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»آگهی مزایده«
شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان در نظر دارد : 
»تريا نمايشگاه  واقع  در  محل برگزاري نمايشگاه ها« را در 

سال 1396 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
 لذا از پيمانكاران متخصص كه سابقه فعاليت در اين زمينه 
را دارند تقاضا ميگردد حداكثر تا تاريــخ  1396/07/26 
جهت دريافت فرم استعالم قيمت به  دبيرخانه دفتر مركزي 
 واقع در خيابــان عالمه اميني  روبــروي خيابان فردوس 

مراجعه نمايند .

در پی اظهارات ضد ايرانی ترامپ؛

فریاد »مرگ بر آمریکا« 
در اصفهان طنین انداز شد

فيلم متفاوتی كه معمولی شد؛

»خانه دختر« کجاست؟!
4

 مشکل روشنایی جاده  
اصفهان-شهرکرد  رفع می شود؟ 6

برپایی نمایشگاه فرهنگی 7
چهارمحال به ۶ زبان در کربال

پلمب دو چایخانه در منازل 
مسکونی و مخروبه اصفهان

8

مصدومیت شدید وزنه بردار 
اصفهانی دردسرساز شد

10

حجت االســام محمد قطبی، رییس دفتــر تبلیغات 
اســامی اصفهان در پی اهانت  رییس جمهور آمریکا به 
ملت ایران و تحریم کردن سپاه پاسداران به عنوان گروه 
تروریستی، در یادداشتی چنین آورده است: »کدخدای 
دهی که آن طرف دنیا نشســته و ســپاه را در فهرست 
محرومیت قرار می دهد، خوب می داند که سپاه ریشه در 
باورهای دینی مردم ایران داشته و تنه اش با مشارکت و 
همدلی ملت، مقاوم شده و ثمره اش خیمه برافراشته، َعلَم 
استوار، چشمه جوشان، قلب تپنده، نور تابنده و شجره 
طیبه بسیج اســت که زنده به نام حسین علیه السام و 

بالنده به نام مهدی علیه السام است.
سپاه یک ملت اســت، سپاه یک امت اســت، سپاه یک 
مملکت است، ســپاه رگ حیات جامعه و استوانه نظام 
اســت. آمریکا باید بداند بــا خنجِر نیم بنِد فهرســِت 
محرومیت نمی تواند یک ملت و یک امت را از آرمان ها و 
آرزوهایش پشیمان کند و راه پیشرفت و تعالی ملت ایران 
را ناهموار سازد. بدون تردید این محرومیت هم شبیه همه 
محرومیت های پیشین، 
موجب زنده شدن 
و شــتاب بیش از 
پیش حرکت های 
مردمــی و درون زا 
خواهد بود و در دراز 
مدت دستاوردهای 
بزرگــی را نصیــب 
 ملــت ایــران خواهد

 کرد.«

رييس دفتر تبليغات اسالمی اصفهان: 

سپاه، نور چشم ملت و پشتوانه 
نظام است 

 
استاندار اصفهان:

صفحه11

استفاده از نظام پستی هوشمند سبب کاهش آلودگی هوا می شود

11

ادامه در صفحه 3

دبير اجرايی نظام صنفی كشاورزان اصفهان:

زمان بازگشایی زاینده رود مشخص نیست
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اصفهان با اشــاره به اینکه وضعیت 
تحویل حقابه ها باید در جلسه شورای هماهنگی آبریز زاینده رود مشخص 
شــود، گفت: هنوز زمان بازگشــایی زاینده رود و میزان آب تحویلی برای کشت 
پاییزه کشاورزان شرق اصفهان نامعلوم است. اســفندیار امینی پیرامون آخرین 
وضعیت رودخانه زاینده رود و تحویل حقابه کشــاورزان شــرق اصفهان، اظهار 
 داشت: متاسفانه در حال حاضر کســی پاسخگوی تحویل حقابه کشاورزان شرق

 نیست و...

10

درخواست 100 ميليونی سپاهان برای بازی در نقش جهان؛

تردید ذوب آهن در اتوبان اصفهان- قم

شهادت امام زين العابدين)ع( بر عموم مسلمين جهان تسليت باد
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ترامپ، آماده مذاکره با کره شمالی است
ترامپ، رییس جمهور آمریکا گفت: ما نظاره گر آنچه که در کره شمالی اتفاق می افتد، هستیم. 
در نهایت خود را آماده مسائل مختلف می کنیم. اگر اتفاقی بیفتد که اوضاع برای مذاکره مهیا 

باشد، من همواره این کار را انجام می دهم.

يادداشت

خبر

یدا... موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در گفت وگو 
با تسنیم در پاسخ به این سوال که مهدی جهانگیری همچنان 
در بازداشت است یا برای وی وثیقه صادر شده، اظهار کرد: 
متهم همچنان در بازداشــت به سر می برد و وثیقه ای صادر 
نشده است. رییس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: 
پرونده در حال طی مراحل تحقیقات و مستندسازی مدارک 
است. هفته گذشته بود که برخی رسانه ها از بازداشت شدن 
برادر معاون اول رییس جمهور خبر دادند تا اینکه اســحاق 
جهانگیری در فضای مجازی به این خبر واکنش نشان داد 
و گفت: »اطالع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، 
ضابط و شاکی برادرم ندارم؛ البته وی هیچ گونه مسئولیت و 
فعالیت دولتی ندارد. مسئله قابل پیش بینی بود و باید صبر 
کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه 
با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود«. 16 
مهر نیز دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی درباره بازداشت برادر اسحاق جهانگیری گفت: اصل 
پرونده در استان کرمان تشکیل شده؛ اما به دلیل اینکه پرونده 
به تازگی تشکیل شده اســت از بیان جزئیات آن معذورم. 
این فرد فعال بازداشــت بوده و پرونده در مرحله تحقیقات 

مقدماتی است.

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار با 
»آرا بابالویان« رییس پارلمان ارمنستان به ضرورت فعال 
کردن تجار ارمنستان تاکید کرد و گفت: امیدوارم آلودگی 
رود ارس توسط ارمنستان بررسی و برطرف شود؛ چراکه 

ادامه این مشکل برای دو کشور آسیب زاست.
رییس مجلس شــورای اســالمی به مذاکرات دو ساله 
هسته ای کشورمان اشــاره کرد و گفت: اخیرا آمریکا به 
صورت مکرر توافق نامه هسته ای را نقض می کند؛ هر چند 
سایر کشورهای 1+5 مخالف اقدامات آمریکا هستند، اما 

این رفتار آمریکایی ها برای جهان مشکل ساز خواهد شد.
الریجانی تصریح کرد: استدالل آمریکایی ها این است که 
توافق هســته ای با روش قبلی بوده و تعهدی برای دولت 
جدید به وجود نمی آورد، با این اســتدالل کودکانه حتی 

قوانین اقتصادی هم نمی تواند بین کشورها شکل بگیرد.
در ایــن دیدار رییــس پارلمان ارمنســتان نیز بــا ابراز 
خوشحالی از سخنان  الریجانی در نشست امنیتی منطقه 
گفت:نقش  ایران در صلــح و ثبات منطقه همواره تعیین 
کننده بوده  است.وی ادامه داد: ایجاد منطقه آزاد اقتصادی 
مورد موافقت دو کشور می تواند روابط اقتصادی فی مابین 

را تقویت کند.

ريیس کل دادگستری کرمان:

 برادر جهانگیری 
همچنان در بازداشت است

الريجانی در ديدار با ريیس پارلمان ارمنستان:

آمریکا به صورت مکرر توافق 
هسته ای را نقض می کند

صالحی هشدار داد:

 توقف اجرای پروتکل الحاقی
 در صورت لغو برجام

عضو فراکسیون نمايندگان واليی مجلس:

 ابزارهای نظارتی مجلس
 دیگر کارایی ندارند

علی اکبــر صالحی، رییس ســازمان انــرژی اتمی در 
مصاحبــه اختصاصی با خبرگزاری صدا و ســیما با رد 
مطالبه نابحق و غیرقانونی ترامپ درخصوص بازرسی از 
مراکز نظامی کشورمان گفت : ما به موافقت نامه پادمان 
و پروتکل الحاقی متعهدیم؛ البته تــا زمانی که برجام 
پابرجا باشد چون این پروتکل هنوز به تصویب مجلس 

نرسیده و آن را داوطلبانه اجرا می کنیم.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: ما به موارد بازرســی 
مندرج در برجام نیز متعهدیــم و در این چارچوب به 
تعهداتمان عمل می کنیم، امــا خارج از این چارچوب 
قطعا به هر خواســته دیگری عمــل نخواهیم کرد و از 
آن تمکین نمــی کنیم همچنان که تاکنــون اینگونه 

عمل کرده ایم.
 رییــس ســازمان انــرژی اتمــی همچنیــن درباره 
 بســته شــدن پرونــده بازرســی از مراکــز نظامی 
کشورمان پس از بازدید آمانو از سایت پارچین گفت: از 
ابتدا سه بار از این سایت نظامی بازدید شده است، دو بار 
در اوایل و یک بار هم همین اواخر که پرونده بسته شد 
 و آخرش دیدند که تمام ادعاها و اتهامات مطرح شــده 

نابجا بود.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، بابیان اینکه 
ترکیب همگــرای مجلس دهم با دولــت باعث کاهش 
عملکرد نظارتی خانه ملت شــده اســت، گفت: این امر 
موجب شــده با دیده اغماض به عملکــرد برخی وزرا 
نگریسته شــود. سیداحســان قاضی زاده هاشمی در 
خصوص علت عملکرد ضعیف مجلــس دهم در تدوین 
طرح ها اظهار داشــت: مجلس دهم از ابتدای تشکیل، 
وجهه همت خود را برای بررســی برنامه ششم توسعه 
گذاشــت.وی ادامه داد: دولت الیحه کاملی برای برنامه 
ششم ارائه نداده بود؛ به همین دلیل تدوین و تصویب این 
الیحه وقت زیادی از مجلس گرفت. بعد از آن نیز انتخابات 
ریاست جمهوری آغاز شــد و رای اعتماد به کابینه در 
دستور کار قرار گرفت. عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس افزود: انتظار مــی رود که مجلس فعال تر عمل 
کند، باید رکن نظارتی آن تقویت شــود. عناصر نظارتی 
مجلس هم سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص است. وی 
خاطرنشان کرد: بعضی از ابزارهای نظارتی مجلس مانند 
تذکرات کتبی و شفاهی، کارایی خود را از دست داده و 
این تذکرات اکثرا بدون پاسخ مانده است؛ مجلس باید از 

ابزارهای مفیدتری استفاده کند.

يادداشت

بین الملل

 مقامات سیاسی جنوب یمن 
به دنبال استقالل

ایسنا: استاندار سابق عدن و از رهبران جدایی طلبان جنوب 
یمن اعالم کرد که زمان برگزاری همه پرسی استقالل جنوب 
این کشــور به زودی اعالم و هیئتی منتخب برای اداره این 

اقلیم تشکیل خواهد شد.
به گزارش روزنامه فرامنطقــه ای القدس العربی؛ عیدروس 
زبیدی، استاندار سابق عدن که رهبری جنبش جدایی طلبی 
جنوب یمن را برعهده دارد، در جشــن پنجاه و چهارمین 
ســالگرد انقالب 1۴ اکتبر 1۹۳6 علیه استعمار انگلیس، 
در برابر هزاران تن از حامیان خود طرح های جدایی طلبی 

جنوب یمن را اعالم کرد.
پیش تر زبیدی که شورایی را برای تحقق جدایی جنوب یمن 
تشکیل داده، در گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرده بود که 

همه پرسی استقالل به زودی برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشــت: هیئتی پارلمانی موسوم به مجلس ملی 
متشکل از ۳۰۳ عضو که به منزله پارلمان کوچکی برای مردم 

همه مناطق جنوب یمن می باشد، تشکیل می شود.
زبیدی در 11 مه ۲۰1۷ تاسیس شورای انتقالی جنوب این 
کشور که شامل سران قبیله ای، نظامی و سیاسی است را اعالم 
کرده بود. این شورا در تالش است جنوب یمن را جدا کرده و 
یک رهبری سیاسی با ریاست زبیدی برای اداره جنوب این 

کشور تشکیل دهد.

 دستور جنجالی بارزانی
 در یک مراسم عروسی

تســنیم : مســعود بارزانی با اعزام هزاران نفر از نیروهای 
پیشمرگ اقلیم کردستان به کرکوک در برابر نیروهای عراقی 
صف آرایی کرده است. یک سایت کردی عراقی پرده از اتاق 

عملیات بارزانی در اتخاذ این تصمیم برداشته است.
  lvinpress به گزارش تسنیم در اقلیم کردستان عراق؛سایت
فاش کرده که بارزانی در مراســم عروســی فرزند فرمانده 
محافظین نخست وزیر اقلیم کردستان، دستور اعزام نیروهای 
پیشــمرگ به کرکوک را صادر کرده است.مراسم عروسی 
»شهیانا روان ادریس بارزانی« در منطقه پیرمام و با حضور 
سران حزب دمکرات کردســتان عراق روز جمعه گذشته 
برگزار شده بود. مراسمی که گفته می شود هزینه گزافی در 
این شرایط بحرانی اقلیم کردستان برای آن صرف شده است.

این مراسم در حالی برگزار شده که مسعود بارزانی دستور 
اعزام هزاران نفر از نیروهای پیشــمرگ اقلیم کردستان به 
کرکوک را با هــدف محافظت از چاه های نفتی این شــهر 

صادر کرده بود.

تسنیم : سیدضیاء هاشمی، سرپرست وزارت علوم، درباره علت عدم سخنرانی 
نمایندگان تشکل های دانشجویی در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه 
تهران در حضور رییس جمهور، گفت: در هیچ سالی دانشجویان در این روز 
سخنرانی نمی کنند و سخنرانی دانشجویان در روز 16 آذر است. وی افزود: 
هیچ برنامه ای برای سخنرانی دانشجویان در این روز پیش بینی نشده بود، 
تنها یکی از دانشجویان نمونه و یکی از اساتید به نمایندگی از جامعه دانشگاه 
در این روز در حضور رییس جمهور سخنرانی می کنند. سرپرست وزارت 
علوم با بیان اینکه مطرح کردن مسائلی از قبیل اینکه اجازه سخنرانی به 
دانشجویان داده نشد، درست نیست، تصریح کرد: برنامه آغاز سال تحصیلی، 
برنامه سنتی است که همه ساله به همین شکل در دانشگاه تهران برگزار 
می شود.مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان 15 مهر در دانشگاه تهران و با 
حضور رییس جمهور برگزار شدکه عده ای از تشکل های دانشجویی نسبت 

به عدم سخنرانی در حضور رییس جمهور انتقاداتی را مطرح کرده بودند.

چرا دانشجویان در 
 حضور روحانی 

سخنرانی نکردند؟

به گزارش رویترز؛ یک منبع آگاه کرد عراقی روز یکشنبه اعالم کردکه سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ، وارد اقلیم کردستان 
عراق شده است. به گفته این منبع،قصد ســردار سلیمانی مذاکره درباره 
تشدید بحران میان کرد ها و دولت مرکزی بغداد با مقامات کرد عراقی بوده 
است. از سوی دیگر، فواد معصوم، رییس جمهور عراق، در سلیمانیه با مسعود 
بارزانی و نچیروان بارزانی، رییس و نخست وزیر اقلیم کردستان، دیدار کرد.

در همین راستا شبکه المیادین مدعی شد که ایران مرزهای زمینی اش با 
کردستان عراق را بست.پس از برگزاری رفراندوم در کردستان عراق ، کیوان 
خسروی،  سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به برگزاری جلسه 
فوق العاده این شورا که به منظور بررســی درخواست دولت مرکزی عراق 
در خصوص انسداد مرزهای کشورمان با اقلیم کردستان برگزار شد، اظهار 
داشت: با توجه به در خواست دولت مرکزی عراق مرزهای هوایی ایران بر 

روی پروازهایی که مبدأ  آن اقلیم کردستان است، مسدود شد.

 سردار سلیمانی وارد 
 اقلیم کردستان عراق 

شد

کافه سیاست

صحبت های زنگنه در رابطه با 
استخدام دختر نماینده مجلس

  بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کشورمان دیروز در برنامه حاال خورشید 
درباره اســتخدام دختر یکی از نمایندگان مجلس در وزارت نفت 
توضیح داد. زنگنه گفت: دختر نماینده مجلسی که در وزارت نفت 
استخدام شده phd دارد و ضوابط استخدامی برای لیسانس و فوق 
لیسانس با دکتری فرق می کند و باید از طریق آزمون سراسری برای 
استخدامی اقدام کنند، اما برای مقطع دکتری این مسئله وجود ندارد.

 تذکر در مورد دیوارکشی
 مقابل مجلس

ایسنا : رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از دیوارکشی 
مقابل مجلس گالیه کرد. حسن خلیل آبادی در تذکر پیش از دستور 
خود در سیزدهمین جلسه شورای شهر پنجم با بیان اینکه این روزها 
شاهد دیوارکشی در اطراف مجلس هستیم، گفت: حتی قرار است 
جلوی نمای مجلس ملی نیز دیوارکشــی شود که این مغایر هویت 
میراثی، ملی و ... است. وی با بیان اینکه شهردار تهران باید دستور 
توقف این دیوارکشی را بدهد، گفت: مجلس، اصلی ترین نماد میدان 
بهارستان است و باید دیوارکشی متوقف و از روش های به روزتری 

برای برقراری امنیت مجلس استفاده کرد.

 درخواست ترامپ 
تاثیری بر اعطای وام به ایران ندارد

مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفت: درخواست رییس جمهوری 
آمریکا برای عــدم اعطای وام و کمک مالی به ایــران، تاثیری روی 

تصمیمات این نهاد بین المللی و رویه های آن ندارد.
»کریستین الگارد« مدیر عامل صندوق بین المللی پول در کنفرانس 
خبری در پاســخ به ســوالی درباره درخواســت »دونالد ترامپ« 
رییس جمهوری آمریکا از بانک جهانــی و صندوق بین المللی پول 
برای عدم اعطای وام به ایران گفت: همانطور که می دانید ما با 18۹ 
عضو کار می کنیم و تنها زمانی که یک کشور درخواست آن را داشته 

باشد، وارد مذاکرات می شویم و از آن حمایت می کنیم.
الگارد افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که تغییری در دستورالعمل هایی 
که از هیئت مدیره دریافت می  شود، ایجاد کنیم و به کار خود به شکل 

مشابه قبلی ادامه می دهیم.

حمله افراد ناشناس به دفتر حافظ 
منافع ایران در واشنگتن

افراد ناشناس با حمله به دفتر حافظ منافع ایران در شهر واشنگتن، 
پایتخت آمریکا، شیشه های آن را شکستند.

به دنبال اعالم راهبرد جدید دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی ایران، ساعت ۴ و نیم صبح روز شنبه به وقت 
محلی، افرادی ناشناس با سنگ و تفنگ بادی به سمت دفتر حافظ 

منافع ایران در واشنگتن حمله کردند.
به نظر می رسد این افراد در سایه نفرت پراکنی های مقامات ترامپ و 
القای یک شبکه ماهواره ای خاص که اخیرا فعالیت خود را علیه ایران 

اسالمی افزایش داده، به این اقدام دست زده اند.
چندی پیش هم افرادی در سایه القائات این شبکه ماهواره ای، در 
تهران به شکستن شیشه های چند بانک مبادرت ورزیده بودند که 

توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند.

»کرسنت« در خوان آخر
ایســنا : درحالی که آخرین خبرها حاکی از احیــای دوباره قرارداد 
کرسنت بوده و وزیر نفت از اعالم رســمی آمادگی ایران به شرکت 
کرسنت پترولیوم برای از سرگیری مجدد صادرات گاز خبر داده بود، 
اکنون گزارش های رسیده حاکی از آن است که بررسی کرسنت در 

آخرین مرحله قرار دارد و آخرین دفاعیه ها در دادگاه ارائه می شود.
قرارداد کرسنت بین شرکت اماراتی کرســنت و شرکت ملی نفت 
ایران در ســال ۲۰۰1 )1۳81( امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران 
به امارات از ســال 1۹۹۷ آغاز و در نهایت ایــن مذاکرات به امضای 
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰1 منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، 
با ساخت خط لوله ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای 
همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 5۰۰ 

میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
به گفته وزیر نفت؛ اگر این شرکت طبق قرارداد برداشت نکند، باید 
ایران از این به بعد از آنها مطابق بند take or pay در قرارداد غرامت 
دریافت کند. برای اینکه خســارت به ایران اضافه نشود، طبق رای 
داوری، ایران ماه هاســت که اعالم آمادگی کرده است؛ در این راستا 

جلسات مختلف گذاشته اند و بازرسی فنی به عمل آمده است.
بر اساس این گزارش؛ درحالی که زنگنه در آخرین اظهار نظر خود 
درمورد کرســنت اعالم کرده بود این پرونده پیش از ســال جاری 
میالدی به نتیجه می رسد، یک منبع آگاه نیز در گفت و گو با ایسنا 
اعالم کرده که بررسی کرســنت در آخرین مرحله خود، یعنی ارائه 
آخرین دفاعیه ها قرار دارد. این منبع آگاه تاکید کرد هنوز مشخص 
نیست دادگاه برای ارائه پاسخ نهایی خود به این پرونده به چقدر زمان 

نیاز دارد و زمان قطعی پاسخ هنوز مشخص نیست.

این روزها و در اثــر موضع گیری های  زاينده رود
ابلهانه ترامپ در مورد برجام که به نوعی 
اخبار رسانه های ایران و جهان را اشباع کرده است، بسیاری از 
موضوعات مهم جهانی تحت الشعاع این اخبار گم شده اند.در 
همین راستا یکی از مهم ترین موضوعات گم شده که مورد کم 
توجهی قرار گرفته، توافق آشتی میان دو جنبش فلسطینی فتح 

و حماس است.
جنبش های فتح و حماس از ســال ۲۰۰۷ توافق نامه هایی را 
با هدف تحقق آشــتی ملی امضا کرده اند؛ توافق نامه هایی که 
تحت نظارت کشورهای عربی امضا شد و به دلیل برخی موانع، 
اجرایی نشد. نمایندگان دو جنبش فتح و حماس روز پنج شنبه 
گذشته در قاهره توافق نامه آشتی را امضا کردند. در حالی که این 
دو جنبش طی 1۰ سال گذشته نیز چندین توافق نامه را امضا 
کرده بودند که بارزترین آنها به این شرح است: توافق نامه مکه 
۲۰۰۷ - سند مصر ۲۰۰۹ - توافق نامه قاهره ۲۰11 - توافق نامه 
دوحه ۲۰1۲ - توافق نامه الشــاطئ ۲۰1۴)این توافق نامه در 
منزل اسماعیل هنیه در اردوگاه آوارگان الشاطئ واقع در غرب 
شــهر غزه امضا شــد( و در نهایت توافق نامه قاهره ۲۰1۷ قرار 
دارد که پنجشنبه گذشــته )۲۰ مهر ( امضا شد.این توافق نامه 
بر اعطای تمامی مسئولیت های نوار غزه به دولت وفاق ملی به 
نخســت وزیری رامی حمدا... و نظارت گارد ریاست تشکیالت 
خودگردان فلســطین بر گذرگاه ها به خصوص گذرگاه مرزی 

رفح تاکید دارد.
این توافق نامه پس از چندین جلسه گفت وگوی بین هیئت های 
فتح و حماس امضا شد و ســخنگویان دو جنبش تاکید کردند 
که عزم خود را برای پیچیدن طومار دودستگی ها و اختالفات 

جزم کرده اند.
اکنون که جنبش حماس انحالل کمیته اداره نوار غزه را اعالم و از 
دولت توافق ملی برای تحویل مسئولیت های نوار غزه دعوت و با 
برگزاری انتخابات سراسری فلسطینیان موافقت کرده و همچنین 
توافق نامه آشتی نیز در قاهره امضا شده، سوال این است که آیا این 
توافق نامه به رویای ملت فلسطین برای اتحاد دوباره و پایان دادن 
به دودستگی ها و اختالفات داخلی فلسطینیان جهت رسیدن 
به اهداف اصلــی و آرمان این ملت که همان آزادی ســرزمین 
فلسطین از اشغال صهیونیست هاست، تحقق خواهد بخشید یا 
اینکه این توافق نامه نیز همانند توافق های قبلی تنها روی کاغذ 

باقی خواهد ماند؟
اختالفات جنبش هــای فتح و حمــاس از دو جنبه تاریخی و 

سیاسی قابل بررسی است:
یکی از اصلی ترین اختالفات این دو جنبش این است که جنبش 
حماس در اساسنامه خود بر بیرون راندن اشغالگران از تمامی 
اراضی فلسطینی تاکید می کند. جنبش فتح و هم پیمانانش با 
پذیرش قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، حضور 
در کنفرانس صلح مادرید و امضای توافق نامه اسلو،  این ایده را رد 

و تنها بر آزادسازی اراضی اشغالی 1۹6۷ تاکید دارند.
اما اختالفات از جنبه سیاســی اینگونه است که جنبش فتح 
به ریاست محمود عباس ضمن مخالفت با مقاومت مسلحانه، 
موشک های دســت ساز گروه های مبارز فلســطینی را به باد 
سخره می گرفت و وارد مذاکرات پایان ناپذیر و بی نتیجه در مورد 
قدس، مسئله بازگشت آوارگان و شهرک های صهیونیست نشین 
موجود در کرانه باختری و قدس می شد و در مقابل ساخت دیوار 
نژادپرســتانه حائل و عدم اجرای حکم صادره از سوی دادگاه 
بین المللی الهه در مورد این دیوار، سکوت می کرد و مصر را برای 
انتقال نیروهایش به داخل نوار غزه و پایان دادن به موجودیت 
دولت قانونی فلسطین ترغیب می نمود. از سوی دیگر، تمام تالش 
خود را برای نابودی حماس در کرانه باختری به کار می بست و 
در این خصوص با اشغالگران صهیونیستی نیز همکاری می کرد؛ 
حال آنکه جنبش مبارز حماس- برخالف فتح- بر موضع خود 
درخصوص آزادی کامل فلســطین و قدس شریف، بازگشت 
آوارگان، مبارزه مسلحانه با دشمن صهیونیستی، مخالفت با به 
رسمیت شناختن اسراییل و رد توافق نامه های به امضا رسیده 
میان ساف و اشغالگران قدس که حقوق ملی فلسطینیان در آن 

تضییع شده است، پافشاری می کند.
در این رابطه و از نگاهی دیگر روزنامه صهیونیســتی یدیعوت 
آحارونوت در گزارشی اعالم کرد که سه دلیل برای سکوت این 

رژیم در قبال توافق آشتی میان حماس و فتح وجود دارد.
اولین دلیل آن است که این طرح ، بخشــی از گام استراتژیک 
بسیار مهم عبدالفتاح السیســی، رییس جمهور مصر می شود 
که نزدیکی با کاخ سفید را دنبال می کند؛ السیسی این موضوع 
را فرصتی طالیی برای بازگردانــدن روابط میان آمریکا و مصر 
می داند؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که 
دوست نزدیک السیسی اســت نمی خواهد این تالش او را به 
شکست بکشاند. دلیل دوم این موضوع مربوط به اوضاع داخلی 
نوار غزه است خصوصا اینکه در ماه های اخیر نگرانی بسیاری در 
محافل اسراییلی درباره به هم ریختگی زیرساخت های نوار غزه 
به وجود آمده، موضوعی که به ادعای اسراییلی ها، حماس را به 
سمت جنگ سوق می دهد، اما دلیل سوم و مهم ترین دلیل به 
ادعای معاریو، وجود یک بند محرمانه در توافق نامه آشتی است 
که با فشار مصر بر حماس، قرار شده این جنبش به عملیات های 
نظامی خود علیه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری پایان دهد.

در این گزارش آمده است: ماجد فرج ،رییس اطالعات مصر برای 
حماس شرط کرده به این عملیات های نظامی در کرانه باختری 
پایان دهد. در نهایــت نکته حائز اهمیت این اســت که اتحاد 
فلسطینیان فی نفسه امری نیکوســت که برای شکست رژیم 
صهیونیستی مهم  است، اما سوالی که در این میان وجود دارد این 
است که با توجه به اختالفات دو جنبش فتح و حماس و با توجه 
دالیل بیان شده از سوی رسانه های اسراییل برای سکوت در برابر 
این توافق نامه آشتی، کدام یک از دو جنبش کوتاه آمده است.

آیا جنبش فتح حماس را فتح کرده و توانسته در مواضعش تغییر 
ایجاد کند یا اینکه جنبش فتح با خلق یک حماسه به آرمان های 

آزادی فلسطین بازگشته است؟

دو گروه فلسطینی فتح و حماس بعد از ده سال اختالف و رويارويی، يک موافقت نامه صلح امضا کردند که به 
موجب آن حماس کنترل نوار غزه را تحويل فتح می دهد.

پارلمانانرژی هسته ایبرجام

 پیشمرگه های کردستان 
با حفر خندق آماده جنگ می شوند

عکس روز

دوجنبش بزرگ فلسطینی برای چندمین بار توافق نامه آشتی امضا کردند؛

حماس فتح شد یا »فتح« حماسه آفرید؟
شبه نظامیان تجزیه طلب پیشمرگه، در حال حفر گسترده کانال در 

مناطق مورد منازعه با دولت مرکزی عراق هستند.
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کافه اقتصاد

زمان واریز یارانه مهرماه  اعالم شد
هشتادمین مرحله یارانه نقدی، بامداد چهارشنبه ۲۶ مهرماه به حساب سرپرستان 

خانوار واریز خواهد شد.

خروج ۱۰ هزار میلیارد تومان 
از بانک ملی ناکام ماند

در پی کنترل های آنالین و سیســتماتیک سامانه های 
نظارتی بانک ملی ایران، عملیات برنامه ریزی شده برای 
خروج حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در یکی از واحدهای 

بانک در استان گیالن ناکام ماند.
به گزارش مهر؛ در پی کنترل های آنالین ســامانه های 
نظارتی بانک ملی ایران، خروج حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان در یکی از واحدهای بانک در اســتان گیالن بی 

نتیجه ماند.
 با اقدام به موقع واحد حراست و بازرسی بانک ملی ایران، 
عوامل خاطی به مراجع قضائی معرفی شدند و هیچگونه 

ضرر و زیانی متوجه بانک نشده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس:

برخی از صنایع لبنی تنها با ۲۰ 
درصد ظرفیت فعالیت دارند

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: برخی 
از صنایع کوچک لبنی در کشور، تنها با ۲۰ درصد ظرفیت 
فعالیت می کنند این در حالی است که با اتصال صنایع 
کوچک توسط یک شرکت مادر به بازار صادراتی می توان 

این ظرفیت را به ۸۰ درصد رساند.
علی بختیار درباره صادرات محصــوالت لبنی و زراعی 
به بازارهای هدف، اظهار داشــت: امکان بازاریابی پایدار 
برای بنگاه های کوچک لبنی و زراعی در بازار صادراتی  
وجود ندارد، زیرا شــرکت های کوچک قابلیت رقابت با 
کمپانی های بزرگ در چرخه صادرات را  ندارند و این امر 

یکی از موانع بزرگ صادراتی است.
وی افزود: برای صادرات بــه بازارهای جهانی در حیطه 
لبنیات در کشور باید صنایع کوچک به طور مجزا، تولید 
را در سرلوحه فعالیت داشته باشــند، اما با تعریف یک 
 شــرکت مادر، تولیدات با یک برند ویژه به بازار جهانی

 صادر شود.
بختیار ادامه داد: کیفیت، بهداشت و برند به عنوان یک 
شناسنامه به ویژه در محصوالت لبنی توسط شرکت های 
مادر می تواند تعیین و در پروسه صادراتی عملیاتی شود، 
زیرا برای حضور  پایدار در بازار صادراتی باید مولفه های 

اساسی تولید با باالترین درجه کیفیت رعایت شود.
وی یادآور شــد: بازارهــای بکر لبنی در کشــورهای 
قطر، روســیه و عراق تنها با نظم دهی صادراتی صنایع 
 کوچک لبنی برای ایجاد ارزآوری و اشــتغال زایی شکل 

می گیرند.

در شهر

 پلمب بیش از ۳۳۰چاه غیرمجاز
 در استان اصفهان

امسال بیش از ۳۳۰چاه غیرمجاز در استان اصفهان مسدود و پلمب 
شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: از ابتدای 
امسال تا کنون، با همکاری نیروی انتظامی و مسئوالن قضائی استان 

۱9۶دستگاه حفاری غیرمجاز کشف و جمع آوری شده است.
مســعود میرمحمد صادقی با بیان اینکه دربازرسی کارشناسان این 
اداره از حفر ۲۱5مورد چاه غیرمجاز جلوگیری شــده اســت افزود: 
تاکنون هزار و 44۰نفر از صاحبان حفر چاه های غیرمجاز در استان 
نیز اخطار در یافت کرده اند. وی به جلوگیری از اضافه برداشت ۱۱ چاه 
مجاز این استان نیز اشاره کرد وگفت: در این مدت دو هزار و 79پروانه 

مصرف بهینه حجمی آب کشاورزی نیز صادر شده است.
وی  با بیان اینکه شهرستان های فالورجان و اصفهان بیشترین پلمپ 
و اخطار چاه غیرمجاز را دریافت کرده اند افزود: در سال های اخیر و 
همسو با طرح ملی تعادل بخشی و احیای منابع آب زیرزمینی، برخورد 
شدیدتر با دستگاه های حفاری غیرمجاز و متجاوزان به منابع آب در 

دستور کار وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای قرار گرفته است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

 زمان بازگشایی زاینده رود
 مشخص نیست

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت 
تحویل حقابه ها باید در جلسه شــورای هماهنگی آبریز زاینده رود 
مشخص شود، گفت: هنوز زمان بازگشــایی زاینده رود و میزان آب 

تحویلی برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان نامعلوم است.
اسفندیار امینی پیرامون آخرین وضعیت رودخانه زاینده رود و تحویل 
حقابه کشاورزان شــرق اصفهان، اظهار داشت: متاســفانه در حال 
حاضر کسی پاسخگوی تحویل حقابه کشاورزان شرق نیست و اعالم 
می شود که امسال میزان ذخیره سد زاینده رود بسیار کم است، اما در 
این شرایط حقابه مردم اصفهان به مصرف استان های چهارمحال و 
بختیاری، یزد و همچنین صنعت می رسد. وی با تاکید بر اینکه هیچ 
کس نمی تواند آب را در موعد کشــت به کشــاورزان تحویل ندهد، 
تصریح کرد: طی چند سال گذشته در شورای هماهنگی آبریز زاینده 
رود ســهم و حقابه های بخش های مختلف از زاینــده رود حتی در 
سال های کم آبی مشخص شده است. به گفته دبیر اجرایی نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان، هر ساله کشاورزان، بخشی از کسری آب را از محل 
 جیره بندی آب تامین می کردند، اما امســال به دلیل برداشت های

 بی رویه از آب های زیرزمینی و خشــکی طوالنی مدت زاینده رود، 
چاه ها دیگر آبی برای کشاورزان ندارند.

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛

افتتاح 859 واحد مسکن مهردر فوالدشهر
چندی پیش آیین افتتاحیه 859واحد مسکونی و یک باب مدرسه 12 کالسی در مسکن مهر فوالدشهر با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران فوالد شهر و جمعی از مدیران شهری برگزار شد. در این مراسم 859 
واحد از 2000 واحد مسکن مهر باقیمانده این شهر افتتاح شد و پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد باقیمانده واحدهای 

مسکونی هم تحویل داده شود.

 تامین واحدهای آموزشی
 به عهده وزارت آموزش و پرورش است 

در این مراسم حبیب ا.. طاهرخانی با اشاره به اینکه در شهر جدید فوالدشهر ۳۲ هزار واحد مسکن مهر ساخته شده است گفت: از این 
 واحد ها تعداد قابل توجهی تحویل داده شده است. وی با اشــاره به اینکه پیش بینی ما بر این بود که مسکن مهر با مشکالتی روبه رو 
می شود، اذعان کرد: منابع تامین مالی این پروژه از محل اعتبارات بانکی بوده که به همراه آورده متقاضیان ساختمان ها ساخته شده اما 

در مرحله ارائه خدمات شهری هزینه های زیادی نیاز است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور با اشاره به اینکه مسکن مهرشهرهای جدید، از مراکز شهر دور هستند 
اذعان کرد: همین باعث شده تا انتقال زیرســاخت ها مانند آب، برق، گاز و ... با هزینه های زیادی همراه شود. طاهرخانی که در سالن 
اجتماعات مدرسه تازه تاسیس »بهار دانش«  ســخن می گفت ، ادامه داد: مطابق با قانون ســاماندهی تولید و عرضه مسکن، تامین 
واحدهای آموزشــی به عهده وزارت آموزش و پرورش اســت، اما با توجه به مشــکالت آموزش و پرورش در این شهر ، شرکت عمران 

شهرجدید فوالدشهر طبق دستور عهده دار ساخت مدارس فوالدشهر و مسکن مهر شده است.
وی افزود: تا به امروز در کلیه شهرهای جدید کشور 7۰ مدرسه ساخته شــده و ۶۰ مدرسه دیگر نیز باید ساخته شود. از این رو شرکت 
عمران شهرهای جدید مشکلی در تامین فضای آموزشی ندارد. رویکرد ما در مدرسه ســازی اجتماعی، محور بودن مدارس است. در 
چنین مدارسی فضاهای آموزش در کنار فضاهای ورزشی، فضاهای عمومی و رفاهی و فضاهایی برای تعامالت اجتماعی تعریف می شود. 
معاون وزیر راه ادامه داد: برای رفاه مردم ساکن در این شهرها ابتدا باید مراکز محالت با ساخت فروشگاه ها و ارائه سایر امکانات رفاهی 

شکل گیرد و این درحالی است که فقدان امکانات رفاهی اولیه معضل اصلی مسکن مهر است.

حجت االســالم مســعود ســرافراز، امام جمعه 
فوالدشهر در این مراسم گفت: فوالدشهر یکی از 
قدیمی ترین شــهرهای جدید کشور است و بعد 
از استان تهران، بزرگ ترین مسکن مهر را در خود 
جای داده است. وی افزود: هم اکنون جمعیت این 
شهر چیزی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ هزار نفر تخمین 
زده می شود و به تعبیر فرماندار لنجان این جمعیت 

روز به روز افزایش می یابد.
حجت االسالم سرافراز با اشاره به اینکه این شهر 
مشــکالت زیادی دارد، اذعان کرد: بخشی از این 
مشکالت ناشــی از نبود بخشــداری در این شهر 
است. این درحالی اســت که طبق قانون این شهر 
مجوز تاســیس بخشــداری را دارد، اما با وجود 
پیگیری های مکرر دلیــل تعلل در این مورد هنوز 
مشخص نیست. با همکاری آقای کوهکن، نماینده 
مجلس این موضوع را پیگیری کــرده ایم و وزیر 
کشور هم گفته اند اگر مصوبه ای در این خصوص 
وجود دارد، اقدام کنید.امام جمعه فوالدشهر اضافه 
کرد: با وجود جمعیت زیاد مسکن مهر فوالدشهر، 
اما این شهر تنها دو کالنتری دارد و این برای تامین 
امنیت این شهر بسیارکم است. یقینا برای افزایش 

میزان امنیت نیاز به بخشداری است.

 نبود بخشداری 
مشکل اصلی فوالدشهر است

 اولویت اول فوالدشهر 
تکمیل مسکن مهر است

در ادامــه ایــن مراســم حمیدرضا شــیروانی 
مدیرعامل شــرکت عمران فوالدشــهر، اولویت 
اصلــی برنامه های خــود از ابتدای آغــاز به کار 
 مدیریتی اش را تکمیل و ساخت مسکن مهر عنوان 

کرد.
وی اضافه کرد: در فوالدشــهر ۶5 میلیارد تومان 
پروژه در قالب ۳۶ طرح، تعریف شده است که در 
زمان اتمام پروژه ها و بهره برداری اطالع رسانی 

خواهد شد. 
شــیروانی با اشاره به ســاخت مدرسه بهاردانش 
گفت: این مدرســه در محیطی بالــغ بر ۲5۲۳ 
مترمربع زمین و ۱۳۲۸ مترمریع زیربنا در طول 
مدت ۱۰ ماه به بهره برداری رســید. مدیرعامل 
شرکت عمران فوالدشهر در ادامه از همکاری های 
امام جمعه فوالدشــهر، شورای شــهر، شهردار، 
فرماندار و نماینده مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی تقدیر کرد و یاد و خاطره رییس شورای 
شــهر و مدیرعامل آتش نشــانی فوالدشهر که 
 طی یک حادثه جــان خود را از دســت دادند را

 گرامی داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

بهره گیری از تکنولوژی نوین از عوامل رشد و بالندگی است 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در همایش مدیران عامل صنعت آب و فاضالب کشور که با 
حضور دکتر اردکانیان و مهندس جانباز برگزارشد، به پایه های رشد و ارتقای مسیر چشم انداز صنعت آب و 
فاضالب در کشور پرداخت و گفت: استفاده از تکنولوژی های نوین، بهره گیری از ظرفیت مدیریت کارآمد، 
اســتفاده بهینه از ظرفیت های داخلی در بخش تامین تجهیزات و خدمات، جذب منابع مالی و فنی بخش 
خصوصی، استفاده از ظرفیت قانونی تبصره3، به کارگیری نیروی متخصص از جمله عواملی هستند که مسیر 

رشد و ارتقای صنعت آب و فاضالب کشور را هموار می سازد.

مهندس هاشــم امینی توسعه زیرســاخت ها را 
بســیار حائز اهمیت دانســت و اعالم کرد: توسعه 
زیرساخت ها، مؤلفه بســیار مهمی دررشد و توسعه 
چشــم انداز صنعت آب و فاضالب کشور محسوب 
می شــود. به طوری که مــی توان بــا یکپارچگی 
زیرساخت حوزه IT در بخش سخت افزار و نرم افزار 
همچنین توجه ویژه به مشــکالت امنیتی و پدافند 
غیرعامل، توسعه خدمات غیرحضوری، رفع موانع 
مشارکت ســرمایه گذاری خارجی در صنعت آب و 
فاضالب به اهداف و چشم انداز صنعت آب و فاضالب 

در زمان مقرر دست یافت.
وی به راهکارهای پیرامون بهره برداری هرچه بهتر 
از منابع پرداخت و تصریح کرد: تهیه و اجرای برنامه 
جامع مدیریت بحران، توجه ویژه به مدیریت تقاضا، 
تالش در جهت کاهش آب بدون درآمد، به کارگیری 
تله متری و هوشمندســازی تاسیسات، پیشگیری 
از توســعه صنایع آب بر در مناطق، کنترل مصارف 
ادارات و ارگان ها به ویــژه نهادهای نظامی و اجرای 

برنامه جامع بهره برداری از تاسیسات است.
مدیرعامل و رییــس هیئت مدیره شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، سیســتم بازچرخانی آب 
را در افزایش راندمان اســتفاده از آب حائز اهمیت 
برشمرد و اظهار داشت: باتوجه به محدودیت شدید 

منابع آبی در کشور توجه به سیستم بازچرخانی 
آب و پساب ضروری به نظر می رسد ونیز تنوع بخشی 
به روش های تامین و توزیع آب توجه به استحصال 
انرژی های نو، حذف کاربری فضای ســبز عمومی 
و پیگیری جدی اجرایی شــدن تفاهــم نامه نظام 
مهندسی در مدیریت مصرف منابع آبی موثر واقع می 
شود.مهندس امینی واقعی شدن قیمت آب و محلی 
شدن تعرفه های آب و فاضالب را از عوامل مهم در 
بالندگی اقتصاد آب و فاضالب برشمرد و بیان داشت: 
اتخاذ تصمیم درخصوص کســری بودجه ناشی از 
تخفیفات، محدود کردن نرخ تخفیف برای کاربرهای 
مشــمول موضوع نظیر کاربری های مذهبی، جلب 
بیش از پیش مشــارکت بخش خصوصی درتامین 
منابع مالی مورد نیاز پروژه ها، غیرانتفاعی شــدن 
طرح های آبفا در موافقت نامه ها، افزایش درآمدها 
با اســتفاده از ظرفیت قانونی مانند ماده ۱۱ قانون 
تشــکیل شــرکت های آبفا و تبصره۳ ماده واحده، 
تسهیل شــرایط اخذ فعالیت های خارجی، تعیین 
تکلیف بدهی نیروهای مســلح مانند اســتفاده از 
ماده ۱7 برنامه های توسعه برای وصول مطالبات از 
اعتبارات عمرانی و ایجاد بازارهای محلی آب از جمله 
مواردی هســتند که توجه به آنها می تواند موجب 

شکوفایی اقتصاد آب شود.
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آغاز پخش فصل سوم شهرزاد   از  زمستان
محمد امامی، تهیه کننده سریال »شهرزاد« با اشــاره به اینکه معتقدم فصل سوم به لحاظ 
داستانی همانی است که مردم دوســت دارندگفت: تم عاشقانه مشــابه فصل اول است و از 

زمستان ۹۶ پخش خواهد شد.

 ظاهر متفاوت آقای بازیگر
 در مراسم اکران فیلم ماالریا

حضور روزبه حصاری، بازیگر خوب تئاتر، سینما و تلویزیون در اکران 
فیلم ماالریا

اینستاگردی

تئاتر

»اعتراف« میلیاردی »شهاب حسینی«
مجموعه تئاتر شــهر و سالن های 
سنگلج ، هنر و خانه نمایش از آغاز 
بهار تا پایان شــهریور ماه میزبان 
بیــش از 145هــزار و 2۹2نفــر 

تماشاگر بوده اند.
 پس از وقفــه ای طوالنی، میزان 
فروش ســالن های مجموعه اداره 
کل هنرهای نمایشــی توســط 
روابط عمومی این اداره که از 17 

فروردین تا پایان تابستان را مدنظر داشته، منتشر شده است. در این 
گزارش؛ میزان فروش دو سالن خانه نمایش و تاالر هنر ارائه نشده 
است.  آنچه قابل تأمل است تعداد باالی آثاری است که روی صحنه 
رفته؛ در خانه نمایش، تاالر هنر، سالن سایه تئاتر شهر به طور مرتب 

دو نمایش همزمان روی صحنه رفته است.
 همچنین تعــداد انــدک اجراها در پالتــوی اجرا، تاالر ســایه 
و خانه نمایــش نیز فرصت بــرای کارگردانان مختلــف را فراهم 
کرده اســت. با توجه به ارقــام، اختالف فروش نمایش ها بســیار 
اســت. مجموع فروش »اعتراف« به کارگردانی شــهاب حسینی 
به نظر با تمامــی کارهــای روی صحنه رفته برابــری می کند تا 
ســالن اصلی را به جایی چون برادوی شــبیه ســازد؛ همچنین 
 در این مدت رکورد فروش تماشــاخانه سنگلج ســه بار شکسته 

شده است.

در شهر

برگزاری نقد فیلم »ساالر 
مگس ها«  در خانه حکمت اصفهان

نقد فیلم »ســاالر مگس ها« ازسوی خانه حکمت اصفهان 
برگزار می شــود. خانه حکمت اصفهان در ادامه برگزاری 
سلسله جلساتی با محوریت آموزش فلسفه در حوزه های 
گوناگون، نسبت به برگزاری جلساتی با محوریت نقد فیلم 

و با عنوان »فیلمسفه« اقدام کرده است.
 در این جلسات یک فیلم به نمایش درآمده و سپس مورد نقد 
و بررسی قرار می گیرد. نخستین جلسه از این سلسله جلسات 
به نمایش فیلم »ساالر مگس ها« اختصاص یافته است. این 
فیلم از رمان معروفی با همین نام نوشــته ویلیام گلدینگ 

اقتباس شده است. 
ویلیام گلدینگ، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات 
اســت که در این اثر خود، لزوم حاکمیت قانون در جوامع 
انسانی را به تصویر می کشد. در این داستان هواپیمای حامل 
بچه های یک مدرسه در نزدیکی جزیره ای متروکه سقوط 
می کند و آنها بدون سرپرســت، موظف به اداره خودشان 
می شــوند. پس از مدت کوتاهی گروه قانون گریز با توسل 
به اهرم هــای زر،  زور و تزویر جمعیت را به ســوی توحش 

می کشند.
 نشست نقد و بررسی فیلم »ساالر مگس ها« باحضور دکتر 
غالمحســین توکلی، از اعضای هیئت علمی گروه فلسفه 
دانشگاه اصفهان، روز دوشنبه یکم آبان ساعت 1۶ در خانه 

حکمت برگزار می شود.
 

هفتمین همایش ملی شعر آیینی 
»۷۲ خط اشک« برگزار می شود

هفتمین همایش ملی شــعر آیینی »72 خط اشک« ویژه 
دانشگاهیان سرتاسر کشور در اصفهان برگزار می شود.

دبیر این همایش، با بیان اینکه برای هفتمین ســال پیاپی 
اصفهان میزبان برگزاری همایش ملی شعر 72 خط اشک 
ویژه دانشگاهیان سراسر کشور است، اظهار داشت: فراخوان 
این همایش در سه محور شعر عاشورایی و حماسه حسینی، 
بصیرت و معرفت حسینی و پیام های نهضت عاشورا برای 

نسل جوان منتشر شده است. 
محمدرضا نصری ادامه داد: از نکات قابل توجه این دوره از 
همایش می توان به برگزاری سلسله نشست های شعر آئینی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سطح استان اصفهان با 
همکاری دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان 

اشاره کرد. 

ابالغ رای
7/467 کالسه بایگانی: 342/96 شماره دادنامه: 474 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای 
حل اختالف مرکزی دهاقان، خواهان: آقای محمد رضوانی به نشانی دهاقان خ پرویز بشارت 
ک 7 پ 39 ،خوانده: آقایان 1- سعید پناهپور 2- مجید صابری هر دو به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودرو، به تاریخ فوق در وقت 
فوق العاده  قاضی شورا پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل  مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: موضوع این پرونده رسیدگی به دعوی آقای 
محمد رضوانی فرزند عباس علی به طرفیت آقایان 1- سعید پناهپور 2- مجید صابری فرزند 
احمدرضا به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودروی جیلی 
مدل 2013 به شماره انتظامی 46 ج 839 ایران 13 به انضمام پرداخت هزینه دادرسی است. پاسخ 
استعالم از پلیس راهور حکایت از مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم در اداره راهنمایی و رانندگی 
دارد. بدین وصف قاضی شورا، دعوی خواهان را با عنایت به مفاد بیع نامه عادی تنظیم شده بین 
خواهان و خوانده ردیف اول در مورخ 93/4/20 و دادنامه شماره 9509973759500586 مورخ 
95/5/31 و پاسخ استعالم مذکور و وجود خودرو در ید خواهان که اماره مالکیت می باشد و عدم 
حضور خواندگان جهت دفاع، وارد دانسته و مستنداً به مواد 220، 221، 222 قانون مدنی و مواد 
515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه ها و امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 
به انجام تعهد عرفی خویش مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال خودروی مذکور به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 1/157/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. ایــن حکم غیابی و ظرف 20  روز از تاریخ ابــالغ، قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف 20 روز، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان است. در 
خصوص دعوی به طرفیت خوانده اول، نظر به اینکه خودرو در مالکیت رسمی وی نمی باشد و 
نامبرده صرفاً از جهت احراز ترتب ایادی، طرف دعوی قرار گرفته است ،دعوی متوجه وی نمی 
باشد. بنابراین قاضی شورا به استناد ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در 
امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید. قرار اخیر ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ، قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان است. م الف:96/220 شعبه دو شورای 

حل اختالف شهرستان دهاقان )395 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

7/466 شماره: 890194  به موجب رای شــماره 525 تاریخ 96/4/31 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه نعمت اله بویری فرزند 
فرج اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له زهرا مهدور فرزند محمد به نشانی 
خمینی شهر جوی آباد خ شــمس خ محمدی فرعی 18 به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در 
حق صندوق دولت ضمناً در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5272 شــعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/465 شماره نامه: 9610113633101153 شماره پرونده: 9609983633100502 شماره 
بایگانی شعبه: 960507  از دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 960507 ح 1 به آقایان مهرداد درشیدی فرزند عبدالرسول- عروجعلی صالحی 
فرزند ابوالفتح- علی گشول بزمه فرزند روزعلی- مهدی ایاز فرزند نیازعلی خواندگان پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن صندوق کارآفرین  به خواسته مطالبه 
و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شــنبه مورخ 96/09/04 ساعت 

11/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات 
ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج 
می شود.م الف:5264 شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/464 شماره نامه: 9610113633101152 شماره پرونده: 9609983633100500 شماره 
بایگانی شعبه: 960505  از دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالســه 960505 ح 1 به خانم ســمیرا زاهد پور انارکی- مهوش علی زاده انارکی 
خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن صندوق کارآفرین 
امید به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز یک شنبه 
مورخ 96/09/05 ساعت 10/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه 
نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبــل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم 
و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق 
 ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از 
رونامه های کثیراالنتشــار درج می شود.م الف:5263 شــعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/463 شماره نامه: 9610113633101199 شماره پرونده: 9609983633100499 شماره 
بایگانی شعبه: 960504  از دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالســه 960504 ح 1 به آقای مهدی پیمانی فرزند حسینعلی-علی گلی فروشانی 
فرزند رجبعلی- خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن 
صندوق کارآفرینی امید  به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که 
برای روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به 
دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. 
این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک 
نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود.م الف:5262 شعبه اول  دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/462 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 346/95 حل 2 ، وقت رســیدگی ســاعت 5/30 بعداز ظهر روز شنبه مورخه 
1396/9/11، مشــخصات خواهان محسن قناعتی به نشــانی اصفهان میدان میوه و تره بار 
عرضه تاالر 9، مشخصات خوانده:ســید منصور احمدی فرزند حســن،  خواسته و بهای آن: 
 مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال، دالیل خواهان: یک فقره حواله، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
 یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4851 شــعبه 
 دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه،

 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/440 شماره صادره : 1396/42/425256 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 4786/408 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام علیرضا رفیعی فروشانی فرزند محمود 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 96/08/22 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: 22788 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان )145 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

7/469 دایره اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه ) 961555 اجرا( 
موضوع شکایت آقای رامتین آزادی علیه آقای مجید ) مجید رضا( ساوج در نظر دارد دو پالک 
 ثبتی زمین به شــماره های 1-75/9591 و 2- 75/9556 واقع در خمینی شــهر خ شریعتی 
خ 17 شهریور روبروی پاکمن )امالک معروف به آقای ســاوج(هر کدام به مساحت 194 متر 
مربع به صورت شــمالی و جنوبی را که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش آن را به ترتیب 
معادل 1- 970/000/000 ریــال و 2-1/008/800/000 ریال از طریــق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده روز دوشنبه 96/8/22 ســاعت ده صبح در محل اجرای احکام کیفری 
 دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی: 
)امــالک  پاکمــن  روبــروی  شــهریور   17 خ  شــریعتی  خ  شــهر  خمینــی 
معــروف بــه ســاوج ( مراجعــه و از نزدیــک مــورد مزایــده را بازدیــد نماینــد. 
 خریــدار کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. خریــدار
  می بایســتی 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ

 مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس 
 از کســر هزینه های مزایــده به نفع دولــت ضبط خواهد شــد و مزایده تجدیــد می گردد. 
 م الف: 5168 اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر )215 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/467 شــماره ابالغنامه: 9610103749105904 شماره پرونده: 9509983749100559 
شماره بایگانی شــعبه: 951041 خواهان  آقای عبداله رادفر فرزند درویشعلی دادخواستی  به 
طرفیت خوانده محسن عباس نژاد فرزند حسن به خواسته ابطال وکالتنامه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان 
دهاقان واقع در دهاقــان ارجاع و به کالســه 951041 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/09/08 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن احدی از خوانده 
فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آ گهی 
می شود تا خوانده فوق الذکر پس ازنشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمنا 
عالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف:96/222 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهاقان )155 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

7/342 کالسه پرونده: 951528 شــماره دادنامه:9609976794101126-96/4/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور نیکو نژاد به نشانی اصفهان 
خانه اصفهان نوبهار گلبهار بن بســت ســادات، خوانده: ایمان ظرافت کار به نشانی مجهول 
المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 

دعوی  منصور نیکونژاد به طرفیت  ایمان ظرافت کار به خواســته مطالبه مبلغ 15/000/000 
ریال وجه چک به شــماره 995421  به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک 
محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
 دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه
 ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و 1/255/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/9/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:20596 شــعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 277 کلمه، 

3 کادر( 
ابالغ رای

7/343 شماره دادنامه: 9609970352400460 شماره پرونده: 9509980352400960 شماره 
بایگانی شــعبه: 951149 خواهان: بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی فیض آثار با وکالت 
 خانم آیدا منادی فرزند بهمن به نشــانی اصفهان- خ نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت ط 4 
واحد 107 جهت ســهولت ابالغ ک پ 8178596555، خوانــدگان: 1- آقای مهدی ایوبی 
باصیری فرزنــد حیدر علی 2- آقای محمــد رضا ایوبی باصیری فرزنــد حیدرعلی 3- آقای 
حیدرعلی ایوبی نســب فرزند مراد 4- آقای علی ایوبی فرد فرزند صفرعلی 5- آقای علیرضا 
 ایوبی باصیری فرزند مهدی همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته هــا: 1- مطالبه

 خســارت دادرســی 2- مطالبه خســارت 3- مطالبه وجه بابت ...، رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم آیدا منادی به وکالت از بانک ملت به طرفیت 1- آقای مهدی ایوبی باصیری 
 فرزند حیدرعلی 2-آقای محمد رضا ایوبی باصیری فرزند حیدر علی 3- آقای حیدر علی ایوبی
 نسب فرزند مراد 4- آقای علی ایوبی فرد فرزند صفرعلی 5- آقای علیرضا ایوبی باصیری فرزند 
مهدی به خواسته مطالبه دویست و یک میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هفتصد و سی و 
چهار ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ روزانه 100938 ریال 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/16 نظر به مالحظه تصویر قرارداد شماره 921774882/62 
تاریخ 92/8/26 که حاکــی از قرارداد مشــارکت مدنی فی مابین خواهــان و خوانده ردیف 
 اول اســت و خواندگان دیگر متعهد شده اند که وجه قرارداد و خســارات را متضامنًا با خوانده
 ردیف اول پرداخت نمایند و نظر به مفاد قرارداد که میزان وجه التزام ناشی از تخلف را مقطوع 
قید نموده است و نظر به اینکه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه حضور 
 نیافته و الیحه ای ارســال نکرده اند دادگاه مســتنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون
 مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت دویست و یک میلیون و نهصد و ســی و هشت هزار و هفتصد و سی و 
چهار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 10699428 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/12/16 لغایت 1396/3/31 به ماخذ روزانه 100938 ریال و پرداخت 5060855 ریال بابت 
 هزینه دادرســی و پرداخت 6041729 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم
 می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خســارت تاخیر را از تاریخ 96/3/31 لغایت 
وصول محکوم بــه ماخذ روزانه 100938 ریــال متضامناً از خواندگان وصــول و به خواهان 
ایصال نمایــد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهی در این 
 دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان

 می باشد. 
م الف:20639 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان ) 443 کلمه، 5 کادر( 

»خانه دختــر« فیلمی به قلم  سمیه 
»پرویز شهبازی« و کارگردانی پارسادوست

»شهرام شاه حســینی« است؛ البته کســانی که آثار 
شــهبازی را دنبال کرده اند، پس از تماشای این فیلم، 
سایه سنگین این کارگردان در ساخت فیلم را احساس 
می کنند. فیلمی که با فضایی شــاد آغاز می شود و در 
ادامه روایتی تلخ دارد. »رعنا« با بازی »رعنا آزادی ور« 
قرار اســت با »منصور« )حامد بهداد( ازدواج کند، اما 
درســت در روز عقد خودکشــی می کند. دوســتان 
رعنا)پگاه آهنگرانی و باران کوثری( در پی کشف علت 

خودکشی رعنا برمی آیند... 
 »خانه دختر« جزو آثار متفاوت حاضر در سی و سومین 
جشنواره فیلم فجر بود، اما اکران این فیلم در جشنواره 
فجر، نخســتین و آخرین اکرانش بود و پس از نقدهای 
شدیدی که به مضمون این اثر وارد آمد، ساختار و نوع 
پرداخت اصل در حاشیه مضمون اثر قرار گرفت. شهرام 
شاه حسینی با تکیه بر فیلمنامه پرویز شهبازی، دست 
روی مضمونی گذاشته بود که ظرفیت طرحش نه تنها 

در سینما، بلکه در جامعه نیز وجود ندارد. 
فیلم درمحاق توقیف ماند تا هفته گذشته که از توقیف 
درآمد و روی پرده رفــت و تازه وقتی ایــن فیلم را در 
سینما ســاحل به تماشا نشســتیم، متوجه شدیم چرا 
فیلمی که وزیر ارشاد گفته بود شخصا جلوی اکران آن 

فیلم متفاوتی که معمولی شد؛

»خانه دختر« کجاست؟!

را گرفته است، ناگهان اجازه اکران پیدا کرد! فیلم، 
 بی سر و ته شده و ســکانس های اصلی حذف شده اند.
 شاه حسینی و شایسته برای اینکه سرمایه شان بیش 
از این حبس نشود و »خانه دختر« به هرقیمتی اکران 
شود، حاضر شده اند فیلمی گنگ و نامفهوم به مخاطب 
 ارائه کنند. سوژه اصلی، قربانی شــده و در یک جمله :
 » از پدر دختر به قیمت متهم شدن دیگران، رفع اتهام 

شد! « 
در »خانه دختر«ی که اکران شده است، شما می توانید 
به تمامی کاراکترها مشکوک شوید. می توانید این طور 
فکر کنید که دختر، قبل از عقد با مــرد دیگری رابطه 
داشته و به همین دلیل نیز راضی نشد تا با مادر و خاله 
منصور برای آزمایش بکارت به آزمایشگاه برود و فرارکرد. 
حتی با نگاه های نه چندان جالب پدر به دختر کوچک تر 
در خانه و یا سکانسی که بهداد به پدر رعنا)بابک کریمی( 
می گوید »کاری نکن یکسری پرده ها بین مون برداشته 
بشه« هم مخاطب به ذهنش خطور نمی کند شاید کسی 
که به رعنا تعرض کرده، غریبه نیســت و در خانه دختر 

حضور داشته است. 
ممیزی شدید و سنگین این فیلم سینمایی، مخاطبان 
را دلسرد و دلزده کرد. هرچند این فیلم در روز اول اکران 
200 میلیون فروخت، اما به نظر نمی رسد این روند خوب 
فروش ادامه داشته باشد. معموال در زمان اکران سه موج 

اکران وجود دارد؛ موج اول که برای رفع کنجکاوی 
به سرعت به تماشای فیلم می نشــینند، موج دوم که 
بعضی ها با صبر و پس از خواندن نقدها به سینما می روند 
و برخی با کسب نظر از موج اول راهی سینما می شوند 
و موج سوم که به سختی و پس از مشاهده سیل نظرات 
مثبت، جزو گروه های میانی و پایانی فیلم های سینمایی 
هستند.  مجموع نظراتی که از موج اول تماشاگران خانه 
دختر منتشــر شد، نشان داد که تماشــاگران با نسخه 

ممیزی شده این فیلم را همراهی نکرده اند. 
فیلمی که می توانست به عنوان اثری متفاوت با سوژه ای 
ملتهب موردتوجه مخاطبــان قراربگیرد، حاال به اثری 
بی سروته تبدیل شده که با وجود بازی خوب بازیگرانش 
و فیلمنامه اولیه خوبی که داشته، در ردیف اثری معمولی 
قرار گرفته اســت. ارشاد با این سیاســت های عجیب 
و غریب خود، شــخصا کمر به نابودی ســینمای ایران 
بسته اســت! ای کاش اگر این فیلم با ســوژه جدید و 
بکر خود، اجازه اکران نداشــت، در همان محاق توقیف 
می ماند و اجازه اکران پیدا نمی کــرد تا خاطره خوب 
همان اولین اکران در جشــنواره سی و ســوم فجر را 
هم از بین نبرد و فیلمنامه خوب شــهبازی هم قربانی 
بی تدبیری و تصمیمات عجیب و غریب و ممیزی های 
 شدید نشود. ما شــما را به دیدن »خانه دختر« ترغیب 

نمی کنیم! 
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ویژه 

مهر: محققان دانشگاه فنی وین، نوعی روش برای ساخت شنل نامرئی ایجاد 
کرده اند که شامل اختالل در مسیر گذر امواج نور از اشیای مات است.

البته محققان باید این روش را به طور عملی اجرا کنند اما تضمین می کنند 
که آزمایش ها نظریه شان را تایید می کند.

پروفسور اســتفان روتر یکی از محققان این پروژه می گوید: اشیای پیچیده 
مانند مکعب شــکر مات هســتند زیرا امواج نور داخل آنها چندبار پراکنده 
می شود. موج نور می تواند به یک شیء وارد و از آن خارج شود اما هرگز از یک 
خط مستقیم نمی گذرد، بلکه در تمام جهات منتشر می شود. روش محققان 

سعی دارد از این پراکندگی امواج فراتر رود.
به عبارت دیگر هــدف اصلی محققان راهنمایی امواج نور از داخل شــیء به 

گونه ای است که گویی اصال وجود ندارد.
این روش با مواد خاصی کارآمد خواهد بود. طرح اولیه این ایده شامل لیزری 

است که با تمام انرژی از باال به ماده ای می تابد.
این روش خصوصیات ماده را دگرگون کرده و آن را در برابر امواج دیگر نور)که 

از سمت دیگر تابیده می شوند( شفاف یا نامرئی می کند.

گوشی »اسپینر« هم به بازار آمدبا این روش، اشیا نامرئی می شوند

یک شرکت هنگ کنگی گوشی همراه اسپینر را روانه بازار کرد.
به تازگی اسپینر خاصی به بازار آمده که از امکانات گوشی های هوشمند نیز 
برخوردار است و همچنین می توان در کنار بازی کردن، از آن برای برقراری 

تماس های تلفنی استفاده کرد.
 Chilli این گوشــی همراه اسپینر توســط یک شــرکت هنگ کنگی به نام
International تولید شده و دارای یک نمایشگر کوچک ۱.۴ اینچی است. 
این گوشی در شش رنگ عرضه شــده و حافظه داخلی آن تنها ۳۲ مگابایت 
ظرفیت دارد. البته این رقم با استفاده از کارت حافظه اس دی تا ۸ گیگابایت 

قابل افزایش است.
این گوشی تنها برای انجام امور ساده و اولیه قابل استفاده است و امکان نصب 
برنامه های موبایلی روی آن وجود ندارد. البته گوشی یادشده مجهز به مرورگر 

وب بوده و از قابلیت بلوتوث نیز برخوردار است.
قیمت فروش این اسپینر تلفن همراه ۲۰ دالر بوده و در کشورهایی مانند هند 
عرضه شده است. البته مدل های دیگری از محصول یادشده، از سایت شرکت 

آمازون نیز قابل خریداری است.

به تازگی در چین روبات هایی در بیمارستان به کار گرفته شده اند که جایگزین 
بهیارها شده و به پرستاران کمک می کنند. هرکدام از این روبات ها می توانند 

مسئولیت های ۴ بهیار را انجام دهند.
 در حال حاضر ۸ روبات  که همگی Noah نامیده می شوند، در بیمارستانی 
در چین تردد کرده و اسناد،   دارو و تجهیزات جراحی به وزن ۳۳۰ کیلوگرم را 
حمل می کنند. این روبات ها به جی پی اس مجهز هســتند؛  به همین دلیل 
می توانند در بخش های مختلف و پیچیده بیمارستان به راحتی تردد کرده و 

۱۰ برابر یک بهیار بار حمل کنند.
روبات های نوا در بیمارســتان زنان و کودکان گوانگژو به کار گرفته شده اند. 
آنها هنوز هم در مرحله آزمایش هستند و فقط فعالیت هایی را برای داروخانه 

و پرستاران انجام می دهند.
بیمارستان تخمین می زند روبات ها از ۱۹۴۴ کیلومترپیاده روی پرستاران 
در بیمارستان جلوگیری می کند. از ســوی دیگر چون روبات مجهز به یک 
کابینت اســت، داروها با اطمینان بیشــتر و خطر کمتر آلودگی به دســت 

پرستاران می رسد.

علم پژوهی

آغاز به کار اولین آنتن واقعی 5G در برلین آلمان
دویچه تله کام در مراسمی به عنوان بزرگ ترین اپراتور اروپایی آنتن 5G را راه اندازی کرد 
که قرار است تا سال ۲۰۲۰ در کشورهای برگزیده افتتاح شود. به گفته مدیران آلمانی این 
اولین آنتن واقعی 5G است که سرعتی معادل ۲ گیگابیت بر ثانیه را به موبایل کاربر می دهد.

روبات ها جایگزین بهیارهای چینی شده اند

اختراع جدید تنظیم دمای 
ادارات به دلخواه کارمندان

اختالف دمای هوا در ادارات یکی از موضوعاتی اســت 
که کارمندان اغلب بر ســر آن باهم اختــالف دارند، 
مثال همین االن که من این متن را می نویسم از سرما 
می لرزم درحالی که همــکارم با یک تک پوش انگار در 

سواحل جنوب کشور به سر می برد.
خوشبختانه خبر رســیده که محققان ایرانی دانشگاه 
»کنکوردیا« الگوریتمی را توســعه داده اند که شرایط 
محیطی ازجمله کیفیت هوا، درجه حرارت و روشنایی 
را بر اساس اولویت های هر یک از کارمندان بهینه سازی 
می کند.»هاشم اکبری«، اســتاد دانشکده مهندسی 
ساختمان، عمران و محیط زیست دانشگاه کنکوردیا 
این تحقیق را با کمک »فرهاد مفیدی« انجام داده که 
به تازگی موفق به اخذ درجه دکترا در رشته ساختمان 

شده است. 
این محققــان روش جدید خود را در یک ســاختمان 
اداری واقع در فضای باز آزمایــش کرده اند که به پنج 
بخش تقسیم می شود و در هر بخش ۴ نفر قرار دارند. 
آنها برای شبیه ســازی درجه حرارت، میزان تهویه و 
نورهای طبیعی و مصنوعی مناســب یک مدل ریاضی 
از تمایالت هر یک از کارکنان را بر اساس حسگرهای 

نصب شده در سراسر دفتر ایجاد کردند.
دکتر مفیدی در این باره می گوید: ما چندین پارامتر 
مختلف از جمله فرآیندهای تبادل انرژی در سراســر 
ساختمان، مجموعه ای از پارامترهای محیطی داخلی 
و خارجی، هزینه های انرژی، کیفیــت هوای داخلی، 
فعالیت های کارمندان و ترجیحــات حرارتی و بصری 

شخصی را در نظر گرفتیم.
از ایــن روش پیشــنهادی می تــوان به عنــوان مغز 
 هوشــمند پلتفورم های ابری مدیریت انرژی استفاده 

کرد.

مروری بر پرینتر کوچک و جدید 
HP که عکس هم می گیرد

 Sprocket به تازگی از نسخه جدید پرینتر جیبی خود که HP
in-1-2 خوانده می شود رونمایی کرده اســت. در حقیقت، این 
دســتگاه نســخه ای به روزتر از پرینتر جیبی Sprocket است 
که HP سال گذشــته از آن رونمایی کرد و به کاربر اجازه می داد 
عکس ها را با استفاده از 

بلوتــوث به 
آن ارســال کرده و از آنها 

پرینت بگیرد.
حال HP در نســخه جدید، دوربینی را نیز 
به آن اضافه کرده که دیگر کاربران بــرای عکس برداری نیازی به 

استفاده از تلفن همراه خود نداشته باشند.
همچنین ویژگی هایی همچون پشتیبانی از »قابلیت های جدید 
واقعیت افزوده« را به اپلیکیشن مربوط به آن اضافه کرده و نسخه ای 
بزرگ تر از این پرینتر را برای کسانی که خواهان چاپ عکس های 

خود در اندازه ای بزرگ تر هستند نیز تولید کرده است.
کاغذ مورد استفاده در این پرینتر از جنس زینک بوده و  همچنین 
درگاه کارت حافظه SD جای داده شده در آن، این اجازه را به کاربر 

می دهد که عکس های خود را روی آن ذخیره کند.
از آنجا که این پرینتر با استفاده از بلوتوث با گوشی جفت می شود، 
کاربر قبل از چاپ کردن عکس ها، می تواند آنها را ویرایش کرده 

و تکست، افکت یا پس زمینه مورد نظر خود را به آن اضافه کند.
مدل بزرگ تر این پرینتر HP، به کاربر اجازه می دهد عکس ها را 
روی کاغذی با اندازه ۳۰ درصد بزرگ تر، پرینت بگیرد و قیمت آن 
۱۴۹٫۹۹ دالر است. همچنین The 2-in-1 camera با قیمت 

۱۵۹٫۹۹ دالر به فروش خواهد رسید.

 F3 اوپو، رسما از گوشی هوشمند
الیت رونمایی کرد   

 F3 و اوپو F3 مدتی است که از عرضه گوشــی های هوشمند اوپو
پالس می گذرد و حال این شرکت چینی از عضو جدید این خانواده 
رونمایی کرده است. اوپو F3 الیت در ویتنام معرفی شد، البته باید 

بگوییم که این گوشی با نام اوپو A57 در بازار حضور داشته است.
بخش ویتنامی وب ســایت اوپو، این گوشی هوشــمند را به علت 
استفاده از سنسور دوربین ۱6 مگاپیکســلی در جلوی دستگاه، 
متخصص در تصاویر ســلفی می داند. وجود حالــت بیوتی برای 
دوربین سلفی باعث می شــود هنگام ثبت تصاویر، کاربر قادر به 
بلور کردن پس زمینه باشــد. در پشت دســتگاه شاهد سنسوری 

۱۳ مگاپیکسلی به همراه فوکوس خودکار تشخیص فاز هستیم.
از دیگر مشخصات اوپو F3 الیت می توان به نمایشگر ۵/۲اینچی 
با رزولوشن اچ دی، چیپ ســت کوالکام اســنپدراگون ۴۳۵، رم 
۳گیگابایتی و حافظه داخلــی ۳۲ گیگابایتی با امــکان افزودن 
کارت حافظه خارجی اشــاره کرد. در بخش نرم افزار متاســفانه 
شاهد استفاده از سیســتم عامل اندروید مارشمالو 6/۰  به همراه 
رابط کاربری Color OS ۳/۰ هستیم. اوپو F3 الیت در رنگ های 
مشکی و طالیی عرضه خواهد شــد و مبلغی برابر با ۲۴۰ دالر از 

کاربر طلب می کند.

سامسونگ، نسخه 2017 موبایل 
گلکسی J2 را معرفی کرد

دیجیاتو: سامسونگ به صورت رسمی موبایل هوشمند اقتصادی 
گلکســی J2 ۲۰۱7 را در هند معرفی کرد. این موبایل به صفحه 
نمایــش ۴/7اینچی با رزولوشــن HD، پردازنده ۴ هســته ای با 
فرکانس ۱/۳گیگاهرتــز، ۱ گیگابایــت رم و ۸ گیگابایت حافظه 
 ۲۰۱7 J2 داخلی مجهز است. عالوه بر این دوربین اصلی گلکسی
به یک سنسور ۵مگاپیکســلی و دوربین سلفی آن به یک سنسور 
نه چندان قدرتمند ۲ مگاپیکسلی مجهز است. از دیگر مشخصات 
 ،4G این موبایل دو ســیم کارته می توان به پشتیبانی از اینترنت
برخورداری از باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و پشتیبانی از کارت 
حافظه اشاره کرد. J2 ۲۰۱7 در رنگ های مشکی و آبی و با قیمت 
۱۱۳ دالر در اختیار کاربران قرار خواهــد گرفت که می تواند آن 
را به رقیبی برای اســمارت فون هایی از قبیل شیائومی ردمی ۴ و 

موتو E4 تبدیل کند.

همراه با دستیار صوتی؛

آغاز تولید انبوه خودروهای 
خودران در چین تا سال 201۹

شرکت چینی »بایدو« قصد دارد تولید انبوه خودروهای خودران 
را تا ســال ۲۰۱۹ آغاز کند. این شــرکت فناوری بدین منظور با 

مجموعه خودروسازی BAIC همکاری خواهد کرد.
بایدو پیش از این قصد داشــت با همکاری بــی ام و خودروهای 
خودران تولید کند، اما پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دو طرف، 

تصمیم گرفت با شرکت های دیگری همکاری  کند.
بایدو از جمله در این زمینه با شرکت ان ویدیا مذاکره کرد تا بتواند 
از برنامه رانندگی خودکار اپولو اســتفاده کنــد. در حالی که این 
طرح هنوز در جریان اســت، بایدو همکاری جدیدی را با شرکت 
خودروسازی چینی BAIC آغاز کرده تا فناوری الزم برای تولید 
خودروهای خودران را به دست آورد.پس از عرضه اولین تولیدات 
بایدو در ســال ۲۰۱۹، خودروهای خودران پیشرفته تری از سال 
۲۰۲۱ تولید شــده و به بازار چین خواهد آمد. هر دو ســری این 
خودروها به طور ۱۰۰ درصد خودران نبوده و کماکان به فرمان و 
پدال مجهز خواهند بود. بر اساس برنامه مدون بایدو، تا قبل از پایان 
سال ۲۰۱۸ اولین ســری از خودروهای خودران همراه با سیستم 
آپولو و دســتیار صوتی DuerOS خود این شــرکت عرضه می 
شوند. سپس تا سال ۲۰۱۹ یک میلیون خودرو از این نوع تولید و 
عرضه می شود. همچنین قرار است سیستم های هوشمند بررسی 

ترافیک نیز روی این خودروها نصب و استفاده شود.

فناورانه

دیگر دورانی که برای یادگیری دروس، مجبور به رفتن به 
مدرسه و نشستن پشت نیمکت های غیراستانداردش بودیم، 
به سرآمده است. حاال دیگر با داشتن یک تلفن هوشمند، 
کالس های درس هســتند که به موبایل های ما می آیند 
و مباحث مختلف را به ما آمــوزش می دهند. »نیمکت«، 
اپلیکیشــنی برای آموزش مجازی به دانش آموزان مقطع 
دبیرستان و کنکوری هاست.با ورود به محیط زیبا و گرافیکی 
نیمکت، تعداد قابل توجهی ویدئوی آموزشــی از دروس 
مختلف برای پایه های اول، دوم و سوم دبیرستان را مشاهده 
خواهید کرد. بنابراین اگر دانش آموز دبیرستانی هستید یا 
برای کنکور  درس می خوانید، مطمئن باشید که مبحث 
مورد نیازتان را در نیمکت خواهید یافت. ویدئوها بسته به نوع 
مطلب درسی، چه شیمی و چه فیزیک، در دسته بندی های 
منظمی قرار گرفته اند. به طور مثال با ورود به منوی شیمی 
اول دبیرستان، کلیه سرفصل های درس را مشاهده کرده و 
با یک اشاره به ویدئوی بخش مورد نظرتان وارد خواهید شد. 

همچنین در  بخش »نیمکت من« قادرید ویدئوهای مورد 
عالقه تان را برای دسترسی آسان تر جمع آوری کنید.

خوشبختانه ویدئوهای نیمکت با وجود زمان طوالنی، کم 
حجم هستند و با سرعت های پایین اینترنت هم مشکلی در 
مشاهده آنها نخواهید داشت. کلیه این دروس توسط دبیران 
مجرب کشور همراه با صدای آنها روی یک تخته سیاه مجازی 
تدریس می شود. نیمکت اپلیکیشنی رو به گسترش است، 
بنابراین اگر احساس می کنید توانایی ساخت ویدئوهای 
آموزشی را دارید، کافی است به وب سایت نیمکت مراجعه 
کرده و با ثبت ویدئوهای خود، در تکامل آن سهیم باشید. اگر 
تا به حال آموزش الکترونیکی را امتحان نکرده اید، مطمئنا 
کار با اپلیکیشن نیمکت شروع خوبی برایتان خواهد بود. این 
اپلیکیشن آموزشی را می توانید با حجمی حدود ۴ مگابایت 
به رایگان در گجت های اندرویدی خود داشــته باشــید.

   goo.gl/sd1DNj  نیمکت را می توانید با استفاده از لینک
دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

برای انجام یــک پروژه می خواهیــم  6  دانش آموز را 
گروه بندی کنیم؛ به طوری که هــر گروه یا تک نفره 
یا شامل  ۲  دانش آموز باشــد. به چند طریق این کار 

ممکن است؟
الف( 76  ب( 6۴  ج( ۱۹6   د( ۳۵  هـ( ۹۰

  معمای شماره 2260

  جواب معمای شماره 225۹
پاسخ معمای عدد خود توصیف: عددی که ما به دست 

آورده ایم: 6۲۱۰۰۰۱۰۰۰

با »نیمکت«، کالس درس را به موبایل های خود بیاورید

به این ۱۱دلیل به جای آیفون ۸ ،آیفون ۶ اس بخرید
اپل بعد از دو سال هنوز آیفون 6 اس را به راحتی می فروشد. معموال با رونمایی از آیفون جدید، اپل فقط آیفون سری قبل را برای فروش پیشنهاد می کند اما در 

مورد آیفون 6 اس فرق می کند؛ چرا که در نگاه اول شاید فرقی میان 6 اس با آیفون 8 نباشد!

آیفون 8 را با 64 گیگ حافظه باید 700 دالر بخرید و آیفون ایکس را البته 999 دالر؛ اما 6 اس 64 گیگی )refurbished( را می توانید 430 دالر و یا نســخه 
32گیگی معمولی را 450 دالر بخرید.اما اگر ما به جای شما بودیم به 11 دلیل زیر که برایتان عنوان می کنیم، به جای هدردادن پول و خرید مدل های جدید، همان 

آیفون 6 اس را می خریدیم.
 دیزاین آیفون ۸ و آیفون 

6 اس خیلی شبیه 
هستند و نمایشگر هر 
دو گوشی در یک سایز 
و اندازه با رزولوشن 

مساوی است.   قاب پشت آیفون 6 اس
 فلزی و نشکن است؛ اما 

قاب پشت آیفون 8 و ایکس 
شیشه ای بوده و می شکند 

و هزینه تعویض آن از 
نمایشگر خود آن گوشی هم

 گران تر است.

   آیفون 6 اس سریع تر از آیفون 
۸ شارژ می شود. هرچند آیفون ۸ 
شارژ سریع دارد اما نه کسی دیده 
و نه امتحان کرده است؛ چرا که 

لوازم شارژ را باید جداگانه 7۰ دالر 
بخرید که هنوز نیامده است؛ اما 
در مجموع آیفون 6 اس سریع تر 

هرچند تراشه A9 روی شارژ می شود.
آیفون 6 اس است 
اما برنامه ها به نرمی 
و سهولت باز و بسته 

می شوند و مشکلی از بابت 
کندی اپ وجود ندارد.

 آیفون 6 اس جک 
هدفون دارد؛ اما آیفون 

8 و ایکس ندارد و 
نکته منفی محسوب

 می شود.

 هرچند اپل به آیفون 8 و 
 TrueTone ایکس، فناوری

را افزوده که دمای رنگ 
را بر اساس محیط نور 

تعریف کرده، اما نمایشگر 
آیفون 6 اس همچنان 
شارپ و محبوب است.

 آی او اسی که روی آیفون 
6 اس است همان سیستم 
عاملی است که روی آیفون 

۸ و ایکس نصب شده و 
فرقی از این بابت ندارند.

  برای خرید آیفون های 
جدید بین ۲۵۰ تا 
۵۵۰ دالر هزینه 

اضافی بپردازید اما 
آیفون 6 اس ارزان و 
قابل دسترس است.

12

دوربین آیفون 
6اس همچنان جزو 
بهترین هاست و 

نمی توان از آن گذشت.

اگر قصد ندارید پول اضافی پرداخت کنید، بهتر است آیفون 6 اس بخرید؛ اما اگر قصد خرید آیفون جدید را دارید، به فاکتورهای زیر دست خواهید یافت:
عملکرد و سرعت باالتر پردازنده، دوربین بهتر و سلفی فوق العاده، کیفیت بیشتر اسکرین آیفون ایکس، قابلیت های جدید و البته نه ضروری، واقعیت مجازی، 

IP67 دیزاین جدید آیفون ایکس، ضد آب بودن البته با استاندارد

نتـیـجه:

تنوع رنگ در آیفون 
6 اس به مراتب بیشتر 

از آیفون ۸ و آیفون 
ایکس است. رنگ 

رزگلد را در آیفون های 
جدید نمی بینید.

 با وجود واقعیت مجازی 
روی آیفون جدید، می توان 

گفت این فناوری هنوز 
مراحل اولیه خود را پشت 
سر می گذارد و داشتن 

یا نداشتن آن فرقی
 نمی کند.
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يادداشت
برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی برخوار در شهر کمشچه

نمایشگاه مشاغل خانگی با هدف حمایت، ساماندهی و ارائه دستاوردهای مشاغل 
خانگی شهرستان برخوار از امروز به مدت سه روز از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۳ الی 

۱۸ در کمشچه دایر است.

ابالغ رای
7/339 کالسه پرونده: 960384 شــماره دادنامه:9609976796201331-96/6/12 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالحمید کالنی به نشانی اصفهان 
خ فردوسی کوچه مهیاری ســاختمان 372 واحد 2، خوانده: شــهرام کاوه به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق رســید عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای عبدالحمید کالنی 
به طرفیت شهرام کاوه به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال طبق رسید عادی  مورخه 
95/2/19  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت  به محتویات پرونده، اظهارات خواهان 
 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، 
شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا شورا به اســتناد مواد  198 و 515 
و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخــت 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 365/000 ریال بابت هزینه  
دادرسی وهمچنین  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/3/25  لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن  بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. می باشد م الف:20584 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)257 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

7/338 کالسه پرونده: 960470 ش 5 شــماره دادنامه:96/6/26-9609976793501970 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تقی غریبی جونی به نشانی 
اصفهان خیابان اشرفی اصفهانی)کهندژ( روبروی تقاطع اول فروشگاه پارسین، خوانده: حمید 
نفیسی پور به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  تقی غریبی جونی فرزند محمدعلی به طرفیت حمید نفیسی 
پور فرزند عبدالعلی به خواســته مطالبه مبلغ 83/700/000 ریال  وجه چک به شــماره های 
443066)37/500/000 ریــال( و 443063)46/200/000 ریال(  بــه عهده بانک حکمت 
ایرانیان به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  
 و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق

 خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 
دعوی خواهان و برائت ذمه خود از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 83/700/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/301/250 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی جلسه رسیدگی  وخسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/20 به شماره 443063 و 94/3/25 به شماره 
 443066(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی

 و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پــس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:20576 شــعبه 5 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 301 کلمه، 

3 کادر(  
احضارمتهم

7/470 باتوجه به جنبه عمومي جــرم ومجهول المکان بودن متهم وعــدم پیگیري ازناحیه 
شاکي  بدینوسیله به آقاي رضامقدم فر وفق ماده 115 قانون دادرسي کیفري ابالغ مي گردد 

درخصوص شکایت آقاي یداله طاهري علیه شما مبني برمزاحمت براي بانوان درپرونده کالسه 
950973 شعبه اول بازپرسي شهرضا الزم است جهت رسیدگي ودفاع ازخودظرف مدت یکماه 
 ازتاریخ انتشارآگهي دراین شعبه حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. 
 م الــف: 628  بازپرس شــعبه اول دادســراي عمومي وانقــالب شــهرضا ) 74 کلمه،

 1 کادر(  
احضارمتهم

7/471 باتوجه به جنبه عمومي جــرم ومجهول المکان بودن متهم وعــدم پیگیري ازناحیه 
شاکي  بدینوسیله به آقاي علي صادقي وفق ماده 115 قانون دادرسي کیفري ابالغ مي گردد 
درخصوص شکایت آقاي اسماعیل افشاري علیه شما مبني برشکارغیرمجاز درپرونده کالسه 
920165 شعبه اول بازپرسي شهرضا الزم است جهت رسیدگي ودفاع ازخودظرف مدت یکماه 
 ازتاریخ انتشارآگهي دراین شعبه حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. 

م الف: 627  بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي وانقالب شهرضا ) 72 کلمه، 1 کادر(  
احضارمتهم

7/472 باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المکان بودن متهم ورضایت شاکي بدینوسیله 
به آقاي رامین قرباني فرزندقربانعلــي ) احمد( وفق ماده 174 قانون دادرســي کیفري ابالغ 
مي گردد درخصوص شکایت آقاي فرهادرنجبر علیه شــما مبني برسرقت درپرونده کالسه 
960330 شعبه 103 دادگاه کیفري دو شهرضا الزم است جهت رسیدگي ودفاع ازخوددرتاریخ 
08 / 09 / 96 راس ســاعت 10 صبــح دراین شــعبه حاضردرغیراینصــورت وفق مقررات 
 قانوني اقدام خواهدشد. م الف: 629  شــعبه 103 دادگاه کیفري دو شــهرضا) 78 کلمه،

 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

7/461 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 987/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/40 بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1396/9/8، مشخصات خواهان میثم اعالئی فرزند حســنعلی به نشانی خمینی شهر خ امام 
شمالی ک شهید دباغی کدپستی 56761-84148،  مشخصات خوانده:محمد نجفی لیواری 
فرزند صاحبعلی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک به مبلغ 125/000/000  ریال، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5276 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

 7/568 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1074/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ســاعت 5 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
1396/8/29، مشخصات خواهان میثم اعالئی فرزند حسنعلی به نشانی خمینی شهر خ امام 
شمالی ک شهید دباغی کدپستی 56761-84148،  مشخصات خوانده:غالمرضا سیاه سردی 
فرزند موسه،  خواسته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک به مبلغ 58/000/000  ریال، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 5277 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 
یک( )172 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/567 شماره نامه: 961011363310135 شــماره پرونده: 9509983633100753 شماره 
بایگانی شعبه: 950773 از دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 950773 ح 1 به آقای رجبعلی شاهین فرزند مرتضی خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای رضا کریمی فرزند ولی اله به خواسته 
مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 96/09/28 
ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ 
دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5274 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/473 اشــرف وحدت دوست دارای شناســنامه شماره 95 به شــرح دادخواست به کالسه  
591/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد باقری به شناســنامه 275 در تاریخ 1396/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اشرف وحدت دوست فرزند قربانعلی، ش.ش 
95 )همســر( 2- علی باقری فرزند محمد، ش.ش 1130111180 )فرزند( 3- فهیمه باقری 
فرزند محمد، ش.ش 21661 )فرزند( 4- آمنه باقــری فرزند محمد، ش.ش. 25160 )فرزند( 
5- صدیقه باقری خوزانی فرزند محمد، ش.ش 2294 )فرزند ( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 5281 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

 )مجتمع شماره یک( )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/474  آقای عبدالرسول شمس دارای شناســنامه شماره 150 به شرح دادخواست به کالسه  
602/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خدیجه طاهری جوزانی به شناســنامه 229 در تاریخ 1392/4/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- قربانعلی شمسی فرزند رمضانعلی، 
ش.ش 58 )همسر( 2- جعفر شمس فرزند قربانعلی، ش.ش 50 )فرزند( 3- اکبر شمسی فرزند 
قربانعلی، ش.ش 321 )فرزند( 4- عبدالرسول شــمس فرزند قربانعلی، ش.ش 150 )فرزند( 
5- رجبعلی شمسی فرزند قربانعلی ،ش.ش 255 )فرزند( 6- فاطمه شمسی فرزند قربانعلی، 
ش.ش 256 )فرزند( 7- زهرا شمسی فرزند قربانعلی، ش.ش 3466 )فرزند( 8- اشرف شمسی 
فرزند قربانعلی، ش.ش 705 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5282 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )173 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/475  مرتضی فرخی طامه دارای شناســنامه شماره 1925 به شــرح دادخواست به کالسه  
318/96 ش 1 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسعلی فرخی طامه به شناسنامه 1230086269 در تاریخ 1396/7/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اکرم محمدی طامه 

فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 953 مادر متوفی و 2- مرتضی فرخی طامه فرزند عباسعلی 
به شماره شناسنامه 1925 پدر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 355 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( )145 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/478 شماره: 568/95  به موجب رای شماره 233 تاریخ 96/4/26 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه سید عباس هادی فرزند 
علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دویست و شصت و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی وابطال 
تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/12/25 به مبلغ 40/000/000 
ریال و 95/4/31 به مبلغ 45/000/000 ریال و 95/3/31 به مبلغ 45/000/000 ریال همچنین 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشــر حق االجرا که توسط اجرای احکام احتساب 
واخذ می گردد. رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له:  سید ناصر موسوی فرزند سید 
حسن  به نشانی تیران رضوانشهر منطقه صنعتی خ دوم شــرقی سنگبری کیمیا سنگ. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:276 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان تیران )226 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/344  شماره دادنامه: 9609970354800940 شــماره پرونده: 9509980359401225 
شماره بایگانی شعبه: 960399  شــاکی: آقای جواد بهرامی دیزیچه فرزند ابراهیم به نشانی 
استان اصفهان- سپاهان شهر- ابتدای بلوار غدیر- مجتمع تجاری مهتاب- واحد 40، متهمین: 
1- آقای مجتبی افشین پور فرزند اله یار به نشــانی گچساران- 108 سپاه- شهید محالتی- 
پشت نانوایی حسینی رضایی سابق- کوچه شهید درخش 2- آقای سید ایمان امامی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام ها: 1- ارائه سند مجعول 2- جعل 3- کالهبرداری 4- جعل عنوان مامور 
سپاه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سید ایمان امامی فرزند علی اصغر 
دائر بر جعل عنوان مامور سپاه کالهبرداری به میزان پانزده میلیون تومان موضوع شکایت آقای 
جواد بهرامی دیزیچه دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله 
شکایت شاکی، استعالم انجام شده از سپاه پاسداران، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، عدم 
حضور متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته 
مستنداً به مواد 555 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبرداری متهم را به دو سال حبس تعزیری بابت بزه جعل 
عنوان و هفت ســال حبس تعزیری و پانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت 
و استرداد مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان رد مال به شاکی محکوم می نماید و در راستای 
اعمال ماده 134 صرفًا مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد ضمنًا در خصوص شکایت شاکی فوق 
علیه متهم فوق الذکر دائر بر جعل کارت پرسنلی سپاه و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه 
عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین محکمه و پس از 
انقضای فرجه واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
 ظرف بیست روز خواهد بود. م الف:20642 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

)122 جزایی سابق( ) 339 کلمه، 4 کادر(

 عکس روزيادداشت

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس:

 ایران با هدایت رهبری
 از امنیت پایداری برخوردار است

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای  گلپايگان
اسالمی گفت: کشورهای منطقه با خطر محاصره 
تروریســت  منطقه ای و بین المللی مواجه هســتند، اما کشور ما با 
هدایت و رهنمودهای رهبری از یک امنیت پایدار برخوردار است که 
از افتخارات نظام محســوب می شــود.علی بختیار ، اظهار داشت: 
درحوزه تحوالت منطقه ای و امنیت کشور مجلس با برگزاری جلسات 
غیرعلنی رصد خوبی از تحوالت منطقه و برجام داشته در این زمینه 
توانسته موفق عمل کند. عضو کمیســیون تولید و اشتغال مجلس 
شورای اسالمی بیان داشت: آمریکا با همکاری صهیونیست ها با جنگ 
افروزی در منطقه می  خواهند به اهداف شوم خود برسند ولی  انقالب 
ما به مرحله ای رسیده که قدرت  استکبار شرق و غرب نخواهد توانست 

به اهداف خود برسد.

 کلنگ ۳ واحد آموزشی
 در دهاقان به زمین زده شد

گفت: کلنگ سه واحد آموزشی در دهاقان با حضور دهاقان رییس اداره آموزش و پرورش شهرســتان دهاقان 
مسئوالن شهرستانی به زمین زده شد. رجب فرهمندیان با بیان این 
مطلب، اظهار داشت: این واحدهای آموزشی در غالب طرح برکت مقام 
رهبری و با مشارکت خیران مدرسه ساز در روستاهای دزج، دولت آباد 
و مجتمع مسکونی حضرت امام صادق)ع( دهاقان ساخته می شود. وی 
با اشاره به اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی طرح برکت در زمینه ساخت این 
تعداد واحدهای آموزشی، اذعان داشت: دانش آموزان روستایی در سال 

تحصیلی آینده می توانند از فضای آموزشی جدید استفاده کنند.

اخبار

 ريیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای 
اسالمی: 

معلوالن نیازی به ترحم ندارند
تیران و کرون رییس اداره بهزیســتی شهرستان 
تیران و کرون ضمن گرامیداشت روز 
عصای سفید، اظهار کرد: ۱۷۰ معلول کم بینا و نابینا در 
شهرستان تیران و کرون زیر نظر اداره بهزیستی شهرستان 
هستند که خدماتی به آنها ارائه می شود. اکبر حاجی عرب 
گفت: شــرایط تحصیل با خط بریل بــرای نابینایان در 
شهرستان وجود ندارد ونابینایان به دلیل مشکالت تردد و 
رفت و آمد، انجمنی فعال و مخصوص بــه خود ندارند و 
زیرنظر انجمن معلوالن می توانند فعالیت داشته باشند.

رییس بهزیستی شهرســتان یادآور شد: مناسب سازی 
مسیرهای عبور توسط شهرداری تیران در حال انجام است 
و تا کنون قسمتی از گلستان شــهدا و پارک با قراردادن 
موزاییک های زردزنگ برای محل تردد مشــخص شده 
است.حاجی عرب با اشــاره به گالیه معلوالن از دیدگاه و 
رفتار نامناسب مردم نســبت به آن ها، خاطرنشان کرد: 
معلوالن نیازی به ترحم نداشته و باید ضمن توجه به این 
قشر از آنها حمایت کرد.وی ادامه داد: درمان تنبلی چشم 
کودکان به صورت رایگان انجام شده و در صورت انحراف 
چشــم ،کمک هزینه ای برای مــداوای کودک پرداخت 

می شود.

ريیس اداره مخابرات اردستان خبر داد:

پیشرفت ۹۰ درصدی طرح 
فیبر نوری اردستان به مهاباد

رییس اداره مخابرات اردســتان گفت:  اردستان
طرح فیبر نوری حدفاصل اردســتان به 
مهاباد با حجم بیش از ۲۲ کیلومتر حفاری خاکی و بیش 
از ۴۵ کیلومتر فیبر نوری با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد 
ریال با پیشرفت ۹۰ درصدی در مراحل پایانی خود قرار 
دارد.حمیدرضا ترکیان، در گفت و گویی اظهار کرد: فیبر 
نوری زواره به اردستان بالغ بر پنج میلیارد ریال با همکاری 
شهرداری و شورای شهر زواره آغاز و تا پایان آبان ماه به 
پایان می رسد. ترکیان گفت: طرح فیبر نوری حدفاصل 
اردستان به مهاباد با حجم بیش از ۲۲ کیلومتر حفاری 
خاکی و بیش از ۴۵ کیلومتر فیبر نوری با اعتباری بالغ بر 
۱۰ میلیارد ریال با پیشــرفت ۹۰ درصــدی در مراحل 

پایانی خود قرار دارد. 
وی افزود: با اتمام این طرح عالوه بر اینکه زیر ســاخت 
ارتباطی سه شهر اردستان، زواره و مهاباد متحول خواهد 
شــد، مســیرهای » backup « نیز به منظور کاهش 

قطعی های احتمال فعال می شوند.

یکی از مهم ترین نیازهای شهرســتانی با موقعیت شــهرضا، 
برخورداری از کادر بهداشــت و درمان مجرب است که طی 
سالیان اخیر با تجهیز بیمارســتان های امیرالمومنین)ع( و 
صاحب الزمان)عج( در قالب طرح تحول نظام سالمت انجام 

شده است.شــهرضا، به عنوان یکی از ۴ شهرستان کشور در 
اجرای طرح »ایراپن« در نظر گرفته شد و بنابر اذعان مسئوالن 
وزارت بهداشت و درمان و همچنین بازرسان سازمان بهداشت 
جهانی، این شهرستان در جایگاه برتر در اجرای این طرح قرار 

گرفت. باوجود همه این افتخارات برای شهرضا و خدماتی که 
این شهرستان در حوزه بهداشت و درمان ارائه می دهد، پرسنل 
بیمارستانی این شهرستان حدود ۸ ماه است که حقوق و مزایای 

کاری خود را دریافت نکرده اند.
حجت ا... تنهایی، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا در 
گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا عنوان کرد: این 
شهرستان در حوزه بهداشت و درمان توانمندی های زیادی را 
کسب کرده و توانسته به عنوان یکی از قطب های درمانی در 

جنوب استان و حتی کشور مطرح شود.
وی با اشاره به دومین مرحله بازدید مسئوالن سازمان بهداشت 
جهانی از روند اجرای طرح ایراپن در این شهرســتان، اظهار 
کرد: به تازگی ایران در شمار ۱۰ کشور برتر در حوزه بهداشت 
و درمان قرار گرفته که مهم ترین علت آن خدمات طرح تحول 
در نظام سالمت و طرح ایراپن است که شهرضا بهترین کارکرد 

را در آن داشته است.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا اذعان کرد: متاسفانه 
خدمات فراوان پرسنل بهداشــت و درمان این شهرستان در 
حالی است که کارکنان بیمارستان های شهرضا حدود ۸ ماه 

حقوق یا مزایای شغلی خود را دریافت نکرده اند.
تنهایی تصریح کرد: وقتی بعضی از بیمارستان های مرکز استان 
تا خردادماه کارانه و اضافــه کار خود را گرفته اند و این خبر به 
پرسنل بیمارستان شهرضا می رسد که تا ۵ ماه قبل از آن نیز 
مزایای خود را دریافت نکرده اند، ناراحتی هایی از این تبعیض ها 

پیش می آید.
محسن گالبی، فرماندار شهرضا نیز در گفت و گویی اظهار کرد: 
حوزه بهداشت و درمان شهرضا باتوجه به موقعیت جغرافیایی 
شهرستان، خدماتی در ســطح ملی و به همه هموطنان ارائه 

می دهد.
وی ادامه داد: اگر اعتباری با تالش مسئوالن شهرضا برای این 
شهرستان در نظر گفته می شود، مسئوالن استانی نباید این 
 بودجه را برای مصارف دیگر اســتفاده کنند، این کار منطقی 

نیست.

شهرضا اين روزها اگر به بیمارستان های شهرضا برويد با کارکنانی مواجه می شويد که با همه توان برای 
پذيرش و درمان بیماران تالش می کنند، اما اين افراد دردی در سینه دارند که مسئوالن استانی 

بايد فکری برای آن بکنند.

روزگار تلخ پرسنل بیمارستان شهرضا

رییس اداره راهداری شهرستان لنجان گفت:   لنجان
شهرداری باغ بهادران درصورتی که طبق توافق، 
مکاتبه اقدامات انجام شــده، کروکی اداره برق و ارائه طرح را در 
اختیار ما قرار دهد، اداره راهداری با انجــام اقدامات الزم پیگیر 
وضعیت روشنایی محور دره شورجه تا ورودی باغ بهادران خواهد 

شد.
رییس اداره راهداری لنجان در خصوص وضعیت روشنایی جاده 
اصفهان- شــهرکرد، محور دره شــورجه تا ورودی قدیمی باغ 

بهادران اظهار کرد: براساس توافق های صورت گرفته تصمیم بر 
آن شد که خریداری انشــعاب و کابل برق برعهده شهرداری باغ 
بهادران و پایه های روشنایی، فونداسیون و اجرای طرح بر عهده 

اداره راهداری باشد.
 ابوالقاسم صباغی، با اشاره به اینکه هنوز اعتباراتی برای اجرای 
این طرح تخصیص داده نشده است خاطرنشان کرد: مکاتباتی با 
تهران در خصوص تامین اعتبار این طرح صورت گرفته و موافقت 
مسئوالن ذی ربط مشــروط بر این بود که هزینه های انشعاب و 
ثانویه این طرح باید بر عهده شهرداری و یا اداره برق بخش باشد 
که شهرداری نه به صورت مکاتبه ای بلکه به صورت گفتاری این 

شرط را پذیرفته است.
وی بابیان اینکه هنوز مکاتبه ای از ســوی شهرداری باغ بهادران 
منوط بر اقدامات انجام شده، به اداره راهداری ارسال نشده است، 
تصریح کرد: شــهرداری باغ بهادران درصورتی که طبق توافق، 

مکاتبه اقدامات انجام شــده، کروکی اداره برق و ارائه طرح را در 
اختیار ما قرار دهد، اداره راهداری با انجــام اقدامات الزم پیگیر 
وضعیت روشــنایی محور دره شــورجه تا ورودی بــاغ بهادران 

خواهد شد.

رايزنی اداره راهداری لنجان با شهرداری؛

مشکل روشنایی جاده
 اصفهان-شهرکرد  رفع می شود؟

 دیدار دوچرخه سوار بوشهری
 با خانواده شهید حججی

اسماعیل مسیح گل، جوان ۳۵ ساله اهل دشتستان استان بوشهر 
که تا پیــش از این چندین بار بــا دوچرخه و یا بــه صورت پیاده 
مســافت های بعضا طوالنی را با هدف انجام فعالیت های فرهنگی 

و اجتماعی طی کرده بود، با خانواده شهید حججی دیدار کرد.

اخبار کوتاه
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با مسئوالن

اخبار

تحدید حدود اختصاصی
7/479 شــماره صادره :1396/04/425327 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قسمتی از 
یکباب خانه پالک شماره 1568 فرعی از 120 اصلی واقع در خفر جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا قاسمی خفری فرزند علی در جریان است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/8/17  
ساعت 10 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 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. م الف:356 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)146 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/476 شماره صادره :1396/04/424879 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی ومشجر در بخش  بندر یک رجلی پالک شماره 165 فرعی از 37 اصلی واقع در کشه 
جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه مافی فرزند 
علی در جریان 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 سه 
شنبه مورخ 1396/8/23  ساعت 10 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 صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:354 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز)151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/477 شماره صادره :1396/04/424897 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ 
معروف یک رجل و نیمی در سینه کشه پالک شماره 355 فرعی از 37 اصلی واقع در سینه کشه 
جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه مافی فرزند 
علی در جریان 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 سه 
شنبه مورخ 1396/8/23  ساعت 10 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 صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:353 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز)154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/480 مرجع رسیدگی: شعبه هشــتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
 کالســه پرونده 1020/96 حل 8 ، وقت رســیدگی ســاعت 15/30 بعداز ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1396/9/28، مشــخصات خواهان مجتبی کریمی فرزند محمد به نشــانی خمینی 
شهر خیابان 17 شهریور جنب کابینت ســازی رضایی کدپستی 8415916461،  مشخصات 
خوانده:1- فرزانه مظفری فرزند غضبان 2- علی ولی پور هر دو به نشــانی مجهول المکان،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 44/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانک ملی با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای کامل حکم و خسارت دادرســی بدواً تقاضای صدور قرار 
تامین خواسته موضوع ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، دالیل خواهان: 1- فتوکپی مصدق 
چک -گواهی عدم پرداخت- بعد دلیل دیگری که الزم  آید. گــردش کار: خواهان خوانده را 
 مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی

 در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 

یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5283 شــعبه 
 هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )227 کلمه،

 3 کادر(
حصر وراثت

7/483 زهرا براتی دارای شناسنامه شماره29 به شــرح دادخواست به کالسه  606/96 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی کریمی 
به شناسنامه 88 در تاریخ 1396/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- قدمعلی کریمی هویه فرزند اسداله، ش.ش 5 )پدر( 2- سکینه 
کریمی هویه فرزند مرادعلی، ش.ش 2 )مادر( 3- زهرا براتی فرزند باقر، ش.ش 29 )همسر( 
4- محمد حسین کریمی فرزند مهدی، ش.ش 1130842347 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5286 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/482   خانم زهره فالح نژاد دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  334/96 
ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر 
فالح نژاد به شناســنامه 1 در تاریخ 96/6/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 2 پسر و 1 همسر دائمی و یک پدر که عبارت است 
از : زهره فالح نژاد به شماره شناســنامه 6 متولد 60/6/1 فرزند متوفی 2- زهرا فالح نژاد به 
شماره شناسنامه 1180104544 متولد 81/3/20 فرزند متوفی 3- وحید فالح نژاد به شماره 
شناسنامه 1180038169 متولد 71/4/1 فرزند متوفی 4- وهب فالح نژاد به شماره شناسنامه 
1180027711 متولد 70/3/19 فرزند متوفی 5- بتوله فالح زاده به شماره شناسنامه 27 متولد 
1340/5/10 همسر متوفی6- تقی فالح نژاد به شــماره شناسنامه 226 متولد 15/10/1 پدر 
متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 280 شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/481 خانم ســکینه عزیزی دستگردی دارای شناسنامه شــماره 13 به شرح دادخواست به 
کالسه  596/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد عزیزی دستگردی به شناسنامه 677 در تاریخ 1382/2/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سکینه عزیزی دستگردی 
فرزند احمد، ش.ش 13 فرزند 2- معصومه عزیزی دستگردی فرزند احمد، ش.ش 8 )فرزند( 
3- قدیرعلی عزیزی دستگردی فرزند احمد، ش.ش 80 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 5284 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/484 آقای ماشاءاله مبین زاده آرانی دارای  شناسنامه شــماره 241 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/655/96 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان راضیه صانعی آرانی به شناســنامه 7257 در تاریخ 1390/1/10 اقامتگاه دایمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به حسین مبین زاده آرانی 
فرزند حســن به ش.ش 115 فرزند متوفی، رضا مبین زاده آرانی فرزند حسن به ش.ش 221 
فرزند متوفی، محمد مبین زاده آرانی فرزند حسن به ش.ش533 فرزند متوفی، ماشاءاله مبین 

زاده آرانی فرزند حســن به ش.ش 241 فرزند متوفی، اکرم مبین زاده آرانی فرزند حســن به 
ش.ش 275 فرزند متوفی، وراث قانونی مشــارالیه می باشند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شود.م الف: 5/2/96/504/ رئیس شعبه سوم حقوقی  دادگاه آران و 

بیدگل)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/486 شــماره ابالغنامه: 9610106837106887 شماره پرونده: 9609986837100791 
شماره بایگانی شــعبه: 960860 خواهان خانم محبوبه مظاهری فرزند یداله دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای فرزاد معصومی فرزند محمود به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوســی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد 
فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به 
کالسه 9609986837100791 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/08/29 و ساعت 
9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای فرزاد معصومی فرزند 
محمود و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
ضمناً داور واحد شرایط که دارای 30 سال سن و از بستگان سببی یا نسبی باشد را به دادگاه اعالم 
نمائید. م الف:22899 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/337 شــماره ابالغنامه: 9610100352703067 شماره پرونده: 9609980360100049 
شماره بایگانی شعبه: 960213 شاکی: آقای فرشید یوســفیان فرزند لطف اله با وکالت آقای 
سید ابراهیم حاجی میر سعیدی فرزند سید محمد به نشانی اصفهان چهارباغ باال خ نیکبخت 
غربی مقابل دادگستری نبش بن بست کیهان پ 137 طبقه همکف واحد 4، متهم: آقای احمد 
کلوانی جهرمی فرزند اسدقلی به نشانی مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای احمد کلوانی فرزند اسد قلی و با مشخصات اعالمی در کیفرخواست و فعال 
متواری و بدون تامین دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل نظر به محتویات 
پرونده، شکایت شاکی آقای فرشید یوسفیان و با وکالت آقای ابراهیم حاجی سعیدی، شهادت 
 شهود شاکی، کیفرخواست تنظیمی از سوی دادســرای عمومی وانقالب اصفهان که حاوی 
تقاضای مجازات برای متهم است و با توجه به عدم حضور متهم و فراری بودن ایشان و به تبع 
عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشــان، لهذا دادگاه وقوع بزه از ناحیه مشارالیه را محرز و مسلم 
دانسته مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اســالمی، متهم را به تحمل 2 یک سال حبس 
تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابــل واخواهی در همین 
شعبه و ســپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 
 م الف:20684 شعبه 101 دادگاه کیفری دو  مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهر اصفهان

) 101 جزایی سابق( ) 226 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/336 شــماره دادنامه: 9609970353200949 شــماره پرونده: 9509980363301278 
شماره بایگانی شعبه: 960027  شاکی: خانم فرانک بویری فرزند محمد رحیم با وکالت آقای 
حمید بابائی فرزند جعفرقلی به نشــانی اصفهان چهار راه حکیم نظامی جنب بانک پارسیان و 
جنب بانک پاســارگاد طبقه فوقانی دفتر وکالت حمید بابائی، متهم: آقای بابک قنواتی فرزند 
غالمرضا به نشانی مبارکه باغ غدیر خ کوثر بوســتان 13 پ 38، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: 
دادگاه پس ازبررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتها م آقای بابک قنواتی فرزند غالمرضا دائر بر ترک انفاق 

نسبت به همسر خود خانم فرانک بویری فرزند محمد رحیم از سال 1392 تاکنون، این دادگاه 
با توجه به تحقیقات معموله، شکایت شــاکی با وکالت آقای حمید بابائی، احراز رابطه زوجیت 
دائم فیمابین طرفین حسب سند رسمی ازدواج شــماره 14937 مورخ 1390/10/21 و توجهًا 
به گزارش و صورتجلسه مربوط به تحقیق محلی از سوی مامورین انتظامی و شهادت شهود 
و مطلعین در این خصوص و اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونی و نشر آگهی، حضوری در محل 
دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده است و توجهاً به کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 
53 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و مجدداً ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:20632 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 106 جزایی 

سابق( مجتمع شهید بهشتی  ) 275 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/340 کالسه پرونده: 960444 شــماره دادنامه:9609976793502000-96/6/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تقی غریبی جونی به نشانی اصفهان 
خ اشرفی اصفهانی )کهندژ( روبروی تقاطع اول فروشگاه پارس، خوانده: محمود بدخشان فرزند 
رضا به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی  تقی غریبی جونی به طرفیت محمود بدخشان به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 522197 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده میلیون بابت اصل خواسته و 1/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/5/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20586 شــعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 274 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

7/443 شماره: 960034 ش 11 به موجب رای شماره 9609976794101303 تاریخ 96/4/31 
حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید 
حافظی فرقان تک به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 22/000/000 
ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه فاکتور به شماره 3410 مورخ 96/1/1 و مبلغ 1/370/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 96/1/14 تقدیم دادخواست لغایت وصول در حق محکوم له محمد صعیری به 
نشانی اصفهان خ چمران به سمت الله قبل از خیابان 15 خرداد کلینیک سپاهان صادر و نیم 
عشر حق االجرا به اجرای احکام اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:21582 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 203 کلمه، 2 کادر(   

دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان از 24 تا 29 مهر در محل دائمی نمایشگاه های شهرکرد 
 برگزار می شود. 419 ناشر از سراسر کشور 46 هزار 943 عنوان کتاب را در معرض دید قرار

 می دهند و30 ناشر از استان به صورت مستقیم در نمایشگاه حضور دارند.

عرضه 46 هزار و 943 عنوان کتاب در نمایشگاه شهرکرد 

به گزارش فارس از شهرکرد صبح روز شنبه اولین نشست 
هم اندیشی سازمان های مردم نهاد به منظور پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در حوزه های پیشگیری  و درمان اعتیاد 
به منظور کاهش شیوع مصرف موادمخدر در جامعه کارگری در 
سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 

بختیاری برگزار شد.
سید عباس جزایری در این جلسه با اشاره به نقش موثر 
سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد 

در بین جامعه کارگری، اظهار کرد: اعتقاد داریم هر یک از 
سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوی محرک و تاثیرگذار در 
پیشبرد وظایف محوله در خصوص کاهش انواع آسیب های 
اجتماعی به ویژه اعتیاد به انواع مواد مخدر و روان گردان ها 
محسوب می شوند.وی با بیان اینکه اعتیاد کارگران به انواع 
موادمخدر در بخش های مختلف اقتصادی یک چالش و 
معضل اساسی در حوزه امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی است، عنوان کرد: تالش های بسیاری جهت 

کاهش شیوع مصرف موادمخدر در محیط های کارگری 
توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری در حال انجام است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری با درخواست از سازمان های 
مردم نهاد برای مشارکت در زمینه مبارزه با اعتیاد در جامعه 
کارگری افزود: امیدواریم بتوانیم با انجام کارگروهی در زمینه 
مبارزه با موادمخدر از طریق اجرای برنامه های مناسب، ارائه 
آموزش های مختلف و در نهایت افزایش آگاهی کارگران به این 
مهم دست یابیم.جزایری ادامه داد: وجود 7 هزار 536 محیط 
کاری در چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف اقتصادی 
از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی موضوع بسیار بااهمیتی  
است که دغدغه کنترل معضالت و آسیب های اجتماعی از 

جمله اعتیاد در این قشر را دوچندان می کند.
سید قدیر مرتضوی در ادامه این جلسه باتشکر از برگزاری 
اولین نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد به منظور 
کاهش مصرف شیوع موادمخدر در بین کارگران واحدهای 
تولیدی، اظهار کرد: در هر زمینه ای که امور را به سازمان های 
مردم نهاد واگذار کردیم به نتایج بسیار خوبی دست پیدا 
کردیم و می بایست در زمینه کاهش شیوع مصرف موادمخدر 
در جامعه کارگری با تدوین یک برنامه کاری مشترک با 

سازمان های مردم نهاد به اهداف خود دست پیدا کنیم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری از اعتیاد در 
جامعه کارگری باید شناخت الزم را از محیط های کاری و 
کارفرمایان کسب کنیم، افزود: بدون شناخت و آگاهی الزم 
تحت هیچ عنوانی سازمان های مردم نهاد نباید در حوزه 
پیشگیری از اعتیاد فعالیت کنند زیرا نه تنها نتیجه مثبتی 

حاصل نمی شود بلکه موجب وخامت اوضاع می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: اعتیاد کارگران به انواع موادمخدر در بخش های 
مختلف اقتصادی یک چالش و معضل اساسی در حوزه امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

اعتیاد کارگران به موادمخدر یک چالش اساسی است

اخبار

انبار راهدارخانه های استان برای 
راهداری در زمستان تجهیز شدند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری از 
تجهیز انبار راهدارخانه های چهارمحال و بختیاری برای راهداری 

در زمستان خبر داد. 
 احمد جمشیدی اظهار کرد: انبارهای استان برای نگهداری راه های 
برون شهری و روستایی در فصل زمستان با 15 هزار تن شن و 
سه هزار تن نمک به منظور پیشگیری از یخ زدگی در محورهای 

برون شهری استان تجهیز شد. 
وی افزود: چهارمحال و بختیاری به دلیل بارندگی های فراوان در 
فصل زمستان و شرایط کوهستانی که دارد از استان هایی است که در 
زمستان ها با مشکالتی از قبیل یخ زدگی در جاده ها مواجه می شود 
که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با تدابیری که از پیش 
اندیشیده، امیدوار است مشکالت مردم را در سفرهای زمستانی به 

حداقل برساند. 
جمشیدی از تمامی رانندگان عزیز خواست که در زمستان در 
محورهای مواصالتی استان حتما با تجهیزات ایمنی کامل و 
اطمینان از سالمت فنی خودروی خود سفر کنند و با رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات و تلفات جاده ای سهیم 

باشند.

اعضای یک بیمار مرگ مغزی در 
چهارمحال و بختیاری اهدا شد

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به 

بیماران نیازمند اهدا شد.
زهرا سیاح در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه اعضای یک بیمار 

مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، 
اظهار داشت: جلیل پیران، جوان 30 ساله دچار مرگ مغزی شده 
بود که با رضایت خانواده این جوان، اعضای این بیمار مرگ مغزی به 

چهار بیمار نیازمند اهدا شد.
وی عنوان کرد: این جوان 30 ساله اهل لردگان بوده است که در 

بیمارستان آیت ا...کاشانی شهرکرد بستری شده بود.
هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
 ادامه داد: کلیه این بیمار در شهرکرد به یک بیمار نیازمند اهدا شد 
 و کلیه و کبد این بیمار به استان های دیگر کشور ارسال 

شد.
وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر 

کشور در اهدای اعضا به بیماران نیازمند است.

با مسئوالن

برپایی نمایشگاه فرهنگی 
چهارمحال به ۶ زبان در کربال

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان  از برپایی نمایشگاه
»از مدینه تا کربال«به 6 زبان زنده دنیا )اردو، انگلیسی، 
فارسی ،ترکی، عربی و هندی ( در آستانه اربعین حسینی 
در میدان ورودی کربالی معلی خبر داد.حجت االسالم 
مرتضی عزیزی در گفت   وگو با ایرنا از ارسال بسته های 
فرهنگی قابل عرضه در این نمایشگاه بین المللی شامل 
آداب زیارت، آشنایی با زندگی فروزان ائمه اطهار )ع(، 
قیام عاشورا و دین شناسی به کشورعراق خبر داد و گفت: 
این نمایشگاه مجاور موکب حضرت قمر بنی هاشم )ع( 

برپا می شود.
وی با اشاره به اعالم آمادگی و ساماندهی مبلغان دینی از 
کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق و ایران برای بازگو 
کردن احکام و عرضه محصوالت نمایشگاه فرهنگی به 
زائران افزود: این نمایشگاه از 27 مهر امسال تا 3 روز بعد 

از اربعین برپا خواهد بود.

 شناسایی ۳ هزار و ۱۸۶نابینا
 و کم بینا در چهارمحال

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: 3 هزار 
و 1۸6 نابینا و کم بینا در استان از خدمات عمومی و 

اختصاصی این نهاد بهره مند هستند.
محمد میرزایی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا به 
مناسبت روز جهانی نابینایان )عصای سفید( افزود: از 
این تعداد براساس اعتبارات تخصیصی به 570 نابینا 
مستمری پرداخت می شود.وی با بیان اینکه نابینایان 
و کم بینایان زیرپوشش از کمک هزینه تحصیلی تا 
مقطع دکترا بهره مند هستند، گفت: هم اکنون 136 
دانشجوی نابینا و کم بینا زیرپوشش خدمت این نهاد 
هستند.میرزایی، اعطای کمک وسیله توانبخشی، عصای 
نابینایان، کتاب های بریل، منشی، کمک هزینه ایاب 
و ذهاب، پرداخت شهریه و کمک هزینه درمان را از 
دیگر خدمات ارائه شده به قشر کم بینا و نابینای استان 
برشمرد. مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه 14 
موسسه خیریه خدمات مددکاری به نابینایان استان ارائه 
می دهند، افزود: همچنین 2 کتابخانه رودکی شهرکرد و 
صدرای بروجن مجهز به کتاب هایی با خط بریل و امکانات 
الزم برای نابینایان است.23 مهر روز جهانی نابینایان 
و عصای سفید نامگذاری شده است. عصای سفید از 
زمان جنگ جهانی اول به عنوان نمادی برای نابینایان 

شناخته شد.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت:
 از ابتدای سال جاری تاکنون هوای استان در 17 روز ناسالم با 
منشأ گرد و غبار گزارش شده است.شهرام احمدی روز یکشنبه 
در گفت و گو با ایرنا افزود: این در حالی است که در مدت مشابه 
سال گذشته شاهد وقوع پدیده آلودگی هوا در مدت 47 روز 
بودیم.وی ادامه داد: هرچند تعداد روزهای ناسالم در استان 
کاهش یافته است، اما امسال با معضل گرد و خاک با منشأ داخلی 
مواجه هستیم که تا وقوع بارش های فصل سرما در استان تدوام 

خواهد داشت.
احمدی از شناسایی سه کانون داخلی گرد و خاک در استان خبر 
داد و گفت: دشت های شهرکرد، سفید دشت و خانمیرزا به سبب 
بیابانی شدن، تبدیل به چشمه های گرد و خاک شده که با وزش 

بادهای شدید منجر به آلودگی هوای استان می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تعداد 
ایستگاه های سنجش کیفیت هوای استان را 10 ایستگاه برشمرد 
و تصریح کرد: شاخص سنجش کیفیت هوا به صورت مشترک 

از سوی سازمان هواشناسی، حفاظت محیط زیست و مرکز 
بهداشت اندازه گیری می شود.

به گزارش ایرنا؛ اگر شاخص کیفیت هوا بین صفر تا 50 باشد 
کیفیت هوا در وضع پاک، 50 تا 100 وضع سالم و 100 تا 150 
هوای ناسالم برای گروه های حساس )بیماران قلبی،  ریوی، 
سالمندان و کودکان(، 150 تا 200 ناسالم برای تمام افراد جامعه 

و 200 تا 300 بسیار ناسالم خواهد بود.
تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در چهارمحال و بختیاری سبب 
شده تا این استان در سال زراعی 95-96 وارد دهمین سال پیاپی 
خشکسالی شود و همین امر به خشکیدگی دشت های این استان 

و تبدیل شدن آن به چشمه های گرد و خاک منجر شده است.

چهارمحال و بختیاری، ۱7 روز آلوده را پشت سرگذاشت
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رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشــور گفت: ۷۳ هزار کودک با 
نیازهای ویژه در کشور شناسایی شده اند و هر دانش آموز با نیاز ویژه معادل ۵ 
دانش آموز عادی هزینه دارد. گزارش های معدودی درخصوص مقاومت مدارس 

عادی در پذیرش این دانش آموزان یا برگشت آنها وجود دارد.
مجید قدمی اظهار داشــت: بر اساس ســند تحول بنیادین، موظف هستیم 
تا باتوجه به نیازهای فردی دانش آموزان، زمینه عدالت آموزشــی و استفاده 
همگان از تحصیل را فراهم کنیم. وی در ادامه افزود: ۷ گروه دانش آموز با نیاز 
ویژه در آموزش وپرورش استثنایی کشور وجود دارد؛ دانش آموزان آسیب دیده 
بینایی، شنوایی، آسیب دیده ذهنی، اختالالت رفتاری )اوتیسم(، اختالالت 
یادگیری، جسمی حرکتی و چند معلولیتی، تحت پوشش این سازمان هستند.

قدمی گفت: ۵۵ هزار دانش آموز استثنایی در آموزش وپرورش فراگیر در کنار 
دانش آموزان عادی تحصیل می کنند.

گرامیداشت روز جهانی 
آگاه سازی از لکنت زبان 

در اصفهان

رییس سازمان آموزش وپرورش 
استثنایی کشور مطرح کرد:

 هزینه ۵ برابری 
دانش آموزان استثنایی

لکنت، یک اختالل گفتاری اســت که حدود ۵درصد کودکان و یک درصد 
بزرگســاالن را دربرمی گیردکه ایــن اختالل بابرنامه هــای گفتاردرمانی 
مخصوصادردوران کودکی قابل درمان است. درهمین راستا پویش مردمی 
همیاران کالم روان به عنوان نخســتین پویش مردمی آگاه سازی از لکنت 
وحمایت از افراد دارای لکنت،  به مناسبت 22اکتبر، روز جهانی آگاه سازی 
از لکنت، بامشارکت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۵اصفهان 
وگروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با شعار »جهانی که لکنت 
را درک می کند«، اقدام به برگزاری گرامیداشتی در روز جمعه 28مهرماه ودر 
آستانه این روز  خواهد کرد. دبیر پویش مردمی همیاران کالم روان و مسئول 
اجرایی برنامه، از همراهی گفتار درمانگران شهر اصفهان و اساتید گفتار درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارائه مشاوره رایگان و همچنین تجربیات 

افراد دارای لکنت موفق  به خانواده ها و افراد دارای  لکنت خبرداد.

معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد اصفهان خبر داد:

بهره مندی بیماران 
خاص از حمایت  

کمیته امداد

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان، با اشاره به اینکه بیش از  ۵۰8 میلیون تومان صرف هزینه درمان بیماران خاص و صعب العالج شده است گفت: 
دو هزار و ۳۱۰ بیمار خاص و صعب العالج از ابتدای امسال تاکنون از حمایت های کمیته امداد استان اصفهان بهره مند شدند.

جالل یزدانی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات و کمک های مردمی به کمیته امداد برای بخش بهداشــت و  درمان هزینه می شود، اظهار داشت: ارائه خدمات درمانی به 
مددجویان، در سرفصل های مختلفی ازجمله پرداخت هزینه های دارو، خدمات تشخیصی، بستری، دندان پزشکی، آزمایشگاه، نگهداری بیماران و کمک به ارتقای شاخص های 

بهداشتی نیازمندان و خدمات درمانی بیماران خاص انجام می شود.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان، با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 2۵میلیارد تومان صرف خدمات درمانی بهداشتی مددجویان بیمار 

تحت حمایت شده است، افزود: هزار و ۱۴۷ نفر از مددجویان از طرح »مراقبت در منزل بیماران زمین گیر« بهره مند می شوند.

استان اصفهان هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ندارد
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان اعالم کرد: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون در 
استان اصفهان هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده و این در حالی 
است که در بیش از ۶۴ کشور دنیا طی سال 2۰۱۷ مواردی از این بیماری گزارش شده است.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان خبرداد:

رهاسازی شغال مصدوم پس از 
درمان، در محیط زندگی اش

فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست اصفهان گفت: 
یک شــغال که به دلیل برخورد با خودروی عبوری در 
خوروبیابانک مجروح شده بود، پس از جراحی، تیمار و 

درمان، در محل طبیعی زندگی خود رهاسازی شد.
مرتضی جمشــیدیان با اشــاره به برخورد یک شغال 
در خوروبیابانــک با خودروهای عبــوری و تحویل آن 
به اداره محیط زیست شهرســتان توسط دوستداران 
محیط زیست اظهار داشــت: این شغال از ناحیه کتف 
و قفسه سینه دچار جراحت و شکستگی شده بود و بر 
این اساس توسط شبکه دامپزشکی مورد عمل جراحی 

قرار گرفت.
وی افزود: محیــط بانــان اداره کل محیط زیســت 
شهرســتان خوروبیابانک، پس از تیمار و درمان، این 
شغال را در محل زندگی طبیعی خود رهاسازی کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان تاکید 
کرد: به طور معمول حیات وحش در فصل های مختلف 
ســال به دالیل مختلف مانند خروج از زیستگاه برای 
یافتن غذا یا ازبین رفتن محیــط طبیعی زندگی خود 
به واسطه ایجاد جاده ها، مورد اصابت خودروهای عبوری 
قرار گرفته و مجروح یا کشته می شوند. وی ادامه داد: 
الزم است رانندگان در محل هایی که امکان عبور حیات 
وحش وجود دارد، به تابلوهای راهنما دقت کافی داشته 
و با احتیاط بیشــتر و ســرعت کم از این جاده ها عبور 
کنند.جمشیدیان با اشاره به دستگیری متخلفان شکار 
و صید پرندگان در شهرستان بویین میاندشت و ارسال 
پرونده آنها به دادگاه در هفته گذشته بیان داشت: این 
افراد اقدام به شــکار هفت کبک و یــک کبوتر چاهی 
کردند و از آنها عالوه بر الشــه این پرندگان یک قبضه 
سالح شکاری تک لول ساچمه زنی و چهار عدد فشنگ 

کشف و ضبط شد.

چشـم ها را برای چند دقیقه ببندید...  فاطمه کاویانی
همه جـا تاریـک مطلـق خواهد شـد. 
بی شـک اگر خسـته باشـید این حرکت به آرامش شما کمک 
خواهـد کـرد؛ حـال تصـور کنیـد موقـع بازکـردن چشـم ها، 
تیرگی بـاز هم بـر همه جـا حاکم باشـد؛ چه حسـی به شـما 
دسـت خواهد داد؟ بـه طور حتم تصـورش هم دردناک اسـت 

و شما را عصبی می کند.
اما عده بسـیاری هسـتند که سـال هاسـت دیگر تالشی برای 
دیدن نور نکرده و از سـایر حـواس خود بدین منظور اسـتفاده 
مـی کنند. دیدن بـرای ایـن افراد گاهـی با چشـم دل و گاهی 
با لمـس اشـیا و برخی مواقع بـا حس بویایـی اتفاق مـی افتد. 
با این حال روزها را پشـت سـر می گذارنـد و در برخـی مواقع 
بسیار موفق تر از سـایر افراد سالم )از نظر جسـمی( در جامعه 

ظاهر می شـوند.
محمد جـواد خادمی یکی از روشـن دالنی اسـت که در سـن 
دو سـالگی تومورمغـزی موجـب قطـع عصب های چشـمش 
شـده و بینایـی خـود را ازدسـت می دهـد و بـه دلیـل اینکـه 
حافظه بینایی زیر سـه سـال شـکل نمی گیرد، هیـچ تصوری 

از دنیـا و جامعـه رنگ ها و اشـیا نـدارد. 

پشـت میز کارش که می نشـیند به تمام وسـایل و اشـیا روی 
میـز احاطـه دارد.آرام گام برمـی دارد، امـا در یـک خط ممتد 
و کامـال صـاف و ایـن نحـوه راه رفتـن را مدیـون کالس هـا و 
سـاعت ها آموزش دوران دبسـتان و راهنمایی خود در مدرسه 
ابوبصیر اسـت و اظهار تاسـف می کند کـه دیگر این مدرسـه 
وجـود نـدارد تـا سـایر کـودکان و نوجوانـان دارای معلولیت 
بینایی از آن اسـتفاده کنند و چقـدر نیاز به ایـن آموزش ها در 

ابتـدای دوران آموزش بـرای این قشـر ضروری اسـت.
واقع بینی را اما درسـی می داند کـه بر خـالف نابینایان دیگر 
ایـن محدودیـت بـه او آموختـه اسـت؛ با ایـن وجود دوسـت 
نـدارد سـایرین به عنـوان یـک معلول بـه او نـگاه کننـد؛ چرا 
که سـعی کرده اسـت این کمبود را بـا تالشـی ده برابر جبران 
کند. وی می گوید: تا قبل از دوران دبیرسـتان بـه دلیل اینکه 
در مـدارس اسـتثنایی درس خوانـده ام کمتـر دچار مشـکل 
بودم اما در دبیرسـتان و دانشـگاه بـا کمبود کتاب هـای گویا 
و وسـایل آموزشـی روبـه رو مـی شـویم چـرا کـه بایـد همراه 

دانش آمـوزان و دانشـجویان عـادی درس بخوانیم.
حـاال محمـد جـواد بـا سـعی و تـالش فـراوان کارشـناس و 
مشـاور در مرکـز اورژانـس اجتماعـی و همچنیـن رییـس 

هیئت مدیـره انجمـن روشـن بین اصفهـان شـده اسـت و از 
نبود زیر سـاخت هـای الزم در تمام سـطوح اجتماعی کشـور 
بـرای معلـوالن می گویـد؛ از اینکه قانون گـذار تمایـل زیادی 
بـه تصویب قانون هـای متناسـب با این قشـر ندارد یـا حداقل 
قانون هـا را بـه مرحلـه اجـرای نهایـی در نمـی آورد؛ از سـوی 
دیگر کارفرما درخصوص بـه کارگیری یک فـرد نابینا تمایلی 
نشـان نمی دهد و مسـئله ازدواج هم دغدغه ای اسـت که نیاز 

بـه رسـیدگی دارد. 
وی روز عصای سـفید را زمانی برای آشـنایی با پشـت صحنه 
زندگی نابینایـان می داند و تصریح می کند: مشـکل نابینایان 
ندیدن نیسـت؛ باورمردم به ندیدن مشـکل این قشر است که 
تغییـر دادن این بـاور می توانـد بسـیار تاثیرگذار باشـد و این 
روز، بزرگداشـتی است تا  به مشـکالت و بررسی موفقیت های 
یـک قشـر توجهی ویـژه صـورت گیـرد. بسـیاری از مـردم ما 
عصـای سـفید را نمـی شناسـند و در حالـی کـه راهنمایی و 
رانندگـی عصای سـفید را به عنوان چـراغ قرمـز معرفی کرده 
اسـت، بسـیاری معنا و کاربرد دقیق آن را نمی دانند و این نوع 

فرهنگ سـازی در جامعـه 
نادیده گرفته شـده اسـت.

مشـاور  و  کارشـناس 
داسـتان مـا امـا بـا وجـود 
محدودیت هـای کـه دارد، 
فعالیـت هـای اجتماعـی و 
ورزشـی و فرهنگـی زیـادی 
می کنـد  دنبـال  نیـز  را 
پایـگاه  انـدازی  راه  از  و 
خبـری معلولیـن بـا عنـوان 
معنـای  بـه  »آسـنانیوز« 
آسـیب نخاعـی نابینایـان و 
ناشـنوایان، با هدف فعالیتی 
نویـن در اطـالع رسـانی از 
واقعیـات دنیـای معلـوالن 
خبـر مـی دهـد  و همچنین 
تاسـیس انجمن روشـن بین 
اصفهـان را کمـک بـه تغییر 

فضا در جهت کاهش سـختی های این قشـر عنـوان می کند. 
حمایـت از معلـوالن و بخصـوص نابینایـان تنهـا مختـص 
بهزیسـتی  نیسـت، اگر نابینا حقی دارد، تمام جامعـه باید آن 
را رعایت کننـد. اگر قانونـی در تمام دنیا تحت عنـوان »قانون 
عصـای سـفید« وجـود دارد، هرکجـا نابینایـی در خیابـان  با 
عصای سـفید حرکـت کـرد، اتومبیل مقابـل موظف اسـت با 
سـرعت کم حرکت کنـد و رعایـت این قانـون دیگر بـر عهده 
بهزیسـتی  نیسـت؛ بلکه شـهرداری ، راهنمایـی و رانندگی و 
تمـام مردم شـهر بایـد در امـور مربوط بـه معلولین پاسـخگو 

باشـند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

 سقوط از کوه صفه 
منجر به فوت جوان ۳۰ساله شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: ســقوط از ارتفاعات کوه صفه، منجر به فوت 

بانوی ۳۰ساله اصفهانی شد.
محمد شریعتی با اشاره به حادثه سقوط 
جوانــی از ارتفاعات کــوه صفه اظهار 
داشــت: پس از اعــالم حادثه، اکیپ 
تخصصی امداد و نجات کوهستان از 
ایستگاه شــماره ۱2 به محل حادثه 
اعزام  شــد. این جوان از ارتفاع حدود 
۱۰۰ متر در مسیر پنج رمضان، سقوط و 

در همان لحظه اول فوت کرد.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: باتوجه به موقعیت جســد، اکیپ 
تخصصی امدادونجات در ارتفاع کوهستان، با رعایت موارد ایمنی 
و پس از تهیه کارگاه مربوطه و ثابت کردن جســد روی برانکارد، 
بااســتفاده از تجهیزات تخصصی عملیات در ارتفاع، انتقال وی به 
پایین کوه را پس از دو ساعت با موفقیت انجام داد و جسد به عوامل 

نیروی انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.
وی تصریح کرد: علت حادثه توسط پزشکی قانونی و کارشناسان 

نیروی انتظامی تحت بررسی است.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

پلمب دو چایخانه در منازل مسکونی 
و مخروبه اصفهان

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان گفت: دو 
باب چایخانه که در منازل مســکونی و مخروبه به دور از هر گونه 
شرایط بهداشتی اقدام به عرضه قلیان می کردند، 

پلمب شد.
مهدی رفیعی اظهار داشــت: بازرســان 
واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شماره یک اصفهان، در راستای طرح 
مبارزه با مواد دخانــی و عرضه قلیان 
در اماکن عمومی، اقدام به شناسایی 
و پلمــب دو بــاب چایخانــه مخفی و 

زیرزمینی کردند.
وی بیان داشت: کارشناسان بهداشت محیط 
با همکاری پلیس اطالعات و امنیت شهر اصفهان و اخذ 
دستور قضائی از دادستان، دو باب چایخانه که در منازل مسکونی 
و مخروبه به دور از هر گونه شرایط بهداشتی اقدام به عرضه قلیان 

می کردند را پلمب کردند.
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: در 
این اقدام بیش از  یکصد قلیان و ۳۰ جعبه تنباکوی معسل کشف و 
توقیف شد و متصدیان متخلف این دو محل به همراه صورت جلسات 

مربوط و پرونده به مراجع قضائی ارجاع شدند.
وی همچنین از کشــف و توقیــف 2۵۰ کیلوگرم مــاده غذایی 

غیربهداشتی در یک واحد قنادی خبر داد.

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

 کشف محموله لوازم خانگي قاچاق 
به ارزش 1/۵میلیارد ریال در اصفهان

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان از کشــف یک محموله لوازم 
خانگي به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و دستگیري یک 

قاچاقچي خبر داد.
ستار خسروی درخصوص کشف یک محموله 
لوازم خانگی اظهار کــرد: ماموران اداره 
مبارزه با قاچــاق کاالی پلیس آگاهی 
اصفهان، مطلع شــدند فــردی اقدام 
به دپوی یک محموله لــوازم خانگی 
خارجی در انباری کرده و بدین ترتیب 
بررســی موضوع به صــورت ویژه در 

دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت 
موضوع و هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام شدند 
که در بازرسی از آنجا تعداد ۶۷ دســتگاه یخچال، فریزر، ماشین 
لباسشویی و ظرف شویی، جاروبرقی، مایکروفر، ۱۶ دستگاه ال ای 

دی و تعداد 8۳ تخته پتوی خارجی کشف شد.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه مالک کاالها 
مدارک مربوط به گمرکی را ارائه نداد، بیان داشــت: در این رابطه 
یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل 

داده شد.
 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان:

۴1 حادثه جاده ای در یک هفته 
گذشته در اصفهان رخ داد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: ۴۱ مورد حادثه جاده ای، ۱۶ 
مورد حادثه شهری و ۱۱ مورد خدمات 
حضوری در یک هفته گذشته در سطح 
اســتان اصفهان به وقوع پیوســت.

داریــوش کریمــی اظهار داشــت: 
همچنین در یک هفته گذشــته یک 
مورد حادثه ساحلی، یک مورد حادثه 
کوهســتان و یک مورد حادثه صنعتی و 
کارگاهی توســط نیروهای امدادی جمعیت 
هالل احمر استان پوشش داده شــد. وی با اشاره به 
اینکه در طول این مدت سه مورد عملیات رهاسازی توسط تیم های 
عملیاتی این جمعیت صورت گرفته است، تصریح کرد: 2۱۶ نیروی 
عملیاتی این جمعیت در قالب ۷۴ تیم عملیاتی با همراه داشــتن 
تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یادشده به کارگیری شدند.

کرمی از امدادرســانی نجاتگران اصفهانی به ۱۵۰ حادثه دیده در 
هفته گذشــته خبر داد و افزود: در طول هفته گذشــته، پوشش 
امدادی ۷۱ مورد حادثه توســط امدادگران ایــن جمعیت انجام 

شده است.

آموزش و پرورش

اخبار

زندگی بدون رنگ در دنیای پر زرق و برق؛

زیبا نگریستن با چشمانی بسته

مشکل نابینایان 
ندیدن نیست؛ 

باورمردم به 
ندیدن مشکل 
این قشر است 
که تغییر دادن 

این باور می تواند 
بسیار تاثیرگذار 

باشد

رییس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
در مدارس پسرانه، دخترانه و مختلط سه هزار و 22۳ کالس 

فاقد کتابخانه کالسی است.
مرتضی شکری با اشاره به اینکه در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ 
ســرانه کتاب هر دانش آمــوز در دوره ابتدایی در اســتان 
اصفهان شش جلد و در دوره متوســط اول و دوم ۱۳ جلد 
برآورد شده است، اظهار داشــت: میانگین کشوری سرانه 

کتاب در کشور در همه مقاطع 8.۹ درصد است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مدارس دوره متوســطه 
اول و دوم دخترانه اســتان، هزار و ۱۱۳ مدرسه کتابخانه 
کالســی دارند، افزود: این در حالی است که ۱۰۱ مدرسه 

فاقد کتابخانه است.
رییس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه در دوره متوسطه اول و دوم پسرانه، هزار و ۷۹ 
مدرسه مجهز به کتابخانه است، گفت: در این بخش نیز ۱۰۴ 

مدرسه فاقد کتابخانه است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در دوره ابتدایی کتابخانه 
به صورت کالسی تاسیس شده اســت، اضافه کرد: در این 
زمینه نیز در مجموع مدارس پســرانه، دخترانه و مختلط 

سه هزار و 22۳ کالس درس فاقد کتابخانه کالسی است.
شکری با بیان اینکه تعداد کتابخانه های کالسی موجود در 

مدارس پسرانه شش هزار و ۴۴ کالس و در مدارس دخترانه 
پنج هزار و ۹۵۴ مورد است، تصریح کرد: همچنین یکهزار 
و چهار کالس مختلط در اســتان اصفهان دارای کتابخانه 

هستند.
وی با تاکید بر اینکــه در یکهزار و ۴۰۴ مدرســه ابتدایی 
کتابخانه آموزشگاهی وجود دارد، افزود: در این کتابخانه ها 

دو میلیون و ۳2۶ هزار و ۳۶۴ جلد کتاب وجود دارد.
رییــس اداره فرهنگی هنــری آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: در کتابخانه های مدارس متوســط اســتان 
 اصفهان نیز چهــار میلیون و ۹۶ هــزار و ۳۰8 جلد کتاب 

وجود دارد.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری گفت: نوع نگاه 
در تنظیم الیحه خشونت علیه زنان، عمدتا نگاه حمایتی 
است و سعی بر این بوده که نگاه جرم انگارانه بدان نداشته 
باشــیم تا ماحصل این الیحه، تامین امنیت و حمایت 

حقوقی و اجتماعی از زنان باشد.
الیحه تامین امنیت زنان پس از بررسی اولیه در دولت 
و کمیســیون لوایح، به قوه قضائیه برای تکمیل احکام 
قضائی ارجاع یافتــه و اکنون مدتی اســت که زیر نظر 
معاونــت قوه قضائیه در حال بررســی اســت. به گفته 
کارشناسان در تنظیم مفاد این الیحه، از مبانی دینی، 
فقهی و حقوقی استفاده شــده و فقها و صاحب نظران 

حقوقی بسیاری در تنظیم آن مشارکت داشته اند.
در مورد وضعیت تنظیم این الیحه و چگونگی ارسال آن 
به مجلس، محمدعلی اسفنانی سرپرست امور مجلس 
وزارت دادگستری گفت: این الیحه را دولت تهیه کرده 
و به قوه قضائیه فرستاده است تا نظر خود را در این مورد 
ابالغ نماید و قوه قضائیه جلسات مســتمری را در این 
زمینه داشته است که ما هم از طرف وزارت دادگستری 

در جلسات شرکت می کنیم.
وی در ادامــه افــزود: در تنظیم الیحــه، نمایندگان و 
کارشناسان مختلفی از ســوی وزارت دادگستری، قوه 

قضائیه، دفتر امــور زنان، دفترحقوقــی دولت و برخی 
نمایندگان سازمان های مردم نهاد، اساتید دانشگاه ها و 
قضات دیوان عالی کشور حضور دارند. اسفنانی در مورد 
کلیات این الیحه تصریح کرد: بحث تامین امنیت زنان 
در مقابل خشونت در این الیحه مطرح است و همان طور 
که می دانیم در جوامع ســنتی معموال فضایی که زنان 
در آن زندگی و فعالیت می کنند بســته تر است و از این 
بابت گاهی همین بســتگی و محدودیت بستر حضور 
زنان در جامعــه، موجباتی را فراهــم می کند که دچار 
آسیب هایی شــوند و گاهی انواع خشونت ها درحق آنها 

صورت می گیرد.

سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری گفت:

نگاه الیحه خشونت علیه زنان، حمایتی است، نه جرم انگارانه
رییس اداره فرهنگی – هنری آموزش و پرورش استان اصفهان:

بیش از سه هزار کالس درس اصفهان، فاقد کتابخانه کالسی است

دادگستری
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ابالغ رای
7/341 کالسه پرونده: 951527 شماره دادنامه:9609976794101125-96/4/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور نیکونژاد به نشانی خانه 
اصفهان نوبهار گلبهار بن بست سادات، خوانده: ایمان ظرافت کار به نشانی مجهول المکان، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  منصور 
نیکونژاد به طرفیت ایمان ظرافت کار به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 137989 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 بابت اصل 
خواسته و 1/505/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیردر تادیه  از تاریخ سررســید چک موصوف )95/3/15(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20593 شعبه 11 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 274 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

7/444 شماره: 1138/94 به موجب رای شــماره 84 تاریخ 95/1/31 حوزه 28 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره 9609970350900767 تاریخ 96/5/29 
شــعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان( که قطعیت یافته اســت محکوم علیه خداکرم حافظی 
فرزند بهمن شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 37/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/420/000 بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 94/11/27 لغایت زمان وصول در حق محکوم له زهره صائبی فرزند مهدی شغل مدرس 
به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ رکن الدوله کوچه شهید قاسمی  جنب درب دوم مسجد رضوی 
و پرداخت نیم عشر اجرایی پرونده در حق صندوق دولت.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:21583 شــعبه 28 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 212 کلمه، 2 کادر(
   اخطار اجرایی

7/445 شماره: 960145 ش 5 به موجب رای شماره 9609976793501159 تاریخ 96/4/24 
حوزه 5 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
چلونگر فرزند مصطفی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی  687 س 41  ایران 13 به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 995/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
حسین حیدری سودجانی به نشانی اصفهان خیابان برازنده کوی الهیه کوچه آریا پالک 9 صادر 
و اعالم می نمایند. به انضمام نیم عشر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

 م الف:21585 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
) 190 کلمه، 2 کادر(

   اخطار اجرایی
7/446 شماره: 581/95 به موجب رای شــماره 1302 تاریخ 95/8/2 حوزه 32 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرخنده خادمی پوده به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت پنج ماه اجاره از تاریخ 
94/8/1 لغایت 94/12/1 و مبلغ 557/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ام البنین 
جان قربان به نشانی خ بزرگمهر خ سپهبد قرنی نبش کوچه نوروزیان پ 51 با احتساب پرداخت 
نیم عشــر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:21591 شعبه 

32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 170 کلمه، 2 کادر(
   اخطار اجرایی

7/447 شــماره: 951592 س 7 به موجــب رای شــماره 9609976793701659 تاریخ 
96/3/11 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مریــم پاکزاد، ش. ملــی 1281806226 فرزند عــزت ا... به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخــت مبلغ چهل میلیــون ریال بابت اصــل خواســته و دو میلیون و 
شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
95/4/21 ) 20/000/000 ریــال( و 95/5/7 ) 20/000/000 ریــال( تــا تاریــخ اجــرای 
حکم در حق خواهان حمیدرضا اعتزازیان فرزند حســین به نشــانی اصفهــان خ نظر غربی 
ســه راه نظر بن بســت میثم مجتمع مســکونی پیام واحد 3 و پرداخت نیم عشر حق اجرا. 
 ضمنًا تامین خواســته به شــماره دادنامــه 9609976793701659-96/3/11 به اجرای

 احکام ارسال گردیده است.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:21599 شعبه 

7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 215 کلمه، 2 کادر(
  اخطار اجرایی

7/448 شماره: 960270 ش 11 به موجب رای شــماره 1269-960 تاریخ 96/4/31 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- عبادا... 
محمدی 2- علی خردیار هر دو به نشــانی مجهول المکان محکومنــد به پرداخت تضامنی 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه چک به شــماره 662078 به عهده بانک ســپه و مبلغ 
3/310/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 96/12/25 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له حمیدرضا اعتزازیان 
فرزند حسین شغل آزاد به نشانی خ نظر غربی سه راه نظر بن بست میثم مجتمع مسکونی پیام 
 واحد 3 و نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه
 ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:21603 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 202 

کلمه، 2 کادر(
   اخطار اجرایی

7/449 شــماره: 951645 ش 13 به موجــب رای شــماره 9609976794301237 تاریخ 
96/7/10 حوزه 13 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 

علیه امین طاهری گهروئی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و هزینه دادرســی و قبوض مصرفی در حق 
محکوم له مهدی علیزاده فرزند قباد به نشانی اصفهان خ شمس آبادی خ مطهری نرسیده به 
سینمای قدس، کوچه نگار 3 بن گیتی ســمت چپ درب مقابل و پرداخت نیم عشر حق اجرا 
به حساب صندوق دادگســتری.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:21605 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 183 

کلمه، 2 کادر(
   اخطار اجرایی

7/450 شماره: 951396 ش 7  به موجب رای شماره 9609976793701457 تاریخ 96/2/31 
حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
مظاهری ، ش.ملی 181779411 فرزند مرتضی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد و سی و پنج هزار 
و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ 93/7/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمد باقر کرباسیون فرزند امان 
ا... با وکالت محمدرضا مهدیان  به نشانی اصفهان بلوار آیینه خانه جنب مسجد النبی ساختمان 
آیینه پالک 60 دفتر آقای جعفری قوم آ بادی و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ضمناً تامین خواسته 
به شماره دادنامه 9509976793702057-95/11/10 به اجرای احکام ارسال گردیده است.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:21616 شعبه 7 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 224 کلمه، 3 کادر(
  اخطار اجرایی

7/451 شماره: 960153 ش 5 به موجب رای شماره 9609976793501108 تاریخ 96/4/21 
حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود 
دهنوی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجه حواله به شماره 248077 و پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/11 لغایت تاریخ وصول در حق 
خواهان ناهید کالنتری به نشانی اصفهان بلوار کشاورز کوچه گلزار شهدا بعد از بهزیستی کوچه 
شــهید میرزا رضایی روبروی پ 36 به انضمام نیم عشر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:21618 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 188 کلمه، 2 کادر(
  اخطار اجرایی

7/452 شماره: 960270 به موجب رای شماره 960997900773 تاریخ 96/4/25 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی اسدی 
سیار به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته 3/625/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 360/000 ریال )سی و شش هزار 
تومان( بابت هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/8/20 
)100/000/000 ریال( به شــماره 978245 و 95/7/10 ) 100/000/000 ریال( به شــماره 

978242 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشر اجرایی. در ضمن قرار تامین خواسته 
به شــماره دادنامه 96099900358 مورخه 96/3/2 دارد. مشخصات محکوم له: حمیدرضا 
اعتزازیان به نشانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر بن میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3،  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:21657 شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/518 خانم مهین نصرآبادی دارای شناسنامه شــماره 4485به شرح دادخواست به کالسه  
599/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد باقر موسوی زاده به شناسنامه 1248 در تاریخ 1396/6/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- هادی موسوی زاده فرزند محمد 
باقر، ش.ش 5 )فرزند( 2- ســید مهدی نصرآبادی فرزند ســید محمد باقر، ش. ش 4032 
)فرزند( 3- ســید محمد تقی موســوی زاده فرزند محمد با قر، ش.ش 39 )فرزند( 4- مهین 
 نصرآبادی فرزند محمد باقر، ش.ش 4485 )فرزند( 5- شهین موسوی زاده فرزند محمد باقر، 
ش.ش 9512 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
 مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 5290 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ) 163 کلمه،

2 کادر(
حصر وراثت

7/515  آقای مهدی اســکندری درچه دارای شناسنامه شــماره 828 به شرح دادخواست به 
کالسه  593/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
پشادروان عباسعلی اسکندری درچه  به شناسنامه 59 در تاریخ 1396/6/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- فاطمه شریفیان درچه فرزند 
حسین، ش.ش 5022 )مادر( 2- بتول امینی فرزند غالمرضا، ش.ش 164 )همسر( 3- علی 
اسکندری درچه فرزند عباســعلی، ش.ش 4271 درچه ) فرزند( 4- مهدی اسکندری درچه 
فرزند عباســعلی، ش.ش 828 )فرزند( 5- مهری اسکندری فرزند عباسعلی، ش.ش 57976 
)فرزند( 6- اعظم اسکندری درچه فرزند عباسعلی، ش.ش 18 )فرزند( 7- زهرا اسکندری فرزند 
عباسعلی، ش.ش 57975 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 5292 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر ) 171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/516  خانم لیلی کریمی دارای شناسنامه شماره 335 به شرح دادخواست به کالسه  554/96 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عشرت کرمی 
هرستانی به شناسنامه 60 در تاریخ 1393/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اصغر کریمی هرستانی فرزند امیر آقا، ش.ش 11 )همسر( 
2- علیرضا کریمی هرستانی فرزند اصغر، ش.ش 3 )فرزند( 3- روح اله کریمی هرستانی فرزند 
اصغر، ش.ش 2337 )فرزند( 4- پروانه کرمی هرستانی فرزند اصغر، ش.ش 23 )فرزند( 5- لیلی 
کریمی فرزند اصغر، ش.ش 335 )فرزند( 6- آمنه کریمی هرستانی فرزند اصغر، ش.ش 2062 
)فرزند( 7- زهرا کریمی هرستانی فرزند اصغر، ش.ش 2228 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5294 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( ) 176 کلمه، 2 کادر(

ماهیگیری که بعد از صید ماهی برای شــکرگزاری آن را 
بوسید توسط طعمه اش تنبیه شد.

»سم کوالم«، ماهیگیر 28 ساله انگلیسی که در نزدیکی 
»اســکله بوســکومب« واقع در حومه بندر »بورنموث« 
انگلستان مشغول ماهیگیری بود تا سر حد مرگ پیش 
رفت.بر اســاس گزارش BBC، حادثه زمانی رخ داد که 
»ســم« بعد از صید یک ماهی آن را بوســید تا به نوعی 
بابت این صید خوب شــکرگزاری کند؛ اما ناگهان ماهی 
خودش را تکان داد و به دهان وی پرید و وارد گلوی »سم« 
شد.چیزی نمانده بود که ماهی 14 سانتی متری که موجب 
مسدود شدن مجاری تنفسی »سم« شده بود، او را بکشد. 
در حالی که تنفس »سم« قطع شده و قلبش از کار افتاده 
بود تیم پزشکی به محل حادثه رسید و با خارج ساختن 
ماهی و دادن تنفس مصنوعی، موفق شد قلب او را دوباره 

به کار بیندازد.

دختری که توسط شوهر 
مادرش دزدیده شد

دختر جوان که 19 سال قبل از سوی پدرخوانده اش ربوده 
و از آمریکا به مکزیک منتقل شده بود، با هوشیاری یکی از 

همسایگان نجات پیدا کرد.
»روســالین مک گینیس« که در زمان ازدواج مادرش با 
»هنری مایکل پیت« درایالت »اوکالهما« تنها 11 سال 
داشت، نخســتین بار روز قبل ازعروسی مادرش ازسوی 
این شیطان صفت هدف تجاوز قرار گرفته بود. مادر این 
دختر که پس از مدتی متوجه ماجرا شده بود بالفاصله از 
همسرش جدا شد. اما »هنری« پس از طالق، »روسالین« 
12 ساله را در راه مدرسه ربود و همراه گروگان کوچولویش 
به مکزیک رفت. این دخترنگون بخت که سال ها در اسارت 
بود همواره ازسوی این شیطان صفت تحت آزار و شکنجه 
جنسی قرار گرفت تا اینکه از او بچه دارهم شد. اما حقایق 
هولناک زندگی این زن جــوان زمانی لو رفت که یکی از 
همسایگان به طور اتفاقی تصاویر او را در اینترنت دید و 
موضوع را به پلیس  اعالم کرد. پس از ورود پلیس به ماجرا، 
زن جوان و فرزندش نجات یافتند و تبهکار 62 ساله نیز 

بازداشت شد.

پسر شیشه ای که قصد داشت دختر هشت ساله ای را مورد 
اذیت و آزار قرار دهد، توسط مردم بازداشت شد.بعدازظهر 
بیستم مهر ماه جاری در پی تماس های شهروندان مبنی 
بر بازداشــت یک متهم، ماموران انتظامی در محل اعالم 
خبر حاضر شدند. بررسی اولیه ماموران حاکی از آن بود 
که پسر جوانی قبل از ربودن و آزار و اذیت یک دختر هشت 
ساله  توسط مردم بازداشت شده است. متهم این پرونده که 
پیش از ظهر به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شده 
بود، در اظهاراتش به قاضی سهرابی، بازپرس شعبه نهم این 
دادسرا گفت: بعدازظهر روز حادثه در محل زندگی دخترک 
در حال رفت وآمد بودم، من شیشه مصرف می کنم و آن 
زمان با دیدن دختربچه وسوسه شدم، به سمت دختربچه 
که داخل کوچه در حال بازی بود، رفتم و قصد داشتم او 
را مورد آزار و اذیت قرار دهم که او جیغ کشید و مردم سر 

رسیده و بازداشت شدم.

دستگیری پسر جوان قبل از 
آزار و اذیت دختر ۸ ساله

بوسیدن ماهی کار دست ماهیگیر داد 

دادستان عمومی و انقالب نظرآباد، از دستگیری قاتل معلم 
نظرآبادی خبر داد. احمد قیومی در این باره اظهار داشت: 
قاتل معلم نظرآبادی در این شهرستان دستگیر شد. وی 
افزود: بهمن ماه ســال قبل خانم معلمی در شهرســتان 
نظرآباد، مفقود و این موضوع از سوی همسرش به پلیس 
اعالم شد. دادستان عمومی و انقالب نظرآباد ادامه داد: با 
اقدامات پلیسی متهم دستگیر شد و به بزه ارتکابی خود 
اعتراف کرد. قیومی با بیان اینکه محل قتل شناسایی شد، 

گفت: از جسد این خانم معلم تکه هایی کشف شده است.

یک قاضی در شهرســتان مشگین شهر با شکایت شاکی 
خصوصی، حکم به دیوارکشــی در مقابــل درب ورودی 
منازل یک کوچه داده؛ حکمی که تعجب همه را برانگیخته 
اســت. از اهالی یک کوچه در شهرســتان مشکین شهر 
گزارشی تهیه شده که مقابل درب منازل این کوچه، دیوار 
سیمانی کشیده شده است.ماجرا از این قرار است که فردی 
مدعی می شود زمین این کوچه ملک آبا و اجدادی اوست 
و با شکایت به مرجع قضائی خواســتار احقاق حق خود 
می شود؛ آن هم کوچه ای که به اذعان اهالی آن، 25 سال 
است شهرداری و سایر ادارات شهر از جمله آب، گاز، برق، 
تلفن و  زیرساخت های شهری را در آن مستقر کرده اند؛ اما 
دادگاه پس از به رسمیت شناختن مالکیت فرد مدعی، به 
کشیدن دیوار درمقابل درب منازل این کوچه و مسدود 

کردن راه عبور و مرور اهالی حکم داده است.

 تکه تکه شدن خانم معلم 
به دست قاتل بی رحم

حکم تعجب برانگیز یک قاضی برای 
اهالی کوچه ای  در مشگین شهر

حوادث جهان
حوادث ایران

قاتل دختر دانشجوی پزشکی دانشگاه 
تهران دستگیر شد و اعتراف کرد جسد 

را در بیابان های اطراف شهریار رها کرده است.
روز چهارشنبه گذشته فردی با مراجعه به کالنتری 

151 یافت آباد به ماموران اعالم داشت که دختر 18ساله اش 
به نام زیبا  برای رفتن به دانشگاه از منزل خارج شده و پس از آن 

مراجعتی به منزل نداشته است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »فقدان افراد« و به دستور دادیار 

ارجاع دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده  در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان پایگاه پنجم پلیــس آگاهی در تحقیقات خود اطالع پیــدا کردند که  زیبا 
دانشجوی رشته رادیولوژِی دانشگاه تهران، دانشکده پیراپزشکی است که ساعت 9صبح روز 

هجدهم مهر  به قصد رفتن به دانشگاه از خانه خارج  و در کالس درس نیز حاضر شده اما پس از خروج 
از دانشگاه ناپدید شده است.

با شناسایی جوانی 23 ساله به نام »محمدرضا . ن« به عنوان نامزد فقدانی که از حدود 4 ماه پیش با یکدیگر 
عقد کرده بودند، کارآگاهان به تحقیق از وی پرداخته و با انجام اقدامات پلیسی اطالع یافتند که آخرین بار زیبا با 

محمدرضا مشاهده شده است.
سرانجام محمدرضا ساعت 13:30 روز جمعه لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت و قتل همسرش ) زیبا ( اعتراف کرد .متهم 

در اعترافات اولیه چنین مدعی شد که روز سه شنبه به دنبال زیبا رفته و او را از مقابل دانشگاه سوار ماشین کردم. در مسیر بازگشت 
به سمت خانه بودیم که با یکدیگر مشاجره لفظی پیدا کردیم. کنترل خودم را از دست داده، با دست زیبا را خفه کردم و بعد از چند دقیقه 

دیدم که زیبا نفس نمی کشد. جنازه را در جاده شهریار رها کرده و به خانه ام آمدم.
سرهنگ کارآگاه احمـد نجفی، رییس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، 

موضوع به مقام  قضائی، اعالم و پرونده با موضوع »قتل عمـد« تشکیل شد و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی ، برای ادامه رسیدگی در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی ، با اشاره به این موضوع که تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن انگیزه اصلی جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
قرار گرفته ، در پایان این خبر اعالم داشت: با اعتراف صریح متهم مبنی بر رها کردن جسد مقتول در شهرستان شهریار ، جاده سعید آباد ، موضوع به پلیس آگاهی این 

شهرستان، اعالم و در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که جسد خانم جوانی ناشناس با مشخصات مقتوله در محل اعالمی از سوی متهم )جاده سعید آباد(، کشف و به 
پزشکی قانونی منتقل شده است.

ی دانشگاه تهران
ر دانشجوی پزشک

ل دخت
ت قات

رافا
اعت

فرمانده انتظامی شهرستان اســفراین از دستگیری متهم و 
ضارب دختر17ساله اسفراینی و گرداندن وی درسطح 

شهر خبر داد.
سرهنگ جاوید مهری در خصوص جزئیات بیشتر این 
خبر گفت: متهم »خ -س« یکی ازمتهمان سابقه دار 

شهرستان اسفراین است.
وی افــزود : متهم  15 مهرماه ســال جــاری دختر 
17ســاله ای را درسطح شــهر و در مأل عام باضربات 
متعدد چاقو موردضرب از ناحیه سر و صورت ودیگر 
اعضای بدن قرار می دهد و بــه محض اطالع از ورود 

ماموران انتظامی، از محل متواری می شود. 
سرهنگ مهری بیان داشت : بالفاصله مصدوم به جهت 

وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. 
این مقام انتظامــی تصریح کرد : متهم پــس از ارتکاب جرم 

متواری شــده بود وطی هماهنگی با مقــام قضائی ماموران 

اداره عملیات ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان اقدامات 

اطالعاتی و فنی خود را شروع کرده و مشخص گردید متهم 
دریکی از استان های همجوار مخفی شده است.  مهری 
درخصوص نحوه دســتگیری متهم خاطرنشان کرد: 
ماموران انتظامی پس از اخذ نیابــت قضائی در یک 
عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر و به 

این شهرستان منتقل نمایند. 
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: با توجه به 
اینکه متهم از مجرمان سابقه دار بوده دختر جوان را به 
طرز وحشــیانه ای  مجروح کرده بود، به دستور مقام 

قضائی درسطح شهر گردانده شد. 
این مقــام انتظامی در خصوص وضعیت جســمانی 
دختر جوان اسفراینی گفت : باتوجه به شدت جراحات 
و وخیم بودن احوالش به مراکز درمانی مشهد منتقل 

شد. 

حمله وحشیانه به دختر 17 ساله در اسفراین
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امکانات و منابع هیئت ۳ گانه استان اصفهان در حد صفراست
رضا رهنما ،رییس هیئت ورزش  3 گانه استان اصفهان درباره وضعیت هیئت ورزش 3 گانه استان اصفهان 
اظهار داشت: هیئت 3 گانه از لحاظ امکانات و منابع در حد صفر است، اما با این وجود هیئت را به خوبی 

اداره کرده ایم و با این شرایط، هیئت 3 گانه اصفهان در کشور حرف نخست را می زند.

خبر روز

اتفاق روز

سوال روز

تکذیب روز

طبق قرعه کشــی لیگ برتر فوتبــال بانوان، در اولیــن هفته این 
رقابت ها اصفهان میزبان دربی می شود.

هفته اول لیگ برتــر فوتبال بانوان 
با حضور ۱۲ تیــم از ۲۸ مهرماه 
آغاز می شود. طبق قرعه کشی 
این رقابت ها در هفته نخست 
۲ تیم ذوب آهن و ســپاهان 
به مصــاف یکدیگر می روند 
تــا اولیــن دربی فصــل در 
هفته نخســت برگزار شود.تیم 
آینده سازان میهن نجف آباد دیگر 
نماینده اصفهان نیز در این هفته 

از مسابقات به مصاف تیم خیبر خرم آباد می رود.

در اولین هفته از رقابت های لیگ برتر بانوان؛

اصفهان در هفته اول لیگ برتر 
میزبان دربی بانوان است

وینفرد شفر، سرمربی آلمانی استقالل بعد از حضور در 
این تیم  به دنبال این مسئله است تا در نیم فصل دوم 
تغییراتی را در ترکیب آبی پوشان ایجاد کند. قرار است 
بهنام برزای به لیست استقالل اضافه شود و این موضوع 
در مورد محســن کریمی هم صــدق می کند و گفته 
می شــود این احتمال وجود دارد که لئاندرو پادوانی، 

مدافع برزیلی استقالل از این تیم جدا شود. 
90

شــایان مصلح یکی از مقصران اصلی شکســت ســنگین 
پرســپولیس مقابل الهالل بود و خیلی ها از عملکرد مدافع 
چپ پرسپولیس در آن بازی انتقاد کردند. گویا نمایش شایان 
در آن بازی برایش بسیار گران تمام خواهد شد؛ چرا که سایت 
نامه نیوز مدعی شده مصلح یکی از بازیکنانی است که احتمال 
جدایی اش از پرسپولیس در پایان فصل وجود دارد و برانکو 

زیاد روی او حساب باز نکرده است. 

اکبر میثاقیان، سرمربی ســیاه جامگان که در شش هفته  پایانی 
فصل گذشته جانشین خداداد عزیزی شد و توانست در روز آخر با 
برتری مقابل پرسپولیس سیاه جامگان را در لیگ برتر نگه دارد، 
به علت نتایج ضعیف از هدایت این تیم کنار گذاشــته شد. تیم 
سیاه جامگان پس از پشت سر گذاشتن ۹ هفته  از لیگ هفدهم با 
کسب تنها یک پیروزی و هفت امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول 

۱۶تیمی مسابقات قرار دارد.  

مصلح، از پرسپولیس جدا می شود گزینه جدید خروج از استقالل

منهای فوتبال

دوری کیمیا علیزاده از تکواندو 
تا بازی های آسیایی جاکارتا

نایب رییس بانوان فدراســیون تکوانــدو گفت: کیمیا 
علیزاده تا بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جارکاتا نمی تواند 

در میادین مختلف شرکت کند.
زهرا سروی درباره شرایط فعلی کیمیا علیزاده توضیح 
داد: او چند وقت پیش پای چــپ خود را جراحی کرده 
بود و االن هم به دلیل مصدومیتی که داشت پای راست 
خود را جراحی کرد. در حال حاضر علیزاده دوران نقاهت 
بعد از مصدومیت را پشــت ســر می گذارد و امیدوارم 
هرچه زودتر به آمادگی و ســالمتی کامل برســد، اما 
طبق برنامه ریزی هایی که داریــم علیزاده تا بازی های 
آســیایی ۲۰۱۸ در هیچ تورنمنتی شــرکت نمی کند 
و ان شــاءا... در جاکارتا، پا به مســابقات می گذارد. وی 
همچنین در مورد رقابت های قهرمانی کشور تکواندوی 
بانوان گفت: ســرمربی تیم ملی بانوان، خانم کمرانی 
در محل برگزاری این رقابت هــا حضور دارد و عملکرد 
تکواندوکاران را بررسی می کند. قطعا مسابقات کشوری 
یکی از معیارهای دعوت تکواندوکاران به اردوهای تیم 
ملی اســت و با توجه ویژه ای ایــن رقابت ها را پیگیری 

می کنیم. 
وی همچنین درباره  رقابت های قهرمانی کشور ادامه داد: 
درحال حاضر شاهد هســتیم که مدال ها بین تیم های 
چهار تا پنج استان تقسیم می شــود، این مسئله نشان 
می دهد که استان های کشــور روی تکواندوی بانوان 
سرمایه گذاری خوبی کرده اند. نایب رییس بانوان تکواندو 
با اشاره به برنامه های آینده  تیم ملی گفت: پس از اتمام 
رقابت های قهرمانی کشور نخستین رویداد بین المللی 
که بعد از بازی های داخل سالن داریم، گرنداسلم است،  
سعی می کنیم تیم خوبی را به این رقابت ها اعزام کنیم.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا به کسب رنکینگ 
توسط بانوان تکواندوکار ایران و حضور آنها در گرندپری 
می توان امید داشــت؟ توضیح داد: متاسفانه در بخش 
بانوان به آن جمع بندی که مد نظر ما بود نرســیدیم، 
اما در مورد این مسئله نا امید هم نیستیم. با برنامه های 
خود و قول هایی که ریاست محترم فدراسیون مبنی بر 
اعزام بانوان تکواندوکار ایران به رویدادهای بین المللی 
داده اند، امیدواریم با جمع آوری امتیازات و قرار گرفتن 

در رنکینگ خوب به این رویدادها هم اعزام شویم.
سروی در پایان افزود: در همین راستا تقویم فدراسیون 
جهانــی را دریافت کرده ایــم و از ســرمربی تیم ملی 
خواســته ایم که برنامه های خود را به صورت کتبی تا 
قبل از بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتــا در اختیار 

فدراسیون قرار دهد.  

حسین پاپی، در چهار دیدار از پنج مسابقه اول سپاهان در لیگ هفدهم 
در ترکیب اصلی قرار گرفت. کاپیتان 3۲ ساله سپاهان اما پس از دیدار 
منتهی به تساوی بدون گل خانگی با سپیدرود از هفته پنجم لیگ برتر 
جایگاه خــود را در جمع مردان منتخب زالتکو کرانچار از دســت داد. 
سرمربی سپاهان در پنج مسابقه اخیر، دیگر نام پاپی را در ترکیب اصلی 
قرار نداد تا اینکه برای دیدار با سیاه جامگان، کرانچار پنج تغییر در ترکیب 
سپاهان ایجاد کرد که یکی از آنها عبارت بود از بازگشت پاپی به سمت 
چپ خط میانی سپاهان.کاپیتان سپاهان در برتری خانگی سپاهان برابر 
ســیاه جامگان نقش ویژه ای ایفا کرد تا پس از نیمکت نشینی بازگشت 

موفقیت آمیزی به ترکیب اصلی تیم اصفهانی داشته باشد.

روزنامه عربســتانی قبــل از دیدار برابــر تیم فوتبال پرســپولیس به 
 ســتایش از گادوین منشــا پرداخت و قیمــت این بازیکــن را اعالم

 کرد.
بعد از محرومیت مهدی طارمی نوبت به قرار گرفتن گادوین منشــا در 
ترکیب اصلی پرسپولیس رســید و این مهاجم نیجریه ای امید نخست 

سرخ پوشان برای گلزنی به شمار می آید.
روزنامه الریاضیه عربستان قبل از این دیدار از منشا به عنوان امید گلزنی 
پرسپولیس سخن به میان آورد و نوشت: منشا بعد از محرومیت طارمی 
در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس به میدان می رود. او سهم بسزایی در 

حذف کردن االهلی داشت و قیمت فروش او یک میلیون یورو است.

بازگشت موفقیت آمیز 
کاپیتان به ترکیب سپاهان

الریاضیه رقم فروش 
»منشا« را فاش کرد

به  گزارش سایت شــبکه تلویزیونی »راشا تودی« روسیه، منطقی 
خواهد بود که شــاهزاده های پارسی )لقب 
تیم ملی ایران( در جریان برگزاری 
مســابقات جام جهانی ۲۰۱۸ 
در شهر کازان اســتقرار پیدا 
کنند؛آن هم به خاطر اینکه 
سردار آزمون، ستاره تیم ملی 
ایران در تیم شهر کازان یعنی 
روبین کازان بــازی می کند. 
هرچنــد کارلوس کــی روش 
بالفاصله پس از بازی دوســتانه 
تیمش برابر روسیه گفت که کمپ 
تیم ملی در این شهر در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی منتفی 
است.کی روش در این باره به سایت »اســپورت بیزینس آنالین« 
گفت: »کازان شهری زیبا و دوست داشتنی اســت و من خیلی از 
این شهر خوشم می آید، اما ما برای استقرار در این شهر در جریان 
برگزاری مســابقات جام جهانی ۲۰۱۸ حمایت و استقبال الزم از 
جانب مسئوالن محلی شــهر کازان را دریافت نکردیم؛ بنابراین از 
کمپی دیگر در شهری دیگر در طول برگزاری جام جهانی روسیه 

استفاده خواهیم کرد.«

چرا تیم ملی در کازان، اردو نمی زند؟

حاشــیه بزرگ این هفته فوتبال ایران ماجــرای درگیری خونین 
در رختکن تراکتورســازی بود. اتفاقی 
که روایت هــای متعــددی از آن 
بیرون آمد. اصــل خبر این بود 
که عــارف آ غاســی و مهدی 
کیانی با هم درگیر شده اند و 
دست آغاسی با چاقو مجروح 
 شده است، اما این بازیکن در

 گفت وگو با تسنیم ماجرا را کال 
تکذیب کرد. عارف آ غاسی گفت:
وارد شدن آن ضربه به دست من 

صل  یک اتفاق بود. کسی چاقو نداشت،  حا
آن چاقو هم برای تغذیه بود. خواســتیم چاقو را از یکدیگر بگیریم 
که دست من زخم  شد، اما انگار برخی ها عالقه دارند الکی شلوغش 
کنند! اصال نمی دانم چه کســی این شــایعات را پخش کرد. ابتدا 
گفتند من چاقو کشــیده ام و »حاج مهــدی« را زده ام، بعد هم 
گفتند »حاج مهدی« من را زده که هیچ کدام صحت ندارند. همه 
می گویند شوخی، اما اصال شوخی هم نبود، یک اتفاق ساده بود که 
نمی دانم چرا تا این حد بزرگش کردند، این وصله ها به حاج مهدی 

نمی چسبد.

تکذیب آغاسی؛ 

این وصله  به حاج مهدی نمی چسبد
علی حیدری؛ بی نظیرترین قهرمان 

دالور ایران از خطه اصفهان 
علی حیدری، قهرمان پاورلیفتینگ معروف به رستم دستان دارای 4۶ مدال 
طالی کشوری ، بین المللی و آسیایی که  به عنوان قوی ترین قهرمان دالور 
ایران از او یاد می شود، در تازه ترین افتخارآفرینی خود موفق به کسب مدال 
 طالی آســیایی و حکم قهرمانی بین المللی خود در قسمت پاورلیفتینگ 

در وزن ۶7/5 کیلوگرم  شد. 

قاب روز

با توجه بــه مصدومیت شــدید وزنه بردار ملی پــوش اصفهانی، 
وی در آستانه از دســت دادن مسابقات 
جهانی آمریکا قرار گرفت.مســعود 
چترایــی که طــی چنــد ماه 
گذشته با دعوت شدن به تیم 
ملی در جمــع نفرات اعزامی 
به یونیورسیاد دانشجویان و 
مســابقات داخل سالن آسیا 
قرار داشت، در جریان برگزاری 
مســابقات لیــگ برتــر دچار 
مصدومیت شدید شد.چترایی که 
در لیگ عضو تیم بیمه رازی شده 
بود، در حرکت یک ضرب، ۱۶۱ کیلوگرم را ثبت کرد و برای اولین 

حرکت دوضرب، وزنه ۱۸7 کیلوگرمی را باالی سر برد.
وی در دومین حرکت نتوانســت وزنــه ۱۹5 کیلوگرمی را مهار 
کند و برای حرکت ســوم وزنه ۱۹7 کیلوگرم را درخواســت کرد 
که موفق به مهار آن نشده و دچار مصدومیت از ناحیه آرنج دست 
شــد.این وزنه بردار اصفهانی در گفت وگو با فارس درباره وضعیت 
مصدومیتش گفت: جواب آزمایش ام- ار-آی را گرفتم و گویا دستم 
دچار پارگی تاندون و رباط شده است.مسعود چترایی ادامه داد: قرار 
است چهارشنبه هفته جاری پزشک متخصص پس از معاینه، نظر 
نهایی خود را در خصوص این مصدومیت اعالم کند.مسابقات جهانی 
آمریکا آذر ماه سال جاری برگزار می شود، اما با توجه به مصدومیت 
شدید چترایی، به نظر نمی رسد وی شانسی برای حضور در تمرینات 

تیم ملی و همراهی این تیم داشته باشد.

مسابقات جهانی خارج از دسترس؛

مصدومیت شدید وزنه بردار اصفهانی 
دردسرساز شد

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

»آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی«  
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل نازک کاری موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی به صورت 
۱۰۰ درصد تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده، به شــماره فراخوان ۲۰۰۹۶۱3۹7۰۰۰۰۱۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر برگزار نماید. 

پایان اکبر!

قیمت نقش جهان برای هر 
بازی ذوب آهن مشــخص 
شد. باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان در نامه ای رسمی آخرین 
مبلغ اعالم شده جهت استفاده تیم فوتبال ذوب آهن از ورزشگاه 
نقش جهان را  برای هر بازی ۱۰۰ میلیون اعالم کرد! قیمتی که 
احتماال سبب می شود تا ذوبی ها قید برگزاری بازی های خانگی 
در ورزشگاه تازه تاسیس را زده و به ورزشگاه یادگار امام)ره( قم 

کوچ کنند!
موضوع برگزاری بازی های ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان به 
امسال و زیر کشت رفتن چمن ورزشگاه فوالد شهر بر نمی گردد 
و  از زمان افتتاح ورزشــگاه نقش جهان همواره این بحث مطرح 
می شد؛  چرا که در طول سالیان گذشته، هر زمانی که بحث نیمه 
تمام ماندن  این ورزشگاه به میان می آمد، دوری راه و وجود خطر 
در مسیر از مشــکالت برگزاری دیدار در فوالدشهر مطرح می 
شــد و هواداران اصفهانی امیدوار بودند که با افتتاح نقش جهان 
مشکالت گذشته را نداشته باشــند.پس از افتتاح نقش جهان 
و برخالف گمانه زنی ها، مدیران سبزپوشــان اصفهانی تمایل 
چندانی به برگزاری دیدارهای خود در ورزشگاه اختصاصی دیگر 
همشهری شان نداشتند و از نقش جهان به  عنوان ورزشگاه نیمه 
کاره و کارگاهی که تنها پذیرای سپاهانی ها 
خواهد بــود نام مــی بردند، 

موضوعی که به دلخوری میان مدیران دو باشگاه اصفهانی منتهی 
شد و ســعید آذری اعالم کرد که سپاهانی ها هزینه زیادی برای 

بازی کردن ذوب آهن در نقش جهان خواستار شده اند. 
محسن طاهری ، مدیرعامل باشگاه سپاهان در آن زمان مدعی شد 
که  تعیین هزینه برگزاری دیدار در نقش جهان با شرکت فوالد 
مبارکه است که هزینه تکمیل شدن  این ورزشگاه  را متقبل شده  
و سرانجام  هزینه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیونی سبب شد تا ذوبی ها قید 
بازی کردن در ورزشگاه نقش جهان را بزنند و پرونده حضور آنها در 

این ورزشگاه مختومه شود.
 امسال با از بین رفتن کیفیت چمن ورزشــگاه فوالد شهر و زیر 
کشت رفتن آن) که عملیات ترمیم و بازسازی آن دو ماه به طول 
می انجامد(؛ موضوع برگزاری ۲ بــازی خانگی ذوب آهن در این 
زمان مورد توجه قرار گرفت و در همان زمان مدیر عامل  باشگاه 
ذوب آهن اعالم کرد هر چند بازی کردن سبز پوشان در قم مایه 
تاسف است ولی این تیم بازی های خانگی خود در را در ورزشگاه 
یادگار قم برگزار می کند؛ چرا که هزینه بازی در قم یک چهارم 

بازی در نقش جهان است.
 آذری، دوباره هزینه زیاد  نقش جهان  را دلیل کوچ ذوب ها به قم 
عنوان کرده و  گفته بود که توان مالی ذوب آهن نسبت به سال های 
قبل کاهش یافته و نمی تواند از پس هزینه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیونی 
نقش جهان برآید. همین مسئله سبب شد تا استاندار اصفهان در 

یکی از نشســت های خبری 
خود درباره میزبانی ذوب آهــن عنوان کند 

 که  موافقت مسئوالن ســپاهان برای برگزاری دیدارهای 
سبز پوشان در نقش جهان را به دست می آورد.

گویا پادرمیانی زرگر پــور جواب نداد و ســپاهانی ها همچنان 
خواهان دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای هــر بازی از ذوبی ها 
هستند؛ چرا که معتقدند در ســال هایی که در فوالد شهر بازی 
می کرده اند مبالغ زیادی را به باشگاه ذوب آهن پرداخت کرده اند. 
به طوری که مسعود تابش، قائم مقام باشگاه سپاهان  در این باره 
گفته است: » در آخرین سالی که در فوالدشهر بازی کردیم برای 
هر بازی معمولی حدود 5۶میلیون تومان و برای بازی های ویژه 

حدود 7۰ میلیون به باشگاه ذوب آهن پرداخت می کردیم.«
البته به نظر نمی رسد انتقال دیدارهای ذوب آهن به قم، عملیاتی 
شود و ذوبی ها برای اینکه بر سر میز مذاکره تخفیف بیشتری از 
باشگاه همشهری بگیرند، این بحث را به میان کشیده اند، زیرا در 
صورت انتقال دیدارهای ذوب آهن به قم، هزینه ایاب و ذهاب و 
اسکان و همچنین خستگی ناشی از سفر را نیز باید لحاظ کرد که 

در مجموع بازی کردن در نقش جهان را 
به صرفه تر می کند.

درخواست 100 میلیونی سپاهان برای بازی در نقش جهان؛

تردید ذوب آهن در اتوبان اصفهان- قم

متراژ زیربنا عنوان پروژه
مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه) ریال()متر مربع(

شرکت در مناقصه
مدت زمان 

قرارداد

تکمیل نازک کاری موزه شمالی میدان کوثر شهر 
۹۱۹جدید مجلسی به صورت ۱۰۰ درصد تهاتر

۲/757/۰۰۰/۰۰۰
۹ ماه۱3۸/۰۰۰/۰۰۰ ریالبر اساس فهارس بهای ۹۶

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور ۹۶/7/۲3
- شرایط زمانی دریاف اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت ۱4 روز یکشنبه مورخ ۹۶/7/3۰

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱4 روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۸/۱۰ 
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۱3 

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 
تلفن: ۰3۱5۲47۲733                دورنگار: 5۲47۲۲۱4-۰3۱                     کدپستی ۸۶3۱۶-45775 

                 www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
     کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

م الف:96599

نوبت اول
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 علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر میانگین عمر 
ناوگان اتوبوسرانی در اصفهان 8/5سال اســت که از مرز بحران گذشته؛ چراکه سن اسقاط اتوبوس 

8 سال است.

عمر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان از مرز بحران گذشته است
چهره ها

اخبار کوتاه

مشاور عالی شهردار اصفهان:

 سرفاصله زمانی عبور قطار 
در مترو به ۲۰ دقیقه رسید

مشاور عالی شــهردار اصفهان گفت: با تالش های صورت 
گرفته از سوی سازمان قطارشهری و شرکت بهره برداری 
مترو، ســرفاصله زمانی عبور قطار در متــروی اصفهان به 

۲۰دقیقه رسید. 
جواد شعرباف با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره افزایش 
خدمت رســانی به مردم در خط یک قطارشهری اصفهان 
اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی سازمان قطارشهری 
اصفهان از ابتدا، توجه به درخواست های مردمی در خصوص 
افزایش بهره برداری از متروی اصفهان بود.وی با بیان اینکه 
با توجه به این رویکرد، زمان بهره برداری از متروی اصفهان 
به 13 ساعت در روز رسید، ادامه داد: در حال حاضر متروی 
اصفهان از ســاعت 6:3۰ لغایت 19:3۰ به شهروندان عزیز 

خدمت رسانی می کند.
مشاور عالی شهردار اصفهان درباره سرفاصله زمانی عبور 
قطار در ایستگاه های مترو نیز ادامه داد: پیش از این، هر قطار 
متروی اصفهان، نیم ساعت یک بار در ایستگاه های مختلف به 
مردم خدمت رسانی می کرد؛ اما با تالش های صورت گرفته، 

هم اکنون سرفاصله زمانی به ۲۰ دقیقه کاهش یافته است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان عنوان کرد:

طرح ساماندهی اطراف 
منارجنبان اجرا  می شود

 مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان ایجاد فضای شهری 
زنده در کنار بنای تاریخی منارجنبان را برای ارائه خدمات 
به گردشــگران الزم و ضروری دانســت و اظهارکرد: طرح 
ساماندهی اطراف منارجنبان حدود سه سال پیش از سوی 
شهرداری با مشــارکت بخش خصوصی کلنگ زنی شد و 
هماهنگی های الزم با آموزش و پرورش برای آزادســازی 
مدارس در مســیر این طرح صورت گرفت؛ اما متاســفانه 
سازمان میراث فرهنگی به برخی موارد این طرح ایراداتی 

وارد کرد.
ســید عباس روحانی افزود: با توجه بــه اینکه تعامل بین 
سرمایه گذار، طراح و سازمان میراث فرهنگی برای اجرای 
طرح اول ساماندهی اطراف منارجنبان انجام نشد، شهرداری 
درصدد تغییر طرح برآمد و در این راســتا شهرداری برای 
اجرای طرح ســاماندهی اطــراف منارجنبان بــا یکی از 
سرمایه گذاران با تجربه وارد مذاکره شد تا مجموعه تجاری و 

فرهنگی در کنار بنای تاریخی منارجنبان ایجاد شود.

به همت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی؛

موکب فرهنگی »لبیک« در اصفهان 
برپا می شود

فعاالن اربعینی جبهه فرهنگی انقالب اســالمی اصفهان به موجب 
هم افزایی و ایجاد زیرساخت های فکری و محتوایی در جهت اجتماع 
و پیاده روی اربعین، موکب فرهنگی »لبیک« را ویژه فعاالن اربعین 

حسینی راه اندازی کرده است.
موکب فرهنگی »لبیک« با شعار »نصرتی لکم معده« )برای یاری تان 
آماده ایم( محفلی برای فعاالن اربعین حســینی اصفهان است. از 
برنامه های اصلی این موکــب می توان به برگزاری نشســت های 

تخصصی از روز گذشته تا 4 آبان ماه اشاره کرد.

 رییس شورای شــهر در ابتدای جلسه با اشــاره به سخنرانی 
رییس جمهور آمریــکا، به ارائه توضیحاتــی پرداخت و گفت: 
این فرد خود را نماینده ملتی ابرقــدرت می داند، اما ای کاش 
ادب و تاریخ و جغرافیا را بلد بود. فتــح ا... معین صحبت های 
ترامپ را ســخیف و بر خالف عرف دیپلماتیک دانست و ادامه 
داد: حضرت امام خمینی)ره( در اوج جنگ تحمیلی، رؤسای 
جمهور کشــورها را »آقا« خطاب می کردند و این خود جای 
تأمل دارد؛ اما بعد از قضایایی که در میان کشــورهای عربی با 
عنوان »بهار عربی« شروع شد، استکبار جهانی شروع به تعریف 
جدید از نقشه خاورمیانه کرد و بعد از آن داعش شکل گرفت. 
ادامه جلسه با طرح الیحه ای با این مضمون شروع شد که »به 
بانک ها اجازه داده می شود نسبت به اعطای تسهیالت ارضی 
به ســرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری 
ها برای طرح های توســعه انواع مختلف حمل و نقل درون و 
برون شهری، ضمن انتقال مالکیت و با معرفی راه و شهرسازی و 
تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه این وزارتخانه یا وزارت 
کشور یا تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در انتقال حق دسترسی و فروش خدمات به استفاده کنندگان 
با استهالک حق سرمایه و تسهیالت اقدام کنند«؛ سپس اعضا 
به ارائه نظرات موافق و مخالف خود پرداختند و علیرضا صلواتی، 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در این خصوص 

توضیحاتی را ارائه کرد و تصویب ایــن الیحه نفس گیر زمان 
زیادی از جلســه را به خود اختصاص داد. روند تصمیم گیری 
این الیحه نه تنها در جلسه علنی بلکه به صورت صحبت های 
درگوشی محمدی و خسروی ادامه پیدا کرد. در میان این پچ پچ 
های درگوشی، صدای هم زدن چایی با قاشق استیل امینی به 
راحتی به گوش می رسید. این صحبت های درگوشی به اعضای 
کنار یکدیگر ختم نشد و باعث شد مقدری نیز صندلی خود را 
ترک کند و سرمیز مخاطبان خود برود تا به جلسات خصوصی 
خود ادامه دهند و حتی با مســئولین دیگری که روی صندلی 
های کنار سالن نشسته بودند مشورت کنند. همچنین ندادن 
وقت صحبت به نصیر ملت بعد از بیان نظرات دو موافق و مخالف، 

اعتراض او را به همراه داشت.
در بین جلســه نیز صلواتی، معاون حمل و نقــل و ترافیک و 
نصر، نایب رییس شورا، ضمن اینکه به جلسات دو یا سه نفره 
خصوصی  با اعضا می رفت به تماس های تلفنی خود نیز پاسخ 
می داد. سید جمال الدین صمصام شریعت نیز بعد از چند دقیقه 
به جلسه برگشــت. کوروش محمدی نیز از روش ایما و اشاره 
برای بیان صحبت های خود با اعضا استفاده می کرد. جلسات 
دورهمی با اعتراض مهدی مزروعی، نایب رییس کمیســیون 
اقتصادی شورای شهر خاتمه یافت. جلسه روز گذشته به کالس 
درس بیشتر شبیه بود؛ چرا که معین در نقش معلم به احتسامی 

اشکاالت الیحه ها را گوشزد می کرد. معین با اشاره به تجمع 
اعتراض آمیز روز گذشته در واکنش به اظهارات رییس جمهور 
آمریکا که از ساعت9:3۰ شروع شده بود، گفت: با توجه به اینکه 
این تظاهرات با جلســه علنی شــورا تداخل پیدا کرده و نمی 
توانیم این جلسه را تعطیل کنیم، از برخی اعضا می خواهیم که 
ضمن ترک جلسه به جمع اعتراض کنندگان بپیوندند؛ ولی این 
پیشنهاد به دلیل درخواست اعضا برای رای گیری در این مورد و 
عدم موافقت معین به دلیل کمبود وقت، با استقبال روبه رو نشد. 
باالخره بخش اول جلســه بعد از حاشیه های بسیار در ساعت 

1۰:3۰ به پایان رسید.
اساســی ترین نیــاز نابینایان، بهــره مندی از 

زیرساخت های شهری است
 بخش دوم جلسه نیز با چند تذکر و تاکید دوباره مهدی مزروعی 
درخصوص لزوم خودداری شهردار از هرگونه اعمال تغییرات 
در ســاختار و ترکیب ســازمان های زیر مجموعه شهرداری، 
بدون هماهنگی با اعضای شــورای شــهر ادامه یافت. فریده 
روشن، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا نیز به ارائه 
توضیحاتی در مورد روز جهانی عصای سفید و توجه بیشتر به 
اساسی ترین نیازهای این قشر از جامعه درخصوص بهره مندی 
از زیرساخت های شهری اشــاره کرد. پورمحمد شریعتی نیا، 
عضو شورای شهر نیز در بخشی دیگر از این جلسه، ضمن اشاره 
به اینکه چالش هایی مانند ترافیک، آلودگی آب و هوا و غیره 
هشداردهنده تغییر سیاست گذاری ها در مدیریت شهری است 
و این مهم با تصمیم گیری در کمیسیون های مختلف شهری 
ممکن است گفت: مردم مناطق مختلف باید به طور یکسان از 

طرح ها و پروژه های مختلف بهره مند شوند.

هشتمین جلسه شــورای شــهر متفاوت با جلســات قبل، با بی برنامگی  و حضور  اعظم
 تمامی اعضا  شــروع شــد. از میهمانان این جلســه، می توان به علیرضا صلواتی،  حاجی رضازاده

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و سید جمال الدین صمصام شریعت، 
معاون شهرسازی و معماری  اشاره کرد.

استاندار اصفهان:

 استفاده از نظام پستی هوشمند 
سبب کاهش آلودگی هوا می شود

اســتاندار اصفهان در دیدار بامدیران پست اســتان  اظهارکرد: 
خوشبختانه در سال های اخیر شاهد تغییر وضعیت پست از حالت 

سنتی به حالت هوشــمند بوده ایم؛ از این رو 
استفاده از فناوری های نوین به گسترش 

و تنوع خدمات ارائه شــده و خروج از 
پست سنتی کمک شایانی خواهد کرد.

رسول زرگرپور افزود: چنانچه از یک 
نظام پستی هوشــمند، رقابت پذیر، 

تحولگرا و متکامل استفاده شود، شاهد 
بهبود شرایط زندگی، کاهش آلودگی هوا 

و ترافیک و اصالح ساختار اداری خواهیم بود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد:

پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد تومان 
وام کارگشایی به مددجویان

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان رسیدگی به امور محرومان 
و نیازمندان را از اهداف مهم این نهاد برشــمرد وگفت: تسهیالت 

کارگشــایی به منظور گره گشــایی از مشکالت 
مددجویان پرداخت می شود.

حمیدرضا شیران با اعالم اینکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون 3 هزار و 8۰7 نفر 
از نیازمنــدان و مددجویان متقاضی، 
از وام کارگشــایی بهره مند شــدند، 
اظهار داشــت: بیــش از 11میلیارد و 

494میلیون تومان از محل صندوق امداد 
والیت وام پرداخت شده است.

ویژه

مردم انقالبی و متحد اصفهان صبح دیروز  بار دیگر در پی اهانات و اظهارات ضد ایرانی  حمید  وکیلی
دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا و در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، 

ندای »مرگ بر آمریکا« سر دادند.
تجمع مردم اصفهان در آغاز با تالوت کالم ا... مجید آغاز شــد و مردم پس از قرائت آن، سرود ملی جمهوری 

اسالمی ایران را زمزمه کردند.
سردادن شعارهای »مرگ بر آمریکا«، »سپاه، نور چشم ایران« و شعارهایی از این قبیل زینت بخش این تجمع 
ضد آمریکایی مردم اصفهان بود، همچنین وجود پالکاردهای معنادار در دست مردم با عنوان های مختلف از 
جمله »نصر من ا... و فتح قریب، مرگ بر آمریکای مردم فریب« ، »اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود« و 

غیره از جمله مطالب نوشته شده روی این پالکاردها بود.
سخنران این مراسم حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش و نماینده مردم همدان در مجلس 
شورای اسالمی بود که در بین مردم اصفهان اظهار کرد: انقالب اسالمی جهان را به دو قطب تقسیم کرد: یکی 
جهان اسالم و آزادی  خواهان و دیگری جهان و تمدن غرب به سردمداری آمریکا و از آن روز تا کنون جمهوری 

اسالمی با تفکر ناب اهل بیت)ع( در مبارزه با آمریکای جنایت  کار است.
وی با بیان اینکه اقدامات ترامپ تکمیل کننده اقدامات اوباماســت، افزود: اگر اوبامــا با چهره خندان و جان 
کری با سیاست  های پیچیده، به خیال خود می خواستند عرصه را بر جمهوری اسالمی تنگ کنند و بر اساس 
برنامه ریزی  های خود ایران را در تنگنا قرار دهند، این برنامه  های تدوین شــده آنها توســط گروه پشت پرده 
آمریکاست و باید گفت امروز اقدامات ترامپ در تناقض با برنامه های اوباما نیست بلکه تکمیل کننده سیاست های 
اوست.نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایجاد کنندگان داعش جایگاهی در دل مردم 
منطقه نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: امروز ایران با انبوه موشک  های نقطه زن، قدرت اول نظامی و دفاعی 
در منطقه است. وی تصریح کرد: اگر در ابتدای جنگ تنها 5۰۰ موشک نقطه زن داشتیم، امروز ۲3 هزار شهید 
اصفهان زنده بودند و تمام این شهدا منشأ خدمت به جامعه می  شدند؛ داشتن این حجم از موشک  های نقطه 

 زن باعث عصبانیت آمریکا شده است.
حاجی بابایی ادامه داد: امروز سپاه پاسداران و بسیج دیگری در عراق و سوریه 
و یمن شکل گرفته است و قدمت آمریکا به اندازه درختان کهنسال ایران هم 

نیست و کسی نمی  تواند ابتدای تاریخ ایران را پیدا کند.

حاجی بابایی خطاب به ترامپ گفت: اگر می خواهید خلیج فارس را بفهمید، معنای آن را از سربازان خود که 
توسط بسیجی  ها دستگیر شدند بپرسید؛ سربازانی که ادعای ابر قدرتی دارند اما زانو زدند و گریه کردند؛ آمریکا 
تا ۲۰۰۰ کیلومتری مرزهای ایران نمی تواند قدرت  نمایی کند و این موضوع را خودشان بهتر می  دانند و امام)ره( 

فرمودند جز در برهه ای از ابتدای اسالم، مردمی مانند مردم ایران وجود نداشته است.
وی در پایان ابراز کرد: باید بیش از یک و نیم میلیون شغل در کشور، ایجاد و همه حاشیه  سازی ها در جمهوری 
اسالمی متوقف شود و همه پشت سر رهبری پیش به سوی اقتصاد مقاومتی برای ایجاد 1/5میلیون شغل در 
کشور و پویایی اقتصادی حرکت کنیم تا دیگر حرف های ترامپ یک ریال هم ارزش نداشته باشد؛ آمریکا بداند 
اگر اختالف  نظرهایی هم وجود داشته باشد، همه ما باز هم از رهبری تبعیت خواهیم کرد و یک صدا فریاد مرگ 

بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهیم داد.
در ادامه برنامه، بیانیه تشکل ها و مراکز علمی اسالمی دانشگاه های اصفهان قرائت شد که در آن آمریکا با لفظ 

»گانگستر« خطاب شده است.
در این بیانیه چنین آمده است: »وعده خداوند حق است، به درستی که صالحان وارثان زمین اند؛ سخنرانی دو 
روز پیش رییس جمهور کشور گانگسترها و خلیج خوک ها، سم کوبیدن انسان نمایی بود که مصداق این آیه 
شریفه قرآن کریم است که می  فرماید »آنها مانند چهارپایان  اند، بلکه پست  تر«. سخنان سخیف رییس جمهور 

کشور چند صد ساله ایاالت  متحده، همان وعده امیرالمومنین)ع( بود که فرمود »هرکس به وقت 
یاری رهبرش در خواب باشد، زیر لگد دشــمن بیدار خواهد شد.« جفتک  پرانی  های ترامپ، لگد 
دشمن بود برای بیداری کسانی که به دشمنی آمریکا شک داشتند وحرف  رهبر عظیم الشأن انقالب 
و امام راحلمان را باور نکرده بودند که بارها فرموده بودند آمریکا شیطان بزرگ است، مدام تاکید 
کرده بودند که هسته  ای بهانه است، به کرات یاد آوری نموده بودند دست چدنی آمریکا زیر آستین 
مخملی است و مرتبا گفته بودند که من به آمریکا خوش  بین نیســتم؛ اما بعضی که به قول امام 

عزیزمان خواب آمریکا را می  بینند، خدا بیدارشان کند.«
در پایان این مراسم مردم انقالبی اصفهان بار دیگر ندای »هیهات من الذله« سر دادند و در دهان 

آمریکا و رژیم صهیونیستی زدند.
سردار مهدی معصوم بیگی روز گذشــته پیرامون اظهارات ضد ایرانی اخیر رییس جمهور آمریکا اظهار کرد: 
رییس جمهور آمریکا غلط کرده است که در مورد موضوعات ایران خصوصا در رابطه با سپاه پاسداران که یک 

نیروی مردمی است، اظهار نظر می کند.
وی افزود: قطعا اظهارات ترامپ در خصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از روی جهل و نادانی بوده است 
چرا که مردم ایران و ساختار نظام ما را خوب نمی شناسد.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه سپاه 
نیرویی است که 8 سال در دفاع مقدس جنگید و از ارزش های این کشور و ملت دفاع کرد، تصریح کرد: مردم 

ایران مجاهدت های سپاه پاسداران از گذشته تا کنون را فراموش نخواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات مهم و موثر ســپاه پاســداران تاکید کرد: در جریاناتی مانند فتنه 88 سپاه پاسداران 
نقش آفرینی های مهمی داشت و مردم هم خوب می دانند که سپاه یعنی انقالب اسالمی؛ عالوه بر اینکه همه 

نیروهای مسلح امروز یک سپاهی هستند، همه مردم هم امروز یک سپاهی به شمار می روند.
معصوم بیگی عنوان کرد: روز گذشــته در تجمع ضد آمریکایی مردم اصفهان مشاهده شد که همه به صورت 
خودجوش به خیابان آمدند و ندای »مرگ بر آمریکا« ســر دادند. وی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری 
پیرامون بدعهدی آمریکا گفت: مردم ما باور دارند که آمریکا نه تنها بدعهد است بلکه شیطان بزرگ هم هست.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشــاره به اظهارات ترامپ در خصوص خلیج فارس ابراز کرد: همان طور که 
رییس جمهور ما گفت ترامپ تاریخ را نمی داند؛ مردم هم با هشتگ های خود در فضای مجازی خوب جواب 

اظهارات رییس جمهور آمریکا را دادند.
وی با بیان اینکه ترامپ اگر روی قبر سربازان کشته شده آمریکایی را ببیند، مشاهده می کند که نوشته شده 
»محل مرگ این سربازان در خلیج فارس بوده است«، گفت: خلیج فارس چیزی نیست که بخواهد با اعالم نظر 

یک فرد ابله و نادانی مانند ترامپ تحت تاثیر قرار گیرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفت و گو با زاینده رود:

امروز همه یک سپاهی به شمار می روند

در پی اظهارات ضد ایرانی ترامپ؛

فریاد »مرگ بر آمریکا« در اصفهان طنین انداز شد

در حاشیه هشتمین جلسه شورای شهر؛

از پچ پچ های درگوشی تا بی برنامگی جلسه 
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 عاداتی که مانع رسیدن 
به موفقیت است

منظور از موفقیت بیشــتر این نیست که بیشتر و 
ســخت تر کار کنید، بلکه به این معنی اســت که 
هوشمندانه تر و با برنامه ریزی بهتر کارهای خود را 

به انجام برسانید.
برای ایــن منظور بهترین راهکار این اســت که از 
کوتاه ترین زمان، بیشترین استفاده را ببرید و اولین 
قدم برای چنین هدفی نیــز ترک عادت های بد و 

اشتباه در زندگی است.
همه ما بــه این امر واقف هســتیم کــه برخی از 
اشــتباهات روزمره، می توانند ما را از داشتن کار 
یا زندگــی پیروزمندانه و پربار دور نگــه دارند. از 
این رو، الزم است پیش از هرگونه تصمیم گیری، 
در وهله اول به حذف اشتباهات پرداخته و سپس 
مسیر مناسب برای تحقق اهداف خود را پیدا کنیم.

در این راستا، عادت های  بدی را معرفی می کنیم 
که می تواند موجب جا ماندن شما از قافله پیشرفت 
باشــد. امید که این مطلب موجب ارتقای کیفیت 

زندگی شما شود.
تنظیم تکرار برای آالرم صبحگاهی

اگر جزو کسانی هســتید که وقتی صبح، ساعت 
موبایل زنگ می خورد آن را برای ۱۰ دقیقه دیگر 
تنظیم می کنند، باید بدانید کــه یکی از بدترین 
اشــتباه ها را مرتکب می شــوید. تعویق ساعت، 
نه تنها کمک نمی کند بیشــتر بخوابید، بلکه برای 

سالمتی تان نیز مضر است.
به این دلیل که وقتی از خواب بیدار می شوید، غدد 
بدن به ترشــح هورمون های بیداری می پردازند 
تا شــما را برای یک روز کامل آماده و مهیا سازند. 
وقتی دوباره به خواب می روید، باعث می شوید تا 
این روند کند شده یا از بین برود. به عالوه، ۱۰ دقیقه 
خواب بیشتر باعث سرحال تر شدن شما نمی شود و 
برای بیرون کردن خستگی از بدن به خواب عمیق 

نیاز دارید.
کار را به خواب ترجیح دادن

»آریانا هافینگتون« در ســخنرانی خود در زمینه 
»انقالب خواب« بیان داشته که خواب کامل شبانه 
به کارایی بیشتر و موفقیت باالتر منتهی می شود و 
کمک می کند تا فرد تصمیمات هوشمندانه اتخاذ 
کرده و ایده های بزرگ و ارزشــمندی به ذهنش 

خطور کنند.
در تحقیقــات علمی نیز ثابت شــده کــه میان 
ناکارآمــدی در محــل کار و کــم خوابــی ها و 
بدخوابی های شــبانه ارتباط مستقیم وجود دارد. 
الیه جلویی مغز که مســئول حل مشــکالت مغز 
است، در اثر کم خوابی کوچک می شود. کار کردن 
به صــورت ۲۴ ســاعته و ۷ روز در هفته، موجب 

حواس پرتی شده و کارکرد مغز را پایین می آورد.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

امانت )3(
 امانت پیامبر)ص( و قریش 

چون رسـول اکرم)ص( از مکه به مدینه هجرت کردنـد، امیرالمومنین)ع( 
را در مکه گذاشـت و فرمـود: ودایع و امانت مـرا به صاحبانش بـده. حنظله 
پسـر ابوسـفیان به عمیر بـن وائـل گفت: بـه علی)ع( بگـو من صـد مثقال 
طالی سـرخ در نـزد پیامبـر)ص( به امانت گذاشـتم. چـون به مدینـه فرار 
کرده و تو کفیـل او هسـتی، امانت مرا بـده و اگـر از تو شـاهدی طلب کرد، 
ما جماعـت قریش بـر این امانـت گواهـی می دهیـم. عمیر نمی خواسـت 
به این کار تـن دهد، این حنظلـه با دادن مقـداری طال و گردنبنـد هند زن 
ابوسـفیان به عمیـر، او را وادار کرد چنین چیـزی را  از علـی)ع( طلب کند. 
عمیر نزد امـام)ع( آمـد و ادعـای امانت کـرد و گفت: بـر ادعایـم ابوجهل و 
اکرمه و عقبه و ابوسـفیان و حنظله گواهی مـی دهند. امـام)ع( فرمود: این 
مکـر و حیله به خودشـان بـاز گـردد، برو گواهـان خـود را در کعبـه حاضر 
کن. آنها را حاضر کرد و امـام)ع( جداگانه از هرکدام عالئم امانت را پرسـید. 
به عمیـر گفـت: چـه وقـت امانـت را بـه محمـد)ص( دادی؟ گفـت: صبح 
محمـد)ص( به بنـده خـود داد. فرمـود: ابوجهل، چـه وقت امانـت را عمیر 
به محمد)ص( داد؟ گفت نمی دانم. از ابوسـفیان سـوال کـرد، گفت: هنگام 
غروب شـمس بود و امانـت را در آسـتین خود نهـاد. از حنظله سـوال کرد، 
گفت: هنگام ظهـر امانت را گرفت و  پیـش روی خود نهاد. از عقبه پرسـید، 
گفـت: هنگام عصر بـود که به دسـت خود گرفـت و به خانـه بـرد. از عکرمه 
پرسـید، گفت: روز روشـن شـده بود کـه امانـت را محمد)ص( گرفـت و به 
خانه فاطمه)ع( فرسـتاد. امام)ع( اختالف در امانت را برایشـان بازگو کرد و 
مکر ایشـان ظاهرشـد. بعد رو به عمیر کرد و گفت: چرا موقع دروغ بسـتن، 
حالت دگرگـون و رنگت زرد شـد؟ عرض کـرد: همانا مـرد حیله گر رنگش 
سـرخ نگردد. به خـدای کعبه کـه من هیـچ امانت نـزد محمـد)ص( ندارم 
و ایـن خدیعـت را حنظلـه به رشـوه دادن بـه من آموخـت و ایـن گردنبند 
هند همسـر ابوسـفیان اسـت که نام خود را بـر آن نوشـته کـه از آن جمله 

آن رشـوه است.

باغ 
کاغذی

چاپ بیست و دوم کتاب »سلوک دانشجویی« به قلم »جواد              
محدثی« ازســوی دفتر نشــر معارف روانه بازار کتاب شد. 
دانستن این نکته  که راز کامیابی در تجربه علم آموزی چیست 
و درطول عمر تحصیلی، این راه را چگونه و با چه کسی و به 
چه سمت و سویی باید پیمود، بسیار مهم است. در هر کاری 
از جمله آموختن دانش و رســیدن به قله های معرفت و در 
کنار آن کمال اخالقی و تهذیب نفس، نیازمند آشــنایی با 
رمز و رازها وشیو ه ها و عوامل موفقیت هستیم . پس سلوک 
دانشجویی ، آگاهی از هدف ها، آفت ها،روش ها، علل ناکامی 

یا سرخوردگی و عوامل رشد و پیشرفت را می طلبد.
آنچه می خوانید مجموعه نوشته هایی از جواد محدثی در این 
زمینه هاست که مورد ابتال و کاربرد هرکسی است که گام در 
مسیر آموختن دانش نهاده و در مراکز علمی حضور می یابد 
و سر سفره دانش اساتید می نشیند. مباحث این کتاب پیش 
از این در سلسله مقاالتی در ماهنامه »پرسمان« منتشر شده 
بود. این کتاب آداب علم آموزی ر ابرای همه دانش پژوهان 
به ویژه دانشجویان دانشــگاه ها و طالب حوزه های علمیه 

تبیین می کند.

سلوک دانشجویی

بهترین هتل های فرودگاهی جهان )3(

دانستنی ها

خداوندا، ممنون که دوباره زنده هستم

دعای صبح اســتاد با این جمله شروع می شد: 
»خداوندا، ممنون که دوباره زنده هستم.« وقتی 
روز را این گونه آغاز می کنید، بقیه آن هدیه ای 
است از جانب خداوند. اگر کسی می خواهد بار 
خود را برای بهشــت ببندد، باید همین کار را 

کند؛ لمس همه چیز و نبردن چیزی با خود...

   »کمی ایمان داشته باش«
میچ آلبوم

حرف حساب
مریوت اسکای سیتی- هنگ کنگ

ســاختمان زیبای مریوت اسکای ســیتی در فاصله ۵ 
دقیقه ای از فرودگاه واقع شده است. از امکانات آن می توان 
به اسپا، استخر، ۵ رســتوران، اتاق جلسه و اتاق مجهز به 

سیستم های موردنیاز برای تاجران اشاره کرد.
کاخ النگهام- فرودگاه پکن- پکن

ســرویس کرایه اتاق در این هتل به صورت ۲۴ســاعته 
مشغول خدمت رسانی است. این هتل در نزدیکی ترمینال 
۳ هتل واقع شــده و در اتاق های خود وان های آب گرم 
بزرگ داشــته و مرکزی برای فیتنس و رستوران محلی 

نیز دارد.
الوفت بوگوتا- بوگوتا-کلمبیا

از ویژگی هــای بوگوتا می توان به فاصلــه ۵دقیقه ای از 
فرودگاه بــا خدماتی همانند غذاهــا و آب میوه های تازه 
اشاره کرد. همچنین، طراحی داخلی آن نیز کامال مدرن 
و زیباست و محلی ساکت و آرام برای استراحت به شمار 

می رود.

فرودگاه بین المللی ژوهانسبورگ او آر تامبو- 
ژوهانسبورگ

در مقابل در ورودی این فرودگاه، یک ســاختمان شیک 
واقع شده که اتاق های جادار با مبلمان چرمی و سرویس 
بهداشتی با سنگ مرمر دارد. در رستوران Quills مسافران 
می توانند از طعم غذاها و نوشــیدنی های آفریقایی لذت 

ببرند.
کرایه هر شب اقامت در این هتل از ۲۸۰ دالر آغاز می شود.

فرودگاه هیلتون آمستردام- آمستردام
معماری نمای ساختمان همچون یک مکعب شیشه ای 

بوده و طراحی داخلی آن با شیشه مزین شده است.
 اتاق ها به رنگ های طالیی، توسی و سفید تزئین شده اند 

و نقاشی های انتزاعی روی دیوارها نصب شده است.
همچنین باید به امکاناتی همانند رســتوران آسیایی-

هلندی، اسپا و نمایشگرهای نشان دهنده زمان خروج و 
ورود هواپیما در البی اشاره کرد.
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