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معرفی »فرهاد رهبر« برای تصدی ریاست دانشگاه آزاد
اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در جلســه دیروز خود تصویب کردند که فرهاد رهبر به 
عنوان رییس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شود. موضوع ریاست او در 

اولین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح و پس از تصویب، رسما منصوب می شود.

يادداشت

بین الملل

به دنبال وفات شــاهزاده عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل 
سعود، برادر پادشاه عربستان، بار دیگر وضعیت شاهزاده 
محمد بن نایف، ولیعهد سابق عربستان مورد توجه افکار 
عمومی و فعاالن عربستانی واقع شده است. به ویژه اینکه 
شنیده ها حاکی از آن است وی در مراسم تدفین و ختم 
عمویش)که با حضور ملک سلمان در ریاض برگزار شد( 
حضور نداشت.کاربران شــبکه های اجتماعی هشتگی 
را فعال کرده و با تاکید بر قرار داشــتن وی تحت اقامت 
اجباری از زمان برکناری از ولیعهدی عربستان، خواستار 
آزادی وی شــده اند. شــمار زیادی از عربستانی ها در 
این هشتگ که تنها چند ســاعت پس از ایجاد به یکی 
از فعال ترین هشــتگ های این کشور تبدیل شده پیام 
گذاشــته و جزئیاتی درباره حضور نداشتن محمد بن 
نایف در نماز میت بر عمویش منتشر کرده اند. یک فعال 
دیگر تاکید کرد ملک سلمان و ولیعهد جدیدش محمد 
بن ســلمان با محمد بن نایف، ولیعهد سابق آن کشور 
اختالفات شــدیدی دارند و سیاست سرکوب و خفقان 

به نفع کشور نیست.

درخواست برای آزادی 
محمد بن نایف

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز طی 
سخنانی در هشــتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد که در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی 
ایران برگزار شد، اظهار داشت: موضوع این کنفرانس بسیار مهم 
و مورد اهتمام همه بوده و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بر 

آن تاکید شده است.
وی افزود: در این میان، ساز و کارها و تحوالتی در کشور نیاز 

داریم که کار ساده ای نیست، اما مهم به نظر می رسد.
رییس مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد: در مفهوم 
عدالت هیچ واژه و جمله ای جز اینکه هر چیزی جای خودش 
قرار می گیرد، نیافتم؛ دولت نباید دولت حداکثری باشد و باید 
بگذاریم مردم انتخاب کننــد، انتخابی آزاد و همچنین علم و 
تحصیلی آزاد؛ بنابراین سیســتم های دیوانی نباید جایگزین 

آن شوند.
الریجانی همچنین یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه هر سال 
برای رتق و فتق، به ما الیحه بودجه را ارائه می دهد اما حادثه ای 

در کیفیت کار رخ نمی دهد.
وی اضافه کرد: اگر ما گفتیم دولت باید چابک شود به خاطر 
این است که روال قبلی ادامه پیدا نکند، اما با تکرار روند گذشته 

اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

رییس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ما بدون اصالح 
برخی نظامات آموزشی نمی توانیم رشد و توفیقی در توسعه 
داشته باشیم، تصریح کرد: وزرای آینده باید شجاعت داشته 
باشند که وقتی مشــکالت را می بینند به سمت آن بروند نه 

اینکه فقط در جلسات درد دل کنند.
وی ادامه داد: رجال ملی کسانی هستند که وقتی با مشکالت 
مواجه می شــوند بگویند ما 3-2 مورد از این مشکالت را حل 
می کنیم، بنابرایــن به تاخیر انداختن مشــکالت روزمرگی 

خواهد بود.
الریجانی در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر ساز و 
کارهایی در حوزه بودجه  ریزی بر مبنای عملکرد در کشــور، 
عنوان کرد: نگاه کلی به وضعیت کشور عزم همه را به سمت 

این کار سوق می دهد.
وی ادامه داد: برای بودجه جاری کشور سهم قابل توجهی از 
نفت استفاده می شود که این درست نیست؛ چرا که نفت یک 
سرمایه اســت و باید صرف امور زیربنایی شود، ما مجبور به 
استفاده این چنینی از نفت هستیم، این امر نشان می دهد خلل 

جدی در سازمان بودجه ریزی کشور وجود دارد.
رییس مجلس شورای اســالمی همچنین یکی از مشکالت 
موجود در سازمان بودجه ریزی کشــور را حجم وسیع دولت 

خواند و یادآور شــد: خدماتی که به مردم ارائه می دهیم باید 
قابل قیاس با سایر کشورها باشد، ما چند میلیون کارمند داریم 

اما وضع رسیدگی به خدمات ما نارس است.
وی با بیان اینکه امور دیوانی مفصل، مانع پیشرفت شده است، 
تصریح کرد: هزینه های باال یکی از بایسته هایی است که نشان 
می دهد کشور برای تولید ســر زنده است؛ بنابراین باید برای 

سرمایه گذاری زمان مناسبی تعریف کرد.
الریجانی با اشاره به آمارهای بین المللی و رتبه کشور در این 
میان، گفت: وضع ما در منطقه بین 20 کشور، رتبه پانزدهم 
است؛ همچنین بین 137 کشور جهان دارای رتبه 87 هستیم، 
بنابراین این موضوع نشــان می دهد که در نظام بودجه ریزی 

دچار مشکل هستیم.
وی همچنین آمارهای مربوط به شفافیت سیاست گذاری را 
تشریح کرد و گفت: در این زمین بین 20 کشور منطقه دارای 
رتبه 18 هستیم و همچنین میان 138 کشور دنیا رتبه 136 
را کسب کردیم، پس از این نظر هم دارای ضعف هایی هستیم.

رییس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنانش 
یادآور شد: نرخ بیکاری در منطقه نیز بین 20 کشور بررسی 
شده، برای ما نهمین رتبه رقم خورده ؛ همچنین در میان 105 

کشور جهان هم نودمین کشور هستیم.
الریجانی همچنین با اشاره به آمار رشد داخلی نیز توضیح داد: 
در این زمینه هم بین 24 کشور منطقه دهمین کشور و از 198 
کشور جهان دارای رتبه 81 هستیم، در میزان جذب نیز از 20 
کشور منطقه نوزدهمین و از بین 138 کشور جهان رتبه 126 

را کسب کردیم.
وی با بیان اینکه برنامه های پنج ســاله ضریب تحقق زیادی 
ندارند، گفت: این موضوع ناتوانی در این زمینه را می رساند و در 
حقیقت ناکارآمدی وضعیت کنونی را نشان می دهد و نتیجه 
آن بودجه ای است که امسال تصویب کردیم؛ در حقیقت 90 
درصد بودجه کل کشور صرف بودجه جاری شد و پول نفت را 

به راحتی صرف هزینه جاری می کنیم.
الریجانی همچنین یادآور شد: اگر ما بودجه ای را می خواهیم 
مصرف کنیم باید هزینه های زائد را کــم و درآمدزایی را زیاد 
کنیم و همچنین مســیر دیگری در این بین طی شود که آن 

اصالح ساختار حکمرانی در کشور است.
رییس مجلس با تاکیــد بر لزوم وجــود آزادی های فکری و 
عملی، خاطرنشــان کرد: قانون باید برای همه یکسان باشد، 
همه فیلسوفان و صاحبان اندیشه نیز بر همین عقیده هستند؛ 
بنابراین ســمت گیری عدالت باید به سمت محرومان باشد. 
همیشــه در این میان عده ای دچار ضعف هایی می شوند که 

عموما نظام آنها را جبران می کند.

عکس روز يادداشتيادداشت

 نمایندگان پارلمان تایوان
 به جان هم افتادند

پارلمان تایوان روز شــنبه برای دومین روز متوالی به هرج و مرج 
کشیده شد و با باال گرفتن اختالفات بر ســر طرح جنجال برانگیز 
زیرساختی رییس جمهور تایوان ، قانون گذاران صندلی ها را باالی 
سر خود چرخاندند و به سمت یکدیگر بطری های آب پرتاب کردند.

خبر

منابع خبری شامگاه شــنبه گزارش دادند که جوانان 
فلسطینی با نظامیان صهیونیستی برای ورود به مسجد 
االقصی درگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری فلسطین 
الیوم, جوانان فلسطین در تالش بودند تا با شکستن حصر 

نظامی مسجداالقصی وارد این مسجد شوند.
بنابراین گزارش، صدها فلســطینی نمــاز مغرب را در 

نزدیکی مسجد االقصی اقامه کردند.
شماری از جوانان فلسطینی نیز در محله های قدیمی 
بیت المقدس تظاهــرات اعتراضی برگــزار کردند و با 
پلیس صهیونیستی درگیر شدند. شــاهدان عینی در 
شــهرک ســلوان بیت المقدس گزارش دادند که یکی 
از عناصر پلیس صهیونیســتی در درگیــری با جوانان 
فلسطینی زخمی شده است.منابع فلسطینی همچنین 
از وقوع درگیری در شــمال رام ا... خبر دادند. نظامیان 
صهیونیستی در این درگیری به سمت جوانان فلسطینی 

گاز اشک آور و گلوله های پالستیکی شلیک کردند.
به گزارش ایرنا؛ سه جوان فلسطینی روز جمعه، در جریان 
یک درگیری با نظامیان صهیونیست در مسجداالقصی 
به شهادت رســیدند. دو نظامی صهیونیست نیز در این 

درگیری کشته شدند.

درگیری میان جوانان فلسطینی 
و نظامیان صهیونیستی در قدس

ريیس مجلس شورای اسالمی گفت: وزرای آينده بايد شجاعت داشته باشند که وقتی مشکالت را می بینند به سمت آن 
بروند نه اينکه فقط در جلسات درد دل کنند.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســ پاه از اقدام یک تیم 
تروریستی در تیراندازی با سالح های منحنی زن به مرزهای ایران 
 در منطقه ســراوان از داخل خاک پاکســتان در عصر  روز شنبه 
خبر داد.روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه اعالم 
کرد: عصر روز )شنبه(  یک تیم تروریستی وابسته به استکبار جهانی 
و سرویس های جاسوسی بیگانه از داخل خاک کشور پاکستان با 
سالح های منحنی زن و سبک به سمت مرزهای جمهوری اسالمی 

ایران در منطقه سراوان شلیک کردند.
این گزارش می افزاید:  اقدام تروریســت ها با عکس العمل متقابل 
رزمندگان قرارگاه قــدس نیروی زمینی ســپاه مواجه و منجر به 
هالکت یک تن از تروریست ها و زخمی شدن دو تن دیگر از آنان 
شد.این گزارش با اشاره به متواری شــدن مابقی تروریست ها به 
عمق خاک کشور پاکستان آورده اســت:  در این اقدام تروریستی 
 دو تن از کارگران بومی که در حال کار در منطقه بودند به شهادت

 رسیدند.

 هالکت یک تروریست 
در مرزهای شرقی کشور

يادداشت

الريجانی:

وزرای آینده باید شجاعت حل مشکالت را داشته باشند

هر جامعه ای بر تفکری بنا شــده است و هر  سید رسول 
تفکری اصولی ثابت و همچنین خط مشی ها و رضايی

راه و روش هایی که نیازمند اصالح هستند، دارد.
برای پیشبرد یک جامعه به سمت اهداف خود که نشأت گرفته از تفکر 
مبنایی آن جامعه است، برقراری رابطه ای معتدل بین اصول و اصالح، 
امری ضروری است.  جامعه ایرانی نیز از این قائده مستثنی نیست 
و بعد از انقالب، هم حفظ اصول و هم اصــالح روش ها در جریانات 
سیاسی ایران مورد توجه بوده است. هرچند گاهی افراط و تفریط های 
فراوانی در گرایش به اصالح و اصول در میان چهره های سیاسی ایران 
رخ داده است، اما در مثبت بودن کلیات نگاه حفظ اصول و همچنین 

اعمال اصالح شکی وجود ندارد.
 با این حال آنچه تاحدودی گمشده رابطه اصالح و اصول بوده است 
برقراری رابطه ای منطقی بین این دو مقوله است؛ رابطه ای که بعد از 
تجربه های فراوان، بسیاری را در هر دو جریان بزرگ سیاسی ایران 
به این نتیجه واداشته است که برقراری اعتدال امری ضروری به نظر 
می رسد. دولت یازدهم در سال نود و دو با شعار اعتدال به پیروزی 
دست یافت، اما شاید تجربه این خط مشی موجب شد که این شعار 
در سال نودو شش با استقبال بیشتری از سوی جامعه ایرانی روبه رو 
شود.حال این رشد استقبال از شعار اعتدال ، سیاسیون شاخص در 
دو جریان بزرگ سیاسی کشور را نیز به این نتیجه رسانده است که 
فرمول برقراری رابطه ای منطقی بر اساس اعتدال می تواند به پیشبرد 
اهدافی در جزئیات جریان های سیاســی و هم پیشبرد اهدافی در 
کلیات جمهوری اسالمی و در مرتبه ای باالتر اهداف انقالب اسالمی 

کمک کننده باشد. 
زمزمه گرایش برقراری رابطه بین دو جریان در کالم سیاســیون را 
می توان در اظهارات اخیر برادر رییس دولت اصالحات دید که اخیرا 
گفته بود می توان با مذاکره بر ســر کابینه دولت دوازدهم با جریان 
رقیب ،درصدی از وزرای کابینه را سهم جریان اصول گرایی دانست.

با این وجود جریان اصالح طلبی خــودرا دلیل عامل اصلی پیروزی 
روحانی می داند و برخی از چهره های این جریان سهم دهی به جریان 
رقیب را جایز نمی دانند و این باعث ایجاد اختالفاتی در این جریان 
شده است. در این میان جریان اصولگرایی نیز به واسطه این که یک 
جریان ریشه دار است و از مولفه هایی برای وارد آوردن فشار به دولت 
دوازدهم برخوردار اســت، خواهان برخورداری از سهمی در کابینه 
دوازدهم است و شاید فشــارهایی که جریان اصولگرایی به دولت 
یازدهم در خصوص موضوعات مختلف آورده است، باعث این باشد که 
برخی از چهره های اصالح طلبی به این نتیجه رسیده اند که سهمی از 
کابینه دوازدهم را برای کاهش فشارهای احتمالی برای جریان رقیب 
قائل باشند، اما فارغ از این بده بستان های بین جریانی، آنچه دارای 
اهمیت است پیشبرد اهداف انقالب اســالمی است و بر این اساس 
بزرگان هر دو جریان اصالح طلبی و اصولگرایی بهتر اســت تمامی 
تالش خود را برای به اجرا در آمدن یک فرمول منطقی به کار ببندند؛ 
فرمولی که شامل حمایت جریان اصالح طلبی از دولت و همچنین 
کار اعتدالی و برقرای رابطه ای منطقی مابین دو جریان بزرگ سیاسی 
کشور از سوی دولت و در نهایت یک فشار اصولی که خارج از عرف 

سیاسی نباشد از سوی جریان اصولگرایی است.
در حقیقت معنای این فرمول این است که حمایت اصالحات برای 
وجود نگاه اصالحی نیاز است تا برخی مشکالت مشابه در دولت نهم و 
دهم دوباره تکرار نشود و فشار اصولگرایی نیاز است تا اتفاقات افراطی 
دولت اصالحات دوباره تکرار نشود و کار اعتدالی دولت برای برقراری 
اعتدال میان این دو نیاز است تا کشور به سمت اهداف بلند مدت و 

کوتاه مدت خود حرکت بهتری داشته باشد.

فرمول سیاست داخلی ايران طی چهارسال پیش رو؛

 حمایت اصالحی،کار اعتدالی،
فشار اصولی

دیدگاه

علی نجفی خوشرودی، عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس در مورد قرارداد توتال اظهــار کرد: با توجه به 
اینکه در برنامه ششم، رشد اقتصادی 8 درصد به دولت 
تکلیف شــده ما نیازمند ســرمایه گذاری بالغ بر 150 
میلیارد دالر هســتیم و این ســرمایه باید با مذاکرات 
در بخش هایی که مزیت ماســت به ویــژه نفت و گاز 

محقق شود.
وی افزود: قراردادی که امضا شــد دســتاورد مهمی 
داشــت و آن اینکه فضای ترس، واهمه و تردید نسبت 
به ســرمایه گذاری در ایران را از بین برد. در واقع این 
سرمایه گذاری پیام روشنی به دنیا دارد که ایران برای 
سرمایه گذاری هم جذاب اســت،  هم اقتصادی و هم 

امنیت الزم را برای سرمایه گذاری دارد.
نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: به نظر من همه 
بخش های کشور باید از اینگونه اقدامات حمایت کنند،  
البته این به این معنا نیســت که از توانمندی و منابع 
شــرکت های داخلی مان بهره نگیریم،  کمــا اینکه در 
همین قرارداد پیش بینی هایی در این خصوص صورت 

گرفته است.

عالءالدین بروجردی، رییس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی در خصوص 
بستن مسجد االقصی به روی نمازگزاران، اظهار داشت: 
مســجد االقصی به عنوان قبله اول مسلمانان از اهمیت 
باالیی برای جهان اسالم برخوردار است. وی با بیان اینکه 
برگزاری نماز جمعه توسط مردم مسلمان فلسطین برای 
اولین بار در طول تاریخ اشغال فلسطین روز جمعه توسط 
رژیم صیونیستی از اقامه آن ممانعت به عمل آمد، بیان 
کرد: روز جمعه رژیم صهیونیستی اقدام به بستن کامل 
مســجد االقصی کرد که این اقدام اهانــت به همه امت 
اسالمی و مقدسات مسلمانان است.وی ضمن محکومیت 
شدید این اقدام اسالم ستیزانه رژیم صهیونیستی، افزود: 
معتقدم که همه کشورهای اســالمی و شخصیت های 
اسالمی به ویژه علما باید فریاد بلند خود را به خاطر این 
ظلم جدید رژیم صهیونیســتی به مسلمانان و اهانت به 

مسجد االقصی اعالم کنند.
 بروجردی گفت: ســازمان ملل نیز در این جهت باید به 
رژیم صهیونیستی فشــار الزم را برای باز شدن هر چه 

سریع تر مسجد االقصی وارد کند.

نجفی:

 توتال، ترس سرمایه گذاری  
در ایران را از بین می برد

بروجردی در واکنش به بستن مسجد االقصی:

 بستن مسجد االقصی
 اهانت به امت اسالمی است

ريیس فراکسیون نمايندگان واليی مجلس:

وزیر اصالح طلب کارآمد بهتر از 
افراد با خط و ربط نامعلوم است

وکیل همدست زنجانی: 

 موکلین 
ما بچه های نظام هستند

حمیدرضا حاجی بابایی، رییس فراکســیون نمایندگان 
والیی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: کمیسیون 15 
نفره نمایندگان والیی  تشکیل جلسه داد و این جلسات این 
هفته هم در رابطه با نحوه انتخاب وزرا، تعامل با دولت در 
این زمینه،  معرفی  آنها، بررسی صالحیت هایشان و مدیریت 
مخالفین و موافقین و رای نمایندگان در صحن علنی ادامه 

خواهد یافت.
وی افزود: فراکســیون نمایندگان والیی در تمام مراحل 
سعی می کند تشکیل یک دولت کارآمد و ارزشی را دنبال 
کند و بر اساس این مالک و معیار جلو خواهیم رفت؛ البته 
تاکنون گزینه های پیشنهادی در حد شایعه مطرح هستند 
و هنگامی که قطعی شوند جمع بندی فراکسیون در این 

زمینه انجام و نظر نهایی اعالم خواهد شد.
رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه 
خط قرمز این فراکسیون در مورد وزرای کابینه دوازدهم 
کارآمدی و حرکت در چارچوب نظام است،  خاطرنشان 
کرد: اگر وزیر پیشنهادی یک انسان مومن، متدین و بدون 
حاشیه اصالح طلب باشد ما او را به فردی که معلوم نیست 

چه خط و ربطی دارد ترجیح می دهیم.

فالحتی، وکیل مهدی شــمس، متهم ردیف دوم پرونده 
موسوم به فســاد نفتی در سومین جلســه رسیدگی به 
اتهامات موکلش خطاب به ریاست دادگاه گفت: منشاء 
مشکالت امروز، تحریم دشمنان است. اگر تحریم نبود این 
مشکالت هم نبود. معامله ای بین دو شرکت انجام می شد، 
اگر پول ایران بر می گشت آیا شــاکی وجود داشت؟ آیا 

مدعی العموم می توانست طرح دعوا کند؟ 
وی افــزود: وزارت نفت، قانون خاص خــود را دارد. یک 
شــخص نمی تواند با دولت معامله کند، باید یک شرکت 
باشد. آن شرکت از وزارت نفت، نفت بخرد و وجه آن را به 
دولت بازگرداند. شرکتی از »اچ کی« نفت خریده و پولش 
را برنگردانده و موضوع فقط موضوع نفت نیســت. پول 
نقدی هم هســت که وزارت نفت به برخی متهمین داده 
یا مصرف جای دیگر شده یا  نتوانسته اند ماموریت خود را 
انجام دهند. این چه ربطی به موکلین ما دارد؟ موکلین ما 

بچه های این نظام هستند. 
قاضی مقیســه در این هنگام در واکنش به این اظهارات 
وکیل مدافع مهدی شمس گفت: آقای وکیل قرار نیست 

شعار بدهید. اینها حزب الهی نیستند.

فساد نفتیواکنشپارلمان

روزنامه نیویورک تایمز با ادعای حکمرانی تهران بر بغداد نوشت ایران در 
حال ایجاد جاده ای خاکی از عراق به سوریه و اتصال آن به لبنان است.

این روزنامه در یادداشتی مدعی شد بعد از آنکه دولت آمریکا و نیروهایش 
کشور عراق را ترک کردند، اکنون ایران بر آن حکمرانی می کند.

در ابتدای این یادداشت با اشــاره به اجناس و کاالهای ایرانی در هر بازار و 
فروشگاهی در عراق به وفور یافت می شود، ادعا شده است: »فقط این نیست. 
گروه های تحت حمایت ایران به سختی در تالش هستند تا گذرگاهی برای 

انتقال تسلیحات و نیروی انسانی به سوریه و لبنان ایجاد کنند.«
نیویورک تایمز نوشت: »بعد از حمله آمریکا به عراق در 14 سال پیش که 
نزدیک به 1 هزار میلیارد دالر هزینه برداشــته و 4500 نیروی آمریکایی 

نیز جان خود را از دست دادند...ایران در عراق پیروز و آمریکا بازنده شد.«
این روزنامه در ادامه مدعی است ایران در حال ایجاد جاده ای 24 کیلومتری 

و خاکی در استان مرزی »دیاله« برای اتصال به خاک سوریه است.

امیر دریاداردوم حسین آزاد ، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش 
اظهارکرد: اخیرا نیروی دریایی آمریکا ادعا کرده که هنگام عبور ناوهای 
ناوگان پنجم این کشور از تنگه هرمز نیروی دریایی ایران اقدام به تابش نور 
لیزر به یک فروند بالگرد کرده که نیروی دریایی ارتش ایران این موضوع 
را از اصل تکذیب می کند.براســاس ادعای نیــروی دریایی آمریکا، این 
 حادثه زمانی که ناو بالگرد بر آمریکایی »باتان« به همراه ناوشکن »کول«
 و ناو مهمات بر »واشنگتن چمبرز« )T-AKE 11( در حال عبور از تنگه 
هرمز بودند، رخ داده است.یکی ازسخنگویان ناوگان پنجم نیروی دریایی 
آمریکا در این باره گفته است: شناور ایرانی ضمن حرکت به موازات ترکیب 
ناوگروه آمریکایی، نورافکن خود را به سمت ناو بالگرد بر »باتان« و ناوشکن 
»کول« روشن و اقدام به بررسی ناوهای یاد شده از سینه تا پاشنه کرده 
است. کمی پس از آن، شناور ایرانی به سمت یک فروند بالگرد آمریکایی 

CH-53E که در حال اسکورت سه ناو مذکور بود، نور لیزر تابانده است.

ادعای نیويورک تايمز: 

ایجاد جاده ای خاکی از 
عراق به سوریه توسط ایران

تکذیب تهدید بالگرد 
آمریکایی توسط نیروی  

دریایی  ایران

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2187 | J uly 17,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



یک شرکت دانش بنیان مســتقر در شــهرک علمی وتحقیقاتی 
اصفهان، موفق به طراحی وساخت فناوری گرما بانک شده است.

مدیر مراکز رشــد واحدهای فناوری شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: گرمابانک به عنوان فناوری سامانه های ذخیره سازی 
حرارتی، انرژی را برای استفاده های بعدی ذخیره می کند و می تواند 
از گرمای روز برای گرم کردن شــب و از گرمای تابستان برای گرم 

کردن زمستان استفاده کند.
حسین حدیدی، این فناوری نوین را دارای توانایی گرم کردن هوا و 
آب دانست و افزود: برای ذخیره سازی گرما در این سامانه ها از مواد 
سرامیکی متخلخل دارای نانو حفره استفاده شده که امکان شارژ و 

دشارژ متوالی را دارد.
 وی گفــت: ایــن طــرح فناورانــه در پنجمین مجمــع اقتصاد 
فناوری نانو، گردهمایی های ســاالنه مدیران و فعاالن اکوسیستم 
فناوری نانو، ۲۴ و ۲۵ مرداد امســال برای ارائه به سرمایه گذاران 

آماده می شود.
اکنون بیش از ۴80 شــرکت و واحــد فناور در شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند که چهار درصد آنها در حوزه نانو 

فناوری فعالیت می کنند.

خبر

ذره بین

افزایش ۶۳ درصدی درآمد دولت از واردات خودرو
بانک مرکزی اخیرا گزارش درآمدها و مخارج دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ را منتشر 
کرد که طبــق آن درآمد دولت از مالیات واردات خودرو در ســال گذشــته حدود 

۶۳درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

هر دقیقه مکالمه چقدر برایتان 
تمام می شود؟

اپراتورهای تلفن همراه با ارائه سیم کارت های دائمی و 
اعتباری، هزینه های متفاوتی را برای برقراری هر دقیقه 
مکالمه دریافــت می کنند که از ۲۹۹ تــا ۹۳۷ ریال را 

شامل می شود.
تعرفه مکالمه در  همراه اول

هزینه هر دقیقه مکالمه با سیم کارت های دائمی همراه 
اول به  همراه اول و تلفن ثابت، ۵۷0 ریال است و برقرای 
تماس با سیم کارت های ایرانســل و رایتل، ۶۲۵ ریال 
هزینه دارد. البته معیار محاســبه تعرفه یک تماس بر 
اســاس ثانیه اســت، یعنی هر ثانیه تماس همراه اول 
دائمی به همراه اول و تلفن ثابــت برابر با ۹/۵ریال و به 

سایر اپراتورها، ۱0/۴۱ریال خواهد بود.
همچنیــن تعرفه برقــراری تماس با ســیم کارت های 
اعتباری همراه اول به ازای هــر دقیقه مکالمه با همراه 
اول و تلفن ثابت ۶۷0 ریال اســت و برقراری تماس با 

سیم کارت های ایرانسل و رایتل ۹۳۷ ریال هزینه دارد.
تعرفه مکالمه در  ایرانسل

در اپراتــور دوم یا ایرانســل دائمی هــر دقیقه تماس 
درون شــبکه )تماس با ســیم کارت های ایرانســل( و 
برون شبکه ای )تماس با اپراتورهای همراه اول، رایتل و 
تلفن ثابت( دارای تعرفه یکسان ۳۳۳ ریال است که هر 

ثانیه آن هزینه ای برابر ۵/۵۵ریال خواهد داشت.
همچنین تعرفــه هر دقیقه تماس درون شــبکه ای در 
ســیم کارت های اعتباری اپراتور دوم، ۶۶۹ ریال است. 
البته اگر مشترک صورتحســاب خود را بر اساس ثانیه 
تنظیم کرده باشــد، هر ثانیه مکالمه درون شــبکه ای 

۱۱/۱۵ریال خواهد بود. 
تعرفه برقراری تماس از سیم کارت های اعتباری ایرانسل 
به ســایر اپراتورهای همراه اول و رایتل، ۹۲۹ ریال به 
ازای هر دقیقه )معادل ثانیه ای ۱۵/۴8ریال( و به تلفن 
ثابت، ۷۹۹ ریال بــه ازای هر دقیقه )معــادل ثانیه ای 

۱۳/۳۱ریال(  است.
تعرفه مکالمه در رایتل

تعرفه برقراری تمــاس برای مکالمات درون شــبکه و 
برون شــبکه  ســیم کارت های دائمی در اپراتور سوم یا 

رایتل یکسان است. 
ســیم کارت های دائمی این اپراتور ۲۹۹ ریال برای هر 

دقیقه مکالمه دریافت می کنند.
همچنیــن تعرفه برقــراری تماس با ســیم کارت های 
اعتباری رایتل، به ازای هر دقیقه مکالمه با رایتل ۶۲0 
ریال است و تماس با ســایر اپراتورها و تلفن ثابت 8۵۲ 

ریال هزینه دارد.

 ساخت فناوری گرما بانک 
در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان

قیمت انواع کولر گازی

بازار

ال جی LG AP-W48GTA ایستاده

 81,200,000
ریال

 86,500,000
ریال

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، به سابقه دیرینه اصفهان در صنعت 
ریخته گری، اشاره و بیان کرد: اصفهان روزی بیشترین تعداد ریخته گران را 
در کل کشور داشت؛ اما بعد از اجرایی شدن بند ۲0 ماده ۵۵ قانون )برخورد 
با مشاغل آالینده و مزاحم و جانمایی نادرست برای انتقال این صنایع (، عمال 

منجر به نابودی فعالیت ریخته گران در استان شد.
رســول جهانگیری ادامه داد: نتیجه این اقــدام ناصحیح، کاهش فعالیت 
ریخته گران از 800 واحد فعال به 80 واحد فعال بود و نیروی کار فعال این 
صنعت نیز بعد از بحران به وجود آمده، به سمت مشاغل کاذب و غیرتولیدی 

کشانده شدند.
وی تاکید کرد: به منظور معرفی کاالهای ایرانی باید به عرضه محصوالت 
در کشورهای دیگر اقدام کرد که بر همین اساس کشورهای همسایه برای 

سرمایه گذاری و توسعه بازارهای داخلی مناسب هستند.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه برداشت آلبالو 
در استان اصفهان در مقایسه با پارسال ۱۴ درصد رشد داشته است گفت: 
برداشت آلبالو از هزار و ۲۷ هکتار باغات بارور استان از اواسط خرداد ماه آغاز 

شده است و ادامه دارد.
احمدرضا رییس زاده افزود: پیش بینی می شود  میزان تولید این محصول در 

سال ۹۶ به بیش از ۶هزار و ۵00 تن برسد.
وی با بیان اینکه از هزار و ۱۴۹ هکتار باغ آلبالو در اســتان، ۱۲۲ هکتار آن 
بارده است، افزود: از ارقام آلبالوی موجود در استان، مجاری، گیسی و ارقام 

بومی است.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: بیشترین باغات 
آلبالوی استان درشهرستان های خمینی شهر، نجف آباد، فالورجان، شهرضا، 

سمیرم، اصفهان وکاشان قرار دارد.

فعالیت ریخته گران در 
اصفهان کاهش یافته است

برداشت 6 هزار و 500 تن 
سامسونگ SAMSUNG آلبالو در استان اصفهان

AP50M0 ایستاده

 59,700,000
ریال

 82,000,000
ریال

LG TPH808FLA5 ال جی

 122,500,000
ریال

 125,200,000
ریال

رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه این انجمن یکی از تشکل های فرابخشی و 
فراکشوری است گفت: در حال حاضر دو کرسی از کانون عالی 
کارفرمایان کشور را به خودش اختصاص داده است. عبدالوهاب 
سهل آبادی با بیان اینکه کانون کارفرمایان استان اصفهان یکی 
از بهترین کانون های کشور است اما بسیاری هنوز از مسائل آن 
آگاه نیستند، افزود: در هیئت های تشخیص اختالفات کارگری 
و کارفرمایی استان اصفهان ما هر کســی را اعزام نمی کنیم؛ 
بلکه ســعی داریم افرادی را معرفی کنیم که بتوانند از حقوق 
کار دفاع کنند و در این خصوص آموزش های بسیاری را ارائه 
داده ایم. وی ادامه داد: ماشین آالت فرسوده در تولید، امنیت 
کارگران را مختل کرده است و کانون کارفرمایان قراردادهای 
سفید امضا راخالف شــرع و عرف می داند؛ اما باوجود اینکه 
بیشتر واحدهای زیرپله ای یا اصناف به این گونه قراردادها اقدام 
می کنند، راهکاری برای جلوگیری از آن نداریم. رییس کانون 
انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان تاکید کرد:  در 
بخش آموزش نیز ۲۳ هزار نفر ساعت آموزش به کارفرمایان 
ارائه شده و این در شرایطی اســت که این کانون دارای هیچ 

بودجه ای نبوده و هزینه های خود را از ساعت های آموزشی و 
مساعدت های هیئت مدیره تامین می کند. سهل آبادی گفت: 
کانون کارفرمایان برای نخستین بار در کشور اقدام به صدور 
کارت کارفرمایی مطابق با یک اساســنامه و میثاق نامه کرده 
است که در این راستا تکریم کارگران در کنار کارفرمایان لحاظ 
شده و در احراز این کارت ها مالک هایی همچون تعداد کارگر 
و اختالفات کارگر و کارفرما مورد ارزیابی قرار می گیرد. وی با 
تاکید بر اینکه نمی خواهیم کارت کارفرمایی ابزاری برای وصول 
مالیات شود، گفت: در مواردی که تشکل ها باید تصمیم بگیرند، 
مسئوالن کمک نمی کنند و از نظر تشکل ها استفاده نمی شود.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه این انجمن در مجموع عملکرد خوبی داشته و توانسته 
است بسیاری از واحدهای کوچک را با دنیا مرتبط کند، گفت: 
همچنین ۱۷0 نماینده کارفرما در هیئت های حل اختالف و 
تشخیص دارد و از سوی دیگر توانسته در کمیته های اصالح 
ساختار، کمیته بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور 
حضور داشته باشد. سهل آبادی اضافه کرد: بیش از ۲۳هزار نفر 
در استان اصفهان تحت پوشش بیمه بیکاری هستند. امسال 

حفظ اشــتغال موجود برای ما در اولویت نخست قرار دارد و 
باید از واحدهای تولیدی موجــود صیانت کنیم. وی پیرامون 
قرارداد سفید امضا که از سوی کارفرمایان به کارگران و غالبا در 
میان اصناف تحمیل می شود، اظهار کرد: این موضوع خالف 
انسانیت، عرف و حق است؛ اما تعدادی از کارفرمایان هستند که 
به کارگران و بیشتر بانوان کارگر این موضوع را تحمیل کرده 
اند. رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان 
افزود: البته واحدهای تولیدی دارای مجوز نمی توانند چنین 
فعالیتی را انجام دهند و بیشتر افرادی که به قراردادهای سفید 
امضا روی آورده اند، واحدهای زیرپله ای یا اصناف هســتند. 
انجمن هم جز با آموزش و توصیه به کارگران و کارفرمایان کاری 
نمی تواند انجام دهد. محافل رسیدگی به این موضوع هم فراوان 
است؛ در حالی که  کانون کارفرمایان راهکاري براي جلوگیري از 

قراردادهاي سفید امضا ندارد.
در ادامه نایب رییس کانون انجمن هــای صنفی کارفرمایان 
اصفهان، با اشــاره به صدور حدود ۴۲0 کارت کارفرمایی در 
اســتان گفت: راه حل برون رفت واحدهای صنعتی از رکود، 
نگاه صادرات محور اســت. رضــا چینی اظهار داشــت: این 
کانون با سابقه ۱0 ســاله، انجمن های زیادی را از حرفه های 
مختلف تحت پوشش قرار داده اســت. یکی از دستاوردهای 
کانون کارفرمایان استان اصفهان، ایجاد انجمن های صنفی 
جدید از جمله انجمــن های صنفی مراکز پزشــکی، دندان 
پزشکی و... بوده و هدف اصلی این کانون حفظ جایگاه اصلی 
کارفرمایان است. وی اظهار داشت: ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در دستور کار دولت قبلی قرار گرفت اما با سیاست 
گذاری های جدید در دولت بعدی، میزان ســاخت واحدهای 
مســکونی به یک دهم تعداد قبلی کاهش یافت؛ در حالی که 
تمام واحدهای تولیدی که باید مصالح تولید می کردند، خود 
را با روال دولت قبل هماهنگ کرده بودند. نایب رییس کانون 
انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان با بیان اینکه در 
زمینه اشتغال باید به بخش خدمات بیشتر توجه شود، اظهار 
کرد: طی بررسی های صورت گرفته در حال حاضر ۶۲ درصد 
اشتغال ما در صنعت و کشاورزی است در حالی که این رقم در 
دنیا حدود ۵0 درصد بوده و اشتغال در بخش خدمات است؛ 
همچنین پیش بینی می شود طی سال های آینده اشتغال دنیا 
در بخش صنعت به 8درصد و بقیه اشتغال به بخش خدمات 
انتقال یابد. وی در ادامه پیرامون تعداد کارت های کارفرمایی 
صادره در استان اصفهان، گفت: در حال حاضر از طرف انجمن 
صنفی کارفرمایان اســتان اصفهان، حدود ۲۵0 کارت زرین، 
۱00 کارت سیمین و ۷0 کارت بلورین برای واحدهای صنفی 

و صنعتی صادر شده است.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: از 
اولویت های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری، 
ادامه اصــالح روش های آبیــاری مزارع و باغات کشــاورزی با 
به کار گیری روش های نوین آبیاری است. محسن کریمیان درباره 
اهمیت بهره وری از آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: راندمان 

آبیاری به روش میکرو )موضعی و تیپ( بــه بیش از ۹0 درصد 
می رسد؛ درحالی که راندمان آبیاری معمولی در حدود ۴۵ درصد 
است. وی افزود: در سال ۱۳۹۵ با تخصیص ۱00۵ میلیارد ریال 
بالغ بر ۱۳۵00 هکتار از اراضی کشاورزی استان، مجهز به انواع 
سامانه های نوین آبیاری از قبیل قطره ای، تیپ، کم فشار و بارانی 

شــد که صرفه جویی ۵۲ میلیون مترمکعبی را به همراه داشته 
است. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در 
سال ۹۶ در صورت تخصیص ۱۵00 میلیارد ریال بالغ بر ۱۵000 
هکتار از اراضی کشاورزی، مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده 
و صرفه جویی ۵8 میلیون مترمکعبی را به همراه خواهد داشت. وی 
در ادامه به نرخ خرید تضمینی انواع محصوالت کشاورزی در سال 
۹۶-۹۵ اشاره داشت و گفت: قیمت خرید تضمینی ذرت دانه ای 
با ۳ درصد افت مفید و یک درصد غیرمفید و با رطوبت حداکثر 

۱۴ درصد یک هزار و ۶۵ تومان، چغندرقند بهاره با عیار ۱۶ درصد 
۳0۹ تومان و چغندرقند پاییزه با عیار ۱۶ درصد ۲۹۷ تومان اعالم 
شد.کریمیان در ارتباط با قیمت خرید تضمینی حبوبات نیز ادامه 
داد: قیمت تضمینی این محصوالت در شرایطی که سالم، درجه 
یک و بدون هرگونه موارد خارجی در کیسه های ۵0 کیلوگرمی 
باشند، برای هر کیلوگرم نخود ۲ هزار و ۶8۵ تومان، لوبیا چیتی 
۲ هزار و ۶۱0 تومان، لوبیا سفید ۲ هزار و ۶0۹ تومان، لوبیا قرمز 

۲هزار و ۴۹۴ تومان و عدس ۲ هزار و 88۳ تومان است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

روش های آبیاری اراضی کشاورزی استان اصفهان اصالح می شود

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

6،330،000 ریالنیم سکه

3،690،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،136،940 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان:

کارت کارفرمایی، ابزاری برای وصول مالیات نیست

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان در سال 1382 به همت سازمان کار و امور  مریم مومنی
اجتماعی استان و جمعی از مسئوالن انجمن های صنفی شکل گرفت.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد از برداشت ۳0تن 
محصــول تریتیکاله در ســطح ۱۱/۶هکتــار از زمین های 

کشاورزی این شهرستان خبر داد.
مجتبی مطهری افزود: در راســتای اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی کشت محصوالت جایگزین با نیاز آبی کم و 
عملکرد باال و کشت ارقام جدید در شهرستان با گیاه تریتیکاله 

محقق شد.
وی اظهار کرد: کشت این گیاه ارزشمند با استفاده از دستگاه 
کمبینات و آبیاری از طریق تیپ صورت گرفته اســت. مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه این گیاه در 
زمین های کم بازده هم قابل کشت است گفت:  گیاه تریتیکاله 
دربرابر کم آبی، شوری، سرمازدگی و آفت ها مقاوم بوده و نیاز 

این گیاه به کود شیمیایی نسبت به گندم کمتر است.
وی همچنین از نصب فرومون شــکار انبوه پروانه فری )کرم 
خراط( خبرداد و گفت: از اردیبهشــت ماه ســال جاری با 
همکاری کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی 
نصب فرومون شکار انبوه پروانه چوبخوار گردو درتعدادی از 
روستاهای بخش مرکزی و مهردشت این شهرستان پس از 

آموزش توجیهی به باغداران انجام شد.
مطهری افزود: این شهرستان دارای ۵۲ هکتار باغ گردوست 
که در سال های اخیر به علت خشکســالی خسارت وارده به 

درختان گردو توسط آفت پروانه فری بیشتر شده است.

وی گفت: برای مبارزه با آفت پروانه فری و تا کنون، ۳۵0 عدد 
تله فرومونی بین باغداران منطقه توزیع و نصب شده است.

پروانه فری )کرم خراط( نوعی حشــره است که به گونه های 
بسیاری از درختان مثمر و غیرمثمر حمله می  کند و فرومون 

نوعی تله برای ردیابی و شکار انبوه این حشره است.
گیاه تریتیکاله از تالقی گندم و نوعی جو به نام چاودار به وجود 
می آید که عالوه بر مصرف دام و طیور به ســبب داشــتن 
پروتئین باال، می توان آن را ازطریق مخلوط کردن با آرد در 

نان مصرفی هم استفاده کرد.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان 
گفت: امسال اصفهان آبی نداشت که کشت پیاز داشته باشد، 
بنابراین افزایش ۲ برابری نرخ پیاز در اصفهان واقعی است.  
نوروزعلی اسماعیلی اظهار داشت: سرما زدگی هیچ  تاثیری در 
کشت پیاز اصفهان نداشته، بلکه نبود آب کافی سبب کاهش 
برداشت این محصول شده و به دلیل عرضه کم، پیاز اصفهان 
به عراق و قطر صادر نمی شود. وی با بیان اینکه در سال های 
گذشته خرید تضمینی گندم اجرایی نمی شد، افزود: تعطیلی 
این رویه از سال گذشــته تا کنون سبب کاهش سطح زیر 
کشت و کاهش تولید پیاز شده است. رییس اتحادیه صنف 
میوه و ســبزی فروش اصفهان تاکید کرد: دولت به صنعت 
کشــاورزی اهمیت نمی دهد، باید از فکر داد و ســتد نفت 
خارج شویم و صنعت کشــاورزی را با وجود فصول مطلوب 
سال و خاک حاصلخیز کشورمان رونق و توسعه دهیم. وی با 
اشاره به قیمت ۴00 و ۵00 تومانی نرخ پیاز در تابستان سال 
گذشته، افزود: امســال با کمبود آب در اصفهان کشت پیاز 
در این استان کاهش چشــمگیری داشته است. اسماعیلی 
قیمت پیاز را طی یک ماه گذشته در اصفهان ۱000 تومان 
اعالم کرد و گفت: اکنــون قیمت پیــاز در میادین میوه و 
تره بار اصفهان ۲۵00 و درب مغازه ها ۳000 تومان عرضه 
می شود. وی گفت: امسال کاهش کشت پیاز برای کشاورزان 
اصفهانی سود بسیاری داشته؛ چرا که استان با انباشت این 

محصول مواجه نشده و کشــاورز پیاز خود را با بهای واقعی 
فروخته اســت. رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش 
شهرستان اصفهان، از فروش گوشت با نرخ ۴0هزار تومان و 
عرضه غیرمنطقی پیاز با قیمت ۵00 تومان صحبت کرد و 
در پاسخ به اینکه آیا این مقایسه امری صحیح است، اظهار 
داشت: خیر، این مقایسه درســت نیست، اما باید پیاز هم با 
قیمت واقعی در بازار عرضه شود تا کشاورزان متضرر نشوند. 
مشکل قیمت پیاز با ورود محصوالت دیگر استان ها در ۲0 تا 

۲۵ روز آینده رفع خواهد شد.

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان:

کمبود آب، ریشه پیاز اصفهان را خشکاند

جهاد کشاورزی
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد:

30 تن محصول تریتیکاله در نجف آباد برداشت شد

اصناف
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برگزاری کارگاه آموزشی »الف، ب ای...شعر« در مرکز ادبی قلمستان
مرکز  آفرینش های ادبی قلمستان به عنوان دفتر تخصصی ادبیات و زبان سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان به برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه شــعر با عنوان » الف، ب ای...شعر« اقدام 

کرده است.

ویژه

نظر رهبر انقالب درباره »ماجرای نیمروز«:

خاطره شیرین  پاک سازی 
خانه خیابانی تکرار شد

رهبر انقالب اسالمی بیان داشتند: این فیلم »ماجرای 
نیمروز« بســیار خوب بود. همه اجزای فیلم عالی بود، 
کارگردانی عالی بــود. بازی ها عالی، قصــه عالی بود. 
فیلم خوش ســاخت بود.پس از اکــران فیلم ماجرای 
نیمروز در سی وپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر، این 
 فیلم در محضر رهبر معظم انقالب اســالمی، حضرت 
آیت ا... العظمــی خامنه ای، اکران شــد و پــس از آن 
عوامل این فیلم در ۱ اســفندماه ۱۳۹۵ به دیدار مقام 
معظم رهبری رفتند و ایشان ضمن تفقد عوامل این اثر 

نظراتشان را درباره فیلم بیان فرمودند. 
پایگاه مرکز اســناد انقالب اسالمی، بخشــی از بیانات 
مقام معظم رهبری را که در این جلسه مطرح فرمودند 

منتشر کرد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار عوامل فیلم ماجرای 
نیمروز فرمودند: »این فیلم بسیار خوب بود. همه اجزای 
فیلم عالی بود، کارگردانی عالی بود. بازی ها عالی، قصه 

عالی بود. فیلم خوش ساخت بود.«
رهبر معظم انقالب با اشــاره به سکانســی از این فیلم 
درباره محاصره و پاک سازی خانه موسی خیابانی توسط 
نیروهای اطالعاتی و امنیتی فرمودند: »آن روزی که این 
قضیه )محاصره منزل موســی خیابانی( اتفاق افتاد من 
محضر امام)ره( بودم. بچه ها آمدنــد و گفتند. از جمله 
همین آقای سیف اللهی؛ آمدند و گفتند که قضیه تمام 
شده. آمدند که به امام)ره( گزارش بدهند. با دیدن فیلم 

شیرینی آن روز تکرار شد«
ایشــان درباره لزوم توجه سینما به شــهید الجوردی 
خطاب به کارگردان ماجرای نیمروز فرمودند: »ان شاءا... 
یک کاری هم برای آقای الجوردی بکنید. ایشان از آن 
شخصیت هایی است که شایسته است برایشان کار انجام 
شود. در این فیلم اسمش بود اما الجوردی کسی است 

که از قبل از انقالب ما به او می گفتیم مرد پوالدین.«
مقام معظــم رهبری در پایان نیز خاطر نشــان کردند: 

»فیلم خیلی خوب بود. خیلی عالی بود.«
براســاس این گزارش»ماجرای نیمروز« که با حمایت 
اسنادی و تحقیقاتی مرکز اسناد انقالب اسالمی ساخته 
شده است، برخی از وقایع دهه ۶۰ همچون اعالم جنگ 
مســلحانه ســازمان منافقین علیه جمهوری اسالمی، 
انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اســالمی و انفجار 
دفتر نخست وزیری را به تصویر کشیده است. این فیلم 
همچنین به گوشه ای از جنایت های منافقین و کشتار 

مردم توسط آنان اشاره می کند.

به همت اداره مخابرات منطقه اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری هجدهمین جشنواره قرآنی 
)طرح تدبر ( 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان؛ هجدهمین 
جشنواره قرآنی )طرح تدبر ( به همراه پنجمین اردوي قرآني مخابرات 
منطقه اصفهان با حضور ۱2۰۰نفر شرکت کننده ازهمکاران رسمي، 
قراردادي ، شــرکتي  و بازنشســته به همراه خانواده محترمشان در 
تاریخ۹۶/4/22 در اردوگاه کشوري شهید بهشتي توسط اداره روابط 
عمومي برگزار شد. گفتنی است این جشنواره شامل مسابقات قرآنی 
ویژه مقاطع پیش دبستاني و دبستان و همچنین کارگاه های آموزشی 
ویژه مقاطع دبیرستان متوســطه اول و دوم ،دانشجویان، همکاران و 
همسران همکاران با موضوعات : »روابط عاطفی «، »تفکر انتقادی«، 
» نتایج و آثار ارتباط با والدین «، »طب سنتی اسالمی «،» مسئله کفر 
و ایمان انسان ها « و »رضایت از زندگی« با استناد به قرآن کریم بود.

حیدری زاده ،مدیر مخابرات منطقه اصفهان در مراسم اختتامیه این 
جشنواره  ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان با اشاره به تغییر 
رویکرد برگزاری این دوره از مسابقات افزود: با برنامه ریزی انجام شده در 
مراسم امسال سعی بر آن بوده که به جای تمرکز صرف ، روی مباحث 
ظاهری به موضوع تدبر و تامل در مفاهیم قرآنی نیز پرداخته شود که در 

همین راستا برنامه امسال به نام طرح  تدبر نام گذاری شد . 

 تصویری متفاوت و دیدنی
 از گریم 3 بازیگر طنز

علیرضا مسعودی صفحه اینســتاگرام خود را به تصویری از خود، 
مهران غفوریان و علی صادقی اختصاص داد.

علیرضا مسعودی، بازیگر و اســتندآپ کمدین خندوانه در صفحه 
اینســتاگرام خود تصویری از خود  در کنار  مهران غفوریان و علی 
صادقی با گریم ایرانیان روزگار قدیم را در صفحه  اینســتاگرامش 

منتشر و توضیح کوتاهی را در خصوص آن ارائه داد.
  گفتنی است؛ مسعودی فعالیت رسمی خود در عرصه نویسندگی را 
با نوشتن متن های چند آیتم از برنامه ساعت خوش در سال ۷4 آغاز 

کرد  و به گفته خودش او یک نویسنده غریزی است.
 علی مسعودی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»صد سال پیش  پدربزرگای من و علی صادقی و مهران با هم رفیق 
بودن.«

اخطار اجرایی
4/601 شماره: 565/95 به موجب رای شماره 737 تاریخ 95/7/25 حوزه 31 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سلمان مرادپور پرچستان 
فرزند رحمت اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت هشتاد و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و یکصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/1 و 95/4/1 و 95/5/1 تا زمان اجرای حکم در حق 
خواهان هیما هاشمی به نشانی نجف آباد ویالشهر بعد از منتظری غربی پ 149  صادر 
و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت.ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12421 شعبه 31 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()193 کلمه، 2 کادر(

اجرایيه
4/604 شماره اجراییه:9610426796200065  شماره پرونده:9509986796200802 
شماره بایگانی شــعبه:950807 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096796200344 و شماره دادنامه مربوطه 9509976796201992 محکوم علیه 
عباسعلی رستگاری فرزند عزیزا... به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته ) به خواسته وجه یک فقره چک به شماره 
831709 مورخ 95/2/28 ( و پرداخت مبلغ 2/220/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له اسفندیار پوردربندی فرزند اسماعیل 
به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ باباگلی برشکاری سلطانی با وکالت محسن صادقی 
فرزند اکبر به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت غربی مابین گلزاد و ملک روبروی 
صندوق مهر امام رضا)ع( ساختمان امین 1 طبقه سوم دفتر وکالت با احتساب پرداخت 
نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواســت اعســار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 12400 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک()448 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

4/605 شماره اجراییه:9610426797900066  شماره پرونده:9509986797901190 
شماره بایگانی شــعبه:951192 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096797900444 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976797902808 محکوم 
علیها 1- فوزیه بختیاری به نشانی مجهول المکان 2- غالمحسین مسعودی راد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 15/200/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/340/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 1- )94/08/09( و 2- )94/10/09( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق محکوم له کمال حاجی کریمیان فرزند فیض اله به نشانی اصفهان خ نشاط 
کوچه مسجد قصر منشی کوچه شهید سیالنی پ 11 صادر بانضمام نیم عشر دولتی. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 

به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری 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 بــا انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 12405 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک()415 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

4/607 شماره: 950854 به موجب رای شماره 9609976793800398 تاریخ 96/2/23 
حوزه 8 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
شیرین جان طهماســبی بلداجی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/100/000 ریال هزینه دادرسی 
و 120/000 ریال هزینه نشــرآگهی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق محکوم له 
لیال گنجعلی دارانی به نشانی سپاهان شهر ابتدای خ توحید شرقی مجتمع درسا واحد 
7 با وکالت محمد کیماســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
1395/7/3 لغایت اجرای حکم نیم عشر حق االجرا..ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12383 شــعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()189 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/608 شماره: 662/95 به موجب رای شماره 1062- 9609976795400132  تاریخ 
95/10/5 - 23-96/2 حوزه 24 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیهم: 1- طوبی بابایی 2- محمد محمدیان هردو به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت تضامنی به پرداخت مبلغ 15/600/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ششــصد و ده هزار ریال )610( ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 333724- 95/3/5 و 098674- 95/2/24 
و 098673 - 94/12/24 بانک ملی در حق محکوم له اکبر صادقی به نشــانی اصفهان 
رهنان مبل مهستان و همچنین نیم عشر اجرا در صندوق دولت. .ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12386 شعبه 24 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()194 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
4/610 کالسه پرونده: 960013 شماره دادنامه: 960997679470068 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر صادقی به نشانی: رهنان 
خ شهیدان غربی مبل مهســتان خوانده: حسن قاســمی علی آبادی به نشانی مجهول 
المکان خواســته: مطالبه وجه گردشکار: به تاریخ 96/3/17 شــعبه هفدهم با عنایت به 
محتویات پرونده کالسه 960013 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورا در خصوص دعوی اکبر صادقی به طرفیت حسن قاسمی علی آبادی 
به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک 325324- 95/11/20 و 325323- 95/7/20 جمعا به 
مبلغ 18/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 

رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )سررسید چکها( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان می باشد. م الف: 11230 شــعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/611 کالسه پرونده: 734/95 شماره دادنامه: 865 - 95/10/29 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی اصغر رضائی به نشانی اصفهان 
دولت آباد امامزاده ابراهیم شــهرک امام حســین )ع( پ 57 خوانده: اسماعیل ازبک به 
نشانی ملک شهر خ بهارستان- بهارستان غربی بعد از چهارراه مفتح دوربرگردان اول 
کوچه گلستان خواسته: مطالبه وجه 2/074/000 تومان گردشکار: به تاریخ 95/10/18 
شعبه 16 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 734/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی علی اصغر رضائی به طرفیت 
اسماعیل ازبک به خواسته مطالبه وجه بیست میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال جمعا 
به مبلغ 20/740/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی بــا عنایت به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهــان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص 
دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 20/740/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/363/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست )95/8/11( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 11240 شعبه 16 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()315  کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/606 شماره: 951115 به موجب رای شماره 1198 تاریخ 95/12/25 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خسرو نجفی فرزند 
نصرا... به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/100/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 1/137/500 ریال هزینه دادرسی و نشــرآگهی و خسارات تاخیر در 
تادیه از سررســید چک های موصوف 140170- 88/7/13 و 140169- 88/5/13 تا 
اجرای حکم بانضمام نیم عشر در حق دولت.مشخصات محکوم له: کمال حاجی کریمیان 
فرزند فیض ا... به نشانی خ نشاط کوچه مسجد قصر منشی )13( کوچه ش سیالنی پالک 
11 ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:12407 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره 

سه()185 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/603 شماره: 951183 به موجب رای شماره 959976796202041 تاریخ 95/12/1 
حوزه 32 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
معصومه غفاری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته )به خواسته وجه یک فقره چک به شماره 481946- 94/2/25( و 
پرداخت مبلغ 1/470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 94/2/25  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان عزت اله پایانی 
به نشانی خ جی خ ابهر کوی اطشــاران پالک 191 با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:12416 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره 

یک()185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/600 شماره: 951121 به موجب رای شماره 960330 تاریخ 96/2/13 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه امیر بهادر فردی 
پور به نشانی مجهول المکان محکوم است به بخشی از چک به مبلغ 33/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 995/000 ریال خسارت دادرســی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به ش 378137- 95/3/30 و 378138 - 95/4/30 و نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: داود صدیقی به نشــانی اصفهان خ شریعتی نرسیده به خ حکیم 
نظامی ک آموزشگاه رانندگی حافظ مجتمع الزهرا طبقه 4 با وکالت خانم الهام شیخانیان 
پور ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:11422 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/602 شــماره: 950429  ش 5 به موجب رای شــماره 1636 تاریخ 95/10/8 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- رسول 
هاشمی نژاد به نشانی مجهول المکان  2- مرتضی سیفی به نشانی سپاهان شهر بلوار 
غدیر ساختمان تعاون 2 مجتمع شماره 8  محکوم است به محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت چک شــماره ی 586787- 94/12/10 و 
محکومیت خوانده ی ردیف اول به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت چک به شماره 
ی 026214 - 94/11/22 و پرداخت 1/465/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های فوق الذکر در حق خواهان علی اکبر دیانت دار 
فرزند حسین به نشانی اصفهان خ مسجد ســید خ آیت ا... بیدآبادی بن بست 3 گل روز 
پالک 11/1 صادر و اعالم می نماید به انضمام نیم عشــر دولتی.ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12420 
 شــعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

)233 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائيه

612 /4 شماره پرونده: 139604002127000028/1 شماره بایگانی پرونده: 9600043 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802127000030 بدینوســیله به شرکت سهند رویان 
ارسباران که طبق آدرس متن قرارداد ساکن شهرضا و طبق تقاضانامه صدور اجرائیه  
ساکن شهرضا خیابان آزادگان کوچه بهرامی کوچه توحید پالک 4 و آقای امین چاوشی 
فرزند کمال به شماره شناسنامه 2036 به شــماره ملی 1199265438 که طبق آدرس 
متن قرارداد ساکن اصفهان سه راه سیمین روبروی تقاطع اول ساختمان کیمیا و طبق 
تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن شهرضا خیابان آزادگان کوچه بهرامی کوچه توحید 
پالک 4 که طبق گزارش مامور اداره پست در آدرســهای مذکور مورد شناسائی واقع 
نگردید ابالغ میگردد؛ بر اســاس قرارداد شــماره 1308/4000/11185936/9 مورخ 
95/07/25 تنظیمی در بانک پاسارگاد شعبه شــهرضا شرکت سهند رویان ارسباران 
مبلغ یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به 
علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک پاسارگاد شعبه شهرضا )بستانکار پرونده( 
اجرائیه به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و شصت هزار 
و چهارصد و هفت ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/02/29 که 
از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ نهصد و بیست هزار ریال به آن اضافه میگردد صادر و 
پرونده تحت شماره بایگانی 9600043 در واحد اجرای اسناد رسمی  شهرضا در جریان 
رسیدگی میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 
مراتب یکنوبت در روزنامه جهت ابالغ به شــما چاپ و منتشر میگردد و ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 337 یوسفیان واحد 

اجرای اسناد رسمی شهرضا  )206 کلمه، 3 کادر(

 گالیه نماینده اصفهان در جشنواره تئاتر منطقه ای سوره:

فقط برای جشنواره تئاتر پول نيست؟

خبر

اینستاگردی

نماینده اصفهان در جشنواره تئاتر منطقه ای ســوره با ابراز رضایت از اجرای 
تیمش در روز اول جشــنواره اظهار کرد: باید نظر مخاطــب را در مورد تئاتر 

پرسید، اما از نظر من اجرای بچه ها برای روز اول خوب بود و من راضی هستم.
پیمان کریمی افزود: نمی دانم چرا قرعه به نام مــن خورد که در روز اول اجرا 
داشته باشم؛ چرا که هیچ گروهی تمایل ندارد در روز اول جشنواره ها آن هم 
صبح اجرا داشــته باشــد، به عنوان نماینده اصفهان در این جشنواره اجرای 

گروهم را خوب برآورد می کنم.
کارگردان تئاتر »پیرمرد، بقچه، دوچرخه« با بیان داستان این نمایش گفت: این 
کار روایتگر یک داستان واقعی است، یکی از اهالی آبادان این داستان را بیان 
کرده؛ به این شرح که فرزند یک پیرمرد و پیرزن در جبهه مفقود می شود و پدر 
با یک دوچرخه به دنبال پسرش می رود و با جسد فرزند شهیدش باز می گردد.

وی با اشاره به منطقه ای بودن جشــنواره خاطرنشان کرد: صد در صد برگزار 
کردن این جشنواره ها به صورت منطقه ای سود دارد. یکی از این سودها شور 
و شوقی است که به واســطه جشــنواره ای بودن برنامه در بین اهالی تئاتر و 

گروه های اجراکننده نمایش به وجود می آید.
کریمی عنوان کرد: کارهای جدید تئاتر به سمت پالتویی شدن پیش رفته است 
و در ابعاد کوچک اجرا می شود. خود من هم به این ترتیب کار اجرا می کنم، این 
باعث می شود تا تعداد تماشاگر کافی نتوانند این نمایش ها را تماشا کنند، به 
طور مثال در همین جشنواره ۹ گروه شرکت کردند که اگر هر گروهی ۱۰ نفر 
کادر تیمش باشد فقط ۹۰ نفر اعضای گروه ها هستند که عالقه دارند به تماشای 
تئاترها بنشینند عالوه بر این افراد، داوران و تماشاگران اصفهانی هم هستند که 

در مقابل گنجایش ۶۰ نفری سالن موضوع قابل تاملی است.
وی تصریح کرد: آیا فقط در این کشور هزینه برای جشنواره تئاتر وجود ندارد؟ 
مرکز هنرهای نمایشی که کال جشنواره های منطقه ای را حذف کرد و از روی 
فیلم برای جشــنواره تئاتر بازبینی می کند، اما این جشــنواره که به صورت 
منطقه ای برگزار می شود بهتر بود دو سه روز اضافه تر برگزار می شد تا گروه ها 
بتوانند دو یا سه بار اجرا داشته باشــند تا همه به خصوص مردم هنردوست 

اصفهان بتوانند تئاترها را ببینند.
نماینده اصفهان در جشنواره منطقه ای سوره اذعان داشت: جشنواره فقط به 
صرف داوری شدن تئاترها که نیست، حال که گروه های مختلف از نقاط مختلف 
کشور به اصفهان آمده اند فرصت خوبی است تا این افراد تئاترهای اصفهان را 
ببینند و اهالی تئاتر اصفهان نیز به تماشای تئاترهای شهرهای دیگر کشورمان 

بنشینند و بیشتر موضوع دیدن تئاتر باشد تا رقابت بین تیم ها.

مدیر هنری بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
اصفهان از موفقیت نمایندگان اصفهان در جشــنواره هنری 

»فانوس« خبر داد.
مدیر هنری بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
اصفهان در گفت وگو با ایمنا درباره اعالم اسامی برگزیدگان 
جشنواره هنری »فانوس« گفت: جشنواره رقابتی »فانوس«  
بین تولیدات آثــار بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس کل کشور و به همت سازمان هنری و امور سینمایی 

بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس تهران در 
شهرستان ســاری برگزار شــد و از بین ۶ کاندید اصفهانی 
دریافت جایزه این جشــنواره، مصطفی شــعرباف در بخش 
هنرهای تجسمی )نقاشی آبرنگ( موفق به کسب مقام اول، 
مســعود ابراهیمی در بخش نمایش خیابانی موفق به کسب 
مقام سوم و بیژن قدوســی در بخش فیلمنامه نویسی موفق 
به کسب مقام دوم شــدند.جواد ایزددوســت تصریح کرد: 
همچنین از محمدرضا آریانفر در بخش نمایشنامه صحنه ای 

تقدیر ویژه به عمل آمد و سردار مجتبی شیروانیان پدر شهید 
مدافع حرم ابوالفضل شیروانیان نیز با کسب رتبه دوم مدیر 
کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مورد تقدیر 

قرار گرفت.
وی افزود: بنده نیز ســعادت دریافت رتبه دوم مدیر هنری 

موفق کشور را در اختتامیه این جشنواره داشتم.
وی در پایان اظهار داشت: مدیریت هنری بنیاد از هم اکنون 
جهت همکاری در تولید و جمع آوری آثــار، برای دور دوم 
جشنواره که جزییات آن اسفند ماه سال جاری اعالم می شود، 

استقبال می کند.

درخشش نمایندگان اصفهان در جشنواره هنری »فانوس«
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فناورانه

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اظهار داشت: بنا داریم عالوه بر آزمایشگاه 
چین، آزمایشــگاه های اکوادور، کوبا و اندونزی را مجهز به تجهیزات نانوی 

ایرانی کنیم.
دکتر سعید سرکار اظهار داشت: در سال گذشته موفق شدیم با چین قراردادی 
در راستای تجهیز آزمایشگاه با محصوالت ایرانی نانویی منعقد کنیم و آن را به 
سرانجام برسانیم. وی افزود: همچنین با اکوادور در حال عقد قرار داد هستیم 

تا آزمایشگاه های آنها را تجهیز کنیم.
سرکار با بیان اینکه همچنین دو کشور دیگر خواستار تجهیز آزمایشگاه هایشان 
با تجهیزات ایرانی هستند، گفت: بنا داریم با کوبا و اندونزی نیز نشستی داشته 
باشیم تا سرانجام تجهیز آزمایشگاه های آنها با تجهیزات نانویی ایرانی عملی 

و محقق شود.
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اظهار داشت: بعد از اینکه توافقات نهایی شد 

وسایل و تجهیزات از ایران به کشور مورد نظر می رود.
وی با اشاره به زمان تجهیز یک آزمایشــگاه گفت: بعد از انعقاد قرارداد با این 
کشورها می توانیم ظرف یک هفته تجهیزات را به آنجا ببریم و نحوه استفاده از 

این وسایل را آموزش دهیم.
وی ادامه داد: تنها انعقاد قرارداد نیاز به زمــان دارد ولی نصب تجهیزات یک 

هفته نیاز وقت می برد.

آزمایشگاه ۴ کشور به تجهیزات نانویی 
ایرانی مجهز می شود

پیش سفارش دوربین شگفت انگیز 16 لنزی 
آغاز شد

دیجیتال فتوگرافی ریویو گزارش داد، شــرکت الیت سرانجام پس از چهار 
سال طراحی، ساخت، اصالح، ارتقا و آزمایش دوربین 16 ماژولی L16، ثبت 

سفارش برای فروش آن را آغاز کرد.
L16 که الیت آن را نخســتین دوربیــن رایانشــی چنددیافراگمی جهان 
می خواند، حاصل ترکیب 16 دوربین )و لنــز( با دیافراگم ها و فواصل کانونی 
مختلف است که همزمان از یک صحنه عکس می گیرند و نهایتا خروجی های 

خود را در قالب یک عکس 52 مگاپیکسلی با هم تلفیق می کنند.
الیت می گوید، این دوربین در مقایسه با هم قیمت های کنونی خود، کوچک تر 
و ارزان تر است و از نظر کیفیت عکس، شبیه دوربین های دیجیتال تک لنزی 

انعکاسی )DSLR( است.
دوربین های شــانزده گانه L16 در کل، زوم اپتیکال 35 تــا 150 میلی متر 
را پوشش می دهند. پتاپیکســل حدود سه ســال پیش هنگام معرفی این 
دوربین، عملکرد آن را در شرایط کم نور، استثنایی توصیف کرده و نویز اندک، 
کنترل دقیق روی عمق میدان و نمایشگر لمســی 5 اینچی برای ویرایش و 
 L16 به اشــتراک گذاری عکس را از ویژگی های آن برشمرده بود. همچنین
اجازه می دهد تا عمق میدان و فاصله کانونی را پس از ثبت عکس کنترل کنید. 
گفتنی است، طبق اعالم الیت، امکان فیلم برداری 4K نیز به زودی L16 افزوده 

خواهدشد که البته فیلم برداری تنها با یکی از لنزها صورت می گیرد.

هادی قاسمی، استادیار مهندسی مکانیک از دانشــگاه هیوستون به خاطر 
اختراع ماده ضد یخ با الهام از قابلیت طبیعی بدن قورباغه ها موفق به دریافت 

برترین جایزه ناسا شد.
 NASA iTech Cycle 2 محقق ایرانی دانشگاه هیوستون موفق شد در رقابت
در لیست یکی از برترین ابداعات، جایزه بزرگ ناسا را کسب کند. وی با الهام 
از قورباغه های درختی آمریکای شمالی موفق به ابداع ماده جدید و ضد یخی 

شده است که می تواند در دماهای به شدت پایین مقاومت کند.
قورباغه های درختی آمریکای شــمالی از توانایی بسیار باالیی برای مقاومت 
در برابر ســرما برخوردارند، تا حدی که اگر بیشــتر مایعات درون بدن آنها 
منجمد شود، می توانند زنده باقی بمانند. قاسمی نیز با الهام از همین ویژگی و 
شبیه سازی مقاومت این دوزیست کوچک توانست ماده ضد یخی تولید کند 

که می تواند در برابر کمترین دماها نیز مقاومت نشان دهد.
این ابداع ابتدا توانست در میان لیســت 10 فینالیست برتر ناسا جایگاهی به 
دست آورد و در نهایت به عنوان یکی از ســه برنده نهایی این رقابت انتخاب 
شد. ابداع قاســمی در بخش ابداعات فاکتور ایکس به عنوان برنده اعالم شد. 
در این بخش ابداعات معرفی شده در راستای راه حل هایی نوآورانه برای حل 
مشکالتی هستند که مختص ناســا نبوده و از توانایی قابل توجهی برای رفع 

یکی از نیازهای حیاتی ناسا برخوردار هستند.

علمپژوهی

پارچه رایانه ای ساخته شد
محققان یک دانشگاه پارچه ای رایانه ای ساخته اند که 
می تواند کوچک ترین حرکات بدن را ردیابی کند. این 
پارچه در حقیقت یک حسگر ارتجاعی است که می توان 

از آن در تولید لباس های ورزشی استفاده کرد.
محققان دانشــگاه هــاروارد در ایالت ماساچوســت 
آمریــکا پارچه هــای رایانه ای ســاخته انــد که می 
 تواند هرتکه از لبــاس را به یک ردیاب ســالمت کاربر

 تبدیل کند.
 این پارچه با استفاده از حســگرهای ارتجاع پذیر و نرم 
ســاخته شــده که می تواند اطالعات طیف وسیعی از 

حرکات بدن انسان را منتقل کند.
 بیشتر حسگرهایی که برای جمع آوری انتقال اطالعات 
در گجت های پوشیدنی فعلی استفاده می شوند، از مواد 
سختی ساخته می شود که حرکات بدن کاربر را مشکل 

می کنند.
اما محققان هاروارد  موفق شــده اند عناصر رایانه ای را 
در  پارچه ببافند تا یک حسگر پوشیدنی انعطاف پذیر و 
ارتجاعی بســازند.   این پارچه را می توان در لباس های 
ورزشــی به کار برد. عالوه بر آن در آینده می توان از آن 
اگزواسکلتون های نرمی ساخت که در بخش درمان های 
بلند مدت کاربرد دارد.فناوری این پارچه شامل یک ورقه 
نازک از سیلیکون است که میان دو الیه پارچه رسانا قرار 
گرفته است. چنین ترکیبی یک حسگر خازنی می سازد. 
حســگرهای خازنی با کنترل هرگونه شارژ الکتریکی 
 درون پارچــه، کوچک ترین حرکت کاربــر را ردیابی

 می کنند. هنگامی که پارچه)در حقیقت حسگر( از یک 
طرف کشیده می شود، به آن فشاری وارد می شود. در 
نتیجه الیه سیلیکونی نازک تر 
شــده و الیه های رســانا 
بــه یکدیگــر نزدیک تر 
می شــوند. ایــن روند 
ظرفیت حسگر را با توجه 
به میزان کشــیدگی 
تغییــر می دهــد و 
 اطالعــات منتقــل 

می شوند.
بــه  پارچــه  ایــن 
انــدازه ای حســاس 
اســت کــه  می توانــد 
فیزیکــی  کشــیدگی 
ــر  ــک میلی مت ــر از ی کمت
ــی ــر ردیاب ــدن کارب  را در ب

 . کنــد

شبیه سازی زلزله 6/7 ریشتری در آمریکا
مهندسان آمریکایی قصد دارند زلزله ای با شدت 6/7 ریشتر را بازسازی کنند. هدف آنان از این 
آزمایش احداث ساختمان قدرتمند چوبی اســت که بتواند در برابر زلزله ها مقاومت کند. آنها 
امیدوارند یک روز بتوانند ساختمانی 20 طبقه بسازند که در برابر زلزله های قدرتمند مقاوم باشد.

 دانشمند ایرانی برنده برترین جایزه
 ناسا

هوش سنج

  جواب معمای شماره 2186
گزینه  )د( درست است. مجموع اعدادی که آنها دارند 

x+3x=4x :باید بر ۴ بخش پذیر باشد
چون باقی مانده  مجموع اعداد بر ۴ برابر 2 اســت باید 

عددی حذف شود که باقی مانده اش بر ۴ برابر 2 باشد.

  معمای شماره 2187

  جواب معمای شماره 2186

دو سال پیش بود که در رسانه های کشور، خبر حیرت آوری 
منتشر شد: »سرانه مطالعه روزانه در ایران کمتر از 2 دقیقه 
است!«.بر این اساس و به بهانه افزایش فرهنگ کتاب خوانی، 
در این شماره به سراغ اپلیکیشن هایی رفتیم که برای شما 
شــرایط بهتری را برای مطالعه کتاب های الکترونیکی در 
موبایل و تبلت فراهم می کنند. اپلیکیشــن کتاب خوانی 
وبسایت آمازون، بی شــک یکی از کامل ترین ابزارها برای 
خواندن کتاب های دیجیتالی است. با جمع آوری آرشیوی 
بیش از 1/7 میلیون کتاب، روزنامه و مجله، کیندل آمازون 
بزرگ ترین کتابخانه دیجیتالی رایگان دنیا محسوب می شود.

در کیندل می توانید کتاب های رایگان یا فروشی آمازون را 
دانلود کرده یا اینکه کتاب ها را از فضای ابری یا حافظه داخلی 
موبایل و تبلت خود بخوانید. برای مطالعه کتاب ها  تنظیمات 
بی شماری در نظر گرفته شده که تنظیم نور صفحه، تغییر 
فونت، تغییر اندازه حروف و فاصله پاراگراف ها، هاشور زنی 

قسمت هایی از متن و ترجمه جمالت به زبان های زنده دنیا 
از جمله آنها هستند.یکی از مهم ترین قابلیت های کیندل، 
امکان سینک کردن محتویات آن با سایر گجت هاست. بدین 
صورت که با ساخت حساب کاربری آمازون، قادر هستید 
 به محتویات حســاب خود با تبلت کینــدل فایر، کیندل

 e-reader، رایانــه های شــخصی، مــک، گجت های 
اندرویدی، موبایل های ویندوزفونــی، آیپد و همینطور با 
مرورگرهای مختلف از طریق فضای ابری کیندل دسترسی 
داشته باشید.ضمنا کیندل با تنظیماتی که در اختیار کاربر 
گذاشته، برای افراد کم بینا و نابینا نیز کامال بهینه سازی شده 
 ،VoiceOver و قابل استفاده است. با فعال کردن گزینه
کلیه متون توســط صدای روبات خوانده شده و بنابراین 
کسانی که در بینایی مشکل دارند هم می توانند از لذت کتاب 
و کتاب خوانی بهره مند شوند.شما می توانید این اپلیکیشن 
را با استفاده از این لینک   goo.gl/QixWfP دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

جعبهابزار؛

اپلیکیشن های برگزیده برای کتاب خوانی در تبلت و موبایل

 حل مشکل استندبای سرفیس
 در به روز رسانی جدید

چند روز پیش بود که خبری مبنی بر مشکل استندبای دستگاه های 
سرفیس مایکروسافت منتشر شد؛ مشکلی که این شرکت در همین 

فاصله کوتاه از رفع آن خبر می دهد.
اگر دست و پنجه نرم کردن با چنین مشــکلی را تجربه نکرده اید، 
باید بدانید بسیاری از کاربران دستگاه های سرفیس اعم از سرفیس 
پرو ۴ و ســرفیس بوک از به خواب رفتن ناگهانی دستگاهشان رنج 
می بردند و حتی برخی از آنان از ضررهای کاری و مالی به واســطه 

چنین اتفاقی خبر داده اند!
اما نگرانی ها باالخره به پایان رسید و حاال نوبت رسیدن خبرهای 
خوش به این دسته از کاربران اســت؛ چرا که وب سایت پشتیبانی 
شرکت مایکروسافت طی خبری رسمی اعالم کرده است دارندگان 
دستگاه های اخیر سرفیس به واسطه به روز رسانی جدید به زودی 

با این مشکل خداحافظی خواهند کرد.
از سوی دیگر اهتمام مایکروسافت به حل سریع مشکل دستگاه های 
ســرفیس در این مدت زمان کوتاه، نشان دهنده اهمیت باالی این 
سری از محصوالت برای این شرکت بزرگ است که این موضوع به 

خودی خود موجب افزایش اعتبار خانواده سرفیس خواهد شد.

 کاهش خطا در نتایج جست وجو
 با ویژگی جدید گوگل

همه ما در اســتفاده از گوگل حداقل یک بار بــه نتایج نامربوط به 
موضوع مدنظر خود رسیده ایم. این بار گوگل در بهبود خدمات خود 

به رفع این مشکل پرداخته است.
 Feedback پس از مدت ها انتظار، تیم گوگل با اضافه کردن گزینه
یا بازخــورد، به بهبود کیفیت جســت وجوی کاربــران پرداخت. 
هنگامی که درباره موضوعی جست وجو می کنید، در سمت راست 
مرورگرتان اطالعات مهم به صورت خالصه در یک جعبه قرار گرفته 
اســت. گوگل این جعبه را Onebox می نامد.برای استفاده از این 
ویژگی باید با انتخاب گزینه Feedback در پایین و سمت راست 
OneBox بخشی از اطالعات که به نظرتان درست نیست، گزارش 
کنید. همچنین می توانید علت اشتباه بودن نتیجه را نیز توضیح داده 

و در صورت نیاز درخواست قانونی حذف محتوا را نیز ثبت کنید.
یکی از افراد آگاه از این قابلیت جدیــد گوگل، درباره اولویت بندی 
رســیدگی به بازخوردها معتقد است که اولویت بندی رسیدگی به 
بازخوردها بر اســاس اهمیت موضوع بــوده و برای کاهش خطای 
جست وجو، موضوعاتی با محبوبیت کمتر، نیازمند بازخورد بیشتری 

نسبت به موضوعات محبوب تر هستند.

مایکروسافت روی ایکس باکس 
بعدی کار می کند

سال 2013 بود که مایکروسافت، کنسول ایکس باکس وان را راهی 
بازار کرد. سال گذشته هم کنسول ایکس باکس وان اس راهی بازار 
شــد و تا چند ماه دیگر هم ایکس باکس وان ایکــس را در اختیار 
عالقه مندان قرار می دهد؛ اما به نظر می رســد که برنامه ریزی های 
مایکروســافت برای آینده ایکس باکس ادامه دارد و این شرکت در 

ساخت نسل بعدی این کنسول بازی است.
به تازگی »جز کوردن« )Jez Corden( از سایت ویندوز سنترال 
در توییتر به این موضوع اشاره کرد که مایکروسافت در حال طراحی 
ایکس باکس بعدی است و حتی اسم رمزی هم برای کنسول بازی 
نسل نهمی مایکروسافت در نظر گرفته شده است؛ البته کورن به این 
موضوع اشاره کرده که هنوز مشخص نیست این کنسول بازی چه 
موقع راهی بازار می شود و بعید به نظر می رسد که تا دو سال آینده 

خبری از آن باشد.
این خبر در حالی منتشر شده که تحلیلگران بر این باور هستند که 
سونی، کنسول پلی استیشن 5 را در سال 201۹ معرفی و راهی بازار 
می کند، اما از آنجایی کــه ایکس باکس وان ایکس چند وقت دیگر 
راهی بازار می شــود و قدرت بیشتری هم نسبت به پلی استیشن ۴ 
پرو دارد، مشخص نیست که کنسول نسل بعدی مایکروسافت چه 

زمانی راهی بازار می شود.

فیس بوک در حال ساخت هدست 
واقعیت مجازی 200 دالری است

فیس بوک، کمپانی جاه طلبی است که بســیاری از استارتاپ ها و 
شرکت های مهم و تاثیرگذار تکنولوژی را کم وبیش تصاحب کرده 

است.
 این کمپانی با خرید شرکت Oculus ســعی دارد در امپراتوری 

فناوری های واقعیت مجازی قدم برداشته و حکمرانی کند.
Oculus شرکتی است که پیش تر با ساخت هدست های واقعیت 
مجازی گران قیمت شناخته می شــد، اما پس از خرید این شرکت 
توسط فیس بوک، نقشه راه جدیدی پیش روی هدست های واقعیت 

مجازیش قرار گرفته است.
طبق اطالعاتی که به تازگی منتشرشده، Oculus درحال همکاری 
با شــیائومی برای تولید هدســت واقعیت مجازی است که قیمت 
مناســب و جالب توجه 200 دالری را خواهد داشت و سال آینده 
میالدی رونمایی می شــود.بلومبرگ درباره این هدســت واقعیت 
مجازی گزارش داده است که این هدست طوری ساخته خواهد شد 
که نیازی به هیچ دستگاه جانبی مانند کامپیوتر و یا تلفن هوشمند 
نداشته باشد.این هدست واقعیت مجازی که احتماال Pacific نام 
دارد برای بازی، شبکه های اجتماعی و تماشای فیلم و ویدئو مناسب 
خواهد بود و گفته می شود فیس بوک تاکید زیادی بر سبک بودن 

آن دارد.

نسل جدید دستیار صوتی آمازون 
برای رقابت با اپل ساخته می شود

براســاس گزارش هایی که به تازگی منتشــر شــده، آمازون در 
حال حاضر روی جانشــین اکو مشــغول کار بــوده و می خواهد 
 اسپیکری را توســعه دهد که به رقیب سرسختی برای هوم پاد اپل 

تبدیل شود.
به نظر می رسد مدل جدید ارتفاعی کوتاه و ضخامتی باریک داشته 

و با لبه های گرد و پوشش پارچه همراه است. 
این نسخه میکروفون بهتری داشــته و با کیفیت صدای باالتر می 
تواند عملکرد قابل توجهی از خود نشــان دهد. متاسفانه اطالعات 
بیشتری در دست نیست و احتمال می رود در اواخر سال جاری یا 
 اوایل سال آینده شــاهد رونمایی چنین اسپیکری از سوی آمازون

 باشیم.

اســتاد ریاضی و راهنمای مریم میرزاخانی با تاکید بر اینکه 
ایشان عالقه بســیار زیادی برای انجام فعالیت های علمی در 
ایران داشــت، گفت: در آخرین مالقاتی که با ایشان داشتم، 
»مریم میرزاخانی« پیشنهاد دادند که دانشجویانی از دانشگاه 
شریف را برای انجام پژوهش به نزد او بفرستیم که متاسفانه 

بیماری جسمی اجازه گسترش این همکاری را نمی داد.
دکتر سید عبادا...محمودیان با اعالم این مطلب در خصوص 
میزان ارتباط علمی مریم میرزاخانی با دانشگاه صنعتی شریف، 
اظهار کرد: ایشان بعد از خروج از ایران ارتباط علمی خود را با 
دانشگاه قطع نکردند، مرتب به ایران می آمدند و در دانشگاه 
صنعتی شریف ســخنرانی می کردند، به طوری که در سال 

2010 آخرین سخنرانی خود را در دانشگاه انجام دادند.
وی در ادامه تصریح کرد: در دیداری که در ســال 201۴ 
یعنی دو مــاه قبل از دریافــت »جایزه فیلــدز« با مریم 
میرزاخانی داشتم، به ایشان پیشنهاد کردم که با ایران 
ارتباط بیشتری داشته باشند تا میرزاخانی های بیشتری 
توسط او تربیت شوند که البته ایشان استقبال بیشتری 
کردند و گفتند که من بسیار خوشحال می شوم که شما 
از دانشگاه شریف دانشجویانی را به منظور تحقیق به 
مدت چند ماه نزد من بفرســتید. به طوری که دو ماه 
پیش که به آمریکا سفر کردم شنیدم که او دانشجوی 
دوره دکتــری ایرانی را برای فعالیت های پژوهشــی 

پذیرفتند.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بیماری 

مریم میرزاخانی امکان انجام فعالیت های علمی بیشــتر 
را به او نمی داد، خاطرنشــان کرد: حدود یک سال پیش از 

مریم میرزاخانی دعوت کردیم در همایش هندسه بین المللی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنرانی داشته باشند که متاسفانه 
به دلیل مساعد نبودن شرایط جسمانی امکان حضور در این 

همایش برای ایشان فراهم نشد.
به گفته وی، مریم میرزاخانی در سال 201۴ به دلیل پژوهش 
در موضوع » دینامیک و هندسه ســطوح ریمانی و فضاهای 

پیمانه ای آنها« برنده مدال فیلدز شد که باالترین جایزه در 
ریاضیات است. وی نخستین زن در جهان است که برنده 

مدال فیلدز شد.
اســتاد ریاضی مریم میرزاخانــی در خصوص 

ســابقه آشــنایی خود با مریم میرزاخانی، 
خاطرنشــان کرد: هر کدام از همکاران ما 
در آن دوره ها یکی دو جلسه سخنرانی و 
در ادامه مسئله هایی را مطرح می کردند. 
من آنجا مســئله ای را مطرح کرده بودم 
که »مریم میرزاخانی« با دوســتش » رویا 

بهشتی« هر روز عصر به دانشــگاه می آمدند و در ادامه حل 
آن مسئله با هم همکاری می کردیم تا اینکه بعد از یک سال 
آن مسئله را تا یک جایی حل کرده و نتیجه آن را در بیست و 
پنجمین کنفرانس ریاضی کشور ارائه و در مجموعه مقاالت 

معتبر در خارج از کشور چاپ کردیم.
دکتر محمودیان گفت: وی طی دوبار شرکت در المپیاد جهانی 
 هر دو بار مدال طال گرفت. بعد از دوبار گرفتن مدال طال بدون 

کنکو وارد دانشگاه شــد. زمانی که میرزاخانی در دبیرستان 
تحصیل می کرد، مقاالتی از وی به چاپ رســید. وی در یکی 
دو مقاله دیگر هم در دوره لیسانس کار کرده بود. ما هم سعی 

می کردیم به او کمک کنیم که در نهایت آنها هم چاپ شد.
این استاد دانشگاه صنعتی شــریف با بیان اینکه نظریه ای با 
عنوان »مریم میرزاخانی« در دانشــگاه های جهان تدریس 
می شود، گفت: در حقیقت وی قبل ازخروج از ایران سه مقاله 
منتشر کرد که البته رفرنس های خوبی هم گرفت. به طوری که 
یکی از این مقاله ها هم به کتاب درســی راه یافته است. این 
موضوع در یک کتاب درســی معروف »نظریه گراف« بیان 
شده و در اغلب دانشگاه های آمریکا و دیگر کشورهای جهان 
تدریس می شود که به نام » مریم میرزاخانی«  بیان شده است. 
در دانشــگاه هم در همان دوره لیســانس چند واحد درسی 
از مقطع فوق لیســانس را گذراند و خود را به زمینه خاصی 
محدود نکرد.دکتر محمودیان در خصوص پایان نامه مریم 
میرزاخانی نیز افزود: وی پایان نامه خود را با » مک مولن« 
یکی از ریاضی دانان بزرگ و برندگان جایزه فیلدز، گذراند. 
در مورد پایان نامه ایشان می توانم به طور خیلی خالصه 
بگویم که کار بدیعی در مورد هندسه بود که از آن درچند 

رشته دیگر ریاضی نیز استفاده شده است.
به گفته وی،  »مریم میرزاخانی«  جایگاه بسیار ارزنده ای 
در بین ریاضی دانان و انجمن های ریاضی دارد. بسیاری او 
را در عالم ریاضی با بزرگ ترین ریاضی دانان دنیا مانند 
» امی نوتر« مقایسه می کنند و از این نظر در تاریخ 

علم ایران ماندگار شد.
استاد ریاضی دانشــگاه صنعتی شریف خاطرنشان 
کرد: متاســفانه فعالیت  قابل توجهــی برای تجلیل 
از مقــام علمــی او در کشــور انجام نشــده اســت 
و ازمســئوالن انتظار می رود برای کمــک در این امر 
به انجمن ریاضی ایران و دانشــگاه صنعتی شــریف 
پیش قدم شــوند و اقداماتی از قبیــل نام گذاری 
یک بنا، یک موسســه پژوهشــی یا ایجاد یک 
پژوهشکده و...برای نکوداشت فعالیت و مقام 
علمی وی داشته باشــیم و شایسته است 
 مسئوالن در این زمینه همکاری الزم را 

داشته باشند.
 »پروفســور مریــم میرزاخانــی« 
ریاضیدان بنــام ایرانی و اســتاد 
دانشــگاه »اســتنفورد« آمریکا، 
بعد از مدت ها دســت وپنجه نرم 
 کردن  با بیماری سرطان دار فانی را وداع

 گفت.

ناگفتههایدکترمحمودیاناز»پروفسورمیرزاخانی«؛

تدریس نظریه  »مریم میرزاخانی« در دانشگاه های جهان
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يادداشت
میزبانی نجف آباد از پنجمین المپیاد  دادرس

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان نجف آباد گفت: پنجمین المپیاد استانی 
مهارت های امدادی دانش آموزان استان با حضور نزدیک به هزار نفر به میزبانی 

مرکز تخصصی امداد و نجات شهرستان برگزار خواهد شد.

اخبار

مدیر روابــط عمومی حــوادث و فوریت های  پزشکی اســتان اصفهان گفت: مرد جوان ۲۳ لنجان
ساله ای که عصر روز جمعه در رودخانه پارک ساحلی سده لنجان 
غرق شده بود از مرگ نجات یافت و به بیمارستان انتقال پیدا کرد.

عباس عابدی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۶ و ۲۳ روز جمعه در 
رودخانه پارک ساحلی سده لنجان رخ داد و به اورژانس ۱۱۵ اعالم و 
امدادخواهی شد.وی افزود: پس از اعالم گزارش این حادثه به مرکز 
فوریت های اورژانس پزشکی، واحد امدادی اورژانس به همراه دو 
تکنسین به محل حادثه اعزام شدند. مدیر روابط عمومی حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه مصدوم مرد ۲۳ 
ساله ای بود که دچار کاهش دمای بدن شده بود، گفت: مصدوم دچار 
کاهش هوشیاری و هیپوترمی )کاهش دمای بدن( شده بود که بعد 
از نجات از آب و دریافت خدمات اورژانســی و حمایت تنفســی به 

بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد.

معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهان از آغاز  طرح مرمت آسیاب تنگ ســیل در شهرستان سمیرم
ســمیرم خبر داد. ناصر طاهری اظهار داشت: با توجه به تخصیص 
اعتبارات مرمتی در سال ۱۳9۶، کار مرمت تعدادی از ابنیه تاریخی 
در شهرستان سمیرم در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی استان 
قرار گرفته که از آن جمله می توان به آغاز مرمت تنوره آسیاب آبی 
تنگ سیل شهرستان سمیرم اشاره کرد. وی تاکید کرد: با توجه به 
موقعیت جغرافیایی منطقه سمیرم و قرار گرفتن این شهرستان در 
دامنه های سلسله جبال زاگرس و وفور بارندگی ، در این شهرستان، 
آسیاب های متعددی وجود دارد که به واسطه وجود آب فراوان، در 

گذشته مردم از طریق این آسیاب ها امرارمعاش می کردند.
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: مرمت این آسیاب 
که متعلق به دوران قاجار بوده شامل ترمیم دیواره ها، سنگ چینی 
دیوار و همچنین مرمت بندکشــی های دیواره ســنگی تنوره این 

آسیاب عظیم است.

با مسئوالن

کاشان معاونت برنامه ریــزی و هماهنگی 
شهرداری کاشان از ارتقای رتبه ۱0 

به ۱۱ این شهرداری در آینده نزدیک خبر داد.
محسن فخری بیان کرد: معاونت برنامه ریزی شهرداری 
کاشان در ســال ۱۳94 با ابتکار شهردارکاشان با هدف 
ایجاد طراحی و تدوین برنامه های کلی شــهرداری اعم 
از اداری مالی، اجرایی خدماتــی و عمرانی و اقتصادی 
در قالب برنامه هــای کوتاه مدت، میــان مدت و بلند 
مدت، تهیه و نظارت مســتمر در اجرای بودجه، متمم 
 بودجه و اصالح بودجه ســاالنه شــهرداری و منطبق با

 برنامه ریزی های مصوب شکل گرفت.
وی با بیان اینکه اقدامــات معاونت برنامه ریزی میدانی 
نیست و اثرات آن در ســال های بعد مشخص می شود، 
تصریح کرد: تهیه سند چشم انداز توسعه شهر و شهرداری 
در افق برنامه  ۱4۱0 به تصویب رســید و محور توسعه 

شهر کاشان تا ۱۵ سال آینده تعریف شد.
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان افزود: 
تدوین برنامه پنج ســاله پروژه ها وبرنامه ها در راستای 
سیاســت کالن و مجموعه نظام  به تصویب شــورای 

اسالمی شهر رسید .
فخری با اشــاره به تشــکیل دبیرخانه پایش در حوزه 
معاونت برنامه ریزی، تاکید کرد: شناســایی نقاط قوت 
و ضعف و بررســی برنامه ازلحاظ اســتاندارد در حوزه 
برنامه ریزی و آیا اینکه برنامه اجرا شده در راستای برنامه 
بوده و یا انحراف داشته است از دیگر امور انجام شده در 

این حوزه است. 
وی به حوزه آمار که زیر مجموعه برنامه ریزی می شود 
پرداخت وافزود: تدوین سالنامه آماری سال94 ، 9۵ شهر 
و شهرداری کاشان از جمله فعالیت هایی بوده که در این 
معاونت انجام شده و این در حالی است  تدوین سالنامه 

فقط در کالنشهرها صورت می گیرد. 
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری کاشان ادامه 
داد: تهیه ســالنامه، اولین تجربه شهرداری کاشان  بود 
و دستگاه های اجرایی شــهر کمک زیادی در تهیه آن 
داشتند که مورد اســتفاده پژوهشگران و مدیران حوزه 

آماری شهر قرار گرفت. 
فخری اجرای طرح کارت شهروندی)کاشان کارت( را از 
دیگر فعالیت های این حوزه برشمرد و گفت: این کار برای 
اولین بار در کاشان در راستای حذف پول خورد و خدمات 

درون شهری انجام شد. 

یکــی از مهم ترین مباحــث در مدیریت  شهرها، رعایت اصول و ضوابطی است که به شهرضا
زیبایی آنها منجر شود. شهرضا نیز که به تازگی به عنوان شهر 

سفال ایران انتخاب شده، برای این منظور برنامه هایی دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، نما و منظر هر 
شهری، بخش مهمی از فرهنگ آن شهر است؛ وقتی قرار است 
میهمانی یا مسافری وارد شهری شــود، در بدو ورود بر اساس 
آنچه می بیند یک پیش زمینه درباره آن شهر و مردمش در ذهن 
او تداعی می شود و چه بسا، همه برخوردهایش بر اساس همان 
پیش داوری یا پیش زمینه ذهنی باشــد که ایجاد شده است.

مهدی مومنی ، کارشناس شهرسازی عنوان کرد: در مجموع و 
بر اساس یک تقسیم بندی کلی، ساختار شهرها شامل 4 بخش 

اصلی ورودی، فضای سبز، مبلمان درون شهری و معابر است.
وی ادامه داد: امروزه شهرداران و مدیران شهری در همه مناطق 

جهان سعی می کنند تا مجموعه ای یکدست از خارج به داخل 
شهر را ســازماندهی کنند، به این معنا که ساختار شهری در 
مجموع حاوی المان ها و نمادهایی باشد که مهم ترین ظرفیت ها 
و توانمندی های شهری و همچنین مهم ترین افتخارات تاریخی 
آن را به نمایش بگذارند.این کارشناس شهرسازی، اظهار کرد: 
تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ناشی از مدرنیزه 
شدن زندگی امروزی، فضاهای شهری را در هر منطقه و ناحیه 
تحت تاثیرخود قرار داده اســت. مومنی اذعان کرد: متاسفانه 
پروژه های ســاماندهی که تاکنون درخصوص مبادی ورودی 
شــهرها صورت گرفته، بدون چارچوبی متناسب وساختاری 
هماهنگ با ناحیــه و منطقه مورد مطالعه بوده و مشــاوران و 
مهندسان با سالیق فردی خویش به تحلیل و تفسیر موضوع 
پرداخته اند که دلیــل آن را می توان در نبــود مبانی نظری 
مســتحکم در این رابطه دانست. شــهرضا از جمله شهرهای 

باسابقه ایران در حوزه فرهنگ است که به تازگی به عنوان شهر 
فال ایران شناخته شده است؛ اخیرا اقداماتی نظیر نصب المان ها 
و تابلوهایی از علمای شــهر در ورودی آن انجام شده که نقش 
بسزایی در معرفی پیشینه فرهنگی و تاریخی آن داشته است.

محسن گالبی، فرماندار شهرضا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از 
شهرستان شهرضا، عنوان کرد: ورودی شهر باید از سیمایی در 
خور و شایسته مردم بافرهنگ و سابقه کهن آن، برخودار باشد. 
وی اظهار کرد: یکی از مشکالت موجود که نمای ورودی شهر 
را نازیبا کرده، تخلیه نخاله های ساختمانی بوده است که بعد از 
ممنوعیت این اقدام و تشدید نظارت بر آن، قرار شد با همکاری 
یکی از پیمانکاران حاشــیه جاده های وروردی از نخاله های 

ساختمانی پاک سازی شود.
فرماندار شــهرضا تصریح کرد: در شورای هماهنگی مدیریت 
بحران شهرستان مقرر شــد تا پلیس راهنمایی و رانندگی و 
ماموران شهرداری بر ممنوعیت تخلیه نخاله های ساختمانی 
در حاشیه جاده های ورودی نظارت ویژه داشته باشند و ادارات 
منابع طبیعی و جهاد کشاورزی هم کاشت گونه های گیاهی که 

نیاز اندکی به آب دارند در این محل را بررسی کنند.
از جمله دیگر نیازهای شهری، ایجاد تفرجگاه ها و مناطقی برای 
تفریح عمومی برای شهروندان است؛ به همین منظور الزم است 

تدابیری در این زمینه اتخاذ شود.
گالبی همچنین عنوان کرد: در نظــر داریم تا منطقه چغاد را 
به عنوان بزرگ ترین منطقه گردشگری شهر در نظر بگیریم 
بنابراین مقرر شد تا ادارات ذی ربط در نخستین فرصت جلسه ای 
برای این منظور برگزار کنند.امان ا... نیکرو ، رییس اداره منابع 
طبیعی شــهرضا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان 
شهرضا، خبر از تهدیدی برای این منطقه داد و افزود: برای ثبت 
معدن در کوه های اطراف منطقه چغاد تقاضاهای زیادی شده و 
باتوجه به اینکه این منطقه تنها جایی است که تاکنون از دست 
معدن داران مصون مانده است، باید فکری برای آینده آن بشود.

فرماندار شهرضا در این خصوص اظهار کرد: برای ثبت معدن 
اصال نظر مسئوالن شهرستانی پرسیده نمی شود و این کار از 

طریق یک سیستم متمرکز در مرکز کشور انجام می شود.

معاونت برنامه ريزی و هماهنگی شهرداری کاشان:ایجاد بزرگ ترین تفرجگاه شهری در شهر سفال ایران

جایگاه شهرداری کاشان در 
سطح کشور ارتقا می یابد

مدیر طرح های تذکر لســانی ستاد امر به  معروف و نهی از منکر شهرســتان لنجان لنجان
گفت: یکی از شــیرین تریــن، کارآمدترین و کارســازترین 
شیوه های تعامل اجتماعی به فرموده معظم له، امر به معروف و 
نهی از منکر است؛ چراکه امام حسین )ع( و یاران وفادار ایشان 
برای احیای امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسیدند. 

مهدی باقوت با اشاره به اینکه به پا داشتن امر به معروف و نهی 
از منکر وظیفه ای همگانی و امانتی الهی اســت، اظهار کرد: 
مســئله مهم امر به معروف و نهی از منکر بــا نهادینه کردن 
معروف ها در جامعه، منکر جایگاه خود را از دست می دهد در 
واقع برای مقابله با منکر، یک راهکار عاقالنه و واقع بینانه وجود 

دارد که آن هم گسترش معروفات است.

وی با اشــاره به اینکه آمران بــه معروف پرچمــدار راه امام 
حسین)ع( هستند، افزود: یکی از شیرین ترین، کارآمدترین و 
کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی به فرموده معظم له، امر 
به معروف و نهی از منکر است؛ چراکه امام حسین )ع( و یاران 
وفادار ایشان برای احیای امر به معروف و نهی از منکر به شهادت 
رسیدند؛ بنابراین امروز وظیفه همه ماست تا با انجام فریضه 
امر به معروف ونهی از منکر ادامه دهنده راه ایشان باشیم.وی 
تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر در هر مکان و زمانی 

واجب است،.باید به این مهم توجهی جدی داشت .

مديرطرح های تذکر لسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر لنجان:

آمران به معروف، پرچمدار راه امام حسین)ع(هستند

نجات جوان غرق شده از مرگ در 
رودخانه پارک ساحلی سده لنجان

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

 مرمت آسیاب تنگ سیل 
شهرستان سمیرم آغاز شد

اجراییه
4/488 شماره اجراییه:9510420350200342  شماره پرونده:9409980350200891 
شماره بایگانی شعبه:941019 بموجب درخواست اجراي حكم مربوط به دادنامه غیابی 
شماره 9509970350200579 محكوم علیهم: 1- حجت اله رضائی به نشانی مجهول 
المكان 2- شرکت سپاهان پردازش پایتخت به نشانی: شــهرک صنعتی رازی- بلوار 
رازی خ ششم فاز دوم کدپستی 86391  متضامنًا به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 9/981/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/9/23 الی زمان اجرای حكــم در حق محكوم له 
محمد قاسم مردانی فرزند لهراسب به نشــانی: اصفهان خ رزمندگان مجتمع مسكونی 
زیتون واحد 421 کدپســتی 8149719845 همــراه: 09131289030و پرداخت مبلغ 
15/000/000 ریال بابت حــق االجرا در حق صندوق دولت محكــوم اند. محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
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 محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 11249 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)420 

کلمه، 4 کادر(
ابالغیه

پرونــده:  شــماره   9610100350603542 ابالغنامــه:  شــماره   4 /506
9509980350600877 شماره بایگانی شعبه: 951050 در خصوص تجدیدنظرخواهی 
احمد قاسمی بطرفیت غالمرضا مطلبی نســبت به دادنامه شماره 96000223 صادره 
از این شــعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما 
ابالغ میشود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهیــد. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر 
ارسال میگردد. م الف: 11196 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )95 

کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

4/552 شماره دادنامه: 9609973623100276 شماره پرونده: 9609983623100115 
شماره بایگانی شــعبه: 960130 خواهان: خانم شــوکت معصومی باقرآبادی فرزند 
نعمت اله به نشانی اصفهان اردستان بغم روســتای دیزلو منزل پدری خوانده: آقای 
حجت اله صادقی فرزند عباس به نشانی مجهول المكان خواسته: طالق به درخواست 
زوجه دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست  
تقدیمی خانم شــوکت معصومی باقرآبادی فرزند نعمت اله به طرفیت آقای حجت اله 
صادقی فرزند عباس به  خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش جهت اجرای صیغه 
طالق  به لحاظ اقدام خوانده به ترک خانواده و معافیت از هزینه دادرســی که بدوا در 
اجرای قانون حمایــت از خانواده به نحــو موقت با معافیت ایشــان از پرداخت هزینه 
دادرسی موافقت شده این شعبه از توجه به مراتب رونوشت مصدق سند نكاحیه شماره 
971947 دفتر رسمی ازدواج شــماره 98 حوزه ثبت برخوار با تاریخ عقد 93/3/3 بر 
احراز رابطه زوجیت بین طرفین، استشهادیه پیوست و مودای شهادت شهود که مفادا 
حكایت از اقدام خوانده به عقد خواهان در تاریخ فوق داشــته وپس از گذشت 20 روز 
از تاریخ عقد زوجه را رها کرده و بدون پرداخت نفقه مشــارالیه ها را سالیان متمادی 
بالتكلیف رها کرده، عدم حضور خوانده جهت دفاع یا ایراد موثر با وصف ابالغ از طریق 
نشر آگهی و اینكه تالش دادگاه و داوران انتخابی و انتصابی زوجین جهت اصالح ذات 
البین موثر نبوده لذا مستندا به مواد 1133 و 1145 و 1119 و 1129 و شرایط ضمن عقد 

نكاحیه به ویژه بندهای 1 و 8 و مواد 1 و 4 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 33 قانون حمایت 
از خانواده با احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق توســط زوجه حكم بر محكومیت 
خوانده به طالق زوجه را صادر تا سردفتر رسمی طالق به نمایندگی از این دادگاه وفق 
مقررات نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید. طالق صادره از نوع بائن و اعتبار آن 6 
ماه از تاریخ قطعیت دادنامه است پیرامون جهیزیه و طفل مشترک به لحاظ عدم تشكیل 
زندگی مشترک و باکره بودن وجه )حســب ادعای خود( موضوع منتقی و بابت نفقه و 
مهریه به لحاظ اظهارات زوجه بر مســكوت بودن موضوع این شعبه با تكلیفی مواجه 
نیســت رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. م الف: 

164 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان)408 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي - جلسه توجیهي داوران

4/566 در خصوص دعوي ســید بي بي تاجیک به طرفیت ظاهر شاه محمدي مبني بر 
طالق جهت برقراري جلســه توجیهي داوران وقت رسیدگي به تاریخ 96/6/29 ساعت 
11/30 تعیین گردیده لذا بدین وسیله به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده و با درخواســت خواهان مراتب در یک نوبت در یكي از 
روزنامه هاي کثیر االنتشار ) زاینده رود ( آگهي تا خوانده مذکور پس از انتشار آگهي 
و اطالع از مفاد آن جهت شرکت در جلسه دادگاه و اعالم آدرس در این دادگاه حاضر 
گردد . ضمنــا دادگاه آقاي حبیب اله مهرآبادي را به عنوان داور تعیین نموده اســت م 

الف: 5/2/69/279 دفتر شعبه اول دادگاه حقوقي آران و بیدگل )117 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

4/568 در خصوص دادخواست آقای صادق ستاری آرانی فرزند ذبیح اله به طرفیت 
آقای فرزاد ریگی فرزند علیم به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 450438 مورخ 92/3/4 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر 
مصدق چک مذکور و گواهینامه ی عدم امكان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه 
و با توجه به وجود چک مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چک و با 
عنایت به اینكه امضای مذکور مصون از تعرض مانــده و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل استصحاب - در مورد اشتغال ذمه خوانده - و اینكه دلیلی 
مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و با تحصیل نگردیده است و خوانده نیز علی رغم 
وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده 
است . النهایه دعوی خواهان را وارد تشــخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 
320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی ، حكم به محكومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه 
قانونی که قابل محاســبه و وصول در اجرای احكام مدنی میباشد و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حكم بر مبنای نرخ اعالمی 
تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 
بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان 
 می باشــد . م الف: 5/2/96/272 نوش آبادی قاضی شورای حل اختالف آران و بیدگل

 )326 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/572 آقای اسماعیل ناصری فرد دارای شناســنامه شماره  6199863062/113 به 
شرح دادخواست به کالسه 167 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان حســین ناصری فرد بشناســنامه 429 در تاریخ 
1395/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1. آقای اسماعیل ناصری فرد فرزند حسین به شماره شناسنامه 113 به عنوان 
پسر 2. آقای مسلم ناصری فرد فرزند حسین به شماره شناسنامه 119 به عنوان پسر 
3. آقای غالمعلی ناصری فرد فرزند حســین به شماره شناسنامه 66 به عنوان پسر 4. 
آقای عقیل ناصری فرد فرزند حسین به شماره شناســنامه 36 به عنوان پسر 5. خانم 
انیس محتاجی نوش آبادی فرزند حســین به شماره شناســنامه 177 به عنوان دختر 
6.خانم اعظم ناصری فرد فرزند حسین به شماره شناسنامه 73 به عنوان فرزند دختر 7. 
خانم مریم ناصری فرد فرزند حسین به شماره شناسنامه 156 به عنوان دختر 8. خانم 
طاهره ناصری فرد فرزند حسین به شماره شناسنامه 57 به عنوان دختر 9. خانم فاطمه 
ناصری فرد فرزند حسین به شماره شناســنامه 194 به عنوان دختر . مرحوم دارای 
4 فرزند پسر و 5 فرزند دختر می باشــد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد اوباشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد .م الف: 5/2/96/285  شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

)242 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
4/574 کالسه پرونده: 1065/96 شماره دادنامه: 524 تاریخ رسیدگی: 96/4/19 مرجع 
رسیدگی شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: نعمت اله پنبه ای 
ف علی مقیم خمینی شهر خیابان شــریعتی کوی 108 پ 26 خوانده: محسن نوری ف 
براتعلی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چک گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای نعمت اله پنبه ای به طرفیت آقای 
محسن نوری به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
229643- 95/4/20 )40/000/000 ریال( شعبه اردبیل به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 96/4/17 عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینكه از ناحیه خوانده دلیلی که حكایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 96/4/17 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حكم که توسط دایره محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص  اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 550/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشــد. م الف: 4257 شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()358 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610100354802028 ابالغنامــه:  شــماره   4 /576
9509980359801061 شماره بایگانی شعبه: 951612 محاکم کیفری دو دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شــماره در پرونده کالسه 951612 برای 
آقای روح اله صمع اله حسب شكایت آقای محســن پوراحمد تقاضای کیفرنموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1396/5/28 
ساعت 10 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 12399 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )122 جزایی سابق()مجتمع شهید بهشتی()134 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352903203 ابالغنامــه:  شــماره   4 /578
9609980352900053 شــماره بایگانــی شــعبه: 960458 خواهان مهــدی اعرابی 
دادخواستی به طرفیت خوانده ساسان بابادی عكاشه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 312 ارجاع و به کالسه 9609980352900053 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/05/31 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویــز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 12396 شعبه 2 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق()181 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/577 در خصوص پرونده کالســه 960404 خواهان رضــا مكتوبیان بوکالت خانم 
مریم رضاپور مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن جزینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/5/30 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه و خ 
میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 12431 شعبه  52 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه()109 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/580 در خصوص پرونده کالســه 960401 خواهان منصور نیكونژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر سفاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/6/1 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه به نشانی کنارگذر شــهید اتوبان  خرازی حدفاصل خ آتشــگاه و خ میرزاطاهر 
مجتمع شــماره 3 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.م الف: 12411 شــعبه  52 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه()106 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/581 در خصــوص پرونــده کالســه 1146/95 - 950699 خواهان ایران حســین 
هاشمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمرضا نومیدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/1 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 12377 شعبه  29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 

دو()104 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/579 در خصــوص پرونده کالســه 960312 خواهــان محمدرضا ضیــاء امیری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت رضا بهرامی گهروئی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/06/1 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 12419 شعبه 32  حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()116 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/573 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/05/30 
مشخصات خواهان: بهمن موحدی فرزند اسداله مقیم نجف آباد بلوار بسیج به سمت 
دانشگاه مســجد حاج یوســف کبابی ایران مشخصات خوانده: شــایان بابایی فرزند 
محمود خواسته و بهای آن: مطالبه خسارات وارده از تصادف طبق فاکتور به مبلغ یک 
میلیون و هشــتصد هزار تومان به انضمام هزنیه دادرسی و خسارات وارده و ایاب و 
ذهاب و بیكاری و افت قیمت خودرو  عندالزوم با جلب نظر کارشــناس دالیل خواهان: 
کپی مصدق کروکی - کپی فاکتور گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4255 
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)203 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/575  صغرا محمدی دینانی دارای شناسنامه شــماره 1098 به شرح دادخواست به 
کالسه  302/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر محمدی به شناسنامه 48774 در تاریخ 1395/8/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صغرا 
محمدی دینانی فرزند امان اله ش.ش 1098 )مادر( 2- رضا محمدی دینانی فرزند شكر 
اله ش.ش 1319 )پدر( 3- سینا محمدی فرزند اصغر ش.ش 1273511131 )پسر( 4- 
پویا محمدی فرزند اصغر ش.ش 1273873246 )پسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 4259 شــعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()147 کلمه، دو کادر(
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آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان)نوبت دوم(

مفاد آراء هيأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي 
ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طريق روزنامه 
كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه به آراء مذكور اعتراض 
داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در 
محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو 
معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به ثبت محل ارائه 
نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد 
بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشــود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد 

نمود . صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-رأی شــماره 139660302019000121 مورخ 1396/03/25 هيئت- آقای حسين 
امينی دهاقانی فرزند حسن ششدانگ يكباب مغازه مجزی شــده از پالك 121/37 به 
مساحت 71.66 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان كه قسمتی از آن انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
2-رأی شــماره 139660302019000122 مورخ 1396/03/25 هيئت- آقای حسين 
امينی دهاقانی فرزند حسن ششدانگ يكباب مغازه مجزی شــده از پالك 121/37 به 
مساحت 9.94 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد 

علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
3-رأی شــماره 139660302019000123 مورخ 1396/03/27 هيئت- آقای قاســم 
امينی دهاقانی فرزند حسن دو دانگ مشاع  ششدانگ يكباب مغازه مجزی شده از پالك 
121/37 به مساحت 31.80 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان انتقال كه قسمتی از آن عادی 

مع الواسطه از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
4-رأی شــماره 139660302019000124 مــورخ 1396/03/27 هيئت- خانم منيژه 
امينی دهاقانی فرزند حسن دو دانگ مشاع  ششدانگ يكباب مغازه مجزی شده از پالك 
121/37 به مساحت 31.80 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان كه قسمتی از آن انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
5-رأی شــماره 139660302019000124 مورخ 1396/03/27 هيئت- خانم اشرف 
امينی دهاقانی فرزند حسن دو دانگ مشاع  ششدانگ يكباب مغازه مجزی شده از پالك 
121/37 به مساحت 31.80 متر مربع واقع در ابنيه دهاقان كه قسمتی از آن انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف محمد علی معصومی زاده ) مالك رسمی(
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/04/10 

تاريخ انتشار نوبت دوم:دو شنبه 1396/04/26 
يعقوبی كفيل واحد ثبتی دهاقان

م الف: 96/90 
تبادل لوایح

4/361 شماره نامه: 9610110351400397 شماره پرونده: 9409986795000522 
شماره بايگانی شعبه: 941410 با توجه به تجديدنظرخواهی آقای غالمحسين نيكبخت 
نصرآبادی  نسبت به دادنامه شــماره 9609970351400225 مقتضی است چنانچه 
دفاعيه ای داريد ظرف مهلت 10 روز به دفتر شعبه ارائه نماييد. تجديدنظر خواندگان: 
1 -علی معصومی 2- حسين سيچانی. م الف: 11259 شعبه 14 حقوقی دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )57 كلمه، يك كادر(
اخطار اجرایی

4/478 شماره: 951502ش7-96/4/11 به موجب رای شماره 9609976793700890 
تاريخ: 96/2/10 حوزه 7 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
است محكوم عليه رضا شريفی فرزند جعفر به نشــانی مجهول المكان محكوم است 
به: پرداخت مبلغ يكصد و پنجــاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و چهار ميليون و 
هفتصد هزار ريال بابت هزينه دادرســی و حــق الوكاله وكيل طبــق تعرفه قانونی و 
خســارت تاخير در تاديه ازتاريخ سررســيد چك 95/3/25 تا تاريخ اجرای حكم در 
حق خواهان: ســيد مهدی اعتصامی رنانی با وكالت مريم جهانبخش فرزند سيدباقر 
به نشــانی: اصفهان چهارباغ باال خ نيكبخت بعد از دادگستری جنب ك خدابنده پ 34 
طبقه همكف زنگ سوم، و پرداخت نيم عشر حق االجرا ضمنًا تامين خواسته به شماره 
دادنامه 9509976793702663 مورخ 95/12/4 به اجرای احكام ارسال گرديده است. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:11246 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()219 كلمه، دو كادر(

اخطار اجرایی
4/479 شــماره: 95-409-96/4/12 به موجب رای شــماره 9609976795300212 
حوزه 23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
جواد گماشته به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ 40/000/000 
ريال به عنوان اصل خواســته وجه يك فقــره چك 023965/45 مــورخ 94/10/10 و 
پرداخت 1/330/000 ريال خسارت دادرســی و هزينه نشر آگهی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 94/10/10 لغايت زمان وصول در حق خواهان: عليرضا عشــق 
علی فرزند حسن به نشانی: اصفهان خ وحيد چهارراه رودكی به طرف امامزاده محسن 
بعد از بانك سينا، و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكــوم به بدهد يا مالی معرفــی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:11244 شعبه 23 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره يك()186 كلمه، دو كادر(
اجرایيه

4/481 شماره اجرائيه:9610426836100029  شماره پرونده:9009980351600669 
شماره بايگانی شــعبه:960131 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970368900674 محكوم عليه: شهرام اگهی كشه فرزند 
حميد به نشانی  ملك شــهر محله عرب ها آخر ناصر خسرو پشــت مغازه روشن بن 
مرجان محكوم اســت به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه ميليون ريال )نود و پنج ميليون 
تومان( بابت اصل خواسته ومبلغ 66/500/000 بابت هزينه دادرسی و مبلغ 1/000/000 
ريال بابت حق الوكاله وكيل )باتوجه به اينكه وكيل اعالم نموده مبلغ 1/000/000 ريال 
حق الوكاله( در حق محكوم له: فاطمه سعادتی با واليت مهدی سعادتی به نشانی: ملك 
شهر خ انقالب اســالمی ك انصار مجتمع حميد ط 1 پ 11 و پرداخت مبلغ 47500000 
ريال بابت نيم عشر اجرا در حق صندوق دولت و محكوم له مكلف است قبل از اجرای 
حكم كســری تمبر دادرســی را به مبلغ 63/909/800 ريال در حــق صندوق فروش 
تمبر دادگســتری بپردازد. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز 
كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقيق حســابهای مذكور و كليه 
اموالی كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای 
پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم 
عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكوميت مالی 1394(. م الف: 
11283 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهيد قدوسی()457 كلمه، 

5 كادر(
اجرایيه

4/483 شماره اجرائيه :9610420361700138  شماره پرونده:9509980361700717 
شماره بايگانی شــعبه:950832 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610090361700898 و شــماره دادنامه مربوطه 9509970361701842 محكوم 
عليه: مسعود عباسی فرزند ميرزاآقا به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 456/826/854 ريال بابت اصل خواســته و همچنين مبلــغ 29398784 ريال به 
عنوان خسارات دادرسی مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه وفق شاخص 
اعالمی بانك مركزی از تاريخ تقديم دادخواست )95/8/24( لغايت هنگام پرداخت در حق 
خواهان: اكبر بزرگ زاد فرزند جالل به نشانی: اصفهان خيابان نظر ميانی كوی باغ به 
مجتمع باغ به طبقه همكف كدپستی: 8173644154 با وكالت: شهريار ميرميران فرزند 
سيد احمد به نشانی: اصفهان خيابان نيكبخت روبروی دادگستری مجتمع وكالی ماكان 
5 طبقه دوم واحد 26،  و نيز پرداخت مبلغ 22/541/342 ريال بابت نيم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت 

محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود 
را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له 
بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه 
فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب 
مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له 
يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. م الف: 11280 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)440 كلمه، 5 كادر( 
اجرایيه

4/485 شماره اجرائيه:9610426793900038  شماره پرونده:9509986793901035 
شماره بايگانی شــعبه:951035 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793900580 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793900152 حكم بر 
محكوميت خوانده علی كرم شــكوهی نزاد فرزند صفقلی به نشانی مجهول المكان به 
پرداخت مبلغ بيست و چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و يك ميليون و پانصد و 
پانزده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و هزينه 
نشر آگهی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف )84/3/20( تا 
تاريخ اجرای حكم در حق خواهان: مهدی عباسی سورشجانی فرزند رضا به نشانی: 
اصفهان آتشــگاه بعد از ســه راه نبوی منش سمت چپ كشــاورزی عباسی شعبه 2 
شركت عالی همتان سبز با وكالت: حســين محمديان فرزند يداله به نشانی: اصفهان 
خيابان شيخ صدوق شــمالی ســاختمان بانك تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18 
كاخ موسسه حقوقی نويدبخشان عدالت و نفيســه عرب زاده فرزند هادی به نشانی: 
اصفهان انتهای مشــتاق سوم خيابان روشن دشت كوی شــقايق مجتمع شقايق ط 4 
واحد 9، صادر می گردد به انضمام نيم عشر دولتی. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق 
حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور 
از زمان يك ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواســت اعسار به مقام 
قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجــه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شــود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394(. م الف: 11272 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

دو()480 كلمه، 5 كادر(
اجرایيه

4/486 شماره اجراييه:9610420352200120  شماره پرونده:9509980352200659 
شماره بايگانی شــعبه:950675 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970352201223 محكوم عليهم: 1- مجتبی نظری فرد 
2- حجت اله درويشی جونقانی 3- حجت اله درويشی فرزند علی 4- فردين درويشی 
جونقانی فرزند علی همگی به نشــانی مجهول المــكان محكوم اند بــه پرداخت مبلغ 
450/010/439 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 15/637/365 ريال بابت 
هزينه دادرســی و پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و همچنين 

خسارت تاخير از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانك مركزی برعهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان: بانك مهر اقتصاد 
به نمايندگی آقای عليرضا زمانی به نشــانی: اصفهان پل آذر ابتدای خ توحيد پالك 3 
كدپستی 813644595 همراه: 09122110288 با وكالت: نسرين موم ساز فرزند رضا 
به نشانی: اصفهان خ ارباب روبروی بانك صادرات ساختمان بلوط ط 3 واحد 9 همراه: 
09122110288 ، و نيم عشر اجرايی به مبلغ 22500521 ريال در حق صندوق دولت. 
محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبــی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقيق حســابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم 
عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از 
ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات 
تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفی كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. م الف: 11270 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)470 كلمه، 5 كادر(
اجرایيه

4/487 شماره اجراييه:9610420352200121  شماره پرونده:9409980352201503 
شماره بايگانی شــعبه:941642 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970352201198 محكوم عليه بهروز شايسته مقدم 
فرزند محسن به نشانی: اصفهان ميدان جمهوری )دروازه تهران( خ جامی جامی 1 پ 
1 محكوم اســت به پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
31/450/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت مبلغ 25/700/000 ريال بابت حق 
الوكاله وكيل و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی برعهده اجرای احكام می باشد 
در حق خواهان: شــركت كشت و صنعت نوشينه )ســهامی خاص( به مديريت عاملی 
حجت شعبانی ناش به نشانی: تهران خ كارگر شمالی روبروی پارك الله پ 1738 با ت 
ت: 09131106256 با وكالت: مريم جهانبخش فرزند علی به نشانی: اصفهان چهارباغ 
باال خ نيكبخت جنب كوچه خدابنده پالك 34 ط همكف زنگ دوم، و نيم عشر اجرايی به 
مبلغ 50000000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند 
بايد ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای 
مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالــث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از 
زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكوميــت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم عليه از اعــالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجــه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش 
يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شــود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394(. م الف: 11267 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)468 

كلمه، 5 كادر(

بهروز امیدی، مدیرکل آموزش و پرورش استان از کسب رتبه اول کشوری در رشته سرود 
همگانی توسط دانش آموزان پسر استان خبر داد و گفت: دانش آموزان مدرسه ابتدایی 

پسرانه هوشمند امید شهرکرد ، رتبه اول کشوری را برای سومین سال کسب کردند.

رتبه اول کشوری در سرود همگانی دانش آموزی
اخبار

قاسم سلیمانی در همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و 
بختیاری در شهرکرد با اشاره به تفکر غلط بعضی افراد در مورد 
شکست کامل برجام اظهار کرد: برجام به معنی این نیست که 
آمریکا هر کاری بخواهد انجام بدهد، اگر آمریکا بدعهدی کرد 

نباید موارد دیگر برجام را نادیده گرفت.
وی با اشــاره به اینکه برجام 6 قطعنامه را از کشور رفع کرد 
افزود: برجام به معنی تقویت روابط بین الملل و بازرگانی در 

سطح جهانی است.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ایجاد روابط 
بین الملل را نباید عیب و حرکتی ضد انقالبی دانست، ادامه 
داد: ما باید با به دســت آوردن جایگاه از دست رفته خود در 
بازار خلیج فارس و اروپا صادرات محصوالت داخلی را رونق 

ببخشیم.
سلیمانی اضافه کرد: باید نیاز های کشور را از خارج وارد کنیم 
ولی به تولیدات داخلی صدمه ای وارد نشود و به دنبال صادرات 

و ارزآوری باشیم.

وی گفت: با وجود صرف هزینه های فراوان در کشــور عراق 
مشاهده کردیم که کارخانه برفاب در استان به دلیل از دست 

دادن بازار این کشور دچار مشکالت اقتصادی شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: فرش دستباف یکی از 
مشاغل مرسوم چهارمحال و بختیاری است که تمامی مراحل 
تولید این محصول از پشم چینی و تولید پشم تا بافت در استان 

انجام می شود.
سلیمانی ادامه داد: تغییر ســبک زندگی، دخالت واسطه ها 
و دالل ها و بــه کار گیری صنایــع مونتاژ، رواج اســتفاده از 
کف پوش های دیگر مانند قالی ماشــینی و نبــود بازار برای 

صادرات ،فعاالن این هنر را دچار مشکالت اقتصادی کرد.
وی اضافه کرد: با استفاده از برجام فرش می تواند جایگاه و بازار 
جهانی از دست رفته خود را پیدا کند، دولت برنامه های خوبی 

برای احیای این صنعت دارد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفــت: بایــد از وجود 
سرمایه گذاران خصوصی در رونق صنعت و هنر استفاده کرد 

و دستگاه های حمایتی نیز در این مورد باید وارد کار شوند.
ســلیمانی افزود: جلوگیری از همه چیز راه ایجاد توســعه و 
اشتغال نیست زیرا با پیشــرفت علم و وجود اینترنت مردم 

فهمیده و دنیا تبدیل به یک دهکده جهانی شده است.
وی از تصویب بودجه یک و نیم میلیاردی از توسعه ملی برای 
توسعه روستایی در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: 
حدود 2 هزار میلیارد ریال این بودجه ســهم چهارمحال و 
بختیاری است که در توسعه کارگاه های قالی بافی و رونق این 

هنر نیز استفاده می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همه باید با عزم ملی 
و استانی مملکت را از مسائل حاشیه ای به دور کنیم و به ایجاد 

اشتغال مشغول شویم.

با مسئوالن

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
۴ اورژانس اجتماعی در شهرستان های استان راه اندازی 

می شود.
محمد میرزایی در نشســتی با خبرنگاران با اشــاره به 
برنامه های امســال سازمان بهزیســتی اظهار داشت: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، امسال 10 درصد 
از مددجویان زیرپوشــش توانمند و از چرخه حمایت 

بهزیستی استان خارج می شوند.
مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه 286 گروه خودیار به بیش از 2 هزار روســتایی 
خدمات ارائه می کنند، تصریح کرد: بانک جامع اطالعاتی 
مددجویان تاسیس و راه اندازی شــده که زمینه ارائه 

خدمات بهتر را فراهم می کند.
مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه 18 هزار نفر از خدمات اورژانس بهزیستی استفاده 
کرده اند، ادامه داد: امســال خدمات مراکز مشــاوره و 

صدای مشاور ارتقا می یابد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ضمن اعتراف به مشکالت اقتصادی یکی از بزرگ ترین کارخانه های کشور 
که به دلیل از دست دادن بازار خارجی در سال های اخیر پیش آمده است، گفت: برجام به معنی تقویت روابط 

بین الملل و بازرگانی در سطح جهانی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

»برفاب« به دليل از دست دادن بازار خارجی دچار مشكل شد

افزایش سطح زیر کشت چغندر قند 
در چهارمحال و بختیاری

سطح زیر کشت چغندر قند در اســتان چهارمحال و بختیاری 30 
درصد افزایش یافت. مدیر زراعت چهارمحال و بختیاری پیش بینی 
کرد که در ســال زراعی جاری، بیش از 80 هزار تن محصول  از دو 
هزار و170 هکتار مزرعه زیر کشــت چغندر قند برداشت شود که  

این میزان برداشت فقط در کارخانه قند استان فرآوری می شود.
سیروس بیک بکان، ظرفیت کارخانه قند هفشجان را 100 هزار تن 
اعالم کردو افزود: برای تکمیل ظرفیت این کارخانه  به خرید حدود 
20 هزار تن چغندر از اســتان های همجوار نیاز است به طوری که 
بهار امسال بیش از 5۴ هزار تن چغندر قند از خوزستان و کهگیلویه 

و بویر احمد  وارد استان شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی چهارمحال و بختیاری هم گفت: در 
سال گذشته برای نخستین بار طرح کشت پاییزه چغندر قند در یک 
هکتار از مزارع شهرستان لردگان اجرا و  37 تن  چغندر قند برداشت 

و تحویل کارخانه قند هفشجان شد.

تیم کوهنوردی چهارمحال و 
بختیاری راهی قرقیزستان شد

تیم کوهنوردی چهارمحال و بختیاری برای فتح قله »لنین« راهی 
کشور قرقیزستان شدند.

کریم خاکسار، مهدی اسکندری، بهزاد راستی، امید فیروزی، فرزین 
برجیان، فتح ا... شاهقلی و مصطفی احسان پور، اعضای تیم هیمالیا 
نوردی استان هستند که تهران را به مقصد قرقیزستان ترک کردند.
این تیم پس از دو روز اســتراحت از امروز برنامه صعود به قله هفت 
هزار و 13۴ متری لنین از قلل مهم منطقه پامیر در قرقیزستان را 
آغاز می کند و در مدت 22 روز، پرچم ایران را در بر فراز این قله به 

احتزاز درمی آورد.
تیم هیمالیا نوردی چهارمحال و بختیاری پیش ازاین در برنامه های 
تمرینی خود موفق به فتح یخچال شمالی قله سبالن از دشوارترین 
مسیرهای کوهنوردی فنی در ایران شــده و اعضای تیم، صعود به 
قلل مرتفع جهان چون قله چهار هزار و 300 متری شاه داغ کشور 

آذربایجان را هم در کارنامه خود دارند.

۵۰ میلیارد ریال برای نصب تجهیزات 
آبیاری نوین هزینه شده است

رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 50 
میلیارد ریال برای توســعه و نصب تجهیزات آبیاری نوین در این 

استان هزینه شده است.
ذبیح ا... غریب با اشــاره بــه اینکه 50 میلیارد ریال برای توســعه 
تجهیزات آبیاری نوین در این استان هزینه شده است، اظهار داشت: 
در حال حاضر 655 هکتار اراضی زراعی به سیســتم آبیاری نوین 
مجهز شده اند.وی عنوان کرد: بهره گیری از سیستم آبیاری نوین 
در مزارع نقش مهمی در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید 
دارد. رییس سازمان جهاد کشارزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
تغییر الگوی کشت با توجه به کاهش منابع آب در بخش کشاورزی 

در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

رییس مرکز ملی فرش گفت: ســال گذشــته بیش از 360 
میلیون دالر فرش دستباف به خارج از کشور صادر شد.

حمید کارگر در همایش ملی فــرش چهارمحال و بختیاری 
 اظهار داشت: ســاالنه بیش از 65 درصد فرش تولیدی ما به

80 کشــور دنیا صادر می شــود بــه گونه ای کــه می توان 
 گفت فرش در صــادرات غیرنفتی ســنتی ســهم ویژه ای

 دارد.
وی با بیان اینکه ایران هنوز صدرنشین تجارت فرش دستباف 
اســت، افزود: در دهه اخیر از متوســط 500 میلیون دالر 

صادرات ســاالنه به دلیل ظهور و بروز کفپوش های رقیب، 
فرش ماشینی، تغییر سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان و سبک 
زندگی و همچنین تحریم فرش توسط آمریکا از سال 2010 

مقداری فاصله گرفتیم.
رییس مرکز ملی فرش، آمریکا را با بیش از 200 میلیون دالر 
واردات فرش در سال، بزرگ ترین واردکننده فرش دستباف 
دنیا دانست و بیان کرد: قبل از تحریم ها ساالنه 80 میلیون 
دالر یعنی معادل 16 درصد فرش دستباف ایرانی به صورت 
مستقیم به آمریکا صادر می شد که این رقم با اعمال تحریم ها 

به یک باره به صفر کاهش یافت.
کارگر با اشــاره به نقش ملموس برجــام در صادرات فرش 
دســتباف، خاطرنشان کرد: ســال گذشــته بیش از 360 
میلیون دالر فرش دســتباف به خارج از کشــور صادر شد 
که از این میزان 90 میلیون دالر به صورت مســتقیم سهم 
آمریکا بوده است، از سرگیری صادرات فرش به بزرگ ترین 
بــازار وارد کننده فرش دنیا بســیار مهم اســت امیدواریم 
بتوانیم بــا رعایت الزامــات و پیش شــرط هایی مانند رصد 
و توجه به ســلیقه مردم این کشــور و رصد آنچــه رقبا در 
ســال های عدم حضور ما انجــام داده اند بتوانیــم مجددا 
 بازار آمریکا را احیــا و صادرات خود به این کشــور را پایدار 

کنیم.

رییس مرکز ملی فرش در شهرکرد:

۳۶۰ میلیون دالر فرش دستباف به خارج از کشور صادر شد

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

۴ اورژانس اجتماعی 
در استان راه اندازی می شود

معاون بهزیستی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: 
وظیفه اصلی و نقش محوری در حوزه متکدیان برعهده 

شهرداری های چهارمحال و بختیاری است.
جــواد نجفی در نشســت خبری مدیرکل بهزیســتی 
چهارمحال و بختیاری در پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار 
داشت: براساس اصالحیه آیین نامه  ساماندهی متکدیان 
نقش اصلی و محوری در حوزه متکدیان به شهرداری ها 
واگذار شده است.وی افزود: با توجه به اینکه تکدی گری 
جرم است باید نیروی انتظامی و شهرداری در این زمینه 
ورود پیدا کنند و بهزیســتی تنها یک دستگاه حمایتی 
است.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: بیشتر این متکدیان از سایر استان ها 
هستند که جمع آوری آنها نیازمند همکاری دستگاه های 
مرتبط است.نجفی خاطرنشان کرد: موضوع متکدیان 
با کودکان خیابانــی با هم در نظر گرفته می شــود که 
متکدیان در قالب برنامه هایی با محوریت شــهرداری و 

نیروی انتظامی باید ساماندهی شوند.

معاون بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

واگذاری جمع آوری متکدیان 
به شهرداری های استان
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اخباريادداشت

محیط زيست

مدير کل محیط زيست اصفهان:

تکمیل اقدام های زیست 
محیطی، فوالد کویر را به 

نمونه کشوری تبدیل می کند
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل اقــدام های مثبتی 
در زمینه مصرف بهینه آب و رعایت الزام های زیســت 
محیطی انجام داده اســت که با تکمیل آن می تواند به 

عنوان نمونه کشوری معرفی شود.
حمید ظهرابی اظهار کرد: شرکت فوالد کویر به سمت 
استفاده از پساب به عنوان آب مورد استفاده خود رفته 
که این اقدام و عدم تکیه به آب تازه اقدامی مثبت است.
وی همچنیــن در ارتباط با وضعیت زیســت محیطی 
شرکت فوالد کویر آران و بیدگل گفت: مطالعات ارزیابی 
اثرهای زیســت محیطی این شــرکت انجام شده و در 
کارگروه استانی، این ارزیابی مورد تصویب قرار گرفته 
است. برای شرکت های فوالد که ظرفیتشان باالی 300 
هزار تن در سال است، مطالعات ارزیابی اثرهای زیست 
محیطی انجام می شود که در این زمینه با بررسی های 
انجام شده، شرکت فوالد کویر الزام های زیست محیطی 

را رعایت کرده است.
ظهرابی در مورد آخرین وضعیت مجوز زیست محیطی 
احداث فــاز ذوب مجتمع فوالد کویر اظهــار کرد: در 
کارگروه اســتانی مجوز زیســت محیطی، احداث این 
طرح تصویب شــده و در نوبت تصویب کارگروه ماده 2 
ملی است که به نظر می رسد مشکلی برای تصویب آن 

وجود نداشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان، در 
یادداشتي که در صفحه اینستاگرام خود قرار داد، نوشت: 
حدود 300 هزار هکتار کانون بحراني، فرسایش بادي در 
کنار شــهرهاي اصفهان، دولت آباد و شاهین شهر قرار 
دارد.حمید ظهرابی اضافه کرد: کانون هاي طبیعي که 
روزگاري نه چندان دور، تــاالب و مرغزار بودند اکنون 
به کانون هاي بحران ساز نظیر معادن گچ، آجر، شن و 
ماسه تبدیل شده اند که همگي با دست خودمان ایجاد 

کرده ایم و هنوز هم دست بردار نیستیم.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه 
وزش باد در تابستان )خشــك ترین فصل سال( دقیقا 
برعکس همیشه از شــرق به غرب مي وزد، در مطلب 
اینســتاگرامي خود افزود: اجراي برنامه جامع مقابله با 
گرد و غبار و احیاي تاالب بین المللي گاوخوني و اجراي 
برنامه جامع مدیریت زیست بومي، اولویت امروز ماست؛ 

اولویت همه ما، دستگاه هاي دولتي و مردمي.

 پذیرش رایگان بیماران 
در یکی از محله های محروم اصفهان 

بیماران یکی از محله های کم برخوردار شــهراصفهان رایگان پذیرش 
و معاینه شــدند. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: کاروان سالمت هالل احمر در برنامه یك روزه هزار و 126 بیمار 
را در محله کم برخوردار امیرالمومنین )ع( ملك شــهر اصفهان ویزیت 
کردند. علیرضا سلیمی افزود: در این کاروان، سالمت  خدماتی از جمله 
ویزیت تخصصی به همراه تحویل داروهای مورد نیاز، ارائه آموزش های 
فرهنگی ،خدمات دندان پزشکی، توان بخشی ،مامایی، تست غربالگری، 
ایستگاه کنترل فشارخون و مشاوره ارائه شد. وی گفت: در این کاروان 
پزشکان متخصص عفونی و داخلی،تیم چهارنفره دندان پزشکی، پزشك 
عمومی، کارشناس توان بخشی،ماما و مشاور خانواده حضور داشتند. به 
گفته سلیمی عالوه بر توزیع داروی رایگان، اقالم بهداشتی و فرهنگی از 
جمله نوشت افزار، مسواک و خمیردندان بین مردم محروم این منطقه 

توزیع شد.

۳۰ تا ۶۰ درصد درآمد مددجویان 
صرف تامین مسکن می شود

مدیرکل دفتر مسکن و مهندســی کمیته امداد گفت: 30 تا 60 درصد 
درآمد مددجویان کمیته امداد صرف تامین مسکن می شود و ما مصمم 

هستیم در یك برنامه پنج ساله مشکل مسکن مددجویان را حل کنیم.
ابراهیم بازیان با اشاره به خدمات کمیته امداد در حوزه مسکن در سال 
۹۵ افزود: سال گذشته 22 هزار واحد مســکن در شهرها و روستاها از 
طریق خرید، ساخت و بهسازی به مددجویان کمیته امداد ارائه شد که 
بیشتر این واحدها در مناطق روستایی بود. وی ادامه داد: موضوع مسکن 
مددجویان از 2 ســال پیش در کمیته امداد در رأس ماموریت ها قرار 
گرفته است و یکی از اقدامات موثر در توانمندسازی خانواده ها به شمار 
می رود؛ زیرا داشتن مسکن، تا حد زیادی هزینه های خانوار را کاهش می 
دهد. بازیان اضافه کرد: مسکن مناسب سبب تحرک اجتماعی خانواده 
می شود و ما مصمم هستیم که در یك برنامه پنج ساله مشکل مسکن 

مددجویان را حل کنیم.

خروج پراید از جاده، یک کشته و یک 
مجروح برجای گذاشت

رییس پلیس راه استان از واژگون شــدن یك دستگاه سواری پراید در 
محور فالورجان به اصفهان و فوت سرنشــین و مجروحیت راننده آن 
خبر داد.سرهنگ حسین پورقیصری گفت: ماموران پلیس راه اصفهان-

شهرکرد، از واژگونی یك دستگاه ســواری پراید در محور فالورجان به 
اصفهان، مطلع و به محل اعزام شدند. وی ادامه داد: متاسفانه در اثر این 
حادثه رانندگی، سرنشــین خودرو که یك خانم بود، فوت و راننده آن 
مجروح شد. این مسئول انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس راه علت 
وقوع این حادثه رانندگی را تخطی از ســرعت مطمئنه اعالم کرده اند. 
سرهنگ حسین پورقیصری در پایان خاطر نشان کرد: تخطی از سرعت 
مجاز و مطمئنه توانایی راننده را در کنترل وســیله نقلیه تا حد زیادی 

کاهش و احتمال وقوع تصادف را افزایش می دهد.

کشف محموله میلیونی داروی قاچاق 
بدن سازی در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان از کشــف یك محموله داروی خارجی 
بدن ســازی به ارزش 240 میلیون ریال و دســتگیری یك قاچاقچی 

خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستی گفت: ماموران گشت انتظامی یکی از کالنتری 
های شهر اصفهان حین نظارت بر تردد خودروهای عبوری، به یك سواری 

پراید مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.
وی افزود: پس از متوقف ساختن خودرو، از آن بازرسی به عمل آمد و یك 
محموله داروی خارجی بدن سازی کشف شد. این مسئول انتظامی بیان 
کرد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 240میلیون 
ریال اعالم شده است. سرهنگ یاردوستی ادامه داد: در این خصوص یك 
قاچاقچی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر  مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.

شناسایی بیش از 2۰تور گردشگری 
غیرمجاز در استان اصفهان

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی استان اصفهان، از شناسایی بیش از 
20تور گردشگری غیر مجاز در استان خبر داد وگفت: با آغاز فصل گرما، 
بازار تبلیغات تورهای بدون مجوز هم رونق گرفته و هر هفته بیش از 3تا 
4شکایت از این مراکز غیرقانونی به ثبت می رسد. مجید نوربهشتی با 
بیان اینکه  این تورها بیشتر از طریق فضای مجازی ثبت نام متقاضیان را 
انجام می دهند افزود: مراکز گردشگری باید از یکی از سازمان ها و ادارات 
گردشــگری و میراث فرهنگی، حج و زیارت و هواپیمایی کشور مجوز 
فعالیت داشته باشند. وی به مردم توصیه کرد که برای استفاده از تورهای 

گردشگری داخلی و خارجی به آژانس های دارای مجوز مراجعه کنند.

وجود۷۰۰  کودک و سالمند 
مجهول الهویه در استان اصفهان 

معاون توان بخشی بهزیســتی اصفهان از وجود ۷00 کودک و سالمند 
مجهول الهویه در اســتان خبر داد و گفت: این افراد در مراکز توســط 

مددکاران بهزیستی همه خدمات الزم را دریافت می کنند. 
اصغر فیاض با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان اصفهان یك میلیون 
و 2۵0 هزار نفر از خدمات بهزیســتی در بخش های مختلف خدمات 
دریافت می کنند، اظهار داشــت: همچنین باید توجه داشته باشیم که 
از 12 سال گذشــته تاکنون بخش مزمن بیماران اعصاب و روان نیز به 
بهزیستی واگذار شده است.  وی با اشاره به اینکه حوزه توان بخشی استان 
اصفهان دارای سه دفتر فعال است، افزود: معلوالن، سالمندان و بیماران 
اعصاب و روان از ایــن دفاتر خدمات الزم را دریافــت می کنند. معاون 
توان بخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
یك سوم تخت های معلوالن و سالمندان در مراکز نگهداری و مراقبت 
بهزیستی استان اصفهان خالی است، اضافه کرد: این امر بیانگر موفقیت 
بهزیستی در ارائه خدمات مطلوب درون خانه به افراد تحت پوشش خود 
اســت. فیاض با بیان اینکه واگذاری فعالیت های بهزیســتی در بخش 
توان بخشی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: تاکنون 11درصد از 
پرونده های این بخش برون سپاری شده است که عملکرد خوبی را نیز در 
این بخش شاهد بوده ایم. وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد مددکاران 
بهزیستی استان اصفهان نسبت به پرونده های موجود بسیار کم است، 
افزود: به ازای هر یك هزار و ۵00 پرونده، یك نیروی مددکار وجود دارد.

 معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به نظارت بهزیستی بر 
۹00 مهد کودک افزود: حدود 40 هزار کــودک از خدمات مهدکودک در 
بخش غیردولتی استفاده می کنند و استان اصفهان پس از خراسان دومین 

استان کشور در طرح آدینه مهدهاست.
مرضیه فرشاد افزود: طرح یك وعده غذای گرم در سال گذشته با اعتباری 
بالغ بر 10 میلیارد ریال برای شــش هزار کودک اجرا شد و سنجش وزن 
کودکان نشان داد که این یك وعده غذای گرم حدود 20 درصد کمبود وزن 
این کودکان را جبران کرده است. وی با اشاره به دفاتر شبه خانواده افزود: 
3۷ مرکز در استان با نام خانه کودک و نوجوان در حال فعالیت است و یك 
شیرخوارگاه دولتی نیز توسط خیران اداره می شود که 4۵0 کودک در این 
خانه ها نگهداری می شوند و عالوه بر آن ۵38 کودک  هم خارج از خانه ها و 

در کنار بستگان خود تحت پوشش مراکز بهزیستی هستند.

هزینه ۶ هزار میلیاردی تامین 
اجتماعی برای بیمه شدگان

 اصفهان؛ رتبه دوم 
در طرح آدینه مهدها

معاون حقوقی و امور مجلس ســازمان تامین اجتماعی در آیین تودیع و 
معارفه مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: این سازمان برای 
تامین تعهدات و جلب رضایت افراد تحت پوشــش خــود، ماهیانه 6هزار 

میلیارد تومان پرداخت می کند.
عبدالرحمن تاج الدین با بیان اینکه هم اکنون 42میلیون نفر در کشور از 
خدمات سازمان تامین اجتماعی اســتفاده می کنند افزود: جلب رضایت 
بیمه شدگان و ارائه خدمات مطلوب از مهم ترین رسالت ها و او لویت های 
این سازمان است. وی ادامه داد: با تو جه به لزوم گردش نخبگان در تامین 
اجتماعی با ۷0هزار پرســنل، تغییرات مدیریتی به عنوان یکی از وظایف 
خطیر تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. در این مراسم محمد 
گورابی به عنوان مدیرکل جدید سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان، 

معرفی و از خدمات 10 ساله علی اصغر دادخواه تقدیر شد.

اجرای گام به گام 
 طرح ملی پیمان 
در استان اصفهان

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای مرحله به مرحله طرح ملی پیمان در این استان خبر داد.
حیدرعلی خانبازی با بیان این خبر اظهار کرد: پس از میزبانی منطقه 6 طرح ملی پیمان در مرحله اول اجرای این طرح، از خردادماه با برگزاری آزمون آنالین در شعب استان، 
وارد مرحله دوم اجرای طرح ملی پیمان، پیشگیری موثر از اعتیاد در جهت نشاط اجتماعی شد. وی تصریح کرد: پس از تخصیص سهمیه به هر شهرستان و توزیع لوح فشرده 
آموزشی در بین سرگروه ها توسط رابط استانی، واحد  امور جوانان هر شهرستان با برگزاری کارگاه آموزشی و حضور کارشناسان جوانان، سرگروه ها، رابطین و اعضای 
طرح، به معرفی آن پرداختند. خانبازی با اشاره به ابتکارات این استان در اجرای طرح تشریح کرد: رابط استانی طرح با راه اندازی کانال تلگرامی، به طور مستقیم، مستمر 
و 24 ساعته با سرگروه ها در ارتباط بوده و روند حل مشکالت اعضا را تسریع بخشیده است. وی افزود: از دیگر اقدامات این استان در راستای اجرای بهتر این طرح در شعب 

استان، تهیه جزوه آموزشی از محتوای لوح فشرده سازمان است که در دسترس همگان قرار گرفته تا به نحو مطلوبی در آزمون شرکت کرده و نمره قبولی کسب نمایند.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از شناسایی 
افزون بر 8هزار کانال تلگرامی ضدامنیت کشور خبر داد و گفت 
که حتی دستور انسداد برخی از این کانال ها بیش از 40 بار به 
وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده اند.

عبدالصمد خرم آبادی ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت 
تهیه و تامین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت 
ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تامین اینترنت کشور 
را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دســتورهای 
قضائی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 

درخصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است. 
دبیر کارگروه تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه از انجام 
نامه نگاری های زیاد بــا وزارت ارتباطات خبــر داد و گفت: 
عالوه بر اینکه دســتورهای قضائی و دســتورهای کارگروه 
تعیین مصادیق در خصوص فیلتر مــوارد مجرمانه از طریق 
سیستم های رایانه ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت 
و وزارت ارتباطات ابالغ می شود، دادستان کل کشور نیز به طور 
مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات الزم را برای 
اجرای قانون در مورد کانال های مجرمانه تلگرام داده ولی تاثیر 

چندانی نداشته است. 
وی افزود: وزارت ارتباطات به عنــوان مرزبان فضای مجازی 
کشور باید حساسیت بیشــتری در خصوص مسدود کردن 
کانال های مجرمانه ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و 

فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی در این خصوص 
تا کنون تســلیم تصمیم مدیر تلگرام شــده است. همه این 
مشکالت بدان جهت اســت که شبکه ملی اطالعات باوجود 
تاکیدات مکرر رهبر معظم انقالب در کشــور ما تحقق پیدا 

نکرده است. 
خرم آبادی گفت: با وجود اینکه دوســوم ترافیك اطالعات 
کشور مربوط به انواع شــبکه های اجتماعی خارجی است، 
وزارت ارتباطات برای انتقال ارتباطات مردم از شــبکه های 
اجتماعی بیگانه به شبکه های اجتماعی ملی و محلی تالشی 

به عمل نیاورده است.

رییس فراکســیون زنان مجلس از تــالش برای افزایش 
حداقل سن ازدواج دختران از 13 به 1۵ سال خبر داد.

پروانه سلحشوری با اعالم این خبر گفت: روند طوالنی و 
فرسایشی بروکراسی در کشــور، به عنوان یکی از دالیل 
اصلی تاخیر در حصول نتیجه در این مورد اســت. ما در 
فراکســیون زنان با جدیت پیگیر این موضوع هســتیم. 
هرچند پیچیدگی و حساســیت های موجود در مسائل 
فرهنگی کشور، هم روند رسیدن به نتیجه را کند کرده و 

هم ما را ملزم به بررسی های دقیق تر کرده است.
وی افزود: در این مقوله، از یك طرف ازدواج کودکان برای 
عده ای مثل ما، مسئله و اشکال اســت و از طرفی دیگر، 
برای عده ای یك امر واجب تلقی می شود و ممکن است نه 
تنها این کار را ازدواج کودک ندانند که حتی بر این باور و 
عقیده باشند که این امر در واقع ازدواج دختری است که 
به سن شرعی رســیده و ازدواج در چنین سنی، باید در 

قانون لحاظ شود.
رییس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه فقه شیعه، فقه 
پویایی است، ادامه داد: ما در این رابطه، هم نظر فقها و هم 
علما را جویا شده ایم تا رضایت آنها را جلب کنیم که برخی 

از علما نیز نظر مثبت داشته اند.
وی اضافه کرد: از ســوی دیگر نیز از مرکز پژوهش های 
مجلس درخواست کرده ایم که اطالعاتی را استخراج و در 

اختیار ما بگذارند تا ببینیم اصوال در کدام مناطق کشور، 
بیشتر با پدیده »کودک همسری« مواجه هستیم و علل 

بروز آن چیست؟
سلحشوری همچنین با اشاره به اینکه ما کودکان مطلقه 
1۵ساله در کشــور داریم، گفت: به طور مثال در جایی 
می بینیم که خانواده ای متشرع و متدین هستند و اصرار 
دارند که دخترشــان باید زود ازدواج کند؛ در مقابل در 
جای دیگر شاهد هستیم که فقر عاملی است که خانواده 
را مجبور می کند به ازدواج دخترشــان در سن پایین تن 

بدهند.

ريیس فراکسیون زنان مجلس خبر داد:

وجود کودکان ۱۵ساله مطلقه در کشور

پارلمانخبر

معاون دادستان کل کشور خبر داد:

شناسایی ۸ هزار کانال تلگرامی ضدامنیت ملی

در دنیای امروز کشورهایی هستند که  سعید نريمانی
به عنوان مهد پیشرفت و تکنولوژی 
شناخته می شوند؛ کشورهایی که در آنها باید هرروز پیشرفت 
علم و ســاخت یك تکنولوژی جدید را شاهد بود. کشورهایی 
چون ژاپن،کره و حتی آمریکا امروزه در زمینه علوم مختلف و 
صنعت های گوناگون حرف اول را در جهان می زنند و پیشرفت 
آنها اگر چه در گرو سال ها تالش و تحمل مشقت و سختی و 
البته برنامه ریزی دقیق و مدون است، اما می توان شاهد بود که 
برخی از جوامع پیشــرفته امروزی موفقیت خــود را مدیون 
دانشمندانی از کشورهای دیگر هســتند. کشور ما در زمینه 
پیشرفت علم قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست ولی 
این ســبب نمی شــود تا آن را فاقد نخبگان علمی بدانیم. به 
عبارت ســاده تر باید بیان کرد که ایران یکی از عجیب ترین 
کشورهای جهان در زمینه پرورش نخبگان است؛ کشوری که 
اندیشمندان و نخبگان بســیاری را در رشته های مختلف در 
دامان خود می پرورد و بعد به سادگی آنها را از دست می دهد؛ 
کشــوری که قرن ها پیش از به وجود آمدن جوامع پیشرفته 
امروزی در زمینه های مختلف علمــی حرف اول را در جهان 
می زده است. اندیشمندان، عالمان و فیلسوفان بزرگی چون 
بوعلی ســینا، خیام، ابوریحان بیرونی، مولوی و... در دل این 
خاک پرورش یافته و تا قرن ها جهانیان را از ثمرات خود بهره ور 
ساخته اند. نکته جالب توجه این اســت که حتی کشورهای 
همسایه ایران سعی در ربودن اندیشمندان کهن ایرانی دارند؛ 
مانند آنچه برای مولوی پیش آمد یا ادعایی که همســایگان 
شمالی ایران درباره بوعلی سینا مطرح ساختند.باری، مهاجرت 

ایرنیان نخبه و یا به قول معروف »فــرار مغزها«یکی از بحث 
برانگیزترین  مباحث کشور در سال های اخیر بوده است. روز 
گذشته خبر فوت مریم میرزاخانی، فوق نابغه ایرانی در رشته 
ریاضی منتشر شد و دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد. خانم مریم 
میرزاخانی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف بود که در 
سال های اخیر در دانشــگاه های آمریکا فعالیت می کرد و در 
همین کشور به علت بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. 
مرگ یك دانشــمند و نخبه بی همتا ضایعه دردناکی است و 
دردناک تر از آن فوت یك نخبه ایرانی در خارج از کشور است. 
طبق آمار منتشر شده هر سال 1۵0 هزار نخبه ایرانی، کشور را 
ترک می کنند؛ یعنی ماهی 12 هزار و۵00 نفر یا روزی 410 
نفر از نخبه های کشور بدون قصد بازگشت به خارج سفر می 
کنند؛ سفر بدون بازگشــتی که به گفته وزیر علوم، باعث می 
شود »ســاالنه 1۵0 میلیارد دالر« به کشورهای دیگر کمك 
کنیم و خودمان ضرر ببینیم؛ یعنی بــرای هر دانش آموخته 
مهاجرت کرده، یك میلیون دالر؛ ضرری که باعث شده ایران 
در زمینه فرار مغزها در میان کشور های دنیا در رتبه دوم قرار 

گیرد.
بر اســاس نتیجه تحقیقاتی که صندوق بیــن المللی پول در 
سال 1۹۹۹ انجام داده است، ایران در میان کشورهای در حال 
توسعه، بیشترین میزان مهاجرت نخبگان را به خود اختصاص 
داده اســت. به طوری که نزدیك به 1۵0 هزار نفر از بهترین 
جوانان و نخبگان ایرانی هر سال کشور را ترک می کنند. این 
صندوق بین المللی همچنین در گزارش سال 200۹ خود نیز 
اعالم کرد ایران در میان ۹1 کشور توسعه یافته و توسعه نیافته 

بیشــترین میزان فرار مغزها را به خود اختصاص داده است؛ 
به طوری که در حال حاضر 2۵0 هــزار مهندس و فیزیکدان 
ایرانی و بیش از 1۷0هزار ایرانی با مدارک علمی باال در ایاالت 
متحده آمریکا زندگی می کنند. حتی بر اساس تحقیقات نهاد 
ملی علوم، 8۹ درصد ایرانی هایی که به آمریکا پرواز کرده اند 
پس از اخذ مدرک دکترا، برای همیشه در این کشور می مانند 
و اقامت می گیرند. فرار مغزهای ایرانی از کشــور و مهاجرت 
آنها به کشــورهای دیگر درحدی است که باعث شد سه سال 
پیش حتی مجله نیوزویك هم گزارشــی در مورد این گروه از 
ایرانیان منتشر کند. در بخشــی از این گزارش چنین نوشته 
شده است: »مسئوالن واحد مهندسی برق دانشگاه استانفورد 
با گروهی از دانشجویان خارجی مواجه شــدند که باالترین 
نمرات را در آزمون سخت دکترای این رشته به دست آورده اند. 
به گفته یکی از مسئوالن آن دانشگاه، این دانشجویان از یك 
دانشگاه آمریکایی یا دیگر موسسات آموزشی کشورهایی که 
با موسسات آمریکایی مرتبط هستند و تمایز خود را در چنین 
آزمون هایی نشــان می دهند نیامده بودند، بلکــه اکثر آنها 
ایرانیانی بودند که از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده 
بودند. دانشگاه استانفورد محبوب ترین مقصد فارغ التحصیالن 
دانشــگاه شــریف برای ادامه تحصیالت عالی است. به گفته 
»بروس وولی« مدیر پیشین واحد مهندسی برق استانفورد، 
دانشگاه شریف دارای یکی از بهترین برنامه های آموزشی برای 
کارشناسی در رشته مهندسی برق است. سرآمدی این دانشگاه 
را نباید با داشتن رقیبانی چون ام.آی.تی آمریکایی و کمبریج 

انگلیسی و کشورهای دیگری مانند چین دست کم گرفت.
همچنین در این گزارش نوشته شده که دانشگاه های دیگری 
در کانادا و استرالیا که از مقررات آسان تری برای اعطای روادید 
برخوردارند، از رونق چشمگیر دانشجویان ایرانی در کشورهای 
خود سخن می گویند. در حالی که آمارهای دانشگاه های کانادا 
نسبت به سال 1۹8۵ با جهش 240درصدی دانشجویان ایرانی 
مواجه شده است، رسانه های اســترالیا هم از پنج برابر شدن 
تعداد دانشجویان ایرانی در پنج سال گذشته و رسیدن آنها به 
مرز 1۵00 نفر خبر می دهند. مهاجرت نخبگان از بعد سیاسی 
نیز جالب توجه است.چندی پیش بود که دونال ترامپ فرمان 
لغو مهاجرت از چند کشور غالبا مسلمان از جمله ایران را صادر 
کرد. این فرمان سبب شد تا ایرانیان آمریکا دچار چالش اقامت 
شوند و در این باره به دردسر بیفتند؛ با این وجود کشور آمریکا 
مرحمت فرمــوده و نخبگان ایرانی را به کشــور مادری خود 

بازنگرداندند!
حال باید پرســید چه تفاوتی بین یك ایرانی معمولی و یك 
ایرانی نخبه از بعد حقوق شــهروندی و انســانی وجود دارد؟ 
دالیل بسیاری را برای مهاجرت نخبگان می توان بر شمرد که 
کمبود امکانات در ایران، عدم تضمین آینده شغلی و علمی، 
میل به پیشرفت در جوامع پیشرفته  و البته بلندپروازی های 
شخصی از جمله این علت هاســت. اینکه مسئولین برای نگه 
داشــتن نخبگان وطنی چه راهکارهایی در نظر دارند، سوال 
تامل برانگیزی است. آنچه مشخص است، بهره بردن بیگانگان 

از دست آوردهای ایرانیان دور از وطن است.

رفع تصرف چهار و نیم هکتار زمین ملی
رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری اصفهان گفت: با دســتور قضائی صادره 
از شــعبه چهارم اجرای احکام حقوقی اصفهان، چهار و نیــم هکتار زمین ملی 

شهرستان اصفهان خلع ید و آزاد سازی شد.

به بهانه درگذشت نابهنگام نابغه رياضی؛

به نام ایران، به کام غربیان
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یک زن دوچرخه دزدیده شده اش را از دزد دوچرخه دزدید
یک زن در برستول انگلیس دوچرخه دزدیده شده اش را از دزد دوچرخه دزدید. 
این زن دوچرخه به ســرقت رفته خود را از دزدی که آن را در فیس بوک آگهی 

کرده بود دزدید.

ابالغ رای
4/446 کالسه پرونده: 950098 شماره دادنامه: 901- 95/5/31 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 8 شورای حل اختالف خواهان: مهدی رحمتی فرزند حسین به نشانی تهران بازار 
تهران پاساژ شــمس تبریزی طبقه همکف پ 13 خوانده: مهدی رضایی پور چیرنده به 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دعوی مهدی رحمتی فرزند حسین به 
طرفیت مهدی رضایی پور چیرنده به خواســته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه 
سفته های شــماره های خزانه داری کل 1- 821607 و 2- 881227  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/140/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 
ریال و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/1/28 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی بر عهده اجرای محترم احکام می باشد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 11266 شعبه 8 حقوقی  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/447 کالسه پرونده: 95-1090  شــماره دادنامه: 377- 96/03/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 شورای حل اختالف خواهان: رسول رئیسی فیل آبادی فرزند محمد به نشانی 
خ پروین خ شیخ طوسی شرقی کاالی برق چشــم انداز خوانده: عباس فرامرزی فرزند 
محمدعلی به نشانی مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دعوی آقای رسول رئیسی 
فیل آبادی فرزند محمد به طرفیت عباس فرامرزی فرزند محمدعلی به خواسته مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال وجه سفته شماره خزانه داری کل 735209  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 3/825/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 240/000 ریال بابت نشرآگهی 
همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/10/16 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ واقعی به خوانــده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. در خصوص درخواست صدور قرار 
تامین خواسته با عنایت به اینکه خواهان خســارت احتمالی را تودیع ننموده لذا مستند 
به تبصره ماده 108 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر میگردد 
و قرار صادره قطعی اســت. م الف: 10326 شــعبه 53 حقوقی  شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()339 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/571 آقای رمضان حیدری دارای شناســنامه شــماره 10 به شــرح دادخواست به 
کالسه 13/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه جعفری به شناسنامه 379 در تاریخ 96/04/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  3 فرزند پسر 
و ســه فرزند دختر 1- رمضان حیدری به ش.ش 10 ت.ت 1347/1/2 )فرزند پسر( 2- 
محمدعلی حیدری ش.ش 26 ت.ت 1351/2/1 )فرزند پسر( 3- مهدی حیدری ش.ش 33 
ت.ت 60/11/20 )فرزند پسر( 4- فاطمه حیدری ش.ش 522 ت.ت 1349/10/20 )فرزند 
دختر( 5- صدیقه حیــدری ش.ش 9 ت.ت 1358/06/20 )فرزند دختر( 6- شــهربانو 
حیدری ش.ش 4 ت.ت 1354/12/1 )فرزنــد دختر( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی 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 146 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف 

تیران)168 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/623 کالســه پرونــده: 960023 شــماره دادنامــه: 9609976793600499 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد نجیمی به نشانی: 
اصفهان خیابــان عبدالرزاق بازار بزرگ روبروی مســجد ذوالفقار فروشــگاه محمد 
نجیمی خوانده: فرید نبهانی به نشــانی مجهول المکان خواســته: مطالبه چک به مبلغ 
27/300/000 ریال و هزینه دادرسی و نشرآگهی، خسارت تاخیر در تادیه با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محمد 
نجیمی به طرفیت آقای فرید نبهانی به خواسته مطالبه مبلغ 27/300/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 348460/14 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشرآگهی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 27/300/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/515/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 348460/14- 95/12/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد.  م الف: 10324 شعبه 6 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()313 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/624  اسماعیل محمودیان عطاآبادی دارای شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست 
به کالسه  264/96 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان یداله محمودیان عطاآبادی به شناســنامه 1223 در تاریخ 
96/1/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- عجب ناز محمودیان فرزند حســینقلی به ش.ش 30 متولد 1329 صادره از 
دهاقان )همســر متوفی( 2- احمدرضا محمودیان عطاآبادی فرزند یداله به ش.ش 14 
متولد 1348 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- فرهــاد محمودیان عطاآبادی فرزند 
یداله به ش.ش 36 متولد 1351 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- اسماعیل محمودیان 
عطاآبادی فرزند یداله به ش.ش 49 متولد 1354 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 5- روح 
اله محمودیان عطاآبادی فرزند یداله به ش.ش 5 متولد 1361 صادره از دهاقان )پســر 
متوفی( 6- سیف اله محمودیان عطاآبادی فرزند یداله به ش.ش 97 متولد 1363 صادره 
از دهاقان )پســر متوفی( 7- ابراهیم محمودیان عطاآبادی فرزنــد یداله متولد 1369 
صادره از دهاقان )پسر متوفی( 8- زهرا محمودیان عطاآبادی فرزند یداله متولد 1372 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( 9- مریم محمودیان عطاآبادی فرزند یداله به ش.ش 
5478 متولد 1358 صادره از دهاقان )دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/113  شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان دهاقان)251 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/613  بتول صالحی دارای شناســنامه شماره 684 به شــرح دادخواست به کالسه  
1352/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس صالحی به شناسنامه 1945 در تاریخ 93/11/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ملوک ابراهیم زاده 
اصفهانی به ش 173 )همســر( 2- زهرا صالحی به ش 1304 )فرزند( 3- بتول صالحی 
به ش 684 )فرزند(  4- حمیدرضا صالحی به ش 627 )فرزند( 5- غالمرضا صالحی به 
ش 260 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 12453 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )142 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/614 عباس آحسینی دارای شناســنامه شماره 15 به شــرح دادخواست به کالسه  
1335/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جمیله موسوی به شناســنامه 114 در تاریخ 96/02/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، سه دختر به 
شرح ذیل: 1- عباس آحســینی به ش 15 )فرزند( 2- محمدرضا آحسینی به ش 1505 

)فرزند(  3- معصومه آحســینی به ش 1327 )فرزند(  4- زهرا آحسینی به ش 90163 
)فرزند( 5- محبوبه آحســینی به ش 4020 )فرزند(  و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12454 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/615 اصغر علی اکبری دارای شناسنامه شــماره 48 به شرح دادخواست به کالسه  
133096  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدی قربانی سینی به شناسنامه 42535 در تاریخ 96/04/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر، سه 
دختر، همسر به شــرح ذیل: 1- جواد علی اکبری به ش 50285 )فرزند( 2- طاهره علی 
اکبری به ش 2320 )فرزند( 3-  فاطمه علی اکبری به ش 14384  )فرزند( 4- فهیمه علی 
اکبری به ش 9-150077-127 )فرزند( 5- اصغر علی اکبری به ش 48 )همسر( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12455 شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/616  حسن جعفری دارای شناسنامه شــماره 1102 به شرح دادخواست به کالسه  
1318/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نعمت اله جعفری به شناسنامه 773 در تاریخ 86/08/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر، دو دختر، 
همسر به شــرح ذیل:  1- حســن جعفری به ش 1102 )فرزند( 2- مرتضی جعفری به 
ش 1891 )فرزند( 3- فاطمه صغری جعفری بــه ش 1301 )فرزند( 4- بتول جعفری به 
ش 56 ، )فرزند(5- فاطمه ابراهیمی به  ش 24 )همســر متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12456 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )149 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/617  عصمت قنبریان دارای شناســنامه شماره 36 به شــرح دادخواست به کالسه  
1319/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی دیانتی به شناسنامه 5 در تاریخ 95/11/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر، دو دختر، 
همسر به شرح ذیل:  1- کمال دیانتی به ش 3033 )فرزند( 2- اشرف دیانتی به ش 1006 
)فرزند( 3- مهتاب دیانتــی به ش 9- 041865-108 )فرزنــد(  4- صغری بصائری به 
ش 14 )همســر( 5- عصمت قنبریان علویجه به ش 36 )همسر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12457 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )148 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/618  ملیحه مجیدی طهرانی پور دارای شناسنامه شماره 1809 به شرح دادخواست 
به کالسه  1345/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحیم مجیدی طهرانی پور به شناسنامه 44107 در تاریخ 95/06/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه 
پسر، دو دختر، همسر به شرح ذیل:  1- حمید مجیدی طهرانی پور به ش 55444 )فرزند( 
2- حســن مجیدی طهرانی پور به ش 23390)فرزند( 3-غالمحســین مجیدی طهرانی 
پور به ش 76208)فرزند(  4- ملیحه مجیدی طهرانی پور به ش 1809)فرزند( 5- مریم 
مجیدی طهرانی پور به ش 53455)فرزند( 6- اقدس مطلبی فشارکی به ش 75 )همسر( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 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: 12458 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )163 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/619  محمد کیانی ابری دارای شناسنامه شماره 1897 به شرح دادخواست به کالسه  
1364/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر کیانی ابری به شناســنامه 32 در تاریخ 96/04/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر، دو دختر، 
همسر به شــرح ذیل: 1- رســول کیانی ابری به ش 374 )فرزند( 2- محمد کیانی ابری 
به ش 1897 )فرزند(  3- امیرحســین کیانی ابری به ش 751 )فرزند( 4- صفورا کیانی 

ابری به ش 374 )فرزند(  5- هما کیانی ابری به ش 3-011572-127 )فرزند(  6- مهدی 
فروغی ابری به ش 10 )همسر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 12459 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )161 کلمه، دوکادر(
حصر وراثت

4/625  علیرضا آقاحسینی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه  
1321/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدآقا حسینی اشــکاوندی به شناسنامه 86 در تاریخ 76/07/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر، 
دو دختر، همسر به شرح ذیل: 1- اصغر آقاحسینی اشکاوندی به ش 9 )فرزند( 2- عباس 
آقاحســینی اشــکاوندی به ش 20 )فرزند(  3- علیرضا آقاحســینی به ش 11 )فرزند( 
4- اسداله آقاحسینی اشــکاوندی به ش 3 )فرزند(  5- احمد آقاحسینی اشکاوندی به 
ش 14 )فرزند( 6- زهرا آقاحسینی اشــکاوندی به ش 6 )فرزند( 7- صدیقه آقاحسینی 
اشکاوندی به ش 404 )فرزند( 8- حبیبه آقاحسینی اشکاوندی به ش 3 )همسر( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12471 شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان )175 کلمه، دو کادر(

 چه شد كه جســد را در خانه برادرتان پيدا 
كرديد؟

آن روز من رفته بودم دنبال زن بــرادرم تا او را به 
خانه مان بیــاورم. زن برادرم گفت یک بشــكه در 
خانه پیدا کرده که خیلي بو مي دهد. من بشكه را 
باز کردم و دیدم که داخل آن جسد یک دختربچه 
است که دست و پایش شكســته شده و پوستش 
هم کبود و سیاه است. به زن داداشم گفتم حاال که 
جرم برادرم به ما ثابت شده و او آتنا را کشته، باید به 
نیروي انتظامي خبر بدهیم تا او را به سزاي اعمالش 
برساند و قانون براي او تصمیم بگیرد. دلمان به حال 
خانواده آتنا مي سوخت که ٢٠ روز در حسرت دیدن 
فرزندشان بودند و حاال باید جســد دخترشان را 
تحویل بگیرند. اول خانمش با بازپرس پرونده تماس 
گرفت. به محض اینكه ما خبــر را دادیم ماموران 

آگاهي آمدند و جسد را از خانه برادرم بردند.
 مگر ماموران نيروي انتظامي جسد آتنا را در 

خانه كشف نكرده بودند؟
آنها چند بار به خانه برادرم و حتي خانه ما آمدند، اما 
نتوانستند بشكه اي را که برادرم جسد آتنا را داخل 
آن گذاشته بود پیدا کنند. ما هم خبر نداشتیم که 

چنین چیزي داخل خانه برادرم هست. مي گفتیم 
شاید برادر ما بي گناه است.

 هيچ وقت به رفتارهاي برادرتان شك نكرده 
بوديد كه خالفكار است؟

برادرم انگار دو زندگي متفاوت داشت. ما هیچ وقت 
به او شک نكردیم چون سرش به کار خودش بود 
و با ما صحبــت نمي کرد. مــردم پارس آباد خیال 
مي کنند که ما هم در قتل آتنا دست داشته ایم یا 
اینكه کارهاي برادرم را از چشم ما هم مي بینند، اما 
این طور نیست. ما خانواده آبروداري هستیم. اگر با 
او همدست بودیم که هیچ وقت به اداره آگاهي خبر 
نمي دادیم. برادر من خیلي کم حرف بود. مي رفت 
بیــرون و مي آمد و هیچ حرفي هم بــه ما نمي زد. 
ما نمي دانســتیم در مغازه اش چه کارهایي انجام 
مي دهد. ما را قربانــي برادرمان نكنند. بچه هایش 
در این شــهر زندگي کرده اند و آبرو دارند. زندگي 
ما نابود شده. برادرم در پارس آباد کار اداري داشته 
االن یک هفته اســت همه چیزش را گذاشــته و 
فرار کرده چون مردم هر وقــت ما را مي بینند آزار 
و اذیت مان مي کنند. مــا نمي توانیم براي خریدن 
چندتا نان از خانه بیرون برویم. همسایه ها براي ما 

نان مي خرند و جلوي در خانه مي آورند. یک جوري 
آبرو و حیثیت مان رفته که نمي توانیم ســرمان را 

بلند کنیم.
 خانواده برادرتان االن كجا هستند؟

آنها االن رفته اند شهرستان پیش خانواده همسر 
برادرم.

 گفت وگو با مادر قاتل
او در حالي که به شدت پشت تلفن اشک مي ریخت 
گفت: با اینكه پسر من قاتل است من خوشحالم که 
خودمان توانستیم جســد را پیدا کنیم و به پلیس 
براي روشن شدن قضیه کمک کنیم. همسایه ها ما 
را خیلي اذیت مي کنند. من به امام جمعه پارس آباد 
گفته ام که روي منبر هم بگوید که درخانواده ما به 
جز پسرم کسی نقشي در قتل آتنا نداشته است. ما 
مي خواهیم که او را محاکمه کنند. ما عذاب وجدان 
داریم براي کارهایي که پســرم انجام داده است. 
مي خواهیم که مردم حســاب ما را از او جدا کنند. 
مردم آمده اند در خانه ما را شكســته اند و وقتي ما 
را مي بینند ناسزا مي گویند. باالخره ما در این شهر 
زندگي کرده ایم و مي خواهیم در همین شــهر به 

زندگي مان ادامه دهیم.

»مادرم زخم ها و ســوختگی های روی بدنم را مــی ديد، اما چيزی 
نمی گفت. من هم از ترس »مهــرداد« )ناپدری ام( جرأت نمی كردم به 
كسی چيزی بگويم، چون اگر مهرداد می فهميد كه در اين باره با كسی 
صحبت كرده ام باز هم مرا می سوزاند، به همين خاطر فقط يواشكی گريه 
می كردم تا...«اينها بخشی از اظهارات كودک 6 ساله ای است كه بنا به 
ادعای اطرافيانش به شدت توسط ناپدری اش مورد شكنجه های روحی و 
جسمی قرار گرفته است. اين كودک شيرين زبان با همان لحن صادقانه و 
كودكانه اش به تشريح چگونگی ايجاد آثار باقی مانده روی باسن و پشت 
پاهايش پرداخت و با بيان اينكه حاال می توانم روی صندلی بنشينم، 
گفت: وقتی پدرم فوت كرد، مادرم با »مهرداد« عروسی كرد. من هم به 
مهدكودک می رفتم و در آنجا با بچه ها بازی می كردم. مهرداد )ناپدری 
ام( ســرويس بچه های ديگر مهد هم بود و آنها را هم سوار خودرواش 
می كرد. يك روز من خوراكی های يكی از دوستانم را خوردم البته از 
خودش اجازه گرفتم ولی آن روز وقتی سوار ماشين مهرداد شديم، يكی 
از دوستانم به او گفت »نويد« بيسكويت های دوستش را خورده است. 
مهرداد كه عصبانی شده بود وقتی همه پياده شدند به من گفت: شلوارت 
را پايين بكش! او فندک ماشين را فشار داد و هنگامی كه داغ شد آن 
را بيرون آورد و از پشت سر به باسنم چسباند، من جيغ كشيدم، اما او 
گفت ساكت باش! چند روز بعد مادرم در خانه نبود. او ملحفه ای را دور 
كمرم بسته بود و من هم چون نمی توانستم به دستشويی بروم، كثيف 
كاری كردم. مهرداد كه مرا ديد از آشپزخانه فندک اجاق گاز را برداشت 
و دوباره الی پاهايم را ســوزاند، اما من به مادرم چيزی نگفتم. وقتی 
به مهدكودک رفتم صندلی های آنجا چوبی بود و من نمی توانستم به 
درستی روی صندلی بنشينم، اما به مربی مهد هم نمی گفتم كه مهرداد 
مرا سوزانده است چون می ترسيدم او به مهرداد بگويد و دوباره... او حتی 
به بعضی جاهای )حساس( بدنم سوزن می زد كه يك بار دست خودش 

هم خونی شد و از من خواست آب بريزم تا دستانش را بشويد.
مهرداد به همه می گفت پشت من به خاطر ريختن آب جوش سوخته 
است و من هم همين حرف را می گفتم تا اين كه يك روز صبح وقتی از 
خواب بيدار شدم، شلوارم به زخم هايم چسبيده بود. وقتی به مهرداد 
گفتم، او گفت: »ديگر چاره ای نداريم!« و به يك باره محكم شلوارم را 
كشيد كه خيلی از بدنم خون آمد و من فقط گريه كردم تا اين كه مادرم 
مرا به بيمارستان برد و آن جا مرا بســتری كردند و...اين كودک كه با 
دستور قضائی تحويل بهزيستی شده بود و هم اكنون خواهر بزرگش 
قيموميت او را به عهده دارد، درباره اين كه باز هم مادرش را دوست دارد 

يا نه؟ گفت: اگر مهرداد را رها كند و نزد من بيايد او را می بخشم.
شايان ذكر است پرونده مادر و ناپدری نويد كوچولو در يكی از شعبه های 
بازپرسی دادسرای مشهد درباره ادعاهای مطرح شده در حال رسيدگی 
است و بنا به گفته خواهر نويد، متهمان با صدور قرار وثيقه آزاد شدند تا 

اين پرونده روال قانونی خود را طی كند.

حرف های دردناک پسر6ساله كه ناپدری اش بدن او را سوزانده؛

 مامانم را دوست دارم
 به شرطی که این مرد را رهاکند

مادر و برادرقاتل آتنا:

ما افراد آبروداری هستیم

مردم به ما ناسزا می گويند؛جرأت نداريم 
تا نانوايی برويم.

برادر قاتــل آتنا مدعی اســت كه او و 
همسر برادرش جســد آتنا را از داخل 
 خانه پيدا كردند و به بازپرس پرونده خبر 

دادند.
 اين موضوع هنوز از سوی مراجع قضائی 

يا نيروی انتظامی تاييد نشده است.
 اما برادر قاتل می گويد كــه اين كار را 
انجام داده تا خانــواده آتنا را از نگرانی 

نجات دهد.
گفت وگوي رسانه ها با برادر قاتل آتنا را 

می خوانيد:

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: فرمانده انتظامی شهرستان 
زنجان از کشف بیش از یک کیلو گرم مواد مخدر از شكم 

یک فرد با عمل جراحی خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: ماموران انتظامی 
زنجان بعداز اطالع از حضور یک بیمار 4٠ ساله مشكوک 
با درد از ناحیه شكم در بیمارســتان ولیعصر )عج( زنجان 
بالفاصله جهت رســیدگی به محل اعزام شدند.سرهنگ 
شــیر محمدی با اعالم اینكه پس از عمل جراحی، 116 
بسته تریاک ازشكم این فرد خارج شــد افزود: مقدار این 
مواد مخدر بلعیده شده توسط این فرد ، یک کیلو و 1٠٠ 

گرم بود.
وی ادامه داد: متهم بعد از تنظیم صورت جلسه تا بهبودی 
کامل تحت نظر ماموران بوده تا بــرای تكمیل تحقیقات 

تحویل مقامات قضائی شود.

 کشف ۱۱۶ بسته تریاک
 از شکم یک قاچاقچی

دادستان حمیدیه از کشف جسد مادری به همراه دختر 8 
ساله اش در جنگل های خسرج از توابع حمیدیه خبر داد.

علی بیرانوند، دادستان حمیدیه گفت: حدود یک ماه پیش 
این مادر و دختر مفقود شده بودند که اجساد متالشی شده 
آنها توسط چوپانی در جنگل های خسرج حمیدیه کشف 
شد.وی افزود: اجساد این ٢ نفر متالشی شده اند، اما با توجه 
به شواهد، بقایای اجساد، لباس ها و سایر مستندات مكشوفه 
در صحنه جرم هویت آنها کامال مشــخص شد.دادستان 
حمیدیه افزود: پس از کشــف این اجساد یک نفر مظنون 
در این رابطه دستگیر شد که اظهارات و اقرارهایی در این 
خصوص داشــته و دالیل محكمی علیه وی به دست آمده 

است.
وی اظهار داشــت: مقتوالن اهل حمیدیه هستند اما فرد 
مظنون دستگیر شده ساکن حمیدیه نیست و انگیزه قتل 

نیز هنوز مشخص نشده است.

 کشف جسد مادر و دختری 
در حمیدیه

حوادث  ايران

اعالم مفقودی
اینجانب علیرضا خسروان اصفهانی مالک خودرو  پراید مدل 
  S1412282895901 1382 به رنگ سفید به شماره شاسی
و شماره موتور 00430956   و شــماره پالک 467 و 53-91 
به علت فقدان اسناد فروش )ســند کمپانی( کارت و برگ سبز 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اعالم مفقودی
اینجانب حسین درویشی نخل ابراهیمی مالک خودرو کامیون بنز 
به رنگ نارنجی مدل 1356 شــماره شاسی 35301114299514 
شماره موتور 10009850 و پالک انتظامی 84- 244 ع 19  به علت 
فقدان اسناد فروش )برگ سبز و سند قطعی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.

اعالم مفقودی
اینجانب احمد احمدی پــزوه مالک خودرو وانت پیکان به رنگ 
سبز مدل 1366 بشماره شاسی 18176399 و شماره موتور 
01516605134 و پالک انتظامی 13- 646 ن 22 به علت فقدان 
اسناد فروش )برگ ســبز و ســند قطعی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.

اعالم مفقودی
اینجانب حمید جهانگیری مالک وانت نیســان به رنگ زرد مدل 
1365 شماره شاسی 038395 و شماره موتور 170770 و پالک 
انتظامی 43-731 ج 56 به علت فقدان اســناد فروش )برگ سبز 

و سند قطعی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.
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ذوب آهن مدعی اصلی قهرمانی در فصل پیش رو است
محمدباقر صادقی ، دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بازیکنان موثری به ذوب آهن اضافه 
شــده که حضور آنها کیفیت کار ما را افزایش می دهد و تصور می کنــم تیم ما یکی از مدعیان 

قهرمانی باشد.

سازمان ورزش شهرداری اصفهان به مناسبت هفته فرهنگ پهلوانی 
و در راستای توسعه ورزش شهروندی برای 
نخستین بار، کارت عضویت افتخاری 
ورزش شــهروندی را از طــرف 
این ســازمان به حســین دارایی 

جودوکار فوق سنگین اهدا کرد.
حســین دارایــی جــودوکار 
ســنگین وزن اصفهانــی که در 
ماه مبارک رمضان نیــز به عنوان 
ورزشکار با اراده میهمان ویژه برنامه 
ماه عسل شــد، در مجموعه ورزشی بهمن 
یکی از مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری اصفهان در 

خیابان زینبیه منطقه 14 به فعالیت می پردازد.
علی قاسمی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان در این 
باره اظهار کرد: یکی از راه  های موثر تقویت اراده، ورزش اســت که 
موج تضمین سالمتی هم می شــود و پرداختن به ورزش خود نیاز 

به اراده دارد.

از سوی سازمان ورزش شهرداری اصفهان صورت گرفت؛

 اهدای کارت عضویت افتخاری 
به ورزشکار فوق سنگین

اتفاق روز

باشگاه نفت تهران پس از ارائه لیست از سوی علی کریمی، اقدام به 
امضا و ثبت قرارداد بازیکنان جدید خواهد 
کرد.عدم ثبت قرارداد بازیکنان نفت 
در آستانه دیدار سوپرجام، موضوع 
مهمی است که به سوال بسیاری 
از رسانه ها و دوســتداران علی 
کریمــی تبدیل شــده اســت.

در این باره مطلع شــدیم نفتی 
ها همچنان منتظــر علی کریمی 
هستند تا لیست نفرات مورد تایید 
خود را اعالم کند.کریمــی پس از موافقت 
باحضور در نفت، از باشگاه خواست مذاکراتی با برخی بازیکنان انجام 
شود.پیام صادقیان، حمید علی عسگری و احمد کامدار به عنوان 
گزینه های لیگ برتری در تمرینات نفت شرکت کردند و دغاغله، 
فشنگچی، مهرآزما، ایمان موسوی و امین منوچهری نیز از جمله 
نفرات لیگ یکی هســتند که در تمرینات این تیم دیده می شوند.

یکی از مسئوالن باشگاه نفت اعالم کرد که تمامی این بازیکنان پیش 
قراردادی را امضا کردند که در آن قید شــده است در صورت تایید 
فنی سرمربی می توانند به عضویت تیم نفت درآیند.در واقع تمامی 
این نفرات به نوعی بازیکن تستی محسوب می شوند و اگر کریمی 

آنها را تایید نکند نمی توانند ادعایی داشته باشند.

شرط باشگاه نفت برای بازیکنانش

الیک روز

تنش های سیاســی بعد از بروز اختالف میان قطر، همســایگان 
عربی اش و چند کشور آفریقایی همچنان 
ادامه دارد و به روابط ورزشــی میان 
این کشورها هم کشیده شده است. 
حاال 6 کشور عربی که ماه گذشته 
روابط دیپلماتیک خود را با قطر 
قطع کرده اند، از فیفا درخواست 
دارند کــه امتیــاز میزبانی جام 
جهانی 2022 را از قطــر بگیرند و 
آن را تهدید بــه تحریم هم کرده اند. 
عربستان سعودی، یمن، موریتانی، امارات، 
بحرین و مصر با ارســال نامه هایی به فیفا از نهاد حاکم بر دنیای 
فوتبال درخواســت کرده اند که میزبانی جــام جهانی 2022 را 
لغو کند.جانی اینفانتینو، رییس فیفا در این خصوص به ســایت 
سوئیسی The Locals گفت: »این کشورها در خصوص خطراتی 
که امنیت و جان هواداران و بازیکنان را در کشوری که مهد و قلعه 
تروریسم است،به فیفا اطالعاتی داده اند.« اینفانتینو در ادامه عنوان 
کرد که این کشورها با استناد به بند 85 قوانین فیفا که اجازه تغییر 
میزبان جام جهانی در شــرایط اضطراری را می دهد، درخواست 
کرده اند که امتیاز میزبانی را از کشــوری کــه او را به حمایت از 
تروریسم متهم می کنند، بگیرند.از 6 کشــوری که از فیفا تقاضا 
کرده اند قطر از میزبانی جام جهانی 2022 محروم کند، تنها سه 
کشور – عربستان سعودی، امارات و مصر – تا به حال توانسته اند 
جواز حضور در جام جهانی را کسب کنند که آخرین آنها عربستان 

بود که سال 2006 این کار را انجام داد.

ستاره ایتالیایی پاری سن ژرمن در سکوت خبری وارد آمریکا شد و 
با خبرنگاران صحبت نکرد.

مارکو وراتی، بازیکــن تاثیرگذار تیم 
فوتبال باشــگاه پاری ســن ژرمن 
فرانســه در حالی که مشــتریان 
بزرگــی چــون بارســلونا، رئال 
مادرید، چلسی و آرسنال داشت 
در نهایت قرارداد خــود را با تیم 
اول پاریس تمدید کرد و در این تیم 

قطری ماندنی شد.
وی در ســکوت خبری به همراه تیمش وارد 
اردوی آمریکا شد و با خبرنگاران صحبت نکرد. گفته می شود امیر 
قطر با سفارش مخصوص به مالک قطری پاری سن ژرمن خواسته که 
این بازیکن هرگز جدا نشود و بسیاری از خبرنگاران بر این باورند که 
او تحت فشار و به موجب تهدید، تن به تمدید قرارداد داده، اما خود 
او این موضوع را تکذیب کرده است. اینکه وراتی با پول بیشتر حاضر 
به بازی در تیمی شده که احتماال بار دیگر در سایه خواهد بود و به 
افتخاری نخواهد رسید برای ستاره ایتالیایی بسیار تاسف انگیز است.

عربستان و متحدانش خواستار شدند؛ 

میزبانی را از قطر بگیرید!

ورود چراغ خاموش وراتی به آمریکا

اتحاد روز

فوتبال جهان

  در شرایطی که ســردار آزمون به صورت رســمی به روبین کازان 
پیوست و اعالم کرد که در سال منتهی به جام جهانی برنامه ای برای 
ترک فوتبال روسیه ندارد، باشگاه التزیو دست بردار مهاجم تیم ملی 
نیست. تسنیم به نقل از رادیو »ِسی« ایتالیا نوشته: سران باشگاه التزیو 
با پدر سردار آزمون که در عین حال مدیر برنامه های وی هم است، 
ارتباط برقرار کرده اند تا احتمال در دســترس بودن این بازیکن در 

فصل نقل و انتقاالت را جویا شوند.
التزیو همچنان قصد جذب آزمون را دارد، اما باشــگاه روبین کازان 
قیمت فروش مهاجم ایرانی اش را باال برده اســت و حاضر به فروش 
 وی در ازای 18 تا 20 میلیون یورو اســت که این رقم قابل  توجهی

 است.

جباروف هم اکنون با اســتقالل قرارداد دارد، اما این طور که پیداست 
او در ازای پرداخت رضایت نامه ظرف روزهای آتی از جمع آبی پوشان 
جدا خواهد شد.ســرور جباروف چند روزی اســت به تمرین استقالل 
اضافه شده ، اما ممکن است با توجه به حضور 3 هافبک بازی ساز دیگر، 
به فروش برســد. با اینکه جباروف هم اکنون با استقالل قرارداد دارد، 
اما احتماال ظرف روزهای آتی از جمع آبی پوشــان جدا خواهد شــد؛ 
البته فروش این بازیکن در شــرایطی است که مجتبی جباری بتواند از 
تست های پزشکی به ســالمت عبور کند و مشکلی برای عقد قرارداد با 
آبی ها نداشته باشد.منصوریان هنوز تصمیم نهایی را در مورد جباروف 
نگرفته و گفته می شود مشغول بررسی شرایط است تا استقالل بتواند از 

فروش او سود مناسبی کسب کند.

 »التزیو«
 ول کن سردار نیست

فروش جباروف به 
باالترین پیشنهاد

مدیر ورزش قهرمانی باشگاه ســپاهان گفت: طبق قول فدراسیون 
 فوتبال که اگر باشگاهی در بخش فوتســال بانوان نیز تیمداری کند

 2 درصد از 5 درصد مالیات را به آن  باشــگاه می بخشــد،ما فوتسال 
بانوان را هم تیمداری کردیم، اما فدراسیون به قول خود عمل نکرد.

اسماعیل پناهنده در مورد عدم تیمداری این باشگاه در رشته فوتسال 
بانوان، اظهار کرد: سال گذشته فدراسیون فوتبال قول داد 2 درصد از 
5 درصد مالیات سهم فوتبال بزرگساالن آقایان را به باشگاه هایی که 

در رشته های فوتبال و فوتسال تیمداری می کنند، ببخشد.
وی ادامه داد: بر اســاس این قول، باشگاه سپاهان سال گذشته برای 
تیمداری در فوتســال بانوان نیز هزینه  کرد، اما متاسفانه فدراسیون 
فوتبال پس از پایان مســابقات تنها یک درصد از 2 درصدی که قول 

داده بود را متقبل شد.
پناهنده افزود: اگر فدراســیون فوتبال طی ایــن چند روز پرداخت 
2 درصد مالیات فصل گذشــته را قبول و هزینه ها را حســاب کند و 
همچنین امســال هم همان 2 درصد را متقبل شــود احتمال اینکه 
امســال نیز در رشــته فوتســال بانوان تیمداری کنیم وجود دارد، 
 امــا در غیر این صورت امســال در این رشــته تیمــداری نخواهیم 

کرد.
مدیر ورزش قهرمانی آقایان و بانوان باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: 
محمدرضا ساکت، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال سال گذشته 
قول این کار را به ما داد و حتی نامه این موضوع هم هنوز موجود است 

اما سازمان لیگ با این موضوع موافقت نکرد. ساکت قول داده این کار 
انجام شود و 2 درصد سال گذشته را طبق قولی که داده بودند قبول 

کنند، اما تا این لحظه هنوز خبری نشده است.
وی بیان کرد: بودجه ای برای تیمداری در رشــته فوتســال بانوان 
نداشتیم. در اواســط فعالیتمان این تیم به جمع رشته های باشگاه 
اضافه شد و قرار شــد از 2 درصدی که فدراســیون به ما می بخشد 
برای این تیم هزینه کنیم. در اصل باشگاه از جیبش هم هزینه کرده 
 تا تیم فوتسال بانوان بتواند در مســابقات لیگ سال گذشته شرکت

 کند.
پناهنده تصریح کرد: چند روز گذشته نیز با نصیری، مسئول کمیته 
مســابقات لیگ برتر فوتســال بانوان صحبت و عدم حضورمان در 
مسابقات امسال را مطرح کردم. نصیری گفت این موضوع را پیگیری 
می کنم، اما هنوز خبری نشــده اســت. تا اواخر همین هفته تکلیف 
تیم فوتسال سپاهان برای حضور یا عدم حضورش با نام سپاهان در 

مسابقات لیگ مشخص می شود.
وی در مورد سایر رشته های این باشگاه در فصل جدید، گفت: امسال 
بسکتبال نوجوانان بانوان در لیگ برتر، تیراندازی دسته یک آقایان و 
لیگ برتر بدمینتون آقایان به جمع تیم های امسال اضافه شده است.

مدیر ورزش قهرمانی آقایان و بانوان باشــگاه ســپاهان اضافه کرد: 
سرمربی و سرپرست  تیم های باشگاه در دو بخش آقایان و بانوان نیز 

اوایل مردادماه معرفی می شوند.

در حاشیه
فدراسیون ۲ درصد از ۵ درصد مالیات را ببخشد؛

تیمداری به شرط حمایت

قاب روز

مرگ 8 هوادار فوتبال در سنگال
 بر اثر ریزش بخشی از یک استادیوم فوتبال در کشور سنگال، 8 نفر جان خود را از دست دادند. به 
گزارش نشریه مارکا، ریزش یکی از دیوارهای ورزشگاه »دمبا دیوپ« در شهر داکار سنگال منجر به 

مرگ حداقل 8 نفر و زخمی شدن 49 تن دیگر شده است.
حادثه در یک بازی از رقابت های جام اتحادیه سنگال میان تیم های »استاده ده امبور« و »اونیون 
استپورتیو اوآکام« رخ داد. این مســابقه در حالی که با نتیحه 2 بر یک به سود استاده   ده امبور در 

جریان بود، نیمه کاره رها شد.

منهای فوتبال

انتخاب رییس هیئت ورزش زورخانه ای 
اصفهان با چاشنی حاشیه؛

  خط دهی فدراسیون 
به سود یک کاندیدا

در شرایطی قرار اســت پس از یک  سال تکلیف هیئت 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای اســتان اصفهان مشخص 
شــود که ابهاماتی در خصوص بازنشسته بودن یکی از 
نامزدهای تصدی مسئولیت وجود دارد و نامزد دیگر نیز 

نتوانسته اعتماد عمومی فعاالن این رشته را جلب کند.
بر اســاس هماهنگی های انجام شده، قرار است مجمع 
انتخاباتی هیئت پهلوانی و ورزش زورخانه ای اســتان 

اصفهان، روز سه شنبه )فردا( برگزار شود.
دوره ریاســت ســید رضا اخروی در هیئت پهلوانی و 
ورزش زورخانه ای استان سال گذشته به پایان رسید و 
از آن زمان تاکنون چند بار از متقاضیان ریاست هیئت 
 ثبت نام شــده، اما به دالیل متعددی مجمــع برگزار

 نشده است.
با توجه به بازنشسته بودن رضا اخروی، در مقطعی بحث 
ممنوعیت ادامه فعالیت وی در هیئت مشخص نشد و 
مسئوالن ورزشی استان نیز بر این موضوع تاکید کردند، 
با این  حال اعالم رسمی توسط اداره ورزش و جوانان برای 
معرفی اخروی به  عنوان یکی از کاندیداهای مجمع نشان 
می دهد که رییس سابق هیئت مشکلی برای شرکت در 
انتخابات ندارد.از سوی دیگر پس از تغییراتی که سال 
گذشته در فدراســیون پهلوانی و ورزش زورخانه ای به 
وقوع پیوست، مسئوالن فدراســیون با هیئت اصفهان 
دچار اختالف هستند و به نظر می رسید که برای شرکت 

اخروی در انتخابات مانع تراشی کنند.
به گزارش فــارس، اخروی با وجود بازنشســته بودن، 
با اســتفاده از تبصره هایی می تواند فرصت شرکت در 
انتخابات را به دست بیاورد و همانند چند دوره گذشته 

به مسئولیت خود در این هیئت ادامه بدهد.
در حال حاضر و در آســتانه برگزاری مجمع انتخاباتی 
هیئت، ابهاماتــی پیرامون وضعیت آن شــکل گرفته 
است و به نظر می رســد این مجمع با حواشی متعددی 

مواجه باشد.
مهدی غالمی دیگر کاندیدای مجمع از منتقدان رییس 
فعلی است و مورد حمایت فدراسیون قرار دارد و طی یک 
سال گذشــته، بارها به انتقاد از شرایط هیئت پرداخته 
اســت، اما معلوم نیســت که اعضای مجمع تمایلی به 

انتخاب وی داشته باشند یا خیر؟
با این  وجــود حمایــت فدراســیون از وی، می تواند 
تغییردهنده معادالت باشــد و در این وضعیت سلیقه 
اداره ورزش و جوانان استان اصفهان نیز می تواند مکمل 

فدراسیون یا نقطه مقابل آن تلقی شود.

 سمیه مصور در فاصله کمتــر از 10 روز 
مانده به آغاز هفدهمین دوره 
رقابت های لیــگ برتر جام خلیج فارس، ســرمربی تیم 
ســپاهان رودرروی اصحاب رســانه قرار گرفت. در این 
نشست که در حاشیه نمایشگاه عکس سپاهان برگزارشد، 
زالتکو  کرانچار مدعی شد عملکرد سپاهان در فصل نقل و 
انتقاالت مطلوب بوده و اوضاع ایــن تیم با جذب و اضافه 
شدن دو بازیکن بین المللی شــرایط بهتری هم خواهد 
داشت و با اضافه شدن آنها، سپاهان می تواند دوشادوش 

دیگر تیم ها رقابت کند.
آنچه در ادامه می آید گزیده ای از صحبت های سرمربی 

تیم سپاهان در این نشست خبری است:
 ما وارد یــک مبارزه جدی شــده ایم آمدیم  تا موفقیت 
کسب کنیم و به دنبال این هستیم که به روزهای خوب 
چند ســال پیش برگردیم. آمادگی این تیم در روزهای 
منتهی به آغاز لیگ خوب است و در تالش هستیم که با 

شرایط خوبی لیگ جدید را شروع کنیم.

 در تمام بازی های فصل، بازی رو به جلویی خواهیم 
داشت و فکر بازگشــت به عقب را نداریم. می خواهیم با 
بازی هجومی، هواداران را راضی کنیم؛ البته بازی در دو 
سبک انجام می شود. همانطور که باید به فکر حمله بود، 
به فکر دفاع هم باید باشــیم و با آوردن انصاری، پورقاز، 
آقایی و همچنین مدافع برزیلی، قصد داریم این کار را به 
خوبی انجام دهیم. ضمن اینکه دو بازیکن جدید خارجی 

هم می گیریم.
 تقریبا توانستیم بازیکنانی که می خواستیم را به خدمت 
بگیریم  و من کامال از بازیکنان راضی هستم و در تمرینات 
و مســابقات تدارکاتی، بازیکنان خواسته هایم را برآورده 
کرده اند؛ البته در بحث گلزنی راضی نیســتم و امیدوارم 

که با آمدن دو بازیکن بین المللی کیفیت تیم بهتر شود.
 امیدوارم با اضافه شدن مدافع برزیلی که بازی هایی در 
انگلستان و جمهوری آذربایجان داشته با پورقاز، جعفری 
و آقایی خط دفاعی تیم تقویت شود. او با تجربه ای که دارد 
به یکی از ستون های اصلی خط دفاع تیم تبدیل  می شود.  

ادعای کرانچار قبل از شروع لیگ هفدهم؛

وارد یک مبارزه جدی شده ایم
هواداران به این اعتقاد باید برسند که او جایگزین 

خوبی برای شجاع خلیل زاده  خواهد بود.
 با نبود جباروف ما متوجه نقصمان در تیم شــدیم و 
تالش می کنیم کــه جایگزینی در حــد او پیدا کنیم. 
ما هنوز از تمام سهمیه های لیگ برتری خود استفاده 
نکرده ایم و با توجه به  اینکه  از همه ظرفیتمان استفاده 
نکرده ایم، در صورت لزوم می توانیم بازیکن مناســبی 

را جذب کنیم.
 اگرچه نبود  انصاری در دو هفتــه ابتدایی لیگ برای 
تیم  ناتوانی ایجاد خواهد کرد، اما امیدواریم علی مرادی 
و مهرداد محمدی که بازیکنان خوبی هســتند بتوانند 

جایگزین خوبی برای او باشند.
 با توجه به مصدومیت مســعود حســن زاده  و زمان 
زیادی که برای درمان نیــاز دارد تا دی ماه نمی توانیم 

این بازیکن را در اختیار داشته باشیم.
 شریفی فقط برای خدمت ســربازی به تراکتور رفته؛ 
او بازیکن سپاهان اســت و زمانی که کارش تمام شد با 
رعایت آیین نامه نقل و انتقاالتی به این تیم  خواهد آمد 

و باید بداند که من حساب ویژه ای روی او باز کرده ام.
 هرچند مدیر عامل باشگاه با نماینده مروان حسینی 
وارد مذاکره شده ولی چون لیگ آنها هنوز تمام نشده و 
تا هفته دوم لیگ ما بازی هایشان ادامه دارد هنوز توافق 
قطعی صورت نگرفته و تنها گزینه ما این بازیکن نیست 

و باید دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
 شیوه بازی که مورد نظر من بوده و تمامی تمرینات بر 
آن متمرکز اســت توپ روی زمین و به این شکل که از 
نقطه نخست یعنی پشت دروازه بانی بازی سازی کنیم 
و با پاسکاری به دروازه حریف نزدیک شویم، اما حریف 
ممکن است فشــاری بیاورد و اجازه ندهد بازیکنان ما 
پاسکاری کنند و به توپ های بلند رو بیاورند. امیدوارم 
که با شروع لیگ بتوانیم بازی های روان تری انجام دهیم.

 هواداران باید بدانند که بــازی های تدارکاتی مالک 
عمل نیست و از آنجایی که آماده ســازی های پیش از 
فصل فشارهای جســمانی که روی بازیکنان دارد ، آنها 
نمی توانند تمام کیفیتشــان را به نمایش بگذارند ولی 
امیدوارم که رفته رفته بهتر شویم؛ همچنین هواداران 
باید بدانند که حضورشــان به عنوان یار دوازدهم به ما 

کمک زیادی خواهد کرد.
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پدیده کودکان کار و خیابانی ازجمله آســیب های اجتماعی 
است که متاســفانه کالن شهرهای کشــور در سالیان اخیر 
همواره با آن دست به گریبان بوده اند؛ به گونه ای که آمار شیوع 

این آسیب رشدی صعودی داشته است.
بر اســاس آیین نامه ســاماندهی کــودکان خیابانی که در 
سال۱۳۸۴توسط دولت تهیه و تنظیم شده است،۱۲دستگاه 
با محوریت ســازمان بهزیســتی مکلف به ســاماندهی این 
کودکان و انجام اقداماتی در راســتای بهبود شــرایط آنها 

شده اند.
بر اساس متن این آیین نامه هر فرد کمتر از۱۸سال تمام که 
به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به ســر می برد، اعم 
از کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از ســرپناه 
برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می داند و 
رابطه او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساسا چنین ارتباطی 

وجود ندارد، »کودک خیابانی« نامیده می شود.
همچنین کودکان کار به کودکانی گفته می شود که به صورت 
مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند که این امر آنها را در 
بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی بی بهره 

می سازد و سالمت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
به آمار شیوع این آســیب اجتماعی در سطح شهر اصفهان 
اشاره کرده و می گوید: آمار کودکان کار و خیابانی در سال های 

اخیر در شهر اصفهان رشدی صعودی داشته به گونه ای که در 
سال۹۴تعداد ۱۵۶کودک خیابانی شامل۲۸دختر و۱۲۸ پسر 
در سطح شهر شناسایی شــده اند؛ اما این آمار در سال ۹۵به 
۳۴۹نفر رسیده که بر اساس برآوردها ۶۰ درصد از این آمار را 

کودکان اتباع خارجه تشکیل می دهند.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
در ادامه به بندهای مصوب آیین نامه ساماندهی کودکان کار 
و خیابانی اشاره کرده و می گوید: در این آیین نامه به مواردی 
نظیر شناسایی کودکان کار و خیابانی، جذب و پذیرش آنها، 
به کارگیری روش های توانمندســازی، برقــراری امنیت و 
تعیین تکلیف وضعیت کودکان خیابانی بزهکار، صدور احکام 
حقوقی، ارائه تسهیالت اشتغال زایی به خانواده این کودکان، 
پیگیری مباحث بهداشتی و درمانی آنها و فرهنگ سازی در 
بین مردم در رابطه با نحوه برخورد با این کودکان اشاره شده 
اســت. مهدویان فر ادامه می دهد: موارد مذکور در سال های 
اخیر همواره مدنظر متصدیان در بحث ساماندهی کودکان کار 
و خیابانی بوده و در همین راستا شهرداری اصفهان در زمینه 
ارائه خدمات آموزشی و توانمندسازی کودکان کار و خیابانی و 

حتی خانواده آنها گام های مثمر ثمری برداشته است.
وی فرهنگ ســازی در بین شــهروندان در رابطــه با نحوه 
برخورد با ایــن کودکان را حائز اهمیت دانســته و می گوید: 
فرهنگ سازی در بین شــهروندان در رابطه با نحوه برخورد 

با کودکان خیابانی بســیار مثمر ثمر خواهد بود، شهروندان 
باید بدانند کــه حمایت مادی و بعضا خریــد اجناس از این 
کودکان نه تنهــا کمکی به بهبود وضعیتشــان نخواهد کرد 
بلکه باعث تشــویق آنها به ادامه این روش و سبک زندگی و 
افزایش روزبــه روز آمار کودکان کار و خیابانی خواهد شــد؛ 
همچنین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد حمایتی نیز باید 
با روش های مبتنی بر اصول توانمندســازی و دوری جستن 
از حمایت های مادی صرف، تمرکز خــود را بر ارائه خدمات 
آموزشی و توانمندسازی این کودکان و خانواده آنها گذاشته 
تا از این طریق مشــکالت اقتصادی و نیازهای معیشتی این 

افراد مرتفع شود.
مهدویان فر تعامل بیش ازپیش دستگاه های مسئول در این 
موضوع را ضروری برشــمرده و خاطرنشان می کند: چنانچه 
تمام دستگاه هایی که در آیین نامه ساماندهی کودکان کار و 
خیابانی به آنها اشاره شده است در کنار سازمان بهزیستی و 
شهرداری به ایفای نقش خود باقدرت و تمرکز هر چه بیشتر 
اهتمام ورزند، بی شک این پدیده و آمار شیوع آن قابل کنترل 
بوده و بهبود وضعیت این کودکان و خانــواده آنها در آینده 

نزدیک، دور از دسترس نخواهد بود.
مســعود مهدویان فر ادامــه می دهد: بر اســاس آمارهای 
به دســت آمده، پســران در رده ســنی ۱۲تــا ۱۴ســال و 
دختران۶تا۱۱ســاله بیشــترین درصد فراوانــی را در بین 

کــودکان خیابانــی دارا 
هســتند.وی علت اصلی 
ظهــور ایــن پدیــده را 
معیشــتی  مشــکالت 
خانواده ها و اجبار والدین 
دانســته و می گوید:علت 
اصلی در بروز این آسیب 
اجبــار والدین بــه دلیل 
وجود مشکالت اقتصادی 
بوده؛ به گونــه ای که این 
کودکان عمدتا کســانی 
هســتند که والدین آنها 
در قیــد حیات هســتند 
ولی به دلیل مشــکالت 
اقتصادی کــودکان خود 
را مجبور به کار و کســب 
درآمد کرده اند، بااین حال 
فوت والدین و طالق نیز از 

دیگر دالیل گرایش این کودکان به اشتغال و کسب درآمد و 
خیابان گردی بوده است.

احداث ۲ پایانه و توقفگاه در میدان استقالل
علیرضا صلواتی، معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفــت: به منظورکاهش 
بارترافیک خیابان امام خمینی)ره( احداث ۲پایانه و توقفگاه در میدان استقالل در دستور کار 

قرار گرفت.

با مسئوالناخبار

شهرداری

13 مردادماه به میزبانی اصفهان صورت می گیرد؛

آغازجشنواره بین المللی 
فناوری های نوین شهری 

رییس مرکز فناوری های نوین شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد:جشــنواره بین المللی فناوری های نوین شــهری از 
۱۳تا۱۵مردادماه سال جاری با حضور۱۵کشور از سراسر 

جهان در اصفهان برگزار می شود.
محمدرضــا نیل فروشــان ادامــه داد: هــدف اصلی این 
جشــنواره، بومی ســازی و انتقال دانــش فناوری های 
نویــن کشــورهای خارجــی و پــرورش توانمندی های 
 شــرکت های داخلی اســت که در حوزه شــهری فعال

 هستند.
وی عنوان کرد: فناوری اطالعــات، ترافیک و حمل ونقل، 
فعالیت های زیســت محیطی و موضوعات مربوط به رفاه 

شهروندی، ازجمله عناوین این جشنواره هستند.
رییس مرکز فناوری های نوین شــهرداری اصفهان افزود: 
دانشگاه ها و پارک های فناوری، شرکت های دانش بنیان و 
شرکت های خارجی در این جشنواره حضور پیدا می کنند 
و فناوری های نوین عرصه مدیریت شــهری را به نمایش 

می گذارند.
نیل فروشان با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی فناوری های 
نوین شهری در چند بخش برنامه ریزی شده است، گفت: 
یک بخش، نمایشــگاه مسقف اســت که در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی پل شهرســتان برگزار می شود، 
بخش دیگر نمایشگاه روباز است که برخی از فناوری ها که 
نیاز به هوای بازدارنــد در آن به نمایش درمی آیند و بخش 
سوم نیز سالن های گفت وگو هستند که در آنجا شهرداران و 
شورای شهر و اهل فن، فناوری های خود را توضیح می دهند.

وی ادامه داد: بخــش دیگری از این جشــنواره مربوط به 
سمینارهای علمی است که استادان مختلف مباحث فناورانه 
را به بحث و تبادل نظر می گذارند. وی خاطرنشان کرد: در 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه این جشنواره مقامات کشوری 
و شهری حضور پیدا خواهند کرد و در طول این جشنواره از 

برخی پروژه های شهری نیز بازدید به عمل می آید.  

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان عنوان کرد:

گام های موثر شهرداری برای توانمندسازی کودکان کار

فرمانده گردان توپخانه لشکر مقدس امام حسین )ع( اصفهان، بابیان اینکه سه 
نفر از برادران لشکر به عنوان منتخبان تیم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در مسابقات بین المللی توپخانه نیروهای مسلح در چین حضور یافتند، 
اظهارکرد: بعد از دریافت ابالغیه، نفرات برتر در لشکر، انتخاب و به دانشکده 

توپخانه نزسا اعزام شدند.
سرهنگ هلیلی تصریح کرد: بعد از مرحله باال نیروها امتیاز الزم جهت عضویت 
در تیم منتخب نیروهای مسلح جمهوری اسالمی را کسب کرده و به مرحله 

بین المللی چین راه یافتند.
فرمانده گردان توپخانه لشــکر مقدس امام حسین)ع( اصفهان خاطرنشان 
ساخت: گردان توپخانه لشکر و سایر گردان ها با توجه به تجربیات کسب شده 
در دوران دفاع مقدس و ماموریت های فعلی از آمادگی بسیار باال و مطلوب 
جهت پاسداری از خون شهدا و حفظ تمامیت ارضی کشور جمهوری اسالمی 

ایران برخوردارند.

مدیرحــوادث و فوریت هاي پزشــکي اســتان اصفهان اظهــار کرد: 
تکنسین هاي فوریت هاي پزشکي استان اصفهان در سه ماهه نخست 
امسال، به ۵۰هزار و ۳۰۱ ماموریت اعزام شدند که از این تعداد ۳۴ هزار 

و ۳۹۳ مورد غیرتصادفي و ۱۵ هزار و ۹۰۸ مورد تصادفي بوده است.
غفور راســتین افزود: از مجموع ماموریت هاي تصادفي در این مدت، 

۱۲ هزار و ۳۸۸ مورد شهري و ۳ هزار و ۵۲۰ مورد جاده اي بوده است. 
وی تصریح کرد: در بهار امســال، تکنســین هاي اورژانس ۱۱۵ استان 
اصفهان در ۸۱ ماموریت احیاي موفق، مصدومان و بیماران فاقد عالئم 
حیاتي را به زندگي دوبــاره بازگرداندند؛ آنهــا همچنین در ۱۴ مورد 
به مادران باردار قبل از رســیدن به بیمارســتان در زایمان نوزاد یاري 

رساندند. 
مدیرحوادث و فوریت هاي پزشکي اســتان اصفهان  در پایان گفت: در 

نوروز امسال 7 هزار و ۶۰۰ ماموریت غیرتصادفي انجام شده است.

سرهنگ هلیلی خبر داد:

 راهیابی نیروهای مسلح 
به مسابقات بین المللی چین

در سه ماهه نخست امسال؛

81 ماموریت  احیای موفق 
انجام شد

اصفهان در قاب تصویر

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان

بازار چهارسو مقصود، گنجینه ای از معنویت_ 25تیرماهجشنواره تفریحی، آموزشی مثبت رسانه_25تیرماه

نماد پارک و پارکینگ دوچرخه

نماینده مردم اصفهان هشدار داد:

سونامی نمک در نصف جهان
نماینده مردم اصفهان گفت: با خطر ســونامی نمک مواجه هستیم 
که این مســئله باعث نابودی اراضی کشاورزی و از بین رفتن بالغ بر 
یک صد هزار هکتار دشــت حاصلخیز درجه یک زاینده رود و نهایتا 

پیشروی کویر می شود.
ناهیدتاج الدین با اشــاره به وضعیت هوای اصفهان در اواخر هفته 
گذشــته گفت: آلودگی هوای اصفهان در روزهای گذشته و بحران 
ریزگردها یکی از تبعات بی توجهی به بحران خشکسالی  زاینده رود 

و تاالب گاوخونی است.
وی افزود: ما با خطر  خشک شدن کامل یکی از مهم ترین تاالب های 
فالت مرکزی ایران یعنی تاالب گاوخونی مواجه هســتیم؛ تاالبی 
که یکی از مفیدترین زیســت بوم های کشور اســت و تنها دریاچه 
آب شــور دائمی در فالت مرکزی ایران به حساب می آید و با تثبیت 
پوشش گیاهی، مانع حرکت شن های روان به نواحی شرقی استان 
اصفهان شــده و نقش بســیار مهمی در مهار بیابان زایی و تغذیه 
آب های زیرزمینی و بهسازی کیفیت آب و جلوگیری از فرسودگی و 

جابه جایی خاک و کنترل سیالب داشته است.
نماینده مردم اصفهان گفت: متاسفانه کثرت فعالیت های انسانی، 
صنعتی و پســاب های حاصل در حوضه آبخیز تاالب درگذشته از 
یک سو و افزایش فرســایش و تولید رســوبات حاوی آالینده های 
کشاورزی از سوی دیگر، سبب ورود فلزات سنگین به تاالب گاوخونی 
و آلودگی آن شده است و در صورت عدم احیای تاالب و خشک شدن 
کامل آن در آینــده ای نزدیک، این ناحیــه می تواند به منبع اصلی 
تولید ریزگردهای آلوده به فلزات ســنگین تبدیل شود که با توجه 
به ســطح ویژه بالی ریزگردها، غلظت فلزات سنگین در آنها ۲ تا ۳ 

برابر می شود.
تاج الدین ادامه داد: ما با خطر ســونامی نمک مواجه هســتیم که 
این مســئله باعث نابودی اراضی کشــاورزی و از بین رفتن بالغ بر 
یک صدهزارهکتار دشــت حاصلخیز درجه یک زاینده رود و نهایتا 

پیشروی کویر می شود.
وی گفت: حال تصور کنیــد به اینها بحران های زیســت بومی در 
اصفهان اضافه شود؛ مثال هنگامی که شاهد باشیم  تنها در یک بازه 
زمانی چهارساله از ابتدای دهه نود، ده ها هزار هکتار زمین کشاورزی 
در اصفهان به بیابان تبدیل شده و بیش از۵۰۰میلیون درخت مرده و 
زمین ها نیز به خاطر کاهش آب زیرزمینی در برخی مکان ها تا یک 

متر فروکش کرده است. 
نماینده مردم اصفهــان افزود: عالوه بر بحــران گاوخونی، فعالیت 
کوره های آجر و گچ در شــرق اصفهان، روزانه 7۰تن گوگرد وگرد 
و غبار، وارد هوای شهر اصفهان می کند که  در این مورد هم نیاز به 

رسیدگی فوری داریم.
تاج الدین گفت: بحران ملی ریزگردها  به اصفهان ختم نخواهد شد و 
۱۴استان دیگر را نیز درگیر خود خواهد کرد؛ در همین راستا  آذرماه 
سال گذشته و نیز اردیبهشت امسال طی دیدارهای خصوصی باخانم  
ابتکار، همه این موارد و نگرانی های زیست محیطی اصفهان را منتقل 
کردیم  و قول های مساعدی برای پیگیری گرفتیم که بخشی از آنها 
تا امروز عملیاتی شــده است؛ اما متاســفانه بخش های دیگر هنوز 
عملیاتی نشــده که البته راهکار اصلی برای حل همه این بحران ها 

احیای زاینده رود است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
خبرداد:

 برگزاری جشنواره ادبی
»رقص سقوط« از۳۰مردادماه

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
جشنواره ادبی»رقص سقوط« با مشارکت دفتر تخصصی ادبیات و 
مرکز تخصصی قلمستان،در هجو آل سعود و تروریست تعریف شده 

و در تابستان برگزار می شود.
علی اکبــر بقایی تصریح کــرد: افــرادی که طبع شــاعری دارند 
می توانند در این جشــنواره شــرکت کنند، ضمن اینکه باید اعالم 
کنم مهلت ارســال آثار ۳۰مردادماه و اختتامیه جشنواره روزهای 
۱۶و ۱7شــهریورماه ۹۶اســت. وی تاکید کــرد: »نمایش کمدی 
ولیمه« عنوان دیگر برنامه مدیریت ویژه برنامه های شــهری است 
که تا ۲۰مرداد در باغ نور اصفهان برگزار می شود. مدیرعامل سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان افزود: شهروندان برای تهیه 
بلیت می توانند به سایت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

مراجعه کنند.

تا قبل از اسفندماه۹۶انجام می شود؛

اتمام طرح های پیرایش شهری 
مناطق1۵گانه

دبیرستاد پیرایش شهري شهرداري اصفهان اظهارکرد:در سال 
۹۶به دستور شهردار اصفهان کلیه مناطق ۱۵گانه یک محور را براي 
پیرایش انتخاب و معرفي کردند.حمید قنادنیا افزود:با توجه به اینکه 
آلودگي بصري در خط آسمان ساختمان هاي شهر اصفهان افزایش 
یافته، پیرایش شهري به منظور حذف زوائد شهري انجام مي شود تا 
آرامش نسبي در سیماي شهر حاکم شود و آلودگي هاي بصري از 
بین برود. وي از اجرا و اتمام طرح هاي پیرایش شهري مناطق۱۵گانه 
تا قبل از اسفندماه ۹۶خبرداد وگفت: طرح هاي پیرایش شهري 

به منظور حذف زوائد شهري انجام مي شود.

اخبار

شهروندان باید بدانند 
که حمایت مادی از این 
کودکان نه تنها کمکی 
به بهبود وضعیتشان 

نخواهد کرد بلکه باعث 
تشویق آنها به ادامه 
این سبک زندگی و 

افزایش روزبه روز آمار 
آنها خواهد شد

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان، اعتیاد،طالق،حاشیه نشینی،فساد وفحشا وبیکاری را آسیب های  
اجتماعی دارای اولویت درکشور عنوان و اظهار کرد:۱۹کارگروه برای بررسی و ارائه راه حل این معضالت تشکیل شده 
است. مجتبی ناجی اظهار کرد:۱۸۰نفر از این زنان معتاد  بدون سرپناه شناســایی و در مراکز اقامتی پذیرش شدند، 
همچنین امسال نخســتین مرکز اجتماع درمان مدار ویژه  زنان معتاد 
افتتاح می شــود که در این مرکــز، خدمات اقامتی،ســم زدایی و ترک 
اعتیاد، متادون درمانی و حرفه آموزی ارائه می شود. وی همچنین بابیان 
اینکه سه دفتر فعال در حوزه توان بخشی در زمینه معلوالن، سالمندان 
و بیماران اعصــاب و روان فعالیت می کنند، ادامــه داد: در حال حاضر 
یک سوم تخت ها در مراکز نگهداری سالمندان و معلولین خالی بوده و این 
نشان دهنده موفقیت بهزیستی در انتقال خدمات به خانه  و خانواده فرد 
معلول یا سالمند است. معاون امور مشارکت مردمی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان اظهارکرد: این افراد خدمات موردنیاز خود را از مددکاران 
زیرمجموعه بهزیســتی دریافت می کنند.فیاض افزود:درحال حاضر برون ســپاری پرونده های بهزیســتی درزمینه 

توان بخشی مدنظر است که در این راستا۱۱درصد از پرونده های مددکاری برون سپاری شده اند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

 خانه ای برای زنان کارتن خواب

روابط عمومي جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت:یحیي محامت گیگویتا،رییس جمعیت صلیب سرخ کشور 
آفریقایي چاد، از مرکز کنترل و هماهنگي عملیات اضطراري جمعیت هالل احمر استان و سپس از مرکز بین المللي 

آموزش هاي تخصصي امداد و نجات اصفهان بازدید کرد.
وی گفت: با توجه به توانمندي هــا و تجربیات مفید جمعیت هالل احمر 
ایران و استان اصفهان، امیدواریم تعامل بیشتري با این جمعیت برقرار کنیم 
و جمعیت ملي کشورهاي ایران و چاد بتوانند روابط خود را به ویژه در زمینه 
تربیت نیروي انساني متخصص در حوزه آمادگي در برابر حوادث و سوانح 
گسترش دهند.رییس جمعیت صلیب سرخ کشور آفریقایي چاد با اشاره به 
تشکیالت خوب جمعیت هالل احمر اصفهان به ویژه در امر آموزش امداد و 
نجات اظهارکرد: در این سفر مطالب بسیاري از هالل احمر ایران و اصفهان 
آموختم و این مي تواند الگوي خوبي براي صلیب سرخ چاد باشد. محامت 
گیگویتا در ادامه، با استقبال از انعقاد قرارداد خواهرخواندگي با هالل احمر 

اصفهان،گفت: در راستاي گسترش تعامل و همکاري و انتقال تجربیات، مایل به انعقاد تفاهم نامه خواهرخواندگي بین 
اصفهان و شهر »آبشي«، یکي از شهرهاي کشور چاد هستیم.

رییس جمعیت صلیب سرخ کشور آفریقایي چاد تاکید کرد:

 الگوي خوب جمعیت هالل احمر اصفهان برای چاد
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه  و آله:
خوشا آن کس که کسبش پاک ، نهانش بسامان و آشکارش نیک باشد و 

شر خود را از مردم باز دارد.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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یکی از دشــوارترین فعالیت ها هنگام خانه تکانی 
نظم دهی به فضاهای داخلی خانه است. به خصوص 
اگر خانه شــما فضای محدودی برای قــرار دادن 
لوازم و وســایل متنوع داشــته باشــد. باید به فکر 
اکسسوری های نظم دهنده مختلف برای فضاهای 

گوناگون دکوراسیون منزل باشید.
نظم دهنده نشیمن

برای نظم دهی به لوازم و وسایل موجود در نشیمن 
مثل لوازم پذیرایی و... انتخاب یک بوفه می تواند به 
عنوان یک عنصر دکوراتیو به شــما کمک بسیاری 
کند، اما گاهی با انتخاب کمدهــای اینچنینی که 
سطحی غیر شفاف دارند می توانید لوازم بیشتری را 
نظم بدهید و ظاهر مرتب و منظمی به دکوراسیون 

داخلی نشیمن خود ببخشید.
گاهی با انتخاب یک باکس پالستیکی شیک و مقرون 
به صرفه مــی توانید به لوازمی مانند ســی دی ها، 
فیلم ها و جزییات کوچک گوشه وکنار فضای نشیمن 
خود نظم ببخشید و چهره شلوغ فضای نشیمن خود 

را تبدیل به یک فضای ساده و مرتب کنید.
نظم دهنده آشپزخانه

نظم دهنده های آشپزخانه را می توان به انواع و اقسام 
گوناگون دســته بندی کرد. یکی از انواع پرطرفدار 
آن شــلف های دیواری برای نظم دهــی به اقالم 
مختلف غذایی در آشپزخانه های کوچک است. این 
شلف ها در انواع مختلف ارائه می شوند و به خوبی 
 می توانند به ظاهر آشپزخانه شــما نظم و زیبایی

 هدیه دهند.
اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که جارو و زمین 
شــوی و دیگر اقالم تمیز کننده خود را در فضای 
آشپزخانه تان نگهداری می کنید، گیره نگهدارنده 
جارو و زمین شوی در نظم بخشیدن به این عناصر 

می تواند کمک شایانی کند.
نظم دهنده اتاق خواب

یکی از اکسســوری های نظم دهنــده پرطرفدار 
در دکوراســیون اتاق خواب، آویزهای پشت درب 
هستند که به خوبی می توانید با کمک آنها از فضای 

بی استفاده پشت درب استفاده بهینه کنید.
 این آویزها در طرح هــا و رنگ های مختلف و برای 
مصارف متعدد استفاده می شوند که می توانند به 
خوبی به فضای داخلی اتاق خواب شما نظم و ترتیب 
ببخشند.با انتخاب شلف و یا قفسه های نظم دهنده 
این چنینی می توانید به فضــای اتاق خواب خود و 
یا اتاق کودک و یا رخت شــوی خانه به راحتی نظم 
ببخشید بی آنکه فضایی از سطح زمین اشغال شود، 
کافی است طبقه های اینچنینی را روی دیوار نصب 
کنید و به سادگی تمامی لوازم و وسایل خود را روی 
آن بچینید و ظاهر مرتب و منظمی به دکوراسیون 

خانه ببخشید.

گوناگون

اکسسوری هایی که به منزل 
شما نظم و زیبایی می بخشند

یادداشت

 پاکت شیری که شیِر شــتر فالن کویر توی 
فالن جا با فالن قیمت گزاف خریداری شده 
بود،تاریخ مصرفش به اتمام رســیده و دیگر 

قابل مصرف نبود. 
با این حال مادر گرامی اصرار دارن که این شیر برای درد غضروف 
 انتهای زردپی آشــیل معجــزه می کنه و نقش اکســیر حیات رو 

داره ... 
تاریخ روی پاکت را باز به دقت برانداز می کنم و در جواب اصرارهای 
مادر میگم در هر حال این شیر دیگه قابل مصرف نیست و ارزشی 

نداره ولی همچنان در گوش مبارکش فرو نمی رودکه نمی رود ...
با خود فکر می کنم چه جالبه که این شیر با اون همه مزایا که براش 
گفتن و معجزه هایی که بهش نسبت دادن که اگه یه قطره اش رو 
بخوری پهلوان دوران میشــی امروز و توی این لحظه هیچ ارزشی 

نداره وباید دور ریخته بشه !
نکنه یه روزی آدم ها هم برای هم تاریخ انقضا داشته باشن و مثل 

این شیر تاریخ مصرف گذشته، از چشم هم بیفتن !
تاریخ مصرف شــیر که گذشــت... کاش تاریخ انقضــای رویاها 
وآرزوهامون نگذره که اگه گذشت دیگه گذشــت و مجالی برای 
رسیدن به اونها نیســت. پس تا دیر نشده هر جایی ، توی هر سنی 
هستی رویاهای خودت رو در نظر بگیر و واسه رسیدن بهشون تالش 
کن ، تا اگه یه روزی پشت سرت رو نگاه کردی با انبوهی از رویاهای 

از دست رفته مواجه نشی .  

باغ 
کاغذی

چاپ بیست و هفتم کتاب »زن در آینه جمال و جالل« از آثار               
ارزشــمند »آیت ا... جوادی آملی« است که انتشارات »اسراء« 

آن را چاپ کرده است.
 امــروزه نگرش هــاي متفــاوت تاریخي، جامعه شــناختي و 
روان شناســانه به مقوله مرد و زن، باورهاي غلط و انحرافي را 
به ذهن هــا منتقل مي کند. برپایه این بنیــان غلط، گروهي به 
حكومت مردان فتوا مي دهند و دســته اي دیگر به زعامت زنان 
نظر دارند و برخي نیز سرگردان، حكم مردها را به زنان و حكم 
بانوان را به مردان به عنوان تساوي حقوق و یكسان سازي جامعه 

سرایت مي دهند.
بر این اساس کتاب ارزشمند »زن در آینه جالل و جمال« این 
مسئولیت خطیر را به عهده دارد تا مقام و منزلت زن را تبیین 
کرده و موقعیت فردي و اجتماعي و نقش موثر و جهت دار وي 
را در جامعه، بر اســاس رهیافت قرآني، عقلــي و عرفاني بیان 
کند. این کتاب در چهار فصل به زن در قــرآن، زنان بافضیلت 
در قرآن، زن در عرفان، زن در برهان، زنان فرزانه، زن و تصدي 
امور اجرایي، زن و مدیریت خانواده، حجاب حق الهي، پاسخ به 

شبهات و... مي پردازد.

زن در آینه جالل و جمال تاریخ انقضا 

چینی ها به عنوان ســختکوش ترین افراد دنیا شناخته 
شده اند. محصوالت ســاخت چین که به سراسر دنیا وارد 

می شود حاصل خالقیت  و تالش چینی هاست. 
گفته شده است که کودکان چینی از همان مراحل ابتدایی 
مدرسه یاد می گیرند که چگونه از فکرشان استفاده کنند 

و به خلق وسایل نو بپردازند. 
در اینجا تعــدادی از این اختراعات جالب را برای شــما 
جمع آوری کرده ایــم:۷- زنی در تاریخ ۲۸ فوریه ســال 
۲۰۰۴ در پارک شانگ های سوار بر یک چرخ مشاهده شده 
است.  چرخ مورد نظر توســط لی یونگلی مخترع چینی، 

طراحی شده که آن را بهترین خودرو در جهان می نامد.
۸-هان یوزی مخترعی 
اســت کــه یکــی از 
اختراعــات خــود را 
نگه داشــته است. این 
وسیله یک شانه است 
که به عنوان یک ســاز 

موسیقی کوچک نیز قابل استفاده است.

۹- لی جینگچان، یک کشــاورز ۵۸ ســاله چینی که با 
اعضای خانواده خود در حال ســاخت یک هواپیما روی 
پشــت بام خانه اســت که در ۲۸ فوریه ســال ۲۰۰۸ در 

Shenyang مشاهده شده است.
۱۰- دینگ شیلو یک 
مکانیک خودرو اســت 
کــه در حــال انجــام 
یک آزمایش پــرواز با 
هواپیمای دست ســاز 
خــود در یــک زمین 

یخ زده در Sheynyang است.
 Zhiaqian ۱۱- لــی
ســوار بر دوچرخه ای 
در  شــده،  اصــالح 
 حــال عبــور از رود
کــه   Hanjiang  
شــاخه ای از رودخانه 

یانگ تسه محسوب می شود، است.

اختراعات خالقانه مردم چین )2(
دانستنی ها

حرف حساب

ما بیشتر می خواهیم خودمان را قانع کنیم 
وقتی حــرف می زنیــم، بیشــتر می خواهیم 
خودمان را قانع کنیم تا دیگران را. کســی که 
قانع شده باشد،کسی که به اندیشه های خود 

ایمان داشته باشد، اصال حرف نمی زند.

»فریدون تنکابنی«
یادداشت های شهر شلوغ

طیبه 
معین زاده

جدول شماره 2187

افقی
۱- اثری از آگاتا کریستی 

۲- به دروغ به چیزی تظاهر کردن 
3- بت جاهلیت - برف به ترکی - ضمیر مخاطب 

- قلب 
۴- در غربت بیشــتر می زنند - جبر و فشــار - 

پیشوندی معادل ده - دارو 
۵- در گفتــن آن پیش قــدم باشــید - زیارت 
کنندگان - رییس سابق کشور آفریقایی سودان 

با نام کوچک جعفر 
6-  غارت - خداوند - مقابل یمین 

۷- اشــاره به دور - فیلمی از داریوش فرهنگ 
- عطر مایه 

۸- شــعر رزمی - معضل اقتصــادی گریبانگیر 
اقشار کم درآمد 

۹- ظرف ها - نومید - عدد جزء قرآن مجید 
۱۰-  امان و زنهار - علت - وزنه ورزشی 

۱۱-  شیطان و اهریمن - دانش ها - برگزیده
۱۲-محل عبور و گــذر گاه - مرکز یونان - تیم 
همدانی لیگ برتر فوتبال - الهه ازدواج و حامی 

زنان متاهل در یونان باستان 

۱3-عالمــت صفت تفضیلی - امــا - بی غش - 
شامل همه 

۱۴-شکست دادن و از فعالیت محروم کردن 
۱۵- در اثر صدمات و مشــکالت به مرگ خود 

راضی شدن.
عمودی

۱- کشور چنگیز خان - فیلم ســامان مقدم با 
بازی هدیه تهرانی و علی مصفا

۲- راهروی سر پوشیده - مخزن کاال
3- در صفــر درجه یــخ می زند - بــرج فانوس 

دریایی - از اوراق بهادار - حرص و طمع
۴- شــکاف ســر قلم - آبــزی دراز - لغزنده و 

چسبناک
۵- برنج فروش - برنا - تیم خودروســازی لیگ 

برتر
6-فاتح و کامیاب - ترشی آزمایشگاهی - حرکت

۷- رفوزه - مسافر - نفرین - مخفف دختر
۸- مرده ریگ و ما ترک - شیمی کربن - رغبت 

- امتحان لباس
۹- پیشوند نفی - مته - موسسه معروف آماری 

به نام موسس آن - نام ترکی

۱۰- قصر میان باغ - بیماری سگ - خو گرفته
۱۱- حکم و دستور - شــهر انار - لباس بانوان 

هندی
۱۲-کتاب مقدس هندوان - نــه پیر و نه جوان 

- غزوه پیروز
۱3- رود اروپایی - ســینماگر آمریکایی خالق 

میکی ماوس - کناره - سایه گاه
۱۴-نویسنده فرانسوی عشق من هیروشیما - 

چشمک زن آسمان در شب
۱۵- شــهری در همدان - نوعی اعدام با سالح 

گرم.
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عمل جراحی عجیب پسر جوان!

3 ماه قبل یک جوان ۲۰ ساله که در گاوداری کار می کند توسط یک گاو نر در 
مزرعه ای دورافتاده در غرب استرالیا مورد حمله قرار گرفت و انگشت شست 
 Zac(»دستش به شدت آسیب دید.بر اســاس گزارش تلگراف، »زک میچل
Mitchell( درباره این حادثه گفته اســت که لگد گاو باعث برخورد دستش 
به نرده ها شد.وی قبل از این که تحت عمل پیوند قرار بگیرد، دو عمل جراحی 
ناموفق برای اتصال مجدد انگشت شست 
به دســتش داشــت.عمل پیوند انگشت 
شست پا با انگشــت شست دست »زک« 
که در بیمارستان سیدنی استرالیا صورت 
گرفت ،۸ ساعت به طول انجامید.»شون 
نیکلین« )Sean Nicklin(، جراح »زک« 
و متخصص جراحی پالستیک در این رابطه 
گفت:  تعجبی نداشــت چرا که پذیرش 
چنین چیزی نیاز به زمان داشت.به گفته 
این متخصص، بیماران نمی خواهند که به 
بخش دیگری از بدنشان صدمه بزنند.طول 
درمان و دوران نقاهت »میچل« برای اینکه 
بتواند از انگشت جدیدش استفاده کند ۱۲ 
ماه برآورد شده است.بیمارستان سیدنی 
مدعی شــده که این عمل پیوند بی سابقه 

بوده است.

 مارماهی  لجن ساز
 بزرگراهی در آمریکا را بست

واژگونی یک دســتگاه کامیون حاوی 3۴۰۰ کیلوگرم مارماهی لجن ساز در 
بزرگراهی در »اورگن«)Oregon( آمریکا موجب بروز حادثه رانندگی برای 
چندین خودرو و مسدود شدن بزرگراه شــد. بار  این کامیون نوعی مارماهی 
موســوم به »بی فک ماهی«)hagfish( بــوده که بدن آن با غــدد ویژه ای 
پوشانده شده و مخصوصا وقتی دچار استرس می شود می تواند گل و لجن های 
چسبنده ای تولید کند و حیات مارماهی ها کامال به این مواد چسبناک مرتبط 
است. با اینکه این حادثه، زخمی و مصدوم نداشته اما تعدادی خودرو آسیب دیده 
و یکی از خطوط بزرگراه نیز مسدود شد.همچنین مسیر بزرگراه و خودروهای 
نزدیک کامیون به گل و لجن های چســبنده حاصل از این حیوانات  آغشته 

شده اند.پس از حادثه، عملیات برای پاکسازی بزرگراه آغاز شد.

تصاویر روز

آبی ترین آب های دنیا
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