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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

آبشرباصفهانراتاپایانتابستانبهسختیمدیریتمیکنیم!
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مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:

بمبهایساعتی،اصفهانراتهدیدمیکند
8

با وجود اعالم زمان بندی ، برق در اصفهان بدون 
برنامه قطع می شود؛

لطفا خبر بدهید!
با وجود تمام وعده ها، تاییدها و تکذیب ها »خاموشی« به اصفهان 
رســید و قرار است مردم تا اواســط شــهریور ماه با این وضعیت 
سخت دست به گریبان باشــند. اینکه چرا مدیریت برق نتوانسته 
با پیش بینی درست، جلوی این خاموشــی ها را بگیرد و یا اینکه 
زودتر و با اعالم قبلی این  امر انجام شود و یا حتی  مردم در گرمایی 
که قرار است به بیش از 50 درجه برســد و آبی که دائم قطع و کم 
فشار است و خانه هایی که عمال در سال های اخیر هیچ استاندارد 
درستی در جهت عایق کردن در مورد آنها به کار نرفته، قرار است 
با قطعی هر روزه برق  در این تابستان چه کنند، محل بحث در این 
یادداشت نیست؛ اما آنچه قرار است گفته شود گالیه ای است که از 
زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی مردم می آید و اینکه به رغم اعالم 
دیر هنگام مدیریت برق استان مبنی بر زمان بندی قطعی ، چرا برق 
خارج از زمان اعالم شده و  باز هم بدون برنامه قطع می شود و مردم 
می مانند و یک عالمت ســوال بزرگ و آن اینکه پس زمان بندی، 
جدول، خبر و ... اعالم شده از ســوی مسئوالن شرکت برق دقیقا 

کجای پروسه قطعی برق جای دارد؟
 به نظر می رسد غافلگیری شــرکت برق به دلیل افزایش ناگهانی 
مصرف به حدی اســت که با برنامه یــا بدون برنامــه، مدیریت 

توزیع برق استان مجبور به اعمال خاموشی 
اســت و این مسئله برای کســب و کارهایی 
که حاال اغلــب بــه کامپیوترها و وســایل 
 الکترونیکی وابسته است نگران کننده خواهد

 بود. 
مسئوالن دولتی از مردم درخواست کرده اند 
که مصرف برق خود را تــا حد امکان کاهش 

دهند ولی نمی توانند از آنها انتظار داشته باشند با هر بی برنامگی و 
ناهماهنگی کنار بیایند و سکوت اختیار کنند. 

حتی در پیگیری های شــهروندان اصفهانــی نیز خبری از 
جواب دقیق و درست نیســت و فقط به یک اظهار نظر غیر 
مســئوالنه که »از حیطه اختیارات ما خارج است« بسنده 

می شود. 
بدون شک قطعی برق مشکالت زیادی را برای شهروندان 

ایجاد می کند؛ افراد ســالمندی که در خانه های آپارتمانی خود 
حبس می شوند، بیمارانی که برای خرید و یا گرفتن نوبت پزشکان 
از امکانات الکترونیکی محروم هســتند، کارمندان و پرسنلی که 
برای انجام وظایف نیازمند برق هستند و...پس این حق برای همه 

محفوظ خواهد بــود که حداقل برقی که قطع می شــود در زمان 
و مکان اعالم شده باشــد و نه به هر دلیل و منطق دیگری... پس 
لطفا مدیران برق اصفهان، مســئوالنه پیگیر ایــن مطالبه به حق 

مردم باشند. 

امیرعلی مرآتی 

در آغوش »حسین «
  یک سال از روزی که »آقاجواد« در خاک وطن آرام گرفت، گذشت؛  

300نفرازکارچاقکنهایقضائیدستگیرشدند
رییس کل دادگستری استان اصفهان:
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اصفهانیهابیشاز556میلیونلیتربنزینسوزاندند
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:
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سلبریتی های ما و سلبریتی های آنها!
8

به بهانه خبر فیلترشدن »اینستاگرام«؛

4

روزی که برگشت
  لبخندهایی که محو نمی شد

 او هم جوان بود
جایت همیشه سبز

شهردار خمینی شهر در نشست خبری با اصحاب رســانه گفت: چهاردهم تیر، روز شهرداری ها و دهیاری ها فرصت مناســبی برای ارائه عملکرد شهرداری 
خمینی شهر در حوزه های عمرانی، فرهنگی اجتماعی ، خدمات شهری و گردشگری است.

اصغر حاج حیدری با اشاره به بودجه امسال شهرداری اعالم کرد: اعتباری بالغ بر 95 میلیارد تومان، بودجه به شهرداری تخصیص داده شده که  60  درصد از این 
اعتباربرای بخش عمرانی و 40 درصد دیگر برای بخش جاری، تفکیک شده است.

 یکی از مهم ترین دالیل رشد صعودی درآمدهای شهرداری ها، جلب اعتماد مردم است
شهردار خمینی شهر به   دالیلی که دررشد صعودی درآمدهای شهرداری تاثیر گذار است، اشاره و بیان کرد:  با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش ساخت و سازها، 
شهرداری خمینی شهر با درایت و مدیریت صحیح توانسته تعداد 200 پروژه در خمینی شهررا کلید بزند؛ همچنین برای رشد صعودی درآمدهای شهرداری 
مواردی اعم از استفاده از نیروی انسانی توانمند، حداکثر استفاده و به کارگیری از امکانات موجود در شهرداری و جلب اعتماد مردم، باعث حمایت های مالی از 

شهرداری ها می شود و در نتیجه  درآمدهای شهرداری  رشد می یابد.
 احداث پارک خشک با هدف حذف چمن

حاج حیدری  با اشاره به اینکه احداث پارک خشک  با هدف حذف چمن و کاشــت درختان کم آب در دستور کار شهرداری است، ادامه داد: شهرداری درزمان 
بحران کم آبی، اقداماتی از جمله  احداث پارک خشک با هدف حذف چمن و کاشت درختان کم آب  و سنگ فرش شدن پارک ساحلی جوان داشته  است که در 
این پارک با حفظ درختان کاج قبلی، احداث جاده سالمت، پیست اسکی، دوچرخه سواری،  سکوهای نشیمن، پارکینگ و سرویس بهداشتی  برنامه ریزی شده 
است. پارک ساحلی جوان  با رویکرد افزایش فضاهای رفاهی و تفریحی برای شهروندان، در حاشیه کانال آب به مساحت دو کیلومتر مربع  در حال احداث است. 
 شهردار همچنین به 70 درصد پیشرفت فیزیکی فاز اول این پارک  اشاره کرد و گفت: در عملیات اجرایی پارک ساحلی، عالوه بر مکان یابی و استقرار 15 رشته 

ورزشی، برای سرگرمی کودکان،  فضایی به متراژ 90 متر مربع را ماسه ریزی و اسباب بازی نصب کردیم. 
شهردار ادامه داد: از ابتدای ورود به مدیریت شهرداری خمینی شهر، احداث پارک خشک را با تبدیل چشمه »الدر«  به منطقه گردشگری در دستور کار قرار 

دادیم و بام سبز خمینی شهر در قالب پارک خشک اجرایی شده است.
ساماندهی آب های سطحی برای آبیاری فضای سبز 

ساماندهی آب های سطحی  با نصب 10 مخزن آب در کنار پارک های جدید شــهر، یکی از برنامه های پیش روی شهرداری خمینی شهر است. به گفته حاج 
حیدری، با توجه به شرایط بحرانی آب در استان، نمی توانیم در پارک های جدیدشهر، چمن کار کنیم. پس برای حفظ و آبیاری فضای سبز موجود، 10 مخزن 
در کنار پارک ها تعبیه کرده ایم که برای آبیاری فضای سبز این پارک ها  استفاده شود و روش آبیاری به سمت آبیاری قطره ای 50 درصد افزایش یابد.شهردار 
خمینی شهر افزود: یکی از راهکارهای تامین آب مخازن، اســتفاده از آب های سطحی است که در گذشــته برای دفع آن اقدام می کردیم و هم اکنون برای 
ساماندهی، بخشی از آب را برای آبیاری فضای ســبز به مخازن پمپاژ می کنیم.حاج حیدری در خصوص استفاده از پساب فاضالب شهری برای آبیاری فضای 
سبز گفت: در حال حاضر  از آب های زیر زمینی برای آبیاری استفاده می کنیم و  با همکاری شهردار اصفهان، شرکت آبفا موافقت کرده  بخشی از پساب شهری 
خمینی شهر را برای آبیاری فضای سبز اختصاص دهد . وی  به کسب درآمد پایدار اشاره و مطرح کرد:  کسب درآمد پایدار نیازمند بستر الزم است که یکی از 
راهکارهای کسب درآمد پایدار حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه هاست؛ برای مثال چنانچه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خمینی شهر نیازمند 
زمین باشد باید خود زمین را تهیه و پروژه را اجرا کند زیرا شهرداری زمینی برای واگذاری به بخش خصوصی ندارد و تنها در چشمه »الدر« برای بحث گردشگری، 
زمینی به وسعت 13 هزار متر مربع، برای پیاده سازی طرح پارک خشک اختصاص داده ایم. شهردار خمینی شهر  با بیان اینکه برنامه های شهرداری اولویت 
بندی و اجرا می شود، به احداث خیابان مرکزی در بافت فرسوده مرکز شهر اشاره کرد و گفت: برای آزاد سازی این خیابان، با مالکان مذاکره و با خرید و تملک 
زمین، توانستیم احداث خیابان مرکزی را اجرایی کنیم. حاج حیدری با بیان این مطلب که ورودی وخروجی خمینی شهر برای دانشگاه صنعتی و نیز مردم یک 
معضل بود، اصالح می شود و تا دو ماه آینده ترددکامیون های سنگین از این محدوده، متوقف خواهد شد،  گفت: امسال ساخت و ساز بلوار آزادگان را در دستور 

کار داریم که در صورت اجرا، راه و شهر سازی آسفالت این بلوار را عملیاتی خواهد کرد.
گفتنی است؛ طی پنج سال اخیرشهرداری خمینی شهر اقدامات چشمگیری در حوزه های مختلف داشته اســت که طی گزارشی میدانی، شهروندان با ابراز 

رضایتمندی  این موضوع را تایید کردند.  

 شهردار خمینی شهر در جمع اصحاب رسانه بیان کرد:

 آب های سطحی جهت آبیاری فضای سبز 
 ساماندهی می شود

نوین محمدی

)ع(
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این روزها خبرهــای مختلفی در فضای دیپلماتیک 
کشور شنیده می شــود؛ جو ســازی های روانی و 
خبرهایی حول محور ایران در سرتاسر دنیا که اگر چه 
جهات مختلفی دارند؛ اما همه به یک نقطه ختم می 
شوند و آن نهادینه کردن »ایران هراسی« به صورت 
سیستماتیک در روابط بین الملل است.  تحریم های 
گسترده ای که در هفته های گذشته بارها از سوی 
مقامات آمریکایی مطرح شــده تنهــا در مراودات 
اقتصادی گسترده نخواهد شد و این بار آمریکا قرار 
اســت هراس از ایران را وارد ادبیات سیاســی اغلب 

هم پیمانان خود کند.
پروژه ترور در اروپا 

در حالــی که همزمان با ســفر روحانی بــه اروپا به 
عنوان یک حرکت مثبت سیاسی، تجمع منافقان و 
گردهمایی آنها به صورت پر سر و صدا و با بازتاب های 
گســترده در میان کشــورهای اروپایی مطرح شد، 
دستگیری چند ایرانی به جرم تالش برای بمب گذاری 
در میان اعضای گروهک منافقین خبر ســاز شــد . 
مســئله ای که اگر چه توســط وزارت امور خارجه 
تکذیب شــد؛ اما تبلیغات زیادی را علیه ایران به راه 
انداخت. این موضوع در جایی بازتاب بیشتری یافت 
که دو دیپلمات به ادعای کشور بلژیک به اتهام این 
بمب گذاری دستگیر شــدند. پلیس بلژیک مدعی 
شد، روز شنبه دو شهروند بلژیکی ایرانی تبار که ادعا 
شده قصد سفر به فرانسه و حمله به همایش منافقین 
در پاریس را داشته اند، دســتگیر و در خودروی آنها 

یک بمب دست ســاز حاوی ۵۰۰ گرم ماده منفجره 
TATP کشــف کرده اســت.مقامات بلژیکی بدون 
اشاره بیشتر به جزئیات این عملیات، هویت این دو 
شخص را یک مرد ۳۸ ساله به نام »امیر. س« و یک 
زن ۳۳ ساله به نام »نسیمه. ن« و اتهام آنها را »تالش 
برای انجام حمله تروریســتی« اعالم کرده اند. طبق 
گفته دســتگاه های اطالعاتی بلژیک، دو نفر دیگر 
نیز در فرانسه و آلمان در ارتباط با این حمله ادعایی، 
دستگیر شده اند و فردی که در آلمان دستگیر شده، 
یک دیپلمات ایرانی است و در سفارت ایران در اتریش 
مشغول به کار است)!( محمد جواد ظریف به سیاق 
خود و در توئیتر در واکنش به این رخداد نوشت :» چه 

همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رییس جمهور 
به اروپا، یک عملیات ایرانی، افشا و عوامل آن دستگیر 
می شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی 
محکوم می کنــد و آماده همکاری بــا همه مقامات 
ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای 

دادن نشانی غلط است، می باشد«.
رویگردانی سیاسی از ایران

خبر دیگر که البته موجی از تاییدها و تکذیب ها را در 
پی داشت، لغو سفر نخست وزیر ژاپن به ایران است که 
توسط یک روزنامه ژاپنی مطرح شد. دلیل این اتفاق 
از سوی رسانه های ژاپنی ناشی از فشارهای آمریکا 
بر ژاپن و تالش برای منزوی کردن ایران عنوان شده 

اســت. پیش از اعمال تحریم ها در سال 2۰12 ژاپن 
یکی از بزرگ ترین شــرکای تجاری ایــران بود. این 
کشور عمدتا نفت و میعانات گازی از ایران وارد و در 
عوض کاالهایی با تکنولوژی باال نظیر قطعات خودرو و 
ماشین آالت به ایران صادر می کند. برخالف انتظارات، 
آمارها حاکی از این اســت که صادرات نفت ایران در 
سال 2۰17 به ژاپن کاهش قابل توجهی داشته است. 
ژاپن، همواره برای افزایش همکاری های اقتصادی با 
ایران محتاط تر از رقبایی چون کره جنوبی، چین و 
حتی کشــورهای اروپایی عمل کرده است؛ در واقع، 
محافظه کاری ژاپنی ها در یک دهه گذشته باعث شد 
تا آنها منافع بسیاری را در ایران از دست بدهند. به نظر 
می رسد این بار، آینده نگری و منفعت طلبی ژاپنی ها 
راه را برای ایران هراسی آمریکایی ها هموار ساخت 
و این کشور به راحتی ســفر یکی از عالی رتبه ترین 

مقام های خود به ایران را کنسل کرد.
تشکیل نیروی ویژه جهت مقابله با ایران

تشــکیل نیــروی مقابله با ایــران در ارتــش رژیم 
صهیونیستی اخیرا با آب و تاب فراوان در رسانه های 
اروپایی و آمریکایی بازتاب داده شد. این مسئله اگر 
چه چیز جدیدی نیســت؛ اما اینکه به این حجم از 
تبلیغات و رسانه ای شــدن در سطح جهانی مطرح 
شود، پدیده نویی است که نشان از گستردگی پروژه 
های ایران هراسی آمریکا و اسرائیل دارد. این پروژه 
اگر چه به دلیل تشــدید درگیری ها میان اسرائیل 
و فلســطین، محیط نزدیک این رژیم مورد تهدید 
 است؛ اما این یگان تحت عنوان مقابله با ایران تشکیل 

شده است.

الحوثی: 
امیدوارم یمنی ها به واردات 

تونل از ایران متهم نشوند!
رییس کمیته عالی انقالب یمن با اشاره به تصاویر 
پخش شده از ســکو های زیرزمینی پرتاب موشک 
گفت که امیدوار اســت یمنی ها را به واردات تونل 
از ایران متهم نکنند.محمد علی الحوثی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: »این سکو های پرتاب 
مدت هاست مورد استفاده برادران رزمنده است؛ اما 
اکنون نمایش داده شد. امیدوارم یمنی ها را به واردات 
تونل از ایران متهم نکننــد! به نمایش درآمدن این 
سکو ها نشان داد که نیروی پدافند سعودی ناکام بوده 
و موفق به کشف و انهدام آنها نشده است. این سکو ها 
با هوش و توانایی یمنی ها ســاخته شده است.«در 
فیلم منتشرشده از سوی نیروهای یمنی، یک سکوی 
پرتاب موشــک »بدر 1« از زیر زمین بیرون آمده و 

اقدام به شلیک موشک می کند.

رویترز: 
 چین، اتحادیه اروپا را 
تحت فشار گذاشته است

رویترز نوشــت: به گفته مقامــات اروپایی، چین 
اتحادیه اروپا را برای انتشار بیانیه ای مشترک علیه 
سیاست های تجاری »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
آمریکا تحت فشار قرار داده است؛ اما مقامات اروپایی 
مقاومت می کنند.مقامات ارشد چین در نشست های 
بروکسل، برلین و پکن پیشنهاد دادند این کشور و 
اتحادیه اروپا -که دو قدرت اقتصادی مطرح جهان 
هســتند- علیه ترامپ متحد شــوند. این مقامات 
پیشنهاد دادند همگام با اتحادیه اروپا اقدام مشترکی 
را علیه آمریکا در ســازمان تجــارت جهانی انجام 
دهند؛ اما به گفته پنج مقام و دیپلمات اتحادیه اروپا، 
بزرگ ترین بلوک تجاری جهان، نظریه اتحاد با پکن 

علیه واشنگتن را رد کرده است. 

آمریکا از ناکافی بودن سهم 
انگلیس در بودجه ناتو انتقاد کرد

وزیر دفاع آمریکا نامه ای به همتای انگلیســی خود 
ارسال و در آن تهدید کرده است در صورتی که لندن 
بودجه دفاعی خود را در چارچوب ناتو افزایش ندهد، 
فرانسه به عنوان متحد اصلی آمریکا برگزیده خواهد 
شــد.به گفته ماتیس، اختصاص دو درصد از تولید 
ناخالص ملی انگلیس به بودجه دفاعی این کشــور 
ناکافی است؛ چرا که لندن بیش از دیگر کشور هایی 
که تنها منافع منطقه ای دارند، به بودجه نظامی نیاز 
دارد.وزیر دفاع آمریکا با نگرانــی از آن چه تحلیل 
توانایی انگلیس بــرای تامین بودجــه نظامی این 
کشور خواند، ابراز امیدواری کرد در نشست سران 
ناتو، انگلیس در سطح مشارکت خود در بودجه این 
سازمان بازنگری کند. ماتیس در نامه خود، با اشاره 
به اینکه فرانسه به دنبال افزایش بودجه دفاعی خود 
است، اظهار داشــت: »به نفع هر دو کشور است که 

انگلیس شریک ممتاز آمریکا باقی بماند.«

صدور حکم واگذاری 
اختیارات جدید به اردوغان

خبرگزاری رویترز گزارش کــرد، ترکیه به موجب 
یک حکم ویژه اختیارات جدیدی را به رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور این کشــور در راســتای 
تغییرات مربوط به نظام سیاســی این کشــور که 
براساس آنها انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
ماه گذشته میالدی برگزار شد، تفویض کرده است.
نشریه رسمی دولت ترکیه این حکم را منتشر کرده 
و براســاس این حکم تغییراتی در یکسری قوانین 
مربوط به تاریخ هــای 1924 تا 2۰17 اعمال کرده 
و مرجع های مربوط به نخســت وزیر و دولت را به 
رییس جمهور فعلی و همچنین دولت تحت رهبری 
رییس جمهور تغییر داده است.در ماه ژوئن روزنامه 
حریت گزارش کرد که سمت نخســت وزیری در 
ترکیه قرار اســت حذف شــود.به این ترتیب یک 
رییس جمهور در ترکیه می توانــد 12 عضو دادگاه 
قانون اساســی و چهار عضو کمیته عالی قضات و 

دادستان ها را منصوب کند.

وقتی ایران هراسی وارد عرف دیپلماتیک می شود دیدار »واعظی« و »قالیباف« 
تکذیب شد

یک منبــع آگاه در دفتر رییــس جمهوری 
خبری درباره دیدار محمود واعظی و محمد 
باقر قالیباف را تکذیب کرد.این منبع به ایرنا 
گفت: چنین خبری صحــت ندارد و دیداری 
میان رییس دفتر رییس جمهوری و شهردار 
اسبق تهران انجام نشــده است.پیش تر یک 
پایگاه خبری مدعی شده بود که یک روز قبل 
از سفر روحانی به ســوئیس، واعظی رییس 
دفتر رییس جمهور بــا محمدباقر قالیباف، 

شهردار سابق تهران دیدار کرده است.

دستگیری عامل فراخوان 
آشوب در خرمشهر

میزان نوشت:از زمانی که عده ای، اعتراضات 
به حق مــردم در شهرســتان های آبادان و 
خرمشهر را به اغتشاش کشــاندند، تعدادی 
از عاملین انتشــار فراخوان هــای دعوت به 
آشوب و سوء اســتفاده از مطالبات مردمی 
شناسایی شــدند. بنا بر اعالم منابع مطلع،  
تعداد ۳۵ تن از عاملین انتشار فراخوان های 
دعوت به آشوب و ســوء استفاده از مطالبات 
مردمی شناســایی شــدند.آنطور که منابع 
مطلع گزارش داده اند، تاکنون 1۰ تن از این 
آشوب طلبان با همکاری نیروهای امنیتی و 
انتظامی دستگیر شده اند. آخرین فرد دستگیر 
شــده به عنوان یکی از عوامل انتشاردهنده 
اصلی فراخوان هــای دعوت به آشــوب در 
خرمشهر است که تالش داشتند اعتراضات 

به حق مردم را به آشوب بکشند.

رییس مجلس:
دولت پیشنهادات نمایندگان 

را مورد توجه قرار دهد
علی الریجانی در آغاز جلسه علنی روز گذشته 
مجلس اظهار کرد: امروز حدود یک ســاعت 
مجددا راجع به مســائل اقتصادی کشــور و 
راهکارهایی که در این باره وجود دارد، بحث 

کردیم.
 وی افزود: کمیته هایی در کمیسیون ها کار 
کرده بودند و پیشنهاداتی تنظیم شده بود که 
در چارچوب قوانین قابل اجراست و در این باره 
با دولت صحبت خواهیم کرد تا پیشنهادات 
را مورد توجه قرار دهد.رییس مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به تدوین پیشــنهاداتی از 
ســوی نمایندگان برای برون رفت از شرایط 
اقتصادی گفت: دولت باید این پیشنهادات را 

مورد توجه قرار دهد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
جمع بندی درباره  استیضاح 

وزیر اقتصاد ادامه دارد
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی از بررســی تقاضای طرح 
اســتیضاح کرباســیان، وزیر امور اقتصادی 
 و دارایــی در جلســه ایــن کمیســیون

 خبر داد.
زهرا سعیدی گفت:در این جلسه، کمیسیون 
اقتصادی تقاضــای تعــدادی از نمایندگان 
مجلس به استناد ماده 22۳آیین نامه داخلی 
در خصوص طرح استیضاح کرباسیان، وزیر 

امور اقتصادی و دارایی بررسی شد.
 نماینده مــردم مبارکه در مجلس شــورای 
اسالمی یادآور شد: به دلیل لزوم ارائه مشروح 
کامل گزارش کمیســیون اقتصادی درباره 
بررسی تقاضای طرح اســتیضاح کرباسیان 
وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس مقرر 
شد با هماهنگی هیئت رییسه مجلس، جلسه 

دیگری در این باره تشکیل شود.

نانواکناری 
رییس کمیته امنیت داخلی مجلس:

عضو کابینه دولت های نهم و دهم گفت: کشــیدن 
مجادالت اعضــای کابینه به رســانه ها یعنی وزرا 
تصمیم  گیر نیستند و در نشست های هیئت وزیران 
اقنــاع الزم برای آنــان به وجود نمی آید.مســعود 
میرکاظمی گفت: اختالف سلیقه در همه دولت ها 
وجود داشته اســت؛ اما در مجموعه دولت بحث و 
حل و فصل می شــد و به بیرون کشــیده نمی شد.

وی ادامه داد: مباحثات جدی و ســنگینی ممکن 
است در نشســت هیئت دولت رخ دهد و در نهایت 
پس از رای گیری، هر آنچه مصوب شد، همه ملزم 
به اجرا و تبعیت از آن هســتند؛ اما اینکه مسائل به 
بیرون کشیده می شود، نشــان از آن دارد که هنوز 
در دولت مسائل پخته و حالجی نشده است و اعضا 
اقناع نشده اند، نتیجه  آن این می شود که مباحثات 
اعضای دولت به جراید می کشــد که صورت خوبی 
ندارد.وی علت اصلی بروز اختــالف میان اعضای 
کابینه را سیاســت گذاری های غلط در زمینه ارز و 

مدیریت ناصحیح این عرصه دانست.

در دولت مسائل پخته و 
حالجی نشده است

عضو کابینه دولت های نهم و دهم: 

کافه سیاست

عکس  روز 

خودروی تشریفاتی 
روحانی در اتریش

اینستاگرام فیلتر نمی شود

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیتــه امنیت داخلی کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس با 
اشاره به بررسی ابعاد اعتراضات اخیر مقابل 
مجلس در این کمیسیون، گفت: با توجه به 
توضیحات ارائه شده از سوی حفاظت مجلس 
و فرمانده نیروی انتظامــی تهران، می توان 
گفت که بخشی از حوادث اخیر مقابل مجلس 
همچون پرتاب کردن آجر منشــأ خارجی 
داشته و این کارها از سوی منافقین و عوامل 
بیگانه انجام شده اســت.ولی ا... نانواکناری 
افزود: بررســی ها نشــان می دهــد که این 
اعتراض با منشــأ خواســته صنفی بوده که 
باید به مطالبات آنها رسیدگی شود، در عین 
حــال در درون این معترضــان برخی افراد 
ســودجو یا بعضا اراذل و اوباش وارد شدند 
که دنبال اغتشاش بودند و باید در این زمینه 

مراقبت های الزم صورت گیرد.

 رد پای عوامل خارجی
 در اعتراضات مقابل مجلس

مصطفی کواکبیان
 نماینده مردم تهران در مجلس:

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در بررسی 
مصوبات مجلــس در حوزه مبارزه با پولشــویی و 
تامین مالی تروریســم، بر اســاس موازین شرع و 
قانون اساسی عمل خواهد کرد.عباسعلی کدخدایی 
اظهار داشت: این مسئله، موضوع جدیدی نیست و 
معموال در هر موضوعی دیگران نظرشان را به شورای 
نگهبان اعالم می کنند. وی تاکید کرد: اما آنچه برای 
شورای نگهبان مهم است بررسی مصوبات مجلس 
و انطباق آنها با موازین شــرع و قانون اساسی است 
که در خصوص سه مصوبه دریافت شده از مجلس 
در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر 
همین اســاس عمل خواهد شد.سخنگوی شورای 
نگهبان ادامه داد: تاکنون الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشــویی و الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه 
با جرایم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( به شورای 
نگهبان رسیده و مصوبه جدید مجلس در خصوص 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هنوز به 

دست ما نرسیده است.

 شرع و قانون اساسی، مالک 
بررسی لوایح FATF است

کدخدایی:

نماینده مردم تهران در مجلس از ممنوعیت 
واردات همه کاالهای خارجــی انتقاد کرد. 
مصطفــی کواکبیان در نشســت علنی روز 
گذشته مجلس با استناد به اصل سوم قانون 
اساسی طی اخطاری، گفت: طبق این اصل از 
قانون اساسی، باید پی ریزی اقتصاد صحیح و 
عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی و  رفاه و رفع 
فقر در زمینه مسکن، بهداشــت و ...  ایجاد 
شود. وی با بیان اینکه امسال سال حمایت 
از کاالی ایرانی است، ادامه داد: این درست 
است که  ساالنه با  ۸۰ میلیارد دالر واردات به 
جایی نمی رسیم؛ گاهی می خواهیم شتر را با 
بارش از سوراخ سوزن عبور دهیم اما گاهی 
نیز از در یک دروازه بزرگ نمی توانیم عبور 
دهیم. اگر ورود هر کاالی خارجی را ممنوع 
کنیم بنده مخالف هستم زیرا با قانون اساسی 

مغایرت دارد.

 ممنوعیت ورود هر کاالی 
خارجی درست نیست

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی رســمی وزارت خارجه عراق مدعی قطع آب عراق از 
سوی ایران شد. احمد محجوب، سخنگوی رسمی وزارت خارجه 
عراق در یک ســمینار که در ســاختمان وزارتخانه برگزار شد، 
مدعی شد که ایران بدون هشدار قبلی، آب 42 نهر را که به عراق 

می ریزند، قطع کرده است.
ســخنگوی رســمی وزارت خارجه عراق افزود: ما با مشــکالت 
آب روبه رو هســتیم و جنوب عراق به دلیل قطع آب از ســوی 

ایران با مرحله ســختی مواجه شده است.از ســوی دیگر، حیدر 
العبادی، نخســت وزیر عراق در نشســت خبــری هفتگی خود 
با تاکید بر اینکه آب کشــاورزی و شــرب را برای شــهروندان 
خــود تامین خواهد کــرد، گفت: بــرای تضمین دســتیابی به 
 ســهم آبی عراق با مقامــات ایرانی و ترکیــه ای گفت وگوهایی

 داریم.
بر اســاس این گزارش، وزارت منابع آبی عراق نیز مدعی شد که 

ایران مقدار زیادی از آب شور را در اروندرود و آب های شیرین را 
در رودهای کارون و کرخه می ریزد که این امر سبب شوری آب 

بصره شده است.
 تنش آبی میان عراق ایران و ترکیه در چند سال گذشته قدرت 
گرفته اســت این مســئله به خصوص پس از اجرای پروژه های 
 سد ســازی در ترکیه در ســال های آینده بیشــتر هم خواهد

 شد.

»بغداد« مدعی قطع آب عراق از سوی ایران شد

حاشیه نوشتی بر چند اتفاق سیاسی در دنیا

نتوانیم نفــت صادر کنیم 
دیگران هم نمی توانند

اینستاگرام فیلتر نمی شود
خبرگزاری فارس به نقل از معاون اول دادســتان کل کشــور گزارش داد که فیلترینگ شبکه اجتماعی 
اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که وزیر ارتباطات این کار را تالش برخی رسانه ها 
برای انحراف افکار عمومی از موضوع سوءاستفاده کنندگان ارزی اخیر دانسته است. وزیر ارتباطات در توئیتر 
نوشت:» موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس های مختلف اینترنتی تازگی ندارد. رفع فیلتر توئیتر در 
صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد. آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی 
توسط برخی رسانه ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه گری شفاف سازی سوءاستفاده کنندگان ارزی اخیر 
است«. در ابتدای خرداد ماه، 6 وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس که عضو »کمیته تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه« هستند با ارسال نامه ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در این 

کار گروه شدند؛ درخواستی که از سوی دادستان کل کشور رد شد.

تکذیب ادعای آموزش نیروهای طالبان در ایران
نشریه »تایمز« چاپ لندن در گزارشی مدعی شد که مقامات افغانستان و طالبان می گویند صدها جنگجوی 
طالبان در حال آموزش پیشرفته نظامی در خاک ایران هســتند و  هم اکنون بین ۵۰۰ تا 6۰۰ عضو طالبان 
در مراحل مختلف سرگرم آموزش نظامی هستند. بنا بر ادعای تایمز، یک منبع آگاه گفت که مذاکرات میان 
آنها در بهار ســال جاری )میالدی( زمانی که رییس جمهور آمریکا در حال بررسی خروج از توافق هسته ای 
بود، آغاز شد.این ادعا در شرایطی مطرح شده که وزیر خارجه کشورمان پیش از این در برابر چنین ادعاهایی 
تاکید کرده است: »ما کسانی نبودیم که از صدام حمایت کردیم. ما از طالبان، داعش و جبهه النصره حمایت 
نکردیم. ما کســانی نیســتیم که از افراط گرایی در سرتاســر جهان حمایت می کنیم«.در پی ادعای نشریه 
 تایمز در خصوص آمــوزش نیروهای طالبان در ایران، یک مقام ســتادکل نیروهای مســلح این ادعا را قویا 

تکذیب کرد.

چهره ها

پارلمان

مصرف برق رکورد زد

خط و نشــان های نفتی 
ایران

تهوع اقتصادی

علیرضا کریمیان
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عملیات سد تونل سوم کوهرنگ از سر گرفته شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مروری بر مزایای استفاده 
از صندوق های فروش 

بی شــک در شــرایط شــکننده و رقابتی بازار 
کسب وکار، مشتری مداری و جذب مشتری یکی از 
نکات کلیدی در سودآوری است که تضمین کننده 
ثبات و مانــدگاری هر بنگاه اقتصادی به شــمار 
می رود. ســامانه صندوق فروش، عالوه بر اینکه 
مزیت های فراوانی برای صاحبان کسب و کار در 
پی دارد، برای مشتریان و مصرف کنندگان انواع 
کاالها و خدمات نیز محاسنی به همراه دارد. این 
صندوق ها با ارائه لیست کامل خرید به مشتریان، 
آنان را از خریدهای غیرضروری برحذر می دارند. 

به بیان دیگر، باتوجه به درآمد مصرف کنندگان 
نوعی مدیریــت مصــرف را اعمال مــی نماید. 
صندوق های فــروش با توجه بــه خصوصیات و 
ویژگی های شان، نقش برجسته ای را می توانند 
در طراحی الگوی مصرف ایفا کنند؛ زیرا همزمان 
خریداران را از میزان هزینه های مصرفی شــان 

مطلع می سازند. 
براســاس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه 
و مــاده 71 قانون نظام صنفــی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )بازرگانی( مکلف است با همکاری 
ســازمان امور مالیاتی و شــورای اصناف کشور، 
نســبت به الزام اســتفاده صاحبان مشــاغل از 
سامانه های صندوق فروش اقدام نمایند. همچنین 
حسب ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 
169 قانون مالیات های مستقیم، برخی اصناف 
که مطابق ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و 
با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق 
اصناف ایران و بر اساس اولویت های تعیین شده 
سازمان امور مالیاتی کشور، برای نصب و استفاده 
از ســامانه صندوق فروش در سال های 92، 93 و 
94 فراخوان شده بودند، ملزم به استفاده از سامانه 
مذکور هســتند. این صنوف مکلف شدندتاآخر 
دی ماه سال 1396 به درگاه عملیات الکترونیکی 
www.tax. سازمان امورمالیاتی کشور به آدرس

gov.ir مراجعه و گزینه ثبت صندوق و نرم افزار 
فروش را انتخاب کرده و مشخصات خود وصندوق 

فروش»رایانه«را ثبت نمایند. 

بازار

غذا ساز

وزیر اقتصاد خبر داد: 
بازگشایی صرافی ها از شنبه

وزیر اقتصاد در حالی از راه اندازی بازار ثانویه ارز 
خبر داده بود که اکنون خبرها حکایت از آن دارد 
که صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی، از روز 
شنبه می توانند اقدام به معامله با نرخ بورس کنند. 
»مسعودکرباســیان« افزود:اکنون برخی خبرها 
حکایت از این دارد کــه صرافی های دارای مجوز 
بانک مرکزی، از روز شنبه می توانند با نرخ ثبت 
شده در بورس که بر اساس ارزش اظهارنامه های 

صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند.
پیش از ایــن طرح هایــی نیز از ســوی فعاالن 
اقتصــادی بــرای چگونگــی خریــد و فروش 
ارز حاصل از صــادرات در بورس مطرح شــده 
بود که بر اســاس آن، دولت بتوانــد با اطمینان 
 خاطری نسبت به بازگشایی بازار ثانویه ارز اقدام 

نماید.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام استان:
انحصاری در واردات 
نهاده های دامی نیست

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام استان 
اصفهان گفت : واردات نهاده های دامی به بخش 
خصوصی سپرده شده و انحصاری در آن نیست و 
هر کسی می تواند بر اساس ضوابط قانونی نسبت 

به واردات اقدام کند.
»علی اکبر نجفی« با اشــاره بــه اینکه برخی از 
مرغداران از سیاســت های پشــت پــرده اداره 
پشــتیبانی گله دارند که ایــن اقدامات منجر به 
نوسانات قیمتی می شــود، گفت: این موضوع را 
تکذیب می کنم، ما متولی تولید کننده هستیم و 
هیچ گاه از واردکنندگان خوراک دام نخواسته ایم 
برای سود و منفعت شرکت پشتیبانی، قیمت ها 
را باال و پاییــن کنند.نجفی با اشــاره به قیمت 
نهاده های دامی گفت: عمده مصرف مرغداری ها 
ذرت و سویاســت که اســاس قیمت گذاری آن 
جهانــی اســت و واردکننــدگان از بخش های 

خصوصی هستند و هیچ انحصاری وجود ندارد.
 وی ادامه داد: هر شــخصی می توانــد در قالب 
ضوابطی کــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
تعریف کرده خوراک دام وارد کند که بر اســاس 
ضوابط ســازمان دامپزشــکی کشــور این مواد 
 وارداتــی کنتــرل و بیــن مرغداری هــا عرضه 

می شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:
 تجهیز زمین های کشاورزی
 به سامانه های نوین آبیاری

 مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی و مجــری
 ســامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد در آیین 
بهره برداری از طرح 230هکتاری آبیاری بارانی 
روســتای دره بید فریــدن گفــت: وزارت جهاد 
کشاورزی هرسال باید 250هزار هکتار از اراضی 
را به ســامانه های نوین آبیاری مجهز کند تا به 

کاهش 30درصدی درمصرف آب برسد.
»عباس زارع« افزود: پارســال بیش از 300هزار 
هکتار از اراضی کشور مشمول این طرح شد که 
تاکنون 180هزار هکتار از آن تحویل کشاورزان 
شده است. به گفته وی تاکنون 20درصد از اراضی 
کشور به شیوه های نوین آبیاری مجهز شده اند 
اما شهرستان فریدن در این زمینه پیشگام بوده 
و توانسته از 22هزار هکتار زمین 75درصد از آن 
را مجهز به سیستم های نوین آبیاری کند.برای 
اجرای طرح 230هکتاری آبیاری بارانی روستای 
دره بید فریدن بیــش از 24میلیارد ریال هزینه 
 شده که 23میلیارد ریال آن تسهیالت بالعوض 

بوده است. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،966،000
تومان

1،431،000 نیم سکه
تومان

751،000ربع سکه
تومان

418،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

240،780
تومان

      قیمت سکه و طال

FDM786 غذاساز کنوود مدل

1/698/000 
تومان

FP741 غذاساز مولينکس مدل

1/150/000 
تومان

FDP613 غذاساز کنوود مدل

 845,000
تومان

مرضیه محب رسول

مدتی اســت برخی پزشــکان، طالفروشان، 
آهن فروشان، آرایشگران، صاحبان رستوران  
و سایر اقشــار پردرآمد، دستگاه پوز را حذف 
کرده یا به نام شــخص دیگری می کنند. این 
موضوع به خصوص پس از موشکافی دولت در 
گردش های مالی و وضع قوانین پیچیده مالیاتی 
به خصوص در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، 
بیشتر شده است. در زمانی که داشتن پول نقد 
برای خرید تقریبا دیگر رایج نیست، برخی از 
مشاغل به شدت بر نداشتن و استفاده نکردن 
از این دستگاه ها اصرار دارند؛ اما این پرسش 
مطرح می شــود که به رغم وجود امکانات و 
امنیت بیشتر این دســتگاه ها، چرا برخی از 
 آن اســتفاده نمی کنند و اصرار بر گرفتن پول 

نقد دارند؟
شیوه های دور زدن قانون

اینکه در یک مطب پزشــک یا یک رستوران بزرگ 
کارتخوان وجود نداشته باشــد، تنها یک مسئله به 
ذهن متبادر می شــود؛ اینکه قرار نیســت کسی از 
حساب و کتاب پول های واریزی به حساب این کسب 
و کارها اطالعاتی داشته باشد! این فرضیه به خصوص 
زمانی قوت می گیرد که بدانیم دســتگاه کارت خوان 
به عنوان یکی از راه های نشــان دادن گردش مالی 
افراد برای مودیان مالیاتی اســت. عضو شورای عالی 
انجمن حسابداران خبره ایران در این زمینه می گوید: 
در قانون جدید، ســازمان مالیاتی به حســاب های 
بانکی افراد دسترســی دارد و به همیــن دلیل آنها 
سعی می کنند از »دستگاه پوز« اســتفاده نکنند تا 
حساب های بانکی شــان پول زیادی نداشته باشد. 
»غالمحســین دوانی« گفت: میل به مالیات گریزی 
در ایران بسیار زیاد اســت؛ به این علت که خیلی از 
اقشــار مالیات نمی پرداختند اما با توجــه به قانون 
جدید مالیات ها که نصب دســتگاه »پوز« را الزامی 
کرده اســت، اقشــار و مشــاغل زیادی باید مالیات 

پرداخت کنند.
فرار مالیاتی برای کسانی که بیشتر درآمد 

دارند گسترده تر است
این روزها بازار کم اظهاری 
در میان مودیــان مالیاتی 
حسابی داغ شــده است؛ 
مودیانی که برای پرداخت 
مالیات کمتر دست به هر 
کاری می زنند. در این میان 
هستند کسانی که از طریق 

تنظیم و نگهداری دو دســته دفتر یا مــدرک، تنها 
بخشی از درآمدها یا ســود خود را نشان می دهند یا 
اقدام به حساب سازی می کنند. برخی هم معامالت 
خود را به نام دیگران به انجام می رسانند. جمع کردن 
دســتگاه های پوز در برخی از رســتوران ها و مطب 
پزشکان، گرفتن کد اقتصادی برای کارگران بازار آهن 
و برخی دیگر از بازارهای بزرگ کشور یا دستگاه های 
پوزی که به نام صاحب بنگاه، رستوران دار یا پزشکان 
نیست، ازجمله شیوه هایی است که برخی از مودیان 
این روزها بــرای کتمان کردن درآمدشــان و فرار از 
پرداخت مالیات به آن رو آورده اند. البته کارشناسان 
حوزه مالیات، ادعا می کنند این نوع حساب سازی در 
بنگاه های حقوقی کمتر مرسوم بوده و مشاغل آزاد و 

اصناف که امکان شناسایی 
و دسترسی به اسناد مالی 
واقعی آنان دشوارتر به نظر 
می رسد، بیشتر در معرض 

اتهام قرار می گیرند.
مطب  طالفروشی، 
دکتر، رســتوران و ...
کارت خوان خراب است!

رویه ای که مدتی اســت در مغازه های طالفروشی 
وجود دارد این اســت که در برخی از خریدها پول از 
عابربانک کنــار مغازه به حســاب طالفروش ریخته 
می شود؛ این مسئله که اغلب از سوی فروشندگان با 
دالیلی مانند خراب بودن کارت خوان یا مسدودبودن 
حساب صورت می گیرد، در واقع یک شیوه نوین برای 
»فرار مالیاتی« است. چند وقتی است این مسئله در 
مطب پزشکان و حتی رستوران ها ی بزرگ نیز قابل 
مشاهده است. پزشــکان یکی از اصلی ترین کسانی 
هســتند که در مظان اتهام فرار مالیاتی هستند. بر 
اساس اعالم »سیدکامل تقوی نژاد« رییس سازمان 
امور مالیاتی کشور: پزشــکان در سال گذشته 600 

میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته اند!

ســیدکامل تقوی نژاد گفته بود: جامعه پزشکی باید 
رقمی نزدیک به 800 میلیاردتومان مالیات بدهد که 
دست آخر رقمی که پرداخت می شود، نزدیک به 200 
میلیاردتومان است. البته او تاکید کرده بود: پزشکان 
پایتخت نشین دست بیشــتری بر آتش فرار مالیاتی 
دارند. او افزوده بود: به جز کارمندان که دریافتی شان 
شــفاف اســت، باقی اصناف گوی رقابت را مدام در 

مالیات ندادن از هم می ربایند.
فرار مالیاتی پزشکان میلیونر!

درآمدهای میلیونی پزشکان در ماه، در حالی است که 
بر اساس اعالم معاون نظارتی و برنامه ریزی سازمان 
نظام پزشکی در سال گذشته بر اساس تفاهم نامه میان 
وزارت بهداشت با سازمان امور مالیاتی،  رشد مالیات 
پزشکان با درآمِد کمتر از 156 میلیون تومان در سال، 

مانند سال گذشته است و تفاوتی نمی کند.
این تفاهم نامه موجب می شــود تا عمال بخشــی از 
جامعه پزشکان کشور از جمله پزشکان عمومی، ماماها 
و پزشکان متخصص در برخی از صنوف از عدم افزایش 

مالیات برخوردار شوند. 
عده ای از مســئوالنی که به نحوی به جامعه پزشکی 
مربوط هستند فرار مالیاتی پزشکان را تایید می کنند 
اما آن را محدود می داننــد. »محمدنعیم امینی فرد« 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دراین باره می گوید: 
»واقعیت آن است که با فرار مالیاتی پزشکان به نحوی 
که امروزه در جامعه مطرح شــده، موافق نیستم زیرا 
معتقد به پرداخت مالیات از سوی قشرهای مختلف 
پزشکی هستم و تنها بخش اندکی از این افراد مالیات 
پرداخت نمی کنند.« او میزان فرار مالیاتی پزشکان را 
با ســایر اصناف پردرآمد مقایسه می کند و می گوید: 
»طبق برآوردی که صــورت گرفته امــروزه میزان 
مالیات پزشکان از بسیاری از مشاغل از جمله صنف 
جواهر فروشان باالتر است که نشان می دهد پزشکان 
مالیات زیادی را پرداخت می کنند. البته ناگفته نماند 
که برخی پزشکان نیز فرار مالیاتی دارند اما باید برای 
برون رفت از این مشــکل سیســتم های هوشمندی 
طراحی شــده که از طریق آن بتوان از فرار مالیاتی 

جلوگیری کرد.«

فرار به جلو!
وقتی دستگاه کارت خوان از پیشخوان مغازه ها حذف می شود؛

به گزارش خبرگزاری »تسنیم« از اصفهان، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و مواداولیه 
اصفهان، آخرین دستاوردهای این صنعت را در معرض بازدید عالقه مندان به این حوزه قرار می دهد.این نمایشگاه از چهاردهم 
الی هفدهم تیرماه از ساعت 16 الی 22 در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا می شود و 
طی چهار روز خواهد داشت. در نمایشگاه امسال 48 مشارکت کننده از شش استان اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی، قم 
و خراسان حضور دارند و به ارائه دستاوردها و توانمندی های خود در حوزه ماشین آالت و مواد اولیه چوب و ام دی اف، صفحات 
کابینت و ورق های فومیزه ضد آب خواهند پرداخت.نمایندگان پنج کشــور آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه و کره جنوبی نیز در 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه اصفهان حضور دارند.

اصفهان میزبان 
شانزدهمین نمایشگاه 
صنعت چوب می شود گاه

ش
مای

   ن

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با تامین منابع مالی مورد نیاز، عملیات اجرایی 
سد تونل سوم کوهرنگ پس از پنج سال از سر گرفته شد. عملیات اجرایی تونل سوم کوهرنگ در سال 
1377 و با هدف تامین آب به میزان حدود 255 میلیون مترمکعب در سال برای تامین بخشی از کمبود 

آب منطقه مرکزی ایران آغاز شده است.
قرارداد ساخت سد تونل سوم کوهرنگ نیز در سال 1389 بسته شد و قرار بود سال 93 به بهره برداری 

برسد، اما پیشرفت فیزیکی کنونی طرح کمتر از 20 درصد است.
»علی مقدس زاده«  افزود: سد تونل سوم کوهرنگ یکی از طرح های دیرینه ای است که مقرر بود سال 

93 به پایان برسد اما تاکنون فقط حدود 20 درصد پیشرفت داشته است. 
وی گفت: با هماهنگی بین مدیــرکل آب منطقه ای اصفهان و مدیرعامــل فوالدمبارکه، در مجموع 
حدود 700 میلیاردتومان برای این طرح تامین شــد درحالی که نیاز ایــن طرح در زمان حاضر 450 

میلیاردتومان است.

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خبرداد:

عملیات سد تونل سوم کوهرنگ از سر گرفته شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:
اصفهانی ها بیش از 556 میلیون لیتر بنزین سوزاندند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان تا 
پایان خرداد امسال با رشد 8/36 درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از 556 میلیون لیتر رسید.

»حسین صادقیان« با اشــاره به اینکه تا پایان خردادماه 
جاری در استان اصفهان 556 میلیون و 578 هزار و 700 
لیتر بنزین مصرف شده اســت، اظهار کرد: مصرف بنزین 
استان در این مدت نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

8/36 درصد رشد داشته است.
وی افزود: طی سه ماه نخست سال گذشته 513 میلیون و 

627 هزار و 700 لیتر بنزین در اصفهان مصرف شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در مدت مذکور 
در استان 11/21 درصد کاهش یافته و به 568 میلیون و 704 هزار و 200 لیتر رسیده است، اظهار کرد: میزان 
مصرف گازوئیل مصرفی طی سه ماه نخست سال گذشته 640 میلیون و 482 هزار و 300 لیتر بود. وی گفت: 
میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
16/50 و 2/46 درصد کاهش یافت. صادقیان اضافه کرد: مصرف نفت سفید در این مدت در استان اصفهان 
 به 2 میلیون و 238 هزار و 600 لیتر و مصرف نفت کوره )مــازوت( به 6 میلیون و 456 هزار لیتر کاهش

 یافت.

میل به مالیات گریزی در ایران بسیار 
 زیاد است؛ به این علت 
که خیلی از اقشار، 
مالیات نمی پرداختند

آگهی مزایده )نوبت اول(
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد از 

طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری : روز شنبه مورخ 97/05/01گشایش 

پاکت های مزایده : روز یکشنبه مورخ 97/05/02
محل دریافت اسناد : دولت آباد – بلوار طالقانی – شهرداری دولت آباد 031-45822010

حمید رضا فدائی -  شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره 327 میلیون مترمکعبی سد 
زاینده رود، گفت: با این میزان ذخیره، آب شرب اصفهانی ها را به سختی تا پایان تابستان مدیریت خواهیم کرد؛ 
اما دغدغه شرکت آب منطقه ای تامین آب شرب در پاییز است. »حسن ساسانی« درخصوص شرایط آبی استان، 
اظهار کرد: درحال حاضر ذخیره مخزن سد زاینده رود  327 میلیون مترمکعب، ورودی سد 19 متر و خروجی 
آن 24 متر است. وی با بیان اینکه حجم مخزن سد زاینده رود در سال گذشته در چنین روزی بدون احتساب آب 
رها شده برای کشاورزی، 420 میلیون مترمکعب بود، افزود: ذخیره سد زاینده رود در درازمدت یک میلیارد و 
100 میلیون متر مکعب بود. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان پیرامون وضعیت تامین 
آب شرب اصفهان با توجه با ذخیره اندک سد زاینده رود و برداشت های باالدست، تاکید کرد: وزارت نیرو پیگیر 
جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب در هر دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری است؛ البته تالش هایی 
در حال انجام است، اما کافی نیست.  وی تصریح کرد: در شرایط فعلی آب شرب اصفهان، باید از منابع آبی موجود 
مراقبت کنیم و مردم باید صرفه جویی 30 درصدی آب را دنبال کنند؛ زیر ا در فصل تابستان به دلیل استفاده 

از کولر و همچنین تبخیر آب و برداشت های غیرمجاز، میزان استفاده از منابع آبی رو به افزایش رفته است.
ساسانی درخصوص اینکه با منابع محدود آبی استان، احتمال جیره بندی آب در اصفهان وجود دارد یا خیر؟ 
گفت: بحث جیره بندی در برنامه مدیریت آبی اســتان نیست، چراکه سهمیه بندی آب به شبکه آبی اصفهان 
آسیب وارد می کند؛ البته احتمال می رود با کاهش فشار آب مواجه شویم که به معنای جیره بندی نخواهد بود.

ساسانی اظهار کرد: در برنامه منابع و مصارف شورای هماهنگی آب، مقرر شد میزان آب تحویلی به صنایع 40 
درصد کاهش یابد، اما در عمل این رقم بیشتر شد.   

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
آب شرب اصفهان را تا پایان تابستان به سختی مدیریت می کنیم
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پایداری 

در آغوش حسین)ع(
  یک سال از روزی که »آقاجواد« در خاک وطن آرام گرفت، گذشت؛ 

سمیه پارسادوست 

12 تیر سال 96؛ درمیان اســتقبال باشکوه مردم، تابوت شهید محمدی روی 
شانه های اشک و انتظاری که به ســر آمده بود، وارد فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی شد. همان روز پیکر مطهرش به »دینان« درچه منتقل شد تا میهمان 
مردم این محله باشد. مراسم تشییع از مسجد صاحب الزمان)عج( درچه آغاز شد. 
پیکر پاک شهید، دوروز و دو شب میهمان محفل باصفای مردم درچه بود. مراسم 
وداع با این شهید هم شب بعد، در بوستان شهدای گمنام در کوه سفید برگزارشد 
و  روز بعد یعنی چهارشنبه )14 تیرماه( پیکر این شهید مدافع حرم با حضور مردم 

شهیدپرور استان اصفهان از میدان امام خمینی )ره( شهر درچه به سمت گلزار شهدای اسالم آباد تشییع و به خاک سپرده شد. 

اول مطلب به تعبیر شهید شاه سنایی درباره شهادت اشاره شد: »شهادت لباسی 
است که باید با اعمال و رفتارمان آن را سایز خود کنیم.« رهبری در سخنان خود 
بارها به این موضوع اشاره و برآن تاکید کرده اند که باید روی »سبک زندگی شهدا« 
تامل و تعمق کنیم. آنهایی که در سوریه با شــهید محمدی همراه بودند، همه از 
اخالق حسنه اش حرف می زنند، از لبخندهایی که محو نمی شد، از  کسی که در 
سخت ترین شرایط بلد بود چطور امید را به جمع برگرداند و با شوخی هایش فضا 
را عوض کند، از همراهی و ها و همدلی هایش... در زندگی شخصی اش هم هرچه 
گشتیم، جز تعریف و تمجید از خوبی هایش نشنیدیم.  اهل روضه و بکاء بود. در خانه جلسه روضه هرساله برای سید و ساالر شهیدان برپا می کرد. 
به جلسات حاج آقا مجتبی زیاد می رفت . به روحانیت احترام زیادی می گذاشت.  همسرش می گوید با اینکه تحصیالت دانشگاهی نداشت ولی 
به خاطر دید باز و بصیرت باالیی که داشت، طرف مشورت همه فامیل بود. هرکس مشکلی داشت یا مشاوره می خواست، می رفت پیش آقاجواد. 
خانواده دوست بود. از ماموریت که برمی گشت، اگر شده برای یک روز، خانواده را به سفر می برد. روی حجاب حساسیت زیادی داشت و مکرر به آن 
توصیه می کرد. خادم الشهدا بود و هرسال با راهیان نور به جبهه های جنوب می رفت. آن قدر دنبال شهدا رفت تا باالخره خودش هم شهید شد. 

رمضان ۹۵ تا رمضان ۹۶؛ وصال ابدی دو رفیق شهید... یک سال قبل از شهادت خودش، در 
مراسم خاکسپاری رفیقش یعنی »شهید مهدی اســحاقیان« حضور داشت. رفیق گرمابه  و 
گلســتان یکدیگر بودند. زبان عربی یاد گرفته بود تا به هر بهانه ای شــده خودش را به جمع 

مدافعان حرم و حریم برساند. 
آقا مهدی اسحاقیان، داماد خانواده سردار شهید محمدباقر مداح بودند . همسرش می گوید 
عاشق خدمت به خانواده شهدا بود و با رسیدگی و سرزدن به خانواده شهدا از حال آنها جویا 
می شد و خاطرات شهدا را جمع آوری می کرد. آنقدر به خانواده شهدا ارادت داشت که بیشتر 

آنها را به اسم می شناخت و این امر نشان دهنده اخالص آقا مهدی بود.

14 تیرماه 96؛ همه آمده بودند؛ پیر و جوان، زن و مرد . میدان امام)ره( شهردرچه پر از جمعیت 
بود. خیابان های شهر از کیلومترها قبل از میدان امام)ره( بسته شده بود . هوا گرم بود؛ گرمایی 
طاقت فرسا. همرزم شهید می گفت:» آقا جواد همیشه می گفت دوست دارم اگر شهید شدم، 
در ماه رمضان پیکرم برنگردد تا مردم در مراسم تشییع با زبان روزه اذیت نشوند«. همین هم شد. 
حتی ماه رمضان هم که می آمد، قدمش روی چشمان مان بود و اذیت نمی شدیم. صبر کرد، وقتی 
برگشت که ماه مبارک تمام شده بود.  جای پارک ماشین به سختی پیدا می شد. انگار تمام شهر 
درچه در میدان امام)ره( جمع شده بودند. مردم زیادی از اصفهان و شهرهای اطراف خود را به 
درچه رسانده بودند. دخترهای جوان، به احترام شهید، دست شان به روسری ها و شال ها بود که 
عقب نرود. وصیت معروف آقا جواد مقابل چشمان مان بود: »اگر خدا لطف کرد و شهادت را نصیبم 
کرد، بنده از آن شهدایی هستم که حتما یقه  بی حجابی ها و آنها که ترویج بی حجابی می کنند 
را در آن دنیا خواهم گرفت.« ساعت از 17 گذشته بود. گرما امان می برید اما کسی حواسش به این چیزها نبود. چشمان مان را به دوردست ها دوخته بودیم تا شاید اثری از 
مسافر تازه از سفربرگشته مان ببینیم. وقتی باالخره رسید، همهمه ای غیرقابل توصیف در میدان امام)ره( درچه به پاشد. پیرزنی کنارمان ایستاده بود. می گفت مادرشهید 
گفته بود آرزو دارد فقط یک بار دیگر صورت فرزندش را ببیند و بعد دیگر آرام می گیرد. پرسیدیم خب چه شد؟ گفت اجازه ندادند. گفتند طاقت نمی آورد... روضه عاشورا 

زنده شده بود؛ تنی لگدمال شده با زبان روزه و تشنه در بیابانی پر از یزیدیان ...
دخترش هم آمده بود. روضه رقیه سه ساله گذاشته بودند. صدای سیدمجید بنی فاطمه می آمد. نریمان پناهی هم آمده بود. کمی بعد »سیدرضا« هم به جمع ذاکرین پیوست. 
دوستان شهید برایش می خواندند. روحانی ای روی سن رفت و خطاب به رییس جمهور حرف هایی زد. عده ای گفتند تند حرف زده و عده ای دیگر می گفتند حرف دل ما 
را زده است. وقتی به سمت اصفهان برمی گشتیم، هوا تاریک شده بود. بغضی عجیب چنگ انداخته بود بر گلوی لحظه هایمان... آن روز غم بود و غربت و غریبی . هیچ کس 

انگار نمی خواست حرف بزند. بچه شیعه های شیردالور حیدری، یکی یکی می رفتند و زندگی بدون آنها  چقدر سخت می شد ...

روزی که برگشت

دو رفیق ...

1

7

بعد از شهادت، روی سنگ مزارش دفترچه ای گذاشته بودند تا زوار شهدا که به آنجا می 
آیند، درد دل ها و واگویه های دلتنگی خود را با شهید بنویسند. دفتِر اول خیلی زود پرشد 
و بعد دفتر بعدی و دفترهای بعدی.  وقتی بر ســر مزار شهید می رفتی، یکی از تفریحات 
جالب و جذاب که گاهی ســاعت ها تو را غرق در خود می کرد، خواندن همین دفتر بود. 
گاهی لبخند می زدی و گاهی اشک به چشمانت جاری می شد. یکی از بندرعباس آمده 
بود و دیگری از روســتایی در مرزی ترین نقطه ایران که اســمش را هم نشنیده بودیم. 
خیلی هایشان نوشته بودند که پیش از این آقاجواد را نمی شناختند و پس از شهادتش، 
عاشق شهید شــده اند و می خواهند از این به بعد او را الگوی خود در زندگی قراردهند. 
همه التماس دعا داشتند. مادری نوشته بود برای پسرم دعا کن مثل خودت روسفید شود. 
دختری قول داده بود حواسش به حجابش باشد. یکی از رفقای شهید نوشته بود:» یادت 
هست قرار بود با من بیایی و ضامن شوی تا من موتور بخرم و کمک خرج زندگی پدر و مادر 
پیر و  خواهر و برادرهایم باشم؟ پس کجا رفتی بامعرفت؟ نوشته بود تو که بودی، هروقت و 
هرجا کم می آوردم، همین بودنت خوب بود و کافی بود تا دوباره یاعلی بگویم و بلندشوم. 
حاال که نیستی، غم دل تنگم را کجا ببرم جواد؟« جوان دیگری از آقاجواد می خواست دعا 

کند پدرش راضی شود تا او هم به سوریه برود. مادری از دست بزن داشتن پسر بزرگش نوشته بود، پدری از نداری ها و غرور شکسته اش 
مقابل خانواده ، دختری از آرزوهایش برای ازدواج با مردی که دوستش داشت و... خیلی ها از دلتنگی شان نوشته بودند؛ از دلتنگی برای 
رفیقی که خیلی »مرد« بود؛ رفیقی که چندماه بعد وقتی »محرم« از راه رسید و دیگر نبود تا وسط هیئت علمداری کند، تازه یادشان آمد 

جای خالی بعضی آدم ها هیچ وقت و هیچ رقم پر نمی شود و آدم می ماند غم دلتنگی اش را کجا ببرد... 

گاهی اوقات او را بر سر مزار پدر می بینیم، برای خودش خانمی شده است. همسر شهید می گوید 5ما و غم دلتنگی پس از تو
آقاجواد قبل از سفر به سوریه، قصه حضرت رقیه)س( را برای فاطمه گفت و بعد در مورد سفرش 
برای فاطمه توضیــح داد. قصه حضــرت رقیه)س( برای فاطمــه غریب نبود و انــس عجیبی با 
حضرت گرفته بود ولی خب بچه است و دلتنگ می شــود آن هم دلتنگ پدری همچون آقاجواد 
محمدی. به فاطمه گفته اند پدرش با امام زمان)عج( برمی گردد. حاال یک ســالی می شــود که 
 هروقت دلش هوای بابا را می کند، ســراغ ظهور امام زمان )عج( را می گیــرد:» مامان! امام زمان

 کی میاد؟«

»فاطمه« ی بابا 4

یک سال گذشت و قد یک عمر جای خالی اش به چشم آمد. چندصباحی دیگر که دوباره محرم از راه برسد و دوباره آقاجواد نباشد که وسط هیئت میان داری کند، 
دوباره یادمان می آید در این دنیا هر چیزی اکسیری دارد اال دلتنگی که با هیچ اکسیری درمان نمی شود... جایت تا همیشه سبز آقاجواد. 

جایت همیشه سبز 8

آقا جواد هم جوان بود و مثل همه ما جوانی می کرد. او هم عاشق زندگی و خانواده بود. اهل فضای مجازی بود و کاش آنهایی که یک عمر برای ما از شهدا گفتند اما 
درباره شهید »درشت« گفتند و »درست« نگفتند و نتیجه اش این شد که نسل های جنگ ندیده تصور کنند شهدا موجودات ماورایی و فراانسانی بودند، حداقل 
درباره شهدای مدافع این اشتباه را تکرار نکنند. کاش از سبک زندگی شهدا برایمان »درست« بگویند؛ بگویند شهید محمدی اهل نماز اول وقت و انس با قرآن و 
روضه امام حسین)ع( بود. اهل رسیدگی به خانواده و خدمت به محرومین و عاشق شهدا و خدمت رسانی به خانواده های آنها بود. معتمد محل بود و هرکس هرجا 
کم می آورد یا مشکلی داشت، شانه های آقاجواد و راهکارهای او برایش پناهگاهی امن بود. آقاجواد هم تلگرام داشت و در فضای مجازی فعالیت داشت. مثل ما اهل 
زندگی بود اما پای اعتقاد و دفاع از آرمان هایش که رسید، همه چیز را رها کرد و رفت چون بصیرت داشت و می دانست کی باید در معرکه خون و خطر حاضر باشد. 

او هم جوان بود 6

   لبخندهایی که محو نمی شد
3

2تشییع روی شانه های اشک

یازدهم رمضان سال گذشته بود که خبر شهادتش رسید. به قول شهید شاه سنایی،» شهادت لباسی است که 
ما باید با اعمال و رفتارمان، آن را ســایز خود کنیم و شهید »جواد محمدی« لباس شهادت را سایز خود کرد و 

پوشید و رفت« .
گفتند در »حماه« سوریه به شهادت رسیده و از پیکر پاکش خبری نبود. منتظر بودیم برگردد تا الاقل در مراسم 
تشییع برایش سنگ تمام بگذاریم؛ برای شهیدی که همه از خوبی هایش می گفتند. خدا گلچین است دیگر ...
 25 روز طول کشید تا برگردد؛ اما باالخره برگشــت و مردم اصفهان در روز تشییع پیکرپاک شهید محمدی

 سنگ تمام گذاشتند. یک سال قبل، درست در چنین روزی...

در آغوش حسین)ع(

پیشنهاد سردبیر:
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گجتی برای اتو کردن راحت لباس ها

پیشنهاد سردبیر:

هدبند هوشمندی که برای بی خوابی معجزه می کند
هدبند هوشــمندی که برای مبارزه با بی خوابی معجزه می کند یکی از جدیدترین 
ایده هایی اســت که اخیرا برای کاربران رونمایی شده اســت. این هدبند هوشمند 
حاصل تالش های یک اســتارت  آپ اســت؛ درواقع اعضای این استارت آپ ضمن 
طراحی هدبند هوشمند خود، شیوه های تحریک مغزی را نیز مورد تغییر قرار داده اند.

هدبندهای هوشمند انواع و اقسام مختلفی دارند؛ از هدبندهای تزئینی تا هدبندهای 
هوشمند، می توانند برای کاربران کاربردی و جذاب باشند.با این وجود هدبندهای 

هوشمند در نوع خود حائز اهمیت هستند. اخیرا یک استارت آپ 
نوع جدیدی از  هدبند را  ســاخته که با تحریک امواج مغزی، 

خواب بهتری را برای کاربران فراهم می کند.جالب اســت 
بدانید که شــرکت مذکور برای توســعه فعالیت های 

خود از سرمایه های دولتی استفاده کرده است.  این 
شرکت ســرمایه ای ۲۶ میلیون پوندی دریافت 

کرده است. استارت آپی که هدبندهایی برای 
خواب بهتر می سازد، توانسته ۲۶ میلیون پوند 
سرمایه از شرکت جانســون دریافت کند.این 

هدبند با تحریک امواج مغز خواب راحتی برای 
کاربر فراهم می کند. 

4G، LTE، LTE-A؛ اینهــا تنها 
بخشی از کلمات و عبارت رایجی هستند که در 
عرصه تکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرند 
و در صورتی که درک درستی از آنها نداشته 
باشید در نظرتان کم اهمیت و حتی بی معنا 

جلوه می کنند.
تفاوت 4G و LTE از جمله مسائلی است که 
هرچند ســاده و پیش پا افتاده اما خیلی ها 
پاسخش را نمی دانند و شرکت های تولیدی 
و اپراتورهــای موبایلی نیز بــرای آنکه به 
سردرگمی کاربران شان اضافه کنند به وفور 
از آنها اســتفاده می کنند. برای درک بهتر 
تفاوت این دو شبکه شاید بد نباشد اندکی به 
عقب تر برگردیم و اشاره ای به نسل های اولیه 

شبکه های موبایلی داشته باشیم.
4G چیست؟ 

واحد رادیویی اتحادیه بین المللی مخابرات، یگانه 
نهاد رسمی وابسته به سازمان ملل متحد است که در 
مورد تمامی اشکال تکنولوژی های ارتباطی قانون 
گذاری و تصمیم گیری می کند و مشخصات مربوط 
به استاندارد 4G را هم همین سازمان در مارس سال 

۲۰۰۸ تصویب کرد.
براساس تصمیم این سازمان بیشینه سرعت دانلود با 
4G باید ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای استفاده در حین 
حرکت باشد؛ یعنی زمانی که سوار ماشین هستید 
یا در قطار به سمت مقصدی حرکت می کنید باید 
بیشینه ســرعت دانلود شما با شــبکه 4G برابر با 

مقداری باشد که گفتیم.
اما در مواردی کــه حرکتی نداریــد و در نقطه ای 
ساکن هســتید )یعنی موبیلیتی پایینی دارید( و از 
موبایل اســتفاده می کنید این مقدار باید در حدود 
یک گیگابیت بر ثانیه باشد. حال شاید این سوال در 
نظرتان پیش بیاید که چرا سرعت ارتباط 4G شما 

تا این حد با مقدار اعالم شده فاصله دارد.
وقتی این استانداردها معرفی شدند سرعت هایی که 
به آنها اشاره کردیم در دنیای واقعی عملیاتی نبودند 
و رسیدن به آنها غیرممکن بود؛ علت هم این است 
که این سرعت ها در واقع نوعی هدف برای توسعه 
دهندگان تکنولوژی بودنــد، نقطه ای در آینده که 

جهشــی قابل توجه را نســبت به تکنولوژی های 
زمان خود نشان می داد. رفته رفته اما سیستم های 
پشتیبانی کننده از این شــبکه ها به سرعت های 
اعالم شده رسیدند؛ البته نه صرفا به خاطر استفاده 
گسترده از روش های جدید ارتباطی در محصوالت، 
بلکه از آن جهت که شــبکه های 3G تثبیت شده 
قبلی به نقطه ای از پیشرفت رسیدند که می شد آنها 

را در گروه 4G طبقه بندی کرد.
LTE چیست؟

 Long Term از ســرواژه های عبارت LTE کلمه
Evolution یــا تکامل دراز مدت گرفته شــده و 
نمی توان آن را مانند 4G و مسیری که برای رسیدن 
به سرعت های باالی آن طی شــد یک تکنولوژی 
نوین در نظر گرفت؛ در واقع LTE جدیدترین نسخه 
4G است که باید سرعت دانلود حدودی برابر با ۱۰۰ 
مگابیت بر ثانیه را برای کاربران فراهم کند. زمانی 
که اتحادیه بین المللی مخابرات حداقل سرعت برای 
ارتباط 4G را اعالم کرد، اعداد و ارقام اندکی دست 
نیافتنی بودند و سرمایه هنگفتی هم که شرکت های 
تولیدکننده جهت تحقق آن به صنعت تزریق کردند 
اثرگذاری محسوسی در تحقق آن نداشت. در پاسخ 
اما این نهاد قانونگذار به این نتیجه رســید که اگر 

سرعت های ارائه شده در شبکه های جدید بهبودی 
قابل توجه در مقایسه با نسل سوم داشت از عبارت 

LTE به جای 4G استفاده شود.
طولی نکشید که شــرکت های مخابراتی از عبارت 
4G LTE )به معنای تکامل دراز مدت شبکه نسل 
چهارم( برای اشاره به ســرویس های خود استفاده 
کردند؛ نوعــی تکنیک بازاریابی که بــه آنها اجازه 
می داد ادعا کنند نســل جدیدی از ارتباط موبایلی 
را در اختیار کاربران شان قرار می دهند بدون آنکه 
نیازی باشد سرعت های اعالم شده توسط اتحادیه 
بین المللی مخابرات را محقق کنند. این تکنیک را 
می توان به ترفند آمریکایی ها تشبیه کرد که صرفا 
چون به ماه نزدیک شدند و فضاپیمای شان از نسل 
قبلی بهتر بود ادعا می کردند روی ســطح ماه فرود 
آمده اند. با این حال اما استفاده از این عبارت توسط 
شــرکت ها را نمی توان فریب قلمداد کرد؛چراکه 
با وجود اینکه ناپایداری های ســرعتی )بســته به 
موقعیت و نوع شــبکه( تشــخیص 3G از 4G به 

سادگی قابل انجام است.
اما پیچیدگی این اصطالحات زمانی بیشتر می شود 
که بدانید اســتاندارد دیگری به نــام LTE-A هم 
 Long وجــود دارد. این عبــارت از ســرواژه های

 LTE به معنای Term Evolution Advanced
پیشرفته گرفته شــده و کاربران را یک گام دیگر به 
سرعت های وعده داده شده برای 4G نزدیک تر می 
کند. این استاندارد همچنین سرعت های سریع تر و 
پایدارتری را نسبت به  LTE به ارمغان می آورد ضمن 
آنکه با گجت های پشتیبانی کننده از استاندارد قبلی 
نیز سازگاری دارد و می تواند با تجمیع کانال ها کار 
کند؛ بدان معنــا که به جای اتصال بــه قوی ترین 
سیگنال در مجاورت شــما دیتا را همزمان از منابع 

متعددی دانلود می کند.
سرعت

سوال واقعی اینجاســت؛ آیا می توان تفاوت میان 
شبکه های 4G و LTE را تشخیص داد؟ آیا سرعت 
بارگیری یک صفحه یا دانلود یک اپ در موبایل شما 
چنانچه از تکنولوژی LTE پشتیبانی کند متفاوت 
خواهد بود؟ احتمــاال خیر مگر اینکه در شــهرها 
سکونت نداشته باشــید. در حالی که تفاوت میان 
 LTE 4 یاG 3 و شــبکه هایG شبکه های کندتر
قابل توجه است، ســرعت آپلود و دانلود بسیاری از 
شبکه های 4G و 4G واقعی تقریبا یکسان است؛ اما 
با ارائه استاندارد LTE-A  و آغاز به کار شبکه های 
پشــتیبانی کننده از آن تفاوت به تدریج احساس 
شد و حاال LTE-A سریع ترین شبکه های ارتباط 

وایرلس در دنیا قلمداد می شوند.
آینده 

اپراتورهای موبایلی مطرح دنیا هم اکنون مشغول 
تست نســل پنجم ارتباط پهن باند موبایلی موسوم 
به 5G هستند؛ اما هنوز کارهای زیادی باید در این 
باره انجام بگیرد. عالوه بر این تاکنون استانداردهای 
مدونی که برسرشان توافق شــده باشد هم در این 
رابطه تدوین نشــده و در نتیجه نمــی توان انتظار 
داشت که تا قبل از سال ۲۰۲۰ شاهد ارائه این شبکه 
ها باشیم؛ هرچند که مدتی قبل یک شرکت قطری 
اعالم کرد که موفق شــده این شــبکه را به صورت 
تجاری در آورد و سامسونگ نیز از آزمایش موفقیت 
آمیز این شبکه در زمین بیسبال خبر داده بود. با در 
نظر داشتن روند پیشــرفت شبکه های 4G در دنیا 
می توان اینطور نتیجه گرفت که چندسالی تا فراگیر 

شدن این شبکه ها فاصله داریم.

تفاوت 4G  با  LTE چیست؟
تازه ها

اولین گوشی هواوی با ۸ گیگابایت رم عرضه شد
هواوی باالخره از گوشی »هانر ۱۰ جی تی« خود رونمایی کرد که اولین تلفن همراه 
تولیدی این شــرکت با ۸ گیگابایت رم محسوب می شــود.این گوشی جایگزینی 
برای گوشی هانر ۱۰ محسوب می شــود که در آوریل گذشته در چین عرضه شده 
بود. Honor ۱۰ GT دارای نمایشگر ال ســی دی و ۵.۸ اینچی با دقت ۲۲۸۰ در 

۱۰۸۰ پیکسل بوده و از حسگر اثرانگشت روی دکمه 
Home خود برخوردار اســت.یکی از ویژگی های 
خاص این گوشی دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی و 
فراگیر بودن نمایشگر آن است که تقریبا همه سطح 
جلوی نمایشگر را می پوشاند.در گوشی یادشده از 
پردازنده Kirin ۹۷۰ و باتری ۳۴۰۰ میلی آمپری 
اســتفاده شــده و دقت دوربین های دوگانه این 
گوشی ۱۶ و ۲۴ مگاپیکســل است. جک هدفون 
۳.۵ میلی متری و پورت های» یو اس بی« نوع سی 
از جمله دیگر ویژگی های گوشــی یادشده است.

قرار است این گوشی به طور رسمی حدود ۲۰ روز 
دیگر در چین به بازار بیاید و اگر چه قیمت آن هنوز اعالم نشده 

ولی به نظر می رسد قیمت آن در حدود ۳۹۰ دالر یا بیشتر باشد.       

باگ عجیب گوشی های سامسونگ که موجب ارسال 
تصاویر به مخاطبان می شود!

به تازگی در فضای مجازی این موضوع مطرح شــده اســت که باگ گوشــی های 
سامسونگ موجب ارسال تصاویر گوشی به مخاطبین، بدون اطالع صاحب گوشی 
می شود.اپلیکیشن پیش فرض پیام رسان یا همان Samsung Messages در 
اقدامی عجیب، به صورت خودکار تصاویر را از گالری دستگاه برای برخی مخاطبین 

به صورت تصادفی ارسال می کند. 
یکی از این افراد در شکایت نامه خود به این موضوع اشاره کرده است که کل تصاویر 
 قرار گرفته در گالری گوشــی وی به صورت شــبانه برای یکی از مخاطبین ارسال
  شــده اســت! البته این عکــس ها بــرای یکــی از اعضــای خانواده او ارســال

 شده بود.
مدیران سامسونگ در پاسخ به ایمیل کارشناســان وب سایت Gizmodo اعالم 
کردند: »ما از مشکل به وجود آمده باخبر هستیم و تیم فنی در تالش است تا ایراد 
اشــاره شــده را در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف کند. کاربرانی که با این مشکل 

مواجه شده اند، با شماره SAMSUNG-1-800 تماس حاصل کنند.«
البته قضیه همین جا به پایان نمی رسد؛ تا زمانی که شخص دریافت کننده درباره این 
مسئله صحبتی به میان نیاورد، کاربر از جابه جایی تصاویر باخبر نمی شود؛ موضوعی 

که به صورت کامل به باگ گوشی های سامسونگ برمی گردد.

پنجره ای که به صورت خودکار، باز و بسته می شود!
به تازگی از سیستم پنجره هوشمندی رونمایی شده که با کمک حسگرهای مختلف دما، 
رطوبت و سطح دی اکسید کربن خانه را می سنجد و به طور خودکار تعیین می کند چه 

زمان پنجره باز یا  بسته  شود.
شــرکت Velux بــه تازگــی یــک سیســتم پنجــره هوشــمند جدیــد رونمایی 
 کرده که می تواند بــه طور خودکار پنجره های ســقفی را باز و بســته کند. سیســتم

 Velux Active با همکاری Netatmo ســاخته شده اســت. این سیستم با استفاده 
از حســگرهایی در فضای داخل خانه دما، رطوبت و سطح دی اکســید کربن را همراه 
اطالعات آنالین آب وهوا ردیابی می کند. این اطالعات همراه با الگوریتم های هوشمند 
 به سیســتم کمک می کند زمان باز یا بســته شــدن پنجره و البته کرکره یــا پرده را

 مشخص کند.
این سیستم حتی می تواند بهترین زاویه باز شــدن پنجره و مدت  آن را تشخیص دهد 
تا هوای خانه عوض شــود. عالوه برتمام این موارد یک حســگر باران در پنجره سقفی 
Velux Integra به کاررفته که تعیین می کند چه زمان باید دریچه بســته شــود. از 
ســوی دیگر هنگامی که دمای اتاق باال برود، الگوریتم های محافظــت از گرما کرکره و 
پنجره ها را فعال می کنند؛البته کاربر می تواند با اســتفاده از یک اپلیکیشن یا سوییچ 
 پنجره را نیز کنترل کند؛ همچنین به وســیله دســتیار صوتی نیز می تــوان پنجره را

 کنترل کرد.

  عکس خبر

عرضهاپلواچجدیدبااندازهبزرگتر
اپل در نسل جدید ساعت هایش که در نیمه دوم ســال معرفی خواهند شد، از صفحه نمایش 

بزرگ تری استفاده و از سنسورهای نظارت بر سالمت بیشتری بهره مند خواهد شد.

دنیای موبایل 

گجتی برای اتو کردن راحت 
لباس ها

اخیرا گجتی کوچک ساخته شــده که می تواند به راحتی به 
 یقه لباس و مناطقی دسترسی داشــته باشد که اتو کردن آن

 سخت است.
دســتگاه مذکور   Perfect نــام گرفته و بــرای اتوکردن 
قسمت هایی از لباس ساخته شده که به راحتی قابل دسترسی 
نیستند. این دستگاه شارژی خیلی سریع قسمت هایی مانند 
یقه و جادکمه های لباس را  که با اتوهای معمولی موجود در 

بازار قابلیت اتو شدن ندارند، اتو می کند. 
این گجت در تولیدی های بزرگ و همچنین برای اســتفاده 

خانگی کاربرد دارد.

برنامه نویسان همکار گوگل 
جیمیل های خصوصی را می خوانند

گوگل این روزها با رسوایی تازه ای دست و پنجه نرم می کند 
که موجب اعتراض بسیاری از کاربران و گروه های مدافع حریم 
شخصی شده اســت.برخی برنامه نویســان که اپلیکیشن ها 
و خدمات ســازگار با جیمیل گوگل را کدنویســی می کنند 
می توانند به ایمیل های خصوصی کاربران دسترســی داشته 
و محتوای این ایمیل هــا را مطالعه کنند.این افــراد به بهانه 
عرضه برنامه های مفیــد و کاربردی که بــرای خرید آنالین 
مناسب باشند یا مدیریت مسافرت را تسهیل کنند، به مطالعه 
ایمیل های خصوصی کاربران می پردازند و عمال حریم شخصی 
کاربران را نقض می کنند.بررسی هایی که توسط خبرنگاران 
وال استریت ژورنال انجام شده، نشان می دهد دو اپلیکیشن 
با چنین سوءاستفاده هایی طراحی شده اند.در دنیای طراحی 
نرم افزار، دسترسی به داده های کاربران برای ارتقای کیفیت 
برنامه های مختلف پدیده تازه ای نیست؛ اما اینکه کارمندان 
چند شرکت نرم افزاری بدون هیچ مشکلی بتوانند ایمیل های 
خصوصی افراد را بی دردســر و به بهانه ارتقــای کیفیت نرم 

افزارهای تولیدی خود مطالعه کنند، امری بی سابقه است.

      رونمایی ویوو
 از سنسور تشخیص چهره سه بعدی

یک شــرکت چینی از سنسور تشخیص چهره ســه بعدی که به 
ادعای کمپانی ۱۰ برابر سریع تر از فیس آیدی اپل است، رونمایی 
کرد. این سنســور طی رویدادی در چین معرفی شده و به عنوان 
Time of Flight یا TOF شــناخته می شود. دقت این سنسور 
در یک گوشی هوشــمند در ســطحی باال بوده که از فاصله سه 
متری می تواند چهره افراد را تشخیص دهد.  این حرکت با قابلیت 
عکسبرداری سه بعدی و فناوری واقعیت افزوده به شکل سریعی 
انجام می گیرد. سنسورهای این فناوری می تواند به تشخیص ۳۰۰ 
 هزار نقطه ای بپردازند که نسبت به فیس آیدی ۱۰ برابر دقیق تر

 است.

 اطالعات جدیدی از قلم گلکسی نوت 9 سامسونگ 
منتشر شد

به تازگی اطالعات جدیدی از پرچمدار بعدی کهکشانی ها منتشر شده است که نشان از 
ویژگی های جدیدی در قلم هوشمند آن دارد.

 شایعه  جدید درباره  Galaxy Note 9 حکایت از آن دارد که قلم هوشمند اس پن در 
گوشی گلکسی نوت ۹ توانایی کنترل دوربین و پخش فایل های تصویری را نیز خواهد 
داشت، این شایعه توسط Ice Universe، یکی از کاربران خوش ذوق در زمینه  افشای 
اطالعات محصوالت جدید سامسونگ در توئیتر منتشر شده است. به گفته   این 
کاربر، قلم اس پن جدید سامسونگ توانایی کنترل زمان سنج دوربین دستگاه 

 و امکان کنتــرل و پخش موزیک را در گلکســی نــوت ۹ دارا
 خواهد بود.
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فقدان سند مالکيت
4/301 شــماره صادره: 1397/42/499690- 1397/3/23 نظر به اينکه سند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتي شــماره 12 فرعي از 2369  اصلي واقع در بخش 5 اصفهان ذيل 
ثبت 141930 در  صفحه 14 دفتر امالک جلد 770 به نام خســرو احمدي  تحت شماره 
چاپي مسلسل 295184 ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس مع  الواسطه به موجب 
سند انتقال شماره 174384 مورخ 86/6/6 دفتر 92 اصفهان به خانم رضوان کافي فرزند 
رمضانعلي انتقال يافته سپس وراث نامبرده )ســتار و حميدرضا و مسعود و سعيد و مجيد 
شهرت همگي کافي که نســبت با متوافي برادر زاده و شــهرت همگي کافي ميباشد( با 
ارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 24003992 مورخ 97/2/18 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلي که امضا شهود آن ذيل شــماره 7461 مورخ 1396/12/10 به گواهي 
دفترخانه 241  اصفهان رسيده است مدعي اســت که سند مالکيت آن بدون علت مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثني سند مالکيت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره يک اصالحي ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهي است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثني طبق مقررات خواهد شد. م الف: 198892 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )274 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/275  خانم منيژه عبد يزدان دارای  شناسنامه شماره 932 به شرح دادخواست به کالسه  
939/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان صفيه رمضانی به شناسنامه 2297 در تاريخ 93/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر و سه دختر به اسامی: 
1- اصغر صادقيان محمدآبادی، ش.ش 664 نسبت با متوفی فرزند 2- مرتضی صادقيان، 
ش.ش 873 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد علی عبديزدان، ش.ش 170 نسبت با متوفی 
فرزند 4- محمدرضا عبد يزدان، ش.ش 997 نسبت با متوفی فرزند 5- ناصر عبد يزدان، 
ش.ش 462 نســبت با متوفی فرزند 6- عباس عبد يزدان، ش.ش 214 نسبت با متوفی 
فرزند 7- زهرا صادقيان محمدآبادی، ش.ش 1329 نسبت با متوفی فرزند 8- فاطمه عبد 
يزدان، ش.ش 55 نسبت با متوفی فرزند 9- منيژه عبد يزدان، ش.ش 932 نسبت با متوفی 
فرزند 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: 197711 

شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/276  آقای مهدی شمسعلی با وکالت فرزانه الماسی دارای  شناسنامه شماره 1805 به 
شرح دادخواست به کالسه  956/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان اصغر زارعی شمس آبادی به شناسنامه 31 در تاريخ 1358 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پسر و پنج دختر و همسر به اسامی: 1- محسن زارعی شمس آبادی، ش.ش 52 نسبت با 
متوفی فرزند 2- علی زارعی شمس آبادی، ش.ش 15 نسبت با متوفی فرزند 3- رسول 
زارعی شمس آبادی، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 4- عذرا زارعی شمس آبادی، ش.ش 
969 نسبت با متوفی فرزند 5- صغری زارعی شمس آبادی، ش.ش 1257 نسبت با متوفی 
فرزند 6- صديقه زارعی شمس آبادی، ش.ش 26 نسبت با متوفی فرزند 7- عزت زارعی 
شمس آبادی، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 8- فخری زارعی شمس آبادی، ش.ش 6 
نسبت با متوفی فرزند 9- بيگم شيخان شمس آبادی، ش.ش 10 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: 197710 شعبه 54 

مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )223 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/277  خانم خديجه سلطانی آفارانی دارای  شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به 
کالسه  960/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان علی محمد سلطانی آفارانی به شناســنامه 775 در تاريخ 97/3/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و 

هشت دختر و همسر به اسامی: 1- نادعلی سلطانی آفارانی، ش.ش 2001 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محمد سلطانی، ش.ش 1876 نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی سلطانی آفارانی، 
ش.ش 2449 نسبت با متوفی فرزند 4- احمدرضا سلطانی آفارانی، ش.ش 1110 نسبت 
با متوفی فرزند 5- فاطمه سلطانی آفارانی، ش.ش 1874 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا 
سلطانی آفارانی، ش.ش 1875 نسبت با متوفی فرزند 7- صغری سلطانی آفارانی، ش.ش 
2000 نسبت با متوفی فرزند 8- عصمت سلطانی آفارانی، ش.ش 2084 نسبت با متوفی 
فرزند 9- اشرف ســلطانی آفارانی، ش.ش 2281 نســبت با متوفی فرزند 10- خديجه 
سلطانی آفارانی، ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 11- اعظم سلطانی آفارانی، ش.ش 90 
نسبت با متوفی فرزند 12- صديقه ســلطانی آفارانی، ش.ش 696 نسبت با متوفی فرزند 
13- بتول صادقيان، ش.ش 31 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: 197707 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای 

حل اختالف استان اصفهان )249 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/278  آقای محمد حسين اديب نژاد دارای  شناسنامه شماره 1438 به شرح دادخواست 
به کالسه  961/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان عصمت آغا غرضی به شناســنامه 376 در تاريخ 97/2/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر و دو دختر 
به اسامی: 1-محمد حسين اديب نژاد، ش.ش 1438 نســبت با متوفی فرزند 2- فاطمه 
اديب نژاد، ش.ش 31994 نســبت با متوفی فرزند 3- طاهره اديب نژاد، ش.ش 31995 
نسبت با متوفی فرزند 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: 197709 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)149 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/279  آقای بهنام مومنی دارای  شناسنامه شماره 2823 به شرح دادخواست به کالسه  
965/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
بدرالملوک رسولی به شناسنامه 185 در تاريخ 96/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر و همسر به اسامی: 1- بهنام 
مومنی، ش.ش 2823 نسبت با متوفی فرزند 2- حسن مومنی، ش.ش 1 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: 197705 

شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )133 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/280  خانم صديقه کارتی دارای  شناسنامه شــماره 50 به شرح دادخواست به کالسه  
967/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان سعيد اناری اصفهانی به شناسنامه 565 در تاريخ 97/3/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و مادر به اسامی: 
1- فرانک اناری اصفهانی، ش.ش 1273318455 نسبت با متوفی فرزند 2- دلبند اناری 
اصفهانی، ش.ش 127463982 نســبت با متوفی فرزند 3- صديقه کارتی، ش.ش 50 
نســبت با متوفی مادر 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: 197703 شعبه 54 مجتمع شماره ســه  شورای حل اختالف استان اصفهان 

)145 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/281  خانم زهرا برهانی پور دارای  شناســنامه شــماره 925 به شــرح دادخواست به 
کالسه  966/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان علی آصالنی به شناسنامه 15929 در تاريخ 96/11/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و يک همسر به 
اسامی: 1- زينب آصالنی، ش.ش 1489 نسبت با متوفی فرزند 2- مينا آصالنی، ش.ش 
1270384414 نسبت با متوفی فرزند 3- مريم آصالنی، ش.ش 12993 نسبت با متوفی 
فرزند 4- زهرا برهانی پور، ش.ش 925 نسبت با متوفی همســر 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: 197700 شعبه 54 مجتمع شماره سه  

شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/282  آقای ســيد نظام الدين حســينی تبعه افغانســتان دارای  شــماره شناســايی 
40333100163 به شــرح دادخواســت به کالســه  962/97 از اين شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان حنيفه حســينی به شماره 
خانــوار 403359818 در تاريخ 97/1/30 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک پســر و هفت دختر و همســر: 1- ســيد 
جاويد حسينی به شــماره شناسايی 40336800626 نســبت فرزند 2- نسيمه السادات 
حســينی به شــماره شناســايی 40345300432 نســبت فرزند 3- نرگس السادات 
حســينی به شــماره شناســايی 40345700066 نســبت فرزند 4- مرضيه السادات 
حسينی به شــماره شناســايی 40346900531 نســبت فرزند 5- شــکوفه السادات 
حسينی به شماره شناســايی 40347000377 نســبت فرزند 6- الهام السادات حسينی 
به شماره شناســايی 40347301734 نسبت فرزند 7- سيما ســادات حسينی به شماره 
شناسايی 40348110016 نسبت فرزند 8-ســتايش سادات حسينی به شماره شناسايی 
40349011408 نسبت فرزند 9- سيد نظام الدين حسينی، ش.ش 40333100163 نسبت 
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: 197699 

شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/283  خانم راضيه مهين پرور دارای  شناســنامه شــماره 1340 به شرح دادخواست به 
کالسه  968/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان صديقه ژيانی به شناسنامه 34 در تاريخ 97/3/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر و دو دختر به اسامی: 
1- حســين مهين پرور، ش.ش 29368 نســبت با متوفی فرزند 2- محمود مهين پرور، 
ش.ش 52537 نســبت با متوفی فرزند 3- مرضيه مهين پرور، ش.ش 31727 نسبت با 
متوفی فرزند 4- راضيه مهين پرور، ش.ش 1340 نســبت 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: 197697 شعبه 54 مجتمع 

شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/284  خانم مرضيه رحيمی دارای  شناســنامه شــماره 1974 به شــرح دادخواست به 
کالسه  929/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حسن رحيمی به شناسنامه 1095 در تاريخ 1384/3/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک پسر و پنج دختر و 
يک همسر: 1-عليرضا رحيمی، ش.ش 1701 نسبت با متوفی فرزند 2- اقدس رحيمی، 
ش.ش 66 نســبت با متوفی فرزند 3- صديقه رحيمی، ش.ش 10 نسبت با متوفی فرزند 
4- طاهره رحيمی، ش.ش 874 نســبت با متوفی فرزند 5- نرگس رحيمی، ش.ش 919 
نسبت با متوفی فرزند 6- مرضيه رحيمی، ش.ش 1974 نسبت با متوفی فرزند 7- جميله 
عليشاهی خوزانی، ش.ش 8268 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: 197694 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای 

حل اختالف استان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/309  شــماره نامه: 1397009000419418 شماره پرونده: 9309983624000270 
شماره بايگانی پرونده: 970111 تصميم نهايی شماره: 9709973623500272 شاکی: 
آقای غالمرضا يوسفی فرزند محمد به نشــانی مهاباد روبروی کالنتری مرغ و تخم مرغ 
کوير، متهم: آقای پژمان ستايش فر فرزند غالمرضا به نشــانی مجهول المکان، اتهام: 
کالهبرداری، دادگاه با رعايت تشريفات قانونی ختم رســيدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايــد. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای پژمان ســتايش فر فرزند غالمرضا داير به کالهبــرداری اينترنتی به ميزان 

29/975/308 ريال بنحو تماس با شاکی آقای غالمرضا يوسفی به اين صورت که خود را 
حسابدار دانشگاه آزاد اردستان معرفی کرده  و تقاضای خريد مرغ کرده که به شاکی گفته 
برود پای دستگاه عابر بانک و هرگونه عملياتی به متهم گفته انجام داده و نهايتا مبلغ فوق 
الذکر از حساب شاکی برداشت شده اســت و به حساب شماره 71010103464727 بنام 
شخصی آقای محمدرضا غالمی در فريدونکنار واريز شده است که علی الظاهر از مدارک 
هويت اين شخص سو استفاده شده جهت افتتاح حساب در بانک مسکن فريدونکنار که با 
توجه به اقدامات انجام شده توسط دادسرا در جهت شناسايی و دستگيری متهمين توفيقی 
در اين راستا حاصل نگرديده است و آقای غالمی با ارسال تصويری از حکم صادره عليه 
متهم پژمان ستايش مبنی بر جعل و سو استفاده از سند مجعول در افتتاح حساب به نوعی از 
خود رفع اتهام کرده است و نهايتا هويت متهم را پژمان ستايش تشخيص داده اند که دادسرا 
نهايتا با صدورکيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرده است و هر چند به نظر می رسد 
شاکی بدون هيچگونه شناسايی از شخص تماس گيرنده به وی اعتماد کرده و دستورات او 
را اجرا کرده است ولی علی ايحال جهت جلوگيری از اقدامات مشابه بر اساس عدم حضور 
متهم که خود نوعی سوء نيت مجرمانه می باشــد وبه قصد کالهبرداری با شاکی تماس 
حاصل نموده لذا بزهکاريش را محرز و مسلم دانسته به استناد ماده 741 قانون جرايم رايانه 
ای متهم را عالوه بر رد مال ماخوذه به تحمل دو سال حبس تعزيری محکوم می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس 
قابل تجديدنظرخواهی درمرکز استان اصفهان است. م الف:198828 شعبه 101 دادگاه 

کيفری دو شهر اردستان)101 جزايی سابق( )364 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/310  آقای سيد محمد علی صميمی اردســتانی دارای شناسنامه شماره 116 به شرح 
دادخواست به کالسه  203/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان دخيله عصار زاده به شناسنامه 4425 در تاريخ 96/4/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر به نام 
1- سيد محمد علی صميمی اردستانی، ش.ش 116 فرزند حسين و سه دختر به نام های 
1- مريم صميمی اردستانی، ش.ش 32 فرزند ســيد حسين 2- عظمت سادات صميمی 
اردستانی، ش.ش 174 فرزند حسين 3- مرضيه صميمی اردستانی، ش.ش 7475 فرزند 
حسين 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: 198829 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/317 آقای مرتضی سميعی فروشانی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه  294/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حسين علی سميعی فروشــانی به شناسنامه 95 در تاريخ 97/3/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بتول صفری 
فروشانی فرزند غالمعلی، ش.ش 26 همسر 2- مرتضی سميعی فروشانی فرزند حسين 
علی،ش.ش 3 فرزند 3- مصطفی سميعی فروشانی فرزند حسين علی، ش.ش 406 فرزند 
4- فاطمه سميعی فروشــانی فرزند حســين علی، ش.ش 32 فرزند 5- نرگس سميعی 
فروشانی فرزند حسين علی، ش.ش 697 فرزند 6- مرضيه سميعی فروشانی فرزند حسين 
علی، ش.ش 8 فرزند 7- زهرا سميعی فروشانی فرزند حسين علی، ش.ش 2058 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: 1388 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک(  )182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/274  آقای غالمرضا طيبی جبلی دارای  شناسنامه شــماره 25 به شرح دادخواست به 
کالسه  942/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان محمد حسين طيبی جبلی به شناسنامه 12174 در تاريخ 97/3/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به 
اسامی: 1- غالمرضا طيبی جبلی، ش.ش 25 نسبت با متوفی پدر 2- فاطمه سعادت خواه، 
ش.ش 968 نســبت 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: 197717 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان 

اصفهان )137 کلمه، 1 کادر(

اخطار اجرایی
4/311 شماره: 1276/96 به موجب رای شماره 35 تاريخ 97/1/15 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه مهرداد ضيايی کرونی 
فرزند محمود به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 43/400/000 ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/592/500 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت اجرای حکم 
در حق محکوم له نوراله محمد صادقی فرزند غالمعلی با وکالت عليرضا هاشميان به نشانی 
خمينی شهر ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امير ط 3 واحد 6 و 
پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قســمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:1372 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره يک شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/312 شماره: 189/96 به موجب رای شماره 658 تاريخ 96/6/11 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه 1- حميدرضا فالحی 
2- حسن سعيد نژاد 3- قنبر سعيد نژاد همگی به نشانی مجهول المکان 4- فريبرز وهاب به 
نشانی خمينی شهر بلوار امير کبير جنب فرمانداری نمايشگاه اتومبيل بلوری محکومند به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ يکصد وپنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو ميليون 
و نهصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل در حق خواهان حسين بلوری 
فرزند رمضانعلی به نشانی محمودآباد خ 26 سنگبری عدل پور با وکالت عليرضا هاشميان به 
نشانی خمينی شهر ميدان قدس ابتدای پل آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امير ط 3 واحد 
6 و پرداخت نيم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند 
و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1373 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يک 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )241 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/313 کالسه پرونده 2177/96 شماره دادنامه: 668-97/4/3 تاريخ رسيدگی: 97/3/28 
مرجع رسيدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: حميد حاجی حيدری 
به نشــانی خ جانبازان فرعی 19 پ 21 با وکالت عليرضا هاشميان به نشانی ميدان قدس 
ابتدای خ آزادگان ط فوقانی دندانپزشکی ط سوم،  خواندگان: 1- جهانگير ترچانی  به نشانی 
مجهول المکان 2- عباس حاج حيدری به نشانی خمينی شهر شريعتی ک بهارستان وسط 
کوچه درب کرم رنگ کدپستی 84147063741  ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ 
نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای 
می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقديمی آقای حميد حاجی حيدری  به 
طرفيت 1- جهانگير ترچانی 2- عباس حاج حيدری به خواسته مطالبه مبلغ يکصد و پنجاه 
ميليون ريال وجه يک فقره چک به شــماره 458344 به تاريخ 96/3/30 عهده بانک سپه 
شعبه خام مازندران به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده، دادخواســت تقديمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و  با توجه به عدم حضور 
خواندگان  در جلسه رسيدگی مورخ 97/3/28 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی 
شورا و نظر به اينکه از ناحيه خواندگان دليلی که حکايت از پرداخت وجه  چک نمايد ارائه 
نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/28 و 
با احراز اشتغال ذمه خواندگان استصحاب بقای دين و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 
519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ سه ميليون ريال 
بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان  صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی 

و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مدت 20 روز 
پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف:1374 

شعبه 12 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر )410 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/314 کالسه پرونده 65/97 شماره دادنامه: 91  تاريخ رسيدگی: 97/4/6 مرجع رسيدگی: 
شعبه پنجم شورای حل اختالف خمينی شهر - کوشک، خواهان: آقای محمد علی هاشمی 
نژاد فرزند علی به نشانی نجف آباد خ رضائی، خوانده:  آقای سعيد قربانی فرزند عباسعلی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست آقای محمد علی هاشمی نژاد به طرفيت خوانده آقای سعيد 
قربانی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال وجه دو فقره چک به شماره 331928 
به مبلغ 30/000/000 ريال تاريخ 83/1/30 و 331950 به مبلغ 50/000/000 ريال تاريخ 
83/1/22 عهده بانک ملی ايران بانضمام هزينه دادرسی  و خسارت تاخير تاديه از توجه به 
مفاد دادخواست تقديمی خواهان، مالحظه اصل چکها و گواهی عدم پرداخت در يد خواهان 
که ظهور در مديونيت خوانده دارد و اينکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسيدگی حاضر 
نگرديده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نياورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص 
مستندا به مواد 198، 515 و 522 قانون آيين دادرســی مدنی و 310 و 313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 
ريال بعنوان هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چکها لغايت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نمايد 
رای صادره غيابی می باشد و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين 
شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومی شهرستان خمينی 
شهر می باشد.  م الف:1386 شعبه 5 مجتمع شــماره يک شورای حل اختالف خمينی 

شهر )301 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/315 شماره: 1381/96 به موجب رای شماره 89 تاريخ 97/1/18 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته اســت محکوم عليه 1- نادر شاهسونی 
به نشانی مجهول المکان 2- علی آزادی به نشانی خمينی شــهر بلوار ش بهشتی خ ش 
مدنی خ نيايش نبش 4 راه روبروی دبيرســتان داورپناه محکومند به پرداخت مبلغ يکصد 
و شصت و شش ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه ازتاريخ 
سررسيد چک تا زمان  اجرای حکم و پرداخت مبلغ سه ميليون و هشتصد هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان عباســعلی بلوری به نشانی محمودآباد خ 26 
سنگبری عدل پور با وکالت عليرضا هاشــميان  به نشانی خ آزادگان مجتمع دندانپزشکی 
غدير ط سوم واحد 2 و پرداخت نيم عشــر دولتی به صندوق دولت رای غيابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1376 شعبه 
 12 حقوقی مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )226 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ اجرائيه

4/316 شماره پرونده: 139704002121000029/1 شماره بايگانی پرونده: 9700038 
شماره آ گهی  ابالغيه: 139703802121000023 بدين وسيله به مهين حداديان، نام پدر: 
احمد، تاريخ تولد: 1354/11/16 شماره ملی: 1140206680 شماره شناسنامه: 20713 به 
نشانی خمينی شهر خيابان بوعلی کوچه شهيد پاکروان ابالغ می شود که بانک ملی بلوار 
آزادگان خمينی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب 60/353/877 ريال، سود 5/350/040 
ريال، خسارت تاخير تاديه 13/047/178 ريال، خسارت تاخير روزانه 43/210 ريال،تاريخ 
مبنای محاسبه خسارت 1397/01/26 به استناد قرارداد بانکی شماره 6603752865008 
تاريخ ســند: 1395/09/29 عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونــده اجرائی به بايگانی 
9700038 در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/1/29 مامور،محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا 
مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در روزنامه زاينده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماييد عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. م الف: 1385 يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمينی شهر)173 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ رای
4/318 کالسه پرونده 3053/96 شــماره دادنامه: 109  تاريخ رسيدگی: 97/1/30 مرجع 
رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: نعمت اله حاج هاشمی به 
نشانی شهرک صنعتی محمودآباد خ 20 سنگبری جهان سنگ با وکالت عليرضا هاشميان به 
نشانی خمينی شهر ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدير طبقه سوم 
واحد 3، خوانده:  فرشيد ايمانعلی زاده به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ 
نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان نعمت اله حاج هاشمی 
با وکالت عليرضا هاشميان به طرفيت خوانده فرشيد ايمانعلی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 
67/000/000ريال وجه يک فقره چک به شــماره 36668472 مورخ 96/9/30 بر عهده 
بانک پارسيان و شــماره جاری 02000119050000  بانضمام هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه و حق الوکاله وکيــل از توجه به مفاد دادخواســت تقديمی خواهان، مالحظه 
اصل چک و گواهی عدم پرداخت در يد خواهان که ظهور در مديونيت خوانده دارد و اينکه 
خوانده با وصف ابالغ  قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و دفاعی بر برائت ذمه خود 
بعمل نياورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص مستندا به مواد 198، 515 و 522 
قانون آيين دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن  خوانده را به پرداخت 
مبلغ 67/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/887/500 ريال بعنوان هزينه 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک لغايت زمان پرداخت مطابق با نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف 
مهلت 20 روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابــل اعتراض در محاکم حقوقی خمينی 
شهر می باشد.  م الف:1370 شعبه 2 مجتمع شــماره يک شورای حل اختالف خمينی 

شهر )320 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/319 شــماره: 1175/96 به موجب رای شــماره 1782 تاريخ 96/11/28 حوزه ســوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه 1- سحر 
توکلی به نشانی اصفهان خ کاوه خ باهنر کوی هدايت ک وحدت 3 بن بست گلشن پ 23،  
2- غالمرضا مهربانی 3- محمد ذينی اصفهانی هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند 
به پرداخت مبلغ يکصد ونود ميليون ريال به نحو تضامنی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
3/485/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد 
چک 96/2/10 لغايت زمان اجرای حکم و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است. 
مشخصات محکوم له: سعيد بديعی فرزند محمود به نشانی خمينی شهر 7 دستگاه فجر 9 پ 
30،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:1368 شعبه سوم 
حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )212 کلمه، 2 کادر(

اجرایيه
4/320 شماره اجراييه:9710423633100107  شماره پرونده:9609983633100802 
شــماره بايگانی شــعبه:960817 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
1397009000428647 و شماره دادنامه مربوطه 9609973633101678 محکوم عليهم 
1- علی روح اللهی فرزند محمد به نشانی اصفهان خمينی شهر منظريه خيابان شهيد موذنی 
کوچه 27 آخر کوچه درب کرم رنگ منزل جنوبی 2- امير کثيری فرزند خسرو 3- مهدی 
فرج زاده فرزند اسداله به نشانی تهران مهرآباد جنوبی خيابان پادگان جنوبی نبش فرح زادی 
انبار سنگ فرح زادی به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 809/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 27/335/000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 20/616/000 ريال بابت 
حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد تا زمان اجرای حکم که واحد اجرای 
احکام در زمان اجرا احتساب خواهد نموددر حق محکوم له محمد وطنخواه فرزند حسين به 
نشانی استان اصفهان شهر خمينی شهر خ ش دستغيب 4 را بسيج کدپستی 8442556666 
با وکالت عليرضا هاشميان فرزند محمد حسين به نشانی خمينی شهر ميدان قدس ابتدای 
بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امير طبقه سوم واحد 6 و پرداخت نيم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت محکوم می باشــد. رعايت تبصره 2 م 306 الزامی است. محکوم عليه 
مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه 

نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای 
مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 1371 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمينی شهر )497 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/321 شماره دادنامه: 9709973633600295 شماره پرونده: 9609983633600982 
شماره بايگانی شعبه: 960993 خواهان: آقای محمد علی رضائی آدريانی فرزند مصطفی با 
وکالت آقای مرتضی قانعيان فرزند حسين به نشانی اصفهان خ کاوه پل چمران ساختمان 
اداری آفتاب ط اول واحد يک و آقای مرتضی زارعی خوابجانی فرزند علی محمد به نشانی 
اصفهان خ کاوه پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط 1 واحد 1، خواندگان: 1- آقای عقيل 
احسانی 2- خانم زهرا حقگو فرزند علی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خواهان آقای محمد علی رضايی فرزند مصطفی با وکالت آقايان مرتضی قانعيان و مرتضی 
زارعی به طرفيت خواندگان 1- خانم زهرا حقگو فرزند علی 2- عقيل احسانی به خواسته 
مطالبه تضامنی وجه يک فقره چک به شماره 950580 به مبلغ 510/000/000 ريال عهده 
بانک صادرات ايران مورخ 1395/11/25 به انضمام خسارات و هزينه های دادرسی وحق 
الوکاله وکيل و خســارت تاخير تاديه از توجه به مفاد دادخواست تقديمی خواهان مالحظه 
اصول چک متنازع فيه و گواهی عدم پرداخــت در يد وی که ظهور در مديونيت خواندگان 
دارد واينکه خوانده علی رغم ابالغ وقت رســيدگی از طريق نشر آگهی در جلسه رسيدگی 
حاضر نگرديده و دفاعی بر برائــت ذمه خود و بی حقی خواهان بعمــل نياورده و مدارک 
تقديمی از هرگونه ايراد و انکاری در امان مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخيص 
مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئين دادرســی مدنی ماده 2 قانون اصالح قانون 
صدور چک و تبصره آن و مواد 310 و 313 قانــون تجارت خواندگان را به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ پانصد و ده ميليون ريال وجه چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 16/870/000 
ريال به عنوان هزينه دادرســی و نيز حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چک لغايت زمان پرداخت طبق نرخ تورم کاال و خدمات اعالمی 
بانک مرکزی )که محاسبه خسارت تاخير تاديه به عهده اجرای احکام مدنی است( در حق 
خواهان محکوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهی در همين شــعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهی درمحاکم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:1366 
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر )389 کلمه، 4 کادر(

حصر وراثت
4/322  خانم ساناز زاغيان دارای شناسنامه شماره 1270564404 به شرح دادخواست به 
کالسه  298/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان محمد محمدی به شناسنامه 1130124908 در تاريخ 97/3/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- يوسف محمدی چم  
يوســفعلی فرزند مهديقلی، ش.ش 907 پدر 2- فاطمه باقری کوشکچه فرزند حبيب اله، 
ش.ش 6 مادر 3- ساناز زاغيان فرزند رسول، ش.ش 1270564404 همسر دائمی 4- ترمه 
محمدی فرزند محمــد، ش.ش 1131262638 فرزند و الغير. اينک با انجام تشــريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1382 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک(  )148 کلمه، 1 کادر(
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حصر وراثت
4/254  آقای قاسم کدخدائی الیادرانی دارای  شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه  902/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صغری هزاردستان به شناسنامه 866 در تاریخ 97/3/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همسر به 
اسامی: 1- مجید کدخدائی الیادرانی، ش.ش 215 نسبت با متوفی فرزند 2- حمید کدخدائی 
الیادرانی، ش.ش 42569 نسبت با متوفی فرزند 3- رحیم کدخدائی الیادرانی، ش.ش 650 
 نســبت با متوفی فرزند 4- مرضیه کدخدائی الیادرانی، ش.ش 846 نسبت با متوفی فرزند
 5- مریم کدخدائی الیادرانی، ش.ش 1459 نســبت با متوفی فرزند 6- شــهزاد کدخدائی 
الیادرانی، ش.ش 161 نســبت با متوفی فرزند 7- قاســم کدخدائــی الیادرانی، ش.ش 3 
نسبت با متوفی همســر 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197758 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )190 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/255  خانم عزت جعفری دارای  شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه  925/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی 
جعفری هرندی به شناسنامه 25 در تاریخ 97/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر به اسامی: 1- رضا جعفری 
هرندی، ش.ش 87 نسبت با متوفی فرزند 2- عزت جعفری، ش.ش 9 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197757 شعبه 54 

مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )137 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/256  آقای علی نجاریان اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 2079 به شرح دادخواست به 
کالسه  923/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا نجاریان اصفهانی به شناسنامه 23863 در تاریخ 97/2/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و شش دختر و یک 
 همسر به اسامی: 1- محمد حسین نجاریان اصفهانی، ش.ش 549 نسبت با متوفی فرزند

 2- عبــاس نجاریان اصفهانی، ش.ش 2431 نســبت با متوفی فرزنــد 3- علی نجاریان 
اصفهانی، ش.ش 2079 نســبت با متوفی فرزند 4- زهرا نجاریان اصفهانی، ش.ش 251 
نســبت با متوفی فرزند 5- زمان نجاریان اصفهانی، ش.ش 612 نســبت با متوفی فرزند 
6- زینت نجاریان اصفهانی، ش.ش 41477 نســبت با متوفی فرزند 7- ریحانه نجاریان 
اصفهانی، ش.ش 448 نسبت با متوفی فرزند 8- منصوره نجاریان اصفهانی، ش.ش 2356 
نسبت با متوفی فرزند 9- صفورا نجاریان اصفهانی، ش.ش 89679 نسبت با متوفی فرزند 
10- مهر انگیز ناظری پور، ش.ش 301 نســبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197755 شعبه 54 مجتمع شماره سه  

شورای حل اختالف استان اصفهان )223 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/257  خانم شهین یعقوبی گورتی دارای  شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست به کالسه  
926/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین ترکی خاتون آبادی به شناســنامه 31 در تاریخ 97/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر و همسر و 
 مادر به اسامی: 1- حسن ترکی خاتون آبادی، ش.ش 1272751171 نسبت با متوفی فرزند 
2- مریم ترکی خاتون آبادی، ش.ش 1270267167 نســبت با متوفی فرزند 3- شــهین 
یعقوبی گورتی، ش.ش 47 نســبت با متوفی همســر 4- فاطمه بشــیری گورتی، ش.ش 
7 نســبت با متوفی مادر 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197753 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )165 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/258  آقای سید روح اله محمدی موسوی دارای  شناسنامه شماره 341 به شرح دادخواست 
به کالسه  927/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید سیدی محمدی موسوی به شناسنامه 161 در تاریخ 97/3/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک دختر و 
یک همسر به اسامی: 1- سید عباس محمدی موسوی، ش.ش 198 نسبت با متوفی فرزند 
2- سید ناصر محمدی موسوی، ش.ش 286 نسبت با متوفی فرزند 3- سید داود محمدی 
موسوی، ش.ش 287 نسبت با متوفی فرزند 4- سید روح اله محمدی موسوی، ش.ش 341 
نسبت با متوفی فرزند 5- سید حشمت محمدی موسوی، ش.ش 1120022975 نسبت با 
متوفی فرزند 6- سیده اشرف محمدی موسوی، ش.ش 48 نسبت با متوفی فرزند 7- سیده 
قمر محمدی، ش.ش 100 نسبت با متوفی 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 197752 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان 

اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/259  خانم آذر سالمی کوهانســتانی دارای  شناسنامه شماره 996 به شرح دادخواست به 
کالسه  888/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خورشید حسینی کوهانستانی به شناسنامه 378 در تاریخ 95/5/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر به 
اسامی: 1- محمد علی سالمی، ش.ش 1053 نسبت با متوفی فرزند 2- مریم سالمی، ش.ش 
24 نسبت با متوفی فرزند 3- آذر سالمی کوهانستانی، ش.ش 996 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 نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197751 شعبه 54 

مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )147 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/260  آقای احمدرضا رضایی کوجانی دارای  شناسنامه شماره 1739 به شرح دادخواست 
به کالسه  930/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی رضایی کوجانی به شناسنامه 1 در تاریخ 96/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر و یک همسر به 
اسامی: 1- احمدرضا رضایی کوجانی فرزند مصطفی، ش.ش 1739 نسبت با متوفی فرزند 
2- رجبعلی رضایی کوجانی، ش.ش 10 نســبت با متوفی فرزند 3- بهزاد رضایی کوجانی، 
ش.ش 15 نسبت با متوفی فرزند 4- حسین رضایی کوجانی، ش.ش 1130037029 نسبت 
با متوفی فرزند 5- زهرا رضایی کوجانی، ش.ش 3737 نســبت با متوفی فرزند 6- فاطمه 
رضایی کوجانی، ش.ش 45 نسبت با متوفی فرزند 7- بتول رضایی کوجانی، ش.ش 367 
نسبت با متوفی همســر 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197750 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )193 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/261  خانم آذر سالمی کوهانســتانی دارای  شناسنامه شماره 996 به شرح دادخواست به 
کالسه  887/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اصغر سالمی کوهانستانی به شناسنامه 620 در تاریخ 88/1/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و دو دختر و یک 
همسر به اســامی: 1- محمد علی سالمی، ش.ش 1053 نســبت با متوفی فرزند 2- مریم 
سالمی، ش.ش 24 نسبت با متوفی فرزند 3- آذر سالمی کوهانستانی، ش.ش 996 نسبت با 
متوفی فرزند 4- خورشید حسینی کوهانستانی، ش.ش 378 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: 197748 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/262  آقای سید اسداله دادخواه دارای  شناسنامه شماره 757 به شرح دادخواست به کالسه  
934/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهجت چهره نما به شناسنامه 5031 در تاریخ 97/1/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پســر و یک دختر به اسامی: 1- سید 
اسداله دادخواه، ش.ش 757 نسبت با متوفی فرزند 2- سید محمد علی دادخواه، ش.ش 415 
نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا بیگم دادخواه، ش.ش 889 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: 197747 شعبه 54 مجتمع 

شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/263  آقای عباسعلی اسدالهیان سیچانی دارای  شناسنامه شماره 182 به شرح دادخواست 
به کالسه  935/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ربابه دهقانی به شناسنامه 13 در تاریخ 96/11/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و چهار دختر و همسر به اسامی: 
1- علیرضا اسدالهیان، ش.ش 538 نســبت با متوفی فرزند 2- میالد اسدالهیان سیچانی، 
ش.ش 16608 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا اســدالهیان، ش.ش 215 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مریم اسدالهیان سیچانی، ش.ش 44 نسبت با متوفی فرزند 5- ملیحه اسدالهیان، 
ش.ش 468 نسبت با متوفی فرزند 6- مهتاب اسدالهیان سیچانی، ش.ش 3345 نسبت با 
متوفی فرزند 7- عباسعلی اسدالهیان سیچانی، ش.ش 182 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: 197746 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/264  آقای ابراهیم توکلی دارای  شناســنامه شماره 6113 به شرح دادخواست به کالسه  
933/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نعمت اله توکلی به شناســنامه 9 در تاریخ 97/2/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و ســه دختر و یک همسر به اسامی: 
1- ابراهیم توکلی، ش.ش 6113 نسبت با متوفی فرزند 2- مهناز توکلی، ش.ش 10 نسبت 
با متوفی فرزند 3- زهرا توکلی، ش.ش 9 نســبت با متوفی فرزند 4- زهره توکلی، ش.ش 
3960 نسبت با متوفی فرزند 5- قمر رحیمی اسفه ساالری، ش.ش 3- 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197745 شعبه 54 

مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/265  آقای کریم هنرمند دارای  شناسنامه شــماره 1803 به شرح دادخواست به کالسه  
936/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
متین هنرمند به شناســنامه 1271158906 در تاریخ 97/3/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر و مــادر: 1- کریم هنرمند، 
ش.ش 1803 نســبت با متوفی پدر 2- عصمت عابدیان برخواری، ش.ش 48938 نسبت 
با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197743 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )131 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/266  خانم توران عبدالهی دارای  شناسنامه شماره 6063 به شرح دادخواست به کالسه  
941/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ایران بی بی عبدالهی به شناسنامه 85 در تاریخ 97/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر به اسامی: 1- منوچهر 
عبدالهی، ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند 2- هوشــنگ عبدالهی، ش.ش 7380 نسبت با 
متوفی فرزند 3- توران عبدالهی، ش.ش 6063 نســبت با متوفی فرزند 4- پری عبدالهی، 
ش.ش 7889 نســبت با متوفی فرزند 5- پریوش عبدالهی، ش.ش 4850 نسبت با متوفی 
فرزند 6- شــکوفه عبدالهی، ش.ش 6 نســبت با متوفی فرزند 7- میترا عبدالهی، ش.ش 
45587 نســبت 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 197742 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان 

)181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/267  آقای حمید قانعی انارکی دارای  شناســنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
937/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
وحیده روحی به شناســنامه 24 در تاریخ 97/3/1 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر و مادر به اسامی: 
1- نیما قانعی انارکی، ش.ش 15653 نسبت با متوفی فرزند 2- نگار قانعی انارکی، ش.ش 
1271552991 نســبت با متوفی فرزند 3- حمید قانعی انارکی، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
همســر 4- زینت بیگم فاطمی احمدآبادی، ش.ش 81 نسبت با متوفی مادر 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: 197741 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/268  آقای محسن بوجاریان پور اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 262 به شرح دادخواست 
به کالسه  931/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد بوجاریان پور اصفهانی به شناســنامه 8190 در تاریخ 96/8/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و دو 
دختر و همسر به اسامی: 1- احمد بوجاریان پور اصفهانی، ش.ش 537 نسبت با متوفی فرزند 
2- محمود بوجاریان پور اصفهانی، ش.ش 182 نسبت با متوفی فرزند 3- محسن بوجاریان 
پور اصفهانی، ش.ش 262 نسبت با متوفی فرزند 4- مهری بوجاریان پور اصفهانی، ش.ش 
26 نســبت با متوفی فرزند 5- مهین بوجاریان پور اصفهانی، ش.ش 412 نسبت با متوفی 
فرزند 6- صدیقه وکیلی سهرو فروزانی، ش.ش 1375 نسبت با متوفی 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197740 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/269  آقای حسین کثیری جزی دارای  شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه  
945/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه کثیری جزی به شناســنامه 4509 در تاریخ 90/12/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و پنج دختر به اسامی: 
1- حسین کثیری جزی، ش.ش 37 نسبت با متوفی فرزند 2- محترم کثیری جزی، ش.ش 
196 نسبت با متوفی فرزند 3- شــوکت کثیری جزی، ش.ش 220 نسبت با متوفی فرزند 
4- طاهره کثیری جزی، ش.ش 1002 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا کثیری جزی، ش.ش 
60498 نسبت با متوفی فرزند 6- صاحب کثیری جزی، ش.ش 139 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 نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197738 شعبه 54 

مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/270  آقای مجید پیرنجم الدین کلیچه دارای  شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه  951/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بتول پیرنجم الدین به شناسنامه 90 در تاریخ 89/5/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پسر و یک دختر به اسامی: 
1- عباس پیر نجم الدین کلیچه، ش.ش 5 نســبت با متوفی فرزند 2-محمد جواد پیر نجم 
الدین، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 3- مجید پیر نجم الدین کلیچه، ش.ش 3 نسبت با 
متوفی فرزند 4- رجبعلی پیرنجم الدین، ش.ش 1 نســبت با متوفی فرزند 5- علی پیر نجم 
الدین کلیچه، ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 6- طاهره پیرنجــم الدین کلیچه، ش.ش 
1 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197734 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )187 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/271  خانم مریم ملکی دیزیچه دارای  شناسنامه شماره 108 به شرح دادخواست به کالسه  
952/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علیرضا درخشان به شناسنامه 136 در تاریخ 96/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه دختر و همسر به اسامی: 1- شاداب 
درخشــان، ش.ش 1271375885 نســبت با متوفی فرزند 2- شــبنم درخشان، ش.ش 
4420021111 نسبت با متوفی فرزند 3- شادی درخشان، ش.ش 11288 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مریم ملکی دیزیچه، ش.ش 108 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197732 شعبه 54 مجتمع شماره سه  

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

4/272  خانم رضوان دلیلی شعاعی دارای  شناسنامه شــماره 50725 به شرح دادخواست 
به کالسه  953/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد جواد دلیلی شعاعی به شناسنامه 20465 در تاریخ 1378/9/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر و 
پنج دختر و یک همسر: 1- غالمعلی دلیلی شــعاعی، ش.ش 1001 نسبت با متوفی فرزند 
2- حسین دلیلی شعاعی، ش.ش 594 نســبت با متوفی فرزند 3- قدرت اله دلیلی شعاعی، 
ش.ش 1612 نســبت با متوفی فرزند 4- غالمرضا دلیلی شعاعی، ش.ش 1996 نسبت با 
متوفی فرزند 5- فردوس دلیلی شــعاعی، ش.ش 789 نســبت با متوفی فرزند 6- رضوان 
دلیلی شــعاعی، ش.ش 50725 نســبت با متوفی فرزند 7- پری دلیلی شــعاعی، ش.ش 
54022 نسبت با متوفی فرزند 8- فرشته دلیلی شــعاعی، ش.ش 57728 نسبت با متوفی 
فرزند 9- لیال دلیلی شعاعی، ش.ش 63914 نسبت با متوفی فرزند 10- بتول لقا، ش.ش 
38660 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: 197724 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان اصفهان )220 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/273  آقای ســامان کاظمی دارای  شناســنامه شــماره 8349 به شــرح دادخواست به 
کالسه  946/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جهانبخش کاظمی جوجیلی به شناســنامه 3607 در تاریخ 97/3/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک 
دختر و همسر و پدر و مادر به اسامی: 1- سینا کاظمی، ش.ش 2681 نسبت با متوفی فرزند 
2- سامان کاظمی، ش.ش 8349 نسبت با متوفی فرزند 3- سیما کاظمی جوجیلی، ش.ش 
1271069202 نسبت با متوفی فرزند 4- شهال کاظمی جوجیلی، ش.ش 1998 نسبت با 
متوفی همسر 5- صاحب سلطان سالمی، ش.ش 387 نسبت با متوفی مادر 6- غالمرضا 
کاظمی جوجیلی،ش.ش 436 نسبت با متوفی پدر 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: 197720 شعبه 54 مجتمع شــماره سه  شورای حل اختالف 

استان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(

تاسیس شرکت تعاونی نوین تدبیر سپاهان فاضل درتاریخ 
1397/03/02 به شماره ثبت 60552 به شناسه ملی 

14007608385 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع :عرضه خدمات جمع آوری پسماند ارائه محصوالت بدست آمده از پسماند و 
بازیافت ، ایجاد کارگاهای تولیدی از مواد بازیافتی ، با سرمایه و نیروی کار ، مهارت و 
تخصص اعضاء پس از اخذ مجوزهای الزم با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت 
و تخصص اعضا.تبصره1:عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی، شــرکت در 
مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی.تبصره 2:مشارکت و سرمایه گذاری در بخش 
خصوصی و دولتی.تبصره 3:اخذ و اعطای شــعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیالت 
ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و 
هرگونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت.تبصره 4:اخذ وام قرض الحسنه و سایر 
تســهیالت اعتباری از منابع بانکها، و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی 
و حقوقی دیگر.تبصره 5:اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص 
حقیقی و حقوقی.تبصر ه 6:توزیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در 
بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر.تبصره 7:سرمایه گذاری و خرید سهام 
اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.تبصره 
8:در صورتی که برای انجام هریک از فعالیت های موضــوع تعاونی، نیاز به اخذ از 
مراجع ذیصالح قانونی باشــد تعاونی مکلف به اخذ آن است.درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.ثبت موضوع فعالیــت مذکور،به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد.مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان اصفهان - شهرســتان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-چهارباغ 
عباسی-خیابان آمادگاه-خیابان باغ گلدسته-پالک -5-ساختمان گلدیس-طبقه 
همکف-واحد 40 کدپستی 8145613156 سرمایه شخصیت حقوقی : سرمایه اولیه 
تعاونی مبلغ 140000000 ریال اســت که به 140 سهم 1000000 ریالی، منقسم 
گردیده است، مبلغ 49000000 ریال آن نقداً طی گواهی مورخ 1397/02/25 بانک 
توسعه تعاون شعبه مرکزی اصفهان توســط اعضا پرداخت و مابقی در تعهد اعضا 
میباشد. اولین مدیران : محسن فاضلی به شماره ملی 1819552871 بسمت رئیس 
هیئت مدیره ومحمد فاضلی به شــماره ملی 1287359280بسمت مدیرعامل و 
منشی هیئت مدیره و ماریه فاضلی به شماره ملی 1270045326 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و محمد فاضلی به شماره ملی 1287359280بسمت مدیرعامل 
و منشی هیئت مدیره ونوراله فاضلی به شماره ملی 1818739021 به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره و مجید فاضلی به شــماره ملی 1819652823 و به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب شدند.اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه دارندگان حق امضا :مقرر شد چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضاء محمدفاضلی )مدیر عامل ( ومحسن فاضلی )سمت: 
رئیس هیئت مدیره (ودر غیاب محسن فاضلی )سمت: رئیس هیئت مدیره ( با امضای 
نوراله فاضلی سمت )نایب رئیس هیئت مدیره (مهرشرکت  معتبر و اوراق عادی با 
امضاء محمد فاضلی )مدیرعامل(و مهر شــرکت معتبر خواهد بود . بازرسان:عزت 
راوند کدملی 1753387337 بسمت بازرس اصلی و ســیما آقا ابراهیمیان کدملی 
1292327294بسمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. مراتب فوق طبق نامه شماره 21151 مورخ 1397/02/27 اداره تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان اگهی شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )196938(

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی قرآن و عترت آل 
طاها و یاسین زواره درتاریخ 1397/03/30 به شماره 
ثبت 18 به شناسه ملی 14007663451 ثبت و امضا 

ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع:برگزاری دوره های آموزشی عمومی قران کریم برای آحاد جامعه.
برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و قرآنی از طرق مبادله خدمات وکاالهای 
علمی آموزشی وپژوهشی در حوزه علوم و معارف قرآنی.برقراری ارتباط 
با مراکز فرهنگی و قرآنــی ازطریق مبادله خدمــات و کاالهای علمی 
،آموزشی و پژوهشــی درحوزه علوم و معارف قرآنی.عرضه محصوالت 
فرهنگی-قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف موسسه. تالش به منظور 
تامین بودجه موسسه از طریق درآمد های ناشی از فعالیتهای موسسه و نیز 
از طریق جلب کمک هاو هدایای دولتی و مردمی،دریافت وام یاموقوفه 
ها.برگزاری کالسهای تفسیر،تجوید،روخوانی وروانخوانی.تبصره1: کلیه 
اقدامات موسسه خاصه فعالیت های مندرج در این ماده باید درچارچوب 
تدابیرمقام معظم رهبری مدظله العالی وقوانین ومقررات موضوعه کشور و 
هماهنگ با سیاست ها، برنامه ها و ضوابط هیات رسیدگی به امورموسسات 
فرهنگی قرآن وعترت )ع( انجام پذیرد.تبصره2: درصورتیکه انجام هریک 
از فعالیتهای مذکورمطابق مقررات قانونی مستلزم اخذ مجوز الزم از مراجع 
ذیصالح باشد موسسه نسبت به اخذ مجوز های الزم اقدام می نماید. مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان - شهرستان 
اردستان - بخش زواره - شهر زواره-امام خمینی-کوچه طاهری-کوچه 
بازیارا-پالک 55-طبقه همکف- کدپستی 8441754541 اولین مدیران 
:ملیحه اصباح طبائی زواره به شماره ملی 1188934791 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و کبری خدامی به شــماره ملی 1189572982بســمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره و آمنه ســالمی زاده زواره به شــماره ملی 
1189580357 به سمت مدیرعامل وخانم طاهره ابوطالبی زواره به شماره 
ملی 1189598566 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسمیه جاللی به 
شماره ملی 1189617625 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وزهرا 
گل محمدی زواره کدملی 1189947064بسمت منشی هیئت مدیره به 
مدت 3 سال انتخاب شدند .اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه دارندگان 
حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، 
سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره ، به 
اتفاق خانم آمنه سالمی زاده مدیرعامل و مهر مؤسسه دارای اعتبار است 
و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد 
بود. بازرسان:شکوه نوربخش طبائی زواره کدملی1189496690بسمت 
بازرس اصلــی وفاطمه معمارزاده کدملی118958076وناهید ســادات 
توسلی کدملی 1189490412به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال 
مالی انتخاب شدند.روزنامه زاینده رود برای درج تصمیمات و آگهی های 
مؤسسه انتخاب گردید. مراتب فوق طبق نامه شــماره 9702/1086 د  
مورخ 1397/03/08 دبیرخانه هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی 
قرآن و عترت اگهی شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )197184(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فردیس پی اصفهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 30828 و شناسه ملی 10260514020 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )196941(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی سپهر عمروآباد به 
شماره ثبت 30 و شناسه ملی 10260010081 

به اســتناد نامه شــماره 205/3/184/741/106 مورخ 1397/03/23 اداره 
تعاون روستایی شهرستان شهرضا و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1396/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی 
به 1395/12/30 به تصویب مجمع عمومی رسید. - آقای غالمعلی عسگری 
عمروآبادی بــه کدملــی 1199490792، آقای آیت اله کریمــی به کدملی 
1199543365، آقای حبیب اله تاکی بوانی به کدملی 1198547901، آقای 
فتح اله محمودی خسروآبادی به کدملی 1199525251، آقای ایمان ریاضی 
به کدملی 1292726172 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محمدرضا 
قاسمی اسفه ساالری به کدملی 1199541494 و آقای اکبر یوسفیان بابوکانی 
به کدملی 1199536288 به ســمت اعضای علی البــدل هیئت مدیره برای 
مدت سه ســال انتخاب گردیدند. - آقای امیرقلی محمودی دهکی به کدملی 
1199527602 و آقای حمید توکلی به کدملی 1199613266 به سمت بازرسان 
شرکت برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )197210(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع صنف کتاب 
نوشت افزار لوازم تحریر فروشان اصفهان به شماره 

ثبت 2832 و شناسه ملی 10260229321 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/29 
و نامه شــماره 35072 مــورخ 1397/3/31 صــادره از اداره تعاون 
شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - رحمت اله معلمی 
به شــماره ملی 1198824832 و مرتضی کشــکولی به شماره ملی 
1286245273 و حمید کچویی به شماره ملی 1287559948 بعنوان 
بازرسین اصلی ، غالمرضا فرخی به شماره ملی 1199053139 بعنوان 
بازرس علی البدل برای یکســال مالی انتخــاب گردیدند. - ترازنامه 
منتهی به 1396/12/29 به تصویب مجمع عمومی رسید. - آخرین رقم 
سرمایه مبلغ 8057450000 ریال اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )197209(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل درون شهری پرواز 
اسپادانا نوین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 20951 

و شناسه ملی 10260418099 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/01 و 
نامه شــماره 20/3225 مورخ 1397/3/3 صادره از شرکت اتوبوسرانی 
اصفهان و نامه شماره 307/97/1041 مورخ 1397/3/3 صادره از سازمان 
تاکسیرانی اصفهان موارد زیر به موضوع فعالیت شرکت ماده دو اساسنامه 
اضافه شد : »ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد : تامین اتوبوس و مینی بوس برای ورزشگاه ها و اردوی کل 
مدارس در کلیه پایه ها و مقاطع سنی در سطح استان اصفهان - ایاب و 
ذهاب درون شهری به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی ، پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح« اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )197206(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان به شماره ثبت 19674 و شناسه ملی 10260405598

 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/03/06 و نامه شماره 27472 - 
1397/03/09 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کامران کیوانداریان بشماره ملی 1280346086 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و سونیا اسودی بشــماره ملی 3255190088 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
ابراهیم دالورنژاد بشــماره ملی 1971251895 به ســمت منشی هیئت مدیره و 
عبدالرسول مرادزاده بشماره ملی 1199770175 به سمت مدیرعامل خارج از اعضا 
برای مدت دو سال از تاریخ 1395/09/25 انتخاب گردیدند. چک ها و اسناد تعهدآور 
شــرکت پس از تصویب هیات مدیره به امضاء آقای عبدالرســول مرادزاده )مدیر 
عامل( و آقای کامران کیوانداریان ) سمت رییس هیات مدیره (، و مهر شرکت معتبر 
و در غیاب آقای کامران کیوانداریان ) سمت رئیس هیات مدیره (خانم سونیا اسودی 
سمت نائب رئیس حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی باامضاء آقای عبدالرسول 
مرادزاده ) مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبرخواهد بود./ اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )197207(

آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان صفاهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 46805 و شناسه ملی 10260648710 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ماده 15 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: هیئت مدیره از بین خود یا خارج 
از اعضاء یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بسمت مدیرعامل از بین خود 
و یا خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای 
دیگری تعیین نماید. ضمنًا مدیرعامل می تواند با حفظ ســمت به عنوان رئیس هیئت 
مدیره نیز انتخاب شود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )198270(

آگهی انحالل موسسه رهپویان طب پارسی سپاهان موسسه به 
شماره ثبت 221 و شناسه ملی 14003652697 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/10 موسسه 
مذکور در تاریخ فــوق منحل اعالم و محمدرضا حاجی حیدری به شــماره ملی 
1140139436به سمت مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه : اصفهان - خمینی 
شــهر - خیابان پاســداران غربی کوی آزادگان کوچه نهم پالک 19 کدپستی 
8413696516 تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )196942(

آگهی انحالل شرکت مشاورین مدیریت بهبود سیستم سپاهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30514 و شناسه ملی 

10260510960
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/01/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : شــرکت مذکور در تاریــخ فوق منحل اعــالم گردیــد و خانم الهه 
سعیدی1289694508 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت شش ماه انتخاب گردید و آدرس 
رسمی شرکت منحله در حال تصفیه: اصفهان، خیابان توحید، چهارراه پلیس،ساختمان 
ماکان 3، واحد 20 ، کدپستی 8173956953 اعالم گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )196940(
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 استفاده از تلگرام 
عنوان جزائی دارد

دادستان اصفهان با اشــاره به استفاده برخی از 
مراکز رســمی از تلگرام گفت: طبیعتا تصمیمی 
حاکمیتی مبنی بر اســتفاده نکــردن از تلگرام 
گرفته شده و به همه ســازمان ها، مراکز، دفاتر 
و خبرگزاری ها ابالغ شده است. به دلیل مسائل 
خاصی که وجود دارد و مشکالت امنیتی که در 
این بستر متوجه کشور اســت، هیچ کس اجازه 
استفاده از تلگرام را ندارد.»حسن رحیمی« ادامه 
داد: استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن 
انجام می شود و فیلترشکن عنوان جزائی داشته 
و قابــل تعقیب و پیگیری اســت. همــه افراد، 
سازمان ها و خبرگزاری هایی که از تلگرام استفاده 
 می کنند اگر عنوان و گزارش شود مورد تعقیب

 قرار می گیرند.

کشف  محموله لوازم یدکی 
موتورسیکلت قاچاق

مدیر بازرســي و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: بازرسان مبارزه با قاچاق کاال، در بازرسی از  
واحد صنفي انبار تخلیه بار در اصفهان 108 قطعه 
لوازم یدکی موتورسیکلت خارجی قاچاق کشف 
و جمع آوری کردند.»جواد محمدی فشارکی« 
افزود: ارزش این محموله بــه ارزش بیش از 86 
میلیون ریال برآورده شده است. وی گفت: پرونده 
مالک این واحد صنفی متخلف برای رســیدگی 
به مراجع قضائی تحویل شد.گفتنی است اداره 
بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان در سال 
»حمایت از کاالی ایرانی«، مبــارزه با کاالهای 

قاچاق را در دستور کار خود قرار داده است.

دستگیری سارق داخل خودرو 
در اصفهان 

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان با اشــاره 
به دســتگیری ســارق داخل خودرو گفت: در 
پی دریافت تعدادی شــکایت مبنی برسرقت از 
داخل خــودرو در محدوده غرب شــهراصفهان 
رسیدگی به موضوع در دســتورکار کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفت. ســرهنگ »ســعید 
سلیمیان« افزود: کارآگاهان، تحقیقات خود را 
در این زمینه آغاز  کرده و موفق شدند یک سارق 
حرفه ای را شناسایی و حین ســرقت از خودرو 
پراید دســتگیر کنند. این مقــام انتظامی ادامه 
داد: فرد دستگیرشــده دربازجویی های پلیس 
به چندین فقره ســرقت اموال داخل خودرو در 

منطقه غرب شهر اصفهان اعتراف کرد.

 دستگیری »سلطان سکه«
 در تهران

فرمانده انتظامــی تهران بــزرگ گفت: فردی 
که معروف به »ســلطان ســکه« بود و سال 96 
حدود 2 تن سکه را از سطح بازار جمع کرده بود، 

دستگیر شد.
»حســین رحیمی« ادامه داد: این فرد 58 ساله 
که چند شــب پیش در عملیات پلیس دستگیر 
شد، به افراد و نوچه های خود دستور داده بود در 
بازار تهران به راه افتــاده و بدون توجه به قیمت 
روز سکه، تمام ســکه های موجود را بخرند تا در 
روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ ســکه 

باشد. 
فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ گفت: این فرد 
پیش از این هم به عنوان دالل ســکه دســتگیر 

شده بود. 

 پلمب ۹۰خانه پالک قرمز 
در تهران

رییــس پلیس مبــارزه بــا موادمخــدر تهران 
بزرگ از پلمــب 90 خانه پالک قرمز توســط 
 پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر در پایتخت 

خبر داد.
سرهنگ »محمد بخشــنده« گفت: این منازل 
فقط به افراد معتادی که از شهرستان ها به تهران 
می آیند، شبی 10 هزار تومان اجاره داده می شود 
وی افزود: اگرمشاهده شود که زن و کودکی در 
این خانه ها زندگی می کنند، پلیس با هماهنگی 
بهزیســتی، کمیته امداد، بیمه سالمت و سایر 
ســازمان ها اقدام به تخریب این منازل می کند. 
بخشنده تصریح کرد :تعداد 110 اکیپ خودرو 
به همراه نیرو های ویژه در سطح شهر به صورت 
تمام وقت در حال رصد کردن تمام معابر، پارک ها 

و ... هستند. 

عکس  روز 

۳۰۰ نفر از کارچاق کن های قضائی دستگیر 
شدند

پیشنهاد سردبیر:

 ویزیت رایگان بیماران 
لب شکری در »بیرجند«

 رییس اداره اوقاف و امورخیریه 
ناحیه یک اصفهان خبر داد:

تشکیل ۱۰۰ کالس آموزشی 
در جوار آستان ۱۰ امامزاده 

رییــس اداره اوقاف و امور خیریــه ناحیه یک 
شهرســتان اصفهان اظهار داشــت: براساس 
اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های صورت 
گرفته، امســال نیز همچون سال های گذشته 
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
اصفهان، براساس ابالغ ســازمان اوقاف طرح 
نشــاط معنوی را با هدف غنی ســازی اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان بــا محوریت ترویج 
زندگی به ســبک اســالمی در بقاع متبرکه و 
امامزادگان شاخص و دارای ظرفیت ناحیه یک 

شهرستان اصفهان اجرا می کند.
حجت االسالم  »محمدرضا اسماعیل پور« افزود: 
در این طرح دوره های مختلف آموزشی، علمی، 
ورزشــی، عقیدتی، قرآنی و... همراه با برپایی 
اردوهای زیارتی و سیاحتی برای گروه سنی ۷ 
الی 18 سال ویژه دانش آموزان در تمام مقاطع 
تحصیلی از تاریــخ 16 تیرماه لغایت ۳1 مرداد 

ماه برگزار می شود. 
رییــس اداره اوقاف و امور خیریــه ناحیه یک 
شهرســتان اصفهان ادامه داد: این دوره های 
آموزشــی با همکاری دانشــجویان برگزیده 
دانشکده علوم قرآنی اصفهان، 10 مبلغ بومی و 
۳ مبلغ اعزامی از شهر مقدس قم در قالب 100 
کالس آموزشی در جوار آســتان مقدس 10 
امامزاده واجب التعظیم ناحیه یک شهرستان 

اصفهان برگزار می شود.

 معاون جوانان جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان خبر داد:

 رقابت۸۰۰  دانش آموز
 در ششمین المپیاد هالل احمر 
معاون جوانــان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: مرحله استانی ششمین المپیاد 
دانش آموزان هالل احمر اســتان اصفهان، با 
معرفی تیم هــای برتر در بخــش خواهران و 

برادران به کار خود پایان داد.
»حیدرعلی خانبازی« اظهــار کرد: با توجه به 
ضرورت گسترش و توسعه مهارت های امدادی 
در بین دانش آموزان و ترویج حس نوع دوستی 
و ایجاد جامعه آمــاده در برابر حوادث، مرحله 
استانی ششــمین المپیاد آماده دانش آموزان 
هالل احمر اســتان اصفهان به مدت دو روز به 

میزبانی نجف آباد برگزار شد.
خانبازی اضافه کرد: در  این مســابقات 800 
دانش آمــوز عضو جمعیت هــالل احمر، پس 
از گذراندن آموزش های طــرح ملی دادرس 
)دانش آمــوز آمــاده در روزهای ســخت( در 
رشته هایی مانند ارزیابی و کنترل عالیم حیاتی، 
احیای قلبی ریوی، خونریزی، پانسمان و بانداژ، 
شکســتگی وآتل بندی، اســکان اضطراری، 
پناهگیری و خروج ایمن، اطفای حریق، حمل 
بک برد به روی دست و حمل مصدوم )گروهی( 

به رقابت پرداختند.

برگزاری کالس های تربیتی 
در امامزاده زینبیه اصفهان

مدیر اجرایی امامزاده زینب بنت موســی بن 
جعفر)ع( اصفهان اظهار داشــت: در راستای 
اجرای طرح نشاط معنوی کالس های تربیتی 
مرکز تربیــت و آموزش آســتان مقدس این 

امامزاده آغاز شد. 
مســئول مرکز تربیت و آمــوزش حرم مطهر 
حضــرت زینــب بنــت موســی بن جعفر 
)علیهم الســالم( اصفهان در مراسم افتتاحیه 
این دوره از کالس ها گفت: کالس های تربیتی 
این مرکز با هدف ارتقای مستمر سطح علمی و 
مهارت های عملی، سطح فرهنگ و دانش فنی، 
اشتغال زایی و کسب درآمد مردم منطقه زینبیه 
و شــهر اصفهان در چهار دوره بهار، تابستان، 
پاییز و زمستان ویژه خواهران برگزار می شود.

اخبار

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری 
در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری با شورای 
اسالمی شهر و شهرداری اصفهان گفت: اصفهان 
پایگاه صلح و دوســتی و اخالق شهروندی است. 
»محمود عباسی« در این مراســم گفت: حقوق 
شهروندی جامعه ما برگرفته از ارزش های بومی 
و دینی اســت و همه ما باید سرنوشت امروز خود 
را به گذشته روشــن و تمدن تاریخی مان پیوند 
 بزنیم. پیشینه تاریخی و تمدنی اصفهان همواره بر

 پایه صلح، دوستی و اخالق شهروندی استوار بوده 
اســت. وی افزود: پرداختن به حقوق شهروندی 
یکی از شعارهای محوری رییس جمهور است که 
با تدوین منشور حقوق شهروندی و مصوبه حقوق 
شــهروندی در نظام اداری به صورت نظام مند و 
عملیاتی درآمده و با هم افزایی و هماهنگی های 

بین بخشی به نتایج مطلوب می رسد.
 عباســی تاکید کرد: یکی از بهتریــن مراجعی 
که می تواننــد در زمینه ترویــج و ارتقای حقوق 
شهروندی و اخالق شــهروندی گام های موثری 

بردارند، شــوراهای اســالمی شــهر و روستا و 
شهرداری ها هستند که از قابلیت ها و ظرفیت های 
قابــل توجهــی برخوردارند. وی فضــای کنونی 
جامعه را نیازمند همدلی و وحدت در پرتو اخالق 
شهروندی دانست و بر حاکمیت اخالق شهروندی 

و حقوق شهروندی در جامعه تاکید کرد. 
در ابتدای این نشست، شــهردار و رییس شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، ضمن اســتقبال و اعالم 
آمادگی برای همــکاری در زمینــه های حقوق 
شــهروندی و حقوق کودک به ارائه نقطه نظرات 

خود پرداختند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:

اصفهان پایگاه صلح و دوستی و اخالق شهروندی است
دبیر انجمن اســالمی دانشــجویان دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان درخصوص مهم ترین مشکالت 
تشکل های دانشجویی، اظهار کرد: بحثی که امروز 
تشکل های دانشجویی در سطح کشور با آن مواجه 
هستند بحث لزوم امن بودن فضای دانشجویی است؛ 
مثال برای برخی دانشجویان احکام بسیار سنگینی به 
دلیل حضور در تجمعات روز دانشجو صادر می شود. 
وقتی دانشجو با چنین احکامی در حین فعالیت خود 
مواجه شود، برای بقیه دانشجویان انگیزه و رغبتی 

جهت فعالیت های دانشجویی نمی ماند.
»امیر یوسفی نژاد« بابیان اینکه دانشجو فضای امن 
می خواهد، نه امنیتی افزود: این بحثی است که در 
یک برهه از زمان شروع شد و جدی نگرفتن اش سبب 
بی رمقی در فعالیت های دانشجویی شد. هم اکنون 
تمام تشکل های دانشجویی سراسر کشور با مشکل 
عضوگیری روبه رو هستند. امروز هدف دانشجویان 
پاس کردن واحدهای درسی است و علت اصلی این 
موضوع امن نبود فضا برای فعالیت دانشجویی است. 
اگر بتوانیم فضای امن ایجاد کنیم، بدون شک گام 

موثر و مفیدی برداشته شده است.
دبیر انجمن اســالمی دانشــجویان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، گفت: نکته دیگری که بر مشکالت 
تشــکل ها افزوده اســت، عدم اســتفاده بهینه از 
استعدادهای دانشجویان است. بعضا دانشجویانی در 
یک دانشگاه داریم که در یک رشته درس می خوانند، 
اما در چند زمینه تخصص و تبحر دارند. امروز هیچ 
ساز و کاری نتوانستیم فراهم کنیم که استعدادهای 
بالقوه آنــان را به فعل درآوریم و همین امر ســبب 

سرخوردگی دانشجو می شود.

دبیر انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

دانشجو فضای امن می خواهد، نه امنیتی

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در اثر واژگونی یک دستگاه  پراید در گلپایگان هشت نفر مجروح شدند. »عباس عابدی« درباره جزئیات  حادثه 
رانندگی در محور گلپایگان اظهار کرد: این تصادف عصر روز سه شنبه  در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محدوده روستای موته از سمت گلپایگان 

اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه به منظور ارائه خدمات امداد و نجات، دو کد اورژانس به محل حادثه اعزام شد، افزود: این حادثه رانندگی فوتی نداشت و نیروهای امدادی اورژانس 
در محل این حادثه با مصدومیت هشت سرنشین روبه رو شدند. سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: مصدومان این تصادف رانندگی سه زن و  پنج  کودک 
بودند  که بعد از دریافت خدمات درمانی سرپایی در محل تصادف به وسیله نیروهای امدادی اورژانس 115 به بیمارستان حضرت محمد )ص(   میمه منتقل شدند.

خبر
 

دیدگاه

عطیه همتی 

 »محمد مصدق« معاون دادستانی کل کشورگفته 
اســت: چون  عده ای به عنوان »سلبریتی« در 
فضای مجازی فعالیت کرده و به بهانه  کمک به 
افراد بی بضاعت اقدام به جمع آوری پول می کنند 
که منجر به کالهبرداری های متعددی شــده 
است؛ بنابراین دادســتانی کل کشور به عنوان 
مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است و 

در نتیجه »اینستاگرام« فیلتر می شود.
معاون دادســتانی کل کشــور مدعی است، تعدادی 
از افرادی که با چنین بهانه هایــی به جمع آوری پول 
پرداخته اند، شناسایی شــده اند و در برخی استان ها 
پرونده هایی در حال رسیدگی است؛ از این رو دادستانی 
کل، وظیفه  خود می داند با کسانی که از احساسات پاک 
مردم سوءاستفاده می کنند و به تازگی نیز در تلویزیون 
یک موردی رخ داده است، برخورد کند. وزیر ارتباطات 

هم توئیت کرد که به دنبال رفع فیلتر توئیتر هستند!
اما شــماره حســاب دادن ســلبریتی های مجازی و 
چهره های مشهور، تبدیل به یک رویه کامال عادی در 
فضای مجازی شده است؛ سلبریتی هایی که هرکدام 
یک تنه مسیر جداگانه ای را پی می گیرند و می خواهند 
با جمع آوری پول از مردم یا به راه انداختن یک کمپین، 
در فعالیت های اجتماعی و خیریه ای شــرکت کنند. 
زلزله کرمانشاه نقطه عطف بزرگی در این مورد بود که 
سلبریتی ها و چهره های زیادی به صورت جداگانه اقدام 
به جمع آوری وجه نقد از مردم کشور کردند تا با تهیه 
موادغذایی و ملزومات مختلف، شرایط زندگی را برای 

زلزله زده ها 
فراهم سازند. 

ایــن موضــوع 
دچار حاشــیه های 

زیــادی شــد و برخی از 
چهره ها اعالم کردند که مبلغ جمع 

آوری شده را می خواهند به سبک و سیاق خودشان 
هزینه کنند. عده ای نیز موج بی اعتمادی به ارگان های 
کشور را دامن زدند؛ اما چندی قبل خبری در رسانه ها 
منتشر شد که برخی از پوِل موضوِع فعالیت سلبریتی ها 
در برنامه های خیرخواهانه، همیشــه حاشیه داشته و 
این پرســش را پیش آورده که آیا سلبریتی ها باید در 
خدمت خیریه ها و فعالیت های خیریه باشند یا اینکه 
فعالیت های خیرخواهانه در خدمت سلبریتی ها قرار 
بربگیرد؟ پرسشــی که جواب آن در کشــور ما هنوز 

نامشخص 
و  اســت 
دوم  حالــت 
آن تاکنــون صدق 
کرده اســت. آِش ماجرای 
زلزله کرمانشــاه آن قدر شور شده که 
گفته می شود تعدادی از سلبریتی ها نیز احضار شده 
 اند تا پاســخ بدهند که پول دریافتــی از مردم را کجا

 خرج کرده اند؟! حمایت مســتقیم ســلبریتی ها از 
فعالیت های خیرخواهانه و ورود آنها به این حوزه در 
همه جای دنیا وجود دارد؛ ولی در هیچ کجای دنیا به 
اندازه ایران خبرساز و حاشیه ساز نشده است. به عنوان 
مثال در یکی از قسمت های برنامه »الن شو«  که اجرای 
آن را »الن دی جنرس« مجری سرشــناس آمریکایی 

اجرا می کند، »نیکول کیدمن«  دعوت شد تا در برنامه 
آشپزی کند و در صورت این کار، اسپانسر برنامه مبلغ 
قابل توجهی را به خیریه  دهد. یا مثال بارز دیگر در این 
زمینه»جاستین ترودو« نخست وزیر جوان کانادایی 
است که در سال 2015 به قدرت رسید. آقای نخست 
وزیر با وجود شغل جدی که دارد همواره در مهم ترین 
نشست های خود از جوراب هایی استفاده می کند که 
موجب تعجب رسانه ها می شود. بعد از جریان ساز شدن 
جوراب های رنگی و کارتونی در رســانه ها، آقای وزیر 
پرده از راز جوراب هایش پرده برداشــت. جوراب های 
رنگی رنگی ترودو متعلق به یک پســر جوان مبتال به 
سندروم داون است و آقای وزیر می خواهد برای رونق 
گرفتن کسب و کار این پســر جوان، جوراب هایش را 

تبلیغ کند؛ تبلیغی که حتما توانسته موفق باشد. 
در ایران امــا خانم یا آقای بازیگر بــا تبلیغ میلیاردها 
تومان، پول مردم را گرفته و معلوم نیست کجا و چقدر 
خرج کرده و حاضر هم نیست به دادستانی پاسخ بدهد 
که با پول مردم چه کرده است! یا فعال سیاسی که پول 
را در حسابش گذاشــت و وقتی مردم سرپل ذهاب و 
اطراف حتی چادر نداشــتند که در آن زندگی کنند، 
رویای ساخت دهکده فرهنگی داشت و می گفت بعدا 
می خواهد دهکده بسازد! ورود دادستانی به این ماجرا، 
اقدام مناسبی بوده است اما اینکه عده ای از احساسات 
مردم سوء استفاده کرده اند و شاید تعدادشان هم خیلی 
زیاد نباشد، چه ربطی به فیلتر شدن اینستاگرام دارد؟ 
دیروز همزمان با توئیت وزیــر ارتباطات درباره تالش 
برای رفع فیلتر توئیتر، خبر رسید دادستانی اعالم کرده 

که حضور در تلگرام، جرم محسوب می شود! 

سلبریتی های ما و سلبریتی های آنها!
  به بهانه خبر فیلترشدن »اینستاگرام«؛  

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور:
»مدرسه سبز« در استان ها راه اندازی می شود

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه مشترک مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور با بیان 
اینکه سرانه آموزشی در کشــور به ازای هر دانش آموز 5/18 متر مربع است، اظهار کرد: در این بین »یزد« 
دارای باالترین و »البرز« دارای کمترین سرانه آموزشی است. به گفته »رخشانی مهر«، تهران باالترین آمار 
مدرسه تخریبی کشور را دارد و برای رسیدن به حیات طیبه که در سند تحول به آن اشاره شده، ساماندهی 
مدارس باید در اولویت قرار گیرد. وی تاکید کرد: در تالش هستیم در هر استان یک »مدرسه سبز« ایجاد 
کنیم و نسبت به توسعه این مدارس نیز توجه داشته باشیم. رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان 
اینکه آمار دانش آموزان 50 درصد از  مدارس، کمتر از ۴5 نفر اســت تصریح کرد: الزم است طرح مدارس 

مجتمع که در سند تحول بنیادین آمده است، جایگزین مدارس کوچک شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:
بمب های ساعتی، اصفهان را تهدید می کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در خصوص بررسی وضعیت صنایع مستقر در شمال شهر اصفهان 
اظهار کرد: دو روز گذشته کارگروه مخاطرات زیست محیطی برای این صنایع، به ویژه صنایع »بختیار دشت« برگزار 
شد.»سیدرحمان دانیالی« با بیان اینکه بررسی های صورت گرفته بیانگر این است که وجود صنایعی مانند پاالیشگاه، 
نیروگاه شهید منتظری، خطوط انتقال لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت سپاهان و ... مانند بمب ساعتی دارای 
مخاطرات احتمالی است که می تواند اصفهان را تهدید کند، افزود: این در حالی است که هنوز برخی از صنایع در 
حوزه مقابله با مخاطرات احتمالی و مدیریت بحران، برنامه ریزی ندارند. مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان ادامه داد: البته  برخی از صنایع، اقداماتی در این راستا انجام داده اند، اما کافی نیست و از صنایع خواسته شده 

که در این زمینه برنامه ریزی کنند و گزارشی را به اداره کل حفاظت محیط زیست ارائه دهند.

۸ مصدوم در  واژگونی 
پراید درگلپایگان 

سخنگوی مرکز اورژانس استان 
اصفهان خبر داد:

بیماران مبتال به شــکاف لب و ناهنجاری های 
مادرزادی سر و صورت به صورت رایگان توسط 
بزرگ تریــن گروه خیریه پزشــکان متخصص 

۱۰۰ کلمه ای»مرهم« در خراسان جنوبی ویزیت شدند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: مبارزه با مفاسد یکی 
از رویکردهای جدی و قاطع دستگاه قضائی استان اصفهان است و در 
سال های اخیر در این رابطه پرونده های مهمی رسیدگی و مختومه 
شده است که برخی از آنها اطالع رسانی شده و برخی از آنها به دلیل 
معذوریت های قانونی، اطالع رسانی نشده است.»احمد خسروی وفا« 
ادامه داد: در حال حاضر پرونده های اختالس و رشوه، مربوط به افرادی 
که مسئولیتی مهم دارند و یک نفر آنها سمت مدیرکلی دارد،در حال 

رسیدگی است که منتظر حکم قطعی آنها هستیم تا اطالع رسانی شود؛ 
چراکه قبل از آن نمی توان به آن پرداخت ، زیرا ممکن است آبروی افراد 
به خطر بیفتد. رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه 
قضائی استان اصفهان براساس مطالبات مقام معظم رهبری و رییس 
قوه قضائیه، نظارت ها را تشدید کرده است که در این زمینه جا دارد از 
تالش های حفاظت اطالعات دادگستری استان اصفهان تقدیر و تشکر 
کنم. البته 60 نفر از قضات مورد تشویق قرار گرفتند اما برخی از افراد 

ناسالم در دستگاه قضائی منفصل از خدمت و سلب صالحیت قضائی 
شده اند که شمار آنها به کمتر از ده نفر می رسد. وی ادامه داد: در سه 
سال گذشــته ۳00 نفر از افرادی که در امر وکالت کارچاق کن بوده و 
به نام قضات و کارمندان رشــوه می گرفتند و تحصیل مال نامشروع 
داشتند، دستگیر شدند و پرونده 6  نفر از وکالیی هم که اصول وکالت را 
رعایت نکرده و ارتباطات خارج از عرف این حرفه داشته و مرتکب جرم 

شده اند، در حال رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:
۳۰۰ نفر از کارچاق کن های قضائی دستگیر شدند
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حقایقی که درباره کرم های ضدآفتاب نمی دانید
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

اگر شما هم از طرفداران نوشیدنی های ترش هستید، 
چای زرشک می تواند  یکی از بهترین انتخاب های شما باشد. 

مواد الزم:
زرشک ۲ قاشق غذاخوری، آب جوش ۲ لیوان، چای خشک ۱ قاشق چای خوری

طرز تهیه:
  زرشک تازه را پاک کرده  و بشویید. ســپس چای خشک را داخل قوری ریخته و روی آن

 ۲ لیوان آب در حال جوش بریزید . بعد از 
آن۲ قاشق زرشــک را  به آن اضافه کنید و 
اجازه بدهید چای دم بکشد. می توانید این 

چای را با نبات یا عسل هم دم کنید.

 چای زرشک 

نعناع
برخی بر این باورند که تشخیص اولین زمان کشــت نعنا غیر ممکن بوده؛ چراکه این گیاه به شکل وحشی، در طبیعت رشــد کرده است. تاریخچه نعنا مملو از 
افسانه های باستانی است. در عهد عتیق در شهر آتن ،رسم بر این بود که هر عضوی از بدن را به عطر یک گیاه خاص آغشته کنند، نعناع معموال به عنوان بویی در 
بازوها استفاده می شد.اگر شما احساس اضطراب، افسردگی یا خستگی می کنید،نعناع و اسانس مشتق شده از آن،برای رفع این مشکالت،کمک کننده است. 
همچنین ریختن چند قطره از اسانس نعنا یا روغن نعنا روی بالش خود درهنگام خواب شبانه به شما آرامش می دهد.این گیاه از نظر طب سنتی ایرانی، طبعی گرم 
و خشک دارد. نعنا عضالت معده را تسکین می دهد و روند جریان صفرا که بدن برای هضم چربی به آن نیاز دارد را بهبود می بخشد. در نتیجه،غذا از طریق معده 
به سرعت عبور و به رفع بســیاری از بیماری های هاضمه کمک می کند.نعناع کرم های روده و معده را از بین می برد. در صورت تغییر مزاج، اسپاسم یا دل 
درد از دم کرده نعناع با نبات و برای رفع سکسکه از برگ نعنا استفاده می شود. همچنین خوردن نعناع برای رفع بوی بد دها ن همراه با غذا، موثر است.
نعنا یک محرک طبیعی برای مغز و بهبود عملکرد آن است. اگر شما احساس اضطراب، افسردگی یا خستگی می کنید،نعناع و اسانس مشتق شده از 

آن،برای رفع این مشکالت،کمک کننده است. 

شی
ر با

طا
ع

 به بچه ها 
 شیوه بیان احساسات را 

یاد دهید
هنگامی که به بچه ها کلمات مختلف 

را یاد می دهید بهتر است اسامی مربوط به احساس های 
مختلف را هم یاد دهید و در حالت های متفاوت، احساســات را به آنها 

یاد آوری کنید. این کار باعث می شود تا بچه ها احساسات شان را به خوبی بشناسند .هرگز در مواقعی 
که فرزندتان احساس خشم یا عصبانیت می کند به او نگویید تو خوشــحالی یا عصبابی؛ چون باعث 
ایجاد تعارض و عدم صحیح شناخت احساسات آنها می شــود. می توانید از این جمله استفاده کنید 
»تو االن عصبانی هســتی و می توانیم با هم به دنبال راهی بگردیم تا آرام شــوی«؛ اما برای آموزش 
شناخت احساسات و عواطف به کودک تان الزم است اول خودتان ببینید که چقدر از  احساسات تان را 
می شناسید و دایره لغات تان را برای احساسات مختلف بررسی کنید. اگر فکر می کنید دایره لغات کمی 
دارید ممکن است نتوانید احساسات  خود را به دیگران منتقل کنید. می توانید یک کاغذ و قلم بردارید 
و شروع کنید به نوشتن اسامی مختلفی که نشان  دهنده احساس است . اسامی احساس هایی که پیدا 
کردید بنویسید و یک جمله برای تعریف احساس و تفاوت آن با احساسی که نزدیک به آن هست را پیدا 
کنید . به عنوان نمونه عدم تمایل،تنفر،دوست نداشتن کلمات متفاوتی هستند؛ اگر چه به نظر در یک 
طیف قرار می گیرند؛ اما در بیان و تفاوت گذاری بین احساسات شدت هر احساس  اهمیت دارد. اگر 
احساس کردید خیلی در این زمینه ضعیف هستید هر شب یک صفحه در مورد یک احساس و موارد 

تجربه آن بنویسید.

یادداشت های یک مشاور

  اجرای طرح آزمایشی غربالگری اوتیسم در اصفهان؛   

دنیای کودکان خاموش،روشن می شود

»اوتیســم« از جمله بیماری هایی است که می تواند تا ســال ها در بدن کودکان به صورت 
خاموش باقی بماند و معموال عالئم آن با سایر بیماری ها مانند منگولیسم و یا سایر ناهنجاری ها 
اشتباه گرفته شــود به همین دلیل لزوم غربالگری و شــناخت به موقع آن ضروری است. 

اوتیسم یک اختالل شناختی است که سال ها مورد بی توجهی قرار گرفته و به دلیل ماهیت 
ناشناخته اش در ایران به کالف ســردرگمی برای خانواده ها تبدیل  شده بود. عالوه بر این  
عالئم مخرب اوتیسم نظیر اختالل توجه، عدم تمرکز حواس، بیش فعالی و مشکل جهت یابی 
به خصوص در دختران گاهی تا سنین مدرسه تشخیص داده نمی شود و به همین دلیل امکان 

آسیب رسیدن به کودکانی که به این بیماری دچار هستند، وجود دارد.

پریسا سعادت

روان پزشکان می گویند اوتیسم نوعی ناتوانی رشدی شدید است که در ۳ سال 
اول زندگی بروز می کند و بارز ترین نشانه آن، اختالالت گفتاری و ناتوانی در 
برقراری ارتباط با دیگران اســت. هرچند در ایران پژوهش همه گیری برای 
 شناسایی مبتالیان به اوتیسم وجود ندارد؛ اما اگر میزان شیوع این بیماری در 
کشورمان تفاوتی با پراکندگی آن در دیگر کشورها نداشته باشد، با این حساب 
فراوانی آن در ایران هم باید حدود ۶ در ۱۰ هزار نفر باشد؛ اما اتفاقی که در این 
چند سال افتاده این اســت که این بیماری با موج جدیدی از تبلیغات همراه 
 شده که به نظر چندان منطقی نیست. در حال حاضر هیچ علت مشخصی برای 
اوتیسم کشف نشده است و احتمال تاثیر عوامل ژنتیکی و دارویی در بروز این 
بیماری وجود دارد. در بعضی از خانواده ها مشاهده شده که این بیماری نسل 
به نسل انتقال پیدا می کند. در موارد دیگر می توان به مادران بارداری اشاره 
کرد که در زمان بارداری دچار بیماری های عفونی می شوند و نوزاد مبتال به 
بیماری اوتیسم شده است. عالئم شایع اوتیسم شــامل عدم برقراری ارتباط 
چشمی، ناتوانی کالمی، انواع رفتارها و عالیق و بازی های تکراری، تاخیر در 
یادگیری حرف زدن و صحبت کردن، بی توجهی به احساس درد، تغییرناپذیر 
بودن، وابستگی شدید به پدر و مادر، عدم ارتباط با دیگران و تداخل در روابط 

اجتماعی می شود.

اوتیسم چیست؟

بیماری اوتیسم در یک جلسه درمان قابل تشخیص نیست؛ در نگاه اول شاید کودک دچار 
اوتیســم، یک معلول ذهنی، دارای اختالل رفتاری یا حتی ناشنوا به نظر بیاید. درمانگر 
با توجه به رشد ذهنی کودک، بررسی مشــاهدات والدین و رفتارهایی که کودک از خود 
بروز می دهد، سعی می کند در چندین جلســه با کودک ارتباط برقرار کند تا بتواند به 
طور دقیق بیماری را تشــخیص دهد. هرچند فرآیند درمانــی و بهبودی کاملی تاکنون 
برای درمان اوتیسم معرفی نشده ؛ اما درمان جدی و به موقع اوتیسم تغییرات بزرگی در 
زندگی کودکان مبتال به این بیماری ایجاد می کند. در ایران اگر چه تا سال ها تشخیص 
این بیماری با مشکل مواجه بود و وزارت بهداشت تقریبا هیچ برنامه ای برای ساماندهی و 
پیشگیری از پیشروی و کنترل این بیماری به خصوص در کودکان زیر هفته سال نداشت 
اما اخیرا و بر اساس اعالم مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور توانبخشی 
اجرای طرح آزمایشی غربالگری اوتیسم از مهرماه امســال در اصفهان آغاز خواهد شد. 
جغتایی در این زمینه گفت: انواع تست های غربالگری این اختالل تهیه شده و افراد برای 
انجام غربالگری آموزش های الزم را فرا گرفته اند. وی با اشاره به اینکه غربالگری اوتیسم 
در مراکز بهداشتی کشور انجام می شود، اظهار داشت: اغلب کودکان در طول پنج سال اول 
زندگی، چندین بار برای کارهایی مانند واکسیناسیون، خدمات تغذیه ای و مراقبت های 
دیگر به این مراکز مراجعه می کنند و سعی شده از این ظرفیت برای اجرای طرح غربالگری 
این اختالل استفاده شود.وی شناسایی دقیق تر مبتالیان، ارائه خدمات بهتر و کاهش بار 
مالی به نظام سالمت را از ویژگی های این طرح برشمرد و گفت: از ظرفیت های شبکه های 
بهداشت برای اجرایی شدن این طرح در کشور، استفاده می شود.جغتایی اظهار داشت: 
پایین ترین سن برای شناسایی اوتیســم از جمله اختالالت شناختی ، ۱8 ماهگی به باال 

است و به همین دلیل غربالگری از این سن در کودکان آغاز می شود.

تشخیص زودهنگام 
می تواند کودکان 
اوتیسم را نجات دهد

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور توانبخشی به اجرای غربالگری این اختالل در مهدهای کودک اشاره کرد و گفت: سازمان 
بهزیستی، غربالگری اوتیسم را در مهدهای کودک ها انجام می دهد که این طرح کماکان ادامه دارد.جغتایی به برگزاری طرح غرباگری اوتیسم 
در آموزش و پرورش برای کودکان در سن تحصیل اشــاره کرد و گفت: غربالگری این اختالل در سه سطح ، سن پایین ) شبکه های بهداشت(، 
متوسط ) مهدهای کودک( و سن تحصیل در آموزش و پرورش انجام می شود. غربالگری این اختالل در شبکه های بهداشت، مکمل اقدامات قبلی 
در این زمینه است تا زمینه شناسایی دقیق این افراد فراهم شود.وی به برگزاری کارگاه آموزشی با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی در نیمه 
دوم تیرماه اشاره کرد و گفت: این کارگاه یک هفته ای منطقه با حضور کشورهای همسایه ایران مانند سوریه ، عراق و افغانستان برگزار می شود.

 غربالگری اوتیسم
  این بار در

 مهد کودک ها

همزمان 
نزدیک  با 

شدن به فصل 
تابستان، استفاده 

از کرم های ضدآفتاب 
بیشــتر از هــر زمــان 

دیگری می شــود؛اما شاید 
جالب باشد بدانید که استفاده از 

این نوع کرم ها باید با در نظر گرفتن 
نکات مهمی باشد که بســیاری از آن 

چیزی نمی دانند. تعدادی از افراد در حین 
خرید کرم های ضدآفتاب این سوال را از خود 

می پرســند که »باید چه نوع کرمی بخرم؟« کرم 
ضد آب مناسب تر اســت یا اینکه  SPF آن در حد 
۱۰۰ باشد؟ پرسش مهم تر این است که اصوال چه 
کرم ضد آفتابی برای پوست و حفظ سالمت کلی 
بدن مناسب تر است؟همه ساله گروه کاری زیست 
محیطی )EWG( توصیه هایی درخصوص خرید 
و اســتفاده از کرم های ضدآفتاب منتشر می کند. 
این گروه یک نهاد مستقل مســتقر در واشنگتن 
بوده که فعالیت های تحقیقاتی آن روی مســائل 
مربوط به حفظ محیط زیســت و سالمت عمومی 

متمرکز است.
فقط ضد آفتاب کافی نیست

باید به خاطر داشت که کرم ضدآفتاب باید آخرین 
اقدام درخصــوص محافظت در برابر خورشــید 

باشد. این بدان معنا نیســت که کرم ضدآفتاب 
مهم نیســت بلکه نکته اینجاســت که سایر 
اقدامات پیشــگیرانه هم نقش مهمی را ایفا 
می کنند. به عنوان مثال لباس ها می توانند 
خطر آفتاب ســوختگی را تا ۲7 درصد 
کاهش دهند؛ همچنین قرار گرفتن در 
سایه اهمیت زیادی دارد به خصوص 
برای خردســاالن. تحقیقات نشان 
می دهد نگه داشــتن خردساالن 
در سایه، خطر سوختگی آنها را 
تا ۳۰ درصد کاهش می دهد. 
در عین حال EWG توصیه 
می کند که از عینک آفتابی 
برای محافظت از چشم ها در 
برابر پرتوهای ماورای بنفش 

خورشید استفاده شود.
SPF بیشتر، چندان مهم 

نیست
طوری برنامه ریــزی کنید که صبــح اول وقت یا 
غروب در هوای آزاد باشــید. این زمانی اســت که 
خورشید حضور چندانی در آسمان ندارد؛ همچنین 
به شــاخص ماورای بنفش عینک آفتابی که تهیه 
می کنیــد، توجه داشــته باشید.بســیاری تصور 
می کنند که هرچه رقم SPF کرم ضدآفتاب بیشتر 
باشد، سالمت پوست بیشــتر حفظ می شود؛ اما 
واقعیت چیز دیگری است. اگر دقت داشته باشید 
متوجه می شوید که شرکت های تولید کننده، همه 
ســاله کرم های ضدآفتاب بــا SPF کمتری تولید 
می کنند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط 
سازمان غذا و داروی آمریکا، کرم های ضدآفتابی که 
این شاخص در آنها باالتر از 5۰ باشد عمال کارایی 

خاصی ندارند.جالب است بدانید کرم ضدآفتابی با 
SPF حدود 5۰ تا 98 درصد از سوختگی بدن در 
برابر نور خورشید جلوگیری می کند و کرم هایی که 
این شاخص در آنها حدود ۱۰۰ باشد تا 99 درصد 

این حفاظت را انجام می دهند.
ضد آفتاب نمی تواند مانع سرطان شود

نکته مهم دیگر این اســت که نباید در استفاده از 
کرم های ضدآفتاب به جلوگیری از ســرطان دل 
خوش کرد. دانشــمندان می دانند که قرار گرفتن 
در معرض نور خورشید ســرطان پوست به همراه 
دارد؛ اما تحقیقــات زیادی صــورت گرفته که بر 
این اســاس نمی توان گفت کرم هــای ضدآفتاب 
به تنهایی از پوســت در برابر ابتال به انواع سرطان 
جلوگیری می کنند.باید دانست که این نوع کرم ها 
تنها از سوختگی پوست در برابر تابش نور خورشید 
جلوگیری می کنند و کار دیگری انجام نمی دهند. 
موضوع این است که سوختگی تنها یکی از لطمات 
جدی وارد آمده به پوســت در نتیجــه تابش نور 
خورشید است و جالب اینکه حتی به رغم سوخته 
نشدن پوست، ممکن است خطرات دیگری به آن 
وارد شــود. نفوذ رادیکال های آزاد به عمق پوست 
مثال بارزی در این زمینه اســت که کرم های ضد 
آفتــاب کارایی در برابــر آنهــا ندارند.باید مراقب 
آغشته شــدن بیش از حد پوســت به ویتامین آ 
موجود در کرم های ضدآفتاب بود. تقریبا ۱4 درصد 
از کرم های ضدآفتــاب حاوی نوعــی از ویتامین 
آ هســتند که معموال در لوازم آرایشــی و با هدف 
مقابله با پیری پوســت به کار گرفته می شود؛ اما 
تحقیقات مختلفی انجام شــده کــه این ترکیب 
 ویتامینی را زمینه ســاز ابتال به ســرطان پوست 

می دانند.

ابداع برچسبی که درمان 
آلزایمر را متحول می کند

محققان از ساخت یک برچسب پوستی در 
اندازه تمبر پســتی خبر دادند که هفته ای 

یک بــار نیــاز بــه 
و  دارد  تعویــض 
نــد درمان  می توا

آلزایمر را متحول کند. 
این برچســب پوســتی که توسط 

محققان یک شــرکت داروسازی در آمریکا 
ابداع شده است، بر قسمت باالی بازوی بیمار 
چسبانده می شــود و حاوی دارویی مشابه 
»آریســپت« )Aricept( است، قرصی که 
باعث بهبود عملکرد سلول های عصبی در 
مغز و برای مبتالیان بــه زوال عقل تجویز 
می شود.»آریسپت« آلزایمر را درمان نمی 
کند؛ اما ضمن کاهش عالئــم آن، موجب 
کند شدن سرعت پیشرفت این بیماری می 
شود و تاثیر زیادی بر بهبود کیفیت زندگی 
بیماران مبتال به آلزایمر خفیف تا متوسط 
دارد.با این حال زمانی که این بیماران گیج 
یا مضطرب می شــوند، وادار کردن آنها به 
مصرف قرص هایشان دشــوار می شود به 
ویژه اینکه برخی از این بیماران مشکالتی 
در رابطه با بلع پیدا می کنند. زمانی که این 
دارو وارد جریان خون می شود، به مغز می 
رســد و در آنجا موجب افزایش سطح ماده 
 acetylcholine ای به نام استیل کولین
می شود که به تعامل سلول های عصبی با 
یکدیگر کمک می کند. این کار مقابله با از 
دست دادن حافظه و یا گیجی را آسان می 
کند.محققان می گویند، این برچســب به 
بیمــاران کمک می کند تــا داروی خود را 
راحت تر دریافت کنند؛ به این ترتیب به جای 
مصرف روزانه قرص تنها الزم است که این 
 برچسب هفته ای یک بار روی پوست الصاق

 شود.

نشستن طوالنی، خطر مرگ 
زودرس را افزایش می دهد

محققــان دریافتند که نشســتن به مدت 
۶ ســاعت یا بیشــتر موجب افزایش ۱9 
درصدی احتمال مرگ زودرس در مقایسه 
با افرادی می شود که کمتر از ۳ ساعت در 
حالت نشســته باقی می مانند. براســاس 
این مطالعه که توســط محققــان انجمن 
ســرطان آمریکا انجام شده است، نشستن 
از ۱4 طریــق مختلف از جمله ســرطان، 
بیماری های قلبی، سکته، دیابت، بیماری 
های کلیوی، خودکشــی، بیماری مزمن 
انسدادی ریه، بیماری های ریوی، بیماری 
های کبد، زخم معده و سایر بیماری های 
گوارشی، پارکینســون، آلزایمر، اختالالت 
عصبی و اختالالت اســکلتی عضالنی، می 
تواند منجر به مرگ انســان شود. عالوه بر 
این بر اســاس تحقیقات دیگر، نشســتن 
طوالنی با افزایش تری گلیســیرید، قند و 
فشــار خون و همچنین مقاومــت در برابر 
انســولین ارتباط دارد.محققــان در این 
پژوهش اطالعات ۱۲8 هــزار مرد و زن را 
که در یکــی از مطالعات انجمن ســرطان 
آمریــکا در رابطه با پیشــگیری از بیماری 
شرکت کرده بودند، مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دادند. در آغاز مطالعه تمام این اشخاص 
فاقد بیماری های مزمن جــدی بودند؛ اما 
در طول ۲۱ ســال بعد از شــروع مطالعه، 
49 هزار نفــر از این افراد جــان خود را از 
دست دادند. با وجود اینکه هنوز علت مضر 
بودن نشستن طوالنی برای سالمتی دقیقا 
مشخص نشــده، بر اســاس این تحقیقات 
 نشســتن کمتر، برای ســالمتی مفیدتر

 است.

حقایقی که درباره کرم های ضدآفتاب نمی دانید
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 ژاوی گزینه سرمربیگری 
تیم ملی فوتبال اسپانیا

روزنامه »الرایــه« قطر به نقل از رســانه های 
اســپانیایی مدعی شــد 
ژاوی هرناندز هافبک 
تیــم  پیشــین 
بارســلونا کــه در 
تیم السد قطر بازی 
می کنــد، گزینه 
سرمربیگری تیم ملی 
فوتبال اسپانیاست.تا پیش 
از شــروع جام جهانی روسیه، لوپتگی سرمربی 
اسپانیا بود؛ اما فدراسیون فوتبال اسپانیا به خاطر 
امضای قرارداد وی با باشــگاه رئال مادرید، این 
مربی را از کارش برکنار کرد. »فرناندوهیرو« در 
چهاربازی اسپانیا در جام جهانی روسیه سرمربی 
این کشور بود.فدراســیون فوتبال اسپانیا چند 
گزینه دیگر هم به جــز ژاوی مدنظر دارد و باید 
دید انتخاب آنها در نهایت کدام مربی است.تیم 
السد حریف تیم فوتبال استقالل ایران در مرحله 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است.

 خواسته ماتئوس
 از تونی کروس

تیم   ملی فوتبال آلمــان در جام جهانی 2018 
روســیه عملکردی کابوس وار از خود نشان داد 
و حتی نتوانست از مرحله 
گروهی به دور بعد راه 
یابد.بعد از ناکامی 
در جــام جهانی 
2018 روســیه، 
خبرهــای زیادی 
دربــاره خداحافظی 
»تونی کروس« از بازی های 
ملی به گوش رسید و به نظر می رسد این بازیکن 

با تجربه چنین تصمیمی را گرفته است.
»لوتار ماتئوس« ســتاره ســابق ژرمــن ها از 
تونی کروس خواست به حضور خود در تیم   ملی 
آلمان ادامه  دهد و در اندیشه خداحافظی نباشد. 
او گفت : »خداحافظی تونی کروس از بازی های 
ملی ضربه سنگین به تیم خواهد زد و بدون شک 
من را بسیار ناراحت می کند. او در رئال مادرید 
عملکرد درخشانی از خود نشــان می دهد و بر 
این باور هستم که در تیم   ملی هم خوب ظاهر 

شده است.«

هری کین رکورد ۷۹ ساله 
فوتبال انگلیس را شکست

»هری کین« به نخســتین بازیکنی در فوتبال 
انگلیس از ســال 1۹۳۹ تبدیل شــد که در ۶ 
بازی پیاپی موفق به گلزنی 
نگلیس  ا . د می شــو
توانســت بــا کنار 
زدن کلمبیــا در 
جمع هشــت تیم 
برتــر جام جهانی 
قرار گیرد. هری کین 
گل اول بــازی را وارد دروازه 
کلمبیا کرد. به این ترتیب توانســت نخستین 
بازیکن در ۷۹ سال اخیر باشــد که در ۶ بازی 
پیاپی در تیم ملــی انگلیس گلزنــی می کند.

آخریــن بار »تامــی الوتون« توانســته بود به 
این مهم دســت یابد. همچنین هری کین در 
نخســتین جام جهانی خود در 2۴ ســالگی به 
رکورد گلزنــی »لیونل مســی« در چهار دوره 
جام جهانی می رســد که ۶ گل به ثمر رسانده 
اســت. او همچنین یک گل تا »رونالدو« فاصله 
دارد که در تاریــخ جام جهانــی ۷ گل به ثمر 

رسانده است.

چراغ  سبز »رونالدو« 
برای حضور در یوونتوس

پــس از اینکــه رســانه های ایتالیا و اســپانیا 
از  شــنبه  ســه  روز  در 
چراغ سبز»کریستیانو 
بــه  رونالــدو« 
یوونتــوس برای 
پیوســتن به این 
تیم خبــر دادند، 
حــاال »جیانلوکا دی 
مارزیــو« نیــز مدعی 
شده مذاکرات بین خورخه مندز و یوونتوس آغاز 

شده و رونالدو قصد ترک رئال مادرید را دارد.
بنا بر این گزارش، رونالدو از اینکه قراردادش با 
رئال مادرید تمدید نشده ناراضی است و رابطه 
اش هم با »فلورنتیو« خراب شده و از پیوستن به 

یوونتوس استقبال می کند. 
یووه برای خرید این بازیکن ۳۳ ساله باید مبلغی 
حدود 120 میلیون یورو یــورو پرداخت کند و 
ســالیانه ۴0 میلیون یورو به رونالدو دستمزد 

بدهد.

بازیکن هرجا باشد باید با دلش بازی کند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

درشــرایطی که تکلیف ادامه همکاری »امیدابراهیمی« با استقالل 
مشخص نشده  و آبی ها نگران توافق ابراهیمی با باشگاه االهلی قطر 
هستند، گفته می شود استقاللی ها با »خسروحیدری« دوست و البته 
باجناق امید صحبت کرده اند و از او خواسته اند امید را از رفتن به قطر 
منصرف کند. خبر ورزشی از قول خسرو نوشــت:»او را دوست دارم 

ولی همه می دانند بازیکنان حرفه ای، خودشان تصمیم می گیرند.«

نقش »خسرو« در ماندن »امید«

حاشیه های پیوستن »مهدی ترابی« به پرسپولیس هنوز ادامه دارد. 06
گویا ترابی پیش از انتقال مالکیت تراکتورسازی کارهای خدمتش را 
انجام داده و باید برای گذراندن دوران سربازی به تراکتورسازی برود 
ولی از این کار امتناع کرده است.»زنوزی« با بیان اینکه تراکتورسازی 
را به همراه ترابی خریداری کرده، ادعای غیرقانونی بودن قرارداد او 

را با پرسپولیس دارد و می خواهد به مراجع ذی صالح شکایت کند.

تراکتورسازی به دنبال شکایت از »ترابی«

09

 »شجاعی«
 بسیجی جهادگر می شود

»مسعود شجاعی« با دعوت بسیجیان جهادگر 
به خوزســتان می رود تا اقدامــات جهادی را از 

نزدیک ببیند.
شــجاعی چند روز پیش متنی برای خوزستان 
نوشــته بود که با واکنش های متفاوتی مواجه 
شد؛ در این میان جمعی از دانشجویان که تشکل 
بسیجیان جهادگر را دارند و با حضور در مناطق 
محروم، برخی اقدامات کمک رســانی را انجام 
می دهنــد از او دعوت کردند با توجــه به اینکه 
دغدغــه دارد، از نزدیک فعالیت دانشــجویان 

جهادی را ببیند.
یکی از مسئوالن این تشکل دانشجویی در توئیتر 
با انتشــار متن مکالمه اش با کاپیتان تیم ملی، 
از حضور او در اردوی جهادی دانشــجویان طی 
روزهای آینده خبر داد. در این مکالمه همچنین 
مسعود شــجاعی گفت اســت، مبلغی از طرف 
بازیکنان تیم ملی به حساب بسیجیان جهادگر 

واریز می کند.

ازدواج ورزشی
آبی ها در جشن کاوه و فرنوش

»کاوه رضایی« در تدارک برگزاری مراسم 
شیخی«،  »فرنوش  با  خود  ازدواج  رسمی 
بازیکن تیم ملی والیبال بانوان ایران است. این 
مراسم جمعه 1۵ تیر در اسالم آباد غرب استان 
کرمانشاه برگزار خواهد شد. کاوه با هماهنگی 
چهارشنبه  شارلروا،  باشگاه  از  مرخصی  و 
شب از بلژیک عازم ایران می شود و احتماال 
مدیرعامل و تعدادی دیگر از مدیران باشگاه 
بلژیکی نیز در مراسم ازدواج مهاجم موفق و 
خوش اخالق خود، در اسالم آباد شرکت می کنند. 
جالب است بدانید کاوه از دوست صمیمی اش 
مراسم  در  دارد  نتظار  ا رحمانی«  »بختیار 
ازدواجش خوانندگی کند.  بختیار و کاوه از 
یازده سالگی با یکدیگر رفاقت دارند و بختیار 
نیز به دوستان مشترک شان گفته است، اگر 
قرار باشد بخواند، شعر »این حیاط و اون حیاط 
می ریزن نقل و نبات...« را برای مراسم ازدواج 
کاوه می خواند. روزبه چشمی، فرشید باقری، 
. از جمله  . مهدی رحمتی، محسن کریمی و.
میهمانان استقاللی مراسم ازدواج کاوه هستند .

روایت »اُژوگو« 
ازعدم تمدید قراردادکی روش

پس از اینکه خبرگزاری »رویترز« به نقل از منابع 
خود گــزارش داد »کارلوس کــی روش« هنوز 
قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران تمدید 
نکرده، نشریه »اُژوگو« پرتغال نوشت: مهدی تاج، 
رییس فدراســیون فوتبال ایــران، ادامه حضور 
کــی روش روی نیمکت تیم ملــی فوتبال ایران 
تا پایان رقابت های جام ملت های آســیا را بدون 
موافقت ایــن مربی پرتغالی تایید کرده اســت؛ 
کسی که قرارداد کنونی اش با فدراسیون در پایان 

ماه جاری میالدی به پایان می رسد. 
کی روش چند پیشــنهاد جذاب دریافت کرده 
است. در هفته اخیر عالقه مندی فدراسیون های 
فوتبال الجزایر و کامرون برای جذب وی مطرح 
شــده و روز گذشــته هم بحث حضور وی روی 
نیمکت تیم ملی مصر از جانب رسانه های محلی 

نیز مطرح شد.

در حاشیه

پیشخوان

آرن داودی: اوشین کاری 
کرد که فراموش نشود

تامین بودجه بدهی ۷۰ هزار 
دالری شطرنج ایران به فدراسیون جهانی

 رییس فدراسیون »شــطرنج« با یادآوری اینکه فدراسیون 
شطرنج بابت میزبانی دو ســال پیش رقابت های زنان جهان 
)اسفند ۹۵( مبلغ ۷0 هزار دالر به فدراسیون جهانی بدهکار 
بود، خاطرنشــان کرد: بخش عمده ای از بدهی باقی مانده از 
این رقابت ها را طی یک سال گذشــته پرداخت کردیم، اما 
برای پرداخت این مبلغ باقی مانده تا تیرماه امســال فرصت 
گرفتیم.»مهرداد پهلوان زاده« افزود: با پیگیری های انجام 
شده، بودجه الزم برای تســویه بدهی ۷0 هزار دالری را از 
وزارت ورزش دریافت کرده ایم و این روزها پیگیر تبدیل آن 

به ارز هستیم تا آن را به حساب »فیده« واگذار کنیم.

بلیت 18 دالری برای بازی های 
المپیک 2۰2۰ توکیو

کمیته سازماندهی بازی های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو 
اعالم کرد: بلیت های 2020 حدود 18 دالر  برای مســابقات به 
فروش خواهد رسید. طبق تصمیم این کمیته، کمترین قیمت 
بلیت برای مرحله مقدماتی مســابقات و همین طور مراســم 
افتتاحیه و اختتامیه بــرای کودکان و افــراد ناتوان اختصاص 
خواهد داشت. در المپیک 2012 لندن، بلیت 20 و12 پوندی 
توزیع شد و در اختیار هواداران قرار گرفت.مسئول فروش بلیت 
بازی های المپیک توکیو گفت: امیدواریم هواداران از فضای خوب 
در ورزشگاه لذت ببرند.جدول فروش بلیت بازی های المپیک بهار 

سال 201۹ در اختیار تماشاگران قرار خواهد گرفت.

رییس هیئت بیلیارد استان اصفهان خبر داد:

برگزاری طرح استعداد یابی بیلیارد بانوان 

رییس هیئــت »بولینــگ« و »بیلیارد« اســتان اصفهان 
درخصوص وضعیت بیلیارد بانوان اظهار کرد: برای سال ۹۷ 
به صورت ویژه برای بانوان برنامه داریم، طرح استعداد یابی 
بانوان در تیر ماه انجام می شــود و در اواخر ا ین ماه، میزبان 
نائب رییــس  بانوان هیئت های تحت پوشــش فدراســیون 
بولینگ و بیلیارد هستیم. »سید مســعود داودی« افزود: به 
صورت همزمان میزبانی اردوی تیم ملی بانوان پاکت بیلیارد 
را داریم و مسابقات پاکت بیلیارد بانوان به مناسبت روز دختر 
را برگزار می کنیم. وی تصریح کــرد: امیدوارم بتوانیم آینده 

خوبی را برای بانوان رقم بزنیم.

8 بحــران کوچــک در 
استقالل

شــفر با اعــالم برنامه 
پیش فصل عمال دربی تیرماه را 

تحریم کرد

ســوئد بدون زالتان هم 
مدعی است

سرمربی سپاهان:
بازیکن هرجا باشد باید با دلش بازی کند

سرمربی تیم فوتبال »سپاهان« درباره شرایط اردوی طالیی پوشان گفت: از 2۶ خردادماه تمرینات را شروع کردیم و طبق برنامه ای که به باشگاه دادیم، جلو آمدیم. »امیرقلعه نویی« در مورد استفاده از بازیکنانی که مختص خود او 
هستند و اکنون نیز در سپاهان به سر می برند و اینکه می تواند این موضوع، شمشیری دولبه برای او باشد، تصریح کرد: بازیکنانی که می گیریم بر اساس افکار تاکتیکی ماست؛ اما اینکه در چه تیمی بودند، در مرحله بعدی است. بازیکنانی 
مثل شهباززاده و قاضی در مقطعی بد بودند ولی وقتی به تیم ما اضافه شدند، نمایش خوبی داشتند. وی افزود: امیدواریم این بازیکنانی که بر اساس نقاط ضعف گرفتیم، نمایش خوبی داشته باشند. فصل گذشته سپاهان شرایط خوبی از 
نظر میانگین قدی نداشت و با خریدهایی که داشتیم سعی کردیم این ضعف را برطرف کنیم. در نهایت امیدواریم سپاهان به شرایط خوب گذشته بازگردد، چون بچه ها با دل و جان کار می کنند.قلعه نویی در مورد هافبک برزیلی مورد 
نظر سپاهان افزود: حداقل ما 80 فیلم را برای انتخاب بازیکن خارجی می بینیم، بعد پنج نفر و سپس یک نفر را انتخاب می کنیم. امسال نیز همین کار را کردیم، یک هافبک بازیساز خوب را انتخاب  و در اختیار باشگاه قرار داده ایم. البته 
می دانید که شرایط ارزی خوب نیست. وی در مورد کادر فنی خود و اینکه کسی اضافه می شود یا خیر بیان کرد: ما فقط »تکسیرا« را این روزها نداریم که در حال گذراندن یک دوره است و به ما ملحق خواهد شد. سرمربی سپاهان 
در مورد ماندن یا نماندن »علی کریمی« در سپاهان گفت: با تنها بازیکنی که در مورد شرایط با وی صحبت کردم، کریمی بود. گفتم راه محرم را برود اما بعد اینکه به باشگاه رفت، در باشگاه صحبت های دیگری را مطرح کرده که برایم 

جای تعجب داشت. من معتقدم بازیکن هر جایی که هست باید با دلش بازی کند.سرمربی سپاهان گفت: به کریمی گفتم کاپیتان تیم من هستید و لی وقتی خودش گفته دوست ندارد در سپاهان باشد، برای او آرزوی موفقیت دارم.

 حضور 4 قهرمان جام جهانی 
در مرحله یک چهارم

 در بین هشــت تیم صعود کننــده به مرحله یک چهــارم نهایی 
رقابت های جام جهانی، چهار تیم برزیل، فرانســه، انگلســتان و 
اروگوئه، سابقه قهرمانی در این رقابت ها را در کارنامه دیدارهای شان 
در این مســابقات دارند و از آنها به عنوان مدعیان قهرمانی در این 
بازی ها نیز یاد می شود.  در تاریخ رقابت های جام جهانی، هشت تیم 
برزیل، فرانسه، انگلستان، اروگوئه، آلمان، ایتالیا، آرژانتین و اسپانیا 
توانسته اند به مقام قهرمانی در این مسابقات دست یابند که از بین 
این تیم ها، ایتالیا اصال فرصت حضــور در  بازی های جام جهانی 
روسیه را به دســت نیاورد، تیم آلمان در مرحله گروهی حذف شد 
و تیم های آرژانتین و اسپانیا نیز با شکست در مرحله یک هشتم 

نهایی با رقابت های جام جهانی خداحافظی کردند.

جوالن »نیمار« در غیاب بزرگان
پس از پایان رقابت های مرحله یک هشــتم نهایی، بسیاری از 
ستاره های فوتبال جهان با این مسابقات خداحافظی کردند تا 
حسرت بوسه بر جام قهرمانی بر دل آنها باقی بماند. خداحافظی 
ستاره هایی مانند »لیونل مسی«، »کریستیانو رونالدو«، »پیکه« 
و... با بازی های جام جهانی نشــان داد که ستاره ها به تنهایی 
نمی توانند عامل موفقیت تیم شــان در بازی های جام جهانی 
باشند  و این عملکرِد تیمی است که درمجموع به کمک تیم ها 

می آید. 
تنها ستاره ای که در غیاب دیگر بزرگان فوتبال جهان می تواند 
هنوز در این مســابقات جوالن دهد »نیمار« بازیکن تیم بزریل 
است که قرار است جمعه شب در مرحله یک چهارم نهایی مقابل 

تیم بلژیک بازی کند.

 

مسابقات مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی روسیه، سه شنبه شب با برگزاری دیدار تیم های انگلیس و کلمبیا به پایان رسید  تا تیم های صعود کننده به مرحله یک چهارم این 
رقابت ها مشخص شوند.

در نخستین روز  این مرحله، تیم های فرانسه و اروگوئه موفق شدند تیم های آرژانتین و پرتغال را شکست دهند و به مرحله یک چهارم راه یابند . در دومین روز این دور تیم های اسپانیا و کرواسی 
بودند که با شکست مقابل تیم های روسیه و دانمارک با رقابت های جام جهانی خداحافظی کردند.تیم های برزیل و بلژیک، تیم های پیروز روز سوم بازی های مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 
جام جهانی بودند که با شکست تیم های مکزیک و ژاپن راهی مرحله بعد شدند و باالخره در آخرین روز این بازی ها، تیم های انگلیس و  سوئد توانستند با شکست تیم های کلمبیا و سوئیس مجوز 

حضور در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی را به دست آورند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته برای رقابت های جام جهانی، مرحله یک چهارم نهایی در دو روز پیگیری می شود که در روز اول ) جمعه شب ( تیم های اروگوئه و برزیل به مصاف فرانسه و 

بلژیک می روند و در روز دوم تیم های سوئد و کرواسی مقابل انگلیس و روسیه صف آرایی خواهند کرد.

سمیه مصور

پرچم آسیا در دست سامورایی ها
 تیم ملی ژاپن که توانسته بود به عنوان تنها تیم آسیایی به 
مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی روسیه راه 
یابد، در این مرحله مقابل تیم اروپایی بلژیک قرار گرفت و در 
حالی که با دو گل از بلژیک جلو افتاده بود، در نهایت با سه 
گل از این تیم شکســت خورد تا وداع تلخی با این رقابت ها 
داشته باشد. تماشــاگران ژاپنی نیز در این مسابقات چهره 
خوبی از خود به نمایش گذاشتند و پس از اتمام دیدارهای 
تیم  کشورشان در این مســابقات،  بدون توجه به نتایج تیم 
ملی ژاپن، ورزشگاه را پاکسازی کردند. حتی بازیکنان تیم 
ملی فوتبال ژاپن نیز از تماشاگران خود عقب نماندند و پس از 
شکست برابر بلژیک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 
2018 رختکن ورزشگاه المپیک »روستوف« را تمیز کردند.

پرچم سامورایی ها باالست!
به جا مانده از مرحله یک هشتم
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طرح های ابتکاری خوبی در بهارستان پیاده 
سازی می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 اخبار

 به مناسبت هفته صرفه جویی 
در آب صورت گرفت؛

   برگزاری کوه گشت 
خانوادگی در صفه اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در هفته 
صرفه جویــی در آب، به منظــور ترغیب همه 
اقشار مردم اقدام به »کوه گشت« خانوادگی در 
کوه صفه کرد. کوه گشت خانوادگی با استقبال 
بسیاری از شــهروندان اصفهانی قرارگرفت به 
طوری که بالغ بر 10 هزار نفر از اصفهانی در این 

همایش خانوادگی شرکت کردند.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفا استان اصفهان به منظوراینکه  در همایش 
کوه گشت خانوادگی  زمینه های ترغیب مردم 
را بیشــتر به مصرف بهینه آب  فراهم سازند، 
با  دعوت از  گروه هنــری لبخند آب، از طریق  
نمایش عروســکی ،شعر و موســیقی راه های 
مصرف صحیح آب را به مــردم آموزش دادند.
درپایان  همایش به قید قرعه به کسانی که در 
کوه گشت با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب 

شرکت کردند جوایزی اهدا شد .

پایگاه خبری ناشنوایان در 
اصفهان راه اندازی می شود

 اعضای باشــگاه خبری معلوالن بارییس اداره 
مشــترکان همراه اول دیــدار و از نزدیک در 

جریان روند اقدامات این اپراتور قرار گرفتند. 
در ایــن دیدار مدیرمســئول باشــگاه خبری 
معلوالن با اشــاره به اینکه طبــق آمار جهانی 
از جمعیت هرکشــور حدودا 10 درصد دچار 
معلولیت هســتند، افزود: کشــور ایران نیز به 
لحاظ حــوادث طبیعی اســتعدادهای زیادی 
دارد و همچنین عوامل انسانی از جمله حوادث 
کار و حــوادث ترافیکی نیز منجــر به افزایش 
معلولیت ها شده اســت. »منصور گلناری« با 
اشــاره به اینکه افراد معلول به لحاظ ذهنی و 
فکری تفاوتی با دیگر افــراد ندارند، گفت: باید 
به جای مظلوم نمایی برای فعال شدن معلوالن 
فعالیت جدی انجام داد و در همین راستا، پس 
از برگزاری کالس های آموزش روزنامه نگاری، 
خبرنگاری و نویسندگی باشــگاه خبرنگاران 

معلول بانام )آسنا نیوز( تاسیس شده است.
الزم به ذکر اســت به منظور اطالع رســانی و 
حضور معلوالن در برنامه هــای خبری، برای 
نخستین بار در کشــور، پایگاه خبری این قشر 
جامعه با همکاری بهزیستی در استان اصفهان 

راه اندازی می شود.  
گفتنی اســت: اعضای این پایگاه خبری طی 
دوسال گذشته تحت اموزش در حوزه روزنامه 
نگاری قرار داشــته و بعضابه صورت مجزا در 
عرصه مطبوعات و رسانه های مجازی فعالیت 

می کنند.

کارشناس ارشد شهرسازی و معماری 
مطرح کرد:

سوداگری ها، بافت ارزشمند 
شهر را از بین می برد

یک کارشناس ارشد شهرسازی و معماری اظهار 
کرد: طی چندین دهه معاصر منبع عظیمی به نام 
نفت داشتیم و هر بخشی سعی داشت یک برنامه 
فربه برای خود تعریف کند تا بتواند متناسب با 
عظمت برنامه بخش بیشتری از پول نفت را به 
سمت خزانه خود روانه کند.»حمیدرضا نیلی« 
افزود: دستگاه های اجرایی برای استفاده هر چه 
بیشتر از ســهم پول نفت برنامه ریزی می کنند 
و حاضر نیستند برنامه ها و فعالیت های خود را 
از دست بدهند، زیرا ناخودآگاه حس می کنند 
اگر ذره ای از اقدامات خود را از دســت بدهند، 
دوره بعد نمی توانند از نفت اعتبارات بیشــتری 
دریافت کنند، از این رو تنها به شرح وظایف خود 

توجه دارند.
این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری ادامه 
داد: اگر هر دستگاه بر اساس کارکرد مثبت خود 
طبق برنامه از خزانه برداشت کند، تکلیف شهر 
و شهروندان مشخص می شــود؛ اما اکنون هر 
بخش برنامه ای ارائه می دهد و مطابق آن اعتبار 
می گیرد و سعی می کند تا همه اعتبارات را هزینه 

کند تا در پایان مورد سوال قرار نگیرد.
نیلی خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه داد بافت 
ارزشمند و تاریخی شهر برسیم که روز به روز با 
سوداگری های مختلف و عدم انسجام مسئوالن 
از بین می رود، چهره شــهر و نماهای شــهر به 
شدت دچار اغتشــاش شــده و ضروری است 
این اغتشــاش بصری را هر چه ســریع تر آرام 
کنیم تا ذهن شــهروندان از آشــفتگی رهایی 
یابد. وی تاکید کرد: اگر در ۵0 ســال گذشــته 
نماها را آرایش کرده ایم، حاال باید آنها را پیرایش 
کنیم، باید نهضت پیرایش شهری را در شهر اجرا 
 کرد و به ساماندهی اجزا و عناصر ساختمان ها 

بپردازیم.

استاندار اصفهان:
 راه حل برون رفت از مشکالت 
همراهی و همدلی با مردم است

استاندار اصفهان در همایش فرمانداران و مدیران 
ستادی اســتانداری اصفهان که با هدف تشریح 
وضعیت موجود اقتصــادی و چگونگی مواجهه با 
توطئه های دشمن در جنگ اقتصادی برگزار شد، 
بر فعال تر و چابک تر شدن سیســتم های اداری 
در استان اصفهان در راســتای سرعت بخشیدن 
به توســعه و رفع مشــکالت مردم تاکیــد کرد و 
اظهارداشت: زمانی که سیستم های اداری فعال تر 
و پویاتر شــوند، مشــکالت مردم بهتر و سریع تر 
حل و فصل شده و توســعه و پیشرفت جایگزین 

خواهد شد.
»محسن مهرعلیزده« خاطرنشــان کرد: راه حل 
برون رفت از مشکالت، همراهی و همدلی با مردم 
است و فرمانداران و سایر مسئوالن باید در شهر و 
روســتا در بین مردم بروند و مشکالت و معضالت 
شهروندان و هم استانی ها را از نزدیک رصد و درک 
کنند تا بهتر بتوانند نسبت به حل آن اقدام نمایند.
مهرعلیزده با تاکید بر اینکه مدیران در جهت رفع 
مشکالت مردم از ســقف اختیارات خود استفاده 
کنند و در این خصوص نباید هراسی داشته باشند 
و شجاعانه باید در این عرصه تالش کنند، افزود: 
مردم به نظام اعتقــاد دارند و ایــن اعتماد مردم 
به مســئوالن بهترین پشــتوانه برای ادامه راه به 
شمار می رود.محسن مهرعلیزده به خروج آمریکا 
از برجام اشــاره و تصریح کرد: پــس از روی کار 
آمدن دولت »ترامپ«، تفکر استکباری و روحیه 
عهدشکنی در کشــور آمریکا شــدت گرفت که 
برمبنای آن مشــکالت بیشتری برای کشورهایی 

نظیر ایران رقم خورد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

آشنایی با اصول ایمنی حفر چاه
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به گرم شدن 
هوا، مشکل کم آبی و شرایط خشکسالی، کشاورزان 
اقدام به الیروبی و حفر کانال های فرعی داخل چاه 
می کنند که در این فرآیند با انتشار گازهای داخل 
چاه و ریزش های مقطعی دیواره های چاه مواجه 
می شوند.»محمدشریعتی« با بیان اینکه افرادی 
که اقدام به حفر چاه می کننــد باید با فنون حفر 
آشنا باشند و این اقدام را به صورت گروهی همراه 
با تجهیزات ایمنــی انجام دهند، افــزود: هنگام 
ورود به چاه همراه داشــتن کاله ایمنی و طناب 
حمایت، همچنیــن تجهیزات ارتباطــی الزامی 
است.سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان بر استفاده از تجهیزات 
تشخیص دهنده میزان گازهای داخل چاه قبل از 
ورود به چاه تاکید و تصریح کرد: چاه های فاضالب 
معموال عمق زیــادی ندارند و کشــاورزان برای 
الیروبی به آنها ورود پیدا می کننــد، اما به دلیل 
وجود گازهای سمی و بی اطالعی افراد از وجود این 
گازها، معموال دچار سرگیجه می شوند و به اعماق 

آن سقوط می کنند.

 مدیر مرکز فوریت های پزشکی 
استان اصفهان اظهار کرد:

وقوع بیش از 4 هزارحادثه در 
جاده های اصفهان در بهار 97

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی استان 
اصفهان در خصــوص آخرین آمار امدادرســانی 
اورژانس اصفهان در سه ماهه نخست سال 97 اظهار 
کرد: تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی استان 
اصفهان در بهار امسال در ۵3 هزار و 913 ماموریت 
به مصدومان و بیماران امدادرسانی کردند.»غفور 
راستین« افزود: در این ماموریت ها تکنسین های 
اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان اصفهان در 
مجموع 37 هزار و 949 نفر را پس از انجام اقدامات 
درمانی اولیه به بیمارستان منتقل و 9 هزار و 903 
نفر را به صورت سرپایی درمان کردند. مدیر مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 
در این مدت از مجموع ماموریت های انجام شــده، 
37 هزار و 461 مورد غیرتصادفی و 16 هزار و 4۵2 
مورد تصادفی بوده است؛ در 3 ماهه نخست امسال 
12 هزار و 19 حادثه رانندگی در نقاط شهری و 4 
هزار و 433 حادثه در جاده های استان اصفهان رخ 

داده است. 
وی با اشاره به وقوع 1۵7 حادثه ویژه اورژانسی در 3 
ماه نخست سال 97 خاطرنشان کرد: تکنسین های 
فوریت های پزشکی استان اصفهان در بهار امسال 
در 4 ماموریت به مادران باردار در زایمان نوزاد یاری 
رساندند و 78 بیمار دچار ایست قلبی تنفسی را احیا 

کرده و به زندگی دوباره بازگرداندند.

»اندوان«حقیقتــی اســت در گوشــه ای ازایــن 
کالن شــهر باپرســتیژ، در کنارجاده ای کم عرض، 
دوطرفــه و بدون مــرز که بیشــتر محــل تردد 
کامیون هاســت. چه بســیار زنــان و کودکانی که 
در ایــن جــاده پر تــردد جــان خود را ازدســت 
داده اند، چه خانــواده هایی که داغــدار فرزندان 
 خود شــده اند و چه نامــه هایی که به مســئوالن

 نوشته اند اما دریغ از پاسخ!
محله که نه، بیشــتر شبیه روستاســت و تا چشم 
 کار می کنــد زمین هــای بایر و خشــک اســت؛ 
زمین های پر از زباله و پالستیک با مردمانی خسته 
از بی توجهــی، کوچه هایی به رنــگ محرومیت و 
فرســودگی؛  انگار نه انگار که این روســتا جزئی از 
کالن شهر اصفهان اســت. وصله ناجوری است که 
به زور به شهر دوخته اند تا شاید همگام با اصفهان 
رونق بگیرد؛ اما نه تنها توسعه ای در کار نبوده بلکه 
 این پیوســتگی بر زخم مردمان ایــن محله نمک

 پاشیده است. 
روســتایی با هزار نفر جمعیت و تنها یک دبستان 
پســرانه! و دخترانی که برای تحصیل باید مسافت 
زیادی را طی کنند تا به روســتاهای اطراف بروند و 
شاید در این مســیر مجبور به ترک تحصیل شوند. 
تنها دارایی »اندوان« یک پایگاه ســالمت است و 
دریغ از مرکز فرهنگی، ورزشی و حتی یک بوستان 

محلی.
در یک روز تابســتانی اهالی محل گــرد هم آمدند 
تا از مشکالت شــان بگویند، از عزیزانی که به دلیل 
نبــود امکانات از دســت داده انــد، از حداقل های 

شهرنشینی...
»کاش اندوان هنوز روســتا بود و دهیار داشــت، 
کاش از حدود 12 سال پیش مثل یک وصله ناجور 
به منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان الحاق نشده بود 
تا کمتر دلمان می ســوخت از اینکه هنوز امکانات 
ورزشــی، فرهنگی و تفریحی نداریم و فرزندان مان 
برای درس خواندن مجبور هســتند با مینی بوس 
راهی دیگر نقاط شــوند و هر لحظه دلهره ســالم 
برگشتن آنها را داریم.« این گوشه ای از درددل اهالی 
محله اندوان از زبان »زهرا جعفری« یکی از  ساکنان 

محله اســت کــه از نبود 
حداقل امکانات شــهری 

در این محله ناراضی اند.
اندوان و هفده روســتای 
واقع در جــاده منتهی به 
کارخانــه قنــد اصفهان 
در ســال 8۵ با دســتور 
حســینی«  »محمــود 

استاندار وقت به شــهرداری خوراسگان الحاق شد، 
اما آنگونه که باید مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفت. 
آب، تلفن، برق و گاز تنها دارایی مردم این روستاست 
اما از زمان الحاق تاکنون معابر این محله جدول کشی 
و آسفالت نشده و مردم این محله از داشتن حداقل 
امکانات فرهنگی، ورزشی و شهری محروم مانده اند.

 پرداخت عوارض شهری به قیمت اصفهان تنها سهم 
اندوان از شهر شدن اســت و اگر اهالی روستا قصد 
ساخت و ساز داشته باشند باید هزینه های دریافت 

پروانه ساختمان را شهری پرداخت کنند.
برخورداری از حداقل ها، حق مردم است

باید ســرعت خدمت رســانی به محالت محروم را 

افزایش دهیــم تا جبران 
مافــات شــود.« ایــن 
بخشــی از صحبت های 
»علیرضانصراصفهانی«، 
نایــب رییــس شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان 
»توزیــع  کــه  اســت 
متــوازن امکانــات«را 
سیاســت کلــی شــهرداری عنــوان مــی کند و 
مــی گویــد: حتمــا یکــی از دغدغه هــای مدیر 
 منطقــه 1۵ شــهرداری رســیدگی بــه اندوان

 خواهد بود.
به فکر رفع مشکالت اندوان هستیم

حسین امیری، مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان 
در این باره می گوید: این منطقه 11 محله الحاقی 
دارد که بافت آنها در گذشته روستایی بوده، بنابراین 
درست است که شهروندان تقاضای خدمات می کنند 
و شهرداری نیز خدماتی را در چارچوب وظایف خود 
انجام می دهد، اما عمران، توسعه و پیشرفت این گونه 

محالت به تناسب بودجه شهرداری انجام می شود.

وی با بیان اینکه هر کجا که بافت روستایی به شهر 
الحاق شــده، زمان زیادی برای نوسازی و بهسازی 
الزم دارد، تصریح می کند: اعتباری در بودجه های 
قبلی برای این محله ها در نظر گرفته نشده بود، اما 
امسال منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان برای اندوان 
2۵0 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته و قرار است 
در نیمه دوم سال جاری اگر درآمدهای شهرداری 
پاسخگو باشد، برای بازسازی و بهسازی کانال آب و 
احداث فضای سبز، این اعتبار را هزینه کند چراکه 
هزینه کرد شــهرداری به تناســب درآمدها انجام 

می شود.
وی ادامه می دهد: در خصوص جاده ارتباطی اندوان 
به مرکز شهر، اداره کل راه و شهرسازی وظیفه دارد 
آسفالت، ایمن سازی و ساماندهی آن را انجام دهد، 
هر چند شــهرداری منطقه 1۵ دو میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی کرده تــا در ضلع غربی کانال آب 
اندوان جاده احداث کند که بــرای تحقق آن باید 
مجوزهای الزم را از شــرکت آب منطقه ای و آبفای 

استان دریافت کنیم.
امیری در پاسخ به این انتقاد اهالی اندوان که تبدیل 
مادی به پارک را اقدامی غیرکارشناسانه می دانند، 
می گوید: مــردم زمین در اختیار ما قــرار دهند تا 
پارک را در نقطه دیگری از این محله احداث کنیم، 
شــهرداری در این محله زمینــی در تملک ندارد، 

بنابراین مردم باید با شهرداری همکاری کنند.
الحاق روســتاها به شــهر طی ســال های اخیر با 
هدف برخورداری از امکانات شــهری و جلوگیری 
از مهاجرت اهالی روستاها به شهر، شتاب فزاینده ای 
داشته اســت، اما ارائه امکانات و خدمات فرهنگی، 
اجتماعی، تربیتی، ورزشــی و آموزشی هم راستا با 
اینگونه تغییرات نبوده و این امر چالش های بسیاری 
برای اهالی این روســتاهای الحاقــی ایجاد کرده 
است. بر این اساس از آنجا که برخورداری از حداقل 
امکانات شــهری جزو حقوق اولیه تمام شهروندان 
است، می طلبد که »مسئوالن« با جدیت بیشتری 
برای رفع مشــکالت محله های کمتر برخورداری 

همچون »اندوان« گام بردارند.

جایی در همین نزدیکی
  وصله ناجور اصفهان؛  

نخســتین کارگاه آموزشــی تطهیرکنندگان 
)غساالن( استان اصفهان با هدف بهبود شرایط 
کاری این قشــر و نیز آموزش احکام شــرعی و 

مسائل بهداشــتی به غساالن، امروز 
پنجشنبه 14 تیر ماه در محل تاالر 

شهروند برگزار می شود.
مدیرعامل ســازمان آرامستان های 
شــهرداری اصفهــان درخصوص 
برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: 
این ســازمان با همکاری ســازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها و اتحادیه 
آرامستان های کشــور قصد دارد با 

حضور اســاتید کشــوری، بیش از 100 نفر از 
تطهیرکنندگان آرامستان ها در شهرستان های 

مختلف استان را آموزش دهد.
 »ســیدرضا جعفریان« افزود: در ایــن کارگاه،
 آموزش های تخصصی بهداشت عمومی و فردی 
اعم از تطهیر، تدفین و آموزش احکام شــرعی 
اموات به غساالن شهر و استان اصفهان ارائه و در 
پایان کارگاه نیز گواهی نامه تخصصی آموزشی 

به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.
همچنیــن معاون خدمات شــهری شــهردار 
اصفهــان در جلســه شــورای عالی ســازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
مجموعه باغ رضــوان از جهــات مختلف برای 

شهرداری حایز اهمیت اســت، اظهار کرد: این 
مکان از جنبه هــای  معنوی، مذهبی و فرهنگی 
دارای اهمیت است. شــهرداری نیازمند جلب 

رضایت و اعتماد مردم بوده و در این راستا باید 
اقداماتی در آرامستان باغ رضوان صورت گیرد تا 

سبب آرامش و آسایش بیشتر مردم شود.
»حیدر قاسمی« تصریح کرد: باید به سمت جلب 
کمک های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و 
اســتفاده از ظرفیت خیرین برای فراهم آوردن 
فضایی توام با آسایش برای مردم در آرامستان 
حرکت کنیم. به عنوان مثال زمانی که مردم با 
فضای غم و اندوه در باغ رضوان مواجه هستند 
باید مکانی بــرای نگهــداری فرزندان کوچک 
آنها با مشــارکت بخش خصوصی مهیا شود تا 
خانواده ها شرایط بهتری برای برگزاری مراسم 

خود داشته باشند. 

مدیر عامل سازمان آرامستان شهرداری خبر داد:

 برگزاری نخستین کارگاه آموزشی
 تطهیرکنندگان استان اصفهان

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان با عنوان اینکه حقیقتا سال 
گذشته جنگل های شــرق اصفهان تحت تنش 

بســیار زیادی بودند و برای آبیــاری آنها هیچ 
آبی در دســترس نبود، نویــد داد: در این چند 
روز اخیر شــهرداری خط انتقال پســاب را از 
سپاهان شــهر کامل کرد و این خط روز جمعه 
9 تیر ماه آبی در حد کفایت را به جنگل شــرق 
رساند؛ منظور از حد کافی آب، مقدار آبی است 
 که قابل قبول باشد و بتواند از جنگل نگهداری

 کند.
»مرتضایی نژاد« در ادامــه مطرح کرد: در حال 
حاضر با وجــود آبیاری کم در جنگل شــرق، 
مشــکلی که این جنگل 700 هکتاری را از بین 
بُرد، وجود ندارد. این پروژه ســال ها قبل شروع 
شده ولی بخشــی از آن تکمیل نشــده بود تا 

اینکه با تمهیداتی که از 6 ماه قبل شــروع شد، 
برنامه ریزی خط هزار و 700 متری انتقال آن به 
انجام رسید و شــهرداری هزینه اعتباری بسیار 
ســنگینی را متحمل و روز جمعه 
بهره برداری ایــن خط آغاز و انتقال 
پســاب از سپاهان شــهر به جنگل 

شرق انجام شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان متذکر شد: با 
توجه به این که در حاشیه  زاینده رود 
به دلیل پرآبــی و وجود زاینده رود، 
درختان پر نیاز آبــی مثل درخت 
بیدمجنون و چنار کاشته شدند، این ها درختان 
پرنیازی هســتند و قاعدتا به دلیل کمبود آب 
و همچنین خشــکی زاینده رود تنش زیادی را 

متحمل شدند.
وی در ادامه عنوان کرد: شهرداری با آبی که گاها 
به دست می آورد، درختانی که در کنار زاینده رود 
هستند را با سیســتم های آبیاری تحت فشار و 
به صورت غرق آبی آبیــاری می کند که کمتر 
دچار تنش شوند؛ اما بیدهای مجنون واقعا تا به 
حال آسیب زیادی دیده اند و این آسیب در طی 
خشک شدن زاینده رود بیشتر شده است ولی در 
حال حاضر با کنترلی که انجام می شود به دنبال 

به حداقل رساندن آسیب ها هستند

مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 بیدهای مجنون 
در فراق »زاینده رود« می میرند

 درباره جاده ارتباطی اندوان به مرکز 
شهر، اداره کل راه و شهرسازی 
وظیفه دارد آسفالت، ایمن سازی 

و ساماندهی آن را انجام دهد

همگام با  شهر

اعظم محمدی

مجموع فضای سبز شهری بهارستان بالغ بر 100 
هکتار اســت که از طریق پساب شــهری آبیاری 
می شود. شهردار بهارستان ضمن بیان این مطلب 
گفت: چند ســالی است شــهرداری با مشارکت 
آب منطقه ای در بحث اســتفاده از پساب شهری 

اقدام داشته و در حال توسعه این مهم است.
»یحیی عیدی« در خصوص روش آبیاری فضای 

سبز  به »زاینده رود« گفت: از همان ابتدا ازچاه های 
غیر شرب، نه غرقابی برای آبیاری استفاده کردیم 
و در حال حاضر با مشارکت شرکت آب منطقه ای 
فضای سبز را  با اســتفاده از روش پساب شهری و 

سیستم قطره ای آبیاری خواهیم کرد.
وی همچنیــن در بحــث مدیریــت مصــرف به 
راهکارهایی اشــاره و عنوان کرد: پیشنهاد ما این 
اســت که شــهرداران برای کاهش مصرف آب به 
اســتفاده از بیس های رنگی در میدان های شهر 

اقدام کنند که ســیما و منظر شــهره زیباتر شود. 
شهردار بهارستان افزود: ما در هشت میدان شهری 
بهارستان این روش را پیاده سازی کردیم وبا کاشت  
درختان مقاوم به کم آبــی در فاصله یک متری از 
هم، توانستیم ما بین این فاصله از بیس های رنگی 
که هزینه نگهداری پایینی دارد، استفاده کنیم که 
جلوه خوبی دارد. برای نمونه اگر وســعت میدان 
شهر 100 متر مربع باشد 10 مترمربع از این وسعت 
را درختکاری و باقی وسعت را از بیس های رنگی به 

کار رفته در باغچه ها که از اشکال هندسی مختلفی 
است، اســتفاده می کنیم. همچنین از طرح های 
خالقانه و ابتکاری خوبی  در بحث مدیریت مصرف 
آب که سیمار شــهر و فضای سبز برخودار باشد را 
اســتفاده کنیم. عیدی در خصوص اینکه  امسال 
محالت شهر بهارستان با قطعی آب مواجه شدند، 
گفت؟ فقط با افت فشار روبه رو شدیم و خوشبختانه 
هیچ محله ای از شهر بهارســتان دچار قطعی آب 

نشده است.

شهردار بهارستان در بحث مدیریت مصرف »آب«  اظهار کرد:

طرح های ابتکاری خوبی در »بهارستان« پیاده سازی می شود
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  همانا بهترين درآمد، از آِن دستان کارگرى است 

که کارش بی آاليش باشد .
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یادداشت

»مردی که در بــه در دنبــال کســی می گردد کــه بعد از 
خودکشی اش دفنش کند )طعم گیالس(، زنی که مرارت های 
زندگی روزمره به انتحار وامــی داردش )گزارش(، انتظاری 
که برای مردن سالخورده ای در یک روســتا می رود )باد ما 
را خواهد برد(، تراژدی منتهی به مرگی که تاثیر بازتابش را 
روی چهره تماشاگرانش نمایش می دهد )شیرین(، زلزله ای 
که فضای معلق بین مرگ و زیستن را به عنوان دو روی سکه 
بعد از وقوعش ترســیم می کند )زندگی و دیگــر هیچ( و... . 
اینها از جمله یادمان هایی از مردی هستند که دو سال پیش 
با مرگ پر پیامدش، ســینمای ایران را وانهــاد و به مقصدی 
عزیمت کرد که یکی از دغدغه هــای پردامنه اش در آثارش 
بود.« اینها سخنان »مهرزاد دانش« است در فقدان سینماگر 
اندیشمند ایران مانایاد »عباس کیارستمی«.  دو سال قبل، 
با درگذشت کیارستمی،  بســیاری از دوستداران را اندوهی 

بزرگ فراگرفت.
 روند درمان کیارستمی به محض انتشــار خبر بیماری اش 
مورد پرســش هایی جدی قرار گرفت که تنها نشانگر عمق 
نگرانی از حفظ سالمتی او بود و از همان آغاز فقط پرسش بود 
و دلواپسی، نه شروع رقابتی که منتظر باشیم داورانی برنده 
یا بازنده اش را اعــالم کنند؛ البته که بازنده   ما هســتیم که 
هنرمندی گرانمایه را از دست دادیم و باز صد البته که بازنده 
آنان اند که به جای همدردی، پاســخ دادن به ابهامات، درک 
وضعیت روحی آسیب دیدگان، فضا را به میدان نبردی صنفی 
تبدیل کردند، حال آنکه تمام ســخن خانواده و دوستداران 
کیارستمی، بر سر احترام به »حقوق انسان و انسانیت« بود 
نه حقوقی و جزایی کردن پرونده پزشکی اش.کیارســتمی 
فراتر از یک قشر، سن، مخاطب، دولت یا ملیت خاص بود. او 
در تمام این سال ها، چه در زندگی شخصی و چه در مراودات 
اجتماعی اش، چه قبل از انقالب،  چــه در دوران هیجان زده 
انقالب و چــه بعــد از آن،  چه در ســال های خاکســتری 
 جنگ و چــه در دوران رنگ هــا، حرفش همیشــه زندگی 

بود و بس. 
کیارستمی در تمام سال های زندگانی اش، در داخل و خارج 
از کشــور، در عموم و در خلــوت، از درگیری های صنفی و 
سیاســی پرهیز کرد و همیشــه تمرکزش بر کارش بود. اما 
دریغ و افسوس که با درگذشــت اش، متاسفانه برخوردهای 
احساســی و صنفــی، پیچیدگی های غیرضــروری ای را به 
پرونده پزشکی  او افزود؛ زیرا برخی به جای تمرکز روی اصل 
مشکل و اســتفاده از این فرصت برای مقابله بنیادی با یک 
مسئله جدی )ریشه یابی و پیشگیری از خطاهای پزشکی(،  
بدون آگاهی دقیق و بعضا مغرضانه، اظهارنظرهای عجیب و 
کارشناسی نشده ارائه دادند که همین امر موجب برخاستن 
گردوغباری شد که به چشــم همگان رفت؛ ولی بنا به قول 
»بهمن کیارســتمی« فرزند آن مرحوم، ایــن گردوغبار به 
شــکل های گوناگون در ســال های کاری پدرش هم وجود 

داشت، اما او همیشه سرش را باال گرفت. 
کیارســتمی چند ســال پیش گفته بود: »در تمام فیلم ها، 
خواسته  اصلی من این است که تصویری مهربان تر از  انسانیت 
و وطنم را به نمایش بگذارم.« و به حــق در این زمینه نیک 
درخشید.  به هر رو، بزرگ ترین دستاورد هنری کیارستمی را 
شاید بتوان در این دانست که توانست سرمنشا  »امید« باشد 
برای جامعه هنری ایران؛ آن هم در شــرایطی که بسیاری از 
هنرمندان اصیل کشــورمان، قابلیت خود را به درستی باور 

ندارند. 

به یاد خالق »طعم گیالس« 

سارا احراری

 نمایشگاه 
مد لباس در 

پاریس 

عکس روز

مصطفی هاشمی طبا: 
 رفتار کی روش با ایرانی ها 

از مستشاران آمریکایی هم بدتر است!
»مصطفی هاشمی طبا« درباره نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام 
جهانی 2018 و موضوع تمدید قرارداد »کارلوس کی روش« گفت: 
باید از دیگران بیاموزیم و کار را از نظر علمی به خوبی پیش ببریم، 
با این حال اکنون تحت فرمان کی روش قرار گرفته ایم و او خیلی 
برای ما سروری می کند؛ درست مثل مستشــاران آمریکایی که 

زمانی در کشور ما بودند. 
رفتارهای کی روش با ما پیش درآمدی از »کاپیتوالسیون« است 
که هر رفتاری صورت می گیرد، مجازاتی ندارد و اکنون کی روش 

طوری رفتار می کند که هر کاری می گوید ما باید انجام دهیم! 
فکر می کنــم نقــش کــی روش از زمــان حضور مستشــاران 
 آمریکایی در کشورمان هم بیشتر شــده و رفتار به مراتب بدتری 

دارد.
 او به ایران به شکل یک کشور استعماری و عقب افتاده نگاه می کند 
که یک روز می گوید: ما 40 سال از پرتغال عقب هستیم، یک روز 
می گوید: 50 ســال از اســپانیا عقب افتاده ایم و دائم به مربیان و 

مدیران ما اهانت می کند.

پسر رهبر داعش منفجر شد! 
»حذیفه البدری« پســر »ابوبکــر البغدادی« ســرکرده گروه 
 تروریســتی »داعش« در عملیاتی انتحاری در استان حمص، به

 هالکت رسید. 
 منابــع نزدیــک بــه گــروه تروریســتی داعــش ISIS از 
کشته شــدن پســر ابوبکر البغدادی ســرکرده این گروه خبر 

می دهند. 
گفته می شــود »حذیفه البدری« پسر سرکرده داعش در حمله 
انتحاری علیه نیرو های ارتش سوریه و نیرو های روس در استان 

حمص کشته شده است. این هم اعالمیه فوتش!

دوخط کتاب

تکذیبیه
یک کانال خبری با انتشار عکسی مدعی شده بود که قیمت کیف 
نتیجه امام راحل ۳800 دالر قیمت دارد که یاسمن اشراقی به این 
شایعه پاسخ داد. »یاسمن اشراقی« با انتشار عکس دوم نوشت: با 
1% قیمت نوشته شده روی عکس تقدیم شما در ضمن دالر رو 

هم 4200 حساب می کنیم!

خبرروز

زیرا نگــران همه چیز 
غیــر  اگــر  هســتند؛ 
از ایــن بــود، بی گنــاه 

نمی شدند.

زندگی پیش رو
»رومن گاری«

ایــن گناهــکاران 
هســتند کــه راحت 
ن  چــو ، بند ا می خو
حالی شــان  چیــزی 

نیست و بر عکس،
اشــخاص بی گنــاه 
نمی تواننــد حتی یک 
لحظــه نیــز چشــم 
روی هــم بگذارند؛ 

کوه »ایجن« یکی از آخرین معادن فعال سولفور در جهان است و با اینکه 
مناظر رویایی این منطقه بیش از دو قرن توجه توریست ها را به خود جلب 
کرده، اما در دهه های اخیر معدنچیان به جاذبه توریستی تبدیل  شده اند. 
هر روز معدنچیان شــیب صعب العبور و 9 هزار فوتِی کــوه ایجن را به باال  
طی می کنند و سپس سه هزار فوت دیگر به سمت دهانه آتشفشان پایین 
می روند. این معدنچیان که در مجاورت گرما و بخارهای سمی قرار دارند، 
بلوک های سفت شده گوگرد را جدا کرده و روزی دو مرتبه نزدیک به 150 

تا 200 پوند سنگ را به سمت دهانه آتشفشان حمل می کنند. 

کار در آتشفشان فعال!

ازدواج دختر یازده ساله تایلندی با تاجر 41 ســاله در مالزی، خشم مردم این 
کشور را برانگیخته اســت. آنها خواهان تغییر حداقل ســن ازدواج به هجده 
سال شده اند. والدین این دختر که بسیار فقیر هستند رضایت داده بودند اگر 
دخترشان تا سن شانزده سالگی در خانه این مرد مالزیایی زندگی کند، می تواند 

به عنوان همسر سوم، با او ازدواج کند.
دولت مالزی گفته هیچ مدرکی مبنی بر ثبت این ازدواج که در تایلند انجام شده، 

وجود ندارد و دولت در حال انجام تحقیقات در این زمینه است.

دختر11 ساله؛ همسر سوم مرد 41 ساله!

 

اینستاگرام

خبری که خانم گوینده را شوکه کرد

از شایعه تا واقعیت
طی روزهای اخیر، نامه ای منتســب به »شــاپور محمدی« رییس سازمان 
بورس در فضای مجازی منتشــر شــد. در این نامه  خطاب به صندوق های 
سرمایه گذاری هشدار داده شــده  تا اطالع ثانوی در هیچ یک از شرکت های 
خودروسازی سرمایه گذاری نکنند و از خرید سهام این شرکت ها خودداری 

نمایند.
در این نامه همچنین ادعا شده که این تصمیم توسط رییس سازمان بورس 
اتخاذ شده و با مدیران خودروسازی نیز در این زمینه هماهنگی هایی صورت 

گرفته است!
اما در این رابطه »ســعید فالح پور« معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشــاره به جعلی بودن این نامــه گفت: صندوق های 
ســرمایه گذاری در چارچوب ترکیب دارایی های مندرج در اســاس نامه و 
امیدنامه، مجاز به ســرمایه گذاری هســتند و مطابق روال معمول هر گونه 
مقررات جدید در خصوص فعالیت های نهادهای مالی توسط مدیریت نظارت 
بر نهادهای مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران، از طریق مجاری رسمی این 
سازمان از جمله درج در تارنمای این سازمان به نشانی www.seo.ir یا از 
طریق مکاتبات اتوماســیون اداری انجام می شود؛  بنابراین چنین نامه ای با 
چنین مشخصاتی که در سربرگ آن نام »مدیریت سازمان بورس« درج شده، 

اساسا امکان صدور ندارد.

از شایعه تا واقعیت

خندوانهدیدگاه روز

مجری آرام تلویزیون در جایی شبیه به بهشت
»نجم الدین شریعتی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: دلم گرفته، هوای بهار کرده؛ 
دلم هوای گریه بی اختیار کرده. دلم! رها کن از لب بام آن دو بافه گیسو را. دلم هوای یک شب 
دنباله دار کرده. برای سرودن بیتی هزار واژه  خونین قطار کرده دلم؛ به هر تپشی که نفس 
تازه می کند، باری مرا به زیستن امیدوار کرده دلم. بخند ای لب خونین! لب ترک خورده! دلم 

شکسته، هوای انار کرده ...
عکس: طبیعت زیبای شمال ماست. خاطره ای از بهار گذشــته و این شعر هم از سروده های 

»سعید بیابانکی« است.

»سوسن حسنی دخت« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: واقعا در این فضای پرتنش، 
اعالم چنین تصمیماتی توجیه دارد؟! فیلتر اینســتاگرام در دســتور کار است؛ معاون اول 
دادستان کل کشور از احتمال فیلترینگ اینستاگرام گفت. او در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
علت این مسئله را فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری 
پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کالهبرداری های متعددی شده است، ابراز 
کرد و گفت: »دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است و 

فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته است!«

»کیم جونگ اون« که اغلب اوقات برای رفت و آمــد خود از خودروهای 
لوکس استفاده می کند، به تازگی برای بازدید از یک پایگاه نظامی واقع 
در جزایر دورافتاده »دریای زرد« از یک الدای قدیمی روسی پیاده شد؛ 
خودرویی که سال گذشــته تولید آن در روســیه به دلیل کیفیت بسیار 

پایین اش متوقف شد.

خودروی عجیب رهبر کره شمالی
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