحبت ها را باید با »آب طال« نوشت. اکنون به نظر می رسد علیرضا زاکانی 

در یادداشتی دیگر حرف های چندروز قبل خود را پس گرفته است.

 انقالب ایران نباید
 چهل سالگی خود را 

جشن بگیرد!

زاکانی علیه دولت 
فرمان »آتش به 

اختیاری« داد

حجت االسالم حسن روحانی روز گذشــته در همایش بین المللی 
مقابله با گرد و غبار عنوان کرد: بدون همکاری با کشورهای جهان 
نمی توان بر معضل گرد و خاک و محیط زیست پیروز شد. من بارها 
گفته ام بحث قوی ترین کشور در منطقه باید کنار گذاشته شود و 
به جای آن، منطقه قوی تر پیگیری شود. نباید کشوری برای اینکه 
قدرت اول منطقه شود، بر نفاق و تفرقه دامن بزند بلکه باید بفهمیم 

ما یک منطقه هستیم و نمی توانیم از هم فاصله بگیریم.
رییس جمهور در مورد اتفاقات بین المللی نیز گفت: امروز دوران 
دیوارکشــی ها پایان یافته و اگر رهبران برخی کشورهای تازه به 
دوران رســیده به فکر دیوار افتاده اند، در اشــتباه هستند. ما باید 
دست در دست هم دهیم؛ نه اینکه دســت ها را قطع کنیم. باید به 
حقوق دیگران احترام گذاشــت و اگر عربستان و آمریکا در چنین 
فکری هستند، خطاست و اشتباه می کنند. از اسراییل نام نمی برم 
که همه زندگی و حیات آنها خطا، اشتباه و ترور است. همگان باید 

کمک کنیم تا مسائل و مشکالت برطرف شود.

روحانی:

برخی از رهبران تازه به دوران 
رسیده به فکر دیوار افتاده اند

ويژهيادداشتيادداشت

پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی 
درگذشت آقای حاج سیدرضا نیری

اخبار

یگان های مردمی عــراق به منظــور تثبیت پیروزی 
آزادســازی موصل و مبــارزه موثر با تروریســت های 
 داعش، خواستار ورود به مناطق مرزی سوریه با عراق 

شدند.
حشدالشعبی در نامه خود به نخست وزیر عراق ضمن 
اشاره به همکاری مشترک عراق و سوریه در مبارزه با 
تروریسم افزود: از فرمانده کل قوا می خواهیم که برای 
سرکوب داعش در بیرون از مرزهای عراق به یگان های 
مردمی حشدالشعبی اجازه ورود به خاک سوریه را صادر 
کند چرا که در ماه های اخیر داعش بیشــتر حمالت 
انتحاری را در پایگاه های خود در مناطق مرزی سوریه 

با عراق ساماندهی کرده است.
در نامه یگان های مردمی عراق همچنین آمده از زمانی 
که حشدالشعبی به مناطق مرزی عراق و سوریه رسیده 
داعش با استقرار پایگاه هایی در مناطق مرزی سوریه 
حمالت زیادی را علیه مواضــع نیروهای عراقی انجام 
داده که شهادت و زخمی شدن بســیاری از نیروهای 

عراقی را در پی داشته است.

 درخواست حشدالشعبی
 از العبادی

عضو هیئت رییســه مجلس از برگزاری نشست مشترک مجلس و 
دولت برای بررسی وضعیت موسسات اعتباری خبر داد و گفت: این 

نشست امروز  برگزار می شود.
غالمرضا کاتب، عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اســالمی ، 
با اشــاره به آخرین اقدامات انجام شــده از ســوی هیئت رییسه 
پارلمان برای ســاماندهی وضعیت ســپرده گذاران موسســات 
اعتباری، گفت: هماهنگی هایی بــا محمد نهاوندیان، رییس دفتر 
رییس جمهور به عنوان نماینده رســمی دولت، علی طیب نیا وزیر 
اقتصاد و ولی ا... ســیف، رییس کل بانک مرکــزی برای برگزاری 
نشست مشترکی پیرامون ساماندهی موسسات اعتباری و تعیین 
تکلیف ســپرده گذاران انجام شده اســت. وی درباره زمان دقیق 
نشســت مشــترک بین نمایندگانی از دولت و مجلس پیرامون 
 موسســات اعتباری، اظهار داشت: قرار اســت این نشست امروز

 برگزار شود.

  نشست دولت و مجلس
 برای طرح سوال از رییس جمهور

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه به منظور شــرکت در 
پنجمین کنفرانس بین المللی سوریه عازم آستانه شد.

هیئت اعزامی جمهوری اســالمی ایران بــه پنجمین کنفرانس 
بین المللی سوریه به ریاست حسین جابری انصاری، معاون عربی و 
آفریقای وزارت امور خارجه بامداد دیروز، تهران را به مقصد آستانه 

پایتخت قزاقستان ترک کرد.
هیئت ایران در پنجمین کنفرانس بین المللی صلح سوریه مطابق 
برنامه تنظیم شده، ظهر دیروز وارد آستانه شد و برنامه کاری خود را 
آغاز کرد. نشست های کارشناسی کنفرانس آستانه پنج، عصر دیروز 

و سطح عالی کنفرانس، امروز و فردا برگزار می شود.

سفر جابری انصاری به قزاقستان 
برای حضور در کنفرانس آستانه

در پی درگذشــت آقای حاج ســیدرضا نیری، حضــرت آیت ا... 
خامنه ای پیام تسلیتی صادر کردند.

متن پیام رهبر انقالب بدین شرح است:
بسمه تعالی

درگذشــت مرحوم سالله الســادات آقای حاج ســیدرضا نیری 
رحمه ا... علیه را به خاندان گرامی و همه دوســتان و همگامان این 
مرد مبارز قدیمی و فعال اجتماعی تسلیت عرض می کنم. ایشان از 
دوران جوانی در فعالیت های مبارزاتی وارد و از آغاز پیروزی انقالب 
در تالش های گسترده  اجتماعی و خدماتی فعال بودند. دامنه این 

فعالیت ها به بیرون از مرزهای کشور نیز کشیده می شد.
 مجموعه  خیرین ســالمت از یادگارهای ارزنده ایشــان اســت. 

رحمت و مغفرت الهی بر این انسان مجاهد و پرتالش باد.
 سید علی خامنه ای -  ۹۶/4/۱2

به گزارش تسنیم، اطالعات سپاه تهران موفق شد صدها دستگاه 
بی سیم سازمانی، تجهیزات شنود و استراق سمع را در شمال تهران 

کشف و ضبط کند.
یک منبع آگاه با تایید این خبر در تشریح جزئیات آن اظهار کرد: 
این تجهیزات از یک باند شناسایی و کشف شد که به صورت سازمان 
یافته، اقدام به فروش این تجهیزات می کردنــد.وی ادامه داد: به 
دنبال پیگیری این پرونده، 4 نفر از عناصر اصلی این باند توســط 

اطالعات سپاه پاسداران، شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته این منبع آگاه، تجهیزات کشف شده از استان های مرزی 
و به صورت قاچاق وارد کشور شده بود.بر اساس این گزارش، تمام 
اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند و تمام ابزارها و تجهیزات 

شنود و جاسوسی این باند، کشف و ضبط شد.

 کشف محموله انبوه وسایل 
شنود و جاسوسی در تهران

رهبر انقالب در ديدار ريیس و مسئوالن قوه قضائیه مطرح کردند:

حفظ آبروی نظام اسالمی مقدم و مهم است
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مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان روز 
یکشنبه به ایرنا گفت: مصرف بنزین در سه ماه نخست سال جاری 
در اســتان به حدود 513 میلیون و 628 هزار لیتر رسید که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 4/62درصد افزایش را نشان می دهد. 
حسین صادقیان افزود: در این مدت حدود 430 میلیون لیتر بنزین 
یورو 4 در سطح استان توزیع شد که ســهم 83/57درصدی از کل 

بنزین توزیعی در استان را دارد.
وی با بیان اینکه مصــرف نفت گاز نیز در مدت مذکور در اســتان 
14/95درصد افزایش یافته و به 640 میلیون و 482 هزار لیتر رسیده 
اســت، اظهار کرد: میزان توزیع نفت گاز یورو 4 نیــز در این مدت 
125میلیون و 383 هزار لیتر بود که سهم 20 درصدی از کل نفت 

گاز توزیع شده را دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 
میزان مصرف نفت ســفید و نفت کوره در ســه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب 36/74و 29/33درصد 

کاهش یافت.
وی اضافه کرد: مصرف نفت سفید در این مدت در استان اصفهان به 
2 میلیون و 681 هزار لیتر و مصرف نفت کوره)مازوت( به 6 میلیون 

و 620 هزار لیتر کاهش یافت.

پاالیشگاه

اخبار

محموله میلیاردی بلور قاچاق در اصفهان کشف شد
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از کشــف یک محموله بلور قاچاق به ارزش 

5میلیارد ریال و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.

 مبارزه با قاچاق کاال باید 
از سرمنشأ آغاز شود

نایب رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز گفت: 
مبارزه با قاچاق کاال را باید از مبادی ورودی آغاز کرد و سرمنشأ 
ورود این کاالها به کشور را از بین برد.حجت االسالم سید ناصر 
موسوی الرگانی افزود: متاسفانه با کسانی که کانتینر کانتینر 
کاالهای قاچاق وارد کشور می  کنند، برخورد نمی  شود؛ اما 
در یک مغازه کوچک که تعدادی لوازم یا لباس قاچاق پیدا 
می  شود، سریعا کاال را ضبط کرده و برای مغازه دار، جریمه 
 های 2 برابری اعمال می  کنند. وی اظهارکرد: قاچاق کاال و 
ارز، جامعه را دچار بحران رکود و معضل بیکاری می کند؛ لذا 
رهبری در این خصوص فرمودند هر کجا کاالی قاچاق دیدید 
معدوم کنید.  موسوی الرگانی ادامه داد: در صورت رسیدگی و 
برخورد قوای سه  گانه با قاچاق کاال و ارز، منویات و فرمان رهبر 
معظم انقالب در این رابطه محقق خواهد شد. وی افزود: بنابر 
فرموده رهبری، واردات کاالهایی که توان ساخت و مشابه آنها 

در داخل وجود دارد حرام شرعی است .

استاندار اصفهان مطرح کرد:

لوازم خانگی؛ در صدر کاالهای 
قاچاق استان اصفهان

اســتاندار اصفهان گفت: قاچاق لوازم خانگی، لوازم یدکی 
خودرو، مــواد غذایی، طــال و مصنوعات، برنج، پوشــاک، 
اسباب بازی، تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی و پارچه، 

به ترتیب 10 کاالی نخست قاچاق در استان اصفهان است.
رســول زرگرپور اظهار کرد: قاچاق به عنوان اقتصاد پنهان، 
سیاه، مخفی، زیرزمینی و اقتصاد سایه نامگذاری شده که آثار 
آن به مردم، تولیدکنندگان و اصناف خسارت وارد می کند. 
وی تصریح کرد: قانون جدید مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و 
در همین راستا، ستاد کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان تشکیل 
شد تا در امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
متشکل از 20 دستگاه اجرایی اقدام کند.زرگرپور ادامه داد: 
استان اصفهان جزو 3 استان اول کشور در مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بوده و در سال گذشته 50 مصوبه در ستاد کمیسیون 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال اجرا 
شده است. وی بیان داشت: در سال گذشته 9 باند قاچاقچیان 
در استان اصفهان شناسایی و متالشی شده و 4 هزار و 787 
نفر نیز دستگیر شدند.  83درصد از کشفیات قاچاق کاال در 
استان اصفهان توسط نیروی انتظامی، 7 درصد توسط اداره 
کل اطالعات و مابقی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
بازرسی و نظارت اصناف و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 

پزشکی استان اصفهان صورت گرفته است.

مصرف بنزین در اصفهان 4/6درصد 
افزایش یافت

متاسفانه وضعیت تولید در کشور هنوز در شرایط نامساعدی 
قرار دارد و با وجود بهبود شاخص های اقتصادی در یک سال 
اخیر، همچنان اخباری از تعطیلــی کارخانه های بزرگ و 
کوچک صنعتی و تولیدی به گوش می رسد که این ناقوس 

بیکاری را می نوازد.
نوســانات ارزی، تحریم ها و عدم حمایــت از تولید ملی و 
همچنین عدم پرداخــت یارانه تولید که پــس از اجرایی 
شــدن فاز اول هدفمنــدی یارانه هــا به وقوع پیوســت، 
مشکالت واحد های تولیدی و صنعتی کشور را تا تعطیلی و 

ورشکستگی بسیاری از آنان پیش برد.
با وجود حرف و شــعارهای بســیار برای بهبــود وضعیت 
اقتصادی کشــور، ســیر صعودی تعطیلــی کارخانه ها و 
کوچک تر شدن ســفره کارگران ملموس اســت؛ از این رو 
باید سیاســتی زودبازده برای بهبود این وضعیت در دستور 

کار قرار بگیرد.
تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی، نتیجه 
بی توجهی به تولید ملی بوده که تبعات بسیاری برای اقتصاد 

کشور به همراه داشته است. 
باوجود این وضعیت رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی که در 

کشور وجود دارد و اقداماتی که دولت در رابطه با کاهش تورم 
انجام داده است، البته دولت قصد داشته و دارد که اقدامات 

دیگری را نیز انجام دهد که هنوز میسر نشده است.
با این حال واحدهای تولیدی هزینه های خود را دارند و باید 
مواد اولیه را با قیمت باال خریــداری و حقوق کارگران خود 
را پرداخت کنند و مســئله مالیات را باید حل کنند؛ آن هم 
درحالی که فروشی ندارند و به دلیل مسئله رکود که حاکم 
است، میزان فروش محصوالت و کاالهای این واحدها کاهش 

یافته است.
در همین رابطه بسته هایی ارائه شد که به موجب آنها تقاضا 
تحریک شود؛ اما در نهایت اتفاقی رخ نداد. از همین رو زمانی 
که کارخانه هــا نمی توانند دخل و خرج خــود را هماهنگ 

کنند، چاره ای جز تعطیل شدن ندارند.
 فعاالن اقتصادی و کارشناسان، یکی از عوامل اصلی تعطیلی 
کارخانه ها را حاکم بودن مدیریــت دولتی بر آنها می دانند. 
فعاالن اقتصادی بر این باورند که ضد ارزش کردن مالکیت 
بخش خصوصی بر کارخانه ها، علل اصلی ورشکســتگی و 

تعطیلی کارخانه های بزرگ است.
تبلیغات گســترده در زمینه فروش کارخانــه و واحدهای 

تولیدی در سال های اخیر، زنگ خطری است که مسئوالن 
برای جلوگیری از بحرانی شــدن وضع اقتصــاد باید به آن 

توجه کنند.
  در حال حاضر بســیاری از کارخانه ها در کشــور به علت 
گران شدن هزینه های تولید، دست از فعالیت شسته و در 
آستانه تعطیلی هســتند و اینبار کارخانه کاشی اصفهان با 
قدمتی دیرینه دچار مشــکالت مالی و حتی تعطیلی چند 

ماهه شده است.
اعضای شورای اســالمی کار کارخانه کاشــی اصفهان، از 
راه انــدازی کارخانه بدون مدیرعامل و پرداخت بخشــی از 

معوقات کارگران خبر دادند.
کارگران کارخانه کاشــی اصفهان از ســال گذشته ده ماه 
معوقات مزدی پرداخت نشده دارند؛ معوقاتی که با تعطیلی 

کارخانه و خوابیدن خط های تولید ایجاد شد.
حاال شورای اسالمی کار این کارخانه می گوید: خوِد شورا با 
همکاری کارگران، سه خط از چهار خط تولید این کارخانه 
را  در شرایطی راه اندازی کرده است که کارخانه مدیرعامل 

ندارد.
اعضای شورا می گویند: با فروختن کاشی، مواد اولیه خریدیم 
و چهاردهم فروردیــن قفل تعطیلی را شکســتیم؛ در این 
مدت با فروش محصوالت توانستیم دســتمزد فروردین و 
اردیبهشت کارگران را بپردازیم؛ اما مطالبات سال گذشته 

همچنان پابرجاست و پرداخت نشده.
یکی از اعضای شورا با بیان اینکه کارخانه مدیرعامل ندارد، 
ولی با این حال چرخش می چرخد، می گوید: اگر قرار است 
مدیرعاملی بیاید که مشکالت را حل نکند و آورده ای برای 
پرداخت مطالبات کارگران به همراه نداشــته باشــد، بهتر 
است به کارخانه نیاید؛ چرا که مدیریت این کارخانه نیازمند 
نقدینگی است، وگرنه همت کارگران توانسته خطوط تولید 

را فعال کند.
به گفته ایــن نمایندگان کارگران، قرار اســت هجدهم ماه 
جاری سهامداران مجمعی برگزار کرده و در آن، مدیرعامل 
جدید را انتخــاب کنند. اصوال بخش خصوصــی با توجه به 
کارآفرینی های مختلفی کــه دارد، توانایی آن را دارد که از 
وقت و سرمایه و فکر خود در جهت ایجاد یک واحد تولیدی 
استفاده کند و خالقانه این کار را به انجام برساند. حتما باید 
این کارخانه ها در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش 
خصوصی واگذار شوند تا این بخش بتواند این کارخانه ها را 
درآمدزا کند و جلوی تعطیلی آنها گرفته شــود و برندهای 
مشهوری که سال های طوالنی خاطرات خوشی را در ذهن 

مردم داشته اند، باقی بمانند. شاید این تنها راه حل باشد!

قیمت انواع کولر گازی 

بازار
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اعضای شورای اسالمی کار کارخانه کاشی اصفهان، از راه اندازی کارخانه بدون مدیرعامل و پرداخت 
بخشی از معوقات کارگران خبر می دهند؛

کاشی فروختیم؛ کاشی اصفهان را راه انداختیم!

برداشت کتیرا از 40 هزار هکتار رویشگاه طبیعی گون استان اصفهان 
آغاز شــد. معاون حفاظت و امور اراضــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: با برداشــت  این گیاه دارویی تا پایان 

شهریور زمینه اشتغال حدود هزار نفر فراهم شده است.
آبتین میرطالبی عملکرد این گیاه دارویی با ارزش بین المللی را در هر 
هکتار 5 تا 10 کیلوگرم بیان و پیش بینی کرد که  100 تن کتیرا از مراتع 

این استان برداشت شود.
وی تیران و کرون، اردستان،سمیرم، شهرضا، لنجان، خوانسار، نجف آباد 
و فریدن را ازجمله شهرستان های تولید کننده این گیاه دارویی برشمرد 
و گفت: صمغ کتیرا مهم ترین فرآورده گیاهی صادراتی مراتع این استان 
است که به کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلستان و امارات متحده 

عربی صادر می شود.

بیش از 84میلیارد و 200میلیون ریال تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته 
امداد استان اصفهان اختصاص یافت.

معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، این 
میزان تسهیالت برای ایجاد 602طرح اشتغال ازمحل منابع بانکی و امدادی در 

اختیار مددجویان قرار گرفته است.
بهرام ســوادکوهی با بیان اینکه این تسهیالت با ســود 4درصد در اختیار 
مددجویان قرار گرفته است افزود: دامپروری و خدمات صنفی، بیشترین آمار 

طرح های اشتغال امداد را به خود اختصاص داده اند. 
معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه با راه اندازی این 
طرح ها برای 700مددجوی تحت پوشش امداد اشتغال زایی شده است گفت: 
سه هزار و 400 مددجو سال گذشــته با دریافت تسهیالت اشتغال امداد به 

خودکفایی رسیدند.

آغاز برداشت کتیرا از 
40هزار هکتار مراتع گون

ایجاد 602طرح اشتغال برای 
مددجویان کمیته امداد

رییس اتــاق اصناف اســتان اصفهان گفــت: در حال حاضر 
محصوالت تولیدکنندگان اصفهانــی در بازارهای خارجی به 

واسطه دالل ها صادر می شود.
رسول جهانگیری در نشست هیئت رییســه اتاق اصناف در 
دیدار با یک هیئت تجاری از کشور عمان اظهار داشت: اصناف 
اصفهان ظرفیت بسیار باالیی در ارائه خدمات فنی و مهندسی 

و همچنین تولید دارند.
وی با بیان اینکه در شــش ماه گذشــته  یکــی از مهم ترین 
دغدغه های هیئت رییسه اتاق اصناف، یافتن راهکاری برای 
برون رفت اصناف از رکود فعلی بوده است، افزود: ارتباط تجاری 
با کشور عمان، اولین گام تجاری متمرکز اصناف اصفهان در 

راستای بهبود وضعیت اقتصادی شان است.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر نیز محصوالت تولیدکننــدگان اصفهانی در بازارهای 
خارجی به واســطه دالل ها صادر می شــود، گفــت: با ورود 
تخصصی و هدفمند اصناف به بازارهای صادراتی، دست دالل ها 

کوتاه شده و میزان ارزآوری اصناف افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس اغلب 
کشورهای وارد کننده هستند، گفت: باید از این فرصت برای 

توسعه بازار اصناف استفاده کرد.
جهانگیری با اشاره به شرایط خاص اصناف در اصفهان، تاکید 
کرد: اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در راستای بیانات مقام 

معظم رهبری و برای تحقق اقتصاد مقاومتی پای در بازارهای 
صادراتی گذاشته اســت. وی با اشاره به شرایط و روابط حاکم 
سیاسی بر منطقه خاورمیانه، اظهار داشت: اتخاذ رویکردهای 
صحیح به منظور انتخاب شرکای اقتصادی برای اتاق اصناف 

اصفهان بسیار اهمیت دارد.
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان، از کمیسیون اقتصادی 
خواست بسته های پیشنهادی ســرمایه گذاری ارائه شده از 
سوی این شرکت را به صورت دقیق بررسی کرده و نتیجه را به 

هیئت رییسه اتاق اعالم کند.

مدیــر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: با همکاری کارگروه اشتغال 
در شهرســتان ها، طرح های دارای مزیت و پشتیبان های 
توانمند مشاغل خانگی، شناسایی و با تصویب در کارگروه 
اشتغال شهرستان، برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی 
می شوند. سید کمال الدین میرهادی افزود: در حال حاضر 
سقف این تســهیالت برای متقاضیان پشتیبان مشاغل 
خانگی 750 میلیون ریال و با اشتغال زایی 15 نفر است. وی 
توجه و شناسایی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی 
مناطق، هدفمندی حمایت ها، توسعه رشته های نوین و 
فعالیت های شــبکه ای و توانایی اتصال به بازار را از اهداف 
و موضوعات مدنظر درمدل بازنگری شده مشاغل خانگی 
برشمرد. مدیر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان اصفهان تاکید کرد: از نکات کلیدی 
این طرح، جلب مشــارکت فعاالن و اشــخاص حقیقی و 
حقوقی توانمند بخش خصوصی و غیردولتی و نیز مداخله 
توسعه ای دســتگاه های اجرایی است. به گفته میرهادی، 
فعاالن اقتصادی و متقاضیان واجد شــرایط، برای کسب 
اطالعات بیشتر از این طرح، می توانند به اداره های تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در شهرستان ها یا دستگاه های اجرایی 
مجری طرح شامل فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن 

و تجارت مراجعه کنند. وی با اشاره به گذشت 5 سال از اجرای 
طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفت: به منظور 
رفع مشکالت طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، 
فرآیند قبلی مورد بازنگری قرار گرفت و الگوی جدید توسعه 
مشاغل خانگی، طراحی و آذر پارســال به استان ها ابالغ 
شد. مدیر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان افزود: با ایجاد زیر ساخت های این 
طرح و شناسایی  طرح های اولویت دار، معرفی این طرح ها 

به بانک ها آغاز شده است.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح جدید الگوی توسعه مشاغل خانگی در اصفهان

اصناف
رییس اتاق اصناف اصفهان مطرح کرد:

دالل ها؛ عامل صادرات تولیدات اصفهان به بازارهای خارجی

اشتغال

رییس اتحادیه عینک سازان اصفهان گفت: بسیاری از بوتیک ها و 
خرازی ها اقدام به فروش عینک می کنند، در صورتی که تخصص 
این کار را ندارند و عینک های موجود در این مغازه ها استاندارد 

نیست و مرکز بهداشت باید با این واحدها برخورد کند.
اصغر امینی  اظهــار کرد: به دلیــل وجود اجنــاس تقلبی و 

غیراستاندارد، بازار عینک فروشی خوب نیست و به دلیل اینکه 
مردم نمی توانند عینک بدل را از عینک اصل و استاندارد تشخیص 
دهند، ممکن است از فروشگاه های غیر مجاز خرید کنند. وی با 
بیان اینکه صنف عینک سازی یک صنف تخصصی است، افزود: 
بسیاری از بوتیک ها، خرازی ها و تریکوها اقدام به فروش عینک 

می کنند، در صورتی که تخصص ایــن کار را ندارند. مغازه های 
صنف عینک سازی، عالوه بر پروانه ای که باید از اتحادیه کسب 
کنند، باید توسط بهداری نیز تایید شــوند؛ زیرا تحت نظارت 
بازرسان اتحادیه هستند، اما مغازه های دیگر این گونه نیستند. 
وی در پاسخ به این ســوال که آیا با اتحادیه خزاری فروشان در 
این مورد تعاملی داشــته اند یا خیر، گفت: به این واحدها اعالم 
شد مجازند تا 20 درصد اجناس مغازه را عینک آفتابی بچینند. 
در حال حاضر با این اتحادیه نامه نگاری کرده و جلسه ای نیز برای 

حل این مشکل برگزار کردیم که قرار شد تا دو ماه آینده عینک ها 
از مغازه های غیر مجاز جمع آوری شود. امینی با اشاره به اینکه 
99 درصد عینک های موجود در مغازه های غیر مجاز، استاندارد 
نیستند، خاطر نشــان کرد: اتحادیه، 20 بازرس در سطح شهر 
دارد که عینک های آفتابی و طبی مغازه هــای مجاز را ارزیابی 
می کنند. عینک های غیر استاندارد باعث آسیب به چشم و ایجاد 
آب مروارید می شود و شکایت مشتریانی که از واحدهای بدون 

پروانه اتحادیه عینک سازان خرید کنند، قابل پیگیری نیست.

رییس اتحادیه عینک سازان اصفهان: 

99درصد عینک های موجود در مغازه های غیر مجاز استاندارد نیست

سکه تمام بهار آزادی
11،830،000 ریال)طرح جدید(

6،520،000 ریالنیم سکه

3،820،000  ریالربع سکه

2،530،000 ریالسکه یک گرمی

1،159،330 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

ایســتاده   SAMSUNG سامســونگ 
AP50M0

 59,700,000
ریال

 82,000,000
ریال

ال جی LG AP-W48GTA ایستاده

 81,200,000
ریال

 86,500,000
ریال

بحران تولید، بیکاری، تعطیلی کارخانه ها و سخت شدن شرایط معیشتی این روزها نقل هر مجلسی  بوده و تاب و تحمل مردم را کاهش داده است. در حالی که مردم هر روزه در انتظار اتفاق نو و تازه ای زاینده رود 
هستند که زندگی آنها را تحت شعاع قرار دهد، هر روزه شرایط زندگی سخت تر شده و مشکالت بسیاری را پیش روی 

آنان می گذارد.
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سومین نمایشگاه ملی اسباب بازی، مردادماه برگزار می شود
به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل کانون، ســومین جشــنواره و نمایشگاه ملی 
اسباب بازی، از 24 تا28 مرداد96در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون برگزار خواهد شد.

در شهر

به نقل از روابــط عمومی خانه کتاب، کتاب فروشــان 
می توانند تا 30تیرماه با مراجعه به ســایت خانه کتاب 
به نشانیketab.ir در طرح»تابستانه کتاب«ثبت نام 

کنند.
در این طرح ســقف تخفیــف برای هر کتاب فروشــی 
حداقل20میلیون ریال و ســقف مجاز خرید برای هر 

خریدار حداکثر ۱میلیون ریال تعیین شده است.
یادآوری می شــود کــه ســقف یارانه در ایــن طرح 
براســاس معیارهایی چون موقعیت جغرافیایی، متراژ 
کتاب فروشی، تعداد کتاب و میزان فروش در طرح های 

قبل، تغییر خواهد کرد.
کتاب فروشی های شــرکت کننده در طرح باید دارای 
پروانه کسب با تاریخ معتبر باشند. در صورت تازه تاسیس 
بودن کتاب فروشــی، حداکثر تا یک سال کتاب فروش 
می تواند با نامه تایید از اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
مبنی بر اینکه در شــرف دریافت پروانه باشد، نسبت به 

ثبت نام اقدام کند.
همچنین نظر به مکانیزه بودن طرح، کتاب فروشی ها باید 
به رایانه مجهز بوده و به اینترنت دسترسی کامل داشته 
باشند.کتاب های فروخته شــده باید به صورت آنالین و 

هم زمان با فروش آن در سایت )ketab.ir( ثبت شوند.

»نقره ای« عنوان داستانی است که در مجموعه اجراهای 
رپرتوار تئاتر تجربه بــه نمایش درآمده و مکالمات بین 
زن وشــوهری که از فراغ کودک ازدست رفته خود رنج 

می برند، موضوع این داستان است.
کارگردان نمایش نقره ای در مــورد حضور در رپرتوار 
تجربه بیان داشــت: دید من با حضــور در این تجربه 
تغییرکرد، امروز تصور می کنــم کارگردان باید تجربه 
بازیگری را داشته باشد؛ زیرا این موضوع بهتر می تواند 

راه را به او نشان دهد.
افروزعیدی تئاتــر اصفهان را کارآمد دانســت وگفت: 
احســاس نمی کنم که تئاتر این شهر چیزی کم داشته 
باشد؛ فقط حرف  وحدیث ها در این فضا زیاد است. این 
منطق، بر فضاهای کوچک حاکم بوده و هر چه جامعه 

کوچک تر باشد، حرف  وحدیث ها زیادتر می شود.
وی ادامه داد: به نظرمن حواشــی تئاتر پایتخت کمتر 
 از شــهر اصفهان نیســت؛ اما در همهمــه خبری گم

 می شود.

ثبتنامکتابفروشان
درطرح»تابستانهکتاب«

کارگردان نمایش» نقره ای«:

تئاتراصفهانکارآمداست مرضیه برومند در این آیین اظهار داشــت:  هنرمندانی که در 
پشت صحنه کار می کنند کسانی هســتند که هیچوقت در 

سینما شناخته نمی شوند؛ چون روحیه جاه طلبی ندارند.
وی با اشاره به اینکه ایران بعد از انقالب در زمینه کار عروسکی 
پیشرفت زیادی کرده است تصریح کرد: این پیشرفت مرهون 
زحمات هنرمندان پشت صحنه است که برای شناخته شدن 

یک عروسک تالش زیادی می کنند.
کارگردان فیلم»شــهر موش ها« ادامه داد: کشور ما از معدود 
کشورهایی اســت که در حوزه سینمای عروسکی رشد کرده؛ 
سینمای کودک نیز در سطح منطقه به پیشرفت قابل توجهی 

رسیده است.
سینمای عروسکی باعث پیشرفت سینمای ایران 

شد
مرضیه برومند یکی از کارکردهای سینمای کودک را سینمای 
عروسک دانست و تاکید کرد: سینمای عروسکی، ضمن اینکه 
اقتصاد ایران را به راه انداخت، باعث پیشــرفت سینمای ایران 

نیز شد.
به گفته وی اگــر زحمات ایــن هنرمندان نبود شــخصیت 

عروسک ها در »مدرسه موش ها«،»خونه مادربزرگه« و»کاله 
قرمزی« شکل نمی گرفت.

کارگردان مجموعه »مدرسه موش ها«، آشنایی خود با مرضیه 
محبوب را مربوط به ورود خود به عرصه کودک دانست و گفت: 
او نه تنها طراح و عروسک گردان بلکه کارگردانی قابل است و 

امیدوارم به زودی در حوزه کارگردانی به کار خود ادامه دهد.
ساخت اولین عروسکم مربوط به کالس های خانم 

جدیکار است
مرضیه محبوب ادامه داد: بچه ها از دوران کودکی با عروسک ها 
بزرگ می شوند و بازی می کنند، به شخصیت مورد عالقه خود 
تبدیل شده و همچنین احساسات درونی خود را به آنها منتقل 
می کنند؛ گویی آنها به تنهایی آرزوهای خود را با عروســک ها 
محقق می کنند. وی زمان ساخت اولین عروسک خود را مربوط 
به کالس های خانم جدیکار دانست و تصریح کرد: حمایت های 

او باعث پیشرفت من در این عرصه شد.
این طراح و کارگردان عروســک در مــورد آخرین کار خود با 
نام»موش نمکی« گفت: این سریال در 26قسمت تهیه شده 
و قصه دختری است که هر شب هفت در را می بندد ولی یک 

شب یکی از درها را باز می گذارد و ادامه ماجرا رقم می خورد.
محبوب در پایان، از فرشته طائرپور، به عنوان تنها کارگردانی که 
در تهیه پوستر نام عروسک گردانان را ذکر می کند، تشکر کرد.
پوسترها بدون نام عروسک گردانان خالی می ماند

 طائرپور در ادامه گفــت: به نظر من پوســترها بدون ذکر نام 
عروسک گردانان خالی می ماند.

وی ابراز امیدواری کرد که ضمن رســم ایــن کار، جایگاهی 
همیشگی برای هنرمندان عروسک گردان در نظر گرفته شود.

طائرپور افزود: از مسئولین اصفهان برای اهمیت به هنرمندان 
عرصه عروســک تشــکر می کنم و امیدوارم هر سال شاهد 

پیشرفت در این عرصه باشیم.
مرضیه محبوب باعث زنده شدن خاطرات دوران 

کودکی ام شد
مهدی جمالی نژاد در این مراسم از مرضیه محبوب، به عنوان 
عروســک گردان اســطوره ای کشــور نام برد و گفت: باعث 
خوشحالی است که یک هم استانی از کاشان باعث زنده شدن 

خاطرات دوران کودکی ام شد.
وی تصریح کرد: امیدوارم نسل کودک و نوجوان با بهره گیری 
از ذهن خالق و پویای خــود، همچون خانم محبوب بتواند در 

طراحی عروسک موفق باشد.
به گفته شــهردار اصفهان برای اولین بار اســت کــه در این 

جشنواره ها از هنرمندان تجلیل می شود.
وی مرضیه محبوب را یکی 
از چهــره های شــاخص و 
هنرمند عروســک سازان و 
عروسک گردان های کشور 
دانست و خاطرنشان ساخت: 
این هنرمند همچون بسیاری 
از هنرمنــدان دیگر مغفول 

مانده است.
دبیــر اجرایــی ســی امین 
جشــنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان نیز در ادامه 
مراســم بزرگداشت مرضیه 
محبوب، هنرمند پیشکسوت 
عروسک گردان کشور افزود: 
خوشــحالیم که توانستیم 
از زحمــات خانــم محبوب 

قدردانی و تجلیل کنیــم. علیرضا رضا داد گفــت: امیدواریم 
در آینده نزدیک شــاهد تولیدات متعدد در بخش فیلم های 
عروسکی همچون بخش انیمیشن باشــیم؛ به طوری که در 

جشنواره بعدی بخش مستقلی را برای آن در نظر بگیریم.

ترجمهجدید»قلعهحیوانات«
منتشرشد

جشنتولدعبدالرزاقی
درپشتصحنهبرنامه»دورهمی«

رمان»قلعه حیوانات«نوشته جورج اورول به تازگی با ترجمه شهرزاد 
لوالچی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
یکی از عناوین مجموعه»رمان های جاویدان جهان«است که توسط 

این ناشر در قطع جیبی چاپ می شود.
اریک آرتور بلــر نویســنده و منتقد انگلیســی که عمومــا بانام 
مســتعار »جورج اورول« شــناخته می شــود، از نویســندگان 
بین المللی قرن بیســتم است که بیشــتر به خاطر دو رمان »قلعه 
حیوانات«و»۱984«بــه شــهرت رســیده اســت.رمان»قلعه 
حیوانات«این نویسنده برای اولین بار در سال ۱94۵ انتشار یافت 
و بافاصله کمی در ایران ترجمه و منتشر شــد. ترجمه ای که امیر 
امیرشاهی از این کتاب ارائه کرد،به عنوان یکی از اولین ترجمه های 
این رمان در ایران شــناخته می شود که در ســال ۱348، توسط 

سازمان کتاب های جیبی موسسه انتشارات فرانکلین چاپ شد.
این کتاب به تازگی با ۱۷6 صفحه، در شــمارگان 3 هزار نسخه و با 

قیمت ۱40هزار ریال منتشرشده است.

با گسترش فضای مجازی و وجود شبکه های اجتماعی فراوان، این 
روزها هنرمندان و ورزشکاران برای ارتباط تنگاتنگ با هوادارانشان، 
از جزئیات زندگی خود یا مسائل روز عکس گرفته و آن را به اشتراک 

می گذارند.
الیکا عبدالرزاقی تصویری از جشن تولدش در پشت صحنه برنامه 

»دورهمی« منتشرکرد.
وی نوشت:

»هدی جون ایزدی یکی از بهترین نویسنده های برنامه  دورهمی، یه 
کیک خوشمزه برای همه  مردادیای گروه خرید؛ چه کیکی هم بود! 
جاتون خالی! مرسی از این همه مهر هدی جان مهربان و مرسی از 
همه شما عزیزان که تولدمو تبریک گفتین و تبریک به همه مردادیا 
و علی الخصوص عزیزان در این عکس: سیامک انصاری عزیز، آقای 
رضایت عزیز و پسر سروش جمشیدی سیاوش جان که جاش تو این 

عکس خالیه؛ خالصه همه مردادیا.«

ابالغ وقت رسیدگی
4/202 در خصوص پرونده کالســه 951220 خواهان روح ا... آفریدن دادخواســتی 
مبنی بر اعتراض ثالث اجرائی به طرفیت لیلی فرخ زاده 2- شرکت سخت کوشان مؤمنی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/05/29  ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 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:10384 
شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()118 

کلمه، یک کادر(
اخطار اجرایی

4/212 شماره: 951008 به موجب رای شماره 9502390 تاریخ 95/12/24 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه صادق 
صادقی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال وجه 
چک شماره 9354380 - 95/3/30 بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 355000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/3/30( تا تاریخ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ســید 
مهدی کافی موسوی با وکالت آرزو لطفی و ستارحسن شیخی نشانی وکیل: فالورجان 
خ میثم ســاختمان زاینده رود. صادر و اعالم می نماید و هزینه 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، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:10340 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()199 کلمه، دو کادر(
اجراییه

4/215 شماره اجراییه:9610420350200113  شماره پرونده:9309980350201181 
شماره بایگانی شعبه:931376 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به دادنامه ی 
9409970350200626 مورخ 1394/5/13 محکوم علیه محمدرضا ترکان قلعه شاهی 
فرزند عبدالرسول به نشانی مجهول المکان به پرداخت مبلغ 610/305/000 ریال بابت 
اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه دادرسی به مبلغ 10/349/700 
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1393/5/25 تا زمان اجرای حکم 
در حق محکوم له شهرداری اصفهان به نشانی اصفهان میدان امام حسین  و پرداخت 
حق االجرا به مبلغ 30/515/250 ریال در حق صندوق دولت محکوم است.محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 10345 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)399 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350302603 ابالغنامــه:  شــماره   4 /207
9509980350301063 شــماره بایگانــی شــعبه: 951272 خواهــان اکــرم هادی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده محمدحسین افقری به خواســته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواســته تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

شماره 305 ارجاع و به کالسه 9509980350301063 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/6/6 و ساعت 10:30 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 شــود 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: 10380 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350302605 ابالغنامــه:  شــماره   4 /208
9609980350300254 شماره بایگانی شعبه: 960318 خواهان داود بیات دادخواستی 
به طرفیت خوانده ابوذر اسدی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرســی و الزام به تنظیم ســند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9609980350300254 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/6 و 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 شــود 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: 10355 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/166 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالســه پرونده 1256/95 وقت رســیدگی ســاعت 10/30 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/05/21 مشخصات خواهان: سعید غفوریان مقیم خمینی شهر سه راه 
رجایی نبش کوچه 131 لوازم خانگی غفوریان مشــخصات خوانده: حبیب اله خوش 
اخالق خواسته و بهای آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت مزبور و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 4083 شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )160 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354702673 ابالغنامــه:  شــماره   4 /204
9509980354700075 شماره بایگانی شــعبه: 951145 شاکی آقای میراث کتیرایی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده ژاله ریحانی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 121 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 
ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/31 و ساعت 9:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکی 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 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
 گردد. م الف: 10351 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق(

)173 کلمه، دو کادر(
ابالغیه

شــماره   9610106837002569 ابالغنامــه: 4شــماره  /201
پرونده:9509986837001849 شماره بایگانی شعبه:952007 ابالغ شونده حقیقی: 
فریده قائدی فرزند حمید به نشانی استان اصفهان بهارستان خ الفت شرقی خ ارم بین 
خ فردوسی و جنت پالک 651 کدپستی 8143199361 مهلت حضور: از تاریخ ابالغ 7 
روز محل حضور اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 203 . نوع علت حضور مالحظه نظریه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما 
ابالغ می گردد ظرف مهلــت مقرر اقدام در غیــر این صورت مطابق مقــررات اتخاذ 
 تصمیم خواهد شــد. م الف: 10375 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان 

 )109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106837103000 ابالغنامــه:  شــماره   4 /203
9609986837100407 شماره بایگانی شــعبه: 960444 خواهان خانم زهرا دوست 

خواه فرزند دوست محمد دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای پیمان حیدریان کهنه 
اوغاز فرزند حیدر به خواسته مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 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 کالســه 9609986837100407 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/05/29 و ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آقای پیمان حیدریان کهنه اوغاز فرزند حیدر 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 کثیراالنتشــار 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: 10369 شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

)193 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350503176 ابالغنامــه:  شــماره   4 /206
9609980350500208 شــماره بایگانی شــعبه: 960252 خواهان ایمانه شکرچیان 
با وکالت مریم شکرچیان دادخواســتی به طرفیت خوانده صاحب جمالی، زرین تاج 
جمالیان، زمانه جمالی، اصغر قرانی، نعمت ا... حمامــی، محمد عبدالهی، اکبر زارعی، 
رسول موســوی، مهدی ناظروی، احمد اناری، حســن جواد زاده و پرویز قرانی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه دوم اتاق شــماره 221 ارجــاع و به کالســه 9609980350500208 
ثبت گردیــده که وقت رســیدگی آن 1396/6/6 و ســاعت 9 تعیین شــده اســت. به 
علت مجهــول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجویــز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 
 حاضر گردد. م الــف: 10366 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)198 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351003123 ابالغنامــه:  شــماره   4 /205
9609980351000254 شــماره بایگانــی شــعبه: 960303 خواهــان رضا شــیخ 
فرزند احمد دادخواســتی به طرفیت خوانده سید محمد حســینی میرمحمدی فرزند 
میرمحمدعلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212 
ارجاع و به کالسه 9609980351000254 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/6/5 و 
ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده سید محمد حسینی 
میرمحمدی 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 
کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده سید محمد حســینی میرمحمدی 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 الــف: 10339 شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

)174 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/221 نظر به اینکه در پرونده کالسه 95/379 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان 
خواهان غالمحســین نجفی فرزند رضا به طرفیت خوانده امید ابول پور فرزند اله یار 
دادخواستی مبنی بر دو فقره چک به مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان به شماره 
های 519690 و 519681 عهده بانک کشــاورزی به احتساب خسارات قانونی تنظیم 
نموده است و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ می گردد در تاریخ 
1396/05/10 راس ساعت 5 عصر در شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان )پشت 
بانک ملی( حاضر گردند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی می گردد و 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 96/98 شعبه دوم شورای حل اختالف 

دهاقان)114 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

4/210 شــاکی : آقای حامد نصرآبادی بیدگلی فرزند حســینعلی به نشانی بیدگل خ 
سلمقان جنب هفت امام زاده متهم آقای سعید آزاد مرزآبادی فرزند عباس به نشانی 
مجهول المکان اتهام : ســرقت مســتوجب تعزیر دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار 
رای می نمایــد .رای غیابی دادگاه در خصــوص اتهام آقای ســعید آزاد مرزآبادی 
فرزند عباس دائر بر سرقت 200 قطعه کبوتر ســابقه موضوع کیفر خواست صادره 

و شکایت حامد نصرآبادی فرزند حســینعلی ؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ؛ 
گزارش نیروی انتظامی ، شکایت شاکی ، تحقیقات انجام گرفته توسط دادگاه اظهارات 
گواهان مطلع و متواری بودن متهم و عــدم توفیق مرجع قضایی و انتظامی در مرحله 
رسیدگی مقدماتی در جلب نامبرده و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام 
نامبرده را محرز تشخیص داده و مستندا به مواد 656 و 667 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 متهم را ضمن صدور حکم به استرداد اموال اعم از عین یا مثل یا قیمت 
به تحمل 24 ماه حبس و 74 ضربه شــالق تعزیری محکوم می نمایــد . رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه بوده و ســپس ظرف 20 
روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد . 
 م الف:5/2/96/251: ارشــدی بیدگلی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آران و بیدگل

 )223 کلمه،2 کادر(
اخطار اجرایی

4/200 شــماره: 951151 بــه موجــب رای شــماره 9509976796302189 تاریخ 
95/11/2 حوزه 33 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سعید سیدی مرغکی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/255/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف 308206 مورخ 95/6/15 و 308208 مورخ 95/8/5 
و 308207 مــورخ 95/2/5 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له فهیمه ســادات 
طباطبایی فخار با وکالت خانم فاطمه مظاهری به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع 
کوثر طبقه هفتم واحد 908 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نمایــد. م الف:10386 
 شــعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شــماره یک(

)202 کلمه، دو کادر(
آگهی تحدید حدود صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1 قانون الحاق 

موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید  وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون 

شــماره: 962004101381664- 96/04/11 پیــرو آگهــی ابــالغ مفــاد آراء مورخ 
1396/03/06 به موجــب ماده 10 آیین نامــه اجرایی قانون الحاق مــوادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تحدید حدود امالک واقع در شهر تیران 
و رضوانشهر برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی 
داشته باشــد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
انتشار باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
تیران وکرون تسلیم و پس از تاریخ تســلیم اعتراض، ظرف یک ماه دادخواست خود 
را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را به این واحد ثبتی ارائه نماید 
بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک ، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب 

خواهد شد. 
فروعات ذیل واقع در شهر تیران - 1 اصلی بخش 12 اصفهان :

1- پالک 3192 فرعی باقیمانده که در راستای استاندارد سازی به شماره 7113 تبدیل 
شده است ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106.60 مترمربع به نام خانم زهره نادری 

فرزند حسین .
2- پالک 7271 فرعی مجزی شده از 3307 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 144.75 مترمربع به نام آقای محمدعلی دادخواه تهرانی فرزند ابوالقاسم .

  برای روز چهارشنبه مورخ  04 / 05 / 1396
شهر رضوانشهر 2 - اصلی

3- پالک 3844 فرعی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45.95 مترمربع به نام آقای 
غالمرضا مطلبی فرزند علی .

4- پالک 3845 فرعی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 68.20 مترمربع به نام آقای 
غالمرضا مطلبی فرزند علی .

5- پالک 3846 فرعی ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 266.60 مترمربع 
به نام آقای غالمرضا مطلبی فرزند علی .

  برای روز شنبه مورخ  07 / 05 / 1396
6- پالک 1 فرعی از 4 اصلی ششدانگ خانه بهداشت اران به مساحت 5014.86 مترمربع 
بنام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی وزارت بهداشت و درمان - دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به نمایندگی آقای آیت اله اسماعیلی 

گنهرانی .
 برای  روز دوشنبه مورخ  09/ 05 / 1396 

تاریخ انتشار  13 / 04 / 1396
شبان رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون

 م الف 137

سینمای 
عروسکی، ضمن 

اینکه اقتصاد ایران 
را به راه انداخت، 

باعث پیشرفت 
سینمای ایران 

نیز شد

بازار نشر

کارگردان فیلم»شهر موش ها« تاکید کرد:

سینمای عروسکی باعث پیشرفت سینمای ایران است

آیین بزرگداشت مرضیه محبوب، عروســک گردان و کارگردان حوزه کودک، بعد از ظهر روز   اعظم
دوشنبه)دیروز(، همزمان با سومین روز از سی امین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان، در  حاجی رضازاده

حضور مسئولین، هنرمندان، بازیگران و عالقه مندان عرصه سینما و کودک در سینما فلسطین برگزار شد.

اینستاگردی

                     مهدی زرگر
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فناورانه

فیس بوک دو سال گذشته را مشغول ســاخت پهپادی بزرگ بود که بتواند 
کره زمین را دور بزند و با استفاده از ســلول های خورشیدی چندین هفته را 
در آسمان بماند. این پهپاد بســیار بزرگ که هزاران سلول خورشیدی دارد، 
نخستین پروازهای با کنترل زمینی را دو ســال قبل انجام داد اما از آن زمان 

تقریبا موفقیت و پیشرفت خاصی را به  خود ندید.
بالفاصله تیم فیس بوک دست به کار شدند و با افزودن اسپویلرها به بال پهپاد 
)صفحاتی برای تنظیم مقاومت در مقابل جریان هوا و تسهیل فرود( نقص ها 
را جبران کردند. از ســوی دیگر ده ها حسگر مختلف نیز به بدنه پهپاد افزوده 
شد تا تمامی اتفاقات، ثبت و به زمین مخابره شوند. حاصل این تغییرات، یک 
پرواز یک ساعت و 46 دقیقه ای و سپس فرودی کامال امن و بدون دردسر برای 

روبات پرنده بود.
فیس بوک امیدوار است با تکمیل این پهپاد بتواند به زودی به آفریقا و آمریکای 
جنوبی، اینترنت پرسرعت رایگان برساند. پروژه های مشابهی در گوگل و برخی 
دیگر از شرکت های ارائه خدمات اینترنت در جریان است که در بین تمام آنها، 

استفاده از شبکه ماهواره های مینیاتوری، به موفقیت نزدیک تر است.

با اختراع یک ابزار؛پهپاد فیس بوک با موفقیت فرود آمد

انتقال گرما، سرما و درد در دنیای واقعیت 
مجازی ممکن شد

شــرکت کره ای TEGway یک ابزار برقی حرارتی منعطف و کوچک به نام 
TED طراحی کرده که به سرعت گرم یا سرد می شود و بازه حرارتی آن از 4 تا 

4۰ درجه سلسیوس در نوسان است.
کاربر این ابزار می تواند در آن واحد گرما یا سرما را در نقاط مختلف آن احساس 

کند که این امر منجر به شبیه سازی حس درد روی پوست بدن نیز می شود.
دستگاه تولیدی این شرکت ThermoReal نام دارد و قرار است با نصب آن 
روی جوی استیک ها، دستکش ها، صندلی ها، لباس ها و... تجربه جدیدی از 

کاربرد فناوری واقعیت مجازی به افراد منتقل شود.
 همچنین استفاده از ابزار مذکور در کنار هدست های واقعیت مجازی باعث 
می شود کاربر نه تنها خود را از نظر فیزیکی در آن محیط حس کند، بلکه به 
علت القای احساس تغییر دما، شرایط برای کاربران به طور کامل تری بازسازی 

خواهد شد. 
شــرکت ســازنده در حال مذاکره با تعدادی از شــرکت های نرم افزاری و 

سخت افزاری برای افزودن TED به تولیدات آنهاست.

در فیلم های تخیلی جنگی بارها دیده ایم که سالح های اشعه ای از انواع وسایل 
جنگی شلیک می شوند. با وجودی  که استفاده از سالح های لیزری پرقدرت از 
روی زمین و عرشه کشتی علیه پهپادها تاکنون در آمریکا با موفقیت آزمایش 
شده است اما استفاده از این تسلیحات روی هلیکوپتر با مشکالت زیادی همراه 
بود. هلیکوپتر یک پرنده نسبتا بی ثبات است که خط سیر پروازی آن بسته به 
ارتفاع و وضعیت جوی، نوسان زیادی دارد. از سوی دیگر از آنجا که برخاستن 
این وسیله از زمین و معلق ماندن آن در آسمان، با کمک روتورها )موتورهای 
ملخ دار( انجام می شود، تنش و لرزشی که از ملخ ها به هلیکوپتر انتقال می یابد، 
موجب نشانه گیری لرزشــی در این جنگ افزار شده و استفاده از یک اشعه را 
دشوار می کند. کارشناسان و مهندسان ارتش آمریکا اکنون توانسته اند این 
کار را ممکن سازند.آخرین آزمایش ســالح لیزری با نصب یک لیزر تشعشع 
قدرتمند روی یک هلیکوپتر آپاچی AH-64 در پایگاه »شن های سفید« در 
نیومکزیکو انجام شــد و این هلیکوپتر با اســتفاده از سالح لیزری موفق شد 
هدف هایی در فاصله 6/1 کیلومتر را نشانه گیری و نابود کند. این لیزر به زودی 

به فهرست سالح های ارتش آمریکا افزوده خواهد شد.

علم پژوهی

محققان دانشگاه راکفلر به رهبری یک دانشمند ایرانی 
الگوریتمی جدیــد برای ردیابی فعالیــت نورون های 

مغزی پیدا کردند.
علــی پاشــا وزیــری، محقــق و رییس آزمایشــگاه 
نوروتکنولوژی و بیوفیزیک دانشگاه راکفلر، با همکاری 
گروهی از محققان توانســته الگوریتمی برای ردیابی 

فعالیت های مغزی بسازد.
در این تحقیق از روشــی مبتنی بر میکروسکوپ برای 
بررسی فعالیت های نورون های مغزی  موش استفاده 
شده اســت. این الگوریتم به دانشــمندان کمک کرد 
تا ســیگنال های خاصی را میان صدها نورون در یک 
فرآیند ردیابی کنند. وزیری در این باره می گوید: هدف 
ما درک بهتر فعالیت مغز با کنترل دینامیک بخش های 

مرتبط و سه بعدی شبکه نورون هاست.
درهمین راستا وزیری و همکارانش نورون های مغزی 
موش را دســتکاری کردند تا فلورســنت شود. به این 
ترتیب هرچه سیگنال ها قدرتمندتر باشد، سلول ها نیز 
درخشندگی بیشــتری خواهند داشت. برای ثبت این 
فعالیت آنها از روشی استفاده کردند که در آن طیفی از 
لنزها نماهایی از جهات مختلف می سازند. این تصاویر 

ترکیب می شوند تا  یک الگوی سه بعدی بسازند.
اما به کارگیری این روش در مغز موش ها با یک چالش 
عمده روبه رو بود، زیرا  برای ثبــت فعالیت نورون ها، 
تصاویر نیز باید به طور همزمان توســط یک دوربین 
گرفته شوند. همین مشــکل، تشخیص دادن سیگنال 

های ارسالی از سلول ها را سخت تر می کرد. 
در نتیجه در پژوهش های پیشین، نورون ها در تصاویر 
به شکل انبوهی از ســلول های به هم پیوسته به نظر 

می رسیدند.
اما الگوریتم وزیری و همکارانش امکان شکار همزمان 
مکان نورون های مجزا و زمان ارســال ســیگنال آنها 
را فراهم می کند. دانشــمندان همچنین توانســتند 
ســیگنال های موجود در بخش ســه بعدی مغز را که 

حاوی چند الیه نورون بود، شکار کنند.

دانشمند ایرانی الگوریتمی 
برای ردیابی نورون ها ساخت

سرمایه گذاری میلیاردر آمریکایی برای احیای ماموت
یک میلیاردر آمریکایی تصمیم دارد 1۰۰ هزار دالر در پروژه احیای ماموت متعلق به دانشگاه 
 هاروارد ســرمایه گذاری کند. در این پروژه از DNA ماموت یخ زده برای احیای این موجود 

استفاده می شود؛ این درحالی است که ماموت ها حدود 1۰ هزار سال قبل منقرض شده اند.

نخستین هلیکوپتر مجهز به سالح لیزری

هوش سنج

ســینا پین کد ۵ رقمی گاوصندوق خــود را فراموش 
کرده است. با این حال، اطالعاتی درباره اعداد پین کد 
خود دارد:- جمع رقم های پنجم و سوم پین کد برابر با 
چهارده است. - رقم اول، یک واحد از دوبرابر رقم  دوم 
کمتر است.- رقم چهارم، یک واحد از رقم دوم بیشتر 

است. - جمع رقم های دوم و سوم برابر با ده است.
- حاصل جمع رقم های پین کد برابر با ۳۰ است. با توجه 

به این اطالعات، پین کد سینا را تعیین کنید.

پاسخ معمای قد بلند ترین دانش آموز، گزینه ۳ یعنی 
بهرام است.

  معمای شماره 2176

  جواب معمای شماره 2175

هر کشــوری قوانین خاص خــودش را دارد که رعایت 
آنها برای هر شهروندی الزامی است. کشور ما هم از این 
موضوع مستثنا نیســت. بنابراین دانستن قوانین برای 
یک زندگی آســوده و با نظم بر هر کســی واجب است. 
ضمن اینکه در هر شغل و صنفی قوانینی وجود دارد که 
اگر از آنها مطلع نباشید ممکن است خدای ناکرده مورد 

سوءاستفاده خالفکاران قرار بگیریم.
اپلیکیشن قانون یک فرهنگ لغت کامل از قوانین کشور 
و ترمینولوژی های مربوط به آن اســت که با محتوای 
غنی بدون هیچ مشکلی شما را با تمام موارد قانونی آشنا 
می کند. این اپلیکیشن با ظاهری زیبا و ساده، جست وجو 
در میان دریای قوانین را برای کاربران و بخصوص وکال 

و دانشجویان آسان تر کرده است. 
به طور کلی کار کردن با این اپلیکیشن بسیار ساده است. 
بعد از باز کردن آن لیستی از دسته بندی های مختلف 
در پیش روی شــما قرار می گیرد. این بخش ها شامل 

موارد زیر هستند:
ترمینولوژی و واژه نامه، قوانین اساسی و توسعه، قوانین 
حقوقی، قوانین جزایی، قوانین ثبتــی، قوانین مالی و 

قوانین بیمه.
ویژگی های کلیدی اپلیکیشن قانون عبارت اند از:

- بانک کامل قوانین کشور
- امکان جست وجو در تمامی قوانین یا یک دسته خاص

- محیط کاربری زیبا با امکان شخصی سازی فراوان
- جست وجو در لغت نامه ترمینولوژی ها

- امکان کپی متن قوانین و به اشتراک گذاری
- امکان نشانه دار کردن قوانین مورد عالقه

قانون دارای ۲ نسخه آزمایشی و غیر رایگان است که شما 
می توانید بعد از تست اپلیکیشن، در صورت نیاز اقدام به 
خرید نسخه پولی آن کنید. اگر از دانشجویان یا شاغلین 
رشته حقوق هستید، این اپلیکیشن را از دست ندهید 

و از این لینک   goo.gl/2fM9E5 آن را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

با اپلیکیشن قانون، به متون قوانین کشور دسترسی داشته باشید

یوتیوب و بالگ اسپات در دانشگاه ها 
رفع فیلتر می شود

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مذاکراتی را با دادســتانی کل 
کشور و کارگروه فیلترینگ برای رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه ها 

در دست اقدام دارد.
محمد جواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
از رایزنی برای رفع فیلتر یوتیوب و بالگ اسپات در دانشگاه ها خبر 
داد. وی صبح روز یکشــنبه )11 تیر ماه( در مراسم بهره برداری از 
نسل سوم شــبکه علمی کشور به این موضوع اشــاره کرد و گفت: 
نمایندگانــی از وزارت ارتباطات رایزنی ها و تبــادل نظرهایی را به 

کارگروه فیلترینگ آغاز کرده اند که ان شاءا... به نتیجه برسد.
جهرمی همچنین گفت: با دادستانی کل کشور وارد مذاکره شده ایم 
تا یوتیوب و بالگ اسپات را برای استفاده دانشجویان در دانشگاه ها 

آزاد کنیم.

ترسیم همکاری های علمی و فناوری 
بین ایران و اتحادیه اروپا

مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا برای ترسیم نقشه 
راه همکاری های علمی و فناوری گفت وگو کردند.

حسین ســاالر آملی، در امور بین الملل با هیئت بلند پایه اتحادیه 
اروپایی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری دیدار کرده و درخصوص 
نحوه ایجاد دفتر همکاری های علمی-فناوری ایران در اتحادیه اروپا 

گفت وگو کردند.
در این مالقات، ضمن استقبال از گســترش همکاری های علمی 
فناوری و آموزشــی میان ایران و اتحادیه اروپا، تاکید کرد که روند 
همکاری های دو طرف در این زمینه در مقایســه با سال های قبل 

پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.
هیئت بلندپایــه اروپایی نیز که برای شــرکت در دومین کارگروه 
همکاری های علمی فناوری و آموزشی عالی ایران و اتحادیه اروپا 

به تهران سفر کرده، از گسترش همکاری ها با ایران استقبال کرد.
در این مالقات که پیش از برگزاری دومین کارگروه مشترک برگزار 
شد، دو طرف، مسیرهای قانونی برای گشایش دفتر همکاری های 
علمی و فناوری ایران و اتحادیه اروپا را در بروکسل بررسی کردند و 
پیتر دروئل قائم مقام اداره کل تحقیقات و نوآوری کمیسیون اروپا، 
خواستار تقویت مشارکت ایران در برنامه چشم انداز ۲۰۲۰ اتحادیه 
اروپا شد. وی همچنین از شروع روند برنامه ریزی برای برنامه جدید 

اتحادیه اروپا بعد از چشم انداز ۲۰۲۰ خبر داد.
این مقام کمیسیون آموزش اتحادیه اروپایی، همچنین از ایده ایجاد 
نقشه راه همکاری های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه علوم فناوری 
و آموزش عالی استقبال کرد. بعد از این مالقات، دومین کمیسیون 
همکاری های علمی ایران و اتحادیــه اروپا در حوزه علوم فناوری و 

آموزش عالی شروع به کار کرد.

 پشتیبانی از شارژ وایرلس
LG V30 در 

یکی از اتفاق هایــی که طرفداران ال جی انتظارش را می کشــند، 
پشتیبانی از شــارژ وایرلس در ال جی وی ۳۰ اســت. با توجه به 
جدیدترین تصویری که از LG V30 منتشر شده، وجود این قابلیت 

قطعی به نظر می رسد.
 OLED قرار است ال جی وی ۳۰ به نخســتین گوشی دارای پنل
این برند تبدیل شود که تغییر مهمی برای ال جی به حساب می آید. 
یکی دیگر از مهم ترین تغییرات آن در مقایسه با دیگر پرچمداران 
همین شرکت، مجهز شدن به تکنولوژی شارژ بیسیم است. اگرچه 
این شرکت در ال جی جی 6 نیز از این فناوری استفاده کرده بود، اما 
تنها نسخه های عرضه شده به ایاالت متحده آمریکا، مجهز به فناوری 

شارژ وایرلس بودند.
بر اســاس جدیدترین تصویری که از فریم میانــی ال جی وی ۳۰ 
منتشر شده، ســیم پیچ مربوط به این قابلیت به جای پنل پشتی 
در خود فریم بــه کار خواهد رفت. در مطلــب جمع بندی تمامی 
شایعاتی که تاکنون درباره ال جی V30 شنیده ایم، یکی از مهم ترین 
قابلیت های این گوشی موبایل را داشتن یک پنل شیشه ای مهر و 
موم شــده عنوان کردیم که به معنی غیر قابل تعویض بودن باتری 
دستگاه خواهد بود. تصویری که اخیرا از فریم میانی آن منتشر شده، 

بر این باور مهر تایید می زند.
ال جی جزو معدود شرکت هایی است که پرچمداران خود را به همراه 
باتری قابل تعویض عرضه می کنــد. ال جی جی 4 و جی ۵ و حتی 
پرچمدار پیشین ســری V یعنی ال جی وی ۲۰ جزو انگشت شمار 
پرچمدارانی هستند که خود کاربر قادر به تعویض باتری آنهاست. 
این سبک از طراحی تنها یک ویژگی دارد، حال آنکه مزایای استفاده 

از باتری غیر قابل تعویض بسیار بیشتر است.

کانگورو اپل نشان می دهد آیفون 
همیشه زیبا نبوده

آیفون همیشه زیبا نبوده؛ این چیزی است که نمونه های اولیه نشان 
می دهد. روزی روزگاری آیفون شبیه حلقه گم شده ای بین آی پد و 

چیزی مبهم شبیه یک گوشی هوشمند قدیمی بوده است.

 OG عکس فارغ التحصیلی دبســتان Ken Kocienda درواقــع
آیفون را به اشتراک گذاشته است. البته ما برای کیبورد نرم افزاری 
آیفون که روی صفحه نمایش آن قرار داشت و بعد توسط شرکت های 
دیگر کپی شد، مدیون آنها هستیم. این نمونه اولیه آیفون را که شبیه 
یک آجر قلمبه است ببینید. همین گوشی نقطه عطفی برای تولید 
طرح مجازی اصلی همه گوشی های هوشمند بعد از خود بوده است.

آقای Ken Kocienda که بعد از 16 سال هنوز در اپل مشغول به 
کار است، این مدل اولیه را در کشوی میزش نگه داشته است. این 
مدل در بین کارکنان اپل به »Wallabies« معروف شــده که نام 
نوعی کانگوروست و کسی نمی داند چرا به این نام معروف شده است. 
با همه این  اوصاف خوشحالیم که اپل طراحی گوشی های آیفون را 
تغییر داده و به سمت ظرافت رفته است تا امروز گوشی زیبایی مثل 

آیفون ۷ داشته باشیم.

شرکت تسال موتورز قرار است در ماه ســپتامبر سال ۲۰1۷ از 
جدیدترین محصوالت الکتریکی و نیمه الکتریکی خود رونمایی 
کند. این سازنده خودرو های الکتریکی باید خود را برای رقابت با 
شرکت مرسدس بنز آماده کند. شرکت مرسدس یک کامیون 
الکتریکی را کــه از قدرت باتری تغذیه می کند، در نمایشــگاه 
خودرو های تجاری هانوفر آلمان که در ماه سپتامبر برگزار خواهد 
شد، معرفی خواهد کرد. بخش وسیعی از این نمایشگاه، به منظور 
شروع تولید محدود کامیون های الکتریکی در سال جاری، به 
برنامه های شرکت دایملر مرســدس بنز اختصاص می یابد. در 
زیر به بررسی و معرفی کامیون الکتریکی شرکت مرسدس بنز 

پرداخته ایم.
شرکت مرســدس بنز یک کامیون الکتریکی شهری را به طور 
خاص برای رانندگی در شهر طراحی کرده است که می تواند 1۲4 
مایل از مسافت را طی کند. این میزان مسافت به نظر می رسد 
مسافت کمی برای یک کامیون باشد؛ اما با در نظر گرفتن موضوع 
حمل و نقل شهری و تحویل بسته ها و محموله ها در داخل شهر 
توسط این کامیون، مسافت مورد نظر را یک مسافت ایده آل و 
کافی برای کامیون الکتریکی شرکت مرسدس بنز معرفی کرده اند. 
این کامیون در حال حاضر با استفاده از سه باتری لیتیوم یونی 
کار می کند که بخشی از طراحی مدوالر هستند. بنابراین شما 
می توانید یک بسته باتری اضافی به کامیون اضافه کنید تا برای 

پیمودن 1۲4 مایل مسافت به اندازه کافی باتری داشته باشید.
شــرکت مرســدس به جای اســتفاده از آینه های جانبی، از 
دوربین های هوشــمند در این کامیون الکتریکی اســتفاده 
کرده است. این دوربین ها با یک زاویه  کامل و مناسب همه 
بخش های محیط را به صورت RealTime ضبط کرده و 
روی نمایشگر دیجیتالی موجود در سمت چپ فرمان نشان 
می دهد. این کامیون مجهــز به ابزار دیجیتالی مخصوص 
راننده و یک صفحه نمایش هوشمند 1۲/۳ اینچی در مرکز 
داشبورد است. این صفحه نمایش مرکزی اطالعات مربوط 
به مسیر راننده کامیون را فراهم می کند. این کامیون دارای 
سه حالت رانندگی اســت: خودکار، اکو و چابک. حالت 

خودکار برای سفر استاندارد بهتر است؛ اما حالت اکو با اطمینان 
خاطر راننده را در محدوده هدف خود حفظ می کند. حالت چابک 

نیز به عنوان حالت قدرت در نظر گرفته شده است.
شــاید جالب ترین ویژگی کامیون الکتریکی، سیستم نظارت 
مجازی آن است که تضمین می کند کامیون در مسیر درست و 
بدون هدر دادن باتری، مسافت را طی کند. این سیستم با نظارت 
بر فضاهای پالت در کامیون، وزن کامیون و مدت زمان احتمالی 
رانندگی، اطمینان حاصل می  کند که راننده در مسیر حرکت قرار 
دارد. اگر سیستم نظارت مجازی کامیون الکتریکی متوجه شود 
که کامیون به محدوده لیمیت خود رسیده است حالت رانندگی 
را به صورت خودکار با یک حالت ایده آل با شرایط موجود تعویض 
می  کند. این کامیون همچنین دارای یک تبلت جداگانه است 
که طول عمر باتری کامیون را به راننده نشان می دهد و راننده 

به وسیله آن تشــخیص می دهد 

میزان مایلی که کامیون می تواند قبل از شــارژ مجدد باتری ها 
طی کند چقدر است.

انتظار می رود این کامیون الکتریکی بتواند بارهایی به وزن کل 
۵۷۳۲۰ پوند را حمل کند. به زودی شاهد عرضه این کامیون ها 
در بازار های خودرو ها خواهیم بود. شرکت مرسدس اعالم کرده 
است که از تکنولوژی های استفاده شده در کامیون الکتریکی به 
مدت 1۰ سال در صنعت کامیون سازی استفاده خواهد کرد و 
در طول این 1۰ سال این تکنولوژی ها و فناوری ها پیشرفت های 
چشمگیری خواهند داشت. به همین دلیل است که شرکت مادر 
مرسدس بنز یعنی شرکت دایملر، در سال جاری نوع دیگری از 
کامیون های الکتریکی به نام eCanter را به صورت محدود تولید 
و عرضه خواهد کرد. این کامیون ابتدا در شهر های توکیو، لیسبون 

و نیویورک قبل از پایان سال جاری عرضه خواهد شد.

کمتر از دو ماه دیگر به شروع نمایشگاه تجاری خودرو در شهر هانوفر آلمان باقی مانده است. شرکت مرسدس بنز در رقابت با شرکت تسال موتورز، از اولین کامیون 
الکتریکی خود در نمایشگاه رونمایی خواهد کرد.

شرکت مرسدس در رقابت با تسال،کامیون الکتریکی می سازد

رییس ســازمان جغرافیایی کشــور با اشــاره به راه اندازی 
پیش نشــانگر های زلزله، از ایجاد 16 سامانه هوایی و فضایی 

در کشور خبر داد.
در مراسم امضای تفاهم نامه  همکاری بین سازمان فضایی ایران 
و سازمان جغرافیایی که در سازمان فضایی ایران برگزار شد، 
مهدی مدیری رییس سازمان جغرافیایی، معاون وزیر دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مســلح، با بیان اینکه هم افزایی ضرورت 
دارد و به تعبیری جزو معلومات به حسب می آید، اظهار کرد: 
همچنین ظرفیت های طرفین در پروژه های فضایی، سنجش 
از دور و اطالعــات مکانی و کمک به تکمیــل و رفع نواقص 
زیرساخت های موجود با اســتفاده از امکانات طرفین، برای 
استفاده و بهره برداری صلح  آمیز از فضای ماورای  موجود است 

که این زیرساخت ها اعم از سامانه های اپتیکی  ، رادیویی 
و زمینی، قابل اســتفاده در پروژه های فضایــی با مقاصد 
صلح آمیز است. مدیری در پایان مطرح کرد: در مجموع 16 
سامانه ایجاد کرده ایم که از بین آنها سامانه هایی را می توان 
به عنوان پیش نشانگر در زمینه تغییرات پوسته زمین به کار 
برد؛ همچنین ایستگاه های ثابتی در مناطق مختلف درنظر 
گرفته ایم که می توان از آنها به عنوان پیش نشانگر دقیق برای 

پیش بینی زلزله استفاده کرد.

راه اندازی سامانه های هشدار زمین لرزه در کشور

کسانی که پاسخ صحیح به  معمای ۲16۷ داده اند:
محمدجواد عباسی طهرانی از رهنان
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يادداشت
آتش نشانی سفید شهر به دستگاه اطفای حریق مجهز شد

شهردار سفید شهر از تجهیز بخش آتش نشانی این شــهرداری به دستگاه خودروی سنگین 
اطفای حریق خبر داد.

اخبار

  آران و بیدگل میزبان وزرای 
محیط زیست ۵۰ کشور جهان

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران  و بیدگل از میزبانی آران و بیدگل در همایش آران و بیدگل
 بین المللی مقابلــه با ریزگرد با شــرکت وزرای محیط زیســت

 ۵۰ کشور جهان خبر داد.
رضا شفیعی اظهار داشــت: این همایش به صورت تئوری در روز 
۱۲ تیرماه در تهران و بازدید میدانی آن امــروز در آران و بیدگل 
برگزار می شود. وی تصریح کرد: در این بازدید نمایندگان و وزرای 
محیط زیست و بیابان ۵۰  کشــور اروپایی، آسیایی و آفریقایی از 
آخرین دســتاوردهای آران و بیدگل در مقابله با پدیده ریزگردها 

بازدید می کنند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل عملکرد موفق 
شهرستان آران و بیدگل در مدت ۵۰ ســال برای مقابله با پدیده 
ریزگردها و کنترل حرکت ماسه های روان به عنوان ویترین مقابله 
با بیابان و عملیات نهال کاری در کشور را دلیل انتخاب برای بازدید 

میدانی این همایش بین المللی بیان کرد.
وی تاکید کرد: گروهی از میهمانان خارجی نیز برای کارشناسی و 

بازدید از وضع ریزگردها به اهواز سفر می کنند.
شــفیعی ادامه داد: هم اکنون آران و بیدگل بــا ۱۲۰ هزار هکتار 
جنگل دست کاشت تاغ و غره داغ و همچنین تامین امنیت برای 
ساکنین منطقه و همچنین اجرای طرح های بزرگ کشاورزی در 
کنار طرح های مقابله ای با بیابان زایی، شش درصد از جنگل های 
دست کاشت کشور و ۴۰ درصد از جنگل های دست کاشت استان 

اصفهان به عنوان یک استان بیابانی را در اختیار دارد.

آغاز طرح اعزام گروه جهادی بسیج 
سازندگی به مناطق محروم در نطنز

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج نطنز از آغاز  نطنز
طرح اعزام گروه جهادی بسیج سازندگی به 

مناطق محروم در این شهرستان خبر داد.
حسین آقا دوســتی از اعزام گروه جهادی بسیج سازندگی حوزه 
مالک اشتر به روستای نیه نطنز خبر داد و اظهار کرد: گروه جهادی 
این حوزه برای چهارمین سال متوالی است که در ایام تابستان برای 
انجام کارهای زیر بنایی و ساخت و ســاز منازل محرومان فعالیت 

می کنند و اقدامات بسیار خوبی را انجام داده اند.
وی تصریح کرد: برگزاری کالس های فرهنگی و اجرای طرح نشاط 
و تعالی برای کودکان و نوجوانان روستای نیه، از دیگر برنامه های 

این گروه جهادی است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نطنز با بیان اینکه این گروه جهادی 
امسال با یاد شــهید مدافع حرم جواد محمدی فعالیت می کنند، 
افزود: جواد محمدی از اهالی درچه اصفهان است که در شامگاه روز 
سه  شنبه یازدهم ماه مبارک رمضان امسال در نبرد با تکفیری ها در 

سوریه به درجه رفیع شهادت رسید.

احداث شهرک صنفی عسل؛ فرصتی 
برای تثبیت جایگاه عسل خوانسار

رییس اداره صنعت، معدن وتجارت خوانسار  خوانسار
با اشاره به تولید محصول باغی، کشاورزی و 
عسل مرغوب و ارگانیگ و همچنین وجود زیر ساخت های مناسب 
خوانسار، گفت: احداث شــهرک صنفی عسل فرصتی مناسب در 
جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، 

تولید و اشتغال است.
علی نجاتیــان در این خصوص اظهارداشــت: از ضرورت، اهمیت 
و لزوم احداث شهرک صنفی عســل و مواد غذایی در شهرستان 
خوانسار است. وی افزود: در خوانسار صنایع آالینده نداریم به همین 
دلیل صنایع مرتبط با تولید مواد غذایی می تواند به خوبی در این 
شهرستان فعالیت کند. نجاتیان ادامه داد: ارائه خدمات مطلوب در 
شهرک صنفی از مزیت های این گونه شهرک هاست که باعث رشد و 
توسعه اقتصادی شهرستان خواهد شد و قادر است با ایجاد شبکه و 
خوشه های مرتبط صنف و صنعت شرایط الزم به منظور هم افزایی 

صنایع مستقر در شهرک صنعتی را ایجاد کند.

  ۹۸مورد عملیات زنده گیری مار 
در فصل بهار کاشان

مدیر روابط عمومی آتش نشانی کاشان، شمار  کاشان
عملیات های گرفتن مــار و حیوانات موذی 
کاشان را در سه ماهه اول ســال جاری ۹۸ مورد ذکر کرد و افزود: 
افراد در منزل پس از رویت مار باید خونسردی خود را حفظ کنند 

و بالفاصله با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و ایمنی خدمات ایمنی 
شهرداری کاشان گفت: آغاز فصل گرما در مناطق دارای آب و هوای 
گرم و خشک، یکی از عالئم ورود گروهی از حیوانات و جانوران از 
جمله انواع مارها و خزندگان به مناطق شهری و مسکونی ازجمله 
شهر کاشان است به صورتی که آمار رویت حیوانات موذی و به ویژه 
مارها در منازل مسکونی شهروندان و روستاییان این شهرستان،  
هر سال در حال افزایش است. روح ا... فدایی، شمار عملیات های 
گرفتن مار و حیوانات موذی کاشان را در سه ماهه اول سال جاری 
۹۸ مورد ذکر کرد و افزود: گرچه کمی سخت است اما افراد در منزل 
پس از رویت مار بایستی خونسردی خود را حفظ کرده و بالفاصله 
با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند. وی همچنین در خصوص تشخیص 
مارهای سمی و غیر سمی گفت: سر مارهای سمی مثلثی شکل و 
بیرون زده از امتداد بدن است در حالی که مارهای غیر سمی سری 
معموال گرد و مدور و در راستای بدن دارند و همچنین در مارهای 
سمی در نقطه گزش معموال جای دو دندان به خوبی قابل تشخیص 
است در حالی که در مارهای غیر ســمی در نقطه گزش جای دو 

سری دندان موازی دیده می شود.

با مسئوالن

رییس اداره آب وفاضالب شهرستان  دهاقان از تخصیــص اعتبار ۱۳۴ دهاقان
میلیارد ریال برای آبرســانی به این شهرستان خبردادو 
افزود: خرید و ارسال لوله های خط انتقال آب به دهاقان 

از تصفیه خانه باباشیخ علی، درحال انجام است.
مجتبی اورنگی با اشــاره به اینکه، سال جاری به عنوان 
یک نقطه عطفــی در اجرای این خط اســت،  گفت: در 
ســال مالی ۹۵ به ۹۶ با توجه به پیگیری های مسئوالن 
شهرستان و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مبلغ 
۱۳۴ میلیارد ریال اعتبار از اوراق ملی کشور مصوب شده 
است. وی با توجه به اینکه آب و فاضالب استان اصفهان 
جهت تسریع در اجرای این خط ۵ میلیارد ریال از منابع 
جاری شرکت تامین اعتبار کرده، اذعان داشت: در طول 
این مدت ضمن تعیین شرکت تامین کننده لوله، مقدار 
۴۲ هزار متر لوله چدن داکتیل به قطر ۳۰۰ خریداری شد 

و در حال ارسال به آبفای دهاقان است.

مسئول انجمن مددکاری ایتام  فريدونشهر
فریدونشهر گفت: بیش از ۲۷۰ 
میلیون ریال کمک های غذایی بین ایتام فریدونشــهر 
توزیع شد. حسن خواجه سعیدی اظهار داشت:  انجمن 
مددکاری ایتام امام زمان)عج( فریدونشهر با بهره گیری 
از فرصت ماه رمضان به کمک خیران اقدام به توزیع ۲۷۴ 
میلیون ریال کمک های غذایی برای خانواده های ایتام و 
۱۶۰ میلیون ریال در غالب ۱۹۰ سبد کاال به خانواده های 
غیرایتام کرد.وی با بیان اینکه نسبت کمک های خیران 
در  ماه رمضان نسبت به ایام دیگر ســال بیشتر است، 
افزود:  این کمک ها شامل توزیع گوشت، برنج، حبوبات، 
خرما، ماکارونی، پنیر و غیره بود.خواجه سعیدی با اشاره 
به اینکه ارزش ریالی این کمک هــا برای هر خانواده به 
نسبت جمعیت آن بوده است، ادامه داد: مبلغ هر کمک 
برای هر خانواده ایتام از ۱۰۰ هــزار تومان تا ۲۷۹ هزار 
تومان و برای هر خانوار غیرایتام ۹۲ هزار تومان بود. وی 
همچنین از توزیع ۱۵۰ کیســه آرد به ارزش ریالی ۵۴ 
میلیون ریال  به نیازمندان شهرستان فریدونشهر  خبر 

داد.

 ريیس اداره آب وفاضالب  دهاقان خبرداد:

اختصاص ۱۳۴ میلیارد اعتبار 
برای آبرسانی به دهاقان

مسئول انجمن مددکاری ايتام فريدونشهر مطرح کرد:

توزیع ۲۷۰ میلیون ریال 
کمک های غذایی بین ایتام

از این  رو شناسایی پیامدها و تاثیرات به جای مانده در مناطق 
گردشــگری که مورد مطالعه و بررســی قرار گرفته اند و نیز 
مطالعه  و بررسی اثرات گردشگری و پیش بینی این اثرات در 
منطقه مورد مطالعه به منظور برنامه ریزی و مدیریت توسعه 
گردشــگری و افزایش فواید حاصله از توسعه  گردشگری و 
کاهش زیان های احتمالی یا تاثیرات منفی در جوامع میزبان و 
در نهایت دستیابی به توازن و توسعه   پایدار مناطق گردشگری، 

امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
صنعت گردشــگری دارای آثار اقتصــادی و اجتماعی قابل 
مالحظه ای است. ایجاد اشتغال و دســتیابی به درآمد ارزی 
پایدار و مناســب و همچنین شــناخت متقابل فرهنگی در 
راستای صلح و وفاق بین المللی از آثار اجتماعی و اقتصادی 

این صنعت است.
ایجاد اشــتغال، کســب درآمد ارزی برای کشــور میزبان و 
بهبود تراز پرداخت ها، افزایــش درآمد های مالیاتی از محل 
فعالیت های اقتصــادی مرتبط با گردشــگری، ایجاد تعادل 

منطقه ای، تعدیــل ثروت، دگرگون ســاختن فعالیت های 
اقتصادی و سوق دادن درآمد از مناطق شهری به روستاها و 
باالخره جلوگیری از برون کوچی روستاییان از اثرات اقتصادی 

گردشگری محسوب می شود
 از طرفی تنوع و غنا بخشــیدن به اقتصاد محلی بسیار حائز 
اهمیت اســت. برای تولیدات محلی اعم از صنایع دســتی و 
یا محصوالت کشــاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای 
جدیدی ایجاد مــی کند، عــالوه برآن، در بهبــود کیفیت 

فرآوردهای کشاورزی و صنایع دستی نیز موثر است.
فرماندار لنجان در نشستی با محوریت بررسی مشکالت اداره 
میراث فرهنگی شهرستان لنجان و توسعه صنعت گردشگری 
در این منطقه با اشــاره به لزوم توسعه صنعت گردشگری در 
این شهرستان اظهار کرد: شهرســتان لنجان در بین ادارات 
خود خالء بزرگی همچون میراث فرهنگی را احساس می کند.

محسن ســجاد بابیان اینکه شهرســتان لنجان یک منطقه 
پرتردد و دارای ظرفیت های بسیار باال در صنعت توریسم است 

تصریح کرد: گردشگری یک صنعت ســودآور است که باید 
بیش ازپیش برای آن برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه همه  نهادها باید در راستای صیانت و رونق 
صنعت گردشگری سهیم باشند متذکر شد: حفظ آثار باستانی 
از موضوعاتی است که باید در دســتور کار نهادهای ذی ربط 

به ویژه نیروی انتظامی قرار گیرد.
فرماندار لنجان با بیان این مطلب که رونق تولید و اشتغال باید 
در صدر اولویت های همه دســتگاه ها باشد، خاطرنشان کرد: 
پتانسیل و جاذبه های گردشگری خوبی در شهرستان لنجان 
وجود دارد که به خودی خود می تواند درزمینه اشــتغال زایی 

موثر واقع شود.
سجاد با انتقاد نسبت به عدم وجود یک بانک اطالعاتی موثر و 
جامع در شهرستان لنجان در خصوص گردشگری اظهار کرد: 
بانک اطالعاتی گردشگری باید بتواند ریزترین مسائل مربوط 

به گردشگری را هم در خود ثبت و ضبط کند.
شهردار زرین شهر در حاشیه این نشســت بابیان اینکه اداره 
میراث فرهنگی حلقه مفقوده ما در شهرستان است متذکر شد: 
ضروری است تا هرچه سریع تر نقاط ضعف در خصوص صنعت 

گردشگری در لنجان موردبررسی کارشناسان قرار گیرد.
جواد جمالی تعیین مکان مناسب برای اداره میراث فرهنگی 
شهرستان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شایسته است 
که یکی از آثار این منطقه به عنــوان محل اصلی اداره میراث 

فرهنگی قرار داده شود.
وی با توجه به ترویج فرهنگ زندگی ایرانی اسالمی در جامعه 
افزود: ما نه تنها برای حفظ آثار گذشته باید تالش کنیم بلکه 

باید از زمان حال نیز آثاری برای آیندگان به جا بگذاریم.
در اکثر ارزیابی های به عمل آمده از توســعه  گردشگری در 
جهان سوم، تاثیرات اقتصادی مهم تر از مالحظات دیگر است. 
در حقیقت گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و 
بسیار موثر در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته و 
بدین علت سعی می شود که حتی االمکان از عوامل موثر در 
کاهش جریان گردشگری جلوگیری به عمل آمده و امکانات 

الزم جهت رشد و توسعه  آن فراهم شود.
در کشــورهای صنعتی، توســعه  صنعت گردشگری موجب 
تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می شــود و در 
کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای صادرات ایجاد می کند 
که نرخ رشد آن  از اشکال سنتی صادرات بیشتر است؛ بنابراین 
گردشگری منبعی قابل اتکاء در بسیاری از کشورهای توسعه 
 یافته و در حال توسعه اســت که می تواند تاثیر فزاینده ای بر 
افزایش درآمد چه در ســطح ملی و نیز افزایش فرصت های 
شغلی، افزایش دســتمزدها و تحول و گسترش تولیدات و ... 

داشته باشد.

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان گفت: در بهار امسال، ۱۰۸ بیمار با مشکالت 
داخلی، ۵۹ بیمار قلبی و ۲۵ مصدوم ناشی از سقوط، از خدمات فوریت های پزشکی شهرستان 
خوانسار بهره مند شدند. علیرضا قاسمی اظهار داشت: تکنسین های اورژانس ۱۱۵ خوانسار در مجموع ماموریت هایی 
 که در این مدت انجام دادند، ۲۱۷ نفر را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توســط آمبوالنس به بیمارستان منتقل و 

۳۱ نفر را به صورت سرپایی درمان کردند.
وی جمعیت شهرستان خوانسار را ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: 
فوریت های پزشکی این شهرســتان با برخورداری از یک پایگاه اورژانس 
پیش بیمارستانی و هفت نفر پرسنل به صورت شبانه روزی در حال ارائه 

خدمات به مصدومان حوادث و بیماران اورژانسی است.
وی اعالم کرد: در ســه ماهه نخســت ســال جاری، واحدهای امدادی 
فوریت های پزشکی خوانسار به ۲۳۶ ماموریت غیرتصادفی اعزام شدند که 

بیماران داخلی، بیشترین امدادخواهان این حوادث بودند.
قاسمی اظهار کرد: تکسنین های فوریت های پزشکی شهرستان خوانسار 
در سه ماهه نخست امسال به ۲۹۸ ماموریت اعزام شدند که از این تعداد، 

۲۳۶ مورد غیرتصادفی و ۶۲ مورد تصادفی بوده است.
وی افزود: از مجموع تصادفات در این مدت، ۳۳ مورد جاده ای و ۲۹ مورد شهری بود.

ريیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به ۱۰۸ بیمار با مشکالت داخلی در خوانسار

معاون فرمانـدار آران و بیدگل گفـت: ۱۰ درصد جمعیت این شهرسـتان را سـالمندان و افراد 
باالی ۶۰ سـال تشـکیل می دهند.

علی محمد یوسـفیان افـزود: بـرای اینکه فرآینـد سـالمندی به نحو درسـت پیـش رود باید بـا برنامه ریـزی صحیح و 
مدون در جهـت ارتقای سـالمت این قشـر تـالش کرد.

وی تاکید کـرد: امـروز حـدود ۴۰ درصـد از سـالمندان ما در دهـک اول 
و افـراد آسـیب پذیـر جامعـه هسـتند و نیـاز بـه حمایـت فـوری دارند و 
اداره هایی چون بهزیسـتی، کمیته امداد و شـبکه بهداشـت و درمان باید 

ایـن افـراد را در اولویـت ارائـه خدمات قـرار دهند.
معاون فرماندار آران و بیدگل با اشـاره به اینکه کارشناسـان سـال ۱۴۰۰ 
را شـروع مشـکل سـالمندی عنوان کرده اند تصریـح کرد: خوشـبختانه 
ما در سـال های آینده سـالمند کم سـواد نخواهیم داشـت و اکثـر آنها با 
سـواد خواهند بـود. وی افـزود: باید بـه گونـه ای برنامـه ریزی شـود تا با 
جلوگیری از خانه نشین شـدن سـالمندان، از توانمندی و ظرفیت آنها به 
عنوان فرزانگان جامعه به شـکل مناسـب اسـتفاده شود.یوسـفیان اظهار 

کرد: برای سـاخت شـهری دوسـتدار سـالمت همه بایـد کمک کننـد و مدیران شـهری، سـازمان هـای مـردم نهاد و 
خانواده هـا برای سـاختن این محیط مسـئول هسـتند.

معاون فرماندار آران و بیدگل:

۱۰ درصد جمعیت آران و بیدگل را سالمندان تشکیل می دهند

هرچند، شکی نیست که گردشگری نقش مهمی را در احیا و متنوع سازی اقتصادی جوامع ايفا  لنجان
می کند، اما در عین حال می تواند باعث ايجاد تغییراتی در محیط اجتماعی، اقتصادی و فضای 
زيستی نواحی شود. اثرات و تغییراتی که اين صنعت بر جامعه می گذارد می تواند به صورت فیزيکی، اقتصادی و 
يا اجتماعی، فرهنگی باشد . به هر حال از آنجا که معموال رهاوردهای صنعت گردشگری بسیار پیچیده بوده و در 
مناطق گوناگون متفاوت است؛ بنابراين اثراتی که بر جای می گذارد، نیز بسیار متفاوت و در مناطق و نواحی مورد 

بازديد مختلف می باشد.

ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی 
شهرستان تیران وکرون تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: با حکم مراجع قضائی، ۳۵ مورد 
ساخت ساز غیر مجاز شامل تفکیک و احداث اتاق و ویالی غیر مجاز در  
طرح بادام کاری یک شرکت تعاونی به وسعت ۵۰هکتار در روستای آب 

پونه تخریب شد.
محســن حاج عابدی افزود: این طرح برای مقابله با ساخت و سازهای 
غیرمجاز در زمین های کشاورزی و با همکاری نیروی انتظامی شهرستان 

اجرا شد.
 به گفته وی طبق قانون حفظ کاربــری  برای حفظ زمین های زراعی و 
باغ ها هرگونه ساخت و ســاز غیرمجاز در باغ ها ممنوع است و به شدت 
با متخلفان برخورد می شود.روســتای آب پونه از توابع بخش مرکزی 

شهرستان تیران و کرون است و در دهستان رضوانیه قرار دارد.

فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد از کشف بیش 
ازیک تن و ۲۰۰ کیلو گرم چوب بلوط قاچاق خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست با اعالم این خبر اظهار کرد: ماموران 
 انتظامي شهرســتان نجف آباد در راســتاي برخورد با قاچاقچیان کاال 

طرح گشت زني و کنترل محورهاي مواصالتي را اجرا کردند. 
وي ادامه داد: در این راســتا به دو دستگاه ســواري پژو مشکوک که در 
بازرسي از آنها مقدار یک تن و ۲۰۰ کیلو گرم چوب بلوط قاچاق کشف شد. 
دو قاچاقچي چوب دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شدند. 
فرمانده انتظامي شهرســتان نجف آباد با تاکید برسهم مشارکت مردم 
در حفظ منابع طبیعي از شــهروندان خواســت در صورت مشــاهده 
 هرگونه موارد مشــکوک موضوع را به مرکز فوریت های پلیســي ۱۱۰

 اطالع دهند.

تخریب ساخت و سازهای 
غیر مجاز در تیران و کرون

دستگیري قاچاقچیان 
چوب بلوط در نجف آباد

شهردار زرين شهر مطرح کرد:

اداره میراث فرهنگی؛ حلقه مفقوده شهرستان لنجان

نجف آباد تیران و کرون

خوانسار آران و بیدگل

 ۵هکتار از مراتع 
روستایی در نطنز 

طعمه حریق شد

شهردار نطنز گفت : بر اثر سهل انگاری مسافران تابستانی، ۵ هکتار از مراتع روستای فریزهند دچار حریق شد. نطنز
 سید محسن تجویدی اظهار داشــت: در پی آتش سوزی بخشی از مراتع و منابع طبیعی روســتای فریزهند از توابع نطنز  و تماس با واحد  

آتش نشانی شهرداری نطنز، بالفاصله ماموران نیروهای آتش نشانی عازم روستا شدند.
وی  گفت: با توجه به بعد مسافت و مدت زمانی که نیروهای آتش نشانی خود را به محل حریق رساندند ۵ هکتار از مراتع و منابع طبیعی روستای فریزهند در 

آتش سوخت و با تالش سه ساعته آتش نشانان، آتش مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
 شهردار نطنز تصریح کرد: در این عملیات خودروی آتش نشانی در چند مرحله از همان روستا آبگیری شد تا آتش به طور کامل اطفا گردید.

تجویدی اضافه کرد: در چند روز اخیر مقدار قابل توجهی از مراتع و باغات در روستاهای تکیه سادات، چیمه، فریزهند و قطب صنعتی شجاع آباد  طعمه حریق 
شد که با همت نیروهای آتش نشانی شهرداری نطنز اطفا و آتش مهار شد.

 وی با اشاره به اینکه مراتع و منابع طبیعی از سرمایه های ملی محسوب می شوند، اظهار کرد: از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی می خواهیم از روشن 
کردن آتش در مراتع، به طور جد خودداری کنند و یا در پایان تفریح با خاموش کردن آتش در حفظ و نگهداری منابع طبیعی کوشا باشند. شهردار نطنز  از 
ساکنین  روستاها خواست  درصورت مشاهده بروز هرگونه آتش سوزی در ابتدا با آتش نشانی تماس و در صورت امکان تا رسیدن نیروهای آتش نشانی اطفای 

اولیه را انجام دهند.



مفاد آرا )نوبت اول(
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 0802 مورخ 96/01/27 آقای ولی اهلل کاظمی اندانی  فرزند امین 
اهلل  بشماره کالسه 1437 و به شــماره شناسنامه 3381 صادره به شماره ملی 
1142261972 نســبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  و فوقانی 
به مســاحت 155/50 مترمربع از پالک 99 الی 102 فرعی از 84  اصلی واقع در 
فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  الکترونیکی 

9520302006008620 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 0801 مورخ 96/01/27 خانم زهرا عابدی اندانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1436 و به شماره شناسنامه 1130208834 صادره به شماره 
ملی 1130208834 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  و فوقانی 
به مســاحت 155/50 مترمربع از پالک 99 الی 102 فرعی از 84  اصلی واقع در 
فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  الکترونیکی 

9520302006008619 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 0937 مورخ 96/01/29 آقای عبدالرســول زمانی فروشانی  
فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 0921 و به شماره شناسنامه 2693 صادره به 
شماره ملی 1752842669 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین با دو باب اتاق  به 
مساحت 180/15 مترمربع از پالک 1351/2 و 1351/1 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 594 

دفتر 267 و صفحه 56 دفتر 232   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 2380 مورخ 96/02/31 آقای محمد جواد صفری فروشــانی 
فرزند براتعلی  بشماره کالسه 0961 و به شــماره شناسنامه 127 صادره به 
شــماره ملی 1141684527 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 66 
مترمربع از پالک 18 فرعی از 88  اصلی واقــع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه 35645 مورخ 90/08/04 دفترخانه 139  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 5343 مــورخ 96/01/28 آقای اکبر زمانی فروشــانی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0472 و به شماره شناسنامه 1330 صادره به شماره 
ملی 1141215942 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 186/23 مترمربع 
از پالک 168 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 245 و 542 دفاتر 404 و 634 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 2263 مــورخ 96/02/30 آقــای محمد اســمعیل حاجی های 
فروشانی  فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0114 و به شماره شناسنامه 11372 
صادره به شماره ملی 1140489879 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به 
مساحت 161 مترمربع از پالک 2916 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2053 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 

566 دفتر 182  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 2152 مورخ 96/02/29 آقای محمد رضا عبدالهی کوشــکی  
فرزند براتعلی  بشــماره کالسه 1507 و به شماره شناســنامه 3006 صادره 
به شماره ملی 1140787594 نســبت به ششــدانگ یکباب نمایشگاه اتومبیل 
به مســاحت 534/08 مترمربــع از پــالک 381 فرعی از 103  اصلــی واقع در 
کوشــک بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 

139620302006001966   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 2247 مورخ 96/02/30 آقای عزیزاهلل شیخی خوزانی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 1009 و به شماره شناسنامه 70 صادره به شماره ملی 
1141487160 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 141/75 مترمربع 
از پالک 181 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17974 مورخ 51/11/30 دفترخانه 
63 و ســند 7243 مورخ 37/11/11 دفترخانه 73 و گواهی حصر 4458 مورخ 

23/09/18 دفتر 36 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 1021 مورخ 96/01/30 آقای حسین حامدی  فرزند علی محمد  
بشماره کالســه 0129 و به شــماره شناســنامه 778 صادره به شماره ملی 
2002467481 نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه صنایع دستی به مساحت 
203/88 مترمربع از پالک 851 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 579 و 573 و 

570 دفتر 333  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 3228 مورخ 96/03/22 آقای عباس علیرضایی ورنوسفادرانی  
فرزند محمد حسن  بشماره کالسه 0191 و به شماره شناسنامه 9647 صادره 
به شــماره ملی 1142321241 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به 
مســاحت 100/31 مترمربع از پــالک 430 و 431  فرعــی از 121  اصلی واقع 
در گارســله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند الکترونیکی 

139520302006002760 و 2694 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 5231 مورخ 95/10/26 خانم اکرم عسکری فروشانی  فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 0813 و به شماره شناسنامه 474 صادره به شماره 
ملی 1141632675 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی  به 
مساحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 36613 مورخ 85/12/20 

دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 5232 مــورخ 95/10/26 آقای محمد اســمعیل حاجی های 
فروشــانی  فرزند محمدعلی  بشــماره کالسه 0814 و به شــماره شناسنامه 
113725 صادره به شــماره ملی 1140489879 نســبت به 3 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه قدیمی  به مساحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 33693 مورخ 90/03/03 دفترخانه 139 و سند 93043 مورخ 75/10/17 
دفترخانه 63 و سند 228538 مورخ 94/04/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 5233 مورخ 95/10/26 خانم لیال صفری فروشــانی  فرزند 
علیرضا  بشماره کالسه 0812 و به شماره شناسنامه 1130347850 صادره 
به شماره ملی 1130347850 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
قدیمی  به مســاحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 228538 مورخ 

94/04/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 5234 مورخ 95/10/26 خانم لیال عسکری فروشانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0811 و به شماره شناسنامه 1130051714 صادره به 
شماره ملی 1130051714 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
قدیمی  به مســاحت 144/40 مترمربع از پالک 2917 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 36613 مورخ 

85/12/20 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 4116 مــورخ 95/09/30 آقای داود رحمتــی اندانی  فرزند 

حسینعلی  بشماره کالسه 6270 و به شماره شناسنامه 378 صادره به شماره 
ملی 1141717468 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 530 دفتر 325 
و ســند وکالتنامه 17847 مورخ 95/03/13 دفترخانــه 322 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 4117 مورخ 95/09/30 خانم مهناز شــمس خوزانی فرزند 
مهدی  بشماره کالسه 6272 و به شماره شناســنامه 2035 صادره به شماره 
ملی 1286063061 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 530 دفتر 325 
و ســند وکالتنامه 17847 مورخ 95/03/13 دفترخانــه 322 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 4118 مورخ 95/09/30 آقای شــهرام رحمتی اندانی فرزند 
حسینعلی  بشماره کالســه 6271 و به شماره شناســنامه 17333 صادره به 
شماره ملی 1142388050 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 511  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 4119 مورخ 95/09/30 خانم ســپیده دهقان پــوده فرزند 
عبدالرضا  بشــماره کالســه 6273 و به شماره شناســنامه 5743 صادره به 
شماره ملی 1142285464 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 521 دفتر 511 
و سند 179336 مورخ 87/02/07 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
19 رای شــماره 4120 مــورخ 95/09/30 آقــای امیرحســین رحمتی فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 6269 و به شماره شناسنامه 1810 صادره به شماره 
ملی 1141186756 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 521 دفتر 511  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 4121 مــورخ 95/09/30 خانم مهری عمــادی فرزند رضا  
بشماره کالسه 1084 و به شماره شناسنامه 1130308057 صادره به شماره 
ملی 1130308057 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/74 مترمربع از پالک 111 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 101 دفتر 703 ســند 

230251 مورخ 94/09/17 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 2169 مورخ 96/02/29 آقای محمد هارونی  فرزند شیرعلی  
بشــماره کالســه 1268 و به شــماره شناســنامه 6 صادره به شــماره ملی 
5759904671 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/60 مترمربع از 
پالک 623 فرعی از 111  اصلی واقــع در صحرای نخود جاری بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 198374 مورخ 89/04/17 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 2250 مورخ 96/02/30 آقای حبیب اهلل هارونی  فرزند شیرعلی  
بشماره کالسه 1270 و به شــماره شناســنامه 1514 صادره به شماره ملی 
5759378368 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/50 مترمربع از 
پالک 863 فرعی از 111  اصلی واقــع در صحرای نخود جاری بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 47878 مورخ 93/09/24 دفترخانه 139  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شماره 6760 مورخ 95/11/29 آقای حسین عیسوند رضایی  فرزند 
امیرقلی  بشماره کالسه 0665 و به شماره شناسنامه 768 صادره به شماره ملی 
4171192951 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254/71 مترمربع از 
پالک 307 فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 445 دفتر 31 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
24- رای شــماره 6684 مــورخ 95/11/28 آقای مهدی حاج هاشــمی  فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 0868 و به شماره شناســنامه 946 صادره به شماره 
ملی 1141178117 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/37 مترمربع 
از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 489 دفتر 467 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 7979 مورخ 95/12/23 آقای امان اله ممزائی بردشاهی فرزند 
حبیب اله  بشماره کالسه 0032 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 
4623210812 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/92 مترمربع از 
پالک 1248 فرعــی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 16907 مورخ 95/01/18 دفترخانه 300 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 3356 مورخ 96/03/27 آقای حبیب اهلل دباغی فرزند نادعلی  
بشماره کالســه 0176 و به شــماره شناســنامه 196 صادره به شماره ملی 
1140972685 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278 
مترمربع از پالک 57 و 56 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41992 مورخ 82/03/13 دفترخانه 

46 و ثبت در صفحه 128 دفتر 335   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 3357 مورخ 96/03/27 خانم زیبا دباغی  فرزند عباســعلی  
بشماره کالسه 0177 و به شماره شناســنامه 13906 صادره به شماره ملی 
1140137816 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278 
مترمربع از پالک 57 و 56 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  مع الواســطه از مالک رسمی حبیب اهلل 
دباغی سند 41992 مورخ 82/03/13 دفترخانه 46 و ثبت در صفحه 128 دفتر 

335   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شماره 7890 مورخ 95/12/22 آقای علی محمد حاجی هاشمی   فرزند 
قدمعلی   بشماره کالسه 1454 و به شماره شناسنامه 2270 صادره به شماره 
ملی 1141122261 نسبت به 35 و 100/85 سهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 130795 مورخ 89/07/18 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 338 دفتر 

290 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 7889 مورخ 95/12/22 خانم زهرا صالح ورنوسفاردانی فرزند 
اسداهلل   بشماره کالسه 1453 و به شماره شناسنامه 6317 صادره به شماره 
ملی 1142291200 نسبت به 75 ســهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع در 
صحرای پاگودالی ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 338 دفتر 290 ســند 161119 مــورخ 84/09/12 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 7888 مورخ 95/12/22 آقای جعفر حاجی هاشــمی  فرزند 
قدمعلی   بشماره کالسه 1452 و به شماره شناسنامه 16798 صادره به شماره 
ملی 1140167049 نسبت به 45 و 100/85 سهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 130795 مورخ 89/07/18 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 338 دفتر 

290  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 7887 مــورخ 95/12/22 خانم زهرا هاشــمی  فرزند جواد   
بشماره کالسه 1451 و به شــماره شناســنامه 6096 صادره به شماره ملی 
1142288994 نسبت به 63 و 100/95 ســهم از 220 و 20/13 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 223/55 مترمربع از پالک 787 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 320 مورخ 89/08/20 دفترخانه 320 ثبت در  صفحه 338 دفتر 290 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 3393 مورخ 96/03/27 خانم هاجر پیمانی فروشانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 1431 و به شماره شناسنامه 1720 صادره به شماره 
ملی 1141254301 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/25 مترمربع از پالک 237 و 2016 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 284 

دفتر 678 و ارائه قولنامه از مهدی حسن پور  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 3394 مورخ 96/03/27 آقای مهدی حسن پور فروشانی  فرزند 
اسداهلل   بشماره کالسه 1430 و به شماره شناسنامه 18531 صادره به شماره 
ملی 1140184857 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/25 مترمربع از پالک 237 و 2016 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 345 

دفتر 545 و ارائه قولنامه از هاجر پیمانی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 3395 مــورخ 96/03/27 خانم زهرا مشــیری  فرزند احمد   
بشماره کالسه 1435 و به شــماره شناســنامه 2538 صادره به شماره ملی 
1142253570 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/80 مترمربع از پالک 2016 و 237 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 281 

دفتر 678 و ارائه قولنامه از منصور حسن پور مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 3557 مورخ 96/03/29 آقای منصور حسن پور  فرزند اسداهلل   
بشماره کالسه 1433 و به شماره شناسنامه 1140209515 صادره به شماره 
ملی 1140209515 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/80 مترمربع از پالک 2016 و 237 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 342 

دفتر 545 و ارائه قولنامه از زهرا مشیری مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 3554 مورخ 96/03/29 آقای رضا طالبی فروشانی  فرزند 
غالمرضا   بشماره کالسه 1437 و به شماره شناسنامه 154 صادره به شماره 
ملی 1141610523 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/85 مترمربع 
از پالک 1984 و 2016 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 287 دفتر 678 و دفتر 545 

صفحه 348   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 3670 مورخ 96/04/04 خانم ســیده فخرالملوک ستارگان 
فرزند ســید مصطفی   بشماره کالســه 0174 و به شــماره شناسنامه 3410 
صادره مرکزی به شماره ملی 1289604061 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 174/34 مترمربع از پالک 776 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه 60101 مــورخ 93/11/13    

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 3588 مورخ 96/03/31 خانم تهمینه گل کار  فرزند فریدون   
بشماره کالســه 0200 و به شــماره شناســنامه 765 صادره به شماره ملی 
1141149737 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/50 مترمربع از 
پالک 438 فرعی از 107  اصلی واقــع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17165 مورخ 95/12/23 دفترخانه 305 و ثبت 

در صفحه 409 و 492 دفاتر 130 و 129 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 3382 مــورخ 96/03/27 آقای علی دری اســفریزی  فرزند 
محمود   بشماره کالسه 1404 و به شماره شناسنامه 21704 صادره به شماره 
ملی 1140216597 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
152/30 مترمربع از پالک 287/1 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 42958 مورخ 92/03/07 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3675 مورخ 96/04/04 آقای محمد مهدی دری اســفریزی  
فرزند محمود   بشماره کالســه 1406 و به شماره شناسنامه 1647 صادره به 
شماره ملی 1141253577 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 152/30 مترمربع از پالک 287/1 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای 
کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42958 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 0798 مورخ 96/01/27 آقای حیدر شاهین ورنوسفادرانی  
فرزند فتح اهلل   بشــماره کالسه 1187 و به شماره شناســنامه 148 صادره به 
شماره ملی 1140936743 نســبت به 52 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب زمین 
دارای اعیانی به مســاحت 138/38 مترمربع از پالک 343  فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18086  
مورخ 46/08/24 دفترخانه 35 گواهی حصر وراثت و فرم 19 مالیاتی شــماره 
426 مورخ 85/03/10 و 91/03/42 دادگاه و گواهی 100632 مورخ 85/11/30 

و 42471 مورخ 85/05/04 دارایی خمینی شهر مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 0799 مــورخ 96/01/27 خانــم محتــرم پورعباســی 
ورنوسفادرانی  فرزند حسین   بشماره کالسه 0119 و به شماره شناسنامه 120 
صادره به شماره ملی 1140939297 نســبت به 3/5 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 138/38 مترمربع از پالک 343 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 18086 مورخ 46/08/24 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 2226 مورخ 96/02/29 آقای حسن مجیری فروشانی  فرزند 
صفرعلی   بشماره کالسه 0115 و به شماره شناسنامه 152 صادره به شماره 
ملی 1141497867 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/30 مترمربع از پالک 274 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وارکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 85 دفتر 65  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 2227 مورخ 96/02/29 خانم فردوس عسگری فروشانی فرزند 
ابوالقاسم   شماره کالسه 0116 و به شــماره شناسنامه 29 صادره به شماره 
ملی 1141549697 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/30 مترمربع از پالک 274 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وارکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 85 دفتر 65  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 2372 مورخ 96/02/31 آقای محمد حســن ســعیدی اصل  
فرزند علی محمد   بشماره کالســه 1667 و به شماره شناسنامه 45 صادره به 
شماره ملی 1140942603 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 159/20 مترمربع از پالک 5241 و 362  فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 25997 مورخ 
95/07/29 دفترخانه 301 و سند 29817 مورخ 53/06/07 دفترخانه 61 ثبت در 

صفحه 50 دفتر 491   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 2371 مورخ 96/02/31 خانم مهری نجارپور  فرزند نادعلی   
بشــماره کالســه 1665 و به شــماره شناســنامه 12732 صادره به شماره 
ملی 1140126032 نســبت به 2 دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت 159/20 مترمربع از پالک 5241 و 362  فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 24951 مورخ 

48/05/22 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 2373 مورخ 96/02/31 آقای امید چوپان زاده سدیی  فرزند 
محمدحسن بشــماره کالسه 1666 و به شــماره شناســنامه 836 صادره به 
شماره ملی 1141245442 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 159/20 مترمربع از پالک 5241 و 362  فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی محمد حسن سعیدی ارائه قولنامه   ثبت در صفحه 50 دفتر 491   مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 3587 مورخ 96/03/31 خانم زهرا رمضانی آدریانی  فرزند 
احمد   بشماره کالسه 1557 و به شماره شناســنامه 8761 صادره به شماره 
ملی 1140650149 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52/6 مترمربع 
از پالک 1111  فرعــی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد تقی محرابی   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 3312 مورخ 96/03/27 آقای غالمرضا سلطانی رنانی  فرزند 
جعفر   بشماره کالسه 1459 و به شماره شناسنامه 13425 صادره به شماره 
ملی 1283244527 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/43 مترمربع 
از پالک 1563  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه نامه از بنیاد مســکن و ارائه قولنامه عادی از بنیاد مسکن طی سند 
93352 مورخ 73/06/26 دفترخانه 15 بنیاد مسکن مالکیت داشته؛ مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 3392 مورخ 96/03/27 آقای مجتبی صرامی فروشــانی  فرزند 
مرتضی بشماره کالســه 1489 و به شــماره شناســنامه 202 صادره به شماره 
ملی 1141351269 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی به 
مساحت 228/52 مترمربع از پالک 1415  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 113 دفتر 602   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 3391 مــورخ 96/03/27 آقای مجید صرامی فروشــانی  فرزند 
مرتضی بشماره کالســه 1488 و به شماره شناســنامه 14669 صادره به شماره 
ملی 1142361421 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی به 
مساحت 228/52 مترمربع از پالک 1415  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 35 و 41 دفتر 469  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 2244 مــورخ 96/02/30 آقــای روح اهلل شــاه ســنایی  فرزند 
کریم بشــماره کالسه 0173 و به شــماره شناســنامه 149 صادره به شماره ملی 
1290512851 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه آلومنیوم کاری به مساحت 100/70 
مترمربع از پالک 928  فرعی از 99  اصلی واقع در جــوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 83971 مورخ 95/01/25 دفترخانه 112 و ارائه 
قولنامه عادی از مالک رسمی سند 53127 مورخ 62/02/09 دفترخانه 63  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 2147 مورخ 96/02/29 آقای اسمعیل شمسی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 0249 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1129851117 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه وفوقانی به مساحت 160/65 مترمربع از پالک 647  فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 580 دفتر 588   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شــماره 3434 مــورخ 96/03/28 خانم مریــم نوری فروشــانی  فرزند 
علیرضا  بشــماره کالسه 0296 و به شماره شناســنامه 21711 صادره به شماره 
ملی 1140216661 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141 
مترمربع از پــالک 286  فرعی از 107  اصلی واقع در صحــرای بابا فضلگاه   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 52380 مورخ 94/06/18 دفترخانه 

172مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 3435 مــورخ 96/03/28 آقــای احمد رفیعی فروشــانی  فرزند 
ولی اهلل  بشــماره کالسه 0242 و به شماره شناســنامه 341 صادره به شماره ملی 
1141706768 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 141 
مترمربع از پــالک 286  فرعی از 107  اصلی واقع در صحــرای بابا فضلگاه   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 5238 مــورخ 92/06/18 دفترخانه 

172مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 3473 مورخ 96/03/28 خانــم مریم ترابی ســیاه بومی  فرزند 
عباسعلی  بشماره کالسه 1672 و به شماره شناسنامه 43572 صادره به شماره ملی 
1280861312 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/30 
مترمربع از پالک 721  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 53261 مورخ 88/05/15 دفترخانه 15 و ارائه قولنامه از مالک 

رسمی حسینعلی ساعی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 3474 مورخ 96/03/28 آقای عبدالحسین ابراهیمی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 1671 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 5499661162 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142/30 مترمربع از 
پالک 721  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 53261 مورخ 88/05/15 دفترخانه 15 و ارائه قولنامه مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 8291 مورخ 95/12/28 آقای عباس آقابابایی خوزانی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0632 و به شماره شناسنامه 24 صادره به شماره ملی 1289319308 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مســاحت 182 مترمربع از پالک 130  فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 218 و 215 دفتر 187  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 8292 مــورخ 95/12/28 خانم اقدس آقابابایــی خوزانی  فرزند 
قاسم  بشماره کالسه 0633 و به شماره شناســنامه 13133 صادره به شماره ملی 
1140507508 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مساحت 182 مترمربع از پالک 130  فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای 
شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 218 و 215 

دفتر 187  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 2254 مــورخ 96/02/30 خانــم فاطمه حاجی حیــدری  فرزند 
رضا  بشــماره کالسه 1531 و به شــماره شناســنامه 314 صادره به شماره ملی 
1140925504 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به  مســاحت 261/04 مترمربع از 
پالک 124 فرعی از 173 اصلی واقع در اراضی شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 67581 مورخ 69/05/03 ثبت در صفحه 65 دفتر 194مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 7911 مــورخ 95/12/22 آقای مانده علی شــایان پــور  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1037 و به شماره شناسنامه 130 صادره به شماره ملی 
1141604213 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 107/72 مترمربع از پالک 
189 فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 406 دفتر 406 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/27 
م الف: 4098 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 
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يادداشت
کاهش 20 درصدی وقوع سرقت ازمغازه در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان، از کاهش 20درصدی وقوع ســرقت از 
مغازه های این شهر، در راســتای اجرای طرح های هدفمند پیشگیری از وقوع 

انواع سرقت طی سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

ويژه 

محیط زيست

 فرآینــد امضــای طومار درخواســت تصویــب قانون 
حمایت از حیوانات توسط حامیان و دوستداران حیوانات 
و محیط زیســت موســوم به »روبان نارنجی ها«، روز 
یکشــنبه همزمان با سراسر کشــور در استان اصفهان 

آغاز شد.
چندی پیش طوماری برای تســریع در تصویب قانون 
حمایت از حقوق حیوانات، توســط ستاد مردمی دکتر 
حسن روحانی، تنظیم و با امضای معصومه ابتکار معاون 
رییس جمهــوری و رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت و برخی دیگر از حامیان رییس جمهوری تهیه 
 شــد و مورد توجه حامیان حیوانات و محیط زیســت 

قرار گرفت.
این طرح پس از مدتی زیر نظر تشکل »روبان نارنجی« از 
مرکز کشور به شهرهای مختلف ایران انتقال یافت تا به 

امضای حامیان آن برسد.
این طومار قرار اســت پس از امضا توســط شهروندان، 
پشتوانه ای معنوی و فرهنگی برای تصویب نهایی قانون 

حمایت از حیوانات باشد.
در همین پیوند، مسئول گروه »تومار مهربانی« به عنوان 
 متولی این اقدام در اســتان اصفهان روز یکشــنبه در 
گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: امضای این طومار از امروز 
یکشنبه همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان آغاز 

شد و تا 21 تیر ادامه خواهد داشت.
ثمر چیت ســازان افزود: اصفهان،نجف آباد، شــهرضا، 
فوالدشهر، شاهین شــهر و ویالشهر در استان اصفهان، 
نخستین شــهرهایی هســتند که فرآیند جمع آوری 
امضا در آنها آغاز شده اســت و دوستداران حیوانات در 
شهرهایی همچون دهاقان و زرین شهر نیز در روزهای 

آینده به این پویش خواهند پیوست.

تجلیل از مدیرکل زندان های استان 
اصفهان به عنوان کارمند نمونه دستگاه 

قضا

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل زندان های اســتان اصفهان، 
همزمان با هفته قوه قضائیه و برگزاری همایش  روز قوه قضائیه که با حضور 
رؤسای سه قوه برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر از سوی رییس قوه قضائیه، 
اسداله گرجی زاده، مدیرکل زندان های استان اصفهان، به عنوان کارمند 

نمونه دستگاه قضا معرفی شد.
در این مراسم  و در راستای تقدیر از مدیران و کارکنان دستگاه قضا،  اسداله 
گرجی زاده از سوی رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
به عنوان مدیرنمونه، معرفی و لوح تقدیر از سوی ریاست معزز قوه قضائیه 

به وی اهدا شد.
اسداله گرجی زاده در سال ۹۵ با حکم رییس سازمان زندان های کشور به 
عنوان مدیرکل زندان های استان اصفهان منصوب شد که طی این مدت 
با تعامل و ارتباطات دو سویه  با مسئولین دستگاه های اجرایی قضائی و 
فرهنگی در سطح کشور و استان، توانسته است زمینه کاهش جمعیت 
کیفری و مشکالت زندان های استان را کاهش دهد و روند رو به رشد و 

قابل قبولی را در سطح استان و زندان های کشور به نمایش بگذارد.
در متن تقدیرنامه ای که با امضای حضرت آیت ا... آملی الریجانی اهدا 

شد، چنین آمده است:
جناب آقای اسداله گرجی زاده،

کارمند محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
گرچه جلب خشنودی خداوند به همراه احساس رضایت درونی، سرمایه 
گران سنگی است که تمامی انسان های واال را از هرگونه تشویق و تمجید 
بی نیاز می نماید؛ لکن به مصداق حدیث نبوی) من لم یشکر المنعم من 
المخلوقین لم یشکراهلل عزوجل( از تالش و مجاهدت ارزنده جنابعالی 

تقدیر و تشکر می شود.
امید است در پرتو عنایات حق تعالی، منشأ خیر و خدمت بیشتر باشید.

صادق آملی الریجانی

۱۱۱ حادثه در هفته گذشته توسط 
هالل احمر اصفهان پوشش داده شد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 111 
مورد حادثه توســط امدادگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
پوشش داده شد. داریوش کریمی اظهار داشت: در هفته گذشته طی 
حوادث رخ داده در استان اصفهان، به دو هزار و ۷۸۶ حادثه دیده از سوی 
نیروهای هالل احمر امدادرسانی شــد. وی با اشاره به افزایش حجم 
سفرها در هفته گذشته با توجه به تعطیالت عید سعید فطر و روزهای 
پرکار نیروهای امدادی استان، اضافه کرد: در مراسم نماز عید سعید فطر 
به دو هزار و 2۵۷ نفر در سراسر استان امدادرسانی شد. معاون امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، به حوادث تحت پوشش 
جمعیت هالل احمر استان اشاره و بیان کرد: در بازه زمانی سوم لغایت 
دهم تیر ماه، ۶0 مورد حادثه جاده ای، 1۷ مورد حادثه شهری، 22 مورد 
خدمات حضوری، چهار مورد حادثه صنعتی و کارگاهی، دو مورد حادثه 
ساحلی، یک مورد حادثه هوایی، یک مورد خدمات مناسبتی، سه مورد 
حادثه آتش سوزی مرتع و یک مورد حادثه کوهستان توسط نیروهای 

امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد.

 آمادگی ۱۳۳ پایگاه اورژانس 
در مسافرت های تابستان

رییس مرکــز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان طی 
گفت وگویی گفت: مرکز فوریت های حوادث و فوریت های پزشــکی 
استان از اول تیر ماه هماهنگ با سایر ارگان های امدادی مانند پلیس 
راه، هالل احمر و راه و ترابری، کار خود را در قالب طرح امداد تابستانه 
شروع کرد. غفور راستین ادامه داد: از اول تیر تا انتهای شهریورماه، کل 
پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی استان شامل 133 پایگاه جاده ای 
و شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی در قالب تیم های امداد و درمان با 
کادر مجرب و آموزش دیده نیروهای فوریت پزشکی، در حال آماده باش 
صد درصدی هســتند. وی افزود: اورژانس هوایی ما تابع مقررات ویژه 
است؛ یعنی آماده باش آن از طلوع تا غروب آفتاب تعیین شده و تا شعاع 
1۵0 کیلومتری را بدون سوخت گیری مجدد پوشش می دهد. رییس 
اورژانس استان همچنین ابراز کرد: در مسیرهای پر تردد هفته اول و 
هفته آخر فصل ها، اتوبوس آمبوالنس مستقر می کنیم که هم اکنون 
اتوبوس آمبوالنس های ما در ورودی عوارضی اتوبان اصفهان و همچنین 
سه راهی جندق مستقر است و ده روز آخر شهریورماه نیز به طور کامل 

این استقرار انجام خواهد شد.

اعزام روحانیون امدادگر به پایگاه های 
امداد و نجات بین شهری استان اصفهان

جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، از اعزام روحانیون امدادگــر به پایگاه های امداد و نجات بین 
شهری این جمعیت در طول ماه مبارک رمضان خبر داد . حجت االسالم 
احمد فعال با بیان این خبر اظهار داشت: تعداد ۸ نفر از اساتید، مشاورین 
و مبلغان حوزه که با شرکت در دوره های امداد و نجات و کمک های 
اولیه، درجه نجاتگری 1 و 2 را کســب نموده اند، در طول ماه مبارک 
رمضان به منظور ارائه خدمات دینی و فرهنگی مطلوب به پایگاه های 
امداد و نجات بین شهری هالل احمر استان اعزام شدند. وی تصریح کرد: 
امسال در این طرح پایگاه های امدادی با فاصله 130 کیلومتر از مرکز 
استان نیز تحت پوشش قرارگرفته و 1۶ پایگاه از خدمات این طرح بهره 
مند شدند و این در حالی است که اعزام روحانیون  حدود 30 درصد و 
تعداد پایگاه های تحت پوشش این طرح نیز حدود ۴0 درصد نسبت به 

سال گذشته افزایش داشته است.

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت؛

امضای طومار تصویب قانون 
حمایت از حیوانات در اصفهان 

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیگیری های 
مجلس برای اجرای قانون در خصوص صدور گواهینامه برای سربازان غایب گفت:  
منتظر اعالم نظر مثبت ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی برای رفع این 
مشکل هستیم. حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: در قانون به صراحت آمده 
که گرفتن گواهینامه نیاز به داشتن کارت پایان خدمت ندارد. آنچه در قانون بیمه 
شخص ثالث مطرح و مصوب شد، به این دلیل بود که اگر افراد بدون گواهینامه 
رانندگی کرده و تصادف کنند نمی توانند از خدمات بیمه ای استفاده کنند و راهی 
زندان خواهند شد. وی تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح، ابهامی در این زمینه 
ایجاد کرده بود که توسط معاونت قوانین مجلس رفع ابهام شد. سوال آنها این بود 
که آیا در زمینه صدور گواهینامه، درخصوص وظیفه عمومی، قانون مادر مالک 
است یا قانون اخیر که معاونت قوانین پاسخ داد قانون اخیر مالک خواهد بود و 

نیازی به قانون اول نیست.

بهره مندی ۳6۳ بیمار قلبی 
از خدمات فوریت های 

پزشکی شاهین شهر

صدور گواهینامه رانندگی 
برای سربازان غایب در 

انتظار اعالم نظر پلیس

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در سه ماهه 
نخست امسال، تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان شاهین شهر و میمه 
به 2 هزار و 3۹۹ ماموریت غیر تصادفی اعزام شدند که 3۶3 مورد از آنها، مربوط 
به بیماران قلبی بود. غفور راستین اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری 
در شهرستان شاهین شهر و میمه، 3 هزار و 33۷ ماموریت فوریت های پزشکی 
شامل 2 هزار و 3۹۹ ماموریت غیر تصادفی و ۹3۸ ماموریت تصادفی انجام شد.

وی افزود: از مجموع ماموریت های غیر تصادفی در این مدت، 2 هزار و 1۶۹ مورد 
شــهری و 23۶ مورد جاده ای و از مجموع ماموریت های تصادفی، 3۸2 مورد 
شهری و ۵۵0 مورد جاده ای بوده است. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان تصریح کرد: در سه ماهه امسال، بیشترین موارد امداد خواهی در 
ماموریت های غیر تصادفی با هزار و 2۵۷ مورد، مربوط به مشکالت تنش عصبی، 

تشنج و کاهش سطح هوشیاری و 3۶3 مورد بیماری قلبی بوده است.

مديرکل بهزيستی استان اصفهان 
خبر داد:

کمک ۳50 میلیون تومانی 
مردم استان اصفهان به 

بهزیستی در ماه رمضان 96

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: به طور کلی مردم استان در ماه مبارک رمضان 3۵0 میلیون تومان به اداره کل بهزیستی این استان کمک کرده اند.
سعید صادقی افزود: میزان کمک های مردم استان اصفهان در ماه مبارک رمضان ۹۶ نسبت به سال قبل افزایش داشته است و این حکایت از این دارد که فرهنگ 
مساعدت مردم این استان به نیازمندان همیشه در حال رشد بوده اســت. وی تاکید کرد: به طور کلی کمک های مردم استان اصفهان به بهزیستی در سال ۹۶ 
نسبت به سال های گذشته یک سوم افزایش پیدا کرده است.صادقی ادامه داد: افزایش کمک های مردم به اداره کل بهزیستی نشان از این دارد که اعتماد مردم 

نسبت به این ارگان و اداره بیشتر شده است.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم که هر ساله با ارائه خدمات بیشتر و بهتر به افراد نیازمند و مرتبط با اداره کل بهزیستی استان اصفهان، بتوانیم اعتماد مردم را 

بیش از پیش به این اداره جلب کنیم.

معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان گفت: ســالیانه 1۸ هزار مددجو به مرکز 
 توان بخشــی جمعیت هــالل احمر در اصفهــان مراجعه 

می کنند.
محمد علیزاده اظهار کرد: مرکز توان بخشی جمعیت هالل 
احمر به عنوان اولین و بزرگ ترین مرکز جامع توان بخشی، 
از ۴0 ســال پیش به معلوالن، بیمــاران و مددجویان در 
زمینه های ارتوز و پروتز )اندام هــای مصنوعی و کمکی(، 
فیزیو تراپی، کار درمانی، گفتار درمانی و شــنوایی سنجی 

خدمت می کند.
 وی ادامــه داد: درمانــگاه تخصصــی ویــژه بیمــاران 
 جســمی و حرکتــی، شــامل متخصصان طــب فیزیکی 
و توان بخشــی، ارتوپدی، مغز و اعصــاب و گوش و حلق و 
 بینی و بخش های مشاوره روان شناســی و مشاوره تغذیه

 است.
معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان با اشاره به بخش واکسیناسیون بین المللی 
مستقر در اســتان، خاطر نشــان کرد: این بخش در مرکز 
توان بخشی استان، بعد از انستیتو پاستور تهران، بزرگ ترین 
مرکز ارائه دهنــده کارت های بین المللــی و تجمیع تمام 

واکسن هاست.
علیزاده با اشاره به اینکه سالیانه به صورت متوسط 1۸ هزار 

مددجو به این مرکز مراجعه می کننــد، گفت: تعرفه ها در 
این مرکز بسیار مناســب و از بخش خصوصی کمتر است 
 و هدف اصلــی این مرکز کمک رســانی به قشــر محروم 

جامعه است.
 وی در ادامــه گفت: اســتان اصفهــان با توجه بــه اینکه 
قدیمی ترین و بزرگ ترین مرکز جامع توان بخشــی را در 
قســمت مرکز و جنوب کشــور دارد، پذیرای مددجویان 
استان های دیگر نیز هست. علیزاده در پایان گفت: امسال از 
مرکز توان بخشی تخصصی  ام اس بهره برداری شده است 
که با همکاری انجمن ام اس اصفهان راه اندازی می شود؛ در 
این راستا خدمات تخصصی و کم نظیری به بیماران ام اس 

ارائه می شود.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه 
با مــواد مخدر گفت: امــروزه بیش از 2300 ســازمان 
مردم نهاد فعال در کشور به صورت تخصصی و داوطلبانه 

در حوزه اعتیاد فعالیت می کنند.
محمد بیرجندی در یــک برنامه رادیویی با اشــاره به 
سیاست های کالن کشور در رابطه با اعتیاد و مواد مخدر 
گفت: پیشگیری از بروز اعتیاد یکی از اولویت های قانون 
و سیاست های کالن کشور در زمینه اعتیاد و مواد مخدر 

است.
وی با اشــاره به تاثیر اطالع رســانی صحیــح در روند 
پیشــگیری از اعتیاد، اظهــار کرد: مردم با دسترســی 
آسان به اطالعات، روند فرهنگســازی در حوزه اعتیاد 
 را پیش گرفته و ســبب توسعه مشــارکت های مردمی 

می شوند.
مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، درخصوص ســازمان های مردم نهاد فعال 
در حوزه پیشــگیری از اعتیاد اظهار کــرد: امروزه بیش 
از 2300 ســازمان مردم نهاد فعال در کشور به صورت 
تخصصی و در حوزه اعتیاد کار داوطلبانه انجام می دهند؛ 
به طوری که ۴۵ درصد این سازمان ها در حوزه فرهنگی 

پیشگیری فعالیت می کنند.
وی همچنین افــزود: مداخله هدفمنــد و تخصصی در 

محیط هــای گوناگــون از اصلی تریــن ماموریت های 
 ســازمان های مردم نهاد در حوزه پیشــگیری از اعتیاد 

است.
بیرجندی با بیان اینکه میانگیــن کارهای داوطلبانه در 
سایر کشورها 3 ســاعت و نیم در طول شبانه روز است، 
عنوان کرد: این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام 
شده میانگین کارهای داوطلبانه در کشور ایران در طول 

شبانه روز کمتر از یک ساعت است.
وی همچنین افزود: وجود داوطلبــان آگاه و متخصص 
می تواند بسیاری از سیاســت های پیشگیرانه در حوزه 
 اعتیاد را به خوبی به مرحله  اجرا رســانده و پیاده سازی 

کند.

مديرکل دفتر مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد:

فعالیت ۲۳00 سازمان مردم نهاد در حوزه اعتیاد

خبرهالل احمر

معاون بهداشت، درمان و توان بخشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان عنوان کرد:

مراجعه ساالنه ۱8 هزار مددجو به مرکز توان بخشی هالل احمر اصفهان

از روزی که میرزای شیرازی تنباکو را  سعید 
تحریم کرد تا روزگار کنونی، قلیان  نريمانی

یکی از میهمانــان ناخوانده مجالس 
بوده است. در دهه های پیشین قلیان های بلندقامت با نقش 
و نگار شاه عباس بر تنگ خود، جلوه ای خاص به مجالس و 
محافل می بخشــید. گردش زغال قرمز رنگ که دایره ای 
آتشــین را در فضــای آزاد تشــکیل مــی داد، یکــی از 
خاطره انگیز ترین صحنه های آماده سازی قلیان بود. کسانی 
که در مجالس روزه و عزاداری ســنتی پیشــین شــرکت 
داشته اند، حتما با پذیرایی قلیان از میهمانان روبه رو شده اند. 
مصرف قلیان بــا همه ضررهای ناشــناخته اش در روزگار 
پیشین با آدابی خاص انجام می شــد. پای قلیان حتی به 
محافل شادی و جشن های عقد و عروسی هم رسیده بود و 
برخی از خانوده های قدیمــی در مجالس عقد خود از مادر 
داماد با قلیانی آراسته پذیرایی می کردند. قلیان در روزگار 
پیشین مخصوص بزرگان یک خانه بود و اعضای کوچک تر 

خانواده فقط حق تماشــای آن را داشتند. شاید 
تماشــای این صحنه های خاطره ساز 

باعث شد  امروز قلیان به معضلی 
برای قشر نوجوان و جوان 

تبدیل شود.پای تنباکو 
های میــوه ای که به 

ایران باز شد تاریخ 
این ماده مخدر در 
کشــور ما تغییر 
قلیان هــا  کرد.
کوچک شدند و 
مصرف کنندگان 
آنها نیز کوچک 
تــر. بــه لطــف 

و  صنعتگــران 
مخترعان قلیان هایی 

بــا ظرافت خــاص و 
حجمی کم به بازار عرضه 

شــد و مهیا کردن آن برای 
مصرف کنندگان آسان گشت. 

برخی از مخترعین حتی به درجه ای 
از اختراع قلیان رســیدند که توانستند با 

استفاده از بطری نوشابه قلیان بسازند و از آن 
سود ببرند.برخی از مغازه داران نیز به فکر مسافران 

افتادند و قلیان مســافرتی را عرضه کردند و به این صورت 
قهوه خانه ها نیز رونق بیشتری گرفت. قهوه خانه های قدیمی 
با تصاویر و مضمون های پهلوانانه جای خود را به قهوه خانه 
های کالسیک و شیک دادند. مشتری های قهوه داران، دیگر 
به کسبه بازار و قشر مســن محدود نشد؛ بلکه نوجوان ها و 
جوان های آراسته، در کنار دوستان همجنس و غیرهمجنس 
خود مشتری این مکان ها شدند. امروزه برای دیدن صحنه 
مصرف قلیان، به مجالس خانوادگی و حضور بزرگ ترهای 
خانواده نیازی نیست. در گوشه و کنار پارک ها، خانواده های 
کم جمعیــت، دورهمی های جوانان و حتی ماشــین های 

مصرف قلیان را مشاهده رهگــذر مــی توان 
برانگیز این تصاویر، کرد. نکته تاسف 
و زنان در حضور دیگر مشارکت دختران 
مصرف قلیان است.اعضای خانواده در 
مراکــز عرضه قلیان رشــد بیش از حد 

سبب شد 
بــرای  تا 
چندمین بار 
قهــوه خانه ها پلمب 
تعطیلــی  شــود. 
چای خانه ها در اصفهان 
و به دنبال آن در سراسر 
کشــور، بیــش از پنج 
سال اســت که از 

سوی مســئوالن مختلف بهداشــت و درمان و همچنین 
مقامات انتظامی و قضائی مطرح می شد که در نهایت سال 
گذشــته همه چای خانه های غیر مجاز در استان اصفهان، 
جمع آوری و با ارائه قلیــان در چای خانه های دارای مجوز 
به شدت برخورد شد. به گفته محمد حسین قرباني، رییس 
فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس، طي سال هاي اخیر 
سن مصرف قلیان در کشور از 1۴ سال به 10 سال کاهش 
یافته است. قلیان یکي از شیوه هاي گذراندن اوقات فراغت 
جوانان ایراني است که به چشم آنها مانند سیگار یا دیگر مواد 
دخاني، مضر به نظر نمي رســد و حتي گاهي در میان افراد 
غیرسیگاري نیز رایج اســت. در مطالعاتي که انجام شده، 
23درصدسیگاري ها حداقل یک بار در هفته قلیان مصرف 

مي کنند که این رقم در غیرسیگاري ها 2۵درصد است. 
استعمال قلیان از جانب جوانان روشي براي گذراندن اوقات 
فراغت محسوب مي شــود و این در حالي است که به گفته 
کارشناســان، تاثیرات قلیان بر سیســتم تنفسي، 10برابر 
بدتر از ســیگار اســت. همچنین گفته مي شود که مصرف 
قلیان مي تواند باعث افســردگي، رنگ پریدگي، ســردرد، 
سرگیجه، اختالالت گوارشــي، بروز ناراحتي هاي قلبي و 
عروقي و زمینه ساز ابتال به انواع سرطان ها شود. با وجود همه 
هشدارهای وزارت بهداشت و درمان در باب مضرات مصرف 
قلیان و برخورد اداره اماکن با قهوه خانه ها، همچنان تمایل 
به مصرف قلیان در جوانان مشاهده می شود. امروزه شاهد 
آن هستیم که برخی از مراکز غیر مجاز و زیرزمینی اقدام به 
توزیع قلیان می کنند؛ مراکزی که البته مشتریان خاص خود 
را می پذیرند. همچنین پذیرایی با قلیان در مناطق حاشیه 
شهر به وفور به چشم می خورد. باغ هایی در اصفهانک،درچه 
،خوراســگان و ... به مکان های امنی برای مشتریان قلیان 
تبدیل شــده اند و همه این مســائل حاکی از آن است که 
مصرف قلیان نیز همانند بسیاری از مواد زیانبار در کشور، به 
امری زیر زمینی تبدیل خواهد شد.پخش گسترده تنباکو و 
لوازم مصرف آن، مصرف کنندگان قلیان را از حضور در قهوه 
خانه بی نیاز کرده اســت. از بین رفتن نسبی حرمت های 
خانوادگی و شکسته شدن خط قرمز مصرف قلیان در برخی 
از خانواده ها، سبب شــده تا برپایی قلیان در خانه به امری 
مرسوم تبدیل شود. فروش تنباکو و البته توزیع قلیان یکی 
از پر سودترین مشاغل در کشور ماست؛ تاحدی که به گفته 
یکی از چای خانه داران، فــروش ماهیانه قلیان درآمدی در 
حدود 1۵میلیون را به عنوان سود خالص برای وی به ارمغان 
می آورد! اگرچه بستن قهوه خانه ها وجهه زشت تجمعات 
قلیانی را ازبین برد، ولی دسترســی آسان و تجارت پرسود 

تنباکو، همچنان قلیان را میهمان خانه ها کرده است.

اخبار

دستور تعطیلی قهوه خانه ها صادر می شود؛ اما...

قلیان؛ از قهوه خانه تا خانه
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با آب چغندر فشار خون  را کاهش دهید
مطالعه محققان دانشگاه گوئولف کانادا نشــان می دهد یک لیوان آب چغندر که 
منبع نیترات رژیمی است می تواند به شکل چشمگیری موجب کاهش فشارخون و 

همچنین خطر حمله قلبی شود.

 خوشمزه ترین خوراکی 
کاهش وزن!

نتایج یک تحقیق جدید نشــان داد که خوردن شکالت تلخ قبل از 
وعده های اصلی، افراد را از پرخوری باز مــی دارد.این تحقیق که از 
سوی پژوهشگرانی در دانشــگاه جان موریس انگلستان انجام شد، 
نشان می دهد که مصرف شکالت تلخ یا سیاه، نتایجی بهتر از شکالت 
سفید دربردارد. روزنامه انگلیســی دیلی میل نوشت: پژوهشگرانی 
در این دانشگاه، 14 زن را که ســن آن بین 50 تا 65 سال بود، برای 
آزمایش مصرف سه نوع از این شکالت طی سه هفته انتخاب کردند 
وبه این نتیجه رسیدند که زنانی که شکالت تلخ خورده اند، درمقایسه 
با زنانی که از دو نوع دیگر شــکالت خورده انــد، تمایل کمتری به 
پرخوری داشتند. بعد از دادن مقادیری مشابه از این شکالت، محققان 
مقدار غذایی را که هریک از این زنان در یک وعده اصلی خورده بود، 
محاسبه کردند و بر اساس آن مشخص شــد زنانی که شکالت تلخ 
خورده اند، فقط 323 کالری غذا خوردند و کسانی که شکالت شیری 
خورده بودند، 404 کالری و آنهایی که شکالت سفید خورده بودند، 

440 کالری مصرف کرده بودند.

 چرا اوتیسمی ها تماس چشمی
 برقرار نمی کنند؟!

محققان بیمارستان عمومی ماساچوســت، علت خودداری افراد 
مبتال به اوتیسم را از نگاه مســتقیم به چشمان سایرین، دریافتند. 
این مطالعات نشان می دهد پرهیز از تماس چشمی برای اجتناب 

از تحریک مغز است. 
در واقع نتایج تحقیقات نشان می دهد برخالف آنچه تا کنون تصور 
می شد، علت پرهیز افراد مبتال به اوتیسم از تماس های چشمی، عدم 
تمایل آنها به ارتباط با سایرین نیست، بلکه این رفتار شیوه ای برای 
کاهش تحریک ناخوشایند ناشی از فعالیت بیش از اندازه بخش هایی 
از مغز اســت. این تحقیقات آثار مشکل موردبحث را تا بخش هایی 
از مغز شناسایی کرده اســت که عامل جذابیت طبیعی چهره  افراد 
برای کودکان شده و امکان تشخیص احساسات را از طریق حاالت 
چهره ســایرین فراهم می کننــد. این بخش از مغــز تحت عنوان 
 سیستم زیر غشایی شناخته شده و توســط تماس چشمی فعال

 می شود.
محققان برای کسب اطالعات بیشتر، فعالیت مغز گروهی متشکل از 
افراد مبتال به اوتیسم و افراد عادی را هنگام مشاهده عکس هایی از 
چهره چشمان سایرین، مورد بررسی قرار دادند. فعالیت مغزی هردو 
گروه در هنگام مشاهده تصویر چهره دیگران، کامال مشابه بود، اما 
هنگامی که مبتالیان به اوتیسم تصویر چشم ها را می دیدند، سیستم 
زیرغشایی مغز آنها به ویژه در زمانی که چهره هایی با حاالت ترس، 

شادی و عصبانیت را می دیدند، بیش از حد فعال می شد. 

دانستنی ها

 بهترین درمان
 برای پانکراس ملتهب چیست؟

سن مغز شما ، زمان مرگ را 
پیش بینی می کند

مطالعه جدیدی می گوید که وادار کردن بیماران مبتال 
به پانکراتیت خفیف به غذا خوردن، باعث  تسریع روند 

بهبود آنها می شود. 
 این یافته در تقابل با باوری قدیمــی قرار می گیرد که 
بر اساس آن این بیماران باید تا چندین روز از  خوردن 
غذای جامد خودداری کنند.  محققان دانشگاه میشیگان 
به آنالیز  مطالعاتی شامل نزدیک به 1000 نفر که به دلیل 
پانکراتیت بستری شــده بودند، پرداختند. پانکراتیت 
 زمانی رخ می دهد که پانکراس ملتهب شود. این قضیه 
باعث ایجاد درد و تورم در قسمت باالیی شکم  می شود. 
بنا بر آمار موسســه ملی دیابت، گوارش و بیماری های 
کلیوی ایــاالت متحده، مصــرف  طوالنی مدت الکل و 
وجود ســنگ های کیســه صفرا از عوامل شایع ایجاد 
پانکراتیت هستند. مبتالیان به پانکراتیت خفیف که به 
آنها ظرف 4۸ ساعت پس از بستری از طریق دهان یا لوله 
غذا  داده شد، عالئمی مثل تهوع، درد و استفراغ را کمتر 
بروز دادند. به عالوه، به گفتــه مؤلفان این مطالعه روند 
بهبود آنها سریع تر بود و زمان کمتری را در بیمارستان 
 سپری کردند. خطر بستری دوباره در بیمارستان، ایجاد 
عوارض یا مرگ، با افرادی که تا چند روز بعد از بستری 

غذا  نخورده بودند، برابری می کرد. 

محققان بریتانیایی می گویند زمانی که مغز ســریع تر 
از حد نرمال پیر می شــود، افراد در معرض خطر باالی 
بیماری و اختالل مغزی و همچنیــن مرگ زودهنگام 

قرار می گیرند.
محققان کالج امپریال لندن عنوان می کنند این یافته ها 
می تواند شیوه استفاده از تصویربرداری مغز را به عنوان 
یک نشانگر زیستی برای اندازه گیری شرایط بیولوژیکی 
معرفی کند.»جیمز کول« سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »این نشانگرهای زیستی می توانند افراد 
در معرض مشکالت سالمت مرتبط با افزایش سن را قبل 
از ظهور عالئم شناسایی کرده و به عنوان راهکاری برای 
به تاخیر انداختن شروع بیماری مرتبط با سن استفاده 
شــوند.« مطالعات نشان  می دهد کســانی که اسکن 
مغزشان از سن تقویمی شان پیرتر بود ضعیف تر بودند، 
عملکرد ریوی ضعیفی داشــتند و سرعت راه رفتنشان 

آهسته تر بود.

 آناناس منبع غنی از مواد مغذی، ویتامین ها، 
مواد معدنی از جمله پتاســیم، منگنز، مس، 
کلســیم، منیزیم، ویتامیــن ث، بتاکاروتن، 
تیامیــن، ویتامیــن ب 6، فــوالت و فیبر و 
برومالئین است. در اینجا چند مشکل سالمتی 
که با مصرف منظم این میوه برطرف می شود، 

بیشتر معرفی شده است:
مدیریت آرتریت: یکی از معروف ترین موارد 
استفاده از آناناس توانایی این میوه در کاهش 
التهاب مفاصل و عضالت به ویژه در کســانی 
است که از آرتروز رنج می برند. آناناس حاوی 
آنزیم پروتئولیتیک است که خواص ضد التهابی 

جدی دارد.
تقویت سیستم ایمنی بدن: تنها یک وعده 
آناناس بیش از 130 درصد از میزان نیاز روزانه 
به ویتامین ث را تامین می کند؛ ویتامینی که 
با کاهش خطــر ابتال به بیمــاری ها و تقویت 
سیستم ایمنی بدن مرتبط اســت و آن هم با 
تحریک فعالیــت گلبول های ســفید خون و 

خنثی کردن اثرات رادیکال های آزاد در بدن.
حفظ سالمت بافت و سلول: یکی از مزایای 
پنهان ویتامین ث، نقش اساسی آن در ایجاد 
کالژن اســت و مصرف آن به بهبود ســالمت 
پوست کمک می کند. محتوای ویتامین ث به 
بهبود ســریع زخم ها، صدمات، عفونت ها و 

بیماری ها کمک می کند.
پیشگیری از سرطان: عالوه بر پتانسیل آنتی 
اکســیدانی ویتامین ث در مبارزه با سرطان، 
آناناس حــاوی ویتامین هــای آ، بتاکاروتن، 
برومالئین و ترکیبات مختلــف فالونوئیدها 
و ســطوح باالی منگنــز بــرای جلوگیری از 

سرطان های دهان، گلو و سینه است.
بهبود مشکالت گوارشــی: آناناس منبع 

غنی از فیبرهای محلول و نامحلول برای درمان 
مشکالتی از جمله یبوســت، اسهال، سندرم 
روده تحریک پذیر است. مصرف آناناس منجر 

به بهبود فرآیند هضم می شود.
حفظ سالمت استخوان ها: اگرچه آناناس 
حاوی مقادیر باالی کلسیم نیست اما منبع غنی 
از منگنز محسوب می شــود؛ ماده معدنی که 
برای حفظ سالمت استخوان ها ضروری است. 
مصرف یک وعده آناناس بیش از ۷0 درصد نیاز 

روزانه شما به منگنز را تامین می کند.
حفظ بهداشــت دهان و دندان: این میوه 
گرمســیری یکی از بهترین راه حــل ها برای 
تقویت بهداشــت دهان و دندان است. خواص 
قابض آناناس به تقویت لثــه ها کمک کرده و 
همچنین از ابتال به ســرطان دهان جلوگیری 

می کند.
کاهش فشار خون: آناناس منبع ارزشمندی 
از مواد معدنی از جمله پتاســیم است. کمبود 
پتاسیم منجر به طیف گسترده ای از خطرات 
سالمتی از جمله افزایش فشار خون و استرس 
عروق خونی می شود. مبتالیان به فشار خون 
باال می  توانند در یــک روز و در دو نوبت صبح 
و شب، دو تا سه اســالیس آناناس میل کنند. 
خطر باال رفتن فشــار خون در افرادی که هر 
روز آناناس مصــرف می کنند، تــا 20 درصد 

کاهش می  یابد.
بهبود گردش خون: یکی دیگــر از مزایای 
آناناس برای سالمتی بدن، بهبود گردش خون 
و کاهش فشار خون است. آناناس سرشار از مس 
است که برای تشکیل سلول های قرمز خون 
بسیار الزم است. خوردن روزانه آناناس معموال 
برای کسانی که عمل جراحی انجام داده و طی 

عمل، خون از دست داده اند، تجویز می شود.

 به گفته محققان، افراد ساکن در شــهرهای آلوده در معرض 
ریسک باالی ابتال به مشــکالت حاد سینوسی به دلیل میزان 
باالی آلودگی هوا هستند. محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا 
دریافتند که  نفس کشــیدن در هوای آلوده به طورمســتقیم 
موجب ایجاد اختالل در عملکرد ســینوس ها و مجاری هوای 
بینی در موش ها می شود.محققان برای مشاهده تاثیر آلودگی 

هوا بر بیولوژی مجاری هوای فوقانی، موش ها را در معرض هوای 
فیلترشــده یا هوای آلوده قرار دادند.1۹ موش روزانه به مدت 
شش ساعت و به مدت 5 روز در هفته در طول 16 هفته، هوای 
ســالم و 1۹ موش دیگر در همین مدت هوای آلوده استنشاق 
کردند. محققان از آب برای شستن بینی و سینوس های موش ها 
استفاده کردند و سلول های موجود در مایع شسته شده را در زیر 

میکروسکوپ مشاهده و بررسی کردند.
آنها سلول های سفید خون بیشتری را در موش های استنشاق 
کننده هوای آلوده در مقایسه با دیگر موش ها مشاهده کردند 
که نشانه التهاب بود. زمانی که محققان، الیه های سلول ها را در 
مجاری بینی و سینوس ها در زیر میکروسکوپ مشاهده کردند 
دریافتند الیه سطحی 30 تا 40 درصد در موش های قرار داشته 
در معرض آلودگی هوا، ضخیم تر بود. این ضخامت نشانه دیگر 

التهاب در انسان ها و سایر موجودات زنده است.

آلودگی هوا ریسک عفونت سینوسی را افزایش می دهد

 طعم متمایز و منحصر به فرد میوه استوایی آناناس قرن هاست که شناخته شده است.
 با این حال کمتر کسی از مزایای سالمتی این میوه که شامل بهبود سالمت تنفس، 
درمان سرفه و سرماخوردگی، بهبود هضم، کاهش وزن، تقویت استخوان ها، افزایش 

سالمت چشم و ... است، خبر دارد.
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ابالغ
شــماره   9610100351302858 ابالغنامــه: شــماره   4 /30
پرونــده:9509980351300536 شــماره بایگانی شــعبه:950610 ابالغ شــونده 
حقیقی: حنیطا رحمانی فرزند غالم حیدر به نشــانی تهران ورامین خیابان رســالت 
خیابان شــهدای 2 کوچه نان لواش پالک 17 منزل خلیــل احمد تاجیک در خصوص 
تجدیدنظرخواهــی آقای علی رحمانی فرزند داود بطرفیت شــما نســبت به دادنامه 
شــماره 1624 صادره از این شــعبه به پیوست نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شــود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نماییــد یا به دادگاه تحویل دهید. واال 
پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف:9482 شــعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)118 کلمه، یک کادر(
اجراییه

شــماره    9610423633600112 اجراییــه: شــماره   4 /171
پرونده:9509983633600639 شماره بایگانی شعبه:950650 بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9610093633600662 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973633601643 محکــوم علیهــم 1- مهدی عموشــاهی فرزنــد غالمرضا 
2- غالمرضا عموشاهی فرزند حســین متضامنا محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 4/115/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/8/1 تا تاریخ وصول آن 
بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله ی اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام 
و پرداخت مبلغ 4/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم  له 
صندوق کارآفرین امید )به نمایندگی عبدالصمد شهبازی( به نشانی اصفهان خ هشت 
بهشــت غربی بین 4 راه ملک وگلزار نبش کوچه 26 با وکالت عزت دهقانی کدنونیه 
فرزند مراد به نشانی اصفهان خیابان هشــت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 
نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی. 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 پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل 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 اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 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 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 4077 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر)462 کلمه، 5 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9609973630100313 دادنامــه:  شــماره   4 /172
9509983630100794 شــماره بایگانی شــعبه 950858  خواهــان  آقای علیرضا 
قاســمی فرزند منوچهر به نشانی رضوانشهر شــهرک جنوبی خ نشاط خ میرداماد 
خواندگان: 1- آقای رضا استواری فرزند مصطفی 2- آقای صادق عشاق فرزند اکبر 
همگی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات باری تعالی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا 
قاسمی فرزند منوچهر به طرفیت خواندگان 1- آقای صادق عشاق فرزند اکبر 2- آقای 
رضا استواری فرزند مصطفی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ چهارصد 
و پنجاه میلیون ریال تحت شماره های 016577 و 016576 مورخ 95/7/20 به عهده 
بانک سپه و مبلغ چهل میلیون ریال بابت خسارات طبق قرارداد پیوستی به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه زمان اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی، به استناد دو فقره چک 
و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به 

اینکه خواندگان مجهول المکان اعالم گردیده اند و دادگاه بنا به تقاضای خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب را در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی و بدینوسیله خواندگان را به حضور در جلســات دادرسی دعوت نموده لیکن 
خواندگان در هیچ یک از جلسات دادرســی حضور نیافته و دلیلی بر پرداخت دین یا 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند و مســتندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان به 
میزان خواسته داللت داشته دادگاه با توجه به اشتغال ذمه خواندگان و با استصحاب 
بقای دین، استحقاق خواهان را بر مطالبه خواســته ثابت تشخیص داده و مستندا به 
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 315 ناظر به ماده  
249 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 و 
قواعد فقهی الضرر و تسبیب و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1338 حکم 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته مستند به دو فقره چک و مبلغ سیزده میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و نیز خسارات تاخیر تادیه وفق شاخص 
تورم بانکی از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و در خصوص طرح خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت خسارات 
طبق قرارداد پیوستی در ستون خواســته با توجه به کاهش و استرداد دعوی نسبت 
به مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت خســارات مســتندا به بند ب ماده 107 قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به این قسمت از خواسته را صادر مینماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف همین مهلــت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 120 شعبه دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان تیران)490 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

4/195  مهین نوری دارای شناســنامه شماره 630 به شــرح دادخواست به کالسه  
173/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خانم آغا مظاهری کوهانی به شناسنامه 145 در تاریخ 1367/09/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- حسین مظاهری کوهانی به ش.ش 22، 2- میرازحسن مظاهری کوهانی به ش.ش 
3،13- میرزاآقا مظاهری کوهانی به ش.ش 15)فرزندان ذکور( 4- عصمت مظاهری 
به ش.ش 147، 5- قمر مظاهــری کوهانی به ش.ش 331، 6- عــزت خانم مظاهری 
کوهانی به ش.ش 146)فرزندان اناث( به غیر نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 122 شعبه 
اول حقوقی حسبی شورای حل اختالف تیران)مجتمع شماره یک()161 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/196  مهین نوری دارای شناســنامه شماره 630 به شــرح دادخواست به کالسه  
54/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سلیمان آقا مظاهری کوهانی به شناسنامه 144 در تاریخ 1349/08/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- حسین مظاهری کوهانی به ش.ش 22، 2- میرازحسن مظاهری کوهانی به ش.ش 
3،13- میرزاآقا مظاهری کوهانی به ش.ش 15)فرزندان ذکور( 4- عصمت مظاهری به 
ش.ش 147، 5- قمر مظاهری کوهانی به ش.ش 331، 6- عزت خانم مظاهری کوهانی 
به ش.ش 146)فرزندان اناث( 7- خانم آغا مظاهری کوهانی به ش.ش 145)به عنوان 
همســر متوفی( به غیر نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 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 شــد. م الف: 123 شــعبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران)مجتمع شماره یک()173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/197 کالســه 69/96  دادنامه 188- 96/4/7 مرجع رســیدگی :شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف تیران خواهان : ابراهیم خدائی تهرانی فرزند خلیل به نشانی تیران 
میدان بسیج خیابان شهید امینی  اداره ثبت اسناد و امالک تیران خوانده: مسعود اکبری 
فرزند سلطان مرادبه نشانی مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه چک گردشکار :پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را عالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید: رأی شورا در خصوص دادخواست آقای ابراهیم خدائی تهرانی 
فرزند خلیل به طرفیت آقای مسعود اکبری فرزند سلطان مراد به خواسته مطالبه وجه 
یک  فقره چک شماره 981147 عهده بانک سپه شعبه رباط اصفهان و خسارات تا خیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه های عدم پرداخت وجه چک ها از ناحیه 
بانک محال علیه وبا توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/3/29 

وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری درید 
دارنده چک حکایت از مدیونت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه اصل سند تجاری درید دارنده چک حکایت از مدیونت صادره کننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا ءشورا به شرح 
صورتجلســه مورخه 4/3 /96 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و 
مســتنداً به مواد 198، 519، 522 ، از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ 000/000/ 15 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تأخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تازمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 267/500 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران میباشد. م الف: 118قاضی شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف تیران)353 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/198 کالســه 25/95  دادنامه 178- 95/5/16 مرجع رسیدگی :شعبه هفتم حقوقی 
شورای حل اختالف تیران خواهان : ابراهیم خدائی تهرانی فرزند خلیل به نشانی تیران 
میدان بسیج خیابان شهید امینی  اداره ثبت اسناد و امالک تیران خوانده: مسعود اکبری 
فرزند سلطان مرادبه نشانی اصفهان خیابان جی شــرقی )سه راه فرودگاه (مزرعه 
گورک خواسته :1-تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره 
چک به میزان پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام 
کلیه خسارات قانونی ،خسارات دادرسی و خسارات تآخیر تادیه تا زمان اجرای کامل 
حکم 2-مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال معادل هفتصد هزار تومان با احتساب خسارات 
تأخیر تأدیه به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر 
تأدیه تا زمان اجرای حکم گردشــگری :با تاریخ 95/5/13 جلسه شعبه هفتم شورای 
حل اختالف شهرستان تیران ،در وقت فوق العاده ،به تصدی امضاکننده  ذیل تشکیل 
،پرونده کالسه 25/95 تحت نظر است.شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل انشاءرأی می نمایند.رأی شورا در 
خصوص دادخواست آقای ابراهیم خدائی تهرانی فرزند خلیل به طرفیت آقای مسعود 
اکبری فرزند سلطان مراد به خواسته مطالبه وجه یک  فقره چک شماره 981148 به 
تاریخ 94/9/6 عهده بانک سپه شعبه رباط اصفهان از حساب جاری 764800048401  
به مبلغ 000،000، 15 ریال به انضمام هزینه دادرســی و کلیه خســارات دادرســی 
،خسارات تأخیر تأدیه . شــورا با بررســی محتویات پرونده ،مالحظه دادخواست 
تقدیمی ،بقاءاصول مســتندات در ید خواهان ،گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه 
بانک محال علیه ،خواسته خواهان را محمول بر صحت و مســتنداً مواد 310 لغایت 
313 قانون تجارت و مواد 198،197 ،502 ،519، 521 ،قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 ،000 
،15 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000، 790 ریال بابت هزینه دادرسی وابطال تمبر 
،و احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول آن صادر و 
اعالم می گرددو نسبت به مبلغ 000، 000 ، 7 ریال وجه خواسته دوم رأی به بی حقی 
خواهان صادر گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان تیران است. م الف: 119 رحیمی قاضی شعبه 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف تیران )372 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

4/199 شماره: 951188 ش 5 به موجب رای شماره 96003500190 تاریخ 96/1/29 
حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه سید داوود حجازی دهاقانی فرزند سید منصور شــغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریــال بابت دو فقره وجه 
چک به شــماره 674580- 94/7/10 و 417810/45- 94/12/28 به عهده بانک ملت 
و 2/905/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک که در باال ذکر شده تا تاریخ اجرای حکم 
در حق محکوم له مجید جواهر فروش فرزند محمود شــغل آزاد به نشانی اصفهان 
خیابان شهید بهشتی بین چهارراه عباس آباد مسجد لنبان قبل از گاراژ ایران الستیک 
فروشی با وکالت فاطمه کبیری آدرس وکیل: اصفهان شمس آبادی بعد از چهارراه 
قصر جنب بانک ملی طبقه 2 ساختمان اسپادا. صادر و 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 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، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:10387 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()241 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
4/209 شــکات : 1 - آقای امین اســکندری فرزند احمد به نشــانی کاشــان - میدان 
عامریه - ساختمان زاگرس ، 2 - آقای ایمان اسکندری شهرابی فرزند احمد به نشانی 
کاشان - خ امیر کبیر - میدان عامریه - ساختمان زاگرس متهم : آقای اکبر جلیلی به 
نشانی شهرستان آران و بیدگل اتهام : تحصیل مال مســروقه گردشکار : دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت به اصدار رای می نمایــد . رای دادگاه  : در خصوص اتهام آقای 
اکبر جلیلی ) مجهول المکان  ( دائر بر تحصیل مال مســروقه موضوع شکایت آقایان 
امین و ایمان اسکندری و کیفر خواست صادره ؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
، شکایت شــکات ، ماده متهمه دیگر پرونده که به صورت مجزا سابقا در خصوص 
ایشان اظهار نظر شده است به نام آقای جواد رضایی فرزند محمد که از بستگان سببی 
نام برده می باشد ، گزارش مرجع انتظامی ، نحوه عملکرد متهم و ارتباط وی با سایر 
متهمین پرونده و عدم حضور و عدم ارائه دلیلی بر برائت خود و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهام نام برده را محرز تشــخیص داده و مستندا به ماده 662 از 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 نام برده را به تحمل 2 سال حبس و 74 ضربه 
شالق تعزیری محکوم ماه می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه بوده و ســپس ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد .م الف: 5/2/96/250 ارشدی بیدگلی 

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آران و بیدگل)273 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

شــماره    9610423734100048 اجراییــه: شــماره   4 /194
پرونده:9509983734100131 شــماره بایگانی شــعبه:950132 بموجب شماره 
دادنامه مربوطه 9609973734100077 محکوم علیه: محمود نوروز علیائی فرزند 
محمد محکوم است به 1- پرداخت  مبلغ 160/000 تومان در سال 79 بابت مازاد ثمن 
معامله که خوانده من غیر حق دریافت کرده به نرخ روز و پرداخت خسارت ناشی از 
مستحق للغیر درامدن مورد معامله و خسارت تخریب ساختمان به مبلغ 66/200/000 
تومان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ 21/421/000 ریال هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق محکوم له: عباس بیگی میالجردی فرزند ســلیمان به نشــانی 
نطنز خ امام جنب داروخانه پورعســگر فروشــگاه دنیای جوان. 2- پرداخت هزینه 
اجرایی به مبلغ نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 
306 قانون ادم الزامیست. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به 
از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعــالم 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 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 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 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 170 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز

)442 کلمه، 5 کادر(
ابالغ

4/211 بدین وسیله به آقای خان محمد قادری فرزند جمعه خان فعال مجهول المکان 
به اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول موضوع گزارش مرجع انتظامی ابالغ می 
گردد در اجرای ماده 174 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
ظرف یک ماه از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کالسه فوق 
در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل حاضر شوید در صورت 
عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد . م الف: 
5/2/96/252  عسگری بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل 

)100 کلمه، یک کادر(

تناسب اندام

سوال روز
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قرعهکشیلیگبرتر۱۸تیربرگزارمیشود
حیدر بهاروند، رییس ســازمان لیگ فوتبال ایران اظهار داشــت: مراســم قرعه کشی 
هفدهمین دوره لیگ برتر روز ۱۸ تیرماه ۹۶ برگزار خواهد شد و تیم های لیگ برتری در 

یک قرعه کشی قانونمند حریفان خود را در فصل آینده می شناسند.

مدیــرکل اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهــان از اعالم آمادگی 
اصفهان برای میزبانی از مسابقات جام 
چهارجانبه فوتسال بین تیم های بزرگ 
دنیا خبر داد.محمد سلطان حسینی 
اظهار کرد: با صحبتی که با کفاشیان 
انجام داده ایم، قرار است تورنمنتی 
چهارجانبــه بین تیم هــای برزیل، 
آرژانتین، پرتغال و احتماال روســیه 
برگزار کنیم. حسینی تاکید کرد: پیش 
از این نیز با تاج صحبت هایی را انجام 
داده ایم تا این تورنمنت را با حضور تیم های برتر دنیا برگزار کنیم و فعال 
ما در اصفهان اعالم آمادگی خود را برای میزبانی انجام دا ده ایم. وی 
در مورد زمان برگزاری این مسابقات اعالم کرد: هنوز زمان قطعی این 
مسابقات مشخص نیست، اما با توجه به تیم هایی که نام آنها مطرح 

شده به احتمال زیاد این مسابقات در مهرماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان اصفهان خبر داد:

برگزاری مسابقات فوتسال 
چهارجانبه بین تیم های بزرگ دنیا

خبر روز

نقل قول روز

دردسر روز

فوتبال جهان

مستطیل سبز

علی پیمان صفت، مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان در نشســت مشترک 
متخصصان ورزش بسیج استان اصفهان 
با بیان برنامه های ورزشی بسیج با بیان 
اینکه در ســطح رده هــای مقاومت 
بســیج هم فعالیت های گسترده ای 
انجام می گیرد، افزود: بسیج در کنار 
انجام فعالیت های ورزشــی در حوزه 
توسعه اخالق و فرهنگ در عرصه ورزش 
نیز پیشگام شــده است.مسئول مرکز 
تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
بحث اخالق مداری در ورزش تصریح کرد: گذشته از بحث کسب مقام و به 
دست آوردن مدال، ترویج اخالق مداری همراه با ایجاد یک فرهنگ مناسب 

در ورزش با یادبود نام شهدا ،یک درس بزرگ در ورزش است.

به نظر می رســد مهدی رحمتی قصد دارد از مسعود معینی، عضو 
سابق هیئت مدیره باشگاه استقالل 
شکایت کند. معینی چند روز پیش 
در مصاحبه ای گفته بود رحمتی و 
حیــدری 250 میلیون جدا از پول 
قراردادشــان گرفته اند. صرف نظر 
از اینکه رحمتی از معینی شکایت 
می کنــد یا نــه، اما گفته می شــود 
رحمتی بــرای مصاحبــه کردن هم 
قاعدتا باید از باشگاه مجوز بگیرد چون 
این مسئله در قرارداد همه بازیکنان آمده است؛ البته بازیکنان هر 
وقت بخواهند حرف هایشان را در اینستاگرام می زنند و در این مورد 
مشکلی نیست!  رحمتی اما برای هر اقدامی مقابل معینی و اتهامات 

وارده مشغول مشورت با چند نفر از استقاللی های قدیمی است.

روزنامه کنفیدنســیال اســپانیا این خبر را که کریستیانو رونالدو 
در مالقاتــی که بــا فلورنتینو پرس، 
رییس باشــگاه رئال مادرید داشته 
به اطرافیانش گفتــه دیگر تمایلی 
به ماندن در رئــال مادرید ندارد را 

تکذیب کرده است.
به دنبال شکایت دادستانی مادرید 
از رونالدو بــه اتهــام کالهبرداری 
مالیاتــی بــه ارزش ۱4/7 میلیون 
یورو، خبری منتشــر شــد مبنی بر 
اینکه رونالــدو در اردوی تیم ملــی پرتغال بــه هم تیمی هایش 
 گفته اســت که فصــل آینــده در ســانتیاگو برنابئــو نخواهد 

بود.
چند روز بعد فلورنتینو پرس، رییس باشــگاه رئال مادرید در یک 
مصاحبه رادیویی اعالم کرد که بعد از تمام شــدن کار رونالدو در 
اردوی تیم ملی کشورش، با او صحبت می کند و ظاهرا این اتفاق 
رخ داده و رونالدو موضع خود را برای رییس روشــن کرده اســت.

کنفیدنسیال به نقل از رونالدو نوشته است: من هرگز نگفتم که قصد 
دارم رئال مادرید را ترک کنم. در یک وعده شام به هم تیمی هایم 

گفتم که ناراحتم چون با من بدرفتاری شده است.

کاپیتان سابق چلسی که پس از ۱۹ سال بازی از این تیم خداحافظی 
کرد به جمــع بازیکنان یک باشــگاه 
دسته اولی می پیوندد.جان تری پس 
از ۱۹ ســال بازی در باشگاه چلسی، 
این فصل از این تیم خداحافظی کرد. 
کاپیتان سابق آبی ها در حالی که از 
تیم هایی چون وستبرومویچ، وستهام 
و بیرمنگام پیشنهاد داشت در آستانه 
انتقال به اســتون ویال قرار دارد. طبق 
گزارش اسکای اسپورتس، شماره 2۶ 
استمفوردبریج به طور رسمی به استون ویال می پیوندد. این تیم 2 سال 
گذشته به لیگ چمپیونشیپ سقوط کرد و اکنون خواهان بازگشت 

به لیگ جزیره است.

مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:

 ترویج اخالق مداری در ورزش 
یک وظیفه برای بسیج است

دردسر یک مصاحبه؛ 

رحمتی از معینی شکایت می کند؟

 رونالدو: هرگز قصد ترک
 رئال را نداشتم

مقصد بعدی»جان تری« مشخص شد

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهــن دربــاره قهرمانی 
آلمان در رقابت های جوانان اروپــا و رقابت های جام 
کنفدراســیون ها و چرایی ایــن قهرمانی ها گفت: در 
دو مقطع به آلمان رفتم. یک بار بــرای مداوای پایم و 
دفعه بعد بــرای حضور در کالس کریســتوف دام. در 
دنیا برنامه حــرف اول را می زند و بعد از آن شایســته 
ساالری. یعنی کسانی که می توانند این برنامه را اجرا 
 کنند تعیین می شــوند تا برنامه به بهترین شکل اجرا 

شود. 
در فوتبال، همه اروپا برنامه دارند. حاال یک نســل هم 
رویایی می شــود. مثل هلند کــه در دهه70 میالدی 

دوران رویایی داشت. 
در واقع همه جای دنیا برنامه و زیرســاخت دارند جز 
ایران.امیر قلعه نویی افــزود: همین زمین فوتبال های 
ما را ببینید. اگر دنبال برنامه و زیرساخت برویم قسم 
می خوریم کمتر از آنها نیستیم. باید ایرانی را باو کنیم. 
اما حب و بغض ها و مشــکالت اقتصــادی که داریم 
اجازه نمی دهد نیروی انســانی به لیاقت هایش برسد. 
همه جای دنیا بر اساس برنامه و شایسته ساالری کار 

می کنند به جز ایران.
وی درباره شــرایط ذوب آهن گفت: ذوب آهن به واقع 
یک باشگاه اســت. اگر به بازی های آسیایی گوانگجو 
دقت داشــته باشــید 40 درصد مدال ها برای استان 
اصفهان بود. یکی از دالیلی که این باشــگاه را انتخاب 
کردم چون ذوب آهن واقعا باشگاه است. درباره شرایط 
فنی هم مهم ترین مسئله این اســت که تیم اصلی را 
حفظ کردیم و اگر دو ســه بازیکن دیگر از جمله یک 
مهاجم جذب کنیم فکر کنم شرایطمان بهتر می شود. از 
روزی که تمرینات را آغاز کردیم همه نفرات را داشتیم. 

در نقل و انتقاالت ۳ گروه 
بازیکــن داریــم که در 
مقاطــع مختلف به تیم 
اضافه می شــوند، اما ما 
با تمام نفرات کار را آغاز 

کردیم. 
همــه در ایــن 

تالش  تیــم 
می کننــد تا 
یــک تیــم 
برای  خوب 
آینده داشته 

باشیم.

قلعه نویی: 

 ذوب آهن
 یک باشگاه واقعی است

 یکشــنبه شــب، 25 بازیکن برای شــرکت در مرحله دوم اردوی 
آماده سازی تیم ملی امید دعوت شــدند که باید آخر هفته جاری، 
خود را به کادر فنی معرفی کنند.در مرحله اول اردو، میالد سرلک و 
مهدی امینی از سپاهان به تیم ملی فراخوانده شدند، اما اولی به این 
خاطر که مصدوم بود در اردو حاضر نشد. در لیست جدید اما دیگر 
اثری از نام دروازه بان سپاهان نیســت تا هافبک 22 ساله این تیم، 
تک نماینده سپاهان در جمع ملی پوشــان امید باشد.نیما میرزازاد 
)ملوان بندر انزلی(، شهاب عادلی )نفت تهران( و مهدی محمدیان 
)تراکتورسازی( دروازه بانان دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

از ذوب آهن نیز مهران درخشان مهر و نیما طاهری به جمع امیدها 
فراخوانده شده اند. 

مدعی آقای گلی فصل گذشته با درخشش در دیدار تدارکاتی سپاهان نشان 
داد که عزمش را برای کسب این عنوان در لیگ جدید جزم کرده است.پس 
از 2 تساوی پی درپی برابر تیم امید باشگاه و نساجی مازندران، سپاهان در 
سومین دیدار تدارکاتی خود برابر جوانانش به برتری قاطع سه بر صفر رسید.
مهم ترین اتفاق این دیدار دوستانه هت تریک ساسان انصاری بود. البته مسلم 
است که گلزنی در این مسابقه نه چندان جدی اهمیت زیادی ندارد اما به 
نوبه خود این پیام را مخابره می کند که خرید جدید سپاهان کامال عزمش را 
برای درخشش در لیگ هفدهم جزم کرده است. انصاری در مقطعی بسیار 
طوالنی از فصل پیش آقای گل لیگ برتر بود، اما در نهایت رقابت بر سر کسب 
این عنوان را به مهدی طارمی واگذار کرد. مهاجم فصل پیش فوالد خوزستان 

در لیگ شانزدهم هم یک بار موفق به هت تریک شده بود. 

 دروازه بان سپاهان
 از تیم ملی  خط خورد

موتور آقای گل، روشن 
شد

تیم گیتی پسند در شرایطی اولین میزبانی خود در فصل 
جدید لیگ برتر فوتســال را پیــش رو دارد که به دلیل 
مشکالت فنی، امکان برگزاری دیدار نماینده اصفهان با تیم مقاومت البرز در سالن 
25 آبان وجود ندارد و همانند سال های گذشته این دیدار در سالن پیروزی به انجام 

خواهد رسید.
تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان که به عنوان قهرمان لیگ ایران، برای مسابقات 
 جام باشگاه های آسیا آماده می  شود، به درخواست کادر فنی مدتی را در سالن مجهز 
۶ هزار نفری 25 آبان تمرین کرد و علت اتخاذ این تصمیم نیز مشابه بودن کف پوش 

سالن25 آبان به سالن برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا اعالم شد.
گیتی پسند تا قبل از حضور در مسابقات آسیایی یک میزبانی در لیگ برتر برعهده 
داشت و مســئوالن این تیم تصمیم گرفتند بازی را در سالن 25 آبان برگزار کنند، 
اما در فاصله چند روز مانده به دومین دیدار این تیم در مســابقات لیگ 
برتر اعالم شــد که به دالیل 

فنی، امکان برگزاری مسابقه در سالن 25 آبان 
وجود ندارد.

به گفته مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان برگزاری مسابقه در سالن 
25 آبان نیاز به انجام هماهنگی پیش از برگزاری مســابقه دارد که مسئوالن گیتی 

پسند هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.
محمد سلطان حسینی در گفت و گو با فارس افزود:مسئوالن گیتی پسند درخواست 
تمرین برای بیش از 40 جلسه در این ورزشگاه به دلیل مشابه بودن کفپوش با محل 

برگزاری مسابقات آســیایی گرفتند که با آن نیز موافقت شــد، اما هماهنگی برای 
برگزاری مسابقه صورت نگرفت.

مدیرکل سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان  در این گفت و گو شرایط برگزاری 
تمرین با مسابقه  را متفاوت دانسته و اعالم کرد ســالن های بزرگ نیاز به اقدامات 
زیادی پیش از انجام مسابقه دارند؛ به عنوان مثال از دو سال پیش مشکالتی از قبیل 
ترکیدگی به دلیل عدم تخلیه آب در تاسیسات این مجموعه به وجود آمده است که 

نیاز به برطرف شدن دارد.
همچنین  سلطان حســینی عنوان کرد: آماده سازی ورزشــگاه 25 آبان برای یک 
مسابقه، حدود ۱5 میلیون تومان هزینه دارد و باید این هماهنگی صورت گیرد که آیا 
امکان دارد برای یک مسابقه از این سالن استفاده شود یا خیر و باید بررسی شود که 
چه میزان هوادار قرار است به ورزشگاه بیاید؛ با مشخص شدن این موارد و هماهنگی 

با سایر نهادها امکان میزبانی در سالن 25 آبان وجود دارد.
عدم برگزاری اولین بازی تیم گیتی پسند در ســالن 25 آبان ماه با واکنش علیرضا 
افضل، سرمربی  این تیم روبه رو شــد. افضل در گفت و گو با ایسنا 
گفت:چگونه برخی از مســئوالن مــی گویند این 
سالن برای برگزاری اولین بازی خانگی تیم گیتی 
پسند مناسب نیست مگر این همان سالنی نیست 
که دیدارهای تاسیسات دریایی در جام باشگاه های 
آسیا در آن برگزار شــد. اگر مناسب میزبانی نیست 
و تجهیزات آن کامل نشــده چرا مسابقاتی در سطح 
آسیا در آن برگزار شد؟ چرا بدون برنامه ریزی هزینه 
می کنیم؟ این هزینه ای که شده، از بیت المال و بودجه 
ورزش استان بوده و االن بدون استفاده در حال خاک 

خوردن است.
ســرمربی تیم گیتی پسند ادامه داد: ســالن 25 آبان 
مجموعه نقش جهان به لحاظ کف پوش و امکانات یکی 
از بهترین سالن های استاندارد کشور است که هیچ گونه 
استفاده و بهره برداری ورزشی از آن نمی شود، بعد از افتتاح 
آن و یک دوره مسابقه آن را به وضعیتی انداختند که برای 
مسابقات جام باشگاه های آســیا مجبور به صرف هزینه 
دوباره شدند و بعد از این مسابقات نیز این مسئله تکرار شد.

افضل ادامه داد:  باید برنامه ریزی خوب و مدونی در استفاده 
و نگهداری اماکن ورزشی باشــد که چنین سرمایه هایی را 
اینگونه از دست ندهیم. به هر جهت اتفاقی است که رخ داده 
و برخالف میل، ما مجبور به اولین میزبانی خود در ســالن 
پیروزی هستیم؛ البته سالن پیروزی خانه گیتی پسند است و 
سال ها بازی های تیم های مطرح فوتسال اصفهان در این سالن 
برگزار شده است.گفتنی است؛ تیم گیتی پســند در حالی هفته دوم به مصاف تیم 
مقاومت البرز می رود که اولین دیدار این تیم با هیئت فوتبال قم لغو شد و این دیدار 
آخرین دیدار لیگ برتری گیتی پسند قبل از بازی های آسیایی خواهد بود.  این تیم از 
2۹ تیرماه در شهر هوشی مینه ویتنام  رقا بت های خود را در مسابقات لیگ قهرمانان 

آسیا 20۱7 را آغاز می کند.

سالن پیروزی میزبان گیتی پسند باقی ماند؛

بازگشتاجباری!

بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال آزاد کارگران 
اســتان اصفهان جام رمضان کــه از تاریخ۹۶/۳/۱۶ 
باشرکت ۱۶ تیم آغاز شــده بود روز یکشنبه مورخه 
۹۶/4/4 با برگزاری مسابقات رده بندی و فینال به کار 

خود خاتمه داد.
 ایــن دوره از مســابقات کــه بــا حضور 
والیبالیست های مشهور کشــور و استان 
اصفهــان از جمله علی مباشــری بازیکن 
شایســته تیم ملــی و عضو تیــم فیروز 
فام،حیدری بازیکن ســابق ســایپا و عضو 
تیــم فیــروز فام،محمد عزیــزی بازیکن 
سابق ســیکل ترکیبی دامغان و عضو تیم 
فیــروز فام،وحید قنبری عضــو تیم بنیاد 
مسکن،شــاهین حاج رســولیها عضو تیم 
موادغذایــی اصالت ،بــرادران مال بهرامی  
همراه بود  در باالترین سطح والیبال استان 

اصفهان برگزار شد.
در مسابقه رده بندی، تیم آکادمی تخصصی 
والیبال توانست با نتیجه 2 بر ۱ تیم چاپ 

آزادگان را شکســت داده و در جایگاه سوم مسابقات 
بایستد.

همچنین مســابقه فینال  بین تیم هــای فیروز فام و 
مواد غذایی اصالت برگزار شــد.در این مسابقه که با 

حضور جمعیت زیاد تماشــاگر برگزار شد تیم فیروز 
فام توانست با نتیجه 2 بر 0 تیم خوب و قدرتمند مواد 
غذایی اصالت را در یک رقابت تماشایی شکست دهد 

و مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند.
جناب آقــای مهنــدس نیرومند، مدیــر کل محترم 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حاشیه 
مراســم اختتامیه این مســابقات ورزش کارگری را 
به عنوان عاملی اساســی و موثر  در افزایش روحیه و 
راندمان تولید در کارخانجات برشمرد و خواستار توجه 

بیشتر مسئولین و مدیران شرکت ها به مقوله ورزش 
شد. وی در خصوص ورزش کارگری به دست اندرکاران 
امر تولید در اســتان اصفهان توصیــه کردکه ورزش 
کارگری را به عنوان عاملی جهت باال بردن کیفیت و 
کمیت در تولید در نظر گرفته و فعالیت در این حوزه را 

به عنوان هزینه تلقی نکنند.
جنــاب آقای شــیرانی، رییــس محترم 
هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان 
اصفهان در حاشیه این مسابقات  از جهش 
چشمگیر ورزش کارگری استان اصفهان 
در 2 سال گذشته در زمینه های کیفی و 
کمی ســخن گفت. وی مسابقات والیبال 
چهار نفره کارگران اســتان اصفهان را از 
مهم ترین رویدادهای ورزش والیبال استان 
اصفهان برشمرد .شیرانی ابراز امیدواری 
کرد که والیبال کارگران استان اصفهان با 
توجه به پتانسیل باالی خود مقام قهرمانی 
والیبال کارگران کشور را برای دومین سال 
پیاپی برای استان اصفهان به ارمغان آورد.  
شایان ذکر است اعضای تیم منتخب والیبال کارگران 
استان اصفهان در مسابقات کارگران کشور بر اساس 
عملکرد بازیکنان در این رقابت ها توسط کمیته فنی 

مسابقات مشخص خواهند شد.

خبر

فیروز فام، مقام قهرمانی مسابقات والیبال کارگران استان اصفهان را کسب کرد 
قاب روز

مارادونا و رونالدو در سن پترزبورگ
مارادونا و رونالدوی برزیلی، تماشــاگران ویژه بــازی فینال جام 

کنفدراسیون ها در سن پترزبورگ بودند.

 سمیه مصور
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در ابتدا لطفا درباره سازمان همیاری شهرداری  بگویید؛ 
وظایفی که بر عهده دارد و خدماتی که ارائه می دهد 

شامل چه مواردی هستند؟
در سراسر کشــور و در همه استان ها ســازمانی تحت عنوان 
سازمان همیاری شهرداری در حال فعالیت بوده و بزرگ ترین 
این سازمان ها به دلیل تعداد باالی شهرداری هایش متعلق به 
استان اصفهان است. به این ترتیب که 10 درصد شهرداری های 
کشور در اســتان اصفهان قرار دارد. از بین حدود هزار و 200 
شــهرداریدر کل کشور، 107 شــهرداری در استان اصفهان 
واقع شــده و به همین نســبت ســازمان همیاری شهرداری 
استان نیز گسترده تر است. شهرداری های استان، سهامداران 
کل سهام سازمان همیاری شــهرداری هستند. به این معنی 
که ســازمان همیاران شــهرداری هر چه که دارد متعلق به 
شــهرداری های استان اســت. وظیفه ســازمان هم به نوعی 
پشتیبانی از شهرداری های اســتان چه در حوزه خدماتی و 
چه در حوزه ماشــین آالت و یا در حوزه امکانــات و نیازهای 
آنهاســت. دریکی دو مورد هم به نمایندگی از شهرداری های 
استان، سرمایه گذاری هایی صورت گرفته است. به عنوان مثال 
ســرمایه گذاری آزادراه اصفهان-نطنز-کاشــان که از طرف 
سازمان همیاری شــهرداری ها انجام شــد و یا تونل چشمه 
لنگان که در ســال 1374 از طرف شهرداری برای احداث آن 
سرمایه گذاری شد و ســازمان در 20 درصد خروجی آب این 
تونل شراکت داشــت. همچنین در نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان، ســامان گســتر و چند مورد دیگر، سازمان 
همیاری به نمایندگی از شهرداری ها سرمایه گذاری کرده است 

که سود آن نصیب شهرداری ها می شود.
اهم فعالیت ها و مهم ترین دستاورد شما در سال گذشته 

چه مواردی بوده است؟
سال گذشــته با نظر هیئت مدیره و اهتمام مجموعه سازمان، 
چند پروژه تاثیرگذار توسط شرکت ســان آرا که یکی از پنج 
شرکت وابسته به سازمان همیاری است به نمایندگی از سوی 
ما انجام شــد. در حال انجام پروژه تقاطع هم سطح شهیدان 
حجتی نجف آباد هســتیم که پروژه بسیار بزرگی با هزینه ای 
بالغ بر 10 الی 14 میلیارد تومان است که خوشبختانه تاکنون 
80 درصد کار پیش رفته و طی یکی دو ماه آینده افتتاح خواهد 
شــد. اقدام دیگری که در سال گذشــته انجام شد مربوط به 
تصفیه و انتقال پساب شاهین شهر بود که فاز دوم آن در سال 
گذشته انجام و دو ماه پیش نیز توسط استاندار محترم افتتاح 
شد؛ همچنین سازمان همیاری ســال گذشته پروژه ساخت 
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ها را در خیابان جی 
به اتمام رساند و در حال ساخت تاالر 600 نفره ای در این مرکز 
هستیم که سالنی است بزرگ و دو برابر تاالر شهروند که برای 
برگزاری بسیاری از سمینارهای شهر مناسب خواهد بود. در 
حال حاضر سازمان همیاری  مشغول انجام پروژه های دیگری 
نیز هست ازجمله ساخت سوله ورزشــی دهاقان و یا ساخت 
هفت انبار بزرگ صنعتی در مرغ که به همت این ســازمان رو 

به اتمام است. از همه مهم تر اینکه در سال گذشته حدود 13 
میلیارد تومان برای ترمیم، روکش و اصالح آســفالت آزادراه 
اصفهان-نطنز-کاشان توسط ســازمان همیاری هزینه شده 

است.
به این ترتیب درواقع این سازمان به جز بحث مشاوره، 

درزمینه اجرا هم با شهرداری ها همکاری می کند؟
 بله، همان طور که گفتم بخش عمده ای از مناسبات شهرداری 
و خریدهایشان را سازمان آماده می کند. حوزه ای در سازمان 

وجود دارد که رسیدگی به همین وظیفه را بر عهده دارد.
جایگاه استان ما ازنظر شــهرداری در کشور به چه 

صورت است؟
همان طور که قبال گفتم استان اصفهان دارای 107 شهرداری 
است و اســتانی محســوب می شــود که بیشــترین تعداد 

شهرداری ها را در خود جای داده است.
حتی بیشتر از تهران؟

بله، عرض کردم از این لحاظ در کشــور اول هستیم؛ بعد از ما 
خراسان رضوی قرار دارد و فکر می کنم بعدازآن تبریز ، شیراز 
و سیستان و بلوچستان باالترین هستند. آخرین رتبه ازلحاظ 

تعداد شهرداری های استان فکر می کنم متعلق به قم باشد.
بودجه سازمان همیاری شــهرداری ها از کجا تامین 

می شود؟
از محل درآمدهای عمومی خود سازمان. در تعریف شهرداری 
آمده که موسسه ای است عمومی، مستقل و غیردولتی. طبیعتا 
در اجرای ماده 84 قانون شهرداری ها که به اصطالح سازمان 
هم تشکیل شده، بودجه اش توسط درآمدهای خود و از محل 
سهام تامین می شود. در حال حاضر در سرمایه هایی که جذب 
کرده ایم بازگشت سرمایه صورت می گیرد و طبیعی است که 
از محل همان بازگشت ســرمایه ها می توانیم شهرداری ها را 

اداره کنیم.
سرمایه گذاری های شما عمدتا در چه بخش هایی است؟

ســازمان در تامین و خدمات آب، راه و شرکت های اقتصادی 
سرمایه گذاری دارد.

با توجه بــه روز چهاردهــم تیرماه مصــادف با روز 
شــهرداری ها، آیا برنامه و یا اقدام خاصی برای این 

مناسبت در نظر گرفته اید؟
من درگذشته همواره گفته ام که شهرداری ها مظلوم هستند. 
خود بنده به مدت 22 سال شهردار بوده ام واالن حدود دو الی 
سه سال است که وارد سازمان همیاری شهرداری ها شده ام. 
بنده شهردار شاهین شــهر، مبارکه، خمینی شهر، نجف آباد 
و خوانســار بوده ام و به جرأت می توانم بگویم که شهرداری ها 
جبهه مقدم سازندگی و توسعه کشور هستند. تابه حال دولت ها 
در هر قد و اندازه ای که بوده اند و فارغ از تعلقات سیاســی که 

داشــته اند؛ کمترین هزینه ها را به بخش عمرانی اختصاص 
می دادند. به عنوان مثال تابه حال هیچ دولتی بیش از 30 درصد 
درآمدهایش را در حوزه عمرانی هزینه نکرده است. معموال 70 
درصد درآمدها به حوزه جاری مانند حقوق و دستمزدها و ... 
تعلق گرفته و مابقی به بخش عمرانی اختصاص داده می شود؛ 
اما شــهرداری ها موظف اند 60 درصد درآمدهایشــان را به 
حوزه عمرانی اختصاص دهند و تنهــا 40 درصد باقی مانده 
را در حــوزه جاری هزینه کننــد. واقعا اگر شــهرداری ها در 
حوزه عمرانی کارنکرده بودنــد دولت ها در خصوص وضعیت 
عمرانی شهرها حرفی برای گفتن نداشــتند. این حرف من 
قابل اثبات است و حتی کسانی هم که نسبت به شهرداری ها 
بدبین هســتند این مطلب را قبول دارند. درست است که در 
برخی از حوزه ها نارضایتی هایی از عملکرد شهرداری ها وجود 
دارد، اما بااین وجود باید کل اقداماتی که صورت گرفته و کل 
وظایفی را که شهرداری ها به عهده دارند و به انجام می رسانند 
را دید. همان طورکــه می دانید عمر زیادی از شــهرداری ها 
گذشته و شهرداری های ما 110 ســاله هستند. سال 1284 
بلدیه )شــهرداری( تاسیس و قانون شــهرداری ها ابالغ شده 
است. شــهرداری ها را می توان جهادگرانی باتجربه، کاری و 
کارآمد دانســت که بعد از انقالب و به ویژه بعداز جنگ بسیار 
خوب خود را نشان داده اند؛ بنابراین من معتقدم که ای کاش 
از شهرداری ها فارغ از نگاه منفی و فارغ از مصادیق و اشخاص، 
تجلیل به عمل می آمد. ما مناسبت های بسیار زیادی در تقویم 
داریم؛ روزهایی مانند روز معلم، روز قلم، روز پرستار و صدها 
مناسبت دیگر که معموال شناخته شده هستند، اما متاسفانه 
 کمتر کسی از شــهروندانمان از روز شهرداری  مطلع هستند.
 از دیدگاه شما چه معضالتی در مسیر کار شهرداری ها 

وجود دارد؟
 مهم ترین نکته این است که امروز شهرداری ها به لحاظ مالی 
به مردم وابســته اند. قبل از این شــهرداری ها بیشتر از محل 
درآمدهای حاصل از تراکم فروش خود را اداره می کردند؛ اما 
می دانیم که بحث تراکم فروش قبال وجود داشت و مربوط به 
زمانی بود که ساخت وساز رونق داشــت. درگذشته به نوعی 
بخش عمده اقتصاد کشور روی پاشنه ساخت وساز می چرخید؛ 
اما اکنون شرایط متفاوت شده و به نظر می رسد که دیگر آن 
رونق دهه گذشته در تراکم  فروش را نداریم و شهرداری ها در 
حال حاضر با مشکالت مالی بسیاری دست به گریبان اند. برای 

درآمد شهرداری ها حتما باید فکر اساسی شود.
پیشنهاد شما چیست؟

در حال حاضر طرحی راجع به درآمدهای پایدار شهرداری ها 
به مجلس برده شــده که امیدوار هســتیم به تصویب برسد. 
شــهرداری منابع درآمد دیگری هم دارد که مربوط به قانون 
مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر یک درصد آن 
در حوزه هایی مثل صنعــت و آالیندگی، عوارض، گمرک و ... 
متعلق به شهرداری هاست؛ اما این کفایت نمی کند. معتقدم 
که باید 9 درصد عوارض مالیات بــر ارزش افزوده که از مردم 
می گیریم درصد قابل توجهی از آن به شهرداری تعلق بگیرد تا 

به این ترتیب شهرداری ها بتوانند سرپا بمانند. 

پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان از رانندگان قانونمند تقدیر می کند
سرهنگ  جواد درستکار ، رییس مرکز اطالع رســانی پلیس استان اصفهان  از اجرای طرح ابتکاری 
تشــویق رانندگان قانونمند به منظور نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی برای اولین بار در 

کشور خبر داد.

وداعاخبار

مراسم تشییع شهید جواد محمدی 
فردا در درچه برگزار می شود

پیکر مطهر شــهید مدافع حرم جواد محمدی ساعت 20:30 شب 
گذشته به شهر اصفهان بازگشت و پس از برگزاری مراسم عزاداری 
برای این شهید بزرگوار در امامزاده شاه کرم، پیکر او به شهر درچه 

منتقل شد.
مراسم وداع با این شــهید واالمقام امروز همراه با اقامه نماز مغرب 
و عشــاء در محل یادمان شــهدای کوه ســفید درچه برگزار می 
 شــود؛ همچنین مراسم تشــییع پیکر مطهر شــهید مدافع حرم 
جواد محمدی فردا، رأس ساعت 17 در میدان امام)ره( شهر درچه 

برگزار خواهد شد.

ویژه

در گفت وگو با ناصر نفری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان مطرح شد:

شهرداری ها، جبهه مقدم سازندگی و توسعه کشور هستند

معاون اســتاندار اصفهان گفت: این اســتان از فضاهای فرهنگی و مکان های تاریخی و میراثی بسیار برخوردار است 
بنابراین اقتضا می کند بیش از پیش این مکان ها که با معنویت و هنر عجین است برای اعتالی هنر به ویژه موسیقی 
مورد بهره برداری قرار گیرند.حسین سیستانی در مراسم تجلیل از اصغر شاهزیدی، استاد آواز و فریدون شهبازیان رهبر 
ارکستر ملی ایران که پس از اجرای ارکستر ملی در باغ موزه چهلستون 
اصفهان برگزار شد، افزود: اصفهان در بخش موسیقی چهره های سرآمد 

و بزرگی دارد. 
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان بااشاره به 
عالقه مندی مردم اســتان به هنر به ویژه موســیقی گفت: الزم است از 
فضاهای میراثی از جمله چهلســتون که توســط هنرمندان بزرگ این 
سرزمین بنا شده و با هنر عجین است برای اجرای برنامه های فرهنگی و 

در جهت اعتالی هنر استفاده شود. 
وی افزود: بسیار خوشــحالیم که مردم اصفهان به مدت 2 شب در بنای 
تاریخی چهلستون که الهام گرفته از روح معنوی هنرمندان بزرگ اصفهان است و از شهرت جهانی برخوردار می باشد، 

میزبان ارکستر ملی ایران بودند و برنامه های هنری این گروه را به نظاره نشستند. 

معاون استاندار:

مکان های تاریخی برای اعتالی هنر، مورد استفاده قرار گیرند

حجت االسالم ارزانی، تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی این هفته پنجشنبه برگزار می شود و یکی از دستورکارها 
راهپیمایی حجاب و عفاف در روز 21 تیرماه است.

مدیرکل ارشــاد اســالمی اصفهان پیرامون برنامه های اصفهان برای روز عفاف و حجاب، اظهار کرد: شورای فرهنگ 
عمومی این هفته پنجشنبه برگزار می شود و یکی از موضوعات دستور کار 

راهپیمایی حجاب و عفاف است.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی تصریح کرد: در این جلســه گزارشی 
از فعالیت ها و بازتاب های راهپیمایی سال گذشــته ارائه شده تا در کنار 
بررسی این گزارش به یک برهان قاطع برای هرچه باشکوه تر برگزارکردن 
راهپیمایی امسال برسیم. وی در مورد برنامه های انجام گرفته برای افزایش 
حضورمردم و مسئوالن در این راهپیمایی، خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت 
این موضوع، اولین شــورای فرهنگ عمومی پیــش از 21 تیرماه برگزار 
می شود.مدیر کل ارشاد اسالمی اصفهان با بیان اینکه اولین جلسه شواری 

فرهنگ عمومی استان همین جلسه است، خاطرنشان کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این جلسه حضور خواهد 
داشت و ابعاد مختلف راهپیمایی روز عفاف و حجاب در این جلسه بررسی خواهد شد.

مدیر کل ارشاد خبر داد:

بررسی راهکارهای برگزاری باشکوه »راهپیمایی عفاف و حجاب« 

ارکستر ملی ایران در چهلستون

رییس اداره آمار و اطالعات شهری شهرداری اصفهان گفت: بازنگری نظام 
جامع آماری ظرف یک ماه آینده آغاز می شود.

ســید رســول موســوی اظهارکرد: نظام جامع آماری برای شهرداری 
اصفهــان تدوین شــده بود کــه هم اکنــون نیاز بــه بازنگــری دارد.
 وی افــزود: در این راســتا بازنگری نظــام جامع آماری بــه زودی آغاز

 می شود.
رییس اداره آمار و اطالعات شــهری شــهرداری اصفهان ادامــه داد: با 
توجه به تعــدد اقالم اطالعاتــی این نظــام باید به صــورت مکانیزه در 
 شهرداری اصفهان مستقر شود از این رو از نرم افزار فرآور استفاده خواهد

 شد.
موسوی تاکید کرد: این اقالم اطالعاتی در برنامه ریزی ها و شاخص های 
توسعه و پس از آن هم در تخصیص منابع و بودجه های سالیانه استفاده 

می شود.

علی شمس، مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان اظهار کرد: طرح توسعه 
آستانه مقدسه حضرت زینب)س( با چشم انداز تبدیل شدن این آستان 
به پنجمین قطب زیارتی کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه آن 

در مرکز کشور، در دستور کار قرار گرفته است.
وی  با اشــاره به اینکه طرح توســعه حرم زینبیه)س( از ســال 90  با 
همکاری مدیریت آستانه مقدس حرم حضرت زینب)س( و شهرداری 
اصفهان کلید خورد، افزود:  این طرح می تواند در رشد اقتصادی، فضای 
شــهری و به نوعی به رفع محرومیت این منطقه کمک بسزایی داشته 

باشد.
 شمس با بیان اینکه طرح توســعه حرم زینبیه 34  هکتار است که 30 
هکتار آن میدان شهری و 4 هکتار محل امامزاده و حوزه زیارتی خواهد 
بود،  تصریح کرد: 80 هزار مترمربع فقط زیربنای بخش زیارتی است که 
در فاز اول شهرداری برای 14 هزار مترمربع آن پروانه صادر کرده است.

رییس اداره آمار و اطالعات شهری شهرداری:

بازنگری نظام جامع 
آماری شهرداری اصفهان

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان :

 طرح توسعه حرم زینبیه
 در دست اجراست

شهرداری

 تاکید استاندار بر اجتماع باشکوه
 روز عفاف و حجاب در اصفهان

استاندار اصفهان بر لزوم برگزاری اجتماع باشکوه و باعظمت روز ملی 
عفاف و حجاب در اصفهان تاکید کرد.

رســول زرگرپور بابیان اینکه اگر راهپیمایی هم شکل نگرفت زیاد 
ایرادی ندارد ولی تجمع به صورت حتم باید انجام پذیرد، گفت: این 
تجمع باید درخور و شأن مردم اصفهان باابهت و شکوه مثال زدنی 

انجام شود.
وی با اشاره به اثربخشی برگزاری چنین حرکت هایی، عنوان کرد: 
به طور قطع اگر هماهنگی های الزم به درستی صورت بگیرد همه 
دستگاه های استانی نیز در این زمینه کمک خواهند کرد.استاندار 
اصفهان تاکید کرد: تمامی متدینین اصفهان باید بدانند که موضوع 
عفاف و حجاب در دستور کار اصلی مســئوالن استان است.وی از 
اصحاب رسانه نیز درخواست کرد: رســانه های مکتوب و مجازی 
اســتان اصفهان باید در خصوص برگزاری تجمــع بزرگ عفاف و 

حجاب تبلیغات گسترده ای را انجام دهند.
به مناســبت روز ملی عفاف و حجاب در 21 تیرماه، اجتماع بزرگ 
صیانت خانواده در اصفهان از ساعت 18 در میدان امام )ره( برگزار 

می شود.
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مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:

کفپوش زمین ورزشی روباز بوستان 
شهدای شهرداری

  شهرداری اصفهان به منظور ارتقای سرانه ورزشی، مناطق احداث 
و ســاماندهی زمین های ورزشی روباز را در دســتور کار قرار داده 
همچنین برای اولین بار ابتکار نوینی را برای جلوگیری از آســیب 
دیدگی ورزشکاران اجرا کرده اســت.منصور نجفی، مدیر منطقه 
6 شــهرداری اصفهان دراین باره اظهار کرد: منطقه 6 برای اولین 
بار در بین مناطق 1۵ گانه شــهرداری اصفهان زمین ورزشی روباز 
بوستان شهدای شهرداری را کفپوش کرد.وی هدف  از اجرای این 
پروژه را  به حداقل رسیدن آسیب های ورزشی ورزشکاران دانست و 
ادامه داد: این پروژه با اعتبار ۵00 میلیون ریال  برای ارائه تسهیالت 
بیشتر به شهروندان اجرا شد. مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان با 
اشــاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: شهرداری اصفهان 
نهضت مناسب سازی معابر را در ســال جاری برای آرامش و تردد 
روان جانبازان و معلوالن با جدیت دنبال می کند.نجفی ادامه داد: 
از همین رومناسب سازی خیابان ســجاد و پیاده رو حاشیه زاینده 

رود در دست اجراست.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اعالم کرد:

 احداث ادامه خیابان اردیبهشت
 در نیمه اول سال جاری

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: خیابان اردیبهشت 
برای کاهش بار ترافیکی خیابان های اردیبهشــت، مسجد سید، 
میرداماد، طالقانی و کاشانی  و تســهیل عبور و مرور شهروندان در 
دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.حمید عصارزادگان با اشاره به 
مشخصات فنی این پروژه گفت: خیابان اردیبهشت حدفاصل خیابان 
های میرداماد تا طالقانی به طــول 600 متر و عرض متغیر 34 الی 
37 متر در نیمه اول سال جاری احداث می شود.مدیر منطقه یک 
شهرداری اصفهان ادامه داد: برای اجرای این پروژه نیز  6 میلیارد و 

400 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
عصارزادگان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: مناسب 
سازی معابر منطقه برای تردد روان معلوالن و جانبازان در دستور 

کار قرار گرفت.
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جورجیوف، دانشمند و عارف بزرگ روسی، انسان ها 
را به نه تیپ شخصیتی تقسیم می کند که هر تیپ 
دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشد .در 

اینجا این نه تیپ به صورت مختصر ارائه می شود:
۱-تیپکمالگرا:

این افراد به دنبال کامل بودن در همه چیز هستند 
و از ناکامل بودن خود، ســرخورده اند.ایده آلیست 
بوده و هر قدر هم پیشرفت کنند باز راضی نمی شوند 
و یک ندای درونی به آنهامی گویــد که خوب کار 
نمی کنی . این افراد بــه احتمال خیلی زیاد، دارای 
والد یا والدین ایراد گیری بوده اند که به راحتی به 
چیزی راضی نمی شدند. این اشخاص هم ، ایرادگیر 
و کنترل کننده و معموال دارای اضطراب هستند و 

زمینه شخصیت وسواسی در آنان زیاد است.
۲-تیپمهرطلبیاکمککننده

این افراد دائم بــه فکر دیگرانند. خــود را به آب و 
آتش می زننــد تابه دیگران کمــک کنند. به قول 
قدیمی ها »حسن هالک« هستند .نیاز به محبت 
و توجه دارند .قادر به »نه« گفتن، نیستند، چون از 
طرد شــدن واهمه دارند و همواره به دنبال تایید و 

تحسین دیگرانند.
۳-تیپپیشرفتگرایاموفقیتجو

این افراد برای پیشــرفت، ســخت کار می کنند و 
جویای نام و مقام هستند.افرادی پر کار و رقابت جو 
که برای پیشرفت کردن دست به هر اقدامی که الزم 
باشد می زنند. در حالت افراطی به تیپ »آ« تبدیل 
می شوند و ورکالیست هستند و بیشترین لذت را 
در کار کردن می برند .این خطر در آنها وجود دارد 
که توجه به کار و موفقیت و رقابت با دیگران بیش از 

توجه به خود و خانواده اش اهمیت پیدا کند.
۴-تیپرمانتیکمحزونیاهنرمند

این افراد بسیار احساساتی و زود رنج هستند .خود 
را با احساســات دیگران درگیر می کنند و چون از 
تخیل بسیار نیرومندی برخوردارهستند خودشان 
هم دچار همان احساســات می شوند. افسردگی و 
نوســان خلق در این افراد زیاد مشاهده می شود.از 
کارهای یکنواخت خسته می شوند. حساس ترین 
تیپ شخصیتی، افراد تیپ چهار هستند و زندگی در 
کنار این افراد مثل راه رفتن روی یخ است. تضادهای 
وجودی زیادی دارند و…)احتمــال ابتال به اعتیاد 

در این تیپ، به نسبت سایر تیپ ها ،بیشتر است.(
5-تیپوفاخو،وفاجووشکاک

این افراد به همه چیز ســوء ظن دارنــد و افرادی 
محتاط هســتند . می خواهند بدانند که در ذهن 
دیگران راجع به آنها چه می گذرد.نگران خیانت و 
بی وفایی دیگرانند، معموال اضطراب دارند و دوست 
دارند وظیفه آنها در جایی که هســتند مشخص و 

تعریف شده باشد.

گوناگون

با ٩ تیپ متفاوت شخصیتی 
آشنا شوید

یادداشت

تابستان که شــروع می شــود همه از اوقات 
فراغت حرف می زنند و مهر که می شود سوال 
می کنند: »تابستان خود را چگونه گذراندید؟« 
ساده بگویم اوقات فراغت یک مفهوم فصلی است؛ یعنی اهمیتش 
اندازه یک تابستان طول می کشد و عموما در طول سال تحصیلی 
کســی به فکر پرکردن اوقات فراغت نمی افتد یــا مثال هیچ کس 
نمی گوید اوقات فراغت راننده تاکسی ها یا خانم های خانه دار چطور 
باید پر شود. یک سری از مشاغل هم اساسا فاقد اوقات فراغت هستند؛ 
مثل شغل شریف عاشقی. آنجا که حضرت ســعدی می فرمایند: 
»فراغت از تو میسر نمی شود ما را« تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که 
اوقات فراغت مثل یک ظرف خالی است که ما باید آن را با چیزی پر 
کنیم. بسیاری بر این باورند که آن چیز »پول« است و با پول می شود 
بهترین ها را در ظرف اوقات فراغــت ریخت! پس تکلیف ما که پول 
نداریم چیست؟ آیا ظرف اوقات فراغتمان مثل کاسه مرحوم اولیور 
توئیست وقتی از رییس یتیم خانه شان کمی آش بیشتر می خواست 

خالی می ماند؟
فوتکردن

یکی از روش های ارزان پر کردن اوقــات فراغت در بچگی ما فوت 
کردن بــود. توی دوره ای کــه خیلی از این اســباب و آالت مدرن 
و عجیــب و غریب برای بازی نبــود ما با فوت کردن ســرگرم می 
شــدیم. مثال این فصل یک عده توی پارک فرفره می فروختند. ما 
می خریدیم، فوت می کردیم و شــاد می شدیم. توی بادکنک هم 
فوت می کردیم که البته ممکن بود بترکد و اشــکمان را در بیاورد. 
حباب سازها هم بودند که آب و مایع ظرفشویی 
تویشان می ریختیم و برای در ست 
کردن بزرگ ترین حباب، مسابقه 
می دادیم. بعضی وقت ها هم شمع 
تولد فوت می کردیم. هر از چند گاهی 
یکــی از بچه هــای کالس ما را 
برای تولــدش دعوت می کرد. 
پاســخ مادر ما هم همیشه یک 
کالم بود: نــه! آن موقع احســاس می کردیم 
بزرگ ترین رویداد قرن را از دست داده ایم و بدتر از 
آن آبرویمان هم رفته است. به این ترتیب ما در بچگی به 

فوتی شاد، غمگین و یا نابود می شدیم.

باغ 
کاغذی

کتاب »سی و ده« روزنوشــت های تبلیغی یک روحانی به قلم سید               
احمد بطحایی از سوی نشر بوستان کتاب منتشر شد.

»سی و ده« چهل روایت داستانی از یک روحانی در محیط تبلیغی 
است. سی روایت در شهر انار اســتان کرمان و ده روایت از روستایی 
ییالقی در ورامین. یکی در جنوب و دیگری درشمال کشور. اولی در 
ماه رمضان و آن دیگر ده روز اول محرم.سید احمد بطحایی به عنوان 
نویسنده؛ راوی تمام داستان هاست و به عبارتی داستان حول محور 
چالش های ذهنی و عینی او با خود، مردم و محیط پیرامونش است.

روایت هایی واقعی و مستند از زندگی یک طلبه و حضور او در فرهنگی 

متفاوت؛ یکی فرهنگ گرم و کویری جنوب کشور، با ساختاری نرم و 
ساکت و دیگری در روستایی نزدیک به پایتخت و بالطبع با فرهنگی 
متمدن تر. لیک هر کدام در انتهای تفاوت با یکدیگر هستند.روحانی 
مبلغ در این چهل روایت، از ابتدا ســلوکی را شروع می کند و هرچه 
می گذرد ساختارهای ذهنی و فکری اش متحول می شود. گویی مانند 
موسی به کوه طور رفته و سی شب را به عبادت گذرانده و سپس با ده 
شب دیگر آن را تکمیل کرده اســت. شاید این تبلیغ بیش از آن که 
ناظر به فهم و عمل آموزه های دینی نسبت به مخاطبین باشد به خود 

روحانی منتسب و منسوب کرد.

 سی و ده
 )روزنوشت های تبلیغی یک روحانی(

اوقات فراغت

مراسماتخاص
یکــی از جالب ترین رســوم 
مصری ها را می توان در خانه 
زوج هایی مشــاهده کرد که به 
تازگی صاحب فرزندی شده اند. 
در مصر رســم بر این است که 
هفت روزگی کودک را جشن 
می گیرنــد، در این حالت میهمان در بــدو ورود به خانه 
با صدای بلند ترانه هایی دلنشــین می خوانــد و پدر و 
مادر کودک به میهمانان شــیرینی هــای محلی تعارف 
می کنند. مخاطب ترانه هایی که در این مراســم خوانده 
می شود کســی جز کودک هفت روزه نیست. خواننده از 
کودک خواهش می کند که به حرف های پدر و مادرش 
گوش کند و همواره فرزندی آرام و الیق باشــد. والدین 
خود را دوســت بدارد و به آنها احترام بگذارد. مصری ها 
اعتقاد دارند کودک این ترانه ها را به عنوان الگویی برای 
 آینده انتخاب می کنــد و تا پایان آنهــا را دنبال خواهد 

کرد.

هموارهباپایراستبهاماکنواردشوید
اگــر در قالــب تــور طبیعت 
گردی یا تور یک روزه به نقاط 
مختلف مصر سفر کردید باید 
توجه کنید قبــل از عبور از هر 
دری با پای راســت به داخل 
قــدم برداریــد. ایــن جریان 
 نشانه ادب و احترام اســت و مصری ها آن را به فال نیک 

می گیرند.

مواظبکالغهایسیاهباشید
اغلب مصری ها دل خوشــی 
از کالغ های سیاه ندارند. آنها 
معتقدند زمانــی که یک کالغ 
سیاه روی پشــت بام خانه ای 
نشسته خطری در پیش است 
و آن را به عنوان یک نشــانه و 

هشدار تلقی می کنند.

مصر کشوری با سنت هایی عجیب )2(
دانستنی ها

حرف حساب

همهعجلهدارند

اشکال بر سر این اســت که همه عجله دارند. 
مردم به معنایی در زندگیشــان نرســیده اند، 
به همین دلیل پیوسته شــتاب دارند که آن را 
بیابند. به فکر اتومبیل بعدی، خانه بعدی و شغل 
بعدی هستند. بعد می بینند که اینها مقوالتی 
تهی و بی معنا هستند. از این رو به دویدن ادامه 

می دهند... 

»سهشنبههاباموری«
میچآلبوم

ندا
شاهنوری

جدول شماره 2176

افقی
1- این کشور با 8/5 درصد نرخ رشد اقتصادی، رتبه 

نهم جهان را داراست - یار رمل
2- نام بورسی درآمریکا - روایح

3- ضمیر وزنی - ملعون ابدی تاریخ - کافی - الکی 
با سوراخ های درشت تر

4- دوستان - کشوری که به تازگی واحد پولش به 
»یورو« تبدیل شده است - دوستی

5- بازار بی مشتری - دوش و کتف - مرجع - میوه 
تلفنی

6- نام یکی از پســران نوح)ع( - مردم فریب - خم 
کاغذ

7- زهر وشرنگ - رونده
8- اقتصاددان سوئدی متولد 1898که جایزه علوم 

اقتصادی را دریافت کرده است
9- کوتاه - عود

10- تکبــر - از پرفروش ترین آثار ادبــی »بهرام 
بیضایی« کارگردان مشهور سینما - درخت اعدام

11- کتاب مقدس هندوان - ترس - عنصر نمکی 
- از کار افتاده

12- واحد پــول آفریقای جنوبی - فرق ســر - نام 
مردانه که معرب آن »ابراهیم« است

13- میوه نامرغوب - شهر مذهبی نزدیک تهران - 

حرف تصدیق - همسر مرد
14- مورد اعتماد - بی احتیاطی

15- کارنامه خوب - کشــوری که رتبه ششم را از 
لحاظ نرخ تورم در جهان دارد، نرخ تورم این کشور 

13/4درصد است
عمودی

1- مترجم پرفروش ترین کتاب سال 86 با موضوع 
سیاسی، به نام »انتخاب ســلطه یا رهبری« به قلم 

»زبیگنو برژینسکی«
2- به مراد خود نرسیده - شمشیر جوهردار

3- از حروف انگلیسی - سرزمین امپراتوری قدیم 
شامل تمامی اروپای آن عصر - کچل - جای ذخیره 

کاال
4- غمگین - بنیان گذار - نوعی لباس زنانه

5- محل بی خطر - غارت کننده - به رخ کشــیدن 
نیکویی

6- محــل عبور - نوعی ســنگ ســخت  آذرین - 
گوسفند جنگی - اثر رطوبت

7- صدمــه - خزنده خوش خط و خــال - متظاهر 
به تقوا

8- جــدا - براســاس پیش بینی واحــد اطالعات 
اکونومیست، در ســال 2008 این کشور آسیایی 
بیش از کشورهای دیگر جهان، ثروت به اقتصاد دنیا 

تزریق خواهد کرد
9- آرایشگر - شیرینی تولد - یازده

10- دشــنام - نام ایرانیان فارس زبان ماورالنهر و 
قفقاز - دیندار - پسر تازی

11- نشان سر پرچم - سرد - پایتخت »چک«
12- مسافر - مقابل لیل - لباس کش باف

13- تو در تو - رها و آزاد - ظرف روغن - پهلوان
14- بندری در اوکراین - ناهماهنگ

15- نام ارز جدید ونزوئال
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 کباب کردن مرغ 
با نور خورشید در تایلند!

سیال سوتارات ،فروشنده خیابانی مرغ از»پتجابوری«  تایلند است که از یک 
راه مبتکرانه برای پخت غذا استفاده می کند. او به جای فر یا ذغال چوب 
از هزار آینه متحرک اســتفاده می کند که نور خورشید را به پرتویی قوی 
تبدیل می کنند. سوتارات به طور اساسی گوشت را با بیش از 300 درجه 

سانتی گراد از نور طبیعی خورشید می پزد.
این آشپز تایلندی هم مانند بسیاری از فروشندگان خیابانی دیگر، از آتش 
ذغال چوب برای طبخ مرغ اســتفاده می کرد، اما از سال 1997 میالدی 

وقتی سوار اتوبوس شده بود به ایده  درخشانی رسید. 
یک روز به وسیله نور خورشــیدی که از پنجره اتوبوس به درون می تابید 
احساس گرمای شدیدی کرد و با خود گفت: من می توانم آن را به انرژی 
تبدیل کنم. او این کار را انجام داد و توانســت با اســتفاده از نور خورشید 

مرغ ها را بپزد.

 بازسازی تاریخ جهان 
در خیابان

چندی پیش نمایش بزرگ خیابانی با موضوع بازسازی تاریخ در کشور روسیه 
برگزار شد که از آن به عنوان بزرگ ترین نمایش خیابانی با موضوع تاریخ یاد 
می شود. این جشنواره همزمان با روز ملی روسیه و با عنوان روزگاران و دوره ها 

)Times and Epochs( و در ماه )ژوئن( برگزار شد.
در این نمایش خیابانی بسیار با شکوه و جذاب، مشارکت کنندگان توانستند 
بخش های مختلف تاریخ بشر و به ویژه تاریخ روسیه را در قالب نمایش های 
خیابانی اجرا کــرده و توجه بســیاری از خبرنــگاران، بازدیدکنندگان و 
گردشــگران را جلب کنند. این نمایش ها به مــدت 12 روز و در 30 نقطه 
مختلف شهر مسکو انجام شد و  بیش از 6 هزار فرد مشارکت کننده در این 
نمایش ها حضور یافتند . 5 پارک در سطح شهر و 25 محل ویژه موضوعی 
که دارای اهمیت تاریخی بودند در شهر مسکو به انجام نمایش های خیابانی 

جشنواره روزگاران و دوره ها اختصاص داده شدند. 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

ادارهکلآموزشفنیوحرفهایاستاناصفهان در نظر دارد ضایعات قطعات ماشین آالت اسقاطی کارگاهی خود به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 100963343000001 )شماره سیستمی( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمانانتشاردرسایت:ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/4/11
مهلتدریافتاسنادمزایده: تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 96/4/22 

تاریخبازدید: از تاریخ 96/4/11 لغایت 96/4/22 
آخرینمهلتارسالپیشنهادقیمت: ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/4/25

زمانبازگشایی:ساعت 11 روز دوشنبه 96/4/26
زماناعالمبهبرنده: ساعت 11 روز سه شنبه 96/04/27

مکانبازدید: اصفهان- دروازه  شیراز -خیابان هزار جریب- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان -واحد اموال 
تلفن تماس: 36683874 - 031 و 09132617502 آقای میرزایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-27313131
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه  )www.setadiran.ir( بخش» ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(

م الف: 56313 
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