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 تیم ملی از عدم اعتماد به جوانان ضربه خورد
 کارشناس والیبال اصفهان در گفت وگو  با »زاینده رود« مطرح کرد:
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برنامه ریزی های 
شهرداری در چارچوب قانون مطرح کرد:

 به دنبال کارشکنی در شهر نیستیم
رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به فعالیت های 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در طول 
ماه مبارک رمضان اظهار کرد: برگزاری ویژه برنامه جام موالی عرشیان، 

ویژه برنامه شاد در باغ نور و ویژه برنامه پزشکی در باغ غدیر از...

اعتبارات اصفهان نصف شد
11

   فرماندار از کاهش 51 در صدی بودجه شهر به دلیل مشکالت اقتصادی خبر داد:  

صفحه 10

پـس از»بنیامیـن نتانیاهـو« نوبـت بـه آمریکایی هـا رسـید تـا نسـبت بـه 
مشـکالت آبی در ایران توجه نشـان دهند. روز گذشـته اندیشکده »شورای 
آتالنتیک« آمریـکا در مقاله ای با اشـاره به بحران آب در ایـران و اعتراضاتی 
که از سـوی کشـاورزان صـورت گرفته،  نوشـت: اگرچـه اثرات گرم شـدن 
هـوای کره زمیـن و کاهـش باران طی سـال هـای گذشـته می توانـد نقش 
مهمی در این مشـکالت داشـته باشـد، اما نمی توان به عامل سـوءمدیریت 
کـه مهـم تریـن دلیـل آن اسـت اشـاره ای نکـرد. در ادامـه ایـن مقالـه بـه 
یـک موضـوع جالـب توجـه هـم اشـاره شـده اسـت؛ اینکـه در ایـران طی 
سـال های گذشـته، کاندیداهـای انتخابـات مجلـس بـا وعده هـای آوردن 
کارخانـه بـه شـهرهای خـود انتخـاب شـده اند و بنابرایـن هـر چـه تعـداد 
نماینـدگان مجلـس در شـهری بیشـتر باشـد، نفـوذ آنـان در این مسـئله 
افزایـش پیـدا می کنـد و این تعجـب آور نیسـت کـه بسـیاری از کارخانه ها 
در کالن شـهرهایی ماننـد اصفهان واقع شـده انـد. در مقاله منتشرشـده از 
سـوی اندیشـکده شـورای آتالنتیـک، از فـوالد مبارکه هـم نام برده شـده 
اسـت؛ آنجا که مـی نویسـد: شـرکت فوالدمبارکـه اصفهـان به میـزان 27 
میلیـون مترمکعـب آب مصـرف می کنـد کـه حـدود 6 درصـد کل مصرف 
آب شـهر اصفهـان را بـه خـود اختصـاص می دهـد. فوالدمبارکـه تنهـا 
مجتمـع صنعتی در اطراف شـهر نیسـت؛ بلکـه انواع دیگـر ماننـد کارخانه 

پتروشـیمی اصفهان و شـرکت فـوالد اصفهـان  نیز حضـور دارنـد. صنعت، 
مصرف کننـده اصلـی آب در ایران نیسـت؛ بلکه حـدود 90 درصـد مصرف 
آب در ایـران بـه بخـش کشـاورزی تعلـق دارد. در این مقالـه بـه تاثیر مهم 
علـم و فناوری های روز بر کشـاورزی اشـاره شـده و اینکـه به عنـوان مثال 
دانشـگاه ماسـی در نیوزیلند به حوزه کشـاورزی کمک بسـیار کرده اسـت؛ 
حال آنکه در ایران، جامعه آکادمیک کشـاورزی از کشـاورزان جدا هستند. 
در دانشـگاه ها مطالعـات جـدی درمـورد بذرهـای اصالح شـده بـه صورت 
ژنتیک انجام شـده اسـت اما کشـاورزان هیچ اطالعی در این مـورد ندارند و 
همین می شـود که بـه عنوان مثـال در شـهراصفهان که دچار خشکسـالی 
شـده و با بحران آب دسـت و پنجه نرم می کند، کشـاورز هندوانـه و خربزه 
می کارد کـه نیـاز بـه آب فـراوان دارد. وزارت کشـاورزی نیز که بایـد رابط 
بین دانشـگاه و کشـاورز باشـد و راه های جدیـد و جایگزیـن را معرفی کند، 
فعال معلوم نیسـت دقیقا مشـغول چه کاری است! در میان سـکوت و انفعال 
برخـی مسـئوالن ذی ربـط، ایـن اندیشـمندان و کارشناسـان کشـورهای 
دیگـر هسـتند کـه مشـکالت و بحران هـا در ایـران را بررسـی می کننـد و 
راهکار ارائـه می دهنـد و البتـه آب هم آن قدر سـرباال مـی رود کـه قورباغه 
ابوعطـا می خوانـد و نتانیاهـو بـرای حل مشـکالت آبـی در ایران پیشـنهاد 
 کمـک مـی دهـد؛ درحالـی کـه خـون مـردم غـزه را تـوی شیشـه کـرده

 اسـت!  دروغ هـای نتانیاهو در دلسـوزی های بیجـا برای ملت ایـران، تهوع 
آور اسـت، درسـت مثل  ادعای همدردی فریبکارانـه ترامپ با مـردم ایران. 

امیرعلی مرآتی

وقتی  بحران  بی  آبی در اصفهان سر از  اندیشکده های آمریکایی درمی آورد

خشکسالی و دروغ!
روابط عمومی آبفای اصفهان مطرح کرد:

 تغییر طعم آب شرب اصفهان 
به دلیل مشکل در کیفیت آب نیست

برگزاری نمایشگاه های 
گردشگری و هتلداری در 

اصفهان 
3

8

اغلب فیلترشکن ها بدافزار 
هستند

8

آمادگی کامل پلیس راه 
اصفهان برای سفرهای تابستانی

3
حضور پر رنگ اصحاب رسانه در جشنواره کودک

 نشست هم اندیشی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزارشد:

4

چراغ خاموش هزینه ها در قبض های تلفن! 
   سرگردانی مردم با هزینه های سرسام آور تلفن ثابت؛  

3
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سارا بهرامی

حکم قصاص »محمد ثالث« سحرگاه دیروز در 
زندان اجرا شد. 

ماجرا از یک تجمع خونین آغاز شد؛ 30 دی ماه 
سال گذشــته در تجمع تعدادی از دراویش 
گنابادی در خیابان پاسداران، درگیری میان 
ماموران انتظامــی و تجمع کنندگان به وجود 
آمد. در ادامه همان شــب، کلیپی در فضای 
مجازی دست به دست می شد که نشان می داد 
یک دســتگاه اتوبوس به ســمت تعدادی از 
مامــوران انتظامی حرکت می کنــد و آنها را 
زیر می گیــرد که این اقدام منجر به کشــته 
شــدن 3 مامور نیروی انتظامی شد. ماموران 
 جوانی که بــی گناه و مظلومانه به شــهادت 

رسیدند.
ماجرا آن قدر تلخ بود که محسنی اژه ای، سخنگوی 
قوه قضائیه اسفندماه سال گذشته در یکصدو بیست و 
پنجمین نشست خبری خود خبر داد که در کمترین 

زمان ممکن محاکمه راننده متهم شروع می شود.
۲۰ اسفندماه ۹۶، اولین جلسه دادگاه متهم پرونده 
حادثه موســوم به خیابان پاســداران در شعبه نهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاست قاضی 

محمدی کشکولی برگزار شد.
قاضی شهریاری، نماینده مدعی العموم با حضور در 
جایگاه گفت: در این پرونده آقای »م.ث« متولد ۴۶، 
متهم به ســه فقره قتل عمدی در مورخ ۳۰ بهمن 
ماه سال ۹۶ اســت. ساعت 8 شــب حسب تماس 
مرجع انتظامی، وقوع تهاجــم خودروی اتوبوس در 
گلســتان هفتم خیابان پاســداران اعالم می شود و 
دستورات الزم با توجه به مشــکوک بودن موضوع 
صورت می گیرد.قاضی گفت که ســه نفر از ماموران 
اعم از ســرباز وظیفه و دو نفر از گروهبان یکم فوت 
شدند که مورد معاینه قرار گرفتند و گزارش معاینه 

آنها ضمیمه پرونده است.
گفته می شد اتوبوســی که »ثالث« راننده آن بوده، 
از چندروز قبل از حادثه آن شــب در پاسداران، در 
گوشه ای از خیابان پارک شــده بود تا در روز حادثه 

مورد استفاده قرار بگیرد. قاضی شهریاری در جلسه 
دادگاه گفــت کــه راننده 
اتوبوس به صورت عمدی 
به مامــوران حمله کرده 
اســت. ادله اثبات دادسرا، 
اعترافــات متهم اســت. 
متهم نزد بازپرس تهاجم 
عمدی خودروی اتوبوس 
را پذیرفته و عصبانی بودن 

را نیز قبول کرده است.
متهم انگیزه اش از جنایــت را حمایت از برادر دینی 
خود عنوان کرده و گفته بود عصبانی شــده و نگران 
جان قطب دراویش بوده که تصور می کرده قرار است 
زندانی یا کشته شــود. ثالث همچنین در اعترافات 
خود گفته بــود در اتوبوس می خوابیــده و مجروح 
کردن ماموران و تخریب اموال و اخالل در نظم را هم 

قبول کرده بود. 
۲۱ اسفندماه ۹۶، دومین جلسه دادگاه محمد ثالث 
برگزار شد. در این جلســه قاضی محمد شهریاری 
نماینده مدعی العمــوم با حضــور در جایگاه گفت: 

اتوبوس به مدت ۱۵ شــب در محل پــارک بوده و 
محلی برای تجمع افرادی 
از مســلک متهــم بوده 
است. متهم در اظهاراتش 
گفته کــه جلــوی خود 
را نمی دیده، اگــر فیلم را 
ببینید که وی در گلستان 
هفتم اول به سمت راست 
می رود بعد فرمــان را به 
سمت چپ می چرخاند و ســپس مستقیم حرکت 
می کنــد، دقیقا متوجه بوده کــه در حال چه عملی 

است.
در این جلســه، نماینده حقوقی نیروی انتظامی به 
وجود شاهدی در لحظه حادثه اشــاره کرد و گفت: 
»شــهید بایرامی« در لحظه آخری کــه اتوبوس به 
سمتش حرکت می کرد تنها به فکر جان خود نبوده و 

به مردم اعالم می کرد که فرار کنید.
در سومین جلســه که ۲7 اســفندماه برگزار شد، 
یکی دیگر از شــهود حادثــه به دســتور قاضی در 
جایگاه حاضر شــد و بــه بیان مشــاهدات خود در 

زمان حادثه پرداخت. شــاهد حادثه در این جلسه 
گفت: در آنجا من یک اتوبــوس را دیدم که به آرامی 
در حــال حرکت بــود و  حتی فکر کــردم اتوبوس 
 همکاران اســت که می خواهد مامور پیــاده کند، 
با این حال اجــازه دادم که از کنارمــان بگذرد؛ اما 
پس از عبور از ما به یکباره ســرعت خود را زیاد کرد 
و به ســمت ماموران حمله کــرد. در آنجا من دیدم 
که شــهید امامی بین اتوبوس و یک ماشــین گیر 
افتــاد و اتوبــوس از روی او عبور کرد و ســپس به 
 سمت راست رفته و شهید بایرامی را هم به شهادت 

رساند.
در ســومین جلســه، متهم پرونده در بیان آخرین 
دفاعیاتش گفت: اینکه ســه نفر را عمدا کشته باشم 
قبول ندارم و اگر کسی هم زیر اتوبوس رفته، خواست 

خدا بوده است.
۱۵ فروردین ماه ۹7، قاضی شهریاری از محکومیت 
»ثالث« به ســه بار قصاص خبــر داد و گفت: متهم 
این پرونده عالوه بر ســه مرتبه قصــاص به حبس 
نیز محکوم شده اســت. ســه روز بعد در تاریخ ۱8 
فروردین ماه ۹7، ســعید اشــرف زاده وکیل مدافع 
متهم پرونده حادثه خیابان پاســداران از اعتراض به 
رای صادره توسط دادگاه کیفری یک استان تهران 
در پرونده موکلش خبر داد؛ اما چهارم اردیبهشــت 
ماه ، رییس دادگســتری اســتان تهــران از تایید 
 حکم قصاص محمــد ثالث در دیوان عالی کشــور

 خبر داد.
در این مدت تــالش هایی برای توقــف حکم اعدام 
محمد ثــالث که مدعی بود تحت شــکنجه اعتراف 
 کرده و کســی را نکشــته اســت، صــورت گرفت. 
تالش هایی که عمدتا از سوی شبکه ها و رسانه های 
معاند و آن سوی آبی بود؛ اما در نهایت ۲7 خردادماه 
بود که خبر رســید از زندان با خانواده ثالث تماس 
گرفته و از آنها خواسته شــده تا برای آخرین بار به 
مالقات زندانی بروند و ســرانجام صبح دیروز پایگاه 
اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم 
کرد که حکم قصاص محمدرضــا ثالث باباجانی که 
ماموران ناجا را به شهادت رساند، سحرگاه  دوشنبه 

۲8 خردادماه اجرا شد.

معمای چرخش های »صدر«

زینب ذاکر

با همه ارادتــی که به ایــران داشــت، ناگهان 
 دچــار چرخشــی عجیــب و غریــب شــد. 
این چرخش بــه حدی بود که چنــدی پیش و 
پــس از آن کــه ائتالف ســائرون بــه رهبری 
مقتدی صــدر در مقایســه با ســایر ائتالف ها، 
توانســت بیشترین تعداد کرســی های پارلمان 
را بــه دســت آورد، بســیاری از رســانه های 
غربی و عربــی، پیــروزی صدر را ضربــه ای به 
 نفوذ ایران در عــراق ارزیابی کردنــد؛ هرچند
 تحلیل ها چنــدان هم دقیق نبــود و کمی بعد 
»صدر« طی ائتالف با گروه الفتح به رهبری هادی 
العامری - نزدیک به ایران- تمام این ارزیابی ها را 
زیرو رو کرد. با این حال هنوز هم برخی سواالت 
درباره موضع گیــری ها و رفتارهای سیاســی 
یک ســال اخیر صدر درباره ایران مطرح شــده 
و بی پاسخ مانده اســت. اینکه اصوال »صدر« به 
 دنبال چیست هم سوال دیگری است که مطرح
 می شود. برخی ها می گویند او یک ناسیونالیست 
اســت که مــی خواهــد عــراق را احیــا کند. 
ضیاءاالسدی، رییس دفتر سیاسی صدر، درباره به 
کار بردن زیاد واژه ناسیونالیست در سخنرانی های 
صدر و دلیل رفتن او به عربســتان که به اقدامی 
ضدایرانی تعبیر شد، می گوید: »سخنان مقتدی 
صدر درباره ایران بــه معنی بایکوت کردن ایران 
نیست. بلکه او فکر می کند که ایران، دقیقا مانند 
ترکیه و عربستان یک همسایه است. روابط مان با 
همسایگان مان باید به این مسئله بستگی داشته 
باشد که آنها چقدر می توانند به عراق بدهند. هر 
چه به ما بیشتر بدهند ما به آنها بیشتر می دهیم. 
ما باید روابط دوجانبه و برابر داشته باشیم. ما باید 
برای تحکیم و تعمیق روابط مــان کار کنیم؛ اما 
هرگز نباید به کشــور های همسایه اجازه دهیم 
بر عراق نفوذ داشته باشند. برای شخصی مانند 
مقتدی صدر، هدف ســفر به عربستان سعودی 
در این برهه، این بود که پیامی ارســال شود که 
سیاست ما به واســطه روابط مان با ایران تعیین 

نمی شود.«
بررســی ســخنان االســدی در گفــت و گوی 
اخیر وی با »میــدل ایســت آی« جالب توجه 
 بــود. اینکه االســدی مــی گوید صــدر نگران 
دغدغــه هــای عربســتان در رابطه بــا ایران 
بوده اســت و ســفر به عربســتان در راستای 
 برطــرف کــردن همیــن دغدغه هــا صورت 
گرفته است . به تعبیر االسدی، سعودی ها فکر 
می کردند که شــیعیان عراق در امتداد شیعیان 
ایران هســتند و در نتیجه از عــراق برای صدور 
انقالب اســالمی ایران به همه کشور های عربی 
استفاده خواهد شد. عربستانی ها فکر می کردند 
همه شیعیان عراق به فارسی سخن می گویند و 
از ریال ایران برای پرداخت اســتفاده می کنند 
و حاال آنها متوجه شــده اند که شیعیان عراق، 
عرب هستند و به همان خانواده ای تعلق دارند که 
عربستان به آن متعلق است! این را رییس دفتر 
صدر گفته و باز هم تاکید کرده که روابط عراق با 

عربستان را ایران تعیین نمی کند! 
از نظر رسانه های خارجی شاید این موضوع خیلی 
غافلگیرکننده باشــد؛ اما صدر با همه ارادتی که 
زمانی نسبت به ایران داشت، حاال موضعی شدیدا 

ضد مداخله ایران دارد.  

قصاِص ثالث

واکنش نایکی به موج انتقادها:
چاره ای نداشتیم

شــرکت آمریکایی نایکی به انتقادات از این 
شرکت در مورد ندادن کفش به اعضای تیم 
ملی ایران واکنش نشــان داده و گفته چاره 
دیگری جز اجرای تحریم های ایران نداشته 

است.
 شــرکت نایکــی در بیانیه ای مدعی شــد، 
»سال هاســت که از الزامات قانونی در این 
زمینه تبعیت می کند« و تاکید کرد که این 
اقدام به دلیل محدودیت های دولت آمریکا 
بوده است. به گفته مسئوالن شرکت نایکی؛  
این شرکت در زمینه ارائه کفش به بازیکنان 

تیم ملی ایران حق »انتخابی نداشته است.«

 استیضاح ربیعی
 با ۵۰ امضا کلید خورد 

حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس شورای اسالمی از کلید 
خوردن اســتیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفــاه امور اجتماعی خبــر داد و گفت: 
این طرح بــا ۵۰ امضا تقدیم هیئت رییســه 
مجلس می شــود. وی درباره محورهای این 
طرح ادامــه داد: عدم توجه بــه برنامه های 
اعالمی، امنیت شــغلی کارگران،مشکالت 
بیمه روســتاییان و قالی بافــان، عدم تعامل 
با بیمه گزاران، مشــکالت ســازمان تامین 
اجتماعی و شــرکت های وابسته، مشکالت 
شستا، عدم توجه به استفاده از مدیران جوان 
و ...  از جمله محورهای این طرح اســتیضاح 

است.

موافقت قوه قضائیه باطرح 
»اعاده اموال نامشروع 

مسئوالن«
 عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس 
از موافقــت قوه قضائیه با طــرح اعاده اموال 
نامشــروع مســئوالن خبــر داد. محمــد 
دهقان با بیــان اینکه رییس قــوه قضائیه و 
معاونان وی پس از اعمــال اصالحات طرح 
اعاده اموال نامشــروع مســئوالن، کامال با 
این طرح موافق هســتند، گفت: جلســات 
متعدد با رییس و معاونان قوه قضائیه و برخی 
اعضای شــورای نگهبان در راستای اعمال 
اصالحاتی در طــرح اعاده اموال نامشــروع 
برگزار و این اصالحات موجب افزایش نقش 
 قوه قضائیه در اعاده اموال نامشروع مسئوالن

 شد.

 »تلگرام طالیی« 
فیلتر می شود؟

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه درباره 
تلگرام طالیــی و شــائبه های پیرامون آن 

توضیحاتی ارائه کرد.
رمضانعلی سبحانی فر درباره تلگرام طالیی 
گفت: مباحثی درباره این تلگرام مطرح شده 
که براساس برخی اظهارنظرها، تلگرام طالیی 
با زبان فارسی روی تلگرام اصلی نصب شده 
است؛ اما درباره کم و کیف فعالیت آن اطالع 
کافی در دست نیست. نماینده مردم سبزوار 
افزود: مشخص نیست که سرورهای تلگرام 
طالیی در کدام کشور است. وی درباره اینکه 
آیا تلگرام طالیی فیلتر می شود یا خیر، افزود: 
ظاهرا این نوع تلگرام فیلتر نمی شــود؛ البته 
این بدان معنا نیست که ما به بخشی از تلگرام 
اجازه فعالیت داده و به بخشی اجازه فعالیت 

ندهیم.

احمد کریمی اصفهانی
 فعال سیاسی اصولگرا:

یک فعال سیاسی اصالح طلب   گفت: گاهی سران قوا 
در تریبون های علنی با هم بحث می کنند، درحالی که 
می توانند مسائل را در جلسات خود حل کنند؛ اما چون 
این مسائل در آن جلسات حل شــدنی نیست، برای 
یارگیری در جامعه، بحث هــا به تریبون های عمومی 
کشیده می شود. من به شخصه از جلسات سران قوا در 
این سال ها خروجی چندانی نمی بینم.عبدا... ناصری 
افزود: امروز دستگاه اجرایی معتقد است فعاالن محیط 
زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند؛ اما دستگاه 
قضائی بر نظر خود پافشاری می کند و آنها را جاسوس 
می داند. وی افزود: بهترین شــرایط برای جریان های 
قدرتمند فاقد نظارت، سال های 8۴ تا ۹۲ است که هر 
سه قوه کشور تحت نظر این نهادها و یکسو و یکپارچه تر 
بودند؛ اما اکنــون که این وضعیت حاکم نیســت، از 
جنگ روانی علیه دولت یا نهادهای قانون گذاری غافل 
نمی شــوند تا وقتی این نهادها را در اختیار ندارند، از 
این طریق بتوانند آنان را به مسیرهای مورد نظر خود 
هدایت کنند؛ اما به نظر من فعالیت های آنان تنها علیه 

دولت نیست، بلکه علیه نظام سیاسی است.

بحث سران قوا تبدیل به 
یارگیری در جامعه شده است

فعال سیاسی اصالح طلب:

کافه سیاست

عکس  خبر

کشته شدن همسر 
شاهزاده کامبوج

ماجرای »ویالی لواسان« چیست؟

پیشنهاد سردبیر:

احمد کریمی اصفهانی درباره ضرورت حفظ 
انسجام ملی و دوری از تنش های سیاسی در 
شرایط فعلی کشور گفت: عامل بخش عمده 
مشکالت و شرایط فعلی، خودمان هستیم.
بدعهدی ها و مشــکالتی کــه آمریکا ایجاد 
کرده، قابــل پیش بینی بود ولی متاســفانه 
در داخل به جای اینکــه تحریم های آنها را 
خنثی کنیم، خودمــان یکی پس از دیگری 
تحریم ها را ایجاد می کنیم. این فعال سیاسی 
اصولگرا افزود: تحریم ها ۱۰ تا ۲۰ درصد بر 
کشور ما اثر داشته است،  اگر آن 8۰ درصد 
خودتحریمی را برطرف کنیم و مشــکالت 
اقتصــادی را بتوانیم یکی پــس از دیگری 
رفع کنیم، تحریم ها اثر کمتری بر ما خواهد 
داشــت. وی  گفت: ما نه بحــران ارزی و نه 
بحران اقتصادی داریم بلکه بحران مدیریتی 

داریم که خوب مدیریت نمی شود. 

عامل عمده مشکالت فعلی 
خودمان هستیم

حسینعلی امیری
معاون  رییس جمهور:

یک فعال سیاسی و نویسنده اصالح طلب در پاسخ 
اظهارات اخیر روحانی می گوید که این خود روحانی 
و دولتمردان بودند که توقعات مــردم را به خاطر 
برجام باال بردند. عباس عبدی در پاسخ این سوال 
که رییس جمهور اخیرا در دیدار جمعی از اصحاب 
رســانه گفت »نباید در رســانه ها توقعات مردم را 
بیجا باال ببریم چرا که باالبردن بی حساب توقعات 
مردم؛یعنی ایجاد ناامیدی. آیا تحمیل توقعات منجر 
به بی نشاطی جامعه شده است؟« گفت: این سخنان 
آقای روحانی درست است که نباید انتظارات مردم 
را باال برد و اتفاقا رســانه ها قبال تذکرات الزم را به 
مســئوالن وقت دادند، اینکه توقعــات مردم را در 
برجام باال نبریــد. آن وعده ها و ایجــاد انتظارات، 
واقعی نبود. من طی چند یادداشــت به این مسئله 
 اشاره داشتم. عبدی ادامه داد: این توقعات قبال باال 
برده شده و حاال نمی توان آن را پایین آورد و نباید 
مسئولیت آن را متوجه رســانه ها بدانند. رسانه ها 
دیوار کوتاهی نیستند که هرکســی بخواهد از آن 

باال  رود. 

 وعده های روحانی 
توقعات مردم را باال برد

 فعال سیاسی:

معاون پارلمانی رییس جمهور می گوید هیچ 
وابســتگی به هیچ جریان سیاسی نداریم؛ 

چراکه دولت مان، دولت قانون مندی است.
حســینعلی امیــری در واکنش بــه برخی 
انتقادهای اصالح طلبــان از دولت به خاطر 
عدم حمایت از فراکسیون امید در مجلس و 
اینکه گفته می شود دولت به طیف منتسب 
به رییس مجلس شــورای اســالمی قرابت 
فکری بیشــتری دارد،گفت: هیچ وابستگی 
به هیــچ جریان سیاســی نداریــم؛ چراکه 

دولت مان دولت قانون مندی است.
 وی افزود: دولت آقــای روحانی فراجناحی 
بوده و خودشان هم بارها این را اعالم کرده 
است، ترکیب دولت و استانداران هم همین 
را نشان می دهد که دولت، دولت فراجناحی 
اســت و عالقه مند نیســتیم وارد منازعات 

سیاسی شویم. 

دولت به هیچ جریان سیاسی 
وابستگی ندارد

پیشخوان

یادداشت

حکم اعدام راننده قاتل خیابان پاسداران سحرگاه دیروز اجراشد؛

چرا پیشنهاد علی کریمی 
کارآیی  ندارد؟

چشــم ایــران نگران 
دختران ایرانشهر

جنگ روانی کجا را نشانه 
می رود

هزینه سفر های خارجی مان 
بیشتر از سود جام جهانی

دست پشــت پرده دیدار 
ترامپ و کیم

کمپین های اخیر تاثیری در اعتماد مردم نداشت
سید پرویز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی ) ره( با اشاره به رشد کمک های مردمی به کمیته امداد 
طی بهار و ماه رمضان امسال گفت: حداقل رشد کمک های مردمی به این نهاد، ۳۰ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بوده که در طرح هایی مانند طرح اکرام تا ۵۶ درصد نیز رشد داشته است. وی با اشاره به 
اعتماد مردم به کمیته امداد برای پرداخت کمک های خود، افزود: آنهایی که در ســوی دیگر این مرزها 
قرار دارند بدخواه این مردم هستند و فکر می کنند می توانند با فعالیت در فضای مجازی، به شکل واقعی 

روی مردم تاثیر بگذارند. 
رییس کمیته امداد امام خمینی ) ره( در ادامه اظهار کرد: این اشــتباهی اســت کــه همواره بیگانگان 
 انجام می دهند؛ اما مردم همیشــه گوش به فرمان رهبر و اعتقادات شان هستند و به کمیته امداد اعتماد 

دارند. 

ماجرای »ویالی لواسان« چیست؟
محمدجواد معتمدی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشــجویی در ارتباط با نامه ای که این تشکل دانشجویی به 
تازگی در خصوص ویالی لواسان منتشر کرده است، اظهار کرد:» آذر ماه سال گذشته نامه ای به ستاد اجرایی 
که متصدی امر اموال مصادره ای است، نوشتیم و در این نامه نسبت به ویالی مصادره ای لواسان توضیحاتی 
دادیم«. وی ادامه داد: بعد از پیگیری های ستاد اجرایی و جلساتی که داشتیم، متوجه شدیم که سال ۹۲ هم 

در مورد تخلیه این ویال دستوراتی صادر شده بود که البته این موضوع نقل قول است.
وی مدعی شد: »سردار فیروزآبادی مهلتی خواســتند که ملک را تخلیه کنند و این مهلت تا اردیبهشت ماه 
امسال بود؛ اما از آنجایی که ملک تخلیه نشد ما نامه ای را به دادستان تهران به عنوان مدعی العموم نوشتیم تا 
این ملک را پس بگیرند. این ملک در لواسان تهران واقع شده و از سال 7۲ یعنی حدود ۲۵ سال است که دست 

آقای فیروزآبادی است و در آن زندگی می کند«.

چهره ها

متهم انگیزه اش از جنایت را 
حمایت از برادر دینی خود عنوان 

کرده و گفته بود عصبانی شده و 
نگران جان قطب دراویش بوده

شــاهزاده کامبوج طی یک تصادف رانندگی به 
شدت مجروح شد و همســر وی نیز درگذشت.

این حادثه در حالی روی داد که خودروی نارادوم 
راناریت، شاهزاده 7۴ ساله کامبوجی و همسرش 
در خیابان با یک تاکسی به شدت تصادف کرد. 
در این حادثه هر پنج سرنشین تاکسی و شاهزاده 
کامبوج مجروح شدند و همسر شاهزاده کامبوج 

پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
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چراغ خاموش هزینه ها در قبض های تلفن 
پیشنهاد سردبیر:

دریچه

مالیات

رسانه ها و فرهنگ سازی 
مالیاتی

درخصوص الیه های بیرونی فرهنگ، رســانه ها 
وسعت عمل بیشتری دارند. ســاخت نمادها و 
شخصیت هایی که به توســعه فرهنگ مالیاتی 

یاری برسانند، شیوه ای موثر است. 
طبیعتا کارآفرین یا تولیدکننده ای که محصول یا 
خدماتی ارائه می دهد و در عین حال مالیات خود 
را می پردازد  و به رفاه عمومی کمک می کند، نماد 
و چهره ای ارزشمند تلقی می شود که شایسته 
تقدیر است. مفاهیمی مانند مالیات، فرار مالیاتی، 
عمل به تکالیف قانونی خود اظهاری و... را می توان 
به نمادهای قابل درکی بــرای مخاطبان تبدیل 

کرد.
درخصوص آیین ها و آداب نیــز می توان گفت: 
آداب وآیین هــای مبتنی بر همــکاری، یاری 
رساندن و مشــارکت در فرهنگ عمومی وجود 
دارد که پتانسیل های کافی برای فرهنگ سازی 
مالیاتی دارند. آمــوزش در خصوص مالیات نیز 
عرصه ای است که رســانه ها به آن کم توجهی 
کرده اند. وقتی شــهروندان بــه تکالیف وحقوق 
خود آگاه باشــند، همدلی و مشارکت بیشتری 
درخصوص مالیات خواهند داشت؛ ساده سازی 
و به تصویر درآوردن قوانین ومقررات مالیاتی در 
قالب های رسانه ای، می تواند به این مسئله کمک 
کند. فرهنگ سازی مالیاتی محدود به رسانه های 
محیطی وجمعی نیست؛ بلکه رسانه های اجتماعی 
و پیام رسان های اینترنتی نیز می توانند در این 

فرایند سهیم باشند.
گروه ها ،کانال ها وافراد سرشناس یا سلبریتی ها 
همانگونه که در مســائل و دغدغه های عمومی 
مانند محیط زیســت، مدیریت شهری ومسائل 
فرهنگی وهنری صحبت مــی کنند، می توانند 
مالیات را به مثابه مسئله ای اجتماعی و در پیوند 
با رفاه اجتماعی در کانون بحث وگفت و گو قرار 
دهند و ظرفیت های رسانه های اجتماعی را برای 

مشارکت شهروندان به کارگیرند.

بازار

اسکیت کفشی

روابط عمومی آبفای اصفهان مطرح کرد:
تغییر طعم آب شرب اصفهان به 
دلیل مشکل در کیفیت آب نیست

روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفــت: تغییر طعم آب شــرب اصفهان 
به دلیل مشــکل در کیفیت آب نیســت و تمام 

شاخص های استاندارد آب شرب را دارد. 
»اکبر بنی طبا« اظهار کرد: بــا توجه به کاهش 
سهم تخصیصی آب شــرب در سال آبی جاری و 
استفاده از منابع محلی، این تغییر طعم آب ناشی 
از ذائقه مردم  و تغییرات ناچیزی که احســاس 
می شود یک امر کامال طبیعی است؛ ولی موضوع 
اصلی این است که تغییر طعم آب شرب اصفهان 
به دلیل مشکل در کیفیت آب نیست. وی افزود: 
آب شرب اصفهان عاری از هرگونه آلودگی است 
و تمام شاخص های استاندارد آب شرب را دارد، 
بنابراین مردم باید از سالمت آب شرب اطمینان 
داشته و هیچ نگرانی نداشــته باشند. وی اعالم 
کرد: چاه هایی که شــرکت آب و فاضالب برای 
تامین آب شرب اســتفاده می کند با عمق بیش 
از 150 یا 200 متر اســت و آبی که از این عمق 
تأمین می شود نیازی به تصفیه ندارد؛ تصفیه آب 
برای آب های سطحی است ، آب هایی که از طریق 
رودخانه ها تامین و تصفیه می شــود. بنی طبا با 
تکذیب شــایعاتی مبنی بر اینکه نیترات در آب 
شــرب اصفهان باعث تغییر طعم آب شده است، 
مطرح کرد: تنها اتهامی که نمی شــود به حوضه 
آبریز زاینده رود واردساخت، همین بحث وجود 

نیترات است. 
وی اذعان داشــت: تصفیه خانــه آب اصفهان از 
نظر ظرفیت تصفیــه و از نظر کمی و کیفی یکی 
از بهترین تصفیه خانه های آب کشــور اســت. 
فرآیند های تصفیه متفاوت است و در اصفهان هم 
سیستم گندزدایی به روش اوزون انجام می شود 

که در گوارایی و طعم آب فوق العاده مهم است.

نماینده ایران مطرح کرد:
اعضای اوپک طرح عربستان را 

وتو می کنند
نماینده ایران در هیئــت عامل اوپک اعالم کرد: 
سه عضو این سازمان، طرح پیشنهادی عربستان 

را برای افزایش تولید وتو می کنند.
»حسین کاظم پوراردبیلی« افزود: ایران به همراه 
ونزوئال و عراق پیشنهاد افزایش تولید نفت را که 
مورد حمایت عربستان و روسیه است، در نشست 

این هفته اوپک وتو می کنند. 
نماینده ایران گفت:  اگر عربســتان و روســیه 
می خواهند تولیــد نفت را افزایــش دهند، این 
عمل نیازمند اجماع اســت و اگر می خواهند به 
تنهایی عمل کننــد، نقض توافــق همکاری به 
شــمار می آید. نماینده ایــران در هیئت عامل 
اوپک افزود: عرضه نفت در بازار مطلوب اســت و 
اوپک باید به تصمیم خود تا پایان ســال جاری 
میــالدی پایبند باشــد؛ مطمئن هســتیم که 
 بســیاری از اعضای اوپک همین حــس را دارند

 و رفتاری مشابه خواهند داشت. به گفته برخی 
منابع، عربستان اکنون پیشنهادهای گوناگونی 
درباره افزایش تولید روزانه اوپک به میزان 500 
هزار تا یک میلیون بشــکه را در روز مطرح کرده 

است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،541،000
تومان

1،201،000 نیم سکه
تومان

691،700ربع سکه
تومان

391،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

211،460
تومان

      قیمت سکه و طال

اسکیت کفشی مدل 
Little Train Toys

 255,000
تومان

اسکیت کفشی مدل 
Little Train Toys

 235,000
تومان

اسکیت کفشی ساکریکس 
LF808مدل

 235,000
تومان

تلفن ثابت کــه در دوره ای یک کاالی لوکس 
و تجملی محســوب می شد، بعدها پای ثابت 
مکالمات ایرانی ها شــد و امروزه با رواج و 
گســترش تلفن های همراه، بخش بزرگی از 

کارایی خود را از دست داده است.
 این موضوع موجب شــده، آپشــن های کاربردی 
دیگری به تلفن های ثابت اضافه شود. در چند سال 
گذشته مخابرات کوشیده است با ارائه سرویس هایی 
ضمن توجیه هزینه های بــاالی نگهداری خطوط  
تلفن ثابت، درآمدزایی در این زمینه داشــته باشد؛ 
اما طی یک ســال گذشــته، برخی از هزینه های 
جدید اضافه شــده به قبض های تلفن ثابت موجب 
نارضایتی مردم اصفهان و مشــترکان این سازمان 
شده اســت. اضافه شــدن بندهایی با ارقام زیاد با 
عنواینی مانند چند رسانه ای، شبکه هوشمند و غیره 
از جمله هزینه هایی است که در قبض ها اعمال می 
شود در حالی که بسیاری از شهروندان اصرار دارند 
که اطالعی از چرایی اضافه شــدن این هزینه ها به 

قبض های تلفن ثابت شان ندارند.
ســرویس های چندرســانه ای – شبکه 

هوشمند چیست؟
هزینه های ارزش افزوده، شبکه های چندرسانه ای 
و شــبکه هوشــمند مســائلی اســت که معموال 
اســتفاده کنندگان اطالع دقیقــی از محتوای آن 
ندارنــد. ســرویس های ارزش افــزوده تلفن ثابت 
از مواردی ماننــد قصه گوی تلفنی تــا موارد دیگر 
گســترده اند؛ ســرویس فکس اینترنتی،  سرویس 
آوای انتظار تلفن ثابت، ســرویس منشــی تلفنی 
اینترنتی، ســرویس های آموزشــی محتوا محور از 
جمله کارکردهایی اســت که این روزها می توان با 
تلفن ثابت از آنها استفاده کرد. عالوه بر این برخی از 
شماره های مخابرات به منظور ایجاد درآمد طراحی 
شده اند و تماس افراد با این شــماره ها که معموال 
تبلیغاتی و سرگرمی هســتند، موجب ایجاد هزینه 
برای افراد تمــاس گیرنده و درآمد بــرای مالکان 

این خط ها می شود. اغلب 
شماره های ارائه شده در 
برنامه های ســرگرمی و 
حتی برخی از برنامه های 
تلویزیونی از این دســت 
شــماره ها هســتند که 
تماس بــا آنها هزینه های 

زیادی به قبض های تلفن همراه اعمال می کند.
پول سازی مخابرات از تلفن های ثابت 

از ســال 95 و با اعمال تغییراتــی برخی از بندهای 
پرداخت های اجبــاری به تلفن هــای ثابت اضافه 
شد. بر اساس مصوبات شرکت مخابرات، مشترکان 
حتی اگر هیچ مکالمه ای با تلفن ثابت خود نداشته 
باشــند هم باید مبلغی تحت عنوان حداقل کارکرد 
بپردازنــد. حداقل کارکرد بندی اســت بر اســاس 
مصوبه 6-237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی که به شــرکت مخابرات اجازه داده اســت 
برای تلفن های بــدون کارکرد حداقلی اعمال کند؛ 
یعنی مشترکانی که به طور ماهانه در شهرها کمتر از 
330 دقیقه و در روستاها کمتر از 200 دقیقه مکالمه 

شهری داشته اند، مشمول 
این موضوع هســتند. این 
مسئله در حالی است که 
در صورت تســویه نشدن 
صورتحساب های ماهیانه 
برای تلفن های ثابت پس 
از 6 ماه شرکت مخابرات  
مجاز به جمع آوری و تخلیه خط تلفن وی و ســلب 

امتیاز خواهد بود.
پول هایی که بدون اطالع مشتریان به جیب 

مخابرات می رود!
بخش بزرگــی از مراجعان به مخابرات را کســانی 
تشکیل می دهند که در قبض تلفن شان با بندهای 
ناشناخته ای مانند چند رسانه ای و شبکه هوشمند 
مواجه شــده اند؛ بندهایی که رقم های باالیی را بر 
قبض ها اعمال کرده است.» صبا ضرابی« که برای 
پیگیری قبض 100 هزار تومنــی خود به مخابرات 
مراجعه کرده، می گویــد: قبض من در هر ماه کمتر 
از 30 هزار تومن مــی آمد اما ایــن دوره 80 هزار 
تومن هزینه چند رســانه ای به قبض ام اضافه شده 

در صورتی که هزینه استفاده از تلفن ثابت من فقط 
هشت هزار تومن بوده است. او ضمن گالیه از روند 
طوالنی پاسخگویی به شکایت در زمینه قبض تلفن 
ثابت می گوید: طبق گفته مخابرات، هزینه این بند 
به دلیل استفاده از تلفن گویا یا زنگ زدن به برخی 
از شماره های پولی اعمال شده است؛ در صورتی که 
من و همسرم اصوال در خانه حضور نداریم و حتی بچه 
ای هم از تلفن منزل ما استفاده نکرده است! از این 
دست مراجعات روزانه به دفاتر مخابراتی زیاد انجام 
می شود موضوعی که به گفته روابط عمومی مخابرات 
اصفهان بخشی به دلیل ناآگاهی مشتریان از میزان 
هزینه ها و نوع اســتفاده از تلفن های گویا و بخشی 

به دلیل عدم اطالع صاحب تلفن صورت می گیرد.
مشترکان حتما پرینت بگیرند

براساس اعالم شرکت مخابرات اصفهان، مشترکانی 
که به هر نحو از میــزان قبض تلفن خــود ناراضی 
هســتند، می توانند با گرفتن پرینت از روز و ساعت 
دقیق استفاده از تلفن در شبکه های چند رسانه ای 
اطالع پیدا کنند. این مسئله اگر چه به شفافیت این 
هزینه ها کمک می کند، اما برای برخی از شاکیان 
این رسیدگی ممکن نیســت. »امیر زمانی« یکی از 
مراجعانی است که به دلیل اِعمال شش ماهه ردیف 
هزینه ای چند رسانه ای به مخابرات مراجعه کرده 
اســت. او می گوید: مخابرات اعالم کــرده که باید 
پرینت حســاب گرفته شــود در حالی که تلفن به 
نام پدرم بوده و به دلیل کهولت ســن نمی تواند به 
مخابرات مراجعه کند؛ این مســئله موجب شده در 
ماه های اخیرا مجبور باشیم مکررا قبض های باالی 
دویست هزار تومان را بپردازیم در صورتی که کسی 
از خط ما استفاده ای برای خطوط شبکه هوشمند 
نداشته اســت. بر اســاس اعالم مخابرات اصفهان، 
هزینه هایی که با عنوان شــبکه هوشــمند و چند 
رسانه ای روی قبض های تلفن ثابت اعمال می شود 
ممکن اســت مربوط به چند ماه پیش از این باشد، 
پس قبل از مراجعه به مخابرات از چگونگی استفاده 

از خط توسط اشخاص دیگر مطمئن شود. 

چراغ خاموش هزینه ها در قبض های تلفن! 
   سرگردانی مردم با هزینه های سرسام آور تلفن ثابت؛  

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با نصب تجهیزات نوین، از نخستین سری کارتخوان های جدید در 
جایگاه های توزیع سوخت به زودی رونمایی می شود. »سیدمحمدرضا موسوی خواه« درباره مزایای کارتخوان های جدید 
جایگاه های سوخت گفت: باالترین مزیت این کارتخوان ها، حذف هزینه های تامین و نگهداشت از دولت خواهد بود که این 
مهم ازطریق شبکه بانکی کشور انجام می شود و صرفه جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. وی تصریح کرد: از این 
پس، تمام نازل ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می شوند تا شهروندان بتوانند از طریق خدمات بدون 

کارت یا با وارد کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام دهند.

کارتخوان های جدید 
جایگاه های سوخت 

به زودی عملیاتی می شود

با نصب تجهیزات نوین؛

خبر
  

رییس سازمان صمت اصفهان بر لزوم شفافیت درخصوص بودجه بندی و هزینه کرد اتاق اصناف مرکز 
استان در چارچوب قانون نظام صنفی و آیین نامه مربوط تاکید کرد و گفت: این اتاق باید بیش از پیش 

به موضوع بازرسی توجه کند. 
چهارمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان اصفهان با حضور اعضا، در بیست 

و دوم خرداد 97 در سازمان صنعت معدن و تجارت برگزار شد.
»اسرافیل احمدیه« با اشــاره به شــتاب و ســرعت گردش اطالعات و تحوالت سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی بر حســب ضرورت های اجتناب ناپذیر اقشــار جامعه و نقــش موثر خبرنگاران 
 در پیشــرفت و توســعه اســتان گفت: ســازمان، آماده پذیرش نقد سازنده توســط اصحاب رسانه

 است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )رییس کمیسیون نظارت بر ســازمان های صنفی استان 
اصفهان( بر لزوم شفافیت در اطالع رسانی در تمام امور مربوط به سازمان، همچنین تحقیق در خصوص 

موارد انتقادی قبل از رسانه ای شدن توسط خبرنگاران تاکید کرد. 
احمدیه با توجه به شرایط اقتصادی موجود، خواستار توجه بیش از پیش اتاق اصناف مرکز استان به 

موضوع بازرسی و نظارت در سطح عرضه شد.
وی از روند برگزاری موفقیت آمیز انتخابات هیئت رییسه اتاق اصناف 16 شهرستان تابعه که به صورت 
الکترونیکی برگزار شدف خبر داد و گفت: حدود ۴0 درصد انتخابات اتاق های اصناف در کشور براساس 

قانون و عدم اتمام دوره چهار ساله برگزار نشده است. 
رییس ســازمان صمت اضافه کرد: انتخابات سایر شهرســتان ها نیز پس از پایان دوره هیئت رییسه 

اتاق های اصناف طبق قانون در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

رییس سازمان صمت اصفهان:

اتاق اصناف در چارچوب قوانین صنفی حرکت کند

طی یک سال گذشته، برخی از 
هزینه های جدید اضافه شده به 

قبض های تلفن ثابت موجب نارضایتی 
مشترکان این سازمان شده است

آغاز اجرای طرح صدور آنی قبض گاز دراصفهان  
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از آغاز طرح قرائت و صدور آنی قبوض گاز مشترکان در اصفهان خبر داد. 
»سیدمصطفی علوی« با بیان اینکه این طرح هم اکنون به صورت آزمایشــی در شهر بهارستان اصفهان اجرا 
می شود، گفت: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، در صورت اخذ نتایج مناسب به تدریج تمام شهرهای استان 
تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت. علوی، با بیان اینکه فرآیند کنتورخوانی، تولید و توزیع صورتحساب 
یک فرآیند هزینه بر، زمان بر و از نظر روش، قدیمی بود افزود: موفق به راه اندازی سامانه جدید قرائت و صدور آنی 
صورتحساب مشترکان گاز طبیعی در استان شدیم تا بدین ترتیب عالوه بر نتایج یادشده، شاهد تسهیل و تسریع 
در روند صدور قبوض مصرفی به مشترکان هم استانی باشیم. وی افزود: در این سامانه کنتورخوان بعد از قرائت 
کنتور، اطالعات را در نرم افزار موجود در  تلفن همراه یا تبلت ثبت و پس از ارسال داده به سرور اصلی و پردازش 

اطالعات، صورتحساب گاز در چاپگری که همراه وی است چاپ و همان لحظه تحویل مشترک می شود.

برگزاری نمایشگاه های گردشگری و هتلداری در اصفهان
دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و دومین نمایشگاه بین المللی هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ 
اصفهان از امروز  بیست و نهم خردادماه آغاز می شود. این دو نمایشگاه از بیست و نهم خرداد تا یکم تیرماه  به مدت 
چهار روز در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد بود و عالقه مندان 
می توانند در ساعات 16 تا 22 از آن بازدید کنند. در این دو نمایشگاه 80 مشارکت کننده از استان های اصفهان، 
تهران، مازندران، فارس، خراسان رضوی، کیش، هرمزگان و قم حضور دارند و توانمندی های خود را در عرصه های 
گردشــگری، هتلداری، اقامتی و پذیرایی به نمایش عمومی می گذارند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 
نمایندگان کشورهای ترکیه، امارات، مالزی، مجارستان و عمان نیز در این نمایشگاه حضور دارند و پتانسیل های 
گردشگری کشور خود را در معرض بازدید قرار خواهند داد.سفیران کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، کره جنوبی، 

ساحل عاج، سنگال، ارمنستان، ویتنام و ژاپن نیز به عنوان میهمانان ویژه در این نمایشگاه حضور می یابند.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( یک مرحله ای
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی محور میانی برزن چهارم شهر جدید فوالدشهر به شماره 
200971335000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای  

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/3/29 می باشد.

ف
شماره و تاریخ ردی

مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهمناقصه
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار)ریال(

گواهینامه 
نحوه پرداختصالحیت

1200971335000005

تهیه مصالح و 
اجرای عملیات 
آماده سازی 
محور میانی 

برزن چهارم شهر 
جدید فوالدشهر

13,131,506521 ریال 
براساس فهرست بها، راه 
باند فرودگاه و زیرسازی 

راه آهن سال 97

 656,575,326
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش راه 
و ترابری ازسازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل 80 درصداز مبالغ ناخالص 
صورت وضعیت های تایید شده از طریق 

تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری 
مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت 

کارشناسی روز و پرداخت مابقی یا به صورت 
نقدی  یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمی 

در صورت تخصیص صورت می گیرد.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز سه شنبه مورخ 97/03/29 تا روز چهارشنبه مورخ 97/0۴/06
- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 1۴:30 روز شنبه مورخ 97/0۴/16
- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 97/0۴/17 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت ها: فوالدشهر - بلوارولی عصر- میدان ولی عصر - کد پستی 8۴917۴1111- صندوق پستی 
 8۴915-167

تلفن:  3-03152630161  دورنویس :  0315262۴181
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 021۴193۴
دفتر ثبت نام : 88969737  و  85193768

- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه  )WWW.setadiran.ir(  بخش »ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر «  موجود است .

م الف: 190922شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت اول

علیرضا کریمیان
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به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری؛

آثار انتقادی محمود نیکبخت 
بررسی می شود

مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، از برگزاری »نشســتی در شــناخت آثار 
انتقــادی محمود نیکبخت« در ســالن اجتماعات 

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان خبر داد.
» الهه رضایی« اظهار کرد: از ســوی دفتر تخصصی 
ادبیات و زبان مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان 
وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، نشستی در شناخت آثار انتقادی 
»محمود نیکبخت« با حضور این چهره و همچنین 

»محمد کلباسی« برگزار می شود.
وی افزود: محمود نیکبخت از بزرگ ترین منتقدان 
شعر و داستان معاصر است و سال های سال اعتبار 
خیلی زیادی کســب کرده و شــاگردان زیادی را 
پرورانده است. نشستی در شــناخت آثار انتقادی 
محمودنیکبخت امروز سه شنبه ۲۹ خردادماه ساعت 
۱۷ در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.

طنین »آوای جاوید« در 
هنرسرای خورشید

گروه موســیقی ســنتی »آوای جاوید« نخستین 
کنسرت رسمی خود را با همکاری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، هنرمندان 
موسسه آوای جاوید و آموزشگاه موسیقی رامشگر، 
در هنرسرای خورشید برگزار می کند. این برنامه در 
دو بخش اجرا می شود؛ در بخش نخست، قطعاتی 
در حوزه موســیقی اصیل ایرانی در دستگاه ماهور 
اجرا خواهد شد و در بخش دوم نیز قطعاتی در حوزه 
موسیقی محلی)فولکلور( ایرانی در دستگاه شور اجرا 
می شــود. عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند 
navayemehr. به نشــانی اینترنتی نوای مهــر

ir مراجعه کنند.این کنســرت ۳۱ خــرداد و یکم 
تیرماه ساعت ۲۰ در هنرسرای خورشید، واقع در پل 
چمران، جنب شهرداری منطقه ۷ برگزار خواهد شد.

چهره ها

سینماهای اصفهان میزبان جدال »یوزها« با اسپانیا و پرتغال

پیشنهاد سردبیر:

درشهر

 گلزار با میلیونر 
به شبکه سه می آید

تسنیم نوشــت: یک منبع آگاه اعالم کرد قرار 
است مسابقه »میلیونر شــو« بالفاصله بعد از 
جام جهانی ۲۰۱8 روســیه، روی آنتن شبکه 

سه سیما برود. اینطور که واضح 
است هنوز برای این برنامه زمان 

مشخصی را درنظر نگرفته اند 
که روز و ســاعت پخش 

آن اعالم شــود. این 
مســابقه تلویزیونی 
به گونه ای اســت که 
با محوریت اطالعات 
عمومــی، افــراد در 

اپلیکشن با هم مسابقه 
می دهند و نهایتا چهار نفر 

برتر به این برنامه می آیند و 
»محمدرضا گلزار« به عنوان 
مجری برنامه، پانزده پرسش 
از آنها می پرسد. هرکسی به 
این پرسش ها پاسخ درستی 
بدهد، هدیه ۱۰۰ میلیون 

تومانی به آن شخص 
تعلق می گیرد. رحیمی 

و رضایت،تهیه کنندگان این مسابقه تلویزیونی 
پیــش از این ســابقه تهیه فصــل اول برنامه 

دورهمی را با اجرای مهران مدیری داشته اند.

صابر ابر، امیر جدیدی و 
علی نصیریان بازیگران 

»مسخره باز« شدند
»مســخره باز« عنــوان پــروژه ســینمایی 
»همایون غنی زاده« کارگردان تئاتر است. این 
فیلم به تهیه کنندگی »علــی مصفا« در حال 
ساخت است و عالوه بر صابر ابر، امیر جدیدی 
و علی نصیریان، محســن حسینی از بازیگران 
و کارگردانان مطــرح تئاتر نیــز در آن ایفای 
نقش می کند.پیش تر نــام نوید محمدزاده نیز 
در میان بازیگران این فیلــم بود که به دالیلی 
حضورش منتفی شده اســت. از هدیه تهرانی 
و بابک حمیدیان به عنوان دیگر بازیگران این 
فیلم اسم برده شده است. غنی زاده پیشتر در 
فیلم سینمایی اژدها وارد می شود مانی حقیقی 
حضور داشت و به نظر می رسد در این پروژه از 

حقیقی، در ساخت فیلم کمک گرفته است.

نشست هم اندیشــی مسئوالن 
اجرایی جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان با اصحاب رســانه 

برگزار شد.
»عادل دهدشــتی« قائــم مقام دبیــر اجرایی 
جشــنواره فیلم های کــودکان و نوجوانان در 
نشســتی که به منظور هرچه بهتر برگزار شدن 
ســی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان در محــل کتابخانه مرکزی 
اصفهان برپا شــد، گفت:در ایــن دو هفته اخیر 
تالش کرده ایم با به کارگیری تمام ظرفیت های 
شــهر اصفهان و مجمــوع ظرفیت هــای ملی، 
ســی ویکمین دوره جشــنواره کــودکان و 
 نوجوانان به بهترین و منظم ترین شــکل برگزار

 شود.
وی با اشــاره به تداخالت برنامه  اکران فیلم های 
سینمایی با برنامه های جانبی در جشنواره های 
قبل، تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، 
در جشنواره امسال این تداخل را نخواهیم داشت 

و فیلم های ســینمایی پس از  اجرای 
برنامه ها اکران می شود.

قائم مقام دبیر اجرایی جشــنواره  سی ویکمین 
جشــنواره کودکان ونوجوانان بــا بیان اینکه 

ذی نفعان این جشنواره شهروندان هستند 
عنوان کرد: از پیشــنهادات اصحاب 
رســانه برای شــرکت دادن هر چه 
بیشــتر کودکان و نوجوانان در این 

جشنواره استقبال می کنیم.
دهدشتی گفت: برای نخستین بار سه 
نفر از مســئوالن کمیته های جشنواره 
فیلم های کودک و نوجوانان از اصحاب 

رسانه هستند.
وی با بیان اینکه ســتاد برگزاری جشــنواره با 
سال های گذشته تفاوت هایی دارد، اظهار کرد: 
حضور مســئوالن جوان اما با تجربه و معروف و 
حضور بانوان در کمیته، از تفاوت های بارز نسبت 

به گذشته است.
دهدشتی با اشــاره به بهبود کیفیت سالن های 

سینما نســبت به سال گذشــته گفت: وظیفه  
اصلی جشــنواره، اکران صحیح ونمایش منظم 
فیلم هاست که شرایط وکیفیت سالن های سینما 

نسبت به گذشته بهبود یافته است.
وی در مورد برنامه های جشنواره افزود:بررسی ها 
و جلســات برای برنامــه ریزی ها ادامــه دارد 
و همچنان در حال بررســی اســت؛ اما در نظر 

داریم عــالوه بر اجرای 
برنامه های عرف هرساله،آورده های 
جدیدی داشته باشــیم. قائم مقام دبیر اجرایی 
جشــنواره بیان کرد: باتوجه به شرایط جامعه، 
برگزاری این جشــنواره فرصتی مناســب برای 
ایجاد نشاط و شادابی در مردم است و با فراخوان 
عمومی برای شرکت در بخش داخلی وبین الملل 
وآموزش افراد،آماده همکاری با عالقه مندان در 

زمینه فرهنگی جشنواره خواهیم بود.

حضور پر رنگ اصحاب رسانه 
در جشنواره کودک 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: بازی های 
تیم ملی کشورمان با تیم های اسپانیا و پرتغال در روزهای آینده 
در دو سالن سینمایی ســپاهان و پردیس چهارباغ اصفهان پخش 
خواهد شد. »سیدمصطفی حسینی« درخصوص نمایش بازی های 
جام جهانی ۲۰۱8 در سینماهای اصفهان اظهار کرد: نخستین بازی 
تیم ملی ایران با مراکش در دو سینمای سپاهان و پردیس سینمایی 
چهارباغ در اصفهان پخش شد. وی افزود: برای پخش نخستین بازی 
تیم ملی ایران با مراکش در دو سینمای سپاهان و پردیس سینمایی 

چهارباغ در اصفهان که با استقبال بسیار خوب تماشاگران مواجه شد، 
هیچ گونه مشکلی در سینما وجود نداشته و این برنامه به خوبی برگزار 
شد. مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه 
فروش بلیت بازی های آینده از ساعت ۱۷ روز یکشنبه آغازشد، گفت: 
بازی های بعدی تیم ملی کشورمان با تیم های اسپانیا و پرتغال نیز 
در روزهای آینده در دو سالن سینمایی سپاهان و پردیس چهارباغ 
پخش خواهد شد. وی خاطرنشــان کرد: عالقه مندان به تماشای 
این بازی ها در ســینماهای اصفهان می توانند با مراجعه به سایت 

»سینماتیکت« برای خریداری بلیت این سانس اقدام کنند. حسینی 
در پایان اذعان داشت: بهای بلیت تماشای بازی های جام جهانی در 
سینماهای کل کشور ۲۰ هزار تومان اســت که اصفهان نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. الزم به ذکر است در کل، سه بازی تیم ملی 
ایران و بازی فینال جام جهانی در سینماهای اصفهان پخش خواهد 
شد. همچنین دیدارهای تیم ملی در جام جهانی از تلویزیون شهری 
تعبیه شده در پارکینگ کوه صفه و نیز در فرهنگسرای اسوه خیابان 

صمدیه لباف نیز به صورت عمومی پخش خواهد شد.

مدیر سینمایی حوزه هنری اصفهان خبر داد:
سینماهای اصفهان میزبان جدال »یوزها« با اسپانیا و پرتغال

حصر وراثت
3/627  آقاي حميد آذريان پور اصفهاني داراي  شناسنامه شماره 480 به شرح دادخواست 
به کالســه  781/97 از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان شــاهزاده بيگم زماني قهدريجاني به شناسنامه 18 در تاريخ 97/1/14 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پســر و دو دختر به اســامي: 1- محمد آذريان پور اصفهاني، ش.ش 53 نسبت با متوفي 
فرزند 2- حميد آذريان پور اصفهاني، ش.ش 480 نسبت با متوفي فرزند 3- سعيد آذريان 
پور اصفهاني، ش.ش 2238 نســبت با متوفي فرزند 4- صغري آذريــان پور اصفهاني، 
ش.ش 527 نسبت با متوفي فرزند 5- شهال آذريان پور اصفهاني، ش.ش 771 نسبت با 
متوفي فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهي ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 7030 شعبه 54 شوراي حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )174 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/628  خانم فرزانه صادقي علي آبادي داراي  شناسنامه شماره 2205 به شرح دادخواست 
به کالسه  773/97 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان فاطمه قاسمي قهجاورستاني به شناسنامه 1011 در تاريخ 96/11/3 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسرو يک 
دختر و يک همسر به اسامي: 1- اميرصادقي علي آبادي، ش.ش 77037 نسبت با متوفي 
فرزند 2- اميد صادقي علي آبادي، ش.ش 21284 نسبت با متوفي فرزند 3- فرزانه صادقي 
علي آبادي، ش.ش 2205 نســبت با متوفي فرزند 4- احمد صادقي علي آبادي، ش.ش 
372 نسبت با متوفي همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد 
شد. م الف: 7028 شعبه 54 شوراي حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/629  آقای محمد صالح فر دارای  شناســنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه  
776/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
عصمت سقائی به شناسنامه 14229 در تاريخ 97/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر به اسامی: 1- محمد 
صالح فر، ش.ش 22 نســبت با متوفی فرزند 2- احمد صالح فر، ش.ش 214 نســبت با 
متوفی فرزند 3- جمشــيد صالح فر، ش.ش 224 نسبت با متوفی فرزند 4- مسعود صالح 
فر، ش.ش 295 نسبت با متوفی فرزند 5- صديقه صالح فر، ش.ش 134 نسبت با متوفی 
فرزند 6- رؤيا صالح فر، ش.ش 564 نسبت با متوفی فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7025 شعبه 54 شورای حل اختالف استان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/630  خانم بدری وطنی ونيچه دارای  شناسنامه شماره 54448 به شرح دادخواست به 
کالسه  782/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان قدسی تسليمی به شناســنامه 1569 در تاريخ 1395/5/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه فرزند دختر: 
1- فخری وطنی ونيچه، ش.ش 54447نسبت با متوفيه فرزند 2- بدری وطنی ونيچه، 
ش.ش 54448 نســبت با متوفيه فرزند 3- مليحه وطنی ونيچه، ش.ش 2457 نسبت با 
متوفيه فرزند والغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7023 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )140 

کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
3/631  آقای محمد صالح فر دارای  شناســنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه  
775/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
حسن صالح فر به شناسنامه 51 در تاريخ 95/9/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر و يک همسر به اسامی: 1- 
محمد صالح فر، ش.ش 22 نسبت با متوفی فرزند 2- احمد صالح فر، ش.ش 214 نسبت 
با متوفی فرزند 3- جمشيد صالح فر، ش.ش 224 نسبت با متوفی فرزند 4- مسعود صالح 
فر، ش.ش 295 نسبت با متوفی فرزند 5- صديقه صالح فر، ش.ش 134 نسبت با متوفی 
فرزند 6- رؤيا صالح فر، ش.ش 564 نســبت با متوفی فرزند 7- عصمت سقائی، ش.ش 
14229 نسبت با متوفی همسر  و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7021 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/632  خانم مريم کرمی گنجه دارای  شناسنامه شــماره 2595 به شرح دادخواست به 
کالسه  756/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حسين اقاکرمی گنجه به شناسنامه 8 در تاريخ 97/3/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه دختر به اسامی: 
1- منصوره کرمی گنجه ء، ش.ش 1703 نسبت با متوفی فرزند 2- مريم کرمی گنجه، 
ش.ش 2595 نســبت با متوفی فرزند 3- مرضيه کرمی گنجه، ش.ش 1362 نسبت با 
متوفی فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7019 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )144 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/633  آقای سعيد کيوان داريان دارای  شناسنامه شــماره 595 به شرح دادخواست به 
کالسه  771/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان اکبر کيوان داريان به شناســنامه 437 در تاريخ 96/11/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و 
يک همسر به اســامی: 1- حميدرضا کيوان داريان، ش.ش 1696 نسبت با متوفی فرزند 
2- سعيد کيوان داريان، ش.ش 595 نسبت با متوفی فرزند 3- ثريا کيوان داريان، ش.ش 
596 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا کيوان داريان، ش.ش 55796 نسبت با متوفی فرزند 
5- محبوبه کيوان داريان، ش.ش 3650 نسبت با متوفی فرزند 6- عزت سجاد، ش.ش 
306 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7018 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )173 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/634  خانم فلورانس ارشــدی به عنوان ذينفع دارای  شناسنامه شماره 1156 به شرح 
دادخواست به کالسه  669/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان علی صالحی ابرقوئی به شناســنامه 271 در تاريخ 94/10/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و سه دختر و يک همسر به اسامی: 1- حميد آقا صالحی ابرقوئی، ش.ش 7234 نسبت با 
متوفی فرزند 2- سعيد صالحی، ش.ش 11447 نسبت با متوفی فرزند 3- سهيال صالحی 
ابرقوئی، ش.ش 205 نســبت با متوفی فرزند 4- طاهره صالحی ابرقوئی، ش.ش 1647 
نسبت با متوفی فرزند 5- ســعيده صالحی ابرقوئی، ش.ش 588 نسبت با متوفی فرزند 
6- ملوک پور ميری، ش.ش 670 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7017 شعبه 54 شورای حل اختالف استان 
اصفهان)مجتمع شماره سه( )182 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
3/635  آقای شهرام عباسی دارای  شناسنامه شماره 809 به شرح دادخواست به کالسه  
774/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان نصراله عباسی به شناسنامه 34 در تاريخ 96/10/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو د ختر و يک همسر 
به اسامی: 1- وحيد عباســی، ش.ش 586 نســبت با متوفی فرزند 2- شهرام عباسی، 
ش.ش 809 نسبت با متوفی فرزند 3- شهال عباسی، ش.ش 149 نسبت با متوفی فرزند 
4- شبنم عباسی، ش.ش 1249 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا علی اکبری، ش.ش 1720 
نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7016 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )165 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/636  خانم فاطمه عزيزی دارای  شناسنامه شــماره 24 به شرح دادخواست به کالسه  
779/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
حسين جعفری به شناسنامه 15 در تاريخ 96/9/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر و يک دختر  و يک همسر به اسامی: 
1- حامد جعفری، ش.ش 1150100151 نسبت با متوفی فرزند 2- زهره جعفری، ش.ش 
172 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه عزيزی، ش.ش 24 نسبت با متوفی همسر و الغير. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7015 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )145 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/637  آقای حسين مکتوبيان بهارانچی دارای  شناسنامه شماره 1392 به شرح دادخواست 
به کالسه  772/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان ملک حسينی بهارانچی به شناسنامه 21 در تاريخ 95/12/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و يک دختر 
و همسر به اسامی: 1- حسين مکتوبيان بهارانچی، ش.ش 1392 نسبت با متوفی فرزند 
2- محسن مکتوبيان بهارانچی، ش.ش 1391 نسبت با متوفی فرزند 3- عليرضا مکتوبيان 
بهارانچی، ش.ش 1377 نســبت با متوفی فرزند 4- محمد مکتوبيان بهارانچی، ش.ش 
48240 نسبت با متوفی فرزند 5- عبدالرسول مکتوبيان، ش.ش 11 نسبت با متوفی فرزند 
6- صديقه مکتوبيان، ش.ش 2 نســبت با متوفی فرزند 7- عباس مکتوبيان بهارانچی، 
ش.ش 8 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 7014 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/639  خانم طاهره فيروزيان با وکالت ســيد مرتضی خادمی دارای  شناســنامه شماره 
1651 به شرح دادخواست به کالسه  778/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده که شادروان فاطمه اســالمی قرائتی به شناسنامه 11269 در 
تاريخ 1391/7/2 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه دختر و همسر: 1- طاهره فيروزيان، ش.ش 1651 نسبت با متوفيه 
فرزند 2- مطهره فيروزيان، ش.ش 1096 نســبت با متوفيه فرزنــد 3- طيبه فيروزيان، 
ش.ش 1188 نسبت با متوفيه فرزند 4- غالمرضا فيروزيان، ش.ش 58 نسبت با متوفيه 
 همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی

 می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ضمنا کپی مصدق 

وصيت نامه ای هم از متوفيه ارائه گرديده که درتاريخ 1380/2/1 تنظيم نموده ضم پرونده 
ميباشد. م الف: 7012 شعبه 54 شــورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )173 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/640  خانم مليحه غالم پور مقدم خواجکينی دارای  شناســنامه شماره 1666 به شرح 
دادخواست به کالسه  794/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان فاطمه شعربافی به شناســنامه 241 در تاريخ 96/9/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو 
دختربه اسامی:1- عليرضا غالم پور مقدم خواجکی، ش.ش 22131 نسبت با متوفی فرزند 
2- بيژن غالم پور مقدم خواچگنی، ش.ش 885 نسبت با متوفی فرزند 3- مليحه غالم پور 
مقدم خواجکينی، ش.ش 1666 نسبت با متوفی فرزند 4- ليال غالم پور مقدم خواجکينی، 
ش.ش 685 نسبت با متوفی فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 7011 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/641  آقای سيد حسن سجادی دارای  شناسنامه شماره 39727 به شرح دادخواست به 
کالسه  790/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان سيد نوراله سجادی به شناسنامه 699 در تاريخ 96/6/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و يک 
همسر به اسامی: 1- سيد حسن سجادی، ش.ش 39727 نسبت با متوفی فرزند 2- سيد 
مهدی سجادی، ش.ش 64014 نسبت با متوفی فرزند 3- سيد محمد سجادی، ش.ش 
39726 نســبت با متوفی فرزند 4- نرجس السادات ســجادی، ش.ش 6161 نسبت با 
متوفی فرزند 5- نفيسه سادات سجادی، ش.ش 64013 نسبت با متوفی فرزند 6- شوکت 
رفيعيان اصفهانی، ش.ش 604 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7010 شعبه 54 شورای حل اختالف استان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/642  آقای غالمحسين استوان دارای  شناسنامه شماره 5120 به شرح دادخواست به 
کالسه  795/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شــادروان محمد علی استوان به شناســنامه 1149 در تاريخ 97/2/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر به 
اسامی: 1- غالمحسين استوان، ش.ش 5120 نســبت با متوفی فرزند 2- علی استوان، 
ش.ش 66 نســبت با متوفی فرزند 3- مريم اســتوان، ش.ش 33 نسبت با متوفی فرزند 
4- مرضيه استوان، ش.ش 29 نســبت با متوفی فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7009 شعبه 54 شورای حل اختالف استان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/638  خانم هاجيه خاتون حيدری دولت آبادی دارای  شناســنامه شــماره 72 به شرح 
دادخواست به کالسه  783/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان اکبر داوری دولت آبادی به شناسنامه 588 در تاريخ 96/4/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر به 
نام: 1- هاجيه خاتون حيدری دولت آبادی، ش.ش 72 نسبت با متوفی مادر و الغير. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7013 شعبه 54 شورای حل 

اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )128 کلمه، 1 کادر(

 نشست هم اندیشی جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان با اصحاب رسانه  برگزارشد؛
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پیام هشدار اسکرین شات از اپ اینستاگرام 
حذف شد

پیشنهاد سردبیر:

سونی یک جایگزین جدید برای اکسپریا هوم النچر 
در نظر دارد

شرکت ســونی قصد دارد برای گوشــی های Xperia النچرهای جدید مطابق با 
اندروید پی بســازد. اگر تنها یک چیز طی این سال ها درگوشی های شرکت سونی، 
Xperia تغییر نکرده باشــد، نرم افزار این گوشی های هوشــمند است که باالخره 
شرکت سونی برنامه ای ریخته اســت تا آن را تغییر دهد. بعد از اینکه خبرهایی از 
تغییرات در گوشی های Xperia شنیده شد، مسئوالن شرکت سونی تایید کردند 
این شرکت در حال کار کردن روی النچر خانه گوشــی انحصاری خود هستند. در 
حالی که اطالعات زیادی از ویژگی جدید النچر منتشــر نشده، گفته می شود قرار 
است نرم افزار جدید سونی با اندروید P مطابقت داشته باشد و دستورهای حرکتی 

اندروید به آنها اضافه شود.
این شرکت سابقه دار، تاریخی هم از انتشار این النچر برای دستگاه های خود اعالم 
نکرد. هرچند با پیروی از عرضه گوشی های جدید این شرکت که اکثر اوقات در نیمه 
دوم سال اتفاق می افتد، انتظار می رود این شرکت النچر خود را در اواخر تابستان یا 

اوایل پاییز منتشر کند.
 با این وجود جای ســوال باقــی می ماند که آیا ایــن ویژگی تازه اضافه شــده به 
 گوشی های Xperia چشــم کاربران خود را خواهد گرفت یا باز هم آنها را ناراضی

 خواهد گذاشت.

شارژرهای تقلبی همیشه مشکالتی 
بزرگ برای کاربران ایجاد می کنند. 

برای مثال، شــارژرهای تقلبی می توانند به 
موبایل کاربران آسیب برسانند یا حتی منجر 

به سوختن برخی قطعات شوند.
یکی از مهم ترین ویژگی هایی شــارژرهای 
دستگاه های هوشمند این است که با توجه به 
انطباق دستگاه با تلفن همراه، هرگز مشکالتی 
در حوزه برق و الکترونیک ایجاد نمی کنند، 
اما وقتی صحبت از شــارژرهای تقلبی باشد 

احتماال مشکالت افزایش می یابد.

 قیمت شارژرها
یکی از ساده ترین تفاوت های شارژرهای هوشمند 
اصلی با شارژرهای تقلبی این است که شارژرهای 

تقلبی اغلب ارزان قیمت هستند.
 نمی توان گفت قیمت شارژرها قطعا یک آپشن مهم 
برای خرید یا عدم خریدشان محسوب می شود؛ اما 
قیمت می تواند تا حدودی شک خریدار را درمورد 

اصل نبودن محصوالت برانگیزد.
آسیب رسانی به موبایل

اغلب شــارژرهای تقلبی می توانند بــه موبایل ها 
آسیب برسانند. 

درواقع شارژرهای تقلبی می توانند براساس میزان 
برقی که به موبایل وارد می کنند، به گوشی آسیب 
برسانند.به طور طبیعی با توجه به نوع باتری و نیاز 
 هر دستگاه، شــارژر متناسب با آن طراحی و عرضه

 می شود.
 اغلب کاربــران به دالیل مختلف مثل گم شــدن، 
خراب شــدن و در دسترس نبودن شــارژر اصلی، 
شارژر جایگزین تهیه می کنند؛ اما باید توجه داشت 
شــارژرهای تقلبی می توانند آسیب های جدی به 

دستگاه بزنند. 
به عنوان مثال ممکن است یک شارژر، میزان ولتاژ 
ورودی و خروجی متناسب با دستگاه را تامین نکند.

آسیب به سوکت گوشی
درگاه های گوشــی برای اتصال شــارژر به صورت 
اســتاندارد طراحــی می شــوند و طراحی ضعیف 
شارژرهای تقلبی می تواند موجب شود کابل شارژر 

به درســتی در درگاه قرار 
نگرفتــه و گاهی موجب 
گشاد شــدن درگاه شود 
کــه در صورت اســتفاده 
از شــارژر اصلــی هم به 
درســتی عملیات شــارژ 
دستگاه انجام نخواهد شد.

عدم شناسایی شارژر توسط دستگاه
هنگام اتصال دستگاه  به سیســتم با شارژر تقلبی، 
دستگاه توسط سیستم  شناسایی نمی شود که این از 

دیگر معایب کابل های شارژ تقلبی است. 
در شــارژر قطعاتی اســت که هنگام شــارژ شدن 
دســتگاه، شارژرســانی بــه باتــری را متوقــف 
 می کند تا میــزان شــارژ، عمر باتــری را کاهش

 ندهد.
بروز مشکالت سخت افزاری

اســتفاده از شــارژر تقلبــی، گاه موجب آســیب 
جــدی بــه ســخت افــزار یــا ســوختن کامل 
دســتگاه مــی شــود. آتش ســوزی احتمالــی 
 یکی دیگــر از معضالتی اســت که ممکن اســت
 رخ دهد؛ چراکــه خیلی اوقات در زمان اســتفاده 
از شــارژرهای تقلبی، گرمای تولیدشــده توسط 
شارژر آن قدر باالســت که در صورت قرارگیری در 

کنار وسایل قابل اشتعال 
ممکــن اســت موجــب 

آتش سوزی شود.
جرقه زدن

گاهی استفاده از شارژرها 
و کابل های تقلبی در زمان 
اتصال شارژر به دستگاه، 
موجب جرقه زدن هایی شده که یا سوکت دستگاه 
را از بین برده یا آســیب هــای جدی تری به وجود 

آورده است. 
بســیاری از شــارژرهای تقلبــی ممکن اســت 
ســرعت شــارژ باتری را بــاال ببرنــد و حتی در 
 برخی مــوارد ممکن اســت بعــد از جــدا کردن

 شارژر متوجه شوید با اینکه نماد شارژ شدن دستگاه 
نمایش داده شده، ولی دستگاه شارژ نشده است.

دقت به کابل شارژر
کابل های شارژ تقلبی شکننده هستند. همچنین 
قسمت هایی که قرار اســت به درگاه های دستگاه 
متصل شــود در بســیاری از موارد کامال متفاوت 

طراحی شده است. 
به عنــوان مثال اندازه ســوکت ها و نــوع طراحی 
آنها می تواند گزینه های مناســبی برای تشخیص 

محصول اصل از تقلبی باشد.

تفاوت ظاهری شارژر تقلبی و اصلی
اگــر از جمله افــرادی هســتید که بعــد از خرید 
شــارژر مجبور به خرید باطری شــده اید، بدانید 
 که در خرید شارژر اشــتباه کرده و نوع تقلبی آن را 

خریده اید. 
دقت در نوع و کیفیت نوشــته های چاپی و شکل 
ظاهری شــارژر گوشــی های مختلف، مــی تواند 
 تشــخیص انواع اصلی از تقلبی را بسیار آسان کند.

شارژر تقلبی
یکــی از نکاتی که بایــد به آن توجه شــود، حالت 
فیزیکی شــارژر هاســت مانند ظرافت در ساخت 
قاب شــارژر، خوانا و دقیق بودن مطالب روی آن. 
الزم اســت بدانید که قاب شــارژرهای اصل براق 
است نه مات، شارژر های اورجینال بسیار سریع تر 
 از شــارژر های تقلبی قــادر به پر کــردن باطری

 دستگاه است .

چگونه شارژرهای تقلبی را شناسایی کنیم؟

شارژرهای تقلبی می توانند به 
موبایل کاربران آسیب جدی  برسانند 

یا حتی منجر به سوختن برخی قطعات 
دستگاه شوند 

تازه ها 

چمدانی که دنبال صاحبش راه می رود
به تازگی چمدانی ساخته شده که مجهز به دو موتور الکتریکی، چند دوربین ویدئویی و یک 

تراشه هوش مصنوعی است که به دنبال صاحب خود حرکت می کند.
اســتارت اپ چینی  ForwardX Robotics یک چمدان متحرک به نام Ovis ساخته 
که دنبال صاحب خود حرکت می کند. چمدان مذکــور دارای دو موتور الکتریکی، چند 
دوربین ویدئویی و یک تراشه اسنپ دراگون کوالکام مجهز به هوش مصنوعی است. ترکیب 
فناوری های موجود در چمدان کمک می کند تا به طور بصری صاحب خود را ردیابی کند 
و در خیابان یا فرودگاه در سمت راست او با ســرعت ۱۰ کیلومتر برساعت حرکت کند. 
همچنین Ovis می تواند موانعی مانند افراد را شناسایی کرده و به طور اتوماتیک از کنار 

آنها رد شود. باتری گجت برای طی 
مســافت ۲۰ کیلومتر کافی اســت؛ 
جالب آنکه در کمتر از ۴ ساعت شارژ 
می شود.   Ovis دارای یک اپلیکیشن 
اندروید، iOS اســت که میزان شارژ 
دستگاه را به کاربر هشدار می دهد. 
عالوه بر آن باتری را می تون بااستفاده 
از پورت های یو اس بی دستگاه شارژ 

کرد. Ovis با ظرفیت ۴۵ لیتری ساخته شده و وزن آن ۴.۵ کیلوگرم است.

پیام هشدار اسکرین شات از اپ اینستاگرام حذف شد
مســئوالن Instagram بــه تازگــی قابلیــت پیام هشــدار اســکرین شــات در 
 اینســتاگرام را حذف کرده و بــه این ترتیب، دیگــر هیچ فردی قادر به تشــخیص آن

 نخواهد بود.
از بهمن ماه سال گذشــته، قابلیت پیام هشدار اسکرین شــات در اینستاگرام فعال شد 
و زمانی که از استوری های شخصی در محیط اپلیکیشــن یاد شده عکس می گرفتید، 
پیامی مبنــی بر این موضوع برای وی ارســال می شــد؛ امــا به تازگی ایــن ویژگی از 
اینستاگرام حذف شده و کاربران قادر به تشــخیص چنین کاری نخواهند بود. از طرف 
 دیگر نیز مســئوالن Instagram هنوز دلیل واضح و مشــخصی برای چنین اقدامی 
عنوان نکرده اند. اســتوری هــای اینســتاگرام از محبوبیت باالیی برخوردار اســت و 
به کاربــران اجازه مــی دهد یک تصویر یــا فیلم را به مدت 24 ســاعت با دوســتان و 
آشنایان خود به اشــتراک گذاشته و پس از گذشــت زمان یاد شــده، به صورت کامل 
ناپدید می شــود. در کنــار آن، بعضی افراد تمایل زیادی نســبت به اســکرین شــات 
گرفتن از اســتوری هایشــان نداشــته و برخی تولید کنندگان محتوا مایل هســتند 
 بدانند کدام یــک از اســتوری ها بــرای دنبــال کنندگان مفید واقع شــده اســت.

حذف این قابلیت برای افراد ناراضی یک اتفاق مهم به حساب می آید، اما ممکن است که 
 مسئوالن اینســتاگرام در آینده نزدیک این ویژگی را با قابلیت شخصی سازی در اختیار 

کاربران قرار دهند.

رباتی که بی دردسرآزمایش خون می گیرد!
خون نقش حیاتی در ســالمت هر انســانی ایفا می کند. یک آزمایش خون ســاده 

مشخص خواهد کرد که وضعیت ارگان های حیاتی بدن هر فرد به چه شکلی است.
پژوهشــگران دانشــگاه راجرز آمریکا به منظور تســهیل و افزایــش دقت فرآیند 
خون گیری از افراد، رباتی را تولید کرده اند که هم قادر به خون گرفتن از افراد و هم 
قادر به آزمایش دقیق خون است.خودکارسازی فرایند خون گرفتن باعث می شود 
این فرآیند سریع تر و ارزان تر شود. بر خالف تصور برخی افراد انجام آزمایش خون 
کار ساده ای نیست و نیازمند متخصصان تعلیم دیده و تجهیزات مناسب است و اگر 

این امکانات فراهم نباشــد، 
نتایج دقیقی به دست نیامده 
و تصمیم گیری های بعدی 
پزشــکی نیز بی مبنا و غلط 
خواهد بود. ربات یادشــده 
رگ خونی را کــه باید برای 
دریافت خون مورد استفاده 
قرار بگیرد، از طریق اشــعه 

مادون قرمز و تصویربرداری مافوق صوت مشخص می ســازد. در نهایت این بخش 
سوزن را وارد رگ خونی انتخاب شده می کند.

  عکس روز

خانه ۲۳ متری شبیه فضاپیما
یک طراح قایق، خانه ای ۲۳ مترمربعی به شکل فضاپیما ساخته که در ماه فرود می آید.

دنیای موبایل

هوش مصنوعی سرعت ویندوز 
۱۰ را افزایش می دهد

با توسعه و افزایش به کارگیری »هوش  مصنوعی« در زمینه های 
مختلف مانند معرفی پروژه های جدید شــگفت انگیز از قبیل 
پیش بینی قهرمانی »برزیل« در جام جهانی روسیه و تشخیص 
حرکت در پشت دیوار، مایکروسافت تصمیم به افزایش سرعت 

سیستم عامل ویندوز 1۰ در به روزرسانی  جدید آن گرفت. 
مایکروســافت اعالم کرده اســت: رضایت عمومــی باالتر و 
کاهش حجم تماس های پشتیبانی و افزایش سرعت عملکرد 
ویندوز 1۰ از مزایای ویندوز به روزرسانی شده جدید همراه با 

هوش مصنوعی است.

وزیر ارتباطات خواستار پیگیری 
پیام دروغ اینترنت رایگان شد

 وزیر ارتباطــات طی دســتوری صریح، خواســتار پیگیری 
فوری پیام دروغ اینترنت رایگان برای مشــترکان همراه اول 
شــد. »محمد جواد آذری جهرمی« نامه ای فوری خطاب به 
»حسین فالح جوشقانی« رییس ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی با مضمون پیگیــری کاله برداری صورت 
گرفته به وسیله ارســال پیامک با کد دســتوری خاص برای 
مشــترکان همراه اول ارســال کرد. پیش تر به مناسبت عید 
ســعید فطر برای مشــترکان همراه اول پیامکــی حاوی کد 
دســتوری #1*5*6*۲*1۰۰ ارسال شــد که نوید دهنده 
1۲۰ گیگابایت حجم اینترنت رایگان برای این مشــترکان به 
مناسبت عید فطر بود. حال افرادی که فریب این پیامک دروغ 
را خورده اند، متحمل هزینه سرویس حجمی اینترنت به ارزش 
۲۰۰ هزار تومان شده اند. اکنون وزیر در واکنش به این اتفاق 
خواستار شناسایی ارسال کننده پیامک و پیگیری قضایی این 
اتفاق شده است و همراه اول را موظف دانسته تا مالباختگان را 

شناسایی و راهکارهای فوری برای حل این مشکل ارائه دهد.

بمب لیزری برای نابود کردن 
اسلحه های شیمیایی ساخته می شود

وزارت دفاع آمریکا مشــغول ســاخت یک بمب اشعه ایکس 
است که می تواند سایت اسلحه های شیمیایی و بیولوژیکی را 
بدون پراکنده شدن آنها در سطح وسیع نابود کند. این پروژه 
از سال ۲۰15 آغاز شده است. در همین راستا DoD با شرکت 
هایپریون تکنولوژی قرارداد بسته تا نمونه اولیه چنین بمبی 
را بسازد. این بمب درون کالهک تســلیحاتی قرار می گیرد و 
می توان از آن در میدان جنگ نیز استفاده کرد. سال گذشته 
این شــرکت ۹۸۰۷5۴ هزار دالر برای اجرای فاز ۲ این پروژه 
دریافت کرد تا نسل دوم سیستم های اشعه ایکس را بسازد و 

مجموعه ای از آزمایش ها را انجام دهد.

 نخستین گوشی  تاشوی سامسونگ رونمایی   شد 
همه می دانیم که گوشی تاشوی سامســونگ یک پروژه  خیالی نیست و این کمپانی در 
سال آینده نخســتین محصول خود را در این زمینه روانه بازار می کند، حتی بر اساس 
گزارش ها این کمپانی در نظر دارد همین امسال و در نمایشگاه CES 2018 یک نمونه 

از این محصول را به یکسری افراد منتخب نشان بدهد.
با این حال به تازگی تصاویر جدیدی در رابطه با یکی از پروژه های لغو شده  سامسونگ 
به بیرون منتشر شده است که گویی یکی از تالش های این کمپانی در تولید یک گوشی 
هوشمند تاشو در قدیم را شامل می شود. نام این پروژه لغو شده، Project V نام داشته 
و شــماره مدل محصول تولید شــده هم SM-G929F بوده است. بر اساس 

شماره مدل محصول می توان فهمید که محصول تولید شده 
 در میان ســری مدل های Galaxy S6 و Galaxy S7 قرار

 می گیرد.

نکته آخر
اگر در هنــگام شــارژ تلفن های 
هوشــمند با صفحه لمسی آنها کار 
کنید، می بینید که صفحه لمســی 
بعضی از این گوشی ها حالت نرمال 
ندارند.  برای مثال اگر می خواهید 
یک برنامه را باز کنید برنامه کناری 
باز خواهد شــد، در ایــن حالت با 
اطمینان کامل می تــوان گفت از 
یک شــارژر غیر اصل استفاده می 
کنید. نکته مهمــی که باید بگوییم 
این است که چون شارژرهای تقلبی 
عمر باطری را به صورت محسوسی 
پایین می آورند، پیشنهاد می کنیم 
در هیچ زمانی با شارژرهای تقلبی 
یا شــارژرهایی که تغذیه خود را از 
خودرو تامین می کنند، گوشــی 
خود را شــارژ نکنید، به خصوص 
باطری های گوشی های هوشمند که 

لیتیومی هستند.
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حمام موقوفه طرق رود نطنز به 
کانون فرهنگی تبدیل می شود

شــهردار طرق رود نطنز از انعقاد  نطنز
تفاهم نامه میان هیئت امنای حمام در شهر طرق رود 
برای تبدیل شدن به کانون فرهنگی و پژوهشی خبر 
داد. »جمشید اســماعیلی« افزود: این حمام که از 
سال ۱۳۷۴ ساخته شده و موقوفه فردی به نام حاج 
لطف ا...انصاری طرقی بوده است و اکنون بال استفاده 
مانده، برای مرمت و بازســازی به شهرداری واگذار 

شد.

کشف و انهدام سه باب پاتوق 
مواد مخدر در زواره

فرماندهی انتظامی شهرســتان  اردستان
اردستان گفت: در راستای اجرای طرح اقدام و عمل 
و پاکسازی نقاط آلوده و ارتقای امنیت اجتماعی، سه 
باب پاتوق مواد مخدر در زواره کشف و منهدم شد. 
»غالمرضــا هاشــمی زاده« اظهار کــرد: ماموران 
فرماندهــی انتظامی بخــش زواره در بازرســی از 
محل های مذکــور، ۴۳۳ گرم مواد مخــدر از نوع 
هرویین، شیشه، تریاک، شــیره تریاک و سوخته 
تریاک و تعدادی آالت استعمال و توزیع مواد مخدر 

را کشف و ضبط کردند.

با مسئوالن

موضوعاتحاشیهایبهحلمعضالتاجتماعیکمکنمیکند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرماندار نایین  خبر داد: 
اختصاص 16 میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان بودجه به نایین 
فرماندار نایین در جلسه کمیته  نایین
برنامه ریزی نایین با اشاره به بدعهدی های آمریکا 
در سالیان متمادی اظهار کرد: اگر آمریکایی ها 
بخواهند ما را با این گونه اقدامات تحت تاثیر قرار 

دهند دچار اشتباه شده اند.
»محمود جمالی« افزود: باید هوشــمندانه و به 
گونه ای عمل کنیم تــا در تخصیص اعتبارات 
و هزینه کرد آن با جدیت بیشــتری نسبت به 
گذشــته اقدام نماییم. وی خاطرنشــان کرد: 
بودجه امسال بالغ بر ۱6 میلیارد و 800 میلیون 
تومان به شهرستان نایین اختصاص یافته که با 
اولویت پروژه های نیمه تمام خصوصا توجه ویژه 
به مبحث آب و بر مبنای ایجاد اشتغال و اقتصاد 
مقاومتی ایــن بودجه را به ادارات شهرســتان 
تخصیص داده ایم. جمالی با بیان اینکه حداقل ها 
را با توجه به بضاعت موجود مدنظر قرار داده ایم، 
افزود: از مسئوالن ادارات انتظار داریم در جذب 
اعتبارات استانی و ملی نیز با هماهنگی ادارات 

کل استان تالش حداکثری خود را انجام دهند.

فرماندار آران و بیدگل خبر داد:
کاهش ۴۰ درصدی اعتبارات 
تملک دارایی آران و بیدگل

فرماندار آران و بیدگل در  آران و بیدگل
کمیته برنامه ریزی بودجه شهرستان اظهار داشت: 
اعتبارات تملک دارایی سال گذشته شهرستان به 
همراه اعتبــارات نفــت و گاز در منطقه محروم 
ابوزیدآباد حدود ۷0 میلیارد ریال بود که امسال با 
کاهــش چشــمگیر ۴0 درصــد کــم شــده 
اســت.»ابوالفضل معینی نژاد« با اشاره به اینکه 
اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه ها بسیار ناچیز 
است، ابراز داشت: مسئوالن ادارات تالش خود را 
برای جذب حداکثــری اعتبارات انجــام دهند.

فرماندار آران و بیدگل به اعتبارات ملی هم اشاره 
کرد و گفت: جذب این اعتبارات می تواند تا حدود 
زیادی  مشکالت بخش ها و ارگان ها را حل کند.

وی به نقش خیران و بخش خصوصی در توســعه 
شهرستان اشاره کرد و ابراز داشت: نقش خیران و 
بخش خصوص موجب شده ۹0 درصد فعالیت های 
عمرانی شهرستان توسط خیران و بخش خصوصی 
انجام شود و بیکاری شهرستان کمتر از ۵ درصد 

باشد.

آیین سنتی گل غلتان کاشان

آیین سنتی »گل غلتان« کاشان همراه با برپایی 
غرفه های صنایع دستی، مسابقه غذاهای سنتی 
و بازی های بومی و محلی در این شهر برگزارشد.

مدیـر کل امـور اجتماعـی و  خوانسار
فرهنگـی اسـتانداری اصفهـان در جلسـه 
کارگروه اجتماعی شهرستان خوانسار که در 
فرمانـداری برگزار شـد، اظهار کـرد: یکی از 
دغدغه هـای مهـم نظـام و مـردم، فرهنـگ 
اسـت کـه در ایـن زمینـه بـه خوبـی عمل 

نکرده ایم.
»محمـود ابراهیمی« افـزود: باید در راسـتای حفظ 
فرهنگ غنی کشور سـرمایه گذاری شـود که دولت 
تاکنـون در زمینـه فرهنگـی و اجتماعـی اقدامـات 

خوبـی را انجام داده اسـت.
مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهان با بیان اینکـه مقوله نشـاط اجتماعی نیز از 
دغدغه هـای امروز مسـئوالن اسـت، گفـت: در این 
زمینـه جای کار بیشـتری وجـود دارد؛ زیـرا جامعه 
اکنـون بیش از پیـش به نشـاط اجتماعی نیـاز دارد 
و در ایـن راسـتا برنامه های هنـری می توانـد به این 
مقوله کمک خوبی کند. وی تصریح کـرد: برگزاری 
هفتـه فرهنگـی در شهرسـتان هـا نیـز می تواند به 
نشـاط اجتماعی کمـک کنـد و در ایـن راسـتا باید 
دبیرخانه اجرای هفته فرهنگی در شهرسـتان فعال 
باشـد؛ البته ایجاد مراکز فرهنگی و سالن سینما نیز 
باید در نظر گرفته شـود. وی گفـت: نباید دغدغه ها 
و نیازهای جوانـان و مردم را فرامـوش کنیم؛ باید در 

این زمینه اولویت سـنجی 
شـود تـا مبـادا مـوردی از 
چشـم مسـئوالن خـارج 
شـود؛ البتـه بایـد بدانیـم 
دیدگاه های فردی سـبب 
اعمـال سـالیق شـخصی 
مـی شـود و جامعـه را از 

اهـداف دور می کند، تنهـا حاکمیت بایـد نظر دهد 

تـا بـه آنچه کـه نقـش راه 
قرار داده ایـم جامعه عمل 
بپوشانیم.ابراهیمی افزود: 
در کشـوری کـه حکومت 
اسـالمی حاکمیـت دارد، 
اگـر بـا دیـدگاه فـردی 
دهیـم  نظـر  بخواهیـم 
اختـالف بین علمـا و امـت ایجاد می شـود و کشـور 

بـرای اداره دچـار مشـکل می شـود. مدیـر کل امور 
اجتماعی و فرهنگی اسـتانداری اصفهان با اشاره به 
توریست پذیر بودن شـهر خوانسـار گفت: خوانسار 
تنهـا شهرسـتانی اسـت کـه مهاجـر پذیر بـوده که 
ایـن موضـوع سـبب ایجـاد آسـیب هـا و معضالتی 
در شـهر می شـود و این مهـم می طلبـد، بـا برنامه 
ریـزی کارهـای فرهنگـی انجـام شـود تا از آسـیب 
هـای اجتماعـی جلوگیـری شـود. وی تاکیـد کرد: 
مشـکالت را بـه یکدیگر ربـط دادن مشـکلی را حل 
نمی کنـد، بهتریـن راه، مسـئولیت پذیـری و انجام 
دادن کارهاست، زیرا مسـئوالن پازل کشور هستند 
و باید حرکـت همگانی انجام شـود تا از این شـرایط 

بحـران اجتماعـی عبـور کنیم.
ابراهیمـی با بیـان اینکـه بایـد از مسـئولیت فردی 
بـه سـمت مسـئولیت اجتماعـی حرکـت کنیـم، 
خاطرنشـان کـرد: موضوعـات حاشـیه ای بـه حـل 
معضـالت اجتماعـی کمک نمی کنـد همـه باید در 

یـک صـف واحـد قـرار بگیریم.
مدیـر کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: خیـران بـرای اجـرای اقدامـات 
عمرانـی بـا فرمانـدار شهرسـتان رایزنـی کننـد تـا 
مـوازی کاری عمرانـی صورت نگیـرد و پـروژه های 
عمرانـی مـورد نیـاز شهرسـتان هرچـه سـریع تر 

احـداث شـود.

موضوعاتحاشیهایبهحلمعضالتاجتماعیکمکنمیکند

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا  شهرضا
در جلسه کمیته عالی جامعه ایمن شهرضا با اشاره به بروز حوادث 
ناشــی از عدم رعایت اصول ایمنی در استفاده از باالبرها، تصریح 
کرد: دستورالعمل شیوه استفاده از این وسایل تدوین شده که به 

اتاق اصناف و اداره صنعت معدن تجارت ابالغ شده است.
»مصطفی اباذری« تاکید کرد: باید در زمــان صدور مجوزهای 
ساخت و ساز، بر رعایت اصول ایمنی نصب باالبرها نظارت شود.

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا با تاکید بر ضرورت 
آموزش مقررات ایمنی به کارگران و متصدیان واحدهای تولیدی، 

اظهار کرد: یکی از مهم ترین موارد در پیشگیری از حوادث آینده، 
آموزش نحوه پیشــگیری و مقابله اســت. اباذری ادامه داد: باید 
بدانیم در شهرک رازی شهرضا چه نوع مواد شیمیایی وارد و چه 
نوع موادی تولید می شود؛ تولید مواد شیمیایی به روش سنتی در 

این گونه صنایع خطرناک است. 
وی افزود: اتخاذ هرگونه تصمیمی برای افزایش ایمنی شــهرک 
رازی شهرضا، تضمین سالمت مردم شهرستان و عاملی پیشگیرانه 
برای تکرار حوادث گذشته اســت. رییس اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شــهرضا با بیان اینکه کارخانه جاتی که ریسک خطر 

باال دارند باید شناسایی شــوند، تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال 
نباید سالمت افراد را به خطر بیندازیم. اباذری با تاکید بر ضرورت 
آزادســازی محیط اطراف لوله گازی که از میانه شــهرک رازی 
می گذرد، اظهار کرد: عبور این لوله از میانه این شهرک، ریسک 
خطر باالیی را ایجاد کرده اســت، بنابراین باید مسیر دسترسی 
برای خودروهای امدادی در زمان وقوع حوادث احتمالی فراهم 
شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از واحدهای صنعتی از شهرک که 
مخاطرات زیادی را نیز ایجاد کرده بود، بعد از پلمب بدون اطالع 

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بازگشایی شد.

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا:
ایجاد اشتغال نباید به بهای سالمت مردم باشد

  مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان در »خوانسار« مطرح کرد:  

خوانسار تنها شهرستانی است 
که مهاجرپذیر است که این 

موضوع، سبب ایجاد آسیب ها و 
معضالتی در شهر می شود

عکس  روز 

حصر وراثت
3/643  آقای عبداله طالبی هماباد دارای  شناسنامه شــماره 877 به شرح دادخواست به 
کالسه  789/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قاسم طالبی هماباد به شناسنامه 241 در تاریخ 97/2/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هشت پسر و شش دختر 
و یک همسر به اسامی: 1- رمضانعلی طالبی هماباد، ش.ش 3355 نسبت با متوفی فرزند 
2- علیرضا طالبی هماباد، ش.ش 4083 نســبت با متوفی فرزند 3- کریم طالبی هماباد، 
ش.ش 1301 نســبت با متوفی فرزند 4- مجید طالبی هماباد، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
فرزند 5- عبداله طالبی هماباد، ش.ش 877 نســبت با متوفی فرزند 6- مصطفی طالبی 
هماباد، ش.ش 1533 نسبت با متوفی فرزند 7- حسین طالبی هماباد، ش.ش 1540 نسبت 
با متوفی فرزند 8- حسن طالبی هماباد، ش.ش 15265 نسبت با متوفی فرزند 9- فاطمه 
طالبی هماباد، ش.ش 583 نسبت با متوفی فرزند 10- زهرا طالبی هماباد، ش.ش 170 
نسبت با متوفی فرزند 11- ســکینه طالبی هماباد، ش.ش 1290 نسبت با متوفی فرزند 
12- شهربانو طالبی هماباد، ش.ش 212 نسبت با متوفی فرزند 13- مریم طالبی هماباد، 
ش.ش 1875 نســبت با متوفی فرزند 14- زینب طالبی هماباد، ش.ش 1271460505 
نســبت با متوفی فرزند 15- معصومه طالبی هماباد، ش.ش 5 نسبت با متوفی 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: 7008 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )270 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/644  آقای شــهداد فریدنی دارای  شناسنامه شــماره 42050 به شرح دادخواست به 
کالسه  805/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اصغر آقا فریدنی به شناســنامه 29263 در تاریخ 97/1/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و سه دختر 
و یک همسر به اســامی: 1- فاطمه استکی آزاد فرزند عباســعلی، ش.ش 654 نسبت با 
متوفی همسر 2- شهره فریدنی، ش.ش 493 نســبت با متوفی فرزند 3- فریده فریدنی، 
ش.ش 491 نسبت با متوفی فرزند 4- شهناز فریدنی، ش.ش 726 نسبت با متوفی فرزند 
5- ساسان فریدنی، ش.ش 962 نسبت با متوفی فرزند 6- شهداد فریدنی، ش.ش 42050 
نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7007 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )176 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/645  خانم شیرین مهرســاب دارای  شناسنامه شــماره 1876 به شرح دادخواست به 
کالسه  305/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محسن زاغیان به شناســنامه 581 در تاریخ 96/11/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک همسر 
و مادر به اســامی: 1- امیر مهدی زاغیان، ش.ش 1278283714 نسبت با متوفی فرزند 
2- شیرین مهرساب، ش.ش 1876 نسبت با متوفی همسر 3-عزت باقری تل واژگانی، 
ش.ش 420 نســبت با متوفی مادر 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: 7006 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )146 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/646  آقای اصغر مکتوبیان بهارانچی دارای  شناســنامه شماره 22 به شرح دادخواست 
به کالسه  801/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس مکتوبیان بهارانچی به شناسنامه 282 در تاریخ 96/11/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج 
دختر و یک همسر به اســامی: 1- اصغر مکتوبیان بهارانچی، ش.ش 22 نسبت با متوفی 

فرزند 2- رسول مکتوبیان بهارانچی، شش 7 نسبت با متوفی فرزند 3- حسین مکتوبیان 
بهارانچی، ش.ش 16 نسبت با متوفی فرزند 4- نرگس مکتوبیان، ش.ش 893 نسبت با 
متوفی فرزند 5- زهرا مکتوبیان بهارانچی، ش.ش 1089 نسبت با متوفی فرزند 6- ملوک 
مکتوبیان، ش.ش 108 نســبت با متوفی فرزند 7- اشرف مکتوبیان بهارانچی، ش.ش 3 
نســبت با متوفی فرزند 8- فاطمه مکتوبیان بهارانچی، ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند 
9- بتول یادکاری بهارانچی، ش.ش 31 نســبت با متوفی 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: 7005 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )208 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/647  آقای پیمان حسن پور کازرونی دارای  شناسنامه شماره 1270594834 به شرح 
دادخواست به کالسه  803/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرضا حسن پور کازرونی به شناسنامه 1632 در تاریخ 97/1/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پسر و یک همسر به اسامی: 1- سعید حســن پور کازرونی، ش.ش 567 نسبت با متوفی 
فرزند 2- احسان حسن پور کازرونی، ش.ش 5363 نسبت با متوفی فرزند 3- پیمان حسن 
پور کازرونی، ش.ش 1270594834 نسبت با متوفی فرزند 4- کیهان آبار، ش.ش 772 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7004 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/648  آقای اکبر حیدرپور دارای  شناســنامه شماره 15 به شــرح دادخواست به کالسه  
802/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان جمیله عباسی به شناسنامه 43 در تاریخ 96/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و دو دختر و یک همسر 
به اســامی: 1- محمد حیدرپور، ش.ش 46 نســبت با متوفی فرزنــد 2- اکبر حیدرپور، 
ش.ش 15 نسبت با متوفی فرزند 3- اصغر حیدرپور، ش.ش 970 نسبت با متوفی فرزند 
4- عبداله حیدر پور، ش.ش 998 نســبت بامتوفی فرزنــد 5- امین اله حیدرپور، ش.ش 
9312 نســبت با متوفی فرزند 6- میمنت حیدرپور، ش.ش 44 نســبت با متوفی فرزند 
7- معصومه حیدر پور، ش.ش 1437 نســبت بامتوفی فرزند 8- علی حیدر پور، ش.ش 
298 نسبت با متوفی 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: 7003 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )191 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/649  خانم فرحناز آقاجانی اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 2278 به شرح دادخواست 
به کالسه  808/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فضل اله آقاجانی اصفهانی به شناسنامه 22574 در تاریخ 97/2/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر به 
اسامی: 1- فرحناز آقاجانی اصفهانی، ش.ش 2278 نســبت با متوفی فرزند 2- فیروزه 
آقاجانی اصفهانی، ش.ش 14378 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7002 شعبه 54 شورای حل اختالف استان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )135 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/650  خانم الهام احمدی دارای  شناسنامه شماره 3454 به شرح دادخواست به کالسه  
809/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 

شــادروان علی احمدی به شناســنامه 24 در تاریخ 95/9/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و یک همسر 
 به اسامی: 1- اصغر احمدی، ش.ش 1826 نسبت با متوفی فرزند 2- اسماعیل احمدی، 
 ش.ش 20 نســبت با متوفی فرزند 3- توران احمدی، ش.ش 37 نسبت با متوفی فرزند
 4- فریبا احمدی، ش.ش 52 نسبت با متوفی فرزند 5- ثریا احمدی، ش.ش 10 نسبت با 
متوفی فرزند 6- افسانه احمدی، ش.ش 1717 نسبت با متوفی فرزند 7- الهام احمدی، 
ش.ش 3454 نسبت با متوفی فرزند 8- جهان افروز میرزائی تشنیزی، ش.ش 45 نسبت 
با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7001 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )192 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/651  آقای محمد ضیائی زردخشــوئی دارای  شناســنامه شــماره 53708 به شرح 
دادخواست به کالسه  811/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی باز ضیائی زرد خشوئی به شناسنامه 6 در تاریخ 96/11/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و دو دختر و یک همسر به اســامی: 1- مصطفی ضیائی، ش.ش 19537 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محمد ضیائی زردخشوئی، ش.ش 53708 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا ضیائی 
زردخشوئی، ش.ش 249 نســبت با متوفی فرزند 4- زهره ضیائی زردخشوئی، ش.ش 9 
نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه ضیائی زردخشوئی، ش.ش 2- نسبت با متوفی 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: 7000 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/652  خانم فاطمه اله بخش دارای  شناسنامه شماره 134 به شرح دادخواست به کالسه  
806/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغرا زارعی شمس آبادی به شناسنامه 726 در تاریخ 97/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دوپسر و یک دختر به اسامی: 
1- مجتبی اله بخش دولت آبادی، ش.ش 7441 نســبت با متوفی فرزند 2- محمد اله 
بخش دولت آبادی، ش.ش 56513 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه اله بخش، ش.ش 
134 نسبت با متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6999 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/660  خانم رؤیا کتابی دارای  شناسنامه شــماره 1237 به شرح دادخواست به کالسه  
763/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید محمد تقی کتابی به شناسنامه 10558 در تاریخ 96/3/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سعید کتابی، ش.ش 742 
فرزند 2- سید مسعود کتابی، ش.ش 1541 فرزند 3- رؤیا کتابی، ش.ش 1237 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7060 شعبه دهم 

شورای حل اختالف استان اصفهان  )127 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/661  خانم زینت خاتون حاجی آقائی دســتجردی دارای  شناسنامه شماره 4 به شرح 
دادخواست به کالسه  756/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهربانو خاتون حاجی آقائی دستجردی به شناسنامه 5 در تاریخ 
97/2/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به یک خواهر: 1- زینت خاتون حاجی آقائی دستجردی، ش.ش 4 نسبت بامتوفی خواهر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7068 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان  )126 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/662  خانم زهره معتمدپور دارای  شناســنامه شــماره 40518 به شرح دادخواست به 
کالسه  761/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بمانعلی معتمدپور به شناسنامه 179 در تاریخ 1390/11/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عصمت باده بان، 
ش.ش 116 همســر متوفی 2- اعظم معتمدپور، ش.ش 297 فرزند 3- زهره معتمدپور، 
ش.ش40518 فرزند 4- مریم معتمدپــور، ش.ش 40519 فرزند 5- محمد معتمدپور، 
ش.ش 4210 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 7065 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان  )138 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

3/663  آقای علیرضا دین دار اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 928 به شرح دادخواست 
به کالسه  786/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد جواد دین دار اصفهانی به شناسنامه 1272480119 در تاریخ 96/3/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر 
و مادر به نام ذیل: 1- اکرم السادات موسوی زاهد، ش.ش 1583 مادر متوفی 2- علیرضا 
دین دار اصفهانی، ش.ش 928 پدر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7069 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان  )136 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/664  خانم زهرا جان نثاری الدانی دارای  شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه  782/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد بلوریان فرد به شناسنامه 37053 در تاریخ 96/2/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر  و یک دختر و مادر 
و همسر به اسامی: 1- سجاد بلوریان فرد، ش.ش 1271803933 نسبت با متوفی فرزند 
2- داود بلوریان فرد، ش.ش 1270510551 نسبت با متوفی فرزند 3- منیره بلوریان فرد، 
ش.ش 16151 نسبت با متوفی فرزند 4- طاهره طاوسی نیگ آبادی، ش.ش 73 نسبت با 
متوفی مادر 5- زهرا جان نثاری الدانی، ش.ش 20 نسبت با متوفی 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7070 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان  )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/687 در خصوص پرونده کالسه 970120 خواهان حمید جمشیدیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت آرزو امیری بادخور تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
97/5/14 ساعت 5/5 عصر تعیین گردیده اســت 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 سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 5286 شعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)114 کلمه، 1 کادر(
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 آبرسانی سیار به ۵۰ روستا آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان ها

با مسئوالن

مدیر کل راه و شهرسازی استان خبر داد:
 پروژه راه آهن شهرکرد
 در انتظار سرمایه گذار

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
از اجرای عملیات زیرســازی قطعــه دوم طرح 
راه آهن مبارکه-شهرکرد خبر داد و گفت: پروژه 
راه آهن شهرکرد در انتظار سرمایه گذار است. 
 داریوش حســینی اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز 
برای اجراي این طرح، 120/000 میلیارد ریال 
است که اعتبار تخصیص یافته برای این پروژه 
ملی در ســال مالي جــاري 50/000 میلیون 
ریال بوده است.  وی افزود: این پروژه با اعتبارات 
دولتی پیشــرفت کندی دارد و تسریع عملیات 
این طرح مســتلزم جذب ســرمایه گذارهای 
داخلی و خارجی است.  مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیــاری گفت: ایــن طرح در 
مطالعات نیازســنجی حمل و نقل کشور که در 
سال 1393 توسط 2مشــاور داخلی و خارجی 
مورد بازبینی قــرار گرفت ، جزو طرح های ملی 
دارای اولویت بود.  داریوش حسینی خاطرنشان 
کرد: در طرح جامع حمل و نقل، راه آهن  اصفهان 
- چهارمحال و بختیاری- خوزســتان، از جمله 
مهم ترین طرح هایی اســت که کریدور حمل و 

نقل جنوب را به مرکز کشور متصل می کند.  

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خبر داد:

صادرات سنگ مرمریت 
چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری از صادرات سنگ مرمریت این استان 
خبر داد. نعیم امامی گفت: بیش از سه هزار تن از 
این نوع سنگ کمیاب مرمریت با کاربری نمای 
ساختمان، عتیقه و زیورآالت تزئینی تا پایان نیمه 
نخست امسال به کشورهای هدف ارسال می شود.

وی ظرفیت تولید ساالنه سنگ مرمریت آبی این 
استان را بیش از10 هزار تن برآورد کرد و افزود: در 
صورت آماده کردن زیرساخت ها، کارخانه فرآوری 
محصول سنگ مرمریت امســال در منطقه راه 
اندازی خواهد شد.رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم معدن سنگ مرمریت چهارمحال 
و بختیاری را 70 نفر اعالم کرد و گفت: با ساخت 
و تجهیز کارخانه فرآوری، امسال زمینه اشتغال 

150 نفر دیگر محقق خواهد شد.

بهره برداری از واحد گلخانه ای 
تولید گل رز در »بروجن«

یک واحد گلخانه ای تولید گل رز در بروجن با حضور 
مسئوالن شهرستانی و اســتانی افتتاح شد. رییس 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
این واحد تولیدی بخش کشاورزی پنج هزار متر مربع 
وسعت دارد.ذبیح ا...غریب عنوان کرد: با بهره برداری 
از این واحد تولیدی میزان تولید گل رز چهارمحال 
و بختیاری افزایش می یابد.وی بیان کرد: واحدهای 
گلخانه ای از مهم ترین ظرفیت های بخش کشاورزی 
به شمار می روند که زمینه ایجاد اشتغال بسیاری از 

مردم چهارمحال و بختیاری را فراهم کرده اند.

 شهر سنگ در »هفشجان«
 راه اندازی می شود

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختیاری از برنامه ریزی 
برای راه اندازی شهر ســنگ در هفشجان خبر داد.

بهمن عسگری گفت: هدف از ایجاد این شهر سنگ، 
معرفی قابلیت های شهر هفشجان در زمینه تولید 
دست ساخته های سنگی است.وی افزود: همچنین 
زمینی جهت ایجاد مجتمع متمرکز و ســاماندهی 
کارگاه های ســنتی و پیشــرفته صنایع دستی در 
شهرکرد، اختصاص می یابد. هفشجان در فاصله 15 

کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

 کشف 100 میلیون ریال
 کاالي قاچاق در » لردگان«

فرمانده انتظامي شهرســتان لردگان ازکشف 100 
میلیون ریال اقالم خوراکي خارجي قاچاق توسط 
ماموران انتظامي این شهرستان، خبر داد. سرهنگ 
ســیروس میرزایي گفت: در اجراي طرح تشــدید 
برخورد با قاچاقچیــان کاال ماموران این فرماندهي 
پس از هماهنگي با مقام قضائي طي عملیات ایست 
و بازرسي در محور یاســوج به لردگان یک دستگاه 
سواري هیوندا حامل بار قاچاق را متوقف کردند. وي 
افزود: در بازرسي از این خودرو 5538 عدد انواع اقالم 

خوراکي خارجي قاچاق  کشف شد. 

چهارمحــال و بختیــاری یکــی از 
استان های آبخیز کشــور در منطقه زاگرس 
وجنوب کشور به شمار می رود که تامین کننده 
آب برخی از استان های بزرگ کشور از جمله 
اصفهان، خوزستان، یزد و ... است. چهارمحال 
طی سال های گذشته بیش از ۱۰ درصد آب کشور 
را تولید می کرد و نقش مهمی در بخش تامین آب 

شرب، صنعت و کشاورزی کشور داشته است.
 در گذشته بارش های سنگین برف در زمستان ها در 
ارتفاعات این اســتان موجب فعال شدن چشمه ها و 
جاری شــدن رودخانه های کوچک و بزرگ می شد؛ 
اما طی یک دهه گذشته بارش ها در این استان بسیار 
کاهش یافته و بسیاری از منابع تامین آب خشک شده 
است. کاهش بارش ها موجب خشک شدن چشمه ها، 
قنات ها و چاه های تامین آب شــرب برخی مناطق 
روستا نشین استان چهارمحال و بختیاری شده است.
در حال حاضر منابع تامین آب 50 روســتای استان 
چهارمحال و بختیاری خشک شــده و آبرسانی سیار 
به این روستا آغاز شده است. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی چهارمحال و بختیاری در این زمینه 
گفت: در آستانه فصل تابستان، آب رسانی سیار به 50 

روستای چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.
تورج احمد پور بیان کرد: کاهش بارش ها در اســتان 
چهارمحال و بختیاری موجب خشــک شدن منابع 
تامین آب50 روستای این استان شــده که در حال 
حاضر برای حل مشــکل، آب رســانی با تانکر به این 
روستاها آغاز شــده اســت. مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب روســتایی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
جمعیت این تعداد روســتا بیش از 11 هزار نفر است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین روستاهای نیازمند آب 
رسانی سیار در شهرستان لردگان واقع هستند، بیان 
کرد: برای حل مشکل آب برخی از این روستاها، چاه 
آب اجاره شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش 
بارش ها در سال گذشته نسبت به سال های قبل بسیار 
کمتر شده اســت، بیان کرد: در حال حاضر آب دهی 
منابع تامین آب روستاهای دیگر استان نیز با کاهش 
شدیدی مواجه بوده است.وی بیان کرد: در حال حاضر 

طی برنامه ریزی ها، آب رســانی منظم به روستاهای 
دچار کم آبی استان در حال انجام است و مشکلی در 

این بخش وجود ندارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال  بختیاری نیز با اشاره به 
کاهش شدید بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار 
داشت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و 
بختیاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۴1درصد 
کاهش بارندگی داشته و میزان بارندگی سال زراعی 
جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند 
مدت دوره مشابه۴۶ درصد کاهش یافته است. مدیر 
کل هواشناسی اســتان چهارمحال و بختیاری ادامه 

داد: میزان بارندگی ســال زراعی جاری چهارمحال 
و بختیاری نســبت به ســال زراعی کامل ۴۶ درصد 
کاهش بارندگی دارد. شاهرخ پارسا با اشاره به اینکه 
میانگین بارش در ســال زراعی جاری چهارمحال و 
بختیاری312.۴ میلی متر است، بیان کرد: میانگین 
بارش سال زراعی 95-9۶ چهارمحال و بختیاری 530 

میلی متر بوده است.
 مدیر کل هواشناسی اســتان چهارمحال و بختیاری 
عنوان کــرد: تغییر الگــوی بــارش در چهارمحال و 
بختیاری سبب کاهش منابع آب شده است.وی ادامه 
داد:در حال حاضر استان چهارمحال و بختیاری در رده 

استان های خشک کشور قرار گرفته است.
مصرف بهینه آب فرهنگ سازی شود

کارشناس منابع آب در چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه آب مایه حیات و آبادانی است، بیان کرد: حفظ 
نعمت آب بایــد به عنوان یک اولویــت در خانواده ها 
فرهنگ سازی شود.حمید حسینی بیان کرد: متاسفانه 
مصرف آب در خانوارهای روستایی و شهری در نقاط 
مختلف استان باالتر از میانگین ها و استاندارد جهانی 
است و باید تالش شــود که مصرف آب در موارد غیر 

ضروری بسیار کاهش یابد.
وی بیان کرد: اطالع رسانی در خصوص کاهش منابع 
آب به مردم ضروری است و باید تالش شود که مردم 
برای حفظ منابع آب موجود همکاری کنند.کارشناس 
منابع آب در چهارمحال و بختیــاری ادامه داد: باید 
مصرف بهینه آب در اســتان چهارمحال و بختیاری 

فرهنگ سازی شود.

 آبرسانی سیار به ۵۰ روستا آغاز شد

مدیر کال تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار ومحال و بختیاری از 
آمادگی این اداره برای اعطای تسهیالت به عشایر استان خبر داد 
و گفت: با توجه به اینکه اشتغال یکی از ضرورت های جامعه است 

همه باید در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند.
حفیظ  ا... فاضلی تسهیالت اشتغال به عشایر را از اولویت های این 
اداره کل عنوان کرد و افزود: مسئوالن امور عشــایر باید در اولین 

فرصت، متقاضیان دریافت تسهیالت اشــتغال زا را معرفی کنند.
وی  از همکاری همه جانبه اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری جهت تسهیل مراحل پرداخت تسهیالت 
اشتغال زای روستایی خبر داد و عنوان کرد: کارشناسان این اداره کل 
آمادگی دارند در هر زمان راهنمایی های الزم را به متقاضیان اشتغال  
ارائه دهند؛ بنابراین باید اقدامات الزم جهت جذب تســهیالت در 

این زمینه به سرعت فراهم شــود. گفتنی است؛ در جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ نوزدهم خردادماه 
برگزار شد، استاندار چهارمحال و بختیاری برای مدیران سه اداره کل 
جهاد کشــاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان جهت جذب تسهیالت اشتغال 

روستاییان و عشایر ضرب االجل یک ماهه تعیین کرده بود.

به دنبال ضرب االجل استاندار چهارمحال و بختیاری برای مدیران، در دستور کار قرار گرفت؛
پرداخت فوری تسهیالت اشتغال به عشایر

کم آبی در مرکز آب ایران؛

ابالغ وقت رسیدگی
3/676 در خصوص پرونده کالســه 564/96 دعوی علی گلی زواره به طرفیت حســن 
علیزاده ناصر به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در تاریخ 
97/5/6 ساعت 9 صبح در شــورای حل اختالف زواره تعیین شده اســت که با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در زواره 
بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می گردد. م الف: 88 شعبه اول شورای حل اختالف زواره )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ و احضار

3/679 شــماره: 128-97/3/27 خانم مریم رحیمی فرزند حسن مجهول المکان همسر 
شما آقای غالمعلی محمدی عاشق آبادی برابر دادنامه شماره 940076 شعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی خمینی شهر تقاضای اجرا و ثبت طالق نموده است لذا الزم است ظرف 
مدت یک هفته پس از انتشــار این آگهی در دفترخانه طالق 34 خمینی شــهر به آدرس 
خمینی شهر چهار راه شریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت و اجرا 
طالق خواهد شد و ا عتراض بعدی مســموع نخواهد بود. م الف:1135 سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور)سید احمد دیباجیان ســردفتر ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر( 

)99 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/681 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2078/96 حل 12 ، وقت رسیدگی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 1397/5/1، 
 مشخصات خواهان: سید مهدی ابطحی فرزند ســید علی محمد به نشانی خمینی شهر 
خ جانبازان ک معلم 7 مجتمع ترنج واحد 8، مشخصات خوانده: سید داوود محمدیان فرزند 
سید ناصر و سید ناصر محمدیان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چک، دالیل خواهان: 
کپی چک و گواهی عدم پرداخت آن، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 1133 شعبه 12 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

3/682 شماره: 1591/96 به موجب رای شماره 1790 تاریخ 96/11/30 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه باقر کربالیی 
فرزند اسماعیل شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 96/10/12 
لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای 
غیابی است. مشخصات محکوم له: حسن بابازاده فرزند رحیم شغل آزاد به نشانی خمینی 
شهر خ کهندژ محله مهدیه کوچه مسجد الزهرا با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی 
شهر خ طالقانی نبش کوچه 7، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:1131 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/683 خانم نجیبه حسینی دارای شناســنامه شماره 42002923 به شرح دادخواست به 
کالسه  229/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان حبیب اله اکبری به شناسنامه 406238457 در تاریخ 97/2/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- نجیبه حسینی 
فرزند حســن، ش.ش 42002923 همســر 2- رقیه اکبری فرزند میرزا حسن، ش.ش 
39855374 مادر 3- محمد اکبری فرزند حبیب اله، ش.ش 41883588 فرزند 4- حیدر 
اکبری فرزند حبیب اله، ش.ش 48079552 فرزند 5- ابوالفضل اکبری فرزند حبیب اله، 
ش.ش 93965036 فرزند 6- سمیه اکبری فرزند حبیب اله، ش.ش 41426685 فرزند 
7- آمنه اکبری فرزند حبیب اله، ش.ش 47871983 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1137 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
مزایده

3/684 دایره اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگســتری خمینی شهر در پرونده کالسه 
930126 ح/3 اجرا خانم فاطمه سلطانیان فرزند عبداله به طرفیت آقای روح اله پریشانی 
فرزند صادق در اجرای مطالبه مهریه در نظر دارد سهم االرث محکوم علیه معادل دو دهم 
سهم مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 72/3047 واقع در بخش 14 که عبارت 
است از یک باب خانه با ساختمان قدیمی به نشانی خمینی شهر بلوار توحید کوچه الدره 
کوچه ش عموچی با کدپســتی 53763-84187 کارشــناس محترم دادگستری ارزش 
سهم مذکور را 173/250/000 ریال اعالم نموده را از طریق مزایده به فروش برساند لذا 
جلسه مزایده در تاریخ 97/4/21 روز پنج شنبه ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام 
شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاسداران، روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره 
 یک برگزار می گردد و خریداران میتوانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی فوق الذکر
  می باشد بازدید نمایند خریداری کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار 
باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 1129 اجرای احکام حقوقی 

شعبه سوم دادگستری خمینی شهر )214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

3/686 شماره دادنامه: 9609970370100372 شماره پرونده: 8909983649000399 
شماره بایگاني شعبه: 900257  شاکي: دادستان محترم عمومي و انقالب شهرضا به نشاني 
دادسراي عمومي و انقالب شــهرضا، متهم:  آقاي نوذر خالدي فرزند قمصور متواري با 
وکالت آقاي مجید بهنیم فرزند محمد علي به نشــاني اصفهان ســه راه سیمین کوچه 
یارمحمدیان ک مسجدالزهرا بن بست توکل پالک 49 کدپستي 8176936658، اتهام: 
قتل عمدي مسلمان، گردشکار: دادگاه ختم رســیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راي مي نماید. راي دادگاه:  در این پرونده آقاي نــوذر خالدي فرزند قمصور متولد 
1358 اهل و ساکن یاســوج که با قرار وثیقه آزاد مي باشد با وکالت تسخیري آقاي مجید 
بهنیم متهم است به مباشرت در قتل عمدي مرحوم محمد رحیم طاهري فرزند حاتم حسب 
تقاضاي معاون محترم اول قوه قضائیه ) با توجه به عدم شناسایي و حضور اولیاء دم نظر به 
اینکه اهل افغانستان مي باشند( در اجراي ماده 356 قانون مجازات اسالمي و کیفرخواست 
صادره از دادسراي عمومي و انقالب شهرضا بدین شرح که در تاریخ 89/8/18 جسد محمد 
رحیم در نزدیکي دو راهي افرجان کشف که به ضرب گلوله کالش به قتل رسیده و حتي 
یک عدد پوکه کالش نیز در صحنه جرم کشف مي گردد و بر اساس اظهارات احد از افاغنه 
آنان به تعداد 6 نفر در یکي از روستاهاي شهرستان اقلید پس از اتمام کار قصد مراجعت به 
تهران را داشته که در نهایت با دو دستگاه خودرو آقایان علیپور راجي و محمد حسین فارسي 
باپرداخت مبلغ 400 هزار تومان به ســمت تهران حرکت مي کنند که در نزدیکي گلوگاه 
خودرو محمد حسین فارسي دو نفر از افاغنه را پیاده و از مسیرخاکي مقابل گلوگاه رامشه 
عبور مي کنند فرد افغاني در اظهارات اذعان داشته در حین طي مسیرتعداد 4 نفر مسلح از 
خودرو محمد حسین فارســي پیاده و حتي محمد حسین فارسي پیراهنش را روي سرش 
کشیده و دوست وي نیز اقدام به فرار مي نماید. پزشکي قانوني در برگ شرح معاینه جسد 
در پهلوي راست در خط زیربغلي وسط ) میدآگزیالرسي( به فاصله 15 سانتیمتري از خط 
وسط شکم و به فاصله 40 سانتیمتري از سرشانه یک سوراخ مدور با حاشیه سوخته به ابعاد 
2*2 ســانتیمتر )ورودي گلوله( که به فضاي داخلي شکم راه پیدا کرده را مشهود دانسته 

است و در ناحیه شکم خون سیال ســیاه حدود یک ونیم لیتر وجود داشته و در ادامه مسیر 
گلوله باعث پارگي کبد و متالشي شدن ناحیه فوقاني کبد و پارگي آئورت شکمي شده و از 
کنار راست ستون فقرات خارج گردیده اســت وعلت فوت را اصابت جسم نافذ پرتابه اي 
)گلوله( به احشاء شکم و عوارض آن تعیین نموده است. پس از انجام تحقیقات از مظنونین 
در تاریخ 89/9/1 یک دســتگاه پراید به شــماره انتظامي 627 ق 25- ایران 13 توسط 
مامورین تحت تعقیب قرار مي گیرد که ضمن بازرسي ازداخل خودرو دو قبضه سالح جنگي 
از نوع کالش و دو عدد خشــاب حاوي هر کدام 27 تیر جنگي کشف و متهم نوذر خالدي 
معروف به قاسم نیز دستگیر مي شود. نوذر خالدي در اولین اظهارات بیان داشته:» یکي از 
اسلحه ها متعلق به علي باز شجاعي و دیگري علي صالح صالحي جو مي باشد که داخل 
ماشین پراید جا گذاشته اند و در هنگام دستگیري متواري شدند... ما براي اینکه به گلوگاه 
رامشه برویم و جلو افغانها را بگیریم و از آنها سرقت کنیم به سمت شهرضا آمدیم... من دو 
مرتبه براي سرقت از افغانیها به گلوگاه آمده ام... قباًل اســم من نوذر اکرم روشن بود که 
فامیلم را به خالدي تغییر دادم... علي صالحي جو معروف به عباس به من گفت بیا به شهرضا 
برویم و در گلوگاه رامشه از افغانیها سرقت کنیم... بعد با هم با علي صالحي جو با ماشین 
عبوري ساعت پنج بعد از ظهر از یاسوج خارج شدیم و به منزل علي بازشجاعي رفتیم و بعد 
با هم من و علي باز و علي صالحي جو دو تا اسلحه کالش از داخل منزل برداشتیم... و قصد 
رفتن به گلوگاه را داشتیم که در میدان امام دستگیر شدیم...« قرار بازداشت موقت متهم 
نوذر خالدي در تاریخ 89/9/3 صادر و متهم به زندان معرفي مي شود در تاریخ 89/9/19 
متهم نوذر خالدي در اظهاراتي بیان داشته: »... من و عباس اسلحه ها را از منزل علي باز به 
داخل ماشین آوردیم و اسلحه ها داخل چفیه یا روسري بود که داخلي ماشین آوردیم و به 
سمت رامشه حرکت کردیم و در میدان امام ایستادیم که مامورین رسیدند و ما را دستگیر 
کردند... قصد ما از رفتن به رامشــه فقط گرفتن پول از افغانیها بودو اگر پول داشتند مي 
گرفتیم و اگر نداشتند آنها را رد مي کردیم که بروند و کاري دیگر با آنها نداشتیم...« مرکز 
تشخیص هویت پلیس آگاهي ناجا در بررسي پوکه و گلوله اظهار داشته اند: » تعداد یک 
عدد پوکه جنائي ارسالي داراي کالیبر 7/62 میلیمتر بوده و اثر سوزن خوردگي بر روي آن 
مشهود است و آثار موجود بر روي یک عدد پوکه جنائي یاد شده با آثار موجود بر روي 14 
عدد پوکه آزمایشي ارسال مورد مقایسه میکروسکوپي قرار گرفت در بررسیهاي به عمل 
آمده با آثار موجود برروي تعداد 7 عدد از پوکه هاي آزمایشــي )متعلق به کالشینکف به 
شماره 27004514( داراي تشــابه بوده و در نتیجه یک عدد پوکه جنائي ارسالي از سالح 
مورد نظر شلیک و خارج گردیده و بکارگیري سالح کالشینکف موردن ظر در صحنه قتل 
یاد شده محرز مي باشد )مثبت(« امیر چهارلنگ در تاریخ 89/11/18 چنین عنوان داشته 
که: » حدود اوایل آبان ماه براي پیدا کردن مسافران افغاني به بیابان اطراف رامشه به همراه 
چند نفر دیگراز مشافرکشها رفته که در بیابان به نوذر خالدي و سه نفر دیگر برخورد کردم 
که نوذر خالدي و دوستانش بعد از اینکه ما را گرفتند گفتند اینجا چکار مي کنید که گفتیم 
مسافر خانوادگي داشتیم که آنها را به ما نشان داد و بعد مسافرها را سوار ماشین کردم و یکي 
از مسافرکشها بنام رامین پیش آنها ماند و شماره تلفن آنها را گرفت و فردا شب شماره ها را 
به من داد که اگر مسافرانم در بیابان دزدگیر شدند با اینها تماس بگیرم و با دادن پول به اینها 
مســافرانم را بگیرم که نوذر خالدي خود را قاسم معرفي کرد و فقط شماره قاسم را داشتم 
البته رامین در آن شب نیز شماره عباس را به من داد... یک اسلحه نوذر خالدي داشت و یکي 
دیگر در دســت نفر دیگر بود و دو نفر دیگر چوب دستي داشــتند ولي دو اسلحه کالش 
داشتند...« نظریه پلیس آگاهي اصفهان که در نظریه خود بیان داشته: » با انجام تیراندازي 
آزمایشي با سالحهاي مکشوفه و تطبیق با پوکه هاي جنائي سالحهاي مکشوفه در آخرین 
قتل در تاریخ 89/8/17 به صورت صد در صد استفاده شده است.« محمد سوادکوهي نیز 
اظهار داشته:» ...دیدم امیر با قاسم که  نوذر خالدي است در منزل نشسته بودند... من هم 
نشستم بعداز چند دقیقه لرها گفتن ما فردا مي رویم دهاتمان گفتن چرا گفت آقاي راننده 
مي گوید دیشب یکي کشته شده امیر چهارلنگ خیلي جا خورد... بعد از چند شب جریان 
راتعریف کردم براي آقاي فارســي که گفت تو را به خدا برو بگو ما را خالص  کن اما نوذر 
خالدي گفت نگو جرم ما اسلحه است خودم گردن مي گیرم کاري به تو ندارد...« پرونده 
نهایتًا با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفري استان ارسال که به شعبه 17 دادگاه 
کیفري استان ارجاع شده اســت آقاي مجید بهنیم به عنوان وکیل تسخیري متهم خالد 
نوذري تعیین شده است قرار بازداشت موقت متهم خالد نوذري به تودیع وثیقه دو میلیارد 
ریال تبدیل و با صدور قرار قبولي وثیقه درتاریخ 90/2/15 از زندان آزاد شده است جلسات 

دادگاه به دلیل عدم شناسایي اولیاء دم و همچنین عدم شناسایي متهم تجدید شده و دادگاه 
نظر به عدم شناسایي اولیاء دم موضوع را در راستاي ماده 356 قانون مجازات اسالمي از 
معاون محترم اول قوه قضائیه استعالم نموده که قصاص نفس متهم را درخواست کرده اند 
و متهم نیز به دلیل عدم شناسایي از طریق نشر آگهي دعوت شده که در جلسه رسیدگي 
مورخ 96/9/12 حاضر نشده و وکیل ایشــان با ارائه دادنامه اي به شماره 930303 مورخ 
93/11/5 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي سابق شهرضا اظهار داشته موکل من 
در خصوص اتهام موضوع خرید و فروش و نگهداري حمل و اســلحه موضوع آلت قتاله 
مرحوم محمد رحیم طاهري به لحاظ عدم مواجه اتهام مربوطه تبرئه شده است که باتوجه 
به راي صادره و اصل تفســیر مضیق به نفع متهم برائت نامبرده مورد استدعا مي باشد.« 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق، صورتجلسه کشف جسد مرحوم محمد رحیم طاهري که 
آثار گلوله در پهلوي وي مشــهود بوده، گزارش ضابطین دادگستري، شکایت اولیاء دم و 
تقاضاي معاون اول محترم قوه قضائیه مبني بر تقاضاي قصاص در اجراي ماده 356 قانون 
مجازات اسالمي و اعالم شکایت آقاي محمد نور طاهري به وکالت از اولیاء دم حاتم ولد 
صالح محمد )پدر( و بي بي گاللي)مادر( صورتجلسه مورخ 89/9/1 دستگیري متهم نوذر 
خالدي که از خودرو پراید در اختیار ایشان دو قبضه اسلحه کالشینکف کشف شده است 
اعالم مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهي ناجا در بکارگیري اسلحه کالشینکف به شماره 
27004514 در صحنه قتل مرحوم محمد رحیم طاهري، حضــور متهم خالد نوذري در 
گلوگاه حسب اظهارات آقاي امیر چهارلنگ و داشتن اسلحه توسط ایشان، اظهارات امیر 
چهارلنگ که بیان داشته وقتي با راننده علي شیرازي به داخل بیابان رفتم و به قاسم )خالد 
نوذري( و دوســتانش برخورد کردم امیر گفت که قاســم )خالد نــوذري( و یکي دیگر از 
دوستانش داراي اسلحه کالش بودند و دو نفر دیگر داراي چوب دستي بودند، نظریه پلیس 
آگاهي مبني بر اینکه سالحهاي مکشوفه از متهمین در قتل 89/8/17 مورد استفاده قرار 
گرفته، برگ شرح معاینه جسد که علت تامه فوت را اصابت جسم نافذ پرتابه اي) گلوله( به 
احشاء شــکم و عوارض آن تعیین نموده عدم حضور متهم علیرغم احضار از طریق نشر  
آگهي و ضمن رد دفاعیات وکیل متهم را که تبرئه موکلش از حمل و نگهداري اسلحه نمي 
تواند او را از اتهام قتل با اسلحه نیز تبرئه نماید و اظهارات متهم مبني بر اینکه دو تا اسلحه 
برداشتیم قصد رفتن به گلوگاه داشتیم و ســایر اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست 
صادره از دادسراي عمومي و انقالب شهرضا بزهکاري ایشان از طریق حصول علم براي 
دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 160، 211، 290، 351، 381، 417، 418 قانون 
مجازات اسالمي وي را به قصاص نفس محکوم مي نماید. اولیاء دم مي توانند با قطعیت 
راي صادره و استیذان از ریاســت محترم قوه قضائیه و جري تشریفات قانوني نسبت به 
 اســتیفاي قصاص اقدام نمایند. راي صادر شــده با توجه به اینکه وکیل متهم تسخیري 
مي باشد غیابي و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه و 
 ســپس ظرف مدت بیســت روز قابل فرجــام خواهي در دیوانعالي کشــور مي باشــد. 
م الف: 7418 شعبه اول دادگاه کیفري یک استان اصفهان) 17 کیفري استان سابق(  

)1757 کلمه،  18 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/685 شماره ابالغنامه: 9710100351502553 شماره پرونده: 9709980351500129 
شماره بایگانی شــعبه: 970134  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقایان حســین کالهی و احمد کالهی و خانم صدیقه کالهی فرزنــدان باقر، خواهان  
آقای مجید مویدی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان آقایان حســین کالهی و احمد 
کالهی و خانم صدیقه کالهی فرزندان باقر  به خواســته الزام به ایفــای تعهد و مطالبه 
خسارت  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980351500129 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/05/13 و ســاعت 9  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی 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 مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:6929 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)185 کلمه، 

2 کادر(
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قاچاقچیان کدام کاال بیشترین 
سود را می برند؟

پدیـده قاچـاق کاال یکـی از معضالتی اسـت که 
نه تنها گریبـان اقتصاد کشـور را گرفتـه و عامل 
مهمـی در تضعیـف تولیـد داخـل اسـت، بلکـه 
یکـی از دالیل اصلـی افزایش بیکاری و سـونامی 

بیـکاری در کشـوری مثـل ایران اسـت. 
معضلـی کـه موجـب می شـود تـوان رقابـت 
تولیدکننـدگان داخلـی بـا تولیـدات مشـابه 
خارجـی بـه شـدت کاهـش بیابـد و طبعـا در 
ایـن ماراتـن نفس گیـر، مغلـوب قاچاقچیـان 
کارگاه هـا،  تعطیلـی  بـه  مجبـور  و  شـده 
کارخانه جـات و صنعـت خـود شـوند کـه در 
شـاهد  تعطیلی هـا،  ایـن  ثـر  ا بـر  نتیجـه 
حـذف مشـاغل مرتبـط بـا ایـن واحدهـای 
 تولیـدی بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم

 خواهیم بود. 
عـالوه بـر ایـن مـوارد، یکـی دیگـر از معضـالت 
قاچـاق، محـروم مانـدن دولـت در اخـذ عوارض 
قانونی واردات کاالسـت؛ مسـئله ای کـه موجب 
می شـود از مدیریت دولت بر بازار کاسـته شـود.

 ایـن موضـوع بـه انـدازه ای مهـم اسـت کـه 
براسـاس آمارهای موجـود، محروم شـدن دولت 
از درآمدهـای قانونـی واردات کاال، بـه بیـش از 

چندیـن هـزار میلیـارد تومـان می رسـد. 
بـه عبـارت دیگـر عـدم وصـول درآمدهـای 
دولـت ناشـی از پرداخـت نشـدن تعرفـه و 
مالیـات بـر ارزش افـزوده بـر کاالهـای وارداتی، 
بـه معنـای سـودخالص قاچاقچیـان اسـت کـه 
رقـم نجومـی قابـل توجهـی را نشـان می دهـد؛ 
سـودی که حتـی قبـل از ورود کاالهـای قاچاق 
 بـه بـازار و فـروش آنهـا، عایـد قاچاقچیـان 

می شود.
جزئیـات سـود قاچاقچیـان ۱۶ کاالیـی اسـت 
کـه بیشـترین حجـم قاچـاق در کشـورمان را 
بـه خـود اختصـاص داده انـد و سـود هریـک از 
قاچاقچیـان در هریـک از ایـن کاالهـا، پیـش از 
عرضـه کاالهـای قاچـاق شـده بـه بـازار اسـت؛ 
سـودی کـه از جیب دولـت و بـه عبـارت بهتر از 

جیـب مـردم نصیـب قاچاقچیـان می شـود.
بـا  پوشـاک  قاچاقچیـان  بیـن،  ایـن  در 
۸۹۰ میلیـون دالر و پـس از آن قاچیـان 
لـوازم آرایشـی و بهداشـتی بـا ۵۴۲ میلیـون 
دالر بیشـترین سـود را از طریـق پرداخـت 
نکـردن عـوارض ورود و مالیـات بـر ارزش 
افـزوده، بـه جیـب می زننـد و در عیـن حـال 
 بیشـترین خسـارت را بـه دولـت و کشـور 

وارد می کنند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش و آمارهـای بـه دسـت 
آمـده، قاچاقچیـان ایـن ۱۶ قلـم کاال، پیـش از 
وارد کـردن کاالهـای قاچـاق شـده بـه بـازار، 
سـودی بیـش از ۱۷ هـزار میلیـارد تومـان را از 
محـل پرداخـت نکـردن عـوارض ورود و مالیات 

بـه جیـب خـود سـرازیر می کننـد.
 مطابق روش شـکاف عرضـه و تقاضا، بیشـترین 
شـکاف در عرضـه و تقاضـای کشـور مربـوط 
بـه پوشـاک، شـمش طـال، لـوازم آرایشـی و 
بهداشـتی، رایانـه و ملحقـات و اقـالم ممنوعـه 
بـوده کـه ایـن میـزان، حـدود ۴۹ درصـد کل 
 قاچـاق کاال در کشـور را بـه خـود اختصـاص 

می دهد.

عکس  روز 

اغلب فیلترشکن ها بدافزار هستند

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

پیاده روهای مخصوص 
معتادان به موبایل در چین

فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر:
دستگیری عامل برداشت غیر 
مجاز از حساب در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از 
شناســایی و دســتگیری فردی که با به دست 
آوردن اطالعات کارت بانکی یــک نفر اقدام به 
برداشــت ۹ میلیون ریال به صورت غیر مجاز 

کرده بودخبر داد.
 سرهنگ »علي جعفري نژاد« با اعالم جزئیات 
بیشــتر این خبر گفت: در پي شــکایت یکي از 
شهروندان مبني بر اینکه مبلغ ۹ میلیون ریال 
به صورت غیر مجاز از حساب بانکي وي سرقت 
شده، بررسي موضوع در دستور کار پلیس فتاي 
این فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: با بررسي 
هاي تخصصی انجام شــده مشخص شد متهم 
با به دســت آوردن رمز دوم و شماره کارت عابر 
بانک شاکي، اقدام به برداشت ۹ میلیون ریال به 
صورت غیر مجازکرده است. جعفري نژاد تصریح 
کرد: با انجام تحقیقات ، متهم مذکور شناسایي و 
حسب دستور مقام قضائي دستگیر و در مواجهه 
با مدارک و مســتندات پلیــس صراحتا به بزه 
انتسابي اقرار و انگیزه خود را سودجویي عنوان 
داشت. این مقام انتظامي در پایان توصیه کرد: از 
در اختیار قرار دادن کارت اعتباري خود به افراد 
غیر، بپرهیزید و رمز هایــي را انتخاب کنید که 
غیرقابل حدس باشد؛ همچنین هنگام واردکردن 
اطالعات حساب خود در پرداخت هاي اینترنتي 

حتما از کیبوردهاي مجازي استفاده کنید. 
از تلفن ثابت منزل، همراه شخصي و محل هاي 
مطمئن جهت پرداخت هزینه تلفن ثابت و همراه 
استفاده نمایید و در صورت پرداخت اینترنتي 
هزینه تلفن ثابت و همراه، از محل هاي مطمئن 
و داراي مجوز اســتفاده کــرده و تمام عملیات 

پرداخت را شخصا انجام دهید .

کشف احشام سرقتی در مسیر 
کشتارگاه

 فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی 
تماس یک شهروند اصفهانی با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشــکوک بودن فردی با 
۴۰ راس گوسفند در مسیر کشتارگاه، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران 

انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
 سرهنگ »حسن یاردوســتی« افزود: ماموران 
بالفاصله فرد متواری را دستگیر و پس از اعتراف، 
برای اقدامات قانونی بــه مراجع قضائی تحویل 
دادند.این مقام مســئول گفت: در بررسی های 
انجام شده مشخص شد ساعاتی قبل ۴۰ راس 
احشام از یکی از شهرستان های همجوار سرقت 
شده بود و سارق قصد کشــتار آنها را داشت که 

ناکام ماند.

افزایش مراجعه نزاع و سقط 
درمانی به پزشکی قانونی

مدیرکل پزشــکی قانونی استان اصفهان گفت: 
در دو ماهه نخست امسال، هفت هزار و ۲۵۳ نفر 
به دلیل صدماتی ناشی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی مراجعه کرده اند که این تعداد نسبت به 
آمار مدت مشابه پارسال بیش از دو و نیم درصد 

افزایش داشته است. 
»علی ســلیمانی پور« افــزود: در این مدت دو 
هزار و ۴۵۲ زن و چهار هزار و ۸۰۱مرد به مراکز 
پزشــکی قانونی به دلیل صدمات ناشی از نزاع 

مراجعه کرده اند.
وی همچنین به افزایش مراجعه برای دریافت 
مجوز سقط درمانی در اصفهان اشاره کرد و گفت: 
در دو ماه گذشته ۱۴۴ نفر برای دریافت مجوز 
سقط درمانی به مراکز پزشــکی قانونی استان 
مراجعه کرده اند و ۱۱۴ نفر از این افراد موفق به 

دریافت این مجوز شده اند. 
سلیمانی پور با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی 
کشور به عنوان متولی بررسی درخواست های 
صدور مجوز سقط درمانی است، افزود: این مجوز 
تنها درمواردی که جنین زیر چهار ماه سن داشته 
باشد، واجد ناهنجاری های شدید مادرزادی بوده 
یا مادر مبتال به بیماری های سخت درمان همراه 
باخطر جانی در صورت تداوم بارداری باشــد، 

صادر می شود.

حوادث

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: برخی فیلترشکن ها 
بدافزار هستند که نصب آن سبب سرقت اطالعات 

اعتباری، اسناد یا کدهای دسترسی می شود.
ســرهنگ »مصطفــی مرتضــوی« در ارتبــاط 
بــا امــکان دزدی اطالعــات از طریق بــاز کردن 
فیلترشــکن اظهار داشــت: به طور کلی باز کردن 
فیلترشــکن بدین معناســت که پیش از ارتباط با 
 مقصــد، اطالعات از یک ســرور واســط می گذرد
 که در این صورت ترافیــک، دیتا و تبادالت، کنترل 

می شود.
وی با بیان اینکه فیلترشــکن جاسوس افزاری برای 
مسیر دسترسی به اطالعات است و هیچ گاه استفاده 
از آن پیشنهاد نمی شــود، افزود: در این ارتباط باید 
به نوع کاربری نیز توجه داشــته باشیم؛ گاهی کاربر 
به ســطحی از دانش نیاز دارد که بــه دلیل تحریم 
کشورهای خارجی و نیاز به اطالعات علمی، چاره ای 
جز استفاده از این ابزار ندارد؛ اما گاه شخص در پی دور 

زدن مقررات دولتی است. 
رییس پلیس فتای اصفهان تصریح کرد: از ســویی 

برخی فیلترشــکن ها بدافزار هســتند و دسترسی 
غیرقانونــی از کاربر می گیرند که منجر به ســرقت 
اطالعــات اعتباری، اســناد یا کدهای دسترســی 
می شود. مرتضوی ابراز داشت: به طور معمول، انواعی 
از دسترســی ها برای هر برنامه طراحی می شــود و 
مردم نیز از آنجا که به دنبال نصب سریع یک نرم افزار 
اندرویدی هستند بدون توجه به سواالت، اجازه  الزم 

را برای دسترسی صادر می کنند.

ریيس پليس فتای اصفهان:

اغلب فیلترشکن ها بدافزار هستند
با راه اندازی سامانه سازه های آبی استان اصفهان این 
امید وجود دارد تا باالخره وضعیت مدیریت پل های 
تاریخی اصفهان مشخص شود و برخی مسائل دیگری 
مثل تبعات خشکسالی برای پل ها نیز مورد بررسی 
قرار گیرد. »فریدون اللهیاری« اظهار کرد: با توجه به 
اینکه پل های تاریخی اصفهان جزو آسیب پذیرترین 
بناهای تاریخی این اســتان هستند، مقرر شده همه 
پل های تاریخی استان اصفهان شناسایی شوند. وی 
افزود: پس از شناسایی این پل ها، اطالعات آنها در کنار 
اطالعات برخی پل های تاریخی دیگر که بعضا روی 
مادی ها قرار دارد، جمع آوری می شود و در یک پایگاه 
داده ای قرار می گیرد. در حال حاضر مدیریت واحدی 
روی این پل ها وجود ندارد اما مقرر شده تا آخر هفته 
جاری کمیته ای برای آماده سازی نقشه مدیریتی واحد 
پل ها تشکیل شود. وی خاطرنشان کرد: مرمت این 
پل ها بر عهده میراث فرهنگی است اما مدیریت آنها 
به توجه به اینکه یک معبر عمومی هستند، مشخص 
نیســت؛ منظور از این مدیریت، وظیفه نگهداری و 
تعمیرات این پل هاست که باید نهادهای مختلف آن 

را بپذیرند تا مشخص شود چه نهادی این مدیریت را 
برعهده دارد که باید در این موضوع با شــهرداری به 
توافق رســید.وی در پایان یادآور شد: در این سامانه 
برنامه زمان بندی برای پل ها در نظر گرفته شده تا در 
زمان بندی مشخصی پل ها مورد بررسی قرار بگیرند 
و در صورت لزوم مرمت شوند؛ حتی این کمیته قرار 
است برای پاکســازی دیوارنویسی های موجود روی 

پل ها نیز دستورالعمل مشخصی صادر کند.

مدیرکل ميراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

امیدواری برای پایان مظلومیت پل های بی سرپرست اصفهان

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: کاروان نیکوکاری در شهرستان های نطنز، تیران و کرون و چم 
یوسفعلی لنجان تشکیل شده است و حدود ۵۰۰ نفر، خدماتی شامل ویزیت رایگان، پایش قند خون و فشار خون ، 
آموزش امداد و کمک های اولیه همگانی و اجرای مسابقه امدادی، کارگاه آشنایی با طب سنتی و تداخالت دارویی و 

شیمیایی و توزیع سبد غذایی ارائه می دهند.
»محسن مومنی« افزود: کاروان سالمتی و نیکوکاری هالل احمر استان اصفهان، نیمه دوم خردادماه در مناطق محروم 

گیالنغرب کرمانشاه، نطنز ، تیران و کرون و لنجان اصفهان مستقر شده اند.

اعزام کاروان سالمت و 
نیکوکاری هالل احمر 

اصفهان

به مردم روستاهای محروم 
خدمت رسانی می شود؛

مر
 اح

الل
 ه

میراث فرهنگیپلیس

 ،ISI تدوین و تنظيم پایان نامه، ارائه مقاالت
نوشتن مقاالت پایان نامه با تضمين چاپ در 
مجالت علمی و... از جمالتی است که در گوشه 
و کنار اغلب دانشــگاه های کشور به چشم 

می خورد . 
در و دیوارهای کالس ها و دانشگاه ها پر از تبلیغات 
رنگ و وارنــگ تحقیق و فروش پایان نامه اســت؛ 
دانشگاه هایی که سالیانه تعداد زیادی از داوطلبان 
کارشناسی ارشــد را جذب کرده اند که به زور پول 
و به جبر زمانــه و بعضا شــرایط کاری و اجتماعی 
می خواهند مدرکی ارائه دهنــد؛ بدون اینکه توان 
و بهره علمی داشــته باشــند. این موضوع، حال و 
روز این روزهای دانشگاه های کشور است. تا چشم 
کار می کند تیزرهای تبلیغاتی می بینید که پروژه 
دانشگاهی دانشجویان را از کمترین قیمت گرفته تا 
نرخ های باورنکردنی انجام می دهند؛ البته به رشته 

تحصیلی دانشجو هم بستگی دارد.
کالس های خالی که این روزهــا ظرفیت باالیی از 
متقاضیان را جذب می کند و عمال شــبکه بزرگی 
از تولید و فروش محتوا تحت عنــوان پایان نامه و 
مقاله در سایه این سیر علمی رشد کرده  و گسترش 

یافته  است.
معضلی به نام فروش پایان نامه 

متاسفانه معضل جدی خرید و فروش پایان نامه با 
افزایش ظرفیت  دانشــگاه ها در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی بــه عضوی از پیکره علمی کشــور تبدیل 
شده اســت؛ عضوی بیمار که گویا هیچ مسئول و 
ارگانی عالقه ای به درمان آن ندارد. »خریدن علم« 
روی دیگر این سکه است. اغلب افرادی که اقدام به 
تدوین این پایان نامه ها می کنند دانشجویان ممتاز 
دانشگاه های سراسری هســتند؛ جوانانی که برای 
گذراندن معاش و هزینه های تحصیل خود در سال 
چهار یا پنج پایان نامه می نویســند و اعتبار علمی 
خود را خرج خوراک و پوشاک شان می کنند. رضا 
یکی از دانشــجویان دکترای دانشگاه تهران است؛ 
او که پس از گذشت ســه سال از تحصیل در مقطع 

دکترا نتوانسته از ارگانی بورسیه تحصیلی دریافت 
کند، مجبور است برای تامین هزینه های تحصیل و 
تحقیق بر روی تز دکترایش، پایان نامه های فروشی 
بنویسد. به گفته او هزینه تدوین هر پایان نامه بدون 
آمار و مبتنی بر منابع کتابخانه ای سه و نیم تا چهار 
میلیون اســت. رضا هر دو ماه یکبار یک پایان نامه 
می نویسد که با احتساب هزینه پورسانت کسانی که 
این پایان نامه ها را به او ارجاع می دهند و هزینه های 
جانبی، چیزی در حدود یک و نیم میلیون دریافت 
می کند. آوازه خرید و فروش محتواهای نه چندان 
علمی تحت عنوان پایان نامه در دانشگاه های کشور 

سوژه رسانه های خارجی نیز شده است. 
تن پروری فکری، با بيست ميليون تومان

اغلب افرادی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 
به خصوص در دانشــگاه آزاد و پردیس ها مشغول 
به تحصیل هســتند، یا توان علمی الزم را ندارند یا 
وقتی برای مطالعه و تحقیق علمی در زمینه رشته 
تحصیلی شان پیدا نمی کنند؛ به همین دلیل  درآمد 
خوبی را نصیب دالالن پایان نامــه ها می کنند. به 
گفته »حسام« صاحب یکی از دفاتر فنی در اصفهان، 
این مسئله تنها مختص  دانشــگاهیان نیست بلکه 

در حال رواج یافتن میان دانش آموزان نیز اســت. 
به گفته وی مراجعــه دانش آموزان دبیرســتانی 
برای خریــد تحقیق های درســی در حال افزایش 
اســت. نوجوانانی که به جای مطالعه و جست وجو 
ترجیح می دهند با پرداخت پول نمره بگیرند و وقت 

بیشتری برای کاراهای جانبی داشته باشند.
مجازات خرید و فروش پایان نامه و شبکه 

زیرزمينی توليد محتوا
اگر چه در سال گذشته پس از سال ها انتظار، الیحه 
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس 
رســید و با ابالغ رییس جمهور الزم االجرا شد، اما 
باید گفت این قانون، با توجه به ابعاد مختلف پدیده 
تقلب در دانشگاه های کشور، تنها یک مسکن است 
و با مقابله ریشه ای با پدیده تقلب فرسنگ ها فاصله 
دارد. این قانون که سابق بر اینها در قالب الیحه و از 
سوی معاونت پژوهشــی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری تهیه شد، بیش از دو سال بود، در صف انتظار 
الیحه و طرح های دیگری کــه مجلس باید به آنها 
می پرداخت، قرار داشت و این ابهام را ایجاد کرده بود 
که در ساختار کالن مدیریتی کشور، اراده ای جدی 

برای مقابله با تقلب های دانشگاهی وجود ندارد. 

موضوع مهمی کــه در این باره نبایــد از آن غافل 
شد، اینکه مقابله با ریشــه های پدیدآورنده تقلب 
و تخلف هــای علمــی، هنــوز در راس برنامه های 
مسئوالن ارشد کشور نیســت و آنها به جای اینکه 
با ریشــه ها مقابله کنند، در حال مقابله با پیامدها 

هستند! 
وقتی شرایط علمی کشور و ساختارهای دانشگاهی 
تحت تاثیر مدیریت های پیشین، شرایطی را سبب 
شده که درهای دانشگاه را به روی همه باز گذاشته 
است و دانشگاه به هیچ کس پاسخ منفی نمی دهد  
باید شاهد چنین مشــکالتی باشیم؛  از سوی دیگر 
در مقاطع تحصیالت تکمیلی، هر استاد دانشگاه با 
فاصله زیادی از اســتانداردهای علمی دنیا، بعضا تا 
۲۰ دانشجو یا بیشتر دارد، این استاد چگونه باید بر 
عملکرد دانشجویان و کیفیت کار آنها نظارت کند؟

آنچه مسلم اســت اینکه مدرک گرایی در جامعه، 
وضعیت اقتصادی و جریان سازمان یافته و طراحی 
شــده با پشــتیبانی خارجی و عناصر مسئله دار و 
برخی عناصر غافــل، نادان و نــاآگاه، عوامل ایجاد 
 و بســط شــغل اول »خیابان انقالب« را تشــکیل 

می دهند.

خرید و فروش »علم« در کف خیابان
  پدیده تاریکی به نام فروش پایان نامه؛  

روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در کشور 
دبیر سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی اظهار کرد: متاسفانه روند آسیب های اجتماعی در کشور  
با گستردگی و فراوانی رو به تزاید روبه روست. »میرطاهر موسوی« در این باره گفت: عالوه بر نوع، میزان  
و فراوانی آســیب های اجتماعی، تعداد افراد و گروه های درگیر با انواع آســیب ها در کشور نیز نسبت به  

گذشته رو به افزایش هستند.  
موسوی در ادامه یادآور شد: در جامعه فعلی همه ما خواهان توسعه کشور  در بخش های مختلف هستیم 
و برای تحقق توسعه به معنای حقیقی باید ایراد ها و اشکاالت موجود را برطرف کنیم؛ در این میان بخش 
گسترده ای از ایراد های موجود مربوط به آسیب های اجتماعی است.  دبیر سومین همایش ملی آسیب های 
اجتماعی تصریح کرد: وقتی در جامعه از »توسعه« فقط برداشــت   اقتصادی شود، باید در ادامه منتظر 

تشدید و گسترش انواع آسیب های اجتماعی مثل شرایط فعلی باشیم.

آمادگی کامل پلیس راه اصفهان برای سفرهای تابستانی 
جانشین پلیس راه استان اصفهان گفت :پلیس راه استان اصفهان با آمادگی کامل برای برقراری امنیت ترافیکی در 
سفرهای تابستانی در محور های مواصالتی استان مستقر است. سرهنگ »اصغر زارع« افزود: پلیس راه استان با بهره 
گیری از تمام امکانات موجود از جمله دوربین های کنترل سرعت ثابت و سیار به جهت مدیریت سرعت، اجرای طرح 
همپا برای هشدار در نقاط پرتصادف  و همچنین طرح آتش سرد برای  هشدار در نقاطی که احتمال خواب آلودگی  یا 
سایر خطرها وجود دارد، اقدام به تامین امنیت ترافیکی خواهد کرد.  وی  در ادامه به چند توصیه برای کاهش خطر در 
هنگام رانندگی اشاره کرد و افزود: مشخص کردن مبدا و مقصد  سفر و برنامه ریزی برای مسیر حرکت و زمان بندی های 
استراحت و توقف در طول مسیر، خودداری از رانندگی مداوم و بدون توقف که باعث خواب آلودگی و کاهش تمرکز 
راننده می شود، بستن کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان و اســتفاده از صندلی کودک  و رعایت سرعت مجاز در 
مناطق مختلف جاده به خصوص مناطق مسکونی و کمربندی ها از جمله مواردی است که رانندگان باید رعایت کنند.

پریسا سعادت

مسئول اردوی راهيان نور و گردشگری در 
استان اصفهان خبر داد: 

حضور خانواده های اصفهانی 
در اردوهای راهیان نور غرب

مســئول اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه 
ناحیه امام رضــا)ع( در اســتان اصفهان گفت: 
۳۰ دســتگاه اتوبوس خانواده های اصفهانی را به 

اردوهای راهیان نور منتقل خواهد کرد.
 »علی خیرالهی« با اشــاره به برگزاری اردوهای 
راهیان نور در استان اصفهان بیان کرد: امسال نیز 
اعزام خانوادگی به مناطق راهیان نور کردستان 

طبق روال هرسال انجام  خواهد شد. 
وی ادامه داد: پیش بینی شده است ۳۰ دستگاه 
اتوبوس از تاریخ ۹۷/۵/۱۵ به صورت پنج نوبت به 

این مناطق اعزام شوند.

خبر
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بین الملل

 هشدار مشابه آمریکا و انگلستان به شهروندان خود:
احتمالجدیحملهتروریستیقریبالوقوع

درجامجهانی
ایاالت متحــده آمریکا و همچنیــن نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی بریتانیا در خصوص ســفر 
شهروندان خود به روســیه و دیدن مسابقات 
جام جهانی در ورزشگاه های این کشور هشدار 
داده اند و به شــکلی جالب توجه، ایاالت متحده 
آمریکا هشــدار تهدید حمالت تروریستی در 
روســیه را در »ســطح 3« قرار داده است. این 

امر به معنی آن است که احتمال یک حمله قریب الوقوع تروریستی در جام جهانی بسیار باالست.هنوز 
هشداری در این خصوص از سوی وزارت امور خارجه کشورمان و همچنین نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
ایران مخابره و منتشر نشده؛ هرچند اشاره بند آخر از هشدار مشاوره ای وزارت امور خارجه آمریکا نه به 
شکل مستقیم اما تلویحی و ضمنی بیان کننده آن است که استادیوم های ورزشی محل برگزاری جام 
جهانی می تواند یکی از اهداف احتمالی حمالت تروریســتی در روسیه باشد.اگرچه صدور هشدارهای 
امنیتی از سوی نهادهایی مانند وزارت امور خارجه کشورهای مختلف، در خصوص سفرهای شهروندان 
این کشورها، عمومی و متعارف محسوب می شود؛ اما مشابهت های فراوان میان هشدارهای اطالعاتی 
و امنیتی آمریکا و بریتانیا در خصوص محل های مورد هدف احتمالی تروریست ها می تواند نشانه هایی 
از برخی احتماالت جدی در خصوص وقوع یک حمله تروریستی در روزهای آینده در روسیه باشد.به 
شکل جالب توجه به  ویژه در افغانستان دیده ایم که نهادهای اطالعاتی آمریکایی و اروپایی، قبل از انجام 
حمالت تروریستیـ  چه از سوی القاعده و داعش و چه از سوی طالبان و سایر گروه های شورشی منطقه 
ـ هشدارهای جدی به شهروندان خود در این مناطق داده اند. در آخرین نمونه، در حمله طالبان به هتل 
اینترکانتیننتال در کابل، در دی ماه سال قبل، ســفارت خانه های آمریکا، انگلستان و آلمان، همگی از 
یک هفته قبل در مورد یک حمله تروریستی احتمالی که هدف آن یکی از هتل ها یا فرودگاه های شهر 

کابل باشد، هشدار داده بودند.

ترامپخواستاراعتصابکارمندانواشنگتنپستشد
رییس جمهوری آمریکا از کارمندان روزنامه واشــنگتن پست خواست اعتصاب کنند تا ایاالت متحده 
البته به قول او،  از شر اخبار جعلی رهایی یابد.»دونالد ترامپ« در توئیتی نوشت: »کارمندان واشنگتن 
پست خواستار اعتصاب هستند، زیرا بزوس )مالک شخصی این روزنامه( به آنها دستمزد کافی نمی دهد. 
به نظرم، یک اعتصاب طوالنی مدت و واقعی، ایده خوبی خواهد بود. کارمندان پول بیشــتری دریافت 
خواهند کرد و ما هم در طوالنی مدت از شــر اخبار جعلی نجات خواهیــم یافت«.ترامپ همچنین بر 
ادعای مطرح شده خود در گذشــته مبنی بر اینکه روزنامه واشنگتن پســت، البی گر ثبت شده است، 
تاکید کرد.این توئیت واکنشــی بود به گزارش اخیر واشنگتن پســت در مورد دیدار »راجر استون« 
مشاور سابق ســتاد انتخاباتی ترامپ با یک مقام روس در جریان کارزار انتخاباتی 2016 آمریکا که در 
آن نشست، بحث پرداخت دو میلیون دالر به مقام روسیه در ازای به لجن کشیدن »هیالری کلینتون« 
رقیب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است.رییس جمهوری آمریکا از زمان به قدرت 
 رسیدن، روزنامه واشنگتن پســت را در فهرست رســانه های به زعم وی، جعل کننده اخبار قرار داده

 است.

انتخاباتترکیهتحتتاثیرماجرایشکنجهیکتولهسگ
در حالی که تنها چند روز به برگزاری انتخابات در ترکیه باقی مانده است، انتشار عکس های یک سگ 
شکنجه شده که چند روز بعد جان خود را از دست داد، جنجال بزرگی در این کشور به راه انداخته تا آنجا 
که کاندیداهای ریاست جمهوری هم به این ماجرا واکنش نشان داده اند.ماجرا اینگونه آغاز شد که طی 
چند روز گذشته یک توله سگ که دست ها و پاها و دم آن بریده شده بود در جنگلی در منطقه ساپانجا 
پیدا شــد و مورد مداوا قرار گرفت؛ اما این حیوان زخمی حین عمل جراحــی جان داد و پلیس ترکیه 
یک مرد مظنون به شکنجه این توله سگ را بازداشت کرد.انتشار تصاویر این سگ شکنجه شده خشم 
عمومی مردم ترکیه را برانگیخت. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، سیاستمداران،  سلبریتی ها 
و مدافعان حقوق بشر و حقوق حیوانات با انتشار عکس های گرفته شده از این سگ خواستار دستگیری 
فرد مظنون و اعمال مجازات علیه وی شده بودند.این مسئله تا جایی در ترکیه فراگیر شد که رجب طیب 
اردوغان، کاندیدای حزب عدالت و توسعه در کمپین انتخاباتی خود اعالم کرد: در صورت پیروزی اش 
در انتخابات 24 ماه ژوئن قوانین حقوق حیوانات در ترکیه تغییر می یابد.حادثه رخ داده برای این توله 
سگ باعث وحدت کم سابقه ای میان احزاب سیاسی ترکیه و کاندیدای ریاست جمهوری شده و  هر یک 
از آنها به نوعی این حادثه را محکوم کرده اند و خواستار اعمال تدابیر شدید علیه اینگونه اتفاقات نقض 

حقوق حیوانات شده اند.

یکتاجر،عاملدیدارترامپورهبرکرهشمالیشد
یک تاجر آمریکایی احتماال باعث دیدار تاریخی 
رییس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی بوده 
است.نیویورک تایمز گزارش داد که یک تاجر 
آمریکایی سال گذشــته از طریق جرد کوشنر، 
داماد ترامپ به دنبال ارتباط پشــت پرده میان 
دولت ترامپ و کره شــمالی بوده است.گابریل 
شولز، سرمایه گذار آمریکایی تابستان گذشته 
با دولت ترامپ تماس گرفت و گفت که مقامات کره شمالی خواستار صحبت با کوشنر درباره احتمال 
دیدار میان ترامپ و کیم جونگ اون هستند.به گزارش نیویورک تایمز؛ کوشنر این صحبت ها را به مایک 
پامپئو، مدیر سابق سیا انتقال داد. تاکنون کاخ سفید و ســیا از اظهارنظر درباره تماس شولز و کوشنر 
امتناع کرده اند. نیویورک تایمز در ادامه گزارش داد که کوشــنر بدون حضور کارشناسان مسائل چین 
 چندین بار با سفیر چین دیدار کرده و همین مســئله باعث نگرانی مقامات سابق و فعلی آمریکا شده 

است.

انتخابات ترکیه تحت تاثیر ماجرای شکنجه یک توله سگ
پیشنهاد سردبیر:

گزارش تصویری

پس از گذشت چند هفته از فوران آتشفشان 
کیالویــا در هاوایی، ســاکنان این شــهر با 
ســنگ های الیویــن زیتونــی گران قیمت در 
خیابان ها و گذرگاه های این شــهر مواجه 
شــدند. روزنامه دیلی میل گــزارش داد که 
این سنگ های کوچک قیمتی در طول فوران 

آتشفشان و از گدازه های آن رها شده اند.

»مهاجــرت« طــی دو دهــه گذشــته بــه یکی 
از اصلی ترین مناقشــات امنیتــی و اجتماعی در 
اروپا بدل شده اســت. این مسئله به خصوص پس 
از ناآرامی های چند ســال اخیــر در خاورمیانه و 
خشکسالی و ناآرامی سیاسی در آفریقا و نیز اعمال 
قوانین سخت گیرانه در اســترالیا و آمریکا موجب 
شده است تا ســیل مهاجران به سوی کشورهای 
اروپایی روان شــود. این موضوع  پس از سیاســت 
درهای باز آلمان روی پناهجویان ســوری موجب 
ســرازیر شــدن صدها هزار نفر به خاک اروپا شد؛ 
موضوعی که امروز به یکی از اصلی ترین چالش های 

جمعیتی در این قاره تبدیل شده است. 
اروپا؛ ناتوان در برابر موج مهاجرت ها

اگر چــه آلمان یکــی از اصلی تریــن مقصدهای 
مهاجران برای گرفتن اقامت در اروپاست و سیاست 
درهای باز این کشــور در ســال 2015 به تنهایی 
موجب ورود بیش از یک میلیــون پناهجو به قاره 
اروپا شد؛ اما پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی 
از این پذیرش ها موجب شــده تا صدراعظم آلمان 
خواســتار برگزاری یک نشســت فوری با موضوع 
بحران مهاجــرت در اروپا و بحث با یــک گروه از 
کشــورهای عضو این اتحادیه دربــاره این بحران 

شود. بر اساس اعالم اسپوتنیک 
؛آنگال مرکل به دنبال آن اســت که با رهبران 

ایتالیا، اتریش و یونان مسائل مربوط به مهاجرت را 
مورد بحث و بررسی قرار دهد. از سوی دیگر جوزپه 
کنته، نخســت وزیر ایتالیا نیز درخواســت اصالح 
قوانیــن پناهندگی اتحادیه اروپا را برای بررســی 
درخواســت های پناهندگی در کشــورهای اصلی 
مهاجران داده است. امانوئل ماکرون، رییس جمهور 
فرانسه نیز که کشــورش با ایتالیا بر سر پذیرفتن 
گروه های پناهجویــان کشــتی آکواریوس دچار 
اختالف شــده، اعالم کرده که الزم اســت قوانین 
مهاجرتی فعلی اصالح شــود و از اتحادیه اروپا به 
سبب عدم شراکت با رم در کاهش فشارهای مربوط 

به مهاجران انتقاد کرد.
آکواریوس و اختالفاتی که از پرده بیرون 

افتاد
کشتی پناهجویان آکواریوس، جدیدترین موردی 
بود که کشــورهای اروپایی در مورد سرنوشت آن 
وارد اختالفات جدی شــدند. این پناهجویان وارد 
دریای مدیترانه شــدند و در حالی که کشورهای 
مالت و ایتالیا  حاضر به پذیرش آنها نشدند پس از 
9 روز سرگردانی با مساعدت اسپانیا در این کشور 

مستقر شدند. 
مســئله پناهجویــان به خصــوص با 

قدرت گیری احزاب راســت در کشورهای اروپایی 
با اتفاقات پیش بینی نشده ای نیز همراه خواهد بود. 
با توجه به قدرت گیری دولت های منتقد اتحادیه 
اروپا در کشورهایی مانند ایتالیا، مجارستان، اتریش 
و ... بســیاری از دولت های اروپایی در حال تغییر 
دادن قوانین مهاجرتی خود هستند. در مجارستان 
قدرت گیری اوربان و حــزب ضد مهاجرت فیدس 
در این کشور موجب وضع قوانین سخت گیرانه در 
قبال مهاجران شده اســت. دولت صربستان عمال 
در چند ماه گذشــته مرزهای خــود را روی عبور 
پناهجویان بســته و هزاران متقاضی ورود به این 
کشور ماه هاست در مرزهای آن سرگردان هستند؛ 
همچنین این کشــور بر نهادهایی که از مهاجران 

حمایت کنند مالیات های سنگین وضع می کند.
طی سال های پیش رو، بحران پناهجویان آزمونی 
جدی برای توان مدیریتــی اتحادیه اروپا در مقابل 
از هــم گســیختگی و روندهای واگرایی اســت. 

اختالف نظرهای بنیادین کشــورهای اروپایی در 
قبال مسئله پذیرش یا عدم پذیرش پناهجویان و 
مهاجران که از نظر آنها به مشــکالت اقتصادی و 
اجتماعی ناشــی از بحران اقتصادی دامن می زند، 
اتحادیه اروپا را در معرض انشــقاق و واگرایی قرار 
داده اســت. در شرایطی که مشــکالت موجود در 
اتحادیه اروپا به ویژه مشــکالت اقتصــادی، این 
اتحادیه را در مسیر واگرایی قرار داده است ، بحران 
مهاجرت ها که خود هزینــه های مالی را بر جوامع 
پذیرنده، تحمیل می کند، روند واگرایی در قاره سبز 

را تشدید  خواهد کرد . 
 همزمان با اولین سالگرد همه پرسی خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، موضوع خروج جمهوری چک از این 
اتحادیه تحت تاثیر عدم مدیریت بحران مهاجران 

مطرح می شود.

بحران خاموش

مرضیه محب رسول

چالش های جمعیتی در انتظار قاره سبز؛

بنیانگذار»ویکیلیکس«درزندانملکه
حدود 6 ســال از پناهندگی »جولیان آســانژ« 
بنیانگذار سایت افشاگر »ویکی لیکس« و اقامت 
وی در ســاختمان ســفارت اکوادور در انگلیس 
می گذرد و او مدت هاست اجازه ندارد پایش را از 
سفارت بیرون بگذارد، زیرا پلیس های انگلیسی در 
کمین هستند تا او را دستگیر کنند. آسانژ 2720 
روز است که به دیوارهای سفارت اکوادور محصور 
شده و 53 روز اســت که با جهان بیرون هیچ راه 
ارتباطی نــدارد، نه اینترنت، نــه تلفن و نه حتی 
امکان مالقات. این جزای کســی است که خالف 
مصلحت واشــنگتن قدم بردارد و اســنادی را از 
جنایات آمریکا در عراق و افغانستان منتشر کند.

 آغاز فعالیت افشاگرانه ویکی لیکس
در سال 2006 جولیان آســانژ، فرآیند راه اندازی 
وبگاه  ویکی لیکس را آغاز کــرد تا اطالعات مهم 
و محرمانه بین المللی را مستقیما در اختیار همه 
قرار دهد؛ اما این ســایت زمانی توانست در صدر 
خبر رسانه های بین المللی قرار گیرد که با دریافت 
750هزار سند محرمانه از یک سرباز آمریکایی به 
نام »چلسی منینگ« به افشاگری درباره جنایات 
ارتش آمریکا پرداخت و خشم واشنگتن آغاز شد. 
اسناد مذکور شامل کشتار غیرنظامیان، اطالعات 
محرمانه جنگی افغانستان و عراق شامل رفتارهای 
غیر انســانی نظامیان آمریکایی با اسرا و درنهایت 
اطالعات مربوط به زنــدان گوانتانامو بود.پس از 
انتشــار این اطالعات، مقامات آمریکایی جولیان 
آسانژ را تحت تعقیب قرار دادند که در همین زمان، 
پلیس سوئد در حال بررســی اتهام تجاوز آسانژ 
بود و حکم دســتگیری وی در اروپا را در اختیار 

داشت. وی ســرانجام خود را تسلیم پلیس لندن 
کرد و پس از چند ماه بازداشت خانگی، به سفارت 
 اکوادور در انگلستان گریخت و پناهنده سیاسی 

شد.
  پرونده سازی برای تخریب اعتبار آسانژ

آسانژ که 46 ساله و شهروند استرالیاست در سال 
2010 به تجاوز متهم شد، او همواره این اتهام را رد 
کرده و گفته که مطرح شدن این اتهام با انگیزه های 

سیاسی بوده است. 
دادگستری سوئد در ماه می سال گذشته میالدی 
)2017( پرونده آســانژ را مختومــه اعالم کرد.

زمانی که آسانژ به اکوادور پناهنده شد، جنجال 
زیادی بــه راه افتاد؛ اما ســرانجام دولت اکوادور 
به او تابعیت  داد. خانم »ماریا فرناندا اسپینوزا«، 
وزیر خارجه اکوادور، در این باره گفت: »آسانژ در 
تاریخ 12 دسامبر سال گذشته میالدی )2017( 
تابعیت اکوادور را به دســت آورده است.«بعدتر 
»اکوادور« از دولت بریتانیا خواســت آســانژ را 
به عنوان دیپلمــات اکوادور قبول کنــد و از این 
راه برای او مصونیت دیپلماتیک قائل شــود که 
با مخالفت دولت بریتانیا مواجه شــد. در صورت 
موافقت بریتانیا، آسانژ می توانست با پایان دادن 
به دوران پناهندگی خود در ســفارت اکوادور، با 
مصونیت دیپلماتیک خــاک بریتانیا را ترک کند 

و دستگیر نشود.
  وقتــی اکــوادور زیر فشــار آمریکا 

جا می زند
حاال خبرها حاکی از آن اســت که رییس جمهور 
تازه اکوادور، »لنین مورنو« با فشــار بی سابقه ای 

از ســوی آمریکا مواجه شده اســت تا آسانژ را از 
ســفارت بیــرون کند. مورنــو پیش تــر او را در 
مصاحبه های خود یک »مشکل به ارث رسیده« 
خوانده بــود و یک »مزاحم«.حــاال گمانه زنی ها 
درباره احتمال اســترداد او به انگلیس یا آمریکا 
باال گرفته اســت، »ماریا فرناندا اسپینوزا« وزیر 
خارجــه اکــوادور در مصاحبه ای اخیــرا اعالم 
کرد: »ممکن اســت دولت این کشور پناهندگی 
اعطایی به وی را لغو کرده باشد و او را به آمریکا یا 
 انگلیس تحویل دهــد. انگلیس و اکوادور مایل به 

حل و فصل این ماجرا هستند.«
  سکوت سفارت اکوادور در لندن

برخــی از مطبوعــات در تالش بــرای پیگیری 
وضعیت جولیان آســانژ با ســفارت اکوادور در 
لندن تماس گرفتند، مســئول ارتباط با رسانه از 
پاسخ به هر ســوالی خودداری کرد و متذکر شد 
به بهانه مسائل امنیتی نمی تواند درباره وضعیت 
جولیان آســانژ صحبت کند. وقتــی از او درباره 
گمانه زنی های برنامه سفارت برای تحویل آسانژ 
سوال شد، ادعا کرد که از این خبر اطالعی ندارد 
و نمی تواند به خاطر »مســائل امنیتــی« اجازه 
 دسترســی و ارتباط  به موســس ویکی لیکس را 
بدهد.پس از آنکه پیگیری ها از ســفارت اکوادور 
به نتیجه نرســید، به سراغ مســئوالن سازمان 
ویکی لیکس رفتند، »کریســتین هرافنســون« 
سخنگوی ســابق ویکی لیکس که امروز یکی از 
معاونان ارشد این سازمان است، گفت که مدتی 
است تمام راه های ارتباطی آسانژ قطع شده است 
و حتی به او اجازه دسترســی به تلفن و اینترنت 

نیــز داده 
نمی شــود چه برســد به 

امکان مالقات حضوری.
  دوستان آسانژ، نگران سالمت او 

هستند
وی در ادامه از شــرایط نامساعد آسانژ صحبت 

کرد و اظهار داشت: »شرایط جسمی آسانژ بسیار 
نامناسب اســت، او دیابت دارد و به شدت بیمار 
اســت و احتماال به دارو نیز دسترســی و از نظر 
روحی هم وضعیت خوبی ندارد.« معاون ارشــد 
ســازمان ویکی لیکس با صحه بر گمانه زنی های 
رســانه ای اذعان داشــت: »ما نیز بر این باوریم 
سفارت اکوادور تحت فشارهای انگلیس و آمریکا 
شرایط را برای آسانژ سخت کرده تا خود او مجبور 
به ترک سفارت یا تسلیم واشنگتن و لندن شود.«

»هرافنسون« گفت:آسانژ،  در سال 2012 میالدی 
به ســفارت اکوادور در لندن پناهنده شــد. وی 
می ترســد در صورت خروج از این سفارتخانه به 
آمریکا مسترد شــود؛ جایی که آســانژ به خاطر 
افشــای اطالعاتی درخصوص جنگ عراق تحت 

پیگرد قرار دارد.
به نظر می رســد آســانژ به پایان راه خود رسیده 
باشــد، او که تصور می کرد می تواند تحت لوای 
آزادی  بیان غرب به افشاگری دســت بزند، این 
روزها فهمیده که دســتش به جایی بند نیست 
و آزادی بیان تنها زمانی برای غرب معنا دارد که 
تهدیدی برای منافعش نباشد؛ شاید آخرین فصل 
زندگی موسس ویکی لیکس هم »پایان تدریجی 

یک رویا« باشد.
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 رکورد جالب »نیمار« 
در اولین دیدار جام جهانی

یکشنبه شب، دو تیم برزیل و سوئیس به مصاف 
یکدیگر رفتند که ســوئیس در جریــان بازی ، 
نمایش نســبتا خشــنی 
داشــت و خطاهای 
زیادی انجــام داد. 
10 خطا از مجموع 
خطاهای این تیم 
روی نیمــار انجام 
شد که از این حیث در 
تاریخ جام جهانــی، تنها آلن 
شیرر با 11 خطا در دیدار انگلیس مقابل تونس در 
جام جهانی 1998 باالتر از او قرار می گیرد.نیمار 
در این رابطه گفت:» حرفی بــرای گفتن ندارم. 
فقط می خواهم فوتبال بازی کنم. داور باید این 
صحنه ها را بببیند. فکر می کنم اینکه روی من 
خطا می شد طبیعی بود. باید به این موضوع توجه 

کنیم ولی این اتفاقی طبیعی در فوتبال است.«

 اقدام عجیب سرمربی کره 
برای گمراه کردن جاسوس  ها

ســرمربی کره جنوبی از بازیکن ها خواســته تا 
پیراهن های خــود را در بازی هــای اخیر با هم 
عوض کننــد تا حریفان 
گمراه شوند.به گفته 
شــین تی یونگ؛ 
ایــن حرکت برای 
کــردن  گمــراه 
حریفان غربی انجام 
شده است که نتوانند 
بازیکنان را تشخیص دهند.براساس این گزارش، 
»هونگ مین« بازیکن کره ای تاتنهام و کی سونگ 
یونگ، کاپیتان کره تنهــا بازیکنانی بوده اند که 
در بازی های اخیر از پیراهن های خود اســتفاده 
کرده اند.ســرمربی کره جنوبی می گوید:» برای 
اروپایی ها تشخیص بازیکنان آسیایی سخت است 
و ما نمی خواهیم همه چیزمــان را آنها بفهمند، 
برای همین این کار را انجام دادیم. همه مربی ها 
این حس را دارند که حریفان در حال جاسوسی از 

تیم شان هستند«.
گفتنی است؛ سوئد اخیرا فردی را برای جاسوسی 
از تیم کره به نزدیکی جلســات تمرینی این تیم 
فرستاده بود به همین منظور مربی سوئد از کره 

ای ها عذرخواهی کرد.

 فیفا، به خاطر سنگربان مصر
 یک قانون جدید وضع کرد

تیم   ملی فوتبال  مصر در نخستین دیدار خود در 
جام جهانی 2018 روسیه با یک گل برابر اروگوئه 

تن به شکست داد.
الشــناوی،  محمد 
ن  با ســنگر
مصری هــا در این 
دیــدار عملکــرد 
درخشــانی از خود 
نشان داد و چند سوپر 
واکنش داشت و همین باعث شــد تا به  عنوان 
بهترین بازیکــن زمین انتخاب شــود. او بعد از 
بازی جایزه ای را که مســئوالن برگزاری بازی ها  
با هماهنگی فیفا برای بهتریــن بازیکن در نظر 
گرفته بودند به خاطر اینکه تبلیغ یک شرکت غیر 
شرعی را داشت، قبول نکرد.این اقدام سنگربان 
مصر باعث شد تا فیفا قانون جدیدی را وضع کند 
تا جایی که برای بازیکنان مسلمان جایزه ای را در 
نظر گیرد که مخالفتی با قوانین شرعی و اسالمی 

آنها نداشته باشد.

 »محمد صالح« برابر روسیه 
به میدان می رود

مهاجم کلیدی و سرشــناس مصــری می تواند 
در دیدار حســاس برابر روســیه به میدان رود و 
تیمش را همراهی کند.تیم  
 ملی فوتبــال مصر در 
دیدار نخست خود 
در جــام جهانــی 
2018 روسیه برابر 
اروگوئه با گلی که در 
دقایق پایانی دریافت 
کرد، تن به شکست داد. مصر 
اگر بخواهد  به دور بعد راه پیدا کند باید در دیدار 
دوم خود برابر روسیه میزبان، نتیجه  کسب کند. 
در دیدار نخست محمد صالح، بازیکن کلیدی و 
تاثیر گذار مصر روی نیمکت بــود؛ اما  به خاطر 
آســیب دیدگی فرصت حضور در میدان را پیدا 
نکرد. روزنامه عربی الــرای اعالم کرد که صالح 
به شرایط بازی رسیده و مشکلی برای همراهی 
مصر در دیدار دوم برابر روسیه میزبان ندارد.این 
دیدار در حالی برگزار  می شود که روسیه توانست 
در دیدار نخســت خود با پنج گل عربستان را در 

هم کوبد.

با خیال راحت  جام جهانی را تماشا کنید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

پس از حضور سرمربی سابق پدیده مشهد در باشگاه تراکتورسازی 
تبریز به عنوان مدیر سازمان فوتبال این باشگاه، محمدرضا خانزاده 
نیز با پیشنهاد رســمی از این باشگاه مواجه شــد. از قرار معلوم 
خانزاده موافقت خود را با پیشنهاد تراکتورسازی تبریز اعالم کرده 
 و عنوان داشــته اگر پیشــنهاد خارجی دریافت نکند به این تیم

 می پیوندد.

مدافع تیم ملی به تراکتور می رود

تیم الغرافه قصد دارد در تابستان با جذب بازیکنان بزرگ اروپایی در فصل 17
بعد لیگ ســتارگان قطر از مدعیان اصلی قهرمانی باشد.روزنامه استاد 
الدوحه به نقل از  روزنامه »ینی شفق« ترکیه اعالم کرد که باشگاه الغرافه 
به دنبال جذب »په په« و »کوارشما« دو بازیکن پرتغالی بشیکتاش است.

الغرافه در فصل جابه جایی زمستانی، مهدی طارمی و وسلی اسنایدر را 
هم جذب کرد که هر دو بازیکن عملکرد درخشانی از خود نشان دادند.

طارمی با 2 ستاره پرتغال هم بازی می شود؟
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مشکلی در تامین هزینه نیست؛
 با خیال راحت

 جام جهانی را تماشا کنید
اخیرا انتشار برخی شایعات، موجب نگرانی هایی در 
مورد پخش مسابقات جام جهانی از تلویزیون شد به 
گونه ای که عنوان شده بود مشکالتی برای تامین 
مالی هزینه پرداخت حق پخش این مسابقات وجود 
داشته و احتماال بازی های جام جهانی از جمله بازی 
بین ایران و اســپانیا از صدا و سیما پخش نخواهد 
شد؛ اما به دنبال انتشار این شایعات سازمان برنامه 
و بودجه اعالم کرده است که هیچ گونه دغدغه ای 
در مورد پرداخــت هزینه های مرتبط بــا قرارداد 
سازمان صدا و سیما برای پخش بازی های فوتبال 
وجود ندارد و با تمهیداتی که اندیشیده شده تمامی 
بازی ها از جمله مسابقه ایران و اسپانیا در موعد مقرر 

و بدون وقفه و به روال عادی پخش خواهد شد.

شناسایی پنج هزار سایت 
شرط بندی!

مدیــر کل حراســت وزارت ورزش و جوانــان از 
شناســایی بیش از 5 هزار سایت غیر قانونی شرط 
بندی و معرفی شــان به پلیس فتا خبر داد. محمد 
جواد عبا باف با اشاره به مسدود شدن سایت های 
شــرط بندی ظرف روزهای گذشــته گفت: »با 
همکاری حراست فدراسیون فوتبال، از اسفند سال 
گذشته کار وســیعی را برای شناسایی این سایت 
ها و حســاب های آنها آغاز کردیم و خوشبختانه با 
درایت پلیس فتا، جلوی فعالیت غیر قانونی و مخرب 
آنها گرفته شــد«. عبا باف افزود:این وب سایت ها 
مبالغی را کــه از کاربرها برای قمــار می گیرند در 
مواردی فارغ از نتیجه شرط بندی به حساب افراد 
موردنظرشان می ریزند. هدف ما از این کار بهبود 
و سالم ســازی فضای ورزش و جلوگیری از سود 
جویی و کالهبرداری از جوانان عالقه مند ورزش 

و فوتبال بود.

اقدام توهین آمیز یک هوادار 
آرژانتینی در انتقاد از مسی

 تیم ملی فوتبال آرژانتین در نخســتین بازی خود 
در جام جهانی 2018 روسیه با تساوی یک بر یک 
برابر تیم   ملی فوتبال ایســلند متوقف شد.در این 
دیدار لیونل مسی نتوانست عملکرد خوبی از خود 

نشان دهد.
 ایــن بازیکن بزرگ یــک ضربه 

پنالتی  را هم از دســت داد تا 
انتقادها از او بــار دیگر زیاد 
شود.یک هوادار آرژانتینی 
در انتقاد از لیونل مســی 
دســت بــه حرکتــی 
توهین آمیــز زد. او در 

کنار خیابان شروع به گدایی 
کردن برای مسی کرد تا جایی که 

کارتونی در دست داشت که روی آن 
نوشته شده بود »پول به مسی کمک 
کنید تــا او بتواند گلزنــی کند«.تیم  
 ملی فوتبال آرژانتین با توجه به اینکه 

کرواسی در دیدار خود برابر نیجریه با دو گل به 
پیروزی رسید کار سختی برای صعود به عنوان تیم 

نخست پیش رو دارد.

جام جهانی در مکانی عجیب
الکساندر گرست، فضانورد آلمانی که هنگام بازی 
مانشافت برابر مکزیک در فضا به سر می برد توانست 
از همان مکانی که بود بازی را تماشا کند.تب جام 
جهانی باعث شده تا »گرست« از طریق اینترنت به 
صورت آنالین در یک فضانورد در حالی که خودش 
معلق است دیدار آلمان و مکزیک را ببیند. قهرمان 
دوره قبل جام جهانی در دیدار نخست خود، یک بر 

صفر برابر مکزیک شکست خورد.

در حاشیه

پیشخوان

اســپانیا در فکر برد پر گل، 
کی روش در اندیشه صدر نشینی

مهدی دواتگر

 اختتامیه مسابقات بسکتبال جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان 
در ورزشگاه آرارات با حضور پرشور ورزشکاران و مردم شهر اصفهان 
برگزار شد. این مسابقات در رده سنی بزرگساالن با حضور 10 تیم 
در 14 شب و در دو گروه 5 تیمی به صورت حذفی انجام شد که دو 
ورزشگاه خانه بسکتبال و آرارات، میزبان این رویداد بودند و  در پایان 

تیم های بیمارستان میالد، شیشه به نور و حماسه سازان خرداد به 
ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.در بین دو نیمه مسابقه فینال 
بسکتبال جام موالی عرشیان، از قهرمانان سوپرکاپ نونهاالن استان 
اصفهان تجلیل و مدال و کاپ قهرمانی به آنها اهدا شــد.حبیب ا... 
ناظریان، معاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی  و 
ورزشی شهرداری اصفهان در مراسم اختتامیه مسابقات بسکتبال جام 
موالی عرشیان و بانوی قدسیان اظهار داشت: به گفته کارشناسان، 

از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون شور و نشاط بسیار خوبی در بین 
مردم و جوانان ایجاد شد و نکته مهم این است که خانواده ها در بین 
ورزشکاران حضور مستمر داشــتند. فینال مسابقات بسکتبال نیز 
بسیار مهیج برگزار شد که به تمام مربیان و بازیکنان تبریک می گویم.
وی ادامه داد: مسئله بسیار مهم این است که در این رویدادها کسی 
به تنهایی عامل برگزاری نبود و یک کار تیمی با تعامل صادقانه بود 

که باهمت تمام نهادهای ورزشی شهر این رویداد بزرگ را اجرا شد .

بسکتبال؛ پایان بخش مسابقات جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان

سمیه مصور

تیم ملــی والیبال ایــران بامداد دیــروز با 
شکســت مقابل تیم ملی آمریکا از صعود به 
 مرحله نهایی بازماند تا دیدارهای هفته پنجم 
رقابت های لیگ والیبال 2018 برای شاگردان 

ایگور کوالکوویچ در تهران تشریفاتی باشد.
مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال 2018 
مردان از چهارم خرداد ماه سال جاری با حضور تیم های 
فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، روسیه، 
لهستان، صربســتان، آمریکا، آلمان و ژاپن آغاز شد تا 
پنج تیم برتر دور مقدماتی برای حضور در مرحله نهایی 

لیگ ملت های والیبال شناخته شوند.
ملی پوشــان ایرانی در پایان 12 دیدار خود در چهار 
هفته ابتدایی این رقابت ها موفق شدند مقابل تیم های 
استرالیا ، آرژانتین، چین و لهســتان به برتری دست 
دســت یابند؛ اما مقابل تیم های فرانسه، ژاپن،ایتالیا، 
کانادا، برزیل، روســیه، صربســتان و آمریکا شکست 
خوردند تا به رده سیزدهم  در جدول رده بندی سقوط 
کنند  و  بعد از یک ماه جهانگردی در حالی در تهران 
میزبان تیم های کره جنوبی، آلمان و بلغارستان باشند 
که تقریبا هیچ شانســی برای صعود به مرحله نهایی 

ندارند.
سعید معنوی نژاد، کارشناس والیبال اصفهان درباره  
 دالیــل نتیجه گیری ضعیــف تیم ملــی والیبال در 
رقابت های امســال به »زاینده رود« گفت: با توجه به 
نتایجی که تیم ملی ایران در سال های گذشته کسب 

کرده بود، کم کم انتظارات 
از تیم ملی والیبال باال رفت 
ولی ملی پوشان کشورمان 
نتوانستند به نتایجی که از 
آنها انتظار می رفت دست 
یابند که خستگی به دلیل 
مســافرت های طوالنی و 
نبود بازی تدارکاتی را می 

توان از مهم ترین علل شکســت آنها در هشت دیدار 
این رقابت ها دانســت.پدر محمد جــواد معنوی نژاد 
افزود: بســیاری از ملی پوشان کشــورمان پا به سن 

گذاشته اند، به نظر می رسد 
که آنها دیگر اشباع شده اند 
و انگیزه کافــی برای انجام 
بازی های خوب را ندارند.

باید سرمربی تیم به جوانان 
اعتماد  و از آنهــا در بازی 
ها اســتفاده می کرد؛ چرا 
که جوانان شــور و هیجان 
بیشتری دارند و زمانی که به میدان می آیند با انگیزه 
بیشتری بازی می کنند و در بازی های تیم ملی هم دیده 
شد که هر موقع جوانان به کار گرفته شدند بازی های 

بهتری از تیم دیدیم.کارشناس والیبال اصفهان ادامه 
 داد: متاســفانه در بحث جوان گرایی بی هدف پیش
 می رویم و دائم به مدال و کاپ قهرمانی فکر می کنیم؛ 
 چرا که مشــکل اصلی سیســتم ورزشــی ما بحث
 نتیجه گرایی است  وهمین مســئله اجازه ریسک را 
به مربی نمی دهد. مربی تنــش می لرزد که هرلحظه 
اگر در ایــن تورنمنت نتیجه نگیرد، تغییــر یابد. این 
واقعیت ورزش ماست ، وزارت ورزش روی فدراسیون 
و فدراسیون روی مربی فشار می آورد و مربی هم روی 
بازیکن، نتیجه اینکه این اســترس ها اجازه نمی دهد 
راحت بازی کنیم. ما راحت بازی نمی کردیم درصورتی 
که اگر میزان روانی، فکری، تکنیکی و تاکتیکی تیمی 
باال باشــد، به راحتی امتیاز نمی دهد و به سختی هم 
امتیاز نمی گیرد. مبارزه نمی کردیم و نمی جنگیدیم، 
تالش می کردیم اما برای لیگ جهانی که در سطح یک 
آن هستیم،  تنها تالش کافی نیســت. بلکه باید برای 
لحظه به لحظه اش می جنگیدیم، اما این اتفاق نیفتاد. 
معنوی نــژاد تصریح کرد: باید ســرمربی تیم ملی در 
رقابت های هفته پنجم که برای کشورمان بیشتر جنبه 
تشــریفاتی دارد از بازیکنان جوان استفاده کند تا آنها 
بتوانند در این بازی ها که از سطح کیفی خوبی برخوردار 
است، خود را محک بزنند.  کارشناس والیبال اصفهان در 
پایان خاطر نشان کرد: باید با احترام، بازیکنان پا به سن 
گذاشته تیم ملی را کنار گذاشت و زمینه حضور جوانان 
را فراهم آورد تا در رقابت های ســال آتی دیگر شاهد 

نتایج ضعیف تیم ملی نباشیم.

 تیم ملی از عدم اعتماد به جوانان ضربه خورد
 کارشناس والیبال اصفهان در گفت وگو با» زاینده رود« مطرح کرد:

  عکس روز

ستاره مانشافت در جام جهانی به میدان رفت
مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزش ایران در سال های 95 و 9۶ روز 29 اردیبهشت ماه با 
حضور رییس جمهور برگزار شــد و وزارت ورزش و جوانان نیز پس از چند روز از برگزاری این مراسم 
اقدام به پرداخت پاداش مدال آوران ورزش ایران به فدراسیون های مربوطه کرد.در میان فدراسیون 
های ورزشی، فدراسیون کشتی با داشتن بیشترین مدال آور، رکوردار کسب مدال طی دو سال گذشته 
بود و وزارت ورزش نیز با محاســبه تعداد مدال آوران کشتی پس از چند روز، مبلغ ۶ میلیارد و یکصد 
میلیون تومان به حساب فدراسیون کشتی بابت خرید ۳۳۳0 سکه بهار آزادی از سوی فدراسیون کشتی 
برای مدال آوران این رشته واریز کرد که با تقسیم این مبلغ بر تعداد سکه ها مشخص شد وزارت ورزش 
مبلغ یک میلیون و هشتصد و سی هزار تومان را برای هر سکه بهار آزادی در نظر گرفته است در حالی 

که این مبلغ بسیار کمتر از قیمت سکه در بازار است.
مسئوالن فدراسیون کشتی نیز پس از دریافت این مبلغ و با توجه به نوسانات شدید قیمت سکه در بازار، 
بالفاصله با بانک مرکزی برای خرید ۳۳۳0 سکه بهار آزادی وارد مذاکره شدند؛ اما بانک مرکزی اعالم 
کرد فدراسیون کشتی برای خرید این تعداد سکه باید ۷ میلیارد و هفتصد میلیون تومان پرداخت کند.
فدراسیون کشتی نیز بالفاصله این موضوع را به اطالع وزارت ورزش رساند تا مابه التفاوت یک میلیارد 
و ششصد میلیون تومانی خرید ۳۳۳0 سکه بهار آزادی را به حســاب فدراسیون کشتی واریز کند تا 
نسبت به خرید سکه اقدام کنند؛ اما وزارت ورزش تاکنون نسبت به واریز این مبلغ به حساب فدراسیون 
کشتی اقدامی صورت نداده و حتی به صورت شفاهی اعالم کرده فدراسیون به جای خرید سکه همان 
مبلغ یک میلیون و هشتصد و سی هزار تومان را بابت هر سکه بهار آزادی به مدال آوران کشتی پرداخت 
کند در حالی که بر اساس قانون تنها سکه بهار آزادی باید به عنوان پاداش به مدال آوران ورزش ایران 

پرداخت شود و نه پول نقد.

2 روی سکه وزارت ورزش و فدراسیون کشتی؛

 اختالف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیونی!
هافبک آلمانی که در دوره های قبلی جام جهانی و یورو، همواره با مصدومیت این رقابت ها را 
از دست می داد، سرانجام اولین بازی خود را در جام جهانی به ثبت رسانید.در دقیقه ۶0 بازی 
آلمان و مکزیک در سری مسابقات جام جهانی 2018 روسیه، مارکو رویس جانشین سامی 
خدیرا شد. ستاره آلمانی که به دلیل مصدومیت های پیاپی جام جهانی 2014 و یورو 201۶ 

را از دست داده بود سرانجام اولین بازی خود را در جام جهانی انجام داد.

افسوسی به نام کی روش!
موفقیت کارلوس کی روش با تیم ملی در اولین بازی ایران در جام جهانی 2018 باعث ناراحتی عده ای 
شده است. این عده البته منتقدان همیشگی کی روش نیستند بلکه نویسنده های آفریقای جنوبی هستند 
 Independent که از پیروزی تیم ملی با کی روش خوشحال نشده اند. رادنی راینرز، نویسنده سایت
Online مطلبش را اینگونه آغاز کرده:» ما مربی ای داشــتیم که آنقدر توانایی داشت که روی نیمکت 
منچستریونایتد، رئال مادرید و حتی تیم ملی پرتغال بنشیند؛ اما انگار او به درد تیم ملی آفریقای جنوبی 
نمی خورد. در مورد کارلوس کــی روش صحبت می کنیم که در جام جهانی و به عنوان ســرمربی تیم 
ملی ایران دست به کار بزرگی زد و توانست دومین پیروزی تاریخ ایران در جام جهانی را مقابل مراکش 
کسب کند. توانایی های کی روش کامال مشخص است. تیم او با برنامه و سازماندهی شده بازی می کند و 

شاگردان کارلوس از جان شان مایه می گذراند«. 

منشا و چالش فراموشی یک فصل تاریک
تمرینات تیم پرســپولیس از شنبه آغاز شــده و شــاگردان برانکو ایوانکوویچ، تمرینات بدنسازی را زیر نظر 
مارکو سپری می کنند. در بین سرخپوشان، سرنوشــت گادوین منشا به بســته یا بازماندن پنجره موکول 
بود؛ اما سرانجام پروفســور تصمیم گرفت به مهاجم ســیه چرده اش اعتماد کند و در سال دوم قرارداد این 
بازیکن نیز از او بهره ببرد. منشــا، لیگ شانزدهم را با درخشش در مسابقات آســیایی آغاز کرد؛ اما نتوانست 
روند خوبش را ادامه دهد و تنها 4 گل در لیگ شــانزدهم به ثمر رســاند تا حتی دومین گلزن برتر سرخ ها 
نیز نباشــد.گادوین منشــا، اولین فصل حضورش در لیگ ایران را با درخششــی غیرقابل باور سپری کرد و 
در پایان لیگ شــانزدهم، قیمتی میلیاردی در بازار نقل و انتقاالت به خود گرفت؛ امــا انتظارات را برآورده 
 نکرد و حاال شــاید لیگ هجدهم آخرین فرصت برای منشــا جهــت عوض کردن نگاه هواداران نســبت به

 خود باشد.

مشکل اصلی سیستم ورزشی 
ما بحث نتیجه گرایی است  
وهمین مسئله اجازه ریسک 

را به مربی نمی دهد

 ایران- اســپانیا، در گروه 
هجده و نیم میلیون دالر؟ 

مصدومیــت ابراهیمی رفع 
شد، تیم ملی با امید می ماند

درباره تغییــرات احتمالی 
ترکیب تیم ملــی در جدال با 
 اســپانیا، پازل کی روش عوض 

می شود
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کمتر دوربینی زخم مدافعان وطن را ثبت کرد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

سایه روشن

مقایسه زخم فوتبالیست ها و مدافعان 
خاک ایران در توئیت عضو شورای 

اسالمی شهر:
کمتر دوربینی زخم مدافعان 

وطن را ثبت کرد

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با انتشار متنی 
در توئیتر، زخم های بدن فوتبالیست ها و مدافعان 
خاک ایران را مقایســه کرد.مهدی مزروعی در 
صفحه شخصی خود با اشــاره به توجه رسانه ها 
به مصدومیت امید ابراهیمــی، بازیکن تیم ملی 
کشــورمان نوشــت:»همزمان که داریم از امید 
ابراهیمی قهرمان به خاطر غیرت و زخم بر تنش 
ستایش می کنیم به یاد آن فرزندان وطن افتادم که 
وقتی در دفاع از مرز و بوم و باورهای مشترک مان 
زخم برداشتند و جان دادند و اسارت کشیدندکمتر 

دوربینی بود که لحظات شان را ثبت کند.«

شهرداری

جزئیات طرح» داشبورد 
مدیریتی« شهرداری اصفهان

مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
گفت: طــرح داشــبورد مدیریتی بــه منظور 
یکپارچه سازی اطالعات شهرداری اصفهان در 
پنج حوزه درآمد، مالی، امالک، مدیریت پروژه و 

منابع انسانی اجرایی می شود.
ســعید فردانی اظهار کرد: در طرح داشــبورد 
مدیریتی، اطالعات بخش های مختلف شهرداری 
تجمیع می شــود و با رویکرد تصمیم سازی در 
اختیار مدیران شهر قرار می گیرد، در این راستا 
با اســتفاده از اطالعات کلیدی، مدیران شهری 
می تواننــد تصمیمات کلیدی و اساســی برای 
شهر بگیرند. وی افزود: شورای شهر در قدم اول 
شــهرداری را مکلف کرد تا اطالعات را در پنج 
حوزه درآمــد، مالی، امــالک، مدیریت پروژه و 

منابع انسانی جمع آوری کند.

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
 با اشاره به برنامه ریزی های شهرداری 

در چارچوب قانون مطرح کرد:
 به دنبال کارشکنی در شهر نیستیم

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
فعالیت های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در طول ماه مبارک رمضان اظهار 
کرد: برگزاری ویژه برنامه جام موالی عرشیان، ویژه 
برنامه شــاد در باغ نور و ویژه برنامه پزشکی در باغ 
غدیر از مهم ترین اقدامات سازنده این سازمان در 

این ایام بوده که جای تقدیر و تشکر دارد.
فتح ا... معین با بیان اینکه مســابقات جام موالی 
عرشــیان در ســال جــاری در قالب ۱۹ رشــته 
مختلف برگزار شــد، اضافه کرد: بــرای بانوان نیز 
در ایــن مســابقات برنامه ریزی هــای خوبی در 
 سالن های سرپوشیده انجام شد که مورد استقبال 

قرار گرفت. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در روز 
عید فطر نیز جوایــزی را در بخش های مختلف به 
برترین ها اهــدا کردند که امیدواریم وســعت این 
برنامه ها در سال آینده توسعه بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه برنامه های شهرداری در 
ماه مبارک رمضان با رعایت ضوابط و تنها با هدف 
ایجاد شادی و نشاط در شــهر اجرایی شده است، 
تصریح کرد: بعضا گزارشــاتی فاقــد صحت اعالم 
می شــود که در آن وقایع، درســت و منطقی ارائه 
نمی شــود. برای مثال در برنامه پزشکی باغ غدیر 
در ماه رمضان که حول محور تاثیــر روزه داری بر 
سالمت برگزار شد، گفته شــده بود که این برنامه 
جشن  و در شب های قدر  برگزار شده  در حالی است 
که تمام این برنامه به صورت عکس، فیلم و گزارش 
مکتوب ثبت و موردی خارج از چارچوب قوانین در 
آن دیده نشده است. معین با بیان اینکه ما تذکرات 
افراد دلسوزی که بر این باور هستند که باید مراقبت 
بیشتری از برنامه های فرهنگی شود را به جان و دل 
خریداریم، گفت: به هیچ عنوان به دنبال کارشکنی 
در شهر نیستیم و چارچوب قوانین را رعایت کرده 
و بیشترین تحرکات فرهنگی، تفریحی و ورزشی را 
در شهر اصفهان در چارچوب مقررات برنامه ریزی 

خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان اصفهان پیش از 
ظهر دیروز در جلســه کمیتــه برنامه ریزی 
شهرستان اصفهان اظهار کرد: اعتبارات سال 
گذشته شهرستان اصفهان بیش از 92 میلیارد 
تومان بود که به دلیل مشکالت اقتصادی این 
اعتبارات با کاهش 51 درصدی مواجه شد و به 
52 میلیارد و 800 میلیون تومان کاهش یافت.

احمد رضوانی افــزود: در برنامه ها چنــد اولویت را 
مدنظر داریم، برخی پروژه ها از سال های قبل باقی 
مانده اند مثل ســاختمان ثبت  احوال که ۱3 سال 
است به پایان نرسیده و به یک ابرپروژه تبدیل شده 
است؛ همچنین پروژه های سال ۹7 نیز پیش روی ما 
قرار دارند، شهرداری ها نیز امسال با کمبود بودجه 
شدید مواجه هستند، مشــکالت آب، جاده ها و ... 

هم  وجود دارد.
فرماندار شهرستان اصفهان گفت: در برخی جاده های 
مواصالتی مشــکالت بزرگی داریم؛ زیرگذر سگزی 
نیاز مهم آن منطقه اســت، در کوی راه حق هم نیاز 
به تقاطع داریم. قول داده بودیم سال گذشته جاده 
نصرآباد به شهرضا انجام شود و از نماینده های مجلس 
خواهش می کنیم مثل گذشــته برای اولویت های 

اساسی شهرستان اصفهان کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: در اصفهان عالوه بر شهر بزرگ 
اصفهان، شهرســتان اصفهان با ۱3 شــهر، بیش از 
۱80 روستا و 6 بخش را با مشکالت و مسائل خاص 
خود پیش رو داریم. مــردم در موضوع آب همراهی 

 کردند، برخی مناطق اصفهان بیش از ۱3 ساعت آب
 نداشــتند و باید همراهی ادامه پیدا کند تا در اوج 
مصرف آب که دو ماه آینده اســت ، مشکلی نداشته 

باشیم.
رضوانی بیان داشــت: شــهرداری که سال گذشته 
حداقل ۱/5میلیارد تومان اعتبار داشــته است باید 
امســال با بودجه ۱50 میلیونی کار کند، از طرفی 
مشکالت ساخت مسکن نیز وجود دارد؛ سال گذشته 
در تملک دارایی ها 283 پروژه و 63 درصد تخصیص 
داشتیم، از درآمد 3 درصد حاصل از منابع نفت و گاز 
سال گذشته بیش از ۹۱ درصد تخصیص داشتیم که 

امسال به 47 درصد رسیده و یکی از منابعی بود که 
برای مناطق محروم بسیار مفید محسوب می شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت برق منطقه ای اصفهان 
عملکرد مناسبی در روشنایی معابر داشته و انتظار 
می رود این موضوع امسال بیشتر انجام شود؛ اداراتی 
که در بحث روســتاها فعالیت می کنند نیز باید در 
 جذب اعتبارات اشــتغال زایی همت بیشتری به کار 

ببندند.
دولت در تامین منابع مالی مشکل جدی دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
نیز در این جلســه اظهار کرد: امیدواریم مشکالت 

کم آبی شرق اصفهان با کمک دستگاه های ذی ربط 
حل و فصل شود تا عوارض و تبعات کمتری متوجه 
این بخش شود. حیدرعلی عابدی افزود: نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اســالمی آمادگی پیگیری 
موارد مهم برای بودجه های ضروری را داشته و دارند؛ 
مشکالت بسیار زیاد اســت و دولت در تامین منابع 

مالی مشکل جدی دارد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: همیشــه باید بیــش از 50 درصــد بودجه 
سازمان ها از بودجه های تملک و دارایی تامین شود 
و چرخه اقتصادی کشور و رونق اقتصادی چشمگیر 

باشد.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر قوانینی که در 
مجلس شورای اســالمی تصویب می شود دولت در 
تامین بودجه های جاری هم کم می آورد و فقط اجازه 
می دهیم هر ساله دولت رقم قابل توجهی اوراق قرضه 
چاپ کند که این بدان معنی است که بدهکاری های 
دولت برای دولت های بعدی باقی بماند. عابدی اذعان 
داشــت: تنها راهکار این مشکالت استفاده از بخش 
 خصوصی اســت؛ اما در حال حاضر سرمایه گذار در 

پیچ و خم سیستم اداری گیر می کند.
وی تاکید کــرد:  فرآیند مجوزهــا را اصالح و کوتاه 
کنید؛ به رییس ســازمان مدیریت در همین رابطه 
پیشنهاد دادم بخشنامه ای قرار دهند تا زمان صدور 
مجوزها روند کار را بررسی  و برخی بخش های زائد 

فرآیند مجوز را حذف کنند.

اعتبارات اصفهان نصف شد

یک کارشــناس شهرسازی با اشــاره به اینکه توجه به چند آیتم در 
زیباسازی و ساماندهی ورودی های شهر ضروری است، اظهار کرد: 
نخستین تمرکز مسئوالن شهری برای ساماندهی ورودی ها باید به 
سمت تبدیل پذیری معطوف شود، تبدیل پذیری به معنای آن است 
که هنگامی که مســافر وارد شهر می شــود باید یک فضای مناسب 
جهت اتصال حس بیرون به درون برای شخص مهیا شود. شکوهی 

افزود: پوشش گیاهی و نورپردازی مناسب از جمله راهکارهایی است 
که در اتصال حس بیرونی به درونی شهر تاثیرگذار باشد، در بیشتر 
نقاط دنیا تمرکز ورودی  شهرها بر نحوه پوشش گیاهی و نورپردازی 
است. این کارشناس شهرسازی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از 
هویت شهر اصفهان در ورودی آن نهفته است، ادامه داد: بدون شک 
طراحی المان ها می تواند به ساماندهی و نظم دهی ورودی های شهر 

کمک کند. در همین زمینه هدایی، کارشناس معماری به ایمنا گفت: 
زیباسازی ورودی های شهر باید از دیدگاه های مختلف مورد بررسی 
قرار گیرد، زیرا ورودی در شهر اصفهان تحت تاثیر اقلیم خاصی است. 
این کارشناس معماری گفت: هنگامی که مسافران از سمت شمال 
وارد پایانه کاوه می شوند، فضای مناسبی فراهم شده تا بتوانند بدون 

خستگی از سفر در شهر اصفهان اوقاتی را سپری کنند.

کارشناس شهری با اشاره به ضرورت تمرکز ورودی شهرها بر نورپردازی:
طراحی المان ها به سامان دهی ورودی های شهر کمک می کند

   فرماندار از کاهش 51 در صدی بودجه شهر به دلیل مشکالت اقتصادی خبر داد:  

حصر وراثت
3/665  آقای غالمرضا دهقان کلیشــادی دارای  شناســنامه شــماره 3077  به شرح 
دادخواست به کالسه  784/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محترم شیرعلی کلیشادی به شناسنامه 91 در تاریخ 89/8/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت 
پسر به اســامی: 1- محمدرضا دهقان کلیشادی، ش.ش 923 نســبت با متوفی فرزند 
2- رضوان دهقان کلیشــادی، ش.ش 1681 نســبت با متوفی فرزند 3- مهدی دهقان 
کلیشادی، ش.ش 45921 نسبت با متوفی فرزند 4- احمدرضا دهقان کلیشادی، ش.ش 
270 نسبت با متوفی فرزند 5- علیرضا دهقان کلیشادی، ش.ش 1569 نسبت با متوفی 
فرزند 6- حمیدرضا دهقان کلیشادی، ش.ش 1366 نسبت با متوفی فرزند 7- غالمرضا 
دهقان کلیشادی، ش.ش 3077 نسبت با متوفی فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7066 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان  )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/666  آقای رحمن غالمی دارای  شناســنامه شماره 8 به شــرح دادخواست به کالسه  
783/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی غالمی به شناســنامه 53 در تاریخ 97/3/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک برادر و دو خواهر: 1- رحمن غالمی، 
ش.ش8 برادر متوفی 2- عصمت غالمی، ش.ش 52 خواهر متوفی 3- فرنگیس غالمی، 
ش.ش 10 خواهر متوفی 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: 7067 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان  )132 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

3/667  خانم مریم مســائلی دارای  شناسنامه شماره 42393  به شــرح دادخواست به 
کالسه  787/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالکریم مسائلی به شناسنامه 17776 در تاریخ 96/12/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی مسائلی، 
ش.ش28501 فرزند 2- کمال مسائلی، ش.ش 41278 فرزند 3- جالل مسائلی، ش.ش 
41279 فرزند 4- نرجس مسائلی، ش.ش 1581 فرزند 5- رباب مسائلی، ش.ش 1748 
فرزند 6- مریم مسائلی، ش.ش 42393 فرزند 7 - عصمت مسائلی، ش.ش 32340 فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7064 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان  )148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/668  آقای محمد علی خلیلی دارای  شناســنامه شــماره 1324 به شرح دادخواست 
به کالسه  801/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن خلیلی به شناســنامه 12 در تاریخ 97/1/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به شش پسر و یک دختر 
و همســر به نام ذیل: 1- محمد علی خلیلی، ش.ش 1324 فرزنــد 2- علیرضا خلیلی، 
ش.ش 1325 فرزند 3- مجیــد خلیلی، ش.ش 1254 فرزنــد 4- حمید خلیلی، ش.ش 
1255 فرزند 5- قاســم خلیلی، ش.ش 1618 فرزند 6- اکبــر خلیلی، ش.ش 23036 
فرزند 7 - زهره خلیلی، ش.ش 20739 فرزند 8- صدیقه بیگم باقری کتایونچه، ش.ش 
12 همسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7062 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان  )170 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
3/669  آقای منصور خلیلیان دارای  شناســنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه  
789/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عفت خلیلیان گورتانی به شناســنامه 13 در تاریخ 96/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ســه پسر و دو دختر به اسامی:
 1- اسداله خلیلیان، ش.ش 40 نسبت با متوفی فرزند 2- رسول خلیلیان، ش.ش1019 
نســبت با متوفی فرزند 3- منصور خلیلیان، ش.ش 33 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه 
خلیلیان، ش.ش 1423 نسبت با متوفی فرزند 5- زینت خلیلیان، ش.ش 42 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7063 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان  )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/670  آقای منوچهر شوشتری دارای  شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
793/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان صغرا وحیدی  به شناسنامه 115 در تاریخ 1397/2/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  چهار پسر و دو دختر: 1- صادق 
شوشتری، ش.ش 1287 نسبت با متوفی فرزند 2- ایرج شوشتری ،ش.ش 1174 نسبت با 
متوفی فرزند 3- قاسم شوشتری، ش.ش 11 نسبت با متوفی فرزند 4- منوچهر شوشتری، 
ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 5- خدیجه شوشتری ،ش.ش 55 نسبت با متوفی فرزند 
6- کبری شوشتری ،ش.ش 834 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7061 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان  )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/671  آقای سید نورا... موسوی دارای  شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه  
796/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حمداله موسوی  به شناسنامه 16 در تاریخ 85/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید جبار موسوی، ش.ش 1271051273 
فرزند 2- سید سعید موسوی، ش.ش 436 فرزند 3- سید نوراله موسوی، ش.ش 14 فرزند 
4- سید اصغر موسوی، ش.ش 1181 فرزند 5- سید مسیب موسوی، ش.ش 1752 فرزند 
6- سید نبی اله موسوی، ش.ش 5 فرزند 7- گلنار ســادات موسوی، ش.ش 777 فرزند 
8- سیده زینب موسوی، ش.ش 1180 فرزند 9- اعظم موسوی، ش.ش 17989 فرزند 
10- کتایون موسوی بیدلی، ش.ش 442 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7059 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان  )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/673  آقای سید حسن عقیلی دارای  شناسنامه شماره 340 به شرح دادخواست به کالسه  
795/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید مرتضی عقیلی رنانی به شناسنامه 5445 در تاریخ 1397/2/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و چهار پسر و یک 
همسر: 1- سید حسن عقیلی، ش.ش 340 نسبت با متوفی فرزند 2- سید حسین عقیلی 
رنانی، ش.ش 8771 نسبت با متوفی فرزند 3- سید رضا عقیلی رنانی، ش.ش 9449 نسبت 
با متوفی فرزند 4- سید رسول عقیلی رنانی، ش.ش 9870 نسبت با متوفی فرزند 5- ربابه 
عقیلی رنانی، ش.ش 46 نسبت با متوفی فرزند 6- عزت عقیلی رنانی، ش.ش 8770 نسبت 
با متوفی فرزند 7- بتول بیگم عقیلی رنانی، ش.ش 9450 نسبت با متوفی فرزند 8- جواهر 
فتحی، ش.ش 7686 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7053 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف استان 
اصفهان  )200 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
3/672  آقای مصطفی شفیعیون دارای  شناسنامه شماره 90312 به شرح دادخواست به 
کالسه  794/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کاظم شفیعیون به شناسنامه 34153 در تاریخ 94/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  چهار پسر و یک دختر و همسر 
به نام ذیل: 1- مجید شفیعیون، ش.ش 1140 فرزند 2- مجتبی شفیعیون، ش.ش 1702 
فرزند 3- مرتضی شفیعیون، ش.ش 1201 فرزند 4- مصطفی شفیعیون، ش.ش 90312 
فزرند 5- زهره شفیعیون، ش.ش 853 فرزند  6- فخرالسادات دلوی، ش.ش 317 همسر 
متوفی 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7055 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان  )154 کلمه، 1 کادر(
اجراييه

3/674 شماره اجراییه:9710423749100049  شماره پرونده:9509983749100001 
شــماره بایگانی شــعبه:950001 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
950001 و شــماره دادنامه مربوطه 9509973749100002 صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی دهاقان محکوم علیهم  1- سعید 2- محســن 3- نعمت اله 4- مجتبی همگی 
طیبی فرزند محمد حسن به نشــانی مجهول المکان محکومند به پرداخت بالسویه مبلغ 
1/470/000/000 به عنوان خسارات وارده به خواهان و پرداخت مبلغ 3/870/000 ریال 
بابت هزینه های انجام شده توسط ایشان )بعنوان هزینه دادرسی( در حق خواهان مرتضی 
فاتحی دهاقانی فرزند محمد جواد به نشانی اصفهان ســمیرم سفلی مرکزی دهاقان خ 
جمال محمدی کوی هشــتم پ 7 صادر و اعالم می دارد و پرداخت مبلغ 73/500/000 
ریال بعنوان هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنا با توجه به پذیرش اعسار 
خواهان از پرداخت هزینه دادرســی اجرای احکام مکلف است به محض وصول محکوم 
به هزینه دادرسی به مبلغ 46/650/000 ریال را اخذ و به حساب مربوطه واریز نماید. رای 
صادره در خصوص کلیه محکوم علیهم غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 97/91 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان دهاقان)471 کلمه، 5 کادر(
مزايده

3/675 دایره اجرای احکام حقوقی دادگســتری دهاقان در پرونده کالسه 960120 اجرا 
محکوم له لیال صابریان به طرفیت رسول شکری زاده به خواسته مطالبه در نظر دارد جهت 
استیفای حقوق محکوم له شش دانگ پالک ثبتی 160 فرعی از 100 اصلی دهاقان متعلق 

به عبدالمهدی شــکری زاده واقع در روستای پوده کوچه شــهید شرازی فرعی 2 سمت 
 چپ معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال تقویم گردیده و دارای سند در اجاره هیچ فردی 
نمی باشــد و قیمتی که مزایده از آن شــروع می گــردد مبلغ ششــصد و پنجاه میلیون 
ریال می باشــد را از طریق مزایده به فروش برســاند لذا جلســه مزایده روز پنج شــنبه 
1397/4/21 ســاعت 9 صبح در محــل اجرای احــکام حقوقی دادگســتری دهاقان 
برگزار می گــردد و طالبین می توانند 5 روز قبــل از مزایده به آدرس پــوده مراجعه و از 
ملک مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد 
نماید خریدار می بایســتی 10 درصــد قیمت پیشــنهادی را فی المجلــس و مابقی را 
ظرف یک ماه ازتاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این 
صــورت 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هــای مزایده به نفع دولــت ضبط خواهد 
 شــد و شــخص قبل از وی که باالترین قیمــت را پیشــنهاد نموده برنده محســوب 
می گردد.  م الف: 97/79  اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان )213 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
3/677 شماره: 519/95 به موجب رای شماره 511 تاریخ 96/10/30 حوزه نطنز شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علی رسولی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 1/657/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 95/11/14 لغایت 
اجرای حکم، رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد،  پرداخت هزینه اجرایی 
در حق صندوق دولت، مشخصات محکوم له: روح ا... شمسی با وکالت صدیقه نجفی به 
نشانی طبس بلوار مطهری، مطهری 4 دفتر وکالت، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:136 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/678 کالسه پرونده 17/96 شماره دادنامه: 305-97/2/31  مرجع رسیدگی: شعبه 11 
شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: اصغر نوشــاد به نشانی اصفهان رباط دوم خ 
ش عادل پور کوچه ندا مجتمع کورش واحد 2 )همکف(، خوانده: مینا معیاریان  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست تقدیمی اصغر نوشاد به طرفیت مینا معیاریان به خواسته مطالبه مبلغ 
چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9506/673872-12-95/12/1  تاریخ 
92/8/24 عهده بانک ملی شعبه سعادت آباد به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/2/13  خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/2/13 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا  بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:1142 شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )362 کلمه، 4 کادر(
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر که درختی بكارد يا آبراهی حفر کند که 

کسی در آن بر او پیشی نگرفته باشد يا زمین 
مرده اى را آباد کند ، آن زمین از آِن او است .
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جدول شماره 2442

افقی:
1- اقتصاددان آمريکايي متولد 1906و برنده نوبل 

اقتصاد - فشفشه
2- ســمت راســت - از انواع کاميون هاي چيني 
و روســي که فاقد کيفيت هســتند و به ايران وارد 

مي شوند - آسودگي
3- نصف - سرزمين بلند - پايتخت افغانستان

4- وليکــن - مادر عرب - حــرص و طمع - کالت 
معروف

5- آب بسته - کاهگلي که روي ديوار مي کشند - 
بزرگان قبيله

6- مرده - بعيد - مهربان
7- پايتخت لبنان - از عوامل اقتصادي درون جامعه 

- پول قدرتمند آسيايي
8- اشــاره - داراي اختــالالت روحــي - صاحب 

»ارژنگ«
9- دور دهان - خدمتگزاري - زن توبه کننده

10- برنده - چين خوردگي - غضب
11- آرزو - محل نورگير - از مرتجعين

12- خواســته ها - ســختي - نوعي سنبل طيب 
کوهي - نيم صداي گنجشک

13- خانه پرندگان - گردنده - اسب چاپار

14- يار مشــهدي - مهم تريــن بانک خصوصي 
آرژانتين که در ســال 1980 مجبــور به تعطيلي 

شد - همسر حضرت ابراهيم
15- نام آذري - نويسنده کتاب »مفاهيم جديد در 

سيستم هاي معامالتي تکنيکال«.
عمودی:

1- اديت - بانک پس انداز اين کشــور يکي از اولين 
بانک هاي مرکزي در جهــان صنعتي پس از بانک 
مرکزي آمريکاست که در سال 1993 از نظر اجرايي 

مستقل شده است
2- پيشوند ســال و روز - مغز - بخشي از صورت - 

سرباززننده
3- صحرايي در آفريقا - از حروف الفباي فارســي 

- موضوع
4- جديد ترکي - رتبه چهارم جهان به لحاظ نرخ 
تورم، نرخ تورم اين کشور 15/5درصد است - بوي نم

5- روپوش زنانه - کارگزار - چه وقت؟
6- نيزه کوتاه - باال آمدن آب دريا - از برجسته ترين 

کشورها براي کنترل موفق تورم - باج
7- از وسايل حمام - کافي - سنگ مثانه - زن خالدار

8- سقف خانه - هر چيز شبيه مار - روبه رو
9- ستون دين - فرومايه - انبار کشتي - طناب

10- امتحــان چهــار گزينه اي - مهم تريــن بازار 
محصوالت ايران خودرو - حــرف تنفر - تکرار يک 

حرف
11- حرف دهن کجي - تازه رســيده - منسوب به 

جهان ديگر
12- پياله - همواره - نام ديگر دالر استراليا

13- ردياب - بشر و انسان - زيبايي
14- ستمکار - مرآت - چه کسي - رفوزه

15- بررسي تغييرات قيمت هاي پيشين به منظور 
 پيش بينــي تغييرات آتــي قيمــت - از صادرات 

ايران.
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یادداشت

 در اين روزهايی که کمتر می توان خبری از رعايت اخالق و انصاف در 
ميان مردم پيدا کرد، گاه افرادی پيدا می شــوند که خوب می فهمند 
حرمت انسان بودن را و تالش می کنند در اين زمانه نامروت، با کمک به 
رنج کشيده ای، دلی را خوشحال و آرامش را برای خود به ارمغان بياورند؛ 
مانند نامه ای که از سوی يک پزشک به رييس بيمارستان نوشته شد 
مبنی بر اينکه هزينه ترخيص بيمار با توجه به شــرايط مالی ايشــان 
به حساب بنده محاسبه شود؛ دســت خطی که روی برگه نسخه يک 
پزشک نوشته شده است و تصوير آن، دست به دست در فضای مجازی 

می چرخد.
گاه چه کاربرد خوبی پيدا می کند، ايــن فضای مجازی وقتی زنجيره 
مهربانی را حلقه، حلقه روی گوشــی های هوشمند به يکديگر پيوند 
می دهد؛ آن هم وقتی که بيشتر از بدی اين ميهمان جديدطی سال های 
اخير می شنويم و بيشتر به دنبال آن هستيم که زشتی ها را دست به 
دست بچرخانيم و تالش مان بر اين اســت که بگوييم چيزی جز غم، 
اندوه و نااميدی از جامعه بيرون نمی آيد. گاهی همين فضای مجازی 
وسيله ای می شود برای نشــان دادن مهر و محبت به هم نوعان؛ مانند 
دست به دست شدن نامه پزشک بخشنده که  چه زبان هايی برای  اين 
 پزشک به تحسين گشوده شد و چه دل هايی که از اين بخشندگی شاد

 شدند.
گرفتاری، ميهمان ناخوانده بســياری از ماست. حاال فکرش را بکنيد، 
در تنگنای اقتصادی گير افتاده ايــد و ريتم قلب تان هم نامنظم بزند؛ 
در همين هنگامه دستخط يک متخصص ، بار هزينه های درمانی را از 
دوش تان بر می دارد و آبروی تان را جلوی حسابداری بيمارستان حفظ 
می کند که آموخته ايم،آبروی يک مومن از حرمت خانه خدا باالتر است. 
اين روزها که راه مکه و مدينه برای رفتن ناهموار اســت،  شماری چه 
آسان اما هوشمندانه، خودشان را ميهمان خانه خدا می کنند، به بهای 
يک دستخط و پذيرفتن هزينه ای  که بار ناخواسته ای بر دوش نادارها 

و بی بضاعت هاست. 
برخی ها چه خوب می فهمند » حرمت انسان« را .

 برخی چه خوب می فهمند 
حرمت انسان بودن را

سمیه مصور

 تصویری که رسانه های 
از  بعــد  خارجــی 
صدرنشینی ایران در 
گروه مرگ جام جهانی 

منتشر کردند.

عکس روز

تصویر رسانه های 
خارجی بعد از 

صدرنشینی ایران در 
»گروه مرگ«

مشترک مورد نظر »االغ« است!
8- وقتی گورخرها حسابی دور شدند، يواش می گويد: » حيف از اين لباس های 

راه راه که شما بی کالس ها پوشــيده ايد« و با گوشی موبايلش مشغول بازی 
می شود.

 9- ناگهان از خوشحالی چند جفتک می زند و گرد وخاک به پا می کند. 
می گويد: يافتم، يافتم و عرعرکنان پيش االغ ها می رود.

10- می گويد: بلوتوث، بلوتوث گوشــی من بلوتوث دارد. رييس االغ ها 
جفتک دوستانه ای به او می زند و می گويد : االغک بی سواد گوشی بدون 
بلوتوث به درد سگ هم نمی خورد و گوشی اش را درمی آورد و می گويد: 

آماده باش!
11- رييس چند تا بلوتوث خفن برايش می فرســتد که االغک قصه 

ما کف می کند. با خودش می گويد: بی خودی هيچ خری رييس 
نمی شود« و بلند می گويد: دمت گرم رييس خيلی توپ بود.

  12- آدم ها دوباره به او زنگ مــی زنند. چند جفتک توی هوا  
 می زند و عرعر ماليمــی می کند. به دوســتانش می گويد: 
می ببينيد با چــه مردم خری طرف شــده ايــم اصال درک 

نمی کنند.
می خــورد و با  13- مــی رود توی مزرعــه يونجه لم می دهــد. هوف هوف 

دوستانش بلوتوث بازی می کند.

روستازاده ای که سوگلی شاه شد)2(
دختری سبيلو با ابروهای پهن و وسمه کشيده که ابروانش بيشتر شبيه  
شاخ و برگ های تنومند جنگل شده بود، پشت اين چهره، باطنی معصوم 
داشــت. او روســتازاده ای بود با لباس های دهاتی که مشغول چراندن 
گوسفندهای عمويش بود و به روايتی از» معيرالممالک«، شاه او را ديد و با 
کمی صحبت، پی به باطن نيکش برد و آن دخترک ساده و بی غل و غش 

را برای هديه به »جيران خانم« تقديم کرد. 
جيران، سوگلی آن دوران حرمسرای شاهی بود. انيس الدوله، جيران خانم 
را بسيار دوست می داشت و بســيار خدمتش می کرد؛ به قدری که پس 
از مرگ جيران خانم، ناصرالدين شاه تمام اموال سوگلی اش را به انيس 
 سپرد؛ در اين ميان محبت شاه نيز به او رســيد. اما روايت ديگری نيز از

 »تاج السلطنه« دختر شاه وجود دارد که پدر انيس الدوله زمانی که وی 
خردسال بود درگذشت و او را به عمه اش سپردند. 

عمه انيس با دربار ارتباطاتی داشت. دخترک را به دربار آوردند تا خدمت 
جيران فروغ السلطنه را بکند و تا زمانی که جيران خانم زنده بود، خدمتش 

را کرد و بعد از فوت او، تمام اموالش به او رسيد.
 چه آن روايت درســت باشــد و چــه اين روايــت، چه شــاه خودش 
انيس الدوله را مســتقيم ديده و به دربــار آورده باشــد و چه عمه اش، 
 آنچه در دو روايت مشــترک است اينکه شــاه به انيس الدوله عالقه مند 

می شود.

بریده ها

بدون استرس فوتبال ببینید!
تازه داشتم تصميم می گرفتم اين يکی دو هفته آخر مونده به کنکور رو يه 

کم درس بخونم که جام جهانی شروع شد!
کدوم اسپری مو اسپانسر تيم ملی بوده؟ من برم بخرم، محصوالتش عاليه! 

 کاش مدافع مراکش بياد به پرتغال و اسپانيا هم برامون گل بزنه!
 تنها نقطه ضعف اميد ابراهيمی اين بود که نمی تونست مسعود شجاعی 

رو مهار کنه!
 ولی شانس آورديم دفاع مراکش زد توگل، و گرنه می رسيد به طارمی و 

می زد بيرون!
 تنها استراتژی ممکن برای گل نخوردن جلوی پرتغال و اسپانيا اينه که 
همه برن روی خط دروازه... هرکسی بايد فقط 66 سانتی متر رو محافظت کنه!

تيم ملی يعنی همين که پرسپوليسی ها از بازی اميد ابراهيمی کيف کردن   
و استقاللی ها به بيرانوند گفتن دمت گرم!

 هر دوره يه گزارشگر با پول ملت می فرستن جام جهانی بازی گزارش کنه 
آخرش هم کيفيت صدا مناسب نيست و باز فردوسی پور از استوديو بازی رو 

گزارش می کنه !
 اون قدر ايرانی رفته روسيه که شما اون جا يه ممد بگی 50 نفر بر می گردن 

ميگن جون داداچ!
 پيشنهادم به کنکوری های عزيز اينه که بدون استرس و ترس فوتبال شون 

رو نگاه کنن؛ کنکور هر سال هست ولی جام جهانی هر چهار سال يک باره!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

را برگزیــن! این انتخــاب، تو را 
وادار می کند که برای مقابله 
با آن رشــد کنی. هــراس خود 
را حقیر کن تا اگر رشــد کرد، 
باز برای تو، کوچک باشد. ما از 
فراموشــی هــراس داریم؛ از 
اینکه قدرت درد و خون را دست 
کم گرفته باشیم. با وجود این، 

بزرگ هستی..!
حکایت های آنتونیوی 
پیر/مارکوس

دشمنی بزرگ را برای 
مبارزه برگزین

هر کس به اندازه  دشمنی که 
به مبارزه برمی گزیند بزرگ 
اســت و بــه بزرگــی ترســی 
کــه بــر او چیــره می شــود، 
کوچک است.دشــمنی بزرگ 

تبليغات يک شــرکت غذايی آلمانی به نام »دکتر اوتکر« در سوئيس که 
از کمی پيش از جام جهانی آغاز شــده، با اعتراض طرفداران حقوق زنان 
مواجه شد و آنها را آزرده خاطر کرده اســت. معترضان می گويند: شرکت 
مواد غذايی از روش عقب مانده متعلق به پنجاه قرن پيش استفاده کرده و 
تبعيض جنسيتی قائل شده است. اين شرکت در تبليغات جام جهانی زنی 
را به تصوير کشيده که کيکی شبيه به توپ در دست دارد و روی آن جمله ای 
با اين مضمون نوشته شده است: خوشبختی همسرت را بساز )بپز(... اگر او 

عشق ديگری )فوتبال( دارد.

جنجال تبلیغ »کیک خوشبختی« در سوئیس

»پترا« يکی از کهن ترين و تاريخی ترين شــهرهای خارق العاده در دنياست 
که پيشــينيان گفته اند اين شــهر به دست »جن« ها ســاخته شده است. 
اين شــهر تاريخی در ســال 2007 به عنوان يکی از عجايب هفتگانه جديد 
شناخته شد.پترا، شهری تاريخی در کشور پادشاهی اردن است که پايتخت 
حکومت باســتانی نبطی ها بــود. نبطيان از عــرب های شــمال جزيره به 
 شــمار می آمده اند و شــايد نزديک ترين دولت های کهن به عرب حجاز نيز 

بوده اند.

شهری که جن ها آن را ساخته اند!

بزرگ ترين چرخ وفلک بدون چرخ دنده جهان در شــهر ويفانگ، اســتان 
شاندونگ چين افتتاح شــد. اين چرخ و فلک، روی پل رودخانه بايالنگ 
که 540 متر باالتر از ســطح دريا قرار دارد، نصب شده اســت.از آنجا که 
اين چرخ و فلــک در نزديکی دريای بوهای احداث شــده اســت، آن را 
»چشم بوهای« می نامند. ارتفاع اين چرخ و فلک 145 متر و قطر آن 125 
متر است. اين چرخ و فلک 36 کابين دارد که هرکدام قادر هستند 10-8 
 مســافر را در خود جای دهند و يک دور چرخش آن نيم ســاعت به طول 

می انجامد.

بزرگ ترین چرخ وفلک بدون چرخ دنده جهان

روان شناسی 
به دنیا آمده است. یکی از  مهم ترین کارهای  اکبرپور مقابله با کرده اند.  »احمداکبرپور« در سال 1349 در چاه ورز المرد فارس زبان های زیادی ترجمه شده و جوایز زیادی هم دریافت کودکان و نوجوانان می نویسد. کتاب هایش به خوانده است و سال هاست برای 

 
تا آنان بروند و کشک شان را بسابند.آینده » کشک های خفن« را به چین و کره صادر کند به چین و کره صادر کرده است. اکبرپور تالش دارد در سال های همه چیز به همه نقاط دنیا صادر می کنند، اکبرپور ادبیات فارسی شرکت های بزرگ چینی و کره ای است. در این روزگار که چین و کره 
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