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عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان 
اینکه دولت و پلیس کانادا نباید از خاوری حمایت 
کند، گفت: اگر نقش خاوری به عنوان مشــارکت 
اثبات شــود به حکمی شــبیه حکم مه آفرید 

امیرخسروی )اعدام( محکوم می  شود.
محمدعلی پورمختار عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس در خصوص محاکمه غیابی 
»محمودرضا خاوری«، گفت: در شرایطی که به متهم دسترسی نیست و متهم باوجود طی مراحل 
قانونی در دادگاه حاضر نشود ، محاکمه غیابی برای صدور رای تشکیل خواهد شد. نماینده مردم 
بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: محاکمه غیابی »محمودرضا خاوری« 
کامال قانونی است، تخلفات و جرایم و نقش وی در تحقق جرم بزرگ اختالس 3 هزار میلیاردی 
مبنای جلسات دادگاه قرار گرفته است، در واقع این پرونده اطالعات جامع را به واسطه اسنادی 

از بانک ملی و اطالعاتی که سایر متهمین ارائه کردند.

آخرین وضعیت بازداشت 
شدگان سعودی از زبان ولیعهد

ولیعهد سعودی گفت که بازداشت شدگان به اتهام 
فساد در این کشور، آشــتی را به محاکمه ترجیح 
دادند. محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان در 
گفت وگو با روزنامه نیویــورک تایمز تصریح کرد: 
نتایج تحقیقات به همه بازداشــت شــدگان ارائه 
شده است. ما دو پیشنهاد را با آنها مطرح کردیم. 
پیشنهاد اول این بود که این تحقیقات به محاکم 
قضائی ارجاع و پرونده های جنایی برای آنها تشکیل 
شود و پیشنهاد دوم این بود که آنها وارد حل و فصل 
دوستانه با دولت شــوند و جالب این است که 95 

درصد از متهمان، گزینه دوم را ترجیح دادند. 

 »جانسون«
 ژست مهربانی گرفت

وزیر خارجه انگلیس که کشــورش در چند سال 
گذشــته، به کمک های تســلیحاتی از ریاض در 
حمالت به یمنی ها ادامــه داده، حاال از صحبت با 
ولیعهد ســعودی درباره »وضعیت ناگوار انسانی 
در یمن« خبر داده است. هشدارهای بین المللی 
درباره وضعیت فاجعه بار انسانی در یمن در اثر ادامه 
حمالت و محاصره ائتالف عربستان سعودی علیه 
یمنی ها ادامه دارد و هشدارهای در هفته های اخیر 

به نهادهای سازمان ملل هم کشیده شد.
حــاال وزیــر خارجــه انگلیــس که کشــورش 
به همراه آمریــکا یکی از حامیان تســلیحاتی و 
دیپلماتیــک عربســتان ســعودی در حمله به 
یمــن بــوده، از صحبت بــا ولیعهد عربســتان 
ســعودی درباره وضعیت یمن خبر داده اســت. 
بوریــس جانســون در توئیتر خود نوشــت:»با 
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی درباره فوریت 
 وضعیت)ناگوار( انســانی در یمن صحبت کردم.
 بر نیاز به دسترســی فوری به بنــدر الحدیده و 
بازگشایی فرودگاه صنعا برای پروازهای سازمان 

ملل تاکید کردم.«

 روسیه در سوریه 
سالحی ویژه تست کرد

ارتش روسیه در سوریه سالح الکترومغناطیسی 
برای شکار پهپادهای سبک را آزمایش کرد.

پایــگاه اطالع رســانی »میلیتاری تــودی« روز 
پنجشــنبه به نقل از »دمیتری کلوچکو« رییس 
شرکت روســی »لوک ماس« تولید کننده سالح 
الکترومغناطیســی نوشــت: نظامیان روسی در 
ســوریه ســالح الکترومغناطیســی جدید را با 
 حمله به پهپادهای تــا 200 کیلوگرمی آزمایش 
کردند. وی افزود: آزمایش این ســالح حدود یک 
ماه پیش آغاز شد.اینگونه سالح ها برای مقابله با 
پهپادها ساخته شده و قبال در عملیات جنگی مورد 

استفاده قرار نمی گرفتند.

پناهندگی برخی از شاهزادگان 
سعودی به سفارت آمریکا

»مجتهد«، فعال عربســتانی، این بــار توئیتی را 
منتشــر کرده بــا این مضمــون که آن دســته 
از شــاهزاده ها و بازرگانان ســعودی که تابعیت 
آمریکایی دارند به سفارت آمریکا پناهنده شده اند. 
مجتهد همچنین نوشته است: سفارت آمریکا در 
عربستان سعودی برخالف سفارتخانه های کانادا 
و کشورهای اروپایی حاضر به مداخله در این باره 

نیست.
یکی از مقامات ســفارت آمریکا تصریح کرد که 
سعی کرده است به یکی از دوســتان خود که از 
نزدیکان بازداشت شــدگان هستند، بفهماند که 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، به دلیل روابط 
شخصی خود با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، 
شخصا وزارت خارجه آمریکا و سفارت این کشور در 
عربستان را از مداخله )در مسائل داخلی عربستان( 

منع کرده است.

وزیر بهداشت و درمان دولت اصالحات گفت:  پس از دوره 
وزارت بهداشت می خواســتم برای پزشک خانواده  کمک 

کنم، ا                                                                                                                                                                                                                                                            ما راهم ندادند. 
بنا                 بر                   این به تخصص خودم که جراحی اســت، پرداختم و 
همان دولت در عرض سه ســال به اندازه ۳0 سال پول به 
حسابم واریز کرد. من با خواندن یک عکس 500 تومان پول 

به حسابم وارد می       شود؛ البته هیچ پزشکی خودزنی نمی کند، ا                                                                                                                                                                                                                                                            ما من معتقدم که با بی عدالتی نمی توان کشور 
را اداره کرد.

مسعود پزشکیان در مراسم افتتاحیه کنگره فوق العاده انجمن اســالمی معلمان گفت: اگر بخواهیم مملکت 
در بخش های مختلف اصالح شــود، باید از طریــق آموزش و پرورش ایــن کار را انجام دهیم. متاســفانه ما 
برای تربیت نیروی انســانی آن گونه که باید ســرمایه گذاری نکردیــم و واقعیتی که با آن مواجه هســتیم 
 بی عدالتی اســت؛ در حالی که از هرجا نگاه کنیم، آموزش و پرورش هزینه نیســت و نوعی ســرمایه گذاری

 است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر داد

احتمال صــدور حکم 
اعدام برای خاوری

واریز هزینه های سنگین 
به حســاب پزشکیان در 

دولت احمدی نژاد

طرح »امکان کاندیداتوری 
اقلیت ها« در دستورکار مجلس

نماینــده زرتشــتیان در مجلــس شــورای 
اســالمی از تهیه طرح دوفوریتــی در مورد 
امــکان کاندیداتوری پیروان ادیــان الهی در 
انتخابات شوراها خبر داد.اسفندیار اختیاری 
با اشاره به تهیه طرح دوفوریتی در مورد امکان 
کاندیداتوری پیــروان ادیان الهی در انتخابات 
شــوراها گفت: اخیرا طرحی با قید دوفوریت 
برای تثبیت قانون انتخابات شوراها تهیه کرده ام 
که امکان کاندیداتوری پیروان ادیان الهی در 
انتخابات شوراها - که در قانون نیز به آن تصریح 

شده است - مورد تاکید مجدد قرار گیرد.

 حمایت پارلمان تونس
 از ایران و حزب ا...

نمایندگان پارلمان تونس بیانیه اخیر اتحادیه 
عرب علیه ایران و حزب ا... لبنان را به شــدت 

محکوم کردند.
۴۱ نفر از نمایندگان پارلمان تونس با امضای 
طوماری در اعتراض به بیانیــه اخیر اتحادیه 
عرب و محکوم کــردن آن، از وزارت خارجه 
تونس خواستند با این بیانیه مخالفت کرده و 

موافقت خود با آن را پس بگیرد.
در بخشــی از این طومار آمده است: »ما امضا 
کنندگان این طومــار، قطعا آنچــه را که در 
بیانیه نشســت وزرای خارجه اتحادیه عرب 
آمده، از جمله متهم کــردن مقاومت ملی در 
لبنان و هرگونه تالش برای شــعله ور کردن 
جنگ جدید علیه ملت این کشــور را محکوم 

می کنیم.«

 روحانی در گفت وگوی تلفنی 
با اشرف غنی:

ایران خواستار امنیت پایدار 
در افغانستان است

رییس جمهــور در گفــت وگــوی تلفنی با 
رییس جمهور افغانستان با اشاره به ضرورت 
هوشــمندی دولت ها و ملت هــای منطقه 
 در برابر توطئه ها و تفرقه افکنی دشــمنان، 
بر توسعه مناسبات و همکاری های همه جانبه 

تهرانـ  کابل تاکید کرد. 
رییس جمهور در گفت وگوی تلفنی با» اشرف 
غنی احمدزی« رییس جمهور افغانســتان ، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران خواستار صلح، 
ثبات و امنیت پایدار در افغانستان است و آن را 
در راستای توسعه امنیت خود و به نفع صلح و 

ثبات منطقه قلمداد می کند.

آمادگی کمیته امداد برای 
تکمیل طرح های مسکن مهر

رییس کمیته امداد امــام)ره( از آمادگی این 
نهاد برای تکمیل طرح های نیمه تمام مسکن 
مهر خبر داد. پرویز فتاح، رییس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در گفت وگویی گفت: کمیته 
امداد جهت تکمیل واحدهای بدون متقاضی 
مسکن مهر که غالبا پیشرفت فیزیکی ۴0 تا 60 

درصدی دارند، آماده است.
پرویــز فتاح  تصریح کــرد: با واگــذاری این 
واحدها به کمیته امــداد، تکمیل آنها صورت 
گرفتــه و در زمانــی کوتاه بــه جامعه هدف 
جهت بهره برداری واگذار می شود که در این 
 صورت، مستهلک شدن ســاختمان هم رخ

 نمی دهد.

آیت ا... مکارم شیرازی،مرجع تقلید 
شیعه: 

روحانیت

وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکــه نمی توانیم 
 سرپرستی زلزله زدگان را در بازسازی و اسکان موقت

 بر عهده بگیریم، گفت: برای تــک تک واحدهای 
مسکن مهر آســیب دیده در زلزله پرونده تشکیل 

می شود.
عباس آخوندی در بازدید از مناطق زلزله اســتان 
کرمانشــاه با بیان اینکه بنیاد مسکن آمادگی دارد 
کمک هزینه اســکان موقت زلزله زدگان را به آنها 
پرداخت کند،  اظهــار کرد : بر اســاس برآوردهای 
صورت گرفته در زلزله کرمانشــاه ۳0 هزار و 500 

واحد دچار خسارت شده است.
وی با بیان اینکــه امیدواریم بخش زیــادی از کار 
بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشــاه تا یک سال 
آینده به اتمام برســد، افزود: نمی توانیم سرپرستی 
 مردم در بازســازی و ایجاد اسکان موقت را بر عهده 
بگیریم. وی گفت: ازطریق بنیاد مسکن ۳ میلیون 
تومان برای اســکان موقت و 5 میلیون تومان برای 

اسکان دائم در روستاها پرداخت می شود.

قِیم مردم برای بازسازی 
مناطق زلزله زده نیستیم!

عباس آخوندی: 

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

  خوشحالی مردم زیمبابوه
 از عزل رابرت موگابه

نباید از کید و مکر دشمنان غافل بود

پیشنهاد سردبیر:

آیت ا... مکارم شیرازی اظهار کرد: باید هوشیار 
باشیم و بدانیم که دشمن می خواهد سرمایه 
اعتقادات دینی و مذهبی جوانان کشــور را 
برهم بزند؛ به طوری که امروز به شکل های 
مختلف در حال هجمه به این سرمایه عظیم 

است. 
این مرجع تقلید ادامه داد: دشمن می خواهد 
 اعتقادات دینی را که ســالح اصلی اســت 
از دست ما بگیرد که باید به طور کامل مراقب 

بود و این سالح را حفظ کرد.
آیــت ا...مکارم شــیرازی، اســاس تفکرات 
حشدالشــعبی و مدافعان حــرم را تفکرات 
دینی و مذهبی دانست و اظهار کرد: اعتقادات 
دینی خمیرمایــه اصلی کار اســت و چون 
 دشمن از سالح بســیار موثر و مهم معنویت

 بی بهره است ، نمی تواند پیروز شود.

 سالح پیروزی بخش 
بسیج، معنویت است

علی اکبر والیتی، رییس مرکز 
تحقیقات استراتژیک:

سیاست خارجه

محمدجواد جمالی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با 
توجه به اعالم سردار سلیمانی درباره اتمام حاکمیت 
داعش اکنــون دیگر داعش در هیچ شــهری برای 
حکومت بر مردم سوریه و عراق نیست ولی ممکن 
است در آینده شــاهد ترورهای کور باشیم. اقدامی 
که ممکن است در گذشته در بسیاری از کشورهای 

دیگر هم دیده باشیم.
وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره شکست 
داعش گفت: همانطور که رهبــر معظم انقالب در 
پیامشان اشاره کردند کســانی که به اعتراف خود، 
ده ها میلیارد دالر برای پشتیبانی اقتصادی، نظامی و 
تسلیحاتی داعش و به آشوب کشیدن منطقه و ایجاد 
چالش در بین کشورهای منطقه کمک کردند، به این 
 راحتی کنار نخواهند کشید و دست از اقداماتشان 
بر نمــی دارند. عضو هیئت رییســه کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ادامه داد: 
بر این اساس قطعا باید منتظر تحرکات بعدی مثلث 

عربستان، اسرائیل و آمریکا باشیم.

نباید از گروه های 
تروریستی غافل شد

نماینده مجلس: 

پارلمان

علی اکبر والیتی در برنامــه گفت وگوی ویژه 
خبری ، ایران را محور مقاومت خواند و افزود: اگر 
جمهوری اسالمی ایران به سوریه، عراق و لبنان 
کمک نمی کرد اکنون بغداد، دمشق و بیروت 
در دست داعش بود. وی در پاسخ به کسانی که 
از حضور نظامی ایران در این کشورها انتقاد می 
کردند گفت: آنها که از تاریخ آگاهی ندارند نباید 
اظهار نظر سیاسی کنند. رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: به نفوذ خود در منطقه افتخار می کنیم، 
زیرا این نفوذ دوستانه است و جمهوری اسالمی 
ایران برای حفظ همسایگانش از خود گذشتگی 
می کند.وی افزود: اگر در خانه دشمن به سراغ 
آنهــا نمی رفتیم دولت های قانونی ســوریه و 
عراق از بین می رفتند و اکنون در این کشورها 

مخالفان ما حاکم بودند.

به نفوذ ایران در منطقه 
افتخار می کنیم

پیشخوان

بین الملل

توفیق الحمیری، عضو کمیته عالی انقــالب یمن، در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی روســیا الیوم گفت: توان موشــکی ما یک توان 

داخلی است.
الحمیری در پاسخ به این سوال که دقیقا نوع کمک های مستشاری 
و معنوی ســپاه پاســداران ایران به انصار ا... یمن چه بوده است، 
گفت: حمایت های ایران از یمن به معنای حمایت و کمک نظامی 
نیســت. حمایت معنوی ایران از یمن چیزی مانند حمایت ما از 

مواضع ســوریه، حزب ا... و آرمان فلسطین است. سعودی ها می 
 کوشند که توان موشــکی یمن را که یک توان داخلی است انکار

کنند.
 آنها با متهم کردن ایران به اینکه به ما موشک می دهد تالش می 
کنند از این واقعیت که خود یمنی ها توان ساخت و توسعه موشک 
هایشان را دارند فرار کنند. ما باید به تمام جهان بگوییم، یمنی ها 
در وهله نخست تکیه شان به خداست و پس از آن به توانمندی های 

خود تکیه دارند و بر روی پای خود ایستاده اند.
وی افزود:  آیا این درســت اســت که جهان روزانه شاهد جنایت 
سعودی ها علیه مردم یمن باشد و ببیند که هر روز کودکان و زنان 
و مردان یمن به خاک و خون کشیده می شــوند و ملت یمن در 

محاصره قرار گرفته اند اما جهان هیچ اقدامی نکند. 
ما از هرگونه حمایت معنوی که در جهــت کمک به مردم یمن و 

متوقف ساخت تجاوزگری ها باشد استقبال می کنیم.

واکنش انصارا... یمن به ادعاهای ضدایرانی
 جنگ و اینک صلح

 پوتیــن و روحانی و اردوغان 
درباره آینده سوریه گفت وگو 

کردند

 نتیجه چهاردوئل خاورمیانه
 مکان یابی بــورس در مدار 

رونق

 در دفتــر رییس جمهور چه 
می گذرد؟

 واعظی مدیون اصالح طلبان

 ســعودی و اسرائیل در 
سوگ داعش

 قیمت ســرگردان و نان 
گران

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح پنجشنبه در 
دیدار میهمانان شــرکت کننده در اجالس »محبان اهل بیت )ع( و مسئله 
تکفیری ها«، اتحاد و همدلی امت اسالمی در شــرایط کنونی را از اوجب 
واجبات دانستند و فرمودند: جمهوری اسالمی ایران در مقابل توطئه  جبهه  
استکبار و صهیونیســم برای ایجاد جنگ و نزاع میان مسلمانان ایستاده و 
خواهد ایستاد و به اذن پروردگار در این مبارزه پیروز خواهد شد همان گونه 

که شجره  خبیثه  داعش در عراق و سوریه قطع شد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اگرچه داعش در عراق و سوریه به 

نقطه  پایان خود رسید، اما نباید از کید و مکر دشمنان غافل بود زیرا آمریکا 
و صهیونیســم و دنباله های آنها، از دشمنی با اسالم دست نخواهند کشید 
و ممکن اســت توطئه ای همچون داعش و امثال آن را در منطقه ای دیگر 
طراحی و اجرا کنند. حضرت آیت ا... خامنــه ای با تاکید بر اینکه نمی توان 
دشمن را نادیده گرفت و باید بیدار و هوشیار بود، افزودند: یکی از اقتضائات 
این بیداری، محبت و برادری میان امت اسالمی است و الزمه این محبت 
نیز مقابله با عواملی است که صراحتا با دنیای اسالم دشمنی و یا به دشمنان 
اسالم کمک می کنند. ایشــان، حب اهل بیت )علیهم الســالم( را یکی از 

زمینه های مناسب برای ایجاد وحدت و همدلی میان مسلمانان دانستند و 
ابراز کردند: مهم ترین وظیفه  محبان اهل بیت )علیهم السالم( در کشورهای 
مختلف، آگاهی بخشی به مسلمانان درخصوص حقایق دنیای اسالم و ایجاد 
روحیه  بیداری و هوشــیاری در قبال توطئه   ایجاد اختالف در درون امت 

اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی، مســلمانان در کشــورهای مختلف را یک واقعیت 
تحمیل شده بر جبهه  استکبار و کفر برشمردند و خاطرنشان کردند: دنیای 
اسالم امروز می تواند مقابل کفر و استکبار بایستد و نظام اسالمی در ایران 
که به دنبال تحقق کامل شریعت اسالمی است، وسیله  پیروزی بر دشمنان 
اســالم خواهد بود. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به حدود ۴0 سال 

توطئه و فشــار و تحریم از جانب آمریکا و 
 صهیونیسم بر ضد نظام اسالمی، فرمودند:

 با صراحت اعالم می کنیــم که جمهوری 
اسالمی ایران در هر جایی که برای مقابله 
با کفر و استکبار، نیاز به حضور باشد، کمک 
خواهد کرد و در بیان این موضوع مالحظه  

هیچ کس را نمی کنیم.
رهبر انقالب اسالمی، موضوع فلسطین را 
مسئله  اول دنیای اسالم خواندند و افزودند: 
کلید غلبه بر دشــمنان اســالم، مسئله  
فلسطین اســت زیرا جبهه  کفر و استکبار 
و صیهونیســم با غصب کشــور اسالمی 
فلســطین، آن را به پایگاهی بــرای ایجاد 
اخالل در امنیت کشورهای منطقه تبدیل 
کرده اند و باید با غده  ســرطانی اســرائیل 
مقابله کرد. حضرت آیت ا... خامنه ای، هدف 
اصلی دشــمنان از اختالف افکنــی و نزاع 
میان مسلمانان را، ایجاد حاشیه  امن برای 
رژیم صهیونیستی برشــمردند و گفتند: 
امیدواریم روزی فرا برسد که مردم فلسطین 

مالک سرزمین خود شوند و آن روز، روز جشن و عید دنیای اسالم خواهد 
بود. ایشان تاکید کردند: روزی که فلســطین به مردم فلسطین برگردد، 
 ضربه واقعی به کمر اســتکبار وارد خواهد شــد و ما بــرای آن روز، تالش 

خواهیم کرد.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اگرچه داعش در عراق و سوریه به نقطه  پایان خود رسید، اما نباید از کید و مکر دشمنان غافل بود 
زیرا آمریکا و صهیونیسم و دنباله های آنها، از دشمنی با اسالم دست نخواهند کشید.

 با صراحت اعالم 
می کنیم که 

جمهوری اسالمی 
ایران در هر جایی 
که برای مقابله با 
کفر و استکبار، 

نیاز به حضور 
باشد، کمک 

خواهد کرد و در 
بیان این موضوع 

مالحظه  هیچ کس 
را نمی کنیم

رهبر انقالب در دیدار با شرکت کنندگان در اجالس »محبان اهل بیت)ع( و مسئله تکفیری ها«:

نباید از کید و مکر دشمنان غافل بود
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19 آذرماه زمان تعیین شــده برای ارائه بودجه ســال 97 کل کشور به 
مجلس است. پس از ابالغ بودجه از سوی دولت به مجلس، الیحه بودجه به 
کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون تخصصی، ارجاع 
و کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل می شود؛ پس از آن نمایندگان نیز 10 

روز مهلت دارند تا نظرات خود را درباره بودجه اعالم  کنند.
این درحالی است که به گفته رییس ســازمان برنامه و بودجه، نرخ دالر 
هنوز در بودجه قطعی نشده و قیمت نفت پنجاه دالر در نظر گرفته شده 
است؛ همچنین رشــد 6 تا 7 درصدی برای اقتصاد در مقابل نرخ تورم 
تک رقمی 9درصدی از دیگر مواردی اســت که برای بودجه سال آینده 

پیش بینی شده است.
اما کارشناسان اقتصادی درخصوص بودجه 97 هرکدام نظری متفاوت 
دارند. در شــرایطی که نوبخت از افزایش حقوق باالتر از نرخ تورم خبر 
می دهد، عضو کمیســیون برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی یکی از آسیب های بودجه ســال 97 را در افزایش حقوق اغنیا 
به صورت تصاعدی  و افزایش ناچیز ساالنه حقوق عموم حقوق بگیران 
می داند و می گوید: اگــر از افزایش حقوق کارکنــان دولت که بیش از 

7میلیون تومان دریافت ماهانه دارند جلوگیری شــود تا 30 درصد در 
بودجه های جاری کشور صرفه جویی می شود.

حســینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه دولت در ســه ســال گذشته 
برخی از اسناد خزانه را پیش فروش کرده و این رویه دولت را مقروض تر 
کرده اســت به طوری که 3 میلیارد دالر به وزارت نفت و 5 هزار میلیارد 
تومان به ســازمان برنامه  و بودجه بدهی دارد، ادامــه می دهد: برخی 
از هزینه ها مثل هزینه شــدن بخشــی از بودجه های جاری در بخش 
تجمل و زیباسازی اتاق کار بسیار تجملی پیش بینی می شود و به دلیل 
اینکه ردیف بودجه ســالیانه ای در این  باره وجود دارد، مدیران دولتی 
و فرمانداران، اســتانداران و مدیران دســتگاه های دولتی بر خود فرض 
 می دانند که مبلمان اتاق مدیریتی خود را هر ســال تعویض و نوسازی 

کنند.
وی همچنین از ادغام اداره ها و سازمان ها به عنوان حرکتی در راستای 
کیفی ســازی بودجه نام می برد و می گوید: اگــر اداره های راهداری و 
شهرسازی در شهرستان ها ادغام شــود، حداقل 400 ساختمان مازاد 
دولتی برای دولت باقی می ماند که می تواند آنها را به فروش برساند؛ عالوه 

بر این در خرید خودروهای اداری، استفاده از نیروی انسانی و هزینه های 
جاری دیگر صرفه جویی می شود.

حاجی دلیگانی، عملیاتی شدن بودجه را از محسنات بودجه سال آینده 
کشور دانست و گفت: نمایندگان مجلس، به  دقت روند عملیاتی شدن 
بودجه را رصد خواهند کرد که مبادا برخی از بودجه های ضروری، حذف 

و برخی از طرح های غیر اولویت دار اجرایی شوند.
گزارش ها حاکی از آن است که قیمت معیار نفت در بودجه سال 1397 
بر اساس عملکرد سال جاری بوده؛ آمارها نیز نشان می دهد که میانگین 
بهای نفت در بودجه کمتر از 50 دالر بوده اســت.این درحالی است که 
معیار محاســبه های قیمت نفت، در برنامه ششم توسعه باالی 55 دالر 

درنظر گرفته شده است. 
اما عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، فاصله گرفتن از تامین درآمد از 
طریق فروش نفت و حرکت به ســمت درآمدهای غیرنفتی را در بودجه 
97 بســیار ضروری عنوان می کند و ادامه می دهــد: یکی از راه های آن 
دریافت مالیات اســت؛ البته نه به این معنی که هر ســال به کسانی که 
مالیات می دهند فشــار بیاوریم؛ بلکه شفافیت مالیاتی و گرفتن مالیات 
 از کسانی اســت که خیلی کم مالیات پرداخت می کنند یا هرگز مالیات 

نمی دهند.
ســید ناصر موســوی الرگانی به بررســی نرخ ارز و تاثیر آن بر بودجه 
می پردازد و می گوید: قیمتی که برای دالر در بودجه ســال 97 منطقی 
به نظر می رسد، بین 3500 تا 3700 تومان خواهد بود.  افزایش بی رویه 
نرخ ارز سبب یکسری مشکالت از جمله تورم می شود و بدون شک این 
مسئله بر بودجه تاثیر بســزایی خواهد داشت. نرخ ارز چندگانه، موجب 
تنزل سرمایه گذاری در کشور و شکست جدی سرمایه گذاران خواهد شد؛ 
همچنین سبب عدم ثبات اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور می شود 
و دولت باید با دقت بیشــتری به این موضوع توجــه کند؛ چرا که هنوز 

تحریم های ایران به قوت خود باقی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه در بودجه 97 نرخ 
دالر نباید بیشتر از 3500 تا 3700 تومان باشد، چرا که شرایط اقتصادی 

کشــور کشــش قیمتی باالتر از این را 
ندارد، می گوید: براســاس برنامه های 
اقتصاد مقاومتی نباید با نرخ چندگانه 
ارز بر بخش تولید و صنعت فشــار وارد 
کــرد. در حال حاضر مجلــس اقتصاد 
مقاومتی را ســرلوحه کار خــود قرار 
داده و ایــن مهم باید در بودجه ســال 
97 نیز لحاظ شــود. به هر حال بودجه 
97 موضوعی مهم و تاثیرگذار اســت 
که توجه و دقــت در تمام بندهای آن، 
آینده نه تنها یک سال کشور که چندین 
سال را می تواند تحت الشعاع قرار دهد 
و در این بین موضوعاتی چون اشتغال 
درآمد تورم از مهم ترین عواملی اســت 
که عموم جامعه به دنبال تعیین تکلیف 

آن هستند.

مهر ماه گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی رییس جمهور با رویکرد اصلی »رشد اقتصادی فراگیر،  فاطمه کاویانی
اشتغالزا و ضدفقر« ابالغ شد. این بخشنامه به همراه شش پیوست به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد تا 

دستگاه ها بودجه سال آینده خود را براساس آن پیش بینی کنند.

پرداخت حقوق کارگران  پلی اکریل پس از ماه ها
اخبارپیشنهاد سردبیر:

مدیرکل غله اصفهان:
تمام مطالبات گندمکاران 

اصفهان پرداخت شد
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان ) منطقه 10 کشور ( گفت: همه مطالبات 
گندمکاران این استان که در قالب خرید تضمینی 
به این شرکت گندم فروخته اند، طی هفته جاری 

پرداخت شد.
رضا نیک نداف اعالم کرد: در ســال جاری )سال 
زراعی گذشــته( 310 هزار تن گنــدم به ارزش 
400 میلیارد تومان توسط شرکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه 10 کشور ) اصفهان، چهار محال 
و بختیاری و یــزد ( در قالب خریــد تضمینی از 
کشاورزان خریداری شــد. وی افزود: 220 هزار 
تن از گندم خریداری شده به ارزش 287 میلیارد 
تومان از کشاورزان استان اصفهان خریداری شد 
که با شرایط ویژه در ســیلوهای بخش دولتی و 
خصوصی ذخیره ســازی و نگهداری می شــود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان ) منطقه 10 کشور ( تصریح کرد: با جذب 
اعتبار الزم تمامی مطالبات کشاورزان شرکت غله 
و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور ) استان های 
اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد ( طی هفته 

جاری پرداخت شده است.

طی هفت ماه نخست امسال رقم خورد؛
صادرات ۷۷ میلیون دالری 

بخش کشاورزی اصفهان
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: طی هفت ماهه نخســت امســال بیش از 
77میلیون دالر صادرات انواع محصوالت و ادوات 

کشاورزی از استان اصفهان انجام شده است.
مهــرداد مرادمند در ارتباط بــا آخرین وضعیت 
صادرات محصــوالت کشــاورزی با اشــاره به 
ظرفیت های صادراتی اســتان اصفهان در بخش 
کشاورزی، اظهار داشت: اســتان اصفهان دارای 
مزیت های زیادی در بخش کشــاورزی است که 
می تواند از آنها بهره ببرد. وی ادامه داد: بر اساس 
آمار استخراج شــده، در هفت ماهه نخست سال 
جاری بیش از 16 میلیون و 64 هزار کیلوگرم انواع 
حیوان زنده و محصوالت دامی به ارزش بیش از 
34میلیون و 164 هزار دالر از استان صادر شده 
است که این میزان 15 درصد کاهش وزنی و یک 
درصد کاهش ارزش دالری نسبت به هفت ماهه 
نخست سال 95 را نشــان می دهد. از مهم ترین 
دالیل کاهش صادرات در این بخش، می توان به 
مشکالت ناشــی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان 

اشاره داشت.

 پرداخت حقوق کارگران 
پلی اکریل پس از ماه ها

مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریل اصفهان گفت: در 
روزهای اخیر بخشی از حقوق ماه های مهر و آبان 
کارگران و کارکنان این کارخانه از 10 تا 17میلیون 
ریال پرداخت شــد. محســن رجایی افزود: این 
پرداخت ها از محل کمک 200 میلیارد ریالی دولت 
)که آبان امسال به شــکل تنخواه به این کارخانه 
پرداخت شــد( صورت گرفت. وی بــا بیان اینکه 
مقرر شده است از 200 میلیارد ریال کمک دولت، 
50میلیارد ریال تا دی امسال برای پرداخت حقوق 
کارگران و کارکنان و 150 میلیارد ریال برای تامین 
مواد اولیه و راه اندازی خطوط تولید در نظر گرفته 
شود، اظهارکرد: همچنین حق بیمه و هزینه غذای 
کارگران از محل 50 میلیارد ریال تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: درصد کمی از حقوق تعدادی 
از کارگران و کارکنان پلی اکریل که به بیمه بیکاری 
معرفی نشده بودند، در ماه های گذشته پرداخت 

شد.

در نشست فرصت های تجاری اصفهان و 
اتریش مطرح شد:

 آغاز همکاری ایران و اتریش 
در انرژی های تجدیدپذیر

در نشست فرصت های تجاری اصفهان و اتریش، بر 
آغاز همکاری های نزدیک ایران و اتریش در محور 
انرژی های تجدیــد پذیر تاکید شــد. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در نشست بررسی 
فرصت های تجــاری و ســرمایه گذاری در زمینه 
صنایع انــرژی در اصفهان و اتریش اظهار داشــت: 
براساس مطالعات آمایش سرزمین، آب وهوا و وسعت 
جغرافیای ایران فرصت بسیار مناسبی برای استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر بوده و استان اصفهان در 
مرکز ایران دارای مزیت سرمایه گذاری برای تولید 
این نوع انرژی است. سید رسول رنجبران خواستار 
مذاکره بخش خصوصی اســتان اصفهان با همتای 
اتریشی شد و گفت: روابط بخش خصوصی طوالنی تر 
و منســجم تر از روابط بروکراتیک و دشوار دولتی 
است. وی تاکید کرد: اســتان اصفهان آماده جذب 
سرمایه گذاری شرکت های اتریشی در زمینه های 
مختلف بوده و بستر مناسب برای انتقال تکنولوژی 

در واحدهای صنعتی این استان فراهم است.

کافه اقتصاد

معاون آموزشی دانشگاه جامع کاربردی کشــور نیز با اشاره به اینکه آموزش های 
این دانشگاه بر توانایی پیاده سازی آموزش های تئوری و عملی در محیط کار تکیه 
دارد گفت: دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشــور متولی تدوین نظام صالحیت 
حرفه ای شده اســت و پس از آن با تعیین مجری انتظار می رود روند ورود به بازار 

کار منسجم شود. 
محمدعلی اخوان بهابادی با بیان اینکه دانشــگاه جامع علمی کاربردی کشــور 
درحالی 25سال تاسیس خود را پشت سر می گذارد که بیش از 850 مرکز آموزشی 
در سراسر کشور دارد عنوان کرد: آموزش های علمی کاربردی، آموزش هایی است 
که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار، ایجــاد مهارت ها، افزایش بهره وری، به هنگام 
کردن و ارتقای معلومات و تجارب شــاغالن، رشد اســتعدادهای بارز و به فعلیت 
درآوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود 
تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول شــده به سطح مطلوب 
برساند و درمجموع می توان نتیجه گرفت که رشته های دانشگاه علمی کاربردی 
تقاضامحور و دارای آینده بازار کار برای دانشــجویان است؛ موضوعی که در رشته 

های نظری و کالسیک مغفول مانده است. 
وی در ادامه به مقایسه نظام شغلی و آموزشی در کشورهای موفق و ایران پرداخت 
و توضیح داد: این فرآیند در کشورهای موفق سه مرحله ای است: در ابتدا اطالعات 
بازار کار که به طور دقیق مشــخص اســت به مراکز تربیت نیروی انســانی ارائه 
می شود و پس از آموزش منســجم و تایید صالحیت در نظام صالحیت حرفه ای 
مدون با دریافت پروانه شــغلی، دانشجو وارد بازار کار می شــود.  اخوان، با انتقاد 
از اینکه در کشــور ما اطالعات صحیحی درخصوص بــازار کار و متقاضیان وجود 
ندارد تاکید کــرد: در این میان 
تنها دانشــگاه های جامع علمی 
کاربردی مانند کشورهای موفق 
دنیا عمل می کنند که جای تامل 

بسیار دارد. 
اخــوان بــا تاکیــد بــر افزایش 
کیفیت گرایی در دانشــگاه های 
جامع علمی کاربردی خاطرنشان 
کرد: در سال 84 تعداد 313 مرکز 
علمی کاربردی با هزار و 300 کد 

رشته محل وجود داشت.
بــه دنبــال رشــد و توســعه 
حساب نشــده این مراکز در سال 
90، تعــداد این مراکــز به 900 
مرکز با 16 هزار کد رشته رسید؛ 

اما از ســال 93 تاکنون به منظور لزوم تربیت نیروی کیفی، این تعداد مراکز و آمار 
کد رشته ها کاهش یافته است. در سال 93 با اینکه تنها 870 مرکز اقدام به پذیرش 
دانشجو کرد و تعداد کد رشــته ها کاهش یافت اما تعداد دانشجوی پذیرش شده 
حدود هزار نفر کم شــد و از 136 هزار نفر در مهر 95 به 135 هزار نفر در سال 96 

رسید. 
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
رؤسای مراکز دانشگاه علمی کاربردی کشور، ضمن حفظ کمیت و ارتقای کیفی 
آموزش در این مراکز، دانشــگاه جامع علمی کاربردی به 30 درصد ســهم برنامه 

ششم توسعه دست یابد. 
معــاون توســعه و منابــع انســانی اســتانداری اصفهان نیــز در این مراســم 
با بیــان اینکه احــداث دانشــگاه و مراکــز آموزش عالــی در دورتریــن نقاط 

کشــور لزومی نــدارد، گفت: موسســه های مالــی و اعتبــاری و دانشــگاه ها 
در یک دوره زمانــی همانند قارچ رشــد کردند و بــا وجود اینکه امروز با ســیر 
نزولــی پذیــرش و تعطیلــی واحدهــا و مراکــز دانشــگاهی روبــه رو بــوده 
 ایم، احداث دانشــگاه و مراکــز آموزش عالی بــا هر کیفیــت و کمیتی ضرورت 
ندارد.  حسین سیستانی با بیان اینکه باید به دنبال مهارت آموزی و یادگیری توأم با 
عمل حرکت کنیم گفت: فرهنگ کار و کار آفرینی در جامعه ما ضعیف است و باید 
تقویت شود. دانشگاه جامع علمی کاربردی باید با اهداف مشخص، ماموریت محور 

شود و مباحث عملی را بیشتر مورد توجه قرار دهد.

بیست و پنجمین سالگرد افتتاح دانشگاه علمی کاربردی در اصفهان برگزار شد 
دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر تقسیم کار ملی در حوزه های مهارتی آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل سهیم و موثر در ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی کشور از 25 سال پیش شروع به فعالیت کرد؛ دانشگاهی که از همان سال های اول عالوه 

بر اینکه توانست نظر مطلوب شهروندان عادی را جلب کند، بسیاری از سازمان ها و ارگان ها و صنایع نیز برای ارتقای علمی و عملی کارمندان خود به سمت آن کشیده شدند.
بیست و پنجمین سالگرد افتتاح دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور مسئوالن و صاحبان حرف و صنایع در اصفهان برگزار شد. 

رییس دانشــگاه های جامع علمی کاربردی اصفهان در این 
مراســم بااشــاره به خصوصیات و نقاط قوت دانشگاه های 
جامع علمی کاربردی نسبت به ســایر دانشگاه ها که تنها 
در حوزه نظری  و تئوری فعالیت دارند گفت: دانشگاه علمی 
کاربردی سعی کرده است تا با هدف ارتقا و انتقال دانش کار، 
زیربنای توسعه صنعتی و مهارتی کشــور با ایجاد مهارت، 
افزایش بهره وری، بــه هنگام کردن و ارتقــای معلومات و 
تجارب شاغالن، رشد استعدادهای بارز و به فعلیت درآوردن 
استعدادهای نهفته، توانایی دانشجویان را  به سطح مطلوبی 

برساند.
سید حسن قاضی عســگر، آموزش های علمی کاربردی را 
تقاضامحور حول موضوعات شغلی با دانش آموخته  کارگشا، 
کارآمد و کارآفرین دانست که بر توانایی فرد تکیه داشته و 
دروس نظری و عملی در محیط کار توأمان دارد. وی گفت: 
رشته های تحصیلی این دانشگاه منطبق با رشته های شغلی 
اســت و دانش آموختگان برای رفع نیاز بــازار کار تربیت 
می شوند بنابراین با برطرف شدن نیاز، اجرای آن رشته نیز 

متوقف می شود؛ همچنین مدرسان علمی کاربردی عمدتا از خبرگان و شاغالن محیط کار هستند و زمینه ساز پیوند بیشتر دانشجویان با محیط 
کسب وکار خواهند بود. 

وی معضل اشتغال در جامعه امروز را یکی از دغدغه های خانواده ها برای آینده جوانانشان دانست و خاطرنشان کرد: افزایش روزافزون استقبال 
خانواده ها به تحصیل فرزندانشان در این نظام آموزشی با توجه به رسالت مهارت آموزی و کمک به خوداشتغالی آنان و شهریه بسیار مناسب در 

مقایسه با سایر دانشگاه ها، از دیگر نقاط مثبت این دانشگاه است. 
قاضی عسگر هدف از ایجاد ستادهای استانی دانشگاه را شناسایی نیازهای استان ها و همچنین 

هدایت آموزش ها به سمت رفع نیازها بیان کرد.
وی از تدوین طرح آموزشی مهارت افزایی و تربیت کشاورزان آینده خبر داد و گفت: منتظر تامین 
بودجه هستیم تا آموزش های الزم به کشاورزان انجام شــود و از مهم ترین پیامدهای این طرح 

مدیریت خشکسالی در استان خواهد بود. 
رییس دانشگاه علمی - کاربردی اصفهان، از تحصیل 10 درصد دانشجویان کشور در این دانشگاه 
خبر داد و گفت: 20 درصد آموزش ها در کشور ما علمی و کاربردی و 80 درصد نظری است؛ این در 
حالی است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی70 درصد آموزش ها عملی بوده و تنها 30درصد 
به صورت کالسیک و نظری ارائه می شود. وی به سیاست های دانشگاه در سال جاری اشاره کرد و 
یادآور شد: گسترش ارتباطات بین الملل و تنظیم تفاهم نامه، افزایش کیفیت آموزشی، جلوگیری 
از خروج خیل عظیم دانشجویان به خارج از کشــور و همکاری بیشتر با اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان، از جمله سیاست های امسال دانشــگاه است و همچنین به دنبال این 
هستیم که ظرفیت های خالی دانشگاه علمی کاربردی را با استفاده از دانشجویان خارجی پر کنیم 
و دانشجویانی را که قصد دارند برای تحصیل به خارج از کشور سفر کنند، در کشور آموزش دهیم. 
قاضی عسگر در پایان به ارتقای سطح کیفی ساختمان این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: به همین 
منظور ساختمان جدیدی به ارزش 80 میلیارد ریال خریداری کرده ایم و تا دو ماه آینده به این 

ساختمان منتقل خواهیم شد.

در بخشنامه بودجه ۹۷ پیش بینی شد؛

افزایش حقوق، باالتر از نرخ تورم

رشد 6 تا 
۷ درصدی 

برای اقتصاد 
در مقابل نرخ 

تورم تک رقمی 
۹درصدی از دیگر 

مواردی است که 
برای بودجه سال 
آینده پیش بینی 

شده است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2291 | November 25, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

۳
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2291 |  شنبه 4 آذر 1396 | 6  ربیع االول 1439



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2291 | شنبه 4 آذر 1396 | 6 ربیع االول 1439

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:
 تخریب خانه تاریخی 

سیدجواد نائل 
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: تخریب دیوار 
بیرونی خانه تاریخی نائل خالف قانون اســت و 
مقصران اصلی آن باید در برابر قانون پاســخگو 

باشند.

فریدون الهیاری با بیان اینکه دیوار این خانه توسط 
همسایگان برای تعریض کوچه تخریب شده است 
افزود: پس از اطالع از تخریــب غیر قانونی دیوار 
این خانه تاریخی توسط همســایگان، پیگیری 
این موضوع از طریق مراجع قضائی در دســتور 

کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این خانه متروک بود و کســی 
از درون این خانه اطالعی نداشــته است، افزود: 
پیمانــکار میــراث فرهنگی برای مرمــت دیوار 
تخریب شــده این بنا در محل، مستقر و مشغول 
بازســازی آن شــد. الهیاری با بیان اینکه بیشتر 
سقف های این بنا در ســال های گذشته ریخته 
اما پالن آن به طور کامل موجود است گفت: پالن 
بنا و دیواره ها قابل احیا و بازســازی اســت. وی 
با بیان اینکه سیاست ســازمان میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشــگری، واگذاری این گونه 
بناهای تاریخی به بخش خصوصی به منظور بهره 
برداری مناسب است اظهار کرد: سازمان میراث 
فرهنگی فقط وضعیت ظاهری آنها را حفظ کرده 
و با اســتفاده از بهره برداران بخش خصوصی در 

جهت احیای آنها اقدام خواهد کرد.
خانه تاریخی ســید جواد نائل در کوچه مسجد 
مصری اصفهان قــرار دارد که اخیرا به وســیله 
شــماری از همســایگان این بنا به قصد تعریض 
کوچه آسیب دید. این بنای تاریخی در اواخر دوره 
صفویه ساخته شده و در هفتم مهرماه سال 1354 
با شماره 11۰۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
 قلم، ابزاری 

برای انتقال فرهنگ  هاست
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با بیــان اینکه خالــق یک اثر مکتوب در شــمار 
مومنانی اســت که بهترین عمل صالــح را انجام 
می دهد، افزود: کتاب و نویســندگی در فرهنگ 
قرآنی و روایات مــا از اهمیت باالیــی برخوردار 
اســت؛ تا آنجا که خداوند به قلم قسم می خورد 
 و نام دیگر آخرین معجزه پیامبــر)ص( را کتاب 

می گذارد.
حجت االســالم محمدعلــی انصــاری بــا بیان 
اینکه قلم و نگارش و نوشــتن کتاب هــا ابزاری 
 برای انتقال فرهنگ ها از نســلی به نســل دیگر
 اســت، اظهار کرد: فــردی ماننــد حکیم الهی 
قمشــه ای که در شــمار نخبگان و دانشمندان 
بزرگ جهان اســالم قرار دارد، به دلیل خدماتی 
که به فرهنگ قرآنی و اندیشــه اسالمی کرده به 
چنین جایگاهی دســت یافته اســت.انصاری با 
تاکید بر اینکه الزم اســت تالش ها در راســتای 

گســترش کتابخوانی افزایش یابد چرا که تالش 
دشمن امروز بحث تهاجم فرهنگی است، تاکید 
کرد: انقالب اســالمی بــا تاثیرپذیــری از آیات 
قرآن و روایــات اهل بیت)ع( افــرادی همچون 
شهید حججی را تربیت می کند و همین مسئله 
 مهم ترین تفــاوت آن بــا یک نظــام غیردینی

 است.
وی با بیان اینکه یکی از راه هــای نجات جامعه، 
مطالعه با محوریت قرآن و اندیشــه اهل بیت)ع( 
و ارزش های اسالمی و انسانی است، ابراز داشت: 
دشمنان ما در جریان جنگ ســخت، از افرادی 
مانند شهید همت و شهید بابایی و در زمان حاضر 
از افرادی مانند شهید حججی به سختی شکست 

خورده اند.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان در پایــان با بیان اینکه دشــمن با همه 
توان خود برای مبارزه فرهنگی وارد عمل شــده 
اســت، گفت: همه ما وظیفه داریم با استفاده از 
درون مایه هــای اصیل فرهنگ اســالمی خود، 
 با این تهاجــم گســترده و ناجوان مردانه مبارزه 

کنیم.

جایزه ویژه یک عمر دستاورد 
هنری به کیارستمی رسید

عباس کیارستمی امسال جایزه ویژه یک عمر 
دستاورد هنری را در حالی دریافت می کند که 
دیگر نیست تا از این ارادت خالصانه اما دیرآیند 

لذت ببرد.

جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک امسال از عباس 
کیارســتمی به عنوان یکی از برجســته ترین 

فیلم سازان ایران و جهان تقدیر می کند.
مراسم اهدای جوایز آسیا پاسیفیک، امسال در 

شهر بریسبان کشور استرالیا برگزار می شود.
جشنواره فیلم آســیا پاســیفیک هرساله در 
یکی از کشورهای عضو فدراسیون بین المللی 
اتحادیه تهیه کنندگان فیلم )فیاپف( که از سوی 
انجمن کارگردانان این فدراسیون برای میزبانی 
تعیین می شود، برگزار می شود. این جشنواره 
که از ســال 1۹54 آغاز به کار کرده اســت، به 
سینمای کشورهای آســیایی و جزایر اقیانوس 
آرام اختصاص دارد. منطقه آســیا پاســیفیک 
۷1 کشور را شامل می شــود و ۲1 کشور عضو 

فیاپف هستند.
چهل و هشــتمین دوره این جشنواره در اکتبر 
۲۰۰3 )13۸۲( در تاالر حافظیه شــیراز ایران 

برگزار شد.

 هنرمند برجسته قلمزنی 
در بیمارستان بستری شد

»علــی ظریفــی« هنرمند برجســته قلمزنی 
اصفهان و ایران، بر اثر عارضه قلبی به بیمارستان 
چمران منتقل شــده و هم اکنــون در بخش 

مراقبت های ویژه بســتری اســت و وضعیت 
مساعدی ندارد. به گفته »محمد ظریفی« فرزند 
استاد »علی ظریفی«، یکی از عروق قلب استاد 
به صورت اورژانسی باز شده و رگ دوم بایستی 
ظرف روزهای آتی باز شود. فرزند استاد بزرگ 
قلمزنی ایران با اعالم این خبــر، از مدیریت و 
پرسنل بیمارستان چمران تشکر کرد و از مردم 
هنردوست ایران خواســتار دعای خیر و شفای 
عاجل شد. گفتنی است استاد »علی ظریفی« 
از چهره های بین المللی عرصــه هنر قلمزنی 
در اصفهــان و ایران بوده و بســیاری از آثارش 
در موزه ها و کلکســیون های معتبــر ایران و 
جهان موجود اســت. ابــداع روش جدیدی در 
قلمزنی)حرکت فلز روی فلز( که در هیچ کجای 
جهان ســابقه نداشــته، از هنرها ی این استاد 

برجسته است.

 دبیر همایش ملی شعر آیینی
 ۷۲خط اشک تاکیدکرد:

پرداختن اغلب جشنواره های 
شعر به نخبگان

دبیــر همایــش ملی شــعر آیینــی ۷۲ خط 
اشــک اظهار داشــت: به طور معمول داوران 
جشــنواره های مختلف شــعر، از خارج استان 
اصفهان انتخاب می شوند؛ این درحالی است که 
در استان شعرای پیشکسوت و مطرح کشوری 
زیادی داریم. محمدرضا نصــری با بیان اینکه 
رویکرد ویژه ما استفاده از داوران داخل استانی 
است،افزود: »الهام عمومی«، از شعرای مطرح 
اصفهان، غربال گــری مرحله نخســت آثار را 
برعهده داشت و در بخش دوم نیز مهدی نظارتی 
زاده، محمدحسین ملکیان و مهدی رحیمی آثار 
را داوری می کنند. وی با تاکید بر اینکه دبیرخانه 
همایش با انجمن های علمی و ادبی دانشگاه های 
سراسر کشور مرتبط شــده است، بیان داشت: 
اغلب جشنواره های شعر به نخبگان این حوزه 
می پردازند و شعرایی که می خواهند شعر را به 
عنوان حرفه آغاز کنند، زمینه مناســبی برای 
ارتقای استعداد خود ندارند. دبیر همایش ملی 
شعر آیینی ۷۲ خط اشــک با تاکید بر تشکیل 
دبیرخانه دائمی شعر آیینی دانشگاه های سراسر 
کشور در نهاد نمایندگی پیام نور اصفهان گفت: 
پس از برقراری دبیرخانــه در اصفهان، پیگیر 
ایجاد بستر مناسب برای شناسایی، پرورش افراد 
مســتعد و تازه کار در حوزه شهر و توجه دیگر 

شعرا به حوزه شعر آیینی خواهیم بود.

اعظم حاجی رضازاده

همایش یاوران وقف و رســانه در جمع واقفین استان اصفهان با حضور 
مسئولین شــهری و اســتانی و جمعی از واقفین و اصحاب رسانه در 

امامزاده جعفربن رضا معروف به »شاه کرم« برگزار شد. 
در این مراسم  رییس اداره اوقاف و امور خیریه استان برپوشیده نبودن 
اهمیت و جایگاه رسانه به عنوان یکی از موثرترین عناصر در جهت دهی 
فکر و اندیشــه مردم تاکید کرد و گفت: انتظار ما از رسانه ها حرکت در 
جهت ترویج فرهنگ وقف اســت.حجت االســالم رضا صادقی وقف را 
سنتی دیرینه در تاریخ دانســت و اظهار داشت: امروز عالوه بر برکات و 
مبرات واقفین نیک اندیش در کشور، شاهد فرصت های مناسبی برای 

رشد و تعالی نسل های بعدی هستیم.
چشمه آب گرم ورتون، یکی از اماکن گردشگری مذهبی و 

غیرمذهبی است

به گفته وی گردشــگری مذهبــی، یکی از بارزتریــن مصادیق جذب 
گردشگر و در نهایت افزایش سرمایه کشور است و در نتیجه سود بسیاری 
را در زمینه اقتصادی عاید کشور می کند.رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
اســتان، از چشــمه آب گرم ورتون به عنوان یکی از اماکن گردشگری 
مذهبی و غیرمذهبی نام برد و تصریح کرد: این چشمه تعداد زیادی از 
گردشگران داخلی و خارجی را به سمت جذب می کند. حجت االسالم 
صادقی با اشاره به اینکه واقف چشمه آب گرم ورتون هزینه ای بالغ بر 
1۰میلیارد تومان را به ساماندهی این مکان اختصاص داده است تصریح 

کرد: این اقدام سود سرشاری را در حوزه گردشگری مذهبی سرازیر کرد.
وی در پایان، تکریم از وقف را تکریم از ســنت حسنه اسالمی دانست و 
گفت: این سنت ازسوی رسول گرامی اسالم)ص( و ائمه اطهار)ع( مورد 

سفارش و تاکید بسیار زیادی قرار گرفته است.
وقف، قادر به پر کردن کمبودها و جبران خألهای موجود 

در کشور است 

در ادامه، قائم مقام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، وقف را 
یکی از اصلی ترین آموزه های رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع( دانست 
که بسیار بر آن تاکید و سفارش کرده اند. حسینی دهه وقف را بهترین 
فرصت برای ترویج  فرهنگ این سنت حســنه اسالمی در میان مردم 
عنوان کرد.به گفته این مقام مسئول وقف قادر به پر کردن کمبودها و 

جبران خألهای موجود در کشور است.
قائم مقام اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه 
دولت همواره با مشــکالت اجتماعی و 
اقتصادی متعددی روبه روست عنوان 
کرد: ما باید بتوانیــم با ترویج فرهنگ 
وقف، از این استعداد موجود در جامعه 
بــرای جبــران و رفع ایــن کمبودها 
بهره مند شویم. حسینی وقف خانه برای 
زوج های جوان و وقف مربوط به ایجاد 
اشتغال را بهترین نوع وقف باتوجه به 

شرایط امروز جامعه عنوان کرد.
وی از شناسایی بالغ بر ۹۰۰ نیت وقف 
در کشــور خبر داد و افزود: در استان 
اصفهان بیــش از 5۰۰ نیت خیر برای 
وقف شناسایی شــده که رقمی قابل 

توجه است.

در همایش یاوران وقف و رسانه، بر بهترین نوع وقف در شرایط امروز جامعه تاکید شد؛

خانه و اشتغال 

ما باید بتوانیم با 
ترویج فرهنگ 

وقف، از این 
استعداد موجود 

در جامعه برای 
جبران و رفع این 

کمبودها بهره مند 
شویم

جشنواره

خانه و اشتغال

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در دیدار 
با مدیرکل اوقاف و امور خیریه، معاونین و رؤسای 
ادارات شهرســتان های اســتان اصفهان، ضمن 
گرامیداشت هفته بســیج اظهار داشــت: بسیج 
پاســدار واقعی حریم والیت، شــهادت و دفاع از 
دین اســت.وی به فعالیت های اداره اوقاف و امور 

خیریه اشاره کرد و افزود: اداره اوقاف برخالف این 
تصور که یک اداره ایستاست، ولی از پویایی خاصی 
برخوردار است. استاندار اصفهان ادامه داد: مسئله 
وقف از ابعــاد مختلف به ویــژه در جوامع دینی و 
مذهبی دارای ارزش بوده و یکی از بسترهای تحقق 
اهداف دین و شریعت است. وی بیان داشت: یکی 
از عوامل ایجاد رضایت برای افراد جامعه در بحث 

کمک به هم نوع و ایجاد انس و الفت وقف اســت و 
این موضوع حتی در جوامع غیراسالمی هم وجود 
دارد. مهرعلیزاده ادامــه داد: وقف عالوه بر پویایی 
و دوام در کارگشایی و رفع مشــکل، ماندگاری و 

پایداری باال دارد.
وی تاکید کرد: یکی از ویژگی های پویا بودن وقف، 
بررسی نیازهای جامعه، نیازهای روز، جهت دهی 
نیات واقفین و پیش بینی نیازهای آینده در جهت 
نیات واقفین اســت؛ همچنیــن می توانیم نیات 
جدید را القا کرده و آینده نگری نیز داشته باشیم. 

استاندار اصفهان تصریح کرد: اجرای منویات مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه بقاع متبرکه تبدیل به 
مراکز فرهنگی شود باید در دستور کار قرار گیرد و 
می تواند نیازهای بخش عمده ای از جامعه به ویژه 

جوانان را تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه الزم است ترغیب واقفین برای 
ساخت بیمارستان ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: 
باید اشــتغال زایی در موقوفات جدی گرفته شده 
و نیات واقفین برای ایجاد مراکز بزرگ اشــتغال و 

کارآفرینی جهت دهی شود.

استاندار اصفهان تاکید کرد:
جهت دهی نیات واقفین به سمت کارآفرینی

 اجرای نمایش »بازی در بازی«

محل: خانه کودک اصفهان 
زمان: روزهای زوج تا ۷ دی ماه

برگزاری کارگاه آموزشی »سکه شناسی 
دوره اسالمی و نادانسته های آن«

زمان: 9آذرماه
محل: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل

گالری »امروز« افتتاح شد

محل: خیابان آبشار دوم، بن بست 
فرشید)شماره ۳(، پالک۳۲۶

زمان: جمعه ۳ آذرماه

رویدادهای 
فرهنگی

پست تبریک به نوید محمدزاده 
پریناز ایزدیار صفحه اینســتاگرام خود را با گذاشــتن 
عکسی از نوید محمدزاده به روز کرد و دریافت جایزه در 

جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک را تبریک گفت و نوشت:
 نویدجان، برادر جان، مثل همیشه درخشیدی، مبارکت 

باشه! 

 4
آذر

مدیرکل امور استان های نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
در اصفهان:

توسعه هر منطقه، به اهل کتاب بستگی دارد 

مدیرکل امور مجلس و استان های نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور در همایش فروغ صبح دانایی، اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
تفاوت های جوامع پیشرفته و توســعه یافته با دیگر جوامع، در 

حوزه کتابخوانی و آمار مربوط به آن است.
مرتضی محمدزاده با اشاره به شــعار هفته کتابخوانی امسال، 
افزود: مطالعه کتاب می تواند از طریق افزایش اطالعات و سطح 
آگاهی خانواده ها در راستای ارتقای فرهنگی جامعه موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 هزار و 446 باب کتابخانه 
عمومی در کشــور فعال اســت، گفت: حدود ۷ هــزار و 4۰۰ 
نفر در مجموعه نهاد و ایــن کتابخانه ها به اعضــا و مراجعان 

خدمات رسانی می کنند.
وی با بیان اینکه هر موضوعی از کتاب و کتابخانه شروع می شود 
و توســعه هر منطقه به اهل کتاب بســتگی دارد، اذعان کرد: 
کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهــاد فرهنگی در تمامی 
مراکز استان ها و شهرستان ها محسوب شده و بیشتر شهرها، 
بخش ها و روســتاها دارای کتابخانه هستند. محمدزاده اضافه 
کرد: امروز ایران اســالمی با دارا بودن پیشــینه فرهنگی باید 
پیشگام همه ممالک باشد و شــرایط را برای رشد، بالندگی و 
دانایی همه فراهم کند. وی در پایان تاکید کرد: مطالعه کتاب و 
ترویج کتابخوانی باید به صورت یک فرهنگ عمومی در خانواده 
و جامعه شکل گیرد چرا که فرهنگ کتابخوانی، افراد را از بروز 

بسیاری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی مصون می دارد.

۲5 نوامبر زاد روز درام نگار اسپانیایي »لوپ دو وگا« است که در   

سال 156۲ به دنیا آمد و ۲6 اوت 1635 درگذشت. 

اپتون سینکلر، نویسنده و تالشــگر عدالت اجتماعي درچنین 

روزي )۲5 نوامبر( به سال 1۹6۸ در ۹۰ سالگي فوت شد.

نخستین نشریه چاپي که در آمریکاي شمالي انتشار یافت ۲5 

نوامبر سال 16۹۰ طبق دستور عمومي )بخشنامه( فرماندار انگلیسي 

مهاجر نشین ماساچوست، براي همیشه تعطیل شد. این روزنامه به 

ســردبیري »بنجامین هریس« تنها نســخه خود را ۲5 سپتامبر 

16۹۰منتشر کرده بود.

نخستین نشریات منظم به صورت کتابچه ۲4 صفحه اي )مجله( 

کار خود را از آلمان آغاز کرده بودند و نخستین نشریه از این دست به 

نام »کتاب خبر« در ۲۸ ژوئیه سال 15۸۸ در شهر کلن انتشار یافته 
بود.

آلفرد نوبل )مهندس سوئدي فارغ التحصیل روسیه( ۲5 نوامبر 

سال 1۸6۷ اعالم کرد که ماده منفجره دینامیت را اختراع و تولید 

کرده است و در همین روز این اختراع را به ثبت رساند.

از زادروز »لوپ دو وگا« تا نخستین هاي نشریات 

ویژه

همایش 
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قهوه؛سوختتازهاتوبوسها
پیشنهاد سردبیر:

درشهرلندنصورتمیگیرد؛
دریکشرکتدانشبنیانمحققشد؛قهوه؛سوختتازهاتوبوسها

ساختماشینآالتاطفاءحریقباتکنولوژیجدید

وی با بیان اینکه سیســتم های کنونی توانایی تخلیه دود عالوه بر 
اطفاء حریق را ندارند و به دلیل استفاده از جت آب با مصرف مقدار 
زیاد آب می توانند آتش را مهار کنند، گفت:  از این رو در صدد آمدیم 
تا سیســتمی را طراحی کنیم که این معایب را نداشته باشد و در 
مصرف بیش از حد آب جلوگیری کند؛ همچنین از سوی دیگر در 

مدت زمان کوتاهی حریق را کنترل و خاموش کند.
دهقانی با بیان اینکه این سیستم توانایی خنک کردن آتش را با آبی 
کمتر از سیستم های موجود دارد، عنوان کرد: معموال بعد از اطفاء 
حریق ناشی از آتش سوزی توسط آتش نشانی، حجم زیادی آب به 
دلیل اصل غرق کردن جهت اطفا، در محل مورد نظر وجود دارد که 

مهر: محمود دهقانی، فوق لیسانس هوافضا از دانشگاه شهید بهشتی و مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس که موفق به طراحی و ساخت دستگاه پیشرفته اطفاء 
حریق شده است، درخصوص محصول تولیدی خود اظهار کرد: این فناوری برای کنترل حریق و تخلیه دود موجود در محیط و خنک کردن حریق و محیط پیرامون آن نقش بسزایی دارد.

خود  باعث آسیب رسیدن به تجهیزات و وسایل سالم می شود.
این محقق افزود: در سیستم موجود، بر اساس اتومایز کردن آب، حریق کنترل می شود و درنتیجه راندمان آن 
۱۵۰۰ برابر از سیستم های اطفاء حریق کنونی بیشتر می شود؛ زیرا جذب انرژی حرارتی سیستمی که طراحی 

کرده ایم براساس انرژی نهان تبخیر است؛ از این رو غوطه وری آب در محل نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر سیستم طراحی شــده که اکنون نمونه صنعتی آن نیز ساخته شده است، ادامه داد: این سیستم 

عالوه بر مهار آتش، محیط را خنک می کند.
دهقانی عنوان کرد: به واسطه این سیســتم، مصرف آب تا یک چهارم مصرف خودروهای آتش نشانی کاهش 
می یابد؛ یعنی اگر یک خودروی آتش نشانی در یک ساعت از مخزن خود استفاده کند، با این سیستمی که طراحی 

کرده ایم  می تواند ۴ ساعت از آب و مخزن خود برای اطفاء حریق استفاده کند.
به گفته وی، زمانی که مصرف آب برای اطفاء حریق کاهش می یابد قطعا زمان کنترل حریق نیز کم می شود و 

اجناس کمتری آسیب می بینند.
دهقانی با بیان اینکه در این سیســتم به دلیل تولید بخــار آب و جایگزینی آن در 
محیط، دود ایجاد شده در محل تخلیه می شود، افزود: کانالی را در کنار این سیستم 
طراحی کرده ایم که حریق را به سمت خود می کشاند و با خنک کردن دود ناشی از 
آتش سوزی های فرآورده های نفتی، آنها را به صورت ترکیبات کربن فرومی نشاند تا 

مشکالت زیست محیطی نیز به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه این سیســتم را می توان به صورت سفارشی با ابعاد مختلف برای 
آتش نشانی ها، منازل و اماکن عمومی طراحی کرد، بیان داشت: این سیستم قابلیت 

کنترل از راه دور را دارد و می تواند در مکان حریق حرکت کرده و آتش را مهار کند.

مدیر این شــرکت دانش بنیان که در پارک فناوری پردیس مستقر است، در ادامه 
خاطرنشــان کرد: سیســتم های مخابراتی و ولتاژ باال، نیروگاه ها و پاالیشگاه ها، 
ژنراتورها و ترانسفورماتورهای توربین های گازی نیز می توانند مخاطبان این سیستم 
باشند. وی با بیان اینکه این سیستم ثبت اختراع شــده است، افزود: این سیستم با 
هدف خنک کاری و تسریع روند کنترل فوران در چاه های نفت و حریق پاالیشگاه ها 
طراحی شده است و قیمت نمونه  خارجی این محصول از 2۵۰هزار دالر تا ۴۵۰هزار 

یورو  افزایش می یابد.

آلودگیشدیدهوا،خواب
خوبراازانسانمیگیرد

نتایج تحقیقات جدید محققان نشــانگر آن 
است آلودگی شــدید هوا می تواند به میزان 
زیادی شانس داشتن یک خواب آرام و خوب 
در شــب را از افراد درمعــرض این آلودگی 

بگیرد.
بر اســاس مطالعات محققان در شــماری 
از دانشــگاه های آمریکا ازجمله دانشــگاه 
واشنگتن در ســیاتل، کلمبیا در نیویورک و 
دانشگاه هاروارد، افرادی که بیش از ۵ سال 
در معرض سطح زیادی از گاز »نیتروژن دی 
اکســید« بوده اند، حدود 6۰ درصد بیش از 
کســانی که کمتر در معرض ایــن آلودگی 
هستند، ممکن اســت از داشتن یک خواب 

خوب و طوالنی مدت محروم شوند.
یافته های این تحقیــق جدید که در جریان 
کنفرانس بین الملل انجمن قفســه صدری 
آمریکا ارائه شده است، نشانگر ارتباط قطعی 

میان آلودگی هوا و بی خوابی در شب است.
تایمز نوشت: محققان می گویند صدمه وارد 
شده به سیستم تنفســی و سیستم عصبی 
مرکزی)که از جمله عوارض ناشی از آلودگی 

هوا هستند( تاثیر زیادی بر خواب دارند.
ایــن روزنامه افــزود: براســاس یافته های 
محققــان، حتی افرادی که زمــان کوتاهی 
در معرض آلودگی هوا هستند، ممکن است 
این آلودگی بــر توانایی آنها برای داشــتن 
یک خواب خوب در طول شب، تاثیر منفی 

بگذارد.
کمیسیون اروپا در بهمن ماه گذشته ضمن 
اخطار به پنج کشــور عضو اتحادیه اروپا از 
جمله انگلیس برای مقابله بــا آلودگی هوا، 
اعالم کرد ســاالنه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در 
کشورهای عضو این اتحادیه به دلیل عوارض 
ناشــی از آلودگی هوا دچــار مرگ زودرس 

می شوند.

مقامات شهر لندن با هدف کاهش آلودگی ناشی از مصرف 
سوخت های فسیلی در این شهر، قصد دارند از قهوه به عنوان 
منبع جدیدی برای تامین ســوخت اتوبوس های شهری 

استفاده کنند.
سه شرکت انگلیســی با همکاری یکدیگر سوخت سبز و 
سازگار با محیط زیست موســوم به B۲۰ را ابداع کرده اند 
که حاصل ترکیب روغن استخراج شده از تفاله قهوه با برخی 

مواد دیگر است.
آنان می گویند سوختی که فعال از این طریق تولید کرده اند 
برای تامین انرژی یکی از اتوبوس های در حال گردش در 
شهر لندن به مدت یک سال کافی است. اهالی شهر لندن 
روزانه 2۰میلیون فنجان قهوه مصرف می کنند و لذا تفاله 
کافی برای تهیه روغن و تامین انرژی یک سوم شبکه حمل و 

نقل اتوبوسی این شهر در دسترس خواهد بود.
صادق خان شهردار لندن، هدف از اجرای این طرح را کاهش 
آالیندگی سیستم حمل و نقل عمومی شهر لندن عنوان کرد 
تا میزان آالینده های محیط زیست بدین علت تا سال 2۰۵۰ 

به صفر برسد.

با وجود آنکه اپلیکیشــن های پیام رسان آنالین این روزها 
بیش از پیامک ها مورد توجه قرار گرفته اند، دالیل بسیاری 
وجود دارد که می تواند ارسال یک پیامک در زمانی خاص 

را به یک امر ضروری بدل کند.
احتماال برای شما هم پیش آمده است که بنا به هر دلیلی، 
تبریک گفتن تولد دوســتان و آشــنایان خود را فراموش 
کرده باشــید. در این مواقع شــاید بهترین راه حلی که به 
ذهنتان می رسد، استفاده از اپلیکیشن های یادآور باشد که 
با مشخص کردن تاریخ تولد دوستان خود یا موارد دیگری 
که ممکن است برایتان پیش بیاید، ارسال یک پیامک را به 

خود یادآوری می کنید.
اما Scheduled SMS راه حل ساده تری برای شما در نظر 
گرفته است. این اپلیکیشن می تواند مستقیما پیامک های 
شــما را همراه با تاریخ ارســال آنها در خود ذخیره کرده 

و به محض رســیدن به موعد مقرر، به ارســال خودکار آن 
اقدام کند.

برای مثال می توانید پیام تبریکی برای تولد یکی از دوستان 
خود و برای شــش ماه دیگر تنظیم کنید. با رســیدن به 
روز و ساعت تعیین شده در اپلیکیشــن، پیام ذخیره شده  
شما به شماره  مشــخص ارسال خواهد شــد. نکته  جالب 
این اپلیکیشــن، انتقال پیامک ارسال شــده به اینباکس 
شماست که بعد از ارسال، می توانید آن را به عنوان یک پیام 
فرستاده شده مشــاهده کنید. عالقه مندان به دریافت این 
اپلیکیشن می توانند این برنامه را از طریق لینک مستقیم 

yon.ir/hFq9R از پلی استور دریافت کنند.
طراحی زیبــای محیط کاربری، امکان ارســال پیامک در 
آینده و امکان ثبت چندین پیامک برای ارسال در آینده، از 

ویژگی های این نرم افزار هستند.

کافه اپ

ScheduledSMS؛
زمانبندیپیامکبرایارسالدرآینده

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

یک شرکت فرانسوی نخســتین پهپاد زیر آبی خودکار دنیا را 
 »iBubble« سال 2۰۱8 به بازار عرضه می کند. این گجت که
نام گرفته، می تواند رویدادهای زیر آب را ثبت کند و در وضعیت 
اضطراری روی آب بیاید؛ همچنین مجهز به دوربینی است که 
ماجراجویی های صاحب خود را زیر آب با کیفیت عالی ثبت کرده 
و از کاربر نیز عکاسی می کند. غواصان حرفه ای و آماتور می توانند 
از این دستگاه استفاده کنند. شرکت »Notilo Plus« در فرانسه 

»آی بابل« را طراحی کرده است که با سرعت ۵/۳ 
کیلومتر برســاعت حرکت می کند و تا عمق 6۰ 
متری آب پایین می رود. ایــن پهپاد همراه کاربر 
خود در آب حرکت می کند و تحلیلی از حرکات او 
ارائه می کند. همچنین دیده های کاربر و محیط 
اطراف او را برای دوستانش به اشتراک می گذارد. 
ویژگی های دیگــر دوربین این گجــت، قابلیت 
ثبت سلفی های ۳6۰ درجه و حالت های مختلف 
فیلم برداری اســت.  آی بابل، همچنین مجهز به 
یک دستبند است که کاربر با کمک آن می تواند 
گجت را به نزد خود فراخواند. دو چراغ ال ای دی 

در دستگاه وجود دارند تا سطح درخشندگی رنگ های مختلف 
را اصالح کند.

نخستینپهپادغواصخودکاربهبازار
میآید

استفادهانگلیسازخودروهای»متصل«برایاولینبار
انگلیس برای اولین  بار به آزمایش و بهره برداری از خودروهای متصل 
اقدام کرده اســت. این خودروها می توانند با چراغ های راهنمایی، 

وسایل نقلیه اورژانس و همچنین با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
دولت انگلستان به تدریج رویای خود را برای ساختن مرکز تحقیقاتی 

خودروهای خودران تحقق می بخشد.
مرکز »UK Autodrive«، یک کنسرسیوم راه اندازی شده با بودجه 
عمومی که شامل جگوار، لندروور، فورد و تاتا موتور می شود، مجموعه 

جدیدی از آزمایش ها را در شهر »کاونتری« اعالم کرد.
آنها روی خودروها و وســایل نقلیه خودرانی تمرکز خواهند کرد که 
می توانند مستقیما اطالعات را با ســایر رانندگان و زیرساخت های 
ترافیکی شهر به اشتراک بگذارند. محققان یک سیگنال را آزمایش 
می کنند که به عنوان مثال می تواند برای ســرویس های اورژانسی 
مانند آمبوالنس، ماشین آتش نشانی و ماشین های پلیس و همچنین 

به رانندگان نزدیک ارسال شود تا با آنها صحبت کنند.
کامیوننیمهخودکارتسالرونماییشد

تسال، خودروسازی  که تالش می کند محصوالت منحصر به فرد و جالبی بسازد، از کامیون نیمه خودکار خود رونمایی کرد. کامیون 
نیمه خودکار تسال تنها یک صندلی دارد که در مرکز اتاقک راننده قرار گرفته 
است و در هر دو طرف صندلی راننده یک صفحه نمایش وجود دارد. همچنین 
برخی از ویژگی های »مدل ۳« در این کامیون نیز به چشم  می خورد، مانند اهرم 
دنده و راهنما؛ اما تفاوت هایی هم در آن مشاهده می شود؛ فرمان کامیون جدید 

ایربگ ندارد. این اولین خودروی دنده سنگین کمپانی تسالست. 
مراســم رونمایی از کامیون ۱8 چرخ جدید تسال در ســایه دو پروژه دیگر این 
کمپانی، موشک فالکون 9 و تونل هایپرلوپ برگزار شد. پیش از این اعالم شده 
بود که کامیون نیمه خودکار تسال با هربار شارژ باتری، بین ۳2۱ تا ۴82 کیلومتر 
خواهد بود اما در مراسم رونمایی مشخص شد که این کامیون با هر بار شارژ 8۰۴ 

کیلومتر افزایش یافته است و برای پیمودن 8۰۴ کیلومتر، فقط به ۳۰ دقیقه شارژ نیاز دارد. گفتنی است که این خودرو فقط در 
پنج ثانیه، سرعتش را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.

آیا می دانید زنبور عسل ۵ چشــم دارد؟ دو 
چشم اصلی کنار سر و ۳ چشم روی سر. 

آیــا می دانید خوردن یک ســیب اول صبح، 
بیشــتر از قهوه باعث رفع خــواب آلودگی 

می شود؟

آیا می دانید گرم ترین نقطه جهان، نقطه ای به 

نام »گنــدم بریان« در کویر لوت ایــران با ۷۵درجه 
گرماست؟

آیا می دانید تعداد چینی هایی که انگلیســی 
بلدند، از آمریکایی هایی که انگلیسی صحبت 

می کنند، بیشتر است؟

آیا می دانید شــیرینی تنها مزه ای است که 
جنین در رحم مادر هم می فهمد؟

اجرایآزمایشینسلجدیداینترنت
۵Gدرعمان

عمان تل با همکاری اریکسون، موفق به اجرای آزمایشی 
نسل جدید و پرسرعت اینترنت ۵G در مسقط، پایتخت 
عمان شدند. از آنجا که اخبار نسل جدید اینترنت ۵G در 
گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در 
انتظار اجرای آن هستند، کشــورهای زیادی با همکاری 
اپراتورهای اینترنــت در جهان، درصــدد برقراری این 
نسل جدید از اینترنت هســتند. کشور عمان با همکاری 
اریکسون، اقدام به برقراری موقت و آزمایشی نسل جدید 
اینترنــت ۵G در یک محیط واقعی کــرده و ویژگی ها و 
قابلیت های مختلف آن ازجمله سرعت، آنتن دهی همراه و 
عکس العمل را در دفتر اصلی و مرکزی عمان تل در مسقط 

آزمایش کردند.

نسلدومآیفونSEچهزمانیعرضهخواهدشد؟
هنوز هم برخی از طرفــداران اپل به این جمله اعتقــاد دارند که یک صفحه نمایــش ۴ اینچی تمامی 
احتیاجات شما را برآورده خواهد کرد. آی فون SE با داشتن این ویژگی جای خاصی در بین طرفداران 
گوشی های اپل دارد؛ اما حدود 2 سال از عرضه آن می گذرد و شاید نیاز به یک نسخه جدید در این خانواده 
احساس می شود. آخرین خبرها از عرضه نسل دوم آی فون SE در سه ماهه اول سال 2۰۱8 حکایت دارند. 

گفته می شود نسخه جدید، اندازه ۴ اینچی صفحه نمایش را حفظ خواهد کرد؛ 
هر چند برخی شایعات از صفحه نمایش ۴/2اینچی آن خبر می دهند. این 
گوشی از چیپ ست نســبتا قدیمی A10 که در آی فون ۷ استفاده شده 
 A9 بود، بهره می برد که البته با وجود قدیمی بودن، در مقایسه با چیپست

به کار رفته در آی فون SE، پیشرفت بزرگی محسوب می شود.
آی فون SE نیز خود ترکیبی از چیپست آی فون 6S و تاچ آی دی آی فون 
5S بود. البته نباید انتظار صفحه نمایش بدون حاشیه ای همچون آی فون 

X را داشته باشیم.
براساس آخرین گزارش ها، نسل دوم آی فون SE در هند، به عنوان اصلی ترین بازار هدف این محصول، تولید شده و در همه کشورها عرضه 

می شود. با وجود تولید این گوشی و سه گوشی دیگر در سال 2۰۱8، خط تولید اپل سال شلوغی را پیش رو خواهد داشت.

گ
جن
م
فیل
ژه

وی
تم
با
ت۸

نو
ی
کس

گل
شد

د
اه
خو

ئه
ارا
ن
گا
تار

س

اندرویداوریوبرای
وانپالس۳

ووانپالس۳Tعرضهشد
وان پالس اخیرا از پرچــم دار جدید خود یعنی 
وان پالس 5T رونمایی کرد که البته از سیستم 
عامل پیش فرض اندروید نوقا ۷.۱.۱ بهره می برد؛ 
با این حال دستگاه های قدیمی تر وان پالس ۳ و 
وان پالس 3T به اندروید اوریو مجهز می شوند. 
 Oxygen این تولیدکننده اعالم کرده است که
5.0 برای تعداد کمی از کاربران ارسال شده و در 

آینده نزدیک در اختیار تمامی دارندگان این دو 
مدل قرار خواهد گرفت. در کنار به روزرسانی به 
اندروید اوریو، این آپدیت امکان اپلیکیشن های 
موازی و ویژگــی تصویر در تصویــر را برای این 
دستگاه ها به ارمغان می آورد که البته باید باقی 
قابلیت های اندروید اوریو را نیز به آنها اضافه کرد. 
طراحی کلی OxygenOS ثابت باقی مانده و 
تنها شــاهد طراحی جدید برای پنل تنظیمات 
سریع آن هســتیم. در کنار ویژگی های جدید 
اضافه شده به وان پالس ۳ و وان پالس 3T، این 

آپدیت دارای وصله های امنیتی نیز هست.

سامســونگ پیش از این گوشــی های هوشمندی 
با تم های مختلف ابرقهرمانی ارائه کرده اســت، اما 
با گلکســی نوت 8 به ســراغ اپرای فضایی می رود. 
به تازگــی و در پرومــوی مرتبط با به روزرســانی 
تازه بیکســبی، تصویــری از روبات مشــهور فیلم 
جنگ ســتارگان BB-8 که روی آخرین پرچم دار 
 سامســونگ نقش بســته اســت، نمایــش داده 

می شود.
به هر حال به نظر نمی رسد با نسخه ویژه ای روبه رو 
باشــیم؛ نه لوگوی بتمن و نه رنگ های مخصوص 
انتقام گیران. ظاهرا تنها باید منتظر یک تم باشیم. 
هفته پیش نیز اخباری از نسخه ویژه وان پالس برای 

این فیلم منتشر شد. 
البتــه درصورت واقعی بــودن اخبار، بایــد بعد از 
۱۵ دســامبر یعنی تاریخ اکران جدیدترین شماره 
 جنگ ســتارگان، منتظر این گوشی های هوشمند 

باشیم.

ساعتاپل،فشارخونومشکالت
تنفسیراتشخیصمیدهد

مطالعات استارت آپ سالمتی کاردیوگرام و دانشگاه 
کالیفرنیا در سان فرانسیســکو )UCSF( تشــخیص 
بیماری با اپل واچ را تایید کرده اســت. از گجت های 
پوشیدنی از قبیل ســاعت اپل و Fitbit می توان برای 
شناسایی بیماری های خطرناکی از قبیل فشار خون 
و وقفه تنفسی استفاده کرد. کاردیوگرام و UCSF قبال 
هم با همکاری یکدیگر توانایی اپل واچ در شناســایی 
آریتمی قلب را با دقت 9۷درصدی به نمایش گذاشته 
بودند. این تحقیق نشان می دهد که اپل واچ می تواند به 
تشخیص بیماری های وقفه تنفسی در خواب و فشار 

خون، به ترتیب با دقت 9۰ و 82 درصد بپردازد.
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ابالغ رای
9/11 کالســه پرونده: 950682 شــماره دادنامه: 9609976794800607 تاریخ 
رسیدگی: 96/5/22 مرجع رسیدگی: شــعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای ســلمان زردکان لو به نشــانی اصفهان پایگاه هشتم شکاری بلوک 
414 پالک 1505، خوانده: آقای مهران سلیمی، خواســته: مطالبه، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید.رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای سلمان زردکانلو به 
طرفیت آقای مهران سلیمی به خواســته  مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال ) پنجاه 
میلیون ریال( بابت وجه الرهانه یک باب مغازه به انضمام مطلق خســارات قانونی، 
هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی)صورتجلسه فسخ قرارداد مورخ 95/2/13( و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد مواد 
198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال( به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/180/000 ریال )دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال( به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 95/12/10 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن در حق خواهان صادرو اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 25105 شعبه 18 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان اصفهان )276 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/12 کالسه پرونده: 238/95 شــماره دادنامه: 96/2/7-9609976797900189 
تاریخ رسیدگی: 95/12/18 مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: ابوطالب طاهری به نشانی خور خ طالقانی پ 121، خواندگان: 1- شرکت 
پیشرو سیکلت فارسی به نشــانی تهران خ طالقانی نرســیده به سپهبد قرنی نبش 
کوچه صف مسکن شماره 303 شرکت پیشــرو سیکلت 2- میالد دربندی به نشانی 
مجهول المکان 3- احمد باقری به نشــانی اصفهان خ زینبیه جنوبی روبروی بانک 
ملت فروشگاه موتورسیکلت سپاهان، خواسته: الزام به تنظیم سند یک دستگاه موتور 
سیکلت cc 200 زیپ استار بانضمام مطلق هزینه دادرسی و قانونی، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای ابوطالب طاهری به 
طرفیت خواندگان ردیف اول تا سوم فوق به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه 
موتور سیکلت 200 سی سی زیپ استار بانضمام مطلق خسارات دادرسی با عنایت به 
مدارک پرونده و شرح اظهارات خواهان مبنی بر اینکه طبق قولنامه مورخ 89/9/30 
یکدستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی  41539 اصفهان 14 از  آقای احمد باقری 
خریداری نموده و ایشان از آقای میالد دربندی سری خریداری نموده است و شرکت 
پیشرو سیکلت فارسی واسطه خرید بین ایشان و  آقای باقری بوده است از مستندات 
سند موتور و قولنامه و کارت موتور ســیکلت در یدخواهان می باشد تقاضای انتقال 
سند به انضمام کلیه هزینه دادرسی را تقاضای رســیدگی دارد. شورا نظر به مدارک 

ارائه شده از جمله قولنامه مورخ 89/9/3 و سند و کارت موتور سیکلت که همگی در ید 
خواهان بوده و اینکه بیع از تاریخ قولنامه تاکنون در تصرف خواهان می باشد دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد ماده 198و 519 و 522 قانون  
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم و سوم به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند موتور سیکلت به شماره انتظامی 41539 اصفهان 14 
به پرداخت مبلغ 455/000 ریال بابت هزینه دادرسی بالسویه صادر و اعالم می دارد 
حکم نسبت به هر دو خوانده قابلیت اجرا دارد و در خصوص خوانده ردیف اول باتوجه 
به اینکه در روابط قراردادی ذینفع نمی باشــد مســتندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم 
حضوری و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی و نسبت به خوانده 
ردیف اول ودوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد و پس از 
آن نیز ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 25134 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان 

اصفهان )456 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/40 کالسه پرونده: 960367 شماره دادنامه: 96/7/30-9609976793601330 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید رسول دهقانی 
ناژوانی به نشانی اصفهان پایانه مسافربری صفه قسمت اداری،  خوانده: سید ابراهیم 
حسینی آبچناری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی 
مورخه 94/11/26 و مطلق خسارات دادرســی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای سید رسول دهقانی ناژوانی به طرفیت سید ابراهیم حسینی آبچناری با خواسته 
مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال طبق رسید عادی مورخه 94/11/26 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده 
در جلسه رســیدگی مورخه 96/7/18 و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
347/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/3/28 لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان میباشــد. م الف: 
 25099 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان اصفهان )275 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

9/41 کالســه پرونده: 960368 شــماره دادنامه: 9609976793601365 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســید رسول دهقانی به 
نشانی اصفهان پایانه مسافربری صفه قســمت اداری، خوانده: سید ابراهیم حسینی 
آبچناری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه پنج فقره سفته و مطلق خسارات 

دادرســی، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی سید رسول دهقانی 
به طرفیت سید ابراهیم حسینی آبچناری با خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق پنج فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری 
کل 895310 و 060647 و 883641 و 060646 و 883640 به مبلغ 50/000/000 
ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و 
مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده 
مستندا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام ازتاریخ 96/3/28 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شــورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی اصفهان می باشد. م الف: 25101 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف استان اصفهان )267 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/42 کالسه پرونده: 960306 شماره دادنامه: 96/6/26-9609979793601123 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت نیکو طرح 
سازان سپاهان با وکالت علیرضا نصیری به نشانی اصفهان خ وحید قبل از چهار راه 
رودکی جنب داروخانه دکتر عبدالهی مجتمع سروناز طبقه دوم، خوانده: میثم نصیری 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه چهار فقره سفته، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی شرکت نیکو طرح سازان ســپاهان با وکالت علیرضا نصیری به 
طرفیت میثم نصیری به خواســته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال وجه مدرکیه با 
توجه به فتوکپی مصدق چهار فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 280357-
91/9/18 و 280356-91/9/18 و 711223-93/9/18 و 424746-92/4/2 بــه 
مبلغ 190/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و 
از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده 
و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت لذا دعوای خواهان 
را ثابت تشخیص داده مســتندا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 
و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 190/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 2/565/000 ریل هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه قابل 
محاســبه در واحد اجرای احکام ازتاریخ 96/3/13 در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا 
 و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشــد. 
م الف: 25081 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان اصفهان 

)281 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/43 کالســه پرونــده: 960387 شــماره دادنامــه: 9609976797100761-
1396/7/17 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 

عباس شریف زاده فرزند محمد به نشــانی اصفهان خ جابر انصاری خ پنج آذر کوچه 
قائم المنتظر)26( کوچه ویال پالک 97، خوانده: آقای محمد جواد حقایی فرزند جالل 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه یک فقره سفته به شماره 016802 )سری 
ش /1( به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید.رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای عباس شریف زاده به طرفیت 
آقای محمد جواد حقایقی به خواسته  مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال وجه 
سفته شماره 016802 )ســری ش / 1( به انضمام هزینه دادرســی با توجه به ارائه 
رونوشت مصدق سفته توســط خواهان و عدم وصول دفاعیه ای از طرف خوانده لذا 
شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت

 مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت وجه ســفته و مبلغ 1/650/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نشر آگهی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 96/5/31 لغایت زمان 
اجرای حکم بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزی و نشــر آگهی طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعــالم می گردد رای صادره غیابی و بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و بیســت روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان می باشــد. م الف: 25113 
 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )284 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

9/35 کالسه پرونده: 94-332-49 شماره دادنامه: 22-1396/1/26 تاریخ رسیدگی: 
95/2/25 مرجع رسیدگی: شعبه 49 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد 
حسین سرجوقیان و فرح ناز طوقانی پور  هر دو به نشانی اصفهان اتوبان شهید خرازی 
خروجی پل فلزی ک ش فرقدانی شــماره 14 بن قائم مقام پ 15 ، خواندگان: 1- 
احمدرضا اکبری 2- محمود اکبری هرد و به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهانها 
1- آقای محمد حسین سرجوقیان 2- خانم فرح ناز طوقانی پور به طرفیت آقایان 1- 
احمدرضا اکبری 2- محمود اکبری به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 63/500/000 
ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف بانضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی 
و تاخیر تادیه شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا کروکی اولیه 
و گزارش هیات کارشناسی رسمی دادگستری و به اســتناد ماده 1259 ق.م و مواد 
257 و 198 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف اول آقای احمدرضا اکبری به 
پرداخت مبلغ 63/500/000 بابت اصل خواسته وارد و همچنین مبلغ 1/450/000 
 ریال بابت هزینه های دادرســی و کارشناســی صادر و اعالم می نماید و همچنین

 نســبت به خوانده ردیف دوم به اســتناد بند 4 مــاده 84 ق.آ.د.م قــرار رد دعوی 
صادر می نماید. رای صــادره  حضوری بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشــد. م الف: 26349 
 شعبه 49 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )267 کلمه،

 3 کادر(

ابالغ رای
9/44 کالســه پرونــده: 960242 شــماره دادنامــه: 9609976797100827-
1396/7/30 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
مهدی امینی هرندی فرزند محمد جواد به نشانی اصفهان خیابان پروین پل سرهنگ 
کوچه 79 کوچه گرامی پالک 73، خوانده: آقای شهرام بصیری فرزند ایرج به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 6 فقره سفته به شماره 0142883 و 0142885 
و 0142887 و 0142884 و 0142886 و 0142888 جمعًا به مبلغ 180/000/000 
ریال به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مهدی 
امینی هرندی فرزند محمد جواد به طرفیت آقای شهرام بصیری فرزند ایرج به خواسته  
مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه 6 فقره سفته ها شماره های  0142883 الی 
0142888 به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به انضمام هزینه دادرسی با توجه 
به ارائه رونوشت مصدق سفته توسط خواهان و عدم وصول دفاعیه ای از طرف خوانده 
لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 180/000/000 ریال بابت وجه سفته ها و مبلغ 2/440/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نشر آگهی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/4/12 
لغایت زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و نشر آگهی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. در 
خصوص تقاضای صدور قرار تامین خواســته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالی 
توسط خواهان به استناد بند د ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر می 
گردد. م الف: 25110 شعبه 41 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف استان 

اصفهان )342 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/31 کالسه پرونده: 94-341- 940285 شماره دادنامه: 9609976795701019-
1396/7/30 مرجع رسیدگی: شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
فخرالسادات نیســان به نشانی اصفهان خ شریعتی بن بســت شاه زمانی 17 پالک 
6 طبقه باال با وکالت صدیقه قره چاهی به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
روبروی بانک تجارت مجتمع سرو طبقه 5 واحد 20، خواندگان: 1- قاسم خرسندی 
2- احمدرضا تقوی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند تمامیت 170 متر مربع زمین واقع در آتشگاه 
محله کوهانستان به انضمام مطلق خســارات قانونی و حق الوکاله وکیل، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص فخرالسادات نیسان با وکالت 
صدیقه قره چاهی به طرفیت 1- قاسم خرسندی 2- احمدرضا تقوی به خواسته الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال سند تمامیت 170 متر مربع 
زمین واقع در آتشگاه محله کوهانستان به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، شورا با بررســی محتویات پرونده و نظر به مدارک 
ارائه شده از سوی خواهان از جمله قولنامه عادی که موید انتقال مقدار 170 متر مربع 

از پالک ثبتی شماره 226/1 بخش 14 اصفهان از سوی خوانده ردیف اول به خوانده 
ردیف دوم و همچنین انتقال مورد معامله از ســوی خوانده ردیف دوم به خواهان در 
ظهرقولنامه به استنادی و با عنایت به جوابیه استعالم واصله از اداره ثبت غرب اصفهان 
به شماره 1394/43/76136 مورخ 94/5/10 مبنی بر مالکیت موروث خوانده ردیف 
اول مرحوم رحیم خرسندی می باشد و همچنین با عنایت به نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری به شــماره 204 مورخ 95/10/22 مبنی بر مطابقت پالک ثبتی با ملک 
موضوع دعوی و تعیین سهم خوانده ردیف اول از ملک موصوف و با عنایت به گواهی 
حصر وراثت شماره 675 مورخ 72/9/2 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی 2 اصفهان 
مبنی بر اینکه خوانده ردیف اول یکی از وراث مالک می باشد و با عنایت به عدم حضور 
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از ســوی خوانده مبنی بر بی حقی خواهان، شــورا دعوی 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 
522 قانون آئین دادرســی مدنی رای بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال 1/7 قفیز از 2/5 قفیز از 50 قفیز 6 دانگ پالک ثبتی شماره 
14/1875 بخش 14 اصفهان قبلی 226/1 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 150/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.  م الف: 26418 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )492 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/32 کالســه پرونــده: 960661 شــماره دادنامــه: 9609976793901993-
1396/7/30 مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید 
عابدی لنجی به نشانی مبارکه زیباشــهر محله لنج خ ش مطهری کوچه مهتاب پ 
23، خوانده: شرکت پیمان ساختمان به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده 
به انتقال سند ســیم کارت یک خط تلفن همراه به شماره 09131674069 مقوم به 
ده میلیون ریال به انضمام خســارت قانونی، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای سعید عابدی لنجی فرزند صفرعلی به طرفیت شرکت پیمان ساختمان 
اصفهان به خواسته الزام خوانده به انتقال سند ســیم کارت یک خط تلفن همراه به 
شماره 09131674069 مقوم به ده میلیون ریال با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و اینکه خواهان مدعی هستند در تاریخ 86/2/2 سیم کارت مورددعوی را از خوانده 
خریداری و با توجه به پرداخت ثمن معامله، خوانده از انتقال سند آن به هر دلیلی امتناع 
نموده است. با عنایت به مســتندات ابرازی )قبوض پرداختی اقساط مربوط به ثمن 
معامله( و همچنین اخذ استعالم از شرکت مخابرات به شماره 770/24/88035 مورخه 
96/7/18 که مالکیت سیم کارت مورد دعوی را به نام خوانده اعالم داشته و باتوجه 
به عدم حضور خوانده در جلسه دادرســی علیرغم ابالغ قانونی و عدم ارائه و ارسال 
هر گونه الیحه دفاعیه از جانب خوانده لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و مســتندا به مواد 219 و 220 و 221 و 223 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 
قانون  آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال سند قطعی سیم کارت خط تلفن همراه به شماره 09131674069 و 
همچنین پرداخت مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد 
و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 

روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 26391 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/34 کالســه پرونده: 1040/95 شــماره دادنامه: 9609976795200585 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ریحانه قربانی به نشانی 
خ آپادانا دوم ک 17 بن بست رازی ساختمان 39 طبقه سوم منزل قربانی، خواندگان: 
1- سمیه الفتی 2- سپیده السادات شجاعی 3- عذرا شجاعی 4- محمد جواد شجاعی 
همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: استرداد، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان به نام سرکار خانم ریحانه 
قربانی فرزند محمد به طرفیت خواندگان به ترتیب خانمها 1- سمیه الفتی فرزند حسن 
2- سپیده السادات شجاعی فرزند سید رضا 3- عذرا خانم شجاعی 4- آقای محمد 
 APPLE6 + جواد شجاعی به خواسته استرداد عینی یک دستگاه گوشی تلفن همراه
به قیمت سی و ســه میلیون ریال )مطالبه قیمت خریداری شده( به انضمام مطالبه 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را نموده است که در ادامه از توجه به اظهارات 
خواهان شرح ستون متن دادخواست تقدیمی و صورت جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 
و مالحظه تصویر مصدق فاکتور عادی 0581 مورخ 94/7/8 و نظر به اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای 
تقدیم ننموده و در مقابل دعوی مطروحه از ناحیه خواهان دفاعی به عمل نیاورده دلیل 
و مدرکی دائر بر تحویل و اســترداد یک دستگاه گوشی تلفن همراه +APPLE 6 به 
خواهان اقامه ننموده، منکر مستند ابزاری خواهان نشده و ادعای جعل و انکار و تردید 
نکرده اند و همچنین مالحظه گواهی شــماره 101/27243 مورخ 95/12/26 اداره 
ثبت احوال شهرستان اصفهان شــعبه دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 
10 ق.م و 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م رای بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ گوشــی به قیمت زمان خرید به میزان سی و ســه میلیون ریال به نسبت سهم  
االرث هر یک از خواندگان به انضمام مبلغ 1/640/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
و پرداخت خسارت تاخیرو تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/25 بر مبنای پایه 
سی و سه میلیون ریال قیمت خرید دستگاه گوشی تلفن و شاخص تورم ساالنه اعالم 
شده از ناحیه بانک مرکزی تا زمان پرداخت به قیمت گوشی صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه های عمومی 
و حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 26358 شعبه 22 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف استان اصفهان )430 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/36 کالســه پرونــده: 960180 شــماره دادنامــه: 9609976795001192-
1396/8/12 مرجع رسیدگی: شعبه بیستم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان ها: 
1- محسن شــیخ امیری 2- بتول ابراهیمی هر دو به نشانی خ جابر انصاری خ 5 آذر 
کوچه ارغوان بن بست ارغوان شش منزل سوم سمت راست با وکالت پیام عزیزیان 
به نشانی خ نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان 5 ط 3 واحد 32، خوانده: اکبر 
رضایی  به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه ،گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.رای قاضی شــورا: درخصوص دعوی 1- آقای محسن شیخ امیری 
2- خانم بتول ابراهیمی با وکالت آقای پیام عزیزیــان به طرفیت آقای اکبر رضایی 
به خواســته مطالبه مبلغ 136/000/000 ریال بانضمام هزینه های دادرسی و تغییر 
پرداخت نظر به محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مالحظه 
قرارداد فی مابین اصحاب دعوی و رسید اســتنادی و نیز گزارش کارشناسی تامین 
دلیل حاکی از برآورد میزان کار انجام شده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی 
در شورا حاضر نگردیده و الیحه ای تقدیم ننموده و سند اصالت مستندات ابرازی از 
ناحیه خواهانها نشده لذا من حیث المجموع دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص 
مســتندا به مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 136/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/450/00 
ریال هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خســارت تاخیر پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/10 لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 26346 
 شــعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )322 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970350801321 دادنامــه:  شــماره   9 /14
9509980350801253 شماره بایگانی شعبه: 951505 خواهان: آقای اکبر قائدی 
فرزند تقی به نشانی اســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان وحید- خیابان باغ 
دریاچه- کوچه باغ برج )52(- مجتمع شایگان- واحد5، خوانده:آقای حسین خاکی 
بختیاروند فرزند علی یار به نشــانی اصفهان- خیابان مدرس- کوچه شهید بانکی- 
پالک22- کدملی 1289444617، خواســته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه 
بابت ... 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه:  در 
این پرونده خواهان آقای اکبر قایدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین خاکی 
بختیاروند به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و بیست و یک میلیون و پانصد هزار ریال که 
به استناد دو فقره قرارداد عادی اجره تاریخ ای 1392/03/20 و 1393/03/20 تقدیم، 
دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان 
که داللت بر رابطه اســتیجاری طرفین و تعهد خوانده به عنوان مستاجر در پرداخت 
اجاره بها و اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد ودفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل 
نیاورده است بنابراین دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 490 قانون مدنی، حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و بیســت و یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 10/568/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر ادای 
دین وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت 
وجه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد در مورد درخواســت خواهان به خواسته 
صدور قرار تامین خواسته با توجه به عدم تودیع خســارت احتمالی دادگاه مستند به 
بند دال ماده 108 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادرمی 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
 بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. 
م الف: 26413 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )334 کلمه، 4 کادر(
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ابالغ رای
9/15 شماره دادنامه: 9609970350801323 شماره پرونده: 9609980350800404 
شماره بایگانی شعبه: 960453 خواهان: آقای محمد علی ضیائی کوپائی فرزند حسن به 
نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- خیابان عسگریه- خ شمس- بن بست 
کامیاب- پالک 107- طبقه 4، خواندگان: 1- شــرکت بهین تولید پروین به نشانی 
اصفهان خ هفتون نرسیده به شش راه کوی امینی پ 1 شــرکت بهین تولیدپروین، 
2- آقای علیرضا ابراهیمی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان 
خیابان شهید عبدا... خزایی نرسیده به میدان اوروج کوچه امین، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
4- مطالبه وجه چک، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند 
متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. 
رای دادگاه: در این پرونده خواهان آقای محمد علی ضیایی کوپایی دادخواســتی به 
طرفیت خواندگان آقای 1- علیرضا ابراهیمی 2- شرکت بهین تولید پروین به خواسته 
مطالبه مبلغ یک میلیارد و دویست و چهار میلیون و ششصد هزار ریال و ادعای اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی که به استناد یک فقره چک به شماره 1395/10/14-326396 
و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیم، دادگاه نظر به اســترداد ادعای اعسار 
و پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
ابطال دادخواست تقدیمی خواهان را صادر و اعالم می نماید ودر مورد دعوی مطالبه 
دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان 
به عمل نیاورده اند. بنابراین دعوی خواهان را به نظر ثابت دانســته و مستندا به مواد 
198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به مــاده 2 و ماده 19 قانون چک حکم به محکومیــت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و چهار میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 41/771/200 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر ادای دین وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت وجه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 26412 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )412 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/16 شماره دادنامه: 9409970350801383 شماره پرونده: 9409980350800323 
شماره بایگانی شعبه: 940368 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای امیر توکلی 
فرزند حسن به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان چهار راه توحید ساختمان 
بهســامان طبقه دوم واحد 7 کدپســتی 8173794591 و خانم بنت الهدا کیان ارثی 
فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان چهار راه توحید ساختمان بهسامان طبقه دوم واحد 
7 کدپستی 8173794591 ، خواندگان: 1- آقای ســید رضا رضوی فرزند نعمت اله 
2- خانم زهرا رضوی سرشبادرانی فرزند اســدا... همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 

بنت الهدی کیان ارثی و آقای امیر توکلی به طرفیــت خواندگان خانم زهرا رضوی و 
آقای سید رضا رضوی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و شش میلیون و هشتصد و پنجاه 
هزار ریال که به استناد یک فقره چک به شــماره 657480 به تاریخ 1393/08/19 
و گواهی عدم پرداخــت بانک محال علیه تقدیم گردیده، دادگاه نظر به دادخواســت 
تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه 
حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اند، فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 310 و 313 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 56/850/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/046/600 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 26414 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )348 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/17 شماره دادنامه: 9609970350801310 شماره پرونده: 9609980350800386 
شماره بایگانی شعبه: 960435 خواهان: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
به ریاست آقای عبدالعلی علی عسکری با نمایندگی آقای محمد فتاحی مارنانی فرزند 
سیف اله به نشانی استان اصفهان- شهر اصفهان- میدان خواجو- صدا و سیمای مرکز 
اصفهان، خواندگان: 1-  آژانس هواپیمایی صدر اصفهــان 2- خانم هنگامه تراکمه 
سامانی فرزند غالمحسین همگی به نشانی اصفهان نظر غربی پ 1 آژانس هواپیمایی 
صدر اصفهان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه وجه چک، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند 
متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید.
رای دادگاه: در این پرونده خواهان سازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران 
با نمایندگی آقای محمد فتاحی مارنانی دادخواســتی به طرفیت خواندگان 1- خانم 
هنگامه تراکمه ســامانی 2-  آژانــس هواپیمایی صدر اصفهان به خواســته مطالبه 
مبلغ سیصد میلیون ریال که به اســتناد یک فقره چک به شماره 803825-1968-

1395/05/27 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیم، دادگاه نظر به دادخواست 
تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده ردیف نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت 
بنابراین دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
چک حکم به محکومیت خوانده خانم هنگامه تراکمه سامانی به پرداخت مبلغ سیصد 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 10/103/398 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر ادای دین وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت 
زمان پرداخت وجه درحق خواهان صادر و اعالم می گردد و در مورد دعوی خواهان به 

طرفیت خوانده ردیف دو قطع نظر از عدم احراز شخصیت حقوقی، نظر به عدم امضای 
چک توسط خوانده ردیف دو دعوی توجهی به ایشان نداشته مستند به بند 4 ماده 84 
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 26416 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )401 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/18 شماره دادنامه: 9609970353601265 شماره پرونده: 9509980365600293 
شماره بایگانی شعبه: 960634 شاکی:آقای حمید شهسواری فر فرزند احمد به نشانی 
اصفهان- خ غرضی کوچه 4 منزل آقای مدرســی، متهم: آقای حمیدرضا فریدمهر 
فرزند محمدعلی به نشــانی اصفهان خیابان جی خ پروین کوچه 39- 50 واحد یک 
کدپستی 8199876416، اتهام: خیانت درامانت، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای حمیدرضا فرید مهر دائر بر خیانت در امانت نسبت به تعدادی 
تجهیزات قالبندی حسب شکایت آقای حمید شهسواری با توجه به محتویات پرونده 
شکایت شاکی کیفرخواســت صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود علی رغم 
ابالغ از طریق نشر آگهی بزه انتســابی محرز و در اجرای ماده 674 ق.م.ا مصوب 75 
و رعایت مواد 37 و 38 مصوب 92 متهم به تحمل ســه ماه حبس محکوم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه سپس 
قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظراستان می باشد.  م الف: 26421 شعبه 
110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 110 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )182 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/20 شماره دادنامه: 9609970353001362 شماره پرونده: 9609980362200177 
شماره بایگانی شعبه: 960758  شاکی: آقای خلیل برک زهی فرزند نعمت اله به نشانی 
خوراسگان خ کنگاز ک گلستان پ 25، متهم: آقای فرهاد تاجیک به نشانی اصفهان 
چمران اول جاده دولت آباد سه راه گلستان انبار مجاز یافت، اتهام: ضرب و جرح عمدی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام  آقای فرهاد تاجیک دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی شــاکی آقای خلیل برک زهی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ودالیل 
موجود از جمله شکایت شاکی نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شاهد و سایر قرائن و 
امارات منعکســه در پرونده که همگی موجب حصول علم بر صحت موضوع و توجه 
اتهام می گرددبزهکاری متهم را محرز و مســلم دانسته مستندا به مواد 211 و 448 و 
449 و 488 و 709 و 710 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت دیه در حق شاکی 
از بابت سائیدگی حارصه بازوی چپ و ساعد چپ جمعًا یک درصد دیه کامل محکوم 
تا ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و موضوع با توجه 
به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات فاقد جنبه عمومی می باشد 
رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهی دراین مرجع سپس با توجه 
 به میزان دیه و مســتنبط از ماده 427 قانون آیین دادرســی کیفری قطعی می باشد.  

م الف: 26425 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 104 جزایی سابق( 
مجتمع شهید بهشتی )261 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/27 شماره دادنامه: 9609970354201150 شماره پرونده: 9609980364800378 
شماره بایگانی شعبه: 960591  آقای رحمت اله فصیحی فرزند محمدبه نشانی استان 
اصفهان شهرستان اصفهان براآن شمالی روســتای کنجوان کوی سعدی بن بست 
بهاران پ 144، متهم: آقای مسعود تاجی زادگان فرزند علی به نشانی اصفهان خ جابر 
انصاری خ میرزا طاهر خ ابونعیم شمالی ک ارغوان بن یاران پ 2، اتهام: صدور چک 
بالمحل، به تاریخ 96/8/2 در وقت مقرر جلسه شعبه 116 کیفری دو اصفهان به تصدی 
امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 960591 ک 116 تحت نظر است طرفین 
و نماینده دادستان حضور ندارند دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای مسعود تاجی زادگان فرزند علی مبنی بر صدور یک فقره 
چک بالمحل به شماره 214616 مورخ 1396/02/26 مبلغ 215/000/000 ریال تمام 
عهده بانک ملی از توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان و شرح شکایت شــاکی رحمت ا... فصیحی وجود رونوشت چک و 
گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه در پرونده و اصول  آن در ید شــاکی و عدم حضور 
متهم و عدم ارائه دفاعیه مناسب بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 3 و 
7 و 11 قانون صدور چک متم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن 
دسته چک به مدت 2 سال محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 26406 شعبه 116 
دادگاه کیفری دو  مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی 

سابق( )284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/19 شماره دادنامه: 9609970353601266 شماره پرونده: 9509980365601852 
شماره بایگانی شعبه: 960631 شاکی: آقای عبدالناظر ازبک فرزند عبدالقیوم به نشانی 
اصفهان ملک شــهر محله عرب ها خ ناصر خســرو کوچه 17 بن بست گلها آخرین 
منزل سمت راســت، متهم: خانم صفیه نوروزی خویائی فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان باالتراز پل راه آهن نرسیده به شهر بهارســتان شهرک صنعتی صفه خ 20 
متری پلیکان پ 33، اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع، گردشکار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص اتهام خانم صفیه نوروزی خویائی دائر بر تحصیل مال از طریق 
نامشروع حسب شــکایت آقای عبدالناظر ازبک به مبلغ پانصد هزار تومان با توجه به 
محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع 
از خود علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز و در اجرای ماده 
2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری به تحمل شش ماه 
حبس محکوم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 26422 شعبه 110 
 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 110 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )197 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ رای
9/22 شماره دادنامه: 9609970350201337 شماره پرونده: 9609980350200329 
شماره بایگانی شعبه: 960391 خواهان: آقای علیرضا برزمهری فرزند محمد به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوچه بهاران پ 13، خوانده: آقای 
مهدی زاده حسین فرزند محمود به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی علی رضا 
برزمهری فرزند محمد به طرفیت مهدی زاده حسین فرزند محمود به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی دعوی مطالبه مبلغ 3/000/000/000 ریال که خواهان با 
معرفی دو شاهد مدعی عدم تمکن الزم جهت پرداخت هزینه دادرسی گردیده و اعالم 
داشته هزینه دادرســی 12 میلیون تومان بوده و نام برده در کار خرید و فروش پارکت 
می باشد و مغازه و منزل وی استیجاری است و درآمد وی ماهیانه 2 تا 3 میلیون تومان 
است و ماهیانه 1/5 میلیون تومان اجاره مغازه و 900 هزار تومان اجاره منزل پرداخت 
می کند و فاقد خودرو می باشد و شهود وی به طور کلی شهادت بر وضع مالی خواهان 
بدون ذکر میزان درآمد خواهان و میزان هزینه دادرسی داده اند و خوانده نیز که از طریق 
نشر آگهی در روزنامه دعوت گردیده در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای ارسال 
نکرده است. با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه شهادت شهود گواهان کلی بوده 
و خواهان نیز تصویر قراردادهای اجاره مغازه و منزل خود را به دادگاه ارائه نکرده است و 
میزان هزینه دادرسی نیز برخالف ادعای خواهان برابر 10/300/000 تومان می باشد 
لذا دادگاه ضمن پذیرش اعسار خواهان از بخشی از هزینه دادرسی مستندا به مواد 513 
و 514 قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب حکم بر اعسار خواهان از پرداخت چهار 
پنجم هزینه دادرسی )معادل 82/400/000 ریال( صادر و اعالم می نماید و خواهان 
مکلف به پرداخت یک پنجم هزینه دادرسی) 20/600/000 ریال( می باشد رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدید نظر استان 
است.  م الف: 26434 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )340 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 9609970353800626 شــماره پرونــده هــا:  /23
9509980364300775 و 9509980364300776 و 9409980364300595 و 
9509980364300774 شماره بایگانی شــعبه: 950892 و 950893 و 950890 و 
950891  تصمیم نهایی شماره 9609970353800626 شکات: 1-  آقای احمدرضا 
خضری فرزند نعمت ا... به نشانی اصفهان کوی ولیعصر مشفق کاشانی شمالی فرعی 
9 پالک 30، 2- آقای امیرعباس علی فتحعلی فرزند حسن با وکالت آقای مهدی ناجی 
فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خیابان شــیخ مفید بعد از چهار راه اول ساختمان 
اداری پایا طبقه چهارم،3- خانم صدیقه قادریان فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان خ 
صائب کوچه شادمان روبروی کوچه نســیم پ 57، 4- آقای مهران زمانی فر فرزند 
همایون به نشانی اصفهان خ ابوذر کوچه باغ جنت )شــماره 5( کوچه ژاله کوچه ارم 
ساختمان ارم پالک 19 واحد یک، 5-آقای مهران زمانی، 6- آقای احمد رضا خضری 
فرزند نعمت ا...، 7- خانم صدیقه قادریان فرزند حســینعلی هر سه به نشانی مجهول 
المکان، متهمین: 1- آقای سلمان مرادوند حاجی وند فرزند حاجی با وکالت خانم مریم 
کریمی فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان دروازه شیراز خیابان چهارباغ باال مجتمع 
حافظیه طبقه 3 واحد 11، 2- آقای علی الیاسی فرزند بهروز با وکالت آقای سید احسان 
اله موسوی فرزند ســید اســداله به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت غربی بعد از 
دادگستری نبش بن بست وحدت مجتمع وکالی نیکبخت طبقه اول واحد شماره 4 و 
آقای مهدی داوری فرزند علی به نشــانی خیابان نیکبخت بعد از دادگستری مجتمع 
وکال نیکبخت طبقه اول واحد 4، 3- آقای سعید رضایی فرزند پنجشنبه باوکالت آقای 
عیسی زرین آبادی فرزند بهرام به نشانی خوزستان اندیمشک خ شهید پناهی روبروی 

مسجد محمدی مجتمع ابن سینا طبقه 5 و آقای سعید شمسی سوالری فرزند نعمت 
اله به نشانی اصفهان خیابان ســجاد خیابان قائم مقام فراهانی )سپهساالر( روبروی 
بیمارستان حجتیه موسســه حقوقی رضوانیان واحد 2، 4- آقای مهدی حاجی وند به 
نشانی مجهول المکان، 5- آقای رسول اسدی فرزند بلوطی با وکالت آقای صید نبی 
چناری فرزند موسی به نشانی اندیمشک خیابان روشنی طبقه باالی پاساژ ثارا... و آقای 
مصطفی نیکوروان فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان بلوارآئینه خانه جنب مسجد 
النبی ساختمان آئینه پالک 60 فکس 6631693 کدپستی 8164654433 دفتر وکالت 
آقای سید علیرضا موسوی، 6- آقای سامان بهادر به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 
1- معاونت در سرقت 2- سرقت منزل 3- تحصیل مال مسروقه، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در این 
پرونده 1- آقای امیر عباسعلی فتحعلی فرزند عباس با وکالت آقای مهدی ناجی با طرح 
شکوائیه اعالم داشته که در تاریخ 1394/11/8 منزل وی مورد سرقت قرار گرفته است 
که اموال مسروقه اعالم شده شامل تسبیح کار دست عتیقه با تعداد یکهزار و بیست عدد 
برلیان، انگشتر قدامک دور برلیان، ســه عدد نگین برلیان پیاده، سرویس سه تیکه با 
جواهر، مدال زمرد اشک با طالی سفید، مدال لوزی طالی سفید پرانس، دستبند جواهر 
برلیان مدل تیغه ای، حلقه جواهر پهن مدل جناقی، دو عدد دستبند تمام برلیان، خودکار 
قدیمی طالی عتیقه، مدال قلب جواهر ســفید با تعداد چهارصد عدد برلیان، ساعت 
مردانه تمام طالی سفید مدل بندبافتی، ساعت زنانه تمام طالی رولکس مارک یاخ 
ماستر، انگشــتر تک تخمه که همگی دارای فاکتور ومشــخصات دقیق می باشند و 
همچنین ســکه 30  گرمی قدیمی طرح محمدرضا پهلوی و فرح، گوشواره قدیمی 
الماس، ســه عدد النگوی دخترانه گرانی فیروزه مثلثی و زنجیر که دور آن برلیان می 
باشد، پنج عدد زنجیر طال دستبند جلفایی سه گره ای، دستبند ایتالیایی بافته ای، دستبند 
دخترانه پهن زرد رنگ، انگشتر مروارید درشت استرالیایی با دو عدد مارکینر کنار  آن، 
دســتبند پهن زنانه با یک ردیف برلیان مدل بولگادی، سرویس جواهر ظریف مدل 
مربعی، برلیان پیاده، نوزده عدد مدل بچه گانه عروسکی، سرویس فالور ظریف سه گل 
جواهر با گوشواره، پابند طالیی زرد و سفید، هفتاد عدد سکه تمام بهار آزادی  مبلغ سه 
هزار و یکصد دالر آمریکا که شرح و فاکتورهای برخی اقالم در صفحات 545 الی 565 
پرونده می باشند 2- آقای مهران زمانی فرزند همایون با طرح شکوائیه اعالم نموده 
است که در تاریخ 1394/12/11 منزل وی مورد ســرقت قرار گرفته است که اموال 
مسروقه اعالم شده از سوی ایشان در صفحه 529 پرونده شامل حلقه اسپرت مردانه، 
حلقه تک نگین مردانه، حلقه اسپرت زنانه، حلقه تک نگین زنانه، حلقه دورنگین زنانه ، 
انگشتر با مروارید صورتی، انگشتر طالی زرد با سنگ صورتی، انگشتر زرد با میناکاری 
سبز، سرویس طالی زرد با میناکاری آبی، انگشتر زرد با نگین های برلیان ریز، دستبند 
طالی سفید، دستبند طالی زرد با نخ قهوه ای، دستبند طالی زرد باریک، گردنبند و 
گوشواره گل طال زرد، گردنبند دایره ای نگین ریز طالی زرد، گردنبند قلب با زنجیر، 
گوشواره شکل گل یاقوت کبود، انگشتر گل یاقوت کبود- گردنبند با زنجیر گل یاقوت 
کبود، زنجیر ریزدانه، گوشواره مدال زرد،گوشواره مروارید کبود، گردنبند زرد، گردنبند 
و گوشواره پروانه ای، ساعت آب طال با نگین برلیان، گوشواره طالی زرد، زنجیر ساده 
طالی زرد، سرویس طالی ســفید و برلیان، ده عدد سکه کامل طال، یک هزار یورو، 
پانصد دالر، یک میلیون تومان وجه نقد می باشــد 3-  آقای احمدرضا خضری فرزند 
نعمت ا... با طرح شکوائیه اعالم نموده است که در تاریخ 1394/11/15 منزل وی مورد 
سرقت قرار گرفته است که اموال مسروقه اعالم شده از سوی ایشان در صفحه 273 
پرونده شامل یک جفت گوشــواره حلقه ای طال، انگشتر تک نگین برلیان یک جفت 
گوشواره میخی کوی طال، یک جفت گوشواره میخی درخت کاج، ساعت رومانسون 
دور نگین آکبند، چهار سرویس گردنبند  و دستبند و گوشواره نقره، سرویس ست کامل 
بدلیجات ساعت رومانسون دور طالئی زنانه بند استیل، ساعت مچی طالئی نگین دار، 
ساعت سیکو زنانه اصل، ساعت سیتی زن زنانه اصل، ساعت مچی زنانه مارک هسا، 

ساعت زنانه بند  چرمی، یک عدد دوربین دیجیتال کانن، صندوقچه خاتم به همراه چهار 
سری مروارید اصل، ساعت موبایل واچ مارک ایسر، وجه نقد به مبلغ سی و دو میلیون 
ریال، ســه عدد ادکلن مارک آکبند، دو جلد کتاب اشعار کیارستمی می باشد 4- خانم 
صدیقه قادریان فرزند حسینعلی نیز با طرح شــکوائیه اعالم نموده است که در تاریخ 
94/11/10 از منزل وی دو سرویس طال و یکصد هزار تومان وجه نقد به سرقت رفته 
است که پس از انجام تحقیقات اولیه و بررسی دوربین های مدار بسته اطراف منازل 
مسروقه و شناسایی چهره سارقین و خودروی مورد استفاده آنان) یک دستگاه خودروی 
پژو پارس ســفید رنگ به شــماره 884 ق 61 ایران 99(  در حین گشت زنی عوامل 
انتظامی در تاریخ 1394/12/12 خودروی مذکور شناسایی و دو نفر سرنشین آن آقایان 
مجتبی مرادوند حاجی وند و علی الیاسی دستگیر و پس از تحقیقات از آنان و شناسایی 
محل اقامت موقت آنان در هتل اقدامات الزم در جهت شناسایی و جلب سایر همدستان 
آنان بعمل آمده که در نهایت با اعطاء نیابت به دادسرای اندیمشک آقایان رسول اسدی 
و سعید رضائی نیزشناسایی و دستگیر می شوند. ولیکن مهدی حاجی وند متواری می 
گردد و از خریدار اموال مســروقه آقای ســامان بهادر نیز تحقیق می شود دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست برای متهمان 
1- رسول اسدی فرزند بلوطی 2- سعید رضایی فرزند پنج شنبه هر دو با وکالت آقایان 
سعید شمسی و محمد اسماعیلی نصرآبادی 3- سلمان مرادوند فرزند حاجی با وکالت 
خانم مریم کریمی 4- مهدی حاجی وند 5-علی الیاسی فرزند بهروز باوکالت آقای سید 
احسان ا... موسوی با قید اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت طال و جواهرات از منزل 
شکات برای همه متهمان به غیر از ردیف سوم که اتهام وی را معاونت در سرقتها در 
نظر گرفته است تقاضای مجازات برای آنان را نموده است. دادگاه با توجه به استماع 
اظهارات متهمان در جلسه رسیدگی و مالحظه دالیل قرائن و امارات مضبوط در پرونده 
من جمله اعالم شکایت شــاکیان خصوصی در زمان وقوع سرقت و گزارشات مرجع 
انتظامی از محل وقوع سرقت و وضعیت منازل شاکیان پس از وقوع سرقت، تصاویر و 
فیلم های مربوط به متهمان مربوط به ارتکاب سرقت از منازل شاکیان ردیف اول الی 
سوم و نظریه کارشناس اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی اصفهان مبنی بر تطبیق 
تصاویر پیوست پرونده با چهره متهمین دفاعیات بالوجه سعید رضایی و رسول اسدی 
مبنی بر اینکه برای یافتن کار و اشتغال به اصفهان آمده اند. اما هیچ مراجعه ای جهت 
پیدا کردن کار و اســتخدام نداشــته اند و تصاویر متهمان که بــا یکدیگر در بخش 
Reception )پذیرش( هتل بوده و اینکه پس از دســتگیری علی الیاسی و سلمان 
مرادوند آن دو نفر سریعًا به هتل مراجعت و پس از تسویه حساب به اندیمشک باز می 
گردند به نحوی که برخی از وســایل خود را نیز در هتل جا می گذارند اقرار صریح  و 
مقرون به واقع علی الیاسی و سلمان مرادوند و تبین نقش هر یک از متهمان توسط این 
دو نفر و صورتجلسات مواجهه حضوری، پرینت حساب علی الیاسی و مهدی حاجی وند 
که متعاقب سرقتهای انجام شده گردش باالئی داشته و این گردش باالی حساب با 
وضعیت اقتصادی آنان که بیکار و در برخی مقاطع زمانی به کارگری اشتغال داشته اند 
مطابقت ندارد و اظهارات ضد و نقیض کلیه متهمان باالخص سعید رضایی و رسول 
اسدی با تغییر عناوین اتهامی اتهام متهم ردیف اول را مباشرت در سرقت شبانه از منزل 
شاکی شماره یک و مشارکت در سرقت شبانه از منزل سایر شاکیان و اتهام متهم ردیف 
دوم را مشارکت در سرقت شبانه از منزل شاکیان دوم الی چهارم و معاونت در سرقت 
شبانه از منزل شاکی اول و اتهام متهمان ردیف سوم و پنجم را معاونت در چهار فقره 
سرقت واقع شده و فروش اموال مسروقه و اتهام متهم ردیف چهارم را که متواری نیز 
می باشد معاونت در چهار فقره سرقت مذکور محرز دانسته و مستند به ماده 125 و بند 
پ ماده 126 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و رعایت ماده 
134 از همان قانــون و مواد 656 و 662 قانون مجازات اســالمی در بخش تعزیرات 
مصوب 1375 متهم ردیف اول را از بابت یک فقره مباشرت در سرقت شبانه از منزل و 
سه فقره مشارکت در سرقت شبانه از منزل به چهار مرتبه تحمل چهار سال و شش ماه 

حبس تعزیری و تحمل هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق 
شاکیان و متهم ردیف دوم را از بابت ارتکاب سه فقره مشارکت در سرقت شبانه از منزل 
به سه مرتبه تحمل چهار سال و شــش ماه حبس تعزیری و هفتاد و پنج ضربه شالق 
تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شاکیان ردیف دوم الی چهارم که بصورت تضامنی 
با متهم ردیف اول می باشد و از بابت ارتکاب یک فقره معاونت در سرقت شبانه از منزل 
به تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری و هر یک 
از متهمان ردیف سوم و پنجم را از بابت ارتکاب چهار فقره معاونت در سرقت شبانه از 
منازل شاکیان به چهار مورد تحمل 3 ســال حبس تعزیری تحمل هفتاد و پنج ضربه 
شــالق تعزیری و از بابت فروش اموال مســروقه به تحمل 4 سال و شش ماه حبس 
تعزیری و هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف چهارم را از بابت چهار فقره 
معاونت در سرقت شبانه از منزل شاکیان به چهار مورد تحمل سه سال حبس تعزیری 
و تحمل هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیری محکوم و اعالم می نماید. با این توضیح که 
اجرای مجازات های حبس با احتســاب ایام بازداشــت قبلی اســت و از بین موارد 
مجازاتهای تعزیری معینه برای هر یک از متهمان صرفًا یک مورد و آنهم مجازات اشد 
به اجرادر می آید. رای صادره نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی و نسبت به سایرین 
حضوری است رای غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 
شعبه و رای حضوری ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشــد.  م الف: 26435 شعبه 112 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 112 جزایی سابق( )1915 کلمه، 19 کادر(
ابالغ رای

9/26 شماره دادنامه: 9609970354201099 شماره پرونده: 9509980359501390 
شماره بایگانی شــعبه: 960083  شاکی: آقای رســول جعفری رنانی فرزند حسن به 
نشانی اصفهان رهنان خ شریف شــرقی ک 51 ک ش فتح اله رفیعی منزل شخصی 
رســول جعفری، متهمین: 1- خانم زهرا گل نوری فرزند آرتیخمرادوا 2- آقای امیر 
پورفتحی جوکندان فرزند بهراد 3- آقای عبدالحکیم رزاقی فرزند عثمان 4- آقای سید 
مهران شجاعی فرزند حسین همگی به نشــانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری 
پرونده کالسه 9509980359501390 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور 
تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان )116 جزایی ســابق( تصمیم نهایی شماره 
9609970354201099، دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی 
را اعالم و با استعانت ازخداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
 رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقایــان و خانم 1- امیر پور فتحی 2- ســید مهران 
شــجاعی 3- زهرا گل نوروزی 4- عبدالحکیم رزاقی همگی دائر بر مشــارکت در 
کالهبرداری به مبلغ 192072591 ریال موضوع شــکایت شــاکی آ قای رســول 
جعفری رنانی نظر به محتویات پرونده و کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی 
و انقالب اصفهان و شــکایت شــاکی خصوصــی، مالحظه پرینت حســاب بانکی 
شاکی، پاســخ اســتعالم های انجام شــده از شــرکت مخابرات و بانک مربوطه و 
متواری بــودن متهمین وعــدم حضور جهت دفــاع علی رغم ابالغ هــای مکرر و 
نظر به ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظــر دادگاه بزهکاری نامبردگان 
به شــرح فوق محرز تشــخیص فلذا مســتندا به ماده یک قانون تشــدید مجازات 
مرتکبین ارتشــاء، اختــالس و کالهبــرداری و رعایت ماده 125 قانــون مجازات 
 اســالمی حکم بــه محکومیت نامبــردگان هــر یک بــه پرداخت مبلــغ مذکور 
در حق شاکی و هر یک به پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای 
نقدی و هر کدام به تحمل یک ســال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای 
غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد.  
م الف: 26405 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو  مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق( )336 کلمه، 4 کادر(
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تحدید حدود اختصاصی
9/6 شــماره صادره:1396/03/438269 - 1396/8/27 نظر بــا اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 805 واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمدرضا بدیعی 
فرزند صدر و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1396/9/30  ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف:328 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )145 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/78 آقای امراله بهرامی دارای شناســنامه شماره 45 به شــرح دادخواست به کالسه 
96/615 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حمید بهرامی به شناســنامه 139 در تاریخ 1396/6/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- امراله بهرامی فرزند علی شیر 
به شماره شناســنامه 45 متولد 1335 صادره از سمیرم )پدر متوفی( 2- ماه روز بهرامی 
فرزند سردار به شماره شناســنامه 247 متولد 1326 صادره از ســمیرم ) مادر متوفی( 
3- خانم تاج بهرامی فرزند باباشیر به شماره شناسنامه 96 متولد 1353 صادره از سمیرم 
)همسر متوفی( 4- ابوالفضل بهرامی فرزند حمید به شماره شناسنامه 1200317319 
متولد 1387 صادره از ســمیرم ) پســر متوفی( 5- زهرا بهرامی فرزند حمید به شماره 
شناسنامه 1200287975 متولد 1385 صادره ازســمیرم )دختر متوفی(. متوفی وراث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/251 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )193 کلمه،2کادر(  

فقدان سند مالکیت
9/88 شماره:1396/04/438696 – 1396/8/29 نظر به اینکه سند مالکیت یک سهم 
از 576 سهم ششدانگ قنات معروف کندز پالک ثبتی شماره 97- اصلی ردیف 117  واقع 
در کندز جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 63 در صفحه 146 دفتر امالک جلد 30 
به نام محمد حاجی حسینی تحت شماره چاپی مسلسل 283607 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس به موجب سند انتقال شــماره: 26479-1341/03/28 دفترخانه 
شماره 7 نطنز به آقای ماشاءاله کریم میرزا فرزند باقرانتقال  یافته سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده: 960407061521890-1396/08/13 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 64172 الی 64174-

1396/08/13 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن 
به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 455 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)253 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/89 شماره:1396/04/438699 – 1396/8/29 نظر به اینکه سند مالکیت یک سهم 
از 576 سهم ششدانگ قنات معروف کندز پالک ثبتی شماره 97- اصلی ردیف 117  واقع 
در کندز جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 63 در صفحه 139 دفتر امالک جلد 31 
به نام صغری ریسه تحت شماره چاپی مسلسل 6163008 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس به موجب سند انتقال شــماره: 26479-1341/03/28 دفترخانه شماره 7 
نطنز به آقای ماشاءاله کریم میرزا فرزند باقرانتقال  یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست 

کتبی به شــماره وارده: 960407061521890-1396/08/13 بــه انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 64169 الی 1396/08/13-64171 
به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن به علت اسباب 
کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

456 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)252 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/90 شــماره صادره:1396/03/437819-1396/8/25  نظر بــا اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره 19 فرعی واقع در مزرعه برگهر 148 اصلی دهستان 
علیای اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آ قای 
محمد حسین پوراونجی فرزند رضا در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/9/28  ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف:320 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/94 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1997/96 حل 2 ، وقت رسیدگی: ساعت 5/45 بعداز ظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1396/10/20، مشخصات خواهان: 1- محمود صافی فرزند حسن به 
نشانی خمینی شهر شریعتی جنوبی کوچه نکویی مهر، 2- مصطفی صافی فرزند حسین 
به نشانی خمینی شهر خ شــریعتی جنوبی کوچه نکویی مهر،  مشخصات خوانده: زهرا 
جزینی فرزند محمد، خواسته و بهای آن:  مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 
5773 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/37 کالسه پرونده: 960161 شماره دادنامه:9609976795200660-96/8/6 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد علی قپانچی به نشانی 
بازار دروازه اشرف پاساژ صدر پ 8، خوانده: 1- مژگان شرکت العباس 2- امیر اعممی 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک جمعا به مبلغ62/000/000 
ریال طی شماره های 1469/537306/16 و 1469153731015 بانک ملت،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آ قای محمد قپانچی به طرفیت 1- مژگان شــرکت العباس 2- امیر اعممی به خواسته 
مطالبه مبلغ 62/000/000 ریال )شــش میلیون و دویســت هزار تومان( وجه چک به 
شماره1469/537306/16 و  1469/53731015  به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 62/000/000 
ریال )معادل شش میلیون و دویست هزار تومان( بابت اصل خواسته و 1/975/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق 
شاخص بانک مرکزی  صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:25148 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/39 کالسه پرونده: 88/96 شماره دادنامه:9609976795500544-96/6/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد مجیدی درچه 
به نشانی اصفهان درچه خ شریعتی 200 متری پل زاینده رود فروشگاه لوازم بهداشتی 
مجیدی با وکالت سید مجید رجایی به نشانی اصفهان فلکه ارتش ابتدای بلوار کشاورز 
روبروی بانک ملی ساختمان ســپاهان طبقه 3، خوانده: ســید مح مد باقر میراحمدی 
باباحیدر به نشانی اصفهان خ ادریبهشت شرقی خ شاهد 1 پالک 63  )مجهول المکان(، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  آقای ســید محمد مجیدی درچه به طرفیت آقای ســید محمد باقر 
میراحمدی به خواســته مطالبه جمعا مبلغ نوزده میلیون ریال وجه چکها به شماره های 
2179445-91/2/10 و 217950-91/10/13 و 217947-91/8/30 عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )فوق 
الذکر(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:25082 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 330 کلمه،

 4 کادر(  
ابالغ رای

9/13 کالســه پرونده: 960452 شــماره دادنامــه: 9609976805201307 تاریخ 
رسیدگی: 96/8/6 مرجع رسیدگی: شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
 محمد امینی اســفندارانی به نشــانی خ هشــت بهشت شــرقی کوچه شــهید تاعر

  پ 63، خوانــدگان: 1- عباس هاشــمی 2- ورثه مرحوم عبــاس علیمرادی دهنوی 
) 1- محمدرضا 2- مکیــه 3- زکیه 4- زهرا 5- خدیجه  همگــی علیمرادی دهنوی 
6- همســر، خواســته: الزام به تنظیم ســند پراید به شــماره 836 ب 84 ایران 16 به 
 انضمام خسارات قانونی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان محمد امینی اسفندرانی به طرفیت خواندگان عباس هاشمی 
و ورثه مرحوم عباس علیمــرادی دهنوی 1- محمدرضا 2- مکیــه 3-زکیه 4- زهرا 
5- خدیجه همگی علیمراد دهنوی و 6- همســر مرحوم صدیقه شیرعلی به خواسته 
الزام به انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی 836 ب 84 ایران 16 به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده وکالت دفتری که به 
خواهان داده شده و مالحظه قولنامه های ارائه شــده از طرف خواهان وهمچنین عدم 
حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و عدم ارسال الیحه شورا دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 
و 219 و 220 و 221 قانون مدنی حکم بر محکومیــت خواندگان وراث مرحوم عباس 
علیمرادی دهنوی از ردیف 2 بعد از ظهر ) محمدرضــا- مکیه- زکیه- زهرا- خدیجه 
وهمسر مرحوم صدیقه شــیرعلی( به حضور در دفتر خانه اسناد رســمی و انتقال سند 
رسمی خودرو پراید به شــماره 836 ب 84 ایران 16 به نام خواهان و هزینه نشر آگهی 
و مبلــغ 1/015/000 ریال هزینه دادرســی در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه و بعد 
از آن ظــرف 20 روز قابل اعتراض در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و 
 نسبت به خوانده ردیف اول به اســتناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد
 دعوی صــادر و اعــالم می گردد قــرار صــادره حضــوری و ظــرف 20 روز قابل 
اعتــراض در محاکــم عمومی حقوقــی اصفهان می باشــد. م الــف: 25138 
 شعبه 52 مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )389 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکیت

 9/93 شــماره: 960720671538911 – 96/9/1  خانــم خاطــره رهنمــا فــرد 
فرزند مرتضی  به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شــده مدعی اســت که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک 
شماره 170/4176  واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 464 
 دفتر 288 امالک ذیل ثبت 65345 به نام عزت پهلــوان زاده فرزند علی ثبت و صادر

 و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 75473-1383/05/11 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 40 اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به 
موجب سند در رهن است نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود 
شده است چون درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 
 انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده اســت( نســبت به آن یا وجود سند

 مالکیت مربوز نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا 
 مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یــا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشــود المثنی 
ســند مالکیت مرقوم صــادر و به متقاضــی تســلیم خواهد شــد. م الف: 5771 
 نبی الــه یزدانی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک خمینــی شــهر )242 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/161 مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشــانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالســه پرونده 1323/96 حل 3 ، وقت رســیدگی ساعت 4 بعداز 
ظهر روز دوشنبه مورخه 1396/10/4، مشــخصات خواهان: احمد رضا عمادی فرزند 
 صادق به نشانی خمینی شــهر خ ش فهمیده بن بست شــهیدان رحمتی، مشخصات 
خوانده: رمضــان توکلی،  خواســته و بهای آن:  مطالبــه مبلغ بیســت میلیون ریال 
بابت تحویل موزائیک به انضمام مطلق خســارات ناشــی از دادرســی و تاخیر تادیه 
از تاریــخ 95/6/11 لغایت زمــان پرداخت، دالیــل خواهان: فاکتور فــروش مورخ 
95/6/11 ، گــردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات 
یک نوبت آگهی می گــردد خوانده مــی تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 5793 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )193 کلمه، 2 کادر(

باکمکنیروهایآتشنشانی؛

نجات عقاب گرفتار در 
سیم های فشار قوی برق

با كمک نیروهای ســازمان آتش نشــانی مباركه، 
عملیات نجات و رهاسازی عقاب عظیم الجثه كه با 
سیم های برق فشار قوی برخورد كرده بود، انجام شد.

عملیات نجات و رهاسازی عقاب عظیم الجثه كه با 
سیم های برق فشــار قوی برخورد كرده بود، انجام 
شد.این عقاب عظیم الجثه در خروجی محله قهنویه 
با سیم های برق برخورد و در زمین گرفتار شده بود.

نیروهای سازمان آتش نشانی مباركه با موفقیت این 
پرنده را نجات داده و در دامن طبیعت رها كردند.

دیدگاه

معاوندادستاناصفهانعنوانکرد:

کاهش آسیب  ها با ارتقای 
سطح فرهنگ جامعه

معاون دادستان اصفهان گفت: پیشگیری از وقوع 
جرم علیه كودكان همگانی بوده و متولی آن تنها 
یک دستگاه نیست لیکن با ارتقای سطح فرهنگ 

جامعه می توان به كاهش آسیب ها كمک كرد.
امرا... شــریفی اظهار داشــت: جمعیــت كنونی 
كودكان جهــان 2 میلیارد نفر اســت كه بیش از 
یک چهارم آنها در كشــورهای اسالمی قرار دارند 
و نشانگر وظیفه ســنگین و خطیر ما در برخورد 
با آنهاســت. وی افزود: تاریخ كیفــری تا قبل از 
شخصی سازی مســئولیت كیفری نشان می دهد 
ارتکاب جرم علیه كودكان زیاد بوده؛ برای همین 
امروزه تمام نظام های حقوقــی درصدد حمایت 
قانونی و قضائی از كودكان هستند. معاون دادستان 
استان اصفهان: در اسناد بین المللی و پیمان نامه 
حقوق كودكان در مــواد 1 تا 42 مصادیق كودک 
آزاری تصریح شده و تمام آنها در جوامع مختلف 
به رسمیت شناخته می شود. شریفی تصریح كرد: 
رشــد 190 درصدی آزارهای جنسی و جسمی 
بسیار تکان دهنده است كه نمایانگر سوء استفاده 
از كودكان بوده؛ برای همین در اسناد بین المللی 
حقوق كودک مورد توجه جــدی قرار گرفته و در 
مواد قانونی به وظایف مشترک والدین و دولت ها 

برای حمایت از كودكان نیز اشاره شده است.

چندی پیش یک كالهبردار حرفه ای كه با ارسال پیامک  برای شهروندان 
با محتوی برنده شدن در قرعه كشــی و فریب آنها، حساب شان را خالی 
می كرد و 120میلیون ریال از همین روش كالهبرداری كرده بود، توسط 

ماموران پلیس فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیرشد.
این روزها آمار شکایت به دلیل كالهبرداری در حالی رو به افزایش است 
كه شکایت های افراد از ســودجویان، مربوط به كالهبرداری هایی است 
كه در چند دســته جدید اتفاق می افتد؛ كالهبرداری از طریق به دست 

آوردن اطالعات شــخصی افراد، از طریق اعالم یک موضوع دروغ مانند 
برنده شــدن در مسابقه، كالهبرداری در بســتر اینترنت به شیوه خرید 
اینترنتی از سایت های ناشناس توسط مالباختگان، كالهبرداری از طریق 
دســتگاه های كارتخوان و نیز آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی از 

شایع ترین آنهاست.
كالهبرداران با جلب اعتماد مردم و جذب طعمه های خود، باعث می شوند 
تمایالت و گرایش هایــی مثل كنجکاوی یا طمع افراد تحریک شــده و 

اطالعات حساســی مانند اطالعات كارت های بانکــی، رمزهای عبور و 
اطالعات خصوصی در اختیار كالهبرداران قرار گرفته و مورد سوء استفاده 

قرار گیرند.
در نوع اول، افراد  به واسطه شغل خود طعمه افراد سودجو قرار می گیرند و 
مال خود را از دست می دهند؛ به طوری كه سودجویان با شناسایی شغل 
آنها و اطالعاتی از آن كه در دسترس همگان قرار دارد، نسبت به برقراری 

ارتباط، اقدام و از این افراد كالهبرداری می كنند.
دســته دیگری از این كالهبرداری ها كه تمام قشــرها حتی وكال نیز در 
معرض آن هستند، سودجویان به بهانه های مختلف با شهروندان تماس 
می گیرند و آنان را به عابربانک می كشانند تا وجوه خود را با دستان خود به 

حساب افراد سودجو انتقال دهند.
اما شایع ترین نوع این دسته، كالهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه 
اســت كه پس از تماس با فرد مورد نظر، چنین وانمود می شود كه فرد، 
میهمان مسابقه زنده تلفنی اســت و ضمن طرح پرسش و پاسخ، چنان 
صحنه ای در ذهن وی می سازند كه وی فریب می خورد این افراد با بیان 
این ادعا كه شماره حساب مسابقه، دولتی است و برای واریز وجه جایزه، 
نیاز به وارد كردن شناسه توسط برنده در دستگاه خودپرداز دارد، اقدام به 

كسب اموال با همکاری خود شخص می كنند.
دسته دیگر كالهبرداری ها در بستر اینترنت و دهکده جهانی رخ می دهد؛ 
چنان كه مال باختگان با خرید اینترنتی از ســایت های ناشــناس، تمام 
اطالعات مربوط به حســاب خود را در اختیار سودجویان قرار می دهند 
و آنان مبادرت به كســب اموال فرد به كمک اطالعاتی می كنند كه خود 

شاكی در اختیار سودجویان قرار داده است.
در دســته دیگر، با جرایمی روبه رو هســتیم كــه در آن، مال باختگان، 
كارت های بانکی خود را در اختیار افراد ســودجو قرار می دهند و به این 

ترتیب، امکان وقوع چند نوع كالهبرداری به وجود می آید.
به هر حال با رشد فناوری و تکنولوژی افراد شیاد و كالهبردار نیز خود را 
به این ابزارها مجهز كرده و از روش های روز و مدرن اقدام به كالهبرداری 
و ســرقت می كنند و در این فضا كاربران نیز باید محتــاط بوده و فریب 
وعده های دروغین را نخورند كه یکی از این وعده ها پیامک های كذب تحت 

عنوان برنده شدن در انواع قرعه كشی است.
با وجود اینکه شــبکه های مجازی و حســاب های اینترنتی راهی برای 
سرعت بخشیدن و افزایش كیفیت زندگی ما بوده اند و هستند، می توان 
با اندكی تامل از بسیاری از این سوء استفاده ها پیشگیری كرد؛ اگر چه در 
بسیاری از مواقع با پیگیری به موقع می توان كالهبردار را به دام انداخت 
 اما بدون شک تامل و هوشیاری كاربران می تواند پیشگیری قبل از درمان 

باشد.

طیسالهایگذشتهبهطوردائماخباریجعلیمبنیبربرندهشدندرقرعهکشیهامنتشرشدهوعدهایباجعلعنواناپراتورهایتلفنهمراه
ازمردمکالهبرداریمیکنند.

عکس  روز 

 کاهش موالید در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیركل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در شش 
ماه نخست امســال 42 هزار و 25 والدت در استان 
اصفهان ثبت شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل یک هزار و 375 تولد كاهش داشته است.
حسین غفرانی كجانی در جلسه شورای هماهنگی 

ثبت وقایع حیاتی در محل فرمانداری گلپایگان افزود: 
همچنین در6 ماه نخست امسال 11 هزار و 252 نفر 

در استان اصفهان فوت كردند .
وی افزود: فوت شــدگان نیمه اول سال گذشته 11 
هزار و 300 تن بوده كه در مقایسه با امسال اندكی 

بیشتراست. وی همچنین تاكید كرد : در سال آینده 
ارائه كارت ملی هوشــمند مالک و مستند هویتی 
مراجعه به دستگاه های دولتی اســت و انتظار می 
رود همه دســتگاه های ذی ربط و رسانه ها مردم را 
برای دریافت كارت ملی هوشمند تا پایان سال 96 
آگاه كنند. وی با اشــاره به اینکــه اولویت اداره  كل 
ثبت احوال استان اصفهان و ادارات تابعه در سال 96 
صدور كارت ملی هوشمند است افزود: اعتبار كارت 

شناسایی ملی)نمونه قدیم( تا پایان امسال به پایان 
می رسد. مدیركل ثبت احوال استان اصفهان درادامه 
از صدور كارت ملی هوشمند یک میلیون و 750 هزار 
نفر از جمعیت حدود چهارمیلیونی هدف در استان 
اصفهان در 6 ماه نخست امسال خبر داد و گفت :در دو 
ماه اخیر میزان مراجعه مردم برای دریافت كارت ملی 
هوشمند افزایش یافته و پیش بینی می شود این روند 

تا پایان سال نیز با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.

مدیرکلثبتاحوالاستانخبرداد:

 کاهش موالید در استان اصفهان

 آغاز زندگی مشترک 
در مناطق زلزله زده

انهدام باند سارقان 
ساختمان هاي نیمه کاره

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان از دستگیري 
اعضاي یک باند چهار نفره سارق ساختمان هاي 
نیمه كاره و كشف مقدار 2 میلیارد و 700 میلیون 
ریال اموال مســروقه خبر داد. ســتار خسروی 
اظهار كرد: درپی وقوع چندین مورد ســرقت از 
ساختمان های نیمه كاره در شهر اصفهان، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دستور كار ماموران اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود: 
یک تیم مجرب از ماموران پس از انجام تحقیقات 
الزم و اقدامات تخصصی موفق شــدند، سركرده 
باند را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی 

دستگیر كنند.

۱۱  کشته و زخمی در 
محور اردستانـ  مهاباد

مدیــر مركز حــوادث و فوریت های پزشــکی 
اردستان از واژگونی یک دستگاه سمند حامل 
اتباع افغانستان و كشته و زخمی شدن 11 نفر 

خبر داد. 
ولی ا...سالمه زاده از وقوع یک تصادف در محور 
اردســتانـ  مهاباد خبر داد و اظهار داشت: این 
حادثه دوم آذرماه در ساعت 15و 10 دقیقه عصر 
رخ داد. وی تعداد كشته و زخمی های این حادثه 
را 11 نفر اعالم و تصریح كرد: بر اثر واژگونی یک 
دستگاه خودروی سمند، حامل اتباع افغانستان 
دو نفر كشــته و 9 نفر زخمی شــدند كه حال 
یکی از مصدومان وخیم اســت و مصدومان در 
 بیمارســتان  شهید بهشتی اردســتان بستری

 شدند.

اخبار

جایزهایکهحسابشماراخالیمیکند؛

گول نخورید!

فاطمهجبلی



اصفهان؛ مدفن شاه و وزیر سلجوقی
پیشنهاد سردبیر:

اصفهان؛ پیش از ظهور 
کارخانه های مدرن

    نامه ای از هندوستان!
»عرض این است که تمام فقر اهالی ایران فقط 
من باب نبودن کار و کارخانجات اســت و حکم 
علمای اصفهان در خصوص منسوجات داخله و 
منع از منسوجات خارجه در اهالی بمبئی خیلی 
موثر و مهیج گردیده؛ به نحوی که دیده شــد 
»اُرسی« از ایران در بمبئی آورده بودند و اهالی 
در کمال رغبت می خریدند و شــکر از مساعی 
جمیله حجج اســام اصفهان می نمودند که 
چقدر خوب خفتگان بستر جهالت را از خواب 
خرگوشــی بیدار کرده و راه غنا و ثــروت را به 
اهالی آموختند که دیگر اگر در این کار بکوشید، 
باشد که شراب رفاهیت بنوشــید. دیگر اهالی 
به گدایی به طرف خارجــه حرکت نمی نماید، 
ننگ عالمی را فراهم نمی آورند.تجار ایرانی که 
الینقطع پول ها می فرستند و رواج امتعه خارجه 
را می دهند. یکی نمــی گوید بی انصاف ها! این 
پول ها را اگر همت می کردید و کارخانجات می 
آوردید چقدر مردمان بیکار به کار مشغول می 
شدند.اهل هندوستان امتعه خارجه را سوختند 
و گنج سعادت بهر خود و اخاف اندوختند. امروز 
تعداد کارخانجات بمبئی در تمام هند یکصد و 
نود ونه کارخانه ریسمان تابی و پارچه بافی است 
و در این کارخانه ها دویست و ده هزار و یکصد و 
شانزده نفوس کار می کنند و اهالی معاششان در 
کمال خوبی می گذرد. چرا همت نمی فرمایید و 
کارخانجات بیاورید و نوع را از چنگ فقر رهایی 
بخشید؟!»وطن پرست غیور، میرزا علی اکبر««

)روزنامه انجمن مقدس ملی 
اصفهان، 12 محرم 1326ه.ق(

   مشروطه و صنعت ورشکسته 
»گیرم امروز شــما قادر به آوردن ماشین های 
عمده برای نساجی و احداث کارخانجات الزمه 
نیســتید، اقا این اندازه هم نمی توانید که فرم 
سرباز و ســواره نظام و صاحب منصبان و ... را از 
البسه جدیدی که امروز در این مملکت بافته می 
شود، منحصر کنید؟ شما خوب می دانید پولی 
که در مبادله این جنس وطن می دهید، به کیسه 
چند نفر بیوه زنان و فقرای وطن می رود. پس چرا 
اقدام نمی کنید؟ اگر وقت دارید اندکی به شرح 
حال ما اهل کارخانه نساجی وطنی گوش کنید. 
در دوسال قبل به سعی و اقدام آقای ثقه االسام 
و چهارنفر تاجر وطن پرست دیگر، از جناب آقا 
حسین علی، پیشکار امور باغ نو حضرت واال ظل 
السطان، کارخانه ای برای این کار اجاره کردند. 
صاحب کارخانه محــض خدمت به نوع مبلغی 
خرج کرده و کارخانه خراب را تاسیس نمود. به 
هزار زحمت عده ای را جمع نموده و این کارخانه 
را تشکیل دادند و روز به روز بر عده اجزا، افزودند. 
حتی عده ای از بچه های یتیم را از خود متکفل 
خرجشان گردیده که در این کارخانه مشغول 
کاری باشند. پس از گذشتن مختصر وقتی جنس 
منسوجات از کارخانه درآمد. به طوری که اهل 
وطن باید همت به خرج دهند و بخرند، نخریدند. 
ناچار شدند دســت از کار کشیدند. نزدیک بود 
از هم متفرق شــویم. آقا حسین علی، صاحب 
کارخانه تا کنون ما را نگهداری کرد و نگذاشت ما 
متفرق شویم. تا این اوقات به ماحظه نخریدن 
منســوجات کارخانه وطنی و متضرر شدن، او 
هم می خواهد دســت از معاونت و همراهی ما 
بیچارگان بکشد. ظرف این مدت ابدا کسی نگفت 
یک ذرع از این پارچه های لطیف وطن را محض 
تشویق بخریم و بپوشیم. حاال اگر این کارخانه را 
یک وقت بسته دیدید آیا تقصیر کیست؟نمونه 
منسوجات این اســت که می دهیم. ماحظه 
فرموده. برای مجلس مقدس با اطاعات که از 
حالمان دارید به تهران بفرستید. باشد که خود 
به رحمت یادآوری تو ما را امید اســت و کای 
محترم اصفهان تفقدی به حــال ما بیچارگان 
خواهند فرمود وعرض حال ما را به اولیای امور 

خواهند رسانید.«
)روزنامه زاینده رود، 6 صفر 1328ه.ق(

   ظل السطان و فناوری مدرن
»به همت بلنــد و نیت ارجمنــد آقای  حاجی 
عبدا... خان، آغاباشی حضرت واال ظل السطان 
به تازگی یک کارخانه ماتور) یا مانور( از خارجه 
جلب و به اصفهان وارد شده. این کارخانه ماتور 
فعا سه دستگاه حاضر دارد که پس از یک ماه 
دیگر که چرخ ماتور بنای حرکت گذاشت این 
سه دستگاه هرکدام یک خدمت بزرگ را نسبت 
به اهالی اصفهان انجام داده و یک احتیاج عمده 
را رفع خواهند کرد. اول دســتگاه آب کشــی 
است که در هر شــبانه روز شصت جریب زمین 
را مشروب می سازد. دوم دستگاه طاحونه است 
که شبانه روز هزار و دویست من گندم را آرد می 
کند و در فصل بهار که آســیاهای اطراف شهر 
به جهت نبودن آب از حرکت بــاز می مانند و 
به این بهانه امر نان را بر فقرا ســخت می کنند، 
این دستگاه محتکرین را از این جهت بی بهانه 
خواهد ساخت. سوم، دســتگاه حاجی است 
که در شبانه روز یا هزار و دویست من جوزق را 
پنبه در می آورد یا چهارصد من پنبه را محلوج 
می سازد. این کارخانه ماتور هر دستگاهی که 
به او وصل شــود به حرکت انداخته و نتیجه آن 
دســتگاه را حاصل می نماید. از جمله دستگاه 
چراغ برق است که آقای مشارالیه همت در ورود 
 آن گماشته اند و تقریبا بعد از نوروز وارد خواهد

 شد.«
)روزنامه پروانه، 15محرم 1329ه.ق(

محمد رضا موسوی خوانساری

پنجشــنبه 18 خرداد 1396 خبری بــا این عنوان 
»عملیات اجرایی احیا و مرمت حمام تاریخی خسرو 
آقا« منتشــر شــد.حمامی از آثار دوران صفویه و از 
حمام های درجه اول که در زمان خود بسیار بزرگ و 
زیبا بوده است. اگر در عالم تخیل وارد چنین حمامی 
شویم  و به گذشته دور برویم، خواهیم دید که در آن 
ایام چگونه مردمان استحمام می کرده اند و اصفهان 
به جز این چه حمام های دیگری داشته است. شاردن، 
سیاح مشهور فرانســوی که از اصفهان در آن دوران 
بازدید کرده نیز از باال بــون اعتبار حمام نزد ایرانیان 
ســخن گفته اســت: »به جا آوردن احکام مذهبي، 
حفظ تندرستي و رعایت پاکیزگي محرك ایرانیان 
به استفاده کردن از حمام است. اسام به مسلمانان 

توصیه کرده اســت که همواره تن خود را از پلیدي 
بزدایند.«

    بوق بیدارباش!
اگر در سحرگاهان یک روز در عهد صفویه در اصفهان 
درمنزل خود خوابیده باشــید ممکن است ناگهان با 
صدای بوقی از خواب بیدار شوید. این بوقی است که 
کارگر گرمابه در حال دمیدن آن است و خبر باز شدن 
گرمابه را به مردم می دهد. در دوره صفویه در اصفهان 
طبق نوشته های شاردن گرمابه ها در دو شیفت صبح 
و بعد از ظهر مشغول به کار بوده است. صبح ها از سحر 
تا ســاعت 4 بعد از ظهر مخصوص مردان و از بعد از 
ظهر تا نیمه شب مخصوص زنان بوده است. با عوض 
شدن شیفت، دالکان مرد جای خود را به دالکان زن 
می دادند که با بقچه های خود که حاوی وسایلشان 

بــوده وارد گرمابه می شــدند. خانم هــای اعیان و 
ثروتمند معموال بــا یک خدمتکار بــرای نگهداری 
لباس های خانم و خدمتکار دیگری برای شســتن او 
به گرمابه شرفیاب می شدند. اگر شما فراموش کردید 
لنگ و قطیفه با خود به گرمابه بیاورید نگران نباشید 

چون خود حمامی آن را به شما می دهد.      

 حوض چدنی!
ســاختار و معماری حمام ها همگــی معموال در آن 
دوران مشــابه بوده اند. به طوری که پس از ورود به 
حمام با محوطه ای بزرگ مواجه می شوید. این جایگاه 
معموال محلی بوده برای نشســتن و صحبت کردن 
و همچنین جایی برای کندن و قــرار دادن لباس ها. 
آنچه نظر انسان را به خود جلب می کند باریکه های 
انواری است که از سقف به داخل تابیده و آنجا را روشن 
می کند. در واقع سقف گرمابه ها دارای برآمدگی هایی 
در قسمت های مختلف است که سوراخ هایی دارد و 
نور از راه شیشــه های دایره ای شکل کار گذاشته در 
سوراخ ها به درون می تابد. سوراخ ها با حباب هایی 
بسته شده تا ضمن اینکه نور بتواند از سوراخ ها وارد 
محوطه شود مانع دیده شــدن افراد داخل حمام از 

باال هم باشد. 
پــس از ورود در این محــل لباس هــا را در آورده و 
لنگی به تن می کنید که از کمر تا زانو را می پوشاند. 
سپس وارد محوطه دوم می شــوید. در محوطه دوم 
حوض بزرگی اســت کف آن با صفحــه ای از چدن 
پوشیده شده است و برای گرم کردن آب این قسمت 
از خار و خاشاك و گون اســتفاده می کنند. در این 
 قســمت وظیفه دالك ها برای شســت وشــو آغاز

 می شود.

    دالک وارد می شود!
دالك آب را بر بدن مشتری می ریزد و با یک کیسه زبر 
و خشن شروع به مالش بدن مشتری می کند؛ چنانچه 
شاردن در این باره می نویسد: »کساني که بدین کار 
عادت ندارند چنین مي پندارند که پوست بدنشان به 
زودي از تنشان جدا مي شود. ایرانیان این عمل را تیمار 
کردن مي نامند.« اکنون موقع تراشیدن سر و صورت 
و گرفتن ناخن های دست و پاست که آن هم توسط 

دالك به خیر و خوشی انجام می شود. پس از این کار 
کف گرم خانه دراز کشیده تا حدود یک ربع دالك شما 

را کیسه بکشد و مشت و مال دهد. 

    دالک، آرایشگر یا جراح!
»دالك ابتدا با قمقمه، آبی در دســت خود ریخت و 
زیر چانه مشتری را خوب مالش داد. پس از مالش با 
تیغ زیر چانه او را تراشید ســپس با قیچی ریش او را 
اصاح کرد.« این مشاهدات »هانری رنه« آلمانی در 
سال 1880 میادی از طرز کار یک دالك است. پس 
از اتمام کار، آیینه ای به مشتری داده تا صورت و ریش 
خود را دیده و در حین دیدن صلوات فرستاده و چند 
شــاهی به دالکی که اکنون آرایشگر است می دهد. 
حتی در برخی از محله ها دکان آرایشــگری نبوده و 
آرایشگران در داخل حمام با وسایل اصاحشان منتظر 
مشــتری بودند. در آن زمان »دالکی« یکی از صنف 
های بسیار سرشناس و محترم بوده است. فرض کنید 
در یکی از خیابان ها در سال 1880 میادی در حال 
قدم زدن هستید و مغازه ها را نگاه می کنید ناگهان 
با مغازه ای مواجه می شوید که بســیار تمیز بوده و 
دیوارهای آن با گچ سفید شده است. در داخل، پارچه 
های ســفیدی را می بینید که برای اصاح مشتری 
آویخته اند. اگر باز هم در داخل این دکان کنجکاوی 
کنید با اسباب جالب دیگری آشنا می شوید که تعجب 
شما را بر خواهد انگیخت؛ مانند ابزار رگ زنی و قیچی 
جراحی و ... نتیجه اینکــه دالکان محترم گاهی هم 

عمل جراحی و حجامت انجام می دادند.

    قسمت ناخوشایند حمام کردن!
قســمت ناخوشــایند حمام در خزینه است. داخل 
خزینه الیه ضخیمی از چربــی و صابون در آب دیده 
می شود. تصور کنید که می خواهید سر خود را زیر آب 
ببرید و این کار را باید پس از عقب زدن این الیه ضخیم 
کثیف، با دست انجام دهید ولی تنها چندش آور بودن 
مسئله نیست بلکه انواع امراض مسری و گاها خطرناك 
نیز که افراد مختلف ممکن است به آنها دچار بوده اند 
و اکنون میکروب آن در این قسمت منتشر شده نیز 
در هر لحظه ممکن است شــما را دچار آن بیماری 

مهلک سازد.

    خزینه ای با بیست خروار گل سرخ
در یکی از روزهای ســال 1009 ه.ق همه محله را به 
سوی گرمابه قرق کرده اند. قرار است شاه به گرمابه 
برود. در دوران صفویه، شاه عباس نیز به حمام ارادت 
داشــته اســت. گلریزان حمام یکی از تفریحات وی 
محسوب می شــده؛گلریزان به این صورت بوده که 
آب خزینه حمام را خالی و آب تازه در آن می ریختند 
ســپس آن را از گل ســرخ پر می کردند. سپس شاه 
عباس به آنجا می رفته است. چنانچه در ماه ذیقعده 
سال 1009 ه.ق گلریزانی در حمام بزرگ اصفهان که 
شاید حمام شاه در بازار بوده راه می اندازند طوری که 
منجم باشی مخصوص شــاه عباس، از بیست خروار 
گل ســرخ که خزینه پر آب، با آنها پر شــده است را 

حکایت می کند.

    حمام خصوصی!
امروزه در یک تابســتان گرم، دوش گرفتن در حمام 
منزل،کمتر از نیم ساعت طول می کشد. در حالی که 
در گذشته اینگونه نبوده اســت. در قدیم تنها برخی 
از ثروتمندان و صاحب منصبــان در خانه های خود 
گرمابه های خصوصی داشتند، اما این گرمابه ها هم 
برای صاحبانشان خالی ار دردسر نبوده است. چون 
گرم نگه داشــتن این گرمابه ها هم از نظر بهداشتی 
مشکل داشــته و هم کار مشــکلی بوده؛گرمابه دار 
مجبور بوده که به همســایه ها در قبــال در اختیار 
گذاشــتن پهن اصطبل و یا علف های خشــک شده 
باغچه شان حمام را اجاره دهد و البته به این صورت 
بتواند برای خانواده خودش هم حمام را گرم نگه دارد.  

    حمام های به جا مانده از گذشته
به جز حمام های قدیمی در گذشته در اصفهان مانند 
حمام شاه و حمام شاهزاده ها و حمام شیخ بهایی که 
در حال حاضر قابل بازدید نیســتند،می توان از چند 
حمام قدیمی که بازســازی و آماده برای گردشگران 
شده بازدید کرده و لحظات زیبایی را با مشاهده آنها 
پر کرد. حمام رهنان که مربوط به دوره زندیه است و 
حمام علیقلی آقا و حمام دردشــت نیز از آثار دوران 
صفویه و از حمام هــای قدیمی و زیبــای اصفهان 

هستند.

فرهنگ استحمام در اصفهان قدیم
حمام کردن در ایران قدیم، جایگاهی مهم  و آداب خاصی داشته  است

حمام رهنان یکی از معدود آثار دوره زندیه در اصفهان است. سربینه این حمام که در نوع خود یکی از بزرگ ترین سربینه 
حمام های تاریخی ایران هم محسوب می شود، سنت ها و آداب و رسوم بسیاری را در طول تاریخ به خود دیده است. مرمت 

همه بخش های این حمام منحصر به فرد، نوید افتتاح مجموعه تاریخی بی نظیری را به دوستداران تاریخ می دهد. 

خواجه سوار بر اسب در نزدیکی نهاوند و در حال مسافرت به بغداد برای افطار ایستاده بود. او همچون بسیاری از بزرگان که مورد 
حسد واقع می شوند توسط همسر ملکشاه از چشم شاه افتاده و عزل شده بود و برای دوری از غضب شاه به سوی بغداد به حرکت 
درآمد. در جایی که برای افطار ایستاده بود، ناگهان فردی ناشناس به سمت او آمد. او که از خواجه یاری و کمک می خواست  ظاهرا 
قصد تحویل عریضه ای را به خواجه داشــت. خواجه به اطرافیان اجازه داد تا او به حضورش برسد. او نزدیک شد ولی به جای دادن 
عریضه، خنجری را حوالی قلب خواجه نظام الملک کرد که در دم درگذشت. این اتفاق در ماه رمضان سال 485 ه.ق رخ داد و قاتل 
هم در همان محل به دست اطرافیان خواجه نظام الملک کشته شد. قاتل یکی از یاران فدایی حسن صباح، رییس فرقه اسماعیلیه 
 بود. خواجه به اصفهان منتقل و به خاك ســپرده شــد. اکنون در اصفهان این دالبیتی اســت که مدفن خواجه نظام الملک وزیر 
آلب ارسان سلجوقی و ملکشاه ســلجوقی شده اســت؛ جایی که ظاهرا روزگاری منزل خواجه بوده است. زمانی که آلب ارسان 
سلجوقی توانست با پانزده هزار سرباز در منطقه مازگرد، ارتش چند ملیتی و دویســت هزار نفری رومی را شکست دهد خواجه 
نظام الملک سمت وزارت آلب ارسان را بر عهده داشت. در این جنگ حتی امپراتور روم به اسارت آلب ارسان در آمد. پس از روزی 
که آلب ارسان کشته شد خواجه نظام الملک وزیر جانشین او، ملکشــاه باقی ماند، اما شاید هیچگاه اصفهان در تاریخ خود به جز 
در زمان او و ملکشاه ســلجوقی چنین عظمتی به خود ندیده بود زیرا در زمان ملکشاه ســلجوقی، امپراتوری به وسیع ترین اندازه 
خود رســیده بود و اصفهان مرکز این امپراتوری بزرگ بود. خواجه نظام الملک در این دوران سمت وزارت را همچنان در دستگاه 
ملکشاه سلجوقی را بر عهده داشت. او در سیاست و مدیریت بسیار تبحر داشت و نظامیه نام دانشگاهی است که از آثار او به شمار 
می رود. کتاب سیاست نامه هم در امر کشــورداری از یادگاری های خواجه نظام الملک است. خواجه در کتاب سیاست نامه خود 
می نویسد: » واجب است پادشاه را از اموال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرســیدن و اندك و بسیار آنچه رود، دانستن، و 
اگر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل کنند و گویند فسادی و دســت درازی که در مملکت می رود، پادشاه 
می داند یا نمی داند. اگر می داند و آن را تدارك و منع نمی کند، آن است که همچون ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر 
نمی داند پس غافل است و کم دان....« در ششمین سال سلطنت ملکشاه سلجوقی و در دوران وزارت خواجه نظام الملک در سال 
 472 ه.ق تقویم شمسی جایگزین قمری شد. در ادامه حکیم عمر خیام این تقویم را که به عنوان تقویم جالی هم هست، تکمیل

 کرد.

عکس روزوزیر ایرانی، پادشاه ترک
چهارسوق

اصفهان؛ مدفن شاه و وزیر سلجوقی
در اردیبهشت ســال 1394 مرکز ســلجوق شناسی یا 
خانه سلجوقیان افتتاح شد. این مکان همان دارالبطیخ 
یا به زبان محلی دالبیتی) به معنی  بازار میوه و ســبزی 
فروشان( است که در محله احمدآباد اصفهان قرار دارد 
و به مقبره نظام الملک یا تکیه پاچنار معروف اســت و 
چند قرن پیش در قسمتی از ارگ شــاهی سلجوقیان 
قرار داشته است. خواجه نظام الملک در سال 485 ه.ق 
دار فانی را وداع گفته و در این مکان که به اعتقاد برخی 
به نظامیه اصفهان هم معروف اســت به خاك ســپرده 

شده است. 
وی تقریبا 30 ســال وزارت آلپ ارســان و ملکشــاه 
ســلجوقی را بر عهده داشت. روی ســنگ قبرش البته 
کلمات خواجه و ملک مشاهده می شود ولی بقیه افتاده 
است. به گفته برخی سنگ قبر اصلی در سال 1320 ه.ش 
توسط روس ها به سرقت رفته است، اما در انتهای بقعه دو 
قبر بلند در کنار هم مشاهده می شود که البته هیچگونه 
سنگی ندارد که به اعتقاد برخی شاید قبر خواجه یا شاید 
مقبره ملکشاه سلجوقی به همراه ترکان خاتون همسرش 

و یا شاید مقبره دو امامزاده و یا دو شاهزاده صفوی است. 
چند نفر دیگر هم در این مکان در کنار هم خفته اند که 
هیچ یک از آنها متعلق به یــک دوره تاریخی نبوده و هر 
یک در زمانی و با فاصله از یکدیگر مدفون شــده اند. در 
گوشه ای از بقعه، سنگی اســت که اصا صورتی بر آن 

نگاشته نشــده و معلوم نیســت که برای چه کسی قرار 
بوده کار گذاشته شود. سنگی دیگر در کنار آن با آیاتی 
از قرآن حکاکی شــده که نام و خصوصیاتش مشخص 

نیست و این سنگ در اثر عوامل طبیعی ساییده شده که 
می تواند نشان از این باشد که در این مکان سقفی وجود 
نداشته و شاید در دوره های بعد سقف اضافه شده است. 
قبر کناری از آن محمد مومن اســت که مربوط به زمان 
شاه طهماسب صفوی است و سال 989 ه.ق بر روی آن 
مشاهده می شود. این سنگ ظاهرا قرار بوده از این محل 
برده شود که از وسط نصف می شود؛ بنابراین دو مرتبه 
بر جای خود اما به اشتباه از طرفین قرار داده شده است. 
قبری دیگر با سنگی سماقی و قرمز رنگ مربوط به دوره 
تیموریان یکی از قدیمی ترین سنگ های این محل است 
که مربوط به شــخصی اســت به نام میر علی که ظاهرا 
شــیعه هم بوده و با توجه به القاب ذکر شده روی سنگ 
ظاهرا در زمان خود فرد مهمی بوده است. او در سال 850 
ه.ق فوت کرده و روی ســنگ قبرش آیه الکرسی حک 
شده است. سنگ دیگری هم هست که اشعاری از حافظ 
روی آن نگاشته شده که حتما زمان آن مربوط به پس از 
حافظ است. قبر دیگری هم مربوط به زمان پهلوی اول در 

زیر همین سقف و در کنار سایرین قرار دارد.

اصفهانگردی بازی تیشه و سنگ
میرزا حسین خان تحویلدار که از جانب ناصرالدین شاه ماموریت داشته، پژوهشی 
درباره جغرافیا و مردم شناسی اصفهان داشته باشد، یکی از اصناف آن روزگار یعنی 
جماعت فخار)سنگ بری( را اینطور معرفی کرده است:» این صنف )جماعت فخار( 
سه نوع هستند:یکی کوره آجر و آهک و گچ دارند و این جماعت نسبت به سی، 
چهل سال قبل نصف باقی نمانده اند.یکی کوره کوزه گری که تنگ و کوزه و قدح 
و دیزی و غلیان و سایر ظروف می سازند و این جماعت با سابق چندان تخفیف 
نیافته اند.یکی کوره کاشی پزی که  این صنف نسبت به قدیم خیلی تخفیف یافته 
و قلیلی باقی مانده اند کاشی هایی که در مساجد و مدارس کار شده، آنچه قدیمی 
است به جای خود رتبه چینی های فغفوری را دارد، االن هم اگر مربی و مشوق 
باشد می توانند مثل سابق بسازند، بلکه بهتر.سه چهار سالی است که از روسیه پی 
کاشی کهنه های ایران باال آمده اند و از ظروف و خشت هرچه باشد مرغوب کهنه 
اش را می خرند خاصه کاشی های اصفهان را.مدارس و مساجد عالی بسیار خوب 
در اصفهان بسیار است که بایر مانده و به جهت وقفیت کسی متصدی خرابی و 
متعرض مصالح آنها نمی شود. سنگ های مرمر و کاشی های بسیار خوب دارد. 
بعضی دزد پیدا شده اند، کاشی های آنها را خورد خورد )کذا( می دزدند و به تجار 
روسیه خشتی سه قران الی پنج هزار دینار بیشتر می فروشند؛  اگر چه این مدارس 
و مساجد االن بی مصرف است  ولی آثاری است از صنعت قدیم و عالمتی از عظمت 

دولت و مملکت.« 

عجایب 
و

غرایب

قرائتخانه
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سیدمحمدرضا حسینی، تنها بازیکنی است که به 
خاطر محرومیت اجازه حضور در دیدار تیم های 
ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزســتان از هفته 
سیزدهم لیگ برتر را ندارد. از قضا همین بازیکن 
زننده تنها گلی است که در آخرین مصاف دو تیم 

رد و بدل شد.حسینی در سیزدهمین دقیقه از دیداری که چهارم بهمن ماه ۹۵ از هفته هجدهم 
لیگ شانزدهم در ورزشگاه فوالدشــهر برگزار شد تک گل پیروزی بخش میزبان اصفهانی را 
وارد دروازه میهمان اهوازی کرد. همان یک گل برای واریز شدن هر سه امتیاز بازی به حساب 

ذوب آهن کفایت کرد.
حســینی با کارت زردی که در دیدار با سپیدرود رشــت از هفته دوازدهم لیگ برتر از رضا 

کرمانشاهی گرفت سه اخطاره شد و به همین دلیل بازی با فوالد را از دست داد. 

 پیشکسوت نماها، مشکل 
خط حمله آبی ها هستند

دلیل اصلی گل نــزدن مهاجمان اســتقالل 
مشــخص شــد. علی 
چینی، مربی سابق 
آبــی هــا متوجه 
شــده که بــه چه 
دلیل خــط حمله 
اســتقالل روزهای 
کابوس واری را پشت 
سر می گذارد.وی به ایلنا گفته:» دلیل ناکامی 
این بازیکنان اظهارات و مصاحبه های یک عده 
پیشکسوت نماســت که به دنبال دیده شدن 
هســتند. االن باید پشت تیم باشــند، اگر این 
تیم نبود که دو نفر هم شــما را نمی شناختند. 
باالخره روزهای سخت تمام می شود و روزهای 

خوب فرا می رسد.«

تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه رقابت های لیگ برتر امروز در ورزشگاه 
نقش جهان به مصاف فوالد می رود.

شــاگردان قلعه نویی پس از هفته ها ناکامی، صاحب سه امتیاز شیرین 
در رشت شــدند. این تیم حال با روحیه و امید بیشتری در نقش جهان 
به میدان مــی رود. ذوب آهن هفته گذشــته میهمان  تیم ســپیدرود 

رشــت بود و با ارائه بازی به نســبت خوب، همراه با چاشنی 
خوش شانسی توانست با نتیجه 2 بر یک پیروز میدان باشد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، شــاگردان قلعه نویی هنوز 
نتوانسته اند هماهنگی الزم را با تفکرات وی داشته باشند، 
اما تعویض های این مربی باتجربه در دیدار مقابل سپیدرود 
منجر به برد ذوب آهن شد که این نشان از بهبود ضعف در 
تیم و روند رو به رشد تیم اســت.تعطیلی 20 روزه لیگ، 
فرصت مناسبی برای بهبود نقاط ضعف ذوب آهن و دیکته 
تفکرات قلعه نویی به بازیکنان است، ذوب آهن برای تثبیت 
آرامش و ثبات فعلی و فرار از وضعیت بحرانی هفته های 

پیش نیاز به برد در برابر فوالد خوزستان دارد.
از ســوی دیگر تیم فوالد خوزســتان در ایــن فصل از 
رقابت های لیگ برتر عملکرد خوبی داشــته و به آرامی 
و با برنامه سعی در نزدیک شدن به صدر جدول را دارد.
شاگردان پورموسی هفته گذشته دست به کار بزرگی 
زدند و نخستین باخت پارس جنوبی را برای این تیم در 
این فصل رقم زدند تا فاصلــه امتیازی این تیم با صدر 

به 5 امتیاز برسد.

فوالد نسبت به فصل گذشته تغییرات گســترده ای را در ترکیب خود 
ایجاد کرد و بازیکنان خوبی را به خدمــت گرفت. آمار گل خورده قرمز 
پوشان خوزستان نشانگر ضعف خط دفاعی این تیم است که در صورت 
هوشیاری مهاجمان ذوب آهن، می توانند برای فوالد دردسرساز شوند. 
شاگردان پورموسوی طی شش هفته اخیر شکستی نداشته اند و برای 

باقی ماندن در کورس قهرمانی نیازمند 3 امتیاز بازی هستند.
در حال حاضر تیم ذوب آهن  با 3 برد، 7 مساوی و 2 باخت و کسب 16 
امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد. تیم فوالد نیز با 5  برد، 5 مساوی ، 
2 باخت و کسب 20 امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار گرفته 

است.

شریفات و بوحمدان مقابل تیم سابق
اســماعیل شــریفات و حمید بوحمــدان از چهره های 
شــاخص این دیدار به شــمار می روند، هردو 
بازیکن، فصل گذشــته در خدمــت تیم فوالد 
بوده و در فصل نقل و انتقــاالت پیش از فصل 
به ذوب آهن پیوســتند و به طــور قطع از 
انگیزه های بسیاری برای بازی مقابل تیم 

سابقشان برخوردار هستند.

بهترین گلزنان دو تیم
مرتضــی تبریــزی از ذوب آهن 
بــا 5 گل زده، بهترین گلزن 
سبزپوشــان اســت، در آن 
سو فرشــاد جانفزا با 4 گل زده، 

بهترین گلزن فوالد به شمار می رود.

حسینی غائب است، فوالد بدون محروم
مصدومیت طوالنی مدت قاســم حدادی فر و مهدی 
رجــب زاده همچنان ســبب غیبت ایــن دو بازیکن 
ذوب آهن شده، رجب زاده اگرچه طی هفته گذشته به 
تمرینات تیم اضافه شد، اما تا زمان رسیدن به شرایط 
بازی فاصله دارد. محمدرضا حسینی هافبک این تیم، 
به علت 3 اخطاره شدن در دیدار گذشته این بازی را از 

دست داد.

هنوز تکلیــف احمد نوراللهی برای بازی در پرســپولیس 
مشخص نیست.  نوراللهی مدارکی داشت که می توانست 
با ارائه آن کسر از خدمت گرفته و دوران خدمت سربازی 
خود را کاهــش بدهد. این بازیکن وقتی بــا تراکتوری ها 
تسویه حساب کرد و به تهران برگشت تا برای پرسپولیس 
بازی کند، خیالش راحت بود که مشکلش به صورت کامل 

حل شــده، اما این تازه اول ماجرا بود. نوراللهی به خاطر آن که دوران آموزشی خدمت سربازی خود را پشت 
سر نگذاشته، تکلیف درست وحســابی ندارد و ســازمان نظام وظیفه، بازی کردن این بازیکن و صدور کارت 
بازی برای نوراللهی را منوط به گذراندن دوران آموزشی کرده است. این بازیکن نیز باید این دوران را بگذراند.

در این شرایط  خبر ورزشی به یک شایعه عجیب درباره این بازیکن اشــاره کرده. اینکه امکان دارد احمد به 
تراکتورسازی برگردد و به خدمت سربازی برود؛ البته قرارداد رســمی این بازیکن با سرخپوشان در سازمان 

لیگ منعقد شده و بعید است چنین شایعه ای صحت داشته باشد.

 گلزن فوالدشهر 
در نقش جهان نیست

ذوب آهن - فوالد؛ نبرد برای نزدیک شدن به صدر

شایعه نگران کننده 
درباره نوراللهی

پیشکسوت نماها، مشکل خط حمله آبی ها هستند
پیشنهاد سردبیر:

ســرمربی تیم نوجوان تکواندو کوان اصفهان با بیــان اینکه در هفته 
نخســت لیگ برخی بازیکنان اصلی دچار مصدومیت شــدند، اظهار 
داشت: تیم ما در هفته های ابتدایی لیگ انسجام و همبستگی الزم را 
نداشت، اما پس از چند هفته و با گذشت زمان بازیکنان به خودباوری 

الزم رسیدند و توانستیم در جایگاه سوم قرار بگیریم.
ناهید امیری پیرامون دالیل اصلی پیروزی و موفقیت تیمش در هفته 
دوم مسابقات لیگ برتر افزود: شــاید بتوان گفت مهم ترین مسئله در 
کسب موفقیت ما همبستگی میان بازیکنان و حمایت های خوب مالی 
بود. حامی مالی تیم تجهیزات مدرن و کاملی را در اختیار تیم قرار داد 
و وجود تجهیزات مناسب سبب شــد تا بازیکنان ما هر چه سریع تر به 
آمادگی الزم برسند و بتوانند روند خود را بهبود بخشیده و در رده سوم 

جدول قرار گیرند.سرمربی تیم نوجوانان تکواندو»کوان« اصفهان درباره 
چگونگی انتخاب بازیکنان برای حضور در لیگ خاطرنشان کرد: برای 
حضور در رقابت های لیگ نوجوانان کشور مسابقاتی در سطح استان 
برگزار شد و بهترین بازیکنان این مسابقات برای حضور در رقابت های 
لیگ گزینش و انتخاب شــدند.وی تصریح کرد: متاســفانه در هفته 
نخست لیگ در برابر تیم های کن و مهرورزان شکست خوردیم؛ البته 
عدم حضور برخی بازیکنان اصلی ما همچون ستاره چابکی نیز در این 
مسئله دخیل بود، اما با تمریناتی که داشتیم و با بازیکنان بومی در هفته 

یازدهم لیگ، در رتبه سوم قرار گرفتیم.
امیری بیان کرد: موفقیــت تیم تنها برای یک نفــر و بنده نبوده و در 
این موفقیت همه اعضــای کادر فنی و بازیکنان دخیــل بوده اند. 3 

مســابقه در روز پنجشنبه برگزار شد 
که تا حدودی پیروزی در این مسابقات 

ســبب رتبه قطعی تیم تکوانــدو کوان 
اصفهان در لیگ کشور شد.

تیم لوازم تکواندو»کــوان« اصفهان در هفته 
چهاردهم لیگ نوجوانان دختر توانست تیم های 

آینده سازان، هیئت تکواندو البرز و هیئت تکواندوی 
حوزه جنوب شرق تهران در رده دوم جدول قرار گرفت، 

پرونده نهمین دوره لیگ نوجوانان دختر یک هفته مانده به 
پایان بسته شد و به این ترتیب لوازم خانگی کن قهرمان شد 

و پس از آنها لوازم تکواندو کوان اصفهان به مقام دوم رسید.

سرمربی تیم نوجوان تکواندو کوان اصفهان مطرح کرد:
توجه ویژه به بومی گرایی در ورزش تکواندوی اصفهان

نقل قول روز

سامان قدوس خواننده شد
در شهر اســتروندس ســوئد، مردم همکاری 
نزدیکی با هم دارند مثال 
برای اجــرای تئاتر 
خیلــی هــا پیش 
قدم می شــوند و 
به طور کلی روحیه 
همکاری در این شهر 
در ســوئد زبانزد عام 

ص  خــا اســت، اما اخیرا یک جشــنواره و
موسیقی هم  در این شهر برگزار شد که اتفاقات 
جالبی در آن افتاد.در این جشــنواره  بازیکنان 
تیم استرسوندس سوئد هم حاضر بودند و حتی 
آهنگ هایی خواندند. سامان قدوس، بهترین 
بازیکن تیم استرسوندس از جمله این حاضران 
بود و در این جشــنواره یک آهنگ رپ به زبان 

سوئدی خواند.

اتفاق روز

انتقاد پسر حجازی از ساناک؛
 ظاهر یک مربی بدنساز

 باید متناسب با حرفه  او باشد
وینفرد شفر، سرمربی آلمانی استقالل، به تازگی 
ساناک را به کادرفنی خود 
اضافه کرده اســت. 
دســتیاری کــه از 
ظاهــر  اول  روز 
بدنــی و اضافــه 
وزنــی که داشــت 
ســوژه رســانه هــا 
شــد. درباره وضعیت جالب 
ساناک، آتیال حجازی مصاحبه ای انجام داده و 
به نوعی از او انتقاد کرده است. حجازی درباره 
دستیار جدید شفر گفته: »ســاناک برای من 
یک عالمت ســوال بزرگ در اســتقالل است.

ظاهر و فیزیک یک مربی بدنساز باید متناسب 
حرفه او باشد در غیر این صورت نمی تواند در 
 تیم موفق شــود و بازیکنان نیز چنین مربی را 

نمی پذیرند.«

انتقاد روز

از وقتی که به مجید جاللی، سرمربی پیکان اتهام ارتباط با جادوگران زده شده، بازیکنان این تیم از 
سرمربی تیمشان در برابر اتهام مطرح شده دفاع کرده اند. امیر روستایی، مهاجم پیکان به خبرگزاری 
میزان گفته:» این حرف ها، خنده دار بود؛ وگرنه اگر درســت بود که بازی با نفــت آبادان هم برنده 
می شدیم. با این کارها فقط می خواســتند کار ما را بی ارزش کنند چون واقعا زحمت می کشیم. این 

حرف ها را دشمنان این فوتبال می زنند و هیچ کدام فوتبالی نیستند.«

دفاع روستایی از جاللی: جادوگر نداریم

 مسی تلفن »بارتومئو« را
 جواب نمی دهد

لیونل مســی حاضر نیســت تلفن جوزپ ماریا 
بارتومئو، رییس بارسلونا را جواب بدهد.

بارتومئو به دنبال آن است که به مسی زنگ بزند تا 
درباره تاریخ امضای قرارداد جدیدش با او صحبت 
کند. قرارداد مسی در پایان فصل منقضی می شود و 
او کمتر از 40 روز دیگر می تواند با هر باشگاه دیگری 
به توافق برسد و پیش قرارداد امضا کند.گفته شده 
بود که دو طرف بر ســر تمدید قــرارداد به توافق 
رســیده اند، اما اکنون خبر رسیده که این موضوع 
صحت ندارد. ادواردو ایندا، خبرنگار گفته که مسی 
تردیدهایی جدی در زمینه تمدید قرارداد دارد. این 
خبرنگار گفته است:»مسی اوضاع کاتالونیا را خوب 
نمی بیند. تنها 40 روز دیگر تا آزادی او مانده است. 
حتی اگر برادر و پدر او قرارداد را امضا کرده باشند، 
چیزی که مهم است امضای خود این بازیکن است.« 
بزرگ ترین دغدغه مسی، استقالل کاتالونیاست. 
او به این فکر می کند که در صورت اســتقالل این 
ایالت، چه بر سر بارســلونا خواهد آمد. مشخص 
نیست در این حالت بارســلونا در اللیگا بماند و به 
همین دلیل مسی در امضای قرارداد تردید دارد.
به این ترتیب، تنها مسئله بارتومئو این نیست که 

تاریخ امضای قرارداد 
را مشخص کند؛ چرا 
که شاید مسی حتی 

حاضر بــه امضای 
قرارداد نشود.

حاشیه روز

محمود مشحون استعفا داد
رییس فدراســیون بســکتبال ایران بــه دلیل 
بازنشستگی از ســمت خود استعفا داد. مشحون 
تنها رییس فدراســیونی بود که اســکار جهانی 
بســکتبال داشــت و تیم ملــی بــا او صاحب 

موفقیت های زیادی شد.
با توجه به تاکید سازمان بازرسی کل کشور مبنی 
بر اینکه بازنشســته ها نمی تواننــد در نهادهای 
دولتی به کار خود ادامه دهند، محمود مشحون 
رییس فدراسیون بسکتبال از سمت خود استعفا 
داد و قرار است با تعیین سرپرست توسط وزارت 
 ورزش شــرایط برای برگــزاری انتخابات مهیا 

شود.
 مشحون که 14 ســال رییس فدراسیون بود در 
گفت وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد.مشحون 
تنها رییس فدراســیونی بود که اســکار جهانی 
بسکتبال داشــت. در زمان ریاســت مشحون، 
حضــور در المپیک، حضــور در دو جام جهانی، 
اولین قهرمانی بزرگساالن آسیا و قهرمانی جوانان 
آســیا و همچنین نایب قهرمانی و عنوان سومی 
در بازی های آسیایی، در کارنامه بسکتبال ایران 
ثبت شد. وزارت ورزش هنوز سرپرست فدراسیون 

بسکتبال را مشخص نکرده است.

توپ و تور

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها

آگهی فراخوان پیمانکاران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 

را براساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
1- شــرکت ها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( در پایه 2 راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه 

باشند. 
2- شرح مختصری از موضوع مناقصه: پروژه توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شامل )عملیات 
تخریب، عملیات خاکی با ماشین، کارهای فوالدی با میلگرد، کارهای فوالدی سبک، بتن در جا، زیر اساس، اساس و 

باالست، آسفالت و...(. 
3- مدت اجرای پروژه 18 ماه و مدت تضمین 60 ماه می باشد.

4- میزان سپرده شرکت در مناقصه 6/600/000/000 )شش میلیارد و ششصد میلیون( ریال می باشد که به صورت 
واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود.

 5- هزینه آگهی های فراخوان به عهده برنده مناقصه می باشــد، ضمناً جهت اطالعات بیشــتر به آدرس اینترنتی
 http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ نشر آخرین آگهی فراخوان مناقصه به آدرس خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، کوچه فرزان 
غربی، پالک 76، واحد 3 تلفــن 88780590-88784940-88793287 تماس حاصل فرمایند. الزم به توضیح 
است که شرکتها می بایست پاکت ارزیابی کیفی و پاکات )الف-ب-ج( را در موعد مقرر شده در اسناد مناقصه تحویل 
مناقصه گزار دهند. در این شرایط ابتدا پاکتهای ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکت های 
پیشنهادی )الف-ب-ج( شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی )70 امتیاز( را کسب نمایند با رعایت سایر شرایط 

و قوانین مناقصات عمومی دومرحله ای باز می گردد. 

م الف: 10۹264

فوتبال
پارس جنوبی 

جم-
 پرسپولیس

ساعت 
1۵

شبکه 
سه

استقالل - فوتبال
گسترش 

فوالد
ساعت
17:30

شبکه 
سه

رئال مادریدفوتبال
ساعت - ماالگا

18:4۵

شبکه 
ورزش

لیورپول - فوتبال
ساعتچلسی

21

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
4 آذر

  قاب روز

آنچه عابدزاده کوچک از پدر یاد گرفت
روزنامه گل گفت وگویی با امیر عابدزاده انجام داد.
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مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان 
از ارســال دومین محموله نفت سفید به مناطق 

زلزله زده کرمانشاه خبر داد.
حسین صادقیان اظهار داشت: دومین محموله نفت 
سفید مظروف به مناطق زلزله زده کرمانشاه، با یک 

دستگاه تریلر توسط شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان ارسال شد.وی 
با بیان اینکه دومین محموله نفت ســفید از ناحیه نایین بارگیری و روز چهارشنبه به مناطق 
زلزله زده غرب کشور ارسال شده است، افزود: تعداد 4 هزار ظرف سه لیتری که به طور کلی 12 
هزار لیتر نفت سفید می شود به این مناطق ارسال شده است.مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی اصفهان تصریح کرد: از آنجایی که زلزله زدگان برای گرمایش یا استفاده های دیگر نیازمند 
سوخت هستند دومین محموله را بارگیری و سپس به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال کردیم.

قدرت ا... نوروزی با اشاره به اینکه نکوداشت از هر کس و هر چیز دارای 
فلسفه خاص خود است، افزود: معموال از چیزی نکوداشت می شود که 

افتخار آفریده و این افتخار شهره همه جهانیان شده است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه این افتخار می تواند شهر، فرد و شیء را 
معروف کند، گفت: خوشبختانه اصفهان به عنوان یک شهر از دو ویژگی 
برای نکوداشت برخوردار اســت و نه تنها برای اصفهانی ها بلکه برای 

ایرانیان و جهانیان افتخارآفرین است.
اصفهان مظهر همه دستاوردهای خالق هنری و خوبی هاست

وی در ادامه اظهارکرد: افتخار اصفهان، یک افتخار همیشــگی است. 
اصفهان مظهر دســتاوردهای خالقان هنری، مکتب سازان شهرسازی 

و مظهر زیبایی، عشق، هنر، اندیشه، مکتب و مظهر همه خوبی هاست.
شهردار اصفهان ادامه داد: در این خصوص می توان به یک رمان نویس 
فرانسوی اشاره کرد که اصفهان را شهری دانســته که اگر کسی آن را 

ندیده باشد نمی تواند ادعا کند که شهرهای معروف دنیا را دیده است.
اصفهان به عنوان یک اسطوره و جهان شهر شهره است

نوروزی خاطرنشان کرد: اصفهان از ظرفیت های باالیی برخوردار است 

و به عنوان اسطوره شهر و جهان شهر معروف شــده که اینها واژه های 
کمی نیست. وی بیان کرد: در این راستا گردشگری اولین محور فعالیت 
شهرداری تعریف شده اســت؛ چراکه یک جهان شــهر است. نوروزی 
بااشاره به اینکه اصفهان یکی از بهترین شهرهای دنیاست اظهار داشت: 
اصفهان می تواند رونق اقتصادی به شهر ببخشد و خنده را بر لبان مردم 
جاری کند؛ اگر چه بزرگ تریــن هویت او یعنی رودخانــه زاینده رود 
امروز درمعرض خطر قرار گرفته اســت. نوروزی خاطرنشان کرد: اگر 
از هویت اصفهان، حمایت و برای بازگشت آب به رودخانه زاینده رود و 
پیشگیری از میرایی این رودخانه تالش کنیم به طور حتم کار با ارزشی 

انجام داده ایم.
وی عنوان کرد: البته اصفهان در بخش گردشگری خالقیت های ذاتی 
متعدد از جمله میدان امام )ره( را دارد؛ میدانی جهانی که مظهر وحدت 

در بخش حاکمیت الهی و تکثر در حکومت انسان هاست.
شهردار اصفهان به چهارباغ به عنوان یکی از نقاط گردشگری اصفهان 
اشاره داشت و ادامه داد: این اثر تاریخی دارای جمیعی از خالقیت هاست 

که از آن می توان به عنوان یک اثر گردشگری فاخر یاد کرد.
نوروزی با اشــاره به اینکه تعادل موجود دوران صفویه به بهانه مدرنیزه 
شدن در دوران پهلوی به هم خورده اســت بیان داشت: با وجود همه 
خالقیت های ذاتی در اصفهان که می تواند دریچه ای به ســمت رونق 

شهر باز کند، امروز گرفتار بسیاری از مشکالت هستیم.
نکوداشــت اصفهان باید با رعایت حقوق شهروندی و محیط 

زیست همراه باشد
نوروزی خاطرنشان کرد: اگر کسی قصد نکوداشت اصفهان را داشته باشد 
اما در رفتار و عمل محیط زیست و حقوق شهروندی را به خطر بیندازد، 
در واقع نگاهش به سمت توسعه پایدار شهر نیست. وی اظهار کرد: همه 
باید دست در دست هم دهیم تا شهر را به حالت تعادل برگردانده و به 
سمت شهر هوشمند و دیجیتال حرکت کنیم. شهردار اصفهان گفت: 
همه باید با رعایت حفظ محیط زیست، برای جاری شدن آب در رودخانه 

زاینده رود تالش کنیم.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به مسائل زیست 
محیطی و حمل و نقل در شــهر اشــاره داشــت و گفت: تحمل اینکه 
راه اندازی خط یک متروی اصفهان ۱۷ ســال به طول انجامیده، بسیار 

سخت است.

شهردار در همایش نکوداشت اصفهان با اشاره به اینکه بسیار خوشــحالم که در چنین روزی در جمع اصفهان دوستان حضور دارم، 
اظهارکرد: روز نکوداشت در اصفهان، روز بزرگی است و از کسانی که برای این روز برنامه ریزی کردند، تشکر می کنم.

مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری اصفهان در حاشیه 
همایش پیاده روی خانوادگی اظهارکرد: ســازمان ورزش 
شهرداری اصفهان برای توسعه ورزش همگانی و شهروندی 

تالش می کند تا شاهد پویایی شهروندان در جامعه باشد.
علی قاسمی با اشاره به اینکه ورزش های همگانی با هدف 
برقراری نشاط و شادابی اجتماعی برگزار می شود، تاکید 

کرد: سازمان ورزش در طول ســال، ویژه برنامه هایی را برای شهروندان پیش بینی کرده تا سالمتی و شادابی 
شــهروندان ارتقا یابد؛ براین اســاس همایش پیاده روی خانوادگی با همکاری انجمن بیمارهای خاص، مرکز 

بهداشت شهر و استان ها ویژه افراد دیابتی برگزار شد.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان تصریح کرد: اگر برنامه های ورزشی به صورت منظم، مستمر و به 

صورت سازمان یافته دنبال شود به طور حتم توفیقات بیشتری کسب می کنیم.
قاسمی عنوان کرد: افرادی که به بیماری های خاص مبتال می شــوند باید در برنامه ریزی های خود به انجام 

ورزش توجه داشته و روزی ۴۵ دقیقه ورزش کنند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های 
نفتی اصفهان خبر داد:

ارسال دومین محموله 
نفت سفید به کرمانشاه

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان:

نشاط اجتماعی با ورزش 
همگانی محقق می شود

اصفهان سومین استان کشور از نظر پروازهای خارجی است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار 

فراخوان جشنواره رسانه ای 
ابوذر اصفهان

رییــس ســازمان بســیج رســانه اســتان 
اصفهان بااشــاره به انتشــار فراخوان دومین 
جشــنواره رســانه ای ابــوذر در اصفهــان 
گفت: خبرنــگاران و فعــاالن عرصه رســانه 
 می توانند آثار  خــود را تا ۱۵ آذر بــه رایانامه

 b.resaneh@chmail.ir بفرســتند. رضا 
صفــری،  تیتر، مصاحبه، گزارش، یادداشــت، 
گفت وگو ، عکس و کلیپ و طنــز و کاریکاتور 
را از قالب های جشــنواره بیان کــرد و افزود: 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، انقالبی گری، 
سبک زندگی ایرانی اســالمی، امر به معروف و 
نهی از منکر، اقتصاد مقاومتی، فضای مجازی، 
آســیب های عفاف و حجاب، تحکیــم بنیان 
خانواده، دشمن شناســی و همچنین مســائل 
صنفی خبرنگاران و بخش ویژه شهدای مدافع 
حرم، از موضوع های این جشنواره است. دومین 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری بســیج رســانه با عنوان »جشــنواره 
رســانه ای ابوذر«، با هدف شناسایی استعداد 
و ظرفیت های بالقوه و بالفعل رســانه ها برای 
ترویج، تبیین و نشر ارزش ها و گفتمان انقالب 
اسالمی، دی ماه امسال با معرفی برگزیدگان در 

اصفهان  برگزار می شود.

آغاز دومین طرح پاییزه کتاب 
در اصفهان

طرح پاییزه کتاب با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی، 
دوم آذرمــاه همزمان بــا روز کتابگــردی در 
کتاب فروشــی های عضو طرح سراســر کشور 
آغاز شــد. در این طرح، ۶۶۹ کتاب فروشی از 
۳۱ اســتان کشــور ثبت نام کردند و تاکنون 
اســتان های تهران با ۱۱۶ کتاب فروشی، قم با 
۸۴ کتاب فروشی و اصفهان با ۷۹ کتاب فروشی 
بیشترین مشارکت را به خود اختصاص داده اند.

این طرح تا ۲۲ آذرماه در مراکز استان ها و ۲ دی 
در شهرستان ها اجرا می شود. 

کتاب فروشــان در اولین روز از ایــن طرح به 
مناســبت روز کتابگردی، کتاب هــای خود را 
با ۱۰درصــد تخفیف بیشــتر )تخفیف ۳۰ تا 

۳۵درصدی( عرضه می کنند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد اصفهان مطرح کرد:

آغاز مرحله استانی دوازدهمین 
دوره مسابقات »مدهامتان«

مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان اصفهان گفت: مرحله استانی 
دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی »مدهامتان« 
ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در اصفهان  آغاز شد.حجت االسالم والمسلمین 
رمضانعلــی معتمــدی در آییــن افتتاحیــه 
دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی »مدهامتان« 
اظهار داشت: ۸۳۸ نفر، داوطلب شرکت در این 
مسابقات در مراحل شهرســتانی بوده اند که 
از این تعداد ۴۴۰ نفر از بــرادران و ۳۹۸ نفر از 
خواهران هستند که از این تعداد پس از برگزاری 
مراحل مقدماتی شهرستانی، تعداد ۱۷۵ نفر به 
مرحله استانی راه یافته اند. وی با اشاره به اینکه 
مرحله کشــوری دوازدهمین دوره مســابقات 
قرآنــی مدهامتان در ۵ رشــته قرائت، ترتیل، 
حفظ کل قرآن، حفظ ۲۰ جزء و اذان )از۲۱ تا 
۲۴ آذر( در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال در مشهد 
مقدس برگزار خواهد شد، گفت: در رشته قرائت 
و حفظ کل قرآن کریم در بخش برادران، سه نفر 
برگزیده مرحله استانی و در سایر رشته ها تنها 
نفر نخست به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان گفت: در مسابقات سال 
آینده رشته های بیشــتری به مسابقات اضافه 
می شود که برخی از آنها، رشته های هنری مانند 

خوشنویسی، نقاشی و قصه نویسی هستند.

آغاز ثبت  نام طرح قرآنی »صفای 
دل« در موسسه هفت آسمان

هفت آســمان با هدف آموزش به تمام  مقاطع 
سنی با مشــاغل مختلف اما عالقه مند به قرآن 
کریم در سطح کشور، برنامه های آموزشی قرآن 

را به صورت غیر حضوری  ارائه می دهد. 
طرح قرآنی »صفای دل« به صورت غیرحضوری 
در ســه بخش شــامل دوره مطالعاتی ترجمه 
قــرآن، دوره مطالعاتی گزیده تفســیر نمونه و 
دوره شنیداری تفسیر تسنیم برای عالقه مندان 

برگزار می شود.

رییس شورای شهر اصفهان: 
 گردشگران خارجی در اصفهان 

صاحب اتوبوس می شوند 
رییس شورای شــهر اصفهان با اشاره به سفارش 
اتوبوس های ویژه برای گردشگران خارجی، گفت: 
وضعیت این اتوبوس ها از نظر ارتفاع و پنجره ها به 
صورتی است که گردشگران بتوانند ضمن عبور از 

خیابان ها و اماکن، از شهر دیدن کنند.
فتح ا... معین با بیان اینکه اصفهان در گذشته نیز 
یکی از مراکز عمده گردشگری بوده است، اظهار 
داشت: گردشگران از اقصا نقاط دنیا به دلیل وجود 
آثار تاریخی و بافت شهری اصفهان، عالقه مند به 
بازدید از این شهر بودند که تقریبا کلیه میهمانان 
دولت جمهوری اسالمی در برنامه های سفر خود به 
ایران، عالقه مند به بازدید از شهر اصفهان هستند.

وی با بیان اینکه در ســال های اخیر بحث توسعه 
گردشگری جزو مواردی بوده که به طور جدی مورد 
توجه مسئولین کشور و دولت قرار گرفته است تا 
در این امر ســرمایه گذاری انجام دهند، تصریح 
کرد: خوشبختانه با امکاناتی که وجود داشته، ما 
با افزایش دوبرابری حضور گردشگران خارجی در 
شهر اصفهان طی یک سال گذشته مواجه بوده ایم.

معین افزود: از طریق سازمان تاکسیرانی اصفهان 
هماهنگ شده تا تاکسی ویژه گردشگران خارجی 
داشته باشیم که راننده در حد نیاز زبان انگلیسی 
را بداند تا این تاکسی ها را در محل هتل ها مستقر 
کنیم. همچنین معین ادامه داد: به منظور آشنایی 
گردشگران خارجی با آثار تاریخی در اصفهان برای 
تولید نــرم افزار کتاب، شــهرداری فعالیت هایی 
انجام داده است. رییس شورای شهر اصفهان ابراز 
داشــت: همچنین می توان به ســفارش اتوبوس 
های ویژه گردشگران اشاره کرد که از نظر ارتفاع 
اتوبوس و پنجره ها به صورتی باشد تا گردشگران 
بتوانند ضمن عبور از خیابان ها و اماکن، از شــهر 

نیز دیدن کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

راه اندازی چهار مرکز جدید 
معاینه فنی خودرو در اصفهان

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: راه اندازی چهار مرکــز جدید معاینه فنی 
خودرو در اصفهان با اعالم فراخوانی تا یک ماه آینده 

در دستور کار قرار می گیرد.
علیرضا صلواتی  با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
هشــت مرکز معاینــه فنی خودروی ســبک در 
شهراصفهان وجود دارد، اظهار داشت: این مراکز 

دارای ۱۲ خط مکانیزه معاینه فنی خودروهاست.
وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک برای توسعه 
مراکــز معاینه فنی خودرو فراخــوان چهار مرکز 
معاینه فنی خودروی جدید را در ســطح شــهر 
اصفهان اعالم خواهیــم کرد، ابراز داشــت: این 

فراخوان تا یک ماه آینده اعالم خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، 
با اشــاره به اینکه تا پایان ســال جاری نیز چهار 
مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در شهر اصفهان 
راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: همچنین مرکز 
معاینه فنی خودروهای سنگین اصفهان در بلوار 
فرزانگان آماده دریافت کد است. وی تصریح کرد: 
در نظر داریم با توســعه فعالیت مرکز معاینه فنی 
خودروها، در مسیر کاهش آالینده های موجود در 

هوای اصفهان گامی موثر برداریم.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان: 
 اصفهان سومین استان کشور 

از نظر پروازهای خارجی است
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان اظهار داشت: 
فرودگاه اصفهان از نظر تعــداد پروازهای داخلی 
پنجمین و از نظــر پروازهای خارجی ســومین 
استان کشور است. حسن امجدی  افزود: شهریور 
۹۶ نســبت به ماه قبل آن ۵۰ درصد رشد مسافر 
خارجی داشتیم و حضور گردشگران خارجی از ۳۵ 
هزار به ۵۳ هزار مسافر رسید، این آمار صرف نظر از 
پرواز حجاج است. وی گفت: این آمار نشان دهنده 
پتانسیل اصفهان است که اگر زیرساخت ها هر چه 
زودتر فراهم شود می توانیم روند رو به رشد را ادامه 
دهیم. امجدی تصریح کرد: چند اتفاق در پروازهای 
داخلی انجام شده، اول اینکه شرکت های جدیدی 
را که قبال در اصفهان پرواز نداشتند ایجاد کرده ایم؛ 

همچنین مسیرهای جدید برقرار شده است.

امام جمعه اصفهان با اشاره به نابودی داعش، عنوان کرد: آمریکایی ها 
که خود موســس داعش هســتند اعالم کردند جمع کردن داعش 
حداقل ۳۰ سال زمان می برد اما ایران این کار را انجام داد و کمتر از ۲ 
سال تمام منابع نفتی در اختیار داعش را پس گرفت و داعش از عراق 

و شام بیرون رانده شد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با اشاره به بیداری مردم منطقه، 
تاکید کرد: جبهه حق در مقابل جبهه کفر و استکبار ایستاده است و از 
سردار سلیمانی عزیز تشکر می کنیم که به چه زیبایی به رهبر انقالب 

نامه نوشت و جواب رهبری نیز بسیار هوشمندانه بود و نابودی داعش 
یک دید و تجربه خوب  برای ایران بود و برای دشمن چیز کمی نیست 
که ما از ایران موشک را به همان نقطه ای که در دیرالزور می خواهیم 

روانه کنیم و به هدف هم بخورد.
وی با بیان اینکه پوز ابر قدرتی آمریکا بر خاک مالیده شد، مطرح کرد: 
همه رؤسای پیشین و فعلی آمریکا می خواستند بشار اسد برود اما ایران 
ایستاد و بشار اسد ماند؛ چرا که ایران معتقد است با رای گیری از مردم 

باید مشخص شود که چه حاکمی می خواهند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به جلسات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، 
تاکید کرد: ترکیه راه کج می رفت اما امروز در کنار ایران ایستاده است 
و همکاری می کند البته همه این کارهایشان به خاطر قدرت است.وی 
با اشاره به سخنان رهبر انقالب در خصوص بسیج، یادآور شد: بسیجی 
یعنی مردمی که کمر همت بســته اند تا در برابر استکبار بایستند و 
نباید دشمن را دســت کم گرفت چرا که دشمن اگر فرصت یافت و 
توان گرفت، از ضربه زدن به ما کوتاهی نخواهد کرد و سیاســت امام 

راحل)ره( و رهبر انقالب سیاست قرآنی است. 

امام جمعه اصفهان:
نابودی داعش یک تجربه خوب  برای ایران بود

کوهپیمایی استاندار اصفهان در ارتفاعات کوه صفه به روایت تصویر

اســتاندار اصفهان در دیدار با حبیب ا... طاهرخانی، 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران 
شهرهای جدید ایران، ضمن استماع گزارش وضعیت 
شــهرهای جدید اصفهان از جمله بهارستان و شهر 
جدید مجلسی، خواستار تســریع در راه اندازی قطار 
شهری بهارستان- اصفهان شد و اظهار داشت: استفاده 
از بخش خصوصی برای راه اندازی و بهره برداری از این 

خط ضروری است.
محسن مهرعلیزاده افزود: حضور بخش خصوصی در 
پروژه های عمرانی، عالوه بر تســریع در روند اجرای 
پروژه، هزینه  مالی کمتری برای دولت خواهد داشت.

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه بــا راه اندازی متروی 
بهارستان سفرهای بین شهری کمتر خواهد شد، اظهار 
داشت: کاهش ترافیک و آلودگی هوا از جمله مهم ترین 
مزیت های این پروژه برای اصفهــان خواهد بود.وی 

ادامه داد: مدیریت استان حمایت خود را برای واگذاری 
ایستگاه ها به بخش خصوصی در جهت کمک به این 

پروژه اساسی اعالم می دارد.
مهرعلیــزاده در ادامه بــه پروژه متــروی اصفهان- 
شاهین شــهر نیز اشــاره کرد و افزود: این خط آماده 
اجراست و شاهین شهر در این خصوص قابلیت استفاده 
از سرمایه گذار بخش خصوصی را دارد. وی به ارتباط 
کاری و سفرهای بین شهری زیاد اصفهان و شاهین شهر 
اشاره و تاکید کرد: تسریع در اجرای این طرح نیز برای 

اصفهان و شاهین شهر ضروری است.
استاندار اصفهان متروی شهر مجلسی را از اولویت ها 
برشمرد و خاطر نشان کرد: باید برنامه اجرایی پروژه های 
قطار شهری بهارستان، شاهین شهر و شهر مجلسی به 
اصفهان تهیه شود تا بتوانیم زمان بندی مطلوب تری در 

جهت تسریع اجرای پروژه داشته باشیم.

استاندار اصفهان:
با راه اندازی متروی بهارستان، سفرهای بین شهری کمتر خواهد شد

شهردار اصفهان:

تعادل توسعه شهری به هم خورده است
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امام رضا عليه  السالم :
آن کس که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کس که از 

محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.
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بــرای هــر کارآفرینــی باید ضروری اســت 
درس هایی را فراگیرد تا بتواند کســب و کاری 

بلندمدت، سالم و پایدار بسازد.
5. تا حد امکان برون سپاری کنید

اگر در سازمان خود به حد کافی نیروی کاری 
ندارید که حجم کار را با آنها تقســیم کنید، به 
برون سپاری فکر کنید. بسیاری از کارآفرینان 
متوجه شده اند که ســپردن کار به نیروهایی 
بیرون از سازمان، زمانی را که الزم است روی 
کارهای روتین متمرکز شــوند، کاهش داده و 
درعوض این امکان را برای آنهــا فراهم کرده 
 تا وقت خود را به وظایــف درآمدزا اختصاص 

دهند.
6. همراه با برند کمپانی، برند شخصی خود 

را نیز بسازید 
بســیاری از کارآفرینــان دچار این اشــتباه 
می شوند که ســاخت برند شــخصی خود را 
فراموش کرده و فقط روی ساخت برند شرکت 
خود تمرکز می کنند؛ حال آنکه برند شخصی، 
شــما را از رقبایتان متمایز می کند، در زمینه 
کاری به شــما اقتدار و اعتبار مــی دهد و اگر 
شرکت تان با شکســت مواجه شود همچنان 

برای شما باقی خواهد ماند.
7. کار، زندگی است و زندگی کوتاه تر از آن 

است که از کار خود متنفر باشید
تعادل بیــن کار و زندگی مســئله ای اســت 
 کــه بســیاری از کارآفرینان با آن مشــکل 

دارند. 
وقتی بــه کاری که انجام می دهید اشــتیاق 
زیادی داشته باشید و زمانی که روی شادمانی 
تمرکز کنید )هم شما و هم کارمندانتان(، کار 
دیگر موضوعی نیست که فقط به منظور کسب 
درآمد برای »زندگی واقعی« انجام دهید؛ بلکه 
مســئله ای بی نهایت لذت بخــش و معنی دار 
می شــود و احتمال به وجود آمدن فرسودگی 

ناشی از کار را در شما کاهش می دهد.
8. افرادی را استخدام کنید که باهوش تر 

از شما هستند
این واقعیت را قبول کنید که همیشــه افرادی 
باهوش تر از شما وجود دارند. اگر به اندازه کافی 
خوش شانس باشید که چنین آدم هایی را پیدا 

کنید، در استخدام آنها تعلل نکنید. 
روی مســائلی تمرکز کنید که خودتان در آن 
بهترین هستید و به آنها نیز این آزادی را بدهید 

که همین کار را انجام دهند.

مهارت زندگی

 درس هایی 
برای کارآفرینان 

 صفت تسلیم مقامی است باالتر از رضا و توکل؛ زیرا دارنده آن درمان 
مشــکالتش را قطع کرده و بالقطع تعلق قلبی خود را به خدا واگذار 
می کند. در صفت رضا نوعا افعال باطبع انسانی توافق دارند و در توکل 
خدا را به منزله وکیل در کارشان می دانند. درهر صورت طبع و نفس 
دخالت دارند، اما در تسلیم اینچنین نیست. برگزیدگان خدا به انواع رنج 
ها همانند سوء اخالق خانواده، فقر، مرض، آزار خلق و... دچار می شوند؛ 
چون تسلیم اند،  زبان اعتراض ندارند و نارضایتی درونی از ابتالئات را 

هم ندارند. 
پاسخ امام

 روایت شده که امام صادق)ع( گاهی برای میهمانان خود فرنی و حلوا 
و گاهی نان و زیتون می آورد. شــخصی به آن حضرت عرض کرد: اگر 
با تدبیر عمل کنی همیشــه می توانی در یک وضع باشی و یکسان از 
میهمانان پذیرایی کنی. حضرت پاسخ داد: تدبیر امر ما در دست خداوند 
است و تسلیم امر او هستیم؛ هر زمان که به ما عطا کند ما هم برخود و 
میهمانان خود وسعت می دهیم و هرزمان که به ما تنگ گیرد و کم عطا 

کند، ما هم چنان زندگی می کنیم. 
معاذ بن جبل

معاذ در هجده سالگی مسلمان شــد و در جنگ بدر و احد و خندق و 
دیگر جنگ ها شرکت داشت و پیامبر)ص( میان او و عبدا... بن مسعود 
عقد برادری قرار داد. انسانی خوشرو و بخشنده بود و پیامبر)ص( او را به 
حکومت یمن فرستادند و  مطالبی را به او گوشزد کردند؛ از جمله اینکه 
فرمودند بر مردم سخت مگیر و با ایشــان چنان رفتارکن که به دین و 
سخن تو عالقه مند گردند. در زمان حکومت خلیفه دوم جنگی میان 
مسلمانان و روم اتفاق افتاد و او هم شرکت کرد. در سال هجدهم هجری 
در عمواس شام طاعونی واقع شد. ابوعبیده فرمانده قوای مسلمانان به 
مرض طاعون مبتال شد؛ چون یقین به مرگ نمود، معاذ را جانشین خود 
قرار داد. سپاهیان او را گفتند دعاکن تا این بال مرتفع گردد. او فرمود: 
این بال نیست، بلکه دعای پیامبر شما و مرگ نیکان و صالحان وشهادتی 
است که خدا مخصوص بعضی از شما می گرداند. بعد فرمود: خداوندا، از 
این رحمت ) طاعون( سهم کاملی به خاندان معاذ بده. بعد از مدتی اهل 
خانه اش مبتال شدند و مردند و خود او نیز در انگشتش اثرکرد. انگشت را 
به دندان می گزید و می گفت: پروردگارا، این کوچک است آن را مبارک 
گردان. عاقبت در سن 38 سالگی با مرض طاعون درگذشت و نزدیک 

خاک اردن ) درسال هجده هجری ( به خاک سپرده شد.

باغ 
کاغذی

جلد دوم کتاب »سبک زندگی قرآنی« با محوریت سبک زندگی               
علمی قرآنی اثر حجت االسالم دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، 
با همکاری دانشگاه معارف اسالمی از سوی دفتر نشر معارف روانه 

بازار کتاب شد.
کتاب »سبک زندگی علمی قرآنی« در چهار فصل تدوین و تنظیم 
شده اســت: فصل اول: کلیات )معناشناسی علم در سبک زندگی 
علمی قرآنی، اهمیت علم از منظر قرآن و ویژگی های علم مطلوب 
در قرآن(، فصل دوم: مبانی خاص سبک زندگی علمی قرآنی )الهی 
بودن علوم و اولویت بندی آن، اقسام علوم و احکام آن، مراتب علم 

و اعتبارســنجی از طریق دریافت علم، جهل؛ گستره و نشانه ها، 
رابطه قرآن و علم، قلمرو قرآن و علــم، تعامل قرآن و علوم(، فصل 
سوم: مؤلفه های سبک زندگی علمی قرآنی )اهداف و اصول سبک 
زندگی علمی قرآنی، روش های تعلیم و تعلم قرآنی(، فصل چهارم: 
مختصات سبک زندگی علمی قرآنی )معلمان بشر و آداب تعلیم و 
تربیت، حقوق شاگردان و آداب شاگردپروری، بایسته های تحصیل 

و محتوای آموزشی(.
گفتنی است جلد اول این مجموعه دو جلدی »سبک زندگی قرآنی« 
با عنوان »مبانی و اصول عام سبک زندگی« در آستانه انتشار است. 

سبک زندگی علمی 
قرآنی  تسلیم

بیشتر مدرسـه ها در دنیا شبیه هم هسـتند؛ ازنظر کالس ها، 
درس ها، سـرویس مدرسـه و... اما مواردی هم وجود دارد که 

از مدرسـه های معمولی متمایز هستند.
مدرسه San Antonio Zoo در ایاالت متحده

هدف مدرسـه این اسـت که به دانـش آموزانـش حفاظت از 
طبیعت، مهارت های حرکتی و آمادگی بـرای تعلیم ریاضی 
و ادبیات در مدرسـه را بیاموزد. بچه های مدرسـه حدود نیم 
سـاعت در روز به بـاغ وحش می رونـد تا با حیوانات آشـنایی 

بیشـتری پیدا کنند.
مدرسه River Plate در بوینس آیرس

در بوینس آیـرس آرژانتین مدرسـه ای در اسـتادیوم فوتبال 
کشـور وجـود دارد کـه کالس هـا در طـول بـازی برگـزار 
می شـود و دانـش آمـوزان مـی تواننـد بـازی را از پنجـره 
تماشـا کنند. چطـور می تـوان وسـط اسـتادیوم روی درس 

متمرکـز شـد؟
مدرسه روستای Atule’er در چین

در این روسـتا بچـه ها باید بـرای آمـوزش تالش کننـد. آنها 

بـرای رفتـن بـه مدرسـه از نردبان هـا و صخـره ها بـه مدت 
۹۰ دقیقـه باال مـی رونـد. به دلیل سـختی مسـیر مدرسـه 
پانسـیون سـاخته اند تا بچه ها تنهـا دو بـار در سـال مجبور 

باشـند به خانـه هایشـان بروند.
مهد کودک جنگلی

در ایـن مهـد بچـه هـا بـه جـای نشسـتن در کالس هـای 
کسـل کننده، در فضـای طبیعـت بـازی می کننـد؛ البته در 

کنـار آن هنـر و ریاضـی هـم یـاد مـی گیرند.
مدرسه Gulu Elementary در چین

دوردست ترین مدرسـه دنیا در ایالت سـیچوان قرار دارد که 
رفتن به آن حدود ۵سـاعت طول می کشـد.

دانشـگاه خدمـات مراسـم تشـییع جنـازه 
Gupton-Jones در آتالنتا

این مدرسـه برای کسـانی اسـت که تصمیم دارنـد در زمینه 
خدمات تشـییع جنـازه آمـوزش ببیننـد. در این مدرسـه از 
مهـارت هـای عملـی تـا رفتارهـای اخالقـی برای تسـکین 

بازمانـده هـا آمـوزش داده می شـود.

عجیب ترین مدرسه های دنیا
دانستنی ها

حرف حساب

آدم وقتی جوان است تحمل خیلی چیزها 
را دارد

آدم وقتی جوان اســت، به خودش می گوید که 
تحمل خیلی چیزها را ندارد. اگر ازدواجت به اندازه 
کافی پرشور و هیجان نباشد، اگر زندگی با طرف 
مقابلت طبق انتظاراتت پیش نمی رود، ُخب ولش 
می کنی و می روی یکی دیگر را پیدا می کنی؛ اما 
بعد که ِسَنت باال می رود، فکر شروع دوباره... وای 
خیلی وحشتناک است! من فکر می کنم ترجیح 
می دهم تحمل کنم؛ تا اینکه بخواهم خانواده را از 

هم بپاشم. شاید آدم یاد می گیرد کنار بیاید.
 »میوه خارجی«
جوجو مویز

 افقی 
1- شرکتی که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه 
شرکت را از طریق فروش ســهام به مردم تامین 
می کنند - این کشور با 2۹/۹میلیارد دالر در رتبه 
دوم فهرســت ســرمایه گذاران خارجی ایران در 

سال های 2۰۰۰ تا 2۰۰7 قرار گرفته است.
2- قریه - سمت راست - واحد پول چین

3- محل امن - رنج ها - رد شده
4- نظرات انتخاباتی - زودرنــج - پول قدرتمند 

آمریکا
۵- پشیمانی - اشاره به شخص نامعلوم - جهنده

6- اراده - سرخ نای - آرمان - ماده گندزدا
7- گرفتگی - تسبیح - برابر بودن

8- حقیر - جمع »زاویه« - تاثیرپذیر در شــیوه 
رفتاری دولت و مجلس در مورد بودجه هر کشور

۹- النگو - دانش اندازه گیری - صدویازده
1۰- آزمایش - از آهنگ های موســیقی قدیمی 

ایرانی - میان بدن - حرف راندن حیوانات
11- واحد پــول قدرتمند آســیایی - از نام های 

مردان ایرانی به معنای »باران« - خویشتنداری
12- زاویه  کمتر از ۹۰درجه - خانه های ریز روی 

عکس - دشمن
13- نرده - ترس - باالپوش

14- ورم عضوی - راکب - پاکیزگی
1۵- برگه ای که نشان می دهد فروشنده آمادگی 
فروش کاالیی به بهای اعالم شده را دارد - کشوری 
که در سال 1۹6۰ از انگلســتان استقالل یافت 
و صادرات آن شــکر، ابــزار الکترونیکی، لباس و 

سیمان است.
عمودی

1- از انواع فعالیت بانک ها - باالی فرنگی
2- فروریختن سقف - هزارهزار - دستور

3- فلک - تازه و شاداب - وراج

4- مقابل حاشیه - لحظه کوتاه - از اقوام ایرانی - از 
شهرک های شمالی ایران

۵- تصدیق آلمانی - پاسبان - پیام آوری
6- اقتصاددانی که استاد »دوزنبری« بود که نظریه 
درآمد نسبی را مطرح کرد - طریق و سبیل - ساده

7- دودمانان - خیاالت - از ضمایر تازی
8- به هم ساییده - وسطی - خاک

۹- دریای تازی - نام برادر اسفندیار- چندین دفعه
1۰- آگاهی های مربوط به امور صنعتی- خطاب 

به دل- پول کاغذی
11- سرزنش - بلند آرمانان - علم االبدان

12- دارای جایــگاه اول فناوری نفــت و گاز در 
منطقه - زهر - خدای آفتاب - آزاد

13- نوپیدا - موثر - به حساب آوردن
14- باج - پیشــوا و رهبر- مصرفش فقط طبق 

دستور پزشک جایز است
1۵- از هفت کشور شــریک ایران در صادرات- 
از اقتصاددانــان اهل ایاالت متحده که در ســال 
1۹23میالدی متولد شده و جایزه علوم اقتصادی 

را دریافت کرده است.
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سیره بزرگان

جدول شماره 2291

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای 960/1009، 
960/1010 و 960/1011 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصه مناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصه در مناقصه )ریال(

۹6۰/1۰۰۹
اجرای عملیات ساختمانی و 

تاسیساتی پست 63/2۰ کیلوولت 
مسکن مهر فوالدشهر 

317/۵۰۰/۰۰۰ ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه ۵ ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

۹6۰/1۰1۰

تامین مصالح موردنیاز و تکمیل 
عملیات ساختمانی و تاسیساتی 
پست 63/2۰ کیلوولت شهدا 
)GIS( واقع در شهر اصفهان 

662/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

دارا بودن گواهی نامه صالحیت 
پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه ۵ ابنیه 

به همراه رتبه ۵ نیرو یا تاسیسات از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

۹6۰/1۰11

خرید لوازم اندازه گیری انرژی شامل 2۵ 
دستگاه انرژی میتر مستر، 17 دستگاه 

انرژی میتر اسلیو، 2۵ دستگاه ماژول نت 
و یک دستگاه مکانیزم قرائت پیشرفته

482/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
تامین کنندگان بایستی نمایندگی 

رسمی یکی از تولیدکنندگان 
تجهیزات موضوع مناقصه باشند. 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد، بحساب سیبا 217۵۰۹۰2۰4۰۰8 با مبالغ فوق الذکر 
در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 
41۹34-۰21 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 8۵1۹3768-۰21 تماس با کارفرما،در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری 

با شماره ۰31-3627۰82۰( 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹6/۰8/2۹ تا ساعت 16:۰۰ عصر روز پنج شنبه مورخ 

 ۹6/۰۹/۰۹
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح 
روز شنبه مورخ ۹6/۰۹/2۵ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز تا ساعت 16:۰۰ عصر 

همان روز به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 1۰ صبح روز دوشنبه مورخ 13۹6/۰۹/27 سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
شرایط مناقصه: 

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید. 

www.setadiran.ir      www.erec.co.ir       www.tavanir.org.ir   http://iets.mporg.ir

شرکت توزیع برق  منطقه ای اصفهان

م الف: 107392

 )شماره های 200961188000035، 200961188000039 و 200961188000036 در سامانه ستاد(
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