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مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان

 آگهی استعالم قیمت ساخت 
و نصب تابلو چنلیوم

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد عملیات ساخت و 
نصب تابلو از جنس کامپوزیت چنلیوم تعدادی از شعب سطح استان را از 
طریق اخذ استعالم قیمت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از 
پیمانکاران دارای صالحیت دعوت می گردد با ارائه مستندات و سوابق 
کار برای اخذ فرم های اســتعالم تا تاریخ 96/7/23 به آدرس اصفهان 
-خیابان مطهری- حدفاصل پل آذر و پل فلزی جنب آتش نشــانی- 

مدیریت بانک کشاورزی- طبقه دوم گروه ساختمان مراجعه نمایید.

م الف: 92937

از اصفهان فقط انتظار زیبایی می رود؛
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مدیر کل پست استان اصفهان:
 صندوق های پستی

 به عنوان نماد حفظ می شود
مدیرکل پست استان اصفهان گفت: در کنار افزایش خدمات الکترونیک، 
صندوق های پستی به عنوان نماد حفظ شده و در حال حاضر 520 صندوق 
در شهرها و 250 صندوق روستایی در سطح استان موجود است.سعید رجالی در 
نشست خبری به مناسبت روز جهانی پســت، ضمن گرامیداشت این روز اظهار 

داشت: با ظهور پدیده نت و شبکه های اجتماعی، نقش پست ...

غالمحسین محسنی اژه ای،ســخنگوی دستگاه قضا در 
نشست خبری خود با تشــکر از حضور پر شور مردم در 
تشییع پیکر شهید حججی اظهار کرد: بر اساس آنچه که 
مسئوالن برپایی این مراسم گفته اند، چنین مراسمی از 
ابتدای انقالب تاکنون، بی نظیر یا کم نظیر بوده است. وی 
ادامه داد: قوه قضائیه به طور جد مصمم اســت با هرگونه 
فساد اعم از اقتصادی، امنیتی و با نفوذ بیگانه بدون هیچ 
مالحظه و خط قرمزی مبارزه و از حقوق مردم دفاع کند. در 
ماه های گذشته با اینکه برخی دستگاه های اجرایی وظیفه 
خود را به خوبی انجام ندادند و وظیفه شان روی دوش قوه 
قضائیه افتاده، برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با مفسدین 
و مجرمین وارد شدیم. یکی از اینها، زمین خواری است. در 
23 استان کشــور در طول 6 ماه، 20 هزار و 341 هکتار، 
زمین هایی که در طول ســال ها تصرف شــده بود، رفع 
تصرف و بیش از 47 هکتار نیز قلع و قمع شد.اژه ای گفت: 
بانک ها به وظیفه خود در اعطای تسهیالت و اعتبارسنجی 
عمل نمی کنند و بخشــی از منابع بانک ها در اختیار عده 
معدود و محدود قرار می گیرد و پول هم در جای خود صرف 
نمی شود و بر نمی گردد. معتقدیم در اینجا یک کوتاهی 
جدی از ناحیه بانک ها وجود دارد. قوه قضائیه در این راستا، 
اخیرا یکی از افرادی که فساد بانکی داشت، دستگیر کرد 
و طبق گزارش بانک مرکزی، این فرد با 14 بانک مرتبط 
بوده و تســهیالت گرفته و بیش از 30 هزار میلیارد ریال 
بدهی دارد که حدود 16 هزار میلیــارد آن بدهی معوق 
است. وی ادامه داد: کسی که این مقدار بدهی دارد، قطعا 
قدرت، رانت و نفوذ دارد که از 14 بانک تسهیالت گرفته 
است. این فرد تسهیالت معوق داشته و جالب اینکه باز هم 
تسهیالت گرفته است. متاســفانه در این موارد، تا زمانی 
 که قوه قضائیه وارد نشود، خود بانک ها اقدام جدی انجام

 نمی دهند.

سخنگوی دستگاه قضا اعالم کرد:

 بازداشت فردی
 در رابطه با فساد بانکی

11

           نویدکیا 
جـانشـیـن

           کرانچار می شود؟

10
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محدودیت جدیدی برای رییس دولت اصالحات اعمال نشده است
ســخنگوی قوه قضائیه درباره اعمال محدودیت جدید برای رییــس دولت اصالحات گفت: از 
دادسرای ویژه روحانیت پرسیدم، از جزئیات آن خبر ندارم. دادستان ویژه روحانیت تکذیب نکرده 
و گفته محدودیت ها همچون سابق و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رسیده است.

يادداشت

قوه قضائیه

تســنیم : حجت االسالم منتظری، دادســتان کل کشور 
گفت: با معاون و نزدیکان رییس جمهور ســابق برخورد 
شد، انگ سیاســی زدند؛ با نزدیکان دولت فعلی برخورد 
می شود،بازهم انگ سیاسی می زنند. در حالی که درست 
نیست. اسناد و مدارک این پرونده ها موجود است، اما در 

بیان محتویات پرونده ها معذوریت داریم.
منتظری دربــاره پرونده مهدی جهانگیــری گفت: اصل 
پرونده در استان کرمان تشکیل شــده، اما به دلیل اینکه 
پرونده به تازگی تشکیل شده اســت از بیان جزئیات آن 
معذور هستم.وی درباره اینکه جهانگیری بازداشت است 
یا با قید وثیقه آزاد شده گفت: این فرد فعال بازداشت است 
و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.دادستان کل 
کشور در پاسخ به اینکه یکی از اعضای ناظر کمیته تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه گفته که تاکنون شــکایتی از 
یکی از کانال های تلگرامی ضدانقالب مطرح نشده است 
گفت: این کانال برای فعالیت های ضدانقالبی خود از بستر 
تلگرام استفاده می کند و به زودی تکلیف تلگرام را روشن 

می کنیم. 
منتظری ادامه داد: چرا باید عده ای به دنبال تضعیف قوای 

مققنه، مجریه و قضائیه باشند؟

خبرآنالین: نماینده اصالح طلب بوکان در مجلس با اشاره 
به پیشگامی ایران در مذاکرات احتمالی میان دولت عراق 
و مسئوالن اقلیم کردستان، تالش اروپایی ها برای برگزاری 
این مذاکرات را مصداق دخالت آشکار در مسائل منطقه 
دانست و گفت: تهران بهترین محل مذاکره برای دو طرف 
است. محمدقسیم عثمانی با اشاره به سفر رییس جمهوری 
ترکیه به کشورمان و مذاکره با مقامات ارشد ایرانی درمورد 
موضوع همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، اعالم کرد: به 
هر حال ایران خواه ناخــواه یکی از مهم ترین قدرت های 
انکارناپذیر در منطقه اســت و هیچ مذاکــره، عهدنامه 
و توافقی بــدون نقش آفرینی ایــران نمی تواند ضمانت 
اجرایی پیدا کند و دوام بیاورد. وی در واکنش به سوالی 
درباره احتمال برگزاری این مذاکرات در تهران، باتوجه به 
رقابت استراتژیک تهران و آنکارا در مسائل منطقه گفت: 
ترکیه تا کنون کمک خاصی به عراق و کردها در این کشور 
نکرده ولی ما در تمام مراحل نقشــی تاثیرگذار داشتیم. 
در همین سال های اخیر اگر سردار سلیمانی نبود، امروز 
اساسا اربیل و اقلیم کردستانی وجود نداشت که بخواهد 
همه پرسی برگزار کند و امروز این اقلیم در اختیار داعش 

قرار گرفته بود.

دادستان کل کشور: 

اسناد تخلفات نزدیکان دولت 
موجود است

نماينده اصالح طلب بوکان: 

اگر سردار سلیمانی نبود، امروز 
اقلیم کردستانی وجود نداشت

ريیس مرکز پژوهش های مجلس:

الریجانی حتی یک جلسه 
انتخاباتی نداشته است

پاسخ محکم فرمانده سپاه به ترامپ: 

با تصویب»کاتسا«، ارتش آمریکا 
همسنگ داعش می شود

باشــگاه خبرنــگاران: کاظــم جاللی، رییــس مرکز 
پژوهش های مجلس در واکنــش به طرح کاندیداتوری 
الریجانی در انتخابات گفت: هنوز تا انتخابات بعدی زمان 
زیادی باقی مانده اســت و معلوم نیست چه تحوالت و 

آرایش های سیاسی در کشور شکل می گیرد.
جاللی گفت: الریجانی نه جلسه ای برای انتخابات تشکیل 
داده و نه در این مورد با کسی صحبت کرده است، بنده 
جزو نیروهای نزدیک به او هستم ولی تاکنون حتی یک 
بار هم در مورد بحث ریاست جمهوری و کاندیداتوری با 

ما صحبت نکرده است. 
این نماینده مجلس شــورای اســالمی درباره اظهارات 
عارف مبنی بر اینکه در انتخابات آینده مجلس شورای 
اسالمی با اصولگرایان معتدل ائتالف نمی کنند، گفت: 
اختیار جریان های سیاسی با خودشان است، ائتالف ها در 
یک مقطع شکل می گیرند، اما هیچگاه ماندنی نیستند. 

وی درباره اینکه برخــی اصالح طلبان اعالم کرده اند که 
اصولگرایان معتــدل به قول و قرارهــای ائتالف پایبند 
نبوده اند، خاطر نشــان کرد: بنــده نمی دانم چه قول و 
قراری گذاشته اند، خودشــان باید توضیح دهند و آن را 

روشن کنند.

سپاه نیوز: سردار سرلشــکر پاسدار محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه در جلسه  شورای راهبردی سپاه که با 
موضوع تحلیل رفتار دولت ترامپ تشکیل شد،با تاکید 
بر اینکه ایران اجرای قانون کاتســا را معــادل با خروج 
یک جانبه آمریــکا از برجام می دانــد، گفت: همانطور 
که در گذشــته نیز اعالم کرده ایم؛ در صورتی که قانون 
تحریم های جدید آمریکا اجرا شــود این کشــور باید 
پایگاه های منطقه ای خود را تا شعاع 2 هزار کیلومتری 

برد موشک های ایران منتقل کند.
وی افزود:در صورتی که اخبار پراکنده موجود درخصوص 
حماقت دولت آمریکا مبنی بر درنظر گرفتن ســپاه به 
عنوان گروه تروریستی صحیح باشــد، سپاه نیز ارتش 
آمریکا را در سراســر جهان به ویژه منطقه خاورمیانه، 

همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت.
سرلشــکر جعفری با بیان اینکه اگرآمریکایی ها هدف 
نهایی خود از طرح این گونه مســائل را مذاکره با ایران 
درباره منطقه قرار داده اند، مسیری کامال اشتباه را انتخاب 
کرده اند، تصریح کرد:جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 
مسائل منطقه را در جایی غیر از میز مذاکره حل کند، نه 

حرفی برای مذاکره وجود دارد و نه طرفی برای آن.

يادداشت

بین الملل

بحران در شورای همکاری 
موجب تغییر سیاست اردن شد

فارس : کاردار سفارت سوریه در اردن تاکید کرد که وقوع 
بحران در شــورای همکاری خلیج فارس، مقامات اردن 
را به تغییر موضع خود در قبال بحران سوریه و نزدیکی 
روابط با دمشق سوق داد. »ایمن علوش« کاردار سفارت 
سوریه در اردن درباره روابط بین دو کشور تاکید کرد که 
هنوز هیچ گشایشــی رخ نداده و اردن اظهارات رسمی 

بیان نکرده است. 
علوش اشــاره کرد که موضع اردن در خصوص سوریه 
در مقایســه با قبل فرق کرده و به دنبال وقوع بحران در 
شــورای همکاری خلیج فارس، مواضع امان نرم تر شده 
است.کاردار سفارت سوریه در اردن افزود که اردن اکنون 
در وضعیتی است که بیشتر می تواند دستش را به سمت 
سوریه دراز کند همچنان که فشــار عربستان و قطر بر 

اردن نیز پایان یافته است.

کره شمالی طعمه خود را 
انتخاب کرد

باشگاه خبرنگاران: کره شمالی ضمن اعالم آمادگی برای 
مقابله با تهدیدات آمریکا، اولین اهداف حمالت احتمالی 

در جنگ با آمریکا را تشریح کرد. 
کره شــمالی بیانیه ای در خبرگزاری رسمی این کشور 
منتشــر و تهدید کرد که اموال استراتژیک آمریکا را در 
شبه جزیره کره به عنوان اولین هدف حمالت احتمالی 
مد نظر دارد.این کشــور اعالم کرد سرزمین های تحت 
کنترل آمریکا در اقیانــوس آرام و نیز نیروهایی که آنها 
را عروسک های خیمه شب بازی آمریکا توصیف کرد، 
اهداف حمالت شدید و نابودکننده این کشور خواهند 

بود.

 درگیری شدید ارتش ترکیه 
و جبهه النصره

میزان : مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه روز 
یکشنبه گزارش داده که نیروهای ارتش ترکیه با عناصر 
گروهک جبهه النصره در شمال استان ادلب و در مرزهای 
ترکیه و ســوریه درگیر شــدند. بنا بر گزارش ها عناصر 
گروهک النصره یــک بولدوزر زرهــی ترکیه را منهدم 
کرده اند.درگیری پس از آن روی داد که نیروهای ارتش 
ترکیه با تخریب دیواره مرزی قصد ورود به استان ادلب 

را داشتند.

تابناک: روز شنبه مجله آمریکایی »نیویورکر« خبری را به روایت گزارشگر 
خود منتشر و ادعا کرد که در نشست وزرای خارجه 1+5 و ایران در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل، درگیری لفظی شدیدی میان محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا 
آمریکا به وجود آمد. روایتی که یک منبع آگاه جزئیاتی درست و مهم تری 

از آن را با تابناک در میان گذاشته است.
این مجله آمریکایی گــزارش داد که در این دیــدار وزیر خارجه آمریکا 
اظهارات و اتهامات تندی علیه ایران در حضور ظریف بیان کرد. نیویورکر 
ادعا کرد:تیلرســون در چهره وزیر خارجه ایران خیره شــد و به او دقیقا 
گفت که درباره »رژیم خشن« او چه فکر می کند. گزارش شده که رکس 
تیلرسون در جلســه وزرای خارجه 1+5 و ایران ابتدا اجازه داد وزرای 6 
کشور از جمله محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کنند؛ ظریف 

در سخنانش با عصبانیت درباره تحریم های آمریکا اعتراض کرد.

»نیويورکر«مدعی شد

درگیری ظریف وتیلرسون 
در حاشیه یک نشست

فارس: »خوان کول« مورخ آمریکایی در تازه ترین یادداشت پیرامون برجام، 
با اشاره به تالش های »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا در برهم زدن 
توافق و ســخنان آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب ایــران که دولت آمریکا را 
»غیر قابل اعتماد« و »اهل دبه« نامیده بود، نوشت: »آیت ا... خامنه  ای در 
این زمینه درست می گفت. در واقع آمریکا عامل اصلی آوارگی و فقر چهار 
میلیون فلسطینی در سرزمین های اشغالی در زیر پای چکمه های نظامی 
اسرائیلی های راست افراطی است. این تجاوز آمریکا به عراق و اشغال این 
کشور بود که منطقه را بی ثبات کرد. عملیات مخفیانه آمریکا از کودتا گرفته 
تا حمله با هواپیماهای بدون سرنشین همگی آشفتگی و ناامنی را در منطقه 
گسترش داده اند .ایران با این شرط وارد مذاکرات شد که تحریم ها لغو خواهند 
شد،تحریم هایی که به اقتصاد ایران آسیب رسانده است. اینک در حالی که 
تحریم های بین المللی لغو شده اند، همانطور که آیت ا... خامنه ای پیش بینی 

کرده بود، کنگره آمریکا تحریم ها را شدت بخشید.«

مورخ سرشناس آمريکايی: 

رهبرایران درباره آمریکا 
درست می گفت

کافه سیاست

روز محاکمه خاوری مشخص شد
میزان: رییس کل دادگستری استان تهران گفت: جلسه رسیدگی 
به پرونده محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی در رابطه با 
اتهامات نامبرده، روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در دادگاه انقالب اسالمی 
تهران برگزار خواهد شــد. غالمحسین اســماعیلی گفت: با توجه 
به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواســت از ناحیه 
دادسرای تهران، اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی 
و ابالغ مراتب از طریق نشرآگهی در جراید کثیراالنتشار انجام و وقت 
رسیدگی تعیین شده اســت و در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات 

قانونی رسیدگی قضائی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد.
رییس کل دادگســتری اســتان تهــران تصریح کــرد:در صورت 
محکومیت، پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد و به موجب 
قانون آثار و تبعات و اقدامات بین المللی در خصوص محکومان تحت 
تعقیب بیش از آثار و تبعاتی است که شامل متهمان فراری می باشد.

نمایندگانی که از مرتضوی پول 
گرفته اند پول را پس بدهند

تسنیم: وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی از ارجاع پرونده سعید 
مرتضوی به هیئت کارشناســی ســه نفره و اظهارنظر کارشناسان 
درباره قانونی بودن یا نبودن مدت زمان تصدی مرتضوی بر سازمان 
تامین اجتماعی خبر داد.مجتبی نظری ضمن انتقاد از طوالنی شدن 
رسیدگی به پرونده مرتضوی گفت: بخش نخست این پرونده پس 
از صدور حکم در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، برای 
رسیدگی به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که دادگاه 
تجدیدنظر اســتان پس از مدت ها، 17 و 18 مهر را برای محاکمه 
تعیین کرد.نظری افــزود:  دادگاه تجدیدنظر اســتان در مدتی که 
پرونده در شعبه بوده، آن را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع داده 
و کارشناسان نیز نظر خود را در خصوص قانونی بودن یا نبودن مدت 
زمان تصدی مرتضوی بر ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرده اند. 
وکیل مدافع ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نظر ارائه شده 
از سوی هیئت کارشناسی زیاد مساعد نیست گفت: در کارشناسی 
بخش دوم پرونده هم که اکنون در شــعبه 68 تجدیدنظر اســت، 
کارشناسان نوشته بودند پول از سوی مرتضوی به نمایندگان مجلس 
داده شده، اما افرادی که پول را گرفته اند موظف به بازگرداندن آن 
هستند؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی باید علیه آن افراد دادخواست 
می داد در حالی که طبق قانون اختالس، کســی که پول را می دهد 

مسئول است. 

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس:

 پرونده درگیری یک نماینده
 با مامور ناجا هنوز بررسی نشده است

تسنیم: سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس آخرین 
جزئیات بررسی پرونده درگیری یک نماینده مجلس با مامور نیروی 

انتظامی را تشریح کرد.
محمدجواد جمالی، ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی پرونده های واصله به این 
هیئت، گفت: اخیرا پرونده حمدا... کریمــی، نماینده مردم بیجار 
مبنی بر درگیری اش با یک مامور نیروی انتظامی در فرودگاه مهرآباد 
تهران مورد بررســی قرار گرفت. وی با اشاره به روند بررسی پرونده 
نماینده بیجار در مجلس در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهار 
داشت: فیلم حادثه و برخورد کریمی با مامور نیروی انتظامی را بنده 
شخصا با حضور نماینده ناجا بررسی کردم و صحبت های اولیه ای با 
خود نماینده داشتیم، اما هنوز در جلسه رسمی هیئت، این پرونده 

بررسی نشده است.

 تردد کشتی ها در خلیج فارس
 رصد می شود

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: هرگونه تردد و رفت وآمد 
کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز کنترل و رصد می شود.

 سردار علیرضا تنگسیری افزود: با حضور پرصالبت نیروی دریایی 
سپاه در خلیج فارس دشمن در آب های تحت نظارت ما حضور ندارد.

وی تصریح کرد: در زمان دفاع مقدس، نیروی دریایی سپاه 6 سیلی 
محکــم و 1۳۹ مقابله به مثل به آمریکایی ها وارد کرد. تنگســیری 
خاطرنشــان کرد: یکی از این ســیلی های محکم حماسه 16 مهر 
 سال 66 اســت که یک بالگرد آمریکایی مورد هدف موشک سپاه 

قرار گرفت. 
جانشین فرمانده نیروی دریایی ســپاه اضافه کرد: آمریکایی ها در 
زمان جنگ، سکوها و کشــتی های نفتی ایرانی را در خلیج فارس 
مورد هدف قرار می دادند ولی کشــورهای حامی صدام و اروپایی ها 
به راحتی در این دریــا نفت جابه جا می کردند. تنگســیری بابیان 
اینکه در نبرد 16 مهر 66، هفت نفر از نیروهای نیروی دریایی سپاه 
شهید شدند، اظهار کرد: بعد از دفاع مقدس، نیروی دریایی سپاه دو 
مورد آمریکایی ها، دو مورد انگلیسی ها، یک مورد کانادایی ها و یک 
 مورد استرالیایی ها که به آب های ســرزمینی ما واردشده بودند را 

دستگیر کرد.

مجلس نمایندگان آمریــکا با 41۹ رای موافــق و تنها ۳ رای 
مخالف، طرح تحریم های ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب 
کرد.این طرح نســخه اصالح شــده طرحی بود که پنجشنبه 
27 خرداد ۹6، در ســنای آمریــکا به بهانه آنچــه که مقابله 
با اقدامات ثبــات زدای ایران نامیده می شــد، بــا ۹8 رای به 
تصویب رسیده بود. این طرح که به ســبب گستردگی دایره 
شــمول،»تحریم های مادر« نام گرفت و با عنوان »کاتسا« نیز 
شناخته می شــود، به جهت برخورداری از بار مالی حتما باید 
مورد تایید مجلس نمایندگان آمریکا نیز قرار می گرفت؛ سرانجام 
مجلس نمایندگان با هدف افــزودن بندهای مربوط به تحریم 
کره شمالی، طرح تازه ای را در این رابطه تصویب کرد که البته 
این طرح باید در سنا نیز به تصویب برسد و پس از آن با امضای 

رییس جمهور آمریکا به قانون تبدیل شود.
در همان اواسط تابستان که بحث طرح تحریمی کاتسا مطرح 
شد، برخی منابع در داخل آمریکا فاش کردند که این طرح به 
سبب شامل بودن بندهایی مرتبط با تحریم روسیه و همچنین 
محدود در نظر گرفته شدن اختیار رییس جمهور آمریکا برای 
اعمال نظر درباره مفاد این طرح، چندان مورد نظر کاخ سفید 
نیســت؛ اما با توجه به اجماعی که پیرامون این طرح در میان 
قانون گذاران آمریکایی در مجلسین این کشور از هر دو جناح 
جمهوری خواه و دموکرات وجود داشت، چنین مطرح شد که به 
احتمال بسیار زیاد حتی با وجود عدم امضای ترامپ، این طرح 

به قانون تبدیل خواهد شد. 
در جریان بررســی این طرح در مجلس نماینــدگان آمریکا، 
»اد رویس«، رییس کمیته امــور خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا، ایران را به حمایت از تروریســم و نقض حقوق بشــر 
متهم کرد! همچنین »اســتنی هویر«، قانون گذار دموکرات 
تاکید کرد که تصویب طرح تحریم های ایران، این کشــور را 
برای توسعه برنامه موشکی بالستیک خود تحت فشار خواهد 
گذاشت.»سیسیلینی« نماینده کنگره آمریکا هم این تحریم ها 
را ناقض برجام ندانســت و حتی گفت که این طرح تحریمی 
برجام را تقویت می کند! زیرا به متحدانمان نشان می دهد که 
ایاالت متحده با نقض قوانین بین المللی برخورد می کند! عمده 
تمرکز طرح تحریمی و ضدبرجامی اخیر هیئت حاکمه آمریکا 
که به »کاتسا« معروف شده است، روی توان دفاعی و تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی و ضربه زدن به نیروهای مسلح ما معطوف 
شده است؛ طبق این طرح اشخاص دخیل در برنامه موشکی 
بالستیک ایران و کسانی که با آنها داد و ستد دارند، مورد تحریم 
قرار می گیرند.همچنین مطابق با طرح مزبور، مسئوالن سپاه 
پاسداران و مرتبطین آنها نیز با ادعای واهی و مضحک حمایت 
از تروریسم در لیست تحریم قرار می گیرند! آنچه در این طرح 
قابل تامل است آن است که طبق بندی از آن، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی یک ســازمان تروریستی قلمداد می شود! این 
طرح رییس جمهور آمریکا را ملزم می کند به فاصله حداکثر ۹۰ 

روز بعد از اجرایی شدن آن، تحریم هایی را علیه سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و اشــخاصی که در زمره مقامات، پرسنل یا 
وابستگان این سازمان هستند، اعمال کند. مقامات و مسئوالن 
کشورمان در همان روز 27 خرداد که سنای آمریکا طرح اولیه 
این تحریم ها را به تصویب رساند، نسبت به آن واکنش نشان 
دادند و آن را مغایر با روح و متن برجام قلمداد کردند؛ با این همه 
روز چهارشنبه) 4 مرداد ۹6( نیز پس از تصویب اصالحیه این 
طرح در مجلس نمایندگان آمریکا باز هم مسئوالن و مقامات 
کشورمان به آن واکنش نشان دادند و از به خطر افتادن معاهده 

برجام به واسطه آن سخن گفتند.
ســید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور 
خارجه که رییس ســتاد پیگیری اجرای برجام نیز محسوب 
می شود، نخستین مسئولی بود که به مصوبه تحریمی آمریکا 
موســوم به »تحریم های مــادر« واکنش نشــان داد و صبح 
چهارشــنبه 4 مرداد ۹6 در حاشــیه اجالس مقابله با حمله 
ســایبری با حضور در جمع خبرنگاران گفت که »اقدامی که 
کنگره آمریکا در حال انجام دادن آن اســت و قانون جدیدی 
که علیه ایران، روسیه و کره شمالی در حال تصویب است یک 
اقدام خصمانه کامال روشــن و علیه جمهوری اســالمی ایران 
است و با واکنش قطعی جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد 
شد«. حسن روحانی، رییس جمهور نیز همان روز چهارشنبه 
4 مرداد ۹6 در جریان جلســه هیئت دولت به اقدام خصمانه 
اخیــر آمریکایی ها واکنش نشــان داد و گفت کــه »اینگونه 
تحریم ها بر ملت ایران تاثیرگذار نیســت و نه مقاومت مردم و 
ایستادگی نظام جمهوری اســالمی ایران را کاهش می دهد و 
نه راه و روش و سیاســت های ما را تغییر خواهد داد«. رییس 
جمهور با اشاره به تاکیدات قرآن کریم مبنی بر تقویت قدرت 
و بنیه دفاعی مسلمانان و کشورهای اسالمی، خاطرنشان کرد: 
»ما باید همیشه بنیه دفاعی مان را تقویت کنیم و در این راستا 
تمام سالح های دفاعی  را، بدون توجه به نظرات دیگران تقویت 
خواهیم کرد و راهمان را در مسیر اقتدار بنیه دفاعی  کشور ادامه 
می دهیم.« روحانی با بیان اینکه نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران اعم از ارتش، سپاه، بســیج، نیروی انتظامی و 
نیروهای امنیتی مورد حمایت ملت بزرگ ایران هستند، گفت: 
»اینها قدرتی هستند که قرآن در باره آنها می گوید »تُرِهبوَن 
بِه  َعُدَوّ اهللِ َو َعُدَوُّکم« و در برابر دشــمنان این ملت، نیروهایی 
بازدارنده هســتند«. حمایت قاطع و موکد رییس جمهور در 
جلسه هیئت دولت از بنیه دفاعی کشــور و نیروهای مسلح را 
باید واکنشــی به محور اصلی تحریم هایی دانست که مجلس 
نمایندگان آمریکا روز چهارشــنبه ) 4 مرداد ۹6( به تصویب 
رساند؛ ضربه زدن به توانمندی دفاعی کشور و نیروهای مسلح 
 ما، هدف اصلی آمریکایی هــا از تصویب طرح تحریمی مادر یا 
»اس 722« است که روحانی با حمایت قاطعی که از نیروهای 
مسلح به عمل آورد این پیام مشــخص را به مقصد واشنگتن 
مخابره کرد که در ایران اسالمی هیچگونه تردیدی برای تقویت 

اقتدار دفاعی و نظامی کشور وجود ندارد.

آريا: عمده تمرکز طرح تحريمی و ضدبرجامی هیئت حاکمه آمريکا که به »کاتسا« معروف شده است، روی توان 
دفاعی و تسلیحاتی جمهوری اسالمی و ضربه زدن به نیروهای مسلح ما معطوف شده است؛ طبق اين طرح اشخاص 

دخیل در برنامه موشکی بالستیک ايران و کسانی که با آنها داد و ستد دارند، مورد تحريم قرار می گیرند.

سپاهپارلمانواکنش

قانون کاتسا چیست؟

شهری که قربانی داعش شد
خبرآنالین: درگیری ها بین نیروهای گروه ســوریه دموکراتیک و 
تروریســت های گروه داعش در شهر رقه ســوریه به حدی رسیده 
که صلیب سرخ جهانی نیز از میزان خشونت های جاری در سوریه 

شدیدا ابراز نگرانی کرده است.

عکس نوشت 
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کافه اقتصاد

۶۰۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پاییزه اصفهان تخصیص یابد
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: ۶۰۰ میلیون متر 
مکعب آب زاینده رود باید به کشت پاییزه امسال کشاورزان اصفهانی تخصیص 

یابد.

افزایش ارزش صادرات 
مصنوعات سنگ و سیمان

ارزش صادرات مصنوعات ســنگ و ســیمان از استان 
اصفهان به خارج از کشور ۷۳درصد افزایش یافت.

مدیر کل گمرک استان اصفهان گفت: در نیمه نخست 
امسال 19۰ هزارتن مصنوعات سنگ، گچ، سیمان، آجر 
و بلوک های سیمانی به ارزش ۳8 میلیون دالر به خارج 
ازکشور صادر شده است.اسدا... احمدی ونهری وزن این 
محصوالت صادر شده از این استان را 58 درصد بیشتر از 
مدت مشابه سال قبل بیان کرد و افزود: عراق و افغانستان 

کشورهای هدف صادرات این مصنوعات هستند.
امسال دو میلیون و ۶4 هزار تن کاال به ارزش ۷۳۶ میلیون 
و 8۳1 هزار دالر، از استان اصفهان به خارج ازکشور صادر 

شده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید کرد:

 تشکیل ستاد زنجیره فوالد
اهرم رونق اقتصادی است

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد، با اشاره به تشکیل 
ســتاد زنجیره فوالد گفت: بخش خصوصــی و در صدر 
آن اتاق بازرگانی ایــران، در بحث اختیــارات قانونی با 
محدودیت هایی مواجه هستند و این در حالی است که 
تشــکل ها می توانند یکی از اهرم های رونق اقتصادی 
باشند. محمود اسالمیان در نشست هم اندیشی سازمان 
توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و 
انجمن تولیدکنندگان فوالد، از ایمیدرو برای برگزاری 
سلسله نشست های تخصصی با تشــکل های معدنی 
قدردانی کرد و افزود: تشکیل ســتاد زنجیره فوالد می 
تواند زمینه تحرک در صنایع وابسته فوالد را ایجاد کند 
و به تبع آن، دستیابی به اهداف کالن اقتصادی همچون 
اشتغال را سرعت بخشد. رییس هیئت عامل ایمیدرو نیز 
در این نشست با اشاره به تشــکیل ستاد زنجیره فوالد، 
اظهار داشــت: با توجه به جایگاه ویژه صنعت فوالد در 
توسعه کشور، نیاز مبرم به تشکیل کارگروهی متشکل 
از دســت اندرکاران دولت و بخش خصوصی احســاس 
می شود و امیدواریم با همکاری انجمن تولید کنندگان 
فوالد، اهداف توسعه ای دولت و وزارتخانه در حوزه معدن 
و صنایع معدنی محقق شود. مهدی کرباسیان با اشاره به 
تهیه دستورالعمل ستاد زنجیره فوالد افزود: محتوای این 
دستورالعمل باید به نحوی تنظیم شود که مسائل مرتبط 
با اشــتغال زایی و رونق تولید با رویکرد صادراتی مورد 

توجه قرار گیرد.

پیش ثبت نام بیست و سومین نمایشــگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری 
)اتوکام ۲۰1۷( از روز شنبه )15 مهرماه( آغاز شده است و تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه از تاریخ 
۳۰ آبان تا 4 آذر سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.
نمایشگاه اتوکام در طول سالیان گذشته همواره به عنوان نماد پویایی و 
نوآوری فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، یکی از نمایشگاه های 
 پــر مخاطب و مــورد توجــه عالقه منــدان و متخصصان ایــن حوزه 

بوده است.
در نمایشگاه امسال، با هدف نظم بخشی هر چه بهتر به اختصاص غرفه ها، 
ثبت نام شرکت ها در سه مرحله پیش ثبت نام، ثبت نام و جانمایی نهایی 

انجام خواهد شد.

پیش ثبت نام نمایشگاه 
کامپیوتر و اتوماسیون 

اداری اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
12،260،000 ریال)طرح جدید(

6،520،000 ریالنیم سکه

۳,770,000 ریالربع سکه

2,480,000 ریالسکه یک گرمی

1،218،200 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

عضو انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: آبیاری فضای سبز صنایع 
اصفهان، با استفاده از چاه هایی در محوطه کارخانه و ازطریق آب های 
زیرزمینی متصل به رودخانه انجام می شود. مهدی بصیری اظهار داشت: 
امروز سطح زیر کشت در شهرستان های فالورجان و اصفهان به شدت 
کاهش یافته و اینکه می گویند کشــاورزی عامل خشکسالی و خشکی 
زاینده رود بوده است، خالف واقع است. وی بیان داشت: کمبود آب بر اثر 
کشاورزی در حوضه زاینده رود در منطقه فالورجان و لنجان کذب محض 
است و با وجودی که سطح زیر کشت در این منطقه کاهش یافته، باز هم 

رودخانه خشک است.
عضو انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان تصریح کرد: دلیل خشکسالی 
زاینده رود، پمپاژهای باال دست، انتقال آب به یزد و مصارف زیاد شهری 

و صنعتی است.

آبیاری فضای سبز 
کارخانه های اصفهان با 

آب های زیرزمینی و چاه 

سامانه روغن گیر، روی مسیر آب مقطر گرم، با رویکرد زیست 
 محیطی در شــرکت پاالیش نفت اصفهان ســاخته و نصب 

شد.
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان، روز شنبه اعالم 
کرد: این ســامانه با هدف تصفیه آب ورودی به دیگ بخار از 
روغن های محلول در آب، افزایش طول عمر و بازدهی دیگ 
بخار و صرفه جویی قابل توجه در مصرف آب، طراحی، ساخته 

و نصب شد.
روغن گیر، روی مســیر آب مقطر گرم و جمع کننده روغن 
مخزن ۲1۰4 واحد آب صنعتی به صورت کلید در دســت 

)E.P.C( در این شرکت ساخته شده است.
رییس برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: این شرکت با باور بر توان و ظرفیت متخصصان 
داخلی در جهت رفع نیاز صنایع، طراحی تا ســاخت سامانه 

حذف روغن از آب در صنعت را به یکی از شرکت های توانمند 
کشور واگذار کرد که این اعتماد نتیجه داد.

علی محمد یسلیانی افزود: سامانه قبلی پاالیشگاه، ظرفیت 
الزم و کارایی مناسب برای جداسازی کامل روغن موجود در 
آب مقطر گرم را نداشــت؛ به همین دلیل سامانه موجود با 
طرح حذف روغن که شــامل »کواالسر« )شامل سه مرحله 

فیلتر انتراسیت، رزین و کربن فعال( است، جایگزین شد.
وی با اشاره به بازگشت کمتر از سه سال سرمایه انجام شده، 
اظهار کرد: این طرح در زمره طرح های رده اول و ســودآور 

صنعتی است و سود اقتصادی حاصل از جلوگیری از دورریز 
آب کندانس به گونه ای است که بازگشت سرمایه اولیه طرح 

حدود یک سال و چهار ماه برآورد شده است. 
رییس برنامه ریــزی و کنترل پروژه های شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان ادامه داد: کاهش آالیندگی زیســت محیطی 
از مزایای مهم این طرح اســت؛ به طوری که حذف روغن از 
آب کندانس برگشتی موجب جلوگیری از دور ریز آن شده 
 و بدین ترتیب کاهش آالیندگی کلی پاالیشــگاه را به دنبال 

خواهد داشت.

سامانه روغن گیر در شرکت پاالیش نفت اصفهان ساخته شد

»اونام کــه همینو مــی گن؛من که 
می دونم این وســط گوشت قربونی فاطمه کاویانی

عباسه«؛ این دیالوگ ماندگار فیلم سینمایی آژانس شیشه 
ای است؛ دیالوگی که شاید این روزها بسیار ملموس به نظر 
برسد. این مصداق پاس کاری ها و سیاسی کاری هایی است که 
هر ازگاهی میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
و دولت به وضوح دیده می شــود؛ اینکه برای حل مشکالت 
مــردم، هر کــدام از این نهادهــا تــوپ را در زمین حریف 
می فرستند و طرف مقابل را عاملی در عدم پیشبرد راه حل ها 
می دانند و در این بین شهروندان به عنوان تماشاگر بوده اما 

در اصل محور موضوع قرار داشته اند.
نمونه بارز و شــاید پر اهمیت ترین مسئله که شاید بسیاری 
از ما با آن دست به گریبان هستیم، مسئله اقتصاد در کشور 
است. مشکالت اقتصادی دامنگیر کشور، بعضا آنقدر مزمن 
و طوالنی شده اند که در برخی مواقع راه حلی برای آنها دیده 
نمی شــود و به نظر الینحل می آیند. یکی از این مشکالت 
که با زندگی و معاش مردم به صورت مستقیم ارتباط دارد، 

معضل مسکن است. 
مسکن این روزها مسئله ای است که هر بار توسط دولتمردان 
و نمایندگان مردم در مجلس، تنها به میتینگی برای اعالم 

وجود تبدیل شــده و به عهــده نگرفتن اصل مســئولیت، 
عنصری است که بسیار مشهود به نظر می آید. در شرایطی 
که به نظر می رسد مســئوالن در هر سطح بسیار به مسئله 
مسکن شهروندان بها می دهند، در مجموع تاثیر کمتری را 
در وضع زندگی و نحوه صاحبخانه شدن مردم شاهد بوده ایم. 
هر بار با ارائه پروژه های مختلف از جمله مســکن مهر، ارائه 
تسهیالت توســط بانک های مرتبط و... به نحوی در ایجاد 
شرایط مساعد برای خانه دار شدن مردم تالش شده است. با 
وجود تمام حرکت های انجام شده اما طرح هایی که تاکنون 
ارائه شــده، کمترین میزان تاثیر را در روند بهبود مســئله 

مسکن داشته است.
شهریورماه گذشــته، طی پیشنهادی از ســوی وزیر راه و 
شهرسازی، قرار شد دولت میزان اعطای تسهیالت مسکن را 
از یک برابر در هر ۶ ماه، به همین میزان در هر 5 ماه کاهش 
دهد؛ پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی به 
حال بخش مسکن نمی کند؛ زیرا افراد کم درآمدی که اغلب 
جامعه هدف دولــت برای حمایت هســتند و در بافت های 
فرسوده یا حاشیه های شهر ســکنی دارند، اصوال بانک پذیر 
نشده اند که بتوانند از تسهیالت مســکن، ولو با بهره پایین، 

بهره مند شوند.

اگر مجموعه ســازوکار نهادی کــه در بازنگری طرح جامع 
مسکن پیشنهاد شــده، عملی نشــود، این قبیل اقدامات 
ازهم گسیخته  هیچ فایده ای نخواهد داشت و درواقع نوعی 
ســوق دادن منابع بانکی به جای بخش هــای مولد اقتصاد 
به ســوی بخش مســکن خواهد بود که هیــچ دردی را دوا 
نمی کند. این درحالی اســت که بخش مسکن دچار رکود 
نیست، بلکه دچار قفل شدگی اســت؛ این موضوع نیز ناشی 
از بخش واقعی اقتصاد اســت و نه بخش مالی مســکن که 
فرضا منابع کمی به بخش مســکن آمده است. اکنون همه 
می دانند که حدود ۷۰درصد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 
مربوط به بخش مســکن است و این مســئله تایید می کند 
که مشکل، منابع بانکی نیســتند. از سوی دیگر نمایندگان 
مردم در مجلس توپ را در زمیــن دولتمردان می اندازند و 
می گویند: دولت باید فکری به حال مســکن قشــر جوان و 
افرادی کند که قصد تشکیل زندگی را دارند؛ در این صورت 
با وضعیت فعلی کســی نمی تواند صاحب منزل شود. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به این موضوع که نرخ 
مسکن با قدرت اقتصادی مردم همخوانی ندارد، می افزاید: 
جوانی که بیکار اســت و درآمد ندارد قطعا نمی تواند منزلی 
را اجاره یا حتی رهــن کند، یعنی با قــدرت اقتصادی وی 
این اقدام امکان پذیر نیســت؛ بنابراین با این شرایط چگونه 
می تواند منزلی را خریداری کند. حجت االســالم سید ناصر 

موسوی الرگانی تصریح 
مــی کنــد: جوانــی که 
دارای شغل است، فرض 
کنیم ماهیانــه ۲میلیون 
تومان هــم حقوق بگیرد 
)که اغلب حقوق مصوب 
وزارت کار را دریافــت 
می کنند(، با این حال اگر 
ماهیانه 1/5میلیون تومان 
حقوق خــود را پس انداز 
کند حداقل حــدود 15 
ســال طول می کشــد تا 
بتواند خانه ای 45 متری 
در محلــه ای متوســط 

خریداری کند. 
با این اوصاف باید منتظر 
مانــد و دید کــه در این 
بــازار، باالخره ازســوی 
کــدام یــک از نهادها، 
ســازمان ها و وزارتخانه 
ها اقدامی بــرای نجات 

 جــان مســکن در جامعــه امــروز صــورت خواهــد
 گرفت.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد:

احداث اولین مرکز تجارت 
الکترونیکی صنایع دستی در اصفهان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، از احداث 
اولین مرکز تجارت الکترونیکی صنایع دســتی کشور و خاورمیانه 
با کمک ســازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در 
شهرک فناوری اصفهان به منظور حمایت از توسعه فروش و صادرات 

صنایع دستی استان خبر داد.
 محمدجواد بگی، فــروش و صادرات تولیدات صنایع دســتی را از 
چالش های اصلی این بخش عنوان کرد و افزود: ایجاد زیرساخت های 
الزم بــرای تجارت الکترونیکــی این مصنوعــات می تواند یکی از 
راهکارهای اصلی رفع این چالش از پیــش پای صنعتگران صنایع 

دستی استان باشد. 
بگی، ایجاد بستر الزم صادرات صنایع دستی را مستلزم حمایت های 
الزم جهت تامین بستر بیمه ای مناسب و خدمات لجستیک برای 
ارسال مرسوله های حاوی صنایع دســتی به داخل و خارج کشور 
دانست و افزود: همکاری مناسب شرکت پست جمهوری اسالمی و 
نظام بیمه ای کشور برای توسعه و عملیاتی شدن این طرح ضروری 
است. گفتنی است یک سوم صنایع دستی دنیا متعلق به اصفهان است 
و همچنین نزدیک به ۲۰۰ رشته از ۳۰۰ رشته صنایع دستی کشور 
در اصفهان فعالیت دارند و ۷۰ درصد از تولیدات صنایع کشور در این 

استان انجام می شود.

وقتی توپ مسکن میان مسئوالن پاسکاری می شود؛

خیال خوش خانه !

بازار

قیمت انواع  ترازو دیجیتال

 690.000
ریال

ترازو ديجيتال 
هايتک مدل 
HI-DS42-M

 1.190.000
ریال

ترازو ديجيتال 
BF511 امرن مدل

 3.970.000
ریال

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: 
48 هزار میلیارد ریال تسهیالت در ۶ ماه نخست امسال به 

واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور پرداخت شد.
علی اشرف افخمی در حاشیه همایش مدیران بانک صنعت و 
معدن سراسر کشور در کاشان افزود: 1۰هزار و 5۰۰ میلیارد 
ریال از این تسهیالت در اختیار 9۰۰ واحد صنعتی کوچک و 

متوسط قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بخشــی از این تسهیالت از محل صندوق 
توســعه ملی تامین شــده اســت، افزود: در مجموع این 
تسهیالت نسبت به مدت مشــابه سال قبل 1۰درصد رشد 
داشته اســت؛ اما مانند سال های گذشــته روند پرداخت 
 این تســهیالت در نیمه دوم ســال رو بــه افزایش خواهد 

بود.
وی خاطرنشــان کرد: با پرداخت این تســهیالت، افزون 
بر تثبیت شــغل ها، ۶ هزار و ۷5۰ شــغل جدید نیز به طور 

مستقیم در کشور ایجاد شده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن، همچنین گفت: این بانک 
1/5میلیارد دالر ظرف سه سال گذشــته در نیروگاه های 
گازی کشور سرمایه گذاری کرده که تاکنون افزون بر ۳ هزار 

مگاوات آن به شبکه برق کشور متصل شده است.
 افخمی، از انعقــاد قرارداد فاینانس قطار ســریع الســیر

تهران - مشهد با ســرمایه گذاری 1/5میلیارد دالری نیز 

 خبر داد و گفــت: اجرای این طرح موجــب کاهش فاصله 
تهران - مشهد و صرفه جویی در وقت مردم می شود.

رییس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن یادآوری کرد: با 
کمک منابع مالی این بانک، هم اکنون ۲ نیروگاه خورشیدی 
1۰ مگاواتی هرکدام با ســرمایه گذاری 14میلیون دالر در 

دست ساخت است.
وی همچنین گفت: با تامین مالــی ۳۳۰ میلیون یورویی 
بانک صنعت و معدن و همکاری بانــک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، تاکنون 9 فروند هواپیما از ایرباس و شرکت 

ای آر تی کانادا وارد کشور شده است.

مدیرعامل فــوالد مبارکه گفت: افزایــش کمي تولید و 
افزایش کیفیت محصوالت تولیــدي را باید در کنار هم 
پیش برد؛ زیــرا بی توجهی به کیفیــت، باوجود افزایش 
تولید، به شــدت بر ســودآوری شــرکت تاثیر خواهد 

گذاشت.
بهرام سبحانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان 
با اشــاره به موفقیت های کسب شــده در زمینه تولید 
118 ذوب و سایر دستاوردهای این شرکت اظهار کرد: 
دســتیابی به رکوردهای جدید با ارزش بوده و افزایش 
کمی تولیــد بدون افزایــش کیفی و کاهــش ضایعات 

مفهومی ندارد.
وی افــزود: افزایــش کمی تولیــد و افزایــش کیفیت 
محصوالت تولیــدی را باید در کنار هــم پیش برد؛ زیرا 
بی توجهی به کیفیت، باوجود افزایش تولید، به شدت بر 

سودآوری شرکت تاثیر خواهد گذاشت.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه درخصوص ارزیابی خارجی 
پیش روی فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: از آنجایی که 
در ارزیابی خارجی، فوالد مبارکه با شرکت های خارجی 
مقایسه می شــود، همه مدیران و مسئوالن واحدها باید 
ضمن اطالع رســانی کافی در این خصوص، نقاط قوت و 
قابل بهبود شرکت را به صورت مدون تهیه کنند تا بتوانیم 

با هم زبانی گزارش خوبی را ارائه کنیم.

وی در همین راستا تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی، نقاط 
ضعف و قوت شرکت مطرح شده و تجاربی در این مسیر 
منتقل می شــود که می  تواند منجر به بهبود مســتمر و 

کسب جایگاهی بهتر برای سرآمدی شرکت شود.
سبحانی بر انجام کار ایمن تاکید کرد و گفت: همواره کار 
ایمن سرلوحه تمام فعالیت  های سازمان است، از این رو 
همه کارکنان باید در رعایت مســائل ایمنی و بازنگری 
دســتورالعمل های مربوط بــه آن و همچنین آموزش 
 و انتقــال تجارب بــه کارکنان جدید، مســئولیت پذیر

باشند.

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد: 

افزایش کمي تولید فوالد مبارکه با تاکید بر افزایش کیفیت محصوالت

با مسئوالن

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد: 

پرداخت 48هزارمیلیارد تسهیالت در نیمه اول امسال به واحدهای صنعتی

ترازو ديجيتال متئو 
PS 502 مدل

مسکن این روزها 
مسئله ای است 
که هر بار توسط 

دولتمردان و 
نمایندگان مردم 

در مجلس، تنها به 
میتینگی برای اعالم 

وجود تبدیل شده 
و به عهده نگرفتن 

اصل مسئولیت، 
عنصری است که 
بسیار مشهود به 

نظر می آید
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تحدید حدود اختصاصی
7/261 شــماره صادره : 1396/42/422210 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه  دو طبقه پالک شماره 4348/2705 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام پیکر سلیم پور ناغانی فرزند موسی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 96/8/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 22020 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان  ) 144 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

7/286  خانم اشرف خانم باباخانی دارای شناسنامه شماره 96 به شرح دادخواست به 
کالسه  348/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عصمت شیرمحمدی به شناســنامه 60 در تاریخ 1396/3/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اشرف 
خانم باباخانی، ش.ش 96 نسبت با متوفی فرزند 2- پروین باباخانی، ش. ش 55 )پنجاه 
و پنج( نسبت با متوفی فرزند 3- توران باباخانی، ش.ش 180 نسبت با متوفی فرزند 
4- زهرا باباخانی،ش.ش 129 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه باباخانی، ش.ش 295 
نسبت با متوفی فرزند 6- عباسعلی باباخانی، ش.ش 87 نســبت با متوفی فرزند در 
تاریخ 64/11/24 به فیض شهادت نائل آمد 7- علیرضا باباخانی، ش.ش 120 نسبت 
با متوفی فرزند. اینک با انجام تشــریفات 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: 332 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک( ) 184 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

7 شــماره آگهــی: 139603902004000134 شــماره پرونــده:  /223
139504002004000086 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایی به شــماره بایگانی: 
9500179 تمامت شش دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک شماره چهار هزار و 
چهارصد و نود شش فرعی از بیست و هشت اصلی به مساحت 447/75 متر مربع قطعه 
نهم تفکیکی مجزی شده ازپالک هفتصد ونود شش فرعی از بیست و هشت اصلی 
واقع در کوجان دهســتان ماربین بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خانه 
اصفهان- خیابان گلخانه- منطقه خانه های ســازمانی نیرو هوائی- انتهای خیابان 
24- پالک 6- کدپستی 8194976911 که ســند مالکیت آن در صفحه 529 دفتر 
450 امالک ذیل ثبت شماره 58843 با شماره چاپی 183205 ثبت وصادر شده است 
باحدود: شمااًل به طول چهارده متر وهشتاد  و پنج صدم متر دیوار به دیوار خانه چهار 
هزار و چهارصد و نود وسه و چهار هزار و چهارصد و نود چهار شرقاً به طول سی متر دیوار 
به دیوار قطعه دویست و هفتاد و شش اولیه جنوباً به طول پانزده متر درب و دیواریست 
به شارع غربًا به طول سی متر دیواریست اشتراکی با خانه چهار هزار و چهارصد و نود 
وپنج فرعی و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشــناس رسمی پالک فوق یک 
ساختمان مسکونی ویالیی مشتمل بر یک طبقه مسکونی سه خوابه که سازه اولیه با 
اسکلت فلزی بیش از20 سال پیش ساخته شده که متعاقبا حدود 7 سال پیش قسمتی 
به بنا اضافه و با معماری نوین و نازک کاری لوکس بازســازی و نوسازی شده است. 
پوشش دیوارهای داخلی واحدها ) گچ سفید و نقاشی با رنگ روغنی(، سقفها نقاشی 
همراه با گچ بری، کف مفرش به ســرامیک مرغوب و پنجره ها ) از جنس آلومینیوم 
رنگی(، دربهای داخلــی ) از جنس چوب با روکش مرغوب( آشــپزخانه با کابینت ام 
دی اف و سقف دکوراتیو و شکیل، دارای ســونای بخار با تجهیزات دیگ بخار و ... 
حیاط سازی با معماری نوین به طوریکه کف حیاط با سنگ ساختمانی مرغوب فرش 
شده و عالوه بر فضای سبز و باغچه سازی یک آالچیق مسقف و محصور با قابهای 
آلومینیومی و شیشــه و باربیکیو و آبنما و ... با چیدمان خاصی تزئین گردیده- نمای 
ساختمان ترکیبی از سنگ و آجر- سیستم گرمایش شوفاژ )با پکیج دیواری(، سیستم 
سرمایشی) کولرآبی( دارای اشتراک آب، برق، گاز می باشد. اسکلت ساختمان ) دیوار 
باربر و طاق  ضربی( و نما خارجی آجری اســت ملکی آقــای صادق بدیعی که طبق 
ســند رهنی شــماره 165596 مورخ 1392/10/23 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 15 اصفهان در رهن بانک سامان واقع می باشــد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 

1397/06/31 دارای بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 96/08/10 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده میشود. مزایده ازمبلغ پایه پانزده میلیارد و هفتصد 
و شصت میلیون ریال ) 15/760/000/000 ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/07/17 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده 
چک تضمینی بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اســناد رسمی 
اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمناً برنده 
مزایده باید کل مبلغ خریــد را تا پایان وقت اداری همــان روز طی فیش مخصوص 
 در حساب اداره ثبت اســناد و امالک ســپرده نماید.  م الف:21573 اداره اجرای

 اسناد رسمی اصفهان)652 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

7/311 کالسه پرونده 520/96 شماره دادنامه: 520 تاریخ رسیدگی: 96/7/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محسن صرامی به نشانی 
خمینی شهر میدان پمپ بنزین نمایشــگاه اتومبیل هما با وکالت احمد سعیدپور به 
نشانی خمینی شهر خیابان طالقانی نبش کوچه 7، خواندگان: 1- احمد نصر 2- محمد 
مکتوبیان 3- مهری جان نثاری الدانی هر ســه به نشانی مجهول المکان،  خواسته: 
الزام به تنظیم سند رسمی ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای محسن صرامی با وکالت احمد سعیدپور به طرفیت آقایان احمد 
نصر- محمد مکتوبیان - مهری جان نثاری الدانی به خواسته الزام خواندگان به انتقال 
سند اتومبیل سواری پژو ایران 53- 137 ص 73 با توجه به خواسته خواهان و مبایعه 
نامه مورد استناد خواهان وبا توجه به اینکه کارت اتومبیل و بیمه نامه در ید خواهان بوده 
و باتوجه به اینکه با استعالم به عمل آمده از راهور اتومبیل موصوف به نام خوانده ردیف 
سوم بوده و با توجه به اینکه خواندگان عالرغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال 
خواسته خواهان بعمل نیاورده اند علی هذا دعوی خواهان وارد تشخیص شورا مستنداً 
به ماده 220 قانون مدنی خوانده خانم مهری جان نثاری الدانی را به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل موصوف به نام خواهان محکوم می نماید فلذا با 
اینکه خوانده دیگر نبوده شورا اقرار در دعوی خواهان در این قسمت صادر می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 
خمینی شهر است.   م الف:5179 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک( )308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973623500698 دادنامــه:  شــماره   7 /270
9609983623500029 شماره بایگانی شعبه: 960171 شاکی: آقای اصغر سلمانی 
زاده اردستانی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان- شهرستان اردستان- شهرک 
هفت تیر کوچه مهر پالک 15 ، متهم: آقای حســین رحیمی به نشانی قم دور شهر 
بین کوچه 11 و 12 ، اتهام: مزاحمــت تلفنــی، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
حســین رحیمی متواری دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با تماســهای مکرر با شماره 
تلفن 9372102995 موضوع شــکوائیه تقدیمی آقای اصغر ســلمان زاده اردستانی 
فرزند حسین با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی، پاسخ استعالم واصله در 
خصوص تماسهای شماره موضوع شکوائیه با توجه به عدم حضور متهم در جلسات 
این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثری از سوی ایشان در دفاع از اتهام انتسابی این 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم مستنداً 
به اصول سی و ششــم و یکصد و شصت و ششم قانون اساســی و مواد 2 و 1 و 13 و 
18 و 19 و 160 و 162 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 641 از قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375 )بخش تعزیرات( و مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 
378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر 

محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی ظرف موعد بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه و پس 
از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان است.  م الف:261 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان اردستان)101 

جزایی سابق( )272 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/273 شماره صادره: 1396/03/420983 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکباب 
خانه پالک ثبتی شماره 12837 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل 
ثبت 4352 در صفحه 435 دفتر 72 امالک به نام سید رضا میراحمدی تحت شماره 
چاپی 15493 پ/90 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و متعاقباً ذیل سند رهنی شماره 
5491-91/4/17 دفتر 18 اردستان در قبال 224/000/000 ریال نزد بانک کشاورزی 
اردستان در رهن قرار گرفته، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
96032541485643-96/7/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 37202-96/7/5 به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:260 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان )244 کلمه، 3 کادر(
مزایده

7/275 اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجرای 
مفاد اجراییه در پرونده کالسه 176/96 مدنی ش که به موجب آن آقای رسول فالح 
نژاد چهارمیلی فرزند جلیل محکوم اســت به پرداخت مبلغ 83/023/700 ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق محکوم له حسین 
مسکین اردستانی فرزند جلیل و پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال نیم عشر هزینه اجرا 
در حق صندوق دولت و همچنین محکومیت آقای حسین فالح نژاد چهارمیلی فرزند 
جلیل به پرداخت مبلغ 146/447/500 ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسی و 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 6/000/000 بابت 
نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 960260 مطروحه در اجرای احکام کیفری دادسرای 
اردستان با توجه به معرفی پالک ثبتی به شــماره 7725 فرعی از 1 اصلی مفروزی و 
مجزی از 3825 توسط آقای جلیل فالح نژاد چهار میلی لذا پالک توقیفی را به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند.فروش تمامی سه دانگ مشاع از شش دانگ 
پالک ثبتی شماره 1/7725 بخش 17 ثبت اصفهان واقع در اردستان کوی راهمیان 
به صورت یک باب منزل مسکونی دارای قدمت ساخت باالی 25 سال ارزیابی شده 
به مبلغ 392/500/000 ریال توسط کارشناس رسمی متعلق به آقای جلیل فالح نژاد 
فرزند حبیب اله. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و 
تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهی شده مالحظه نمایند مال فوق با شخصی 
واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بهای مزایده 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 96/08/03 
ســاعت 9 صبح ، مکان مزایده : واحد اجرای احکام حقوقی دادگســتری شهرستان 
اردستان. م الف:258 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردستان)مجتمع 

شماره یک( )298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/313 خواهان آقای علی اکبر فرقانی فرزند غالمرضا دادخواستی به طرفیت خوانده  
خدایار آ تشی فرزند بهروز به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف 
شهرستان تیران و کرون  نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف تیران) رضوانشهر( واقع در استان اصفهان- شهرستان تیران و کرون- مجتمع 
امام حسین رضوانشهر ارجاع و به کالسه 96/96 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1396/08/20 و ساعت 17/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا 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:270 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف تیران  )153 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/312 کالســه پرونده: 66/96 مرجع رسیدگی: شعبه نهم شــورای حل اختالف 
خمینی شهر، خواهان: آقای میثم سردار صولت به نشــانی اصفهان اتوبان چمران، 
خیابان ایمان، مجتمع زردکوه، واحد5، طبقه 2، خوانده: خانم محبوبه شــریفیان به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص درخواســت آقای میثم ســردار صولت فرزند اکبر به 
طرفیت خانم محبوبه شریفیان فرزند محمود به خواسته حضور در دفترخانه و انتقال 
سند سواری پژو 206 مد 1381 به شــماره انتظامی 845 ن 58 ایران 43 به انضمام 
هزینه دادرسی، با توجه به درخواســت تقدیمی و رونوشت قوالنامه مورخ 94/11/5 و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حاضر نشده و دلیل و مدرکی 
مبنی بر برائت ذمه خود و یا ادای دین در حق خواهان ارائه نکرده اســت و همچنین 
پاسخ استعالم از پلیس راهور به شــماره 1413/6/8845 مورخه 96/4/1 که خوانده 
خانم محبوبه شریفیان را مالک سواری فوق الذکر معرفی کرده است لذا شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و 519 
و 198 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه 
و انتقال سند رســمی پژو 206 مدل 1381 به شــماره انتظامی 845 ن 58 ایان 43 و 
پرداخت 685/000 ریال هزینه دادرســی در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید 
رای شورا غیابی اســت و ظرف 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس 
ازانقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
 حقوقی خمینی شهرمی باشد.  م الف:22209 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف

 خمینی شهر )295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/236 کالسه پرونده 458/96 شماره دادنامه: 770 تاریخ رسیدگی: 96/5/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حبیب اله سلطانی به 
نشانی خمینی شهر شهرک صنعتی محمودآباد خ 14 صنایع سنگ داریوش با وکالت 
تینا صادقی پور به نشانی نجف آباد خ 15 خرداد مرکزی نرسیده به چهار راه امام جنب 
بیمه ایران، خوانده: بهزاد گلبارانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
حبیب اله سلطانی با وکالت تینا صادقی پور به طرفیت آقای بهزاد گلبارانی به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 983999/44 
تاریخ 92/8/24 عهده بانک ملت شعبه کنگاور 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 جلسه رسیدگی مورخه 96/6/27 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلســه مورخه 96/6/27 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای 
دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 
مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:5109 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )395 کلمه، 4 کادر(

مرثیه ای برای عمارت صدری

پخش برنامه »زندگی جاریست« از رادیو اصفهان
به نقل از روابط عمومی صدا وســیمای مرکزاصفهان،برنامه »زندگی جاریســت« باساختار 
متناسب با گروه سنی سالمندان باهدف نشــاط آفرینی واطالع رسانی به این گروه سنی به 

مدت۳۰دقیقه تولید وپنجشنبه ها ساعت۳۰: ۱۷پخش می شود.

آقای روحانی! الوعده وفا
کیهان ملکی، بازیگر ســینما و تلویزیون با انتشــار این عکس در 
اینستاگرامش نوشــت: آقای روحانی! الوعده وفا طبق وعده اومدم 
انتقاد کنم دیگه! خب، گرونی که برقراره. برجامم داره نفس های آخرو 
می کشه. واسه ملت چه کردی تو این چهار یا پنج سال جز بیکاری 
و حقوق های تعویقی و اخراج و تعطیلی تولید. مگه دوره جنگ با یه 
میلیون بشکه فروش نفت هفت دالری هشت سال جنگ نکردیم؟ 
مردم کار و حقوق داشتن یا نه؟ واضح بگین درآمد کشور چرا نمی تونه 

مردمشو سیر کنه؟

اینستاگردی

در حاشیه

با رضا َمحرم هستم!
همزمان با اکران مردمی فیلم سینمایی زرد، جشن تولد ۳۸ سالگی 
ساره بیات برگزار شــد . رضا قوچان نژاد، بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایران و شوهر خواهر ســاره بیات نیز در مراسم اکران مردمی فیلم 
زرد شرکت کرده بود. ساره بیات در این شب به توضیحاتی پیرامون 
یک عکس که دست قوچان نژاد  روی شانه اوست پرداخت و گفت: 
برخی نســبت به عکس من و رضا قوچان نژاد که دســتمان روی 
شانه هم است اعتراض کردندو گفتند شما که محرم نیستید. رضا 
شوهر خواهر من است  و من دست های او را مانند دست های پدرم 

می بینم و با او احساس محرمیت دارم!

درشهر

مالقات با کارگردان برجسته 
برزیلی در اصفهان

روبرتو برلینر، کارگردان برجسته برزیلی، امروز همزمان 
با اکران فیلم خود در سینما سوره به اصفهان می آید و 
یک کارگاه آموزشــی تولید فیلم نیز در همین روز برای 

عالقه مندان برگزار می کند.
»هفته فیلم برزیل« عنوان برنامه ای یک هفته ای است 
که ســفارت برزیل با همکاری سینمای هنر و تجربه در 
شــهرهای تهران، شــیراز و اصفهان برگزار کرده است. 
امروز فیلم »نیســه: دیوانگی محض« بــه کارگردانی 
روبرتو برلینر در دو ســانس ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰ به نمایش 
در می آید. عالقه مندان برای دیدن فیلم می توانند امروز 
رأس ســاعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰ و برای شرکت در کارگاه 
آموزشی در همین روز رأس ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۳۰ به 

سینما سوره واقع در خیابان آمادگاه مراجعه کنند. 

شاهد اکران »روبان سفید« باشید
موسسه فرهنگی ادبی خانه خورشــید در نظر دارد هر 
هفته روزهای دوشنبه، یک فیلم را در این موسسه برای 
عالقه مندان به نمایش بگذارد. این برنامه در اولین روز از 
برگزاری خود به اکران فیلم »روبان ســفید« اختصاص 
دارد. این فیلم درام محصول ۲۰۰۹ اســت که میشائیل 
هانکه، کارگردانی آن را بر عهده داشته و برنده جایزه نخل 
طالی شصت و دومین دوره جشنواره فیلم کن نیز شده 
است. عالقه مندان برای دیدن این فیلم می توانند امروز 
رأس ساعت ۱۶:۰۰ به مؤسســه خانه خورشید واقع در 
خیابان آبشار اول، روبه روی خانه هنرمندان مراجعه کنند. 

برگزاری کارگاه »الیه چینی« 
در مرکز اصفهان شناسی 

کارگاه »الیه چینی در هنرهای سنتی اصفهان« در قالب 
پنج جلسه از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل در 
حال برگزاری اســت. مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به منظور 
آشــنایی عموم عالقه مندان به هنرهای سنتی این مرز 
و بوم به برگــزاری کارگاه آموزشــی »الیه چینی« این 
هنر سنتی و چند صدساله با حضور استاد منصور خادم 
خراســانی، اقدام کرده اســت. این کارگاه در قالب پنج 
جلسه در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و۱۷ و ۱۹ مهرماه از 
ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل مرکز اصفهان شناسی و خانه 

ملل واقع در خیابان استانداری در حال برگزاری است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان از آغاز برنامه های هفته ملی و روز جهانی کودک در 

استان اصفهان خبر داد.
مهدی قربانی اظهار کرد: برنامه هــای هفته ملی کودک در 
استان اصفهان با افتتاح نمایشگاه در مجتمع کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان افتتاح شد.
 وی افزود: در افتتاحیه این نمایشگاه که با عنوان »خیمه ها 
و قصه ها« و همزمان با ایام ماه محرم برپا شــده، برنامه های 
آیینی و سوگواری توسط اعضای مراکز کانون برگزار شد؛ در 

نمایشگاه هفته ملی کودک امسال خیمه های متنوع فرهنگی، 
هنری، ادبی و علمی با حال و هوای ایام محرم و متناسب با ایام 

عزاداری سرور و ساالر شهیدان برپا شده است.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان گفت: روایت داستان هایی از زندگی امام حسین)ع(، 
معرفی وقایع قبل از عاشورا از غدیر تا کربال، معرفی شهدای 
کودک و نوجوان کربال، خطبه حضرت زینب)س( و معرفی 
شخصیت شهدای مدافع حرم از جمله برنامه هایی است که 
در قالب تئاتر کاغذی و سیار، قصه گویی و دیگر فعالیت های 

هنری و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود. وی 
ادامه داد: اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون، دانش آموزان 
و خانواده ها از بازدیدکنندگان این نمایشــگاه هستند که تا 
۲۰ مهرماه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در مجتمع فرهنگی 
هنری کانون در بوســتان کودک)جنب پــل فلزی( میزبان 
عالقه مندان اســت.قربانی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته 
ملی و روز جهانی کودک، ویژه برنامــه ای با حضور ۳۰۰ نفر 
از کودکان اصفهانی از ســاعت ۹ الی ۱۱ امروز در تاالر ادب 
اصفهان برگزار می شود که تقدیر از فرزندان شهدای مدافع 
حرم، اجرای سرود مدافعین حرم، دکلمه خوانی، اجرای سرود، 
 برگزاری مسابقه و قصه گویی از جمله برنامه های این مراسم

 است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خبر داد:

آغاز برنامه های هفته کودک در اصفهان

»ظل السلطان« بسیاری از شاهکارهای ممتاز اصفهان را که موجب حیرت جهانیان بود، نابود کرد. در واقع، آخرین 
سال های حکومت ظل الســلطان در اصفهان به منزله طوفانی ویرانگر بود. در ششمین بخش از مجموعه 

یادداشت های »هنر یا کلنگ«، عمارت صدری از نظر گذرانده می شود.
ظل السطان، حاکم زمان ناصرالدین شاه در اصفهان، کاخ و باغ و عمارت های بسیاری را خراب کرده 
است، اما میرزا حسین خان صدر اصفهانی، حاکم اصفهان در زمان فتحعلی شاه، به مرمت و آبادانی 
بناهای اصفهان همت گمارده اســت. یکی از بزرگ ترین بناهایی که وی در اصفهان و در حوالی 

خیابان سعدی، نزدیک میدان نقش جهان ساخته بود، عمارت صدری نام داشت.  
عمارت سعدی را حاج میرزا محمدحسین خان نظام الدوله صدر اصفهانی، حاکم اصفهان و وزیر 
فتحعلی شاه ساخته بود و از بهترین عماراتی به شمار می رفت که ویران شد. مجداالسالم کرمانی 
می گوید در سال ۱۳۲۰ ، ظل السلطان به تهران نوشت که عمارات دولتی نیاز به تعمیر دارند و هزینه 
آن باید از فروش »بناهای بی معنی که در بیابان افتاده اســت« تامین شود. از تهران شخصی به نام 

»صنیع نظام« مامور شد که به اصفهان بیاید و بدین کار بپردازد.
این عمارت را قبل از ویرانی این طور توصیف کرده اند: »خانه ای دیدم بسیار بزرگ که صحن آنجا تقریبا ۳ 
هزار ذرع بلکه بیشتر. چهار سمت آن عمارت داشت موافق سلیقه امروزی. تا زیر طاق، نقاشی شده آن 
هم به قسمی که امروز از عهده هیچ نقاش ماهری برنمی آید. درها همه خاتم کاری که هر ذرعش امروز 
۲۰۰ تومان قیمت دارد و عجیب تر آن که در تمام این عمارت که تقریبا در چهار طرف سی اتاق مسکونی 
بســیار بزرگ مزین و چند اتاق مختلف برای آبدارخانه و قهوه خانه و سفره خانه و... و حیاط و اندرون و 
حمام بسیار ممتاز داشت، به قدر ۱۰ تومان تعمیر الزم نداشت...چوب و آجر و آجرپاره آنجا را از قرار،  باری ۲ 
عباسی فروختند« .جابری انصاری سال تخریب این بنا را ۱۳۱۷ هجری قمری می داند و ذکر می کند که برای 
منصرف کردن حاکم از این کار به چند تن از بزرگان اصفهان جهت وساطت مراجعه کرده و گفته: »ریشه این 
عمارات را برانداختن، میمنت ندارد« اما این پادرمیانی ها سودی نبخشیده و جای خالی این عمارت زیبا، برای 
مدت زیادی تبدیل به زمین فوتبال شاگردان مدرسه سعدی سابق می شود و حتی تصویری از آن موجود نیست.
روزنامه زاینده رود در شوال ۱۳۲۸ قمری در سوگ این عمارت چنین نوشت: »انسان وقتی که می بیند عمارات 
صدری و تاالر طویله خراب و اراضی آن کشتزار یک نفر مفت خوار است، هوش از سرش به در می رود و برق غیرت 

می خواهد او را بسوزاند.«
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ویژه 

اگرچه توانایی بشر در کنترل و درمان بیماری ها از آغاز قرن بیستم همچنان 
در حال افزایش اســت، اما دانشــمندان بر این باورند که با توجه به گسترش 
بیماری های مهلک مثل وبا، تب دانگــی، ماالریا و زیکا، بهترین راهکار قبل از 

شیوع همگانی شناسایی ردپای این بیماری ها در محیط است.
اپلیکیشن تشخیص ســریع پاتوژن باکتری وبا در نهمین رقابت نوآوری های 

بی سیم معرفی شد. 
وبا، بیماری است که از طریق آب توسط باکتری ویبریو کلرا ایجاد می شود. این 

باکتری با نوشیدن آب آلوده، ماهی خام و سبزیجات آلوده وارد بدن می شود.
محققان پس از کسب این موفقیت به دنبال آزمایش این اپلیکیشن در کشور 
هائیتی هستند.عملکرد تشخیص ویروس در این نرم افزار با ساخت یک چیپ 
قابل اتصال به گوشی هوشمند تکمیل می شــود. در واقع کاربران می توانند با 
برداشت نمونه از آب مشکوک به وبا و قرار دادن آن در محفظه چیپ مورد نظر، 

از وجود باکتری در آب مطلع شوند.
حیات باکتری وبا در آب و واکنش DNA آن با چیپ متصل به گوشی هوشمند، 

وضعیت چسبندگی آب را افزایش داده و فعالیت باکتری را آشکار می کند.

ساخت هواپیمای الکتریکی تا ۲۰۲۲ میالدیتشخیص »وبا« در آب با گوشی هوشمند

اســتارت آپ Zunum Aero  با پشــتیبانی دو شــرکت جت بلو و بوئینگ 
قصد دارد تا ۲۰۲۲ میالدی یک هواپیمای الکتریکی با حداکثر سرعت ۵۴۷ 
کیلومتر برساعت بسازد. این هواپیما با یک بار شارژ مسافت ۷۰۰ کیلومتر را 

طی می کند.
 درهمین راســتا این اســتارت آپ مشــخصات طرحی بــرای هواپیمایی با

 ۱۲ صندلی را منتشر کرده است.
طبق طراحی های منتشر شده حداکثر هواپیمای هیبریدی الکتریکی  ۵۴۷ 
کیلومتر برساعت اســت و می تواند با یک بار شارژ، مسافت ۱۱۲۶ کیلومتر را 
طی کند. این هواپیمــا ۸۰ درصد گازهای گلخانه ای و ســروصدای کمتری 

منتشر می کند.
 استراتژی اصلی این شرکت ساخت هواپیماهای هیبرید الکتریکی است تا از 

ساعات طوالنی پرواز و هزینه های کالن بلیت های هواپیما بکاهد.
این شرکت امیدوار است که  بتواند از هواپیمای هیبریدی خود در پروازهای 
منطقه ای استفاده کند. درهمین راستا ادعا می کند مدل منطقه ای آن  پرواز 

۴:۵۰ دقیقه ای میان بوستون تا واشنگتن را به ۲:۳۰ دقیقه بکاهد.
 پروازهای آزمایشی هواپیمای این استارت آپ  در ۲۰۱۹ آغاز می شوند.

یک شرکت خودروسازی ردیابی برای سنجش عرق رانندگان ساخته است که 
از میزان تصادفات مرتبط با کم آبی بدن فرد جلوگیری می کند.

نیسان، یک حسگر مجهز به فناوری پیشرفته برای ردیابی عرق راننده ساخته 
است. 

این ردیاب به فرد هشدار می دهد چه زمان باید  آب بنوشد. این درحالی است 
که مطالعات مختلف نشان می دهد کم آبی، عاملی در تصادفات است.

محققان متوجه شــده اند رانندگانی که به ازای هر ساعت ۲۵ میلی لیتر آب 
می نوشند، در مقایسه با افرادی که آب بیشتری استفاده می کنند، اشتباهات 

بیشتری هنگام رانندگی انجام می دهند.
در همین راستا نیسان با شــرکت طراحی هلندی Droog همکاری کرد تا 

فناوری پوشش ردیاب عرق به نام SOAK را در مدل Juke به کار ببرد.
آنها این پوشــش را برای صندلی های جلو به کار می برند تــا میزان تعریق 
کاربر را بســنجند. هنگامی کــه کاربر دچار کم آبی شــود این پوشــش به 
 رنــگ زرد در می آیــد و در حالتی کــه آب بــدن کاربر کافی باشــد، رنگ

 آن آبی می شود.

علم پژوهی

سه ماهواره آماده پرواز، در انتظار چراغ سبز وزارت دفاع هستند
»محمدجواد آذری جهرمی« وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که ســه ماهواره 
دانشگاهی در نوبت پرتاب قرار دارند که این مهم تابع شرایط وزارت دفاع بوده و در صورت اعالم 

زمان مناسب، این سه ماهواره پرتاب خواهند شد.

ردیاب کم آبی بدن راننده، ساخته شد

 سفر انسان به ماه بار دیگر
 در برنامه های ناسا قرارگرفت

 پس از ماه هــا گمانه زنــی باالخــره »مایک پنس« 
)Mike Pence( معاون ارشــد رییس جمهور آمریکا 
اعالم کرد که ترامپ به زودی دستور آغاز پروژه ارسال 

انسان به ماه را به ناسا ابالغ می کند.
 ماموریتی که قرار اســت مقدمات حضور بیشتر ما را 

روی قمر زمین فراهم آورد.
این صحبت ها در خالل ســخنرانی پنس در مراســم 
 National Space( »افتتاحیه »شورای ملی فضایی
Council( آمریکا ایراد شــد. شورایی که قرار است از 
این پس سیاست گذاری های اساسی در فعالیت های 
فضایی دولتی و خصوصی ایاالت متحــده را بر عهده 
بگیرد. پنس در ادامه افزود: »ما فضانوردان ناسا را به ماه 
بازخواهیم گرداند. نه فقط برای اینکه پرچمی افراشته 
شود و جای پای خود را باقی بگذارند. بلکه می روند تا 
بنایی جدید را برقرار کنند. ما نیاز داریم که آمریکایی ها 
 را به مریــخ بفرســتیم و این کار با ارســال انســان

 به ماه آغاز می شود.«
آژانس فضایی آمریکا از سال ۲۰۱۰ و به دستور اوباما 
برنامه های خود برای فراهم آوردن مقدمات فرستادن 
انســان به کره مریخ را آغاز کرده اســت، امــا به نظر 
 می رســد ترامپ و تیمش باور دارند که راه مریخ از ماه 
می گذرد. ایــن می تواند بــه معنــی تغییراتی مهم 
در برنامه هــای آینــده ناســا باشــد، گرچــه هنوز 
مشــخص نیســت که این تغییر رویکــرد چگونه می 
 توانــد برنامه هــای بلندمدت ناســا را دســتخوش

 تحول کند.
ناســا بیش از ۱۰ سال است روی توســعه یک راکت، 
پایگاه پرتاپ راکت و یک فضاپیما برای ارسال انسان به 
مریخ و بازگشت از آن کار می کند. حال به نظر می رسد 
برنامه ها به نحوی تغییر خواهد کرد که فضانوردان ابتدا 
به کره ماه ســفر کنند و از پایگاه فضایی ناسا روی قمر 
زمین )موسوم به Deep Space Gateway( راهی 

سفر طوالنی به سیاره سرخ شوند.
 ضمــن اینکــه پایــگاه مذکور مــی توانــد مقری 
 باشــد برای آموزش هــای پیشــرفته فضانــوردان 

در شرایط واقعی.
چنین برنامه ای در زمان ریاست جمهوری جرج بوش 
نیز مطرح شــده بود، اما اوباما با روی کار آمدن خود، 
ایستگاه ماه را از برنامه ها حذف و مسافرت به مریخ را به 

یک پرواز اکسپرس تبدیل کرد.
 حال ترامپ قصد دارد همه چیز را به روال ۱۰ ســال 
گذشته بازگرداند؛  البته این روزها شرایط با یک دهه 

قبل کاماًل متفاوت است.

 پهپادهای پستی 
همچنان در انتظار اجازه

ایسنا: مدیرعامل شــرکت ملی پســت گفت: پهپادها در مناطق 
صعب العبور و در شهرهای بزرگی مانند تهران که ترافیک شهری 
باالیی دارند قابل استفاده هستند و کاربرد ویژه آنها هم برای موارد 

فوری مانند نیاز به ارسال دارو یا خدمات به محلی خاص است.
حســین مهری با بیان اینکه این شرکت در ســال ۱۳۹۵ افزایش 
شش درصدی نرخ مرسوالت پستی را داشته است، گفت: امسال 
بنا نداریم که نــرخ تعرفه ها را افزایش دهیم و بــرای افزایش نرخ 
مرسوالت نیز باید از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و کارگروه 
تنظیم بازار مجوز دریافت کنیم که برنامه ای برای این افزایش در 

حال حاضر نداریم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت استفاده کاربران از ایمیل بومی نیز، 
اظهار کرد: با توجه به راه اندازی کارپوشه ایرانیان، طرح ایمیل بومی 
دیگری اســتفاده ضروری ندارد اما در حال حاضر در حدود ۲۰۰ 

هزار نفر از کاربران از این سیستم استفاده می کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: در سال های گذشته در زمانی 
که ایمیل باب شــده بود این طرح در دوران وزارت» نامی« افتتاح 
شد، اما عمال ضرورت نداشــت و کاربرد گسترده ای هم پیدا نکرد، 

ضمن اینکه هزینه هایی را هم برای شرکت پست به بار آورد.
مهری با اشــاره به طرح پهپادهای پستی شرکت ملی پست، بیان 
کرد: سازمان پژوهشگاه فضائی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
پهپادهای پستی را با کیفیت باال طراحی کرد و امکان تولید انبوه 
آن نیز وجود دارد. این پهپادها تا سقف پنج کیلوگرم قدرت حمل 

بار دارند و تا شعاع ۱۵ کیلومتری می توانند پرواز کنند.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه فضائی وزارت ارتباطات به دنبال کسب 
مجوز برای پرواز این پهپادهاســت، گفت: این پهپادها در مناطق 
صعب العبور و در شهرهای بزرگی مانند تهران که ترافیک شهری 
باالیی دارند قابل استفاده اســت. کاربرد ویژه آن هم برای موارد 

فوری مانند نیاز به ارسال دارو یا خدمات به محلی خاص است.
مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به پرواز موفق آزمایشی این 
پهپادها، اضافه کرد: این پهپادها قرار بود در محورهای بندرعباس 
و کیش نیز فعالیت کنند، اما با امکان سنجی هایی که انجام گرفت 
به دلیل ضرورت نداشتن این پروازها در این مناطق پرواز پهپادها 

در آنجا ملغی شد.

 حمله هم پوشانی
 به میلیون ها کاربر اندروید

ایسنا: کاربران اندرویدی در معرض حمله جدیدی به نام هم پوشانی 
تست قرار گرفتند که برای کنترل یا خراب کردن اندروید، سرقت 
اطالعات، تقاضای باج یا انجام همه این موارد به کار گرفته می شوند. 
نصب برنامه  مخرب از وب سایت ها و فروشگاه های برنامه ی کاربردی 

به جز گوگل پلی می تواند موجب حمالت هم پوشانی شوند.
کارشناســان امنیتی تلفن همراه در اوایل ماه ســپتامبر، درباره  
حمله  جدیدی که از سوءاســتفاده  هم پوشــانی )overlay( تازه 
 کشف شده  Android Toast بهره می گیرد، به کاربران اندروید 

هشدار دادند.
حمله  هم پوشانی، حمله ای است که در آن برنامه  مهاجم، پنجره ای 
را روی پنجره های دیگر و برنامه های در حال اجرا روی دســتگاه، 
ایجاد می کند. انجام این کار موجب می شــود تا مهاجم، کاربر را 
متقاعد کند که روی پنجره کلیک کند؛ امــا در واقع، کاربر روی 

پنجره مورد نظر مهاجم کلیک کرده است.
این پنجره ها برای نصب نرم افزارهای مخرب روی دستگاه اندروید، 
به منظور کنترل یا خراب کردن آن، سرقت اطالعات، تقاضای باج یا 

انجام همه  این موارد در یک حرکت، به کار گرفته می شوند.

 ثبت بیش از ۶۲۶هزار کانال فارسی
 در تلگرام

گزارش منتشــر شــده از رصد فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام، 
نشــان می دهد که اکنون بیش از ۶۲۶ هزار کانال فارسی به ثبت 

رسیده است.
براساس آخرین آمار منتشرشده که تا پایان روز ۱۵ مهرماه امسال 
برآورد شده است، تعداد کانال های فارسی در شبکه تلگرام به ۶۲۶ 
هزار و ۵۳۹ کانال رســیده و ظرف مدت ۱۰ روز، بالغ بر ۱۰ هزار 
کانال به تعداد کانال های فارسی ایجاد شده در تلگرام، افزوده شده 
است. به نحوی که در روز ۵ مهرماه امسال، تعداد کانال های ایجاد 

شده ۶۱۶ هزار و ۷۶ کانال اعالم شده بود.
در همین حال برآورد می شــود که روزانه بالغ بر ۲ هزار کانال به 
تعداد کانال های فارسی تلگرام افزوده می شود و از تعداد کانال های 
ایجاد شده، حدود ۲۳۵ هزار و ۱۰۹ کانال به روزرسانی شده است.

بررسی انتشار روزانه مطالب در شبکه تلگرام نیز نشان می دهد که 
در عرض یک ساعت و در پیک ترافیک )ساعت ۲۲ ( نزدیک به ۲۴۱ 
هزار مطلب در کانال های تلگرامی منتشــر شده است و کمترین 
میزان انتشار مطلب نیز به ساعت ۴ بامداد با ۱۷ هزار و ۱۹۲ مطلب 
بازمی گردد. این درحالی است که در ساعت ۲۳ حدود ۲۱۵ هزار 

مطلب در کانال های فارسی منتشر می شود.
آخرین برآوردها حاکی از آن است که در عرض ۲۴ ساعت، ۲میلیون 
و ۹۵۲ هزار و ۷۳۷ مطلب در کانال های فارسی منتشر شده که در 
مقایســه با حدود۱۰ روز اخیر، افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار مطلب را 

نشان می دهد.
از سوی دیگر، متوسط تعداد مطالب بر کانال نیز نشان می دهد که 
هر کانال در یک روز حدود ۱۳ مطلب منتشر می کند؛ در این میان 

متوسط بازدید هر مطلب ۷۱۶ بار است.

 اینترنت بالنی گوگل
 در »پورتوریکو«

گوگل قصد دارد پروژه اینترنت بالنی خود را برای پورتوریکو اجرا 
کند.کمیته مخابرات فدرال FCC آمریکا به گــوگل اجازه داد  تا 

پروژه بالن های اینترنتی Loo n را برفراز پورتوریکو اجرا کند.
 این بالن های هلیومی پس از سیلی عظیم در پرو توانستند پوشش 

اینترنت LT E را بر فرازاین کشور فراهم کنند.
اکنون گوگل قصد دارد با همین شــیوه، اینترنــت را برای جزیره 
بحران زده  پورتوریکو پس از تندباد ماریــا فراهم کند، اما این بار 
گوگل با یک اپراتور موبایل در زمین همکاری می کند تا اینترنت را 

برای منطقه زلزله زده فراهم کند.

فناورانه

زامبی ها بر خالف ظاهر احمقانه شان، بسیار باهوش و 
خطرناک هستند؛ بنابراین هیچ وقت نباید با دست خالی 

به مبارزه با آنها بروید. 
در بازی Route Z جاده ای بــی پایان و مملو از زامبی 
پیش روی شماست که باید آن را با ماشینی تا بن دندان 

مسلح از شر وجود آنها پاک سازی کنید.
اگر زامبی ها در نظرتان موجوداتــی تنبل و بی عرضه 
اند، با تجربــه Route Z مطمئنا نظرتان عوض خواهد 
شد. زامبی های این بازی سمج ترین و خطرناک ترین 
مردگان متحرکی هســتند که تاکنون به چشــم خود 

دیده اید.
زامبی های Route Z می توانند روی ماشین در حال 
حرکت شما بپرند و اگر دســت نجنبانید، شما را هم به 

جمع نه چندان دوستانه خودشان اضافه کنند. 
بنابراین باید به هر وســیله ای که شــده، از سالح گرم 

 Route Z .گرفته تا زیر گرفتن به حسابشــان برسید
یک رانر بی پایان و رکوردی اســت که با پیشــروی در 
بازی، مناظر هم تغییر می کنند و زامبی های جدیدی به 
جاده ها اضافه می شوند. بازی از لحاظ گرافیکی حقیقتا 
چشم نواز طراحی شده و جزئیات قابل قبولی در طراحی 

محیط و انیمیشن های آن می بینیم.
با وجود جزئیــات باالی گرافیکی، بــازی حجم تقریبا 
مناســبی داشــته و ضمنا برای اجــرای روان در کلیه 
دستگاه ها، گزینه هایی برای باال و پایین بردن کیفیت 

گرافیکی در بخش تنظیمات دارد.
 ،iOS را می توانید برای سیستم های عامل Route Z
اندروید و ویندوزفون دانلود کرده و حواستان باشد که در 

بازی تحت هیچ شرایطی از سرعت خود نکاهید.
شما می توانید برای دانلود این بازی برای اندروید از این 

لینک  gpoSi1/۰.goo  استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

فاصله بین دو دهکده A و B از هم برابر ۳ کیلومتر است. 
۱۰۰ دانش آموز در دهکده A و ۵۰ دانش آموز در دهکده 
B زندگی می کنند. در چه فاصلــه ای از دهکده A یک 
مدرسه ساخته شود تا مجموع راهی که ۱۵۰ دانش آموز 

روی هم می پیمایند، کمترین مقدار ممکن باشد؟

  معمای شماره ۲۲54

  جواب معمای شماره ۲۲53

معرفی بازی Route Z؛

از سرعت خود نکاهید

پاسخ معمای مصافحه در جلسه، ۱۳۲ بار است.
در نظر بگیرید نفر اول با ۱۱ نفر دست می دهد. نفر دوم هم 
با یازده نفر دست می دهد، اما از آنجایی که یک بار آن با نفر 
اول بوده و ما آن را در محاسبات خود لحاظ کرده ایم، تنها 
۱۰ مورد آن را می شماریم. به همین ترتیب نفر سوم ۹ بار 

و به همین ترتیب. 
در مجموع در ابتدای جلسه ۶۶ بار دست داده شده و در 

کل ۱۳۲ بار.

با در نظر گرفتن این آمار می توان گفت که فروشــگاه های 
اینترنتــی کشــور حداقــل از نظر تنــوع کاال و پوشــش 
 نیازهای مختلف مــردم روند مثبت و رو به رشــدی را طی

 می کنند. 
متاسفانه از برخی جنبه ها شــرایط چندان مساعدی را در 

فروشگاه های اینترنتی نمی بینیم.
تقریبا ۹۷ درصد فروشــگاه های اینترنتی کشور مجوزهای 
الزم برای فعالیت را ندارند و ایــن یعنی با وجود تنوع باالی 
کاال، نظارت درســتی بر قیمت ها و کیفیت خدمت رسانی 
این فروشگاه ها نمی شود؛ بنابراین در چنین آشفته بازاری 
اگر میان قیمت یک تلفن هوشمند مشخص در دو فروشگاه 
اینترنتی اختالفی دویســت هزار تومانی ببینید، اصال نباید 

تعجب کنید.
 خوشبختانه در این شرایط نامطلوب، هستند اپلیکیشن هایی 
که می توانند شــما را بــرای خریدی مقرون بــه صرفه از 
معتبرترین فروشــگاه ها راهنمایی کننــد. »آفر« که امروز 
به معرفی آن می پردازیم با همین هــدف به دیوایس های 

اندرویدی پا گذاشته است. 
محصول تیم راهکارهای هوشمند ضمن اینکه امکان مقایسه 
و تحلیل قیمت کاالهای مختلف در فروشــگاه ها را برایتان 
فراهم می کند،  راهکار خوبی برای مطلع شدن از تخفیف های 

ویژه هم به شمار می رود.
آفر، برای آنکه شــما را به این اهداف برساند، خدماتش را در 

سه بخش مجزا ارائه کرده است. 
بخش اول »همه آفرها« است که در آن به لطف رابط کاربری 
پرداخته شده و طبقه بندی اصولی اپ می توانید به مقایسه 

قیمت کاالی مد نظرتان در تمام فروشگاه ها بپردازید.
 این جســت وجو را می توانید در ۱۴ دســته مختلف کاال 
)وسایل الکترونیکی، وســایل خانه و ...( انجام بدهید که هر 

کدام به چند زیر مجموعه تقسیم بندی می شوند.
در آفــر امکان جســت وجــوی کاال به طور دســتی را هم 
دارید. مثال با وارد کردن کلید واژه »آیفــون ۷« می توانید 
 مقایسه ســریعی از قیمت آن در فروشــگاه های اینترنتی 

داشته باشید. 

در صفحه مربوط به هر کاال، ضمن مقایسه قیمت آن با سایر 
فروشگاه ها می توانید مشخصات کامل آن را دیده و به تحلیل 

خوبی از وضعیت قیمت آن در بازار برسید.
آفر، برای رسیدنتان به این هدف قیمت قبل و بعد از تخفیف، 
قیمت کف بازار و میانگین قیمت در تمام فروشگاه ها را روی 

نمودار به نمایش می گذارد. 
نمودار روند افزایش یا کاهش قیمت هم می تواند شما را برای 

خرید کاال در زمان مناسب راهنمایی کند.
با وجود مطلع شدن از کف قیمت بازار، شاید بخواهید برای 
رســیدن قیمت کاال به حدی مشــخص باز هم صبر کنید. 
آفر، به لطف قابلیت »آالرم« می توانــد هر موقع که قیمت 
محصولی به حد ایده آلتان رســید، شــما را با نوتیفیکیشن 
 از این موضــوع باخبر کند تــا خرید را در لحظه مناســب 

انجام بدهید.
به جــز تحلیل و مقایســه قیمت، آفر در بخشــی به اســم 
»کهکشــانی ها« شــما را در جریان بهترین تخفیف ها هم 

می گذارد. 
تیم توســعه دهنده اپ، امکانــی برایتان فراهــم کرده که 
تخفیف ها را در بازه های مختلف جست وجو کنید: از ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ هزار تومان، از ۲۰۰ تــا ۵۰۰، از ۵۰۰ تا یک میلیون 
و بیشتر. هر چند خود اپلیکیشــن بهترین تخفیف های روز 
را به طور دســتی در صفحه کهکشــانی ها برایتان گلچین 
 می کند تا اگر به مورد خوبی برخوردیــد، وقت خود را زیاد

 تلف نکنید.
در نهایت بخشــی به اسم »پیشــنهادهای ما« جایی است 
 که جذاب ترین کاالها توســط ســردبیران آفر به شما ارائه
 می شوند. خوشبختانه پیشنهادهای این بخش هر روز تغییر 
می کنند و معمــوال کاالهایی را در بر مــی گیرند که مردم 

احتیاج بیشتری به آنها دارند.
در مجموع آفر با فراهم کردن امکان تحلیل و مقایسه قیمت 
کاال در بازار و البته اطالع رسانی تخفیف ها از فروشگاه های 
معتبر، اپلیکیشــن خوبی اســت برای اینکه در خریدهای 
اینترنتی ســرتان کاله نرود. ضمن اینکه می توانید آگاهی 

بیشتری بر نوسانات بازار داشته باشید.
البته این را هم بگوییم که در مقایسه با اپلیکیشن های رقیب، 
هنوز فروشگاه های زیادی در آفر پشتیبانی نمی شوند و جای 
خالی بعضی دســته بندی ها را در آن احســاس می کنید، 
اما امید مــی رود که با به روز رســانی های بعدی شــاهد 
 پیشرفت اپلیکیشن و ارائه خدمات بهتری به کاربران در آن 

باشیم.
شما برای دانلود این نرم افزار کاربردی از کافه بازار می توانید 
 از این لینــک    goo.gl/xbKTdA  مســتقیم اســتفاده

 کنید.

 معرفی اپ آفر؛

راهی برای با خبر شدن از بهترین تخفیف های اینترنتی

مطابق آخرین آمار منتشر شده، در حال حاضر بیشتر  از 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشورمان مشغول فعالیت 
هستند. به منظور عدم  سردرگم شدن شما در میان این تعداد فروشگاه ، اپلیکیشن هایی هستند که می توانند 

شما را برای خریدی مقرون به صرفه از معتبرترین فروشگاه ها راهنمایی کنند.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده 
رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و 
نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و 
گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1. رای شــماره 139560302008005534 – 95/9/28- منصور موالئیان فرزند 
نعمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3379/1 فرعی 

از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 169/40 مترمربع
2. رای شماره 139560302008005535 – 95/9/28- زهرا دهقان فرزند حسین 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3379/1 فرعی از 1 اصلی 

ابنیه به مساحت ششدانگ 169/40 مترمربع
3. رای شــماره 139560302008006410 – 95/10/26- هادی حیدری فرزند 
قربان ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 265 فرعی از 100 اصلی فیض آباد 

به مساحت 168/65 مترمربع.
4. رای شــماره 139560302008007539 – 95/12/21- فاطمه باقری فرزند 
علی ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1078 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 37/77 مترمربع.
5. رای شــماره 139660302008000839 – 96/2/17-  فیض اله آقاسی فرزند 
مهدیقلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 6 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 

مساحت 192/33 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008001635 –  96/3/29 -  حجت اله رحمتی فرزند 

مصطفی ششدانگ
الف( قسمتی از یکباب مغازه با تحتانی آن  مفروزی از پالک 3941  فرعی از 3 اصلی 
موغان که به انضمام قسمتی از پالک های 3158 و 3160 و 3161 و 3162 و 3164 
و 519 باقیمانده ) که به شماره 4811 تبدیل شــده( جمعًا تشکیل یک باب مغازه با 

تحتانی ان را داده است به مساحت 69/80  مترمربع.
ب( قســمتی از یکباب مغازه با تحتانی آن  مفروزی از پالک های 3158 و 3160 و 
3161 و 3162 و 3164 و 519 باقیمانده ) که به شــماره 4811 تبدیل شده است( 
فرعی از 3 اصلی موغان که به انضمام قسمتی از پالک 3.3941 جمعًا تشکیل یک 

باب مغازه با تحتانی آن را داده است به مساحت 31/30  مترمربع.
7. رای شماره 139660302008001636 – 96/3/29 – ســید نبی اله طبائیان 

فرزند منیر ششدانگ :
الف( قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی و تحتانی آن  مفروزی از پالک 3941  
فرعی از 3 اصلی موغان که به انضمام قسمتی از پالک های  3158 و 3160 و 3161 
و 3162 و 3164 و 519 باقیمانده ) که به شماره 4811 تبدیل شده( جمعاً تشکیل یک 
باب مغازه با ساختمان فوقانی و تحتانی آن را داده است به مساحت 53/95  مترمربع.
ب( قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی و تحتانی آن  مفروزی از پالک های 
3158 و 3160 و 3161 و 3162 و 3164 و  519 باقیمانــده ) که به شــماره 4811 
تبدیل شده است( فرعی از 3 اصلی موغان که به انضمام قسمتی از پالک 3.3941 
جمعًا تشکیل یک مغازه با ســاختمان فوقانی و تحتانی آن را داده است به مساحت 

29  مترمربع.
8. رای شــماره 139660302008001703 – 96/3/31-  اشرف نظریت  فرزند 
حبیب  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1327 فرعی )که به شماره 13371 

تبدیل شده(  از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 304 مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008002272 – 96/4/31-  عبدالکریم شاه نظری 
فرزند فضل اله 39 حبه و هشتادو دو هزار و چهل و هفت – نودو سه هزار و هشتصدو 
پنجاه یکم حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 236 فرعی 

از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 123/90 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008002273 – 96/4/31-  زهرا شاهنظری فرزند 
منصور 32 حبه و یازده هزار و هشــتصدو چهار – نودو سه هزار و هشتصدو پنجاه و 
یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 236 فرعی از 33 

اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 123/90 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008002810 – 96/5/24سعید مصدقیان فرزند 
احمدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 3403 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 230 مترمربع.
12. رای شماره 139660302008002811 – 96/5/24-  مژده امین بیطرف فرزند 
محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 3403 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 230 مترمربع.
13. رای شماره 139660302008002137 – 96/4/24-  اقدس موسوی زاد فرزند 
اسمعیل سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 276 

فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 111/90 مترمربع.
14. رای شماره 139660302008002591 – 96/5/14-  فاطمه صغری برمکی 
فرزند قدمعلی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پــالک 237 فرعی از 33 اصلی 

مهرقویه به مساحت 162/60 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008002777 – 96/5/22-  محمد حسین دانائی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1133 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 155/43 مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008002825 – 96/5/24-  بتــول مندک فرزند 
جمشید ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 785 )که به شماره 4654 تبدیل 

شده(  فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 119/37 مترمربع .
17. رای شماره 139660302008002851 –96/5/25-  صدیقه کاویانپور  فرزند 
نعمت اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 10 فرعی از 

50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 244/10 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008002853 –96/5/25-  محمدرضا رئیسی  فرزند 
اسد اله دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 10 فرعی از 50 

اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 244/10 مترمربع.
19. رای شــماره 139660302008002880 – 96/5/28-  محمدحسین دانائی 
فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 417  

فرعی از 23 اصلی سود آباد به مساحت ششدانگ 31/85 مترمربع.
20. رای شــماره 139660302008002881 – 96/5/28-  مریم فارسی فرزند 
رحمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 417  فرعی از 

23 اصلی سود آباد به مساحت ششدانگ 31/85 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008002890 – 96/5/28-  حجت اله شیرپور فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 559 )که 
به شماره 2756 تبدیل شده( و 1011  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 

143/10 مترمربع.
22. رای شــماره 139660302008002891 – 96/5/28-  مهدیه احمدی فرزند 
پنجعلی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 559 
)که به شماره 2756 تبدیل شــده( و 1011  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 

ششدانگ 143/10 مترمربع.
23. رای شماره 139660302008002894 – 96/5/28-  عصمت رحمتی فرزند 
سیف اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1661 فرعی از 1  اصلی ابنیه  به 

مساحت 40/20 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008002906 – 96/5/29-  فرنازالسادات اولیائی 
فرزند سیدمرتضی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1690 

فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت ششدانگ 34/90 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008002907 – 96/5/29-  شهزادالسادات اولیائی 
فرزند سیدمرتضی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1690 

فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت ششدانگ 34/90 مترمربع.
26. رای شــماره 139660302008002908 – 96/5/29-  فرنازالسادات اولیائی 
فرزند سیدمرتضی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله 
مفروزی از پالک 1690 فرعی از 3  اصلی موغان  به مســاحت ششدانگ 207/30 

مترمربع.
27. رای شــماره 139660302008002909 – 96/5/29-  شهزادالســادات 
اولیائی فرزند ســیدمرتضی سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه 

 های متصلــه مفروزی از پــالک 1690 فرعــی از 3  اصلی موغان  به مســاحت
 ششدانگ 207/30 مترمربع.

28. رای شماره 139660302008002913 – 96/5/30-  محمدصادق کاویانی 
فرزند ایرج ششدانگ قسمتی از یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1738 و 4075 
فرعی از 3  اصلی موغان  که به انضمام قسمتی از پالک 3.444 جمعا تشکیل یک 
باب خانه دوطبقه را داده است به مساحت 106/45 مترمربع در ازای 95 سهم مشاع از 
310 سهم و سیزده- بیستم سهم ششدانگ پالک های 1738 و 4075 انتقال عادی 

بیواسطه از طرف ایرج کاویانی.
29. رای شماره 139660302008002933 – 96/5/30-  عبدالرضا فاتحی شهرضا 
فرزند مهدیقلی سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 468  )که 
به شماره 2778 تبدیل شده است ( و 2130 فرعی از 21  اصلی رشکنه  به مساحت 

ششدانگ 92/60 مترمربع.
30. رای شماره 139660302008002936 – 96/5/30-  مهتاب طاهری شهرضا 
فرزند فضل اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 468  )که 
به شماره 2778 تبدیل شده است ( و 2130 فرعی از 21  اصلی رشکنه  به مساحت 

ششدانگ 92/60 مترمربع.
31. رای شماره 139660302008002939 – 96/5/30-  کامران خضرپور فرزند 
یوسفعلی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 106  فرعی از 32  اصلی 

دست قمشه  به مساحت 172/50 مترمربع .
32. رای شــماره 139660302008002963 – 96/5/31-  حسین رضائی فرزند 
محمدصادق سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 166  فرعی 
از 1  اصلی ابنیه  به مساحت ششــدانگ 143/85 مترمربع در ازاء سه-چهارم سهم 
مشاع از 35 سهم ششدانگ پالک 1.166 که میزان ســه- هشتم سهم  مشاع آن 
انتقال عادی مع الواسطه بالسویه از طرف سید هیبت اله قریشی و خانم بتول بابائی 

نژاد طاغونی می باشد.
33. رای شماره 139660302008002964 – 96/5/31-  مریم سبزواری فرزند 
بهرام سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 166  فرعی از 1  
اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 143/85 مترمربع در ازاء سه- چهارم سهم مشاع 
از 35 سهم ششدانگ پالک 1.166 که میزان سه- هشــتم سهم مشاع آن انتقال 
عادی مع الواسطه بالسویه از طرف ســید هیبت اله قریشی و خانم بتول بابائی نژاد 

طاغونی می باشد. 
34. رای شماره 139660302008002965 – 96/5/31-  عبدالعلی شبانپور فرزند 
قدرت اله ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 7510 و 7512 و 13673 )که 
قبال 1437/1 بوده( و 13672 ) که قبال 7509 بوده(   فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 

مساحت 126 مترمربع.
35. رای شماره 139660302008002976 – 96/5/31-  سیدمحمدتقی شریفی 
فرزند سید محمدرضا سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

2235/1  فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 282/25 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008002978 – 96/5/31-  بتــول باقــی فرزند 
عبدالحسین سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2235/1  

فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 282/25 مترمربع.
37. رای شــماره 139660302008002980 – 96/5/31-  مهرانگیز مهدی پور 
فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 39  فرعی از 

50  اصلی اله آباد  به مساحت ششدانگ 368 مترمربع.
38. رای شماره 139660302008002981 – 96/5/31-  محمدرضا راشدی فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 39  فرعی از 50  

اصلی اله آباد  به مساحت ششدانگ 368 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008003038 – 96/6/6-  محمدعلی قاسمی فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 102  فرعی از 32  اصلی دست قمشه 

به مساحت 107/60 مترمربع.
40. رای شماره 139660302008003039 – 96/6/6-  فرشته بصیری دهاقانی 
فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 365 و 

4508  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت ششدانگ 84/34 مترمربع.
41. رای شماره 139660302008003040 – 96/6/6-  محمدرضا تاکی شهرضا 
فرزند صفرعلی سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 365 و 

4508  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت ششدانگ 84/34 مترمربع.
42. رای شــماره 139660302008003041 – 96/6/6-  مجتبی ایزدی فرزند 
مصطفی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 25  فرعی از 21  اصلی رشکنه به 

مساحت 134/05 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008003042 – 96/6/6-  سیدجعفر میرپوریان فرزند 
سیداصغر چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2072 فرعی 
از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششــدانگ 12/73 مترمربع در ازاء تمامت یک سهم و 
نوزده-هفتاد و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادی از طرف 1- تمامت 
0/31 حبه مشاع آن از طرف سید اکبر مدنی 2- تمامت نوزده- شصتم حبه مشاع آن 
از طرف سید نعمت اله مدنی 3- تمامت چهل و هفت – هفتاد و پنجم حبه مشاع آن 

از طرف عبدالرحیم طاهری .
44. رای شــماره 139660302008003043 – 96/6/6-  مهدیــه ترابی فرزند 
حسینعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2072 فرعی 
از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 12/73 مترمربع در ازاء تمامت چهل و هفت – 
هفتاد وپنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادی از طرف 1- تمامت 0/155 
حبه مشاع آن از طرف سید اکبر مدنی 2- تمامت نوزده یکصدو بیستم حبه مشاع آن 
از طرف سید نعمت اله مدنی 3- تمامت چهل و هفت –  یکصدو پنجاهم حبه مشاع 

آن از طرف عبدالرحیم طاهری .
45. رای شــماره 139660302008003060 – 96/6/8-  شهزاد ملجائی فرزند 
عبدالخلیل ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 379  فرعی از 3  اصلی موغان 

به مساحت 216/77 مترمربع.
46. رای شماره 139660302008003132 – 96/6/14-  عبدالرضا سالک فرزند 
علی اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1065  فرعی از 

3  اصلی موغان به مساحت ششدانگ 346/70  مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008003133 – 96/6/14-  جمیله شمســبگی 
شهرضائی فرزند قاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

1065  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت ششدانگ 346/70  مترمربع.
48. رای شماره 139660302008003199 – 96/6/19-  نصراله نیکروش فرزند 
حبیب اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 15 فرعی از171  اصلی 

مهدیه  به مساحت 210  مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008003200 – 96/6/19-  صدیقه بکیانی فرزند 
ولی اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 174  

فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 171/47  مترمربع.
50. رای شماره 139660302008003202 – 96/6/19-  جواد دباغ فرزند مرتضی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 174  فرعی از 2  

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 171/47  مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008003326 – 96/6/26-  عصمت هاشم زاده 

فرزند رضا ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پــالک 132 و 979  فرعی از 23  اصلی 
سودآباد به مساحت  33/34  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 23.978 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 978  فرعی از 23  اصلی سودآباد به 
مساحت 13  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 23.132 و 23.979 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
52. رای شماره 139660302008003259 – 96/6/21-  اعظم محمدیان فرزند 
رحمت اله ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 287  فرعی از 100  اصلی فیض 

آباد  به مساحت 25/76 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008003260 – 96/6/21-  فردوس علی پور موسی 
آبادی فرزند محمدجعفر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 287  فرعی از 100  

اصلی فیض آباد  به مساحت 25/22 مترمربع.
54. رای شماره 139660302008003261 – 96/6/21-  مجتبی رحمتی فرزند 
عبدالرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 197 و 2046 و 

2135  فرعی از 50 اصلی اله آباد  به مساحت ششدانگ 160/30 مترمربع.
55. رای شماره 139660302008003262 – 96/6/21-  شکوه ناظم فرزند رحمت 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 197 و 2046 و 2135  

فرعی از 50 اصلی اله آباد  به مساحت ششدانگ 160/30 مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008003277 – 96/6/22-  احمــد نقوی فرزند 
عبدالعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1165 فرعی 

از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 163/55 مترمربع.
57. رای شــماره 139660302008003278 – 96/6/22-  لیال برزگری فرزند 
رحمت اله چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1165 

فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 163/55 مترمربع.
58. رای شماره 139660302008003423 – 96/6/30-  رحمت اله شیراحمدی 
فرزند ذلفقار ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1 فرعی از 100  اصلی فضل 

آباد  به مساحت 139/60 مترمربع.
59. رای شــماره 139660302008003539 – 96/7/5-  محمود رضائی موسی 
آبادی فرزند یداله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

276 فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت ششدانگ 111/90 مترمربع.
بند ب(

1. رای شماره 139660302008000900 – 96/2/19-  صغری رهنمائی فرزند 
سیدعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1614.1 و 1614 فرعی از 2  اصلی 
فضل آباد  به مساحت 326  مترمربع که در آگهی اولیه پالک اصلی اشتباه قید گردیده 

بود و اینک تجدید آگهی می شود.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا -  سید اسداله موسوی  

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/07/17                                      
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/08/02        

م الف: 598 
مفادآراء

آگهــي مفاد آراء قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي هیات حل اختالف مستقر در اسناد 

و امالک زواره 
285/ 7 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رســمي که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در 
دو نوبت به فاصله ي 15 روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشــار  و محلي آگهي 
مي شود و در روستاها عالوه بر انتشــار آگهي، راي هیئت با حضور نماینده شوراي 
اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد تا شخص یا اشــخاصي که به آراء مذکور 
اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و 
رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي 
دادگاه است در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض، گواهي 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت مي نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شــماره 13960302021000128 مورخ 96/07/06 آقای خسرو قاسمی 
زواره فرزند ماشاء اله به شماره ملی 1189492441 چهاردانگ مشاع ) به استثنای 
بهاء ثمنیه اعیانی( از ششدانگ یکباب ساختمان و قطعه زمین متصله احداثی بر روی 
قســمتی از پالک 1/6168 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 3018/35 متر مربع خریداری رسمی از خانم 

مهین دخت رحیمی.
2- رای شماره 13960302021000129 مورخ 96/07/06 آقای رضا قاسمی زواره 
فرزند ماشاء اله به شماره ملی 1189461153 دو دانگ مشاع )به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی( از ششدانگ یکباب ساختمان و قطعه زمین متصله احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 1/6168 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان ششدانگ به مساحت 3018/35 متر مربع خریداری رسمی از خانم مهین 

دخت رحیمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/02

فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره م الف: 266 
ابالغ رای

7/240 کالســه پرونده: 96-213 حل 1 شــماره دادنامه:540-96/6/11 مرجع 
رسیدگی: شورای حل اختالف حوزه یک خمینی شــهر به نشانی خیابان پاسداران 
مجتمع شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: عباس کاوه قارنه فرزند جواد به 
نشــانی اصفهان خ جی کوچه مجاهد پ 17، خوانده: محمد کریمی سورکی فرزند 
منصور  به نشــانی مجهول المکان، موضوع: مطالبه ،رای شورای حل اختالف، در 
خصوص دادخواســت آقای عباس کاوه علیه آقای محمد کریمی ســورکی فرزند 
منصور به خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
185919- 95/2/30 عهده بانک ملی و خســارت دادرسی و تاخیر تادیه شورا نظر 
به شرح دادخواســت تقدیمی و مستندات ارائه شــده و وجود اصل مستندات در ید 
خواهان که داللت بــر وجود دین علیه خوانده و اشــتغال ذمه وی بــوده و نظر به 
اینکه خوانده دفاعی در جهت خواهان به عمل نیاورده و نســبت به مســتندات او 
نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده اســت دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا 
به مواد 210-211-213 قانون تجــارت و مــواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مصوبه مجتمع تشــخیص مصلحت نظام در رابطه با تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال 
به عنوان اصل خواســته و 1/375/000 ریال هزینه دادرســی و از باب تسبیب به 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریــخ چک تا زمان  پرداخــت اصل دین در حق 
خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی محسوب اســت و پس ازابالغ به مدت 
20 روز قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضا مهلت واخواهی به مدت 20 روز 
دیگر قابــل تجدید نظر خواهی در محــا کم عمومی حقوقی دادگســتری خمینی 
 شهر می باشد.  م الف:5135 شــعبه اول حقوقی مجتمع شــماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر)281 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/315 چون محمد آدم زاده فرزند حیدر علی نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده و به تایید 
دفتر 12 اصفهان رسیده  مدعی است که ســند مالکیت تمامت 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ آپارتمان پالک 15190/29558  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 654743 د 91  که در صفحه 350 دفتر 529 به نام نامبرده ســابقه داشــته و 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام 
نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت تغییر مکان سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هــر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 22207 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک

 شرق اصفهان  )227 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/226 کالسه 136/96 دادنامه: 338-96/6/8 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی 
شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: ابراهیم شفیعی اسفیدواجانی فرزند منصور 
به نشانی تیران - میدان امام حسین بلوار امام کوی شهدا- منزل سه طبقه- طبقه 
همکف، خوانده: ابراهیم منجزی کربالئی پناه فرزند امیرقلی  به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته: تقاضای الزام خوانده به انتقال سند رســمی یک دستگاه موتور 
سیکلت موتورسیکلت طرح هوندا مدل 86 به شــماره انتظامی 3515 - اهواز 44 
مقوم به مبلغ پنج میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارات دادرسی، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دعوی خواهان ابراهیم 
شفیعی اســفیدواجانی فرزند منصور به طرفیت ابراهیم منجزی کربالئی پناه فرزند 
امیرقلی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یکدستگاه موتورسیکلت به شرح فوق 
و مطالبه کلیه خسارات دادرسی شورا نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و قرارداد 
که مبین فروش موتور سیکلت توسط خوانده به خواهان می باشد و پاسخ استعالم از 
پلیس راهور و کارت و سند فروش موتور که مبین مالکیت رسمی خوانده می باشد و 
اینکه انتقال مبیع به نام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است و خوانده ایراد و دفاعی 
به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 220 
قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده 
به انتقال سند موتور سیکلت یاد شــده و پرداخت مبلغ 172/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی تیران است. م الف:268 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف تیران )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/288 کالسه پرونده 1396/95 شــماره دادنامه: 481  تاریخ رسیدگی:96/4/10 
مرجع رسیدگی: شعبه 4 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: سید اصغر 

بنی هاشمی با وکالت رسول نعمتی به نشــانی اصفهان خ محتشم کاشانی)دقیقی( 
روبروی پست بانک ساختمان اجالس طبقه سوم واحد 5، خوانده: احمد مقاتلی فرزند 
حسن به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سید اصغر 
بنی هاشمی با وکالت رسول نعمتی به طرفیت آقای احمد مقاتلی به خواسته مطالبه 
مبلغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 95/6/15-410888/21 
)80/000/000 ریال(  شعبه بوشهر به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق 
چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/4/7 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلســه مورخه 96/4/7 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای 
دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 1/820/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد.  م الف5150 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )376 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

7/289 شــماره: 1039/95 حل 12 به موجب رای شماره 1171 تاریخ 95/10/14 
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مختار صالحی فرزند مصطفی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره حواله به عهده قرض 
الحسنه شهدا بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/10 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان محمود زارع فرزند عبدالرســول به نشانی فالورجان 
الرگان خ روبروی دهیاری و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت. رای غیابی است. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:5152 شعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

7/290 شــماره پرونده: 139604002121000135/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600186 شماره آ گهی  ابالغیه: 139603802121000037 آگهی ابالغ اجراییه 
ســند رهنی پرونده اجرایی 9600186 بدین وسیله به حســنعلی عزیزی علویجه 
نام پدر: حاجی آقا، تاریخ تولد: 1339/09/01 شــماره ملی: 1091919062 شماره 
شناسنامه: 139 به نشــانی: خمینی شهر خ 17 شــهریور کوی ارشاد کوی عشقی 
محسن عشــقی خوزانی، نام پدر: مصطفی، تاریخ تولد: 1363/06/12 شماره ملی: 
1141340860 شماره شناسنامه: 3185 به نشانی: خمینی شهر خ 17 شهریور کوی 
ارشاد کوی عشقی ابالغ می شود که بانک ملی شعبه مرکزی خمینی شهر به استناد 
سند رهنی شــماره 97092-1393/6/27 و 97093-1393/6/27 دفترخانه اسناد 
رسمی 46 خمینی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب: 879/459/105 ریال سود: 
230/690/884 ریال خســارت تاخیر تادیه: 616/129/885 ریال خسارت تاخیر 
روزانه: 973/283 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/05/24 حق الوکاله: 
شرح: طبق تعرفه حق بیمه: شرح: طبق تعرفه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600186 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1396/6/14 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی 
فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش 
آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف: 5167 یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)254 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

7/291 شماره: 960705841470212 - 96/7/12  آقای سید رضا میرخلف فرزند 
حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک شماره 124/23 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 499 دفتر 359 امالک ذیل ثبت 40353 
به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی دفترخانه رسمی 
خمینی شــهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشــده به موجب 
سند 78867-1393/12/28 و 55645-1381/04/04 دفتر 85 اصفهان نزد بانک 
کشاورزی رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده اســت( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف:  5161 یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)236 کلمه، 3 کادر(
تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

7/292 شماره: 960705841388172-96/7/13  بر اساس تقاضای آقای محمد 
ملک پور فرزند میرزا مهدی مبنــی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششــدانگ پالک 
91/338 واقع در خمینی شــهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق 
است به خانم بیگم شهدادیان به شناســنامه 17167 که در اجرای تبصره یک ماده 
105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه 
اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ 47/197/500 ریال برآورد واعالم نموده است و 
متقاضی آن را به حساب سپرده ها طی فیش شــماره 566662-96/7/12 به مبلغ 
47/197/500 واریز نموده و چون متقاضی مزبور اعالم داشــته مالک فاقد نشانی 
اســت  لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکــر مراتب فقط یک مرتبه 
در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده 
به اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر مراجعه نماید و در صورتی که تضییع 
حقی باشــد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه 
قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تســلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عــدم ارائه گواهی طرح دعوی، ســند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء 
 ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شــد. م الف:5169 یزدانی رئیس ثبت اسناد 

وامالک خمینی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
رای دادگاه

7 شــماره دادنامــه: 9609973633800153 شــماره پرونــده:  /293
9509983634700738 شــماره بایگانی شــعبه: 951569 شــاکی: اداره برق 
شهرستان خمینی شــهر با نمایندگی آقای فرشــاد دهاقانی فرزند ناصر به نشانی 
شهرستان خمینی شهر منظریه روبروی دادگســتری اداره برق شهرستان خمینی 
شهر، متهم: آقای رضا مونکتار به نشــانی اصفهان خمینی شهر جوی آباد جعفرآباد 
ک ش بیاتی، اتهام: اســتفاده غیر مجاز از انشــعاب دولتی)برق(، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبــادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقای رضا مونکتار دایر بر اســتفاده غیر 
مجاز از نیروی برق بدون پرداخت حق انشــعاب با توجه به گزارش مدیر امور برق 
خمینی شــهر و عدم حضور متهم در جلســه دادگاه و دفاع از خــود علی هذا اتمام 
وی محرز بوده دادگاه مســتنداً به ماده 660 قانون مجازات اســالمی نامبرده را به 
پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولــت محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
ازانقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظــر در محاکم تجدید 
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رییس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۳۱ هزار و 
۸۲۱ مورد بازرسی از اصناف استان انجام شد که در این بازرسی ها پرونده ۲۱۱ مورد تخلف، به ارزش 

۲ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انجام ۳۱ هزار و ۸۲۱ بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری
با مسئوالن

به گزارش ایسکانیوز؛  در پی فوت دانشجوی دختر دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد در حمام خوابگاه این دانشگاه دانشجویان حاضر 
در محل خوابگاه در پیام هایی که به خبرگزاری ایســنا ارسال 

کرده اند، جزئیات این حادثه را توضیح دادند.
»محمدرضا« یکی از دانشــجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد درتماس با ایسنا گفت: هم کالسی های ما خبردادند 
که یکی از دانشجویان دختر ترم 9 پزشکی در خوابگاه به علت 
گاز گرفتگی دچار مشکل شده و چون خوابگاه از شهر دور بوده و 

اورژانس هم آنجا نبوده جان خود را از دست داده است.
این دانشجوی پزشکی ادامه می دهد: ما در خطر هستیم؛ چراکه 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با وجود دور بودن زیاد از شهر، 
فاقد امکانات پزشکی برای دانشــجویان خوابگاهی است. اگر 
اینجا مشکلی برای ما پیش بیاید تا رسیدن اورژانس جان خود 

را از دست می دهیم.
»علی« دانشجوی پزشکی در پیام صوتی که برای ایسنا ارسال 
کرده، اظهار می دارد: در دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد سه 
خوابگاه برای دانشــجویان غیر بومی در نظر گرفته شده است 
که خوابگاه »گلســتان« پســرانه و خوابگاه های »بوستان« و 
»بهارستان« دخترانه هستند، اما دانشجویان پسر بعد از ترم 5 
که دوره علوم پایه را می گذرانند و وارد فیزیو پاتو می شوند، به علت 

برگزاری کالس ها در بیمارستان به خوابگاه کاشانی که داخل 
شهر است، می روند و نزدیک بیمارستان اقامت پیدا می کنند؛ 
اما دخترها کماکان در مجتمع آموزشی »رحمتیه« می مانند که 

حدودا با ماشین یک ربع ساعت تا شهر فاصله دارد.
وی با تاکید بر اینکه خوابگاه های دانشــگاه از نظر تاسیسات و 
امکانات بسیار ضعیف هســتند، اظهار می کند: در حال حاضر 
با وجود اینکه شهرکرد به شدت سرد شــده، اما هنوز امکانات 
گرمایشــی ایجاد نشده است. این دانشــجو در خصوص فوت 
دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی شــهر کرد اظهار می 
دارد: اتفاقی که در خوابگاه بهارستان افتاده به خاطر نشت گاز 
بوده و یکی از دانشــجویان دختری که داخل حمام بوده است 
فوت می کند و این خبر اولیه است که به ما داده اند. ما بارها این 
موضوع را به اطالع مسئوالن دانشگاه رسانده ایم که ما اینجا نیاز 
به امکانات پزشکی داریم و زمانی که از سطح شهر دور هستیم 
وقتی مشکلی برای ما به وجود بیاید دچار مشکل خواهیم شد، اما 
توجهی از طرف مسئولین به ما نشده است. مدتی پیش نیز یکی 
از دانشجویان دندانپزشکی ترم دو، ایست قلبی کرد و به کمک 
یکی از اساتید که به طور اتفاقی در آنجا حضور داشتند، احیا شد و 
نجات پیدا کرد، اما اگر آن استاد حاضر نبودند آن دانشجو نیز جان 
خود را از دست داده بود. متاسفانه اینجا کسی به فکر ما نیست 

و هیچ درمانگاه و اورژانسی وجود ندارد و بارها این مطالب گفته 
شده ولی رسیدگی نشده است.

بوی گاز در حمام خوابگاه استشمام می شد
»زرگل« دانشجوی دختری که در محل خوابگاه حضور داشته 
با ارسال پیامی به ایسنا می گوید: سوال ما این است که چرا باید 
دانشجوی ترم 9 پزشــکی که کالس هایش در محل خوابگاه 
تشکیل نمی شود در خوابگاه حضور داشــته باشد و این اتفاق 
برای او بیفتد و اینکه چرا دانشجویان پسر می توانند از ترم 5 به 
بعد به خوابگاهی در سطح شهر بروند و دانشجویان دختر این 

امکان را ندارند.
این دانشــجو ادامه می دهد: در خوابگاه حتــی یک اورژانس 
نیست که وقتی دانشجویی بیمار می شود، بتوانند او را سریع به 
بیمارستان برسانند، گویی در وسط بیابان خوابگاه ساخته اند 
و حداقل کلینیک کوچکی هم در اینجــا دایر نکرده اند که اگر 

مشکلی ایجاد شد بتوانند دانشجویان را نجات دهند.
این دانشجو در توضیح چگونگی حادثه اظهار کرد: دانشجوی 
متوفی در حمام بوده و بعد یکی از دوستان ما به اسم زهرا هم 
خواسته است که به حمام برود و وقتی به سمت حمام می رفته 
بوی گاز را متوجه شــده اســت و حس می کرده که حالش بد 
می شود. سپس یکی دیگر از دوستانمان را صدا می زند و وقتی 
سعی می کنند در حمام را باز کنند متوجه می شوند یک نفر در 

آنجا افتاده است.
وی ادامه می دهد: دوستان ما می گویند کسی حاضر نشده است 
این دانشجو را از حمام بیرون بیاورد و دخترها دست و پای او را 
گرفته و بیرون آورده اند و آن طور که دوستان ما می گویند ظاهرا 

بدنش سرد بوده است.
این دانشجو اظهار می کند: دختران دانشجویی که او را در این 

وضع دیده اند حالشان به شدت بد بود و خیلی گریه کردند.
یکی دیگر از دانشــجویان اظهار می دارد: من خودم در حمام 
بودم و بو را استشمام کردم و می توانم بگویم این دانشجو به علت 

مسمویت ناشی از گازگرفتی فوت شد.
وی ادامه می دهد: مسئول تعمیر تاسیسات نیز در محل حضور 
نداشت و بعد از نیم ســاعت آمد. بعد از گذشــت یک ربع نیز 
اورژانس در محل حاضر شد. این دانشجو ادامه داد: بوی گاز کامال 
محسوس بود و دوشب پیش نیز بوی گاز استشمام می شد. سال 
گذشته نیز طبقه دوم اتفاقی مشابه اتفاق اخیر افتاد و بوی گاز 
استشمام شده بوده که با اطالع رسانی دانشجویان مشکل همان 
موقع برطرف شد. اظهارات دانشجویان در حالی مطرح می شود 
که سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 
نیز گفت: پس از انجام آزمایشات و معاینات الزم اولیه، پزشکي 
قانوني، مسمومیت با گاز مونو کسید کربن را علت فوت دانشجوي 

این دانشگاه اعالم کرد. 

روایت مرگ خاموش دانشجوی پزشکی شهرکرد
اخبار

وجود 7 هزار نسخه کتاب گویا 
در کتابخانه  های نابینایان

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: 
مجموع کتب بریل در دو کتابخانه  نابینایان استان یک هزار 
و 5۰۰ نسخه و مجموع کتب گویا هفت هزار نسخه است . 
فرهاد خلیل مقدم اظهار کرد: دو کتابخانه مستقل رودکی 
شهرکرد و فجر بروجن برای نابینایان است که چهارمحال و 
بختیاری جزو معدود استان هایی است که کتابخانه مستقل 
دارد . وی افزود: در حال حاضر این دو کتابخانه 4۳7 عضو 
دارند که از این تعداد ۳۰۰ نفر در کتابخانه رودکی شهرکرد 
عضو هستند . خلیل مقدم بخش کتب بریل، گویا، معمولی، 
دیداری و شنیداری، نشریات و بخش کودک را از بخش های 
تشکیل دهنده این کتابخانه ها دانست و تصریح کرد: عالوه 
بر افراد نابینا، افراد عادی نیز می توانند از کتب موجود در این 
کتابخانه ها استفاده کنند .وی گفت: مجموع کتب بریل در 
دو کتابخانه  نابینایان استان یک هزار و 5۰۰ نسخه و مجموع 
کتب گویا، هفت هزار نسخه است .خلیل مقدم ادامه داد: 
در صورتی که کتاب گویا در کتابخانه موجود نباشد افراد 
نابینا می توانند از کتابخانه های موجود در استان های دیگر 
استفاده کنند و در صورتی که کتاب در کتابخانه ها موجود 

نباشد، کتابخانه اقدام به گویا کردن کتب می کند .

بهره مندی ۱۲۰ روستای استان 
از کانون پرورشی کودکان

مدیرکل کانــون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری از بهره مندی کودکان ۱۲۰ روستای 
پرجمعیت این اســتان از خدمات این کانــون از جمله؛ 

استقرارکتابخانه سیار، پستی و نمایش سیار خبر داد.
فرزاد رحیمی همزمان با روز جهانی کودک در گفت وگو 
با خبرگزاری ایرنا اظهارکرد: این کانون آموزشــی یکی از 
پایگاه های تخصصی آموزش کودکان و نوجوانان اســت 
که ۳۰ درصد از کودکان و نوجوانان استان را زیر پوشش 

مستقیم دارد. 
وی افزود: در دولت یازدهم تعداد روستاهایی که خدمات 
کانون در آنها ارائه  شــد به ۲ برابر افزایش یافت.رحیمی 
بیان کرد: توجه به حقوق کودکان یکی از اساســی  ترین 
نیازهای جامعه است.به گزارش ایرنا، هم اکنون ۲5 هزار 
نفر از کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری عضو کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان هســتند.چهارمحال 
و بختیاری با 945 هزار نفر جمعیت حدود 7۰۰ روســتا 
دارد.۱۶ مهرماه )۸ اکتبــر( روز جهانی کودک نام گذاری 

شده است.

 کشف 8  قبضه سالح 
از متخلفان شکار غیرمجاز در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با همکاری پلیس 
فتا، موفق به شناسایی و دســتگیری یک متخلف فروش غیرمجاز 

پرندگان وحشی از طریق فضای مجازی شدند.
 شهرام احمدی با تاکید بر جدیت محیط بانان در حفظ تنوع زیستی 
غنی استان، اظهار کرد: در یک ماه اخیر ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست استان موفق به کشــف و ضبط ۸ قبضه سالح از ۸ متخلف 
شکار غیرمجاز در شهرســتان کوهرنگ شدند.وی افزود: در جریان 
برخورد با این متخلفان نیز ۱۱ قطعه کبک کشف و ضبط شده است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دســتگیری این متخلفان 
را در نتیجه  افزایش ضریب حفاظتی مناطق در اســتان عنوان کرد 
و برقراری گشت هاي شــبانه روزي را در جلوگیری از بروز تخلفات 
محیط زیســتی موثر ارزیابی کرد. احمدی با بیان اینکه پرونده این 
متخلفان در دستگاه قضائی درحال پیگیری است، تصریح کرد: این 
متخلفان عالوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیســت، به 
 جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی نیز در دادگاه محاکمه 

خواهند شد.

حمایت بیش از 5 هزار نفر حامی 
چهارمحالی از طرح محسنین

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار و 4۳5 حامی و خیر از »طرح 
محسنین « حمایت می کنند که شهرستان لردگان، مناطق یک و دو 
شهرکرد بیشترین حامی را دارند. نصیر محمودی  با اشاره به اجرای 
طرح » محسنین « در استان، اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت 
مالی از کودکان با سرپرست ناتوان که به دالیلی از جمله زندانی بودن، 
سالمندی، بیماری های سخت، از کار افتادگی از حضور سرپرست 
محروم هستند، راه اندازی شده اســت. وی با اشاره به اینکه خیران 
و نیکوکاران با مشــارکت در این طرح می توانند یک یا چند فرزند 
محسنین را حمایت مالی و معنوی داشته باشند، افزود: کمک ها و 
مبالغ پرداختی حامیان مستقیم و بدون واسطه به حساب شخصی 
فرزندان محسنین واریز شده و قابل برداشت برای آنهاست. محمودی 
بیشترین افراد تحت حمایت را در شهرستان های لردگان،فارسان 
و منطقه یک شــهرکرد عنوان کرد و گفت: یک هزار و 9۲۱ فرزند 
محســنین اســتان از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که 
یک هزار و 7۶۱ نفر آنها، فرزندان زیر ۱۸ ســال هستند. وی با بیان 
اینکه بخش قابل توجهی از مشکالت معیشتی، تحصیلی و فرهنگی 
نیازمندان از طریق مبالغ واریزی خیران و نیکوکاران برطرف می شود، 
تصریح کرد: پنج هزار و 4۳5 حامی و خیر از » طرح محســنین « 
حمایت می کنند که شهرستان لردگان، مناطق یک و دو شهرکرد 
بیشترین حامی را دارند.محمودی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون  554 میلیون تومان به فرزندان محسنین کمیته امداد استان 
مساعدت شده که ۳57 میلیون تومان به صورت نقد و مابقی به صورت 
کاال بوده است.وی گفت: خیران و نیکوکاران می توانند برای حمایت 
از فرزندان ایتام تحت حمایت به سایت طرح »محسنین« مراجعه و 

اعالم همکاری کنند.

اجراييه
7/201 شــماره اجراییه: 9610426793900030  شماره پرونده: 9509986793900914 
شــماره بایگانی شــعبه: 950914 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9610096793900544 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9509976793901618 حكم بر 
محكومیت خواندگان: 1- شهین شــیروانی دهكردی فرزند ابراهیم 2- بهزاد نجفی فرزند 
بهمن 3- محسن هاشمی فرزند محمد 4- حسن پرورش فرزند حسین 5- احسان ماجدنیا 
فرزند اصغر همگی به نشانی مجهول المكان، به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون )200/000/000( ریال بابت اصل خواسته و 5/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/7/30( تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان ها: 1- مسعود مهردادی فرزند رحیم به نشانی 
اصفهان میدان بزرگمهر سرپرستی تعاونی ثامن االئمه 2- محمدحسین نظری توکلی فرزند 
به نشانی اصفهان میدان بزرگمهر سرپرستی تعاونی ثامن االئمه کدپستی 813689964 ، 
3- تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
به نشانی اصفهان میدان بزرگمهر سرپرستی تعاونی ثامن االئمه کدپستی 813689964، صادر 
می گردد به انضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد 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 حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شــود) 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 سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. مالف: 20610 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک(
 حصروراثت

7/295 آقای مسعود اشرفی خوزانی به قیومیت از امیر حسین اشرفی خوزانی دارای شناسنامه 
شماره 1130584216به شرح دادخواست به کالسه  577/96 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسیح اشرفی خوزانی به شناسنامه 151 
در تاریــخ 1384/5/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- آمنه محمدی خوزانی فرزند ابراهیــم، ش.ش 118 )مادر( 2- پروانه 
محمدی خوزانی فرزند کرمعلی، ش.ش 12499 )همســر( 3- امیر حسین اشرفی خوزانی 
فرزند مســیح، ش.ش 1130584216 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد.مالف: 5146 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

 )مجتمع شماره یک( )147 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/296 آقای محمد مهدی قدیری خوزانی دارای شناسنامه شماره 115 شرح دادخواست به 
کالسه  565/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن قدیری خوزانی به شناسنامه 5742 در تاریخ 1396/6/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد حسین قدیری 
فرزند حســن، ش.ش 810 )فرزند( 2- محمد مهدی قدیری خوزانی فرزند حسن، ش.ش 
115 )فرزند( 3- عفت قدیری فرزند حسن، ش.ش 345 )فرزند( 4- فاطمه قدیری خوزانی 
فرزند حســن، ش.ش 180 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. مالف: 5196 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

 )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/297  آقای عزیزاله عاملی دارای شناسنامه شــماره  288 به شرح دادخواست به کالسه  
572/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهناز شــاهین به شناســنامه 64 در تاریخ 1395/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- معظمه شاهین ورنوسفادرانی فرزند 
حســن، ش.ش 111 )مادر( 2- عزیزاله عاملی فرزند محمد حسین، ش.ش 288 )همسر( 
3- ســمیه عاملی فرزند عزیزاله، ش.ش 1130113357 )فرزند( 4- زهــرا عاملی فرزند 
عزیزالــه، ش.ش 3448 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد.مالف: 5142 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

 )مجتمع شماره یک( )145 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرايی

7/298 شــماره: 26/96 به موجب رای شــماره 277 تاریخ 96/3/8 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محكوم علیه علیرضا براتی به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حكم در حق خواهان محمدرضا حاجی حاتمی به 
نشانی خمینی شهر خ بهشتی بلوار مدنی شرقی بن گلشن پ 193 با وکالت احمد سعیدپور 
به نشانی خمینی شــهر خ طالقانی نبش کوچه هفتم و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولت رای غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین کــه اجرائیه به محكوم علیه 
ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم 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 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
 نماید. مالف:5177 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )201 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

7/299 شماره اجراییه:9610423633500077  شــماره پرونده:9509983633501117 
شماره بایگانی شعبه:951145  بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973633500156 محكوم علیه ســعید نظر گل به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به فک پالک خودرو مزدا دو کابین به شماره انتظامی 317/43 ن 31 و 
همچنین پرداخت مبلغ 1/625/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان راحله کبیریان 
ورنوسفادرانی فرزند محمد ابراهیم به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی ک ثامن االیمه کوچه 
ش شیرازی بن بســت اول پ 57  صادر و اعالم می دارد و نیز مبلغ 1/000/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف اســت 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 میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شــود) 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 هفت 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 
سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. مالف: 5140 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )404 کلمه، 4 کادر(

اخطاراجرايی
7/300 شــماره: 1536/95 به موجب رای شــماره 237 تاریخ 95/3/8 حوزه سوم شورای 

حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محكوم علیه کیوان خادمی 
نیا فرزند علی رضا شــغل آزاد به نشــانی مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
شــصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چــک ) 95/8/15( لغایت زمان اجرای حكــم و پرداخت 780/000 ریــال و پرداخت حق 
الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی اســت. مشخصات 
محكوم له: محمدرضا حاج هاشــمی فرزند علی با وکالت آقای احمد ســعید پور فرزند فتح 
اله به نشانی خمینی شــهر خ طالقانی نبش ک هفتم. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین 
که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای 
حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
 کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. مالف:5174 شــعبه سوم حقوقی شورای حل

 اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغرای

7/301 کالســه پرونده 378/96 شــماره دادنامه: 717  تاریخ رســیدگی:96/6/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: پروین صلصالی به نشانی 
دولت آباد خ شمس تبریزی مجتمع صلصال سنگ با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی 
شــهر خ طالقانی نبش کوچه 7، خوانده: قدیرعلی یاری به نشانی مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای پروین صلصالی با وکالت احمد ســعید پور به طرفیت آقای قدیرعلی یاری به خواسته 
مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال  وجه 2 فقره چک به شماره 866131-88/7/20   به مبلغ 
یكصد میلیون ریال و 866632-96/8/20 )یكصد میلیون ریال( عهده بانک ســپه شــعبه 
فردوسی اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه 96/6/20 و 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 اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/6/20 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و اســتصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چــک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرســی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجرای حكم که توســط دایره محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ ســه میلیون و ششصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
 شهر می باشد.  مالف:5178 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف

 خمینی شهر )394 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

7/302 کالسه پرونده 653/96 شماره دادنامه: 995  تاریخ رسیدگی:96/6/8 مرجع رسیدگی: 
شعبه 4 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: پروین صلصالی فرزند حسین با وکالت 
احمد سعیدپور به نشانی خمینی شــهر خ طالقانی نبش ک 7، خوانده: قدیرعلی یاری فرزند 
صفرعلی به نشــانی مجهول المكان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای پروین صلصالی با وکالت احمد سعید 
پور به طرفیت آقای قدیرعلی یاری به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000  وجه 2 فقره 
چک به شــماره های 519665-88/5/25 )11/000/000 ریــال( و88/4/20-520835 
)89/000/000 ریال(   عهده بانک سپه 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 جلسه رسیدگی مورخه 96/6/6 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  و نظر به اینكه از ناحیه خوانــده دلیلی که حكایت از پرداخت وجــه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 96/6/6 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 

قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حكم که توســط دایره محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/590/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
 شهر می باشــد.  مالف:5175 شعبه 4 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )373 کلمه، 4 کادر(
ابالغوقترسيدگی

7/304 مرجع رســیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 977/96 ، وقت رســیدگی ســاعت 9 صبح ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1396/9/22، مشــخصات خواهان علی رضایی فرزند عباس مقیم خمینی شــهر 
امیر کبیر تقاطع چهارم کوچه 101، مشــخصات خوانده: 1- محســن بلدی 2- امیر نیازی 
فرزند محمدرضا،  خواســته و بهــای آن:  مطالبه چــک، گردش کار: خواهــان خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی 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 اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

اختــالف  حــل  شــورای  حقوقــی   12 شــعبه   5191 الــف: م
شهرستان خمینی شهر )162 کلمه، 2 کادر(

حصروراثت
7/305  خانم ســكینه روح اللهی دارای شناسنامه شماره 76 شــرح دادخواست به کالسه  
515/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مصطفی کندری به شناســنامه 264 در تاریخ 1396/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سكینه روح اللهی فرزند محمد ابراهیم، 
ش.ش 76 )همسر( 2- مهدی کندری فرزند مصطفی، ش.ش 1130142817 )فرزند( 3- 
جواد کندری فرزند مصطفی، ش.ش 286 )فرزند( 4- نوروز کندری فرزند مصطفی، ش.ش 
623 )فرزند( 5- قدیرعلی کندری فرزند مصطفی، ش.ش 101 )فرزند( 6- عباس کندری 
فرزند مصطفی، ش.ش 14131 )فرزند( 7- علی کندری فرزند مصطفی، ش. 17035 )فرزند( 
8- مهری کندری فرزند مصطفی، ش.ش 576 )فرزند( 9- سمیه کندری فرزند مصطفی، 
ش.ش 1634 )فرزند( 10- ماه سلطان کندری فرزند مصطفی،ش.ش 391 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
 به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. مالف: 5187 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )190 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/306  آقای رضا هارون رشیدی دارای شناسنامه شماره 1040 شرح دادخواست به کالسه  
553/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
میرزا جون هارون رشیدی به شناسنامه 760 در تاریخ 1395/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حیدر هارون رشیدی فرزند میرزا 
جون، ش.ش 878 )فرزند( 2- حیدر هارون رشیدی فرزند میرزا جون، ش.ش 1039 )فرزند( 
3- هادی هارون رشیدی فرزند میرزا جون، ش.ش 1130119041 )فرزند( 4- مهدی هارون 
رشیدی فرزند میرزا جون، ش.ش 1130218341 )فرزند( 5- رضا هارون رشیدی فرزند میرزا 
جون، ش.ش 1040 )فرزند( 6- مهراب هارون رشیدی فرزند میرزا جون، ش. 879 )فرزند( 
7- سجاد هارون رشیدی فرزند میرزا جون، ش.ش 44 )فرزند( 8- زینب هارون رشیدی فرزند 
میرزا جون، ش.ش 3 )فرزند( 9- فاطمه هارون رشــیدی فرزند میرزا جون، ش.ش  1208 
)فرزند( 10- فریبا هارون رشــیدی فرزند میرزا جــون، ش.ش 1413 )فرزند( 11- ریحانه 
هارون رشیدی فرزند میرزاجون، ش.ش 5 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد.مالف: 5192 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )219 کلمه، 2 کادر(

در حالی که بر اساس اخبار منتشر شده یکی از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در حمام 
خوابگاه جان خود را از دست داده، هم دانشگاهی های این دانشجوی ترم 9 پزشکی و پزشکی قانونی اعالم 

می کنند فوت وی براثر گاز گرفتگی اتفاق افتاده است.
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معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، از 
اجرای طرح »نماد« در سطح مدارس اســتان در راستای رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و به منظور تحقق پیشــگیری رشــد مدار و تکامل یکپارچه 

دانش آموزان خبر داد.
عبدالرضا رییسی معاون تربیت بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در این خصوص اظهار کرد: منظور از نظام مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان، مجموعه ای نظام یافته از خدمات و برنامه ها شامل غربالگری، 
آموزش، توانمندســازی و حمایت های روانی و اجتماعی، به منظور مراقبت 
دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیب های اجتماعی و جرایم از طریق 

مداخله به موقع و موثر است.
وی در ادامه گفت : طرح مذکور در سال جاری در ۱۲ مدرسه از مدارس سطح 

استان و به صورت پایلوت در مدارس ناحیه ۳ و فاورجان برگزار می گردد.

طرح ملی یک وعده 
غذای گرم در روستا 

طرح نظام مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان در اصفهان

همزمان با سراسر کشور، از روز گذشته در ۲00 مهد کودک مناطق روستایی 
و کم برخوردار اســتان اصفهان، طرح تامین یک وعده غذای گرم آغاز شد. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: این طرح به منظور تسهیل در رشد و 
تکامل کودک، ترویج الگوی فرهنگ مناسب تغذیه در بین خانواده ها و تعادل 
در رشد ذهنی، جسمی و اجتماعی کودکان زیر شش سال، در ۱50مهدکودک 
روستایی و 50مهد حاشیه شهرهای استان اجرا می شود.سعید صادقی مدت 
زمان اجرای این طرح را ۱۲0روز اعام کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال 
هزار و ۳00کودک زیر  شش سال اســتان  از این طرح استفاده کنند. وی با 
اشاره به اینکه اعتبار اجرای این طرح ۱7میلیارد ریال است افزود: این طرح با 
سرانه ۲هزارتومان برای هر نفر در مهدهای کودک اجرا می شود. صادقی گفت: 
در ابتدا و پایان اجرای طرح غذای گرم  به منظور ارزیابی عملکرد این طرح، 

شاخص های رشد کودکان شامل قد و وزن ارزیابی می شود.

معدوم کردن 
620کیلوگرم گوشت 

 غیر بهداشتی 
در تاسوعا و عاشورا

در بازرسی ناظران دامپزشکی از دام های قربانی تاسوعا و عاشورای حسینی، بیش از 6۲0 کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی معدوم شد.
رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت:  ناظران بهداشتی و شرعی دامپزشکی، بر ذبح بیش از چهار هزار و 705 رأس 

انواع دام در تاسوعا و عاشورای حسینی نظارت  کردند.
عبدالرضا مرادی افزود: دراین بازرسی ها ۱9 الشه دام دارای 6۲۲ کیلوگرم گوشت، به دلیل مشکات بهداشتی و انگلی و حدود هزار و 440 قطعه کبد، ریه و کلیه معدوم شد.

وی گفت: همچنین به  ۱۳7 الشه با اصاح موضعی اجازه مصرف داده شد.
رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان افزود:  در محرم امسال گروه نظارت بهداشتی و شرعی این اداره کل، در قالب 79گروه 

ثابت و سیار شامل  45 دکتر دامپزشک، 74 بازرس گوشت و ۲6 ناظر ذبح شرعی بر ذبح دام های قربانی خدمات رسانی کردند.

کمک بیش از شش میلیارد  ریالی خیران به نوعروسان اصفهانی
امسال با کمک خیران، شــش میلیارد و 6۳0 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه و 

ازدواج به نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد استان اصفهان اهدا شد.

اخبار

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان گفت: تمام پوشاک موجود 
در بازار، خارجی نیســتند، بلکه تولیــدات داخلی با مارک 
خارجی، به مشتریانی که متقاضی پوشاک خارجی هستند، 

ارائه می شود.
ابراهیم خطابخش با بیــان اینکه واردات بــرای تولیدات 
داخلی مشکل ایجاد کرده است، اظهار کرد: پوشاک تولیدی 
استان اصفهان، از نظر کیفیت بهتر از پوشاک خارجی است، 
اما تعدادی از تولیدکنندگان همین پوشــاک داخلی را با 
مارک های خارجی مورد تقاضای مشــتری بــه مردم ارائه 

می کنند.
وی با بیان اینکه زمانی برای اثبات برتری پوشــاک داخلی 
صرف نمی شــود، افزود: اگر پوشــاک داخلی برندسازی و 
شناسنامه ای  شوند، مشکات تولید کنندگان کمتر خواهد 
شد. پوشاک خارجی مانند پوشاک چینی دارای کیفیت و 
قیمت پایین تری نسبت به پوشاک داخلی هستند و مردم 
نیز اغلب با فرهنگ خرید پوشــاک خارجی، اقدام به خرید 

این پوشاک می کنند.
رییــس اتحادیه پوشــاک اصفهان بــا بیان اینکــه برای 
فرهنگ سازی خرید پوشاک ملی، به همکاری صدا و سیما 
نیاز داریم، تصریــح کرد: اگرچه کیفیت پوشــاک داخلی 
نســبت به قبل بهتر شده اســت، هزینه های باالی تولید، 
موجب گران تر شــدن قیمت این پوشــاک می شود و تنها 

فرهنگ سازی مهم است که نشــان دهد پوشاک داخلی از 
نظر استقامت، شست وشو و مدت مصرف، بهتر از پوشاک 

چینی یا خارجی است.
وی با بیــان اینکه 90 درصد پوشــاک خارجــی وارداتی 
از مبادی اصلی به صورت قاچاق از قشــم وارد می شــود، 
خاطر نشــان کرد: اتحادیه بــه صورت مرتــب جوابگوی 
مشکات مربوط به پوشاک خارجی بی کیفیت است که با 
یکبار شست وشــو خراب یا حتی بدون شست وشو دو رنگ 
می شوند. کاالهای چینی واقعا ضعیف هستند و مشتریان 
باید از کیفیت این کاالها مطلع شوند. اما مشکل اصلی این 
است که چرا در سطح شهر از جنس مرغوب ایرانی استقبال 

نمی شود؟! 

نماینده مردم اصفهان در مجلس، در جمع عشایر شرق 
این شهرستان گفت: پیگیری های زیادی برای پرداخت 
حق و حقوق عشایر صورت گرفته و بارها به رییس قبلی 

سازمان محیط زیست اصفهان یادآوری شده بود.
حمیدرضا فوالدگر افزود: درست است که علت بخش 
عمده ای از مشکات کشــور، کارشکنی های دشمنان 
انقاب اسامی است اما برخی نیز منشأ داخلی دارد و 
خودمان باید از ایجاد مشــکل، خودداری و برای رفع 

مشکات موجود تاش و همکاری کنیم.
وی پیرامون مسائل و مشکات مطرح شده درباره عشایر 
نیز گفت: به سادگی به هر متقاضی مجوز بهره برداری از 
معدن داده نمی شود؛ ضمن اینکه بهره برداران معادن 
باید موارد زیست محیطی را رعایت و خسارت وارده به 

دیگران را جبران کنند و حق و حقوق آنها را بپردازند.
 امام جمعه شهر نیک آباد نیز به بیان پاره ای از مشکات 
و همچنین ظرفیت ها و قابلیت های زندگی عشــایری 

پرداخت.
حجت االسام کمال دشتی، بر ضرورت حمایت بیشتر 
از عشایر، بازاریابی برای محصوالت و صنایع دستی آنها 
و برندسازی تولیدات دامی عشایر و همچنین توجه به 
معیشت و اشتغال این قشر مولد و زحمتکش تاکید کرد.

مسئول اداره دارایی جرقویه سفلی با تشریح بخشی از 

مسائل و مشکات عشایر گفت: یکی از مشکات، همین 
نامگذاری ۱5 مهر به نام روز روستا و عشایر است که الزم 
است شورای فرهنگ عمومی در این زمینه تجدید نظر 
کند و زمان دیگری را برای این نام گذاری در نظر بگیرد؛ 
چرا که در این زمان همه عشایر در حال کوچ از ییاق 
به قشاق هستند و به دلیل عدم اجتماع در محل ثابت 

امکان برگزاری ویژه برنامه برای عشایر وجود ندارد.
 ولی ا... عرب مختاری، باتکلیفی عشــایر در چهار ماه 
از سال را از دیگر مشکات عشــایر برشمرد و افزود: در 
ماه های فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان عشایر اجازه 
ورود و حضور در ییاق و قشاق را ندارند و میان زمین 
و آسمان باتکلیف هستند و کسی به داد آنها نمی رسد.

به مناسبت روز عشایر مطرح شد؛

لزوم پرداخت حق و حقوق عشایر رانده شده از کاله قاضی
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان:

تولیدات داخلی با مارک خارجی به فروش می رسد

محیط زیست

محیط بان و پلنگ در جشنواره 
حیات وحش آمریکا، برتر شد

فیلم »محیط بان و پلنگ« ســاخته شــده در پناهگاه 
حیات وحش عباس آباد نایین در معتبرترین جشنواره 
فیلم های محیط زیست و حیات وحش دنیا در آمریکا، 
به عنوان بهترین فیلم شناخته شد. رییس اداره حفاظت 
محیط زیست نایین گفت: این فیلم، کار مشترک فتح ا... 
امیری و نیما عســگری، جایزه بهتریــن فیلم بخش » 
انسان و طبیعت« جشنواره  Jackson Hole  آمریکا 
را از آن خود کرد. این جشــنواره که معتبرترین رویداد 
رقابتی حیات وحش در دنیاســت، هر دو سال یکبار در 
پارک ملی Grand Teton  ایالت »وایومینگ« آمریکا 
برگزار می شود. حسین اکبری افزود: این مستند که با 
برنامه ریزی و همکاری اداره حفاظت محیط زیست نائین 
و پشــتیبانی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان تهیه شــده، از تولیدات شبکه جهانی جام جم 

محسوب می شود. 
رییس اداره حفاظت محیط زیســت نایین افزود: این 
مستند 5۲ دقیقه ای در ســال های ۱۳84 و ۱۳85 در 
پناهگاه حیات وحش عباس آباد واقع در شهرستان های 
نائین و خور و بیابانک ساخته شده است. فیلم »محیط 
بان و پلنگ« در گام اول به عنوان چهار فیلم برگزیده، به 
رقابت پایانی این جشنواره راه یافت و درنهایت مقام اول 

بخش انسان و طبیعت را از آن خود کرد.

واردات شیر به کشور تکذیب شد
مدیر کل شکار و صید ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: باغ وحش ارم برای واردات یک جفت شیر به ایران 
تقاضایی نداشــته و این خبر مربوط به دوسال گذشته 
اســت. علی تیموری مدیر کل شــکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیست، بااشــاره به  واردات یک جفت 
شیر به ایران اظهار داشــت: باغ وحش ارم برای واردات 
یک جفت شیر به ایران تقاضایی نداشته و این خبر مربوط 
به دوسال گذشته است. وی ادامه داد: اگر باغ وحشی با 
هزینه و بودجه خود اقدام به ورود گونه ای کند و جایگاه 
و مکان مناسبی برای نگهداری داشته باشد، ما مشکلی 
برای صدور مجوز برای ورود گونه نداریم. تیموری با بیان 
اینکه هر باغ وحشــی که دارای مجوز ازسوی سازمان 
حفاظت محیط زیست باشد، اگر جایگاه مناسبی برای 
نگهداری گربه سانان بزرگ مثل شیر ،پلنگ و ببر داشته 
باشد می تواند با هزینه خود وارد کشور کند، ادامه داد:  
سازمان حفاظت محیط زیست برای آموزش و تمرین و 

جذب گردشگر اجازه ورود این گونه ها را می دهد.

سعید رجالی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست 
)۱7 مهر(، ضمن گرامیداشت این روز اظهار داشت: با ظهور 
پدیده نت و شبکه های اجتماعی، نقش پست کم رنگ نشده، 
بلکه نوع عملکرد آن تغییر کرده اســت؛ ایــن را می توان از 
افزایش روز افزون مرسوله ها در کشــورهای پیشرفته دنیا 

متوجه شد.
وی افزود: در جهت افزایش خدمات و کاهش هزینه ها، ادارات 
پست در سراســر جهان باید هماهنگ عمل کنند. 9اکتبر 
روزی است که در تمام ۱9۲ کشور عضو شبکه پست جهانی 
گرامی داشته می شــود؛ وجه تســمیه این روز، به تشکیل 
اتحادیه جهانی پست در 9 اکتبر ۱874 با ۲۲ کشور در برن 
سوئیس برمی گردد که پس از سه سال یعنی ۱40 سال قبل، 
ایران به عنوان بیست و نهمین کشور به این اتحادیه پیوست.

مدیرکل پست استان اصفهان ادامه داد: از افتخارات کشور 
ما این است که در دنیا خاســتگاه پست را ایران می دانند که 
از حدود ۳ هزار سال قبل پیک ها و چاپارها وجود داشتند و 
از ۱70 سال قبل دارای ساز و کار شد؛ همچنین سال ۱۲94 
نخستین قوانین پست به تصویب رسید که هنوز برخی از این 

قوانین مورد استفاده قرار می گیرد.
رجالی اضافه کرد: پیش از انقاب ســرانه مرسوالت محدود 
بود اما از سال ۱۳67 که شرکت ملی پست به عنوان شرکتی 

دولتی کار خود را آغاز کرد، این سرانه روند رو به رشد داشته؛ 
بعد از مطرح شــدن اصل 44 ابهامی وجود داشــت که این 
شرکت خصوصی باشد یا دولتی؛ اما از آنجا که بیش از ۱70 
کشــور پســت دولتی دارند در مرداد 95 اساسنامه شرکت 
 ملی پســت به امضای رییس جمهور رســید و کاما دولتی 

شد.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشــاره به شعار امسال روز 
جهانی پست )پست هوشمند در خدمت مردم، رقابت، تحول 
و تکامل( گفت: طبق اساســنامه جدید دو اپراتور جدید به 
شبکه پست اضافه شده تا خدمات بهتری ارائه شود؛ نخستین 
سازمانی که در کشور خصوصی ســازی را آغاز کرده، پست 
بوده و امنایی که در روستاها بودند وظیفه توزیع مرسوله را از 

گذشته انجام می دادند. 
رجالی خاطرنشان کرد: در کنار افزایش خدمات الکترونیک، 
صندوق های پستی به عنوان نماد حفظ شده و در حال حاضر 
5۲0 صندوق در شهرها و ۲50 صندوق روستایی در سطح 
استان موجود اســت؛ همچنین در کل استان به ازای 5هزار 
و ۱6۲ نفر و ۱08کیلومتر مربع مســاحت، یک واحد پستی 
وجود دارد.                                                                                                                                           
وی با اشــاره به اهمیت نقش پست استان اصفهان در شبکه 
پستی کشور عنوان کرد: مسئولیت 5 درصد ترافیک و درآمد 

کل پست کشور را پست اســتان اصفهان به عهده دارد که با 
۲۳9 خط پستی، مبادله مرسوالت انجام می گیرد.

مدیرکل پست اســتان اصفهان با بیان اینکه نیروی انسانی 
شرکت ملی پست در کشور از ۱7هزار به ۱4هزار نفر کاهش 
یافته، تصریح کرد: در طول 5 سال اخیر ۱00 نفر از کارکنان 
پست اصفهان کاهش پیدا کرده اند و سعی شده آنجا که نیاز 
است از بخش خصوصی کمک بگیریم، در حال حاضر 656 

نفر در شبکه پست استان فعال هستند.
وی در ادامه با اشاره به آمار 6 ماهه ابتدای سال 96 اظهار کرد: 
روزانه 4۳ هزار مرسوله به استان اصفهان وارد و توزیع شده 
و 54 هزار مرسوله صادر می شود؛ در بخش خرید اینترنتی و 
بازار الکترونیکی ۱95هزار مرسوله، وارد و 40هزار صادر شده 
است که این میزان کم بوده و پست و الزم است شرکت های 

اینترنتی کمک کنند تا در بخش صادرات آمار افزایش یابد.
رجالی با بیان اینکه ۲5۱ میلیون مرسوله در 6 ماهه اول در 
کل کشور جابه جا شده، ابراز داشت: 7/8میلیون، تعداد کل 
مرســوله های وارده و ۱0 میلیون مرسوالت صادره در پست 
استان اصفهان ثبت شــده که این میزان ۱6 درصد افزایش 

ترافیک پستی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
وی در خصــوص ســهم انواع مرســوالت اذعان داشــت: 
4۲/5مرســوله عادی، ۲/5درصد درآمد پســت را شــامل 
می شوند؛ همچنین 6 درصد پســت سفارشی ۱8/5درصد 
درآمد، ۱۲ درصد پیشــتاز 4۲/5درصد درآمد، ۲/5درصد 
مرســوله ویــژه ۱۲/5درصد درآمــد و 7 درصــد خدمات 
الکترونیکی ۱۲درصد درآمد اداره پســت استان اصفهان را 

شامل می شود.
مدیــرکل پســت اســتان 
اصفهــان اعــام کــرد: 
7 ســرویس نویــن به ۲6 
ســرویس قبلی طی 5 سال 
اخیر اضافه شــده و امروز با 
حضور وزیر از ۱4 سرویس و 
پروژه هوشمندسازی دیگر 
نیز رونمایی می شــود که با 
7۳ میلیارد تومان توســط 
بخش دولتی تامین اعتبار 

شده است.  
رجالــی در پایان بــا بیان 
اینکــه 5۳ درصــد واحد 
پســتی در روســتا فعــال 
خاطرنشــان  هســتند، 
کــرد: پورتال پســت، بازار 
الکترونیک، کرایه در مقصد، 
صندوق هــای هوشــمند 
 پستی، ســامانه تمبرهای 

یادبود، غرامت پســتی، رهیاب موضعین و مدیریت هزینه، 
از دیگر خدماتی هســتند که در حال حاضر از سوی شرکت 

پست ارائه می شود.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: در کنار افزایش خدمات الکترونیک، صندوق های پستی به عنوان نماد حفظ 
شده و در حال حاضر 520 صندوق در شهرها و 250 صندوق روستایی در سطح استان موجود است.

مدیر کل پست استان اصفهان:

صندوق های پستی به عنوان نماد حفظ می شود 
 شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان

 میزبان جشنواره ملی شیخ بهایی می شود
زمان برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 
و چهارمین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی، به آذر سال 

آینده موکول شد.
بنابر اعام دبیرخانه جشنواره ملی شیخ 
بهایی، باتوجه به برگزاری کنفرانس 
IASP ۲0۱8 در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان و هماهنگی 
این جشــنواره با سیاســت ها و 
برنامه های منطقــه ویژه علم و 
فناوری اصفهــان، برگزاری این 
رویداد علمی از اردیبهشــت 97 به 
آذر 97 همزمان با هفته پژوهش موکول 

بنابر  اعام این دبیرخانه، فراخوان این جشنواره آبان ماه شد. 
امسال منتشر می شود.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جمع 
دانشگاه های یک درصد برتر دنیا

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نقل از سرپرست 
پایگاه استنادی علوم جهان اســام اعام کرد: ۱۲ دانشگاه علوم 
پزشکی کشور در جمع برترین ها و دانشگاه های یک درصد برتر 

دنیا قرار دارند.
دکترمحمــد جواد دهقانــی اظهار 
کرد: این دانشــگاه ها شامل علوم 
پزشــکی اصفهان، علوم پزشکی 
مشــهد، علوم پزشــکی تهران، 
علوم پزشکی شــهید بهشتی، 
علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی 
تبریز، علوم پزشــکی ایران، علوم 
پزشکی کرمان، علوم پزشکی بقیه ا...، 
علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی زاهدان، 

علوم پزشکی کردستان و موسسه پاستور ایران است.
وی گفت: دانشگاه ها و موسســه های یک درصد برتر دنیا از بین 
کلیه دانشگاه های دنیا و براســاس کیفیت تحقیقات آنها انتخاب 
می شوند که این انتخاب به وسیله پایگاه شاخص های اساسی علم 

)ESI( مربوط به آی.اس.آی )ISI( اعام می شود.
وی افزود: فهرست دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی برتر هر ۲ 
ماه یکبار به روز شده و همیشه براساس تغییر در جایگاه دانشگاه ها 

و موسسه های تحقیقاتی، وضعیت کنونی آنها اعام می شود.

پاسخ آموزش وپرورش به حذف 
دریاچه ارومیه از کتاب های درسی

مدیر دفتر تالیف کتاب های درسی گفت: دریاچه ارومیه را حذف 
نکرده ایم، به آن امیدواریم.

محمود امانــی طهرانی، مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درســی 
ابتدایــی و متوســطه نظــری آموزش و 
پرورش، درباره انتقــاد قاضی پور به 
حذف دریاچه ارومیه از کتاب های 
درســی گفت: چنیــن اتفاقی 
رخ نداده و ما بــه دانش آموزان 
درخصوص احیای آن امیدواری 

داده ایم.
در حالی که نادر قاضی پور، نماینده 
مــردم ارومیــه در مجلس شــورای 
اســامی، به حذف دریاچه ارومیه از کتاب 
درســی، انتقاد و ایــن کار را محکوم کرد، مدیــرکل دفتر تالیف 
کتاب های درســی ابتدایی و متوســطه نظری آموزش و پرورش 
می گوید چنین اتفاقی نیفتاده و این حذف در یک نقشه، با توجه به 

موضوع درسي بوده است.
او در عین حال به کتاب »انسان و محیط زیست« و اهمیت ورود آن 
به کتاب های درسی نیز اشاره می کند و می گوید: بهبود وضعیت 
محیط زیست در گرو تدریس چنین مباحثی به دانش آموزان بوده 
و تدریس این کتاب ها به دانش آموزان، در گرو حمایت اجتماعی 

قوی است. 
کتاب »انسان و محیط زیست« جزو درس های جدیدی است که 
آموزش و پرورش در جهت اجرای سند تحول بنیادین تالیف کرده، 
این کتاب اولین سال اســت که در پایه یازدهم تدریس می شود و 
در هفت زمینه آب، خاک، هوا، انرژی، تنوع زیستی، گردشگری و 

زباله تدوین شده است.

 تسهیالت ویژه برای ترخیص وسایل نقلیه توقیفی 
در هفته ناجا؛

ترخیص تمام خودرو های توقیفی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
پلیس از مردم توقع دارد قوانین و مقررات کشور را که برای برقراری 
امنیت و آسایش آنهاســت، رعایت کنند گفت: همزمان با سراسر 
کشور در هفته ناجا تســهیات ویژه برای 
ترخیص خودرو و موتور سیکلت های 
توقیفی در ســطح پارکینگ های 

استان اجرا خواهد شد. 
ســرهنگ جهانگیــر کریمی با 
بیان اینکــه تمــام مالکانی که 
وسایل نقلیه آنها بر اساس قانون 
رســیدگی به تخلفــات رانندگی 
توسط ماموران توقیف و به پارکینگ 
منتقل شــده اند، می توانند از تاریخ ۱5 تا 
۲0 مهرماه پس از پرداخت جریمه نســبت به ترخیص وســیله 
نقلیه خود اقــدام کنند و ادامه داد: این تســهیات تنها شــامل 
 حال وسایل نقلیه ای اســت که به دلیل تخلفات رانندگی توقیف 

شده اند. 
وی تاکید کرد: وسایل نقلیه که به دستور مراجع قضائی یا به علت 
ارتکاب جرایم دارای شــاکی خصوصی توقیف شده اند، مستلزم 

تایید و حکم مراجع قضائی است.

در کنار افزایش 
خدمات 

الکترونیک، 
صندوق های 

پستی به عنوان 
نماد حفظ شده و 

در حال حاضر 520 
صندوق در شهرها 

و 250 صندوق 
روستایی در سطح 
استان موجود است

بامسئوالن
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رکنا: قتل جوان مهابادی، سناریوی مخوفی را رقم زد که اذهان 
جامعه را به سمت خود کشاند. گروه جنایی رکنا برای پی بردن 
به بطن ماجرا، گفت و گویی با دختر مورد عالقه صادق برمکی 

انجام داد.
هفته گذشــته خبر قتل هولناک پســر مهابادی به نام صادق 
برمکی، تیتر یِک حوادث رسانه های کشور شد. دراین سناریوی 
هولناک چند جوان، دوست 19 ساله خود را به بیابان های اطراف 
یکی از روستاهای مهاباد برده و پس از زدن چند ضربه ساطور به 
او، درحالی که فیلم می گرفتند او را نیمه جان رها کرده و رفتند.
صبح روز بعد بار دیگر این چند جوان به سرکردگی فردی به نام 
دانیال به محل جنایت بازگشته و متوجه شدند که صادق هنوز 
جان در بدن دارد، با این حال او را در حالی که هنوز زنده بود به 
آتش کشیده و از لحظه به لحظه جان دادن او فیلم گرفتند.پس 
از این جنایت هولناک، دانیال و همدستانش گرفتار قانون شدند 
و از جنایت هولناک خود پرده بــرداری کردند. چند روز پس از 
این ماجرا گمانه زنی ها در مورد انگیزه اصلی عامالن این جنایت 
آغاز شد. مهم ترین فرضیه ها دراین خصوص دو دسته بود: یکی 

مسائل ناموسی و دیگری انگیزه های شیطان  پرستانه.
در حالی که گمانه زنی ها ادامه داشت و حتی به مطرح شدن نام 
دو دختر به نام های ملیکا و کیمیا کشیده شد، همه افکار به این 
ســمت رفت که انگیزه عامالن این جنایت، ناموسی است. ولی 
ماجرا به همین جا ختم نشد؛ زیرا خانواده مقتول معتقد به فرضیه 
دیگری غیر از مسائل ناموسی هستند. در همین هنگام عکسی 
از صادق در فضای مجازی  منتشر شد که دختری را در کنار او 
نشان می داد و این گونه تلقی می شد که آن دختر همان شخصی 

دوستی چندین ساله است که باعث به هم خوردن 

دانیال و صادق شده است.
سرانجام پیگیری های گروه جنایی رکنا از واقعیت این ماجرا پرده 
برداری کرد. دختری که در عکس های منتشر شده در فضای 
مجازی در کنار صادق قرار دارد، در واقع تارا، دختر مورد عالقه 
صادق بوده است.گروه جنایی رکنا با پیدا کردن این دختر گفت 
و گویی را با وی انجام داد که بخشی از آن را در ادامه می خوانید.

غم سنگینی در ســینه دارد. از دست دادن فردی که دو سال از 
زندگی خود را به صورت شبانه روزی به وی اختصاص داده ای و 
قبول اینکه دیگر در کره خاکی جایی ندارد، بسیار مشکل است.

تارا در گفت و گو با خبرنگار رکنا در مورد مدت آشنایی خود با 
صادق می گوید: دو سال بود که صادق را می شناختم، او بسیار 
پسر خوب، سالم و خانواده داری بود. قلب بسیار رئوف و مهربانی 
داشت. شــاید به ظاهر زیاد مذهبی به نظر نمی رسید اما برای 

ارزش های انسانی ارزش خاصی قائل بود.
دوستی قدیمی

او در مورد دانیال نیز می گوید: از دوران پیش از دبستان دانیال 
و صادق با یکدیگر دوست بودند. برخالف صادق، دانیال حالت 
عادی نداشت، او به مواد مخدر نیز اعتیاد داشت؛ انگار عقده ای 
عجیب در وجود او نهفته بود که گهگاه دســت به کار عجیبی 
می زد. آخرین بار که تقریبا یک ماه و نیــم پیش بود ، تصمیم 
گرفت شیطان پرست شود، به همین دلیل روی مچ دست راست 
خود یکی از نمادهای شیطان پرستی را خالکوبی کرد، دندان های 
خود را نیز به شکل وحشتناکی درآورد و در صفحه مجازی خود 
کارهای عجیبی می کرد و مطالب زشتی می نوشت. به خاطر دارم 
در یکی از جمع های دوستانه به صادق پیشنهاد داد تا با او همراه 

شود اما صادق به هیچ وجه نمی پذیرفت.
آخرین پیام

دختر موردعالقه مقتــول ادامه می دهد: مــا دانیال را جدی 
نمی گرفتیم و فکر می کردیم این نیز یکــی دیگر از حرکات 
عجیب اوست و پس از مدتی از ســرش خواهد افتاد؛ تا اینکه 
شــب حادثه برای آخرین بار با صادق صحبت کردم و او از 
مدارکی صحبت کرد که می توانست دانیال را به خطر 

بیندازد؛ به همین دلیل دانیال از او خواسته بود که یا با او همراه 
شــود یا مدارک را بازگرداند، اما صادق هیچ کدام را قبول نمی 
کرد. قرار بود فردای روز حادثه صادق درباره دانیال و آن مدارک 
حرف های دیگری بزند و از من نیز قول گرفت تا اطالعاتی که به 
من می دهد، با کسی در میان نگذارم؛ اما روز بعد زنده نماند. آن 
شب با دوستانش بیرون رفت و گفته بود که تا پیش از ساعت 12 
شب بازمی گردد و ساعت 11:06 برای همیشه آفالین شد؛ این 
در حالی بود که من فهمیده بودم صادق با دانیال و دوســتانش 

بیرون است.
رازی که گفته نشد

این دختر در ادامه گفت و گو می افزاید: پس از ارتکاب این جنایت 
متوجه شدم که صادق مدارکی در اختیار داشت که اگر به دست 
پلیس می رسید موقعیت 17 تن از همراهان دانیال را به خطر می 
انداخت؛ به همین دلیل تصمیم به قتل او گرفتند و با خوراندن 
مشروب مسموم به او، صادق را به قربانگاه کشاندند و نیت کثیف 

خود را عملی کردند. 
من این حرف ها را به افسر پرونده هم گفتم. باور کنید نقشه قتل 
صادق را از مدت ها پیش طراحی کرده بودند، به خاطر دارم در 
یک گروه تلگرامی که دانیال نیز حضور داشت صادق با چند نفر 
جر و بحثش شد و دانیال به صادق گفت نگران نباش، این موضوع 
تا پاییز برای همیشه حل خواهد شد؛ پس از این جنایت متوجه 
شدم که قصد کشتن او را داشتند. در قسمتی از فیلم جنایت که 
توسط دوستان صادق دیده شده است، صادق از دانیال کمک می 
خواهد و به او می گوید مرا نجات بده و به بیمارستان برسان، من 
غرق در خون شدم؛ اما دانیال درحالی که بی توجه است، اقدامی 

غیر قابل باور می کند.
کیمیا کیست؟

تارا در مورد کیمیا و ملیکا نیز می گوید: ملیکا را اصال نمی شناسم 
و فکر می کنم شایعه باشــد؛ اما کیمیا دختری بود که سه ماه 
پیش به مدت یک هفته با دانیال دوســت بود و ســپس با هم 
 قطع رابطه کردنــد؛ اما صادق در این ماجــرا  و قطع رابطه آنها 

هیچ نقشی نداشت.

تنبیه شدید جوان کودک آزار 
توسط مردم هند

مردم هند پس از به دام انداختن یک مرد جوان که قصد 
آزار دختری 10 ساله را داشــت، او را به دکل برق بسته 
و با طناب به جانش افتادند. در کلیپی که از این آزارها 
منتشر شده، دیده می شود که چطور مردم عصبانی پس 
از خیس کردن بدن متهم، وی را به باد کتک گرفته اند. 
این فیلم در راجستان هند گرفته شده است.گزارش های 
پلیس حاکی اســت که متهم در یکــی از خیابان های 
شهر به دختری 10 ســاله حمله کرده و مردم با جیغ و 
فریادهای دختر بچه متوجه آزار وی شده و دستگیرش 
کرده اند.طبق این گزارش، افسران پلیس خیلی دیر به 
محل حادثه رسیده و توانســته اند این مرد متجاوز را از 

دست مردم خشمگین رهایی دهند.

 مشت پدر بد اخالق 
مرگ دخترش را رقم زد

پدر عصبانی بــرای متوقف کردن صــدای گریه دختر 
کوچکش، با ضربه مشت وی را کشت.

متهم » لیام دین« در زمان حملــه وظیفه نگهداری از 
فرزندش را بر عهده داشــته تا همســرش بتواند کمی 
بخوابد.»مایکل اسمیت « دادستان پرونده در این باره 
گفت:» نوزاد این مرد روانی بر اثر ضربه و آسیب مغزی 
به سرو صورتش جان سپرده اســت.متهم پس از ضربه 
وحشت کرده و با اورژانس تماس گرفته است؛ اما تالش 
پزشکان برای نجات جان این نوزاد بی نتیجه بوده است. 
با توجه به جرم متهم، وی به قتل عمد و 10 سال زندان 

محکوم خواهد شد.«

مردهمسایه قاتل شد
دختری پس از درگیری لفظی با مرد همســایه، توسط 
او به قتل رســید. این اتفاق در حالی رخ داد که صحنه 
قتل در موبایل دختر ضبط شده بود. یک دختر برزیلی 
که آدریانا نام دارد در حال جر و بحث با مرد 40 ســاله 
همســایه بود که ناگهان درگیری لفظــی بین آنها باال 
گرفت. مرد کــه مدعی بود دختر علیه او نشــر اکاذیب 
کرده و موجب بدنامی او شده است، در یک لحظه کنترل 
خود را از دست داد و دست به اسلحه برد. این در حالی 
بود که دختر در حال فیلم برداری از درگیری بین خود و 
او بود؛ بنابراین لحظه ای که مرد به سر او شلیک کرد در 
دوربینش ثبت شده است. کمی بعد دختر به بیمارستان 
انتقال یافت اما بر اثر شدت خونریزی و جراحات وارده 
جان خود را از دســت داد. گویا دختر جوان نیز مدعی 
شده بود که مرد همسایه مدام برای وی ایجاد مزاحمت 

می کند.

کور شدن دختر پس از بازی 
بی وقفه با گوشی

یک دختر 21 ســاله چینی پس از بــازی بدون وقفه با 
گوشی هوشــمند، بینایی یکی از چشمانش را از دست 
داد. این دختر جوان یک روز تمام بدون وقفه با گوشی 
هوشمند بازی می کرد و در نتیجه چشم راستش بر اثر 
انسداد شریان شبکیه کور شد. این دختر گفته است که 
هر روز پس از کار و همچنین روزهــای تعطیل تقریبا 
بدون وقفه با گوشــی خود بازی می کــرد. به گزارش 
اسپوتنیک، پزشکی که این دختر چینی به وی مراجعه 
کرده، گفته است که انسداد شریان شبکیه به ندرت در 
بین جوانان مشاهده می شــود و به احتمال زیاد در این 

دختر جوان، بر اثر تشنج شدید چشم بروز کرده است.

فرمانده پلیس استان بوشهر، از دستگیری متهم به قتل 
زنی خبر داد که جسدش 6 روز قبل در اطراف روستایی 

در شهرستان دشتی کشف شده بود. 
ســردار خلیــل واعظی تصریــح کرد:در شــب دهم 
مهر جســد زنی 40 ساله اطراف روســتای»درازی« 
شهرستان»دشــتی« در حالــی کشــف شــد کــه 
 هیچ گونه آثار ضرب و شــتمی روی بدن وی مشــهود

 نبود. 
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد:24 ساعت پس از 
حادثه، سه نفر مظنون شناسایی و دستگیر شدند. پس 
از تحقیقات اولیه دو نفر آزاد شدند، ولی نفر سوم برای 
تحقیقــات تکمیلی در اختیار کارآگاهــان پلیس قرار 
گرفت.وی بیان کرد: متهم دستگیر شده 44 ساله ساکن 
شــهر »خورموج«، در مواجهه با مدارک و مستندات 
پلیس، در اعترافات اولیه به قتــل مقتول اعتراف کرد 
و گفت:به علت اختالف قبلی با هم درگیر شــدیم و با 

استفاده از روسری مقتول، وی را خفه کردم.

 زن تنها را 
             متالشی شدن BMW با روسری خفه کردند

پس از تصادف با ستون های پل هوایی

به دنبال اعالم نظریه پزشکی قانونی درباره علت مرگ 
پسرک دو ساله که چند ماه قبل به طور مرموزی جان 
باخته بود، بازپرس جنایی دستور احضار پدر کودک را 
صادر کرد. خرداد امسال زن و مرد جوانی که کودکی در 
آغوش داشتند به بیمارستانی در تهران مراجعه کردند؛ 
اما پزشــکان در همان معاینات اولیه از مرگ پسرک 
خبر دادند و ازطرفی بالفاصله موضوع از طریق پلیس 
به بازپرس کشیک پایتخت اعالم شد. مادر کودک در 
تحقیقات مقدماتی، به بازپرس شعبه ششم دادسرای 
امور جنایی تهران گفت: »پســرم ســرما خورده بود و 
حالت تهوع داشــت.برای همین بعــد از خوردن ناهار 
روی مبل دراز کشید و من تلویزیون را روشن کردم تا با 
دیدن کارتون کمی سرگرم شود. همسر و دخترم هم به 

بیرون از خانه رفتند.
 بعد از بازگشت همسرم متوجه شــدم که حال پسرم 
خوب نیست. خیلی ســریع او را به بیمارستان منتقل 
کردیم اما به ما گفتند تشنج کرده و به کما رفته است.

متاســفانه ســاعتی بعد هم جان باخــت.« باتوجه به 
مشکوک بودن مرگ پســرک، جسد برای تعیین علت 
مرگ و آزمایش سم شناسی به پزشکی قانونی انتقال 
یافت. پس از آزمایشات ســم شناسی، پزشکی قانونی 
علت مرگ را مســمومیت بر اثر مصرف متادون اعالم 
کرد؛ بنابراین بازپرس جنایی دستور احضار پدر و مادر 
کودک را صادر کرد تا تحقیقات فنی در این خصوص 

انجام شود.

علت مرگ کودک 2 ساله 
اعالم شد

عکس روز

سردار محمدرضا مقیمی در گفت وگو با ایسنا برای 
نخستین بار جزئیات و ناگفته هایی از رسیدگی به پرونده 
اسیدپاشی های سال 92 در اصفهان را بیان کرده که در 

ادامه آمده است:
گفته بودید که پرونده اسیدپاشی ها در اصفهان 
روی میز شماست و رسیدگی به آن ادامه دارد؛ از 

آخرین جزئیات این پرونده بگویید.
 بله، پرونده مفتوح و روی میز من است. اتفاقا حدودا هفته 
گذشته بود که دوباره  در جلسه ای با حضور رییس پلیس 
آگاهی اصفهان در دفتر کارم بحث اسیدپاشی را پیگیری 

و بررسی کردیم.
نتیجه چه شد؟

نمی خواهم بگویم که فرد مجرم پیدا نمی شود؛ ممکن 
است به دلیل ارتکاب جرایمی دیگر با این فرد برخورد 
شده باشد. حتی شخصی داشتیم که خیلی گزینه هایش 
به این اسیدپاشی نزدیک بوده و خودش هم ادعاهایی را 

مطرح کرده بود ولی ما نپذیرفتیم.
چرا؟

چون این جرم زوایایی داشــته که شامل حال این فرد 
نمی شد و به همین جهت ما آن را نپذیرفتیم.

و تحقیقات  را ادامه دادید؟

بله. با توجه به اینکه تمام کشور روی این موضوع حساس 
شده بود، طبیعتا کسی که این جرم را مرتکب شد، اقدام 
مجرمانه دیگری انجام نداد. ما تقریبا تا یک قدمی این فرد 
رسیده بودیم. در اسیدپاشی آخر با فاصله کمی به محل 
رسیدیم و حدود یکی دو دقیقه با مجرم در صحنه جرم 

فاصله داشتیم.
از محل استقرار وی خبر داشتید؟

محل دقیق که نــه. نقطه را او تعییــن می کرد اما فضا 
و جغرافیای جــرم را ما پیش بینی کــرده بودیم. اینها 
حرف هایی اســت که تا حاال نزده بودم، خاطرم هست 
که آن زمان به رییس وقــت جرایم جنایی آگاهی ناجا 
ماموریت دادم که به این موضوع رسیدگی کند و واحدی 
از تهران را به اصفهان فرســتاده بودیم که این واحد در 
منطقه حضور داشت. همان طور که گفتم، به فاصله یکی 
دو دقیقه از چهارمین حادثه، هم رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان و هم تیمی که از تهران به آنجا رفته بودند 

به محل رسیدند.
اما مجرم دستگیر نشد!

قطعا اگر فضای آرامی وجود داشــت و مجرم احساس 
نمی کرد کــه احتمــال دســتگیری اش باالســت، 
بیرون می آمد و ما می توانســتیم دســتگیرش کنیم. 

برنامه ریزی هایی داشتیم که در آن، جغرافیای جرم و 
ساعت هایی که مجرم کار خودش را انجام داده بود، پیک 
زمانی و جغرافیای جرم برای ما معلوم بود و پیش بینی ما 
این بود که دستگیرش می کنیم؛ اما متاسفانه کمی شلوغ 
شد و برخی رسانه ها جلوجلو حکم اعدام برای مجرم صادر 
کردند و فضا طوری شد که متهم دیگر بیرون نیامد و به 

عبارتی صحنه را ترک کرد.
طی این پیگیری ها، حتی چند جرم دیگر را شناسایی و 
عوامل آنها را دستگیر کردیم؛ ازجمله فردی که مبادرت 
به آتش زدن منازل در اصفهان کرده یا با چاقو به پشت سر 
خانم ها می زد؛ اما متوجه شدیم که مجرم اصال اصفهانی 

نبوده و صبح ها از استانی دیگر به اصفهان می آمد.
فرد اسیدپاش، اصفهانی بود؟

 ممکن است اصفهانی نباشد.
آنجا هیچ دوربینی نبود که چهره مجرم را ثبت 

کند؟
 االن هست اما آن زمان نبود. آن موقع مقدورات کمتر از 

االن بود و متاسفانه دوربینی وجود نداشت.
هنوز هم پیگیر این پرونده هستید؟

بله، همچنان رســیدگی به این پرونده در دستور کار 
ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار دارد.

ناگفته های »تارا« از قتل وحشتناک جوان مهابادی؛ 

دانیال، شـیطـان پرست شده بود

عکس تاسف برانگیز از 
بی رحمی انسان با طبیعت!

یک شــغال در محدوده آبشــار هفت طبقه شــادان 
کردکوی استان گلستان، به دلیل گرفتار شدن سرش 

در یک ظرف پالستیکی تلف شد.

نیسان آبی در جایگاه سوخت 
CNG ایوانکی منفجر شد 

آتش سوزی و انفجار در جایگاه، خســارت یک میلیارد 
ریالی را به همراه آورد که خوشبختانه با حضور به موقع 
عوامل آتش نشانی، در کمتر از 20 دقیقه آتش مهار شد. 

آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان در گفت وگو با رییس پلیس آگاهی:

پیگیریم!

سارقی که چهار سال قبل دختر یکی از صراف های خیابان فردوسی را به قتل رسانده و با سرقت مقدار زیادی 
ارز از محل گریخته بود، شناسایی نشد و اولیای دم از دادستان درخواست دیه کردند.

ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه 26 اردیبهشت92 بود که ماموران پلیس پایتخت از قتل دختر جوانی در مغازه 
صرافی حوالی میدان فردوسی، با خبر و راهی محل شدند.  بررســی ها نشان داد لحظاتی قبل پسر جوانی به 
بهانه خرید ارز وارد مغازه صرافی امین در خیابان فردوسی شده و پس از سرقت بیش از  100 میلیون تومان ارز، 
دختر صاحب صرافی به نام گیتی را با چاقوی بزرگی زخمی کرده و از محل گریخته است. همچنین مشخص 
شد رهگذران و همسایه ها پس از این حادثه دختر زخمی را به بیمارستان دادگستری منتقل می کنند. گیتی 
قبل از فوت گفته بود که پسر سارق او را هدف چاقو قرار داده است.  از  سوی دیگر بررسی دوربین های مداربسته 
نشان داد پسر سارق بدون اینکه نقابی به صورت داشته باشد، دقایقی قبل از حادثه چندین بار از مقابل مغازه 
صرافی عبور کرده و در نهایت وقتی مطمئن می شود دختر جوان به تنهایی داخل مغازه است به بهانه خرید ارز 
وارد مغازه می شود و جنایت هولناکی را رقم می زند. همچنین در بررسی فیلم دوربین های مداربسته مشخص 
شد قاتل داخل مغازه مضطرب به نظر می رسد و پس از ثانیه هایی حرف زدن  با فروشنده، یک کارت بانکی را 

به مقتول نشان می دهد و بعد ناگهان در حالی که چاقوی بزرگی در دست دارد خودش را به پشت پیشخوان 
می رساند و مقدار زیادی ارز خارجی بر می دارد. دختر جوان با دیدن این صحنه در برابر او مقاومت نمی کند، با 

این حال قاتل هنگام فرار چاقو را به شکم او فرو کرده و از محل می گریزد.
به گفته شــاهدان پس از این حادثه گیتی در حالی که دستش را روی شکمش گذاشــته بود از مغازه بیرون 
می آید و با داد وفریاد از مردم درخواست کمک می کند. سارق هم با پاشیدن مقداری از ارزهای سرقتی روی 
زمین موفق به فرار می شود. پس از این حادثه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به دستور بازپرس ویژه قتل 
تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری سارق انجام دادند؛ اما موفق به کشف هیچ سرنخی از قاتل 
نشدند تا اینکه چند روز قبل اولیای دم پس از گذشت نزدیک به چهارسال از حادثه به دادسرای امور جنایی 
آمده و از قاضی مدیر روستا، بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، برای قتل دخترشان درخواست 

دیه کردند. 
بدین ترتیب پرونده با موافقت دادســتان با درخواست اولیای دم برای بررســی به دادگاه کیفری یک ارسال 

می شود.

خانواده دخترمتوفی درخواست دیه کردند؛

قاتل شناسایی نشد

بینایی ســهیال جورکش، یکی از آســیب دیــدگان حادثه 
اسیدپاشی اصفهان، در حال بهبودی است؛ این خبری است که خود او به 
ایسنا اعالم کرد و گفت که با وجود بازگشت بخشی از بینایی چشم چپش، 

هنوز نمی توان به طور قطعی تایید کرد که این بینایی ثابت می ماند.
سهیال اواخر سال 9۵  برای جراحی چشم چپ خود به بوستون آمریکا سفر 
کرد. طبق اظهارات او و خانواده اش، در این مدت با وجود درخواست های 
مکرر برای کمک مالی، مبلغی که برای این کار به آنها اختصاص یافته، 
برای هزینه های درمان کافی نیســت. جورکش در گفت وگوی قبلی 
خود با ایسنا که در تیرماه 96 انجام شد، گفته بود پس از شش ماه که از 
سفر  آنها به آمریکا می گذرد، هنوز هزینه ای برای انجام کارهای درمانی 
پرداخت نشده؛ هزینه هایی که دستور پرداخت آن از سوی رییس جمهور 
و وزیر بهداشت صادر شده است. او  دو عمل جراحی را در آمریکا پشت 

سرگذاشته که نتایج مثبتی را به دنبال داشته  است.
سهیال جورکش در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت درمان 
چشم چپ خود  می گوید: هشت ماه است که در بوستون آمریکا اقامت 
داریم و در این مدت با نوعی جراحی که برای اولین بار مجوز آن از طرف 
اف. دی. ای آمریکا صادر شد، توانستم قسمتی از بینایی چشم چپم را به 
دست آورم. بعد از عمل جراحی اول، چشمم خونریزی کرد و مجبور شدم 
عمل دیگری انجام دهم. پزشکان از اینکه می توانند این جراحی را روی 
بیماران دیگر نیز انجام دهند بسیار خوشحال هستند؛ اما با توجه به اینکه 
این جراحی برای اولین بار است که انجام می شود نتیجه آن قابل پیش 

بینی نیست و چشمی که جراحی شده نیاز به مراقبت های زیادی دارد.

 بخشی از بینایی
 »سهیال جورکش« بازگشت
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کی روش؛نامزد بهترین مربی سال جهان در رده ملی 
فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال، نامزدهای کسب جوایز این فدراسیون در بخش های 
مختلف در سال 2017 را اعالم کرد که در بین آنها نام سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران هم دیده 

می شود.کی روش  نامزد کسب عنوان بهترین سرمربی سال در رده ملی شد.

سوال روز

در شرایطی که مدیرعامل باشگاه ســپاهان در واکنش به شایعه 
اولتیماتــوم به کرانچار مدعی شــده که 
همچون ســابق از سرمربی کروات 
تیمش حمایت می کند، اما انگار 
نباید زیــاد روی این حمایت 
حســاب کرد. خبر ورزشی 
نوشته که اگر نتایج ضعیف 
تیم محبــوب اصفهان ادامه 
پیدا کند مســلما هــواداران 
حتی به باشگاه اجازه نمی دهند 
از کرانچار حمایت کند و در این 
صورت هیچ بعید نیســت که تا 

قبل از پایان نیم فصل، محرم نویدکیا جانشین کرانچار شود.

نویدکیا جانشین کرانچار می شود؟

باشگاه پرسپولیس پس از پیروزی برابر االهلی عربستان، میلیون ها 
تومان پول اهدایی یک هوادار ایرانــی مقیم امارات را برخالف قانون 

بین 3 کارمند و بازیکنانش توزیع کرده است.
ظاهرا حواشی اردوی امارات تیم فوتبال پرسپولیس تمامی ندارد . پس 
از موضوع خوش گذرانی برخی از بازیکنان این تیم که خبرساز شد، 
حاال خبر رسیده که در اردوی امارات این تیم که برای بازی با االهلی 
عربستان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برپاشده بود، یک 
تاجر ایرانی مقیم امارات با حضور در اردوی پرسپولیس مبلغ چند صد 
میلیونی را به  مدیران باشگاه به عنوان کمک هواداری هدیه می دهد. 
پس از این اتفاق و به جهت برتری پرسپولیس مقابل االهلی ، مدیران 
باشگاه به هر بازیکن حدود 25 هزار درهم ، معادل تقریبی 25 میلیون 
تومان از این پول اهدایی پاداش پرداخت می کنند. نکته عجیب این 
ماجرا آنجاست که سه نفر از کارمندان باشگاه هم که معموال در تمام 
اردوهای خارجی این تیم حضور دارند، جمعا مبلغی حدود 85 میلیون 
تومان دریافت کرده اند. سوال اینجاست ، باشگاهی که با اعالم شماره 
حساب و درخواست رســمی کمک از هواداران، به اهدای 10 هزار 
تومانی هوادران خود دلخوش است، چگونه تصمیم می گیرد که چند 

10 میلیون پول باشگاه را بین سه کارمند تقسیم کند؟
این اتفاق در حالی رخ داده که باشگاه پرسپولیس نه تنها خبر دریافت 
کمک از سوی تجار ایرانی مقیم امارات را رسانه ای نکرده ، بلکه اعالم 

نکرده که این پول ها چگونه هزینه شده است؟
این درحالی اســت که تیم پرســپولیس یک شــرکت دولتی تلقی 
می شود و مطابق قانون تمام کمک ها و هدایای نقدی به این باشگاه 
ابتدا باید به حساب خزانه واریز شده و سپس با تخصیص آن در ردیف 
هزینه کرد باشــگاه با امضای مدیرعامل وصول و هزینه شود؛ اتفاقی 
که درباره کمک چند صد میلیونی این هوادار ایرانی ســاکن امارات 

رخ نداده است.
به نظر می رسد مسئوالن باشگاه پرســپولیس باید با اطالع رسانی 
درســت پیرامون این موضــوع ، دقیقا مشــخص کنند کــه به هر 
بازیکن چقدر پاداش داده شــده و کارمندان باشــگاه چقدر و چرا 
این مبالــغ را دریافت کرده انــد؟ از طرفی دیگر اگــر این پول قابل 
پرداخت به کارمندان باشــگاه اســت، چرا تنها به این سه نفرخاص 
 پرداخت شــده و آیا این پول حق ســایر کارمندان باشــگاه نبوده

 است؟
آیا مدیران پرسپولیس هم از این پول منتفع شده اند؟اصوال چراباید 
دریافت این کمک مالی همانند مبلغ شــمار کمک هواداران داخلی 

روی سایت باشگاه اطالع رسانی نشود؟ 
ســوال مهم پایانی هم این است که برچه اساســی مدیران باشگاه 
پرســپولیس برخالف قانون کمک یک هــوادار را به صورت نقدی و 

بدون ثبت قانونی دریافت وهزینه کرده اند؟ 

وقتی  دلخوش به کمک  10 هزار تومانی هوادارنیم؛

پاداش 85 میلیونی به 3 کارمند پرسپولیس

در حاشیه

اشکان دژاگه که به دلیل مصدومیت ران راست خود با 
التهاب جزئی و کشیدگی در این ناحیه مواجه شده بود، 
دیدار دوستانه مقابل روسیه را هم از دست داد. هافبک 
تیم ملی فوتبال کشــورمان به دلیل این مصدومیت 
مقابل توگو نیــز غایب بود. تیم ملــی پیش از این هم 
میالد محمدی را به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف از 

دست داده بود. 
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»بوژیدار رادوشــویچ« در باشگاه پرســپولیس حاضر شد و 
مذاکرات مقدماتی خود را برای تمدید قرارداد با این باشگاه 
انجام داد. رادو تا پایان این فصل با باشگاه پرسپولیس قرارداد 
دارد و قرار اســت برای دو فصل دیگر در جمع سرخپوشان 
حضور داشــته باشــد. توافق اولیــه این بازیکن با باشــگاه 
پرسپولیس انجام شــده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد قرارداد 

نهایی او تا پایان این هفته به امضای طرفین خواهد رسید.

مسئوالن باشگاه تراکتورسازی پس از توافق با بازیکنان و مربیانی 
که برای دریافت مطالبات خود به فیفا شکایت کرده بودند، نسبت 
به پرداخت بدهی ها اقدام کردند که در این بین رسید دریافت وجه 

در سه پرونده آخر نیز دریافت شد.
بر این اساس با دریافت رســید پرداخت مطالبات حمزه یونس، 
ایان رمــزی و دیتمار بیــکای هفت پرونده بدهی های باشــگاه 

تراکتورسازی در فیفا مختومه شد  .

توافق اولیه پرسپولیس با جانشین بیرانوندمختومه شدن  پروندهای تراکتورسازی در فیفا »اشکان و میالد« غایبان تیم ملی

مستطیل سبز

سفر های منصوریان به آلمان 
کار دستش داد

رفت و آمد های منصوریان به آلمان در آخر باعث شد تا 
نیمکت آبی ها رنگ یک مربی آلمانی را به خود ببیند.
تیم فوتبال اســتقالل فصل هفدهم را با سرمربیگری 
منصوریان آغاز کرد و مدیران این تیم در نقل و انتقاالت 
تابســتانی هم بازیکنان مورد نظر ســرمربی را جذب 

کردند.
اما بازیکنان جذب شده بازیکنانی مســن بودند که تا 
حدودی هیچ کدام  از آنها نتوانســتند گره از مشکالت 
اســتقالل باز کنند . از طرفی مصدومیــت های مداوم 
بازیکنان هم باعث شد تا استقاللی ها در فصل پیش رو با 
مشکالتی روبه رو باشند و قعر نشینی جدول را نیز پس 
از مدت ها تجربه و به نوعی در تاریخ باشــگاه استقالل 

ثبت کنند.
علیرضا منصوریان، به عنوان سرمربی این تیم در نقل 
و انتقاالت تابستانی نتوانست جایگزین مناسبی برای 
بازیکنان جدا شده از استقالل پیدا کند و همین موضوع 
باعث شــد تا او عملکردی ناموفق را از خود به نمایش 

بگذارد.
 آبی پوشان با نیروی جوانی خود توانستند فصل گذشته 
به عنوان نایب قهرمان لیگ برتر برسند، اما مربی جوان 
استقالل از موقعیت به دســت آمده در فصل پیش رو  
استفاده نکرد و با افزایش سن بازیکنان این تیم از همان 

ابتدا با چالش هایی مواجه شد.
بعد از گذشــت 7 هفته به دلیل نتایج ضعیف در نهایت 
منصوریان با استعفای خود از این تیم جدا شد تا مدیران 
استقالل پس از مذاکره های گوناگون با مربیان خارجی 

وینفرد شفر را برای نیمکت تیم انتخاب کنند .
منصوریان پس از استعفا و شــرایط بحرانی در حالی از 
استقالل فاصله گرفت که این فاصله او را تا کشور آلمان 
پیش برد .سرمربی جوان اســتقالل زمانی که عطایش 
را به لقایش بخشــید با تهیه بلیت به همــراه خانواده 
راهی آلمان شد تا شــرایط حضور شــفر آلمانی را در 
ایران فراهم کند .پس از رفتــن منصوریان به آلمان در 
نهایت مدیران استقاللی هم یک مربی کهنه آلمانی را 
 جایگزین او کردند تا هدایت آبی پوشان به دست شفر

 بیفتد.
رفت و آمدهای منصوریان به آلمان در آخر باعث شد تا 
نیمکت آبی ها رنگ یک مربی آلمانی را به خود ببیند.
به طور حتم اگر منصوریان می دانست که سفر هایش 
به آلمان یک روز کار دســتش می دهــد و یک آلمانی 
جایگزین او می شــود، از رفتن به چنین کشوری سر 

باز می زد .

بازی قابل قبول روزبه چشمی در قلب خط دفاعی تیم ملی بعد از حضور 
موفق او در خط دفاعی آبی پوشان، ســرمربی آلمانی این تیم را به فکر 

استفاده دائم از چشمی در مرکز خط دفاعی تیمش انداخت.
شفر به پایین آوردن معدل سنی تیمش فکر می کند و استفاده از چشمی 
در غیاب منتظری و به جای پادوانی باالی 30 ســال می تواند فاکتور 
سرعت و جنگندگی را در قلب خط دفاعی این تیم افزایش دهد. ضمن 
اینکه با توجه به حضور امید ابراهیمی، امید نورافکن و فرشید باقری در 
پست هافبک دفاعی اضافه شدن چشمی به این جمع می تواند ترافیک را 
در این منطقه باال برده و تا حدودی هم ایجاد مشکل کند.بدیهی است با 
در نظر گرفتن این معادالت، سرمربی جدید استقالل ترجیح بدهد روزبه 

چشمی را در قلب خط دفاعی تیمش به بازی بگیرد. 

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در المپیاکوس می ماند و از این باشگاه 
جدا نمی شود.کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی باشگاه المپیاکوس که 
پس از نیم فصل حضور در این تیم و کسب عنوان قهرمانی لیگ یونان 
در روز ها و هفته های گذشته در صدر اخبار و شایعات رسانه های یونانی 
پیرامون کوچ از این تیم قرار داشت، در تیم قهرمان یونان ماند و قرار است 

با این تیم افتخار آفرینی کند.
پس از غیبت های متعدد انصاری فرد در لیــگ یونان و لیگ قهرمانان 
اروپا، شایعاتی مبنی بر حضور این بازیکن در پانیونیوس یونان و قره باغ 

آذربایجان به گوش می رسید که تکذیب شد.
بر همین اساس و با درخشش انصاری فرد در تیم ملی، باید دید آیا این 

بازیکن می تواند در المپیا موفق باشد یا خیر؟

نقشه »شفر« برای استفاده 
از روزبه چشمی

انصاری فرد در 
المپیاکوس ماندنی شد

روایت روز

شفر، عالقه زیادی دارد تا مجیدی کنارش روی نمیکت ذخیره ها 
بنشیند.به قول بعضی از عشق فوتبال ها 
نام مجیدی خودش 40 هزار نفر را 
به ورزشگاه می کشاند و شفر به 
خوبی می دانــد که مجیدی 
می تواند ابزاری باشــد برای 
اینکه حمایت هواداران را به 
همراه داشته باشد.از باشگاه 
اســتقالل خبر می رســد که 
اختالف نظر شفر با افتخاری دارد 
به جاهای باریک کشیده می شود.

ظاهرا او عالقه ای ندارد که با طاهری و دین 
محمدی کار کند و اصرار به بازگشت مجیدی دارد.جالب تر اینکه 
خیلی از هواداران با حمله به صفحه اینستاگرام سرمربی تازه وارد 
آبی ها از او خواسته اند تا این دو نفر دستیارش نشوند!آنها به شفر 
توصیه های الزم را کرده اند که با انجام این کار، بدبختی به سراغش 

می آید و بهتر است که جباری را هم به ترکیب تیمش اضافه کند.
 نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که فرهاد مجیدی 
روز پنج شنبه وارد ایران شد و جالب اینجاست که خودش با شفر 
در ارتباط است.این احتمال وجود دارد که پس از وتو کردن طاهری 
و دین محمدی، حرف ســرمربی آلمانی اســتقاللی ها به کرسی 
بنشــیند و مجیدی هم با شرایط خاص، بازگشــتی دوباره به تیم 

محبوبش داشته باشد.
 اما آنچه باعث شده تا هواداران از بازگشت شماره 7 محبوبشان به 
استقالل دلسرد شوند، حرف هایی است که نوری، سخنگوی کمیته 
فنی استقالل به زبان آورده. او مدعی شده که در جلسه افتخاری 
و وینفرد شفر،ســرمربی آلمانی اصال اســمی از مجیدی نیاورده! 
رابطه مجیدی و استقالل مثل دو عاشقی شده که هر چقدر تالش 
می کنندبه هم نمی رسند.انگار که مقابل در باشگاه استقالل برای 
او یک تابلوی ورود ممنوع زده اند و اجازه نمی دهند تا این بازیکن 

به باشگاه خودش برگردد.

فرهاد و استقالل؛

 عاشق هایی که به هم نمی رسند

فوتبال جهان

کریســتیانو رونالدو، با گلزنــی برابر »آندورا« اکنــون 30 گل تا 
رســیدن به رکورد علی دایی فاصله دارد. 
رونالدو توانست در بازی برابر آندورا 
در حالی که به عنــوان بازیکن 
تعویضی به زمیــن آمده بود، 
گلزنی کند و تعداد گل های 
خود را به عدد 7۹ برســاند. 
مهاجم پرتغالــی اکنون 30 
گل تا رســیدن به رکورد علی 
دایی فاصله دارد. به نظر می رسد 
با توجه بــه آمادگــی بدنی که 
رونالدو دارد، برنامــه ای برای خداحافظی از 
بازی های ملی نداشته باشــد و بتواند همچنان در تیم ملی بازی 

کند.
رونالدو، دو سال است که روند گلزنی خوبی در تیم ملی پیدا کرده 
است. او سال گذشته در یک سال 13 گل به ثمر رساند و در سال 
2017 نیز تاکنون در 10 بازی، 11 گل به ثمر رســانده است. اگر 
رونالدو بتواند تا جام جهانی بعــدی در تیم ملی باقی بماند، بعید 

نیست بتواند رکورد گلزنی علی دایی را بشکند. 

 رونالدو 30 گل
 تا علی دایی فاصله دارد

زالتان، ســتاره ســوئدی و 36 ســاله یونایتدها یک ماه دیگر در 
تمرینات گروهی این تیــم حضور پیدا 
خواهد کــرد. بعــد از مصدومیت 
تلخ این ســتاره گلزن در دیدار 
یونایتــد برابــر »اندرلخت« 
بســیاری بر این تصور بودند 
که شاید دیگر شاهد حضور 
زالتان در سطح اول فوتبال 
نباشیم؛ اما به نظر می رسد روند 
بهبود او زودتــر از حد تصور در 
حال انجام بوده و ممکن است به 
زودی شــاهد بازگشت زالتان به 
ترکیب یونایتدها باشیم. گویا قرار است زالتان تا ماه آینده به صورت 
انفرادی تمرین کرده و یک ماه دیگر به تمرینات گروهی شیاطین 
سرخ اضافه شود تا بعد از مدتی قادر به حضور در ترکیب باشد؛ البته 
مورینیو بارها تاکید کرده در اســتفاده از او عجله ای ندارد و تا طی 

شدن کل روند بهبود او منتظرش خواهد ماند. 

زمان بازگشت زالتان به یونایتد 
مشخص شد

سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال بانوان سپاهان:

در جریان برپایی اردوی تیم ملی صورت گرفت؛

 حضور اعضای تیم ملی ژیمناستیک جوانان 
در منزل شهید حججی

اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان با حضور در منزل شهید مدافع حرم، محسن حججی با 
خانواده این شهید واالمقام دیدار کردند.

قاب روز

سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال بانوان سپاهان گفت: 
باشگاه ســپاهان فصل گذشــته با تیم ضعیفی که بست، 
نظر همه را نسبت به پتانسیل فوتسال اصفهان تغییر داد 

و امسال هم حاضر نشد در رشته فوتسال تیمداری کند.
زینب شــریفی در مورد عدم تیمداری باشگاه سپاهان در 
فصل جدید لیگ برتر فوتسال بانوان، اظهار کرد: اصفهان 

فوتسالیست های خیلی خوبی در اختیار 
دارد، اما به نظر من فصل گذشته باشگاه 
ســپاهان با تیم ضعیفی که داشت ظلم 
بزرگی کرد و بازیکنان غیرحرفه ای را در 
اختیار گرفت و همه فکر کردند پتانسیل 

فوتسال اصفهان به همین اندازه است.
وی افزود: فصل گذشته از هفته پنجم 
هدایت تیم را برعهده گرفتم و از همان 
روز اول قائــم مقام و مدیــر ورزش 
قهرمانی باشگاه سپاهان به من گفتند 
این تیم در حد لیگ دسته سه بسته 
شده و انتظار کسب مقام را هم از این 

تیم نداشتند.
از نظر مالی حمایت شدیم 

ولی از نظر روحی نه
شــریفی اضافه کرد: با وجود تمام شــرایط در نیم فصل 
دوم توانستیم از ســه بازی، هفت امتیاز به دست آوریم، 
اما متاسفانه تیم نه تقویت شــد و نه حمایت. هزینه ها را 
باشگاه تقبل کرده بود، اما تیم از نظر روحی- روانی حمایت 
نمی شد.سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال بانوان سپاهان 
گفت: من یک مربی هستم و سال گذشته از من درخواست 
شد تا هدایت تیم را برعهده گیرم که اگر هرکس دیگری 
به جای من بود همان هفته های اول از تیم انصراف می داد. 
اما من تیم را پابرجا نگه داشــتم، حواشی را کم کردم و با 
وجود غیرحرفه ای بودن بازیکنان توانستیم در اواسط فصل 

نتایج خوبی به دست آوریم.
باشــگاه ســپاهان باید جوابگــوی رفتن 

فوتسالیست ها به تیم های دیگر باشد
وی ادامه داد: فوتسالیســت هایی که امسال خود را برای 
حضور در لیگ برتر آمــاده کرده بودند با عقب نشــینی 

باشگاه سپاهان برای تیمداری در لیگ برتر فوتسال بانوان 
به تیم هــای دیگر رفته اند و برای مشــهد، آبادان، تهران، 
رفســنجان و ...بازی می کنند که هیئت فوتبال استان و 

باشگاه سپاهان باید روزی جوابگو باشند.
شــریفی بیان کرد: حضور بازیکنان اصفهانی در تیم های 
دیگر برای استانی با در اختیار داشتن ظرفیت اسپانسرهای 
قوی و با وجود حمایت از تیم های آقایان و نادیده گرفتن 

بانوان، واقعا جای تاسف دارد.

سپاهان به خاطر 
نداشتن بازتاب خبری فوتسال، حاضر به تیمداری 

نشد
سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال بانوان سپاهان گفت: 
درست است که فدراسیون فوتبال باید در ازای تیمداری 
در بخش بانوان، 2 درصد مالیات را به باشگاه ببخشد، اما 
تا جایی که من در جریان هستم باشگاه سپاهان تصمیم 
به تیمداری در فوتسال بانوان را ندارد و حرفشان این است 
که فوتسال نه در لیگ برتر بلکه در لیگ دسته یک بازتاب 
خبری ندارد و به همین دلیل هم سهمیه لیگ برتر فوتسال 
اصفهان به لیگ دسته یک بازگشت. برای هیئت فوتبال 
استان جای تاسف دارد که برای این رشته هیچ کاری نکرد. 
فوتبال را همه جوره حمایت می کنند، اما فوتسال را هیچ 

کس حمایت نکرد.
وی تاکید کرد: فصل گذشته جام اخالق را دریافت کردیم 

که شاید خیلی ها اینطور فکر کنند این تیم از سطح پایینی 
برخوردار بوده که فقط جام اخالق را دریافت کرده است، 
اما قطعا حرف هایی برای گفتن داشته ایم که جام اخالق را 
به سپاهان دادند.شریفی بیان کرد: در حال حاضر هدایت 
تیم فوتسال جوانان اصفهان را برعهده دارم که در مسابقات 
منطقه ای قهرمان شدیم و از 26 تا 28 مهرماه مرحله دوم 
مسابقات کشوری در یاسوج برگزار می شود و در حال حاضر 

جزو چهار تیم برتر کشور قرار داریم.
اصفهانی ها حاضرند برای بزرگ کرد نام خود از 
تیم ملی حمایت کنند، اما از دختران 

شهر خودشان نه!
سرمربی فصل گذشــته تیم فوتسال بانوان 
ســپاهان تاکید کرد: متاســفانه مسئوالن 
اصفهان و باشگاه داران حاضر هستند میزبان 
اردوی تیم ملی فوتسال بانوان شوند و تیم ملی 
را به اصفهان دعوت کنند و اسم خود را بزرگ 
کنند، اما حاضر نیستند از دختران شهر خودشان 
حمایت کنند تا فوتسالیست های دختر اصفهان 

آواره شهرهای دیگر نشوند.
وی تصریــح کرد: در حــال حاضر ســه بازیکن 
ملی پوش در بخش جوانان داریم. فصل گذشته هم 
می توانستیم تیم خیلی خوبی ببندیم، اما متاسفانه 

از جانب هیچ شخص یا سازمانی حمایت نشدیم.
از هراتیان انتظار زیادی داشــتم، اما او برای 

فوتسال کاری نکرد
شریفی خاطرنشان کرد: از هراتیان، رییس هیئت فوتبال 
استان انتظار زیادی داشتم تا برای نگه داشتن سهمیه لیگ 
برتر در اصفهان کاری انجام دهد. من به عنوان یک مربی 
نمی توانستم به دنبال اسپانسر به این طرف و آن طرف بروم 
چون یک باشگاه یا اسپانسر شاید نخواهد من را به عنوان 
مربی در فصــل جدید انتخاب کند و بایــد هیئت فوتبال 

استان برای حفظ امتیاز فوتسال بانوان تالش می کرد.
سرمربی فصل گذشته تیم فوتســال بانوان سپاهان اشاره 
کرد: با هراتیان رییس هیئت فوتبال اســتان اصفهان در 
این باره نیز صحبت کردم و گفت باشگاه سپاهان نمی تواند 

تیمداری نکند.

دراز حـمایـت جایی نــدارددختران اصفهان 
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در صنعت شهرسازی و زیباسازی فضاهای شهری، اصطالحی تحت عنوان »مبلمان 
شهری« به کار برده می شود که ممکن است کمی ابهام برانگیز باشد. سوال این است  
که مبلمان شهری چیست و منظور از به کار بردن این اصطالح چیست؟ انسان ها به 
شهرها هویت می بخشند و این هویت ها همان عناصری هستند که از فرهنگ و تمدن 
تاریخی بشر نشأت گرفته اند؛ یعنی شهر نشینی منبعث از هویت و فرهنگ شهروندان 
است؛ به عبارتی مسئوالن و برنامه ریزان شهری سعی می کنند تا با تأسی از آداب، 
فرهنگ و هویت شهروندان، فضاهای شهری خود را طراحی و زیبا سازی کنند و این 
کار همان بحث مبلمان شهری است. نقش اصلی مبلمان شهری در سطح خیابان ها 
و فضاهای شهری، ایجاد مکان هایی است که زبان ناطق هویت انسان و منظر شهری 
مطلوب باشــد. از دیرباز از اصفهان انتظار زیبایی می رفته است و این شهر همچنان 
قابلیت بسیار زیبا شدن را دارد. هر ناظر و گردشگری انتظار دارد که اصفهان را زیباترین 
شهر ایران ببیند. بنابراین فرهنگ فرســایش فعالیت های مختلف باید به فرهنگی 
مذموم و غیر قابل قبول تبدیل شود و ما هر روز شهرمان را بهتر از دیروز بخواهیم و 
برای اجرای پروژه های گسترده، وسواس الزم را به کار بگیریم؛ همچنین تمام ابعاد کار 
را بسنجیم و طراحی ها را متناسب با فرهنگ و هویت واالی شهرمان بپذیریم.  معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفت وگو با  ایمنااظهار می کند: مبلمان 
شهری را می توان در تابلوهای تبلیغات، نیمکت پارک ها، چراغ های روشنایی معابر و 

پارک ها، نورپردازی ها، تندیس ها و مجسمه ها، اصالح نماسازی و تمیز کردن نماهای 
قدیمی شهر، نورپردازی ابنیه تاریخی، موارد مربوط به نقاشی های دیواری و استفاده 
از المان های حجمی در زیرگذرها تعریف کرد. ســید جمال الدین صمصام شریعت 
با اشاره به اینکه در حال حاضر برای مبلمان شــهری و زیباسازی ورودی های شهر 
اصفهان اقدامات ویژه ای در حال انجام است، تصریح می کند: از جمله این اقدامات، در 
ورودی شمال شهر اصفهان )ورودی میدان استقالل( یا به عبارتی میدان علم و فناوری 
بود که به ثمر نشست. وی تاکید می کند: در این میدان اقدامات زیباسازی بسیاری از 
جمله نورپردازی، ساخت مجسمه های مربوط به بزرگان و علما و دانشمندان مرتبط 

با میدان علم و فناوری و همچنین ایجاد مناره هایی که یادآور مناره های تاریخی شهر 
اصفهان است، درحال انجام است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه اصفهان از قدیم عالوه بر شهر گنبدهای فیروزه ای، به »شهر مناره ها« 
نیز شهرت داشته است، ادامه می دهد: مناره هایی که از زمان سلجوقیان یا از دیگر 
ادوار زمانی به جای مانده،  اعم از مناره ساربان، مناره چهل دختران یا در اطراف اصفهان 
مثل مناره سین، به عنوان راهنمای مسافران ایفای نقش می کردند. وی خاطرنشان 
می کند: طبق طراحی های انجام شده ۱۲ مناره در یک سو و ۱۲ مناره در سوی دیگر 
ورودی میدان علم و فناوری نصب شده اســت. به گفته صمصام شریعت، در اطراف 
این مناره ها نورپردازی های زیبا، آب نماها و فضاهای سبز مخصوص همراه با کاشت 
درختان زینتی پیش بینی و انجام شد و در حال حاضربه عنوان یک میدان الگو و نمونه 
برای ورودی شهر اصفهان مطرح است. وی یادآور می شود: برای ورودی تشریفات، 
از سمت فرودگاه اصفهان نیز طرحی تهیه شده که  فضای ســبز، انواع نورپردازی، 
رسیدگی به برج های کبوتر در مسیر، رنگ آمیزی پل ها، استفاده از المان های ویژه و 
کارهای حجمی، نصب تابلوهای تبلیغاتی و تصاویر شهدای شاخص شهر اصفهان انجام 
می شود. اصفهان شهری است که مبلمان شهری آن در بین شهرهای کشور زبانزد 
بوده و به  عنوان شهری خدماتی مطرح اســت، به طوری که موفقیت آن در مبلمان 

شهری، می تواند برای دیگر شهرها الگو باشد.

از اصفهان فقط انتظار زیبایی می رود؛

مغفول ماندن مبلمان شهری

وجود بیش از ۷ هزار جلد کتاب خطی در کتابخانه مرکزی 
سید حمیدرضا میرپویا، مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان اعالم کرد: در این کتابخانه 
عالوه بر امانت کتاب، بخش سالن مطالعه، سالن دیداری و شنیداری، بخش اینترنت و کتب 

نفیس، با بیش از ۷ هزار جلد کتاب خطی در خدمت شهروندان اصفهان است.

چهره ها

دیدگاه

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان 
اصفهان:

فضای مجازی، تیغ دولبه در 
انحطاط یا پیشرفت جوامع است

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان، بااشاره 
به نقش فضای مجازی در جنگ نرم اظهار داشت: در دنیای 
امروز دشمن با اســتفاده از فضای مجازی و جنگ نرم به 
جوانان ما حمله می کند. گســترش شبهات فکری سبب 
تضعیف اعتقادات و تزلزل جوانان و نوجوانان خواهد شد.  
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه نسل جوان 
به دلیل اطالعات ناچیز و مواجهه ناگهانی با شــبهاتی که 
ساخته و پرداخته اتاق فکر نظام سلطه است، دچار تردید 
می شــوند، بیان کرد: این در حالی اســت که بعضا با یک 
مطالعه کوتاه تمام آن شبهات قابل پاسخ است و این وظیفه 
بر عهده متخصصان علوم دینی، هیئات مذهبی، مسئوالن 
کانون های فرهنگی و هنری با همکاری متخصصان فضای 
مجازی است تا به نشر مفاهیم و پاسخگویی به شبهات و رفع 
بدعت ها بپردازند. رسالت کانون های فرهنگی هنری مساجد 
این است که بااستفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، نبض فرهنگی کشور را در دست گیرند.معتمدی 
با اشــاره به جذابیت ۲ ویژگی تنوع و مخاطب محور بودن 
فضای مجازی خاطرنشان کرد: مسئوالن فرهنگی از این 
طریق از آخرین خواســته های گــروه مخاطب خود آگاه 
می شوند و این موضوع می تواند در ترسیم نقشه راه و تولید 
محتوای فرهنگی نقش بسزایی داشته باشد. وی گسترش 
عدالت رسانه ای را از جمله کارکردهای مثبت پیدایش و 
گسترش فضای مجازی دانست و گفت: پیدایش و گسترش 
فناوری های اطالعاتی در حوزه های مختلف از جمله فضای 
مجازی، امکان دسترسی را برای تمام افراد به صورت برابر در 
جغرافیای مختلف فراهم کرده و رسانه ای را که در گذشته 
مختص گروهی خاص با امکانات خاص بــود، در اختیار 

همگان قرار داده است. 
مسئول دبیرخانه کانون های مســاجد استان اصفهان با 
بیان اینکه فضای مجازی مانند یک تیغ دو لبه است، اظهار 
داشــت: این فضا در کنار تمام مزایا، خطرات زیادی برای 
کابران دارد و اطالع رســانی در حوزه آسیب ها و تهدیدها 
و تشکیل اتاق فکر برای کاهش پیامدهای ناشی از اثرات 
مخرب آن، از جمله وظایف فعاالن فرهنگی و متخصصین 

فناوری اطالعات است. 
وی افزود: فضای مجازی برای کاربــران خود نقاب هایی 
می سازد و این مشکل اساسی این فضاست؛ زیرا آنها را به 
گونه ای معرفی می کند که با شــخصیت واقعی خودشان 
فاصله زیادی دارند و به این شــیوه، زمینه آسیب پذیری 

شخصیتی کاربر را فراهم می کند.  

معاون کمیته امداد اصفهان اعالم کرد:

رشد ۱۳ درصدی پرداخت تسهیالت 
اشتغال به مددجویان اصفهانی

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان با  اشاره به رویکرد 
این نهاد در ایجاد اشــتغال پایــدار اظهار 

داشت: ۲4میلیارد و 3۲8 میلیون تومان 
تسهیالت اشتغال زایی به مددجویان 
تحت حمایت در 6  ماهه نخســت 

سال 96 پرداخت  شده است.
بهرام سوادکوهی با اشاره به رشد 

۱3درصدی پرداخت تســهیالت 
اشــتغال به جامعه هدف در 6  ماهه 

ابتدای ســال جاری در مقایســه با مدت 
مشابه سال 95 بیان کرد: یک هزار و 5۷9 مورد تسهیالت اشتغال به 
مددجویان تحت حمایت در زمینه صنایع دستی، خدمات، دام پروری 
و کشاورزی پرداخت شده که بیش از 8 میلیارد تومان از این تسهیالت 
اعطایی از محل صندوق قرض الحسنه امداد والیت و بیش از ۱5میلیارد 
تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک ها بوده است. معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه توانمندسازی 
و شکوفایی استعدادها و تامین خوداتکایی نیازمندان و محرومان، از 
مهم ترین اهداف این نهاد است، گفت: طرح های ایجاد شده در بخش 
کشــاورزی 53 مورد، دامپروری 45۱ مورد، شیالت 3 مورد، صنایع 
دستی ۲48 مورد، فعالیت های صنعتی و معدنی 338 مورد و خدمات 

486 مورد بوده است. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

کودکان به بازدید بناهای تاریخی 
می روند

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از حضور کودکان در بناهای 
تاریخی اســتان اصفهان به مناسبت روز 

جهانی کودک خبر داد.
فریدون الهیاری بــا اعالم این خبر 
گفت: طی هماهنگی که با برخی 
ادارات آموزش و پرورش در استان 
اصفهان انجام شد، به مناسبت روز 

جهانی کودک، دانش آموزان مقاطع 
دبســتان و پیش دبســتانی میهمان 

بناهای تاریخی استان اصفهان بودند. وی 
خاطرنشان کرد: در این برنامه راهنمایان این اداره کل، از اهمیت حفظ 
و نگهداری بناهای تاریخی برای این کودکان صحبت کرده و توضیحات 
کاملی نیز از بناهای تاریخی ارائه دادند. مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان افزود: آشنایی کودکان با اهمیت حفظ و نگهداری از بناهای 
تاریخی و فرهنگ سازی در این گروه سنی، باعث تشویق خانواده ها 
به سمت رعایت فرهنگ حفظ و نگهداری از بناهای تاریخی و تربیت 
آینده سازان این مملکت در مورد حفظ ارزش های فرهنگی و تاریخی 

خود است.

دبیر نهمین اجالسیه شهدا وایثارگران روحانی استان: 

 دایره المعارف رزمندگان روحانی
و طلبه اصفهان تدوین می شود 

دبیر نهمین اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانی اصفهان عنوان کرد: 
امسال یادواره شهدای روحانی درشهرستان 

ها برگزار شده است و نهمین اجالسیه 
شــهدا و ایثارگــران روحانــی روز 
پنجشنبه ۲0 مهرماه در حسینیه 
ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( 
اصفهان از ســاعت 8:30 تا۱۱:30 
با سخنرانی جانشین نماینده ولی 

فقیه در سپاه پاسداران برگزار می شود. 
حجت االسالم رضا غفاری پور با بیان اینکه 

یکی از اهداف برگزاری اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانی، تبیین نقش 
روحانیت در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان است، گفت: امروزه این 
نقش در جنگ نرم نیز همچنان پررنگ است و حوزه های علمیه در قبال 

پاسداشت خون شهدا مسئولیت خطیردارند.
دبیر نهمین اجالسیه شــهدا و ایثارگران روحانی استان اصفهان، در 
پایان اشاره ای به آمار شهدای روحانی استان اصفهان داشت و افزود: 
مجموع تعداد شهدای روحانی در سطح کشور 4هزارو 558 نفر است 
که قریب به 590 نفر از آنها به استان اصفهان تعلق دارد؛ براین اساس 
تهیه یک دایره المعــارف جامع از رزمندگان روحانی اعم از شــهدا، 
ایثارگران، آزادگان و جانبازان طلبه و روحانی، جزو سیاســت های 

ستاد کنگره است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:

گسترده ترین شبکه ایستگاهی 
هواشناسی کشور در اصفهان است

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: مدیریت هواشناسی استان 
اصفهان با استفاده از توان و تخصص کارشناسان زبده خود و با همدلی 
و همکاری مداوم و مضاعف، توانسته مسیر رشد و تعالی را به خوبی طی 
کند و گسترده ترین شبکه ایستگاهی در کل کشور باشد. بیجندی اظهار 
داشت: شبکه موجود در اســتان از غربی ترین نقطه تا شرقی ترین آن، 

۷00کیلومتر مربع را پوشش می دهد.

فتح ا... معین افزود: ۷0 درصد ساکنان اصفهان، متولد این شهر 
یا حومه آن هستند.

فرصت یک ماهه پیاده ســازی ساختار سازمانی 
ابالغی توسط وزارت کشور

نایب رییس کمیســیون اقتصادی شــورای شــهر اصفهان 
اظهارداشت: با توجه به صحبت های  استاندار اصفهان درجلسه 
معارفه قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان، مبنی بر فرصت 
یک ماهه برای پیاده سازی ساختار ســازمانی ابالغی توسط 
وزارت کشــور، اعالم می دارم که این موضوع در کمیسیون 
اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر در حال بررسی 
بوده و الزم است قبل از اتخاذ تصمیم شورای شهر، از هرگونه 
اعمال تغییرات در ساختار و تکمیل سازمان های زیرمجموعه 

شهرداری خودداری کنید.
مهدی مزروعی در یــک توضیح اجمالی، با اشــاره به موارد 
اســتنادی و اســتداللی در نامــه شــماره ۱9۲۷4 مــورخ 
94/۲/۲0 وزارت کشور گفت: این موارد با اشکاالت، ایرادات، 

استدالل های مخالف و محکم حقوقی مواجه است.
وی تاکید کرد: با تدوام این موضوع، شاهد تمسک به برداشت 
ناصواب از سیاست های کلی ابالغی رهبر معظم، استناد فاقد 

وجاهت حقوقی، منطقی و خارج از موضوع به تبصره ذیل ماده 
۱۱۲ قانون استخدام کشــوری، نقض فاحش ماده 84 قانون 
شهرداری ها و  استفاده شــگفت آور و غیر حقوقی از ظرفیت 

محدود ماده 54 قانون شهرداری ها خواهیم بود.
تعداد کودکان کار و خیابانی و متکدیان افزایش 

یافت
در بخش دوم از تذکرات،کوروش محمدی گفت: 8اکتبر روز 
جهانی کودک است و در انتظار داشتن شهر دوستدار کودک 
در اصفهان هستیم. وی در ادامه، به ستاد ساماندهی کودکان 
خیابانی تذکر داد و افزود: با توجه به اینکه سال ها از شروع کار 
این ســتاد می گذرد اما مکانیزم ها و سازوکارهای آن کارساز 
نبوده و امروز شاهد رشــد کودکان کار و خیابانی و متکدیان 
هستیم که الزم به تغییر این سازوکار است. وی در تذکربعدی 
خود به شهردار اصفهان، از وی خواست که با توجه به اجرای 
طرح  پیاده راه شدن محور چهارباغ، به مسیر ویژه نابینایان در 

این محور و معابر دیگر شهر توجه ویژه داشته باشد.
لزوم تدوین بودجه سال 97 شهرداری

در قســمت بعدی این جلســه، رییس مرکــز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر، با اشاره به اینکه سال گذشته در تاریخ 

۱395/6/۲5، فرآیند تدوین بودجه برای شهرداری آغاز شد،  
از عدم تدوین این بودجه تاکنون خبرداد و از شهردارخواستار 

تدوین بودجه سال 9۷ شد.
کوروش خسروی ضمن تاکید بر اینکه فرآیند تدوین بودجه 
سال9۷، شامل 3مرحله ابتدایی است،گفت: معموال شورا در 
دوره های قبلی به این مراحل ورود پیدا نمی کرده و این موضوع 

باعث می شد تا نتوان شاخص های بودجه ای را تغییر داد.
روز زاینده رود به رویدادی پویا تبدیل شود

اولین تذکر سخنگوی شورای شــهر، متوجه مدیران شهری 
به منظور پاسداشت ۱8 مهرماه، روز زاینده رود و تالش برای 
حمایت از میراث طبیعی و معنوی فالت مرکزی ایران و تبدیل 
آن به رویدادی پویا و تاثیرگذار در حوزه محیط زیست شهری و 
توسعه پایدار بود. مقدری، با اشاره به اینکه آخرین طرح جامع 
مربوط به سال ۱36۷ بوده و طبق قانون این طرح بعد از ۱0 تا 
۱5 سال باید اجرایی شود، توجه مدیران را به تهیه طرح توسعه 

و عمران شهری جلب کرد.
وی همچنین بر لزوم حفظ نظام سبزینگی شهر اصفهان اعم 

از باغات و اراضی کشاورزی و 
اراضی داخل محدوده تاکید 
کرد و درخصوص جلوگیری 
از تغییــر کاربــری آنها، به 

شهرداری هشدار ویژه داد.
ســخنگوی شــورای شهر 
تذکر بعدی را به ســازمان 
اتوبوسرانی شــهر مبنی بر 
درنظرگرفتــن اتوبوس های 
ویــژه در خــط بی.آر.تی به 
بانوان داد و خواستار برداشتن 
این طرح و تفکیک جنسیتی 
آن و اجــازه اســتفاده همه 
شهروندان از ناوگان حمل و 
نقل عمومی به طور عادالنه 
شد. تذکر به سازمان نوسازی 
و بهســازی مورد بعدی بود 
که مقدری مطــرح کرد و با 
اشــاره به دلیل عدم رعایت 
استانداردهای جهانی میراث 
فرهنگــی و خســارت های 

وارده بر سایت باستانی کوه صفه یا شاهین دژ، بر لزوم تشکیل 
کمیته حقیقت یاب و بررســی برخی از کارشناسان، میراث 
فرهنگی و ایکوموس ایران در این باره و جلوگیری از مخاطرات 

احتمالی آینده توسط شهردار تاکید کرد.

در اولین روز آغاز به کار رسمی شهردار اصفهان صورت گرفت؛

 تجدید میثاق شهردار اصفهان 
با آرمان های شهدا

مدیرطرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: این تونل شامل 33 آکواریوم 5 تا 
۱0 متری است و به صورت دنیای 35 متری زیرآب، حجم یک هزار و 80 
مترمکعب آب را در خود جای می دهد و شــهروندان می توانند در کنار و 
باالی سر خود زیباترین و کمیاب ترین گونه های دریایی را ببینند و بودن در 
فضای اقیانوس را تجربه کنند. حسن شفیعی با اشاره به اینکه تخفیف ویژه 
ای برای بازدید از آکواریوم ناژوان در روزهای یکشنبه هر هفته پیش بینی 
شده است، ادامه داد: در همین راستا بلیت آکواریوم برای بزرگساالن ۱5 
هزار تومان و برای خردســاالن ۱۲ هزار تومان درنظر گرفته شده است. 
شفیعی بیان کرد: این مجموعه منحصر به فرد شامل ۲5 آکواریوم بزرگ 
و ۱۲ آکواریوم کوچک است که در آن انواع گونه های مختلف خزندگان 
سمی، نیمه سمی و غیرسمی از جمله انواع مارها، سوسمارها، تمساح و 

غیره در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

مدیرطرح ساماندهی ناژوان:

 یکشنبه ها با قیمت کمتر
از تونل آکواریوم دیدن کنید

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهــان، افزایش تعداد 
دوچرخه سواران در شهر را نشانگر تاثیر فرهنگ سازی های انجام شده 
در استفاده از دوچرخه خواند و گفت: تاکنون در شهر اصفهان طرح های 
خوبی برای فرهنگ سازی، آموزش و آگاهی شهروندان جهت استفاده از 

دوچرخه و  حمایت از دوچرخه سواران اجرا شده است.
علیرضــا صلواتــی  ادامــه داد: از جملــه  اقداماتی که بــرای امنیت 
دوچرخه سواران شــهر اصفهان انجام می شود، این اســت که فاز اول 
شبکه به هم پیوسته دوچرخه ها را در شهر ایجاد کنیم. صلواتی تاکید 
کرد: درصدد هستیم که با سه گام اصلی، کل شهر را دارای شبکه به هم 
پیوسته کنیم که گام اول با اولویت محدوده مرکزی شهر و مناطق ۱،3، 
4، 5 و 6 است تا معابر آن را برای دوچرخه سواران کامال ایمن و مسیرهای 

ویژه دوچرخه سواران را به هم متصل کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

فاز اول شبکه به هم پیوسته 
دوچرخه ها ایجاد می شود

رییس شورای شهر در هفتمین جلسه شورا که با حضور اعضا و مسئوالن و اصحاب رسانه برگزار  اعظم 
شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی،  از آمار یکهزار نفری تعداد مسافران در حاجی رضازاده

روزهای ابتدایی شروع به کار قطار شهری خبرداد و گفت: در حال حاضر این تعداد به20هزارنفر 
رسیده و امید است خط اول مترو تا پایان سال به صورت کامل به بهره برداری برسد.

تاکید نایب رییس شورا برفرصت یک ماهه پیاده سازی ساختار سازمانی ابالغی توسط وزارت کشور:

از اعمال تغییرات در ساختار شهرداری خودداری شود

شــهردار اصفهان، با حضور در گلزار شــهدا یاد امام)ره( و شهدا را 
گرامی داشت و با شهدا تجدید پیمان کرد.

قدرت اله نوروزی در این مراسم ضمن تجدید میثاق با آرمان های 
امام راحل)ره(، از مقام واالی شــهدای انقالب اســالمی و رشادت 
رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس، با اهدای شاخه های 

گل، غبار روبی مزارها و قرائت فاتحه، تکریم و تجلیل کرد.

قبل از اتخاذ 
تصمیم شورای 

شهر درخصوص 
فرصت یک ماهه 
برای پیاده سازی 
ساختار سازمانی 
ابالغی، از هرگونه 
اعمال تغییرات در 
ساختار و تکمیل 

سازمان های 
زیرمجموعه 

شهرداری 
خودداری شود

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2254 |October 09, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



29
8

24
2

امام سجاد علیه السالم:
هیچ كردارى جز با نیت پذيرفته نیست.

دوشنبه 17 مهر 1396| 18 محرم 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2254| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2254, October   09
 2017 .  12 Pages

صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

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

چگونه زندگی شادتری 
داشته باشیم؟

محققان می گویند بخشیدن، درست مثل پیروی از 
رژیم سالم برای سالمت ما مفید است و بر سالمت 
قلب اثر می گذارد؛ اما شاید تاثیر انتخاب رژیم غذایی 
درست در ۱۰۰ ســاعت چندان واضح نباشد. پس 
می توانید میانبر بزنید و با بخشیدن یکی از کسانی 
که تصور ناخوشــایندی در ذهنتــان حک کرده، 

شروع کنید.
دیگران را ببخشید

کار ساده ای نیست، اما می توانید خودتان را به جای 
بقیه بگذارید. به سن و سال، ویژگی های شخصیتی و 
بسیاری از عوامل دیگر توجه کنید و برای گذشتن از 

اشتباه دیگران تالش کنید.
یادگرفتن یک نکته هم، حالتان را خوب 

می کند
اگر می خواهیــد حالتان بهتر شــود، یک چیز تازه 
یاد بگیرید. محققان می گوینــد یادگرفتن نه تنها 
تصور شمارا نسبت به خودتان بهتر می کند بلکه به 
خوشحال تر شدن شما هم کمک می کند. بد نیست 
در یک نشســت یا کارگاه آموزشی ثبت نام کنید و 
چندســاعتی را به یادگرفتن مهارت یا دانش تازه 

اختصاص دهید.
برای زندگی شادتر، کار خیر انجام دهید

اگر گشــتی در فضای مجــازی بزنیــد، حتما از 
نمایشگاه ها و فروشگاه هایی که خیریه ها در گوشه 
و کنار شهر برپا کرده اند باخبر می شوید. سر زدن به 
بازارچه های خیریه، یکی از بهترین راه ها برای شادتر 
شدن اســت. محققان می گویند، کمک کردن به 
دیگران شمارا شادتر می کند و اگر تنها ۱۰۰ ساعت 
از سالتان را وقف نیازمندان کنید، حالتان ازاین رو به 

آن رو می شود.
با دیگران ارتباط داشته باشید

ارتباطــات به خصــوص روابط عاشــقانه در ایجاد 
شادمانی بسیار موثر هستند. محققان اعالم کرده اند 
زوج هایی که در مورد احساســات خود با یکدیگر 
صحبت می کنند، احساس شادی و رضایت مندی 
بیشــتری از زندگی دارند.ارتباطات سالم می تواند 
روحیه شمارا بهتر حفظ کند. درصورتی که بتوانید 
شــخصی در زندگی داشــته باشــید که در مورد 
احساســات خود با آن فرد صحبت کنید؛ بی شک 

روحیه شادتری خواهید داشت.
تمرکز و  زندگی شادتر  

تمرکز از بهترین روش های تقویت ذهن اســت که 
به داشتن زندگی شادتر کمک می کند. این تمرین 
عالوه بر اینکه یک ورزش برای ذهن به شمار می رود، 
آرامش و شادی ایجاد می کند. درمانگران می گویند 
تنها ۳۰ دقیقه الی یک ساعت تمرکز یا مراقبه طی 
یک روز شــلوغ، انرژی بســیار خوبی به ذهن اهدا 

می کند و بعدازآن احساس ناراحتی از بین می رود.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

آمال 
کسانی که به داشتن نقد دنیا قانع وشاکر نیستند و به دنیا و نسیه آن 
دل بسته اند به آمال و آرزوهای دراز مبتال هستند، آنکه خیال می کند 
همیشه جوان است و از مرگ غافل اســت و به بقای خود می اندیشد 
و آرزوی مردن فالن رییس را دارد تا جای او بنشیند و یا فکر ساختن 
کارخانه درآینده اســت یا اینکه بعدها عروس و داماد و نوه و نبیره را 
خواهد دید و افکار خیالی و باطل دیگر، موجب آمال طویل می شود. 
بیشتر اهل جهنم فریادشان از »سوف« یعنی به تاخیرانداختن است؛ 
چراکه در دنیا به نقد اکتفا نکردند و اصالح نفس را تاخیر می انداختند. 
آری باید آرزوها را کوتاه و هرچیزی را به وقتش انجام داد و به فردایی که 

هنوز نیامده، اعتماد کرد.
 آرزوی شهادت

»عمرو بن جموح« از قبیله خزرج و اهل مدینه و مردی دارای جود و 
بخشش بود. وقتی اقوامش برای بار اول به حضور پیامبر)ص( آمدند، 
حضرت از رییس قبیله سوال کردند، آنها شخصی که بخیل بود به نام 
»جد بن قیس« را معرفی کردند. پیامبر صلــی ا... علیه و آله فرمود: 

رییس شما عمرو 
بن جموح همان 
مرد سفید اندام 
که دارای موهای 
مجعد بود، باشد  
او پایش لنگ بود 
و به حکم قانون 
اسالمی ازجهاد 

معاف شد. 
وقتی جنگ احد پیش آمد، او چهارپسر داشــت و پسرهایش لباس 
رزم پوشیدند. گفت: من هم باید بیایم شهید شوم. پسرها مانع شدند 
و گفتند: پدر! ما می رویم تو درخانه بمان تو وظیفه نداری، اما پیرمرد 
قبول نکرد؛ پسران رفتند فامیل را جمع کردند که مانع او بشوند، هرچه 
گفتند او قبول نکرد. نزد پیامبر صلی ا... علیه و آله آمد و گفت: من آرزوی 
شهادت دارم، چرا فرزندانم نمی گذارند من به جهاد بروم و در راه خدا 
شهید شوم . پیامبر)ص( فرمود: این مرد آرزوی شهادت دارد براو واجب 
نیست ولی حرام هم نیست. خوشحال شد و به طرف جهاد رفت. پسرها 
در جنگ مراقب او بودند ولی او بی پروا خودش را به قلب لشکر می زد 
تا باالخره شهید شــد. چون موقع رفتن به جهاد دعا کرد خدایا مرا به 
خانه ام باز نگردان و شهادت را نصیبم فرما. پیامبر)ص( فرمود دعایش 

مستجاب شد و او را در قبرستان شهدای احد دفن کردند.

باغ 
کاغذی

             
کتاب »رکاب زنان در پی شمس« ســفرنامه حسن کرمی 
قراملکی که از تبریز آغاز و پس از قونیه به دمشق می رسد، 
به تازگی منتشر شده است. این کتاب شرح سفری عرفانی با 
دوچرخه از »تبریز« دیار »شمس تبریزی« به »قونیه« دیار 
»موالنا جالل الدین بلخی« و »دمشق«، محل حشرونشر او 
است. این مسیر در تابســتان سال 2007 میالدی )شهریور 
1386 شمسی( که از طرف سازمان »یونسکو« سال موالنا 
نام گذاری شــده بود، طی شــده اســت. درواقع این کتاب 

سفرنامه ای اســت که ساختارش با ســاختار سفرنامه های 
متداول کمی فــرق دارد و در میان متــن روان و صمیمانه 
خاطرات سفر، به فراخور محل ها و اتفاقات از متون عرفانی 
همچون »مقاالت شــمس«، »مثنوی معنوی«، »غزلیات 
 شــمس«، »فیه مافیه« و متون دیگر اســتفاده شده است. 
در جای جای این کتاب شرحی نیز بر زندگی و افکار شمس 
و موالنا آمده و بــه برهه تاریخی که موالنا و شــمس در آن 

می زیسته اند نیز نگاهی انداخته شده است. 

رکاب زنان در پی شمس

بهترین شهرهای جهان برای زندگی

دانستنی ها

من فقط کمی خسته ام 

من فقط کمی خسته ام ...
بعضی مواقــع فکر می کنم اینقــدر دارم برای 
زندگی می جنگم که وقتی برای زندگی کردن 

ندارم!
»پدرخوانده«
فورد کوپوال

 مجله فوریس که متعلق به سازمان تحقیقاتی فاکت بوده  حرف حساب
به معرفی بهترین شهرهای جهان برای زندگی پرداخته 
اســت. معیارهای که این مجله بر اســاس آنها بهترین 
شهرهای دنیا را رتبه بندی کرده عبارتند از میانگین طول 
عمر جمعیت شهری، شرایط اقتصاد، میزان اشتغال، میزان 
دسترسی افراد ساکن به آب شرب، تعداد خانه دارای برق، 
مساحت اماکن عمومی همچون پارک ها و کتابخانه ها و 

کیفیت آنها. 
ونکوور – کانادا

ســومین شــهر از نظر بزرگی در کانادا به عنوان یکی از 
شهرهای برتر جهان برای زندگی شناخته شده است. آنچه 
که در مورد این شهر جلب توجه می کند، تنوع باالیی است 
که از نظر زبانی و قومیتی در این شهر وجود دارد. این شهر 
با وجود دارا بودن تعداد باالی ساکنان غیر انگلیسی زبان، 
دارای بهترین وضعیت از نظر توسعه پایدار در جهان و در 
بین مناطق انگلیسی زبان اســت. همین امکانات فراوان 
ورزشی و وجود ورزشگاه های متعدد سبب شد تا المپیک 
زمستانی 2۰۱۰ در این شهر برگزار شود و یکی از بهترین 

شهرهای جهان برای زندگی باشد.
وین _ اتریش

رتبه دوم بهترین شــهرهای دنیا را شــهر وین، پایتخت 
اتریش از آن خود کرد. آنچه موجب این رتبه خوب برای 
زندگی کردن در آنجا شده وجود امنیت پایدار ) دو مولفه 
امنیت داخلی و امنیت خارجی یا بین المللی( و شــرایط 
مناسب ازنظر اقتصادی و اجتماعی است که همین عوامل 
سبب شده این شهر به مکان مناســبی برای قرارگیری 
بسیاری از نهادها و سازمان های بین المللی تبدیل شود. از 
میان این سازمان ها اوپک و آژانس بین المللی انرژی هسته 

ای مهم ترینشان محسوب می شود.
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