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غربت نصف جهان
گالیه رییس شورای اسالمی شهر از بی توجهی مسئوالن کشوری به اصفهان؛

کارگران پلی اکریل همچنان 
چشم انتظار حمایت هستند 3
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خشکسالی در روستاهای گلپایگان 
بیداد می کند

6

 
مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

صفحه11
برگزاری مراسم اربعین در ۴۰ امامزاده شاخص استان

11
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 افت جایگاه ورزش اصفهان
 در سطح کشور

10

    ذوب آهـن اصفهان ، 
شركت برگزيده  جهت دريافت تنديس 

ملي رعايت حقوق مصرف كننده شد 

   در همایش تقدیر از واحد هاي نمونه استان اصفهان در رعایت حقوق مصرف کننده؛   

 نخستین فصلنامه تئاتر اصفهان
 منتشر شد

استاندارخواستارشد:
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 بـانـک ها 

به كمک اصفهان بیايند

زاينده رود بايد تا قبل از آذرماه 
برای كشاورزان باز شود
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60 هزار بیکار در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد
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 بریتانیا آماده توسعه روابط
 با استان اصفهان است

3

4

 اردوی فرهنگی تربیتی »فرمانده دل ها« 
به کار خود پایان می دهد؛

سـالم فرمـانده

از حامیان حقوق مصرف کنندگان در استان اصفهان تجلیل شد؛

تعادل بازار باحمایت از مصرف کننده

در همايش تقدير از واحدهاي نمونه و برگزيده رعايت حقوق مصرف كننده در سطح استاني و ملي ، ذوب آهن 
اصفهان با پشتوانه نيم قرن تجربه و تالش، به عنوان شركت برگزيده جهت دريافت تنديس ملي سال 95 مورد 

تقدير ويژه قرار گرفت و دكتر احسان دشتيانه معاون فروش و بازاريابي شركت، لوح تقدير دريافت كرد.
در حاشيه اين آيين كه با حضور دكتر نوابي رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان يكشنبه 
14 آبان ماه در محل اتاق بازرگاني برگزار شد،  دكتر احسان دشتيانه معاون بازاريابي و فروش شركت با بيان اينكه 
ذوب آهن اصفهان سال گذشته موفق به كسب تنديس نقره اي حمايت از حقوق مصرف كننده شد و امسال نيز 
كانديدای دريافت تنديس طاليي مربوطه است، گفت: از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 

كه به واحدهاي كيفي همچون ذوب آهن اصفهان توجه ويژه دارد قدرداني مي كنم . 
وي افزود: ذوب آهن اصفهان از ســال 92 تا ســال 95 براي چهار سال  پياپي شــركت برتر در رعايت حقوق 

مصرف كننده شناخته شده بود و امسال براي پنجمين سال اين موفقيت را كسب كرد. 
معاون بازاريابي و فروش ذوب آهن اصفهان، عوامل اين موفقيت را بدين شرح بيان كرد: داشتن نام تجاري )برند(، 
كيفيت محصوالت، رعايت مسائل زيست محيطي و بهداشتي، توليد بر مبناي حداقل 50درصد ظرفيت اسمي، 
نحوه فروش، تنديس ها و گواهي نامه هاي دريافتي، رعايت قيمت فروش،آمــار فروش، ظرفيت واقعي توليد، 
ميزان صادرات، تحقيق و پژوهش، رضايتمندي مشتريان،  نحوه اطالع رساني به مشتريان، خدمات قبل،  حين 

و پس از فروش و... .
در آيين مذكور كه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مسئولين صنعتي استان حضور داشتند، دكتر 
نوابي رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت:  بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته، 
23 واحد صنعتي، 14 واحد لوح تقدير  حمايت از مصرف كننده گان را دريافت كرده و شش شركت ديگر نيز به 

عنوان شركت هاي برگزيده دريافت تنديس ملي سال 95 معرفي شدند. 
وي توجه به حــق الناس و رعايت حقــوق مصرف كننــده در همه ابعــاد را مهم و وظيفه اخالقي و شــرعي 
توليدكنندگان دانست و گفت: استان اصفهان با توجه به توانمندي هايي كه در اين زمينه دارد بايد در اين حوزه 

مشاركت بيشتري داشته باشد. 
وي با اشاره به شعار غلط »جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود« تصريح كرد: هم اكنون »جنس فروخته 

شده پس گرفته مي شود« در حال نهادينه شدن در جامعه است.
وي گفت: بنگاه هاي صنعتي بايد همه تالش كنند تا ســطح اعتماد مصرف كننــدگان را افزايش دهند و همه 

سازمان ها بايد در اين زمينه هم جهت شوند.
دكتر نوابي تبليغات كاذب بعضي از شركت ها را مغاير با منافع جامعه و مصرف كنندگان دانست و گفت : سازمان 

حمايت از مصرف كنندگان با اين گونه تبليغات برخورد خواهد كرد . 
وي كميت، كيفيت ، خدمات قبل ، حين و بعد از فروش و همچنين پرداخت خسارات اعتماد را از جمله نكات 
مهم براي رعايت حقوق مصرف كننده ذكر كرد و خواستار تشكيل شركت هاي تخصصي صادرات جهت حضور 

جدي و موثر در عرصه رقابت هاي جهاني شد.
در همايش مذكور دكتر احمديه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت ، سهل آبادي رييس  خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران، جليلي رييس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان و بركتين رييس خانه صنعت ، معدن و 

تجارت استان اصفهان در خصوص حقوق توليد كننده و مصرف كننده و حذف واسطه ها و... سخنراني كردند.

   در همایش تقدیر از واحدهاي نمونه استان اصفهان در رعایت حقوق مصرف کننده؛   

   ذوب آهن اصفهان ، شركت برگزيده  جهت دريافت تنديس ملي رعايت حقوق مصرف كننده شد  

در همین صفحه
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دولت

رییس دفتر رییس جمهور گفت: دولت در بحث کنترل 
قیمت بلیت  پروازها از مبدأ ایران به نجف برای ایام اربعین 
ورود کرده است و برای ســال آینده نیز برنامه ریزی در 

جهت کنترل قیمت ها انجام می گیرد.
محمود واعظی ، در خصــوص نرخ پــرواز از مبدأ ایران 
به شــهر نجف عراق اظهار کرد: پروازی که از شهرهای 
ایران به نجف در شرایط عادی با قیمت 800 هزار تا یک 
میلیون تومان انجام می شد، ناگهان برای ایام اربعین به 
سه میلیون تومان رسیده است. وی افزود: دولت در بحث 
کنترل قیمت بلیت پروازها از مبدأ ایران به نجف برای ایام 
اربعین ورود کرده است و برای سال آینده نیز برنامه ریزی 

در جهت کنترل قیمت ها انجام می گیرد.
رییس دفتر رییس جمهور تصریح کــرد: اکنون با توجه 
به اینکه پرواز از ســوی ایران پر از مسافر به سمت کشور 
عراق می رود، اما از سوی نجف به ایران باید خالی برگردد.

برای مثال نرخ پرواز تهران به سمت نجف یک میلیون و 
200هزار تومان در نظر گرفته شده است.واعظی عنوان 
کرد: برای کنترل قیمت پروازها از ایران به ســمت نجف 

در سال آینده نیز برنامه ریزی هایی انجام خواهد گرفت.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی کشور گفت: فکر 
نمی کنم آمریکا بخواهد به طور رســمی از برجام خارج 
شود. آنان برجام را نگه می دارند و فشارها و تحریم ها را 
به ویژه در مســائل منطقه ای و دفاعی کشورمان بیشتر 

خواهند کرد.
کمال خرازی ، پیرامون اظهــارات ترامپ و تحریم های 
اخیر کشورمان توسط آمریکا، اظهار کرد: صحبت های 
رییس جمهور آمریکا برخاسته از وضعیت روانی اوست.

وی افزود: او انسان خودشــیفته ای است و فکر می کند 
هر چه می گوید حق، درســت و بهترین ایده برای دنیا 
محسوب می شــود؛ البته مخالفان بســیاری در دنیا به 
خصوص در بین فرهیختگان دارد.وی ادامه داد: ترامپ، 
مخالفان جدی بســیاری در میان کشورهای اروپایی و 
حتی در آمریکا دارد و این نــوع برخورد و کالم ترامپ و 
مواضعی که اتخاذ می کند، شأن ریاست جمهوری آمریکا 
را پایین آورده اســت.خرازی به اقدامات ایران در برابر 
چنین مواضعی اشاره و خاطرنشان کرد: در برابر چنین 
رویدادی، ما راهبردهای خودمان را پیش خواهیم گرفت 

که همان ایستادگی و مقاومت است.

واعظی مطرح کرد:

ورود دولت به مسئله کنترل 
قیمت بلیت های اربعین

رییس شورای راهبردی روابط خارجی: 

صحبت های ترامِپ خودشیفته 
ناشی از وضعیت روانی اوست 

مطهری:

 گشایش ها درباره حصر، باعث 
تقویت وحدت ملی می شود

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی، گشایش های 
جدید برای محصوریــن را موجب تقویت وحدت ملی 
عنوان و ابراز امیدواری کرد که حصر خانگی به تدریج 

از بین برود.
علی مطهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: به نظر 
می رسد شرایط جدیدی برای محصورین به وجود آمده 
و مالقات های اخیر با آنها نشــان می دهد گشایشی در 
وضعیت آنها حاصل شده و بنا دارند قدری فضا را باز و 

شرایط جدیدی ایجاد کنند.
وی افزود: امیدوارم این وضعیت ادامه یابد و به تدریج 
حصر خانگی از بین برود؛ البته ما از مسئولینی که این 
تصمیم را گرفته اند تشکر می کنیم؛ چرا که در شرایط 
موجود کشــور، این کار می تواند به وحدت ملی کمک 
کند و فکر می کنم به نفع کشــور است که این موضوع 

تحقق یابد.
نماینده مردم تهــران در مجلس ادامــه داد: با توجه 
به برنامه ای که آمریکا دارد و می خواهد با فشــارهای 
اقتصادی و سیاســی ما را به زانو در بیاورد هر قدر در 
 داخل متحدتر و مســتحکم تر باشــیم به نفع کشور

 است.

 بودجه ۹۷ 
۱۹ آذر تقدیم مجلس می شود

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که الیحه 
بودجه سال۹۷ ، ۱۹ آذر تقدیم مجلس خواهد شد.

بهروز نعمتی اظهار داشــت: طبق هماهنگی های صورت گرفته 
با دولت، الیحه بودجه کل کشور ســال ۹۷ در جلسه علنی روز 
یکشنبه، ۱۹ آذر مجلس تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد 
شد. وی افزود: پیش از این گفته شــده بود که الیحه بودجه در 
موعد مقرر یعنی ۱۵ آذر به مجلس ارائه می شود، اما با توجه به 
اینکه ۱۵ آذر والدت حضرت رسول)ص( و امام جعفرصادق)ع( 
و تعطیل رسمی است، مقرر شد در اولین فرصت بعد از این تاریخ 
یعنی یکشنبه ۱۹ آذر، الیحه بودجه به مجلس ارائه شود. به گفته 
وی طبق سنوات گذشته رییس جمهور برای ارائه الیحه بودجه 

در مجلس حاضر می شود.

مشکل تردد زائران پاکستانی و شبه 
قاره در مرز میرجاوه حل شده است
 رییس اداره گذرنامــه و روادید وزارت امــور خارجه اعالم کرد: 

 در حال حاضر رفت و آمد زائران پاکســتانی و شبه قاره در مرز 
میرجاوه به صورت روان جریان دارد و مشکل خاصی نیست.

مجتبی کریمی، با بیان اینکه تا فردا زائران اربعین حسینی برای 
دریافت روادید فرصت دارند، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد این 
موضوع هستیم که مردم در این ارتباط مدیریت زمان کرده اند و 
کاهش درخواســت ها در روزهای اخیر برای صدور روادید نشان 
از فهم مردم و مدیریت زمان دارد و اینکه آنها امور مربوط به این 
 سفر را به دقایق آخر موکول نکرده اند. وی با بیان اینکه تاکنون

 بر اساس آخرین گزارش ها دو میلیون و 300 هزار روادید صادر 
شده است و پیش بینی می کنیم که طی روزهای آینده این رقم به 
دو میلیون و 4۵0 هزار عدد برسد، گفت: در سال گذشته حدود 
دو میلیون روادید صادر شده بود و امســال 300 الی 4۵0 هزار 

روادید افزون تر از سال قبل صادر شده است.

محسن رضایی:

  »سعد حریری« با فشار عربستان 
استعفا داد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به استعفای سعد حریری از 
نخست وزیری لبنان واکنش نشان داد.

محسن رضایی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: سعد 
حریری که چند سال پیش در گفت وگوی وحدت ملی با میشل 
عون و حزب ا... به نخست وزیری رسیده و دوره ای توام با آرامش، 
ثبات و پیشــرفت اقتصادی را در لبنان آغاز کرده بود، با فشــار 
عربستان از نخست وزیری استعفا داد. اطالعات به دست آمده از 
شروع یک ماجراجویی جدید توسط عربستان، رژیم صهیونیستی 
و آمریکا حکایت دارد. با این همه مشکل این مثلث شوم این است 
که حتی دوستانشــان هم به ایران نزدیک می شوند و در نتیجه 

مدیریت آنها را در منطقه تضعیف و خنثی می کنند.

تکذیب اظهارات منتسب به آیت ا...
آملی الریجانی درباره »سپنتا«

روابط عمومی قوه قضائیه با انتشــار اطالعیه ای مطالب منتشر 
شده منتســب به رییس قوه قضائیه درباره بحث مربوط به عضو 
شورای شهر یزد را که در رسانه ها بازتاب داشته است، نادرست 
خواند. این اطالعیــه همچنین مطلبی را که معــاون فرهنگی 
 قوه قضائیه از قول ایشان در رســانه ها نقل شده بود را هم دقیق 

ندانست.
گفتنی است؛ اخیرا حجت االسالم والمســلمین  هادی صادقی 
معاون قوه قضائیه درباره ســپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای 
شهر یزد گفته بود: آیت ا... آملی الریجانی، رییس قوه قضائیه هم 
همین نکته ها را گفت که در بحث شــکلی ورود شورای نگهبان 
درست است. ایشــان به صراحت گفت که به مصلحت نیست و 
شورای نگهبان می توانســتند در نگاه فقهی شان مصلحت را هم 

در نظر بگیرند.

دادگاه توکلی برگزار شد
جلسه رسیدگی به اتهامات احمد توکلی، مدیر سایت الف، صبح 
دیروز در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.  احمد توکلی 
پس از خروج از دادگاه گفت: اتهام مطرح شده در پرونده این بود 
که در ســایت الف کامنت های مردم درج شــده که به زعم آنها 
مجرمانه بوده است. بخشی به نظر آنها نقض دستور شورای عالی 
امنیت ملی در مورد سران فتنه بود و بخشی هم پخش شایعات 
 و مطالب خالف واقع کــه من در خصوص هــر دو مورد، جواب 

دادم.
توکلی در ادامه گفت:  درباره دســته اول ادعا، کاری که کردیم 
مقاالتی را در دفاع از نظام چاپ کردیم و بــه مردم اجازه دادیم 
که زیر این مطلب اظهــار نظر کنند و نظــرات مخالف و موافق 
را نوشــتیم. این کار را وظیفه اســالمی، قانونی، دینی و انقالبی  
خودمان می دانیم و به مردم حق اعتراض می دهیم؛ بنابراین نه 
تنها نقضی نشده بلکه با پاسخ دادن به بعضی از اعتراضات باعث 
تقویت تصمیم شورای امنیت ملی شدیم.وی افزود: درباره ادعای 
مطرح شده دیگر گفتند که شما مطالب خالف واقع منتشر کردید 

و ما آنچه که گفتند را آوردیم.  

 نیروهای عراقی در القائم 
پس از آزادسازی

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

  موشک های یمن 
در انتظار نیروهای متجاوز

سخنگوی جنبش مردمی انصارا... یمن اعالم کرد: 
بارها گفته بودیم که پایتخت های نیروهای متجاوز 
از تیررس موشک های ما در واکنش به ادامه بمباران 
غیرنظامیان بی گناه، در امان نیستند. هشدار این 
مقام یمنی که شبکه المسیره آن را منتشر کرد در 
حالی است که یگان موشــکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن از شلیک یک فروند موشک بالستیک 
دور برد از نــوع »برکان اچ 2« به ســمت فرود گاه 
بین المللی ملک خالد ریاض پایتخت عربســتان 
خبر داد. یگان موشکی یمن همچنین اعالم کرد که 

موشک به هدف اصابت کرده است.

 خارج از مرزهای عراق 
نمی جنگیم

احمد االسدی، سخنگوی حشد شعبی عراق گفت: 
حشد الشعبی نیروهای مسلح عراقی هستند و خارج 
از مرزهای کشور خود نمی جنگند.وی افزود: حشد 
الشعبی هیچ نیرویی در سوریه نه در شهر البوکمال 
نه در شــهرهای دیگر ندارد.سخنگوی گردان های 
حزب ا... عراق روز شــنبه اعالم کرد که در حزب ا...

عراق در جنگ آزادی البوکمال ســوریه شــرکت 
می کند.ارتش عراق و حشد الشعبی کنترل بیشتر 
مناطق مرزی با سوریه را در دست گرفته اند. همزمان 
نیز ارتش سوریه به سمت مرزهای این کشور با عراق 
از جمله شهر البوکمال، آخرین مقر مهم داعش در 

این مناطق، پیشروی کرده است.

 بوش پدر و پسر 
به ترامپ رای ندادند

یک نویسنده آمریکایی کتابی را دردست انتشار دارد 
که عنوان می کند سیاســت های رییس جمهوری 
کنونی آمریکا مورد انتقاد هم حزبی های سنتی اش 
است و »جورج واکر بوش« و »جورج دبلیو بوش« هیچ 
یک در انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا به 
وی رای نداده اند.»مارک کی آپدگرو« نویسنده کتاب 
»آخرین جمهوری خواه« که این کتاب را با همکاری 
بوش پدر و پسر به نگارش در آورده است، درمصاحبه با 
روزنامه نیویورک تایمز گفت: »بوش پدر به »هیالری 
کلینتون« نامزد دمکرات رای داد و بوش پسر به هیچ 

یک از آنها  رای نداد!«

رییس جمهور آمریکا در آســتانه ورودش به ژاپن در جریان یک سفر 
آســیایی، در ادعایی بی اساس مسئولیت شــلیک موشک از یمن به 
ریاض را متوجه ایران دانســت. به گزارش ایسنا؛ به نقل از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، عربستان سعودی روز شنبه از رهگیری و انهدام یک 
موشک بالستیک بر فراز ریاض خبر داد و اعالم کرد که این موشک از 
سمت یمن شلیک شده اســت. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
در جریان سفر ۱2 روزه اش به کشورهای آسیایی، مسئولیت شلیک 
موشک از یمن به پایتخت عربستان ســعودی را متوجه ایران کرد و 
گفت: از نظر من حمله)به عربستان( کار ایران بوده است، اما سامانه ضد 
موشکی ما بر آن غلبه کرد. وی همچنین ساقط شدن موشک بالستیک 
بر فراز ریاض را نشان دهنده توانایی ســامانه ضدموشکی آمریکایی 

فروخته شده به عربستان دانست. 

ترامپ مدعی شد؛ 

حمله موشکی یمن به 
عربستان کار ایران بوده !

الشرق االوسط مدعی شد: ایران و سیاست های عداوت آمیزش، مانع 
بزرگی بر سر راه امنیت و استقرار خاورمیانه است. دشمنی نژادی ایران 
با عرب ها مسئله پوشیده ای نیست، و لو اینکه سعی کند این دشمنی 
را در لباس زیرکی سیاسی پنهان کند، همچنان که در سخنان روزهای 
گذشته بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت خارجه ایران، در مورد مصر 
شاهد آن بودیم. قاسمی با ســتایش جایگاه مصر در جهان عربی و با 
بیان مشــترکاتی که بین دو ملت ایران و مصر وجود دارد، سعی کرد 
بدین شکل با قاهره اظهار دوستی کرده و فتنه ای را بین مصر و برادران 

عربی اش ایجاد کند؛ اما دولت مصر خود متوجه این مسئله است! 
قاسمی به سیاســتمداران مصری توصیه کرد دیدگاه های تازه ای را 
در قبال مسائل منطقه در پیش بگیرند. آیا قاسمی می خواهد مصری 

که به مسائل امنیت ملی اعراب پایبند است، دنباله روی ایران باشد؟!

ادعای الشرق االوسط؛

دشمنی ایران با اعراب بر 
هیچکس پوشیده نیست! 

واکنشدیدگاه
رییس کمیته هسته ای مجلس:

 همه نظام، مذاکره درباره 
توان دفاعی را مردود می دانند

حجت االسالم مجتبی ذوالنور، رییس کمیته هسته ای 
مجلس درباره توان دفاعی و موشــکی ایران را مردود 
 دانســت و گفت:  مذاکره درباره توان دفاعی کشــور 
از سوی هیچکدام از ارکان نظام پذیرفتنی نیست و همه 

بر سر این موضوع متفق القول هستند.
وی بدعهدی آمریکا در اجرای مفاد برجام را نشانه ای 
از بی اعتمادی به مسئوالن این کشور دانست و اظهار 
داشت: اگر آمریکایی ها تصور می کنند که با بهانه جویی 
از روند اجرای برجام می توانند پای ایران را برای مذاکره 
درباره توان دفاعی و نظامی نیز باز کنند، باید بدانند که 
خیال خامی را در سر می پرورانند و جمهوری اسالمی 

ایران دست از حمایت از مظلومان عالم برنمی دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: تمامی 
جناح ها و گروه های سیاســی که در چارچوب نظام و 
قوانین کشور فعالیت می کنند، هرگونه مذاکره درباره 

فعالیت های نظامی و دفاعی کشور را نمی پذیرند.
وی خاطرنشان کرد: دست اندازی به توان نظامی ایران 
به نوعی تحقیر ملت ایران و زمینه ســازی برای ایجاد 
توطئه در کشــور و منطقه اســت و همه ارکان نظام، 

مذاکره درباره توان دفاعی کشور را مردود می دانند.

پارلمان

یک منبع آگاه نزدیک به والیتی در خصوص استعفای نخست 
وزیر لبنان و محتوای مذاکــرات محرمانه صورت گرفته بین 
مشــاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب و سعد حریری 
گفت: نخست وزیر مســتعفی لبنان که پیش از این مالقات 
به عربستان ســفر کرده بود جهت انجام این دیدار به بیروت 
بازگشت و بالفاصله پس از اســتماع موضع تهران مجددا به 
ریاض رفت و در آنجا استعفای خود را اعالم کرد.  این منبع 
آگاه در خصوص این مذاکرات محرمانه فاش کرد که در این 
دیدار حریری با طرح درخواست سعودی ها از دکتر والیتی 
خواسته که ایران دست از حمایت  مردم مظلوم یمن بردارد و 

روابط خود را با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
بهبود ببخشد.

 وی گفت: مشــاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب نیز در 
پاسخ از حریری خواسته تا سعودی ها بمباران مردم بی گناه 
و حصر اقتصادی و دارویی این کشور را متوقف کنند تا مسیر 
گفت وگو با ملت یمن باز شود.  وی افزود: درخواست نابجای 
حریری و سعودی ها این بود که جمهوری اسالمی ایران در 
موضوع یمن، جانب حق را رها کند اما چون ناامید شــدند 
بالفاصله سعد حریری را به ریاض فراخواندند تا وی استعفای 

خود را در خارج از خاک لبنان اعالم کند.

 این منبع آگاه با اشاره به متن استعفای سعد حریری گفت: 
مشخص است که این متن از جانب سعودی ها به نخست وزیر 

مستعفی لبنان دیکته شده است.
 وی افزود: حریری به نیابت از سعودی ها امیدوار بود پس از 
سفر مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری به لبنان بتواند 
جمهوری اسالمی ایران را از مخالفت با اقدامات ضد بشری 
عربســتان در یمن از جمله بمباران زنان و کودکان بی گناه 
یمنی و محاصره غذایی و دارویی این کشور منصرف کند، اما 
با پاسخ منفی کشورمان مواجه شد.  این منبع آگاه با تاکید بر 
کمیاب شدن ضروری ترین داروها و مایحتاج غذایی در یمن 
گفت:   ۷00 هزار نفر در یمن مبتال به بیماری وبا شــده اند 
و جمهوری اسالمی ایران حاضر نیست دست از حمایت این 

مردم مظلوم بردارد.

یک منبع آگاه خبر داد:

محتوای مذاکرات محرمانه والیتی و حریری 

بهرام قاســمی در خصوص اظهارات ضد ایرانی سعد حریری 
نخست وزیر مســتعفی لبنان گفت: این استعفا و این اقدامی 
که توسط آقای سعد حریری انجام شد و یک کار شگفت انگیز 
و غیرطبیعی نشــان داده می شود، یک حرکت حساب شده و 
سناریویی است که در واقع می تواند سرآغاز اتفاقات جدیدی در 
منطقه باشد. گزیده سخنان بهرام قاسمی در گفت وگو با العالم 

را در ادامه می خوانیم:

  من به شــدت از این اظهارات نابجــا، نابخردانه و واهی که 
ایشان هنگام استعفای خود نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
مطرح کردند متاسفم و فکر می کنم خود ایشان هم به خوبی 
 واقف هســتند که این اتهامات، اتهامات بیجا و کامال غلطی

 است. 
   همان طور که آقای میشل عون مطرح کردند رابطه ایران و 
لبنان رابطه بسیار خوبی است و جمهوری اسالمی ایران همواره 

به رای، اســتقالل و آزادی لبنان احترام گذاشــته و همواره 
خواهان لبنانی  آباد، آزاد و مستقل بوده و خواهد بود. 

   آنچه که ایشان در یک کشور بیگانه علیه جمهوری اسالمی 
ایران مطرح کردند و حتی استعفای خود را در آنجا و در جایی 
غیر از لبنان ارائه دادند، نشان می دهد در زمین کسانی بازی می 
کنند که برنده آن صهیونیست ها و دولت ایالت متحده آمریکا 
می تواند باشد و این کشورها نهایت بدخواهی خود را نسبت به 

منطقه  و مردم منطقه نشان داده اند.
   این اتهامات و اقدامات، عالئــم خوبی را برای مردم منطقه 
و لبنان نخواهد داشت، سیاســت جمهوری اسالمی در قبال 
کشورهای منطقه کامال روشن است، ایران برای ثبات در منطقه  
تالش کرده و کشوری است که با جدیت تمام به خصوص طی 
سالیان اخیر به عنوان کشوری که قربانی تروریسم بوده است 
در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته و حتی برای کمک به 

کشورهای منطقه هزینه های بسیاری را پرداخت کرده است.
   ایران همواره با مردم و دولت لبنان رابطه و همکاری خوبی 
داشته ، اما اظهارات نابجای آقای سعد حریری جای گالیه دارد، 
سخنان ایشان در راستای یک سیاست ایران ستیزی و ایران 
هراسی است که متاسفانه توسط کشورهای بدخواه در منطقه 

و فرا منطقه دنبال می شود. 
 عربستان نشان داده است که در منطقه سیاست های خاصی 
را دنبال می کند و تا امروز نشان داده که  حاضر است با صرف 
هزینه گزاف و خرج بسیار، رابطه دیگر کشورها و شخصیت های 
منطقه را با جمهوری اســالمی ایران تخریب کند و حتی در 
جهان غرب و آمریکا نیــز این هزینه ها را انجام داده اســت، 
اما با وجود آگاهی که در کشــورهای منطقه وجود دارد این 
 فرافکنی ها و این اقدامات نتوانسته پاسخ الزم را به عربستان

 بدهد. 
  ما توصیــه می کنیم عربســتان بــه یک واقــع نگری در 
مســائل منطقه بازگردد و بداند که ایران مستقل و قدرتمند 
به نفع صلح در منطقه اســت و ایــن توهم که بــدان دچار 
 اســت وضعیت خوبی را برای این کشــور به همراه نخواهد 

داشت.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: همان طور که آقای میشل عون مطرح کردند رابطه ایران و لبنان رابطه 
بسیار خوبی است و جمهوری اسالمی ایران همواره به رای، استقالل و آزادی لبنان احترام گذاشته است.

واکنش ایران به استعفای سعد حریری؛

سناریوی عربی!
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،810،000 ریال)طرح جدید(

6،760،000 ریالنیم سکه

۳,8۳7,000 ریالربع سکه

2,5۳0,000 ریالسکه یک گرمی

1،240،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع کاله ایمنی دوچرخه 

 158,000
تومان

کاله ایمنی دوچرخه 
Rch70 رول کن مدل

رییس مرکز توسعه تجارت مالزی در آسیا و خاورمیانه گفت: 
مالزی آماده سرمایه گذاری برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
به ویژه نیروگاه هزار مگاواتی در اصفهان است.»ریمی یعقوب« 
)RemeeYaakub( افزود: استان اصفهان دارای روزهای 

آفتابی قابل توجهی اســت و از این انرژی پاک و طبیعی می 
توان برای تولید بــرق بدون ایجاد آلودگی و اثرات زیســت 
محیطی مضر استفاده کرد. وی گفت: کشورهای اروپایی سال 
هاست که در زمینه پنل های خورشــیدی در کشور مالزی 

سرمایه گذاری های زیرساختی انجام داده اند و به این ترتیب 
امروزه این کشور در زمینه ایجاد نیروگاه های خورشیدی در 
آسیا پیشرو است. رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، 
تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
در این دیدار گفت: اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان ایران 
می تواند زمینه جذب سرمایه گذاران مالزی را در بخش های 
مختلف انرژی و فناوری فراهم سازد. قاسمعلی جباری با اشاره 

به پیشنهاد ساخت نیروگاه هزار مگاواتی در اصفهان از سوی 
مقام مالزیایی افزود: همکاری اقتصادی استان اصفهان و کشور 
مالزی می تواند با ایجاد یک نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در 
اصفهان، وارد مرحله جدیدی شود. وی، تسهیل نقل و انتقال 
بانکی بین بانک های مالزی و ایران را خواســتار شد و گفت: 
مشــارکت بیمه و بانک ها می تواند فرآیند سرمایه گذاری را 

تسهیل کرده و سرعت بخشد.

مالزی، آماده سرمایه گذاری در  نیروگاه خورشیدی اصفهان است

خبر

بازار

مانور رفع آلودگی از مخازن آب 
روستایی برگزار شد

به مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل، مانور رفــع آلودگی 
از مخــازن آب روســتایی و رونمایی از پلمب ســامت مخازن 
 در محل مخــزن ذخیره آب مجتمع ۲1 روســتای ریگســتان 

زواره برگزار شد.
مدیر آبفای روســتایی اردســتان در این مراســم با بیان اینکه 
سناریوی پیش بینی شده در این مانور شــامل پاکسازی و رفع 
آلودگی مخزن و شبکه توزیع مجتمع ۲1 روستای ریگستان است 
اظهار کرد: در این مانور با اعام شبکه بهداشت و آزمایشگاه آب 
مبنی بر صفر بودن کلر باقی مانده در آب و مسمومیت تعدادی از 
روستائیان،سریعا ورودی و خروجی مخازن اصلی شهر و روستا 
بسته شد و توسط شبکه جایگزین و آب رسانی سیار، تامین آب 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رضــا دهقانی بــا بیان اینکــه به واســطه حضــور اکیپ های 
شست وشــوی آبفای روســتایی و شــهری با تجهیزات کامل، 
مخزن شست وشــو پس از نمونه برداری مجــدد و اطمینان از 
سالم بودن آب شــیر ورودی مخزن باز شــده و شیرهای تخلیه 
جهت ورود آب به لوله باز مــی گردد، تصریح کــرد: در نهایت 
 درب مخــزن با رعایــت اصول حفاظتــی با اســتفاده از پلمب 

سامت بسته می شود.

 185,000
تومان

کاله ايمني دوچرخه 
Ares جاينت مدل

 153,000
تومان

کاله ايمني دوچرخه 
MG-2 مريدا مدل

سکه و طال

نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و نظارت بر اصل 44  مجلس شورای اســامی که در رأس هیئتی از 
نمایندگان مجلس و تشــکل های اقتصادی به مالزی سفر کرده بود، 
با رییس مجلس، وزیر تجارت بین الملل و نمایندگان مجلس مالزی و 

مسئوالن وزارت کشاورزی این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا فوالدگر در این دیدار بر اهمیت گسترش روابط  اقتصادی دو 
طرف و نیز حمایت از صادرات فرآورده های کشاورزی و صنایع غذایی 

ایران در ازای واردات روغن پالم تاکید کرد.
وی صراحتا خواستار رفع مشکات بانکی فعاالن اقتصادی ایرانی در 
مالزی شد. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 
44  مجلس شورای اسامی، در این سفر از مزارع پالم و چند شرکت 

صنایع غذایی و مراکز تحقیقاتی بازدید کرد.

فوالدگرخواستار رفع 
مشکالت بانکی فعاالن 

اقتصادی در مالزی شد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: زاینده رود باید 
تا قبل از آذرماه برای کشت کشاورزان باز شود و زمان دقیق جاری شدن 

آب تا آخر آبان ماه مشخص می شود.
اسفندیار امینی اظهار داشت:  باز شدن آب زاینده رود در جلسه شورای 

هماهنگی در اواخر آبان ماه مشخص می شود.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه پیش بینی شده در نیمه دوم آبان ماه 
بارندگی ها آغاز می شود و با توجه به حجم سد، تاریخ باز شدن آب در 

بستر زاینده رود مشخص می شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
کشــت خط قرمزی دارد و باید در یک دوره زمانی مشــخص انجام 
 شــود و الزم اســت قبل از فرارســیدن ســرما و زمســتان، کشت

 انجام گیرد.

زاینده رود باید تا قبل از 
آذرماه برای کشاورزان باز 

شود

ذره بین

رییس کانون هماهنگی شورای اسامی کار استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه انتظار داریم مزد سال ۹۷ کارگران به دور 
از سیاسی بازی تعیین شود، گفت: با در نظر گرفتن همین 
رقم کنونی سبد خانوار و با توجه به رقم دریافتی هر کارگر، 
به جرأت می توان گفت تمام کارگران کشور، زیر خط فقر 

زندگی می کنند.
احمدرضا معینی درخصوص جلسات تعیین مزد کارگران 
برای سال ۹۷، اظهار داشت: تاکنون یکی دو جلسه در این 
خصوص برگزار شده اما تعیین مزد کارگران باید بر مبنای 
سند باال دستی و ماده 41 قانون کار که سبد معیشت خانوار 

است، لحاظ شود.
وی در واکنش بــه ســخنان نوبخت ســخنگوی دولت 
پیرامون اینکه دســتمزد کارمندان در بودجه ۹۷، حدود 
۲ درصد باالتر از نرخ تورم اســت، بیان داشــت: دستمزد 
کارگران را دولت اعــام نمی کند بلکه در شــورای عالی 
 کار و بــا حضور و تصمیم و توافق شــرکای ســه گانه کار

 تعیین می شود.
رییس کانون هماهنگی شورای اسامی کار استان اصفهان 
افزود: در کمیته مزد شــورای عالی کار، میزان دســتمزد 
کارگران را بر مبنای سندهای باال دستی و ماده 41 قانون 

کار که سبد معیشت یک خانوار است، تعیین می کنیم.

معینی با اشــاره به اینکه حدود ۲0 روز پیش کمیته مزد 
شورای عالی کار برگزار شــد، گفت: در این جلسه قرار شد 
نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در اســتان های 
 مختلف کشور با بررسی های خود، اسناد اولیه تعیین مزد را

 جمع آوری کنند.
وی افزود: براســاس این تصمیم، مقرر است سند معیشت 
هر شهر و اســتان به طور جداگانه در مراکز عمده فروشی 
و میادین میــوه و تره بار، جمع آوری و قیمت اقام ســبد 
مشخص شــود تا نتایج آن را در شــورای عالی کار مطرح 
 کنیم و به دنبال آن، متوســط رقم ســبد معیشت خانوار

 استخراج شود.

دبیر شورای اسامی کار  شرکت پلی اکریل با بیان اینکه نبود 
صاحب پلی اکریل و واگذاری این کارخانه به شــخصی که 
تجربه کافی نداشت سبب تعطیلی این کارخانه شد، گفت: 
کارگران پلی اکریل با 14 ماه حقوق معوقه، چشــم انتظار 
حمایت هستند.علی خرمی ادامه داد: شهریورماه سال ۹5 
هیئت حمایــت از تولید، کار اداره پلی اکریل را به دســت 
گرفتند و این شرکت جزو ســازمان حمایت از صنایع قرار 
گرفت که به دنبال آن، ۲0 میلیارد تومان به پلی اکریل، تزریق 
و واحد پلی استر راه اندازی شد که بعد از آن متاسفانه ناموفق 
بودند و دوباره این قسمت تعطیل شد.از اوایل سال جاری 
نیز پرسنل به بیمه بیکاری معرفی شــدند و بر این اساس 
حدود هزار و ۲00 نفر بیمه بیکاری گرفتند و حدود 500 
نفر کار تعمیرات، نگهبانی، آتش نشانی و پشتیبانی کارخانه 
را برعهده داشتند.از شهریور سال جاری در واحد یارم پلی 
استر که کار آن نخ ریسی اســت، یکی از ماشین های این 
کارخانه راه اندازی شد و اوایل مهرماه سال جاری تعدادی 
از پرسنل DMT و پلی اکریل به کار خود بازگشته و شروع 
به راه اندازی این واحد کردند. وی تاکید کرد: از 40 میلیارد 
تومانی که دولت وعده تامین اعتبــار داده بود، ۲0 میلیارد 
تومان سال گذشته و ۲0 میلیارد تومان دیگر امسال توسط 
دولت به پلی اکریل تزریق شد که 5 میلیارد تومان آن برای 

معوقات پرســنل و 15 میلیارد تومان هم برای خرید مواد 
اولیه در نظر گرفتیم تا شرایط راه اندازی تسهیل شود. از ۲0 
میلیارد تومان دیگری که دولت به پلی اکریل اختصاص داد، 
15 میلیارد تومان آن برای خرید AM هر دو واحد اکریلیک 
اختصاص یافته است که دی ماه سال جاری شاهد راه اندازی 
قسمت اکریلیک خواهیم بود. اگر قسمت اکریلیک راه اندازی 
شود حدود 600 نفر از پرسنل بازگشــت به کار شده و در 
واحدهای خود مشغول به کار می شوند که البته برای این کار 
نیازمند حمایت مسئوالن هستیم. پرسنل پلی اکریل انتظار 
دارند همان گونه که این مدت مسئوالن دولتی، شهرستانی 
و استانی، پلی اکریل را حمایت کردند باز هم حمایت خود را 

دریغ نکرده تا کارخانه اکریلیک هم راه اندازی شود.

دبیر شورای اسالمی کار پلی اکریل:

کارگران پلی اکریل همچنان چشم انتظار حمایت هستند
رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان خبر داد:

سقوط جامعه کارگری به زیر خط فقر

صنعت

بریتانیا آماده توسعه روابط 
خود با استان اصفهان است

مدیرکل بازرگانی سفارت بریتانیا در ایران با اشاره 
به روابط چند صدساله  اقتصادی انگلیس با  اصفهان 
گفت: اصفهان همواره یک شــهر مهم و اثرگذار در 
اقتصاد شناخته می شود و بریتانیا آماده توسعه روابط 
و همکاری نزدیک در بخش های صنعتی، خدماتی و 

مالی با استان اصفهان است.
کیت ولینگز خواستار برگزاری نشست های مشترک 
بین فعاالن اقتصادی استان اصفهان و انگلیس شد 
و گفت: اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و انگلیس 
می تواند نقش موثری در توسعه روابط اقتصادی بین 

بازرگانان دو کشور داشته باشد.
عضو هیئت رییسه اتاق اصفهان نیز گفت: برقراری 
خط هوایی مســتقیم لندن- اصفهان، فعال شدن 
بیمه لویــدز و بانک های انگلیســی در پوشــش 
پروژه های سرمایه گذاری استان اصفهان، می تواند به 
توسعه روابط اصفهان و انگلیس در تمامی بخش ها 
منجر شود. قاســم علی جباری افزود: بیمه و بانک، 
دو وسیله مهم برقراری یک رابطه اقتصادی است و 
بیمه لویدز می تواند نقش مهمی در عاقه مند شدن 
ســرمایه گذاران خارجی برای ســرمایه گذاری در 
استان اصفهان داشته باشد. وی برقراری خط هوایی 
مستقیم بین لندن و اصفهان را گامی دیگر در توسعه 
روابط اقتصادی به ویژه در بخش گردشگری دانست.

برداشت انار در اصفهان 
۴۵درصد کاهش می یابد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: برداشــت انار در اصفهان به دلیل ســرمای 
زودرس در سال گذشته، پیش بینی می شود امسال 
45درصد کاهش یابد. احمد رضا رییس زاده اظهار 
داشت:  سطح کل باغات انار استان اصفهان، 8هزار و 
6۳0 هکتار است که حدود 8۲0 هکتار آن به مرحله 
باروری نرسیده است. وی بیان داشت: برداشت انار در 
استان اصفهان از نیمه اول مهرماه آغاز شده و تا پایان 
آبان ماه ادامه دارد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان ادامه داد: به علت خسارات وارده 
ناشی از سرمای زودرس و کم سابقه پاییز سال گذشته 
به باغات انار استان اصفهان، پیش بینی می شود میزان 
برداشت محصول امسال به حدود 60 هزار تن برسد 
که نسبت به سال گذشته بیش از 45 درصد کاهش 

را نشان می دهد.

اولین آیین تجلیل از حامیان حقوق  فرزانه افسرطه
مصرف کنندگان و معرفی واحدهای 
برتر اســتان اصفهان، با حضور معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و رییس ســازمان حمایــت از مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، نمایندگان مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسامی و مدیران سازمان ها، به همت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان با 
تجلیل از 14 واحد نمونه برگزار شد. در آیین تجلیل از حامیان 
حقوق مصرف کنندگان در اســتان اصفهان، احمدیه رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری در حمایت از حقوق مصرف کننــده، ارتقای کیفیت 
تولید و سطح رضایتمندی مشتری، مهم ترین قوانین مربوط به 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مطرح کرد. وی پاره ای از 
علل نارضایتی مصرف کنندگان را وجود بــازار غیررقابتی و 
نامتقارن، شبکه توزیع سنتی و تعداد زیاد واسطه ها، اطاعات 
محدود و ناقص، اســتقبال برخی از تولیدکنندگان از افزایش 
قیمت و بی توجهی به قوانین مربوطه عنــوان کرد و از چهار 
شاخص اصلی در ارزیابی واحدهای مختلف نام برد و گفت: برای 
تامین رضایت مشتری دســتورالعمل ها و امکانات مناسبی 
وجود دارد، همچنیــن پیش بینی بودجه برای کســب نظر 
مشتری و نظرسنجی توســط تولیدکننده باید در نظر گرفته 
شود. ضمن آنکه مهم ترین حقوق مصرف کننده به عنوان حق 
طبیعی او، برخورداری از کاال و خدمات سالم و معادل ارزش 
پولی، حق انتخاب، حق اطاع یابی، حق ایمنی و ارائه خدمات 
پس از فروش هستند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

در استان اصفهان بیان کرد: براساس شاخص های تعیین شده، 
14 نفر به عنوان حامی حقوق مصرف کننده به صورت شاخص 
انتخاب شدند که روز گذشته از آنها تجلیل شد. سید عبدالوهاب 
سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان از مظلوم واقع شدن مصرف کننده در ایران سخن راند 
و با نام بــردن از »بریانی« به عنوان غذای ســنتی اصفهان، از 
مصرف صدها کیلو گوشت فاســد در مراکز تهیه این غذا ابراز 
تاسف کرد و آن را ناشی از نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده 
دانست. سهل آبادی با اشاره به اینکه تولید کننده ها نیز وضعیت 
خوبی ندارند، از مســئوالن ذی ربط خواست تا در کمیسیون 
نظارت، به قانون بازرسی اتحادیه ها دقت بیشتری صورت گیرد. 
وی وجود واسطه ها را به ویژه برای محصوالت کشاورزی، باعث 
گرانی قیمت میوه دانست و گفت: ما در جایگاه خود، اقداماتی 
در این راســتا انجــام داده ایم، هرچند اهــرم هایی که برای 
پشتیبانی از قانون حمایت از مصرف کننده وجود دارند، زیاد 
اســت. ابراهیــم جلیلی رییــس انجمن حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان در استان اصفهان، با اشاره به سابقه ۹ سال 
فعالیت انجمن، خواستار حمایت و پشتیبانی بیشتر از انجمن 
شد. وی اقدامات انجام گرفته در راســتای حمایت از حقوق 
مصرف کننده در استان را شامل تشکیل ۲۲ انجمن در سطح 
شهرستان ها، کمیسیون های تخصصی رسیدگی به شکایات 
و گزارشات مردمی در حوزه های مختلف و حضور انجمن ها در 
کمیسیون های نظارت بر سازمان های صنفی، تشکیل جلسات 
هماهنگی و حضور در کمیته های قیمت گذاری، اخذ شکایت 
از مصرف کنندگان، طرح ضیافت و آموزش نامید و موفقیت در 

بازار را منوط به ســه اصل کیفیت، تناسب کیفیت با قیمت و 
سرعت در انجام کار و ارائه خدمات دانست. در ادامه، مهندس 
برکتین، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
هر تولیدکننده ای خودش نیز مصرف کننده اســت و رابطه 
متقابلی بین تولید و مصرف وجود دارد، گفت: اگر همه نهادها 
حقوق مصرف کننده را رعایت کنند، جامعه در حالت تعادل 
قرار می گیرد. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که مالیات، 
بیمه و ســایر هزینه ها تولیدکننده را با چالش هایی مواجه 
ســاخته، حق تولیدکنندگان نیز ایجاب می کند که رعایت 
حقوق آنها در کنار مصرف کننده در نظر گرفته شــود. وی از 
وزارتخانه خواست تا در اتخاذ تصمیم با اتاق های بازرگانی، خانه 
صنعت، معدن و تجارت و دیگر دســت انــدرکاران ذی ربط 
مشــورت شــود. برکتین بروجود نقشــه راه و اســتفاده از 
سیاســت های اقتصادی منطقی به منظور حمایت از حقوق 

مصرف کننده تاکید کرد. 
دکتر نوابی معاون وزیر صنعت و رییس ســازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان، از تاش های به 
عمل آمده بــه منظور حمایت از حقوق مصــرف کننده خبر 
داد و گفت که در این راســتا، 16 همایش و جلسات متعددی 
برگزار شده اســت. وی از برگزاری همایش دیگری خبر داد و 
اظهار کرد: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرصت دارند تا 
پایان آبان ماه در سایت همایش ثبت نام کنند. دکتر نوابی با 
بیان اینکه امروز بسیاری از بنگاه ها، باوجود ادعا در تبلیغات 
خود نمی خواهند در فرآیند شناسایی، حامی تولید و مصرف 
باشــند، شــعار راهبردی وزارتخانه را »حق الناس به حق ا... 
ترجیح دارد« اعام کرد و افزود: اگر به حق الناس توجه شود، 
اوضاع کار و تولید ما بهتر می شــود. وی با اشــاره به ظرفیت 
باالی استان، رتبه استان در حوزه ارزشی و جمع آوری کاالی 
قاچاق در سطح بازار را اول خواند و بر رعایت سه اصل کیفیت، 
قیمت گذاری مناسب و ارائه خدمات پس از فروش تاکید کرد. 
نوابی از عناوینی مثل حمایت چندساله، پس گرفتن کاال پس 
از فروش، ارائه تضمین و اطمینان های بیشــتر به مشتریان 
برای جلب اعتماد مشتری ســخن راند و گفت: مشکل ما در 
حوزه همفرسایی است، در حالی که سازمان های ذی ربط باید 
برای هم جهت شدن تاش کنند. وی با اشاره به منشأ قوانین 
از حقوق بین الملل و فقه اسامی، هرگونه تبلیغات اغواکننده 
را طبق ماده ۷ ممنوع اعام کرد. نوابــی در بخش دیگری از 
سخنان خود، با ابراز تاسف از کشف ۲00 هزار ویزای تقلبی در 
کشور به مناسبت ایام اربعین، تصریح کرد: هیچ توجیه منطقی 
برای این کار وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
از وجود 800هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور خبر داد و 
گفت: امروزه 85 درصد بازار در دست فروشگاه های بزرگ است. 
وی یادآور شد: شــیوه نظارت بر بازار باید روزآمد شود و طبق 
ســفارش رهبر معظم انقاب، هر کاالیی باید دارای برچسب 
قیمت باشد.  نوابی تشکیل شــرکت های تخصصی صادراتی 
 در ســطح ملی و بین المللی را باعث رشــد صادرات عنوان 
کرد.  در خاتمه نیز از 14 واحد منتخب رعایت کننده حقوق 

مصرف کننده تجلیل به عمل آمد.

از حامیان حقوق مصرف کنندگان در استان اصفهان تجلیل شد؛

تعادل بازار باحمایت از مصرف کننده 
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هنرپیشه معروف هالیوود در حال آماده شدن برای مراسم ازدواج 
مجددش است.

به گزارش جام جــم آنالین از اســپوتنیک؛ آنجلینا جولی برای 
ازدواج با یک تاجر و خیرخواه 40 ســاله انگلیســی که هنوز نام 
وی آشکار نشــده اســت، آماده می شود. جالب اســت بدانید 
این مراســم در یکی از پناهگاه های پناهجویان دولت کامبوج 
انجام خواهد شد.درخواســت ازدواج این تاجر، چندی پیش به 
 آنجلینا رســیده، اما آنجلینا  در این باره به صورت رسمی چیزی

 اعالم نکرده است.

پرواز پرویز پرستویی به لس آنجلس 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »لس آنجلس - تهران« به کارگردانی 
تینا پاکروان در لس آنجلــس به روزهای پایانــی خود نزدیک 
می شــود. از عوامل پشــت صحنه این فیلم ســینمایی، فرشاد 
محمدی با گروه همراه اســت و بقیه عوامل آمریکایی و ایرانیان 

مقیم آمریکا هستند.
پرویز پرستویی، مهناز افشــار، ماهایا پطروسیان، ژوبین رهبر، 
شــیرین یزدان بخش، زهیر یاری، بانی  پال شومون، علی جناب 
 و گوهر خیراندیــش بازیگران این فیلم ســینمایی هســتند.

تینا پاکــروان تهیــه کنندگی »لــس آنجلس- تهــران« را با 
 مشارکت علی حسینی برعهده دارد و این فیلم سینمایی در ژانر

 کمدی- فانتزی ساخته می شود.

چهره ها

درشهر

توسط فیلمساز اصفهانی؛

»زائر شب های بارانی« 
آماده نمایش شد

»زائر شب های بارانی« مستند زندگی مردی است 
که سال های سال، آخرهای شب و درست دو قدم 
مانده به صبح در گوشمان قصه و شعر گفت و یک 
اختتامیه با شکوه از روزمرگی های زندگی برایمان 

ساخت.
هامون شــیرازی از زندگــی محمــد صالح اعال 
تصویری بس دیدنی ساخته اســت و شاهد مثال 
این حرف همین بــس که راوی قصــه اش »زائر 
شــب های بارانی« ایران اســت.»زائر شب هاب 
بارانی« یک مســتند پرتره ۵۵ دقیقه ای از مردی 
است که مخاطبان »جان« دارد و یک سابقه برنامه 
سازی بســیار طوالنی در شبکه چهار و رسانه ملی 
و نامش در ذهن خیلی ها خاطــره های دوری را 
زنده مــی کند.محمد صالح اعال مجــری، بازیگر 
و برنامه ساز کم نظیر ایرانی اســت که مخاطبان 
به قول خودش جان را چنان شــیفته و واله خود 
می کند که اصال نمی شــود دوســتش نداشت. 
ادبیات متفاوت و بدیع او در گفتار و نوشــتار یکی 
 از نقطه قوت هــای کار و وجه تشــخص یافتگی 

برنامه های اوست.

نخستین فصلنامه تئاتر 
اصفهان منتشر شد

نخســتین فصلنامه تئاتر اصفهان با عنوان »دفتر 
تئاتر« به همت تاالر هنر سازمان فرهنگی، تفریحی 

شهرداری اصفهان منتشر شد.
این فصلنامه شــامل پنج مقاله و 11 نقد نمایش 
است و از نیمه دوم ســال 9۵ روی صحنه رفته اند 
کــه از آن جمله می تــوان به نمایــش های قوی 
 ســپید، روز کالغ، خان و آقــای توئیــت و اتللو

 اشاره کرد.
 در نخستین شــماره این نشــریه، ابتدا سرمقاله 
سردبیر نشریه)محمدرضا رهبری( با عنوان»عبور 
از فضــای شــفاهی در تئاتر اصفهان« و ســپس 
نوشته هایی از مژگان خالقی، بختیار هواکیمیان، 
حسین فدایی حسین و مرضیه اشرفیان از فعاالن 
عرصه تئاتر اســتان به همراه یک نظرســنجی از 
جشنواره نمایش های بیرونی دفتر تخصصی تئاتر و 

تاالر هنر چاپ شده است.

مدیر فرهنگســرای پایداری اصفهان ضمن اعالم این خبر 
گفت: این برنامه ویژه پســران از ۲۲ مهر تا ۳ آبان و ویژه 
دختران از 4 تا 1۵ آبان ماه)امروز( برگزار می شــود که در 
مجموع حدود ۲۵0 تا ۳00 دانش آموز از استان اصفهان در 

این اردو شرکت  کرده اند.
محسن هاشمی محوریت این اردو را معرفی شهید خرازی 
با اقتباس از کتاب کالس چهارم به نــام »فرمانده دل ها« 

عنوان کــرد و گفت: در واقــع این اردو نوعــی یادگیری 
عملی این درس اســت کــه دانش آموزان بــا قرارگیری 
 در گلســتان شــهدا با فرهنگ شــهادت، ایثار و مقاومت

 آشنا شدند.
مدیر فرهنگسرای پایداری با اشاره به همکاری فرهنگسرای 
پایداری و سازمان بسیج دانش آموزی سپاه صاحب الزمان 
)عج( بــرای برگزاری بهتــر این برنامه اظهار داشــت: در 

این برنامــه دانش آمــوزان در یــک اردوی نیــم روزه با 
شهدا به ویژه شــهید خرازی، شــهید مهرداد عزیزاللهی، 
 شــهید کریمی و شــهید زینب کمایی )ویــژه دختران(

 آشنا شدند.
وی ادامــه داد: در ابتــدای ورود بــه گلســتان شــهدا، 
دانش آموزان در یک ردیــف قرار می گیرنــد، لباس رزم 
می پوشــند و با دریافــت تفنگ های بدلی و ســربندهای 
مختلف همراه با شعارهای دوران جنگ وارد فرهنگسرای 
پایداری می شوند. هاشمی با اشاره به بازدید دانش آموزان 
از موزه فرهنگســرای پایداری، تصریح کــرد: میدان مین 
و آشــنایی با مین ها، عبور از پل معلق، بازدید از ســنگر و 
ســیم های خاردار و ... از جمله مواردی اســت که بچه ها 
در موزه آنهــا را مشــاهده کردنــد؛ ضمــن اینکه حین 
 بازدید یــک راوی به توضیح چگونگــی عملکرد هر یک از 

وسایل پرداخت.
وی به ورود دانش آموزان به مقر اشاره کرد و گفت: در این 
مکان، تعــدادی کلیپ برای دانش آموزان پخش شــد که 
در آن صحنه هایی از جنــگ تحمیلی برای آنان به نمایش 
درآمد؛ ضمن اینکه هنگام تماشــای کلیپ صدای انفجار 
و حتی شــیمیایی توسط دستگاه مه ســاز با هدف تداعی 

عملیات انجام شد.
مدیــر فرهنگســرای پایــداری ادامــه داد: در بخــش 
دیگــری از کلیپ نیــز دانش آموزان با شــهدای مختلف 
و چگونگی شــهادت آنان به ویژه شــهید خرازی، شهید 
 عزیزاللهــی، شــهید کریمــی و شــهید زینــب کمایی 

آشنا شدند.
وی با اشــاره به ویژه برنامه »نقشه گنج« گفت: نقشه گنج 
شامل نقشه کاملی از گلستان شهداست که محل شهدای 
مورد نظر برای دانش آموزان مشخص شــده؛ بنابراین هر 
فردی باید با در دست داشتن این نقشه بتواند شهید مورد 

نظر را پیدا کند.
هاشــمی به مرحله پایانی این اردو نیز اشاره کرد و افزود: 
در پایان برنامه با اهدای مدال قهرمانی که با تصویر شهید 
خرازی آذین شده است از افراد شرکت کننده در این برنامه 

تقدیر می شود.

    اردوی فرهنگی تربیتی »فرمانده دل ها« که ازسوی فرهنگسرای پایداری ویژه دانش آموزان مقطع 
چهارم دبستان برگزار شد، به کار خود پایان می دهد.

اردوی فرهنگی تربیتی »فرمانده دل ها« به کار خود پایان می دهد؛

سالم فرمانده

اعالم فراخوان ثبت نام دوره »تربیت مربی pshe« در خانه کودک
ثبت نام دوره تربیت مربی »pshe« به منظور اجرای نظام آموزشی جدید مبتنی بر برنامه pshe تا 17 آبان ماه در خانه کودک انجام می شود.به گزارش روابط عمومی سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، فراخوان ثبت نام در دوره تربیت مربی pshe ویژه عالقه مندان کار با کودک  از سوی خانه کودک اعالم شده است.دفتر تخصصی کودک 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به منظور اجرای نظام آموزشی جدید مبتنی بر برنامه pshe دوره تربیت مربی کودک را برگزار می کند که این دوره از 19 آبان 

ماه ساعت 8 تا 1۲ و 14 تا 18  در محل خانه کودک واقع در بوستان ملت، حدفاصل سی و سه پل و پل ابوذر آغاز می شود.
داشتن حداقل مدرک کارشناسی )اولویت با رشته های روانشناسی و علوم تربیتی( و حداکثر سن ۳۵ سال از جمله شرایط ثبت نام بوده که عالقه مندان تا 17 آبان ماه مهلت 
دارند در این دوره ثبت نام کنند.این دوره با تدریس »الهام فخرایی« برگزار خواهد شد که موفقیت در آزمون تئوری و عملی ، حضور در تمام جلسات و تعهد عملی به محتوای 

دوره از جمله شرایط آن است.عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با نحوه ثبت نام در این دوره می توانند با شماره ۳6۲7۵040 تماس حاصل فرمایند.
گفتنی است؛ آموزش فلسفه برای کودکان و بیان یک سری مفاهیم فلسفی که روی نحوه رفتار آنها اثرگذار است از جمله موارد برنامه pshe است.

اینستاگردی

 عکس یادگاری علی ضیا
 با »کچلیک« و »سجاد رضایی«

حصر وراثت
8/356  خانم بهجت میوه چی چهارســوقی دارای  شناسنامه شماره 1594 به شرح 
دادخواست به کالســه  1561/95 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عزیزاله شریفی دهاقانی به شناسنامه 673 
در تاریخ 96/3/26 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- محمد 
امین شــریفی دهاقانی ، ش.ش 46933 نســبت با متوفی فرزند 2- الهام شریفی 
دهاقانی، ش.ش 52826 نسبت با متوفی فرزند 3- نیلوفر شریفی دهاقانی، ش.ش 
127044509169 نســبت با متوفی فرزند 4- بهجت میوه چی چهاسوقی، ش.ش 
1594 نسبت با متوفی همســر 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: 24473 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/357  آقای مهدی خالقی اصفهانی دارای  شناســنامه شــماره 64345 به شرح 
دادخواست به کالســه  1587/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین خالقی اصفهانی به شناسنامه 
5670 در تاریخ 96/6/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- اصغر 
 خالقی اصفهانی، ش.ش 484 نســبت با متوفی فرزند 2- اکبــر خالقی اصفهانی، 
ش.ش 59144 نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی خالقی اصفهانی، ش.ش 64345 
نسبت با متوفی فرزند 4- فخرالزمان خالقی اصفهانی، ش.ش 64344 نسبت با متوفی 
فرزند 5- طاهره خالقی اصفهانی، ش.ش 64346 نســبت با متوفی فرزند 6- فروغ 
خالقی اصفهانی، ش.ش 2380 نســبت با متوفی فرزند 7- عزت فضیله اصفهانی، 
ش.ش 1013 نســبت با متوفی همســر 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: 24475 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/358  آقای مســعود بابائی ســودانی دارای  شناسنامه شــماره 23348 به شرح 
دادخواست به کالســه  1588/95 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عاطفه ابراهیمی بابوکانی به شناســنامه 
1270371800 در تاریــخ 95/10/2 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر ، مادر و پدر به اسامی: 1- مسعود 
بابائی سودانی، ش.ش 23348 نسبت با متوفی همسر 2- مریم علی اکبری بابوکانی، 
ش.ش 43 نسبت با متوفی مادر 3- یداله ابراهیمی بابوکانی، ش.ش 993 نسبت با 
متوفی پدر 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: 24480 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/359  آقای نوید رضا ابجدی دارای  شناســنامه شماره 869 به شرح دادخواست به 
کالسه  1593/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالمجید ابجدی به شناســنامه 919 در تاریخ 96/7/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

به سه پسر، یک دختر، یک همسر دائمی به اســامی: 1- نوید رضا ابجدی، ش.ش 
869 نسبت با متوفی فرزند 2- مهدی ابجدی، ش.ش 2926 نسبت با متوفی فرزند 
3- صادق ابجدی، ش.ش 1270683985 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا ابجدی، 
ش.ش 902 نسبت با متوفی فرزند 5- مهری حمیدی پور، ش.ش 51548 نسبت با 
متوفی همسر 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 24482 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/366  خانم محترم دهقانی دارای  شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
1536/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رحمت اله حیدری باغبادرانی به شناسنامه 41 در تاریخ 96/5/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، 
سه دختر و یک همسر دائمی به اســامی: 1- محسن حیدری، ش.ش 3179 نسبت 
با متوفی فرزند 2- مهین حیدری باغبادرانی، ش.ش 1670 نســبت با متوفی فرزند 
3- محبوبه حیدری باغبادرانی، ش.ش 90378 نســبت بامتوفی فرزند 4- منصوره 
حیدری باغبادرانی، ش.ش 5455 نسبت با متوفی فرزند 5- محترم دهقانی، ش.ش 
6 نسبت با متوفی فرزند همسر 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: 23793 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/450 در خصوص پرونده کالسه 960591خواهان رضا عابدی فشارکی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- مرضیه محسنی بیستگانی 2- مهری محمدی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/9/20  ساعت 4 عصر  تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25147 شعبه 29 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/451 در خصوص پرونده کالسه 960555 خواهان منصور ترکی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سید محمد جعفری باش ساروق تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/9/22  ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق 4 راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25150 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/391 خواهان آقای رسول محمدی دادخواستی به خواســته مطالبه وجه حساب 
دفتری به میزان 10/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
به طرفیت خوانده مجتبی کریمی به شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران 
وکرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 528/96 ش ح ثبت گردیده و وقت 

دادرسی به تاریخ 96/9/20 ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های 
رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســی تعیین شده حضور یابد بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف:313 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/458 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1016/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت11/30 صبح روز 
دوشنبه مورخه 1396/10/25، مشخصات خواهان: شرکت گردشگری نقش جهان 
به نشانی خمینی شهر سه راه درچه بلوار امام، مشخصات خوانده: کرامت عسگرپور،  
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5588 شعبه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
8/459 شــماره پرونــده: 139604002121000186/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600247 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802121000043 آگهی ابالغ اجراییه 
پرونده اجرایی 9600247 بدین وســیله به رضوان جان نثاری نــام پدر: عبدالکریم 
تاریخ تولد 1347/06/01 شماره ملی 1283451387 شماره شناسنامه 1204 فاقد  
آدرس و حســن قلی صالحی نژاد نام پدرجمعه تاریخ تولید 1347/07/02 شــماره 
ملی: 4621140523 شماره شناســنامه 1584 فاقد آدرس ابالغ می شود که بانک 
کشاورزی شعبه خمینی شــهر جهت وصول مبلغ اصل طلب 28/125/000 ریال و 
سود 86/494/007 و خسارت تاخیر تادیه 20/558/561 ریال خسارت تاخیر تادیه 
روزانه 21/339 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت 1396/07/27 به استناد قراداد 
بانکی شماره 681676404-1383/10/12 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9600247 در این اداره تشــکیل شده برابر تقاضانامه فاقد نشانی 
می باشد لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرای 
جریان خواهد یافت.م الف: 5586 ثبت اسناد و امالک کشور )اجرای اسناد خمینی 

شهر( )181 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/442 چون فرزانه اســکندری فرزند مسعود با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رســما گواهی شــده و به تایید دفتر 12 اصفهان رسیده مدعی 
شده که ســند مالکیت سه مشاع ششــدانگ آپارتمان پالک 15190/48596  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق گواهی دفتر امالک و طبــق دفتر الکترونیک 
139520302027016203 و طبق ســند انتقال شــماره 73716 مورخ 95/12/9 
دفترخانه 173 سابقه ثبت و صدور سند تک برگی به شماره چاپی 515517   94/د به 
نام نامبرده داشته و در رهن نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 25123 

هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان   )213 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/441 چون علی صادقانی فرزند رضا با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 224 اصفهان رسیده مدعی شده که سند 
مالکیت چهارصد و دو سهم و پنجاه و پنج صدم سهم مشاع از هجده هزار و هفتصد 
و هشتاد و یک سهم و یک ســوم ســهم یک دانگ و پنج هفتم دانگ از ششدانگ  
پالک 3124 فرعی باقیمانده از 15190 اصلی که به شماره 43079 فرعی از 15190 
اصلی تبدیل گردیده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق گواهی دفتر امالک  در 
صفحه 53 دفتر 314 ذیل ثبت 209784 ســابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپی 
209784 به نام اکبر عبدالهی خوراسگانی فرزند حســن داشته و طی سند 70525 
مورخ 1386/12/23 دفتر 62 اصفهان به نامبرده )علی صادقانی( انتقال قطعی یافته 
و در رهن و بازداشت نمی باشد به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 
 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 25311 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان   )271 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/487 کالسه پرونده: 514/96 شــماره دادنامه: 741-96/8/13 مرجع رسیدگی: 
شورای حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای 
حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علیرضا خدایی فرزند احمد به نشانی خ کهندژ 
خ عماد سیادت فرعی 14 منزل شــخصی، خوانده: احسان طالئیان فرزند عباس به 
نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه، شورا با بررسی جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست 
آقای علیرضا خدایی علیه آقای احسان طالئیان فرزند عباس به خواسته مطالبه بملغ 
150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 7/894493 -96/3/5 بانک سپه 
و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه شورا نظر به شــرح دادخواست تقدیمی و مستندات 
ارائه شده و وجود اصل مستندات در ید خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده و 
اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل 
نیاورده و نسبت به مستندات او نیز اظهار انکار یا جعل نکرده است دعوی خواهان را 
وارد ثابت دانسته مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و 2/875/000 ریال هزینه دادرسی و از باب تسبیب به 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت اصل دین محکوم می 
نماید. این رای غیابی محسوب است و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در 
این شورا و پس از انقضا مهلت واخواهی به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد.م الف: 5604 شعبه 

اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)275 کلمه، 3 کادر(
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زائران ایرانی ۲۰ میلیون دقیقه مکالمه داشتند
رییس کمیته هماهنگی ارتباطات اربعین با تشریح وضعیت ارتباطات زائران کربال گفت: زائران ایرانی در 

کمتر از یک هفته گذشته، ۲۰ میلیون دقیقه مکالمه داشتند.
اسماعیل رادکانی ، ارتباطات زائران ایرانی در کشور عراق را مطلوب و طبیعی ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
 طبق گزارش های دریافتی، ارتباطات زائران ایرانی با کمترین مشــکل و اختالل در حال برقراری است؛
 به نحوی که از هفته گذشته تاکنون بالغ بر ۲۰ میلیون دقیقه مکالمه، میان ایران و عراق مبادله شده است.
وی در پاسخ به برخی انتقادات از عدم آنتن دهی مناسب سیم کارت های ایرانی در کشور عراق گفت: این 
اختالالت ممکن است در مسیرهایی باشد که پوشش آنتن دهی از سوی اپراتورهای عراقی ضعیف است 

 و مشترکانی که از رومینگ استفاده می کنند در برخی مسیرها با از دسترس خارج شدن شبکه، روبه رو 
می شوند که  این اختالالت مقطعی است.

رییس کمیته هماهنگی ارتباطــات اربعین با بیان اینکه بدیهی اســت که اپراتورهــای عراقی، اولویت 
ســرویس دهی خود را به ســیم کارت های عراقی اختصاص دهند، افزود: به همیــن دلیل وجود برخی 
محدودیت ها با توجه به حجم زائران، طبیعی است؛ اگرچه به زائران ایرانی توصیه شده است در کشور عراق 
و برای ارتباطات داخلی در این کشور، از ســیم کارت های عراقی استفاده کنند.معاون شرکت ارتباطات 
زیرساخت با اشاره به اینکه آمارها نشــان می دهد که تماس از سمت عراق به ایران و برعکس، با کمترین 
اختالل مبادله می شود، گفت: روز شنبه بالغ بر ۴.۲ میلیون دقیقه ترافیک تماس تلفنی میان ایران و عراق 

در شبکه ارتباطی کشور ثبت شد که این رقم تاکنون بی سابقه بوده است.
وی افزود: سال گذشته و در روز اربعین که پیک ترافیک ارتباطی بود، تماس های وارده و صادره به این حد 
نرسید، اما امسال تقریبا در فاصله یک هفته مانده به روز اربعین، این میزان تماس در شبکه به ثبت رسیده 

که تماس از ایران به سمت عراق بیشتر بوده است.

یک میلیون کاربر، »واتس اپ« تقلبی دانلود کرده اند
یک اپلیکیشــن تقلبی واتس اپ در گوگل پلی، بیش از یک میلیون بار دانلود شــد. کاربران وب سایت 
Reddit از وجود یک نسخه تقلبی از پیام رسان واتس اپ در گوگل پلی خبر دادند. درهمین راستا بیش 

از یک میلیون کاربر، این  پیام رسان تقلبی را دانلود کردند. پیام رسان تقلبی واتس اپ شباهت زیادی به 

نسخه اصلی داشت؛ البته این رویداد نخستین باری نیست که اتفاق می افتد. جست وجویی با نام »واتس 

اپ« در گوگل پلی نشان می دهد که بیش از ۷ اپلیکیشن با این نام و تمایزهای بسیار اندک از نسخه اصلی 
وجود دارد.

گروه هکرهای چینی دوباره فعال شد
یک گروه از هکرهای چینی، دوباره فعال شده اند و با ایمیل های فیشینگ و بدافزار اقدام به سرقت اطالعات 
و جاسوسی از سازمان های غربی می کنند.هکرهای KeyBoy  با استفاده از بدافزار مخصوص و ایمیل های 
فیشینگ  از سازمان ها، دزدی و جاسوســی می کنند.آنها سازمان های مختلفی در شرکت های غربی را 
هدف گرفته اند. این گروه هکری که از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده، قبال سازمان هایی در جنوب 

شرق آسیا را هدف گرفته بود.

ذخیره رمز عبور گوشی و رایانه در لباس !
محققان دانشگاه واشنگتن موفق به تولید نوعی پارچه هوشمند شــده اند که در آن از الیاف مغناطیسی 
استفاده شده و قابلیت ذخیره سازی اطالعات را دارد. قرائت این اطالعات ذخیره شده در الیاف از طریق 

یک دستگاه مغناطیس سنج صورت می گیرد که امروزه در درون بسیاری از گوشی های هوشمند تعبیه 
شده اســت.این الیاف مغناطیسی را می توان در قالب برچســبی کوچک به لباس ها چسباند و اطالعات 
کلمات عبور را در آنها ذخیره کرد؛ البته حجم اطالعات قابل ذخیره ســازی از این طریق زیاد نیست ولی 

برای ذخیره سازی، چند کلمه عبور کافی است.

  با در نظر گرفتن همه جوانب و فاکتورها به جرات می توان گفت که آیفون ۷ بهترین گوشی هوشمند کوچک 
موجود در بازار است و گرچه اخیرا شاهد معرفی آیفون 8 بودیم، اما آیفون ۷ قیمت کمتری داشته و در مقایسه 

با آیفون 8 نیز هیچ گونه ضعف سخت افزاری و یا فقدان ویژگی و قابلیت ها در آن مشاهده نمی شود.
اندازه صفحه نمایش این گوشی ۴/۷ اینچ است و حتی کاربرانی که دستانی کوچک دارند نیز می توانند با یک 
دست با آن کار کنند. در ساخت بدنه آیفون ۷ از فلز استفاده شده و کیفیت فوق العاده ای را در بحث ظاهری 
شاهد هســتیم، عالوه بر این آیفون ۷ دارای گواهینامه IP67 است که خیال شما را از نفوذ آب و گرد و خاک 
 به گجت آسوده خواهد کرد و در آخر قدرت ســخت افزاری این گجت به خوبی از پس اجرای همه بازی ها و

 نرم افزارهای سنگین و به روز بر می آید.

Dell XPS 13

جثه گوشی های هوشمند، سال به سال بزرگ تر می شود و اگر چه اکثر مردم با این رویه موافق هستند ولی 
هنوز کاربرانی وجود دارند که کار با گوشی های هوشمند کوچک و خوش دست را به استفاده از گوشی های 
بزرگ ترجیح می دهند، در ادامه مطلب به معرفی 10 مدل از برترین گوشی های هوشمند کوچک موجود در 
بازار می پردازیم. اولین آیفون عرضه شده به بازار، صفحه نمایشی 3/5 اینچی داشت، اما روند افزایش ابعاد 
گوشی های هوشمند تا جایی ادامه پیدا کرده که اندازه صفحه نمایش یکی از آخرین گوشی های هوشمند 
شرکت اپل و یا آیفون 8 پالس به 5/5 اینچ رسیده است. گرچه روند افزایشی در اندازه صفحه نمایش گوشی ها 
با در نظر گرفتن کاربرد های امروزی یک گوشی هوشمند و انتشار نرم افزارهای کاربردی و متعدد خیلی هم 
غیر منطقی به نظر نمی رسد، اما هنوز افرادی وجود دارند که در مقابل خرید گوشی های بزرگ مقاومت می 
کنند، اگر شما هم از این دسته از کاربران هستید این مطلب برای شما نوشته شده است. سایز صفحه نمایش 
چند گوشی هوشمند کوچک و منتخب این مطلب در محدوده 4 الی 5/15 اینچی قرار گرفته است و با وجود 
این مسئله که گوشی های کوچک تری هم در بازار وجود دارند، اما خرید آنها را به شما پیشنهاد نمی کنیم.

بهترین گوشـی های خوش دست

 

اگر از محیط کاربری گوشی های هوشمند شرکت اپل خوشتان نمی آید، گوشی 
Pixel شــرکت گوگل می تواند انتخاب خوبی برایتان باشــد. این گوشی از یک 
صفحه نمایش 5 اینچی استفاده می کند که در مقایسه با صفحه نمایش آیفون ۷ 
 قدری بزرگ تر است، اما می توانید با یک دست با آن کار کنید و عالوه بر این پنل

 AMOLED به کار رفته در صفحه نمایش آن در مقایسه با پنل LCD صفحه نمایش 
آیفون ۷ ، کیفیت فوق العاده باالتری دارد.

این گوشی از خالص ترین و سریع ترین نسخه سیســتم عامل اندروید 8 استفاده 
می کند، سنسور اثر انگشت تعبیه شده در قاب پشتی آن عملکردی بی نقص دارد و 
عالوه بر باز کردن قفل صفحه نمایش گوشی می توانید از آن برای اجرای سریع نوار 

ابزار Notifications نیز استفاده کنید.

آیفون 8 جدیدترین آیفون کوچک موجود در بازار اســت که البته در مقایســه با نسل 
پیشین و یا آیفون ۷ قیمت باالتری دارد. از جمله مزایای آن نسبت به آیفون ۷ می توان 
به قابلیت شارژ بی سیم، قاب پشتی از جنس شیشه و کیفیت نسبتا باالتر صفحه نمایش 
اشاره کرد؛ البته برای بهره گیری از این ویژگی های جدید باید در حدود 6۰۰ هزار تومان 
بیشترهزینه کنید )با احتســاب اختالف قیمتی میان آیفون 8 و آیفون ۷ و نیز قیمت 

۴۰۰۰ تومانی دالر(.
همانطور که پیش تر نیز گفتیم ویژگی های انگشت شمار اضافه شده به آیفون 8 ارزش 
این اختالف قیمتی را ندارند و با داشتن یک آیفون ۷ می توانید تجربه مشابهی از کار با 

آیفون 8 را داشته باشید، اما اگر بحث مالی تاثیر زیادی بر انتخاب نهایی شما 
ندارد با خرید آیفون 8 می توانید از ســریع ترین سخت افزار موجود و سایر 

ویژگی های جدید آن بهره مند شوید.

 

 صفحه نمایش این گوشی 
جذاب اندازه ای 5/۱ اینچی دارد و اگر دستان 

خیلی کوچکی ندارید کار با آن به صورت یک دستی 
میسر خواهد بود. رابط کاربری آن خیلی جذاب نیست و با نسخه 
خام سیستم عامل اندروید تفاوت های زیادی دارد، اما مهم ترین 
فاکتوری که باعث شده این گوشی در لیست برترین گوشی های 
هوشمند کوچک ما جای بگیرد دوربین دو گانه و قدرتمند آن است.

طراحی بدنه این گوشی می توانست زیبا تر باشد؛ البته مدل مشکی آن زیبا و با 
کیفیت به نظر می رسد. یکی دیگر از ویژگی های جذاب این گوشی سنسور اثر 

انگشت دقیق و کاربردی به کار رفته در تولید آن 
است که عالوه بر باز کردن قفل صفحه 

نمایش می توانید از آن برای 
انتخاب و اجرای سریع 
نرم افزار های مختلف 

استفاده کنید.

ایــن گجت کوچــک ترین 
و ارزان ترین آیفون تولید شــده توسط 

  iPhone SE شرکت اپل است؛ البته قیمت ارزان
نباید به معنای وجود محدودیت در قابلیت و ویژگی های 

آن تلقی شود. iPhone SE از آخرین نسخه سیستم عامل 
iOS و یا iOS 11 پشتیبانی می کند و پردازنده A9 به کار رفته 
 در آن به راحتی می تواند از پس اجرای آخرین نســل بازی ها و

 نرم افزارها بر آید.تنها نقطه ضعف موجود در این آیفون مربوط به 
دوربین آن است، دوربین به کار رفته در این گوشی کمی قدیمی 

است و نمی توانید قابلیت های آن را با ویژگی های دوربین های 
به کار رفته در سایر گوشی های امروزی مقایسه کنید، اما 

کیفیت عکس و ویدئو های ثبت شده توسط آن 
هنوز هم در حد قابل قبول است.

  با وجود گذشت ۱ سال از عمر 
پرچمدار ســال ۲۰۱6 شرکت سامسونگ و 

یا Galaxy S7، این گوشی هنوز هم از جذاب ترین 
گوشی های موجود در بازار است. صفحه نمایش 5/۱ اینچی 

این گوشی از نوع AMOLED بوده و کیفیت رنگ فوق العاده 
ای دارد، عالوه بــر این دوربین به کار رفتــه در تولید آن با نمونه 
 استفاده شــده در جدید ترین پرچمدار شرکت کره ای مذکور و یا 
Galaxy S8 مطابقت دارد.استفاده از شیشه در تولید بدنه جلوه 
خاصی به Galaxy S7 داده و گرچه به دلیل جذب اثر انگشت 

 IP68 همیشه باید بدنه گوشی را تمیز کنید، اما گواهینامه
آن خیال شما را از استفاده از گجت در زیر بارش باران 

آسوده می کند.

برترین اولترابوک های سال ۲۰۱۷
با اینکه اکثر کاربران به خرید لپ تاپی قدرتمند و بهره مند از آخرین ســطح قدرت 
سخت افزاری عالقه دارند، اما  برخی از ما استفاده از لپ تاپ های سبک و ظریف را 
 ترجیح می دهیم، در این مطلب 4 مدل از برترین اولترابوک های سال 2017 موجود 

در بازار را به شما معرفی می کنیم.

 | Intel HD Graphics 620 :کارت گرافیک | Intel Core i5- i7 :پردازنده 
حافظه رم: 4GB- 16GB | صفحه نمایش: ۱۳/۳ اینچی با دقت Full HD و صفحه نمایش 

SSD حافظه داخلی: ۱۲8- 5۱۲ گیگابایت از نوع | Quad HD قابل سفارش با دقت

کارشناسان Dell XPS 13 را از لحاظ قیمت، مشخصات و زیبایی ظاهری به یک معجزه تشبیه 
می کنند؛ شرکت سازنده بار دیگر موفق به کاهش ابعاد این اولترابوک شده و ظرافت ساخت 
این لپ تاپ به مرحله ای رسیده که صفحه نمایش ۱۳/۳ اینچی آن به لطف کاهش حد اکثری 
حاشیه تصویر، با ابعاد یک صفحه نمایش ۱۱ اینچی برابری می کند؛ ابعاد کوچک در کنار وزن 
۱/۲9کیلوگرمی، این لپ تاپ را به گجتی تبدیل می کند که می توانید آن را در هر شرایط و 
محیطی به همراه خود حمل کنید. عمر باتری طوالنی و تنوع مدل ها از دیگر ویژگی های این 
گجت هستند و پردازنده Core i7- 7700 U قابل سفارش روی بعضی مدل ها می تواند از 

پس انجام امور پیچیده و پردازش های سنگین کاربر بر آید.

نقاط قوت:
عمر باتری طوالنی
تنوع قیمتی باال

نقاط ضعف:
محل قرار گیری وبکم خیلی مناسب نیست

Windows Hello عدم پشتیبانی از

Razer Blade Stealth

 | Intel HD Graphics 620 :کارت گرافیک | Intel Core i5- i7 :پردازنده
حافظه رم: 8GB- 16GB | صفحه نمایش: ۱۲/5 اینچی با دقت Quad HD و صفحه نمایش 

PCIe SSD از نوع TB ۱ -GB ۱۲8 :4 | حافظه داخلیK قابل سفارش با دقت

 Gaming را به خاطر محصوالت و گجت های مخصوص Razer Blade همه ما شــرکت
می شناســیم و در ابتدا کمی از تولید یک اولترابوک توسط این شرکت شوکه شدیم؛ صفحه 
 نمایش ۱۲ اینچی این محصول کیفیــت خارق العاده ای دارد و شــاهد عمر باتری طوالنی

 Razer Blade Stealth هستیم.
به عالوه، این اولترابوک از جمله معدود مدل های موجود در بازار است که پردازنده های نسل 
هشتم شرکت اینتل در تولید آنها استفاده شده و درست است که سطح قدرت گرافیکی آن با 
اجرای بازی های سنگین این روز ها تطابق ندارد، اما شرکت سازنده مجموعه سخت افزاری 
گرافیکی جدایی را برای آن طراحی و روانه بازار کرده که با خرید و اتصال آن به این اولترابوک، 

می توانید به اجرای آخرین بازی های کامپیوتری بپردازید.

نقاط قوت:
کیفیت باالی صفحه نمایش

 عمر باتری طوالنی

نقاط ضعف:
    شارژ بزرگ و دست و پا گیر است

    کورس حرکتی دکمه های 
صفحه کلید، کم است

HP Spectre x360

 | Intel HD Graphics 620 :کارت گرافیک | Intel Core i5- i7 :پردازنده 
حافظه رم: 4GB- 16GB | صفحه نمایش: ۱۳/۳ اینچی با دقت Full HD و صفحه نمایش 
 SSDSpectre از نوع GB- 1 TB ۲56 :حافظه داخلی | Ultra HD قابل سفارش با دقت

x360 یکی از اولین اولترابوک های بازار بود که از پردازنده های نســل هفتم شرکت اینتل 
استفاده می کرد؛ البته پیشرفت این گجت نسبت به نســل قبلی فقط در بحث پردازنده آن 
خالصه نمی شود و می توانیم پیشرفت هایی را در بحث طراحی داک صفحه کلید و کاهش 
ضخامت و وزن را در آن مشــاهده کنیم؛ یکی از اصلی ترین انتقادات وارده به این اولترابوک 

مربوط به تنوع پایین درگاه های آن است.

نقاط قوت:
   بدنه، فوق العاده نازک و سبک

    باتری، عمر طوالنی دارد و از فناوری 
شارژ سریع پشتیبانی می کند

نقاط ضعف:
SD عدم استفاده از درگاه کارت حافظه   
    حاشیه پایینی صفحه نمایش ظرافت 

ظاهری این اولترابوک را کاهش داده است

Asus Zenbook 3

 | 6۲۰ Intel HD Graphics :کارت گرافیک | Intel Core i5- i7 :پردازنده 
حافظه رم: 16GB | صفحه نمایش: ۱۲/5 اینچــی با دقت Full HD | حافظه داخلی: 5۱۲ 

SSD گیگابایت از نوع

هر کسی که اطالعات نسبی در مورد اولترابوک های موجود در بازار داشته باشد، می داند که 
ZenBook 3 اصلی ترین رقیب MacBook 12 اینچی شــرکت اپل است؛ البته با نگاهی 
سریع به مشخصات سخت افزاری این دو الترابوک متوجه برتری قاطع ZenBook 3 خواهید 
شد. قدرت سخت افزاری این اولترابوک با وجود ضخامت ۱ سانتی متری بدنه و وزن کلی 9۰۰ 
گرمی اش قابل توجیه نیست و به نظر می رسد اصلی ترین نقطه ضعف آن مروبط به محدودیت 

در تنوع درگاه های آن باشد.

نقاط ضعف:
    سنسور اسکن اثر انگشت در محل 

نامناسبی تعبیه شده است
 USB-C فقط یک درگاه     

در آن تعبیه شده است

نقاط قوت:
    صفحه نمایش شفافیت باالیی دارد

    وزن کم و قابلیت حمل آسان
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برگزار می شود

مراســم اربعین شــهید حججی و هفتمین 
روز خاکســپاری رزمنده دفاع مقدس شهید 

غالمرضا یبلویی، در نجف آباد برگزار می شود.

شهردار نطنز عنوان کرد:

 طرح جامع شهر نطنز
نیازمند بازنگری اساسی است

شــهردار نطنز گفت: طرح جامع شهری باغ شهر  تاریخی نطنز باید با توجه به توانایی های فراوان این نطنز
شهر بازنگری شود؛ چرا که تهیه این گونه طرح ها بدون توجه به 
ساختار فرهنگی و تاریخی شــهر نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. 
علی پیراینده در گفت وگو با خبرنگاران در مورد بررسی طرح جامع 
شهری نطنز، اظهار کرد: طرح جامع شهری، مبنای شکل گیری و 
توسعه شهر در حوزه شهرسازی است و اگر مشکالتی در این مبنا 
و قوانین وجود داشته و به درســتی تعریف نشده باشد، مدیریت 
شهری و شهروندان را دچار معضل های فراوانی می کند. شهردار 
نطنز افزود: طرح جامع شهر نطنز از ابتدا تاکنون به دالیل گوناگون 
دارای نواقص بسیاری بوده و طراحی نادرست شبکه های ارتباطی، 
اشتباه در تخصیص کاربری های موجود و پیشنهادی، نمونه هایی 

از مشکالت به وجود آمده است.

 برگزاری دومین سوگواره 
»نغمه عشق« در شهرضا 

دبیر دومین سوگواره نغمه عشق شهرضا گفت: 
این سوگواره به صورت استانی و با حضور ۱۰ شهرضا

گروه تعزیه خوانی از شهرستان های جنوب استان برگزار می شود.
حجت ا... اباذری اظهار کرد: دومین ســوگواره »نغمه عشــق« 
باحضور ۱۰ گروه شــبیه خوانی به میزبانی شهرســتان شهرضا 
برگزار می شود. وی ادامه داد: همزمان با شب شهادت حضرت امام 
رضا)ع( نیز مراسم ویژه ای در همین مکان توسط نمایندگی دفتر 

آستان قدس رضوی برگزار می شود.

ویژه

بامسئوالن

فرماندار چادگان خبرداد:

 تامین امنیت شهروندان 
با ساختمان سازی اصولی 

فرمانــدار چــادگان گفــت:  ســاختمان ســازی بر اساس چادگان
اصول، امنیت شهروندان را تامین می کند.

مهدی اسدپور در جلســه تکریم و معارفه  مسئول 
دفتــر نظام مهندســی ایــن شهرســتان اظهار 
داشــت: ســازمان نظام مهندســی ســاختمان، 
جــزو تخصصی تریــن مرجــع و مــورد اعتماد 
ترین نهاد مســتقل در نزد افــکار عمومی در امور 
مرتبط با ساخت و ساز ســازمانی است. وی ادامه 
داد: ساختمان ســازی بر اســاس اصول و نظریه 
کارشناســان، ســالمت و امنیت جسمی و روحی 

شهروندان را تامین می کند.

فرماندار فریدونشهر تاکید کرد:

ضرورت ارائه طرح های 
توجیه کشاورزی

طرح های توجیهی جهت جذب فریدونشهر فرماندار فریدونشهر گفت: ارائه 
سرمایه گذار در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در 
این شهرستان ضروری است. ناصر اسدی، با اشاره 
به موقعیت جغرافیایی این منطقه و ظرفیت های 
برجســته در  بخش کشــاورزی، خواســتار ارائه 
برنامه ها و راهکارهای جدیــد جهت رونق اقتصاد 
کشــاورزی و توســعه صنایع تبدیلــی و جذب 

سرمایه گذار در این بخش شد. 

فرماندار اردستان خواستار شد:

پذیرفته شدن ثبت جهانی 
مسجد جامع در یونسکو 

فرماندار اردستان گفت: پرونده  اردستان
ثبت جهانــی مســجد جامع 
اردســتان به عنوان یــک اثر شــاخص تاریخی و 
نخستین مسجد ۲ طبقه جهان اسالم در یونسکو 
پذیرفته شده است. علیرضا غیور اظهار داشت: در 
هفته فرهنگی اردستان، معرفی این شهرستان مد 
نظر است؛ به همین دلیل همکاری 3 شهر اردستان، 

زواره و مهاباد در این زمینه الزم است.

  تصویب و ابالغ قوانین مخالف یا متعارض 
در حوزه خدمات شهری، مشکلی است که شهرضا

این روزها نه تنها مردم شهرضا، بلکه ادارات این شهرستان را 
نیز با چالش های جدی مواجه کرده است.

عبدالرضا تاکی، مدیر جهادکشــاورزی شهرضا عنوان کرد: 
توسعه شهری در ســال های اخیر در برخی از جاها با میل و 
اراده مردم بوده اســت؛ به این صورت که هر کس، هرجایی 
خواسته خانه ای ساخته و به اصول شهرسازی و نقشه های 

مربوطه بی توجه بوده است. وی ادامه داد: بی توجهی به اصول 
شهرسازی باعث توسعه نامتوازن شهری می شود و مسئوالن 

به درستی نمی دانند برای خدمت رسانی چه باید بکنند.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان شهرضا بیان کرد: از بین رفتن 
اراضی زراعی در شهرستان براثر ساخت و سازهای غیرقانونی 
در برخی مناطق به یک بحران تبدیل شده است، این در حالی 
است که مالکان ساختمان های ایجاد شــده در این مناطق 

انتظار ارائه خدمات را نیز دارند.

تاکی تاکید کرد: اگر ســاخت و ســاز در اراضــی مزروعی 
غیرقانونی اســت همه ادارات مســئول در این زمینه باید 
همکاری کنند. تا زمانی که اراده گروهی در این زمینه وجود 
نداشته باشد، نمی توان قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی 

را به درستی اجرا کرد.
مدیر جهادکشاورزی شهرضا اذعان کرد: حدود ۵۰۰ منزل 
مسکونی در خارج از محدوده شهری ساخته شده که به علت 
اتمام مراحل ساخت و ساز درباره آنها نمی توان اقدام خاصی 
را انجام داد اما الزم است که از هم اکنون مانع ادامه مراحل 

ساخت و ساز در مناطق خارج از محدوده شهری شویم.
انشعاب آب باید واگذار شود 

محمدحسین صالح ، مدیر آب و فاضالب شهری شهرضا نیز 
در گفت و گو با ایمنا اظهار کــرد: رویه ای که در حال حاضر 
اجرا می شود برای شرکت آبفار شهرضا نیز مشکل ساز شده 
اســت، باید ســاختمان هایی که تا امروز ایجاد شده است 
را خدمات رســانی کرده و در مقابل از ســاخت و سازهای 

غیرقانونی در آینده جلوگیری کنیم.
شرکت برق در واگذاری انشعاب، الزام قانونی دارد

مجتبی باقی، رییس اداره برق شهرســتان شــهرضا نیز در 
گفت و گو با ایمنا عنوان کرد: در مناطقی که ساخت و سازهای 
غیر مجاز صورت گرفته و پایه هایی نصب شــده است، برای 
کارشناسان شرکت برق نیز این نگرانی وجود دارد که به علت 
عدم رعایت شــرایط و ضوابط الزم، درصــورت بروز حادثه، 

چگونه باید امدادرسانی صورت گیرد.
تسهیل مقدمات اجرای قانون

محســن گالبی، فرماندار شــهرضا نیز در این خصوص به 
خبرنگار ایمنا گفت: مشکالتی از این نوع برای شهرستان های 
مهاجرپذیر پیش می آید؛ اما الزم است تدابیر جدی در این 

زمینه اتخاذ شود.
وی ادامه داد: با هماهنگی انجام شــده، پلیس ســاختمانی 
در شــهرضا بــا جدیت بیشــتری فعالیــت می کنــد  و از 
ساخت وســازهای غیر مجــاز در مراح اولیه آغــاز عملیات 

جلوگیری می شود.

قوانین مزاحم شهری و سردرگمی مردم

امام جمعه گلپایگان گفت: در شهرستان  گلپایگان با وجود دو سد بزرگ، روستاها از گلپایگان
نعمت آب کشاورزی محروم هستند؛ به حدی که خشکسالی 
بیداد می کند. حجت االسالم محمد عالءالدینی در نشست با 
اصحاب رسانه شهرستان، پیرامون خواندن نماز باران و طلب 
مومنین و مردم متدین گلپایگان در بارش رحمت الهی اظهار 
داشت: گلپایگان در غربی ترین نقطه استان اصفهان قرار  گرفته 
است و از این جهت باید نگاه استاندار به این شهرستان ویژه 
باشــد. وی افزود: از اســتاندار جدید انتظار داریم از نزدیک 

مشکالت و معضالت شهرستان گلپایگان را بررسی کند.

امام جمعه گلپایگان گفت: در شهرستان گلپایگان با وجود دو 
سد بزرگ، روستاها از نعمت آب کشاورزی محروم هستند به 
حدی که خشکســالی بیداد می کند. وی اظهار داشت: مردم 
گلپایگان از علما و مراجع تقلید به ویــژه آیت ا... محمدرضا 
گلپایگانی و آیت ا... صافی تبعیت دارند و همین موضوع سبب 
زندگی آنان به سبک زندگی قرآنی شــده است. امام جمعه 
گلپایگان با بیان اینکه یکی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی 
آب است، تصریح کرد: از قدرت پروردگار الهی، همین بس که 
آب را به صورت باران بر زمین نازل می کند و منبعی برای تغذیه 
زمین های کشاورزی در تولیدات محصوالت محسوب می شود. 

وی با اشاره به دیدار با آیت ا... صافی و تاکیدات ایشان در حفظ 
توحید و هویت دینی شهرستان گلپایگان، گفت: هویت دینی 
مردم شهرستان باید حفظ و تعمیق و ترویج شده و سنت های 
دینی و اسالمی باید در آن احیا و بازآموزی شود. عالءالدینی 
افزود: یکی از این سنت های دینی خواندن نماز باران است که 
به شیوه نماز عید فطر و قربان خوانده می شود؛ تنها با این تفاوت 
که قبل از خواندن نماز باران باید مومنین سه روز روزه بگیرند، 
به این شرط که پایان آن مصادف با روز دوشنبه باشد و در این 
روز نماز باران خوانده شــود. وی افــزود: مومنین گلپایگانی 
روز شنبه پس از انجام ســه روز فریضه روزه، روز دوشنبه ۲۲ 
آبان ماه در محل امامزاده هفده تن بــرای خواندن نماز باران 
حضور می یابند. امام جمعه گلپایگان گفــت: نماز باران باید 
در منطقه ای برگزار شود که با پدیده خشکسالی مواجه است.

امام جمعه گلپایگان:

خشکسالی در روستاهای گلپایگان بیداد می کند

اخبار

نجف آباد

فقدان سند مالکیت
8/453 آقای علی رضوان فر زند کریم با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مدعی می 
باشد سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 15190/18013    واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیکی 27013102 بنام نامبرده سابقه ثبت 
دارد  که به علت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی 
نموده است لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون مراتب آگهی می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن 
یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند مالکیت سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 25433 هادیزاده 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان   )176 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/454 چون آقای علی فروغی فرزند رضا مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
13114/5  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک مزبور در صفحه 327 دفتر 236 امالک ذیل ثبت 42708 به نام نامبرده سابقه 
ثبت و سند مالکیت چاپی شماره 360851 صادر و تسلیم گردیده است و اعالم نموده 
که سند بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده است لذا طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل اسناد به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 25337 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان   )200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/452 در خصوص پرونده کالســه 960492 خواهان مجید کنگازیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس دوســتی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخه 96/9/20  ساعت 3/30  عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25116 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9610100351108333 شــماره  ابالغیــه:  8 شــماره  /449
9509980351100972 شماره بایگانی شــعبه: 951048  آگهی ابالغ وقت اجرای 
قرار کارشناسی به آقای سید جواد حسینی فرزند رسول، خواهان آقای اصغر فلسفین 
فرزند علی دادخواستی به طرفیت  خوانده 1- بنیاد مسکن انقالب اسالمی 2- محمود 
غالمی فرزند یداله 3- سید جواد حسینی فرزند رســول به خواسته اثبات مالکیت و 
الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به کارشناسی  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980351100972 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت 

و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/09/20 و ساعت 9/30 جهت انجام قرار کارشناسی 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 356( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:25192 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)187 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

8/462 شماره نامه: 1396009000699752 شماره پرونده: 9309983735600480 
شماره بایگانی شــعبه: 940494 نظر به اینکه در پرونده کالسه 940494 این شعبه 
آقای مجید شهریاری باتهام مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت 
آقایان محمد حسن بزرگی و حمیدرضا ســلیمانی و شهادت شهود و گواهی پزشکی 
قانونی تحت تعقب قرار گرفته اســت و با عنایت به مجهول المــکان بودن و عدم 
دسترســی به وی در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین نامه دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ مــی گردد تا ظرف یکماه از تاریخ 
صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شــعبه حاضر گردد در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:395 شــعبه 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نطنز )123 کلمه، 2 کادر(
رای عدم افراز

8/463 شماره: 1396/04/432890- 96/8/10 نظر باینکه خانم ثریا خبازی علیائی 
احد از مالکین مشاعی پالک 532 فرعی از شماره 9- اصلی واقع در علیاء جز بخش 9 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز خواستار افراز سهمی خود به طرفیت سایر مالکین مشاعی 
بنامهای محمد جاللی و طاهره و ام البنین ومهدی و حسن جاللی علیائی و کرشمه 
وفائی نژاد و فرامرز انوری و شمسی طیالبی و فاطمه ومجتبی و مرتضی و مصطفی 
جاللی علیائی و محمد انوری شــده و اعالم نموده کــه از آدرس تعدادی ازمالکین 
مشاعی بنامهای محمد انوری و کرشمه وفائی نژاد و فرامرز انوری اطالعی  نداشته 
ودسترسی به  آنها مقدور نمی باشــد و نهایتا منجر به صدور رای عدم افراز به شماره 
1396/04/405497 مورخ 1396/5/29 اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان نطنز 
گردیده لذا این آگهی به منزله ابالغ بوده و چنانچه مشــارالیهم نسبت به رای مزبور 
اعتراضی دارند اعتراض خود را ظرف مدت ده )10( روز از تاریخ نشر این آگهی طبق 
مادتین 5 و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوبه 1375 به دادگستری 
شهرستان نطنز تسلیم و رسید اخذ نمایند. م الف:394 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609973734100592 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /464
9609983734100016 شماره بایگانی شــعبه: 960018خواهان: آقای علی اکبر 
محمودی فرزند حســین با وکالت آقای روح ا... خاکی به نشانی نطنز – خ مطهری 
رهنی- نرســیده به چهار راه افوشــته جنب بیمه رازی، خواندگان: 1- آقای مهدی 
آتشکار فرزند محمد اسمعیل به نشانی ساری خ امیر مازندرانی- خ وصال- ک سینا 
5- آپارتمان سرو- ط 3، 2- آقای علی اکبر ســلطانی، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای علی اکبر محمودی فرزند حســین با وکالت آقای روح ا... خاکی به 
طرفیت آقایان: 1- مهدی آتشکار فرزند محمد اســمعیل 2- علی اکبر سلطانی به 

خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال معادل ســی میلیون تومان وجه یک فقره 
چک به شماره 198346 مورخ 95/12/25 عهده حساب جاری بانک مسکن به انضمام 
مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح 
صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خواندگان که برائت ذمه خویش را به اثبات 
برسانند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان داللت 
بر اشــتغال ذمه خواندگان دارد بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان 
به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت 9/420/000 ریال به عنوان خســارات دادرسی در حق 
خواهان به صورت تضامنی محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:393 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز )347 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/467 کالسه 68/96 شــماره دادنامه: 209-96/4/28 تاریخ رسیدگی: 96/4/24 
مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: آقای 
محمد شیاسی فرزند مرتضی به نشــانی تیران رضوانشهر منطقه صنعتی سنگبری 
مینیاتور پنجم مرکزی، خوانده: آقای مهدی عبدی فرزند صفرعلی به نشانی تهران 
افسریه خ 21 نبش 15 متری دوم،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواست محمد شیاسی فرزند مرتضی به طرفیت 
مهدی عبدی فرزند صفرعلی به خواسته مطالبه مبلغ 152/000/000 ریال قسمتی 
از وجه یک فقره چک به شماره 032469-9235-12 مورخ 95/12/10 عهده بانک 
ملی شعبه رضوانشهر به انضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/3/13 و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلــذا با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلســه مورخه 96/4/17 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 152/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 2/875/000 بابت هزینه 
دادرســی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام 
واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. 
م الف:315 شعبه اول مجتمع شماره یک حقوقی شورای حل اختالف تیران و کرون 

)345 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/473 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 

حل اختالف اصفهان، کالســه پرونده 1241/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 9 
صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/11/4، مشــخصات خواهان: محسن بران فرزند 
قدمعلی به نشانی خمینی شــهر بلوار آزادگان کوی داور پناه بن بست بهار 4 پ 44،  
مشخصات خوانده: محمدرضا افصحی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه چکهای 
شــماره 819814-92/10/8 و 819815-92/10/11 و 819816-91/10/16 و 
819817-92/10/20 عهده بانک تجــارت جمعًا به مبلغ یکصــد و چهل میلیون 
ریال همراه با هزینه دادرسی خســارت تاخیر در تادیه، دالیل خواهان: کپی چک و 
عدم برگشت چک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5598 شعبه 4 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )202 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/476  آقای غالمرضا بقائی زاده دارای شناسنامه شماره 1427 به شرح دادخواست 
به کالسه  371/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حســین بقائی زاده به شناسنامه 1937 در تاریخ 77/9/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر و 4 دختر و یک همسر دائمی که عبارتند از: 1- غالمرضا بقائی زاده به شماره 
شناسنامه 1427 متولد 32/4/24 صادره از تهران فرزند متوفی 2- محمدرضا بقائی 
زاده به شماره شناسنامه 3005 متولد 44/9/4 صادره از تهران فرزند متوفی 3- فریده 
بقائی نژاد به شماره شناســنامه 102 متولد 26/2/5 صادره از اردستان فرزند متوفی 
4- فاطمه بقائی زاده اردستانی به شماره شناسنامه 4702 متولد 35/12/14 صادره از 
تهران فرزند متوفی 5- اشرف بقائی زاده به شماره شناسنامه 7 متولد 41/1/1 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 6- زهرا بقائی زاده به شماره شناسنامه 3049 متولد 42/9/25 
صادره ازتهران فرزند متوفی 7- صغرا خانم زندیان به شــماره شناسنامه 459 متولد 
10/1/3 صادره از اردستان همسر 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: 307 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )226 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/488 خانم شیما مجیری دارای شناسنامه شماره 1130262049 به شرح دادخواست 
به کالسه  673/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین تاج الدین خوزانی به شناسنامه 24585 در تاریخ 1396/6/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- غالمرضا تاج الدین خوزانی فرزنــد عبدالخالق، ش.ش 428 )پدر( 2- فاطمه 
تاج الدین خوزانــی فرزند لطفعلــی، ش.ش 260 )مادر( 3- شــیما مجیری فرزند 
 محمدرضا، ش.ش 1130262049 )همسر( 4- زهرا تاج الدین خوزانی فرزند حسین، 
ش.ش 1277204845 )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: 5600 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )151 کلمه، 2 کادر(
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شهرستان ها

بامسئوالن

آغاز فراخوان چهارمین جشنواره 
روستاها و عشایر »دوستدار کتاب«

فراخوان چهارمین جشنواره روستاها و عشایر »دوستدار کتاب« 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شــد.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان گفت: این جشــنواره به منظور گسترش عدالت 
فرهنگی در سراسر کشور، پشــتیبانی از طرح های ابتکاری در 
حوزه کتاب و کتاب خوانی و جلب توجه ســازمان ها و نهادهای 
مرتبط با اهمیت کتاب در جامعه برگزار می شود.جواد کارگران 
دهکردی افزود: برای شرکت در این جشنواره، دهیاری ها، رؤسای 
شوراهای اسالمی و مسئوالن کتابخانه ها می توانند با مراجعه به 
دبیرخانه های مستقر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد و اسالمی و 

تکمیل فرم های مربوطه در این جشنواره شرکت کنند.

برخورداری 95  درصد از جمعیت  
استان از نعمت گاز طبیعی 

مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال و بختیــاری گفت: در حال 
حاضر 95 درصد از جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار هستند. سیامک حیدری اظهار کرد: در هفت 
ماه امســال 526 میلیون متر مکعب گاز در بخش های مختلف 
استان مصرف شده است.وی افزود: در این مدت یک هزار و 600 
خانوار شهری و روستایی اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شدند.حیدری با اشــاره به اینکه 95 درصد از جمعیت استان از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هســتند، تصریح کرد: 99/5 درصد 
از جمعیت شــهری و 88 درصد از جمعیت روســتایی استان از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار شــده اند.وی گفت: طی این مدت 
132 کیلومتر گازرسانی انجام شده و دو هزار و 866 انشعاب به 

مشترکین داده شده است.

توجه به مباحث امنیتی تبادل 
اطالعات در دستگاه های اجرایی 

ضروری است
مدیر فنــاوری اطالعات و ارتباطات شــبکه دولت چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه اســتفاده از پیام رسان های خارجی 
همانند تلگرام، واتس اپ و ... در انجام امور اداری دســتگاه های 
اجرایی ممنوع است، اظهار کرد:  مباحث امنیتی تبادل اطالعات 

در دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیل غالمیان افزود: در راستای استفاده از فناوری های نوین، 
با توسعه زیرساخت های ارتباطی و تهیه تجهیزات جدید، طرح 
توسعه شبکه اختصاصی دولت اجرا شد که قابلیت استفاده برای 

دستگاه های اجرایی در سطح استان را فراهم می کند. 
غالمیان در خصوص تهدیدات امنیتی خاطرنشان کرد: باید توجه 
داشــت که خطرات و تهدیدات امنیتی را نمی توان به طورکامل 
حذف و یا از آنها جلوگیری کرد، با این حــال یکی از روش های 
مدیریت ریســک این اســت که خطرات امنیتی را تا حد قابل 

توجهی کاهش داد.

 کشف بیش از یک تن چوب 
بلوط قاچاق در اردل

فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران نیروی انتظامی 
در شهرستان اردل پس از هماهنگی با مقام قضائی 
یک دستگاه نیســان را متوقف و در بازرسی از این 
خودرو یک تن و 440 کیلوگرم چوب بلوط قاچاق را 
کشف و ضبط کردند. سردار غالمعباس غالمزاده افزود: 
خودروی توقیف شده به پارکینگ منتقل و متهم هم 

به مرجع قضائی تحویل داده شد. 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری همچنین 
از کشــف محموله پارچه خارجی قاچاق در محور 
لردگان به بروجــن خبر داد و اظهــار کرد: در پی 
کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان کاال قصد 
دارند محمولــه ای قاچاق را از محــور مواصالتی 
لردگان -بروجن به اســتان های مرکزی کشــور 
منتقل کننــد، بررســی موضوع در دســتور کار 
ماموران اداره مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی اســتان، قرار گرفت.غالمــزاده  ادامه داد: 
در این راســتا، مامــوران یک تریلــی کانتینردار 
 حامــل کاالی مشــکوک بــه قاچــاق را متوقف

 کردند.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه در بازرســی از این خــودرو 310 طاقه 
پارچه خارجی قاچاق بــه ارزش 20 میلیارد ریال 
کشف و راننده نیز دستگیر و به مرجع قضائی تحویل 
داده شد، گفت: برای حمایت از اقتصاد مقاومتی و 
تولید داخلی برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان 
کاال در دستور کار نیروی انتظامی استان قرار دارد.

کشت زعفران در 5 هکتار از 
اراضی شهرستان کوهرنگ

مدیرباغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به کاهش بارندگی های سال های اخیر و با 
توجه به سیاست های کلی وزارت جهاد کشاورزی 
در جهت توسعه کشــت گیاهان دارویی و باغات 
دیم، اظهار کرد: امسال 5 هکتار از اراضی شهرستان 
کوهرنگ به زیر کشت زعفران رفته است.ابراهیم 
شیرانی ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب آب و 
هوایی )به خصوص دمای مناسب( امسال 5 هکتار 
از اراضی مستثنیات شهرستان کوهرنگ زیر کشت 
زعفران رفت و در اولین ســال کشت نیز محصول 
قابل توجهی برداشت شد که موجب ترغیب هر چه 
بیشتر کشاورزان شد تا در سال های آینده به کشت 

این محصول بپردازند.

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری با بیان 
اینکه ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت رمــز پیروزی در 
برابر دشــمنان اســالم اســت گفت: دشــمن مکار همه 
تــالش  و هدفش آن اســت کــه یــاد و نام شــهدا محو 
شــود و فرهنگ شــهدایی از این جامعه رخــت بربندد. 
حجت االســالم و المســلمین محمدعلی نکونــام اظهار 
داشــت: از طرف خودم و همه مردم والیت مدار اســتان 
محضر این سه شهید واال قدر، ســه میهمانی که آمده اند 
 تا امســال به اربعین ما معنای دیگری ببخشند، خیر مقدم

 عرض می کنم.
 وی افزود: ما از اینکه امسال در کربال باشیم، محروم شدیم 
ولی احســاس می کنم خدای تبارک و تعالی این گل های 

معطر را میان مردان و زنان حسینی و خانواده عزیز و بالنده 
نیروی انتظامی و خانواده های صبور و مقاوم شهدا به ویژه 
خانواده این سه شهید عزیز فرستاد تا در این ایام از حضور 
آنها فیض ببریم. خانواده های این شــهیدان که ســال ها 
منتظر بودند با عنایت خدای تبارک و تعالی دل هایشــان 
روشن شد و  بار دیگر توانســتند فرزندشان را در بر بگیرند 
و با عنایت خاص امســال اربعین حال و هوای دیگری در 

استان شاهد خواهیم بود.
نماینــده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیــاری با تاکید 
بر اینکه یقین دارم آمدن این شــهدا در آســتانه اربعین 
حســینی یک عنایت ویژه از ســوی خدای متعال به ملت 
ایران اســت، تصریح کــرد: الحمدا... ملت ایــران و مردم 

استان قدردان شهدا هســتند و خوب می دانند که چگونه 
از عطر و بوی شــهادت و شــهدا بهره بگیرند و مروج این 
فرهنگ ناب باشــند. مردم ایــران با پیوند با این شــهدا 
دل ها را نورانیت می بخشــند و اجازه نمی دهند دشــمن 
مکار که تالش مــی کند تا یاد و نام شــهدا محو شــود و 
فرهنگ شــهدایی از این جامعه رخت بربنــدد، حیله اش 
 را عملی کند. این ملت تا  به امروز شــیطنت شــیاطین را 

خنثی کرده است.
نکونام با تاکید بر برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم تشییع 
پیکر مطهر شهدا در استان تاکید کرد: ان شاءا... متولیان به 
گونه ای برنامه ریزی کنند که مراسم تشییع و خاکسپاری 
پیکر مطهر شهدا امروز آن چنان که در شأن این شهداست 

برگزار شود و به استقبال اربعین برویم.
وی گفــت: خدای تبــارک و تعالــی به ما توفیــق بدهد 
که از عطر و بــوی این شــهدا بهره مند شــویم و از راه و 
فرهنگشــان اســتفاده کنیم و خودمان و دل و درون مان 
 را شــهدایی کنیــم کــه ســعادت و عاقبت بخیــری در

 سایه شهدایی شدن است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

ترویج فرهنگ شهادت، رمز پیروزی است
چهارمحال و بختیاری میزبان 

سه شهید تازه تفحص شده 
نیروی انتظامی شد

پیکر مطهر ســه شــهید دفاع مقــدس چهارمحال و 
بختیاری به نام های شــهید »علیرضا روشن«، شهید 
»محمدرضــا توکلی زانیانــی« و شــهید »علیمراد 
ناصری« کــه در تاریخ 21 تیرمــاه 136۷ در منطقه 
زبیدات به فیض شــهادت نائل آمده اند  با اســتقبال 
 مردم و مســئولین اســتان، وارد فرودگاه شــهرکرد

 شدند.
 این سه شهید از جمله شهدای ژاندارمری سابق بوده اند 
که در سال 136۷ در منطقه زبیدات عراق به شهادت 
 رسیدند و پس از گذشت 29 سال، شناسایی و به میهن 

اسالمی بازگشتند.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: 

60 هزار بیکار در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: 
پیش بینی آماری نشان می دهد که 60 هزار بیکار در چهارمحال 

و بختیاری وجود دارد.
عباس جزایری در شورای اشتغال و ســرمایه گذاری با اشاره به 

تعداد بیکاران استان اظهار داشــت: در حال حاضر 43 هزار نفر 
در سامانه و موسسات کاریابی در اســتان ثبت نام کرده اند، اما 
پیش بینی آماری نشان می دهد که 60 هزار بیکار در چهارمحال 

و بختیاری وجود دارد.
  وی با اشــاره به تعداد فارغ التحصیالن بیکار در اســتان افزود:

  20 هزار فارغ التحصیل بیکار نیز در اســتان وجود دارد که تنها 
4 هزار نفر در ســامانه کارورزی ثبت نــام کرده اند و امیدواریم 

استقبال افراد از این طرح بهتر شود. 
جزایــری  بــا اشــاره بــه عملکــرد بانک هــا در خصــوص 

پرداخت تسهیالت بیان کرد: همکاری و عملکرد بانک ها با اداره 
کار جهت پرداخت تسهیالت بســیار ضعیف است و با توجه به 
شرایط کنونی استان متاسفانه بانک ها همکاری الزم در خصوص 

پرداخت تسهیالت را ندارند.
 جزایری با اشــاره به کاهش اعتبارات اشــتغال فراگیر استان 
خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبارات اشتغال فراگیر بستگی به 
توان جذب دستگاه ها دارد، در صورتی که جذب اعتبارات انجام 
شود مابقی سهمیه استان از اعتبارات اشتغال فراگیر به استان 

تخصیص می یابد.

مفاد آراء
8/461 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا 
شخص يا اشخاصي كه به آراء مذكور اعتراض داشــته باشند در شهر از تاريخ انتشار 
آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد 
و گواهی تقديم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي كه اعتراض در 
مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه 
ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود . صدور سند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأی شماره 139660302019000248-1396/06/05- آقای سيف اله عباس 
زاده فرزند حسن ششدانگ يكباب خانه مجزی شده از پالك شماره 106 فرعی از 127  

اصلی به مساحت 406.40 متر مربع واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان 
2- رأ ی شماره 139660302019000311-1396/08/02- آقای ميثم عسكريان 
دهاقانی فرزند كمال ششدانگ يكباب خانه باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی مجزی شده 
از پالك شماره 1034 فرعی از 121  اصلی به مســاحت 108.23 متر مربع واقع در 

ابنيه دهاقان 
تاريخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 1396/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/08/30
م الف: 96/233  اداره ثبت اسناد وامالك دهاقان

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغنامــه: 9610106797101059 شــماره پرونــده:  /480
9609986797100536 شماره بايگانی شعبه: 960536  آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای محمد احمــدی كتايونچه فرزند حيــدر، خواهان 
آقای ســعيد صادقی بلخاری دادخواســتی به طرفيت  خوانده آقای محمد احمدی 
كتايونچه به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609986797100536 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شــماره يك( ثبت و  وقت رســيدگی  مورخ  1396/09/22 ســاعت 15/30 تعيين 
كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد 
كثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه ) اصفهان خيابان ســجاد خيابان آيت اله ارباب روبروی مدرسه نيلی پور 
جنب ســاختمان صبا پالك 57( مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه 
حاضر گردد.  م الف: 25104 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره يك( )171 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610106797101065 شــماره پرونــده:  /481
9609986797100537 شــماره بايگانــی شــعبه: 960537  آگهــی ابالغ وقت 
رســيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای محمد احمدی كتايونچــه فرزند حيدر، 
خواهان آقای ســعيد صادقی دادخواســتی به طرفيت  خوانده آقای محمد احمدی 

كتايونچه به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609986797100537 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شماره يك( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1396/09/25 ساعت 18تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
 آگهی می گردد تا خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه 
) اصفهان خيابان سجاد خيابان آيت اله ارباب روبروی مدرسه نيلی پور جنب ساختمان 
صبا پالك 57( مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود، نســخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دريافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 25103 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره يك( )169 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610100350208764 شــماره پرونــده:  /482
9609980350200602 شــماره بايگانی شــعبه: 960724  خواهان محمد سالم 
اندری فرزند غنی محمد دادخواستی به طرفيت  خوانده محمدرضا اسكندری فرزند 
اكبر به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه 
جهت رسيدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگســتری كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 304  ارجاع و به كالســه 960724  ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن  
96/09/26  ساعت 12 ظهر تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:25195 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)169 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/483 در خصوص پرونده كالســه 961035 خواهان سيد علی مرتضوی نصيری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفيت محمد كاكايی چگينی تقديم نموده اســت 
وقت رسيدگی برای مورخ 96/9/28 ســاعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نيلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالك57 كدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 25137 شعبه 9 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 كلمه، 1 كادر(
مزایده

8/485 شعبه نهم اجرای احكام كيفری در نظر دارد در پرونده كالسه 960182 ش 9 
پالك ثبتی 45/487 بخش 18 ثبتی ملكی وثيقه گذار خانم خاور ملكی را در روز شنبه 
مورخ 96/9/4 از ساعت 10 تا 11 صبح از طريق مزايده به مبلغ پايه 1/060/000/000 
ريال بر اساس نظر كارشناسی به فروش برساند لذا طالبين خريد پنج روز قبل از جلسه 
مزايده به نشانی ملك واقع در اصفهان روستای هفتشويه خيابان كاوه آهنگر كوچه 
ارديبهشت سمت راست منزل شخصی قادر به بازديد خواهند بود تا با توديع ده درصد 
قيمت پايه در جلسه مزايده شركت نمايند و پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. اوصاف ملك بر اساس نظريه كارشناسی: ملك مورد نظر به صورت 

يك باب منزل با مساحت عرصه حدود 90/05 متر مربع در دو طبقه با نمای خارجی 
آجر، طبقه همكف دارای يك اتاق كه كف هال و اتاق خواب سيمان و بدنه سراميك 
و گچ و كف سرويس بهداشتی ) واقع در حياط( سراميك و بدنه سراميكی و گچ و كف 
و بدنه حمام سراميك و آشپزخانه به صورت اپن با كف و بدنه سراميك و كابينت فلز 
و پنجره خارجی آهنی می باشد. طبقه اول دارای يك اتاق كه كف هال واتاق خواب 
موزائيك و بدنه سراميك و گچ و كف سرويس بهداشتی )واقع در راه پله( سراميك و 
بدنه سراميك و گچ و كف و بدنه حمام سراميك و  آشپزخانه به صورت اپن و با كف و 
بدنه سراميك و كابينت فلز و پنجره خارجی آهنی می باشد سيستم گرمايش بخاری 
و سيستم سرمايش كولر آبی و نمای حياط ســراميك است لذا با توجه به موارد فوق 
بهای ملك فوق الذكر به شماره ثبت 10860 صفحه 344 از دفتر 68 بخش 18 غرب 
اصفهان به مبلغ 1/060/000/000 ريال )معادل يكصد و شش ميليون تومان( تعيين 
و اعالم می گردد. م الف: 25208 شعبه نهم اجرای احكام كيفری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان )309 كلمه، 3 كادر(
مزایده اموال غیر منقول

8/484 اجــرای احكام حقوقی شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی كالسه 960714 ج/ 6 له فاطمه نيك خواجويی و عليه سيد 
وحيد رضا هانی طبائی مبنی بر مطالبه مهريه در روز يكشنبه مورخ 96/9/4 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احكام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت 
فروش 6 دانگ پالك ثبتی به شرح زير ملكی مفروز آقای سيد وحيد رضا هانی طبائی 
با كاربری مسكونی به نشانی زير كه اكنون در تصرف مالكانه محكوم عليه می باشد 
توسط كارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون 
از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزايده به نشــانی فوق مراجعه و از ملك بازديد و با سپردن 10 درصد قيمت 
پايه به حساب ســپرده دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزايده 
شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملك 
مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزينه های اجرايی 
بر عهده محكوم عليه می باشد.اوصاف ملك مورد مزايده: آدرس: اصفهان، خيابان  
كاوه، خيابان شهيد غرضی، خيابان ســاكت اصفهانی، كوچه ساحل، بن بست امين، 
 پالك 197، كدپســتی: 8196315996 عزيمت نموده و ملك فــوق مورد بازديد و

 معاينه قرار گرفت كه گزارش آن به شرح زير به حضورتان ايفاد می گردد. مشخصات 
ثبتی ملك: ملك فوق عبارت است از يكدســتگاه آپارتمان واقع در بخش 16 اداره 
ثبت اســناد و امالك اصفهان با شــماره فرعی 2214 و اصلی 31 مفروزه و مجزی 
از 1508 قطعه 3 تفكيكی به مساحت طبق ســند 115/3 متر مربع در طبقه اول در 
دفتر شماره 37 امالك در صفحه 182 با شماره ثبت ملك 7235 در سند تك برگی 
به شماره ســريال 088368 الف/94 به نام آقای سيد وحيد رضا هانی طبائی زواره با 
ميزان مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان مسبوق به ثبت می باشد.مشخصات ملك: 
ملك فوق عبارت اســت از يك دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول يك مجموعه 
 تجاری – مسكونی چهار طبقه كه طبقه همكف شامل دو واحد تجاری و پاركينگ و 
حيــاط بــوده و ســه طبقــه روی آن در هــر طبقــه يــك واحــد مســكونی 
احــداث گرديــده اســت. آپارتمــان فــوق دارای انشــعاب آب، بــرق 
 و گاز مــی باشــد. اســكلت ســاختمان بتنــی و ســقف آن ازتيرچــه و

 بلوك است. سطح ديواره های داخلی با گچ سفيد پوشيده شده و كف آن با سراميك 
60 * 60 اجرا شده است. كف و بدنه آشپزخانه و سرويس بهداشتی و حمام با كاشی 
و سراميك اجرا شده اســت. درب های داخلی چوبی و درب و پنجره های خارجی، 
آلومينيومی می باشد. سيستم سرمايش كولر آبی و سيستم گرمايش پكيج و رادياتور 
اجرا گرديده است. كابينت آشــپزخانه از جنس MDF بوده. آپارتمان فوق دارای 3 

عدد اتاق خواب می باشد و قدمت آن حدود 5 سال است نمای كلی ساختمان با آجر 
3 سانتی اجرا گرديده است. آپارتمان فوق دارای يك طبقه پاركينگ در واحد همكف 
 و يك واحد انباری روی بام می باشد. سنگ پله از نوع گرانيت و بدنه پله با سراميك

 پوشيده شده اســت. نرده راه پله از جنس پروفيل فلزی نصب گرديده است. الزم به 
ذكر است كه مجتمع فوق دارای آسانسور می باشــد. نظريه كارشناسی: با توجه به 
موارد صدراالشاره و در نظر گرفتن جميع جهات كارشناسی در قضيه از جمله عرضه و 
تقاضای ملك در زمان مباشرت به ارزيابی به نظر اينجانب قيمت پايه ششدانگ عرصه 
واعيان ملك فوق بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و همچنين ديونی كه ممكن است 
وجود داشته باشد برابر 1/700/000/000 ريال معادل يكصد و هفتاد ميليون تومان 
برآورد و اعالم می گردد.  م الف: 25118 شــعبه 6  حقوقی اجرای احكام مدنی 

دادگستری  اصفهان )592 كلمه، 6 كادر(
فقدان سند مالکیت

8/486 آقای مهدی كشــانی فرزند اكبر مالك چهار دانگ مشاع و خانم اعظم جور 
كشان فرزند حسن مالك دو دانگ مشــاع با ارائه دو برگ استشهاديه محلی مدعی 
می باشد سند مالكيت از ششدانگ آپارتمان 15190/28010 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان كه در صفحه 540 دفتر 373 به شماره ثبت 247586 به نام نامبردگان سابقه 
ثبت دارد و به موجب سند رهنی شماره 8088 مورخ 1394/03/06 دفتر 252 اصفهان 
در رهن بانك ملت قرار دارد كه به علت جابجايی ســند مالكيت اوليه مفقود شده  و 
درخواست صدور ســند المثنی نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله  غير از آنچه در اين 
آگهی ذكر شده نسبت به آن يا وجود اسناد مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
و سند مالكيت و سند معامله  تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 25628 هاديزاده رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال شرق اصفهان  

)209 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

8/474 خانم زهرا رفيعی دهكردی دارای شناسنامه شماره 447 به شرح دادخواست 
به كالسه 325/96 ح ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان ابوالقاسم رفيعی دهاقانی به شناســنامه 2658 در تاريخ 
1321 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- يداله رفيعی دهاقانی فرزند ابوالقاسم به ش. شناسنامه 3604 متولد 1274 صادره 
از دهاقان )پسر متوفی( 2- رضا قلی رفيعی دهاقانی فرزند ابوالقاسم به ش. شناسنامه 
2631 متولد 1285 صادره از دهاقان )پسر متوفی(3- محمد ابراهيم رفيعی دهاقانی 
فرزند ابوالقاسم به ش. شناسنامه 2632 متولد 1272 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
4- عبدالخالق رفيعی دهاقانی فرزند ابوالقاسم به ش. شناسنامه 2659 متولد 1301 
صادره از دهاقان )پسر متوفی( 5- جعفر قلی رفيعی دهكردی فرزند ابوالقاسم به ش. 
شناســنامه 9712 متولد 1276 صادره از شهركرد )پســر متوفی( 6- حسين رفيعی 
فرزند ابوالقاسم فاقد مشخصات )پسر متوفی( 7- فاطمه رفيعی فرزند ابوالقاسم فاقد 
مشــخصات) دختر متوفی( 8- حاجيه خانم رفيعی فرزند ابوالقاسم فاقد مشخصات 
)دختر متوفی( 9- خاتون جان فاقد مشــخصات )همســر متوفــی( . اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/237 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )233 كلمه،3 كادر(  
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2278 | دوشنبه 15 آبان 1396 | 17 صفر 1439 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان خبر داد:

انهدام باند توزیع کوکائین و کشف 
391 گرم این ماده از قاچاقچیان

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: در پي 
انجام اقدامات علمي و پیچیده اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان، مشخص شد فردی ساكن شهرهای غربی 
كشور، در زمینه قاچاق و توزیع كوكائین در 

اصفهان فعالیت می كند.
سید تقی حســینی افزود:  بالفاصله 
موضوع در دستور كار ویژه ماموران 
قرار گرفت و فرد مذكور هنگام ورود 
به شهر اصفهان شناسایی و دستگیر 

شد.
رییس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در بازرسی 
از داخــل خودروی متهــم، مقــدار 250 گرم 
كوكائین كشــف شــد، اظهار كرد: در ادامه این عملیات 3 تن 
دیگر از همدســتان متهم نیز در مخفیگاه هایشــان دســتگیر 
 شدند و در بازرسی از آنها مقدار 141 گرم كوكائین دیگر كشف 

شد.
وی افزود: در این رابطه 4 نفر دستگیر شدند و 3 دستگاه خودروی 
سواری نیز توقیف شــد كه به همراه پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

کارت اتوبوس رایگان برای 
دانش آموزان مددجو

مدیركل كمیته امداد استان اصفهان گفت: امسال 5 هزار كارت 
بلیت اتوبوس رایگان بین دانش آمــوزان تحت حمایت مناطق 

پنجگانه كمیته امداد اصفهان توزیع می شود.
حمیدرضا شیران با اشاره به تدابیر شهرداری اصفهان درخصوص 
ارائه خدمات به اقشــار نیازمند با رعایت كرامت انســانی اظهار 
داشت: دانش آموزان با دریافت كارت بلیت رایگان اتوبوس های 
درون شهری می توانند از وسایل حمل ونقل عمومی مانند مترو، 

BRT و اتوبوس استفاده كنند.
وی با اشاره به كاهش هزینه ها و تسهیل در ایاب و ذهاب 5 هزار 
دانش آموز تحت حمایت كالن شــهر اصفهان افزود: ســازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان با هــدف كاهش هزینه 
حمل  و نقل دانش آمــوزان، 5 هزار كارت اتوبــوس رایگان، هر 
یک به ارزش 12هزار و درمجموع 60 میلیون تومان اعتبار، بین 

دانش آموزان بی بضاعت توزیع كرد.
مدیر كل كمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
در بودجه سالیانه خود اعتباراتی را برای كمک به دانش آموزان 
نیازمند اختصاص می دهد، خاطرنشان كرد: سال گذشته بیش از 
3 هزار كارت بلیت ایاب و ذهاب بین دانش آموزان تحت حمایت 

این نهاد توزیع شد.

مسافران مفقود شده در کویر 
مرنجاب پیدا شدند

رییس كلوپ سافاری اســتان اصفهان، از پیدا شدن سه مسافر 
مفقود شــده در كویر مرنجاب و پایان عملیات جست و جو خبر 
داد.حسین انصاری فر گفت: ســه گردشگر مفقود شده در كویر 
مرنجاب، پس از نزدیک به سه ســاعت عملیات جست و جو در 
منطقه رمل های اتوبوسی )20 كیلومتری كاروانسرای مرنجاب( 

در سالمت كامل پیدا شدند.
وی افزود: خودروی این مســافران به علت نقص فنی در منطقه 
متوقف شده بود و با توجه به فقدان پوشش آنتن تلفن های همراه، 

برای ساعت ها در كویر مرنجاب سرگردان مانده بودند.
رییس كلوپ سافاری استان اصفهان بیان كرد: این مسافران روز 
پنجشنبه با یک دســتگاه خودروی پاترول وارد منطقه كویری 
مرنجاب )واقع در شهرستان آران و بیدگل( شدند كه آخرین بار 

هم روز جمعه در منطقه ریگ بلند دیده شده بودند.
وی اضافــه كــرد: بــا مركــز اســتان بــرای امــداد هوایی 
 هماهنگ شــده بــود كــه خوشــبختانه در كمتریــن زمان 

ممکن پیدا شدند.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان:

بیماران خاص برای مراجعه به مراکز 
غیر دولتی محدودیتی ندارند

مدیر كل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: بیماران خاص برای 
مراجعه به مراكز غیر دولتی جهت دریافت خدمات 
درمانی محدودیتی نداشــته و می توانند 
ضمن مراجعه بــه مراكــز دولتی و 
خصوصی، داروی خود را از داروخانه 
 های طرف قرارداد طبق روال قبل

دریافت كنند.
دكتر حســین بانــک اضافه كرد: 
بر اســاس مصوبه هیئت وزیران و 
دستور العمل سازمان بیمه سالمت، 
مراجعــه بیمه شــدگان صنــدوق بیمه 
همگانی رایگان، الزاما به مراكز دولتی و دانشگاهی 
)اعم از كلیــه بیمارســتان های دولتی، كلینیک هــای ویژه، 
 مراكز بهداشــتی درمانی و درمانگاه های وابســته به دانشگاه

 علوم پزشکی( خواهد بود.
وی افزود: باتوجه بــه اینکه در این دســتورالعمل، لزوم رعایت 
مراجعه بیماران خاص به بخش دولتی مطرح نیســت، بیماران 
خاص صنــدوق بیمه همگانی كه شــامل بیمــاران هموفیلی، 
تاالســمی، دیالیزی، پیوند كلیه و MS هستند، مشمول ضوابط 
فوق نبوده و می توانند ضمن مراجعه به مراكز دولتی و خصوصی، 
داروی خود را طبــق روال قبل از داروخانه هــای طرف قرارداد 

دریافت كنند.
مدیر كل بیمه سالمت استان اصفهان در ادامه تصریح كرد: سایر 
بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی كه از بضاعت مالی برخوردار 
بوده یا اصرار به دریافت خدمات در بخــش خصوصی را دارند، 
می توانند با احتســاب تخفیف 50 درصــدی دولت و پرداخت 
ماهیانه 20 هزار تومان به ازای هر نفر، دفترچه بیمه ایرانیان را 
دریافت كرده و از خدمات آن در همه مراكز دولتی و غیر دولتی 

بهره مند شوند.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان خبر داد:

دستگیری ۴ شکارچی آهو 
در پناهگاه حیات وحش موته

فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: در روزهای گذشــته 4 شکارچی 
همراه با الشه 3 آهو در پناهگاه حیات وحش موته 

دستگیر شدند.
مرتضی جمشــیدیان با بیان اینکه پناهگاه حیات 
وحش موته زیستگاه آهوی ایرانی و بسیار ارزشمند 
است، اظهار داشت: محیط بانان به طور شبانه روزی 
در حال گشت زنی در مناطق حفاظت شده هستند 
و بر این اســاس در روزهای گذشته چهار متخلف 
شــکار وصید همراه با الشه ســه آهو در پناهگاه 
حیات وحش موته، دســتگیر و به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند.
وی افزود: از این متخلفان یک اســلحه شکار، یک 
دستگاه دوربین چشمی و ســایر ادوات مربوط به 

شکار كشف شده است.
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان تاكید كرد: شــکار و حتی اقــدام به آغاز 
شکار در زیستگاه های حیات وحش جرم محسوب 
می شود و طبق ماده 10 و 15 قانون شکار و صید، 

متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.
 وی ادامه داد: متاســفانه جاده ای پناهگاه حیات 
وحش موته را به دو بخش تقســیم كرده است و 
شکارچیان در طول سال های اخیر به مهم ترین 
بالی این منطقه حفاظت شــده تبدیل شده اند؛ 
درنتیجه ایــن جــاده نیازمند توجه مســئوالن 

درراستای فنس كشی و گذر حیوانات است.
جمشیدیان با بیان اینکه همچنین در طول هفته 
گذشــته متخلف شــکار پرندگان در شهرستان 
گلپایگان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد، 
ابراز داشــت: از این  متخلف یک اسلحه شکاری 
غیرمجاز و مهمات، كشف  و پرونده به دادگستری 

گلپایگان ارجاع شد.

طالق را  می توان مرحله ای از زندگی عنوان كرد  كه برخی 
از افراد خواســته یا بنا به جبر روزگار با آن مواجه می شوند. 
طالق اگر چه به خودی خود و در شرایط عادی ، امری مثبت 
و قابل دفاع نیست اما در برخی مواقع به عنوان ضرورتی است 

كه یک زندگی را دستخوش تغییرات خود قرار می دهد.
نکته ای كه در این میان وجود داشــته و نیاز به بررسی در 
آن احساس می شود این اســت كه چرا با وجود رشد فکری 
و افزایش سطح علمی خانواده ها، شاهد افزایش آمار طالق 
هســتیم؟ چرا در جامعه و بخصوص درمیان قشری كه به 
عنوان الگویی برای نسل جوان هســتند، این مسئله بسیار 
سطحی شده و حتی با عبارت »موفقیت در شناخت زندگی« 
از آن یاد می كنند؟  چرا در سریال ها و فیلم های تلویزیونی، 
این پدیده بسیار طبیعی و شــخص مطلقه، انسانی موفق، 

امروزی و روشنفکر نمایش داده می شود؟
به هر حــال در خانواده و نزدیکان و حتی دربین اشــخاص 
مشهور و نام آشــنا، این موضوع به وفور قابل مشاهده است 

و این روزها شــاهد فرو ریختن قبح این منفورترین حالل 
خدا هســتیم كه به نوعی به عنوان نمادی از روشنفکری و 

اعتقادات آزاد از آن یاد می شود. 
گذشته از تمام آثار و تبعاتی كه در جامعه و بر بدنه خانواده ها 
ایجاد می كنند، باید به دنبال این بود كه ازدواج های منتهی 
به طالق چگونه شــکل گرفته و چه روندی را طی كرده كه 

دچار چنین پایان تلخی شده است؟
رییس انجمن آسیب شناسی ایران، درخصوص افزایش آمار 
طالق و بخصوص عوامل وابسته به آن طبق جدیدترین آمار 
ارائه شده كه 40 درصد طالق ها در 5 سال اول زندگی زوج 
های اصفهانی رخ داده اســت می گوید: هنگامی كه با آمار 
طالق در این حجم و ابعاد، بخصوص در سال های اولیه یک 
زندگی مشترک روبه رو می شویم، اولین فکری كه به ذهن 
خطور می كند، این است كه عمال خانواده ها در بحث آموزش 
مفاهیم زندگی مشترک به فرزندان خود ناموفق بوده اند و 
این هشــداری اســت تا روابط در خانواده ها مورد بررسی و 

كاوش قرار گیرد تا به یک ســری از مصادیــق ایجاد كننده 
طالق به عنوان راهکار مبارزه با آن دست یابیم.

دكتر كوروش محمدی، با اشــاره به اینکه در روند بررسی 
زوج های جوانی كه زندگی مشــترک آنها با شکست مواجه 
شده است، به این موضوع برخورده ایم كه در زندگی های با 
قدمت كمتر از یک سال، ردپایی از فضای مجازی و ماهواره 
را می توان مشاهده كرد، ادامه می دهد: این درحالی است كه 
در زندگی های با قدمت باالی 10 ســال كمتر شاهد طالق 
هســتیم و در صورت رخداد این واقعه، مشکالت و عوامل 

ریشه ای به طور حتم سهم بیشتری خواهند داشت.
وی با انتقاد از اینکه هزاران مطالعه و پژوهش در استانداری 
و دفاتر حقوقــی، تنهــا روی نرخ عمومی طــالق صورت 
گرفته اســت تصریح می كند: اهمیت این اطالعات و آمار 
در صورتــی نتیجه بخش خواهــد بود كه بــا برنامه ریزی 
درســتی همراه باشــد؛ در غیر این صورت به طور حتم راه 
به جایی نخواهــد برد و از ســوی دیگر بایــد عوامل گذرا 
 همچون رســانه هــا و موادمخــدر بیش از پیــش مورد 

بررسی قرار گیرد.
این روان شــناس عنوان می كند: در دنیای امروز ازدواج از 
سمت و سوی سنتی خود فاصله گرفته و شکاف بین نسلی 
ایجاد شده  كه اعتماد جوانان به والدین را دستخوش تغییر 
و تحولی معکوس كرده است و ازسوی دیگر این نسل جدید 
با سطح مطالبات و نگرش های متفاوت و همراه با احساسات 
زودگذر، پایه های متزلزل و سســتی را بــرای یک زندگی 
مشترک فراهم می سازند كه با كوچک ترین تنش و اختالف 
 نظر و بدون داشتن پشتوانه احساسی الزم، منجر به جدایی

 خواهد شد.
دكتر محمدی دیدگاه تراژدی خیانت قبل از شکل گیری یک 
رابطه  و ادامه دادن آن در زندگی مشــترک را آسیبی دیگر 
عنوان كرد و افزود: در شرایط فعلی بخش زیادی از اختالف 
نظرها به دســت خود جوانان مدیریت می شــود و به شکل 

آسیب اجتماعی در جامعه به نمایش در می آید.
با تمام این تفاســیر دور از واقعیت نیســت اگر بگوییم این 
روزها كیفیت زندگــی تنها در تکنولــوژی و ایجاد جامعه 
مدرن جلوه گر شده است و كمتر رنگ و بوی زندگی موفق و 
بانشاط در جامعه وجود دارد. در شرایطی كه جوانان شاهد 
ازدواج سوپر استارها و چهره های موفق علمی و پژوهشی با 
قدمت كمتر از یک سال و طالق هایی با دالیل پوچ هستند، 
نمی توان انتظار داشت الگوگیری مناسبی داشته باشند. اما 
 نقش مشاوره های قبل از ازدواج در این ماجرا به چه صورت

 خواهد بود؟
در این میان باید در جست وجوی نقش دولت برای كاهش 
این آمــار بود كه چــه عملکرد یــا برنامــه ای دارد. اینکه 
مشاوره های پیش از ازدواج با نرخ های سرسام آور چرا تحت 

پوشش بیمه ای قرار نمی گیرد؟
سوال های زیادی در این خصوص وجود دارد كه همچنان در 

انتظار پاسخی از سوی مسئوالن امر هستیم.

در گذشته های نه چندان دور، زندگی مشترک افراد بادوام تر بود و طالق به ندرت اتفاق  فاطمه کاویانی
می افتاد. اما امروزه در عصر بی ثباتی اقتصادی، افزایش ابتال به بیماری های روانی، فشار 
وارده از سوی رسانه های اجتماعی و...، طالق دیگر امری غیرعادی تلقی نمی شود و به ویژه در خانواده هایی 
که زن و شوهر مدام با نگرانی های مالی و ناسازگاری با یکدیگر مواجه اند، این امر تقریبا اجتناب ناپذیر است. 
حتی همسرانی که بسیار متعهد و پایبند به اصول اخالقی هستند نیز ممکن است به دالیل مختلف ناگزیر از 

طالق شوند.

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت: سال گذشته 
پنجمین دوره طرح دادرس در 83 مدرســه شهرستان اصفهان اجرا شد و 
حدود 2 هزار و 562 دانش آموز، آموزش هایی ازجمله پناهگیری و خروج 
ایمن، ارزیابی اولیه مصدوم، احیای قلبی و ریوی و... را فرا گرفتند. شهریار 
انصاری با بیان اینکه وجه مشترک فعالیت های جوانان هالل احمر ترویج و 
گسترش فرهنگ بشردوستی با رویکرد امدادی است، اظهار كرد: طرح ملی 
دادرس با هدف تربیت دانش آموزان آماده برای مقابله با حوادث و سوانح، 
توانسته آموزه های امداد و نجات را به سطح مدارس و قشر نوجوان جامعه 
ســوق دهد و فرهنگ خودامدادی و دگرامــدادی را در بین دانش آموزان 
نهادینه كند. وی خاطرنشان كرد: با اجرای طرح ملی دادرس، دانش امدادی 
در دانش آموزان تقویت شده و با افزایش سطح توانمندی ها و مهارت های 

امدادی آنها، می توانیم در راستای ایجاد جامعه ای تاب آور تالش كنیم.

سرپرست جمعیت هالل احمر اصفهان:

 آموزش مهارت امدادی 
به دانش آموزان اصفهانی

افزایش آمار طالق در اثر بی ثباتی روابط؛

اولین راه حل!

در شش ماهه سال 1396 تعداد 21 هزار و 750 نفر به دلیل صدمات 
ناشي از نزاع به مراكز پزشکي قانوني استان اصفهان مراجعه كردند كه 
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 5/5 درصد كاهش 
یافته و این در حالی است كه مراجعین به دلیل نزاع، 33 درصد از حجم 
مراجعین معاینات بالینی مراكز پزشــکی قانونی اســتان اصفهان را 
تشکیل می دهند. از كل مراجعین نزاع، 6 هزار  و 791 نفر زن و  14 هزار 
و 959 نفر مرد بوده اند؛ ضمنا در  مدت مشابه سال قبل، تعداد 23 هزار 
و 25 نفر به دلیل نزاع  به مراكز پزشکی قانونی استان مراجعه كرده اند 

كه 7 هزار  و 444 نفر  زن و  15 هزار و 581 نفر مرد بوده اند.
در شهریور ماه سال جاری نیز 3 هزار و 220 نفر به دلیل صدمات ناشی 
از نزاع به مراكز پزشکی قانونی اســتان مراجعه كرده اند كه نسبت به 

شهریور ماه سال گذشته حدود 13/3درصد كاهش داشته است.

پزشکی قانونی اصفهان از کاهش 
5درصدی نزاع خیابانی خبر داد:

اصفهانی ها؛ آرام تر از قبل

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:

تیم تخصصی آتش نشانان 
اصفهان برای کمک به 

زائران به کربال اعزام شدند

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: كاروان 15 نفر آتش نشانان زبده و متخصص اصفهان برای خدمت رسانی به زائران 
عازم كربال شدند. محمد شریعتی افزود: این گروه شامل 3 نفر از مسئوالن و 12 نفر از آتش نشانان زبده سازمان آتش نشانی اصفهان هستند كه وظیفه تامین 
ایمنی زائران را بر عهده دارند. وی بیان كرد: ماموران آتش نشانی اصفهان در مورد رعایت موارد ایمنی در مسیر پیاده روی نجف به كربال و نظارت و كنترل موارد 
ایمنی بر پخت و پز غذاها، اقدامات الزم را انجام می دهند. كاروان 15 نفره آتش نشانی اصفهان عالوه بر این، ایمنی موكب ها را نیز تامین كرده و اقدامات الزم را 
برای سالمت و محافظت زائران از خطر انجام خواهند داد. شریعتی گفت: تامین ایمنی زائران در بخشی كه در آن مستقر هستند برعهده ماموران آتش نشانی 
است و آنها با شوق خدمت در آنجا، رهسپار كربالی معلی شدند. وی گفت: نحوه توزیع كارت ها باید به گونه ای باشد كه هر دانش آموز تنها از سوی كمیته امداد 

محل زندگی خود، كارت اتوبوس را دریافت كند.

تامین اجتماعی

معاون بیمه ای اداره كل تامین اجتماعی استان اصفهان از 
كمبود سهمیه بیمه برای تحت پوشش قرار دادن كارگران 
ساختمانی خبر داد و گفت: برای بیمه كارگران با مشکل 

مواجه هستیم.
عبدالرســول آقاهادی معاون بیمــه ای اداره كل تامین 
اجتماعی اســتان اصفهــان، درخصوص بیمــه كارگران 
ساختمانی با بیان اینکه سهمیه جدید برای بیمه كارگران 
ســاختمانی به اســتان اصفهان اختصاص نیافته است، 
اظهار داشت: از سال 92 تاكنون تامین اجتماعی نتوانسته 
افرادی كه كارت مهارت سازمان فنی و حرفه ای را دریافت 
كرده اند، تحت پوشــش بیمه قرار دهد؛ چــرا كه میزان 

سهمیه تعیین شده برای اصفهان كافی نیست.
وی گفت:  افرادی كه بــا كارت مهارت فنــی و حرفه ای 
مشــغول به فعالیت هســتند، پس از آنکــه فعالیت فرد 
توســط بازرس ســازمان تامیــن اجتماعــی و  بازرس 
 اتحادیــه ســاختمانی تایید شــد، مــی تواننــد برای

 بیمه اقدام كنند.
 آقاهادی با بیان اینکه بازرســی های دوره ای از كارگران 
ساختمانی برای تایید اشتغال آنها در مشاغل ساختمانی 
صورت می گیرد، گفت: آماری كه سازمان تامین اجتماعی 
از كارگران ســاختمانی در دســت دارد، تنها آمار افرادی 

اســت كه از طریق شعب این ســازمان اقدام به ثبت نام و 
درخواســت كرده اند و افراد زیادی از این قشر هستند كه 
ثبت نام نکرده یا واجد شرایط نیستند و آمار دقیقی از آنها 

در دست نیست.
معاون بیمه ای اداره كل تامین اجتماعی با اشاره به ایجاد 
بانک اطالعاتی كارگران ســاختمانی اظهار داشت: مقرر 
شده كارگرانی كه مشخصاتشــان در بانک اطالعاتی ثبت 
شده است، تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما  متاسفانه در 
استان اصفهان به دلیل نبود اتحادیه صنفی برای كارگران 
ســاختمانی،  امکان استفاده از این ســامانه  هنوز فراهم 

نشده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و پرورش گفت: 
باوجود بحران هــای رفتاری و بلوغ مربــوط به دوران 
نوجوانی و جوانی، تنها 15درصد مدارس متوسطه دوم 

كشور دارای مشاور هستند.
مهدی فیض در نشســت معاونان و رؤسای مناطق 14 
گانه آموزش و پرورش اســتان قزوین افــزود: هرگونه 
فعالیتی در مدرســه باید با رویکرد تربیتی دنبال شود؛ 
به گونه ای كه حتی ساخت و ساز در این محیط نیز باید 
با دید تربیتی صورت گیــرد. وی اظهار كرد: در فرآیند 
تربیت، بیش از آنکه متون درسی تعیین كننده باشند، 
معلمان تعیین كننده هستند؛ بنابراین معلمان دروس 
مختلف می توانند همزمان بــا انتقال دانش و تخصص 
خود به دانش آموز، با رفتــار خوب، فعالیت تربیتی نیز 

انجام دهند.
این مســئول، نقــش معلــم در فرآیند تربیتــی را از 
كلیدی ترین نقش ها در جامعه دانست و افزود: برقراری 
ارتباطات تعاملی معلمــان با دانش آمــوزان، اخالق 
معلمی، نقش معلم در تربیت دانش آموز و تقویت نقش 
مشاوره ای معلم، از جمله مسائلی است كه درراستای 
رویکردهای جدید تربیتی باید بیشتر به  آنها پرداخته 

شود.

وی تاكید كرد: الزم اســت نوع نگرش به امور پرورشی 
مدارس تغییر یابد و معلم عالوه بر تدریس كه یک نقش 
عمومی محسوب می شود، در رویکرد جدید، یک نقش 

فرعی هم به عنوان مشاور داشته باشد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه 
داد: درراستای سیاســت های جدید، معاونان و مربیان 
پرورشی فضای تربیتی مدرسه را مدیریت می كنند و 
بخش عمده ای از این فضا توسط معلمان در كالس های 
درس رهبری می شــود. فیض تاكید كرد: اگر كســی 
دغدغه مدرسه را داشت، بدون شک باید دغدغه پرورشی 

و تربیت نسل آینده را نیز داشته باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

تنها 1۵درصد مدارس متوسطه دوم کشور مشاور دارند
معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان:

سهمیه اصفهان برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی کافی نیست

 آموزش و پرورش

اخبار
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رکنا: مرد شیطان صفت هندی که دختر 18ماهه همسایه 
را در برابــر دیــدگان فرزندان خردســالش بی رحمانه 
 مــورد آزار قــرار داده بــود، توســط پلیس دســتگیر

 شد.
پیکر نیمه جان دختر خردسال در حالی میان زباله های 
خانه پیدا شد که به دلیل شکنجه و آزار و اذیت وحشیانه 
خونریزی شدیدی داشت. فرزندان متهم که از این اتفاق 
شوک زده بودند پس از دســتگیری مرد شیطان صفت، 
تحت درمــان قرار گرفتنــد. کودک نیز پــس از انتقال 
 به بیمارســتان تحت درمان های تخصصــی قرارگرفته

 است.

آزار دختربچه 18ماهه در هند

کارگر ناشنوای کارگاه تولیدی که هنگام مشاجره با 
یکی از همکارانش، او را از پله ها پرتاب کرده و موجب 

مرگ وی شده بود، تا اتمام تحقیقات بازداشت شد.
روز چهارشنبه 10 آبان گزارش مرگ مشکوک مرد 
30ساله ای ازسوی مســئوالن بیمارستان لقمان به 
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد. بررسی های 
مقدماتی نشان داد پسر جوان به دلیل سقوط از 6 پله 
به شدت آســیب دیده و پس از انتقال به بیمارستان 
جان خود را از دست داده است. اما از آنجا که موضوع 
مشــکوک به نظر می رســید دوربین هــای داخل 
ساختمان مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد مرد 
جوان طی درگیری با کارگر کر و الل کارگاه تولیدی 
تعادلش را از دست داده و از پله ها سقوط کرده است.

 با این شواهد، به دســتور بازپرس دشتبان از شعبه 
دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، کارگر جوان 
بازداشت شد. متهم 30 ساله در تحقیقات مدعی شد 
که قصد قتل نداشــته و یک لحظه عصبانیت باعث 
شــده تا همکارش را از پله ها به پاییــن پرتاب کند. 
با این اعتراف، متهم که برای کار از غرب کشــور به 
تهران آمده و مســئولیت تامین مخارج خانواده اش 
را نیز برعهده دارد، به دستور بازپرس جنایی، راهی 
اداره آگاهی شد و تحقیقات تا روشن شدن ابهام های 

موجود ادامه دارد.

دختر 10ساله که نیمه شب شاهد قتل دلخراش مادر 3۵ساله 
و خواهر 4ساله اش بود، با حضور در دادسرای جنایی، جزئیات 
شب سیاه را تشریح کرد.آذین که ســاعت 4 بامداد سه شنبه 
۲8 شهریور امســال شــاهد قتل مادر و خواهر خود به دست 
عمویش بود، در حضور بازپرس محسن مدیرروستا، از شعبه 
ششم دادســرای امور جنایی تهران، به تشریح جزئیات شب 
قتل پرداخت.در ادامه پدربــزرگ و مادربزرگ »آذین« نیز به 
خاطر قتل دخترشان از متهم شکایت کرده و خواهان قصاص 
وی شدند.دخترک نجات یافته، در گفت وگویی به بیان جزئیات 

شب جنایت پرداخت.
آن شب چه اتفاقی افتاد؟

خواب بودم که متوجه سر و صدای مادرم شدم. چشم هایم را که 
بازم کردم مردی را دیدم که صورتش را پوشانده بود. هیکلش هم 
از بابام بزرگ تر بود. او مادرم را با چاقو می زد. در تاریکی شب فقط 
چشم هایش مشخص بود. خیلی سریع چراغ را روشن کردم و از 
پشت به او حمله کردم تا مادرم را رها کند؛ اما او با چاقو مرا هم زد. 
اما یک دفعه گره دستمال روی صورتش را باز کردم که عمویم 
را دیدم. همان موقع موهای خواهرم را گرفت و با چاقو گلوی 

او را هم برید. بعد از آن بی هوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم.
چه مدت بعد به هوش آمدی؟

نمی دانم، ولی می دانم زمان زیادی طول کشــید. مادر 
و خواهرم پشتشــان به من بود و آنها را نمی دیدم. فقط 
چون خیلی تشنه  بودم، با سیخ کبابی که آنجا بود چندبار 

به مادرم زدم و گفتم آب می خواهم؛ اما او جواب نمی داد. با این 
حال خودم را به سختی به پشت در اتاق رساندم و خواستم در را 

باز کنم که موفق نشدم.
بعد چه اتفاقی افتاد؟

نمی دانم چقدر طول کشید که متوجه شدم کسی قصد دارد 
وارد خانه شود. فکر کردم عمویم اســت و با همان حالتی که 
خون از من می رفت خواستم مقاومت کنم؛ اما صدایی به من 
گفت برای کمک آمده است. خودم را به سختی کنار کشیدم و 
آنها وارد شدند. تعداد زیادی پلیس بودند. به یکی از آنها گفتم 
آب می خواهم. یکی از پلیس ها با حالتی که بغض داشت، گفت 

تا به حال چنین صحنه ای را ندیده است. همان موقع بود که به 
زبان کردی گفتم عمو این کار را کرد و یکی از ماموران که کردی 

می دانست متوجه حرفم شد.
کی فهمیدی که مادر و خواهرت کشته شده اند؟

من شاهد قتل خواهرم بودم و دیدم ضربه را عمویم زد؛ اما چون 
نیمه هوش بودم، خواهرم را می دیدم که روی زمین آشپزخانه 
نشسته بود. باورم نمی شد که او مرده است. موقعی که بستری 
بودم مدام سراغ آنها را می گرفتم که همان اوایل به من گفتند 

خواهرم کشته شده و مرگ مادرم را هم بعد از چهلم فهمیدم.
چرا این اتفاق افتاد؟

حدود سه ماه قبل از کشته شدن مادر و خواهرم، 
عمویم به همراه خانمی به خانه ما 

آمد. او از مادرم خواســت 
تا به یکی از طبقات 

ن  نه مــا خا

برونــد، اما 
مــادرم اعتراض 

کرد و گفت تو متاهل هستی. 
آن روز عمویم بــا حالت قهر از 
خانه ما رفت. بعــد از آن مادرم 

به آن خانم زنگ زد و گفت چرا با 
عمویم ارتباط برقرار کرده و موضوع 

را به زن عمویم هم گفت. عمویم هم 
فردای آن روز به مقابل خانه ما آمد و مادرم را 

تهدید کرد و گفت آبرویت را می برم.

از عمویت شکایت داری؟
بله، او موقعی که داشــت به مادرم با چاقو ضربه می زد، گفت 
می خواهم بچه هایت را جلوی چشــمانت بکشم، چرا این کار 

را کردی؟
هیچ وقت خواب شب حادثه را دیده ای؟

اوایل خیلی، اما االن بهتر شــده ام. خیلی می ترسم. چند روز 
قبل خانه دایی ام بودم که برق رفت و ناخودآگاه شروع کردم به 
جیغ زدن. خیلی سریع هم تصاویر آن شب جلوی چشم هایم 
آمد. یکبار هم خواب دیدم که دوتا مرد با چاقو می خواهند مرا 
بکشند. اما از همه اینها که بگذرم با دلتنگی هایم چه کنم؟! دلم 

برای مامانم و خواهرم خیلی تنگ شده!
چند وقت در بیمارستان بستری بودی؟

بیشتر از یک ماه. االن هم که مرخص شده ام به خاطر دست هایم 
نمی توانم مدرسه بروم. البته بعد از این حادثه با پدر و مادربزرگم 
در کردســتان زندگی می کنیم و 
دایی هایم با من درس هایم 
را تمریــن می کنند تا 
بعد از خوب شــدن 
بتوانم به مدرســه 
بروم. ولی نمی دانم 
چرا عمویــم ما را 

بدبخت کرد!

دوئل مرگبار دو کارگر

ســخنگوی اورژانس کشــور با اشــاره به واژگونی 
اتوبوس در شاهین شــهر اصفهان، گفت: 14 مسافر 
 به دلیل این حادثه، مصدوم و به بیمارســتان منتقل 

شدند.
مجتبــی خالدی، در ارتبــاط با جزئیــات واژگونی 
یک دســتگاه اتوبوس در اصفهان اظهار داشــت: به 
دنبال واژگون شدن یک دســتگاه اتوبوس در مسیر 
شاهین شهر-میمه، حوالی مورچه خورت، بالفاصله 
7دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. وی 
افزود: این حادثه که ساعت 6 صبح روز گذشته اتفاق 
افتاد، منجر به مصدوم شــدن 14 نفر شد که 13 نفر 
از مصدومان به بیمارســتان گلدیس شاهین شــهر 
اعزام شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل 

درمان شد.

 واژگونی اتوبوس 
در شاهین شهر

مردان مســلح در یک روســتای دورافتاده در شــمال 
غربی پاکســتان، یک دختر 16ســاله را مجبور کردند 
به صــورت نیمه عریان در روســتا راه بــرود و گفته اند 
 این کار را بــه خاطر ناموس و غرور خانواده شــان انجام

 داده اند. 
ساکنان این روستا که از این کار شوکه شده اند، گفته اند 
برادر ایــن زن، مدت ها پیش رابطــه ای پنهانی با زنی از 
خانواده افراد مهاجم داشــته و آنها به این خاطر تالفی 

کرده اند.
 ایــن اتفاق هفته پیش در روســتای چادهــوان در 80 
کیلومتری دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوای 
پاکســتان روی داده و پلیس تاکنون 8 نفر را بازداشت 
کرده و به دنبال فرد نهم اســت. شــاهدان گفته اند این 
 دختر در حال برگشتن از چشمه، ناگهان مورد حمله قرار 

گرفت.

حمله مردان مسلح به دختر جوان

روایت دختر ۱۰ساله از قتل مادر و خواهر توسط عمو

دکتر مهدی تیموری، پزشــک معالج یکی از دختران 
زنده مانده از حادثه خودکشــی در پل چمران اصفهان 
گفت: از دو دانش آموزی که در پل هوایی چمران اصفهان، 
اقدام به خودکشی کرده بودند، یک نفرشان بعد از انتقال 
به بیمارســتان فوت کرده و دیگری تحــت درمان قرار 

گرفته است.
وی اضافه کرد: دانش آموز مذکور بعد از 10 روز بستری، 

مرخص شده و وضعیت جسمی و روحی خوبی دارد و باید 
پیگیری های الزم از جمله فیزیوتراپی و توان بخشــی را 
انجام دهد. تیموری ادامه داد: البته به خاطر بی حرکتی 
خطر آمبولی وجود دارد که برای جلوگیری از بروز آن در 

حال حاضر داروهای الزم تجویز و مصرف می شود.
وی بــا بیان اینکــه در این مدت 4 جراحــی روی نقاط 
آسیب دیده انجام شده است تصریح کرد: باتوجه به اینکه 

بیمار مذکور با دست و پا سقوط کرده صدمات شدیدی 
به این نواحی وارد شده است؛ اما خوشبختانه سر مصدوم 
در اثر برخورد با پیکر نفر دومی که خودکشی کرده، سالم 
مانده و تا مدت ها به کمک عصا قادر به راه رفتن خواهد 
بود. اکنون هم قادر است با کمک عصا مسافت کوتاهی 
 را طی کند که به نظر نمی رســد دیگر بــه جراحی نیاز

 باشد.

دختر نجات یافته از خودکشی جنجالی، باید با عصا راه برود

حوادث ایران

عکس روز

حوادث جهان

ترکش به جا مانده از حمله 
موشکی به فرودگاه ملک خالد ریاض

مفاد آراء
8/489 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شماره5084  مورخ 96/05/08 هیات دوم  آقاي رضا صیام پوراشکاوندي به 
شناسنامه شماره 565 كدملي 1284112462 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکباب كارگاه و انبار  به مساحت 178.90 مترمربع پالك شماره 818 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 8223 مورخ 96/06/27 هیات اول خانم مریــم مرادي خولنجاني 
به شناسنامه شــماره 10 كدملي 5419647370 صادره مباركه فرزند محمد علي بر 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146/51 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای عباس ابراهییمی خریداری شده است.
3- رای شــماره 8567 مورخ  96/07/10 هیات اول آقاي علــي بابا قرباني خراجي 
به شناســنامه شــماره 29 كدملي 6339638155 صادره شــهر كرد فرزند حاجي 
آقا برششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 96/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
131 فرعــي از 4483اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری

 شده است.
4- رای شماره 8289 مورخ  96/06/28 هیات اول آقاي حسین ایزدي به شناسنامه 
شماره 10 كدملي 5409836294 صادره خور فرزند رمضانعلي بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 109 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
5- رای شــماره 8282 مورخ 96/06/28 هیــات اول آقاي فرج اله حســن نژاد به 
شناسنامه شماره 44 كدملي 1288714106 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 213/97 مترمربع مفروزی از پالك شماره4430 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 9288 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي پرویز شیرعلي كلیشادي 
به شناسنامه شماره 26485 كدملي 1280263091 صادره اصفهان فرزند عباس بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140 مترمربع مفروزی از پالك شماره 350 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 8316 مورخ 96/06/29 هیات اول خانم نوریجان احمدي به شناسنامه 

شماره 1547 كدملي 4679180544 صادره فارسان فرزند عیدي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/30 مترمربع مفروزی از  پالك 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره  8301 مورخ 96/06/29 هیات اول  آقاي براتعلي عباسي امیرآبادي به 
شناسنامه شماره 1586 كدملي 6339314880 صادره شهر كرد فرزند رمضان برسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 120/30 مترمربع مفروزی از  پالك 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره  8559 مورخ 96/07/10 هیات اول  آقاي اصغر آقاجان دستجردي 
به شناســنامه شــماره 111 كدملي 1288616120 صادره اصفهان فرزند حسن بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 113/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره4370 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای رضا آقاجان دستجردی خریداری شده است.
10- رای شماره 8579 مورخ 96/07/10 هیات اول آقاي قاسم منصوري به شناسنامه 
شماره 16 كدملي 5129781031 صادره سمیرم فرزند اكبربر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 141/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
11- رای شماره 9277 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي ابوالقاسم ایزدي دستجردي 
به شناسنامه شــماره 1278 كدملي 1288940211 صادره اصفهان فرزند كریم بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت94/92 مترمربع مفروزی از پالك 4322 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شــماره 8193 مورخ 96/06/26 هیات اول آقاي داود عبدلي به شناسنامه 
شــماره 1732 كدملي 0558258689 صادره خمین فرزند عبدالخالق بر ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 88/33 مترمربع مفروزی از پــالك 1828 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای جابر جنگجوی وطن خریداری شده است.
13- رای شــماره 7830 مورخ 96/06/21 هیات اول آقــاي ابوطالب ابن علیان به 
شناسنامه شماره 13 كدملي 1199768200 صادره شهرضا فرزند سیف اله بر چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/91 مترمربع مفروزی از پالك 
4421 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 7813 مورخ 96/06/21 هیات اول خانم نصرت حیدري به شناسنامه 
شماره 45 كدملي 1199799513 صادره شهرضا فرزند علي اكبر بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/91 مترمربع مفروزی از پالك 4421 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 3412 مــورخ 96/04/13 هیات دوم خانم آوا والي ســیچاني به 
شناسنامه شماره 5310 كدملي 1292946709 صادره اصفهان فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127.75 مترمربع پالك شماره  2782 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 1240 مورخ  95/01/26 هیات دوم خانم ربابه شاه طالبي حسین 
آبادي به شناســنامه شــماره 83 كدملي 1288538170 صــادره اصفهان فرزند 
مصطفي در یك سهم  مشــاع از هفت سهم ششدانگ ششــدانگ . یك باب خانه 
به مساحت 111/02 مترمربع پالك شــماره  2999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
17- رای شماره  1242 مورخ 95/01/26 هیات دوم آقای اسماعیل شاه طالبي حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 166 كدملي 1288655150 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
در دوسهم  مشاع از هفت سهم ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 111/02 مترمربع 
پالك شماره  2999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شــماره 1241 مورخ 95/01/26 هیات دوم آقای خلیل شاه طالبي حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 407 كدملي 1288680198 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
درچهار سهم  مشــاع از هفت سهم ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 111/02 
مترمربع پالك شماره  2999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 8344 مورخ 96/06/30 هیات اول خانم معصومه باغباني تهراني به 
شناسنامه شماره 39 كدملي 5499315833 صادره تیران فرزند قربانعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 177/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 136 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسن عبدالهی تیران خریداری شده است.
20- رای شــماره 9184 مورخ  96/07/26 هیات اول خانم زهــرا كاظمي دنبه به 
شناسنامه شماره 46 كدملي 1288746059 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکباب مغازه )ساختمان ( به مساحت 40/67 مترمربع پالك شمار4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای یداله لطفی خریداری شده است.
21- رای شماره 4764 مورخ 95/03/29 هیات اول آقاي اسفندیار عباسي تشنیزي 
به شناسنامه شــماره 29 كدملي 6339664121 صادره شهركرد فرزند شاه میرزا بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/64 مترمربع پالك شماره 318 فرعي از 4999 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شماره 8254 مورخ 96/06/28 هیات اول خانم عزت اله كیاني هرچگاني 
به شناسنامه شــماره 39 كدملي 4622823624 صادره شــهركرد فرزند چراغعلي 
برششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 10.10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 272 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف  آقای عبدالرضا زمانی علی آبادی خریداری 

شده است.
23- رای شــماره 9292 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي  اصغــر رمضان پور به 
شناسنامه شماره 40 كدملي 1288745990 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
خانه به مساحت424/23 مترمربع مفروزی از پالك شماره 65 فرعي از 2934 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

24- رای شــماره 8858 مورخ 96/07/16 هیات اول آقاي نبي اله شریفي تشنیزي 
به شناسنامه شــماره 43 كدملي 6339646875 صادره دستناء فرزند محمدجواد بر 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/85 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای احمد انواری خریداری 

شده است.
25- رای شــماره 8855 مورخ 96/07/16 هیات اول آقاي علــي اكبر احمدي به 
شناسنامه شــماره 1 كدملي 6339602193 صادره شهركرد فرزند احمد آقا بر چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 111/85 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای احمد انواری خریداری 

شده است.
26- رای شــماره 9268 مورخ 96/07/29 هیات اول خانم مهري هوشــمندفر به 
شناسنامه شماره 467 كدملي 1288841477 صادره فرزند خداداد برسه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/28 مترمربع پالك شماره  1056 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 9272 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي خداداد هوشــمندفر به 
شناسنامه شــماره 19 كدملي 1288520646 صادره فرزند محمدرضا بر سه دانگ 
مشاع ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/28 مترمربع پالك شماره  1056 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 8249 مورخ 96/06/28 هیات اول آقاي محمدرضا اردشــیري 
جونقاني به شناسنامه شماره 27 كدملي 4679519371 صادره فرزند مرتضي قلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89/64 مترمربع مفروزی از پالك شماره4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف  آقای علی مصدق دنبه خریداری شده است.
29- رای شــماره 1452 مــورخ 95/09/28 و رای اصالحی شــماره 8293 مورخ 
96/06/29 هیات اول خانم مهري وحیدي دستجردي به شناسنامه شماره 45 كدملي 
1288650744 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 341 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای محمد 

واحد دستجردی خریداری شده است.
30- رای شــماره 8005 مــورخ 95/05/30 و رای اصالحی شــماره 7366 مورخ 
96/06/14 هیات اول خانم مهري وحیدي دستجردي به شناسنامه شماره 45 كدملي 
1288650744 صادره اصفهان فرزند یداله برششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
40.34 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای 

محمد واحد دستجردی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/30
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جنوب اصفهان
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در حاشیه

 آیا وزارت ورزش باز هم مبهوت 
»بازی رسانه ای« می شود؟

بازی نخ نمای آقای طاهری!
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس باز هم به تاکتیک 
قدیمی اش برای فشــار بر وزارت ورزش و جوانان 
روی آورد.صبح دیروز خبری با عنوان خداحافظی 
طاهری منتشــر شد که نشــان می داد مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس که قصد دارد راهی کربال شود، 
با  کارمندان باشــگاه خداحافظی کــرده و از آنها 
حاللیت خواســته اســت. گویا مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس می خواسته با این عمل نشان دهد که 
قصد کناره گیری از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس 
را دارد، اما به راستی مدیرعاملی که قصد کناره گیری 
دارد آیا نباید با نوشــتن یک نامه رسمی، استعفای 

خود را به مقامات باالدستی ارائه کند؟
البته این برای اولین بار نیســت کــه خبر جدایی 
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در رسانه ها منتشر 
می شود؛ چرا که پیش از این هم چند بار درست در 
زمان هایی که باشگاه بزرگ تهرانی با مشکالت مالی 
مواجه می شــد، علی اکبر طاهری دست به استعفا 
می زد تا به نوعی به پشتوانه پیروزی هایی که برانکو 
برای تیمش به دست می آورد با یک تاکتیک از پیش 
تعیین شــده وزارت ورزش و جوانان را تحت فشار 
قرار دهد تا به نوعی منابع مالی باشگاه را تامین کند، 
اما به راســتی آیا این تاکتیک مناسبی برای تامین 
منابع مالی محسوب می شود؟اگر علی اکبر طاهری 
واقعا از توان تامین منابع مالی باشگاه عاجز است، 
چرا واقعا اســتعفا نداده و اجازه نمی دهد کسی که 
توانایی مدیریت بیشتری دارد، وارد گود شود؟ اگر 
قرار باشد مدیریت با حسابی پر از پول انجام شود که 
دیگر نمی شود آن را هنر مدیریت نامید. در فوتبال 
ایران که باشگاه ها بعضا دولتی هستند، باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس که در اختیار وزارت ورزش و 
جوانان قرار دارند باید با هنر مدیریت خود، کسب 
درآمد کننــد و امور جاری را رتــق و فتق دهند نه 
اینکه هر زمان باشگاه با مشــکل مالی مواجه شد 
دست به استعفا بزنند؛ البته در این میان شاید سوالی 
که در ذهن خیلی ها ایجاد شــود این است اگر به 
راستی برانکو با پرسپولیس نتایج اینچنین درخشان 
کسب نمی کرد آیا باز هم طاهری از تاکتیک استعفا 

استفاده می کرد؟
حال باید دید آیا این بار سلطانی فر و وزارت ورزش 
و جوانان باز هم تحت تاثیر جو هواداران قرار گرفته 
و با استعفای صوری سرپرست پرسپولیس و بلوای 

رسانه ای پشت آن مخالفت خواهد کرد. 

نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل استان های وزارت ورزش 
و جوانان اعالم شد و طی آن از سه استان برتر در سه گروه با 
حضور مسعود سلطانی فر تقدیر به عمل آمد. بر این اساس و 
در گروه اول استان های خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس 
حائز رتبه اول تا سوم شــدند. در گروه دوم البرز، همدان و 
آذربایجان غربی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند 
و در گروه سوم نیز استان های قم، قزوین و ایالم در رتبه اول 
تا ســوم جای گرفتند. این ارزیابی بر اســاس شاخص های 
اختصاصی و عمومی سال ۹۵ صورت گرفته است و مدیران 
کل استان های برتر هدایا و لوح تقدیر خود را از وزیر ورزش 

و جوانان دریافت کردند.
بــر ایــن اســاس معاونت 

جوانــان، معاونــت 
فرهنگــی و پژوهش، 
معاونــت حقوقــی، 

معاونت توسعه مدیریت، 
معاونت همگانی، معاونت 

قهرمانی و معاونــت بانوان 
گزارش های خــود را با توجه 

به شــاخص های اصلی مثل 
تعــداد ورزشــکار، تعداد 

بیمــه شــده و مــوارد 
دیگر به وزارت تحویل 
می دهنــد و در ادامه با 
جمع آوری این داده ها 
استان های برتر معرفی 
می شــوند، اما ســوال 

اصلــی اینجاســت که چرا 
اســتان اصفهان که در سال های ۹۳ 
و ۹۴ بنا بر اعالم خــود اداره کل در 

صدر استان های گروه اول قرار گرفته به 
یکباره ســقوط کرده و در بهترین حالت روی 

پله چهارم قرار گرفته است؟
از مــدال المپیکــی تــا افتتاح 

نقش جهان
نگاهی به اتفاقات ورزش اســتان در ســال ۹۵ ، دو رویداد 
تاریخی و تکرار نشدنی را در مقابل ما قرار می دهد که اولی 
مربوط به کسب اولین مدال طالی المپیکی در تاریخ ورزش 
استان است که توسط سهراب مرادی به دست آمد و دومی 
افتتاح کامل و بهــره برداری از مجموعه ورزشــگاه بزرگ 
اصفهان و اســتادیوم نقش جهان بود که باعث شد ورزش 
اصفهان در ســال ۹۵ حداقل از این لحاظ بیشتر در چشم 
رسانه ها باشد. سوال اینجاســت که چرا اصفهان نتوانسته 
به مانند دو ســال قبل از عنوان اولی خودش دفاع کند و یا 

حداقل روی سکوی سه گانه قرار بگیرد.

این آمار و شــاخصه ها بــه صورت رســمی از طرف مرجع 
باالدســت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان منتشر 
شده و هیچ ارتباطی هم با غرض ورزی رسانه ها و دور شکم 
خبرنگاران ندارد، اما شاید یک بازگشت به عقب و مروری بر 
اتفاقاتی که در عرصه مدیریتــی ورزش اصفهان افتاده یک 
نقشه راه در مقابل ما قرار دهد که چرا مدیریت ورزش استان 
از جایگاه اولیــه خود به رده های 

یین تر  پا
سقوط کرده است.

اگر بدبینانه نگاه نکنیم و جابه جایی های صورت گرفته در 
پست وزارت ورزش را به این موضوع ربط ندهیم باید گفت 
که محمد سلطان حســینی در بهمن ماه ســال ۹۲، سکان 
مدیریت ورزش اصفهان را در اختیار گرفت و هر چند که در 
همان ســال اول حضورش به واسطه یک اظهار نظر عجیب 
در جلسه با مدیران ارشد یکی از ارگان های فعال در عرصه 
ساخت و ساز و انتشار فایل صوتی اش حاشیه ساز شد ولی در 
ادامه سعی کرد مدیریت دانشــگاهی خودش را در سیستم 
اداره کل ورزش و جوانــان هم پیاده کنــد و تالش های او و 
همکارانش باعث شد تا این اداره کل در سال های ۹۳ و ۹۴ در 

مقایسه با استان های هم رده، در باالترین جایگاه قرار بگیرد.
مشکالت مدیران دو شغله

مدیرکل اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان که حداقل 
از لحاظ قانونی و اسمی متولی اول ورزش این استان است 
تصمیم گرفت در اسفند ماه سال ۹۴ به هیئت مدیره باشگاه 
سپاهان اضافه شود و بنا بر صحبت های مطرح شده در آن 
زمان از تجربه خودش در بحث بازاریابی ورزشی به سپاهان 
کمک کند. هرچند که این عضویــت با انتقادات 
زیادی هم روبه رو شد و خیلی ها معتقد بودند نفر 
اول ورزش استان باید تمام فکر خود را روی کار 
اصلی متمرکز کند ولی با این حال یک مقایسه 
نه چندان ریزبینانه و حتــی معمولی به خوبی 
نشــان می دهد که نه ورزش استان در 
ســال ۹۵ توانسته شــرایط خوب 
خود را حفظ کند )بر اساس آمار 
رسمی وزارت ورزش و جوانان( 
و نه باشگاه ســپاهان در زمینه 
ورزش حرفــه ای و مدیریتی به 

ثبات الزم رسیده است.
حتی اگر محمد سلطان حســینی 
روی ایــن مســئله تاکیــد کند که 
حضورش در هیئت مدیره باشگاه 
ســپاهان تاثیری بر عملکردش 
در اداره کل ورزش و جوانــان 
اصفهان نداشته باز هم نمی توان 
این موضوع را کتمــان کرد که 
فشــارهای وارد شــده از جانب 
هــواداران عالقه مند به ســپاهان و 
مشکالتی که در این مدت برای باشگاه ایجاد 
شده بدون شک وقت زیادی از اعضای هیئت 
مدیره گرفته و ممکن است حتی روی تفکرات 
مدیریتی آنها و آرامششان هم تاثیر گذاشته باشد 
که نتیجه آن را در شــاخصه های بررسی عملکرد اداره کل 
ورزش و جوانان که از جانب وزارت ورزش منتشــر شده به 
خوبی می بینیــم. ورزش اصفهان با این ســابقه و این همه 
ظرفیت احتیاج به یــک مدیر تمام وقــت دارد تا پای کار 
بایستد و زیر مجموعه های خودش را مدیریت کند و فکرش 
هم درگیر موضوع دیگری نباشــد. به هر حــال قدیمی ها 
تمام صحبت هایشــان بر پایه منطق استوار بوده و شاید در 
مثل مناقشه نباشد، اما با یک دســت نمی توان دو هندوانه 
را همزمان برداشــت و ای کاش کــه در تصمیم گیری های 
انجــام گرفته چه در حوزه ورزش اســتان و چــه در بحث 
باشــگاه داری حرفه ای با دقت نظر بیشــتری عمل می شد 
 تا امروز دچار این افــت جایگاه در هر دو حــوزه مدیریتی

 نشویم.

فرهاد مجیدی کــه بعد از کنار رفتن علیرضا منصوریان از اســتقالل 
یکی از گزینه های مربیگری در این تیم بود چند هفته پیش به صورت 
ناگهانی از اصالحات و تغییرات در استقالل حمایت کرد و روند خود را 

در نهایت نسبت به مدیریت کنونی باشگاه استقالل تغییر داد.
وی طــی روزهای اخیر با وســاطت یکی از مدیران ســابق باشــگاه 
پرســپولیس  به دیدار مدیرعامل اســتقالل رفت و در این نشست به 
خاطر انتقادهایی که از افتخاری طی ســال های اخیر انجام داده بود 
به نوعی عقب نشینی کرده و مدیریت وی در باشگاه استقالل را مورد 
حمایت قرار داد. مجیدی در این دیــدار صحبت هایی را در خصوص 
مســائل مختلف با افتخاری انجام داد و از مدیرعامــل آبی ها تعریف 
کرد تا در نهایت کدورت بین وی و مدیریت باشگاه استقالل به نوعی 

برطرف شود.

دیدار فرهاد مجیدی با افتخاری؛ 

پایان کدورت
با اعالم لیست ۲۴ نفره تیم ملی برای دو بازی تدارکاتی با پاناما و ونزوئال 
مشخص شد که ۵ بازیکن با پست هافبک تدافعی به تیم ملی دعوت 
شــده اند.علی کریمی، اکبر ایمانی، احمد عبدا... زاده، ســعید عزت 
اللهی و امید ابراهیمی ۵ بازیکنی هستند که در تیم های خود به عنوان 
هافبک دفاعی به میدان می روند و کی روش نیز در همین پست از آنها 
استفاده کرده است.اینکه یک پنجم از بازیکنان حاضر در تیم ملی را 
هافبک های دفاعی تشکیل داده اند، تفکرات همیشگی کی روش درباره 
نظم ساختار دفاعی را می رساند. تیم ملی در سال های گذشته کمترین 
گل های خورده در تاریخ را داشته و دلیل این امر هم اصرار کی روش بر 
ساختار دفاعی منظم و مفید است.به نظر می رسد دعوت از این تعداد 
هافبک های دفاعی و تست بازیکنان در پست مذکور نیز به دلیل ایجاد 

ساختار دفاعی قدرتمند انجام شده است.

 بازی تدافعی همچنان
 در دستور کار کی روش

سرمربی سابق تیم سپاهان با اشاره به شایعات صورت گرفته درباره 
شایعه حضور علیرضا منصوریان در تیم سپاهان اظهار داشت: حضور 
منصوریان در سپاهان، با توجه به وضعیت و موقعیت فعلی این تیم 

بی فایده بوده و او توانایی تغییر وضعیت را ندارد.
عباس ســروری  افزود: کارنامه منصوریان نشــان می دهد که این 
مربی هنوز توانایی کارکردن در تیم های پر هوادار را ندارد؛ فشــار 
تماشاگران استقالل سبب اســتعفای او شد و سپاهان نیز از جمله 
تیم های پرطرفداری است که فشــار کار در آن باالست و با توجه 
به وضعیت فعلی ایــن تیم و کارنامه منصوریــان، حضور او در این 
تیم موفق نخواهد بود.ســرمربی سابق ســپاهان در ادامه احتمال 
تغییر کادرفنی در نیم فصل را ضعیف دانســت و خاطرنشان کرد: 
با توجه به اتفاقات دوره های قبلی و فعالیت کرانچار در ســپاهان، 
او به احتمال زیاد به گونه ای قرارداد بسته است که بتواند تا ۳ یا ۴ 
سال آینده، با این تیم همکاری کند و به همین دلیل بعید می دانم 
باشگاه به سادگی بتواند اورا برکنار کند.وی با اشاره به اولتیماتوم 
۴ هفته ای کادر فنی به بازیکنان گفت: این فشارها تبعات منفی را 
به دنبال داشته و وضعیت تیم را به جای بهتر کردن، بدتر می کند. 
گرچه باید این واقعیت را پذیرفت که سپاهان در بهترین حالت به 
رده های پنجم یا ششم جدول خواهد رسید.سروری وضعیت فعلی 

تیم سپاهان را به ساختمانی تشبیه کرد که به علت عدم استفاده از 
مصالح مناسب درحال فروپاشی است و یارگیری غلط و غیرحرفه 
ای ابتدای فصل را ،عامل ناکامی های این تیــم بیان کرد و افزود: 
ســپاهان در تمام خطوطش ضعف دارد به طور مثال آیا توانســته 
اســت یک بازی ســاز خالق در حد محرم نویدکیا جذب کند و آیا 
این تیم مهاجم چهارچوب شناس خوبی دارد.وی خاطرنشان کرد: 
اولیویرا در درون دروازه ایرادات و اشتباهات زیادی دارد که با توجه 
به ســوابق او و برزیلی بودنش، قابل توجیه نیســت و به نظرم اگر 
پرسپولیس امروز مدعی قهرمانی است، به دلیل یارگیری درست 
در ابتدای فصل بوده و مقصر این اشتباه در سپاهان،  کرانچار است.
سرمربی سابق سپاهان با اشــاره به تفاوت شرایط تیم های فوالد و 
سپاهان، گفت: دلیلی ندارد بازیکنی که در تیم شهر خودش موفق 
بوده، لزوما در تیم دیگری همان کارایی را داشته باشد و باید گفت 
 انصاری هنوز نتوانسته با تیم به هماهنگی برسد و توقعات را برآورده

کند.
وی اضافه کرد: سپاهان درصورت تقویت نقاط ضعفش می تواند از 
وضعیت فعلی خارج شود؛ بنابراین باید عالوه بر گرفتن بازیکن در 
 نیم فصل، در تمرینات هم روی ترمیم این نقاط تمرکز بیشــتری

 شود.

مستطیل سبز

پست وزیر ورزش برای فوتبال ساحلی
 مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در پیامی موفقیت های فوتبال ساحلی را تبریک 
گفت، در این پیام آمده است:»کسب عنوان سومی مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره ای را 
به اعضای افتخار آفرین تیم ملی ، کادر فنی، مسئوالن فدراسیون فوتبال و سایردست اندرکاران 
زحمتکشی که فوتبال ساحلی ما را در سالیان اخیر به قله های افتخار آفرین درجهان رسانده اند 
تبریک عرض می کنم؛ همچنین شایسته است کســب عناوین غرورانگیز بهترین دروازه بان 
جهان و برترین گل سال ۲017 فوتبال ساحلی را به جوان شایسته ایرانی جناب آقای پیمان 

حسینی و خانواده گرامی شان تبریک عرض کنم.«

اینستا گردی
سرمربی سابق تیم سپاهان:

منصوریان توانایی تغییر وضعیت سپاهان را ندارد

قهرمان المپیک ریو:

 من حمایتم از سردار سلیمانی را 
ادامه می دهم 

وزنه بردار تیم ملی کشورمان در مورد اینکه شنیده می شود دولت 
آمریکا به خاطر حمایت اینستاگرامی او 
از شهدا و سردار قاسم سلیمانی 
به او برای حضور در مسابقات 
جهانی روادید نداده است، 
اظهار داشت: وظیفه من 
حمایت از شــهدا، سردار 
ســلیمانی و کسانی است 
که از کشورم دفاع می کنند. 
مــن از این حمایتم دســت 
نمی کشم، حتی اگر قرار باشد 
مسابقات بزرگ دیگری را هم 
از دســت بدهم. کیانوش رســتمی در خصوص آخرین وضعیت 
مصدومیتش هم خاطرنشان کرد: از ناحیه زانو و کمر کمی مصدوم 
هســتم ولی امیدوارم که هرچه زودتر مصدومیتم خوب شــود.

وزنه بردار تیم ملی کشورمان درباره اینکه اگر به مسابقات جهانی 
اعزام نشــود، چه اتفاقاتی رخ می دهد، گفت: مــن با احتماالت 
زندگی نمی کنم، اما اگر اعزام نشوم برایم سخت است. به هرحال 
برای من یک مدال هم یک مدال است. سال ۲01۳ هم یک مدال 
من را گرفتند وگرنه االن ۵ مدال جهانی و ۲ مدال المپیک داشتم. 
رســتمی افزود: وظیفه من ورزش کردن و مدال گرفتن اســت، 

مسئوالن باید پاسخگوی اینگونه مسائل جانبی باشند.

نقل قول روز

مصاحبه سیاسی سروش
سروش رفیعی مورد توجه رسانه های قطری قرار گرفته؛ موضوعی 
که دلیلش شــایعه بازگشــت او به 
پرسپولیس نیســت بلکه یک 
مصاحبــه غیرورزشــی نام 
ســروش را ســر زبان ها 
انداخته اســت. آنطور که 
ایسنا نوشته، سروش که 
در لیگ ســتارگان بازی 
می کند در مصاحبه ای به 
تحریم قطر توسط کشورهای 
عربــی واکنش نشــان داده و 
گفتــه:»1۵0 روز از اقدامات 
ظالمانه بعضی از کشــورها علیه قطر می گذرد، اما آنها نتوانستند 
کاری انجام دهند. از زمانی که من به قطر آمده ام به خوبی مشاهده 
کرده ام که مــردم قطر می توانند با وجود مشــکالتی که دارند به 
زندگی و شــرایط جدید خود ادامه  دهند. هر کسی دلیلی برای 
متهم کردن قطر دارد آن را ارائه کند. من از اینجا می خواهم از مردم 
قطر به رهبری شیخ تمیم بن حمد تشکر کنم. او می تواند قطر را از 
بحرانی که در آن به سر می برد نجات دهد و این کشور را در مسیر 

پیشرفت و ترقی هدایت کند.«

سوژه روز 

تعجب گوچی؛ 

نمی دانم چرا گل نمی زنم
تیم هیرنوین شنبه گذشته در مصاف خارج از خانه با اسپارتا روتردام 
در هفته یازدهم اردویژه به تساوی بدون 
گل دســت یافت. هیرنوینی ها 
چند هفته اســت که سخت 
مبارزه می کننــد و پس از 
۴ شکست متوالی به یک 
امتیاز رسیدند. به گزارش 
سایت فوتبال هلند؛ رضا 
قوچان نــژاد، ملی پــوش 
ایرانی تیم هیرنوین در پایان 
نیمــه اول بازی برابر اســپارتا 
روتردام بــه دلیل مصدومیت 
تعویض شد و جای خود را به هنک ورمان، مهاجم ۲۴ ساله هلندی 
داد، اما یارانــش توفیقی در گلزنی نداشــتند. مهاجم ایرانی تیم 
هیرنوین در این رابطه می گوید: »هر چند هنوز در شرایط خوبی 
قرار داشتم، اما می دانستم تعویض می شوم.« قوچان نژاد در فصل 
۲01۸ - ۲017 اردویژه هلند فقط دو گل به ثمر رساند تا کار برای 
یارانش در تیم هیرنوین دشوار شود. بازیکنی که در فصل گذشته 
این رقابت ها 1۹ گل به ثمر رســاند و یکــی از بهترین مهاجمان 
اردویژه بود. او با اشاره به این مســئله گفت: »این واقعا دراماتیک 
است. دشوار است بگویم علت گل نزدنم چیست و دنبال بهانه جویی 
نیستم. ما همانند یک تیم باید مبارزه کنیم و به عملکرد بهترمان 
ادامه دهیم.« تیم هیرنوین در پایان هفته یازدهم اردویژه هلند با 

1۵ امتیاز رتبه نهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.

روایت روز 

 رکوردی جدید
 برای ستاره جوان پاریسن ژرمن

ستاره جوان پاری  سن  ژرمن با دو گلی که در دیدار برابر آنژه به ثمر 
رساند یک رکورد جدید را به نام خود 
به ثبت رســاند.پاری  سن  ژرمن 
در هفته دوازدهم رقابت های 
لیگ فرانسه به مصاف آنژه 
رفت و توانست با پنج گل 
به پیروزی برسد. کیلیان 
امباپه در ایــن دیدار هم 
درخشید و توانست دو گل 
برای تیمش به ثمر برســاند.

امباپــه با دو گلی کــه در این 
دیدار بــه ثمر رســاند تعداد 
گل های خود را در لیگ فرانســه به عدد ۲0 رســاند و کم سن و 
ســال ترین بازیکنی لقب گرفت که در ۴0 سال اخیر توانسته در 

لیگ فرانسه به این تعداد گل برسد. 

فوتبال جهان

کیوسک

با یک دست نمی توان دو هندوانه برداشت؛

افت جایگاه ورزش 
اصفهان در سطح 

کشور
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مشکالت میدان امام علی)ع( برای  
برگزاری اجتماع اربعین برطرف شود

 امام جمعه  اصفهان صبح دیروز در دیدار با اعضای ستاد برگزاری 
مراســم اربعین حســینی در اصفهان، با بیان اینکه مســئوالن 
هیئات مذهبی باید به این امر توجه کنند، عنوان کرد: عزاداری 
امام حسین )ع( یکی از شــعائر الهی در دو بعد عبادی و سیاسی 
است که باید با حضور گســترده و منسجم هیئت های عزاداری 

برگزار شود.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی  نژاد با اشــاره به حضور برادران 
اهل ســنت در پیاده روی اربعین، خاطرنشــان کــرد: اصفهان 
دارای حجم زیاد هیئت های مذهبی اســت اما متاسفانه شاهد 
حضور منســجم و یکپارچه آنها مانند سایر اســتان ها نیستیم.

وی ادامه داد: البته در ســال های گذشته شاهد حضور منسجم 
 در میدان امــام علــی )ع( بودیم کــه اقدام خوبی محســوب 

می شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با مناســب دانستن مکان 
برگزاری تجمع عــزاداران اربعین حســینی در اصفهان گفت: 
میدان امام علی)ع( جای مناسبی است؛ اما الزم است مشکالت 
آن برطرف شود، از ســوی دیگر برنامه های مراسم باید با نظم و 
ترتیب انجام شود و سخنرانی کوتاه باشد و مردم بیش از پیش به 

عزاداری، سینه زنی و نوحه خوانی بپردازند.

استاندارخواستارشد:

بانک ها به کمک اصفهان بیایند

 اســتاندار اصفهان صبح دیروز در دیدار بــا معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رییــس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
حمایت از مصرف  کننــدگان و تولیدکنندگان، بــا بیان اینکه 
اســتان اصفهان یک استان صنعتی اســت، اظهار کرد: اصفهان 
در بسیاری از شــاخص های ارائه خدمات و کیفیت محصوالت 
 در سطح کشور سرآمد بوده و در اغلب شــاخص ها مقام اول را 

داراست.
محســن مهرعلیزاده با اشــاره به آمار باالی بیکاری در استان 
اصفهان، خاطرنشان کرد: بالغ بر 30 درصد از واحدهای صنعتی 
اســتان تعطیل بوده و 30 درصد نیز با نیمی از توان مشغول به 

کار هستند.
مهرعلیزاده با اشــاره به لزوم همکاری بانک هــا برای خروج از 
وضعیت فعلی تصریح کرد: بانک ها باید با توان و انگیزه بیشتری 

در سطح استان کار کنند.

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان:

کتابخانه مرکزی، روزانه پاسخگوی 
نیاز ۲ هزار نفر است

مدیر کتابخانــه مرکزی شــهرداری اصفهان اعــالم کرد: این 
کتابخانــه به عنــوان اولیــن مرکز چند رســانه ای در شــهر، 
 روزانــه پاســخگوی نیاز بیــش از ۲ هــزار نفر از شــهروندان

 است.
سید حمیدرضا میرپویا اظهارکرد: در این کتابخانه که با زیربنایی 
بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع و در ۵ طبقه احداث شده است، خدمات 

مختلفی به عالقه مندان کتاب ارائه می شود.
وی تصریح کــرد: در کتابخانــه مرکزی شــهرداری اصفهان، 
عالوه بر امانــت کتاب، بخش ســالن مطالعه، ســالن دیداری 
و شــنیداری، بخــش اینترنــت و کتــب نفیــس، بــا بیش 
 از ۷ هزار جلــد کتاب خطــی در خدمت شــهروندان اصفهان

 است.

رییس حوزه هنری اصفهان مطرح کرد:

رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب 
فرماندهان دوران دفاع مقدس 

رییس حــوزه هنری اســتان اصفهان درخصــوص چاپ کتاب 
فرماندهان دوران دفاع مقدس از ســوی حــوزه هنری اصفهان 
اظهار داشت: واحد ادبیات پایداری حوزه هنری یکی از فعال ترین 
واحدهاســت که در حوزه دفاع مقدس فعالیت های مســتمری 

داشته است.
مهدی احمدی فر گفت: در سال جاری مصاحبه های مختلفی با 
فرماندهان دوران دفاع مقدس انجام شده که رشد 3 برابری آن 
نشان می دهد روند رو به رشــدی را برای این بخش پیش بینی 

کرده بودیم.
رییس حوزه هنری استان اصفهان از رونمایی از ۱0 عنوان کتاب 
با موضوع هنر و دفاع مقدس تا پایان امســال خبر داد و تصریح 
کرد: اکثر این کتاب ها مربوط به خاطرات فرماندهان دوران دفاع 
مقدس و ۲ مورد آن مرتبط با هنر یا مباحث فرهنگی است و این 
روند در سال 9۷ خیلی گسترده تر از حرکتی که در سال 96 انجام 

شده، صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از 
تصویب طرح تعیین حریم بنای تاریخی هنرستان هنرهای زیبا، برای 

ثبت آن خبر داد.
فریدون الهیاری درباره تعیین حریم این اثر تاریخی تصریح کرد: این 
هنرستان تاریخی با بیش از 80 سال فعالیت فرهنگی و هنری از یک 
سو دارای معماری ارزشــمند بوده و از سوی دیگر اساتید بزرگی را در 
طول این دوره تاریخی در عرصه هنر به فرهنگ و تمدن این سرزمین 
تقدیم کرده است. وی گفت: با توجه به اینکه این اثر ارزشمند در محور 
تاریخی زاینده رود و در جنب سی و سه پل واقع شده است، طرح تعیین 
حریم این اثر تاریخی در دســتور کار اداره کل میراث فرهنگی استان 

اصفهان قرار گرفت.

 مدیرکل میراث فرهنگی
 اصفهان:

حریم هنرستان هنرهای 
زیبا تعیین می شود

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به وجود 
شور و حال عزاداری اربعین دربین مردم اصفهان اظهار داشت: همه 
ســاله مردم اصفهان، مراســم اربعین را به صورت وصف ناشدنی برپا 
می  کنند و گلســتان شــهدا، بقاع متبرکه امامزادگان و هیئت  های 
بزرگ و کوچک همواره پذیرای عزادارن اربعین حســینی هســتند. 
حجت االسالم رضا صادقی با بیان اینکه اصفهان از جمله استان هایی 
است که در زمینه عزاداری برای اهل بیت عصمت و طهارت)ع( پیشتاز 
بوده، افزود: امسال نیز مراسم اربعین ساالر شهیدان در بیش از 3۵0 
امامزاده در سطح استان با حضور هیئت های مذهبی برگزار می  شود. 
وی در پایان اظهار کرد: این مراســم همچنین به طــور ویژه در 40 

امامزاده شاخص استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان خبرداد:

 برگزاری مراسم اربعین 
در ۴۰ امامزاده شاخص

 اعظم حاجی رضا زاده رییس شــورای شهر در 
ابتدای یازدهمین جلسه 
علنی شورای شهر با اشاره به اینکه استاندار سابق اصفهان، 
تالش های زیادی در خصوص تشکیل شوراهای شهر و روستا 
و همچنین تدوین قانون شــوراها انجام داد گفت: تصویب 
قانون 9 ماده ای احیای زاینده رود، به زمان وی باز می گردد.

فتح ا... معین تصریح کرد: در اولین تقســیم زاینده رود که 
مربوط به دوره ساسانیان است، برای مردم مختلف اصفهان 
حقابه هایی تعیین شد که این موضوع نشان از مشخص بودن 
حق مردم اصفهان از زاینده رود دارد. وی با بیان اینکه استان 
همیشه پشتیبان نظام و دولت بوده است، از وجود گرد غربت 

بر اصفهان و بی توجهی بهآن  ابراز نگرانی کرد.
احیای زاینــده رود باعث حفــظ ظرفیت های 

کشاورزی می شود
رییس شورای شهر بیان داشت: مهرعلیزاده، استاندار جدید 
اصفهان، زمانی وارد اصفهان شــدند که حق مردم آن به هر 
دلیل از زاینده رود تامین نشــده است و هر توسعه ای بدون 
زاینده رود ممکن نیست. معین، از تولیدات استان  اصفهان 
در بخش کشاورزی خبرداد و ابراز امیدواری کرد که با احیای 

زاینده رود این ظرفیت حفظ شود.
آمادگی شهرداری برای ارتقای فرهنگ شهر

وی با اشاره به ۱4 آبان روز فرهنگ عمومی، بر لزوم توجه به 

گسترش شهرنشینی به منظور رعایت حقوق دیگران تاکید 
کرد و افزود: شــهرداری آماده بهره برداری ویــژه از مراکز 

فرهنگی خود است.
شهردار به تذکرات پاسخ دهد

در ادامه جلســه مهدی مقدری سخنگوی شورا، در گالیه از 
عدم پاسخگویی شهردار به تذکرات ارائه شده اعضای شورای 
شــهر طی دو ماه گذشــته گفت: ما بجز چند مورد پاسخی 

دریافت نکردیم.
پاسخ به تذکرات زمان بر است

معاون اداری مالی شهرداری در پاســخ به این گالیه گفت: 
مدیران، سواالت ارائه شده در جلسات را دریافت کرده و به 
بخش مربوطه منعکس می کنند، آنها بعد از بررسی، پاسخ 
تذکرات را می دهند. محمد نورصالحی با اشاره به اینکه این 
روند زمان بر است، از ارسال پاسخ به تذکران اعضا در آینده 

نزدیک خبرداد.
لزوم توجه به ظرفیت های دانش بنیان 

عضو کمیســیون اقتصادی شــورا، با اشــاره صحبت های 
مهرعلیزاده، استاندار جدید اصفهان در خصوص استفاده از 
ظرفیت های استان؛  همچنین صحبت های رحمانی فضلی 
در تاکید به ظرفیت های دانش بنیان،توجه استاندار را به این 

حوزه جلب کرد.
کوروش خسروی  با بیان اینکه اولین مرکز رشد و فناوری و 

پارک علم و فناوری در اصفهان احداث شــده و بعد از آن به 
سایر نقاط کشور تسری پیدا کرده است، به دلیل اینکه منبع 
خلق ثروت آنها ایده، نوآوری و تکنولوژ ی است، بر لزوم توجه 

به این موضوع توسط استاندار تاکید کرد.
ارائه گزارش در مورد آلودگی هوای اصفهان

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر نیز  از اداره کل محیط زیست استان اصفهان، 
خواستار ارائه گزارشی از دستگاه های سنجش آلودگی هوا به 
منظور رفع ابهامات در این خصوص شد. کوروش محمدی 
در تذکر بعدی خود به مدیر منطقه۵ شهرداری در ارتباط با 
رسیدگی به دلیل تعطیلی مجموعه تفریحی زاگرس واقع در 
صفه تاکید کرد: تعلل در این موضوع باعث ایجاد مشکالت 

مختلف می شود.
لزوم ادامه تبلیغ سه شنبه های بدون خودرو 

عباســعلی جوادی رییس کمیســیون بهداشت و سالمت 
شــورای شــهر اصفهان نیز یکی از اقدامات ماندگار مهدی 
جمالی نژاد، شــهردار قبلی اصفهان را سه شنبه های بدون 
خودرو دانست و درخصوص عدم تبلیغات به روابط عمومی 

شهرداری تذکر داد.
عدم اجرای رینگ چهارم ترافیکی، باعث آلودگی 

بیشتر هوا می شود
اصغر برشان، نایب رییس کمیســیون حمل ونقل، محیط 
زیست و فناوری اطالعات نیز با اشاره به لزوم احداث رینگ 
چهارم ترافیکــی، از مدیــران اداره کل راه و شهرســازی، 
شهرداری و استانداری، خواستار عملیاتی کردن این رینگ 
شــد و گفت: کم کاری در این خصــوص، اصفهان را درگیر 

آلودگی هوا می کند.
اتوبوس های بی.آر.تی ریزش مسافران را جبران 

کرد
بخش دوم جلســه به تصویب خرید اتوبوس های شهری و 
پرداخت سود اوراق مشارکت قطار شهری با نرخ ۱8درصد 
و بازپرداخت ۵ساله اختصاص داشــت. معاون حمل و نقل 
شهرداری اصفهان در توجیه اعضای شــورای شهر با اشاره 
به اینکه قرارداد خرید 3۵0دســتگاه اتوبوس ۱۲متری در 
خرداد ماه سال ۱393، به صورت پرداخت ۵0درصد وام و ۵0 
درصد مابقی از طریق معوض ملکی منعقد شده است، از عدم 
پرداخت مبلغ ودیعه این قرارداد از مدت مذکور تاکنون خبر 
داد. علیرضا صلواتی تصریح کرد: طی جلساتی که با شهردار 
و مدیر بانک شهر داشتیم تصمیم بر آن شد که با دریافت وام 
مبلغ پیش پرداخت، تامین و بعد از  4تا۵ اتوبوس به تدریج تا 
دی ماه سال آینده به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اضافه 

شود. وی بعد از دریافت سواالت و ارائه دیدگاه های محمدی و 
خسروی به عنوان مخالف و مقدری و زندآور در جایگاه موافق 
گفت: نتیجه طرح جامع حمل ونقل که با همکاری دانشگاه 
صنعتی از 4سال پیش انجام شده است، از سهم ۵0درصدی 

سفر با خودروهای شخصی حکایت دارد.
معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان با اشاره به صحبت های 
زندآور مبنی بر اینکه اتوبوس، اقتصادی ترین روش حمل و 
نقل عمومی است، گفت: تا سال ۱400 باید سهم استفاده از 

اتوبوس و مینی بوس و تاکسی به ۵0درصد برسد.
صلواتی تصریح کرد: در این گزارش پیش بینی شده است که 
شهروندان با 400 تا ۵00 متر پیاده روی، به اولین ایستگاه 

حمل و نقل عمومی مناسب و مطمئن برسند.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به این هدف سه خط مترو 
و تراموا و ۱۲ خط تندرو طراحی شــده که به ۱۵0 دستگاه 
اتوبوس نیاز است، خاطرنشان ساخت: عمر ناوگان اتوبوسرانی 

تا سال ۱400 باید به ۵سال برسد.
صلواتی در پایان، از جبران ریزش تعداد مســافران با ورود 

اتوبوس های بی.آر.تی خبر داد.

گالیه رییس شورای اسالمی شهر از بی توجهی مسئوالن کشوری به اصفهان؛

غربت نصف جهان

مدیرکل راهداري و حمل و نقل استان اصفهان از فعالیت دو هزار اتوبوس این 
استان براي جابه جایي مسافران اربعین خبرداد.

داریوش اماني با اشاره به جابه جایي مسافر از استان اصفهان تا چذابه و شلمچه، 
به خبرنگار خبرگزاري شبستان در اصفهان گفت: جابه جایي مسافران و زائران 
اربعین امام حسین)ع( از استان اصفهان، از اول ماه صفر شروع شده و تا هفته 

بعد از اربعین به صورت ویژه ادامه دارد.
 وي افزود: اتوبــوس هاي معمولي و ویژه در اســتان اصفهان براي جابه جایي 
مســافران فعالیــت مي کننــد و بر اســاس نرخ مصــوب ۷0 هــزار تومان 
 اتوبوس هاي معمولي  و۱۱0هزار تومــان اتوبوس هاي ویژه صدور بلیت انجام 

مي شود.
 اماني با بیان اینکه سال گذشــته ۵0 هزار مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل 
اتوبوس از استان اصفهان به مرزهاي عراق جابه جا شدند، تصریح کرد: تاکنون 
بیش از ۲0 هزار مسافر توسط اتوبوس هاي این استان به مرزهاي کشور رفته اند 

و اعزام زائران همچنان ادامه دارد.
 وي ادامه داد: جلسات آموزشــي براي رانندگان اتوبوس و میهمانداران آنها 
به منظور بهبود رفتار زائران و مســافران برگزار شــده و مســائل ایمني هم 
 مورد توجه قرار گرفته اســت تا شــاهد ســفرهاي ایمن و رضایت مسافران 

باشیم.
 مدیرکل راهداري و حمل و نقل اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: نظارت بر 
نرخ بلیت اتوبوس ها وجود دارد و سعي شده امسال رفاه حال مسافران درنظر 
گرفته شــود. همچنین نرخ اتوبوس در اســتان اصفهان در مقایســه با سایر 

استان ها کمتر بوده است.

چهره ها

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی اردستان صنعت کویر سهامی خاص دعوت می شود تا 
در جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده که در روز سه شنبه مورخ 1396/8/30 

به ترتیب راس ساعت 13 و 14 در محل سالن جلسات شرکت سنگبری عدالت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
1- گزارش هیئت مدیره 

2- گزارش بازرس و حسابرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال 95 
3- انتخاب هیئت مدیره 

4- هرآنچه در صالحیت مجمع عادی باشد
ب: دستور کار جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

5- بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره و بازرس جهت افزایش سرمایه 
6- اصالح مواردی از اساسنامه 

آگهی دعوت سهامداران شرکت خدماتی شهرک 
صنعتی اردستان صنعت کویر سهامی خاص

 ثبت شده به شماره 855 و شناسه ملی 14003962103 به تشکیل مجمع 
عمومی عادی بصورت فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اردستان صنعت کویر 

مدیرکل راهداري و حمل و نقل استان اصفهان:

فعالیت دو هزار اتوبوس براي جابه جایي 
مسافران اربعین

آن سوی خبر

معین در واکنش به عکس منتشر شده 
توسط یکی از رسانه ها:

 با انتشار مطالب کذب 
برخورد می کنیم

در بخش تذکرات یازدهمین جلسه علنی شورای شهر 
در روز گذشته، رییس شورای شهر به ارائه توضیحی 
در خصوص جلسه قبلی شورای شهر پرداخت و اظهار 
داشت: خبرنگار یکی از خبرگزاری ها در انتهای جلسه 
علنی هفته گذشته، به گرفتن عکس از تعدادی اعضا 
حین صحبت با هم اقدام کرده و آن را در شبکه های 
اجتماعی انتشار داده اســت و در ذیل عکس نوشته: 

»عکس علنی شورا«.
فتح ا... معین با اشاره به اینکه جلسات شورای شهر به 
صورت زنده پخش می شود و برای همه شهروندان قابل 
دسترسی و کنترل است، اذعان کرد: با هرگونه اغماض 
در گزارش این جلسات و تصاویر برخورد می کنیم؛ چرا 
که تالش همه اعضای شورای شهر، در جهت انعکاس 

شفاف واقعیت هاست.
وی ادامه داد: اگر احســاس کنیم رســانه ای در این 
خصوص کم کاری و اغماض می کند، از ورود این گونه 

خبرنگاران جلوگیری می کنیم.
رییس شورای شهر با اشــاره به اینکه مدیر رسانه در 
پاسخ به اعتراض ما، اشــتباه انجام شده، آن را سهوی 
اعالم کرد و گفت: به دلیل حساســیت کار در شورای 

شهر، این اشتباه برای ما قابل توجیه نیست.
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امام  علی علیه السالم :
هرگاه مال اندوختی، تو در آن نماينده كس ديگرى هستی كه او با آن 

خوشبخت می  شود و تو بدبخت می  گردى.
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رویاهای خود را به 
واقعیت تبدیل کنید

برای اینکه رویاهایمان به واقعیت بپیوندد باید 
به یک سری اصول پایبند باشیم و طبق اصول 

پیش برویم.
چند نکته برای تحقق اهداف شما: 

۱. هدفتان واضح و روشن باشد
رویاها اکثرا مبهم و سربسته هستند. به همین 
خاطر است که غیرممکن به نظر می رسند و از 
همان اول نسبت به آن بی اشتیاق می شویم.پس 
باید هدفمان مشخص و روشن باشد و یک رویای 

بزرگ را به اهداف کوچک تقسیم کنیم.
۲ . همه حاالت ممکن را در نظر بگیرید

رویایی که آن را به هدفتــان تبدیل کردید، از 
راه های متفاوتی قابل دستیابی است.

هرکدام از این راه ها را روی کاغذ بنویسید سپس 
تحقیق کنید. چه تغییــری باید در روش فعلی 
زندگی خود بدهید؟ شاید نیاز است محل زندگی 
خود را عوض کنید، از شریک خود جدا شوید، 
شغل دومی را شــروع کنید، تحصیالت خود را 

تکمیل کنید و ... .
۳ . رویــای خود  را بــه گام های کوچک 

بخش بندی کنید
اکنــون بــا پرســش های »چــه چیــزی« و 
»چگونه«روبه رو هســتید، برنامه ریزی بکنید 
تا بتوانید پیشــرفت را به چشم خود ببینید و با 

تحلیل، گام بعدی را شروع کنید.
۴ . انجام دادن تنها یک کار

اکنون هدف خود را به گام های حتی کوچک تر 
تقســیم کنید، به طوری که در نهایت یک کار 
کوچک، سریع و آســان برای هر روزتان داشته 
باشــید.مثال این کار ممکن است فقط تحقیق 
روی چیزی باشدیا تماس با شخصی یا باز کردن 
حساب بانکی، عضویت در جایی، دور انداختن 
متعلقات کهنه و قدیمی ، خریدن چیز جدید و... .

اولین گام همیشه مهم ترین گام است و شروع 
کردن بــا کوچک ترین گام ممکن برای شــما 
مهم و حیاتی اســت.همین که آن گام ساده را 
برمی دارید، حرکتی را شروع می کنید که پشت 
سر هم ادامه می یابد و روز بعد هم به همین شکل 
ادامه می دهید. همچنین بعد از برداشتن هر گام 
احساسی از انجام دادن یک مرحله از کار به شما 

دست می دهد.
۵ . حساب کنید

هر چیزی را می توان در قالب آمار بیان کرد.مثال 
اگر قصد دارید در خانــه ای متعلق به خودتان 
زندگی کنید، باید تحقیق کنید و ببینید چقدر 
در ماه باید پس انداز کنید تا به خواســته خود 
برسید و همه تالش های خود را برای رسیدن به 

رقم مورد نظر بکنید.

مهارت زندگی

سیره 

 بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیا بفروشد و از آن بدتر 
کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگران بفروشد. بدی مصادیق 

زیادی دارد که آن را می توان در نافرمانی از حق خالصه کرد. 
جلودی

 بعد از در گذشت امام کاظم علیه السالم، هارون الرشید، خلیفه عباسی 
یکی از فرماندهان خود را به نام جلودی به مدینه فرستاد و دستور داد 
به خانه های آل ابی طالب حمله کند ولباس زنان را غارت و برای هر 
زن  فقط یک لباس بگذارد. جلودی گفتار هارون را در مدینه اجرا کرد. 
چون نزدیک خانه امام رضا علیه السالم آمد، حضرت همه زن ها را در 
یک اتاق قرار داد و درب آن اتاق ایستاد و نگذاشت جلودی وارد شود. 
جلودی گفت: باید داخل شــوم و زن ها را لخت کنم . امام)ع( قسم 
خورد که زیور ولباس زن ها را جمع کند و به نزدش بیاورد، به شرط 
آنکه جلودی درون اتاق نیاید. باالخره در اثر خواهش حضرت، جلودی 
قانع شد . امام)ع( داخل اتاق شد و طال و اثاثیه منزل را جمع کرد ونزد 
جلودی قرار داد و جلودی همه را به نزد هارون الرشــید برد. موقعی 
که مامون، فرزند هارون الرشید به سلطنت رسید، نسبت به جلودی 
غضب کرد و خواست او را بکشد. امام علیه السالم در آن مجلس حاضر 
بود، از مامون تقاضای عفو او را کرد . چــون جلودی جنایت خود را 
نسبت به امام)ع( می دانست، فکر کرد امام)ع( درباره او به بدی عمل 
گذشته اش شــکایت می کند. رو به مامون کرد وگفت: تو را به خدا 
قسم می دهم که سخن امام رضا علیه السالم را درباره من قبول نکن! 
مامون گفت: به خدا سوگند حرفش را قبول نمی کنم و دستور داد 

گردن جلودی را بزنند.
کاش در کربال بودم!

حجاج بن یوسف ثقفی در زندانی کردن و به قتل رساندن سادات به 
قدری سفاک و بی رحم بود که وقتی از مسجد جامع خارج شد صدای 
ضجه وناله جمعیت کثیری را شنید ، پرسید: این ناله ها از کیست؟ 
گفتند: صدای زندانیان است که از حرارت آفتاب می نالند . گفت: به 
آنها بگویید، »اخسئوا«  )دور شوید و سخن نگویید( که این لفظ در 

زبان عربی برای راندن سگ هم استعمال می شود.
زندانیان همه در مکانی بودند که سقف نداشت و هرگاه آنها سایبان 
تهیه می کردند، زندانبانان آنها را با سنگ می زدند. خوراکشان نان جو 
مخلوط با ریگ بود؛ آبی تلخ به ایشان می دادند و گاهی آب خمیر نان 
حجاج، خون سادات ونیکان بوده و از این خوردن هم لذت می برده 
است. این بدجنس همیشه افسوس می خورد و می گفت: کاش در 

کربال بودم تا در کشتن اما م حسین)ع( و یارانش شریک می شدم.

باغ 
کاغذی

              
جلد دوم »شب های بمباران« بازنوشــته داود غفارزادگان و 
محمدرضا بایرامی مشتمل بر 137 صفحه از سوی انتشارات 

سوره مهر چاپ شد.
 شــب تلخ، افطار خون، از روی خشم، مقاومت، عید آن سال، 
دربه دری، تحویل ســال، جدایی، جای امن، آدمکش، کوه، 
آن روز تلخ، روزی که گم شــدم، صدا، خواب خوش ناتمام، 
بعدازظهر، غوغا و عروسک ها عناوین برخی داستان های جلد 

دوم » شب های بمباران « هستند.

 در داستانی با نام »تحویل ســال« در این کتاب آمده است: 
»لحظه تحویل سال بود، همه دور هم جمع شده بودیم. ناگهان 
صدای آژیر قرمزی از رادیو پخش شد. اول خواستیم به پناهگاه 
برویم، اما پدرم گفت همین جا می مانیم. در این میان صدای 
بلندی ما را تکان داد. تمام شیشه های اتاق بر سر و صورتمان 
ریخت و چند تن از اعضای خانواده زخمی شدند. موشک در 
نزدیکی خانه ما افتاده بود آن هم نه یک موشــک بلکه چند 

موشک به طوری که منطقه وسیعی ویران شد.«

جلد دوم »شب های 
بمباران« چاپ شد

بدی

نکاتی  که قبل از فروش خانه باید بدانید)3(

دانستنی ها

باید بیدار ماند و درد کشید
و چه خوب بود که آدمی می توانست وقتی درد 
و مصیبتی دارد ماه ها بخوابد و چندین ماه بعد، 
آســوده و تازه نفس از خواب برخیزد، اما هیچ 
کس نمی تواند چنیــن کاری بکند و باید بیدار 

ماند و درد کشید و با درد های خود کنار آمد...

»ژان کریستف« 
رومن روالن

حرف حساب
6. تعمیرات را در حد معقول انجام دهید

یکی از نکات مهم در فروش خانــه، انجام تعمیرات الزم 
قبل از انتشار هرگونه آگهی است، اما این تعمیرات نباید به 
حدی باشند که پس از فروش خانه، قادر به جبران هزینه  
مصرف شده نباشید. از آنجا که معموال خریدار تمایلی به 
خرج پول برای تعمیر خانه پس از خرید ندارد، تعدادی کار 
جزئی انجام دهید که نشان دهد خانه سالم است. به عنوان 
مثال کاغذ دیواری را عوض کنید، پرده ها را بشویید یا اگر 
خیلی کهنه هســتند، آنها را عوض کنید. اگر دستگیره  
درب هــا و کابینت ها خــراب یا رنگ ورورفته هســتند، 
عوض شان کنید. شیارهای بین کاشی ها و موزاییک ها را 

تمیز و با خمیر مخصوص پر کنید. 
7. آشپزخانه برگ، برنده  شماست

آشپزخانه، یکی از مکان های مهم در خانه است که خریدار 
به آن اهمیت زیادی می دهد. اگر آن را به بهترین شکل 
بازسازی کنید، درصد زیادی از پول تان را دوباره به دست 
خواهید آورد. سریع ترین و ارزان ترین نوع تعمیراتی که 

می توانید در آشــپزخانه انجام دهید، عوض کردن رنگ 
دیوار، دستگیره کابینت ها و وســایل جانبی است. سعی 
کنید از رنگ های خنثی استفاده کنید که خریدار بتواند آن 
را به هر شکلی که دوست دارد تجسم کند. آشپزخانه های 

قدیمی، چندان برای خریدار جذاب نخواهد بود.
9. از نمای بیرونی خانه هم غافل نشوید

خریداران از همان ابتدا و قبل از ورود به داخل، خانه تان 
را ارزیابی می کنند؛ بنابراین تصــور نکنید نمای بیرونی 
خانه مهم نیست. حتی اگر داخل خانه فوق العاده باشد، 
باز هم باید به احساس اولیه خریدار اهمیت بدهید. نیازی 
نیست زیاد هزینه کنید. کافی است فضای بیرونی خانه را 
با گل های رنگارنگ زیبا و گیاهان نه چندان گران قیمت 
زینت دهید. ورودی های خانه نیز در احساس اولیه  خریدار 
نقش دارند. معموال بیشتر افراد در ورودی خانه، لباس ها و 
دسته کلیدها را قرار می دهند، اما هنگام فروش خانه، بهتر 
است در این محوطه، گلدان های کوچک یا یک نیمکت 

قرار داده شود.
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