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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان: 

صفحه11

منتظر جاری شدن زاینده رود نباشید

اجتماع بزرگ»اصفهان به رنگ 
خدا«برگزار می شود
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بیشترین مشترکین برق اصفهان 

در بخش خانگی است

 هجوم ملخ ها 
به مراتع شهرستان کوهرنگ
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اداره کل ورزش اصفهان اصال ما را 
نمی شناسد
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ادامه در صفحه11

ضرورت هماهنگی نمای ساختمان ها با معماری اصفهان؛

نماهای اصیل جای خود را به 
نماهای وارداتی می دهند

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان درباره نماسازی خانه ها 
در اصفهان اظهار می کند: نماسازی و نماهای وارداتی مثل نماهای رومی 
یا نماهایی از جنس کامپوزیت، آلومینیوم، شیشه و غیره که با شرایط اقلیمی شهر 

اصفهان سازگار نیست بیشتر نمونه های وارداتی هستند...
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افزایش مقرری بگیران 
بیمه بیکاری در اصفهان

مدیرکل تامین اجتماعی استان خبر داد:
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مدیر کل زندان های استان اصفهان: 

تعداد زندانیان اصفهان  سه برابر ظرفیت زندان مرکزی است
11
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کارگردان ایرانی:

دینم را به اصفهان
  ادا  می کنم 

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

قابل توجــه مودیان محتــرم مالیاتی )اشــخاص 
حقوقی و صاحبــان درآمد امالک جــاری( مهلت 
ارائــه الکترونیکــی اظهارنامه مالیاتــی عملکرد 

 ســال 95 و پرداخــت مالیات مربوطــه از طریق ســامانه
  www.tax.gov.irحداکثر تا پایان تیرماه ســال جاری 

می باشد.

م الف: 59527 

همایش بین المللی سی و چهارمین سالگرد ارتحال بانو مجتهده امین)ره( و اولین سالگرد رحلت بانو علویه همایونی)ره( با عنوان »در 
آســمان امین بر بال همایونی« تیرماه جاری میزبان شــاگردان و زنان مجتهده فراوانی بود که از کشورهای مختلف اسالمی به منظور 

بزرگداشت مقام این دو بانوی بزرگوار به اصفهان آمده بودند.
بانو مجتهده زهره صفاتی مشاور امور فقهی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه امروزه شاهد دورشدن بسیاری از 
جوانان از تعهد به مسائل اسالم هســتیم، افزود: برای این کار نیازمند تقویت مسائل اجتماعی اسالم و باور به مسئله معاد و مبدأ حیات 

هستیم و تنها در این صورت می توانیم بگوییم که راه را درست طی کرده ایم.
وی با اشاره به کلمه تکلیف و برداشت نادرســت مردم از این عبارت، تصریح کرد: عده ای تکلیف را هم معنی کلفت یا سختی و مشقت 
می دانند و بدین طریق از انجام بسیاری از تکالیف خود شانه خالی می کنند؛ در حالی که تکلیف جلوه ای از محبت الهی است و خداوند 

متعال مظاهری از مهر و عطوفت خود را در قالب تکلیف به بنده خود ارزانی می کند.
صفاتی با بیان اینکه عمل به تکلیف موجب شــکل گیری شخصیت فرد می شــود، اظهارداشــت: تکلیف یعنی اینکه انسان به چیزی 
 عالقه مند شود، آن را دوســت داشــته باشــد و برای رســیدن به آن تالش کند، این کار عامل مهمی در پختگی و بلوغ شخصیت او 

به شمار می رود.
وی با اشاره به نحوه زندگانی دو بانوی بزرگ بانو امین )ره( و بانو علویه همایونی )ره(، گفت: بانو علویه همایونی از شاگردان بانو امین و 
ذوب در استاد خود بود که بارها در سخنان خود از کمال و انسانیت ایشان یاد می کردند و آن را عطیه الهی می دانستند و بارها سخن از 

زمانی می گفتند که مادرشان او را به نزد بانو امین برده بود.
صفاتی ادامه داد: بانو علویه همایونی تالوت قرآن و خواندن دعای کمیل را در همان ابتدا نزد بانو امین)ره( یاد گرفتند و پس از آن برای 
یادگیری علوم متداول حوزه تالش کردند و بعدها بخشــی از فقه، اصول و منطق را نزد بانو آموزش دیده و به یکی از افراد ماهر در زمان 

خود در این زمینه رسیدند.
وی با اشاره به اینکه بانو علویه همایونی زن را مظهر خالقیت ا... می دانستند، اظهارداشت: دغدغه اصلی بانو علویه همایونی، جلوگیری از 

خروج زنان از راه اصلی آنان بود، به معضالت زنان توجه داشتند و با اختالط زن و مرد در جامعه به شدت مخالف بودند.
گفتنی است که این همایش از سوی دفتر تخصصی بانوان آفتاب سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و با همکاری مرکز حفظ 

و نشر اندیشه و آثار علویه همایونی)ره( برگزار شد.

بانو امین و علویه همایونی )ره( 

دو چراغ روشن برای زنان مومن

                     مهدی زرگر

هفته مالیات گرامی باد
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بازجو،وکیلمدیرانتلگرامیرانمیپذیرد
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: »به موجب اصل ۳۵ قانون در همه 
دادگاه ها همه حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، اما در پرونده مدیران تلگرامی که  

مورد بی مهری دولت و قوه قضائیه قرار گرفته اند، بازجو  وکیل این افراد را نمی پذیرد.«

يادداشت

بین الملل

»راهپیمایــی عدالــت« کــه با ابتــکار رهبــر حزب 
جمهوری خواه خلق ترکیه در اعتراض به زندانی کردن 
هم حزبی اش آغاز شد بعد از 2۳ روز به استانبول رسید. 
جایی کــه در آن انیــس بربراوغلو، معــاون این حزب 
زندانی اســت.قلیچداراوغلو از این کــه این راهپیمایی 
 سرانجام به اســتانبول رسیده ابراز خشــنودی بسیار

 کرده است.
 او می گوید، این راه را طی کردند بــدون این که حتی 
یک نفر آســیبی ببیند. راهپیمایی به پایان می رسد اما 
جســت وجوی عدالت همچنان ادامه خواهد داشــت. 
رهبر حزب جمهوری خــواه خلق ترکیــه راهپیمایی 
420 کیلومتری خود در اعتراض به زندانی کردن انیس 

بربراوغلو، معاون این حزب را در 1۵ ژوئن آغاز کرد. 

راهپیمایی ۴۲۰ کیلومتری ضد 
اردوغان به استانبول رسید

رییس دادگاه پس از بیان اظهاراتــی و قرائت اتهامات متهم، از 
مهدی شمس متهم ردیف دوم خواست که در جایگاه قرار گیرد 

و به دفاع از خود بپردازد .
مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی در 
جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: از دادستان محترم آقای 
جعفری دولت آبادی تشکر می کنم که امکاناتی مانند تلفن را در 
اختیارم گذاشتند تا رد مال را پیگیری کنم، این کار را انجام دادم 
و نتایج خوبی به دست آوردم که آن را اعالم می کنم. اگر بازداشت 

هم نمی شدم این کار سه سال پیش به ثمر می رسید.
متهم ادامه داد: مطرح کردید که سه سال پیش گفته بودم اگر رها 
شدم پول را پس می گیرم و قول دادید با دادستان صحبت کنید، 
ولی من دو سال حبس انفرادی بودم، چگونه باید این کار را انجام 
می دادم. در جلسه پیش هم سعی کردم با مستندات سخن بگویم 
و قصد جسارت نداشته ام. از من خواستند که به ایران بازگردم و 

کمک کنم.
قاضی مقیسه خطاب به اظهارات متهم گفت: جایی که شما اکنون 
دارید من در خانه ام ندارم، مالقات دارید،  فشاری روی شما نیست. 

شما یک فرد ارزفروش را در مسیر فروش نفت قرار دادید. 
شمس در پاسخ به گفته های قاضی اظهار کرد: من با اجازه مقامات 
این کار را انجام دادم که نمی توانم دالیلش را هم اکنون در دادگاه 
بگویم. اگر الزم می دانید به صورت خصوصی به شما بگویم. من به 
مملکتم پشت نکرده ام و به خاطر این موضوع هم در همان خارج 
از کشور تحت تعقیب هستم. درباره 6 ماه گذشته هم به خاطر 

اقداماتی که به دستور دادستان انجام شده، تشکر کردم.
مهدی شمس گفت: کجای قانون می گوید فردی دو نیم سال در 
انفرادی باشد؟ کجای قانون می گوید وکیل نداشته باشم؟ بازپرس 

پرونده می گفت شما نباید وکیل در دسترس داشته باشید.
قاضی مقیسه اعالم کرد: شما اکنون وکیل دارید. این موضوعی 

که می گویید مربوط به تحقیقات مقدماتی است.
قاضی در پاسخ به این گفته متهم گفت: تنها کسی که ذهنیت 
غلطی نسبت به شما و ذهنیت نادرســتی از پرونده ندارد، من 
هستم. من از این پرونده شناخت کامل دارم. علیه نظام سخن 
نگویید و پشت تریبون نگویید که تحت فشار بودید. در بهترین 
حالت از شما پذیرایی می شود. می توانید دادگاه را قانع کنید که 

اینگونه نیست. من حرفی ندارم، نه با نماینده دادستان اخوت 
دارم نه موضوع دیگری. دفاع قانونی کنید، مدرک بدهید که این 

کارها را انجام نداده اید.
متهم ردیف دوم پرونده مدعی شد: عوامل صیانت از بیت المال را 
رها کرده اند و افراد نگون بخت را محکوم کرده اند. اگر بابک زنجانی 
دروغگو است پس چرا بر اســاس اظهاراتش محکوم می شوم. 
عده ای عافیت طلب گوشه ای می نشینند و عده ای دیگر را به سوی 
تیغ می فرستند. برای آن زمان شرایط اقتصادی و اضطراری کشور 

نادیده گرفته شده است.
قاضی مقیسه بیان کرد: شما کسی هســتید که با مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت رابطه داشتید، شما 
بودید که گفتید آقای زنجانی توانایی دارد و او را به شرکت نفت 
معرفی کردید. شمس بار دیگر تاکید کرد: من کارگزار بودم، شما از 
پیش محکوم می کنید. اینگونه که می گویید معرفی کرده ام، خیر 
این چنین نبوده است. گفته می شود کیفرخواست اقرارنامه است، 
من این اقرارها را قبول ندارم. به اعتقاد من متن کیفرخواست دروغ 
است. به من می گفتند شما جهاد می کنید و پشت بابک زنجانی را 

خالی نکنید. به خدا قسم که من 
کارگزار بودم و بر حمل نظارت 
داشتم. بانک اف  ای  ای  بی  را هم 
بانک مرکزی تایید کرده بود. 
تمام بانک ها در آنجا حســاب 
داشتند. من خودم از قربانیان 
ال ســی های جعلی بودم که 

اینها را توضیح می دهم.
وی افزود: شما می فرمایید هر 
که کمک کرد شــریک است، 
پس چــرا فقط مــن محکوم 
می شوم؟ اگر ال سی ها جعلی 
بود امکان سنجش هم وجود 
نداشــت؟متهم مدعی شــد: 
چهار وزیر، مقامات و دوستان 
مشــترک من، بابک زنجانی 
را تاییــد کرده بودنــد. من به 
ایشــان کمک کردم و قصدم 
خدمت بوده است. اگر پول ها 

را بازنگردانده گناه من چیست؟ قراردادهای من با بابک زنجانی 
نمایندگی و کارگزاری بود.بعد از اظهارات مهدی شمس، قاضی 
مقیسه اتمام جلسه را اعالم کرد و گفت که جلسه بعدی دادگاه، 

2۵ تیرماه برگزار می شود.

عکس روز يادداشتيادداشت

آدولف اردوغان! 
پس از انتشار این عکس از رییس جمهور ترکیه، نیروهای امنیتی به 

دنبال عکاس آن هستند تا بازداشتش کنند!
عکاس تیز بین این عکس از ســایه پروژکتور به عنوان ســبیلی به 

سبک هیتلر برای اردوغان استفاده کرده است.

اخبار

عبدا... بن حمد العطیه، معاون نخست وزیر قطر گفت : 
دولت قطر آماده ادامه زندگی و فعالیت و قادر به تعامل 
با همه شرایط بحرانی و محاصره تحمیلی بر این کشور 

است.
 العطیه دربــاره تاثیر این بحران در شــورای همکاری 
خلیج فارس گفت: ما شــورای همکاری خلیج فارس را 
در سال 1981تاسیس کردیم، اما اکنون به نظر می رسد 
که این شورای همکاری تقریبا به پایان کار خود رسیده 
اســت. وی گفت: دولت های محاصره کننده قطر رفتار 
غیرعقالنی در حق قطر داشــتند و نشست اخیر قاهره 

قبل از شروع آن شکست خورده بود.

در پی پرواز پنج بمب افکن آمریکایی بر فراز شبه جزیره 
کره در پاسخ به آزمایشات موشــکی اخیر کره شمالی، 
روزنامه دولتی این کشــور کمونیســتی»رودونگ«،  
واشنگتن و سئول را متهم به افزایش تنش ها در منطقه 
کرده است.این روزنامه در سرمقاله ای با اشاره به تمرین 
نظامی اخیر میان کره  جنوبی و آمریکا نوشــت: پیونگ 
یانگ این تمرین نظامی مشــترک را یک اقدام تحریک 
آمیز نظامی خوانــد که می تواند منجر بــه آغاز جنگ 

هسته ای در شبه جزیره کره شود.

شورای همکاری خلیج فارس 
به پایان کار خود رسید

هشدار کره  شمالی درباره 
وقوع جنگ هسته ای

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات) افساد فی االرض از طريق مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی ( دو متهم 
پرونده موسوم به فساد نفتی صبح ديروز )يکشنبه( در شعبه 28 دادگاه انقالب به رياست قاضی مقیسه و با حضور 
نجفی نماينده دادستان، وکالی مدافع متهمان، وکالی شرکت ملی نفت، وکالی بانک مسکن و کارشناسان بانک مرکزی 

برگزار شد.

معاون دادستان مشهد اعالم کرد که تعداد دستگیرشدگان مرتبط 
با داعش به 2۷ نفر رسید. حسن حیدری اظهار کرد: تعداد اعضای 
دستگیر شده مرتبط با داعش در خراسان رضوی به 2۷ نفر رسیده 
است. وی خاطرنشان کرد: با پیگیری سربازان گمنام امام زمان)عج( 
و ردزنی های انجام شده، سرنخ های جدیدی از افراد وابسته به این 
گروهک در شهرهای خراسان رضوی کشف و با صدور نیابت قضائی 

این افراد نیز دستگیر شدند.

الیحه »توافق نامه پاریس« جهت بررسی پیوست های این الیحه 
به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

به گــزارش خبرنگار مهــر، در ادامه جلســه علنی روز گذشــته 
مجلس شورای اسالمی بررســی ایرادات شورای نگهبان به الیحه 

موافقت نامه پاریس دردستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
ابتکار، رییس سازمان محیط زیســت برای بررسی این الیحه در 

صحن علنی مجلس حضور یافته بود.
رییس مجلس شورای اسالمی در این خصوص گفت: یکی از ایرادات 
شورای نگهبان به این الیحه عدم ارائه پیوست ها بوده است. دولت 
اعالم کرد پیوســتی وجود ندارد در حالی که پیوست ها ارائه شده 
است. بهتر است ابتدا این پیوســت ها در کمیسیون مربوطه مورد 

بررسی قرار گیرد و بعد به مجلس آورده شود.
بنابر این گزارش، مقرر شد این الیحه پس از بررسی پیوست ها در 

کمیسیون تخصصی، به صحن علنی مجلس ارائه شود.

یک خبرنــگار وقتی با عبارتــی اهانت آمیز به ایران روی رســید 
فروشگاهی در آمریکا مواجه شد به آن واکنش نشان داد.

یکی از خبرنگاران شــبکه بی بی ســی در صفحه شخصی خود در 
توئیتر تصویر رسید فروشــگاهی در تگزاس آمریکا را به اشتراک 
گذاشــته که روی آن عبارتی توهین آمیز علیه جمهوری اسالمی 

ایران نوشته شده است.
در انتهای رسیدهای این فروشگاه نوشــته شده »ایران را بمباران 
کنید«. خبرنگار می گوید با فروشگاه مذکور تماس گرفته تا علت 

ماجرا را جویا شود اما پاسخی دریافت نکرده است.
ظاهرا پس از مدتی و بــه دنبال تماس های مکــرر ایرانیان با این 
فروشگاه، صاحب آن مجبور شده نوشته را تغییر دهد؛ او همچنین 
گفته که از وجود چنین عبارتی روی رسیدها بی اطالع بوده است.

خبرنگار بی بی ســی در پست ســوم خود تصویری از عذرخواهی 
صاحب فروشگاه در اینستاگرام را به اشتراک گذاشته و نوشته که او 

در فیس بوک هم بابت این موضوع عذرخواهی کرده است.

در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی تذکرات 
کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی از سوی هیئت رئییسه قرائت 
شد.بر این اساس، همایون یوسفی نماینده مردم اهواز و علی عسکر 
ظاهری، نماینده مسجدسلیمان در تذکر مشــترک به وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بر پیگیری جدی برای بازگشــت ســود و اصل 
سپرده سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری آرمان تاکید کردند.

سید قاسم جاسمی و احمد صفری، نمایندگان کرمانشاه به همراه 
سیدجواد حسینی کیا، نماینده ســنقر در تذکر مشترک به وزیر 
جهاد کشــاورزی خواســتار پیگیری پرداخت بهای محصوالت 

کشاورزی توسط این وزارتخانه به کشاورزان این استان شدند.
روح ا... حضرت پور، نماینده مردم ارومیه نیز در تذکر کتبی به وزیر 
امور خارجه خواستار توضیح درباره علت عدم واکنش این وزارتخانه 

در برابر کشتار مردم مسلمان قره باغ شد.

 دستگیر شده های داعش در مشهد 
به ۲7 نفر رسید

بررسی ایرادات شورای نگهبان به 
توافق نامه پاریس به تعویق افتاد

 درخواست حمله به ایران
 در قبض فروشگاه آمریکایی

در صحن مجلس قرائت شد؛

تذکر به ظریف به دلیل سکوت مقابل 
کشتار مسلمانان قره باغ

 علیه نظام سخن 
نگويید و پشت 

تريبون نگويید که 
تحت فشار بوديد. 
در بهترين حالت 

از شما پذيرايی 
می شود. می توانید 
دادگاه را قانع کنید 

که اينگونه نیست

در دومین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی مطرح شد:

چهاروزیر،بابکزنجانیراتاییدکردهبودند

جریان های سیاسی

پرویز ســروری، دبیر کل جمعیت رهپویان درباره اظهار 
نظر برخی ها نســبت به تغییر رویکرد جریان اصولگرایی 
در انتخابات 96 اظهار داشــت: در مقابــل انتخابات 92 
اصولگرایان توانســتند در انتخابات 96 به خاطر وحدت، 

اجماع و یکپارچگی قوی تر ظاهر شوند.
 وی با بیــان اینکه گزینه های جریــان انقالب گزینه های 
خوبی بودند ولی با مشــکالتی مواجه شدند اظهار داشت: 
مثال گزینه نهایی فرصــت الزم را برای معرفی کردن خود 
در جامعه نداشت؛ ضمن اینکه سابقه کاری طوالنی هم در 

گذشته به صورت عملیاتی نداشت.
سروری تاکید کرد که در این شرایط فرصت بیشتری نیاز 
بود تا این توانمندی ها و باورپذیری ها در مردم نســبت به 
طرف مقابل ایجاد شــود و من فکر می کنم که یک فرآیند 
دراز مدتی را نسبت به گذشته باید طی کنیم و زمینه را برای 
باور پذیر شدن برنامه ها و گفتمان ها در نظر بگیریم تا ارتباط 

بین نامزد و مردم تقویت شود.

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در مورد اجرای توافق نامه ایجاد مناطق کاهش تنش در 
سوریه و احتمال اینکه سطح حضور ایران از مستشاری در 
سوریه افزایش پیدا کند و عملیاتی شود،گفت: برای اجرای 
مناطق کاهش تنش باید یک سری نیرو در سوریه مانند 
دیگر تجارب مشــابهی که در جهان وجود داشته است، 
حضور داشته باشند. این موضوع که سه کشور ضامن صلح 
و آتش بس چگونه باید بر این کار نظارت کنند بحث مهمی 
است که در حال رایزنی برای نهایی کردن مکانیسم های 

 آن هستند.
تاکنون مقداری از این بحث انجام شده و مکانیسم هایی نیز 
برای آن در نظر گرفته شده و نهایتا به هنگام اجرا نیاز به 
نیرو است؛ البته این نیروها عملیاتی و جنگنده نیستند و 
در واقع به نوعی شبیه همان پاسداران حافظ صلح هستند. 
اصوال باید از هر یک از سه کشور تعدادی از این نیروها در 

سوریه مستقر شوند.

دبیر کل جمعیت رهپويان :

اصولگرایان باید زمینه باور پذیر 
شدن برنامه ها را تقویت کنند

بهرام قاسمی: 

 نیروهای حافظ صلح ایران 
به سوریه می روند

فالحت پیشه مطرح کرد: 

 ایران طعمه اروپا
برای آشتی  با ایاالت متحده

فیروزآبادی: 

برخورد با شورش های 18 تیر با 
مجوز رییس جمهور وقت بود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشاره به ادعای ســرویس های اطالعاتی آلمان مبنی 
بر ارتباط چند شــهروند آلمانی با ایران برای صادرات 
تجهیزات پیشــرفته برای توســعه برنامه موشــکی و 
هسته ای ایران، گفت:آلمانی ها نخستین شریک تجاری 
ایران بودند، اما با شرایطی که فرانسه ایجاد کرد رقیب 
جدی آلمان ها در این زمینه شــد و از طرفی آلمانی ها 
نیز مالحظاتی نسبت به آمریکا داشتند و سیاست آنها را 
دنبال می کردند؛ امروز قصد دارند برای بازگشت جایگاه 

خود علیه ایران دست به خبرسازی بزنند.
حشمت ا... فالحت پیشــه در ادامه با بیان اینکه اروپا 
قصد دارد خود را به آمریــکا نزدیک کند و در این میان 
ایران قربانی آشتی جدید آمریکاست، خاطرنشان کرد: 
جمهوری اسالمی نباید طعمه آشتی ناشدنی آمریکا و 
اروپا شود و باید به ســکوی امنی برای روابط اقتصادی 

باغرب آسیا تبدیل شود.

سرلشکر فیروزآبادی درخصوص اتفاقات 18 تیر سال ۷8، 
گفت: مقابله نیروهای مسلح با شــورش های خیابانی در 
جریان 18 تیر سال ۷8 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و 
شخص رییس شورای عالی امنیت ملی که خود رییس دولت 
اصالحات بود، صورت گرفت. رییس سابق ستاد کل نیروهای 
مسلح تاکید کرد: وقتی چالش، تبدیل به قضیه امنیت ملی 
می شود نمی توان نیروهای نظامی را محکوم کرد که چرا 
درگیر شدید. خب چالش امنیت ملی بوده. ولی حاال خود 
رییس جمهوری)رییس دولت اصالحات( که دستور داده 
و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می دهد 
بعد مردم خیال می کنند که سپاه تنها بوده است.وی افزود: 
خودشان تصویب کردند، خود شورای عالی امنیت ملی اجازه 
برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و 
آن را محکوم کرد و تصور می شد که سپاه یا نیروهای مسلح 
مســئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم 

شورای عالی امنیت ملی و تایید رییس جمهور بود.

واکنشسیاست خارجیدیدگاه

شرکت چاپ نوآوران توحید ثبت شده به شماره 18544 و شناسه ملی 10260394456 بدين وسیله از کلیه سهامداران يا نماينده 
قانونی آنها در شــرکت چاپ نوآوران توحید دعوت بعمل می آورد تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در روز سه شنبه 
 تاريخ 1396/05/10 ساعت 10 صبح به نشانی اصفهان -خیابان توحید میانی- روبروی بانک پاسارگاد- بن بست شقايق- پالک 1

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: مجمع عمومی فوق العاده

1- نقل و انتقال سهام 2- تغییر صاحبان مجاز شرکت 3- تغییر موادی از اساسنامه 4- اتخاذ هرگونه تصمیمی که در صالحیت مجمع 
عمومی فوق العاده می باشد.  

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهشرکتچاپنوآورانتوحید
-سهامیخاص-ثبتشدهبهشماره18544وشناسهملی10260394456

شرکت چاپ نوآوران توحید ثبت شده به شماره 18544 و شناسه ملی 10260394456 بدين وسیله از کلیه سهامداران يا نماينده 
قانونی آنها در شرکت چاپ نوآوران توحید دعوت بعمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده که در روز سه شنبه 
 تاريخ 1396/05/10 ساعت 10 صبح به نشانی اصفهان- خیابان توحید میانی- روبروی بانک پاسارگاد- بن بست شقايق -پالک 1

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

1- انتخاب مديران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 4- اتخاذ هرگونه تصمیمی که در صالحیت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده می باشد.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهشرکتچاپنوآورانتوحید
-سهامیخاص-ثبتشدهبهشماره18544وشناسهملی10260394456

محمد بن جهام الکواری، سفیر 
قطر در اسپانیا که در اندیشکده 
سلطنتی مطالعات راهبردی در 
شهر مادرید سخنرانی می کرد، 
هشــدار داد: بحران کنونی در 
منطقه می تواند به نظامی شدن 
منطقــه خلیج)فارس( منتهی 
شــود. اگر این اتفاق روی دهد 
آنگاه این موضوع عواقب بدی 
برای منطقه و جهان به دنبال 

خواهد داشت.
وی درباره روابط قطر با ایران گفت که روابط با تهران متمایز و راهبردی 
نیست. سفیر قطر در اسپانیا همچنین درباره روابط کشورش با حماس 

گفت: قطر روابط ویژه ای با این گروه ندارد.
الکواری در ادامه با اشاره به ناکامی عربستان سعودی و امارات در بحران 
یمن و گفت: برخی از کشــورها می خواهند که از قطر به خاطر حمایت 
از بهار عربی انتقام بگیرند و طرحی برای تقابل مســتقیم با ایران وجود 
دارد. ما با چرخشی خطرناک روبه رو هستیم و برخی از کشورها تمایل 
زیادی به نظامی کــردن منطقه دارند که این موضــوع تبعاتی جدی و 
 خطرناک برای تمامی کشورهای منطقه خلیج)فارس( و جهان به همراه 

خواهد داشت.

سفیر قطر در اسپانیا: 

  روابط با تهران 
متمایز و راهبردی نیست

نظامیان آمریکا و چهار کشور پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 
مغولستان و همچین قزاقستان به عنوان ناظر، رزمایش مشترکی 
با عنوان »عملیات RC17« )همکاری منطقه ای 201۷( از هفته 
جاری در تاجیکســتان برگزار خواهند کرد.به گزارش خبرگزاری 
آکی پرس قرقیزستان، این رزمایش مشترک از 10 تا 2۳ ژوئیه ) 19 
تیر تا یکم مرداد( در قلمرو تاجیکستان برگزار می شود.عالوه بر این 
رزمایش منطقه ای ، رزمایش دوجانبه ای بین نظامیان آمریکایی 
و تاجیکستان در منطقه فخرآباد برگزار خواهد شد.رزمایش های 
مشترک این پنج کشور از سال 2001 میالدی هر سال در یکی از 

کشورهای یاد شده برگزار می شود. 

 رزمایش چندملیتی آمریکا
 و چهار کشور در همسایگی ایران
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قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفــت: اجرای طرح ها و 
پروژه های اقتصــاد مقاومتی در اولویت برنامه های امســال این 

وزارتخانه قرار دارد .
رضا رحمانی اضافه کرد: بخشی از این طرح ها در صنایع مربوط به 
بسته بندی اجرا می شود. نمایشــگاه بزرگ اصفهان نیز تولیدات، 
محصوالت و خدمات کشــور را عرضه می کند بنابر این این پروژه 

فرصت بسیار خوبی برای تولید کنندگان است.
وی اضافه کرد: ایجاد نمایشــگاه بزرگ اصفهان در مرکز کشــور 
 برای عرضه و تقاضای محصوالت و کاالهای تولیدی کشــور موثر 

است.
تکمیل و بهره برداری از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان برای تولید و 

حمایت از صادرات کاالهای ساخت داخل، حیاتی است. 
رحمانی ادامه داد: ایجاد امکانات عرضه و تعامالت جدید و گسترده، 
تقویت مراودات تولیدکنندگان داخلی با یکدیگر و آماده شدن برای 
صادرات از دیگر تاثیرات این پروژه است. با افتتاح نمایشگاه بزرگ 
اصفهان، سهم این شهر در صنعت نمایشــگاهی و استانداردهای 
نمایشگاهی کشور ارتقا می یابد و اقتصاد استان را تقویت می کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان یکی از پروژه های اساسی و تعیین کننده است که می تواند 

الگویی برای کل کشور باشد. 

با مسئوالن

اخبار

فروشگاه های مجازی در بازار ایران گسترش یافت
یک مدرس بازاریابی ازگسترش فروشگاه های مجازی دربازار ایران خبردادوگفت:برخی 
از برندهای تجاری باهدف جذب مشتری اقدام به راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای 

کردند تا بتوانندمحصوالت خود را با تخفیف در دسترس مشتریان قراردهند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان اصفهان 
گفت: ۴۳ درصد از مصرف برق استان اصفهان در بخش 
صنعت و کشاورزی اســت و همین امر مدیریت مصرف 
در این بخش را ضروری مــی کند.  حمیدرضا پیرپیران 
به حوزه تحت پوشش شرکت توزیع برق اصفهان اشاره 
کردو گفت: گســتره این شــرکت ۱۶ هزار کیلومتر در 
حوزه فرمانداری و قسمت شــرق اصفهان است که ۱۶ 
شهر و ۴۰۰ روستا را در بر می گیرد. وی با اشاره به اینکه 
بیشترین مشترکین در بخش خانگی است، تاکید کرد: با 
این وجود باالترین میزان انرژی مصرفی در بخش صنعت، 
کشاوزی و تجاری بوده که ۲۸ درصد در بخش صنعتی و 
۱۵ درصد در بخش کشاورزی مصرف شده و نزدیک به 
۲۰ هزار کیلومتر شبکه هوایی و زمینی در این محدوده 
برق رسانی و تامین انرژی این مشــترکین را عملیاتی 
کرده است.وی به پیک سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
پیک بار سال گذشته ۱۰۶۰ مگاوات بوده که ۱۱ هزار و 
۱۲۰ دستگاه پست و ترانسفورماتورهای زمینی و هوایی 
با ظرفیت منصوبه ۲۷۶۵ مگاولت آمپر ۲ برابر میزان پیک 

بار شرکت را ظرفیت سازی کرده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

پروژه های اقتصاد مقاومتی در 
اولویت وزارت صنعت قرار دارد 

قیمت بســیاری از اقالم میوه و تره بار تغییر چندانی نداشته 
و تنها در برخی محصوالت افت و خیزهایی مشــاهده شده 
که به دلیل مازاد عرضه یا کمبود عرضه این محصوالت بوده 
است. با شروع فصل گرما و خشکی زاینده رود، وضعیت میوه 
و تره باراصفهان به چه شکل است؟ ناصر اطرج در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در پاسخ به این ســوال و در رابطه با وضعیت 
قیمت میوه و تره بار شهر اظهار کرد: قیمت بسیاری از اقالم 
میوه و تره بار تغییر چندانی نداشته و تنها در برخی محصوالت 
افت و خیزهایی مشاهده شده که به دلیل مازاد عرضه یا کمبود 

عرضه این محصوالت بوده است.
 عدم تعادل در عرضه و تقاضای پیاز و خیار

وی در ادامه به افزایش قیمــت پیاز در بازار میــوه و تره بار 
اشــاره کرد و افزود: تولید پیاز نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته و مهم ترین دلیل آن نیز قیمت پایین محصول در دوره 

گذشــته بود که همین امر تمایل کشاورزان برای کشت این 
محصول را کاهش داد.

رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان تصریح 
کرد: کاهش تولید پیاز از یک ســو و افزایــش صادرات این 
محصول به قطر و عراق از سوی دیگر، افزایش قیمت پیاز در 

بازار میوه و تره بار را رقم زد.
 اطرج به نمونه دیگری از اقالم صیفی که در این هفته با نوسان 
قیمت همراه شده بود اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در سال 
گذشــته قیمت خیار افزایش یافت و همین عامل به افزایش 
کشت این محصول در ســال جاری منجر شد. وی در همین 
راستا بیان کرد: افزایش همزمان عرضه خیار و از دست دادن 
بازار صادراتی این محصول به عراق، تعادل عرضه و تقاضای 

خیار را به هم زد و مازاد عرضه در بازار شکل گرفت.
رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان در رابطه با 

دلیل کاهش تقاضای کشور عراق برای واردات خیار گفت: در 
پی افزایش تقاضای این محصول در سال گذشته، عده  ای از 
کشاورزان اقدام به کشت خیار در کشور عراق کردند و همین 

امر به کاهش واردات خیار از ایران منجر شد.
 سود مشخص خرده فروشی میوه و تره بار

اطرج با اعالم مشــخص بودن ســود خرده فروشــی میوه و 
ســبزی در واحدهای صنفی اظهار کــرد: عرضه  کنندگان 
میوه در ســطح خرد مجوز افزایش قیمــت ۱۵ درصد تا ۲۰ 
درصد را برای فــروش میوه دارند و میزان ســود دریافتی با 
دوام کاال رابطه مســتقیم دارد؛ همچنین برای اقالم سبزی 
 نیز سود خرده فروشی از ۲۵ درصد تا ۴۰ درصد در نظرگرفته 

شده است.
وی در ادامه افزود: ممکن است برای یک محصول مشخص 
قیمت  های متفاوتی وجود داشته باشد که این اختالف قیمت 
به دلیل تنوع و کیفیت محصول اســت؛ به طور مثال زردآلو 
تنوع زیادی دارد که با توجه به درجه کیفیت و مرغوبیت آن 
قیمت گذاری می  شــود. رییس اتحادیه عمده فروشان میوه 
و تره بار اصفهان به نظارت این اتحادیه بر قیمت محصوالت 
میوه و تره بار اشاره کرد و گفت: اتحادیه با هر یک از واحدهای 
صنفی فعال که اقدام به گران فروشی کنند، برخورد خواهد کرد 
و شهروندان به منظور ثبت تخلفات این واحدها باید فاکتور به 

روز را نزد خود نگهداری کنند.
 آخرین تغییرات قیمت میوه و تره بار

قیمت میوه در بازار عمده فروش به شــرح زیر است: زردآلو 
۲ هزار تا ۶ هزار تومان، موز خارجــی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار 
تومان، هندوانه ۲۵۰ تا ۵۰۰ تومان، گیالس تکدانه ۶ هزار تا 
۱۰ هزار تومان، گیالس مشکی ۴ هزار تا ۷ هزار تومان، گیالس 
صورتی ۶ هزار تا ۸ هزار تومان، آلو سیاه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان، انبه ۴ هزار تا 9 هزار تومان، آلو زرد ۳ هزار و ۵۰۰ 
تا ۵ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه  ای ۵ هزار تا ۱۰ هزار تومان 

و خربزه بذر مشهدی ۴۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومان.
همچنین قیمت سبزیجات نیز به شرح زیر اعالم شده است: 
کاهو پیچ ۷۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومــان، کرفس ۳۰۰ تا 9۰۰ 
تومان، کلم سفید ۵۰۰ تا هزار تومان، کدو خورشتی ۴۰۰ تا 
هزار تومان، گوجه بسته  ای ۵۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومان، لیمو 
ترش ریز دستچین ۱۲ هزار تومان، لیموترش ریز درهم ۶هزار 

و ۵۰۰ تا 9 هزار تومان و هویج ۶۰۰ تومان تا هزار تومان.

 قیمت انواع حافظه فلش 
) فلش مموری(

بازار

 Silicon سیلیکون پاور
Power X20 16Gb

 370,000
ریال

 460,000
ریال

  معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان گفت:
 از ابتدای امسال تاکنون ،سرمایه گذاران افغانستانی حدود ۳ میلیون دالر 

در بخش صنایع فلزی استان سرمایه گذاری کرده اند.
شهرام رییسی دهکردی افزود: همچنین بیش از ۳۵۰ هزار دالر سرمایه 
خارجی دیگر نیز در آینده با دریافت مجوز از ســازمان سرمایه گذاری و 

کمک های فنی و اقتصادی ایران وارد چرخه صنعتی استان می شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشــته شرکت های خارجی بیش از هزارو۶۰ 
میلیون دالر در حوزه انرژی های خورشیدی، خودروسازی، خدمات فنی و 
مهندسی، گردشگری و کشاورزی سرمایه گذاری کردند گفت:شرکت هایی 
از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، انگلستان، قبرس و افغانستان از سرمایه 
گذاران حاضر در اقتصاد اصفهان در سال گذشته بوده اند.  استان اصفهان 

دومین استان کشور در جذب سرمایه گذاران خارجی است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه برداشت 
هلو و شلیل در استان اصفهان آغاز شد، گفت: پیش بینی می شود تا پایان 
فصل برداشت، ۲۶ هزار تن هلو و شلیل برداشت و روانه بازار مصرف شود.

احمدرضا رییس زاده در ارتباط با آخرین وضعیت تولید هلو و شلیل در 
سطح استان اظهار کرد: برداشت هلو و شــلیل از سطح ۱۸9۰ هکتار از 
باغات هلو و شلیل استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.وی ادامه داد: 
سطح کل باغات هلو و شلیل در استان ۲۱۲9 هکتار است که ۲۳۱ هکتار 
آن در مرحله قبل از باردهی قرار دارد و پیش بینی می شود تا پایان فصل 
برداشت، ۲۶ هزار تن هلو و شلیل برداشت شده و روانه بازار مصرف شود.

وی اضافه کرد: شهرستان های فالورجان، مبارکه، خمینی شهر، تیران و 
کرون، لنجان، شهرضا، دهاقان، گلپایگان و سمیرم از مناطق عمده تولید 

هلو و شلیل استان به شمار می روند.

اصفهان؛ دومین 
استان کشور در جذب 

سرمایه گذاران خارجی

 تولید 26 هزار تن 
 هلو و شلیل در 
استان اصفهان

Apacer AH322 16Gb اپیسر

 280,000
ریال

 290,000
ریال

pqi U601L 16Gb پی کیو آی

 300,000
ریال

 308,000
ریال

رییس اتحادیه شیشــه و آیینه اصفهان با اشاره به ارتباط 
نزدیک ایــن اتحادیه با صنعت ســاختمان کــه می تواند 
زمینه ساز اشــتغال باشد، گفت: برای اشــتغال باال در این 
بخش اداره کل استاندارد و همچنین سازمان نظام مهندسی 

باید با این اتحادیه هماهنگ و تعامل داشته باشد.
احمد بلوچیــان در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا با تاکید بر 
اینکه این اتحادیه به دلیل ارتبــاط نزدیک بودن با صنعت 
ساختمان می تواند زمینه ســاز اشتغال باشد، بیان داشت: 
برای اشتغال باال اداره کل اســتاندارد و همچنین سازمان 
نظام مهندسی باید با این اتحادیه هماهنگ و تعامل داشته 
باشد.وی با بیان اینکه در بسیاری از کارگاه های این اتحادیه 
شیشه های دوجداره تولید می شود، تصریح کرد: در صورت 
تعامل اداره استاندارد می توان شاخصه ها و کیفیت این نوع 

شیشه ها را ارتقا داد و حتی به صادرات دست یابیم.
به گفته رییس اتحادیه شیشــه و آیینه اصفهان، اداره کل 
استاندارد، در حال حاضر استاندارد شیشه ها را اعالم می کند 
اما پیگیری ها الزم را نسبت به این موضوع انجام نمی دهد.

بلوچیان با انتقاد بر وجود شیشه های دوجداره غیراستاندارد 
در سطح شهر، گفت: برای حل این مشکل باید دستگاه های 

مختلف در سطح شهر و کشور وارد عمل شوند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر تنها دو تا سه کارگاه 
تولید شیشه در اصفهان از استاندارد بهره برداری برخوردار 

هستند، اظهار داشت: امروز صنعت شیشه بسیار به روز شده 
و اکثرا نمای بسیاری از ساختمان ها شیشه های سکوریت 
است که متاسفانه بیشتر آنها از استانداردهای الزم برخوردار 
نیستند که در صورت وقوع هر اتفاقی، احتمال خطر و فاجعه 

وجود دارد.
 وی با انتقاد بر اینکه بســیاری از انبوه ســازان از افراد غیر 
متخصص برای شیشــه ساختمان ها اســتفاده می کنند، 
گفت: یکی از مشــکالت این صنف، ورود آلومینیوم سازها 
در نصب شیشه است که بعضا تمام فکر و ایده کارفرمایان را 

مخدوش می کنند.

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان با اشاره به اینکه 
ایران ساالنه نیازمند تولید ۷۵ میلیون متر چادر مشکی 
است، گفت: ایران یکی از پرمصرف ترین کشورهای دنیا 
در زمینه مصرف چادر مشکی اســت این درحالی است 
که نیاز داخل از کشــورهای کره و همچنین ژاپن تامین 
می شود.احمد تقی زاده با بیان اینکه ایران ساالنه نیازمند 
تولید ۷۵ میلیون متر چادر مشکی است، تاکید کرد: ایران 
یکی از پرمصرف ترین کشورهای دنیا در زمینه مصرف 
چادر مشکی است و بعد از آن عراق و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس قرار دارند این درحالی است که نیاز داخل از 

کشورهای کره و همچنین ژاپن تامین می شود.
وی با بیان اینکه پیش از این یــک کارخانه تولید پارچه 
مشکی در شهرکرد ســعی در تولید این نیاز داخلی کرد 
اما با شکست مواجه شد، گفت: خوشبختانه امروز اعالم 
می کنم که این کارخانه به موفقیت در زمینه تولید پارچه 
مشکی دســت یافته و بخش اندکی از تولیدات آن روانه 
بازار شــده و در صورت حمایت دولــت از این مجموعه 
و کارخانه هایی از این دســت می توانیــم نیاز داخل را 

برطرف کنیم.
رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهــان تصریح کرد: 
اگر اتحادیه پارچه فروشــان بتواند منســوجات تولید 
داخل را به واحدهای صنفی خود پیشــنهاد کند مسلما 

پارچه های ایرانــی به فروش می رســد و کمتر نیازمند 
واردات پارچه هــای خارجی و مصرف این منســوجات 
خواهیم بود. وی گفت: ایران در تولید پارچه لباس های 
مجلسی از جمله گیپور، هنوز توانایی تولید با کیفیت و 
مناســبی ندارد در حالی که در زمینه تولید پارچه های 
ملحفه، فاستونی و کت و شلوار مردانه حرفی برای گفتن 
داشته و حتی توان صادرات دارد. تقی زاده بیان داشت: 
در حال حال نزدیک به ۸۰۰ پروانه کسب برای فعالیت 
در این اتحادیه صادر شــده و بیش از ۳۰۰ پروانه نیز در 

دست اقدام است.

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان مطرح کرد:

نیاز ۷۵ میلیون متری ایرانی ها به چادر مشکی در طول سال

واکنش
رییس اتحادیه شیشه و آیینه اصفهان انتقاد کرد:

ورود آلومینیوم سازها در نصب شیشه

اصناف

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه 
صاحبان مشــاغل و صنایع باید در حوزه تجارت الکترونیک و 
شــرکت های مدیریت صادرات فعال شــوند، گفت: عدم به 
روزرسانی واحدهای صنعتی توسط صاحبان صنایع، محکوم 
به فنا خواهد بود؛ چرا که دنیا در حال تغییر و به روز شدن است.

مسعود گلشــیرازی با اشــاره به اینکه اتاق بازرگانی در دوره 
جدید با تقســیم بندی های مشــخص در کمیسیون های 
مختلف، در حوزه های تخصصی فعالیت دارد، تاکید کرد: این 
کمیســیون ها به عنوان عناصر پایش محیط کسب و کار و به 
عنوان مشاور ایفای نقش دارند که کمیسیون تجارت یکی از این 

کمیسیون هاست. به گفته وی، یکی از اقدامات اتاق بازرگانی 
اصفهان در اواخر سال گذشته تهیه و رونمایی از سند منظوم 
در حوزه تجارت داخلی و خارجی، خدمــات و ارتباطات بود. 
وی با تاکید بر اینکه حوزه تجارت الکترونیک و ICT از جمله 
حوزه هایی است که کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
به صورت ویژه به آن پرداخته  و این حوزه در ســند راهبردی 
نیز سهم بسیاری داشته است، تصریح کرد: در سند راهبردی 
اتاق اصفهان، راه اندازی مرکز رشد صادرات استان مورد توجه 

ویژه ای قرار گرفته است.
 وی تاکید کــرد: به طور قطــع حل این مشــکالت نیازمند 
چاره اندیشی است. گلشــیرازی همچنین اضافه کرد: بیش از 
یکصد دانشگاه و مرکز و موسســه آموزشی در استان اصفهان 
فعالیت می کنند که بستر مناسبی برای تربیت و تامین نیروی 
کار محسوب می شــوند؛ بنابراین با برنامه ریزی مناسب و با 
 استفاده از ظرفیت های موجود می توان بر معضالت و مشکالت 

فائق آمد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

عدم به روزرسانی واحدهای صنعتی، محکوم به فناست

سکه تمام بهار آزادی
11،770،000 ریال)طرح جدید(

6،460،000 ریالنیم سکه

3،770،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،138،560 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

بیشترین مشترکین برق اصفهان 
در بخش خانگی است

 احمد صمدیــه لباف، رییس اتحادیه خــرازی و تریکو 
فروش اصفهان در رابطه بــا فروش عینک در واحدهای 
خرازی و تریکو فروش، اظهار کــرد: فروش عینک های 
تخصصی و طبی در خرازی و تریکو فروش ممنوع است 
و به تمام واحدهای صنفی اعالم کرده ایم و به واحدهای 
متخلف نیز تذکر داده ایم، اما عینک های تزیینی، بدل و 

بچه گانه در این مغازه ها به فروش می رسد.
وی در پاسخ به این ســوال که فروش عینک های بدل و 
بچه گانه در واحدهای خرازی و تریکو فروش غیر قانونی 
است یا خیر، گفت: خرازی ها عینک بچه گانه چهار الی 
پنج هزار تومانی یا عینک های بدل ۱۵-۲۰ هزار تومانی را 
می فروشند و مردم نیز می دانند که این عینک ها تزیینی و 
بدل هستند. این یک تداخل صنفی است که باید از طریق 
تعامل با اتحادیه عینک سازان حل شود.صمدیه در رابطه 
با اینکه در صورت فروش عینک در واحدهای خرازی و 
تریکو فروش چه برخوردی خواهد شد، گفت: در مرحله 
اول اتحادیه به واحد خاطی تذکر می دهد و پس از ۱۵ تا 
۲۰ روز در صورتی که واحد مذکور اقدام به جمع آوری 

عینک ها نکرد، واحد پلمب می شود.

عینک فروشی  بدون مجوز 
ممنوع است

مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی اصفهــان گفت:  اصفهان، 
مجری استقرار پاویون ملی در نمایشگاه بین المللی هند شد.

رســول محققیان اظهار داشــت: شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان، با هدف ایجاد فرصتی برای معرفی 
توانمندی های تجار و صادرکنندگان ایرانی، به عنوان نماینده 
انحصاری شرکت DMG در ایران اقدام به برگزاری پاویون ملی 
ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هند با برند 

)Big ۵( کرده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی کالن و ویژه کشــور هندوســتان 
برای تبدیل شدن به سومین بازار بزرگ صنعت ساخت و ساز 
در جهان تا ســال ۲۰۲۵ موجب رونق و سرمایه گذاری های 
عظیم در بخش مســکن، زیرســاخت های شهری، خدمات 
حمل و نقل و توسعه مسیرهای ارتباطی ریلی و جاده ای این 

کشور شده است.
مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی اصفهان اعالم کرد: رشد 
اقتصادی نه درصدی به طور مستمر در سال های اخیر نشان 

از روند توسعه این کشــور دارد و گمان می رود تا سال ۲۰۲۵ 
هندوستان از کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن نیز عبور کند.

وی گفت:  سهم ۱۰ درصدی بازار ساخت ساز از شاخص سرانه 
تولید بــه ارزش ۱۲۶ میلیارد دالر و نیاز این کشــور به ۶۵۰ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری جهت توسعه زیرساخت های 
شهری تا ۲۰ سال آینده همگی نشان از پتانسیل های موجود 
در بازار این کشــور دارد که ایران با تکیه بــر توانمندی های 
فنی و مهندســی و همچنین پتانســیل موجود در تولید و 
صادرات مصالح و تکنولوژی در حوزه ساختمان می تواند سهم 

چشمگیری از بازار این کشور را به خود اختصاص دهد. 

اصفهان، مجری استقرار پاویون ملی در نمایشگاه بین المللی هند شد

در بازار میوه و تره بار اصفهان چه خبر است؟

قیمت پیاز، اشک مردم را درآورد!

 کاهش تولید پیاز 
از یک سو و افزایش 

صادرات این 
محصول به قطر و 

عراق از سوی دیگر، 
افزایش قیمت پیاز 
در بازار میوه و تره 

بار را رقم زد
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یادگار دوران صفوی مرمت می شود
بهشــاد حســینی، مدیر میراث فرهنگی لنجان گفت:کتیبه تاریخی تپه سنگی»گردنه رخ« 
 مربوط به دوران سلطنت شاه عباس  صفوی و در نزدیکی روستای کلیشاد رخ اصفهان، مرمت

می شود.

اخبار

اجتماع بزرگ مردمی صیانت از حریم خانواده با عنوان 
»اصفهان بــه رنگ خدا« ویژه برنامــه روز ملی عفاف و 

حجاب در اصفهان برگزار می شود.
ویژه برنامه اصفهان به رنگ خدا با حضور پرشور مردان 
غیور، زنان عفیف و خانواده متعالی در روز چهارشــنبه 
21تیرماه ســاعت 18:30در میدان امام خمینی)ره( 

اصفهان برگزار می شود. 
برنامه اصفهــان به رنگ خدا با هــدف صیانت از حریم 
خانواده در اصفهان برگزار می شود که در این برنامه حامد 

زمانی نیز به اجرای زنده و هنرنمایی خواهد پرداخت.

سرپرست پایگاه محوطه باستانی ســیلک، از مرمت و 
ساماندهی این محوطه درکاشان خبر داد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان، محسن جاوری با اعالم این خبر، گفت: مرمت 
و ساماندهی این محوطه تاریخی با اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی انجام 
شــد. جاوری با تاکید بر اینکه محوطه ســیلک یکی از 
کهن ترین و مهم ترین مراکز استقرار بشر در فالت مرکزی 
ایران است و این محوطه نیاز به توجه بیشتری دارد افزود: 
کف فرش اتاق های اداری و ساماندهی نمایشگاه سیلک 
و مرمت تپه های باستانی، از اقدامات مرمتی این پروژه 
بوده اســت. سرپرســت پایگاه محوطه باستانی سیلک 
کاشان، جمع آوری کف فرش آجری فرسوده، اجرای کف 
فرش و قرنیز با آجر سنتی، اجرای اندود کاهگل بدنه های 
نمایشگاه، اجرای اندود کاهگل حفاظتی روی تپه ها در 
دو الیه، اجرای آبراهه، اجرای دیوار خشتی برای محافظت 
از ترانشه ها و اجرای فنس کشی دور تا دور تپه جنوبی را 

از اقدامات اصلی مرمت موزه و محوطه سیلک برشمرد.

به میزبانی میدان امام خمینی)ره(؛

اجتماع بزرگ»اصفهان به 
رنگ خدا«برگزار می شود

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان خبر داد:

  محوطه سیلک، ساماندهی 
و مرمت می شود

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان خبر داد:

 فرش دستباف
 نیازمند حمایت جدی دولت

برزو ارجمند در لباس روحانی

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان پیرامون وضعیت 
صادرات فرش دســتباف اظهار داشت: متاســفانه صادرات فرش 
دستباف با مشکالت متعددی روبه روست و بیشتر صادرکنندگان 

این کاالی قیمتی، کار خود را به دلیل مشکالت آن رها کرده اند.
منوچهر طالیی، بابیان اینکه درگذشته 150تاجر فرش در اصفهان 
فعال بودند،گفت: اکنون تنها 15 تاجر در این زمینه فعالیت می کنند 
و بسیاری از تجار فرش دستباف اصفهان به دالیل مختلف کاهش 

صادرات تغییر شغل داده اند.
وی با اشــاره به  رکود اقتصادی حاکم در این حــوزه، تصریح کرد: 
اکنون شاهد این مشکل هستیم که بسیاری از فرش های صادراتی 
به دلیل از دســت دادن بازار جهانی خود در اروپا و آمریکا، به ایران 

برگشت می خورد.
وی از جریمه 3 میلیارد تومانی تجار در سال گذشته به دلیل برگشت 
فرش های دســتباف خبر داد و افزود: باید در زمان تصویب قانون، 
افرادی از اتحادیه در جلسه حضورداشته باشند تا مشکالت به دقت 
تشریح و بعد قانونی وضع شود که با وجود رکود اقتصادی حاکم بر 
بازار فرش، مشکالت دیگر گریبانگیر تجار و فعاالن این حوزه نشود. 
طالیی با بیان اینکه فرش دســتباف برای دولت هیچ گونه بار مالی 
ندارد، خاطرنشان کرد: فرش دستباف نیازمند حمایت جدی دولت 
است؛ در غیر این صورت همین افراد اندکی که در این حضور فعال 

هستند نیز به دلیل مشکالت کار خود را رها می کنند.

برزو ارجمند صفحه اینستاگرامش را به تصویری از خود در لباس 
روحانیت اختصاص داد.

این عکس که  مربــوط به سریال»ســر دلبران«بــه کارگردانی 
محمدحسین لطیفی  اســت  نیز روایتی اجتماعی درباره مسجد 

و نقش محوری آن دارد.
وی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»با فرهاد جان قائمیان در سر دلبران«

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609973624000322 دادنامــه:  شــماره   4 /391
9509983624700302 شماره بایگانی شعبه: 951406 شاکی آقای حسینعلی جعفری 
فرزند قاسم به نشانی اصفهان خمینی شهر خ کهندژ جنب پمپ بنزین طلوع فجر کاشی 
سرامیک آتن متهم: آقای سید بزرگ محمدی فرزند خداکریم به نشانی اصفهان خمینی 
شهر با راهنمایی شاکی اتهام: کالهبرداری دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل انشــاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای سید بزرگ محمدی فرزند خداکریم متواری دایر بر کالهبرداری به میزان 
سیصد و هفتاد و هفت میلیون ریال موضوع شــکایت آقای حسینعلی جعفری بدین 
توضیح که شاکی در شــکوائیه اولیه خود در دادســرا اظهار داشته که متهم با جعل 
عنوان اقدام به دریافت مقدار زیادی کاشی نموده و متواری گردیده است با عنایت به 
شکایت شاکی خصوصی، مفاد کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
خمینی شــهر، تحقیقات به عمل آمده ازجانب دادیار محترم آن دادسرا و با التفات به 
مودای گواهی گواهان تعرفه شده از جانب شــاکی در آن مرجع، بزه انتسابی محرز 
و مسلم بوده مســتندا به ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و 
کالهبرداری رای بر محکومیــت متهم موصوف به تحمل دو ســال حبس ، پرداخت 
سیصد و هفتاد و هفت میلیون ریال جزای نقدی و رد همین مبلغ در حق شاکی صادر 
و اعالم می نماید رای صادره  غیابی ظرف مهلت 20 روز تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 4161 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )103 

جزایی سابق()260 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973630100157 دادنامــه:  شــماره   4 /399
9509983630101070 شــماره بایگانی شــعبه: 951146 خواهان: بانک انصار به 
نمایندگی آقای هادی میرزایی با وکالت آقای محمدعلی رضایی برزانی فرزند اصغر 
به نشانی اصفهان خ جابر انصاری خ 5 آذرخواندگان: 1- آقای حسین صائبی فرزند 
باباجان به نشــانی اصفهان تیران و کــرون بلوار امام کوی فرهنــگ پ 1، 2- آقای 
محمدرضا صائبی فرزند باباجان به نشانی اصفهان تیران و کرون روستای نسیم آباد 
کوی شهید آوینی خواسته: مطالبه وجه چک تصمیم دادگاه دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالی به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست بانک انصار با وکالت آقای 
محمدعلی رضایی به طرفیت آقایان 1- حسین صائبی فرزند باباجان 2- محمدرضا 
صائبی فرزند باباجان مبنی بر مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه و بابت بخشــی از یک فقره چک به شماره 9055249 مورخ 
95/3/13 عهده بانک سپه به مبلغ 655/000/000 ریال که توسط خوانده ردیف اول 
صادر و توسط خوانده ردیف دوم ضمانت شــده است، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، وجود اصول اسناد در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و 
خواندگان دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه ارائه ننموده است لذا ادعای خواهان را 
ثابت و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 515، 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی، خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخــت مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 15/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و هم 
چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی 
از تاریخ سررســید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م الف: 140 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران)321 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509973633200439 دادنامــه:  شــماره   4 /395
9409983633201038 شماره بایگانی شعبه: 941054 خواهان: آقای احمد سهیلیان 
فرزند محمدرضا به نشانی خورزوق بلوار ولی عصر ک ش هرمزی پ 25 خوانده: 
آقای عباس همتی فرزند محمدابراهیم به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران کوچه 
مهستان کوچه بوستان پ 3 شرقی منزل همتی خواسته: مطالبه وجه دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقای احمد سهیلیان فرزند محمدرضا بطرفیت 
آقای عباس همتی فرزند محمدابراهیم به خواسته مطالبه وجه یک فقره حواله صندوق 
پس انداز و قرض الحسنه حسنات خمینی شــهر به مبلغ 75/000/000 ریال شماره 
حساب 844 و به شماره 190678 دادگاه حواله مستند دعوا را مورد بررسی قرار داده 
مالحظه می نماید که حواله بصورت سند در وجه حامل تنظیم شده است که به استناد 
ماده ی 320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل را مالک و برای مطالبه وجه 
آن محق می داند بنابراین دعوای خواهان را صحیح تلقی و به استناد مواد 198 و 515 

و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به به مبلغ 2/810/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از تاریخ تقدیم 
دادخواست توسط خواهان تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در 
مرحله ی اجرای حکم توســط اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 4174 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر)296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623501393 ابالغنامــه:  شــماره   4 /398
9109980358601378 شماره بایگانی شعبه: 920710 بهمن خزعلی شکوائیه ای علیه 
زهرا کامرانی فرزند احمدعلی و محمدرضا خراسانی دائر بر سرقت مستوجب تعزیر 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 
دادگاه کیفری 2 اردستان ارجاع و به کالسه 9109980358601378 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/05/25 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه مربوطه آگهی می شود تا متهمین پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 155 شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

شهر اردستان )101 جزایی سابق()134 کلمه، دو کادر(
احضار متهم

4/341 با توجه به جنبه عمومی جــرم و مجهول المکان بودن متهــم و عدم پیگیری 
شــاکی آقای محمدتقی مرادی فرزند درویش علی در پرونده شــماره 910553 این 
شعبه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار دارد به این وسیله بر 
اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ میشود در تاریخ 96/5/31 
ساعت 8:30 در این شعبه حاضر شــوید. در غیر اینصورت به موضوع رسیدگی و 
 اظهارنظر می شود. م الف: 308  شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرضا

)85 کلمه، یک کادر(
ابالغ اخطاریه

4/342 شــماره پرونــده: 139504002127000089/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9500151 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802127000024 بدینوســیله به آقایان 
غالمرضا معظمی فرزند عبدالرسول به شــماره شناسنامه 411 صادره از شهرضا 
و شــماره ملی 1199385751 متولــد 1351/10/21 که طبــق ادرس متن قرارداد و 
تقاضانامه صدور اجرائیه ســاکن: شــهرضا خیابــان حکیم زاهد فرعــی 9 و علی 
حجتی فرزند قدرت اله به شماره شناســنامه 172 صادره از شهرضا و شماره ملی 
1199309966 متولــد 1363/01/26 که طبق آدرس متن ســند و تقاضانامه صدور 
اجرائیه ساکن شــهرضا خیابان حکیم نصراله فرعی 22 آخر کوچه پالک نوساز که 
طبق گزارش مامور اداره پست در آدرس های مذکور مورد شناسائی واقع نگردیده 
اید ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9500151 له مدیریت 
شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه شما بدینوسیله اخطار میگردد بنا به درخواست 
بستانکار شما ممنوع الخروج از کشــور گردیده اند. این اگهی یک نوبت در روزنامه 
جهت ابالغ به شــما درج و منتشر میگردد. م الف: 305 ســازمان ثبت اسناد و امالک 

شهرضا )159 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/367 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پــالک 358 فرعــی از 7949 
اصلی واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونــده ثبتی به نــام آقای رضا 
خاصه تراش خوراســگانی فرزنــد رجبعلی در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139560302027016657 مورخ 1395/12/15 طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکــه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/05/17 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 

مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را بــه این منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه 
 خواهد داد.  م الف:11504 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان

)267 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/335 شماره صادره: 1396/42/382564- 1396/4/3 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 31 فرعی از 2832 اصل واقع در بخش 5 
اصفهان ذیل ثبت 134677 در صفحه 3 دفتر امالک جلــد 775 به نام آقای فخرالدین 
میرخلف فرزند محمدعلی تحت شماره چاپی مسلسل 069375 سند دفترچه ای ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است. و طی سند قطعی 85074 مورخ 1381/2/31 دفترخانه 
19 اصفهان تمامت مورد ثبت به خانم شهین معینی فرزند محمد انتقال قطعی گردید 
طی شــماره 8171 مورخ 1385/12/12 دفتر خانه 119 بابل در رهن بانک پاسارگاد 
قرار دارد و ســپس نامبرده با ارائه درخواســت با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 1396217020024012325 مورخ 1396/4/3 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 2561 مورخ 1393/6/26 به گواهی دفترخانه 
124 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود 
گردیده است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 11326 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)278 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/336 شــماره صادره: 1396/42/382524- 1396/4/3 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 31 فرعی از 2832 اصل واقع در 
بخش 5 اصفهــان ذیل ثبــت 190473 در صفحه 194 دفتر امالک جلــد 1027 به نام 
شیدا ســید فروتن فرزند جواد تحت شماره چاپی مسلســل 069376 سند دفترچه 
ای ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. و طی سند قطعی 85074 مورخ 1381/2/31 
دفترخانه 19 اصفهان تمامت مورد ثبت به خانم شــهین معینــی فرزند محمد انتقال 
قطعی گردید طبق ســند  شــماره 8171 مورخ 1385/12/12 دفتر خانه 119 بابل در 
رهن بانک پاسارگاد قرار دارد و سپس نامبرده با ارائه درخواست با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 1396217020024012325 مورخ 1396/4/3 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 2561 مورخ 1393/6/26 به 
گواهی دفترخانه 124 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 11327 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)276 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/412 شــماره صادره: 1396/09/386133 - 96/4/14 نظر به اینکه ســند مالکیت 
تمامت یکصد و دوازده و نیم سهم مشاع از 2400 ســهم ششدانگ پالک 112 فرعی 
از 23 اصلی بخش یک ثبتی شــهرضا که در صفحه یک دفتــر 414 دفتر امالک بنام 
مهتاب رحمتی شهرضا ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده 960903661382476- 96/4/12  به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 714618 مورخ 1396/04/12 
به گواهی دفترخانه 292 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائی/سرقت/سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت المثنای 
دوم از  پالک فوق را نموده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 

آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور 
ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 312 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا)226 کلمه، 2 کادر( 
اجراییه

شــماره    9610423633100099 اجراییــه: شــماره   4 /387
پرونده:9409983633101290 شماره بایگانی شعبه:941327 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره 9610093633100588 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973633101466 محکوم علیه غالمعباس شــیرازی فرزند رضا به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ســیصد و شصت و نه 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 45/980/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
31/370/000 ریال بابت حق الوکاله و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت زمان پرداخــت در حق محکوم لــه مرتضی طاهری ورنوســفادرانی فرزند 
حسین به نشانی شهرستان خمینی شهر میدان امام خ امام شمالی جنب بانک مرکزی 
منزل حاج حســین طاهری با وکالت عباس کریمی فرزند رسول به نشانی اصفهان 
مشتاق سوم روشن دشــت ک انبار آموزش و پرورش موسســه حقوقی اصفهان 
داد و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 
الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر 
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 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی 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 
مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود 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: 4163 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر

)447 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/392 شماره صادره: 1396/41/385803 - 1396/04/13 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره: 20 فرعی از 1565 اصلی واقع در بخش یک اصفهان 
ذیل ثبت در صفحه 451 دفتر امالک جلد 119 به نام شهناز حیدریان فروشانی تحت 
شماره چاپی مسلسل 247257 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن به گواهی دفترخانه 297 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 4170 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خمینی شهر)219 کلمه، دو کادر(

با مسئوالن

اینستاگردی

رســول صدرعاملــی 
متولد 22 آذر 1333 در اصفهان، کارگردان، 
فیلم نامه نویس و روزنامه نگار ایرانی و از اساتید 
کارگردانی در دانشکده ســینما و تئاتر دانشگاه هنر و از اساتید مدرسه 
ملی سینمای ایران و همچنین دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 

اصفهان است.
او که فعالیت فرهنگی و اجتماعی خود را از هفده سالگی با خبرنگاری آغاز 
کرد، در زمان تحصیلش در مونت پیله فرانســه به اصلی ترین گزارشگر 
بین المللی اخبار مربوط به اقامت امام)ره( در نوفل لوشاتو تبدیل شد و در 
پرواز انقالب تنها گزارش مستند تصویری و تنها مصاحبه او را ثبت نمود. 
وی تا سال 135۹ به عنوان گزارشگر، قصه نویس، دبیر سرویس حوادث 

و سپس دبیر سرویس پارلمانی، با روزنامه اطالعات همکاری داشت.
هرچند صدرعاملی کارهای مســتند و تجربی مختلفــی را در کارنامه 
خود داشت، اما فعالیت حرفه ای خود در سینما را با تهیه کنندگی فیلم 
خونبارش )135۹( به عنوان اولین پروژه سینمایی پس از انقالب آغاز 
کرد و دو سال بعد، اولین فیلم خود را در جایگاه کارگردان بانام »رهایی« 

)13۶1( ساخت.
او میالد فیلم را که نخستین شرکت ایرانی تولید و توزیع فیلم سینمایی 
پس از انقالب اسالمی به شمار می رود، در سال 1358 تاسیس کرد و با 
تالش خود در طول بیش از سه دهه توانست نقشی استثنایی در حمایت 

از سینمای بخش خصوصی ایران ایفا کند.
رسول صدرعاملی در ســال 138۴ با همکاری چند تن دیگر، موسسه 
بین المللی فیلمیران را تاسیس کرد که هم اکنون بزرگ ترین توزیع کننده 
فیلم در کشور بوده و در ســال های اخیر همواره بیش از ۷0٪ تولیدات 

سینمای ایران توسط این موسسه پخش شده است.
از مهم ترین کارهای وی می توان به گل هــای داودی، پاییزان، قربانی، 
ســمفونی تهران، دختری با کفش های کتانی، من ترانه 15سال دارم، 

دیشب باباتو دیدم آیدا، هر شب تنهایی و... اشاره کرد.
رسول صدرعاملی،کارگردان حوزه کودک، از هنرمندان برجسته ای بود 
که در سی امین جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان 
حضور داشت و در آیین نکوداشتی از او تجلیل به عمل آمد. در این مراسم 

با او گفت وگویی داشتیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.
زندگی شما به چند بخش تقسیم می شود؟

زندگی شــخصی من به دو بخش دوره روزنامه نگاری تا سال 1358و 
دوره فیلمسازی پس از آن تقسیم می شود.

زندگی حرفه ای و کارگردانی من نیز با ســاخت فیلم های ملودرام در 
تاریخ 8 اسفند 135۷ در عین ناباوری و درست بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی آغاز شد، بعد از این کار، فیلم »رهایی« را کارگردانی کردم و 
ســپس گل های داوودی، دختری با کفش های کتانی، دیشب باباتو 

دیدم آیدا و... .
چرا در فیلم های خود از دختران استفاده کردید؟ 

ما باید نســبت بــه دختــران احســاس مســئولیت کنیم مــا باید 

 بدانیــم که چقــدر بــرای آنهــا آرامش و حــس احتــرام مهم 
است!

تفاوت بچه های نسل جدید و قدیم چیست؟
نسل من و بعد از من نسل ریاکاری بود و به خاطر 

حرف مردم زندگی می کرد؛ آنها همیشه ترس از 
این داشتند که دیگران در مورد کارهای آنها چه 
فکری می کنند یا چه حرفی می زنند. اما حاال 
این حرف ها شوخی شده و بچه ها با صراحت و 

شفاف حرفشان را می زنند.
ترانه متولد دهه ۸۰، چگونه است؟

فیلم ترانه تاریخ مصرف ندارد.ترانه نمونه 
بارز یک زن شرقی است که می خواهد روی 
پای خودش بایستد و منتظر این نیست که 
کسی از راه برسد و خوشحالش کند. ترانه 
قصه ماندگاری شد، به دلیل اینکه اگر بیست 
ســال دیگر هم یک خانم سالمند و مسن به 

دیدن این فیلم بنشیند به یاد دوران نوجوانی و 
جوانی خودش می افتد.

مفهوم بزرگداشت چیست؟
وقتی برای هنرمند مراســم بزرگداشــت برگزار می 

شود یعنی دیگر کنارگذاشته شد و او را نه در دوره های 
مختلــف کاری بلکه در زمان پنهان مــی کنند. درحالی 

که یک نویســنده، کارگردان و 
فیلم نامه نویس ممکن است با یک 
کار، کل کارنامــه کاری خودش 
را زیر ســوال ببرد و برعکس در 
آخریــن کار خود همــه نواقص 
کارهای قبلی خود را جبران کند.

 چــرا در اصفهــان فیلمی 
نساختید؟

من خیلی به قوم گرایی اعتقادی 
ندارم. به نظر مــن اصفهان برای 
همه مردم ایران عزیز اســت و به 
اندازه کافی در آن فیلم ســاخته 
شــده و در آینــده هم ســاخته 
 مــی شــود. تاکنــون شــرایط 
فیلم ســازی برای من در اصفهان 

پیش نیامده بود؛ اما بــه زودی در فیلم جدیــدم که50درصد آن 
 در اصفهــان تهیه شــده اســت، دین خــود را به این شــهر ادا 

می کنم.

کارگردان بنام ایرانی:

                                    دینم را به اصـفـهـان  ادا  می کنم 
اعظم 
حاجی رضازاده

تاکنون
 شرایط فیلم سازی 
برای من در اصفهان 

پیش نیامده بود؛
 اما به زودی دین 

خودم را به این شهر 
ادا می کنم
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فناورانه

ابزارک هایی که با پســوند نام »پاد« شــناخته می شــوند معموال از سوی 
شــرکت آمریکایی اپل ســاخته و به بازار ارائه شــده اند، اما به تازگی یک 
شــرکت چینی به  نام »دفتــر طراحی های صنعتی خلق« وســیله جالب و 
کارآمدی را ســاخته که می تواند تقریبا از هر سوژه ای در اندازه های کوچک 
 تا ابعاد یک انســان، عکس های سه بعدی با نور یکســان و کیفیت باال تهیه

 کند.
روش کار به  این شــکل اســت که با تلفیق چند ابزارک و معادله مرسوم در 
عکاسی، وســیله ای به نام »کپی پاد« ساخته شده اســت. این ابزار برمبنای 
»کره هوبرمن« ساخته شده که برای نورپردازی سه بعدی و تمام جهت بدون 

سایه ساخته شده بود.
در این گنبد، نور از تمام جهات به  صورت یکسان به سوژه تابیده می شود تا 
سایه ای در هیچ جهت وجود نداشته باشد؛ چینی ها این وسیله را با بازوها و 
مفصل هایی مانند قیچی تلفیق کرده اند و براساس خط  رأس کانونی، 100 
محل نصب دوربین در آن تعبیه کرده اند. حاصل این نوآوری، ابزاری  اســت 
که می تواند در یک لحظه از تمام زوایای ممکن یک ســوژه عکس تهیه کند 
و سپس با تلفیق این عکس ها، حتی مدل های ســه بعدی با پرینتر نیز قابل 

تهیه هستند.

با گنبد کپی پاد از خودتان عکس های 
سه بعدی بگیرید

نسل جدید چمدان های قابل ردیابی

اگر اهل سفرهای هوایی باشید، با معضل گم شدن چمدان ها آشنایی دارید؛ 
اما چند سالی  است که شرکت »بلواسمارت« و رقبایش با ارائه چمدان های 

دارای ردیاب، این مشکل را به حداقل رسانده اند. 
بلواســمارت این هفته خط خرید پیش فروش جذب ســرمایه دو محصول 
جدید خود را روی وب ســایت راه اندازی کرد کــه در آن یک چمدان و یک 
کیف همراه را برای خریداران تهیه دیده اســت. ایــن چمدان ها مجهز به 
خط ارتباطی ســلوالر 3G و موقعیت یاب GPS هســتند و حتی در صورت 
دردســترس نبودن موبایلی که به آن متصل شده اند، به  صورت مستقل هم 

قابل ردیابی خواهند بود.
چمدان همراه در این دوقلوی مســافرتی، دو بخش جداگانه قابل سفارش و 
قابل اتصال به بخش اصلی دارد که یکی برای لپ تاپ و دیگری برای پاسپورت 
تعبیه شــده اند. بخش مربوط به لپ تاپ، بنابر ادعای سازنده، قادر است یک 
لپ تاپ معمولی را طی 5/2 ساعت با باتری خود شــارژ کند و بدنه چمدان 
همراه هم دارای باتری جداگانه ای  اســت که دو خروجی USB برای شارژ 
وســایلی مانند موبایل در خود دارد. این چمدان ها باتری های داخلی با عمر 
30 روز دارند که نســبت به عمر هفت روزه قبلی آنها، ارتقای قابل توجهی 

یافته است.

محققان انگلیســی و چینی نوعی پوشــش ســرامیکی برای هواپیماهای 
سوپرسونیک ســاخته اند که قابلیت تحمل دمای 3000 درجه سانتیگراد را 

دارد.
دانشــمندان نوع جدیدی از پوشش سرامیکی ســاخته اند که مسیر را برای 
تولید هواپیماهای سوپرسونیک )هواپیمایی که با سرعت مافوق صوت حرکت 
می کند( فراهم می کند. هواپیماهای مذکور با تولید چنین پوششی می توانند 

با سرعت ۶2 هزار کیلومتر برساعت یا سریع تر پرواز کنند.
محققان دانشگاه منچستر با همکاری دانشگاه مرکزی جنوب در چین این ماده 
را ساخته اند. ترکیب مذکور یک پوشش کاربیدی است که از کربن بسیار مقاوم 

در حرارت های باال ساخته شده است.
بقیه مواد ترکیبی عالوه برکربن شــامل زیرکونیم، تیتانیوم و برون هستند. 
این ماده عجیب می تواند دما را تا 3 هزار درجه سانتیگراد تحمل کند. چنین 

گرمایی از حرکت با سرعت باال تولید می شود.
این درحالی است که دمای اطراف هواپیمای سوپرسونیک که در ارتفاع 1۸ 
هزار متری زمین حرکــت می کند، گاهی اوقات بــه 2000 تا 3000 درجه 
ســانتیگراد می رســد،اما ماده جدید هواپیما را از هرگونه گزندی در نتیجه 

گرمای شدید حفظ می کند.

علمپژوهی

کشف یک کهکشان در 
نزدیک ترین فاصله به راه شیری

تلســکوپ فضایی هابل موفق به کشف یک کهکشان 
مارپیچی شده که در پشت کهکشان راه شیری از دید 

پنهان شده بود.
این کهکشــان به دلیل وجود الیه ای ضخیم از گاز در 

کهکشان راه شیری از دید پنهان شده بوده است.
محققان »سازمان فضایی آمریکا«)ناسا ( از این کهکشان 

به عنوان یک هدف جذاب کیهانی یاد کرده اند.
عکس منتشــر شده توســط ناسا، هســته روشن این 
کهکشان را نشان می دهد که به وسیله حجم زیادی از 

گاز و ذرات کهکشانی محاصره شده است.
به دلیل وجود حجم زیادی از اجرام کهکشانی در برابر 
این کهکشــان که IC 342 نام گرفته، رصد آن یکی 
از مشــکل ترین رصدهای انجام گرفته در کهکشــان 
بوده است. هسته این کهکشــان حاوی مقادیر زیادی 
هیدروژن یونیزه شــده و حجم فعالیت های آن بسیار 
باالست.به همین دلیل رنگ های مختلفی در عکس آن 
دیده می شود که هر یک نشان دهنده وجود گازهای داغ 

در این کهکشان هستند.
ناسا در توضیح تصویر این کهکشان آورده است: در این 
تصویر ترکیبی از مناطق داغ و سرد مشاهده می شود.

مناطق آبی دارای دمای باالتر بوده و مناطق قرمز رنگ 
سردتر هستند و خطوطی از گرد و غبار تاریک به صورت 
مات در این عکس دیده می شــود که همگی در اطراف 
یک هسته فعال که سرشــار از هیدروژن یونیزه شده 

است، جمع شده اند.
تلســکوپ »هابل« )Hubble( در طول ســال های 
فعالیت خود توانسته کهکشان های زیادی را کشف کند 
که حالت های مختلفی نیز داشته اند. از کهکشان هایی 
که در حال ترکیب شدن با هم بوده اند تا کهکشان هایی 
که با فاصله بسیار زیاد در حال نزدیک شدن و یا فاصله 

گرفتن از یکدیگر بوده اند.
قرار است تا ســال های آینده تلسکوپ فضایی »جیمز 
وب« )James Webb( به فضا پرتاب شده و جایگزین 

هابل شود.

پیش نمایش نسخه جدید ویندوز ۱۰ عرضه شد
مایکروسافت پیش نمایشی از نسخه تازه ویندوز 10 را عرضه کرده که دارای امکانات جدید 
است و نسخه ای به روزشده از مرورگر اینترنتی Edge هم به آن اضافه شده است. این نسخه 
که برای رایانه های شخصی عرضه شده، ششمین به روزرسانی ویندوز 10 محسوب می شود.

هواپیمای مافوق صوت با تحمل دمای 
3000 درجه سانتیگراد

هوش سنج

یک تاس همگن را حداقل چند بار پرتاب کنیم تا بطور 
یقین، سه بار یا بیشتر، نتیجه یکسان داشته باشیم؟

الف( 12
  ب( 13
  ج( 1۸
   د( 19
 هـ( 27

پاسخ سوال ریاضی: منفی به توان منفی!
گزینه ج ،یعنی »1- « صحیح اســت؛ چراکه هر عدد 
به توان منفی برابر اســت با معکوس همــان عدد به 

توان مثبت.
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تا زمانی که سرعت آپلود اینترنت به شرایط مطلوب نرسیده 
باید تالش کنید که تمام فایل هایتان را در فشــرده ترین 
فرمت ممکن بارگــذاری کنید. در خصــوص فایل های 
ویدئویی اپلیکیشن VidCompact می تواند خیلی به 

کارتان بیاید. 
اپلیکیشن فشرده ساز تیم EnjoyMobi )که ویرایشگر 
ویدئوی محبوب VideoShow هم کار آنهاست( تقریبا از 
تمام فرمت های متداول ویدئو پشتیبانی می کند  و قدرت 
 فشرده ســازی باورنکردنی اش می تواند حجم ویدئویی

 1 گیگابایتی را تا حد چند مگابایت کاهش بدهد.
میزان این فشرده ســازی کامال به دست خود شماست. 
مثال برای فشرده سازی یک ویدئوی 1080p می توانید 
از بین چند گزینه )960p، 720p، 480p و ...( موردی 
که برایتان مناسب تر است را انتخاب کنید و البته پیش از 
انجام این کار و برای اینکه فشرده سازی بیشتری انجام داده 

باشید، قسمت های اضافی ویدئو را هم برش بزنید.
بســته به قدرت ســخت افزاری گجتی که از آن استفاده 
می کنید سرعت این فشرده سازی می تواند متفاوت باشد، 
اما به طور کلی می توان گفت که اپلیکیشــن این کار را با 
سرعت قابل قبولی انجام می دهد و نکته خوشحال کننده 
اینکه بعد از دادن خروجی روی آنها واترمارک نمی چسباند.
اما به جز فشــرده ســازی ویدئو، تبدیل تمام فرمت های 
ویدئویی به فایل های mp4 هم از دیگر کارهایی است که 
این اپلیکیشن به خوبی از پس آن بر می آید. کافی است هر 
ویدئو با هر حجم و فرمتی را به VidCompact بدهید تا 
به سرعت آن را به فرمت رایج mp4 تبدیل کند که تقریبا 
تمام سیستم های عامل و گجت های هوشمند به طور پیش 

فرض از آن پشتیبانی می کنند.
شما برای دریافت این اپلیکیشــن میتوانید از این لینک   

goo.gl/YiabjL  استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفیاپلیکیشنVidCompact؛

 فشرده سازی ویدئوها با کمترین افت کیفیت

معاونوزیرارتباطاتخبرداد:

ورود 21 قلم محصول فناوری 
اطالعات ممنوع شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ممنوعیت ورود 21 قلم 
کاال و تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات به کشور خبر داد و گفت: 
اپراتورهای ارتباطی ملزم به اســتفاده از محصوالت مشابه داخلی 

شدند.
برات قنبری در گفت وگــو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیوســت 
تجهیــزات فناوری اطالعات از ســوی معاونت نــوآوری و فناوری 
وزارت ارتباطات به اپراتورهای ارائــه دهنده خدمات در این بخش  
ابالغ شده است، اظهار داشت: مطابق با این دستورالعمل، شرایط و 
ضوابطی برای خرید محصوالت بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
درنظر گرفته شده است. وی گفت: براین اساس، طرح های عمده و 
محصوالت خریداری شده حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از این 
پس باید دارای پیوست فناوری باشند. به این معنی که در پروژه های 

ملی باید از اقالم و محصوالت تولید داخل استفاده شود.
قنبری با اشــاره به ظرفیت ایجاد شده در کشــور برای استفاده از 
تولیدات داخلی، اضافه کرد: با بررسی های انجام شده، مشخص شد 
که حدود 21 قلم از کاالها و تجهیزات مرتبط با فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کشور تولید می شود. از این رو مطابق با پیوست فناوری 

اطالعات، ورود این کاالها را به کشور ممنوع و یا محدود کردیم.
معاون برنامه ریــزی وزیر ارتباطــات ادامه داد: این اقالم توســط 
شرکت های خصوصی و دانش بنیان در کشور تولید شده و مربوط به 
اقالم کامپیوتری از جمله حافظه های کامیپوتری، تجهیزات موبایل 

و ارتباطات سیار و تجهیزات مرتبط با شبکه می شود.
وی هدف از ابالغ این آیین نامه را استفاده از توان داخلی و ملی برای 

پروژه های بخش فناوری اطالعات و ارتباطات عنوان کرد.

آیا مایکروسافت در حال توسعه یک 
موبایل ویندوزی جدید است؟

همان طور که می دانید تقریبــا زمان زیادی از معرفی آخرین تلفن 
هوشمند مجهز به ویندوز 10 موبایل می گذرد و حاال خبر می رسد 
که مایکروسافت، در حال تست و توســعه یک نمونه اولیه از تلفن 

ویندوزی جدیدی در مقر اصلی خود در ردموند است.
البته در حال حاضر هیچ اطالعی راجع به جزئیات فنی دستگاه مذکور 
در دست نیست و حتی هنوز مشخص نشده که آیا این وسیله یک 
تلفن همراه خواهد بود یا یک تبلت،  اما با توجه به شرایط حاضر به نظر 
می رسد که مایکروسافت برای پر کردن خالء موجود در محصوالت 
خود، بیشتر به توســعه یک تلفن همراه ویندوزی نیاز داشته باشد.

شاید تصور کنید دستگاه مورد بحث همان »سرفس موبایل« مورد 
انتظار است که مدت هاست شایعه توسعه آن توسط مایکروسافت در 
وبسایت های مختلف منتشر می شود، اما باید بگوییم که بر اساس 
گزارش منابع آگاه در صنعت، قرار نیست موبایل جدید توسط تیم 

سرفس مایکروسافت توسعه یابد.
طبق اطالعات موجود، طراحی و توســعه تلفــن جدید به تیمی با 
مدیریت »الکس کیپمن« )سرپرست پروژه هولولنز مایکروسافت( 
ســپرده شــده که با توجه به این امر، احتمال حضور فناوری های 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در موبایل بعدی مایکروسافت بسیار 

باال به نظر می رسد.
گفتنی است بنا بر برخی از شایعات، شرکت ساکن ردموند قصد دارد 
دستگاه جدید خود را با استفاده از ویندوز 10 مبتنی بر ARM توسعه 
دهد که اگر چنین چیزی حقیقت داشــته باشد، موبایل ویندوزی 

بعدی مایکروسافت زودتر از سال 201۸ به بازار نخواهد آمد.

 شرکت ولوو  در آینده خودروهایی 
با موتور الکتریکی می سازد

ولوو، اولین شرکت خودروسازی ســنتی است که از سال 2019 در 
تمام مدل های خود موتور الکتریکی نصــب می کند و به طور کلی 

موتورهای سوخت سوز را کنار خواهد گذاشت.
این شرکت خودروسازی سوئدی که از ســال 1927 تولید خودرو 
را آغاز کرده است روز چهارشنبه 1۴ تیرماه اعالم کرد که دلیل این 
تصمیم تمایل مشتریان بوده و آن را »مهم ترین تصمیم یک شرکت 

خودروسازی« توصیف کرد.
مدیر این شــرکت گفت که هدفش فروش یــک میلیون خودروی 
الکتریکی در ســال 2025 اســت که مدل های گوناگونی از جمله 

خودروهای دوگانه سوز را نیز شامل خواهد شد.
ولوو که در سال 2010 توسط شرکت چینی »جیلی« خریداری شد 
در فاصله سال های 2019 تا 2021 پنج مدل کامال الکتریکی عرضه 
خواهد کرد. سه مدل آن اتومبیل های ولوو خواهند بود و دو مدل دیگر 
از خودروهای مسابقه ای است که توسط بخش تولید اتومبیل های 
پرقدرت این شــرکت یعنی »پول استار« ساخته می شوند.عالوه بر 
اینها، چند مدل مختلف از خودروهای دوگانه سوز، با موتورهایی که 
هم برق و هم بنزین یا گازوئیل مصرف می کنند، تولید خواهد شد. 
ولوو  قصد دارد متنوع ترین مدل ها از خودروهای الکتریکی را به بازار 

عرضه کند.
مدیر این شرکت افزود: به حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی 

شهرها از طریق کاستن دی اکسید کربن متعهد است.

با Google Now پیامک ها را بشنوید 
و به آنها پاسخ بدهید

شاید در گذشته اینطور نبود  ولی امروزه  Google Now به قابلیتی 
بسیار حیاتی برای کاربران اندروید تبدیل شده است. دستیار هوشمند 
گوگل از این پس می تواند آخرین پیامک های دریافتی را برای شما 
بخواند  سپس با نمایش پنج پیامک اخیر امکان پاسخ سریع را برایتان 

فراهم کند.
اگر از Google Now سوالی مثل »آخرین پیامک های من را نشان 
بده« بپرسید، این دستیار هوشــمند پنج پیامک دریافتی اخیر را 
برایتان به نمایش در می آورد. حاال می توانید از آن بخواهید که مثال 
پیام اول را برایتان بخواند. از همین قسمت هم می توانید به سرعت 

به هر کدام از این پنج پیامک پاسخ بدهید.
برای مشــاهده پیامک ها و آخرین پیام های دریافتی در جیمیل،  
 حتما بایــد دو جملــه »show me my last messages« یا
 Google Now را در »show me my latest messages« 
به کار بگیرید.گفتنی است که این قابلیت در مرحله کنونی، فقط برای 
پیامک های دریافتی از طریق اپراتور کاربرد دارد و با آن نمی توانید 
پیام های صوتی گوگل را جست وجو کنید. با این حال امیدواریم که 
در به روزرسانی های بعدی، شاهد اضافه شدن پشتیبانی از این مورد 

نیز به دستیار هوشمند Google Now باشیم.

تیم ســرندیپ، در آخرین محصول نرم افزاری خود یک بار 
دیگر به سراغ حوزه خودرو رفته، اما این بار روی سوژه مهمی 
دست گذاشته که شــاید خیل انبوهی از مردم به آن احتیاج 

داشته باشند.
این سوژه چیزی نیســت جز قیمت 

گذاری خودرو؛ مهارتی که اوال هر 
کسی به آن مســلط نیست و کار 
دقیق کارشناسی را می طلبد و از 
سوی دیگر نیازی بسیار ضروری 
در معامــالت خودروســت که 
متاســفانه در آنها به وفور شاهد 

کاله برداری هستیم.
اپلیکیشــن »قیمت گذار« تالش 
کرده که با اســتناد به قیمت روز 
خودرو، قطعــات و هزینــه های 

تعمیر، تخمین نسبتا دقیقی 
از قیمــت خودروهای نو یا 
کارکرده را در اختیار شما 
قرار بدهد. تیم ســرندیپ 
برای ایــن قیمت گذاری 
فاکتورهای زیادی را مد 
نظر قــرار داده و قیمت 
روز بــازار را هم در این 

فرآیند لحاظ می کند.
کار بــا قیمــت گذار 
بســیار ســاده است. 
هر چــه بخواهید در 
صفحــه اصلی پیش 
رویتان قــرار گرفته 
و مــی توانید تجربه 
راحتی از کار با آن 

داشته باشید. هر 
چند کــه رابط 

اپ  کاربری 
خوبی  به 

به  تجر

کاربری اش نیســت و چینش ابتدایی منوها و اســتفاده از 
فونت های نه چندان دلچســب باعث شــده که درست مثل 
خودرویــار، قیمت گذار هم از نظر بصــری محصول چندان 

جذابی نباشــد. برای فروش یک خودروی دست 
دوم، شکی نیست که باید آن را 
مطابق قیمت دستگاه صفر 
کیلومتــر ارزش گذاری 
کنید. قیمت گــذار برای 
این کار لیست قیمت روز 
انواع خودروهای موجود 

در بازار ایران را برایتان 
جمع آوری کرده که 

خوشــبختانه به خاطر 
ماهیت آنالین اپلیکیشــن، با هر گونه 
نوســان قیمتی بالفاصله به روز رسانی 

می شوند.
با در نظــر گرفتن قیمت های 
این بخش، مــی توانید وارد 
قســمت قیمــت گــذاری 
خودروهــای کار کرده شــوید. 
خوشــبختانه گزینه ها برای رسیدن 
به قیمت گذاری صحیح بسیار 
متنــوع هســتند؛ از ســال 
ســاخت و کیلومتر کارکرد 
و بیمه بگیرید تا فاکتورهای 
دیگری مثل رنــگ خوردگی 
و صافــکاری و تعویض قطعات 
و تعمیــرات در قســمت های 
مختلف که روی قیمــت نهایی اثر 

می گذارند.
در این اپلیکیشــن گزینه ها به قدر 
کافی شفاف هستند، اما فقط یک جا 
ممکن است به مشکل بخورید و آن هم تعیین 
درصد خرابی یا سالمت قطعات مختلف خودروست. مثال 
برای گیربکس ماشین باید درصد سالمت آن را تخمین بزنید. 
تعیین میزان سالمت به صورت درصدی کار چندان راحتی 
نیست و ممکن است وارد کردن اطالعات غلط در این بخش 

روی تخمین قیمت خودرو اثر منفی بگذارد.
البته تیم ســرندیپ در کنار هر گزینه توضیحاتی ارائه کرده 
تا اوال بدانیــد که خودرویتــان در یک قطعــه به خصوص 
»مشکل دار هســت یا خیر« و بعدا به سراغ تخمین درصدی 

بروید. تصور می کنیــم که همین بخش برای کســانی که 
سررشته ای از مســائل خودرو ندارند، چالش برانگیز شده 
و بتواند آنها را به اشــتباه بیندازد؛ بنابراین شاید بهتر باشد 
که ســرندیپ راهنمایی های بهتری برای این قســمت در 

نظر بگیرد.
وقتی اطالعات کافــی را وارد کردید، 
قیمت تخمینی اپلیکیشــن به شما 
اعالم می شود. اینکه قیمت تخمینی 
چقدر درســت و دقیق باشــد مستقیما 
وابسته به اطالعاتی اســت که قبال وارد 
کرده اید، اما با مقایسه قیمت های ارائه 
شده توســط اپ با قیمت بازار و رضایت 
نسبی کاربران می توان گفت که اپلیکیشن 
کارش را با دقت قابل قبولی انجام می دهد؛ 

ضمنا طبیعی است که برای این کار از شما هزینه هم بگیرد.
خوشبختانه هزینه کار خیلی زیاد نیســت. برای هر قیمت 
گذاری باید در اپلیکیشــن یک »ســکه« خرج کنید که در 
بســته های مختلف به صــورت درون برنامــه ای به فروش 
می رسند، اما نکته مثبت اینجاست که از ابتدای کار دو سکه 
رایگان در اختیــار دارید. ضمن اینکه با تماشــای تبلیغات 
هوشمند )که هم اختیاری هستند و هم از بنرهای چشمک 
زدن مزاحم به مراتــب مفیدتر( هم می توانید ســکه های 

بیشتری دریافت کنید.
بد نیست بدانید که تیم سرندیپ برای ارتقای کار اپلیکیشن 
از کارشناسان خودرو هم دعوت به همکاری کرده  که البته 
مشخص نیســت در آینده چه برنامه ای برای استفاده از این 

پتانسیل بزرگ داشته باشد.
با تمام این اوصاف، در انتها و بــرای جمع بندی باید بگوییم 
که شــاید قیمت گذار هرگز نتواند به جایگزین کاملی برای 
کارشناســان قیمت گذاری خودرو تبدیل شود، اما تا بدین 
جای کار تخمین هــای قیمتی اش را با دقــت قابل قبولی 
 انجام می دهد و تــا حد زیادی مــی توان به آنها اســتناد

 کرد.
البته ایــن احتمال را هم مــی توان در نظر داشــت که تیم 
سرندیپ با پیشرفت اپلیکیشــن امکان ارسال کارشناسان 
قیمت گذاری به طــور حضوری در محل یــا حداقل امکان 
تماس تلفنی با این افراد را برای کاربرانش ممکن سازد. در این 
صورت شکی نیست که هم قیمت گذاری ها دقیق تر می شوند 
و هم کاربران استقبال بیشــتری از اپلیکیشن خواهند کرد. 
 قیمت گذار را می توانید همین حاال و با استفاده از این لینک 

 goo.gl/cR9YBF   از کافه بازار دریافت کنید.

بررسیاپقیمتگذار؛

راهی جدید برای آگاهی از قیمت خودروهای نو و کار کرده
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يادداشت
بخشودگی 10هزار میلیارد تومانی جرایم بانکی 

علی بختیار،نماینده مردم گلپایگان وخوانســار درمجلس شورای اسالمی گفت:از 
سوی مجلس ۱۰هزار میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم بانکی اختصاص یافته 

است تا وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان بدون دریافت جریمه بانکی پرداخت شود.

اخبار

 ريیس اداره حفاظت محیط زيست کاشان خبر داد:

صدور حکم قضائی شکارچیان متمرد 
به محیط بانان در کاشان

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان، از صدور  کاشان
حکم قضائی شکارچیان متمرد به محیط بانان در 
این شهرستان خبر داد. محمود قهرمانی گفت: متخلفین شکار و صید 
که اقدام به شکار غیر مجاز در منطقه حفاظت شده قمصر- برزک کرده 
بودند، توسط یگان حفاظت محیط زیست دستگیر شدند. وی افزود: 
این متخلفین که در حین عملیات دستگیری از دستورات محیط بانان 

تمرد کرده بودند، تحویل قانون شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشــان اظهار داشت: با توجه به 
موارد تخلفی آنها اعم از شکار غیر مجاز و تهدید یگان حفاظت با اسلحه 
گرم و تمرد در مقابل مامور، با استناد به ماده ۱۲ قانون شکار و صید و 
۶۰۷ و ۶۶۹ قانون تعزیرات و  ماده ۱۳۴ قانون مجازت اسالمی، محکوم 
به تحمل یک سال حبس و پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی به 
نفع صندوق دولت و ۷۴ ضربه شالق شدند. قهرمانی افزود: میزان ضرر 
و زیان وارده از بابت حذف حیوان وحشی از اکوسیستم طبیعی مبلغ 
۲۰۰میلیون ریال و  بر ذمه شکارچیان است و اینکه تمامی ادوات شکار 

و صید کشف و ضبط شد.

دهاقان  رییس اداره آب وفاضالب روستایی شهرستان 
دهاقان از تکمیل طرح آبرســانی به روســتای 
قمبوان خبرداد. عزیز ا... پناهی اظهار داشت: با توجه به معضل کم آبی 
در روستای قمبوان، همان طور که انتظار می رفت طرح آبرسانی در 
مدت ۱۰ روز انجام شود، این کار در کمتر از ۵ روز انجام شد و مردم 
این روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند. وی با توجه به اینکه 
این انتقال آب از چاه قهه به قمبوان صورت گرفت، اذعان داشت: با 
تالش شبانه روزی مجموعه آب روســتایی استان و شهرستان و به 
یاری پروردگار، کمتر از ۵ روز آب چاه قهه، وارد شــبکه آب قمبوان  
شد. رییس آبفار شهرستان دهاقان افزود: برای اجرای این عملیات 
۳هزار متر لوله جدید داکتیل چدن، خریداری و ۲ هزار متر لوله نیز 
اصالح شد.پناهی از اجاره یک حلقه چاه کشاورزی برای آبرسانی به 
روستاهای جمبزه و علی آباد جمبزه خبرداد و گفت: مشکل کم آبی 
در این روستاها نیز به زودی رفع می شــود. وی خاطر نشان کرد: با 
تکمیل طرح آبرسانی به این روستا، از ورود آبرسانی سیار جلوگیری 

شد.

با مسئوالن

 افزایش بیش از ۳۵درصد جریمه 
در شهرستان تیران و کرون

فرمانده انتظامی شهرســتان تیران و  کرون از افزایش بیــش از ۳۵ درصد تیران
اعمال جریمه در حوزه شهری این شهرستان در سه ماهه 
نخست امسال خبرداد. سرهنگ محمد حسین باباکالنی به 
وضعیت ترافیکی شهرستان اشاره و اظهار کرد: اعمال جریمه 
در حوزه شهری این شهرستان در سه ماهه نخست امسال 
بیش از ۳۵درصد در مقایســه با زمان مشابه سال گذشته 
افزایش داشته اســت. وی افزود: عمده این تخلفات عدم 
استفاده از کمربند ایمنی در حین رانندگی و عدم استفاده از 
کاله ایمنی و توقف در مناطق غیر مجاز بوده که منجر به بروز 
تصادف و خســارت به افراد شده اســت. فرمانده انتظامی 
شهرستان تیران و کرون با اشاره به کاهش تصادفات فوتی در 
حوزه شهری بیان داشت: تصادفات فوتی در حوزه شهری در 
این مدت اتفاق نیفتاده و تنها تصادفات جرحی رخ داده که 
نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از ۲۰درصد کاهش 
یافته است. وی به دغدغه جدی نسبت به کاهش تصادفات 
اشاره کرد و گفت: همواره افزایش فرهنگ ترافیک در کاهش 
تصادفات موثربوده است و هرچقدر مردم در اجرای قوانین و 
رعایت حقوق شهروندی توجه بیشتری داشته باشند، میزان 

تصادفات نیز کاهش می یابد.

اعتبار 2۵ میلیاردی برای 
اصالح فاضالب شهرضا

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای  اســالمی گفــت: در دیــدار اخیر با شهرضا
مسئوالن شــرکت آب و فاضالب کشــور، قرار شد مبلغ 
۲۵میلیارد تومان برای اصالح حوضچه های فاضالب شهرضا 

واقع در منطقه جرم افشار اختصاص یابد.
ســمیه محمودی اظهار کرد: یکی از مهم ترین معضالت 
این منطقه، کم آبی است که تاکنون برای حل آن مطالعات 
زیادی صورت گرفته؛ همه  این حوضچه ها سال هاســت 
که خاک می خورد و هنوز اصالح آن  عملی نشــده است. 
وی تصریح کرد: یکی از راه هــای موجود برای حل معضل 
کم آبی حفر چاه هاست که این اقدام، هم موقتی بوده و هم 
با توجه به افت شدید ســطح آب های زیر زمینی، اقدامی 
غیرکاشناسی و غیرعلمی اســت. محمودی گفت: معضل 
دیگر شهرستان، عدم تکمیل پروژه فاضالب بود که طبق 
برآوردهای انجام شده تکمیل آن نیازمند تخصیص اعتباری 
بالغ بر ۱۳۵میلیارد تومان است؛ در حالی که اعتبار ریالی آن 

در بودجه امسال ۱۶میلیارد ریال است.

فرهاد بالبــادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا از شهرســتان 
خوانسار اظهارداشت: در حال حاضر ۱۹هزار و ۴۰۰ مشترک 
برق در شهرســتان وجود دارد کــه از این تعــداد ۱۴هزار 
 در بخش خانگی و مابقی مشــترک کشــاورزی و صنعتی 

هستند.
وی با بیان اینکه تا انتهای خرداد ماه سال گذشته میزان  ۱۸ 
هزار  و  ۳۶۴ مگاوات برق در سطح شهرستان خوانسار مصرف 
شده است، افزود: میزان برق مصرفی شهرستان از خرداد سال 

گذشته تا انتهای خرداد ماه امسال ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات 
بوده است که نسبت به ســال ماقبل آن ۲ درصد افزایش را 

نشان می دهد.
مدیر امور برق خوانسار تصریح کرد: از ۱۸هزار و ۵۰۰ مگاوات 
برق مصرفی، ۶۰ درصد  در بخش  خانگی و مابقی در بخش 

صنعت و کشاورزی مصرف شده است.
وی افزود: از این میزان مصرف برق، ۸/۱درصد  برای روشنایی 
معابر سطح شهرستان مصرف شده است، بر اساس میانگین، 
استاندارد کشوری برق مصرفی معابر ۴ درصد است که این 

میزان برق مصرفی نگران کننده است.
بالبادی با اشاره به اینکه بر اساس دستور وزارتخانه، برآورد 
مصرف برق ادارات شهرستان در دو سال اخیر در دستور کار 
قرار گرفته است، گفت: بر اساس برآورد مصرف برق در ۶ماهه 
سال گذشته نسبت به مشابه سال ماقبل آن مشخص شده که 

مصرف برق ۶۰ درصد ادارات افزایش داشته است.
وی بــا بیــان اینکــه مصــرف بــرق تعــدادی از ادارات 
خوانســار ثابت مانده اســت، افزود: مصرف بــرق در اداره 
امــور آب ۱۵ درصد، در امــور آبفای روســتایی ۳۶ درصد 
و در اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
خوانسار ۴۲درصد کاهش داشــته که به عنوان ادارات برتر 
در صرفه جویــی برق انتخاب شــدند و هدایایی از ســوی 
 اداره برق در جلســه شورای اداری شهرســتان به آنان اهدا

شد.
مدیر امور برق خوانسار تاکید کرد: برق سرمایه ملی است که 
باید از مصرف بیهوده و هدر رفتن آن جلوگیری به عمل آید 

و رعایت مصرف انجام شود.

مدير امور برق خوانســار گفت: میزان برق مصرفی در شهرستان خوانسار از خرداد ماه سال  خوانسار
گذشته تا انتهای خرداد ماه امسال ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده است که نسبت به سال ماقبل آن 

۲ درصد افزايش را نشان می دهد.

مدير امور برق خوانسار خبرداد:

افزایش ۲درصدی میزان مصرف برق در یک سال گذشته

شــهردار شــهرضا گفت: باشــگاه های  کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان در شهرضا
محل فرهنگسرای شهید همت شهرداری ایجاد شد.

رحیم جافری در حاشیه مراســم افتتاح باشگاه کتابخوانی 
کودک و نوجوان شهرداری شهرضا، در گفت و گو با خبرنگار 
ایمنا از این شهرســتان عنوان کرد: شهرضا در سال گذشته 
با تالش وافر فرهنگ دوستان و مســئوالن شهر و به دلیل 
فعالیت های بسیار خوبی که در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه  
در سطح شــهر صورت گرفته بود، به عنوان یکی از ۲۰ شهر 

نامزد پایتخت کتاب شناخته شد.
وی اظهار کرد: انتخاب شــهرضا به عنوان یکی از ۲۰ شهر 

نامزد پایتختی کتاب، نشان دهنده ظرفیت باالی این شهر 
در زمینه های مختلف فرهنگی به ویــژه در زمینه مطالعه و 

کتابخوانی است.
شــهردار شــهرضا بیان کرد: باتوجه به این رویداد و برای 
رســیدن به اهداف واالیی کــه مد نظر اســت، الزم بود که 
اقدامات جدی تــر و موثرتری به منظور گســترش و ترویج 

فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه مطالعه انجام شود.
جافری ادامه داد: همزمان با شــهرهای مطرح ایران که در 
این زمینه فعالیت های خوبی را آغاز کرده اند، در شهرضا نیز 

اقداماتی آغاز شد.
وی گفت: بــه همــت فرمانــدار، رییــس اداره فرهنگ و 

ارشاد اســالمی و شــهرداری شــهرضا و همکاری جمعی 
از فرهیختــگان حوزه  کتابخوانی، تشــکیل باشــگاه های 
 کتاب خوانی کودک و نوجوان در دستور کار مراکز فرهنگی 

قرار گرفت.
شهردار شهرضا عنوان کرد: این باشگاه ها هسته های کوچکی 
هســتند که درآن کتاب هایی را تهیه و بــه صورت گروهی 

مطالعه کرده و به بحث می گذارند.
وی در تشــریح مهم ترین هدف راه اندازی و تشــکیل این  
باشــگاه ها، اظهار کرد:کمک به افزایش سرانه مطالعه میان 
کودکان و نوجوانان، تقویت فرهنگ گفت وگو و اســتدالل 
و افزایش مهــارت در بحث و بــاال بردن قــدرت تحلیل و 
تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان و آشــنایی کودکان با 
محیط  های مرتبط با کتاب همچون کتاب فروشی، کتابخانه 
و تبدیل فضاهای عمومی موجود به فضاهایی مناسب برای 

مطالعه فردی و گروهی، از جمله این اهداف است.

شهردار شهرضا خبر داد:

ایجاد باشگاه های کتابخوانی کودکان و نوجوانان شهرداری شهرضا

ريیس اداره آب وفاضالب روستايی دهاقان خبرداد:

تکمیل طرح آبرسانی به روستای قمبوان  
و جلوگیری از آبرسانی سیار به روستا

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609970351400225 دادنامــه:  شــماره   4 /370
9409986795000522 شــماره بایگانی شعبه: 941410 خواهان: آقای غالمحسین 
نیکبخت نصرآبادی فرزنــد محمدعلی به نشــانی: اصفهان-جرقویه-نصرآباد-خ 
کشاورز- کوی محمدرســول ا... - منزل شخصی غالمحســین نیکبخت خواندگان: 
1- آقای علی معصومی 2- آقای حسین ســیچانی همگی به نشانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه خسارت. گردشــکار: دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبــادرت به صدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه: درخصوص دعوی غالمحســین 
نیکبخت نصرآبادی فرزند محمدعلی به طرفیت: 1- علی معصومی 2- حسن سیچانی 
به خواسته فســخ قرارداد عادی منعقده بین طرفین و اســترداد مبلغ پانصد میلیون 
ریال به انضمام مطلق خســارات دادرســی از تاریخ 94/1/27 لغایــت زمان اجرای 
حکم بدین توضیح کــه خواهان به موجب دادخواســت تقدیمی خود اظهار داشــته 
که در تاریخ 94/1/27 یک دستگاه تولید دســتمال کاغذی به همراه لوازم جانبی آن 
را از شــرکت آرمین یک به مدیریت خوانده ردیف اول به مبلــغ پانصد میلیون ریال 
خریداری نمودم لیکن خواندگان پس از گذشــت 5 ماه از تاریخ خرید دســتگاه را به 
بنده تحویل داده اند و پس از تحویل نیز از آموزش چگونگی کار با دستگاه خودداری 
نموده اند لذا خواســتار محکومیت خوانده به پرداخت خســارت های وارده و فسخ 
قرارداد و اســترداد ثمن معامله می باشــم دادگاه پس از بررســی پرونده موضوع 
را به کارشــناس ارجاع داده و کارشــناس محترم پس از بررســی موضوع اعالم 
نموده اند که یک دســتگاه تولید دســتمال کاغذی نصب و مونتــاژ نگردیده عماًل نو 
و درحالت انباری بوده و در شــرایط موجود ناقص و غیرقابل بهره برداری اســت 
و برای راه اندازی و تــداوم و بهره برداری نیاز به آموزش و یا ارائه دســتورالعمل 
بهره برداری توسط فروشنده می باشد و از ســوی خواهان هیچ گونه قراردادی یا 
مدرک فنی جهت بررسی ارائه نگردیده است و خواهان اظهار داشته که قرارداد نزد 
فروشنده )خوانده( می باشد حال با عنایت به مراتب نظر به اینکه طرح دعوا به کیفیت 
مطروحه قابلیت استماع را ندارد این دادگاه مســتنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار عدم اســتماع دعوا صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری بوده 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تســطیر نظر استان 
 اصفهان است. م الف: 11254 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

  )358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352201353 دادنامــه:  شــماره   4 /371
9509980352200572 شماره بایگانی شعبه: 950586 خواهان: موسسه اعتباری 
کوثر مرکزی با مدیریت عاملی عیسی رضایی با وکالت مع الواسطه مصطفی جاللی 
با وکالت خانم حوری افشار فرزند عباس به نشــانی: اصفهان خیابان نیکبخت نبش 
بن بســت وحدت ســاختمان وکالی نیکبخت طبقه اول واحد شــماره 4. خواندگان: 
1- آقای فرزاد عیدی وندی فرزند فرامرز به نشــانی مجهول المکان. 2- آقای مهدی 
حاجی علی زاده فرزند رسول به نشانی: اصفهان- خ جی- خ شهروند- شرکت آب و 
فاضالب. 3- آقای محسن بهرامی فرزند محمدحسن به نشانی: اصفهان- خ کاوه- خ 
گلستان- خ وحدت- کوی شهید بهرامی- پ1 کدپستی 8196938161 . خواسته ها: 
1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه وجه چک. 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص دعوی خانم حوری افشــار به وکالت از موسسه اعتباری 
کوثر مرکزی با مدیریت آقای عیســی رضایی به طرفیت آقایــان مهدی حاجی علی 
زاده فرزند رسول   و محســن بهرامی فرزند محمدحسن و فرزاد عیدی وندی فرزند 
فرامرز به خواسته مطالبه مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال عهده بانک ملت شعبه 
ملک شهر اصفهان وجه 1 فقره چک به شــماره 381610 مورخه 95/3/5 عهده بانک 
ملت شعبه ملک شهر اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی/ حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه باتوجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهوردر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائــت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده 
اند و ســایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 
249-310-313 قانون تجارت و مــواد 198-199-303-305-306-502 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
280.000.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9.498.000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 8.000.000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 
صادرکننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم 
تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد. م الف: 11265 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)407 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
4/373 شماره دادنامه: 9609176796300731 کالســه پرونده: 951176 خواهان: 
قنبر چرمی به نشانی: اصفهان خ کهندژ خ شــمس تبریزی چهارراه مجنون خ محمد 
پالک 5. خوانده: ایمان زندی به نشانی مجهول المکان 2- نیما امامیان آباده به نشانی: 
اصفهان خ بزرگمهر خ فرهنگیان پ 84. خواسته: اعتراض ثالث 3- عزیزاله توکلی به 
نشانی: اصفهان خ نشاط ک ش حمیدرضا بحرینی پالک 2 مجتمع مسکونی هدیه واحد 
5. بتاریخ 96/3/1 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ســی و سوم اصفهان به تصدی 
امضاءکننده ذیل تشکیل پرونده کالســه 951176 تحت نظر است با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: درخصوص اعتراض شخص 
ثالث آقای قنبر چرمی نسبت به توقیف یکدستگاه خودرو پژوپارس شماره انتظامی 
13-433و96 به شرح دادخواســت تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
درخواست تقدیمی و مستندات پیوست و رونوشت مصدق بیع نامه ابرازی که اصالت 
آن مصون از ایراد و تعرض مانده و دلیلی بر فسخ یا بطالن آن اقامه نگردیده و داللت 
بر وقوع بیع نسبت به مال مدعی به دارد و نظر به اینکه عقد بیع در فقه امامیه و حقوق 
ایران عقد تملیکی بوده که به محض ایجاب و قبول مالکیت به خریدار منتقل می گردد 
و تشریفاتی از قبیل انتقال سند رسمی یا عدم آن تأثیری در اصل وقوع عقد ندارد که 
در مانحن فیه با توجه به بیع نامه استنادی که با این فرض خواندگان مالکیتی نداشته 
تا خواهان نســبت به توقیف آن اقدام نماید مضافًا این که اصل مال و اسناد مالکیت 
آن در ید معترض ثالث و بیمه نامه بدنه وسائل نقلیه بنام معترض ثالث و سند قطعی 
منقول همگی داللت بر صدق ادعای وی دارد لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر 
به عدم ایراد و دفاع مؤثر و موجه اعتراض معترض ثالث را وارد و ثابت تشــخیص 
و مســتنداً به مواد 194 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و 147 قانون اجرای احکام 
مدنی حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صــادر و اعالم می دارد. رای صادره 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. درخصوص خوانده ردیف اول آقای ایمان زندی غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف: 11187 شعبه 33 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )392 کلمه، 4کادر(
ابالغ رای

4/378 کالســه پرونده: 223/95 شــماره دادنامه: 75-96/2/18 تاریخ رســیدگی: 
95/12/14 مرجع رسیدگی: شعبه 47 شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: بانک 
مهر اقتصاد به نشــانی: اصفهان- پل آذر- ابتــدای خ توحیــد- پ 3. وکیل: نرگس 
صادقی قهساره به نشانی: اصفهان- چهارباغ باال- مجتمع باران- طبقه 5 واحد 35. 
خواندگان: آقایان اسماعیل حمزه پور و حمید خودسیانی به نشانی: مجهول المکان. 
خواســته: محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 140.000.000 ریال بابت یک فقره 
چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی.گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقایان اسماعیل حمزه 
پور و حمید خودسیانی به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 42.544.809 
ریال بابت قسمتی از یک فقره چک بالمحل عهده بانک صادرات شعبه میدان شهدا به 
شماره 544610 مورخه 93/12/03 و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی باتوجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه و اســتحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده اند، لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
42.544.809 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.278.620 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور چک مورخه 93/12/03 تا تاریخ اجراء حکم 
و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه بوده و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 11228 شعبه 47 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )362 کلمه، 4 کادر(
مفاد آراء)نوبت اول(

اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 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 این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شــماره 139660302016000033 مورخ 1396/02/26 مالکیت آقای 
سید ابو القاسم بکائی فرزند سید جالل در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 123/84 
مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 1 اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان 

که نامبرده مالک 1/5 دانگ مشاع پالک می باشد.
2- برابر رای شــماره 139660302016000034 مورخ 1396/02/27 مالکیت خانم 
آزاد خدایی تهرانی فرزند تقی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/06 متر مربع 
که مقدار 141/20 مترمربع تصرفات متقاضی در پالک ثبتی 4430 فرعی از یک اصلی 
خریداری از تقی خدایی فرزند ابوالقاسم و مقدار 6/73 متر مربع از اراضی ثبت نشده 
و مقدار 19/56 مترمربع از گل انداز جوی صحرایی و مقدار 4/57 مترمربع از حریم 

جوی شاه واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/04/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/04

م الف: 136 شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران و کرون
حصر وراثت

4/346  محمد شاهبندری دارای شناسنامه شــماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 
149/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حیدر شاهبندری به شناسنامه 47 در تاریخ 1362/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد 
شاهبندری ش.ش 4 ت.ت 1330/1/7 )فرزند پسر( 2- ام البنین شاهبندری ش.ش 10 
ت.ت 1326/9/4 )فرزند دختر( 3- کشور شاهبندری ش.ش 6 ت.ت 1321/5/2 )فرزند 
دختر( .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف سه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 124 

شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران )133 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/292  اسداله اسماعیلی گنهرانی دارای شناسنامه شماره 670 به شرح دادخواست 
به کالسه 2/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ربابه صادقی به شناسنامه 721 در تاریخ 93/7/1 اقامتگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند 
پسر و 5 فرزند دختر و یک همسر 1- حسین اســماعیلی گنهرانی به ش.ش 16 ت.ت 
1347/3/16 )فرزند پسر( 2- محمد اسماعیلی به ش.ش 5 ت.ت 1353/1/10 )فرزند 
پســر( 3- عزت اســماعیلی گنهرانی به ش.ش 19 ت.ت 1341/5/12 )فرزند دختر( 
4- طیبه اســماعیلی گنهرانی به ش.ش 1 ت.ت 1349/1/9 )فرزنــد دختر( 5- طاهره 
اسماعیلی به ش.ش 14 ت.ت 1343/9/5 )فرزند دختر( 6- فاطمه اسماعیلی گنهرانی 
به ش.ش 119 ت.ت 1365/12/24 )فرزند دختر( 7- معصومه اسماعیلی گنهرانی به 
ش.ش 6 ت.ت 1351/1/6 )فرزند دختر(8- اسداله اسماعیلی گنهرانی به ش.ش 670 
ت.ت 1315/3/9 )همسر( .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف 128 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف بخش کرون )199 کلمه، دو کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/396 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 456/96 ح 2 وقت رسیدگی ساعت 6/30 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1396/6/11 مشخصات خواهان: رضا احمدی مجدر فرزند صاحبعلی مقیم 
خمینی شهر بلوار امیرکبیر خ 100 بن بست 22 مشــخصات خوانده: کاظم عبدالهی 
فرزند عزت اله خواسته: مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال گردشکار:خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4180 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )162 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/397 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 

اصفهان وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/6/1 مشخصات 
خواهان: محمدحســین زاده خوزانی فرزند محمدعلی مقیم خمینی شهر خ امیرکبیر 
اولین فرعی بعد از اداره آب جنب قرض الحســنه ابوذر مشــخصات خوانده: جلیل 
عصار زادگان خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانک ملت 
و یک فقره فاکتور به انضمام مطلق خســارات دادرســی، حق الوکاله وکیل و تاخیر 
تادیه از سررسید لغایت اجرای حکم. دالیل خواهان: کپی مصدق چک 2- کپی مصدق 
گواهی عدم پرداخت 3- کپی فاکتور 4- شهادت شهود  گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 4091 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/393 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 358/96 وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح مورخه 1396/6/6 
مشخصات خواهان: حسین شــاهین فرزند غالمرضا مقیم خمینی شهر بلوار شهید 
منتظری پالک 39 مشــخصات خوانده: سید حمید حســینی فرزند سیدمحمدرضا 
خواسته بهای آن: مطالبه وجه چک به شماره های 9407761 و 9407760 عهده بانک 
صادرات استان چهارمحال و بختیاری شعبه لردگان هرکدام به مبلغ 100/000/000 
ریال دالیل خواهان: وکالت نامه، رونوشــت مصدق الشه چک ها، رونوشت مصدق 
گواهی عدم پرداخت چک ها گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 4182 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )193 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/388 مرجع رسیدگی: شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ساعت 6 عصر روز دوشنبه مورخه 1396/05/30 مشخصات 
خواهان: محمد حسین زاده فرزند محمدعلی مقیم خمینی شهر خ امیرکبیر اولین فرعی 
بعد از اداره آب جنب قرض الحسنه ابوذر مشخصات خوانده: مهدی اکبری خواسته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال دالیل خواهان: رونوشت چک، رونوشت 
گواهی عدم پرداخت گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4109 
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)171 کلمه، دو کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/389 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 8:30  صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/6/1 
مشخصات خواهان:محمدحسین زاده با وکالت سمانه نباتی به نشانی بروجن بخش 
گندمان بلوار ولیعصر روبروی دادگستری مشخصات خواندگان: اعظم عرب دمابی 
و مهدی اکبری خواسته و بهای آن: محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 8/000/000 
ریال وجه یک فقره چک شــماره 9325/857125 مورخ 94/12/27 به انضمام هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی عدم پرداخت گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 4092 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، دو کادر(
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جان محمد ا...یاری مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری، در نشست تنظیم بازار 
 این استان گفت: ۱۷ هزار تن آرد در سال گذشــته در روستاهای چهارمحال و بختیاری 

توزیع شد.

توزیع ۱۷ هزار تن آرد در روستاهای چهارمحال و بختیاری
اخبار

مردم، مســئوالن و نخبگان به اتفاق معتقدند که مهم ترین 
چالش کشور که سایر حوزه ها از جمله حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی را تحت تاثیر قرار داده، حوزه اقتصاد 
اســت و در این باب  اجماع کامل دارند. مشکالت اقتصادی 
ازجمله رکود و بیکاری، اکثر نقاط کشور را مبتال کرده است 
اما استان چهارمحال و بختیاری به دالیل مختلف با عوارض 

بیشتری از این بیماری دست و پنجه نرم می کند.
در چند وقــت اخیر برگــزاری تجمعات مختلف از ســوی 
نیروهای کار تعدیل شــده واحدهای صنعتــی به خبر اول 
رسانه های استان مبدل شد؛ تا اینکه شاهد از غیب رسید و در 
جدیدترین آمار نرخ بیکاری اعالمی توسط مرکز آمار ایران، 
کماکان بام ایران همچون چند ســال اخیر در صدر جدول 
بیکاری کشور قرار گرفت. صرفا نمی توان شرایط اقتصادی 
اســتان به صورت عام و اشــتغال به صورت خاص را ناشی از 
ضعف مدیریت یک یا دو مدیر اســتانی دانست؛ زیرا تحلیل 

این وضعیت نگاهی کالن تر را می طلبد.
شاخص های اقتصادی محصول مســتقیم عمران، صنعت، 
گردشگری و کشاورزی اســت. برآیند کیفیت عملکرد این 
چهار بخش، شاکله اقتصادی استان را ترسیم می کند؛ تعیین 
ســهم هر یک از بخش های مذکور در ایجاد شرایط موجود 

نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.
قطعا رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در گرو تعریف پروژه های 
مهم ملی و استانی اســت. در این بین عدم تحقق مصوبات 
سفر ریاست جمهوری در مرداد 93 که طبق آن  مقرر شده 
بود تا پایان دولت یازدهم بســیاری از پروژه های عمرانی و 
طرح های ارائه شده به اتمام برسند و همچنین عدم اجرای 
تعهدات نهادهای عمومی غیر دولتی و بنگاه های اقتصادی 
شبه دولتی، در قرار گرفتن اقتصاد استان در وضعیت قرمز، 

موثر و قابل توجه است.
قطعا نبود برنامه جامع کارشناسی از یک سو و نبود مدیرانی 
توانمند که مسئولیت اجرای آن را به عهده بگیرند از سوی 
دیگر، ســهم مهمی در بحران کنونی دارد. سهم مدیران در 
مدیریت به اندازه ای اســت که نمی توان از آن چشم پوشی 
کرد. تهدیدهای مکرر اســتاندار در کنارگذاشــتن مدیران 
ضعیف، هیچ گاه به واقعیت نپیوست. ایجاد حاشیه امن برای 
مدیران از طریق عدم نظارت، ارزیابی و پرسشگری، موجب 
بی انگیزگی،  سســتی در امور، روزمرگــی و عدم خالقیت 

می گردد.
بررسی عملکرد معاونت های عمرانی و اقتصادی استانداری، 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت، گردشــگری و همچنین 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضروری به نظر می رسد. مدیران 
دستگاه های مذکور باید مسئولیت عملکرد حوزه کاری خود 
را بپذیرند. البته نباید از مدیرانــی که یا درگیر فعالیت های 
انتخاباتی یا به دنبال تثبیت و احیانا ارتقای شــغلی هستند 

انتظار زیادی داشت.
عدم مطالبه گری رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی 
در پیدایش این شرایط غیرقابل انکار بوده و وابستگی مالی 
برخی از رسانه های استان به آگهی های دستگاه های اجرایی، 
موجب عدول  آنان از رســالت حرفه ای و رسانه ای گردیده 
است. در چنین شــرایطی متهم کردن رسانه های مستقل 
پرسشگر به سیاســی کاری، تندروی و ... به ابتدایی ترین و 

متداول ترین واکنش مدیران مبدل شده است.
اما نوبت به آن رسیده که ببینیم درمقابل این بحران چگونه 

باید عمل کرد:
۱. تدوین ســند توسعه اقتصادی اســتان با رویکرد اقتصاد 

مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان؛
2. پیگیری جدی مصوبات و تعهدات سفر ریاست جمهور و 

ارائه گزارش مستمر به مردم و رسانه ها؛
3. تســهیل جــذب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی 
ازطریق بهبود فرآیند اخذ مجــوزات و برخورد با مدیران و 

دستگاه هایی که موجب کندی امور می شوند؛
4.  تدوین و اعــالم  برنامه کاری دســتگاه های اقتصادی  با 

هدف گذاری کمی جهت سنجش عملکرد؛
5. ایجــاد ارزش افــزوده 
اقتصادی از طریق تکمیل 
زنجیره تولید و توجه ویژه 

به صنایع تبدیلی؛
جزئیــات  انتشــار   .6
تصمیمات کارگروه اقتصاد 
مقاومتی و ستاد تسهیل و 

رفع موانع تولید؛
۷. چابک ســازی سیستم 
مدیریتی استان از طریق 
مدیــران  به کارگیــری 
متخصــص،  باانگیــزه، 
و  پاســخگو  متعهــد، 

برنامه محور؛
8. توجه بــه ظرفیت های 
درون استانی جهت ایجاد 

اشتغال پایدار؛
9. تمرکز بر فعال سازی واحدهای نیمه فعال و غیرفعال؛

۱0. انتصاب مدیران غیر سیاسی در پست های اقتصادی.

بامسئوالن

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 بیش از 179هزار جوان 
در آستانه ازدواج در استان

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری گفت: 88 هــزار و 323 خانم و 
9۱هزار و 88۷ آقا در آســتانه ازدواج در استان وجود 

دارد.
حســین زمانی اظهار کرد: 246 هزار و 920 جوان در 

سنین ۱5 تا 29 سال در استان وجود دارد. 
وی افزود: از تعداد مذکور ۱2۱ هزار و 590 خانم و ۱25 
هزار و 330 نفر آقا هستند که نســبت مجموع تعداد 

جوانان به جمعیت استان، معادل 26/۱درصد است. 
زمانی تصریح کــرد: 88 هــزار و 323 خانم و 9۱ هزار 

و 88۷ نفر آقا در آستانه ازدواج در استان وجود دارد. 
وی دالیل بــاال رفتــن ســن ازدواج در چهارمحال و 
بختیاری را نداشــتن درآمد مالی مناسب و گرایش به 

فرهنگ غرب عنوان کرد.
زمانی بیان کرد: این اداره کل، در راستای پیشگیری از 
طالق از طریق سازمان های مردم نهاد مرتبط با ازدواج 
و تعالی خانواده، کارگاه های آموزشی متعددی را برگزار 

کرده است.
وی درخصوص مشــارکت اجتماعی جوانان در قالب 
سمن ها گفت: یکی از اهداف این اداره کل، محقق کردن 
مشــارکت هدفمند جوانان در حوزه های متعدد اعم از 
گردشــگری و... بوده و به لحاظ کمی، رشد مطلوبی در 

این زمینه حاصل شده است. 
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
استان ادامه داد: در حال حاضر سازمان مردم نهاد سوالر 
بلداجی در منطقه حمزه علــی، در حال پیگیری برای 
ســاخت تاالر فرهنگی اجتماعی به منظور فعالیت در 
زمینه هایی همانند ازدواج بوده است و اکنون در شرف 

تملک زمین و جذب تسهیالت هستند.
زمانی احداث خانه جوان در زمینی به مســاحت 500 
متر مربع، تشــکیل مجمع خیرین ازدواج و پیگیری با 
دستگاه های متولی درخصوص غنی سازی اوقات فراغت 
در شهرستان اردل را از جمله اقدامات آتی این اداره در 

سال جاری برشمرد.
وی گفت: برنامه های اوقات فراغت به صورت مستمر در 
طول سال، اجرا و منابع مالی نیز به این حوزه اختصاص 
داده می شود. زمانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان 
مردم نهــاد آوای رحمت میانکوه در شهرســتان اردل 
فعالیت های بســیاری اعم از تهیه جهیزیه برای زوج ها 

داشته که شایسته تقدیر است.

فارس: در چند وقت اخیر برگزاری تجمعات مختلف از سوی نیروهای کار تعدیل شده واحدهای صنعتی 
به خبر اول رسانه های استان مبدل شد؛ تا اینکه شاهد از غیب رسید و در جدیدترین آمار نرخ بیکاری 
اعالمی توسط مرکز آمار ایران، کماکان بام ایران همچون چند سال اخیر در صدر جدول بیکاری کشور قرار گرفت.

اقتصاد چهارمحال و بختیاری در آستانه بحران؛

اعتصاب ها ؛ آژیر قرمزی که به صدا در آمده است

 هجوم ملخ ها 
به مراتع شهرستان کوهرنگ

ملخ ها به مراتــع کرفس خیز شهرســتان کوهرنگ در اســتان 
چهارمحال و بختیاری حمله ور شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
500هکتار از مراتع رویشــگاه و جمع آوری بذر کرفس به ویژه در 
منطقه سرآقا سید شهرستان کوهرنگ، در معرض هجوم ملخ قرار 

گرفته است.
علی محمدی مقدم افزود: ملخ ها با جویدن ساقه کرفس ها سبب از 
بین رفتن بذر این گونه گیاهی می شوند و اگر به موقع طغیان آنها 
کنترل نشود، خسارت های زیادی به این رویشگاه ها وارد می شود.

وی، مشــارکت مردم محلی منطقه را بهترین راهکار کنترل ملخ 
ها دانســت و گفت: از آنجا که این منطقه ســخت گذر است، سم 
پاشی به سختی و با هزینه های زیست محیطی انجام می گیرد و 
ممکن است به مراتع آسیب برساند؛ به این علت جمع آوری ملخ ها 

به صورت دستی موثر و کارسازتر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
جمع آوری دســتی ملخ ها برای مردم محلی توجیه اقتصادی نیز 

دارد و می توان این ملخ ها را به شیالت و مرغداری ها عرضه کرد.
محمدی مقدم، هجوم ملخ ها به مراتع این شهرستان را بی سابقه 
دانســت و افزود: با تدابیر به کار گرفته شــده برای جلوگیری از 
پیشروی این آفت، عملیات مقابله با آن در سریع ترین زمان ممکن 

انجام می شود.
کرفس کوهی )کلوس( گونه گیاهی خاص و منحصر به فردی است 
که با شماره 338 در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شده؛ اما 
در دهه های اخیر به سبب برداشــت غیراصولی در خطر انقراض 

قرار گرفته است.

به میزباني دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد برگزار مي شود؛

سیزدهمین المپیاد ورزشي  دانشجويان 
دختر با شرکت 1800 دانشجو

سرپرست دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي و درماني 
ورزشي  المپیاد  سیزدهمین  گفت:  بختیاري  و  چهارمحال 
دانشجویان دختر دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور، با شرکت یک 
هزار و 800 دانشجو به میزباني دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 

برگزار مي شود.

به گزارش وب دا، دکتر ارسالن خالدي فر با اعالم این خبر افزود: 
این المپیاد هشتم لغایت شانزدهم شهریورماه سال جاري برگزار 
می شود و بیش از یک هزار و 800 ورزشکار دختر از حدود 45 
دانشگاه علوم پزشکي کشور در ۱0 رشته ورزشي دو ومیداني، شنا، 
والیبال، بسکتبال، تیراندازي، بدمینتون، تنیس روي میز، کاراته، 
شطرنج و فوتسال با هم به رقابت مي پردازند. دکتر خالدي فر با 
اشاره به اولین دوره میزباني این المپیاد در دانشگاه علوم پزشکي 
شهرکرد در سال ۱390 و برجاي ماندن خاطره هاي شیرین و 
به یادماندني براي شرکت کنندگان و مسئولین اجرایي وزارت، 
خواستار تشکیل هر چه سریع تر کمیته هاي مربوطه و ابالغ 
مسئولین آن جهت هرچه بهتر برگزار شدن سیزدهمین المپیاد 
ورزشي دانشجویان دختر دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در 

این استان شد.

حصر وراثت
4/321  گل آرا صفری محمدآبادی دارای شناسنامه شماره 434 به شرح دادخواست 
به کالسه  470/96ح/54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرســول صفری محمدآبادی به شناسنامه 1870 در 
تاریخ 96/2/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر و دو دختر و یک همســر: 1- علی صفری محمدآبادی به 
ش.ش 1374 نســبت با متوفی )فرزند( 2- گل آرا صفری محمدآبادی به ش.ش 434 
نســبت با متوفی )فرزند( 3- نازیــال صفری محمدآبادی به ش.ش 1133 نســبت با 
متوفی )فرزند( 4- فخری قاسم پور دهکردی به ش.ش 392 نسبت با متوفی )همسر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 10417 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/322  اصغر صرامی دارای شناسنامه شماره 384 به شرح دادخواست به کالسه  
473/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رباب قنبری فروشانی به شناسنامه 968 در تاریخ 95/12/24  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پسر و 
یک دختر و یک همسر: 1- محسن صرامی فروشانی به ش.ش 539 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- رسول صرامی فروشانی به ش.ش 382 نسبت با متوفی )فرزند( 3- سعید 
صرامی فروشانی به ش.ش 104 نسبت با متوفی )فرزند( 4- اصغر صرامی به ش.ش 
384 نســبت با متوفی )فرزند( 5- مهدی صرامی فروشانی به ش.ش 1007 نسبت با 
متوفی )فرزند( 6- یوسف صرامی فروشانی به ش.ش 17355 نسبت با متوفی )فرزند( 
7- فاطمه صرامی فروشانی به ش.ش 97 نسبت با متوفی )فرزند( 8- عبداله صرامی 
فروشانی به ش.ش 153 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10416 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()204 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/323  محمدحسن جهانیان دارای شناسنامه شــماره 765 به شرح دادخواست به 
کالسه  454/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حمیدرضا جهانیان به شناسنامه 653 در تاریخ 1396/3/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 
یک مادر و پدر: 1- سروش جهانیان به ش.ش 1275614108 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- فاطمه صیام پور اشکاوندی به ش.ش 420 نسبت با متوفی )مادر( 3- محمدحسن 
جهانیان به ش.ش 765 نسبت با متوفی )پدر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10415 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()147 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/324  کبری علیخانی گله دارای شناسنامه شــماره 1113 به شرح دادخواست به 
کالسه  462/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سجاد کریمی گله به شماره ملی 4610220806 در تاریخ 
95/5/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به یک مادر: 1- کبری علیخانی گله به ش.ش 1113 نســبت با متوفی )مادر( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 10413 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)124 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/325  ســید کامبیز بهبهانی موســوی دارای شناســنامه شــماره 595 به شــرح 
دادخواست به کالسه  469/96ح/54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زیبنده ملکی مالیری به شناسنامه 533 در 
تاریخ 95/8/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و یک دختر: 1- سید کامبیز بهبهانی موسوی به ش.ش 595 
نسبت با متوفی )فرزند( 2- مریم الســادات بهبهانی موسوی به ش.ش 642 نسبت با 
متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 10412 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

سه()140 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/326  آقای احمدرضا اللهی حسین آبادی دارای شناســنامه شماره 438 به شرح 
دادخواست به کالسه  481/96ح/54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمــه اقاداود مارنانی به شناســنامه 
14498 در تاریخ 96/1/4 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 2 پســر و 6 دختر: 1- محمدرضا اللهی حسین آبادی به 
ش.ش 40 نســبت با متوفی )فرزند( 2- احمدرضا اللهی حسین آبادی به ش.ش 438 
نسبت با متوفی )فرزند( 3- صغری اللهی حســین آبادی به ش.ش 48246 نسبت با 
متوفی )فرزند( 4- عصمت اللهی حسین آبادی به ش.ش 570 نسبت با متوفی )فرزند( 
5- عزت اللهی حسین آبادی به ش.ش 1002 نســبت با متوفی )فرزند( 6- ملک اللهی 
حسین آبادی به ش.ش 16930 نسبت با متوفی )فرزند( 7- زهرا اللهی حسین آبادی 
به ش.ش 358 نســبت با متوفی )فرزند( 8- بتول اللهی حسین آبادی به ش.ش 389 
نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 10411 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه()213 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/327  آقای محسن جبلی دارای شناسنامه شــماره 64337 به شرح دادخواست به 
کالسه  446/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی جبلی به شناسنامه 16426 در تاریخ 96/3/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 پسر 
و 3 دختر: 1- قاســم جبلی به ش.ش 1281742201 نسبت با متوفی )فرزند( 2- اکبر 
جبلی به ش.ش 1713 نسبت با متوفی )فرزند( 3- احمد جبلی به ش.ش 392 نسبت با 
متوفی )فرزند( 4- محســن جبلی به ش.ش 64337 نسبت با متوفی )فرزند( 5- زهرا 
جبلی به ش.ش 64338 نسبت با متوفی )فرزند( 6- بتول جبلی به ش.ش 1281742171 
نسبت با متوفی )فرزند( 7- مرضیه جبلی به ش.ش 71567 نسبت با متوفی )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 10409 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)184 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/328  محسن آجورلو دارای شناسنامه شماره 987 به شرح دادخواست به کالسه  
361/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســن اجورلو به شناســنامه 3191 در تاریخ 67/8/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پسر 
و یک دختر و یک همسر: 1- منصور آجورلو به ش.ش 536 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- مسعود آجورلو به ش.ش 2947 نســبت با متوفی )فرزند( 3- پروانه آجورلو به 
ش.ش 98 نســبت با متوفی )فرزند( 4- گوهر غفاری به ش.ش 371 نسبت با متوفی 
)همسر( 5- محسن آجورلو به ش.ش 987 نســبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 10407 شعبه 54 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()166 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/329  امین قشقائیان رازی دارای شناسنامه شــماره 10400 به شرح دادخواست 
به کالسه  445/96ح/54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان نعمت اله قشقائیان رازی به شناســنامه 508 در تاریخ 
96/3/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 3 پسر و یک دختر و یک همسر: 1- رســول قشقائیان رازی به ش.ش 2615 
نســبت با متوفی )فرزند( 2- رامین رازی به ش.ش 8754 نســبت با متوفی )فرزند( 
3- امین قشقائیان رازی به ش.ش 10400 نسبت با متوفی )فرزند( 4- رویا قشقائیان 
رازی به ش.ش 1270728083 نسبت با متوفی )فرزند( 5- مهناز غریب زاده به ش.ش 
965 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10408 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()173 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/330  احمدرضا ناظر دارای شناسنامه شماره 424 به شرح دادخواست به کالسه  
444/96ح/54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ناهید نیاهی پور به شناســنامه 836 در تاریخ 96/3/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر 
و یک همسر: 1- محمدعلی ناظر به ش.ش 11800 نسبت با متوفی )فرزند( 2- سعید 

ناظر به ش.ش 24500 نسبت با متوفی )فرزند( 3- عاطفه ناظر به ش.ش 1871 نسبت 
با متوفی )فرزند( 4- فاطمه ناظر به ش.ش 2201 نسبت با متوفی )فرزند( 5- احمدرضا 
ناظر به ش.ش 424 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10406 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()167 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/331  ســید آریا میرزاده قمشه دارای شناسنامه شــماره 1272198413 به شرح 
دادخواست به کالسه  443/96ح/54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت پورپشنگ به شناسنامه 443 در تاریخ 
96/2/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و یک همسر: 1- ســید آریا میرزاده قمشه به ش.ش 1272198413 
نسبت با متوفی )پسر( 2- سید مجتبی میرزاده قشمه به ش.ش 816 نسبت با متوفی 
)همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 10405 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)139 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/332  ماهی جان قنبری دارای شناســنامه شــماره 258 به شــرح دادخواست به 
کالسه  440/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نامدار قنبری به شناســنامه 3 در تاریخ 96/2/7 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پســر و ســه دختر و یک همســر: 1- فرید قنبری به ش.ش 2170 نســبت با متوفی 
)فرزند( 2- فرشــید قنبری به ش.ش 1036 نســبت با متوفی )فرزند( 3- نگار قنبری 
به ش.ش 738 نســبت با متوفی )فرزند( 4- نســرین قنبری به ش.ش 8916 نســبت 
با متوفی )فرزند( 5- ماهی جان قنبری به ش.ش 258 نســبت با متوفی )همســر( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 10404 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)168 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/333  آقای حســین قنبری حیدرآبادی دارای شناســنامه شــماره 41 به شــرح 
دادخواست به کالسه  439/96ح/54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اصغر قنبری حیدرآبادی به شناســنامه 
170 در تاریخ 96/2/3 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- حسین قنبری حیدرآبادی به ش.ش 41 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- زهرا قنبری حیدرآبادی به ش.ش 3 نســبت با متوفی )فرزند( 3- فاطمه 
قنبری حیدرآبادی به ش.ش 1270406523 نسبت با متوفی )فرزند( 4- زینب قنبری 
حیدرآبادی به ش.ش 1271377136 نســبت بــا متوفی )فرزنــد( 5- ربابه کاظمی 
کیجانی به ش.ش 6 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10403 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()166 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/334  آقای ســید اکبر ناصری اصفهانی دارای شناسنامه شــماره 927 به شرح 
دادخواست به کالسه  449/96ح/54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مرتضی ناصری اصفهانی به شناسنامه 
16676 در تاریخ 95/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 5 پســر و 2 دختر و یک همسر: 1- سید حسین ناصری 
اصفهانی به ش.ش 719 نســبت با متوفی )فرزند( 2- حســن ناصــری اصفهانی به 
ش.ش 736 نسبت با متوفی )فرزند( 3- سید رسول ناصری اصفهانی به ش.ش 1532 
نســبت با متوفی )فرزند( 4- ســید محمد ناصری اصفهانی به ش.ش 344 نسبت با 
متوفی )فرزند( 5- سید اکبر ناصری اصفهانی به ش.ش 927 نسبت با متوفی )فرزند( 
6- صدیقه ناصــری اصفهانی به ش.ش 523 نســبت با متوفی )فرزند( 7- اشــرف 
الســادات ناصری اصفهانی به ش.ش 412 نســبت با متوفی )فرزند( 8- بتول خادم 
المهدیه به ش.ش 23378 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10402 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()214 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/403 نظــر به اینکه خواهــان میثم لقب دوســت با وکالت مصیب مرشــدی آرانی 

دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت احمد شیرازی و حسین حاجی علیانی 
به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه ثبت و برای تاریخ 96/6/19 ساعت 18 وقت 
رســیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید . انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
شــده و در صورت عدم حضور ، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد م الف: 
5/2/95/259 دهقانی رئیس شــعبه سوم شــورای حل اختالف آران و بیدگل )157 

کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/402 مشــخصات محکوم علیه : 1 - خانم رقیه محمدخواه 2-  عباس علوی نیا نام 
پدر به ترتیب 1 - محسن 2 - تقی هر دو به نشانی مجهول المکان مشخصات محکوم 
له : علی اکبر سهامی مهر فرزند گوهر علی به نشانی آران و بیدگل عباس آباد موعود 
نهم منزل حسن زاده ) مستاجر ( محکوم به : به موجب رای شماره1104 و 177 تاریخ 
96/2/30 حوزه اول شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان در وجه یک 
فقره چک به شماره 432369 بتاریخ 95/10/14 عهده بانک سپه بابت اصل خواسته 
و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم و با توجه به 
معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ابتدا هزینه دادرسی از محکوم به 
وصول و ما بقی به خواهان مسترد گردد . هزینه دادرسی به مبلغ 1/725/000 ریال 
می باشــد . ماده 34 قانون اجرای احکام : همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن 
میســر باشــد 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 
صریحا اعالم نماید . م الف: 5/2/96/267 شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

)249 کلمه، سه کادر(
حصروراثت

4/401 آقای محمد زواری دارای شناســنامه شــماره 4605 به شرح دادخواست به 
کالســه 146 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسمعیل زواری نوش آبادی به شناسنامه 49 در تاریخ 95/11/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1. صنعت خانم مومن زاده نوش آبادی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 37 به 
عنوان همسر متوفی 2. آقای محمد زواری فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 4605 
به عنوان فرزند پسر 3. آقای تقی زواری فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 5771 
به عنوان فرزند پســر 4. آقای عقیل زواری فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 253 
به عنوان فرزند پسر 5 خانم پروین زواری فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 102 
به عنوان فرزند دختر 6. خانم فاطمه صغری فرزند اســمعیل به شــماره شناسنامه 
45 به عنوان فرزند دختر 7. خانم طیبه زواری فرزند اســمعیل به شماره شناسنامه 
5952 به عنوان فرزند دختر 8. خانم الهه زواری فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 
1250105751 به عنوان فرزند دختر . مرحوم دارای همسر و سه فرزند پسر و چهار 
فرزند دختر می باشد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد . م الف: 5/2/96/263 شعبه چهارم شهرستان آران و بیدگل )مجتمع شماره 

یک()237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/390 شماره پرونده: 13960400212100047/1 شماره بایگانی پرونده: 9600073 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802121000019 بدین وسیله به آقای اصغر پیرفاتحی 
خوزانی نام پدر: عزیزاله تاریخ تولد: 1336/9/3 شماره ملی: 1141524953 شماره 
شناسنامه: 171 به نشانی خمینی شهر بلوار بهشــت کوچه سروستان و علی کیانی 
خوزانی نام پدر: فضل اله تاریخ تولد: 1338/6/4 شماره ملی 1140506064 شماره 
شناسنامه: 12989 به نشانی خمینی شــهر خیابان هفتصد دستگاه کوچه فتح پالک 
8 ابالغ می شــود که بانک کشــاورزی خمینی شــهر جهت وصول مبلغ اصل طلب 
500/000/000 ریال سود: 154/717/739 ریال خسارت تاخیر تادیه : 14/205/068 
ریال خســارت تاخیــر روزانــه 447/534 ریال تاریخ مبنای محاســبه خســارت 
1396/03/21 حق الوکاله طبق تعرفه به استناد قرارداد بانکی شماره 775273646 - 
1394/10/30 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600073 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/3/24 مامور، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 4166 یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر)205 کلمه، دو کادر(

قطعا نبود برنامه 
جامع کارشناسی 
از یک سو و نبود 

مدیرانی توانمند که 
مسئولیت اجرای 

آن را به عهده 
بگیرند از سوی 

دیگر، سهم مهمی 
در بحران کنونی 

دارد

E-MAIL
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يادداشت
مرحله کشوری مسابقات قرآن برگزار می شود

محمدرضا مسیب زاده، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از 
برگزاری مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز با شرکت بیش از ۲۵۰۰ 

دانش آموز خبر داد.

محیط زيست

روانشناسی

بهبود عالئم خلقي مبتالیان 
اختالالت دوقطبي با تنظيم 

هيجانات
 نتایج یک تحقیق نشــان می دهد که آموزش تنظیم 
هیجان بر کاهش تکانش گري و افزایش انعطاف پذیري 
شناختي بیماران زن مبتال به طیف اختالالت دوقطبي 

استان اصفهان اثربخش نیست.
نیلوفر ظهوریان، دانشــجوی کارشناسی ارشد رشته 
روانشناســی بالینی در پایــان نامه خود به بررســی 
»اثر بخشــی آموزش تنظیم هیجان بر تکانش گری، 
انعطاف پذیری شــناختی و عالئم خلقی بیماران زن 
 مبتال به طیف اختالالت دو قطبی اســتان اصفهان«

پرداخت.
مطابق این پژوهش، جامعه مــورد نظر، تمام بیماران 
زن مبتال بــه اختالالت طیــف دوقطبي در اســتان 
اصفهان در سال 139۵ هســتند. روش نمونه گیري 
به صورت در دسترس اســت که از بین مراکز موجود 
در اســتان اصفهان، به مرکز توابخشي اعصاب و روان 
پرور شهرستان شهرضا مراجعه شــد.در این تحقیق 
تعداد 3۰ بیمار زن مبتال بــه طیف دوقطبي که داراي 
مالک هاي ورود بودند به صــورت تصادفي در دو گروه 
آزمایش و گواه گمارده شدند.گروه آزمایش طي هشت 
جلســه 6۰ دقیقه اي )هفته اي دو بــار( تحت مداخله 
 )up( آموزش تنظیم هیجان مبتني بر رویکرد یکپارچه 

قرار گرفتند. 
ســپس هر دو گروه در پس آزمــون و پیگیري مورد 
اندازه گیري قــرار گرفتند.براي گــردآوري اطالعات 
از پرسشــنامه تکانش گري بارت، پرسشنامه انعطاف 
پذیري دنیس و واندروال، مقیاس افسردگي هامیلتون 
و مقیاس مانیاي یانگ استفاده شد. داده هاي تحقیق 
با اســتفاده از آزمون تحلیل واریانس بــا اندازه گیري 
تکراري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.این پژوهش، 
با هدف بررسي اثربخشــي آموزش تنظیم هیجان بر 
تکانش گري، انعطاف پذیري شــناختي و عالئم خلقي 
بیماران زن مبتال به طیف اختالالت دوقطبي اســتان 

اصفهان انجام شد.
 نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش تنظیم هیجان 
بر کاهش تکانشگري و افزایش انعطاف پذیري شناختي 
بیماران زن مبتال به طیف اختالالت دوقطبي اســتان 
اصفهان اثربخش نیســت، اما آموزش تنظیم هیجان 
بر بهبود عالئم خلقي )افســردگي و شیدایي( بیماران 
زن مبتال به طیف اختالالت دوقطبي اســتان اصفهان 

موثر است .

مرگ آهو در کيسه شکارچی متخلف

رییس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم خراسان شمالی گفت: 
شکارچی متخلف که یک رأس آهو را زنده گیری و داخل کیسه کرده 
بود، به علت ترس از محیط بانــان، آن را درون جوی آب پرتاب کرد 
و باعث خفگی آهو شد. حسین هراتی اظهار کرد: محیط بانان این 
اداره در حاشیه شمال مرکزی میاندشت در حال گشت زنی بودند که 
متوجه موتورسیکلتی شدند که درحال فرار بود.  وی با بیان اینکه این 
شکارچی آهویی را زنده گیری کرده بود،گفت: با تعقیب و گریز محیط 
بانان، این شکارچی آهو را که در داخل کیسه گذاشته بود، درون جوی 
آب پرتاب و به سمت جاجرم فرار کرد. هراتی با بیان اینکه این آهو 
به همین علت خفه شد، افزود: محیط بانان محل اختفای شکارچی 
را شناسایی کردند و با هماهنگی قاضی کشیک شکارچی متخلف 
دستگیر شد.  پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو 
یکی از پویاترین زیستگاه های یوزپلنگ در کشور است. بقای این گونه 
با ارزش در این منطقه وابستگی بسیار زیادی به جمعیت آهو دارد و 
شکار غیرمجاز در این منطقه می تواند نسل این گربه سان با ارزش را 

با خطر جدی مواجه کند.

دکتر علی اکبر ســیاری ، معاون وزیربهداشــت به برنامه وزارت بهداشت 
برای تجویز منطقی دارو اشــاره کرد و گفت: طی همکاری وزارت بهداشت 
با سازمان های بیمه گر، نسخه های پزشکان الکترونیکی و رصد می شود و به 
این ترتیب به پزشکانی که بیش از حد دارو تجویز کنند، تذکر داده خواهد 
شد؛ همچنین برای تجویز منطقی دارو، دوره های آموزشی برگزار می شود. 
شورایی نیز در وزارت بهداشت به نام فارماکوپه دارویی وجود دارد که کنترل 
و تجویز آنتی بیوتیک ها را رصد می کند. این داروها باید مراحلی را بگذرانند 
تا بتوانند وارد چرخه دارویی کشور شوند. سیاری همچنین گفت: مردم در 
مصرف آنتی بیوتیک ها، نابجا عمل می کنند و مدت و میزان الزم آن را رعایت 
نمی کنند. مصرف آنتی بیوتیک در هر بیماری زمان مشخصی دارد؛ مصرف 
کم این داروهــا در این مدت باعث ایجاد مقاومت میکروبی و بی اثر شــدن 

آنتی بیوتیک های بعدی می شود.

واکنش پليس به 
ادعای سرقت از مغازه 

پالسکویی ها

معاون وزيربهداشت اعالم کرد:

 نسخ پزشکان 
رصد می شود

هفته گذشته بود که مغازه داران پالسکو با حضور در مقابل در شمالی این پاساژ 
ادعا کردند که اموال داخل مغازه هایشان به سرقت رفته است و هیچ نهادی 
هم مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
ناجا توضیحاتی را درباره این ادعا داده است. سرهنگ رضا موذن در گفت وگو 
با ایسنا، درباره ادعای کسبه پاساژ پالسکو در خصوص سرقت از مغازه هایشان 
گفت: هنوز رسما گزارشی از این  موارد به ما اعالم نشده است، البته باید این 
موضوع را از تهران هم استعالم کنیم، اما تا جایی که من اطالع دارم به آگاهی 
ناجا شکایتی در این خصوص ابالغ نشده است.وی با اشاره به زمان وقوع حادثه 
ادامه داد: در همان زمان وقوع حادثه تیم های گشت پیاده و خودرویی دقیقا 
تمام منطقه را به طور ویژه و به شکل گسترده پوشش دادند. در آن زمان هم 
بحث خاصی در مورد سرقت مطرح نشد و شکایتی در این زمینه از سوی کسبه 

به ما اعالم نشده بود.

 پول صندوق های 
 صدقات بهزیستی کجا 

هزینه می شود؟

درآمد حاصل از صندوق های صدقات بهزیستی در اختیار مراکز نگهداری معلوالن، سالمندان، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست قرار می گیرد.
فرهاد اقطار، رییس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور درباره نحوه هزینه کرد صدقات در بهزیستی اظهار کرد: از سال های گذشته در سازمان برای استقرار 
صندوق هایی در اماکن عمومی و دولتی برنامه ریزی شده بود و اکنون شاهد قرار گرفتن صندوق های سازمان در برخی از مراکز و مناطق هستیم. اقطار ادامه داد: سازمان بهزیستی 
کشور در مورد استقرار صندوق های صدقات در استان های مختلف بخشنامه ای را صادر نکرده و این کار را بر عهده مدیران بهزیستی در هر استان قرار داده است. وی با اشاره به 
اینکه صندوق های صدقات در 9۰ درصد استان های کشور آمادگی جمع آوری کمک های شهروندان را دارند، تصریح کرد: صندوق های صدقات از قبیل رومیزی و ایستاده در 
نقاط مختلف استقرار داده شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، تعداد صندوق های صدقات در استان های مختلف افزایش یابد.  اقطار درباره نحوه هزینه کرد صدقات از 

سوی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: درآمد حاصل، در اختیار مراکز نگهداری معلوالن، سالمندان، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست قرار می گیرد.

 تامین اجتماعی

جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده که از سال 19۵۲ 
آغاز شده اســت اگر در ســنین کودکی باشند در حال 
حاضر امری دشوار نیســت ولی الدن و الله در بیست و 
نهمین ســال عمر خود تحت عمل جراحی قرار گرفته 
بودند که در این ســن ترمیم سلول های عصبی همانند 

سنین کودکی آسان نیست. 
مغز این دو خواهر در لحظه تولــد از هم جدا بود، اما به 
دلیل زندگی طوالنی باجمجمه مشترک، به مرور زمان 

به هم چسبیده بود. 
 دشــواری عمل جراحــی در این بود که ســرهای دو 
خواهر عالوه بر عصب های مشــترک، دارای یک ورید 
 بزرگ مشــترک هم بودند که خون را از ســر به قلب

 باز می گرداند و دو تا کردن آن از طریق پیوند زدن باعث 
ادامه خونریزی و مرگ الدن و الله شد.

دکتر سمیعی در ســال 19۸۸ گفته بود که این عمل 
بسیار پرمخاطره اســت و درباره انجام آن هشدار داده 
بود. در سال ۲۰۰3 نیز گفت عملی که در سال 19۸۸ 

غیرممکن بوده هنوز هم ممکن نیست.

 جراحان کشــورهای مختلف از جملــه آلمان چنین 
 وضعیتی را قبــال پیش بینی کرده بودنــد. در جریان 
عمل، یک گروه بزرگ کارشناس و جراح حضور داشتند 
 و جراح اصلــی از آغــاز کار قول موفقیــت آمیز بودن 
 عمل را نــداده بود ولــی دو خواهر از ادامــه وضعیتی
  کــه داشــتند خســته شــده و ریســک را پذیرفته 

بودند.
عمل جراحی جداسازی الله و الدن در بیمارستان رافلز 
سنگاپور آغاز می شود، ۵۲ ســاعت می گذرد، پزشکان 
بیش از ۸۰ درصد بافت ها را از یکدیگر جدا کرده اند که 
خونریزی شروع می شــود. گردش خون در بدن الدن 
مختل می شود و الدن جان می سپارد. بعد از مرگ الدن، 
بالفاصله فعالیت پزشکان برای نجات الله که به حالت 
اغما فرورفته است شروع می شود. یک ساعت و نیم بعد، 
با وجود تزریق خون و تالش بســیار پزشکان، الله هم 

درمی گذرد.
  این رویــداد از لحظه انتقــال دو خواهــر از تهران به 
سنگاپور به دلیل بی سابقه بودن کار، توجه رسانه های 

همه کشورها را به خود جلب کرده بود و پخش آخرین 
جمالت الدن به زبان انگلیســی بارها از شــبکه های 
تلویزیونی تکرار و باعث توجــه جهانیان به این موضوع 
شــده بود و به همین دلیل گزارش درگذشــت آنان به 
صورت یک خبر فــوق العاده پخش شــد و مردم را در 

گوشه و کنار جهان متاثر کرد. 
بسیاری هم بر مرگ آنان که موفق به داشتن استقالل از 
یکدیگر نشدند گریستند و این رویداد، جایگاهی عظیم 

در تاریخ یافت.
الدن و الله بیژنی در فیروز آباد فارس به دنیا آمده بودند، 

اما عمدتا در تهران زندگی می کردند.
الله عالقه داشت در تهران بماند و روزنامه نگار شود ولی 
الدن دوست داشت به شهرستان خودشان برگردد و به 
وکالت بپردازد. هر دوی آنها در رشــته حقوق تحصیل 

کرده بودند.
حضور مردم در مراسم تشییع جنازه آنها به حدی بود 
که جاده لهراســب به فیروزآباد و 3۰ کیلومتر از جاده 

فیروزآباد به شیراز، مملو از اتومبیل  شده بود.

۱۴ سال پیش در چنین روزهايی الله و الدن، دوقلوهای به هم چسبیده ايرانی پس از ۵۲ ساعت عمل جراحی جان خود را از دست دادند.هشتم جوالی 
۲۰۰۳ الدن و الله دو خواهر دوقلوی ايرانی که از ناحیه سر به هم چسبیده به دنیا آمده بودند در يک بیمارستان سنگاپور در سومین روزی که تحت عمل 

جراحی قرار داشتند يکی پس از ديگری جان سپردند.
اخبار

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: حدود مجاز جدید معاینه فنــی خودروهای در حال تردد از 
ابتدای مردادماه سال جاری اعمال می شود. معصومه ابتکار افزود: 
اجرای این حدود که سال گذشته پس از بررسی های کارشناسی، 
انجام مطالعات الزم و انطباق با شــرایط کشــور در شورای عالی 
حفاظت محیط زیست به تصویب رسید، برای کاهش آلودگی هوا 
در کالنشهرها بسیار ضروری است. رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست ضمن یادآوری اینکه حدود مجاز معاینه فنی خودروهای در 
حال تردد از سال 1377 تغییر نیافته بود، افزود: حدود قدیم تاثیر 
الزم را در کاهش آلودگی هوا نداشت؛ بنابراین اقدام به تصویب حدود 
مجاز جدید شــد. به گفته ابتکار، ابالغ این حدود توســط سازمان 
حفاظت محیط زیست و اجرای آن توســط وزارت کشور و مراکز 
معاینه فنی خودروهای سراسر کشور خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه 
اجرای حدود مجاز جدید معاینه فنی خودرو ضامن کارکرد صحیح 
کاتالیست و کاهش آلودگی خروجی های خودروهاست، افزود: الزم 
است صاحبان و رانندگان تمام خودروها به این موضوع توجه و نسبت 
به اخذ معاینه فنی و رعایت این الزامات اقدام کنند. ابتکار خاطرنشان 
کرد: رعایت این موارد قانونی و مسئولیت پذیری صاحبان خودروها 

برای داشتن هوای سالم الزامی است.

امدادرسانی به 275 حادثه دیده 
ازسوی نجاتگران اصفهانی

معاون امــداد و نجــات جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان از 
امدادرسانی امدادگران اصفهانی به ۲7۵ حادثه دیده در هفته گذشته 
خبر داد . داریوش کریمی با بیان اینکه در هفته گذشــته، پوشش 
امدادی ۸۰ مورد حادثه ازسوی امدادگران این جمعیت انجام شده 
است افزود : امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر این استان 
اقدام به امدادرســانی به ۲7۵  حادثه دیده کردنــد. وی در ادامه به 
حوادث تحت پوشش جمعیت هالل احمر استان اشاره و خاطرنشان 
کرد: در بازه زمانی دهم لغایت هفدهم تیر ماه،47 مورد حادثه جاده 
ای ،14 مورد حادثه شهری ،13 مورد خدمات حضوری،3 مورد حادثه 
صنعتی و کارگاهی، ۲ مورد حادثه ساحلی و1 مورد حادثه کوهستان 
توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد 
.  معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در پایان با 
اشاره به اینکه در طول این مدت ۸ مورد عملیات رها سازی توسط 
 تیم های عملیاتی این جمعیت صورت گرفته اســت، تصریح کرد:

۲61 نفر نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب 9۲ تیم عملیاتی با 
همراه داشــتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یادشده به 

کارگیری شدند.

ريیس سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:

برگزاری آزمون پایانی دوره 
توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت

رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: جامعه هدف ما برای شرکت 
در دوره های توانمندسازی7۰هزار نفر بود.

علی باقر زاده افزود:مهلت ثبت نام در این دوره به اتمام رسیده ودیگر 
ثبت نام مجدد انجام نمی شود واگرکسی جامانده باشد باید در دوره های 
آتی شــرکت کند. عالوه بر این در مناطقی که نیاز داشــته باشــیم 
آموزش دهنده جدید نیز جذب خواهیم کرد و این افراد هم باید در این 

دوره های توانمندسازی شرکت کنند و آزمون بدهند.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی درباره زمان برگزاری آزمون پایانی 
گفت: طبق برنامه قبلی قرار بود آزمون در تیرماه برگزار شــود، اما به 
علت تاخیر در تهیه و بارگذاری فایل های آموزشی، به تعویق افتاد و به 
شهریورماه موکول شد. باقر زاده بابیان اینکه برای این دوره 39۸فیلم 
آموزشی در 1۵عنوان درسی تهیه شده است اظهار کرد: هرکدام از افراد 
شــرکت کننده پروفایلی دارند که فایل های آموزشی مربوط در آنجا 
بارگذاری می شود. در مناطقی که دسترسی به اینترنت مشکل باشد 

نیزالواح فشرده در اختیار آموزش دهندگان قرار می گیرد.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: آزمون به صورت حضوری 
و برخط برگزار می شــود و داوطلبان باید در مراکــز آزمون حضور 
پیداکرده و به 1۰۰سوال چهارگزینه ای پاسخ بدهند.سواالت افراد با 
همدیگر متفاوت است واز بانک سواالت استخراج می شود. هر فرد برای 
قبولی باید به 6۰ درصد سواالت پاسخ دهد.پذیرفته شدگان گواهی 
دوره مربیگری دریافت می کنند و امکان ثبت نام سوادآموزان را خواهند 
داشت. باقر زاده اضافه کرد:اگر افراد در آزمون پذیرفته نشوند می توانند 

چند مرتبه دیگر هم امتحان بدهند و البته هزینه آن را بپردازند.

اعمال حدود مجاز جدید معاینه فنی 
خودروها، از ابتدای مردادماه

 مديرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت:
 ۲۳ هزار نفر، مقرری بیمه بیکاری می گیرند که رشد 
۲۴ درصدی را نشان می دهد؛  همچنین به دلیل رکود 

اقتصادی شاهد رشد در بیمه بیکاری هستیم.
 علی اصغر دادخواه در نشســت خبــری در جمع 
خبرنــگاران ضمن گرامیداشــت هفتــه تامین 
اجتماعی)۱9 تا ۲۵ تیرماه( اظهار داشت: از جمعیت 
۵/۳ میلیونی استان ۳/۳میلیون نفر برابر 6۵درصد، 
تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و ۵۰۰ هزار نفر 
از اين تعداد را جمعیت بازنشستگان تشکیل می دهد.
وی افزود: يک میلیون و 9۰ هزار نفر بیمه هســتند 
که با خانواده هايشــان ۳/۳ میلیون می شــود و از 
مجموع اين تعداد 8۰۰ هزار نفر اجباری و مابقی زير 
نظر ديگر بیمه ها هستند. مديرکل تامین اجتماعی 
استان اصفهان ادامه داد: باز نشستگان ماهانه ۳۴۰ 
میلیارد تومان حقــوق می گیرند؛ افزايش حقوق ها 
در ارديبهشت اعمال شــد و   طلبی از فروردين و 

ارديبهشت دارند که در تیرماه پرداخت خواهد شد.
دادخواه ادامه داد: ۲۳ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری 
می گیرند که رشــد ۲۴ درصدی را نشان می دهد،  
همچنین بیمه اجباری ۰/۵ رشد داشته و به دلیل رکود 
اقتصادی شاهد رشد در بیمه بیکاری هستیم. وی 

عنوان کرد: ۱۰۲ هزار کارفرما با ما قرارداد  دارند؛ به 
عبارت ديگر ۱۰۲ هزار کارگاه در استان اصفهان وجود 
دارد که ديگر بدون مراجعه و با استفاده از اينترنت 
امور خود را انجام می دهند؛ اصفهان در اين موضوع 

رتبه اول را در کشور را دارد.
مديرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان اذعان 
داشت: در آينده نزديک نســخ الکترونیک کلید 

خواهد خورد و بايگانی های اختصاص داده شده به 
صورت سیستمی ثبت خواهد شد. کلیه شعب فیبر 
نوری داشته و تمامی زيرساخت های انجام اين اتفاق 
عملیاتی خواهد شــد و منتظر دستور العمل تهران 

هستیم.
وی اضافه کرد: از اسفند 9۵ نیمی از دفترچه های بیمه 
حذف شده و برخی از بیمارستان ها ديگر برگه ای از 

دفترچه باز نمی کنند،  يک سوم بار مراجعه مردمی به 
درمانگاه ها و بیمارستان های ملکی بوده و حدود 7۰۰ 

هزار دفترچه کاهش يافته است.
دادخواه توضیــح داد: ۱/۵ میلیــون دفترچه در 
اين مدت ديگر صادر نشــده و امیدواريم تا پايان 
ســال 96 صدور دفترچه را پايان داده و در سطح 
 اســتان اصفهان دفاتر به صورت الکترونیک صادر 

می شود.
مديرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به 
فعالیت های انجام شده برای کمک به اشتغال پايدار 
يادآور شد: در کمیسیون های تخصصی مصوب شد 
تا تامین اجتماعی به ۱8۰ کارگر کمک کند تا بتوانند 
ادامه فعالیت دهند. وی خاطرنشان کرد: در اين زمینه 
۲۰ میلیارد تومان کمک کرديم و ذوب آهن هم ماهانه 
۱۲ میلیارد تومان برای ۱8 هزار کارگر خود حق بیمه 
پرداخت می کند که با اين مصوبه طی 6 ماه يک سوم 
آن را دريافت می کنیم و فرصت می دهیم تا مابقی را 

پرداخت کنند.
دادخواه اظهــار کرد: بزرگ تريــن بدهکار تامین 
اجتماعی در اســتان اصفهان نساجی کاشان است 
 که ۱۲۰ میلیارد تومان بدهکار است که از اين میزان

 6۰ درصد جريمه را تشکیل می دهد.

مديرکل تامین اجتماعی استان خبر داد:

افزایش مقرری بگيران بيمه بيکاری در اصفهان

بازخوانی يک نوستالژی؛

الله و الدن از سنگاپور تا فیروزآباد
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تکذیب انتقال جسد مبتال به تب کریمه کنگو به پزشک قانونی تهران
یک منبع آگاه در پزشکی قانونی گفت: طی چند روز اخیر هیچ جسد مشکوک به تب 

کریمه کنگو به پزشکی قانونی منتقل نشده است.

ششـم خرداد سـال گذشـته، زن 38 سـاله ای با مراجعه 
بـه نیروهـای انتظامـی راز یـک جنایـت را فاش کـرد و 
گفت: همسـرم کـه هم اکنـون متواری اسـت پسـرخاله 
اش را کشـته و جسـد او را درون چـاه فاضـاب منـزل 
مـادرش در خیابـان حـر عاملـی انداختـه اسـت. متهم 
در یکـی از روسـتاهای نـوار مرزی ارومیه دسـتگیر شـد 
و لـب بـه اعتـراف گشـود و راز جنایتی تـکان دهنـده را 
برما کـرد. او که در پاسـخ به سـواالت فنـی و  تخصصی 
قاضی »کاظـم میرزایی« دچـار تناقض گویی شـده بود، 
وقتی لحظه ای چشـم به مقـام قضائی دوخـت و فهمید 
که داستان سـرایی دیگر فایـده ای ندارد، سـرش رامیان 
دسـتانش گرفت و این گونه به تشـریح ماجـرا پرداخت:

»به خاطـر اینکـه در مغـازه خـودم کار می کـردم کمتر 
بـرای صـرف ناهـار بـه منـزل مـی رفتـم. در ایـن میان 
تقریبا از اواخر سـال 94 پسـر خالـه ام روابـط نزدیکی با 
من پیدا کـرده بود و گاهی بـرای راه اندازی یـک مغازه از 
من مشـورت می گرفـت. گاهـی به ایـن بهانه کـه با من 
کار دارد زنـگ مـی زد و می گفـت در مغازه بمـان تا من 
بیایـم، ولی مرا سـرکار مـی گذاشـت و نمی آمـد؛ تا این 
که آرام آرام به رفتارهای او مشـکوک شـدم. روزی دیگر 
بـا همیـن شـگرد از مـن خواسـت در مغـازه بمانـم ولی 
وقتی بـا او تماس گرفتم کـه چرا نیامدی؟ گفت: مسـافر 
دربسـتی گیـرم آمـد، نتوانسـتم نـزد تـو بیایـم! وقتـی 
گوشـی را قطع کردم به منزلم زنـگ زدم؛ دختر کوچکم 

که حـدودا 4سـاله بود گفـت: بابـا »ج« اینجاسـت! نمی 
دانسـتم چـه کنـم! بافاصله سـوار بر خـودرو بـه طرف 
منزلـم رفتـم؛ امـا در بیـن راه بـه خاطـر اینکـه افـکارم 
مغشـوش بـود تصـادف کـردم و دیگـر بـه سـمت خانه 
نرفتم. ایـن ماجراهـا در حالی افـکارم را آزار مـی داد که 
رفتارهای همسـرم نیز بـه کلی تغییر کـرده بـود و  با هر 
بهانـه ای جر و بحـث بـه راه می انداخت. همان شـب هم 
وقتی همسـرم را غـرق در تلفـن همراهش دیـدم، انگار 
خوره ای بـه جانـم افتاد. بـه سـمت او رفتم که دسـت و 
پایش را گـم کـرد و بافاصلـه گوشـی را خامـوش کرد. 
گوشـی را از دسـتش گرفتم و گفتم رمز آن را بگـو! ابتدا 
مقاومـت کـرد امـا وقتـی سـرش فریـاد زدم، رمـز آن را 
گفت. داخـل اتاق رفتم و همـه پیامک هایش را بررسـی 
کـردم. در این میـان »الهه جـون« توجهـم را جلب کرد. 
هرچه بیشـتر پیامک هایـی را که با شـماره تلفـن »الهه 
جون« آمده بود، جسـت وجـو می کـردم بدگمانی هایم 
بیشـتر می شـد؛ چرا که این قول و قرارها نمی توانسـت 
مربـوط بـه یـک زن یـا دختـر باشـد. بـا عصبانیـت نزد 
همسـرم بازگشـته و با فریاد گفتم همه چیز را فهمیدم؛ 
فقط بگـو »الهـه جون« کیسـت! او هـم درنهایـت وقتی 
خشـم مرا دیـد همـه چیـز را لـو داد و مدعی شـد که از 
کارش پشـیمان اسـت. او گفـت: »ج« )پسـرخاله ام( او 
را اغفـال کـرده و هنگامـی کـه مـن در خانه نبـودم وارد 

منزلم شـده اسـت و...  .

شـنیدن ایـن حـرف هـا برایـم خیلـی سـخت بـود امـا 
همسـرم را بخشـیدم؛ تـا اینکـه چنـد روز بعـد تعدادی 
میهمان از شـمال آمدند و من برای آنکـه هنگام مصرف 
مواد مخـدر  راحت باشـند آنهـا را بـه منزل مـادرم بردم 

چـون آنجـا خالـی بود.
وقتی میهمان ها رفتند من نقشـه ای کشـیدم تا »ج« را 
به قتل برسـانم. با توسـل به حیله و نیرنـگ او را به منزل 
مادرم کشـاندم. از قبـل مقداری سـیانور داخل سـرنگ 
ریخته بـودم، در چهارگوشـه تخـت خواب طنـاب هایی 
را آمـاده کـرده و چاقـو و شـوکر نیز زیـر تخت گذاشـته 
بودم. وقتی پسـرخاله ام رسید از او خواسـتم تا کمی مرا 
مشـت و مال بدهد. در همیـن هنگام دسـتم را زیر تخت 
بردم و چاقو را بیرون کشـیدم. درحالی که ترسـیده بود، 
با طناب دست و پاهایش را بسـتم و با شوکرشکنجه اش 
کردم تـا ماجـرای رفت و آمـد به منزلـم را تعریـف کند. 
او هم که دیگـر چاره ای نداشـت همه حقیقـت را گفت، 
طناب را دور گردنش پیچیدم و  سـرنگ حاوی سیانور را 
هم به او تزریـق کردم. طنـاب را آن قدر محکم کشـیدم 
که دیگر بی حرکت شـد. پـس از آن مدتـی را در خیابان 
و بـی هـدف دور زدم! نمی دانسـتم چـه کنم! بـه منزلم 
رفتم و اسـتحمام کردم، همسـرم به من مشـکوک شده 
بود و مدام سـوال می پرسـید. بعـد از آن تصمیم گرفتم 
جسـد او را داخل چاه فاضاب بیندازم! مقداری سیمان، 
شـن، آهـک و... خریـدم و پتکی هم بـا خودم برداشـتم. 
وقتی بـه خانه مادرم رسـیدم جسـد خشـک شـده بود. 
طناب ها را بـاز کـردم و چـادری را دور جسـد پیچاندم. 
سـپس پیکر بی جـان او را با تخریـب دهانـه، داخل چاه 
انداختم. می دانسـتم دستگیر می شـوم، خیلی ترسیده 
بودم؛ همـه آثـار را از بین بـردم، انگشـترش را زیر المپ 
رقص نور منـزل مخفی کردم، سـوئیچ خـودرواش را هم 
خرد کـردم و درون سـطل زبالـه انداختم. تـا اینکه ظهر 
روز بعد وقتـی درحال صرف ناهـار بودم ناگهـان خاله ام 
تماس گرفـت. فهمیدم دنبـال »ج« هسـتند؛ ولی گفتم 
اطاعـی نـدارم؛ تـا اینکـه کار بـه تهدید کشـید کـه به 
پلیس گـزارش مـی دهنـد. وقتی ایـن جمله را شـنیدم 
هراسـان لـوازم شـخصی ام را جمع کـردم و به همسـرم 
گفتـم هرچـه پـول در خانـه داریـم به مـن بدهـد. آنجا 
بود کـه به زنم گفتـم »ج« را کشـته و جسـدش را داخل 
چاه فاضاب خانـه مـادرم انداختـه ام! او به گریـه افتاد، 
حالش بد شـد و مـن هـم از خانه بی هـدف بیـرون زدم. 
تصمیـم گرفتـم از طریق مرزهـای غربـی به عـراق فرار 
کنم کـه باز هـم نتوانسـتم و بـا ناامیـدی تمام به سـوی 
ارومیه رفتم تا از طریـق مرزهای ترکیه بگریـزم که آنجا 

دسـتگیر  شدم.« 

کشــف بمب متعلق به جنگ جهانی دوم در کیف کودک 
آلمانی، تیم های ویژه خنثی کننده را به مهد کودک کشاند 
و خانواده ها را نیز به وحشــت انداخت.این کودک که در 
مســیر جنگلی خانه تا مهدکودک متوجه شیء عجیبی 
در زمین شده بود، از ســر کنجکاوی آن را از خاک بیرون 
کشــید و بعد هم به مهد کودکش در شــهر »دارمشتاد« 
رفت.اما مربی بچه ها با دیــدن بمب قدیمی روی نیمکت، 
بافاصله بچه ها را به حیاط فرســتاد و پلیس را خبر کرد. 
دقایقی بعد هم تیم های خنثی کننده بمب به محل اعزام 
شدند و با تخلیه چند ساعته این مرکز آموزشی، محوطه 

را پاکسازی کردند.
به گزارش پلیس با گذشت بیش از 70 سال از پایان جنگ 
جهانی دوم، همچنان بمب هــای به جامانده از جنگ در 
جنگل ها، حیاط خانه های قدیمی و... کشــف می شود که 

می توانند خطرناک هم باشند.

 یک کودک با بمب به 
مهد کودک رفت

رســانه های ترکیه گزارش دادند که دو مرد در شمال این 
کشور به یک زن آواره سوری که باردار بود تجاوز کردند و او 
را به همراه پسر 10 ماهه اش به قتل رساندند. خبرگزاری 
دوغان ترکیه گزارش داد این زن 20ســاله 9 ماهه باردار 
بود و قرار بود روز جمعه در بیمارستان زایمان کند. دو فرد 
مظنون بازداشت شدند و به جرم خود اعتراف کردند. آنها در 
کارخانه ای با همسر فرد قربانی همکار بودند و چند روز قبل 
از اینکه به ربودن و بردن این زن به خلوتگاه شیطانی خود 
اقدام کنند، با وی مشاجره کرده بودند.خانواده این زن جوان 
سال گذشته از بحران سوریه فرار کرده و وارد ترکیه شدند. 
بحران سوریه به کشته شدن صدها و آواره شدن میلیون ها 
نفر منجر شده است. این قتل در حالی صورت گرفت که در 
روزهای اخیر شبکه های اجتماعی از مطالب ضد سوری پر 
شده است؛ مطالبی مبنی بر اینکه آنها باید به خانه های خود 

بازگردند یا از اینجا اخراج شوند.

انتقام وحشیانه به سبک ترکی!

ســخنگوی ســازمان آتش نشانی شــهرداری تهران، 
جزئیات حادثه مرگبار در قهوه خانه متروکه خیابان ولی 
عصر)عج( را تشریح کرد و گفت: 4 نفر به دلیل استشمام 

گاز سمی فوت کرده اند.
جال ملکی درباره علت وقوع این حادثه، اظهارداشت: 
براساس بررسی های انجام شده، این 4 نفر مشغول حفر 
چاه در طبقه منفی 3 یک ساختمان 3 طبقه با کاربری 
مسکونی و تجاری بودند که 3 طبقه فوقانی ساختمان 
مســکونی و طبقه منفی 3 آن نیز کاربــری قهوه خانه 
داشته است.ملکی با اشــاره به اینکه ظاهرا قهوه خانه از 
چندی پیش تعطیل بوده تصریح کرد: 4 نفر از عوامل این 
قهوه خانه مشغول حفر چاهی به عمق حدود 8 متر دراین 
مکان بودند که به دالیل نامشخص به داخل چاه سقوط 
می کنند. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با اشاره 
به اینکه هوای داخل چاه به واسطه وجود گازهای سمی 
بسیار آلوده بود، گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی 
محل، با استفاده از تجهیزات مناســب وارد چاه شدند 
و پس از 8 ســاعت تاش پیکر بی جــان 4 جوان 21 تا 
28 ســاله را از داخل چاه خارج کردند. به گفته ملکی، 
به احتمال زیــاد این 4 نفر به دلیل ســمی بودن هوای 
داخل چاه و استنشــاق این گازهای سمی جان خود را 

از دست داده اند.

درگیری خانوادگی در روستای باولک منطقه عشایری 
قمش از توابع بخش کچی شهرستان ملکشاهی، منجر به 
کشته شدن پنج عضو یک خانواده شد. بر اثر تیراندازی با 
اسلحه جنگی در این روستا، سه زن و دو مرد )پدر، همسر 
و سه فرزند( از اعضای یک خانواده روستایی کشته شدند 
و قاتل نیز از محل متواری و به کوه های اطراف گریخت.
بافاصله پــس از این حادثه عوامل نیــروی انتظامی و 
قضائی، به منظور ایجــاد امنیت، جلوگیــری از ادامه 
درگیری، بررسی علت این حادثه و همچنین دستگیری 
قاتل، در روستای باولک مستقر شدند. برخی از شاهدان 
عینی، درگیری بر سر حقابه کشــاورزی و برخی دیگر 
مسائل خانوادگی را علت این حادثه مرگبار اعام کردند؛ 
حادثه ای که در آن قاتل، اعضای یک خانواده را به رگبار 

بست و سپس متواری شد.

حوادث ایران

حوادث جهان

جزئیات حادثه در قهوه خانه متروکه؛

 مرگ ۴ نفر با گاز سمی

جزئیات درگیری مرگبار 
خانوادگی در ایالم

حصر وراثت
4/302  حســین زمانی دارای شناسنامه شــماره 60924 به شــرح دادخواست به 
کالســه  451/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مرتضی زمانی بــه شناســنامه 43 در تاریخ 95/9/28  
اقامتگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 پسر و 3 دختر و یک همســر: 1- حســین زمانی به ش.ش 60924 نسبت 
با متوفــی )فرزند( 2- محســن زمانی به ش.ش 21603 نســبت با متوفــی )فرزند( 
3- میترا زمانی به ش.ش 597 نســبت با متوفی )فرزند( 4- مریــم زمانی به ش.ش 
836 نســبت با متوفی )فرزند( 5- مرضیه زمانی به ش.ش 6368 نســبت با متوفی 
)فرزند( 6- مهری پورعلی بیدآبادی به ش.ش 41738 نســبت با متوفی )همســر( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 10394 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)177 کلمه،دو کادر(
حصر وراثت

4/303  مصطفی رستمی دارای شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
438/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی رستمی قهجاورستانی به شناسنامه 578 در تاریخ 85/10/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 4 پسر و 2 دختر: 1- مصطفی رستمی قهجاورستانی به ش.ش 3 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- حسن رستمی قهجاورستانی به ش.ش 15 نســبت با متوفی )فرزند( 3- 
عباس رستمی قهجاورستانی به ش.ش 3 نسبت با متوفی )فرزند( 4- مرتضی رستمی 
قهجاورستانی به ش.ش 1 نسبت با متوفی )فرزند( 5- محترم رستمی قهجاورستانی 
به ش.ش 1365 نسبت با متوفی )فرزند( 6- صدیقه رستمی قهجاورستانی به ش.ش 
41 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 10395 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه()180 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/304  محمدحسن اکبری دارای شناسنامه شــماره 4883 به شرح دادخواست به 
کالســه  437/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علی اکبری کلرتانی به شناســنامه 3 در تاریخ 96/3/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 
پسر و 4 دختر و همسر و پدر: 1- محمدحسین اکبری کلرتانی به ش.ش 4883 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- زهرا اکبری کلرتانی به ش.ش 11 نسبت با متوفی )فرزند( 3- نرگس 
اکبری کلرتانی به ش.ش 45091 نسبت با متوفی )فرزند( 4- مریم اکبری کلرتانی به 
ش.ش 135 نسبت با متوفی )فرزند( 5- مرضیه اکبری کلرتانی به ش.ش 139 نسبت با 
متوفی )فرزند( 6- صدیقه مسائلی به ش.ش 139 نسبت با متوفی )همسر( 7- ابراهیم 
اکبری کلرتانی به ش.ش 9 نســبت با متوفی )پدر( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10396 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()194 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/305  علی یارمحمدی کچی دارای شناســنامه شماره 18414 به شرح دادخواست 
به کالسه  436/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ابراهیم محمدی کیچــهء به شناســنامه 360 در تاریخ 
90/3/31 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 پســر و 5 دختر و یک همسر که ســال 93 فوت شده: 1- قاراخان 
محمدی کچی به ش.ش 16 نسبت با متوفی )فرزند( 2- علی یار محمدی کچی به ش.ش 
18414 نسبت با متوفی )فرزند( 3- حســن یارمحمدی کچی به ش.ش 8916 نسبت 
با متوفــی )فرزند( 4- مصطفی یارمحمــدی کچی به ش.ش 1471 نســبت با متوفی 
)فرزند( 5- طیبه یارمحمدی کچی به ش.ش 18415 نسبت با متوفی )فرزند( 6- زهرا 
یارمحمدی کچی به ش.ش 1351 نسبت با متوفی )فرزند( 7- ایران یارمحمدی کچی 
به ش.ش 18416 نســبت با متوفی )فرزنــد( 8- فاطمه یارمحمــدی کچی به ش.ش 
1296 نســبت با متوفی )فرزند( 9- اکرم یارمحمدی کچی به ش.ش 22248 نســبت 
با متوفی )فرزنــد( 10- جمیله محمدی به ش.ش 269 نســبت با متوفی )همســر( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

 الف: 10397 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
 )223 کلمه، سه کادر(

حصر وراثت
4/306  فاطمه منتظری دارای شناسنامه شماره 742 به شرح دادخواست به کالسه  
485/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد نادری به شناسنامه 6 در تاریخ 96/3/13  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر 
و یک همســر: 1- بنیامین نادری به ش.ش 4340 نســبت با متوفی )فرزند( 2- شیما 
نادری به ش.ش 1288113838 نســبت با متوفی )فرزند( 3- ناعمه نادری به ش.ش 
1270038222 نســبت با متوفی )فرزند( 4- فاطمه منتظری به ش.ش 742 نسبت با 
متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 10419 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

سه( )156 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/307  احسان کریمی دارای شناسنامه شماره 4859 به شرح دادخواست به کالسه  
452/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اعظم منصوری به شناسنامه 9 در تاریخ 95/11/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و 2 
دختر و یک همسر و مادر: 1- احسان کریمی به ش.ش 4859 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- رضوان کریمی به ش.ش 647 نســبت با متوفی )فرزند( 3- مینودخت کریمی به 
ش.ش 1160182809 نسبت با متوفی )فرزند( 4- کیوان کریمی به ش.ش 440 نسبت 
با متوفی )فرزند( 5- محمداســماعیل کریمی به ش.ش 4 نســبت با متوفی )همسر( 
6- فاطمه کریمی به ش.ش 9 نسبت با متوفی )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10420 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )178 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/308  حسن نصراصفهانی دارای شناسنامه شــماره 237 به شرح دادخواست به 
کالســه  478/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اقدس نصری نصرآبادی به شناسنامه 34 در تاریخ 96/3/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پســر و دو دختر: 1- علیرضا نصراصفهانی به ش.ش 4224 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- حســن نصراصفهانی به ش.ش 237 نســبت با متوفی )فرزند( 3- زهرا 
نصراصفهانی به ش.ش 59 نسبت با متوفی )فرزند( 4- عزت نصراصفهانی به ش.ش 
51 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 10422 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه( )154 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/309  مرضیه همدانی رناســی دارای شناسنامه شــماره 1270510614 به شرح 
دادخواست به کالســه  477/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن همدانی رنانی به شناسنامه 53172 
در تاریخ 96/1/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو فرزند: 1- زهرا همدانی رناســی به ش.ش 952 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- مرضیه همدانی رنانی به ش.ش )ملی( 1270510614 نســبت با متوفی 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 10421 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)135 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/310  پری معظم جزی دارای شناســنامه شــماره 7350 به شــرح دادخواست به 
کالسه  479/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فرخنده یزدپناهــی جزی به شناســنامه 501 در تاریخ 
95/12/12 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پســر و 4 دختر: 1- منصور معظم به ش.ش 176 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- امراله معظم به ش.ش 7351 نســبت با متوفی )فرزند( 3- شوکت معظم 
جزی به ش.ش 6896 نســبت با متوفی )فرزند( 4- فرنگیــس معظم جزی به ش.ش 

151 نســبت با متوفی )فرزنــد( 5- زهره معظم جــزی به ش.ش 42829 نســبت با 
متوفی )فرزند( 6- پــری معظم جزی به ش.ش 7350 نســبت با متوفــی )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 10425 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)179 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/311  اکرم مالئی زردنجانی دارای شناسنامه شماره 13671 به شرح دادخواست 
به کالسه  475/96  ح 54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسینعلی عسکری سرشبادرانی به شناسنامه 4 در تاریخ 
96/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1 پسر و 1 دختر و 1 همسر و مادر: 1- محمدرضا عسکری سرشبادرانی به 
ش.ش 1276420660 نسبت با متوفی )فرزند( 2- مرجان عسکری سرشبادرانی به 
ش.ش 1272024962 نســبت با متوفی )فرزند( 3- اکرم مالئی زردنجانی به ش.ش 
13671 نسبت با متوفی )همسر( 4- خدیجه عابدی به ش.ش 75 نسبت با متوفی )مادر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 10424 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)163 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/312  علیرضا روحانی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 926 به شرح دادخواست 
به کالسه  466/96ح/54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اصغر روحانی اصفهانی به شناســنامه 263 در تاریخ 
96/3/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و دو دختر و یک همســر: 1- علی رضا روحانی اصفهانی به ش.ش 
926 نســبت با متوفی )فرزند( 2- زهرا روحانی اصفهانی به ش.ش 71363 نسبت با 
متوفی )فرزند( 3- مرضیه روحانی اصفهانی به ش.ش 1270183214 نسبت با متوفی 
)فرزند( 4- زهره محســن زاده کرمانی به ش.ش 54805 نسبت با متوفی )همسر( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 10423 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)163 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/313  آنوش طهماسیان دارای شناســنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه  
330/96ح/54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان میناس دراوانسیان به شناسنامه 916 در تاریخ 94/9/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک 
همسر و یک مادر: 1- آنگنیه درآوانســیان به ش.ش 3895 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- آرپنیه درآوانسیان به ش.ش 4018 نسبت با متوفی )فرزند( 3- آنوش طهماسیان 
به ش.ش 7 نسبت با متوفی )همسر( 4- مالتان دربیدیان به ش.ش 14 نسبت با متوفی 
)مادر( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 10414 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)156 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/315  خانم حشــمت مجّعد دارای شناسنامه شــماره 375 به شرح دادخواست به 
کالسه  474/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حســنعلی شیری مبارکه به شناســنامه 1101 در تاریخ 
96/1/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و یک دختر و یک همسر: 1- پیمان شــیری مبارکه به ش.ش 4062 
نســبت با متوفی )فرزند( 2- ســاغر شــیری مبارکه به ش.ش 256 نسبت با متوفی 
)فرزند( 3- حشــمت مجّعد به ش.ش 375 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 10410 شعبه 54 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )150 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/317  مهری یوســفی آمرزیدآبادی دارای شناســنامه شــماره 2107 به شــرح 

دادخواست به کالسه  447/96ح/54  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله یوسفی آمرزیدآبادی به شناسنامه 
41 در تاریخ 95/12/16 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و ســه دختر و یک همســر: 1- علی یوسفی 
آمرزیدآبادی به ش.ش 41 نســبت با متوفی )فرزند( 2- رضا یوسفی آمرزیدآبادی 
به ش.ش 3 نســبت با متوفی )فرزند( 3- زهرا یوسفی آمرزیدآبادی به ش.ش 1693 
نســبت با متوفی )فرزند( 4- مهری یوســفی آمرزیدآبادی به ش.ش 2107 نســبت 
با متوفی )فرزند( 5- بدری یوســفی آمرزیدآبادی به ش.ش 464 نســبت با متوفی 
)فرزند( 6- زینب شــبانی قهجاورســتانی به ش.ش 12 نســبت با متوفی )همسر( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 10401 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)183 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/318  فاطمه قاسمی نوکابادی دارای شناسنامه شماره 1557 به شرح دادخواست به 
کالسه  448/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدرضا قدمی به شناســنامه 676 در تاریخ 96/2/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 
یک همسر و پدر و مادر: 1- فائزه قدمی حسین آبادی به ش.ش 1271176904 نسبت 
با متوفی )فرزند( 2- فرانک قدمی حســین آبادی به ش.ش 1272549034 نسبت با 
متوفی )فرزند( 3- فاطمه قاسمی نوکابادی به ش.ش 1557 نسبت با متوفی )همسر(  
4- عزت حالج حسین آبادی به ش.ش 285 نسبت با متوفی )مادر( 5- محمود قدمی 
حسین آبادی به ش.ش 194 نســبت با متوفی )پدر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10400 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )174 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/319  خانم پروین صادقی وردنجانی دارای شناســنامه شــماره 2078 به شرح 
دادخواســت بــه کالســه  435/96ح/54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان احمدقلی صادقــی وردنجانی 
به شناســنامه 20 در تاریــخ 95/10/14 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر و دو دختر و یک همسر: 
1- محسن صادقی وردنجانی به ش.ش 1140 نســبت با متوفی )فرزند( 2- احسان 
صادقی وردنجانی به ش.ش 3425 نســبت بــا متوفی )فرزند( 3- حســین صادقی 
وردنجانی به ش.ش 332 نســبت با متوفی )فرزند( 4- مصطفــی صادقی به ش.ش 
2158 نســبت با متوفی )فرزند( 5- زهره صادقی وردنجانی به ش.ش 192 نســبت 
با متوفــی )فرزند( 6- پروین صادقــی وردنجانی به ش.ش 2078 نســبت با متوفی 
)فرزند( 7- بدرالسادات متغیر به ش.ش 117 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
آگهی ظرف یــک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 10399 شــعبه 54 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

 )194 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/320  سید علی اکبر یحیوی دارای شناسنامه شماره 1025 به شرح دادخواست به 
کالسه  482/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان سید علی محمد یحیوی به شناســنامه 12289 در تاریخ 
96/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و سه دختر و یک همسر: 1- ســید علی اکبر یحیوی به ش.ش 1025 
نسبت با متوفی )فرزند( 2- ســید محمدکاظم یحیوی به ش.ش 657 نسبت با متوفی 
)فرزند( 3- فاطمه یحیوی به ش.ش 191 نسبت با متوفی )فرزند( 4- زهرا یحیوی به 
ش.ش 59 نسبت با متوفی )فرزند( 5- نصرت السادات یحیوی به ش.ش 521 نسبت 
با متوفی )فرزند( 6- گل بی بی میربلوچ زهی به ش.ش 9065 نسبت با متوفی )همسر(  
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف: 10418 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
آگهی ظرف یــک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 10418 شــعبه 54 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)214 کلمه، دو کادر(

پسرخاله ام با همسرم رابطه برقرارکرد؛

قتل؛ تاوان خیانت 
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پانیونیوس، الهه سکوی پرواز در یونان باستان!
احسان حاج صفی، هافبک تیم فوتبال سپاهان دیروزرسما به تیم پانیونیوس یونان پیوست 
تا استرس کمتری برای دریافت تاییدیه حضور در جام جهانی 2018 روسیه داشته باشد.

اعضای شورای اسالمی شهر کاشــان به انحالل باشگاه شهرداری 
کاشان رای مثبت دادند.یکی از موضوعات 
مطرح شده در جلسه شورای اسالمی 
شهر کاشــان ادامه فعالیت باشگاه 
ورزشــی شــهرداری کاشان بود 
که اعضا رای به قطــع فعالیت و 
انحالل این باشگاه دادند.باشگاه 
شهرداری کاشان در فصل گذشته 
در رشــته هایی ماننــد هندبــال، 
بســکتبال و فوتبال فعالیت می کرد 
و تیم هندبال این باشــگاه با ســرمربیگری 
علیرضا حبیبی به عنوان قهرمانی لیگ برتر رســید و جواز حضور 
در جام باشگاه های آسیا را کسب کرد، اما باشگاه کاشانی در پایان 
فصل با مشکالت مالی مواجه شد تا ادامه فعالیت آن در هاله ای از 

ابهام قرار بگیرد.
وجود تعهد مالی کنونی باشــگاه، تنگناها و مشــکالت اقتصادی 
شهرداری، خروجی نامناسب باشگاه برای ارتقای ورزش همگانی 
و شهروندی، به کار نگرفتن و توجه نداشتن به استعدادهای بومی 
و ظرفیت های درونی ورزشی شهرستان، زیرساخت های نامناسب 
برای توســعه و بهره بــرداری از امتیازات و دســتاوردهای حضور 
تیم های ورزشــی در لیگ های ملی و فرا ملی، نداشتن ضرورت و 
تناسب وظایف شهرداری با تیم داری در سطح ورزش حرفه ای و ... 
از جمله دالیل مخالفت اعضای شورای شهر کاشان با ادامه فعالیت 

این باشگاه عنوان شده است.

به دلیل مشکالت مالی شهرداری کاشان صورت گرفت؛

باشگاه شهرداری کاشان منحل شد

خبر روز

منهای فوتبال

تیم ملی ایران به عنــوان یکی از تیم های حاضــر در جام جهانی 
روسیه 2018 انتخاب شده است. از همین 
االن همه عالقه مندان فوتبال مشغول 
بررســی و پیــش بینــی رقیبان 
احتمالی در این مسابقات هستند. 
علیرضا جهانبخش از لژیونرهای 
موفق ایرانی که در آلکمار هلند 
بازی می کنــد نظــر جالبی در 
این بــاره دارد.او می گوید: »من در 
مصاحبه های قبلی هــم گفته ام که 
اهــل پیش بینی کردن نیســتم و این کار را 
دوســت ندارم، اما اگر به عالیقم توجه کنم، دوست دارم با هلند 
دیدار کنیم؛ البته این به شرطی است که هلند مجوز حضور در جام 
جهانی را به دست بیاورد. می توانیم جدال جالبی با این تیم داشته 
باشــیم. هلند تیم بزرگی است؛ به  هر حال دوســت دارم با تیمی 
روبه رو شویم که مردم از بازی با آن  کشور لذت ببرند. این موضوع 
از همه چیز مهم تر است و در دوره گذشته بازی با آرژانتین بسیار 
جذاب بود.« هلند در گــروه A انتخابی جام جهانی در قاره اروپا با 
سوئد، فرانسه، بلغارستان، بالروس و لوکزامبورگ همگروه است. 
این تیم در پایان هفته ششم بازی ها، وضعیت خوبی ندارد و با 10 
امتیاز در رده سوم ایستاده است؛یعنی پایین تر از سوئد و فرانسه. 
این تیم در 4 بازی بعدی باید به ترتیب با فرانســه، بلغارســتان، 
بالروس و ســوئد بازی کند و به همین دلیل شانس زیادی برای 

صعود به جام جهانی ندارد.

آرزوی جهانبخش؛

بازی با هلند در جام جهانی 

ملی پوش اصفهانی ووشو با بیان اینکه اردوی تیم ملی 
از 11 تیر ماه شروع شده است، اظهار کرد: اوایل شهریور 
ماه مســابقات یونیورسیاد دانشــجویان جهان برگزار 
می شود که در حال حاضر تمام تمرکزم را برای شرکت 
در این مسابقات و به دست آوردن مدال طال گذاشته ام.

حمیدرضا الدور با اشاره اینکه رشته ووشو برای اولین 
باربه این مسابقات راه یافته است، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر از لحاظ بدنی در شرایط خوبی به سر می برم 
و خوشبختانه مصدومیتی که از ناحیه پا داشتم، بهبود 

یافته است.
ملی پوش وزن منهای 80 کیلوی تیم ساندای کشورمان 
خاطرنشان کرد: متاســفانه در ایران ورزشکاران را به 
شــکل مدال می بینند و اگر یک بازیکن مصدوم بشود 
ســریع برای او یک جایگزین پیدا می کنند و بازیکن 

مصدوم را حذف می کنند.
الدور به مصدومیت ســال گذشــته خود اشاره کرد و 
گفت: زمانی که مصدوم شدم کســانی که باید از من 
حمایت می کردند، مرا به دســت فراموشــی سپردند. 
یک ورزشــکار حرفه ای زمانی که مصدوم می شود از 
لحاظ روانی و جایگاهی که داشته نیاز به حمایت دارد و 
مسئوالن نباید اورا فراموش کنند؛ چرا که ورزشکاران 
در مسابقات ملی برای ســربلندی کشور به خودشان 
فشار می آورند و مصدوم می شوند و امیدوارم مسئوالن 

از قهرمانان ملی خودشان همیشه حمایت کنند.
وی در مورد حمایت های هیئت ووشوی استان اصفهان 
و اداره کل ورزش و جوانان، خاطرنشان کرد: اداره کل 
ورزش و جوانان اصال ما را نمی شناســد که بخواهد از 
ما حمایت کند، اما هیئت به نســبت بودجه ای که در 
 اختیار دارد تا حــدودی به ورزشــکاران کمک کرده 

است.
 ملی پــوش اصفهانی تیم ملی ووشــو با بیــان اینکه 
خوشبختانه فدراسیون ووشــو هر امکاناتی که داشته 
باشد در اختیار ورزشــکاران خود قرار می دهد، ادامه 
داد: هیئت ووشــو می گوید که تعداد ورزشکاران این 
رشته در اســتان زیاد اســت و بودجه برای این تعداد 
وجود ندارد، اما مســئله این اســت که هیئت استانی 
که قهرمان پرور اســت باید به همان میزان هم بودجه 
دریافت کند. در حال حاضــر 8 اصفهانی در اردوهای 
تیم ملی ووشــو حضور دارند که این نشــان می دهد 
 اســتان اصفهان چه جایگاهی در ووشــوی کشــور 

دارد.

ملی پوش ووشو:

 اداره کل ورزش اصفهان
 اصال ما را نمی شناسد

 اگر دوباره اتفــاق خاصی رخ ندهــد مجمع انتخاباتی فدراســیون 
ژیمناستیک امروز برگزار خواهد شــد. راه پرپیچ و خمی که باالخره 
هدایت این رشــته پایه، پرمدال و بااهمیت را به دست یکی از چهار 
کاندیدا خواهد سپرد. محمد شروین اسبقیان، زهرا اینچه درگاهی، 
حبیب نوظهوری و رضا محمد کاظمی نامزدهای انتخابات فدراسیون 
ژیمناستیک هستند. اگرچه شاید در نگاه اول اسبقیان که سرپرستی 
این فدراســیون را نیز بر عهده دارد و گزینه های مجمع توسط وی و 
دبیر وی به وزارتخانه معرفی شده اند، بخت نخست و گزینه نزدیک تر 
به وزارت ورزش و جوانان به نظر آید، اما یکی دیگر از چهار کاندیداها 
که این روزها تعامل های گســترده ای با مســئوالن مهم ورزشی و 
غیرورزشی داشــته نیز از شانس زیادی برای کســب رای برخوردار 
است.در این میان شاید توجه خانواده ژیمناستیک به حل مشکالت 
مادی این رشته و توانایی کاندیداها برای برطرف کردن این معضل نیز 
معطوف شود. تجربه های گذشته نشان می دهد کدام کاندیدا در زمینه 
اقتصادی، بازاریابی و صرف هزینه موفق ترند. چند دستگی آزار دهنده 
در رشته ژیمناستیک باعث شد تا سه کاندیدای ژیمناست نتوانند با 
هم وارد ائتالف شوند. جالب اینجا بود که نه تنها ائتالفی میان کاندیداها 
صورت نگرفت بلکه فضای تخریبی ناپسندی به ویژه در فضای مجازی 
به اوج رسید که تحت هیچ شرایطی زیبنده ورزش کشور و به خصوص 
رشته ژیمناستیک نیست. اســبقیان که در مدت سرپرستی خود با 
انتقادات و استعفاهای زیادی روبه رو شد بدون توجه به حواشی برنامه 

ریزی و هماهنگ شده، اردوهای تیم ملی را به صورت متوالی و بدون 
وقفه پیگیری کرد. اعزام ها به خوبی انجام شــد و نتایج ژیمناستیک 
ایران در رقابت های کشورهای اسالمی و مسابقات قهرمانی آسیا قابل 
قبول بود. زهرا اینچه درگاهی یکی از متخصصان تحصیلکرده و مورد 
قبول در نهادهای مختلف اســت. وی ســابقه مدیریت در رشته پایه 
ژیمناستیک را هم داشته و هرچند عده ای در تالش بودند با توجه به 
بانو بودن وی تبلیغاتی منفی در خصوص ریاست وی انجام دهند اما به 
نظر می رسد از مقبولیت خوبی در میان خانواده ژیمناستیک برخوردار 
باشد. حبیب نوظهوری نیز یکی از مربیان و باشگاه داران موفق رشته 
ژیمناستیک است. نوظهوری سابقه سال ها فعالیت در این رشته را دارد 

و از نظر مالی می تواند به بسیاری از مشکالت این رشته پایان دهد. 
رضا محمدکاظمی هم ژیمناست است و هم تحصیلکرده و مدیر گروه 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. وی در زمینه بازاریابی،اقتصادی 
و کارآفرینی موفقیت های زیادی داشــته و در صورت ریاســت در 
فدراسیون ژیمناســتیک می تواند با ایجاد فرصت های اقتصادی و 

تلفیق آن با تخصص فنی شرایط جدیدی را در این رشته ایجاد کند.
اگرچه هر چهار کاندیدا خود را پرشــانس تریــن گزینه در انتخابات 
می دانند، اما پیش بینی می شود رقابت اصلی بین دو گزینه باشد یکی 
غیر ژیمناست و دیگری ژیمناست! هنوز نمی توان در خصوص تصمیم 
نهایی هیئت ها نظری داد، اما بدون شک رای آنها تاثیری سرنوشت ساز 

بر ژیمناستیک کشور خواهد داشت. 

در حاشیه
پایان چندماه تخریب و حاشیه در ژیمناستیک: 

 رقابت چهار رییس برای یک صندلی!

قاب روز

رییس فیفا، همبازی مارادونا شد 
در یک بازی خیریه در ســوئیس بیش از 50 بازیکن مشهور دنیای فوتبال همراه جانی اینفانتینو، 
رییس سوئیسی فیفا پا به توپ شدند. در این بازی خیریه که تمامی عوایدش به کودکان بیمار و فقیر 
دنیا اختصاص داده شد، دیه گو مارادونا، اسطوره آرژانتینی دنیای فوتبال هم تیمی اینفانتینو شد و 

ستارگان دیگری مانند بوفون، سیدروف و مورینس هم به توپ زدن پرداختند.

آرزوی روز

دربی دوستانه استقالل و پرسپولیس با وجود شایعات اخیر 
درباره لغــو آن، به طور قطع برگزار می شــود. بزرگ ترین 
مشکل این بود که اسپانسر مســابقه پیش پرداخت رزرو 
ورزشــگاه، هتل و ... را نداده بود اما پس از واریز این پول، 
برگزاری مسابقه قطعی شد و به این ترتیب دو تیم روز 25 
تیرماه در ورزشگاه خانگی بیله فلد به مصاف هم می روند. 

همچنین فروش بلیت قرار است همین روزها آغاز شود.

 برگزاری دربی سرخابی در آلمان

رابسون جانواریو در طول فصل گذشته عملکرد خوبی در استقالل 44
داشــت و به همین دلیل منصوریان تالش زیادی برای تمدید 
قرارداد او انجام داد، اما داستان گرفتن رضایتنامه از باشگاه باهیای 
برزیل باعث شــد که آبی ها به اجبار قید ایــن بازیکن را بزنند. 
جالب اینکه دل رابســون هنوز پیش استقاللی هاست. پادوانی 
مدافع هموطن او به میزان گفته:»در هفته 3 الی 4 مرتبه با هم 

در ارتباط هستیم و می گوید که می خواهد به استقالل بیاید.«

رابسون به دنبال بازگشت به استقالل
طی سفری که مدیربرنامه های کروات رادوشویچ به تهران 
داشت و پس از نشست او با مسئوالن باشگاه پرسپولیس، 
قرارداد جدید این دروازه بان آماده شد و قرار است بعد از 
بازگشت پرسپولیس از آلمان این قرارداد توسط رادوشویچ 
و علی اکبر طاهری امضا شود.رادوشویچ فصل گذشته به 
پرســپولیس آمد و تا پایان فصل پیش رو با این باشــگاه 
قرارداد دارد، اما قرارداد جدید او برای دو فصل آینده  است.

 »رادوشویچ« آماده تمدید قرارداد

ســهراب مرادی قبل از مســابقات قهرمانی آسیا در گالیه 
از کیفیت نه چندان خــوب اردوی تیم ملی، دیگر به جمع 
اردونشــینان بازنگشــت و ترجیح داد تنها در خانه برای 
مسابقات جهانی تمرین کند تا شرایط بهبود یابد. اکنون با 
آغاز اردوی تیم ملی پس از حواشی اخیر وزنه برداری، او نیز 

دوباره به اردوی تیم ملی اضافه می شود.
مرادی ترجیح می دهد در حاشیه هایی که مدتی گریبان گیر 
وزنه برداری بود ورود نکند و صرفا خود را برای مســابقات 
جهانی آماده کند.مهم ترین صحبــت قهرمان المپیک ریو 
این است که با وجود کسب مدال طالی المپیک هنوز هم 

چیزهایی هست که باید در اردوی تیم ملی یاد بگیرد.
در ادامه گفت وگوی ایسنا با مرادی را می خوانید:

 در مدتی که از اردوی تیم ملــی جدا بودید به نظر 
می رسد تمرین های خود را رها نکردید؟

بله، قبال هم در خانــه تمرین می کردم. 
بعضی مواقع شرایطی پیش می آید که 
باید به خانه بروی و نمی شود دست 
روی دست گذاشــت. خدا را شکر 
تمرین ها خوب پیش رفت تا نخواهم 
از صفر شــروع کنم. در اردوی تیم 
ملی هم از نظرات دیگران اســتفاده 

می کنم تا به آمادگی کامل برسم.
با توجه به اینکه مدتی زمان از دست 

رفت، نگران نیســتید برای جهانی نتوانید 
کامال آماده شوید؟

خیر، سعی کردم به دعوا و حاشــیه ورود نکنم. تمرین ها را 
خوب جلو بردم. در این 5 ماه باقی مانده هم تالش می کنم 

به رکوردهای بهتری دست یابم.
 کیفیت اردوی تیم ملی به حدی رسیده که دوباره به 

تیم ملی بازگردید؟
با آقای علی مرادی صحبت کردم، قول داد شرایط درست 
شود و در حد استاندارد باشد تا ورزشکار حرفه ای با خیال 

راحت تمرین هایش را انجام دهد.
 اگر در نیمه راه متوجه شدید شرایط تغییر 
نکرده امکان دارد دوباره نخواهید به اردو 
بیایید یا به خاطر مدال جهانی با شرایط 

کنار می آیید؟
قول آقای مرادی 

قول است و 

بهترین شرایط را مهیا می کند. فکر نمی کنم اتفاق دیگری 
رخ دهد.

در اتفاقات اخیر وزنه برداری که در نهایت به استعفای 
انوشیروانی منجر شد شما و بهداد سلیمی سکوت 
کردید، دلیلش چه چیزی بود؟ به هر حال شــما هم 
قهرمان المپیک هستید و ممکن است خواسته هایی 

داشته باشید.
به شخصه دوســت ندارم در حاشیه باشــم و کارم را انجام 
می دهم؛ البته به شرطی که در اردو شرایط خوب مهیا باشد. 
ما ورزشکارانی نیستیم که اهل حاشیه باشیم و بخواهیم با 
حاشیه بزرگ شویم. عملکرد نشان می دهد سهراب مرادی 
چه کار می کند. اگر وارد حاشیه شویم جز اینکه تمرکزمان 

را از دست بدهیم و شرایط بدی ایجاد شود، چیزی ندارد.

 

همه شما با هم دوســت و هم تیمی بودید، در نظر 
نداشــتید از روی رفاقت با دو طرف )انوشیروانی و 

رستمی( صحبت کنید تا ماجرا ختم به خیر شود؟
آقای انوشیروانی فرد بزرگی است و کامال می فهمد چه کار 
می کند. کیانوش رستمی هم خودش می داند چه کار کند. 
از این رو به تصمیمی که گرفتند احترام می گذاریم.  وظیفه 
من تمرین کردن و احترام گذاشتن است. این بحث که چون 
طالی المپیک گرفتم بخواهم همه را زیر سوال ببرم و تعیین 

تکلیف کنم خوب نیست.
خود من اکنون که طالی المپیک گرفته ام متوجه شدم باید 
در اردو چیزهای بیشتری یاد بگیرم حاال از هر کسی که باشد. 
فکر می کنم تا آخر عمر که ورزش کنیــم چیزی برای یاد 
گرفتن هست و نقطه ضعف هایی وجود دارد که باید برطرف 
شود. اگر این مسائل رعایت شود دیگر 

حاشیه ای وجود نخواهد داشت.
سهراب مرادی به دنبال 
کســب طالی جهان 

است؟
صد درصد. وقتی قهرمان 
المپیک می شوی انتظار 
اســت که بعــد از آن نیز 
عنوان قهرمانی جهان را به 
دست آوری. به همین دلیل در 
این چند ماه گذشته تنها تمرین کردم 
تا بتوانم شرایط خوبی داشته باشم. امیدوارم در 
این 5 ماه باقی مانده هم شرایط خوب باشد تا بتوانم 

دوباره مدال طال بگیرم و دل مردم را شاد کنم.
 اکنون باید با کادر فنی جدید کار کنید. نظری در این 

مورد دارید؟
ما دخل و تصرفی در انتخاب نداریم و من ورزشکار وظیفه دارم فقط 
شرایط را قبول کنم. بزرگانی مانند محمد نصیری که خودشان 
دلسوز هستند در شورای عالی فنی تصمیم گرفتند و می دانند 
چکار کنند. ما هم می پذیریم و امیدوارم محسن بیرانوند در کارش 

موفق باشد. کادر فنی قبلی هم خیلی زحمت کشید باید از آنها 
هم تشکر کرد. ان شاءا... وزنه برداری هم دوباره در جهان 

کارهای استثنایی را انجام دهد.

قهرمان المپیک ریو: 

نمی خواهم با حاشیه خود را مطرح کنم

هافبک ازبک استقاللی ها روز یکشنبه به جای حضور در ایروان، راهی 
اصفهان شد.ســرور جباروف که با افتخاری برای ادامه حضور در این 
تیم به توافق رسید، روز یکشنبه راهی اصفهان شد. سفر این بازیکن به 
اصفهان در شرایطی رخ داد که بسیاری انتظار داشتند او روز یکشنبه به 
اردوی آبی پوشان اضافه شود.سپاهان اصفهان یکی از مشتریان جدی 
این بازیکن اســت که تمایل زیادی برای حضور این بازیکن در جمع 
شاگردان کرانچار دارد، اما استقاللی ها فعال تصمیمی برای واگذاری 
او ندارند و خواهان حضور این بازیکن در اردوی ارمنستان خود شدند.
مدیر برنامه های این بازیکن با تایید ایــن خبر گفت: جباروف برای 
تحویل منزل مسکونی خود و جمع آوری وسایل شخصی به اصفهان 

رفته است.

مهدی تاج درحالی علیرضا اسدی را از دبیرکلی فدراسیون فوتبال برکنار 
کرد و محمدرضا ساکت را موقتا جای او گذاشت که به نظر می رسد مرد 
شماره یک فوتبال دقیقا به متن اساسنامه آشنایی نداشته است. آنها در 
بیانیه شان هم به بندی از اساسنامه اشاره کرده اند که در متنش دقیقا 

اشاره دارد رییس فدراسیون اختیاری در برکناری دبیرکل ندارد.
در این متن از قانون اساسنامه آمده است که رییس فدراسیون فوتبال 
می تواند پیشــنهاد عزل یا نصب دبیرکل فدراسیون را به هیئت رییسه 
بدهد و آنها در این باره تصمیم می گیرند. اسدی اما درحالی برکنار شده 
که بنا بر بیانیه فدراسیون فوتبال ، تنها با اشاره به این بند از اساسنامه به 
همکاری با دبیرکل پایان داده شده و اصال اشاره ای به برگزاری جلسه 

هیئت رییسه و کسب اجازه از اعضا نشده است!

 جباروف
 به اصفهان رفت!

برکناری اسدی قانونی 
نبود؟

ابرستاره پرتغالی تیم فوتبال باشــگاه رئال مادرید اسپانیا تصمیم 
دارد در تیمــش بماند و ســوء تفاهم های 
قبلی را برطــرف کند.کریســتیانو 
رونالدو که به خاطــر حکم دادگاه 
عالی اســپانیا در پرونــده فرار 
مالیاتی بســیار خشمگین شده 
بود، مدتی اســت در تعطیالت 
تابستانی خود آرام گرفته و مثل 
چند هفته گذشته علیه رئال مادرید 
و کشــور اسپانیا ســخن نمی گوید.

باشگاه رئال مادرید البته با تیم حقوقی خود 
پشت سر رونالدو ایستاده و مبلغ جریمه رونالدو را نیز به طور کامل 
پرداخت خواهــد کرد.خورخه مندس به رئــال مادرید خبر داده 
 که موکلش مشــکلی با رئال مادرید ندارد و می خواهد در تیمش

 بماند.

رئال جریمه رونالدو را پرداخت 
خواهد کرد

فوتبال جهان

تیری هانری، مهاجم ســابق بارسلونا مدعی شــد که جانشینی 
برای لیونل مســی وجود نــدارد و او را با 
 تابلــوی نقاشــی مشــهور مونالیزا 

مقایسه کرد.
مســی 30 ســاله که قراردادش 
را برای 4 ســال دیگر با بارســا 
تمدید کــرده، احتماال فوتبالش 
را در همیــن باشــگاه بــه پایان 
برســاند. او از رده هــای ســنی 
این باشــگاه رشــد کرده و به یکی 
از بهترین های تاریخ تبدیل شــده اســت.

هانری کــه بین ســال 2007 تــا 2010 هم تیمی مســی بود، 
 به تمجیــد از او پرداخت و مقایســه جالبی در مــوردش انجام

 داد.  او در پاسخ به اینکه آیا روزی خواهد آمد که کسی جای مسی 
را در بارســا بگیرد گفت:» آیا فکر می کنید روزی بیاید که جای 
مونالیزا، تابلوی نقاشی دیگری در موزه لوور بگذارند؟« مدت زمان 
همبازی بودن مسی و هانری 3 فصل طول کشید، آنها دو قهرمانی 
 اللیگا و یــک قهرمانی چمپیونزلیگ و چندین جام دیگر کســب 

کردند.

هانری: 

مسی مثل مونالیزاست
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رسانه ها بدون اعمال سلیقه درخصوص اقدامات فرهنگی پیرامون حجاب و عفاف عمل کنند
حجت االســام محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اســامی اصفهان گفت: رسانه های جمعی از 
قبیل صدا و سیما و نهادهای فرهنگی، بدون تردید و بدون اعمال سلیقه نسبت به اقدامات فرهنگی 

پیرامون عفاف و حجاب اقدام کنند.

ویژهاخبار

تا اواخر پاییز؛

منتظر جاری شدن زاینده رود 
نباشید

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان با 
اشــاره به آخرین وضعیت ذخیره آب زاینده رود اظهار داشت: در 
حال حاضر 380 میلیون متر مکعب آب پشــت سد انباشته شده 
است. وی افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش 
داشته اما نسبت به میانگین بلند مدت به حدود نصف کاهش یافته و 

نیاز به توجه بیشتر شهروندان و صرفه جویی بیشتر دارد.
علی بصیرپور ادامه داد: در خصوص تامین آب شرب اصفهان مسئله 
جدی وجود ندارد و در این زمینه مشکلی نداریم. وی با بیان اینکه 
طبق وعده داده شده آب در اختیار کشــاورزان غرب استان قرار 
گرفته است تصریح کرد: از یکم تا بیستم تیر ماه با افزایش خروجی 
سد،  کشاورزان اقدام به آبیاری زمین های خود کرده اند. بصیرپور 
اضافه کرد: در مرداد نیز به همین میزان و در شهریور ماه به مقدار 
کمتری آب به کشاورزان اختصاص یافته تا بتوانند باغات و مزارع 
خود را آبیــاری کنند. معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان در پاسخ به سوالی پیرامون بازگشایی رودخانه 
زاینده رود گفت: قطعا تا اواخر پاییز زاینده رود جاری نخواهد شد 
و  برای تعیین زمان قطعی باید منتظر بارش های پاییز و زمســتان 

باشیم.

 مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز سفرهای تابستانی، این سازمان 
برای جابه جایی مسافران سرویس دهی ویژه خود را آغاز کرده است.محمدرضا آقاباباگلیان اظهارکرد: شهر اصفهان 
با داشتن ۵ پایانه بسیار خوب، سعی در جلب رضایت مسافران درون شهری و برون شهری دارد. مدیرعامل سازمان 
پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: با توجه به اینکه 
شعار این سازمان »امنیت سفر و سفر ایمن« است و امنیت سفر یکی از 
دغدغه های مهم مسافران به شمار می رود، برای افزایش امنیت سفر و 
مسافران از هیچ تاشی فروگذار نبوده ایم. وی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر فضای رقابتی خوبی برای پذیرش مسافران در بین شرکت های 
مسافربری مستقر در پایانه های شهرداری اصفهان به وجود آمده است.

آقاباباگلیان پیرامون رونمایی از ســامانه »سناســفر« در شهر اصفهان 
اظهار کرد: این ســامانه در واقع نخســتین ســامانه اطاعات نمایش 
 سرویس های سفر شرکت های مسافربری مستقر در پایانه ها به صورت 
آناین اســت؛ به طوری که هر نفر پس از ورود به پایانه، می تواند اطاعات یک ســاعت آینده ســرویس های سفررا  

مشاهده کند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

سرویس دهی ویژه پایانه ها همزمان با آغاز سفرهای تابستانی

مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش گفت: از سال ۷۲ شــهر اصفهان مجهز به سیستم های هوشمند شد و در 
حال حاضر یکی از شهرهایی است که در این راستا حرف های زیادی برای گفتن دارد. احمدرضا طحانیان اظهارکرد: 
مهم ترین الزمه سیســتم های هوشمند در شــهرها چراغ های راهنمایی هســتند که با نصب این سیستم ترافیک 

تقاطع های شــهر به خوبی کنترل می شود. وی با اشــاره به اینکه شهر 
اصفهان با داشتن کارشناسان خبره تمام سیســتم های شهری کنترل 
ترافیک را به خوبی نگهــداری می کند، گفت: درحــال حاضر 1۴ هزار 
چراغ راهنمایی در بیش از ۵00 تقاطع شهر اصفهان نصب شده که ایمنی 
را به شهر و شــهروندان هدیه کرده اســت. مدیرعامل شرکت مهندسی 
نیک اندیش یادآور شد: با اقدامات انجام شده، تمام چراغ های راهنمایی 
و رانندگی شــهر اصفهــان LED وتمام تابلوهای هشــداردهنده بهینه 
سازی شــده اند. وی از نظام آدرس دهی و نصب تابلوها به عنوان یکی از 
دغدغه های شهرها یاد کرد و گفت: اگر نظام آدرس دهی خوب باشد، زمان 

سفر و آلودگی هوا کاهش می یابد؛ در واقع تابلوهایی که رعایت نکات ایمنی را به شهروندان یادآوری می کنند، اگر 
در جای مناسب نصب شوند در کاهش حوادث تاثیر بسزایی دارند.

مدیرعامل شرکت مهندسی نیک اندیش:

14 هزار چراغ راهنمایی  در شهر نصب شده است

رونمایی از پوستر تئاتر تترا کرومات

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، از رونمایی 
شبکه فناوری اطاعات حوزه حمل و نقل و ترافیک در هفته 
جاری خبرداد. علیرضا صلواتی اظهارکــرد: به جهت اینکه 
چشم انداز اصفهان در آینده، کاهش سفرهای غیرضروری در 
شهر است، ایجاد شهر هوشمند در دستور کار مدیریت شهری 
قرار گرفته. وی افزود: در این راســتا مدیریت شهری در نظر 
دارد کلیه اطاعات و کاربری های شهر را در اختیار شهروندان 
و گردشگران قرار دهد تا سفرهای غیرضروری در شهر کاهش 
یابد.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از ایجاد 
شبکه فناوری اطاعات حوزه حمل و نقل و ترافیک در شهر 
خبر داد و گفت: مجموعه نرم افزارهای ترافیکی بر اساس نیاز 
شهروندان در شهر اصفهان طراحی شده است تا همه اطاعات 
مورد نیاز از کاربری های مختلف شهر در اختیار شهروندان و 

گردشگران قرار گیرد.صلواتی نرم افزار ترافیک اصفهان)نقشه 
ترافیک آناین( را اولین نرم افزار ترافیکی شهر معرفی کرد و 
گفت: شهروندان با استفاده از نرم افزار نقشه ترافیک آناین 
می توانند ترافیک، مسیر مراکز آموزشی ورزشی، مکان های 
تفریحی، بیمارستان ها، ظرفیت پارکینگ های شهر، هتل ها و 
حتی کاربری های خدماتی مثل نانوایی ها، بانک ها و سیستم 
های خودپرداز را به صورت آناین مشاهده کنند.وی به دیگر 
نرم افزار ترافیک شــهر تحت عنوان »ترافیک یار« اشاره کرد 
و افزود: شهروندان با اســتفاده از نرم افزار »ترافیک یار« می 
توانند مشــکات ترافیکی، حوادث و غیره را به کارشناسان 

مرکز کنترل ترافیک ارائه دهند. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با نصب این نرم افزار، شهروندانی 
که در هر نقطه از شهر مشکلی از جمله وقوع تصادف، اخال 
در عبور و مرور، خرابی امکانات کنترل ترافیک، آب گرفتگی 
معابر، آتش سوزی و غیره مشاهده کنند می توانند با گرفتن 
عکس و ارسال آن به مرکز کنترل ترافیک برای رفع مشکل 
در حداقل زمان سهیم باشند. صلواتی به نرم افزار ترافیک پدیا 
نیز اشــاره کرد و گفت: در این نرم افزار همه اطاعات مورد 
نیاز شهروندان در قالب کتاب و مقاله به روز رسانی می شود. 
تاکنون 1۲ هزار داده در این نرم افزار پیاده شــده و تا پایان 

امسال به 30 هزار داده می رسد. وی در ادامه با اشاره به نرم 
افزار ترافیک کال گفت:  ترافیــک کال اولین پرتال آموزش 
فرهنگ ترافیک محسوب می شود که مباحث ترافیکی را به 
۵ زبان فارسی، انگلیســی، عربی، فرانسوی و پرتقالی مطرح 

می کند.
معاون شــهردار تاکید کرد: این نرم افزار کاما تخصصی به 
موضوع حمل و نقل و ترافیک می پــردازد و در آن مجموعه 
تولیدات رســانه ای انیمیشــن و فیلم های کوتاه با موضوع 
آموزش ترافیک طراحی شــده که در فضای مجازی توزیع 
می شود. وی با بیان اینکه این نرم افزارها از کافه بازار یا سایر 
نرم افزارها قابل دانلود است، اعام کرد: شبکه نرم افزارهای 
ترافیکی، سه شنبه با حضور مدیران شهری، رونمایی می شود 

و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان :

شبکه فناوری اطالعات حوزه حمل و نقل و ترافیک رونمایی می شود
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مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

مناسب سازی معابر و پیاده روهای 
منطقه یک در سال جاری

شهرداری اصفهان نهضت مناسب ســازی معابر را در سال جاری 
برای آرامش و تــردد روان جانبازان و معلوالن بــا جدیت دنبال 

می کند.
حمید عصــارزادگان مدیر منطقــه یک شــهرداری اصفهان در 
این باره اظهارکرد: مناسب ســازی معابر منطقه برای تردد روان 
 معلوالن، جانبازان و ســالمندان در دستور کار شــهرداری قرار 

گرفته است. 
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا امســال خیابــان شــمس 
 آبادی حدفاصــل خیابان مطهری تا طالقانی مناســب ســازی 

می شود. 
مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان گفت: همچنین در سال جاری 
مناسب سازی پیاده روهای خیابان شیخ بهایی حدفاصل خیابان 
شــمس آبادی تا شــهید بهشــتی و پیاده رو های خیابان شهید 
مطهری حدفاصل پل شیری تا میدان انقاب در سال جاری انجام 

می شود.
عصــارزادگان با اشــاره بــه اینکه تقاطــع های ســطح منطقه 
همچون چهارراه هفتــم محرم، طیب و طالقانی در ســال جاری 
مناسب سازی می شود، تصریح کرد: مناسب سازی بوستان زاینده 
 رود حدفاصل پل آذر تا ســی و سه پل در ســال جاری عملیاتی

 می شود.

مدیرمنطقه 1۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۸۰ درصدی احداث 
مجموعه اداری-تجاری فجر

امــروزه حرکــت شــهرداری ها بــه ســمت جلب مشــارکت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی است؛ چرا که با استفاده از ظرفیت 
 ســرمایه گذاران بخش خصوصی مــی توانیم به شــهری پویاتر 

دست یابیم.
رضا مختاری دراین بــاره اظهار کرد: عملیــات اجرایی مجموعه 
اداری-تجاری فجر در خیابان جی غربی- خیابان اباذر به مساحت 

۴۷3 مترمربع با همکاری بخش خصوصی در دست انجام است. 
وی عنوان کرد: این پروژه نیز تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته و 

در نیمه دوم سال جاری تکمیل می شود.
مدیر منطقه 1۵شــهرداری اصفهــان در ادامه با اشــاره به دیگر 
پروژه های منطقه افزود: ســاماندهی بلوار خیابان امام رضا)ع( در 
خیابان جی شــرقی-حدفاصل کمربندی شــرق تا باغ رضوان در 

دست اجراست. 
مختاری با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون ۴0درصد پیشرفت 
داشته است، ادامه داد: ساماندهی و اصاح جدول رفیوژ میانی بلوار 
خیابان امام رضا)ع( با اعتبار 3میلیارد و ۵00 میلیون ریال در نیمه 

دوم سال جاری تکمیل می شود.

مدیر کل زندان های استان اصفهان اظهار کرد: جامعه اسامی 
قوانین و شــرایط خاصی دارد که با زندان های قبل از اسام 
بسیار متفاوت است. تمام تاش ما بر این است که به گفته امام 
خمینی)ره( تمامی زندان ها در آینده به دانشگاه تبدیل شوند.

اسدا... گرجی زاده افزود: اگر خاصه ای از مشکات جامعه را 
می خواهیم باید به زندان ها مراجعه کنیم که چرا این مشکات 
به وجود آمده است؛ تمام تاش اداره کل زندان های استان ها 

بر این اساس است که مشکات را به مردم گوشزد کند.
مدیرکل زندان های استان اصفهان تصریح کرد: به طور مثال 
باید برای علل طاق و مشــکات زندگی به زندان ها مراجعه 
کنیم تا به دالیل آن پی ببریم؛ فرهنگ بخشــی از مشکات 

است که به همین موضوع طاق هم باز می گردد.
وی تاکید کرد: فرهنگ خوب اجرا شدن قانون در کشور هنوز 
جا نیفتاده است چرا که اگر قوانین خوب اجرا می شدند در حال 
حاضر این میزان افراد را در زندان ها نداشتیم.گرجی زاده ادامه 
داد: زندان ها را باید درک کنیم چرا که باید به خانواده زندانی 
توجه کرد تا دیگر شــاهد این مشــکات و تخلفات نباشیم؛ 
چنانچه به این افراد توجه نشــود، الگوهای نامناســبی برای 

دیگر مردم می شوند.
وی بیان کرد: باید در جامعه تبیین شود که خود زندانی را باید 
مجازات کرد نه خانواده او را؛ کمک به حل مشکات خانواده 
زندانی، به کاهش مشــکات و آســیب های اجتماعی کشور 

کمک جدی می کند.

مدیــرکل زندان های اســتان اصفهان با بیــان اینکه زمینه 
ســازگاری مددجویان با جامعه باید فراهم شود، عنوان کرد: 
این مهم ترین مطالبه اداره کل زندان ها از رسانه هاست چرا که 

به وسیله اطاع رسانی این موضوع به تحقق خواهد پیوست.
وی اضافه کرد: در سال 9۵، 30 هزار و ۵00 ورودی به زندان ها 
داشتیم که نسبت به ســال 9۴ تقریبا 1/8درصد کاهش پیدا 
کرده و آمار بســیار خوبی اســت؛ چرا که کاهش ورودیان به 

زندان به معنای کاهش تخلفات است.
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان با بیان اینکه در ســال 
گذشــته 81 درصد زندانیان برای اولین بار بــه زندان آمده 
بودند و سابقه تخلف نداشتند، اظهار کرد: 19درصد کسانی 
که در ســال 9۵ به زندان آمده بودند، ســابقه دار بوده اند که 
96 درصد آنهــا را مردان و ۴ درصد آنها را هم زنان تشــکیل 
می دادند. وی با بیان اینکــه هم چنین 3 درصد از کل افرادی 
که در ســال 9۵ به زندان ها آمده بودند بی سواد بودند، افزود: 
۵۷ درصد کسانی که در سال 9۵ به زندان های استان اصفهان 
آمدند متأهل بودند که رقم سنگینی به حساب می آید؛ این 
در حالی اســت که میزان مرخصی های داده شده در همین 
مدت ۵۷هزار و 600 مورد یعنی 10 هزار و 300 نفر بوده که 

آمار مطلوبی است.
گرجی زاده با بیان اینکه  هزار و ۷3۴ مورد عفو و هزار و 613 
مورد تقلیل مجازات را شاهد بودیم که 3۲1 مورد نیز پس از 

اتمام مرخصی به دلیل مصالحه دیگر به زندان نیامدند.

این مقام مسئول با اشــاره به اینکه بازدید قضات از زندان ها 
بسیار تاثیرگذار است عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۲هزار 
مورد بازدید قضات از زندان داشته ایم و  به طور کلی ۲9 هزار 
نفر آزادی زندانیان را شــاهد بودیم که هزار و ۲00 نفر از این 

تعداد به دلیل گذشت شاکیان، از زندان آزاد شده اند.
وی با اشاره به اینکه حفظ قرآن از یک تا سی جزء می تواند در 
آزادی زندانیان تاثیرگذار باشد گفت: در سال گذشته ۲ هزار 
و ۴00 نفر از زندانیان استان اصفهان حافظ قرآن شده و یک 
هزار و 11۵ نفر نیز ادامه تحصیل دادند. شش هزار و 38۴ نفر 
نیز مشغول اشتغال مولد شده اند و در ازای این اشتغال میزان 
کمی حقوق دریافت می کنند که اگر چه مطابق حقوق اداره 
کار نیست اما تا اندازه ای به اقتصاد زندانیان کمک کرده است. 
در این خصوص می توان به دریافت دو میلیارد تومان دستمزد 
زندانیان در سال قبل اشاره کرد که نسبت به سال ماقبل از آن 

18درصد پیشرفت داشته  است.
مدیرکل زندان های استان اصفهان در رابطه با بحث بهداشت 
و درمان در زندان، گفت: نخستین اقدامی که در بدو ورود یک 
زندانی به زندان انجام می شــود، این است که توسط پزشک 
معاینه می شود و از هر لحاظ چکاپ می شوند و آزمایش های 
الزم برای آنها صورت می گیرد؛ همچنین به 3۵1 هزار مورد 
ویزیت پزشک عمومی، 1۲ هزار مورد خدمات دندان پزشکی 
کاما رایــگان و 1۴ هــزار و 38 مــورد از خدمات تخصصی 
پزشــکان می توان اشــاره کرد. عاوه بر این،  3 هزار و ۵00 
خانواده زندانیان، تحت پوشــش انجمن حمایت از زندانیان 
و یک هزار و 13۵ خانواده نیز تحت پوشــش بهزیستی قرار 

گرفته اند.
وی با بیان اینکه تعداد زندانی های کشور، در بین کشورهای 
اسامی رتبه اول، در بین کشورهای آسیا رتبه چهارم و در بین 
کشورهای جهان رتبه هشتم را داراســت، اضافه کرد: تقریبا 
موجودی زندانیان در زندان مرکزی سه برابر موجودی ممکن 

است که کار اصاح و تربیتی را با مشکل روبه رو می کند.
گرجی زاده با بیان اینکه یک هزار و ۴00 عنوان مجرمانه منجر 
به زندان وجود دارد، تاکید کرد: مردم نباید در فرستادن افراد 
به زندان ُمصر باشند؛ زندان را باید به عنوان آخرین راهکار در 
نظر گرفت و برای اصاح افراد از طرق دیگر باید گام برداشت.

مدیرکل زندان های اســتان اصفهــان در رابطــه با جرم ها 
خاطرنشان کرد: مواد مخدر با ۲6 درصد، رتبه اول ورودی های 
زندانیان را به خود اختصــاص داده و ۵0 درصد موجودی ها 
در زندان های اســتان مرتبط با این جرم اســت؛ همچنین 
تخلفات سرقت با ۲0 درصد، جرم علیه اشخاص با 1۴درصد 
و محکومیت های مالی با 13درصد در جایگاه های بعدی قرار 

گرفته اند.

با مسئوالن

ضرورت هماهنگی نمای ساختمان ها با معماری 
اصفهان؛

نماهای اصیل جای خود را به 
نماهای وارداتی می دهند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان درباره 
نماســازی خانه ها در اصفهان اظهار کرد: نماسازی و 
نماهای وارداتی مثل نماهای رومی یا نماهایی از جنس 
کامپوزیت، آلومینیوم، شیشــه و غیره که با شــرایط 
اقلیمی شهر اصفهان سازگار نیست، بیشتر نمونه های 

وارداتی هستند.
سید جمال الدین صمصام شریعت در گفت وگو با ایمنا 
ادامه داد: البته برای ساختمان های بلندمرتبه نیاز است 
از نماهای سبک استفاده شود، یعنی اگر نمای کامپوزیت 
مطابق مقررات ملی ساختمان ازجمله مبحث حریق و 
رنگی مطابق با معماری سنتی ما باشد، مشکلی وجود 
ندارد ولی به هرحــال در ضوابط مصوب طرح تفصیلی 
شهر اصفهان که پیوست طرح بازنگری تفصیلی است، 
نماهای کامپوزیت، شیشــه ای و آلومینیومی در شهر 

اصفهان ممنوع است.
وی با اعام اینکه  ۷0درصد جنس نمای ساختمان ها 
باید از آجر باشد، تاکید کرد: نماهایی که با سبک های 
رومی ســاخته شــده یا مطابق با ضوابــط طرح های 
تفصیلی نیســتند، یا مربوط به پروانه هایی اســت که 
 از 8 سال قبل اخذ شــده یا تخلف در نماسازی وجود

 دارد.
معاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: نمای هر ســاختمانی که پروانه برای 
آن صادر می شود، در کمیته سیما و منظر شهری باید 
مطرح شده و مصوبه بگیرد، همچنین با ضوابط مطابقت 
داشته باشــد و مهندس ناظر نیز درخصوص معماری 
ساختمان و نقشه نمای مصوب دقت و مراقبت الزم را 

به عمل آورد. 
صمصام شریعت بر این باور است که نماهای اصیل شهر 
و کشور خودمان زیباتر هستند؛ لیکن مواردی همچون 
چشم و هم چشــمی ها و تاثیرات فرهنگ و معماری 
وارداتی و یا اینکه ســازندگان می خواهند ساختمانی 
که می ســازند جلوه خاص داشته باشــد، به نماهایی 
 روی آورده می شود که با اقلیم و فرهنگ ما همخوانی 

ندارد.
وی اظهارکرد: در چشم و هم چشمی اتفاق های خوبی 
رقم نمی خورد؛ بنابراین ما باید به سمتی پیش برویم که 
از معماری بومی خودمان و الگوی معماری و شهرسازی 

شهرهای ایرانی-اسامی الگو بگیریم.  

مدیر کل زندان های استان اصفهان: 

تعداد زندانیان اصفهان  سه برابر ظرفیت زندان مرکزی است

شهرداری

                     مهدی زرگر
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

 تمرکز در سر کار
موفقیــت و کار بیش از حد به یک معنا نیســتند. 
تبدیل شــدن به آدمی موفق بــه معنای کار بیش 
از 8 ســاعت در روز نیســت. موفقیــت به معنای 
توجه100درصــد در زمــان کار اســت. صبح ها 
قبل از چک کردن فهرســت کارهای روزانه خود 
زمانی را برای خودتان اختصاص دهید. با خانواده 
صبحانه ای کامل بخورید و تا رسیدن به محل کار، 

ذهن خود را از هر چیزی غیر از کار آزاد کنید.
 شکایت از رفتن به سر کار ممنوع 

افراد موفق برای رفتن به ســر کار بســیار جدی 
هستند. برای این افراد فرقی نمی کند چه ساعتی 
ســر کار می روند یا کار آنها چقدر مشــکل است. 
موفق شدن به معنای نگرش مثبت به کار در آغاز 
یک روز کاری اســت. اگر شــما از بیدارشدن در 
صبح های زود و رفتن به ســر کار وحشت دارید، 
احتماال روز خوبی را ســپری نخواهیدکرد. افراد 
موفق برای شــروع یک روز کاری لحظه شــماری 
می کنند و بسیار هیجان زده هستند و این هیجان و 

شادابی را در کل روز با خود به همراه دارند.
 دوستی با طبیعت ذاتی خود 

بعضی از مردم ســحرخیز و برخی هم مثل جغد 
شب زنده دار هستند. این که بدانید شما جزو کدام 
دسته هستید و در کدام زمان بازدهی بهتری دارید 
برای رسیدن به موفقیت ضروری است. زمان خود 
را مدیریت کنید، زمانی که حال شما بسیار خوب 
است، بهترین زمان برای انجام کارهای مهم است. 
اگر در زمانی که احساس خستگی، ناامیدی و خشم 
دارید، کارهای مهم خود را انجام دهید، به احتمال 

زیاد شکست خواهیدخورد.
 پوشیدن لباس رسمی 

حتی برای افرادی که دورکار هستند و در خانه کار 
می کنند تعویض لباس راحتی و پوشــیدن لباس 
رســمی تر به افزایش بازدهی کمک می کند. این 
کار به ما کمک می کند تــا از نظر ذهنی خود را در 
چارچوب محیط کاری تصــور بکنیم و با تمرکز و 

جدیت بیشتری به کار بپردازیم.

گوناگون

9 عادتی که افراد موفق از 
آن دوری می کنند)2(

یادداشت

ایده هایی که با نگاه کــردن به بقیه به 
وجود میان

یه سری از ایده ها هم هستن که از نگاه کردن 
به بقیه به وجود میان؛ البتــه منظور من از نگاه کــردن، فقط یه 
گوشه نشستن و تماشای کارکردن بقیه نیســت؛ این نگاه کردن 
می تونه شامل خوندن آثار بقیه هم باشــه. اگه از یه استاد ادبیات 
بپرســین که چی کار کنم تا مثال شاعر یا نویســنده خوبی بشم، 
 حتما یکی از جــواب هایی که به شــما می ده اینه کــه باید زیاد 

بخونین. 
خیلی از اون هایی که نقاش یا مجسمه ســاز بزرگی شدن هم، کار 
خودشونو با  نگاه کردن به دست بقیه یاد گرفتن و تازه  بعد از اون 

تونستن یه سبک جدید رو ابداع کنن. 
با دقت نــگاه کردن می تونه واقعا به شــما کمــک کنه تا صاحب 
ایده های نو بشــین. گاهی وقت ها اون کســی که دورتر ایستاده، 
می تونه دید بهتری نسبت به موضوع داشته باشه. اون فقط تماشا 

می کنه، برای همین خسته یا گرفتار احساسات نمی شه. 
همین چشم انداز متفاوت نسبت به موضوعه که کمکش می کنه تا 
بتونه ایده های نو بده. البته بازهم می گم که این آدم، باید از موضع 
سررشته داشته باشه، وگرنه بعیده اگه صدسال هم یه جا وایسه و به 
کاری که ازش سر در نمیاره، زل بزنه، هیچ ایده ای به ذهنش برسه. 
شاید بد نباشه که همین جا اضافه کنم، ایده گرفتن هیچ ربطی به 
کپی کردن ایده مردم نداره. مثال شما می تونین یه فیلمساز باشین 
که با دیدن اثر هنری همکارتون، ناگهــان ایده یه کار جدید توی 
ذهنتون شکل گرفته. فیلمتون رو می سازین و بعد هم توی مصاحبه  
یا یه جایی اول و آخر کار می نویسین که این فیلم رو با الهام گرفتن 

از اثر چه کسی ساختین. 
در نقطه مقابل، یه عده هم هستن که سکانس به سکانسِ فیلم یه 
کارگردان دیگه رو بازســازی می کنن و فقط یه اسم جدید روش 
می ذارن. بعد هم که ازشون می پرسی خب این چه کاری بود؟ چرا 

خودتون رو به زحمت انداختین ؟! 
در جواب یــه چیزهایی درباره ناخــوادگاه جمعــی و ... می گن. 
خودمونیم یه دسته از این فیلمسازها هم اصوال به همچین سوالی 
جواب نمی دن، اونها فقط با دستشــون یه اشــاره به شاهرخ خان 
می کنن و بعد هم یه نفر رو صدا می کنن تا شــما رو از لوکیشــن 

فیلمبرداری به بیرون هدایت کنه. 

باغ 
کاغذی

کتاب »تا آخرین قیام« ســیری در مراحل قیام زمینه ســازان               
ظهور، تالیف سیدمحمد هادیان از ســوی نشر میراث ماندگار 
روانه بازار نشر شد. این کتاب در 350 صفحه به بازخوانی روایات 

مرتبط با این موضوع پرداخته است.
کتاب »تــا آخرین قیــام« درصدد اســت که با اســتفاده از 
آگاهی هایی که مدارک اسالمی در اختیار ما قرار داده، خواننده 
را برای مواجهه با خطرات آینده آماده ســازد و حتی االمکان از 
وقوع آن جلوگیری کند یا آن را تحت کنترل خود در آورد و یا 
 حداقل از ابعاد آن بکاهد تا برای تحقق اهداف ظهور برنامه ریزی 

کند.
این کتاب در شش بخش به بیان مواردی نظیر طرح کلی برنامه 
الهی برای پیروزی حق، مراحل قیام زمینه سازان ظهور، فراهم 
شدن شــرایط ظهور در حجاز، آیات فســاد بنی اسراییل، قیام 
آخرین و مجازات دوم یهود می پردازد که بیشــتر مطالب این 
کتاب مستند به آیات قرآن کریم و روایات معصومین پیرامون 
حوادث منتهی به ظهور است، حوادثی که منجر به آزادسازی 
سرزمین های اسالمی از سلطه، نفوذ و دخالت قدرت های اهل 

کتاب و در نهایت نابودی اسراییل می شود.

تا آخرین قیام
ایده ها)2(

18 سال دور از خانواده
بدترین کابوس هر پدر و مادری این است فرزندشان را از آنها 
دور کنند. در مواردی که بچه هایی دزدیده می شوند، مادر 
و پدرها دوران سختی را می گذرانند، بعضی وقت ها اجساد 
فرزندشان پیدا می شود که می فهمند آنها به قتل رسیده اند، 
اما در مواردی تا ســال ها از بچه دزیده شــده خبری پیدا 
نمی شود. در سال 1۹۹1 دختر 11 ساله ای به نام جیسی 
دزدیده می شود و تا 18 سال بعد از حادثه کسی از جیسی 
خبر ندارد. وقتی به مردی به نام گرادو مشکوک می شوند، 
جیسی را پیدا می کنند. همراه جیسی دو  دختر 11 و 1۵ 

ساله هم پیدا می شوند.
زنده مانده از سقوط هواپیما

تجربه سوار شــدن به هواپیما چندان خوشــایند به نظر 
نمی رسد و کوچک ترین خطایی، هرکسی را از بین می برد! 
اما در ســال ۲00۹ بعد از اینکه یک هواپیما به اقیانوس 
هند سقوط کرد و همه کسانی که در هواپیما بودند از بین 
رفتند،) البته این چیزی بود که بقیه فکر می کردند؛ چون در 
واقعیت یک نفر زنده ماند!( باهیا باکری تنها 1۳ سال داشت 

که هواپیما سقوط کرد و از شانسش زنده ماند! بعد از انفجار 
هواپیما یک قطعه از بدنه آن جدا می شود و باهیا روی آن 
سوار می شود و ۹ ساعت تمام روی آب های اقیانوس هند 

شناور می ماند، امدادگران او را زنده پیدا کردند.
 دورافتاده

ســینمایی  فیلــم  اگــر 
»دورافتــاده« با بــازی تام 
هنکس را دیده باشید، دیگر 
با داستان آشنا خواهید بود! 
این فیلــم را از روی زندگی 
الکساندر سلکریک ساخته 
بودند؛ البتــه در فیلم با یک 
مامور پست روبه رو هستیم که هواپیمایش سقوط می کند، 
اما الکساندر دریانورد اســت و کشتی اش را ترک می کند، 
چون فکر می کرده کشتی در حال غرق شدن است و آنها را 
به مقصد نمی رساند، اما خودش در آب ها رها می شود و در 
نهایت مجبور می شود به مدت چهار سال در جزیره ای تنها 

زندگی کند تا کشتی دیگری برای نجات او بیاید.  

وحشتناک ترین اتفاقاتی که ممکن است تجربه کنید! )4(
دانستنی ها

حرف حساب

این آدم ها خطرناک هستند
 من بعد از ســال ها زندگی کردن با این مردم 
فهمیدم که خطرناک تــر از آدم هایی که هیچ 
کتابی نخونــدن، آدم هایی هســتن که فقط 
چندتا کتاب خوندن. اون ها دیگه خودشــون 
رو از روشنفکرها می دونن و می خوان در مورد 
هر چیزی اظهار نظر تخصصی کنن، هر اتفاق و 
داستانی رو به اون کتاب ها ربط میدن و از سطر 
به سطرش نقل قول می کنن. مطمئن باش اگه 
اون ها روشنفکر واقعی باشن در مورد مسائلی 
که تخصص ندارن حرف نمی زنن و به چند تا 

کتاب بسنده نمی کنن.

»قهوه  سرد آقای نویسنده«
روزبه معین 

 ندا
 شاه نوری

 طرحی جالب برای منع رانندگان
 از حرف زدن با تلفن

یکی از خطرناک ترین جرایم رانندگی اســتفاده از تلفن های همراه هنگام 
حرکت اســت. جرمی که توســط پلیس یکی از جریمه های سنگین را در 
زمینه جرایم رانندگی به خود اختصاص داده است. رانندگان با استفاده از 
تلفن همراه نه تنها جان خود بلکه جان سرنشــینان اتومبیل را نیز به خطر 
می اندازند. از این رو سرنشــینان اتومبیل می توانند نقش موثری را در منع 

راننده از استفاده از تلفن  همراه را داشته باشند.
ورایزن کامیونیکیشنز شرکت مخابرات آمریکایی است که درصد قابل توجهی 
از پهنای باند جهانی اینترنت را تامین می کند. این شرکت برای ترویج فرهنگ 
دوری از تلفن همراه در زمان رانندگی طرحــی جالب را روی کانتینرهای 
درحال حرکت در جاده ها و خیابان ها پیاده کرده که راننده هنگام دیدن آن 

فکر کند در خالف جهت درحال حرکت است.

زن زیرک، جان ۱۷۰ سرنشین هواپیما را 
نجات داد

 در یکــی از هواپیماهــای بوئینــگ »۳00-767« شــرکت هواپیمایی 
 یونایتــد آمریکا کــه آمــاده پرواز بــه مقصــد ونیــز در ایتالیــا بود، 
لحظاتی قبل از پرواز یکی از مســافران زن که خود را خانم راشال معرفی 
کرده و  به همراه همسرش مایک برای گذراندن ماه عسل عازم سفر شده 
بودند ، با تیزبینی و هوشیاری فراوان متوجه نشت شدید سوخت از یکی 
از بال های هواپیما شد و سریعا این مســئله مهم را به مسئوالن مربوطه 

گزارش کرد.
 پرواز برای رفع اشــکال به وجود آمده به تاخیر افتــاد، اما همین گزارش 
به موقع توســط این زن از بروز یک حادثه فجیع در حین پرواز جلوگیری 
کرد و جان 170 مسافر را از سرنوشت شومی که در انتظار آنها بود نجات 

داد. 
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افقی
1- اقتصاددان آمریکایی متولد 1۹01 و برنده نوبل 
اقتصاد که در سال 1۹8۵ وفات یافت - نقشه فرنگی

۲- کشــوری متمدن در ســفالی بین النهرین - 
بزرگواری - مساعدت

۳- سازگاری - پرستار - ترشح
4- آفت گیاه - منوال - تازگی - جام ورزشی
۵- بی نظیر - زن رستگار شده - جنس مذکر

6- ســرما - دشــمن سرســخت - از قدرت های 
اقتصادی جهان - مطهر

7- خشک مزاج - اشاره به دور - خوشبخت
8-  پادشاه دیوانه روم - تنها - گربه تازی - مولف

۹- یکی از مقامات موسیقی ایرانی - از دین برگشته 
- خانه چادری

10- چینــه دیوار - نفی انگلیســی - مســاوی - 
کوچک ترین دورقمی

11- دوشــاب - راننــده کشــتی های تجاری - 
ستاره شناس

1۲- از القاب اروپایی - رنــج و درد - درس خوانده 
- یازده

1۳- دوستان - رفیق- طرد کردن
14- میوه  گرمسیری - صاحبان مال و جاه و زمین 

- درجه و منزلت
1۵- آخر - اقتصاددان اهل بریتانیای کبیر که او هم 

جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرده است
عمودی

1- بی پایه - مجموع هزینه فروش و هزینه اداری و 
عمومی را گویند

۲- واحد اندازه گیری طال در بازار جهانی - استوار و 
محکم شده - آواز

۳- اهل یمن - سیاهی شهر از دور - باب
4- فیل دریایی پســتانداری شــبیه فک - مظهر 

زیبایی - غالف شمشیر - درخت زبان گنجشک
۵- ریزه های آهن - سرگردان

6- منقار کوتاه - صاف و بی غش - مقابل حاشیه - 
رها و آزاد - از حروف انگلیسی

7- ســرفرود آوردن در مقابل فرد بزرگ - پارگی - 
جاودان و فنا نشدنی

8- پسوند شباهت - حمامی در کاشان - خانه وسرا 
- مادر باران

۹- فصل سرما - شهر بی قانون - آرزو
10- الفبای ساز - محلی نزدیک تهران که قرار است 
به زودی در آنجا منطقه ویژه اقتصادی تاسیس شود 

- دفعه و مرتبه - گالبی - حرف همراهی

11- تندرو و سریع السیر - سکه طال رایج در دنیای 
قدیم که وزن ها و عیارهایی متفاوت و قیمت هایی 

متغیر داشت
1۲- گرسنه نیست - مســطح و هموار - ردیف - 

هنرفرنگی
1۳- تیم فوتبال یونانی - مرکز فرمانروایی کشور - از 

پوشاک زنانه
14- آخرین خلیفه امویان - آشنا به کار - سخنوران

1۵- ایــن عنوان مربــوط به کاالهایی اســت که 
در حال حاضر جزو اقالم دارایی موسســه می باشد 

- پوشیده و پنهان.
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