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 اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان اعالم کرد:

نظافت، در   صدر درخواست  اصفهانی ها از شهرداری
11

10

موج سواری رسانه ای برای هیچ

جنجال برای شکستن رکوردی که اصال به 
حساب نمی آید

10

ماهانه5نفردرحینکارجانخودراازدستمیدهند
با وجود کاهش تعداد و تلفات حوادث کار در اصفهان؛

8

دراصفهانمشکلکمبودآبشربوجوددارد
فرماندار اصفهان مطرح کرد:

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبرداد:11

8
 بهره برداری از 100 طرح 
در بهزیستی استان اصفهان

پرونده مسکن مهر در 
اصفهان بسته می شود

3

شهردار اصفهان:

موزهداران،کلیدداران
گنجینهاصیلملیهستند

4

سهدانشگاهآزاداصفهاندر
جمع100دانشگاهبرترایران

11

با تکمیل 4250 واحد باقی مانده تا پایان سال؛

11

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

 نوروز »یا محول الحول« را 
در کنار مقلب القلوب بگویید

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان درخصوص سفر به عتبات 
عالیات در نوروز ۱۳9۷ اظهار کرد: پیش ثبت نام سفرهای نوروزی 
عتبات عالیات از ۱2 بهمن آغاز شده اســت و تا 22 بهمن ماه نیز ادامه 

خواهد داشت...

مانور یک هزار دستگاه تاکسی به مناسبت سالروز 
ورود امام)ره( در اصفهان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: همزمان با ورود 
تاریخی حضرت امام خمینی)ره(، مانور بزرگ تاکســیرانی اصفهان با 

حضور بیش از یک هزار دستگاه تاکسی برگزار شد.
حسین جعفری اظهارکرد: ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان 
همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی)ره(، به پاس رشــادت ها 
و مجاهدت های مردم و یاد آوری ایام پرشکوه انقالب اسالمی، همانند 
سال های گذشته، مانور گسترده ای را با حضور بیش از یک هزار دستگاه 
تاکسی برگزار کرد. وی ادامه داد: بالغ بر یک هزار دستگاه ناوگان تحت 
پوشش سازمان تاکسیرانی اعم از گردشی، خطی، سرویس های مدارس، 
آژانس های حمل و نقل، تاکسی بی سیم، پایانه ها، فرودگاه و بانوان، در 

مراسم حضور داشتند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: باوجود مشکالت، 
ناوبران تاکسی با اشــتیاق تمام در این برنامه شرکت 
کردند که البته جــا دارد در جهــت برطرف کردن 
مشــکالت این صنف، تالش هــای مضاعفی صورت 
گیرد. این مراسم از ساعت هفت صبح روز پنجشنبه از 
خیابان فرایبورگ به سمت گلستان شهدا آغاز شد که 
البته با هماهنگی پلیس راهور، سهولت در رفت و آمد 
در مسیر خیابان سعادت آباد به سمت گلستان شهدا 

برای شهروندان مهیا شد.

گل ها و گلوله ها!
پرسپولیس 2-سپاهان 0
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اخیرا آمریکا با ناامیدی از اصالح برجام برای ماندن در این توافق، شرطی 
عجیب و خالف عرف بین الملل را مطرح کرده است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید شرط ماندن دولت آمریکا 
در برجام این است که اقدام بین المللی علیه برنامه موشکی ایران صورت 
بگیرد. این نماینده  مدعی شده است که تالش های جهانی برای تنبیه ایران 
در زمینه موشــکی می تواند دونالد ترامپ را به ماندن در توافق هسته ای 

مجاب کند.
ســید عباس عراقچی، معاون وزارت امورخارجه  روز گذشته  در حاشیه 

کنفرانس بین المللی احزاب آســیایی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
تالش آمریکا برای باز کردن پای ایران به شــورای امنیت شکست خورده 
است، اظهار کرد: » هرچند  آمریکا تالش کرد موضوع موشکی ایران، یمن 
و یا آشوب های داخلی را به شــورای امنیت بکشانند؛ اما  به انزوای هر چه 
بیشتر آمریکا منجر شد و این چیزی اســت که همه رسانه های غربی به 
آن اذعان کردند. موضع دولت روسیه و کشــورهای دیگر شورای امنیت 
 در این باره روشــن بود و قطعا آمریکا از این مســیر نمی تواند به ترفندی

 برسد.«

خطیب موقت نماز جمعه تهران هم روز  گذشته در خطبه های نماز جمعه 
گفت:»آمریکا به دنبال کاهش قدرت موشکی ایران برای جلب رضایت رژیم 
صهیونیستی است؛ اما به آنها می گوییم ما هر چه بخواهیم موشک تولید و 
برد آنها را افزایش می دهیم و اجازه دخالت و فضولی در عرصه موشکی را 

هم به هیچ دولتی نمی دهیم« 
حسن عبداللهی، کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به بدعهدی آمریکایی ها 
در اجرای برجام به زاینــده رود گفت: آمریکا همــواره تالش می  کند تا 
موشک های ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت نشان دهد. وی با اشاره 
به اقدامات موشــکی عراق در زمان جنگ افزود: آن روزهایی هم که عراق 
علیه ایران اقدامات موشــکی انجام می داد هیچ اقدام بین المللی از سوی 

کشورها  انجام نشد.
وی با تاکید بر اینکه موشک ها خط قرمز ملت ایران هستند، تصریح کرد: 
هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این موشک  های خنده داری که الشه 

آنها به نمایش گذاشته شده متعلق به ایران است.
 عبداللهی با اشاره  اهداف به نمایش گذاشــتن الشه موشک اضافه کرد: 
آمریکایی ها در نظر داشتند تا با به نمایش گذاشتن الشه موشک، از پرشدن 
اخبار جنایات عربستان در یمن جلوگیری کنند؛ اما همه به خوبی می دانند 

عربستان چه فاجعه هایی را به بار آورده است. 
 این  کارشــناس مســائل سیاســی اظهار کرد: آمریکایی  هــا بااین کار  
 به دنبال متهم کردن ایران هســتند و این در حالی اســت که صدها برابر 
 چنین تســهیالتی را خــود آمریــکا بــه منطقه غــرب آســیا صادر 

کرده است. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آمریکایی ها باید بدانند که ایرانی ها حاضر 
نیستند به خاطر موشک های دفاعی خود با جامعه بین الملل حتی صحبتی 
داشته باشند؛ چرا  که موشک ها خط قرمز ایران و سالح های ایران در جهت 

دفاع از منافع ملی خود به شمار می روند. 
 عبداللهی در پایان در رابطه با نقش دولــت در برابر ادعای نماینده آمریکا 
 در ســازمان ملل متحــد تاکید کــرد: دولت بایــد قاطعانه بــه جامعه
  بین المللی اعالم کند که موشــک ها مربوط به حقــوق دفاعی و امنیتی
  ملت ایــران هســتند  و هیچ کس حــق نــدارد در برابر حقــوق ملت

 کوتاه بیاید.

 سیلی که سعدالحریری 
به عربستان زد

سفر ســعد حریری به ترکیه و درخواست مشارکت 
 آن در تقویــت ارتــش و نیروهای امنیتــی لبنان 

به مثابه سیلی محکمی به عربستان سعودی است.
به گزارش روزنامه »الشــرق« قطر؛ ســفر حریری 
نخست وزیر لبنان به ترکیه و درخواست مشارکت 
آن در تقویــت ارتــش و نیروهای امنیتــی و نیز 
سرمایه گذاری در طرح زیرســاخت های لبنان به 

مثابه سیلی محکمی به عربستان سعودی است.
در این میان باید گفت، عربستان سعودی همچنان 
از لبنان سیلی می خورد و شــاید آخرین ضربه نیز 
نوشته های ســعد حریری در صفحات اجتماعی و 
پس از سفر رسمی به آنکارا باشــد که به دعوت بن 
علی یلدریم، همتای ترک او صورت گرفت. حریری 
در یکی از این نوشته ها اعالم کرد: دولت ترکیه را به 
حمایت از طرح تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و نیز 
طرح سرمایه گذاری در زیرســاخت های لبنان فرا 
خواندم و درخواســت کردم بخش خصوصی ترکیه 

یک سوم سرمایه آن را تامین کند.

آمریکا، سوریه را به اقدام نظامی 
تهدید کرد

یک مقام آمریکایی با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه 
دمشق درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی، سوریه 
را به اقدام نظامی تهدید کرد.این مقام آمریکایی گفت 
واشنگتن حق اتخاذ هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه 
را برای جلوگیری از استفاده ســوریه از تسلیحات 
شیمیایی محفوظ می داند. مقام آمریکایی مدعی شد 
دولت سوریه هر از چند گاهی به استفاده از تسلیحات 
شیمیایی در مقادیر کمتر از زمان حمله شیمیایی 
ماه آوریل ادامه می دهد.واشنگتن حق اتخاذ هرگونه 
اقدام نظامی علیه دمشق را برای جلوگیری از استفاده 

سوریه از تسلیحات شیمیایی محفوظ می داند.

دوباره انفجار بمب در بغداد
یک منبع امنیتی عراق از کشته و زخمی شدن سه 

نفر بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری عراقی واع؛ یک منبع امنیتی 
عراق اعالم کرد بمبی در منطقه پل قدیمی دیاله در 
 جنوب بغداد منفجر شــد. این منبع امنیتی افزود : 
بر اثر این انفجار یک غیر نظامی کشته شد و دو تن 

دیگر زخمی شدند.

توصیه مسکو به پنتاگون درباره 
پروازها در نزدیکی روسیه

وزارت دفاع روســیه به آمریکا توصیه کرد یا مسیر 
پروازها در نزدیکی مرزهای این کشور را تغییر دهد یا 
بر سر میز مذاکره نشسته و در مورد قواعد این مسئله 

به توافق برسد. 
به گزارش خبرگزاری »تاس«؛ وزارت دفاع روســیه 
به طرف آمریکایی توصیه کرد که در آینده یا پروازها 
در نزدیکی مرزهای این کشور متوقف شوند یا اینکه 
در خصوص قواعد مربــوط به ایــن پروازها توافق 

حاصل شود.
وزارت دفاع روســیه این موضوع را در تفسیر خبر 
پنتاگــون در مــورد تعقیب خطرنــاک هواپیمای 
شناســایی »EP-3« آمریکایی توســط یک فروند 
 جنگنده سوخو-ی27 روســی در تاریخ 29 ژانویه 
)9 بهمن( در آب های آزاد دریای ســیاه در نزدیکی 

شبه جزیره کریمه عنوان کرد.

کارشناس مسائل سیاسی:

موشک ها خط قرمز ملت ایران هستند

کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با شرط آمریکایی ها برای ماندن در برجام مبنی بر اقدام بین المللی علیه  حمید وکیلی
برنامه موشکی ایران به زاینده رود گفت: موشک ها مربوط به حقوق دفاعی و امنیتی ملت ایران هستند و 

هیچ کس حق ندارد در برابر حقوق ملت کوتاه بیاید.

فاکس نیوز: 
فرانسه، تحریم های آمریکا 

علیه ایران را دور می زند
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا تصمیم 
فرانسه مبنی بر اعطای وام به خریداران ایرانی 
کاال های فرانســوی را دور زدن تحریم های 

واشنگتن ضد تهران خواند.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا با انتشار 
گزارشــی در پایگاه اینترنتی خــود به قلم 
»پولینا دداج« نوشت: به گزارش مدیر بانک 
ســرمایه گذاری دولتی »ب پ ای فرانس«، 
فرانســه قصد دارد امســال با ارائه وام های 
صادراتی به خریداران ایرانی کاالهای تولید 
فرانسه، تحریم های آمریکا ضد تهران را دور 
 بزند. نیکوال دو فورک، مدیر بانک فرانسوی 
»ب پ ای فرانس«، روز چهارشنبه گفت هیچ 
بخشی از وام های جدید به دالر نخواهد بود. 
وی تاکید کرد: این یک جریان کامال متفاوت 
مالی خواهد بود. در این برنامه از دالر آمریکا 
استفاده نخواهد شــد و هیچ فردی گذرنامه 

آمریکایی نخواهد داشت. 

 تنها راه کمک به قطر
 از زبان آقای وزیر

وزیــر خارجه قطــر تاکید کرد کــه پس از 
محاصره قطر توســط عربســتان، امارات و 
بحرین، حریم هوایی و آبی ایران تنها راه برای 
تامین غذا، دارو و دیگــر اقالم مورد نیاز قطر 
بوده اســت.محمدبن عبدالرحمان آل ثانی، 
وزیر خارجه قطر در مورد ایران گفت: ایران 
اکنون تنها کانال برای وارد کردن دارو، غذا و 
دیگر اقالم مورد نیاز قطر است. ما دارای مرز 
مشترک و نیز میدان گازی با ایران هستیم؛ 
بنابراین داشــتن چنین ارتباطــی با ایران 
طبیعی اســت. پس از محاصره تنها راه های 
آبی و هوایی در اختیار قطر برای وارد کردن 

دارو و غذا از طریق ایران بوده است.
وی در عین حال افزود: این به معنی آن نیست 
که با ایران توافقی داریم یا از طریق سیاسی 
به ایران نزدیک شــده ایم، ما با بســیاری از 

سیاست های کنونی ایران مخالف هستیم.

 تالش نتانیاهو
 در روسیه علیه ایران

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی با رییس 
شورای امنیت روسیه برای گفت وگو در مورد 
موضوعاتی از جمله ایــران دیدار و گفت وگو 
کرد. جوییش پرس به نقــل از دفتر بنیامین 
نتانیاهو اعــالم کرد که نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی با نیکوالی پاتروشف، رییس 
شورای امنیت روسیه در فلسطین اشغالی در 
مورد موضوعاتی مثل حضور ایران در سوریه 

گفت وگو کردند.
پیش تر، نتانیاهو با والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روســیه نیز برای گفت وگو در مورد 
ایران دیدار کــرده بود.نتانیاهو در این دیدار 
مدعی شــده بود که ایران در حال ســاخت 
سایت های موشکی در لبنان است و اسراییل 

نمی تواند چنین تهدیدی را بپذیرد.

تالش فرانسه
 برای گسترش تجارت با ایران

فرانســه تصمیم دارد با گشــایش اعتبارات 
یورویی برای واردکنندگان ایرانی، تجارت با 

تهران را افزایش دهد.
فرانســه تصمیم دارد تا پایان سال 2۰۱۸، با 
گشــایش اعتبار یورویی برای واردکنندگان 

ایرانی، تجارت با تهران را افزایش دهد.
رییس بانک دولتی »بی پی آی فرانس« فرانسه 
گفت که این اقدام عــالوه بر افزایش تجارت 
با ایران، قرار اســت به نحوی اجرا شــود که 
از دســترس تحریم های آمریــکا دور بوده و 

تحریم ها شامل آن نشوند.

محمد نبی حبیبی
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی:

احزاب

 رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: نمایش مضحک الشه موشکی علیه 
ایران تنها برای سرپوش گذاشتن بر جنایات عربستان 

سعودی در یمن است.
عالءالدین بروجردی در واکنش به نمایش موشکی 
آمریکا درباره ایران گفت: نیروهای مسلح ارتش یمن 
از ده ها سال قبل توانمندی موشکی خود را داشته اند.

وی تصریح کــرد: یمنی ها در برابر ده ها موشــک، 
راکت و بمب هایی که بعضا خالف قوانین بین المللی 
است مانند بمب فسفری که عربستان سعودی علیه 
مردم مظلوم این کشــور اســتفاده کرده و بیش از 
ده ها هزار نفر را مظلومانه به شهادت رسانده است، 
ایســتادگی می کند.وی  با بیان اینکه آمریکایی ها 
با دو هدف نمایش مضحک الشــه موشکی را علیه 
جمهوری اسالمی ایران دنبال می کنند، اظهار کرد: 
آنها می خواهند توانمندی موشکی ایران را از طریق 
برجام و قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل 

متحد زیر سوال ببرند.

 شوی تبلیغاتی آمریکا 
با نمایش مضحک موشکی

رییس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

 نماز سردار قاسم سلیمانی 
در حرم شاهچراغ)ع(

با مدیران خسته نمی توان مدیریت مطلوب داشت

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: ما اعتقاد 
داریم در سطح منطقه ای نیاز به همکاری و 
گفت وگو میان احزاب سیاســی کشورهای 
آســیایی داریم تا بر بحران هــای مختلفی 
کــه در منطقه حکم فرماســت، غلبه کنیم.  
محمد نبی حبیبی در بیست و نهمین نشست 
کمیته دائمی کنفرانــس بین المللی احزاب 
آسیایی اظهار کرد: ایران به عنوان میزبان این 
کنفرانس همواره از نقش احزاب حمایت کرده 
و نقش همه جانبه ای در پیشبرد اهداف کشور 
دارد. حبیبی خاطرنشــان کرد: برای تغییر 
وضعیت منطقه همه نیازمند اراده ای جدی 
برای همکاری های بیشتر احزاب با یکدیگر 
 هستیم و این اجالس می تواند گامی مثبت و 

رو به جلو به حساب آید.

به همکاری احزاب سیاسی 
کشورهای آسیایی نیازمندیم

محمدباقر قالیباف
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

دیدگاه

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد 
بی ثباتی را عامل افزایش فقر در جهان دانست و گفت: 
تحریم های اقتصادی مانع تحقق توسعه پایدار و نقض 

حق پیشرفت مردم است.
اسحاق آل حبیب در ســازمان ملل متحد افزود: با 
وجود گام هــای مثبتی که در ســطح جهانی برای 
مبارزه با فقر برداشــته شــده، هنوز تعداد زیادی از 
 مردم در گوشــه و کنار جهان در فقر شــدید به سر 

می برند. 
وی با اشاره به وجود منازعات مسلحانه و بی ثباتی به 
ویژه در خاورمیانه، بر تاثیر این منازعات در تشدید 
فقر به ویژه برای زنان و کودکان تاکید کرد و افزود: 
اهمیــت و اولویت مبــارزه با فقر در حوزه توســعه 
اجتماعی نباید عاملی برای فشارهای سیاسی باشد. 

آل حبیب با اشــاره به اعمال تحریم های یکجانبه و 
ناعادالنه علیه برخی کشــورها، تصریح کرد: اعمال 
تحریم های غیرموجه اقتصادی مانع دســتیابی به 
اهداف توسعه پایدار اســت و با حق پیشرفت مردم 

مغایرت دارد.

تحریم، نقض حق پیشرفت 
مردم است

سفیر ایران در سازمان ملل متحد:

سیاست خارجی

محمدباقر قالیباف با بیــان اینکه با مدیران 
خسته و نشسته نمی توان مدیریت مطلوب 
داشــت، گفــت: در حــال حاضــر، ضعف 
 مدیریت در کشور کامال محسوس و مشهود

 است.
وی افزود: زمانی که اقــدام موثری صورت 
نگیرد، مسئوالن مجبور به دادن وعده های 

توخالی و دروغین می شوند.
 عضو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
 عنوان کــرد: مدیری کــه اقــدام موثری

انجام نمی دهد تنها می توانــد خالف واقع 
سخن بگوید در حالی که سیستم مدیریتی 
کشــور باید در خدمت افرادی باشــد که با 
 تــالش و پشــتکار به ثــروت دســت پیدا 

کرده اند.

با مدیران خسته نمی توان 
مدیریت مطلوب داشت

پیشخوان

بین الملل

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پیش از ظهر دیروز در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان کرمان گفت: مردم کرمان مردمانی پر 
لطف و محبت هستند. وی از افراد تالشگر برای آبادانی کشور تشکر کرد 
و افزود: وظیفه داشتیم مشکالت و حرف های مردم مناطق زلزله زده 
را بشنویم و طرح هایی که آماده افتتاح بودند را افتتاح کردیم؛ ضمن 
آن به طرح های قابل اجرا هم توجه کردیم. رییس جمهور ادامه داد: در 
استان کرمان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح شد 

و طرح های بسیار مهم در سیرجان و گل گهر و در مس سرچشمه و 
همچنین در سایر نقاط استان به افتتاح رسیدند. وی با بیان اینکه 9۰۰ 
مگاوات برق با افتتاح طرح های روز گذشته به استان کرمان اضافه شد 
و استان کرمان به صادر کنندگان برق تبدیل شده است، افزود: حدود 
یک هزار و 7۰۰ طرح در بخش کشــاورزی در سراسر استان کرمان 
افتتاح شد. روحانی با بیان اینکه عملیات راه آهن سیرجان کرمان آغاز 
شد و امیدواریم تا پایان دولت این طرح اجرایی و عملیاتی شود، تصریح 

کرد: انتقال آب از جنوب به کرمان از دیگر طــرح ها بود و امیدواریم 
آب به ســیرجان تا پایان دولت دوازدهم برسد، همچنین طرح های 
گردشگری مربوط به پارک گردشگری ملی امیدواریم هر چه سریع تر 
اجرایی شود. رییس جمهور از اسکان دائمی ساکنان مناطق زلزله زده 
تا پایان تیرماه سال 97 خبر داد و بیان کرد: مردم مناطق زلزله زده از 
خدمات انجام شده راضی بودند؛ اما دولت حمایت خواهد کرد تا منازل 

آنها در سال آینده تحویل داده شود.

روحانی در جمع اصحاب رسانه استان کرمان:
منازل  مناطق زلزله زده سال آینده تحویل داده می شود

 مرز مخــدوش رفتار 
برجامی اروپا

 طرح ســناتورهای 
آمریکایی بــرای تحریم 

ایران

 روحانی: باید صدای 
مردم را شنید

 دولــت وابســته به 
آل سعود در »عدن« سمن 

در آستانه سقوط کامل

از  ایــران  ملــت   
جمهوریت و اســامیت 

برنخواهد گشت

4 سالگی انقاب را با 
امام آغاز کردیم

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
گفت: طبق گفته رییس کل بانــک مرکزی، بانک های 
خارجی با ما همکاری نمی کنند حال اگر بانکی با آقای 

عراقچی کار می کند ما از آن بی خبریم!
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس با اشــاره به اظهارات اخیر عراقچی، معاون وزیر خارجه مبنی بر برطرف 
شدن موانع بر سر راه معامالت پولی و بانکی بین المللی کشورمان پس از برجام اظهار داشت: طبق گفته 
آقای ســیف، رییس کل بانک مرکزی بانک های خارجی با ما همکاری نمی کنند حال اگر بانکی با آقای 
عراقچی کار می کند ما از آن بی خبریم.وی با بیان اینکه بانک های اروپایی با ما همکاری ندارند، تصریح 
کرد: برخی مقامات از جمله رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعالم کرده اند که همچنان در معامالت پولی 

و مالی با مشکل مواجه هستیم؛ بنابراین هیچ گشایشی صورت نگرفته است.

فارس: پلیس تهران همزمان با راه اندازی کمپین مردمی 
 مقابله با فراخوان کشــف حجاب ضدانقــالب، 29 نفر از

 برهم زنندگان امنیت اجتماعی را دســتگیر و به مراجع 
قضائی تحویل داد.

همزمان با راه اندازی کمپین مردمــی مقابله با فراخوان 
کشف حجاب مسیح علی نژاد و درخواست آنها مبنی بر برخورد مناسب مسئوالن با عاملین این کمپین، مرکز 

اطالع رسانی پلیس تهران اعالم کرد: پلیس 29 نفر از برهم زنندگان امنیت اجتماعی را دستگیر کرده است.
در این اطالعیه آمده اســت ماموران انتظامی که وظیفه حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی را عهده دار هستند، 
ضمن اشراف کلی به محیط و آشناسازی معدود افراد ناآگاه و فریب خورده جوان، 29 نفر از برهم زدگان امنیت 

اجتماعی شهروندان را دستگیر کردند.
در این اطالعیه آمده است دستگیر شدگان تحویل دستگاه قضائی شده اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

  بانک های اروپایی
 با ما همکاری ندارند

دستگیری 29 نفر از 
فریب خوردگان طرح 
فراخوان ضدانقالب

 آمریکایی ها باید 
بدانند که ایرانی ها 

حاضر نیستند به 
خاطر موشک های 

دفاعی خود با 
جامعه بین الملل 

حتی صحبتی 
 داشته باشند 
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تولید بذر هفتمین محصول صادراتی کشور

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

پیش بینی ۲ میلیارد و ۹۸۰ 
میلیون سفر در سال نو چین

کمیســیون اصالحــات و توســعه ملی چین 
برآورد کرده است در تعطیالت عید بهار )سال 
نو به تقویم کشــاورزی چیــن( دو میلیارد و 

۹۸۰میلیون سفر انجام خواهد شد.
این کمیسیون خاطرنشــان کرده است که در 
سال جاری میالدی شمار سفرها در مقایسه با 
سال گذشته میالدی تقریبا یکسان خواهد بود.

 این کمیسیون افزوده است تالش بر این خواهد 
بود که مردم در آرامش و بــا مطلوبیت کامل 
سفرهای هوایی، زمینی و ریلی خود را در این 

تعطیالت طالیی انجام دهند.

رییس اتحادیه صنف کفاشان اصفهان 
مطرح کرد:

رکود بازار کفش؛ مانعی برای 
افزایش قیمت در شب عید

رییس اتحادیه صنف کفاشان اصفهان، از رکود 
بازار گالیه کرد و گفت: این رکود مانع از افزایش 

قیمت ها حتی در بازار شب عید است.
اکبر زاهــدی اظهار کــرد: کفش های موجود 
در بازار دو نوع کالســیک و اســپرت است که 
در بخش کفش هــای کالســیک تقریبا همه 
کفش های موجود، از نوع ساخت داخل است و 

کفش کالسیک خارجی نداریم.
 وی با اشاره به تجهیزات پیشرفته کشورهای 
خارجــی در تولیــد کفــش اســپرت، بیان 
کرد: همین امر باعث شــده اســت که حدود 
6۰ الی7۰درصد بازار کفش اســپرت، از نوع 
کفش هــای خارجــی و وارداتی باشــد؛ البته 
تولیدکننــدگان داخلی نیز به حــد مطلوبی 
از کیفیــت رســیده اند و کفش های اســپرت 
 تولید ملی با نمونه های خارجــی قابل رقابت 

است.

بازار

وب کم

 بهره برداری از ۱۶ پروژه آبفا
 به مناسبت دهه فجر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بازه یکساله 
منتهی به دهه فجر، با اعتباری بالغ بر ۲۹6میلیارد 
تومان ۱۲ پروژه در بخش آب و فاضالب را در سطح 

استان اصفهان به بهره برداری رساند.
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: در دهه فجر ســال ۹6 ، پروژه 
آبرســانی به گلشــهر گلپایگان با اعتباری بالغ بر 
۱۲میلیارد تومــان، احداث تصفیه خانه و شــبکه 
جمع آوری فاضالب خوانسار با هزینه ای بیش از  ۱6 
میلیارد تومان، بهره برداری از پکیج فاضالب مسکن 
مهر فریدونشــهر با هزینه ای بالغ بر 7۰۰میلیون 
تومان صــورت می گیــرد و عملیــات کلنگ زنی 
تصفیه خانه فاضالب شــهر اژیه نیز در دستور کار 

قرار دارد.

 در اعتراض به بی توجهی برای
 احداث راه آهن تهران - اصفهان؛

نماینده شاهین شهر، جلسه 
استانداری اصفهان را ترک کرد

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اســالمی، به علت بی توجهی مشاور طرح 
احداث راه آهن سریع الســیر تهــران - اصفهان به 
درخواست های مردم شهرهای دولت آباد و دستگرد، 

جلسه استانداری اصفهان را نیمه کاره ترک کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی به جلسه اخیر در معاونت 
اقتصادی اســتانداری اصفهان با حضور مسئوالن 
استانی و مشــاور این طرح اشــاره کرد و افزود: در 
این جلسه مشــاور طرح احداث راه آهن، به نظرات 
مردم شهرهای دســتگرد و دولت آباد برای اجرای 
طرح های اصالحی احداث این خط ریلی در محدوده  

شهرستان برخوار توجهی نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه به مشاور احداث 
خط راه آهن گوشــزد کردم که مردم مایل  هستند 
دو درخواســت آنان درباره این طرح در حوزه این 
شهرستان مورد توجه قرار گیرد: نخست اینکه پیش 
از رسیدن قطار به شــهرهای دولت آباد و دستگرد 
ایستگاهی احداث شــود و دوم اگر قرار باشد قطار 
اصفهان-تهــران از بین این دو شــهر بگذرد، عبور 
خط آهن باید به  صــورت زیرزمینی همچون خط 

مترو باشد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان:

استانداری اصفهان را برای نجات 
زاینده رود همراهی می کنیم 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: بــا تشــکیل دبیرخانه دائمی ســتاد نجات 
زاینده رود، اســتانداری اصفهــان را در قالب یک 
کارگروه راهبردی برای نجات زاینده رود همراهی 

می کنیم.
حمیدرضا قلمکاری در بیستمین جلسه کمیسیون 
کشــاورزی، آب و محیط زیســت اتــاق بازرگانی 
اصفهان با محوریت ستاد نجات زاینده رود از سرآب 
تا پایاب، با بیــان اینکه موضــوع آب یک موضوع 
بین بخشی اســت و همه  نهادهای تاثیرگذار باید 
در این زمینه همکاری ویژه داشــته باشند، اظهار 
داشت: به این منظور از ســال ۹۴ طرحی با عنوان 
»ستاد ملی نجات زاینده رود از ســرآب تا پایاب« 
در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد که در ادامه و با 
تالش های صورت گرفته توانستیم دفتر این ستاد را 
در محل اتاق دایر کنیم. وی افزود: بر اساس  تعامالت 
صورت گرفته، بــرای آنکه میان اتــاق بازرگانی و  
استانداری اصفهان که مجری ستاد نجات زاینده رود 
است، هم افزایی بیشتری ایجاد شود، در نظر داریم 
یک دبیرخانه دائمی ســتاد نجات زاینده رود را در 
اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد کــرده و در قالب یک 
کارگروه راهبردی، استانداری اصفهان را برای نجات 

زاینده رود بیش از پیش همراهی کنیم.

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفــت: صنایع کوچــک ۹۲درصد صنایع 
کشور را تشــکیل می دهد و ســهم باالیی درایجاد 
اشتغال دارد.  محمد جواد بگی در خصوص شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان اظهار کرد: استان 
اصفهان با وجود حدود 7۸ مصوبه شهرک صنعتی، 
ازنظر تعداد و مساحت شهرک های صنعتی در کشور 
رتبه یک را دارد و در حــال حاضر از 7۸ مصوبه، 7۰ 
مصوبه اجرایی با مســاحتی بالغ بر ۱۲هزار و 5۰۰ 
هکتار اراضی در اختیار شرکت شهرک های  صنعتی 
است. وی ادامه داد: در اســتان بالغ بر ۹ هزار واحد 
صنعتی دارای مجوز بهره برداری وجود دارد. از این 
تعداد بالغ بر 5هزار واحد داخل شهرک های صنعتی 
استان است و ۲۰ در صد واحدهای صنعتی راکد بوده 
و حدود ۴۰ درصد زیر ظرفیــت کار می کنند. البته 
3۰درصد واحدهای صنعتی فعالیت خوبی دارند و 
۱۰درصد نیز توان صادراتی و فعالیت های خاص و 

منحصر به فردی دارند.
بگی افزود: در ۱۰ ســال گذشــته حدود 3۰ ناحیه 

صنعتی از جهاد کشــاورزی به شرکت شهرک های 
صنعتی منتقل شده است که البته دارای مشکالتی 
مانند نبود امکانات زیر بنایی و دقت الزم در مکان یابی 
مناسب اســت.  مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه در یک شهرک 
متناسب با فعالیت واحدها ماشین های سنگین تردد 
می کنند، افزود: بنابراین کلیه زیر ساخت  و طراحی 
شهرک ها، براساس عبور ماشین های سنگین است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

صنایع کوچک، سهم باالیی در ایجاد اشتغال دارد
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی گفت: مصرف گاز 
در استان اصفهان روز دوشــنبه هفته گذشته از مرز 
65 میلیون متر مکعب گذشت. سیدمصطفی علوی 
با اعالم این خبر، اظهار کرد: با افزایش برودت هوا از 
ابتدای هفته گذشته، بیش از 3۰۰ میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی در سطح استان در ســه بخش خانگی، 
تجاری و صنعتی مصرف شــده است. وی با تاکید بر 
رعایت نکات ایمنی گاز، با اشاره به اینکه شبکه های 
گازرسانی سراسر کشــور به هم پیوســته است، از 
مشترکان گاز طبیعی به ویژه بخش خانگی خواست 

به مصرف بهینه و منطقی گاز توجه کنند.
علوی گفت: گاز طبیعی، سوختی بســیار ارزان، در 
دسترس و پاک است که استفاده از این نعمت نه تنها 
رفاه را برای ما به ارمغان مــی آورد بلکه باعث رونق 

اقتصادی جامعه نیز می شود.
وی افزود: این شــرکت عالوه بر توسعه چرخه تولید 
در راســتای کاهش آالینده های محیط زیســت، 
اهتمام  ویژه ای بر گازرســانی به واحدهای صنعتی 

اســتان و نیروگاه دارد؛ به گونه ای که در حال حاضر 
بیش از 6هزار و ۸۰۰ واحد صنعتــی را از این نعمت 
خدادادی بهره مند ساخته است. همچنین در تمامی 
نیروگاه های استان، از گاز طبیعی به جای سوخت های 

مایع و فسیلی استفاده می شود.
گفتنی اســت  در حال حاضر بیــش از یک میلیون 
و 7۴۲هزار مشترک در سطح اســتان از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

مصرف گاز روزانه اصفهان از مرز ۶۵ میلیون مترمکعب گذشت

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه همزمان با دهه مبارک فجر 3۲ پروژه 
در بخش تولیدات گیاهی در استان اصفهان با اشتغال زایی برای ۲۰۰ نفر به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: 
۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی به اضافه 7 میلیارد تومان از تسهیالتی که از صندوق 
توسعه ملی برداشت شده، پشتوانه مالی این طرح ها هستند. احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه توسعه کشت 
گلخانه ای، یکی از رویکردهای جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: دلیل اصلی این کار این است که تولیدات 

گلخانه ای مصرف آب را کاهش داده و بهره وری را ارتقا می دهد.   

با توجه به خشکسالی 
مجبور به اجرای 

کشت های کم آب هستیم

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان:

زی
ور

شا
 ک

هاد
ج

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،498،000
تومان

736،000نیم سکه
تومان

439،700ربع سکه
تومان

145،710سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

291،000
تومان

      قیمت سکه و طال

وب کم مايکروسافت مدل 
LifeCam Studio

 495,000
تومان

وب کم جنيوس مدل 
FaceCam 2020

 89,000
تومان

وب کم HD مايکروسافت 
HD-3000 مدل اليف کم

 165,000
تومان

سهمیه نان کودک مهاجر لهستانی 
در ایران در قحطی سال۱۳۲۱

عکس روز

انرژیصنعت

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: ۲5 درصد گوشت 
قرمز استان را عشایر تامین می کنند و درحالت کلی باید گفت 
اگر امکانات در اختیار داشته  باشند حجم توانایی تولیداتشان 
بسیار باالتر است. مختار اســفندیاری در نشست خبری با 
اصحاب رســانه با بیان اینکه یک سوم عشایر کل کشور در 7 

استان سکونت دارند، اظهار داشت: ۲7 هزار نفر از ایل قشقایی، ۲۴  هزار نفر بختیاری و ۴ هزار نفر از عشایر عرب در 
ییالق به اصفهان می آیند. وی افزود: با وجود اینکه نسبت جمعیتی عشایر حدودا ۱/5درصد جمعیت استان و کشور 
است، اما یک سوم باغات و صنایع دستی و ۲5 درصد گوشت قرمز استان را عشایر تامین می کنند، درحالت کلی باید 
گفت اگر امکانات در اختیار داشته  باشند حجم توانایی تولیداتشان بسیار باالتر از این مقدار است. اسفندیاری گفت: 
۸۰ درصد زندگی عشایر مبتنی بر دامداری است و نیاز مبرم به زنجیره کامل گوشت دارند، بنابراین باید گفت اگر 

حمایت الزم و کافی از عشایر انجام شود می توان از واردات گوشت جلوگیری کرد.

۲۵درصد گوشت قرمز 
استان اصفهان را عشایر 
تامین می کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، باقی مانده پروژه های مسکن مهر استان به تعداد 
۴هزار و ۲5۰ واحد، از دهه فجر تا پایان سال جاری به بهره برداری 
خواهد رسید. حجت اله غالمی اظهار داشــت: به مناسبت دهه 
فجر انقالب اسالمی بیش از هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر استان 

اصفهان افتتاح و به متقاضیان تحویل داده می شو د.
وی افــزود: از ایــن تعــداد 7۱5 واحــد مربوط به شــهرهای 

باالی ۲5هــزار نفــر، 7۸ واحد مربــوط به شــهرهای زیر ۲5 
هزار نفــر و ۴۸۴ واحد نیز مربوط به شــهر فوالدشــهر بوده که 
آماده تحویــل به متقاضیان اســت. مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان بیان کــرد: از ۱5۰ هزار و 35۲ واحد مســکن 
مهــر دارای متقاضی در برنامه اســتان اصفهــان، تاکنون ۱۴6 
هــزار و ۱۰6 واحــد افتتــاح و بهره برداری شــده اســت. این 
 مقام مســئول اضافه کرد: بــا برنامه ریزی های صــورت گرفته، 

 باقی مانــده پروژه هــای مســکن مهــر اســتان بــه تعــداد
  ۴هزار و ۲5۰ واحد از دهه فجر تا پایان سال جاری به بهره برداری 
 خواهد رسید و از این میزان هزار و ۲77 واحد با میانگین اعتباری 
بیش از ۸3۰ میلیارد ریال در دهه فجر افتتاح خواهد شــد. وی 
گفت: 3 باب مدرسه، ۲ باب زمین ورزشی، یک باب مسجد، یک 
پایگاه بسیج و یک باب کالنتری نیز در شهرهای جدید بهارستان 

و فوالدشهر آماده افتتاح است.

با تکمیل 4250 واحد باقی مانده تا پایان سال؛
پرونده مسکن مهر در اصفهان بسته می شود

عضو هیئت  علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان و فناور 
برتر کشور، به همراه تیم تحقیقاتی موفق به تولید بذر 

هفتمین محصول صادراتی کشور شد.
مریم گل آبادی، مجری این طرح پژوهشــی گفت: بذر 
پارتنوکارپ خیار گلخانه ای، تنهــا نوع بذر مصرفی در 

گلخانه های خیار ایران، با حدود هفت سال تحقیق و تالش در یکی از واحدهای فناور این دانشگاه تولید 
شد. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان افزود: سازگاری با آب و هوای ایران، مقاومت بیشتر 

درمقابل آفات و افزایش عملکرد در مقایسه با بذر خارجی، از مزیت های این بذر است.
وی هزینه تهیه این بذر برای گلخانه داران را نصف قیمت نمونه خارجی عنوان کرد و افزود: بعد از موفقیت 
در تولید بذر اصالحی خیار، قرار است در این واحدفناور بذرهای اصالحی گوجه فرنگی و سایر صیفی جات 

تولید شود.

تولید بذر هفتمین 
محصول صادراتی 
کشور

 یکی از حربه های دشمن در این راستا مقایســه وضعیت اقتصادی دوران 
پهلوی و دوران انقالب است. این رســانه های بیگانه، بدون توجه به برخی 
امور و پیشرفت های کشور، اسکناسی را که عکس پهلوی ها روی آن حک 
شده بود با هزار تومانی مقایسه می کنند که در دوران انقالب به عکس امام 
خمینی)ره( منور شده است و از نزول ارزش این اسکناس هزار تومانی در این 

دوران صحبت می کنند؛ بدون اینکه بگویند در این حدود۴۰ سال دشمن با ما 
چه کرد و چرا جنگی به درازای ۸ سال به ما تحمیل شد و چرا تحریم شدیم و 
هزاران چرای دیگری که جواب تمام آنها می تواند دشمنی با انقالب اسالمی را 
برای جهانیان به اثبات برساند! البته مسئوالن نیز در جواب این توهین بیگانگان 
ساکت ننشسته و در سخنرانی های خود به مناسبت سی امین سالگرد انقالب، 

جواب بی احترامی های دشمن را داده اند. محسن کوهکن یکی از نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس جمهوری اسالمی، در این باره گفته است:  امروز 
دشمن برای رسیدن به اهداف خود، اسکناسی را که عکس امام خمینی)ره( 
روی آن نقش بسته، در کنار اسکناس شاهی قرار می دهد و به تحلیل اقتصادی 
می پردازد و برای رسیدن به اهداف شوم خود با آمار بازی می کند. اما با رویه ای 
مبتنی بر انصاف و روش مقایسه ای که روشی معقول و مرسوم در دنیاست، 
خواهیم توانست از ۴۰ سال دوران پر شکوه انقالب اسالمی، دفاع جانانه ای 
را انجام دهیم. وی با مقایسه وضعیت کشور در دوران پیش و پس از انقالب، 
افزود: نباید فراموش کرد آمار امروز جمعیت کشــور نسبت به سال ۱357 
افزایش ۲/۴برابری را نشان می دهد و تولیدات کشور نیز افزایش ۲/6برابری را 
به نمایش می گذارد و این در حالی است که مصرف ما 7 برابر افزیش یافته است. 
کوهکن افزود: جوانان ما باید بدانند در بحث اقتصادی، اگر انقالب اسالمی پیروز 
نمی شد، کشور از لحاظ اقتصادی ظرف یک دهه متالشی می شد؛ چرا که قبل از 
پیروزی انقالب، ۹7 درصد سرمایه کشور دست ۴ درصد از افراد کشور بود، اما 
امروز این مسئله برعکس شده است. با این حال این واقعیت پیش روی ماست 

که همچنان دهک پایین کشور با مشکالت متعددی روبه رو هستند.
وی تصریح کرد: امروز برخی مطرح می کنند کشور دارای نفت و ثروت های 
فراوان است؛ از این رو چرا باید با مشــکالت فراوان روبه رو باشیم؟ در پاسخ 
می توان چنین گفت: ســال ۱357 دولت به چه میزان به عایله خود حقوق 
پرداخت می کرد و امروز چقدر است؟ تا چند سال پیش وقتی افراد بازنشسته 
می شدند مطرح می شد که این افراد دیگر عایله دولت نیستند وحقوق آنها 
ازطریق صندوق های بازنشستگی پرداخت می  شود. نماینده مردم شهرستان 
لنجان در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: حقوق امسال کارکنان دولت 
۱۱۰هزار میلیارد تومان بوده و ازطرفی ۹۰ هــزار میلیارد تومان نیز باید به 
صندوق های بازنشستگی کمک کند. حال باید پرسید چرا این وضعیت به 
وجود آمده است؟ آن زمان که برخی دلسوزان می گفتند اقتصاد کشور باید 
مردمی شود چرا که دولت تاجر، تولید کننده و صنعتکار خوبی نیست، چرا این 
اتفاق رخ نداد؟ وی اضافه کرد: امروز باید درآمد حاصل از فروش نفت، مالیات 
و... و همچنین مخارج را  برای مردم شفاف سازی کرد تا خود بتوانند به درستی 
تحلیل کنند که چرا دشمن در کنار هجمه های خود به سمت القای ناامیدی 

در کشور گام برداشته است و بر همین اساس بتوانند هوشیارانه عمل کنند.

قیاس های بی منطق برای زیرسوال بردن؛

دستاوردهای انقالب

باتوجه به قرار گرفتن در دهه مبارک فجر و سی و  نهمین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی، مردم و مسئولین به برپایی هرچه بهتر این 
جشن ها و بزرگداشت یاد و خاطره آن دوران پرداخته اند. در این میان اما دشمن نیز بی حرکت ننشسته و مدام در رسانه های بیگانه و فضای 

مجازی به نکوهیدن این دوران پر افتخار پرداخته است. 

فرزانه مستاجران
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 »ثنا« نقش خاکستری دارد
 محمد انصاری تصریــح کرد: فیلم »ثنا« در ژانــر اجتماعی با موضوع 
کودکان کار برای شرکت در جشنواره فیلم کودک و نوجوان، جشنواره 

احسان و نیکوکاری و همچنین شبکه های مختلف تهیه می شود.
وی این فیلم را اولین کار خود با این موضــوع عنوان کرد؛ همچنین از 

کارهای قبلی خود به فیلم »ایل من« که مســتند داســتانی و به زبان 
بختیاری تهیه شده بود، اشاره و تصریح کرد: این فیلم در بیان ارزش زن 

در ایل بختیاری ساخته شده است.
این نویســنده ســینما در مورد کارهای دیگر خود در ژانر کودک، به 
فیلم های»تلخ و شیرین« و »ســکوت« با  موضوع ازدواج های خیابانی 

اشاره کرد.
ژانر کودک مخاطب بیشتری دارد

انصاری در پاسخ به این سوال که کدامیک از ژانرهایی که درخصوص آنها 
فیلم تهیه کردید بر مخاطب تاثیر بیشتری داشت، از ژانر کودک نام برد.

وی با اشــاره به اینکه فیلم ثنا، یک کار داستانی نیمه بلند است، مدت 
زمان آن را ۳۵ دقیقــه عنوان کرد و از آغاز مرحلــه تدوین آن از امروز 

خبرداد و گفت: این مرحله یک هفته به طول می انجامد.
این کارگردان سینما با اشاره به خاکستری بودن نقش ثنا، اذعان داشت: 
این فیلم، بازگوکننده داستان زندگی دختر دست فروشی است که پدر 
خود را در یک سانحه تصادف از دســت داده و به دلیل بیماری مادرش 

مجبور به گل فروشی در خیابان شده است.
انصاری گفت: در ادامه این فیلم شرایطی پیش می آید که روحانی محل، 
با کمک دیگر اهالی آن محدوده، به کمک ایــن خانواده می روند و بعد 
از آن، ثنا در دانشــگاه تحصیل می کند تا زمانی که پزشک می شود و 

بیماران را به طور رایگان معالجه می کند.
فیلم بعدی با موضوع احسان و نیکوکاری و کودکان کار است

انصاری از دیگر عوامل فیلم ســینمایی ثنا، به نقش خود به عنوان پدر 
ثنا و شیما نیشابوری در نقش مادر اشــاره کرد و یادآور شد: همچنین 
شــیدا عوض پور، وحید خســرویان، مریم کریمیان، عیسی سلیمانی، 
تیام قاســمی، الهه میرزایی، فروزنده حاجیان و محمــد امانی از دیگر 
نقش آفرینان این فیلم هستند و سجاد بهزادی به عنوان دیگر کارگردان 

این فیلم فعالیت می کند.
وی ادامه داد: ویدا داوری به عنوان مســئول گریم، مســعود اصالنی 
تصویربردار، ســمیه دهقان منشی صحنه و مسلم شــفق نیز به عنوان 

صدابردار در »ثنا« با بنده همکاری می کنند.
به گفته این کارگردان ســینما، غالمرضا چیت ســاز نیز اسپانسر فیلم 
سینمایی ثنا است. انصاری با بیان اینکه در حال حاضر مشغول دریافت 
مجوز برای کار بعدی خود اســت، موضوع آن را  احسان و نیکو کاری و 

کودکان کار عنوان کرد.

بوسه بازیگر بر دستان همسرش

اکبر عبدی بازیگر محبوب ســینما و تلویزیون 
ایران، در مراســم افتتاحیه جشــنواره ســی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر حضور یافت و روی 

سن بر دستان همسرش بوسه زد.

از۱۲ تا ۲۱ بهمن ماه؛
 سه نمایش خیابانی در شهر

اجرا می شود
نمایش های خیابانی »روزخون«، »بذر امید« و 
»نقل امروز« از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان ویژه ایام دهه فجر، از 
۱۲ بهمن شروع شده وتا ۲۱ بهمن ماه در سطح 

شهر اصفهان اجرا می شود.

نمایــش »روز خون« به نویســندگی مســعود 
براهیمی و کارگردانی مجتبــی خلیلی، روایت 
خود را از روز خونین ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ آغاز کرد و 
دالرام ترکی و پویا امامی به عنوان بازیگر در آن 

ایفای نقش می کنند.
نمایش »بذر امید« که امیر رجب پور نویسندگی 
و پویا امامی طراحــی و کارگردانی آن را برعهده 
دارند، در ســه اپیزود روایت می شود. سید پویا 
امامی، تنها بازیگر این نمایش در هر ســه اپیزود 
با ناعدالتی و نابرابری هایی مواجه می شود که او 
را خسته از زندگی پای درختی می نشاند تا با آن 

درد دل کند و...
نمایش »نقل امروز« به نویسندگی و کارگردانی 
کوروش نیک پیام نیز روایتی از یکی از افراد حاضر 
در بحبوحه انقالب اســت و محمد رادمهر، امین 
طاهری و فرخنــده دریایی نقــش آفرینان این 

نمایش هستند.
این ســه نمایش که از ۱۲ بهمن شروع شده، تا 
تا ۲۱ بهمن ماه هر روز در دو نوبت رأس ســاعت 
۱۶ و ۱۷ در برخی از نقاط شهر مانند میدان امام 
حسین)ع(، روبه روی هتل عباسی، میدان انقالب 

و خیابان جامی اجرا می شود.

ایرج کاظمی، پژوهشگر و 
روزنامه نگار درگذشت

 

ایرج کاظمی متولد ۱۳۲۰ خرم آباد، دانش آموخته 
زبــان و ادبیــات فارســی، ادیب، پژوهشــگر، 
روزنامه نگار و از موسسان انجمن اهل قلم لرستان 
بود. »حافظ در اندیشه حافظ شناسان« و »مشاهر 

لر« از جمله آثار این پژوهشگر به شمار می آیند.

مدیر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:
دین داری ضمیمه ای با 

دین داری زمینه ای تفاوت دارد
مدیر شــعبه اصفهان دفتر تبلیغات اســالمی 
حوزه علمیه قم با بیان اینکه دین و دین داری 
در یک نظام برخاسته از نظام والیت فقیه از نوع 
زمینه ای است، گفت: دین داری ضمیمه ای با 
دین داری زمینه ای تفاوت دارد؛ چنین نظامی 

با دین داری ضمیمه ای توفیق بیشتری دارد.
حجت االسالم محمد قطبی در سومین جلسه 
از ســمینارهای علمی والیت فقیه اظهار کرد: 
در نگاه جامعه شناســی، یک فــرد در محیط 
اجتماعی ۳ نقش ارتباطات اجتماعی و هویت 
فردی و جمعی، ماموریت و وظیفه سازمانی فرد 
و تکلیف دینی و مذهبی دارد. وی با بیان اینکه 
در یک جامعه، مردم عالوه بر شــغل و وظیفه 
ســازمانی خود، یک تکلیف دینــی نیز دارند، 
افزود: در جامعه ای که نظام والیت فقیه و تفکر 
دینی حاکم شود، افراد جامعه در عین واحد سه 
وظیفه دارند که باید آن را انجام دهند که همان 

سه موردی است که پیشتر گفته شد.

هدایت هاشمی، بازیگر سریال 
»دختر گمشده« شد

مینی سریال شش قسمتی »دختر گمشده« به 
تهیه کنندگی سعید کمانی و محمد معماریان، 
 این روزهــا در مرحلــه انتخــاب بازیگر قرار

 دارد.
همچنیــن بــه تازگــی هدایــت هاشــمی، 
کــوروش تهامی و هومــن حــاج عبداللهی 
 بــه عنــوان بازیگران ایــن ســریال انتخاب 

شده اند.
احمــد کاوری بــه عنــوان کارگــردان این 
مینی سریال انتخاب شده و حسین تراب نژاد 
نیز نگارش »دختر گمشده« را به پایان رسانده 
است. این سریال در ژانر پلیسی و سیما فیلم با 

مشارکت ناجی هنر تولید خواهد شد. 
داستان »دختر گمشده« پیرامون دختری است 
که در خالل قصه گم می شود و پلیس به دنبال 
اوست. پلیس گمانه های زیادی از جمله قتل، 
دزدیدن و ... درباره این دختر نوجوان می زند و 
پرونده او در اختیار سروان اداره آگاهی قصه و 
همچنین مددکار مشاوره نیروی انتظامی قرار 
می گیرد و اینها مشغول رسیدگی به این پرونده 

جنجالی هستند.

»افسانه هزارپایان« روی آنتن 
شبکه نسیم رفت

مجموعــه تلویزیونی »افســانه هزارپایان« به 
کارگردانی شهاب عباســی، از پنجشنبه روی 

آنتن شبکه نسیم رفت.
 این مجموعه، اولین ســریال شــبکه نســیم 
بــه تهیــه کنندگــی و کارگردانی شــهاب 
عباســی و نویســندگی حســن وارســته، 
حمــزه صالحی و امیر شــاداب اســت که هر 
 شــب ســاعت ۲۱:4۵ روی آنتن این شبکه

 می رود.
سریال »افســانه هزارپایان« داستان زندگی 
خانواده ای اســت که به بهانه تهیــه جهیزیه 
عروســی راهی ســفر می شــوند، اما با حمله 
راهزن ها به کاروان آنها، مســیر زندگی شــان 

تغییر می کند.

میترا حجار به فیلم 
»کاتیوشا« پیوست

»کاتیوشا« فیلمي پربازیگر 
و در ژانر کمدي اســت که 
فیلم نامه آن را مهدي علي 
میرزایي براساس طرحي 
از مهراب قاسمخاني نوشته 

است.
 پیش از این سیما تیرانداز، 
ارژنــگ امیرفضلی، لیال 
اوتادی، قاسم زارع و... 
 به عنوان بازیگران این 

فیلم معرفی شدند.

 با مسئوالن

قاب جادویی

»ثنا« ؛ فیلمی با موضوع کودکان کار

پیشنهاد سردبیر:

عکس نوشت 

 نمایش خیابانی 

ویژه

شــهردار اصفهان گفت: مدیریت شهری رقیب 
و جایگزین موزه داران نیســت، موزه داران باید 
با برنامه ریزی و قدرت در عرصه حضور داشــته 

باشند تا تاریخ و هویت شهر را معرفی کنند.
قــدرت ا... نــوروزی گفــت: موزه هــا مأمنی 
برای هویت ایرانی اســالمی هســتند تا منبع 
 اصلی و مرجــع آیندگان حفظ شــود و در امان

 بماند. وی اصفهان را یک شــهرموزه دانســت 
و گفت: نخســتین موزه ایران در ســال ۱۳۱۰ 
بــا عنــوان »کاخ چهلســتون« در اصفهان راه 
اندازی شــد و این مهم، افتخاری برای کشــور 
است. شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه موزه 
داران، کلیدداران گنجینه اصیل ملی هســتند 
اظهار کرد: این قشر، با هنر، ذوق و عشق مرتبط 
هستند. امروزه موزه داری کاری موثر در اقتصاد 

فرهنگی یک کشــور است و این قشــر ارتباط 
نزدیکی با گردشــگران دارد. شــهردار اصفهان 
گفت: اصفهان نیاز به موزه ندارد؛ زیرا هر کجای 

این شهر موزه است.

شهردار اصفهان:
موزه داران، کلیدداران گنجینه اصیل ملی هستند 

بامسئوالنمیراث فرهنگی

پانته آبهرام، بازیگر سینما با انتشار عکسی در 
اینستاگرامش نوشت: هیچ وقت نمی خواستم 
حیوون خونگی داشته باشم و نداشتم. فکر 
می کردم اگرم یــه روزی مرتکب این خطا 
بشم ممکنه سوسک نگه دارم؛ اما گربه... 

هرگزززز!

 بازیگری که حیوان خانگی
 دوست نداشت

چهلمین نشســت پاتوق فیلم کوتاه اصفهان، با حضور اساتید انجمن 
ســینمای جوان اصفهان و برخی از اهالی تئاتر این شهر چون خسرو 
ثقفیان، نمایشنامه نویس پیشکســوت و امید نیاز، کارگردان باسابقه 

تئاتر اصفهان برگزار شد. 
عضو انجمن ســینمای جــوان اصفهان گفت: از متولیان ســینمای 
اصفهان خواهش می کنم به جای اینکه صرفا برای ساخت فیلم کوتاه 

هزینه کنند، سالن مناسبی برای نمایش این آثار بسازند.
هامون شیرازی تصریح کرد:تمام زحمتی که برای ساخت فیلم »او« 
کشیده شــده، در نمایش آن معلوم می شود. زمان زیادی برای رنگ، 
نور، پالن ها و دیالوگ های فیلم صرف شــده؛ اما نــوع نمایش فیلم، 
در شأن فیلم ســاز نیست. این عضو انجمن ســینمای جوان اصفهان 
افزود: خواهش می کنم مسئوالن شهرداری اصفهان و دفتر تخصصی 
سینمای آن، به جای برگزاری جشنواره های مختلف تیزر و فیلم کوتاه، 
فکری به حال سالن نمایش فیلم ها هم بکنند تا فیلم ها درست نمایش 

داده شود. شیرازی درباره نقدنویســی درخصوص فیلم کوتاه گفت: 
بین فیلم کوتاه و فیلم بلند، تفاوت قائل شــویم و وقتی می خواهیم از 
فیلم کوتاه حرف بزنیم، از فیلم بلند مثال نیاوریم. وی نقد را یک متن 

ادبی دانست و از فیلم سازان خواســت از نقدها ناراحت نشوند؛ بلکه 
آنها را بشنوند و اگر به کارشان می آید، به کار ببندند و اگر به کارشان 
نمی آید یا به اثرشــان لطمه می زند، آن را جــدی نگیرند. این عضو 
انجمن ســینمای جوان اصفهان فیلم »او« را هم ضد پیرنگ )طرح 
داستان( دانست و گفت: البته بهتر اســت فیلم سازان در ابتدای کار 
با فیلم های داستانی شــروع به کار کنند. وی ادامه داد: صداگذاری، 
لوکیشن، تصویربرداری، دکوپاژ و میزانسن، عناصر مهم فیلم های ضد 
پیرنگ هستند؛ آثاری که معموال ریتم کندی دارند تا بتوانند در یک 
فضای آرام، حرفشــان را بزنند. فضاسازی خوب این فیلم هم مرهون 
استفاده درست از این عناصر است. شــیرازی گفت: فیلم های ما باید 
شبیه خودمان باشند و فیلم مســعود طهماسبی، شبیه خود اوست.

فریبرز آهنین هــم درباره فیلم »او« گفت: در این فیلم، فضاســازی 
اهمیت داشت. چنین آثاری، مبتنی بر پالن هایی توأم با حظ بصری، 

ترکیب بندی و رنگ های خاص هستند. 

رییس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان:

انقالب را عرصه تقسیم غنائم نبینیم
رییس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان گفت: 
انقالب را عرصه تقســیم غنائم نبینیم، اگر چنین 
شــد همان اتفاقی که در جنگ احد افتاد برای ما 

هم رقم می خورد.
حجت االســالم مهدی نیلی پور اظهار کرد: تاریخ 
تشیع سرشار از مبارزه و مجاهدت است تا اینکه در 
صدر انقالب خداوند مقدر کرد که رهبری بزرگ و 
خداشــناس، انرژی خفته مردم را بیدار و آنها را به 
حرکت علیه ظلم وادار کندکه مردم هم با وفاداری 
کامل با او همراهی کردنــد و در ۲۲ بهمن به قله 

فتح رسیدیم.
وی با بیان اینکــه افتخار ما زندگــی در تاریخی 
است که با دست خالی و تنها با پیروی از مجاهدی 
نســتوه حرکتی را انجام داده و مقابل جهان ظلم 
ایستادیم، گفت: ایستادگی در برابر استکبار جهانی 

اتفاق کوچکی نیســت و بغض آمریکا و اســراییل 
از انقالب ما هم بــه همین دلیل اســت که با هر 
 وسیله و امکانی در صدد ضربه زدن به این انقالب

 هستند.

عضو انجمن سینمای جوان اصفهان درخواست کرد:

 ساخت سالن مناسب  نمایش فیلم کوتاه 

کارگردان سینما بیان داشت:

»ثنا« ؛ فیلمی با موضوع کودکان کار

نویسنده و کارگردان فیلم »ثنا«، با اشــاره به اینکه مراحل ضبط این فیلم از پنجم بهمن ماه در اصفهان آغاز شده، از به پایان رسیدن 
مراحل فیلم برداری آن در روز پنجشنبه هفته گذشته خبر داد.

اســتاندار اصفهان گفت: در عید نــوروز کارنامه 
مدیریتی اســتان به شــکل علنی به مردم نشان 
داده می شود و الزم است کمیت و کیفیت خدمات 
ارائه شده بیشتر از سال های گذشته باشد. به نقل از 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
اصفهان، محســن مهرعلیزاده اظهار داشت: باید 
برنامه مشــخصی برای ارتقای ســطح خدمات به 
مسافران در همه زمینه ها تدوین شود تا افرادی که 

در ایام نوروز به استان سفر می کنند بتوانند از همه 
زیبایی های طبیعی و بناهای تاریخی بازدید کنند.

استاندار اصفهان برگزاری بازی چوگان در میدان 
نقش جهان را یکی از عوامل بسیار خوب در جذب 
گردشگر عنوان کرد. وی با تاکید بر اینکه الزم است 
این برنامه با آسیب شناســی و بررســی مشکالت 
و شناســایی نقاط قوت و ضعف برنامه های ســال 
گذشته تدوین و ارائه شــود، خواهان برنامه ریزی 

در جهت رفع نواقص سال های گذشته با توجه به 
نظرسنجی ها و آمار قبلی شد.

استاندار اصفهان اضافه کرد: باید از ظرفیت بخش 
خصوصــی در ارائه خدمات به مســافران نوروزی 
استفاده بیشتری شــود و همچنین دستگاه های 
اجرایی باید اتحادیه ها و اصناف فعال در بخش های 
مختلف را فراخوان کنند تــا در اجرای برنامه های 

سفر نوروزی همکاری داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای مســائل 
بهداشــتی، ارزاق، نان و نرخ اماکن مختلف مانند 
رستوران ها و هتل ها، مطرح کرد: این برنامه ریزی ها 
باید به گونه ای صورت گیرد که زمینه رقابت بیشتر 

بین فعاالن صنفی فراهم شود.
مهرعلیزاده با بیان اینکــه افزایش امکانات اقامتی 
و رفاهی جهت مسافران مانند پارکینگ و کاهش 
ترافیک باید در دســتور کار مســئوالن قرار گیرد 
و طرح مشخصی برای آن ارائه شــود، اضافه کرد: 
باید تالش شــود تا بخش اعظمی از رزرواســیون 

اقامتگاه ها به صورت اینترنتی صورت گیرد. 

استاندار اصفهان مطرح کرد:
نوروز؛ زمانی برای ارائه کارنامه علنی مدیریت استان به مردم و مسافران

مهدی فخیم زاده بازیگر و کارگردان سینما 
و تلویزیون، اینستاگرامش را با تصاویری از 
دوران جوانی اش به روز کرد. وی نوشت: چی 

بودم و چی شدم!

 چی بودم و
 چی شدم!

اعظم حاجی رضازاده
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سارا حافظی

استفاده از اینترنت و وابستگی به دنیای مجازی اخبار خاص خودش را دارد؛ از گفت و گو با روان شناسان و متخصصان فضای مجازی گرفته، تا اتفاقات و حوادثی که اعتیاد به اینترنت دلیل پیش آمدن آنهاست. پای ثابت اعتیاد به اینترنت را عموما کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند؛ یعنی 
کسانی که نسل کامپیوتر و گوشی های هوشمند هستند و به همین دلیل استفاده آنها از اینترنت به مراتب بیشتر از پدرومادرها و نسل های گذشته است. در ســخنرانی ها و مقاالت متعدد می بینیم که به والدین و بزرگ ترها، درخصوص کنترل کودکان و توجه به سایت هایی که آنها وارد می شوند 
هشدارهایی داده می شود؛ در حالی که گاه خود این والدین و بزرگ ترها موردغفلت قرار می گیرند. به غیر از پدیده اعتیاد کودکان و نوجوانان به اینترنت، پدیده اعتیاد اینترنتی مسن ترها و والدین نیز مسئله ای است که این روزها بیشتر به چشم می خورد. عکس های پخش شده در فضای مجازی و 
نمایش وابستگی به گوشی ها، نمود بارز این اتفاق رو به گسترش است. ازجمله نمونه های این تصاویر، عکس بانویی است که برای هم زدن غذا، به جای قاشق از گوشی تلفن استفاده کرده است، یا مطالب طنزی که از زبان والدین بیان می شود. هرچند طنزگونه بودن این تصاویر بیشتر مدنظر است، اما 
اشاره به این نکته دارد که والدین نیز همچون مسخ شدگان، به فضای مجازی و گوشی ها وابسته شده اند. عالوه بر آن، حضور والدین و بزرگ ترهای ایرانی در شبکه های اجتماعی، به ویژه تلگرام و اینستاگرام، از همیشه بیشتر شده و اگرچه باال رفتن آگاهی آنها از پدیده اینترنت را نشان می دهد، اما 
تعدد پست ها و حضور طوالنی مدت برخی از آنها در فضای مجازی، گویای این است که بزرگ ترها هم از قافله اعتیاد به اینترنت عقب نمانده اند و پا به پای فرزندان خود پیش می روند. بسیاری از بزرگساالن باسواد که با کارکرد گوشی های هوشمند آشنا هستند، ساعاتی از وقت خود را در فضای مجازی 
می گذرانند و در گروه هایی عضو می شوند که می تواند درصدی از زمان بیکاری شان را به خود اختصاص دهد. در کشورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن، آمار اعتیاد بزرگساالن به اینترنت، بیشتر از کودکان است و این مسئله، مسئوالن این کشورها را نگران کرده است؛ به طوری که شاهد کمپ های 

ترک اعتیاد به اینترنت یا بازی های رایانه ای در سطح شهرهای آنها هستیم؛ که البته مورد دوم در کشور ما در بین سنین باال چندان وجود ندارد. اعتیاد اینترنتی در برخی از این شهرها حتی مرگ آور بوده و قربانی های آن هم لزوما کودکان نبوده اند.
اما دلیل این اعتیاد چیست و چرا بزرگساالن با وجود دغدغه ها و مسائل زندگی، باز هم دچار اعتیاد و وابستگی به اینترنت می شوند؟ دکتر یاسمن اسماعیل افجه، روان شناس متخصص، علل جذب شدن بزرگساالن به اینترنت را همان دالیلی می داند که کودکان را نیز جذب می کند: »جذابیت دنیای 
مجازی و فضای سایبری نسبت به دنیای واقعی، اصلی ترین دلیلی است که بزرگســاالن به آن روی آورده اند. ما فکر می کنیم این جذابیت های بصری و محتوایی صرفا برای بچه ها جذاب است؛ غافل از اینکه شاید برای سن های باالتر به مراتب هیجان انگیزتر باشد؛ چرا که آنها در سنی قرار دارند که 

هیجانات روزمره و عادی یک نوجوان را ند اشته و عموما از تکراری شدن زندگی خود گالیه دارند.«
وجود گوشی های هوشمند با کارکرد ساده و در دسترس بودن آنها در هر زمان و هر مکان نیز از دیگر دالیل این موضوع است. در گذشته بزرگساالن زمان بیکاری را یا در میهمانی ها می گذراندند یا در کوچه ها و پارک ها و به گپ و گفت با دوستان سپری می کردند. اما شیوه جدید زندگی 

ها و کم شدن روابط، اوقات بیکاری زیادی را ایجاد کرده که باعث می شود گرایش به فضای مجازی بیشتر شود. افجه معتقد است »گروه های مجازی نقش همان صندلی پارک ها را برای این قشر دارد؛ با این تفاوت که برای برخی جذاب تر است« و همین جذابیت بیش از حد به اعتیاد 
می انجامد. اختالالت شخصیتی نیز از دیگر دالیلی است که این روان شناس به آن اشاره می کند و درباره آن می گوید: اختالل شخصیت نمایشی و خودشیفته و نیز اختالل شــخصیت اجتنابی، باعث می شود افرادی که می خواهند خودی به نمایش بگذارند یا افرادی که از 

جامعه و رویارویی با دیگران گریزانند، به فضای مجازی پناه بیاورند و خواسته های خود را در آن پیگیری کنند. اعتیاد به اینترنت با چنان شتابی رو به گسترش است که باعث شکل گیری مباحث جدیدی در علم روان شناسی همچون اختالل »نوموفوبیا« یا همان ترس از 
نداشتن موبایل و اینترنت شده است؛ اختاللی که به گفته روان شناسان، به دلیل ارضا نشدن حس های مردم در زندگی واقعی است و این خواسته، تنها از طریق تخلیه آنها در فضای مجازی به دست می آید. تنهایی و طرد شدن افراد با سن و سال باال، نبود آموزش 

و فرهنگ سازی استفاده درست از این فضاها و نیز مشکالت زندگی که خستگی جسمی و روحی را برای والدین به دنبال دارد، در کنار بی حوصلگی درقبال  فرزندان و ضعف روابط عاطفی در خانواده ها، از دیگر مواردی است که برخی از بزرگساالن را به 
دنیای مجازی سوق می دهد و این معضل درحالی رو به فراگیر شدن می رود که توجهی به آن نمی شود. فارغ از جنبه طنزآمیز این موضوع که گاه در فضای مجازی شاهد آن هستیم، باید به اعتیاد بزرگساالن بیشتر توجه کرد؛ زیرا نه تنها خود آنها را 

با مشکالت متعددی روبه رو می کند، بلکه بر تربیت و آینده کودکانشان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

والدین و فضای مجازی؛ 

مراقب بزرگ ترها باشید!

عبور از سد حسگر اثر 
انگشت در لپ تاپ های لنوو

به تازگی حفره امنیتی جدیدی در برخی از لپ تاپ های 
 Thinkcentre و نیز ThinkStation و  Thinkpad سری
لنوو کشف شده که امکان گذر از سد حسگر اثر انگشت را ممکن می کند.

 این آســیب پذیری که در نرم افزار ویژه حسگر اثر انگشــت لپ تاپ های این 
کمپانی )به نــام Fingerprint Manager Pro( در سیســتم عامــل های ویندوز 

7، 8 و 8/1 وجــود دارد، بــه هکرها 
اجازه می دهد با اســتفاده از پسووردهای 

غیرقابل ویرایش، از سد حسگر اثر انگشت 
عبــور کــرده و وارد سیســتم عامل شــون. با 
اســتفاده از این قابلیــت، هکرها حتی مــی توانند از 
 گواهی نامه های ویژه ویندوز نیز گذر کرده و آنها را رمزگشایی 

کنند.
بر اساس اعالم کمپانی لنوو، این آســیب پذیری در نرم افزار مذکور شناسایی 

Fingerprint Manager Pro شده است. اطالعات حساس ذخیره شده در نرم افزار 
 ازجملــه گواهی نامــه هــای ورود به وینــدوز، اطالعــات اثــر انگشــت و اطالعات کاربــران، با 

 الگوریتم های ضعیــف رمزنگاری شــده اند. این اطالعات بــرای همه حتی غیــر از ادمین نیز قابل دســتیابی 
هستند.

البته خوشبختانه این آسیب پذیری تنها در صورتی قابل سوء استفاده است که هکر به صورت فیزیکی به سیستم دسترسی داشته باشد؛ به عبارت دیگر امکان سوء استفاده از آن برای ورود 
به ویندوز به صورت آنالین وجود  ندارد.

عرضه موبایلی با 10 گیگابایت رم 
هنوز یک دهه نیز از عمر کمپانی ویوو نگذشته است؛ 
اما در همین مدت کوتاه توانســته در برابر بسیاری از 
کمپانی های قدیمی فعال در حوزه فناوری عرض اندام 
کند. این کمپانی چینی مدتی قبل از تولید نخستین 
موبایل مجهز به حســگر اثر انگشت زیر نمایشگری با 
نام X20 Plus را رونمایی کرد و حاال شایعاتی از تالش 
آنها برای برداشتن گام های بزرگ تر شنیده می شود. 
بر این اساس Xplay7 دومین موبایل مجهز به سنسور 
اثر انگشت زیر صفحه نمایش این شرکت است که از 
سخت افزاری قدرتمند و منحصر به فرد بهره می برد. 
موبایل مذکور به نمایشگری بدون حاشیه با رزولوشن 
4K مجهز خواهد بود که نسبت آن به بدنه 92/9درصد 
اســت؛ در حالی که ایــن میزان برای آیفــون 10 به 
82/9محدود می شــود. زیر این نمایشگر فوق العاده، 
جدیدترین چیپست کوالکام یعنی اسنپدراگون 845 
و 10 گیگابایت رم تعبیه شــده که نویــد اجرای هر 
وظیفه ای را در سریع ترین زمان ممکن به همراه دارد. 
این اسمارت فون که مدل جدیدتر Xplay6 محسوب 
می شود، در دو نسخه و با حافظه های داخلی 256 و 

512 گیگابایت عرضه خواهد شد.

تحول در نمایشگر ساعت های 
هوشمند

شــرکت هواوی به تازگی اختراع جدیــدی را در رابطه 
با ساعت های هوشــمند ثبت کرده اســت که می تواند 
قابلیت های جدیدی را، بدون نیــاز به افزودن کلیدهای 
فیزیکی، به ساعت هوشمند یادشده بیفزاید. این اختراع 
می تواند تحول بزرگی در صنعت ســاعت های هوشمند 
این شرکت محسوب شــود. اختراع یاد شــده در واقع 
مربوط به ایجاد لبه های لمســی برای ساعت هوشمند 
است که در هشــت ناحیه مختلف تقسیم  شده و همین 
ویژگی، کاربری های زیادی را به ســاعت های هوشمند 
می افزاید. این لبه های لمسی در واقع در کنار دکمه های 
متداول فیزیکــی باال و پایین، کارکردهــای جدیدی از 
قبیل زوم کردن و ایجاد قابلیت های چرخشی دوانگشتی 
برای کاربر به همــراه دارد. همچنین یکی از قابلیت های 
اصلی این اختراع در این اســت که می تواند روی هر نوع 
ماده اولیه متداول برای ســاخت ســاعت های هوشمند 
 ازقبیل پالستیک، آلومینیوم، اســتیل ضدزنگ و... اجرا 

شود.

آیا هوش مصنوعی می تواند »کتاب مرموز تاریخی« را رمزگشایی کند؟
»دست نوشته های ووینیچ« عنوان کتاب مصوری است که به گمان عموم 
مردم به صورت رمزی نگاشــته شده و تا به حال کســی نتوانسته پرده از 
راز آن بگشاید. دو دانشــمند و متخصص رایانه ادعا می کنند الگوریتمی 
ابداع کرده اند که می تواند نســخه خطی مرموز ووینیچ را رمزگشایی کند. 
دست نوشــته های ووینیچ )Voynich manuscript( به کتاب نقاشی 
شده اسرارآمیزی گفته می شود که در اروپا یافت شده است. گمان می رود 
این کتاب در خالل قرن های 15 و 16 میالدی نوشته شده باشد. با این حال 
نویســنده آن و همچنین زبان و الفبایی که این نوشتار به آن نوشته شده، 

ناشناخته باقی مانده است. این دست نوشته منبع تالش های بسیاری در رمزنگاری برای پی بردن به مفهوم آن شده است و از معماهای مشهور 
در رمزنگاری متن های کهن است. رمزنگاران بسیاری در جنگ جهانی دوم برای رمزگشایی این نوشته ها دست به کار شدند؛ ولی به توفیقی 
دست نیافتند و این نوشته ها همچنان مرموز و ناشناخته باقی ماندند. شکست های پی در پی در دستیابی به معنای نوشتارهای این دست نوشته، 

عده ای از پژوهشگران را به این باور رسانده است که این نوشته ها یک فریب تاریخی اند.

خدمات پیامکی ساماندهی می شود
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از ساماندهی خدمات 
پیامکی با رویکرد تامین رضایت مشترکین و حمایت از کسب و 
کارها خبر داد. حسین فالح جوشقانی، با تاکید بر ضرورت توجه به 
حفظ حقوق کامل مشترکان، و گسترش و رونق کسب و کارهای 
جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شــبکه های 
ارتباطی گفــت: در مصوبه 270 کمیســیون تنظیــم مقررات 
ارتباطات، خدمات محتوایی پیامکی به دو دســته انبوه و ارزش 
افزوده تقسیم شده و براساس آن ارســال خدمات پیامکی انبوه 
تبلیغاتی و اطالع رسانی برای مشــترکان رایگان است. اما ارسال 
این دســته از پیامک ها بدون دریافت رضایت مشــترک ممنوع 
شده و ارائه کننده خدمات پیامکی حق ندارد بدون کسب اجازه 
قبلی از مشترک، این پیامک ها را ارسال کند. وی افزود: براساس 
این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف 
هستند با هماهنگی رگوالتوری، سامانه ای با یک قالب واحد و قابل 

استفاده برای تمامی مشترکان ارائه کنند.

آغاز رمزنگاری دوطرفه تماس های 
اسکایپ

فت  ســا و یکر ما
تصمیم  باالخــره 
گرفــت نرم افــزار 
اســکایپ را بــه 
فناوری رمزگذاری 
دوطرفه مجهز کند 
که بــه زودی آن را 

برای تمامی کاربران در دســترس قرار خواهد داد. مایکروسافت 
باالخره تصمیم گرفت نرم افزار مشــهور خود، »اسکایپ«، را به 
فناوری رمزگذاری دوطرفه مجهز کند و اعالم کرد که به زودی آن 

را برای تمامی کاربران در دسترس قرار خواهد داد.
امروزه بسیاری از نرم افزارهای پیام رسان در جهت امنیت بیشتر 
کاربران و خود، به فناوری رمزگذاری دوطرفه روی آورده اند؛ این 
درحالی  است که اسکایپ تاکنون از این مسیر عقب مانده بود و از 
این جهت، مورد انتقاد قرار می گرفت. در همین راستا نیز اسکایپ 
)متعلق به مایکروسافت( به دنبال فیس بوک تصمیم گرفته است 
این نوع از ویژگی امنیتی را برای پیام رســان خود طراحی و ارائه 

کند.
 البته جالب است بدانید که این گزینه به صورت پیش فرض روی 
تمامی گفت وگوهای انجام  شده در اسکایپ قرار نخواهد گرفت؛ 
بلکه کاربران به صورت انتخابی می توانند از آن اســتفاده و آن را 

فعال کنند.

دمپایی های خودپارک کن!
شرکت نیسان دمپایی هایی طراحی کرده است که می توانند به صورت خودکار به گوشه اتاق بروند و با قرارگیری در وسط 
اتاق مزاحم افراد نباشند. نیسان تکنولوژی خودران خود موســوم به »ProPilot« را برای کار روی دمپایی راحتی و سایر 
وسایل مسافرخانه های سنتی ژاپنی به نام »ریوکان« به کار گرفته است. ریوکان یا مسافرخانه ژاپنی، نوعی مکان مسکونی 
اجاره ای است که ساختار ژاپنی دارد و معموال برای مدتی کوتاه به افراد اجاره داده می شود. فناوری ProPilot نیسان، یک 
روز پشتوانه اصلی خودروهای خودران این شرکت خواهد بود؛ اما برای رسیدن به این هدف باید گام به گام حرکت کرد. در 
حال حاضر از این فناوری برای ایجاد دمپایی های خودران و دیگر اشیایی به کار می رود که وقتی از آنها استفاده نمی شود، 

از سر راه کنار رفته و به گوشه ای می روند.

به جرایم استارت آپ ها در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی می شود
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه درباره موانع حقوقی بر ســر راه اســتارت آپ ها گفت: ما مجتمع ویژه ای برای 
رسیدگی به جرایم رایانه ای داریم و در آنجا پرونده های اینچنینی مورد رســیدگی قرار می گیرد. حجت االسالم و المسلمین 
شــهریاری در حاشــیه نشســت نخبگانی فناوری اطالعات در قوه قضائیه، با بیان این مطلب اضافه کرد: هر استارت آپی باید 
قوانین کشــور را رعایت کند. در صورت عدم رعایت قوانین در این مجتمع به پرونده اش رســیدگی می شود و در این مجتمع 
قضات با مفاهیم فناوری اطالعات آشــنایی دارند. وی گفت: البته قوانین ما به کندی پیش می رود و نباید توقع داشت احکام 
صادره صددرصد مورد قبول استارت آپ ها باشد. استارت آپ ها باید توقعاتشان را در اختیار ما قرار دهند و خودشان با تشکیل 

انجمن هایی، پیشنهادهای مدونی را در اختیار ما بگذارند تا در مسیر تسریع قوانین حرکت کنیم.

اوپو؛ به دنبال طراحی یک موبایل 
تاشوی منحصر به فرد

کمپانی اوپو، به تازگــی پتنتی را از یک موبایل تاشــو 
ثبت کرده که بر خالف نمونه های مشــابه از نمایشگری 
یکپارچه بهره می برد و می توان از آن به عنوان یک تبلت 
نیز استفاده کرد. طراحی این گجت به گونه ای است که 
از طریق یک لوال در پشت صفحه نمایش بسته می شود و 
موبایلی با نمایشگر کامال بدون حاشیه را در یک سمت در 
اختیار کاربر قرار می دهد. این مسئله امکان استفاده از این 
اسمارت فون را در قالب موبایلی با دو نمایشگر )شبیه به 
یوتافون( نیز فراهم کرده و به اوپو اجازه می دهد به جای دو 
دوربین جداگانه، روی توسعه یک سنسور قدرتمند تمرکز 
کند که بسته به وضعیت نمایشگر، به عنوان دوربین سلفی 

یا اصلی به کار برده شود.

مراقب بزرگ ترها باشید!

پیشنهاد سردبیر:
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اجراييه
11/272 شماره اجراییه:9610426794500138  شماره پرونده:9609986794500376 
شــماره بایگانی شــعبه:960376 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794500866  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794501018  محكوم 
علیه غالمرضا افشــاری فراموشجانی فرزند فتح اله به نشــانی مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 1 فقره چک به شماره 
194/22804004 مورخ 1395/05/30 و پرداخت مبلغ 2/785/000 هزینه دادرســی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف لغایت زمان وصول محكوم به در 
حق محكوم له غالمرضا دوروشی فرزند اصغر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ 
مسجد سید کوی بیدآ باد بن بســت امین نیا، امین نیا 3 درب روبه رو  و پرداخت نیم عشر 
هزینه حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 34805 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )422 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794402219 ابالغنامــه:  شــماره   11 /285
9609986794401152 شماره بایگانی شعبه: 961153  خواهان آقای رضا نصیری فرزند 
جهانگیر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید برزو موسوی فرزند محمود به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794401152 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/01/27 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 34791 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )160 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350613067 ابالغنامــه:  شــماره   11 /286
9609980350600943 شماره بایگانی شــعبه: 961125  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  حسین سهرابی فرزند عوضعلی، خواهان  آ قای عباسعلی احمدی 
فالورجانی دادخواستی به طرفیت  خواندگان آقایان سید محمد هاشمی شجاعی و علیرضا 
عنایتی ده سرخی و حسین سهرابی و محمد علی ساعی به خواسته استرداد ثمن معامله و 
ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارت و خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی مطرح که به این 

شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 220(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350600943 شعبه 
6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/27 
ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خواندگان آقایان سید محمد هاشمی شجاعی و حسین 
 ســهرابی  و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خواندگان فوق ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:34753 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354307906 ابالغنامــه:  شــماره   11 /287
9609980362200813 شــماره بایگانی شعبه: 961271  شــاکی آقای محمد هارون 
رشیدی شكایتی به طرفیت آقایان ایمان بهرامیان و مســلم عابدی فرزند حیدر به اتهام 
مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و اخالل در نظم عمومی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961271 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/2/15 
ساعت 9 تعیین شده است که به علت مجهول المكان بودن متهمین و درخواست شاکی و 
به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهمین پس از 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 34757 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)117 

جزایی سابق( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794201963 ابالغنامــه:  شــماره   11 /288
9609986794201402 شــماره بایگانی شــعبه: 961408  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای علیرضا باغبان زاده فرزند حســین، خواهان آقای مجید 
عطریان آقایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا باغبان زاده  به خواسته مطالبه 
چک مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201402 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/01/21 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 34762 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

11/298 شماره دادنامه: 9609973623501109 شماره پرونده: 9509983624100010 
شماره بایگانی شعبه: 960759 شاکی: آقای احمد رفیعی علی آبادی فرزند محمد به نشانی 
اصفهان اردستان روستای علی آباد، متهم: آقای مرتضی قاسمی به نشانی مجهول المكان، 
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص شكایت آقای احمد رفیعی علی آبادی فرزند محمد با کدملی 1189899108 اهل 
و ساکن اردستان علیه آ قای مرتضی قاسمی فرزند عوضعلی) متواری( دائر بر سرقت 4 راس 
بره و یک راس میش موضوع شكایت اولیه شاکی و گزارش مورخ 95/3/27 که با اعالم 
سرقت توسط شاکی به محل اعزام و مشاهدات را صورتجلســه کرده اند که از آن جمله 
مشاهدات آثار کفش بجا مانده در محل بوده و شاکی اعالم کرده اثر را می شناسد و صاحب 
آن آقای مرتضی قاسمی معرفی کرده است و با ارسال کفش و عسكبرداری از نقوش بجا 

مانده از آن به دایره تشــخیص جنایی پلیس آگاهی اصفهان، مشابهت آثار با کف کفش 
ازنظر نقوش برجسته را تایید کرده اند )گزارش مورخ 95/4/23( و از طرف دیگر با استعالم 
آنتن دهی خط همراه متهم، آنتن دهی آن از ساعت 12 الی 17/30 دقیقه در محل  سرقت 
توسط مخابرات تایید شده است و متهم هم علیرغم ابالغ و انتظار کافی در جلسات دادسرا 
حاضر نشده و علیرغم جلب هم به وی دسترسی حاصل نگردیده و از طریق انتشار آگهی 
نه در دادسرا و نه در دادگاه حاضر نشده است و بر همین اساس کیفرخواست صادر شده و با 
تعیین جلسه رسیدگی باز هم متهم در جلسه حاضر نگردیده است، فلذا بزهكاریش را محرز 
و مسلم دانسته به استناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمی سال 1375 متهم را به 
تحمل یكسال حبس تعزیری و قیمت 4 راس بره و یک راس میش در حق شاکی محكوم 
می نما ید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان اصفهان است. م الف: 450 شعبه 

101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان) 101 جزایی سابق( )349 کلمه، 4 کادر( 
مزايده

11 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300234 شــماره پرونــده:  /300
9509983623100424 شماره بایگانی شعبه: 960214 اجرای احكام مدنی دادگستری 
شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد دادنامه صادره از شعبه اول دادگستری 
اردستان مبنی بر فروش پالک ثبتی به شــماره 1/13245 به لحاظ عدم امكان افراز آن 
اقدام به فروش آن به شرح ذیل نماید. تمامی ششــدانگ پالک ثبتی 1/13245 واقع در 
اردستان- شهرک 7 تیر- کوچه بوستان شرقی با مســاحت اعیانی 161/63 متر مربع با 
اسكلت بتونی و سقف تیرچه بلوک- درب و پنجره خارجی از آلومینیوم و دربهای داخلی 
از جنس چوب دارای اشــتراک آب و برق و گاز و قدمت باالی 5 سال ارزیابی شده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/489/500/000 ریال، متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملكی را که 
آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را 
ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی 
که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می 
گردد. تاریخ مزایده: 1396/12/08 روز سه شنبه ساعت 9 صبح، مكان مزایده: واحد اجرای 
احكام مدنی د ادگستری شهرستان اردســتان، م الف: 444 شعبه اجرای احكام مدنی 

دادگستری شهرستان اردستان )234 کلمه، 3 کادر( 
احضار متهم

9610463624700014 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /297
9609983624700192 شماره بایگانی شعبه: 960219   در خصوص قسمتی از شكایت 
آقای محمدرضا شاهین فرد علیه متهم حســینعلی معصومی فرزند اکبر دایر بر سرقت 1 
عدد تانكر و 1 عدد بشكه و فیلتر لودر قرار منع تعقیب صادر شده است. مراتب با توجه به 
مجهول المكان بودن متهم ابالغ می گردد. م الف: 434 بازپرسی شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اردستان )68 کلمه، 1 کادر( 
احضار متهم

9610463624700018 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /308
9309983624000494 شماره بایگانی شعبه: 940494   نظر به اینكه در پرونده کالسه 
940494 بازپرسی متهمین خانمها زینب چاوشی راد فرزند عزت اله و سحر بهاری فرزند 
ایرج به اتهام مشــارکت به صورت کیف زنی و ســرقت عابر بانک خانم فرزانه ذاکری و 
برداشت از حســاب وی به میزان 100/000/000 ریال از طرف این دادسرا تحت تعقیب 
می باشــد با توجه به مجهول المكان بودن نامبردگان بدین وســیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یكماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردســتان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف: 451 بازپرسی شعبه اول دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان 

)132 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

11/237 خواهان : آقای علیمحمد عباس پورمقدم بیدگلی فرزند نعمت اهلل با وکالت آقای 

ابوالفضل مشهدی تفرشی فرزند حســن به نشانی کاشان خیابان دکتر غزنوی میدان 12 
فروردین دفتر وکالت، خواندگان : 1- شرکت صنایع نســاجی بزرگمهر بیدگل به نشانی 
آران و بیدگل - ش س صباحی - انتهای بلوار کارگــر - بلوار امید فرعی 5 پالک 537 ، 
2- خانم آذر شفیعی فرزند حفیظ اهلل به نشانی، خواسته : مطالبه وجه، رای دادگاه: در رابطه 
با دعوی آقای علیمحمد عباس پور مقدم با وکالت آقای ابوالفضل مشــهدی تفرشی به 
طرفیت  1. شرکت صنایع نساجی بزرگمهر بیدگل 2. خانم آذر شفیعی به خواسته 1- مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ دویست و سی و هشت میلیون ریال با شماره های 321313 
مورخ 95/09/15 2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه . با عنایت به محتویات پرونده 
و به طور مشخص تصویر مصدق چک مزبور و گواهینامه عدم امكان پرداخت ، تنظیمی 
از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره 
مدیونیت خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه پیش گفته و با استظهار از اصل 
استصحاب ) درمورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینكه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان 
ارائه ، اقامه و یا تحصیل نشده اســت . بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به 
استناد مواد 198-502-519-و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، مواد 313-311-310 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ، حكم به محكومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و به پرداخت حق الوکاله وکیل 
، مطابق تعرفه به مبلغ شــش میلیون و نهصد و دوازده هزار و دویست ریال و به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و پانصد و پانزده هزار ریال بابت ســایر خسارات دادرسی اعم از هزینه 
دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز خســارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعالم 
مینماید. رای صادره در خصوص محكومیت خانم شفیعی ، غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان و در رابطه با محكومیت شرکت 
صنایع نساجی بزرگمهر – باتوجه به ابالغ واقعی اخطاریه به وی – حضوری و صرفا قابل 
تجدیدنظرخواهی به شرح پیش گفته می باشد. م الف:5/2/96/742 امیرحسین رزاقی 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران وبیدگل)399 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

11/312 آقای محمد عاشوری دارای شناسنامه شماره 3238به شرح دادخواست به کالسه 
96/868 ح ش 2از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان یوسف عاشوری بشناسنامه 5120120512در تاریخ 1395/6/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1-محمد عاشوری 
فرزند علی به ش شناســنامه 3238متولد 1357صادره از دهاقان )پدر متوفی(2- عزت 
عاشوری فرزند علی به ش شناسنامه 1644 متولد 1357 صادره از دهاقان)مادر متوفی( 
متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف:96/321 رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه شورای حل 

اختالف دهاقان)141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370305227 ابالغنامــه:  شــماره   11 /142
9509983648801009 شماره بایگانی شعبه: 950258 محاکم کیفری یک دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 950258 برای محمد حسن 
مزیدی به اتهــام آدم ربائی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواســت نموده که 
رسیدگی موضوع به این شــعبه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیكبخت ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 460 ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/12/13 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشــر تا متهمین جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
 مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 33588 شعبه 5 دادگاه کیفری یک 

) ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(

اجراييه
11/267 شماره اجراییه:9610426793300011  شماره پرونده:9609986793300308 
شــماره بایگانی شــعبه:960311 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793300804  و شماره دادنامه مربوطه 9609976793303345  محكوم علیه 
جاسم فراتی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان 
ماهانه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 1396/04/28( بصورت مستمر و مبلغ یكصد و شش 
هزار تومان هزینه دادرسی و یكصد و پنجاه هزار تومان هزینه کارشناسی و پرداخت سی و 
شش هزار تومان هزینه نشر آگهی در حق محكوم له حكیمه فراتی فرزند جاسم به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان شــهیدان غربی جنب شاهزاده عبدا... کوچه آفاران 
مجتمع المهدی طبقه 2 واحد 4 و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 34769 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )419 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/268 شماره اجراییه:9610426796300163  شماره پرونده:9509986796301525 
شــماره بایگانی شــعبه:951525 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096796301879  و شماره دادنامه مربوطه 9609976796300805  محكوم علیه 
صادق ملک زادگان به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/575/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 270/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر تادیه 95/12/10 لغایت زمان اجرای حكم 
و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق محكوم له علیرضا هاشمی فرزند بهرام به نشانی 
اصفهان کوی امام کوی سپاهان نبش کوچه سپاهان، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 

له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 34767 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )401 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/269 شماره اجراییه:9610420350400480  شماره پرونده:9509980350401045 
شماره بایگانی شعبه:951185 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970350401127  محكوم علیه ملیحه شفیعی  زادگان فرزند علی 
به نشانی مجهول  المكان محکــوم اســت اوال حكم بر ابطال قرارداد بیع مورخ 93/4/23 
به نسبت سهم وراثی که تنفیذ ننموده اند و ثانیا حكم بر استرداد مبلغ 1/000/000/000 
ریال و پرداخت هزینه مربوطه و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/7/17 لغایت زمان اجرای حكم وفق شاخص نرخ 
بانک مرکزی در حق محكوم له فرهاد ابراهیمی خوابجانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان 
میدان احمدآباد خیابان بزرگمهر بن بســت تهمینه فروشــگاه موبایل ایران شماره ملی 
1292311436  و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی می باشد. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
 1394(. م الف: 34756 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )441 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

11/270 شماره اجراییه:9610426793800184  شماره پرونده:9609986793800700 
شــماره بایگانی شــعبه:960700 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793801753  و شماره دادنامه مربوطه 9609976793803794  محكوم علیه 
1- علی افخمی 2- رامین باوفا هر دو به نشانی مجهول المكان محكوم اند به پرداخت مبلغ 

بیست و پنج ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 765000 ریال به عنوان خسارت دادرسی 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/1 لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق محكوم له سید سعید شمندی فرزند 
سید مجتبی به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان شریف واقفی خیابان ملک 
جنوبی کوی شماره یک پالک 50 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 34802 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )422 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

11/271 شماره اجراییه:9610426796900097  شماره پرونده:9509986796900649 
شــماره بایگانی شــعبه:950649 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096796900570  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796900884  محكوم 
علیه مهران عباسی فرزند رسول به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
یک صد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3/755/000 ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 1395/11/19 و نیم عشر حق االجرا در 
حق محكوم له ساسان اکبری سامانی فرزند رحیم به نشانی اصفهان خیابان گلستان سه 
راه ملک شهر فلكه حج کوی استاد شــهریار آپارتمان شقایق 30 )2( طبقه اول، محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 34797 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353208271 ابالغنامــه:  شــماره   11 /284
9609980365600931 شماره بایگانی شــعبه: 961456  نظر به اینكه شكایت مسلم 
علیزهی فرزند محمد ظاهر علیه جواد فارسی فرزند غفار دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با 
چاقو و تهدید از طریق ارسال پیامک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نموده که جهت  
رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی )کیفری( شهرســتان  ارجاع و به کالسه و شماره 
بایگانی 961456 ک 106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/01/29 ساعت 11 صبح 
تعیین شده است. با عنایت به مجهول المكان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در ا مور کیفری  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد.) اصفهان خ شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس ساختمان شماره 
2 دادگستری اصفهان( م الف: 34783 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)106 

جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/299  خانم سمانه عسكری دارای شناسنامه شماره 281 به شرح دادخواست به کالسه  
497/96  ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد عسكری به شناســنامه 6620 در تاریخ 93/12/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 دختر که عبارتند از: 
1- ساجده عسكری به شماره شناســنامه 1636 متولد 67/5/2 صادره از اصفهان فرزند 
متوفی 2- سمانه عسكری به شماره شناســنامه 281 متولد 63/6/30 صادره از اردستان 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 445 
 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )143 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اخطاريه افراز

11/326  آقایان محمدمهدي محمدرجبي فرزند رســول ، محمدحسن ومحسن همگي 
محمدرجبي فرزندولي وحســام خان احمدي فرزنداحمدواصغرانصــاري منوچهرآبادي 
فرزند عباســعلي وخانمهاپروین وشــمس الملــوک ومهین وافســرومنصوره همگي 
محمدرجبي فرزند ولي وتاراج خانــم خان احمدي فرزند احمد وفاطمــه آقاخاني فرزند 
حیدروفردوس وگوهروعصمت همگــي انصاري منوچهرآبادي فرزندعباســعلي چون 
آقاي عبدالرضامحمدرجبي فرزندرســول شریک شما درششــدانگ پالک 246 فرعي 
از 106 اصلي واقع درارش آباد بخش یک ثبتي شــهرضا به اســتناد آئیــن نامه قانون 
افرازفروش امالک مشــاع مصوب آذرماه 1357 تقاضاي افراز ســهم خودازپالک فوق 
رانموده اند وشــمارامجهول المكان اعالم نمــوده اندودر روز06 / 12 / 1396 ســاعت 
9 صبح به اتفاق نماینده ومهنــدس ثبت درمحل مورد تقاضاي افرازحاضرخواهندشــد 
لذابدینوســیله به اطــالع مي رســاندکه جهــت تنظیــم صورتمجلــس وامضاء آن 
درروزوساعت مقرردرمحل حاضرشــوید0 عدم حضورمانع ازرســیدگي نخواهدگردید 
 م الف: 972 موســوی رئیــس اداره ثبت و اســناد و امالک شــهرضا  )132 کلمه، 

2 کادر(
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مفاد آراء
11/238 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 2854-96/10/12 هیأت : خانم عاطفه جمال انارکی فرزند محمدتقی 
شماره شناسنامه 0370860411 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 126.68 مترمربع 
شماره پالک 3088 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  امیرجانی بیدگلی 
2- رأی شماره 2852و2853-96/10/12 هیأت : آقای ابوالفضل قرمزی بیدگلی فرزند 
حسنعلی شماره شناسنامه 217 و خانم زهره محلوجی مفرد فرزند حسین شماره شناسنامه 
307  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 134 مترمربع شماره پالک 3089 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از آقای حسن فرزانگان
3- رأی شماره 2935و2936-96/10/19 هیأت : آقای محمدجواد کبوتری بیدگلی فرزند 
غالمحسین شماره شناســنامه 67 و خانم فاطمه مدیحی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره 
شناسنامه 664 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 115 مترمربع شماره پالک 
3090 فرعی مجزا از شماره 98 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی مینایی
4- رأی شماره 2934-96/10/19 هیأت : خانم عذرا فرزین بیدگلی فرزند صفرعلی شماره 
شناسنامه 114 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 60.30 مترمربع شماره پالک 3091 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین شاطریان قمصری
5- رأی شماره 2932و2933-96/10/19 هیأت : آقای حسین بیدگلی بیدگلی فرزند علی 
شماره شناسنامه 337 و خانم ناهید سعیدی بیدگلی فرزند سعید شماره شناسنامه 8414  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 163.70 مترمربع شماره پالک 3092 فرعی 
مجزا از شماره 147 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از نعمت اله الهیارزاده
6- رأی شماره 2851-96/10/12 هیأت : خانم زهره سادات مهدی بیدگلی  فرزند آقا سید 
حسام شماره شناسنامه 143 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 125.44 مترمربع شماره 
پالک 910 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی وباشی صائبی
7- رأی شــماره 2930و2931-96/10/19 هیأت : آقای حسین محسنی مفرد بیدگلی 
فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 139و خانم انسیه لقب دوست آرانی فرزند حبیب شماره 
شناسنامه 386 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 
20 فرعی مجزا از شماره باقیمانده از پالک 311 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک مشاعی
8- رأی شماره 2848و2849-96/10/12 هیأت : خانم مهوش اربابی بیدگلی فرزند عیسی 
شماره شناسنامه 190 و خانم عذرا خندان بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 68 به 
نسبت 4و2 دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 416.17 مترمربع شماره پالک 

3 فرعی مجزا از شماره 1و2 فرعی از پالک 503 اصلی و 503 اصلی و مشاعات آن واقع در 
اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از دخیل عباس آقایی ومالکیت مشاعی

9- رأی شــماره 2846و2847-96/10/12 هیأت : آقای عباس مرشدی بیدگلی فرزند 
محمدآقا شماره شناسنامه 57 و خانم طاهره جمادی بیدگلی فرزند اسداله شماره شناسنامه 
76  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265.35 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 
مجزا از شماره 2و3و4 فرعی از پالک 576 اصلی وپالک 577 اصلی و قسمتی از مشاعات 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی 
10- رأی شــماره 2845-96/10/12 هیأت : آقای فرج اله بانویی فرزند مرتضی شماره 
شناسنامه 1602 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 247.5 مترمربع شماره پالک 5 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و3و4 فرعی از پالک 808 اصلی وقسمتی از مشاعات واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید عباس حسینی خواه وفاطمه سید ابراهیم 

زاده بیدگلی
11- رأی شماره 2844-96/10/12 هیأت : آقای میرزامحمد سعادت وند فرزند محمدعلی 
شماره شناسنامه 5114 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 418.25 مترمربع شماره پالک 7 
فرعی مجزا از شماره 1الی 6 فرعی از پالک 1763 اصلی و مشاعات واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی 
12- رأی شــماره 2842-96/10/11 هیأت : آقای مهدی سیاری آرانی فرزند آقامحمد 
شماره شناسنامه 183 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 459 مترمربع شماره پالک 18 
فرعی مجزا از شــماره 1 الی 10 فرعی از پالک 1808 اصلی و13 فرعی از پالک 1809 
اصلی وقسمتی از مشاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه 

فاطمه دهقانی)آقا محمدیان(
13- رأی شماره 2837-96/10/11 هیأت : آقای ماشااله بقال آرانی فرزند استاد ابراهیم 
شماره شناسنامه 22 ، ششدانگ  یکبابخانه مخروبه به مساحت 163.10 مترمربع شماره 
پالک 2 فرعی مجزا از شــماره 2 فرعی از پالک 1249 اصلی وقسمتی از 1249 اصلی و 
2447 اصلی و1 فرعی از پالک 2448 اصلی و2448 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
14- رأی شماره 2927و2926-96/10/19 هیأت : آقای پرویز ورمقانی فرزند محمدعلی 
شماره شناســنامه 651 و خانم اعظم حاجی علیجانی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 
165)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 202.17 مترمربع شماره پالک 3162 
فرعی مجزا از  پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسن اکرمیان
15- رأی شماره 2843- 96/10/11 هیأت : آقای ابوذر بوطه کن آرانی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 11514 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 368.75 مترمربع شماره پالک 1897 
فرعی مجزا از شماره 272 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.موروثی
16- رأی شماره 2839-96/10/11 هیأت : خانم معصومه محلوجی مومن آبادی  فرزند 
جواد شماره شناسنامه 325 نسبت به 177.73سهم مشاع از 1200 سهم ، ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 74464 مترمربع شماره پالک 375 فرعی مجزا از شماره 266 
فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمیدپناه
17- رأی شماره 2928-96/10/19 هیأت : خانم اعظم علی حاجی آرانی فرزند فتح اله 
شماره شناسنامه 208 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 377 
فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمیدپناه 
18- رأی شماره 2929-96/10/19 هیأت : آقای عباس سالمی بیدگلی فرزند علی اکبر 

شماره شناسنامه 6190052398 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 378 فرعی مجزا از شــماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و 

غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از هادی حمیدپناه 
19- رأی شماره 2840و2841 -96/10/11 هیأت : آقای علیرضا جلوداریان بیدگلی فرزند 
ناصر شماره شناسنامه 204 و خانم فاطمه انگوری بیدگلی فرزند دخیل شماره شناسنامه 
7430 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 71.70 مترمربع شماره پالک 6160 
فرعی مجزا از شــماره 401 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
20- رأی شماره 2850-96/10/12 هیأت : آقای مهداد دانشوری نصرآبادی فرزند محسن 
شماره شناسنامه 358 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170 مترمربع شماره پالک 1367 
فرعی مجزا از پالک 21 اصلی واقع در نصرآباد بیدگل بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی ازرضا کرمانی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/11/30

م الف: 5/2/96/751 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 
وبیدگل

ابالغ رای
 11/167 کالسه پرونده 960665 شماره دادنامه: 96/9/28-9609976795703120 
مرجع رسیدگی: شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرهاد طالب نژاد به 
نشــانی اصفهان خمینی شــهر دو راهی درچه بلوار الغدیر روبروی کارخانه قند کامیاب 
فروشگاه کشت و صنعت اصفهان،  خوانده: محمد علی یرلی  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک شــماره های 250466-95/11/30 و 95/10/20-250468 
جمعا به مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه، 
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 فرهاد طالب نژاد به طرفیت 
محمد علی یرلی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
250466 و 250468  عهده بانک تجارت شعبه مرکزی تاکســتان به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 
96/9/21 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/9/21 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استحصاب دین و مســتنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 
310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/11/30 و 95/10/20  تا زمان اجرای حکم 
بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/595/000 ریال هزینه 
دادرســی و هزینه های نشــرآگهی  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و به مدت 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می 

باشد. م الف:33603 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
)391 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
 11/168 کالسه پرونده 960661 شماره دادنامه: 96/9/28-9609976795703124 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرهاد طالب نژاد به نشانی 
اصفهان خمینی شــهر دو راهی درچه بلوار الغدیر روبروی کارخانه قند کامیاب فروشگاه 
کشت و صنعت اصفهان،  خوانده: جواد کریمی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک شماره 128400-94/4/12 به مبلغ 16/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه، گردشــکار: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست فرهاد طالب نژاد به طرفیت جواد کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 128400-94/4/12  عهده بانک صادرات شعبه دستناء 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رســیدگی مورخه 96/9/21 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/9/21 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 94/4/12 تا زمان اجرای حکم بر 
اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/245/000 ریال هزینه دادرسی 
و هزینه های نشــرآگهی  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و به 
مدت 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. 
م الف:33604 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )380 

کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/217 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3644  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اقــدس اخالقی بوزانی فرزندرضا 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027007050- 96/6/14 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1396/12/8 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:34984 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
1441 ش 51 ح شــماره دادنــا 580 و 95/ 11 کالســه پرونــده: 96/ /313

مه:9609976805101068-96/7/19 مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: جعفر محمدی زفره ای به نشانی اصفهان خ سروش خ آل خجند کوچه 
شهید میرجامی بن بســت توانا پالک 17 با وکالت محسن محمدی به نشانی اصفهان خ 
نیکبخت کوچه شــهید صادقی)16( پالک 9 طبقه دوم، خواندگان: 1- قدرت اله معینی 
پروانه به نشانی مجهول المکان 2 -مجید حامدی نیا به نشانی اصفهان خ احمدآباد کوچه 
لت پالک 113، خواسته: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 34/500/000 
ریال وجه چک شــماره 952541 مورخ 89/11/25 عهده بانک ملی به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و مطلق خسارات و هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
آقای جعفر محمدی زفره ای با وکالت محســن محمدی به طرفیت  آقایان 1- قدرت اله 
معینی پروانه 2- مجید حامدی نیا به خواسته مطالبه مبلغ 34/500/000 ریال وجه یک 
چک به شــماره 952541 مورخ 89/11/25 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
صدور گواه های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
در جلســه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننمــوده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مســتندا به 249 و 212 و 214 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان  به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 34/500/000  بابت اصل خواسته و 1/697/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )89/11/25( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل اعتراض در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:33583 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 382 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

11/169 کالسه پرونده: 95-1440 شماره دادنامه:96/7/19-9609976805101070 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جعفر محمدی زفره ای 
به نشانی اصفهان خ سروش خ آل خجند کوچه شهید میرجامی بن بست توانا پالک 17 
با وکالت محسن محمدی به نشانی اصفهان خ نیکبخت کوچه شهید صادقی)16( پالک 
9 طبقه دوم، خواندگان: 1- قدرت اله معینی پروانه به نشانی مجهول المکان 2  - مجید 
حامدی نیا به نشــانی اصفهان خ احمدآباد کوچه لت پالک 113، خواســته: محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 57/500/000 ریال وجه چک شماره 952550 مورخ 
90/2/5 عهده بانک ملی به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای 
حکم و مطلق خسارات و هزینه های دادرسی ،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای آقای جعفر محمدی زفره ای با وکالت محســن 
محمدی  به طرفیت  آقایان 1- قدرت اله معینی پروانه 2- مجید حامدی نیا به خواســته 
مطالبه مبلغ 57/500/000 ریال وجه یک چک به شماره 952550 مورخ 90/2/5 به عهده 
بانک ملی ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواه های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به 249 و 212 و 
214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان  به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 57/500/000  بابت اصل خواسته و 1/522/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی  و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/2/5( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل اعتــراض در  محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:33584 شعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 376 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

 11/172 کالسه پرونده 960390 شماره دادنامه: 96/9/25-9609976796903024 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید حمید طباطبائی 
پور به نشانی شــاهپور جدید خ امیرکبیر دفتر پیمانکاری نگهبان ،خوانده: ناصر علیخانی  
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید حمید طباطبائی پور به طرفیت ناصر عالیخانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 528635  عهده 
بانک صادرات شعبه درود به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/9/19 و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/9/19 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 
519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک  95/9/27  تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 2/525/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و به مدت 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف مدت 
 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
 می باشــد. م الف:33563 شعبه 39 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )354 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/170 کالســه پرونده: 960918 شــماره دادنامــه:9609976793602029 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن عشقی با وکالت شیوا 
مدنی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی خ گلزار شمالی ابتدای خ استاد 
همائی نبش اولین کوچه دست چپ، خوانده: میالد سلطانی عالسوند به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل،  
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محسن 
عشقی با وکالت شــیوا مدنی به طرفیت آقای میالد سلطانی عالسوند  به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه  یک فقره چک  به شماره 038909-95/12/2 به عهده بانک 
کشاورزی   به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و  صدور 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 حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 
519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/665/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/12/2 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33591 شعبه 6 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/171 کالســه پرونده اصلی: 960917  شــماره دادنامه: 9609976797901896-
96/1/11  مرجع رسیدگی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن عشقی 
با وکالت شیوا مدنی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی خ گلزار شمالی 
ابتدای خ استاد همایی نبش اولین کوچه دست چپ )ک ش مصری( ساختمان نیما طبقه 
اول، خوانده: بدرالزمان شرافت قلعه قاســمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه یک فقره چک مبلغ 100/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه 
از سررسید چک، گردشکار: به تاریخ 96/9/1 شعبه 45 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 
960917 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی محسن عشقی به طرفیت بدرالزمان شرافت قلعه قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 222273  به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک 
را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و  مستندا به مواد 
198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 241/000 تومان بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 88/11/20 لغایت زمان 
وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 33592 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )329 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/173 کالســه پرونده: 960781  شــماره دادنامــه:9609976793602303 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض الحسنه رسالت 
با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3  واحد 18،خواندگان: 1- ســید حمید جاللی 
2- سید رضا حسینی نصرآبادی 3- علیرضا جهان مهر هر سه به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه بخشی از یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی بانک قرض 
الحسنه رســالت باوکالت حســین محمدیان و مهری نمازیان به طرفیت 1- سید حمید 

جاللی 2- سید رضا حســینی نصرآبادی 3- علیرضا جهان مهر به خواسته مطالبه مبلغ 
36/000/000 ریال بخشی از وجه یک فقره چک  به شماره 454271-96/3/27 به عهده 
بانک رفاه کارگران  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموه لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد که مستنداً به مواد  212 و 
214 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/765/000 
ریال  بابت هزینه دادرســی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 96/3/27 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33542 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )351 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

11/266 شماره اجراییه:9610426794200121  شماره پرونده:9509986794201548 
شــماره بایگانی شــعبه:951550 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794201579  و شماره دادنامه مربوطه 9609976794203127  محکوم علیه 
مجتبی حدادی فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/640/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/12/8 لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حمزه ابوالفضلی امین آبادی فرزند علیرضا به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی میدان اســتقالل خ امین آباد ک ش محسن محمودی بن بست 
محبوب با وکالت صبا حسین پور فرزند ضرغام به نشــانی اصفهان میدان انقالب پاساژ 
انقالب طبقه دوم واحد 201 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 34774 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )434 کلمه، 5 کادر(
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پاک سازی پارک جنگلی 
خمینی شهر توسط دانش آموزان

پارک جنگلی شهر اصغر آباد خمینی شهر توسط 
تعدادی از دانش آموزان این شهر پاک سازی شد.

به گزارش»پارما«  از اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان خمینی شــهر، پارک جنگلی شهر 
اصغرآباد از شهرهای شهرســتان خمینی شهر 
باهمــکاري اداره محیط زیســت شهرســتان و 
شوراي اسالمي  توسط تعدادي از دانش آموزان  
پاک سازي شد. در این روز کارشناس اداره محیط 
زیست شهرستان به دانش آموزان آموزش های 
زیســت محیطی ارائه کرد و ســپس  در اقدامی 
زیست محیطي ، به صورت گروهي  به پاک سازي 

پارک از زباله پرداختند.

 دستگیری یک متخلف شکار 
در پناهگاه حیات وحش قمیشلو  
مرتضی جوهری، رییس اداره پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو گفت: محیط بانان این اداره 
 حین گشت و کنترل درمنطقه یک متخلف شکار 
 را دســتگیر کردند. وی گفت: این متخلف قبل 
از اقدام به شکار توسط محیط بانان پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش قمیشلو دستگیر و به مراجع 
قضائي معرفي شد. وی افزود: از این متخلف  یک 
قبضه اســحله دو لول قاچاق و سایر ادوات شکار 
کشف و ضبط شــد. پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو با مساحت ۱۱۳ هزار هکتاردر ۴۵ 

کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد.
این منطقه دارای انواع وحوش به خصوص آهوی 

ایرانی و نیز قوچ و میش است.
شــکار و حتی اقــدام به شــروع به شــکار در 
زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم 
اســت و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، 

متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

 اولویت تامین حقابه تاالب ها 
بر حقابه کشاورزی و صنعت

سرپرست معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع 
 زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
بر اســاس ضوابط و مقررات به محض تامین آب 

شرب باید حقابه محیط زیست تامین شود.
بــه گزارش»پارما« حمید ظهرابی ،سرپرســت 
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی 
سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: براساس 
ضوابط و مقررات به محض تامین آب شرب باید 
حقابه محیط زیست تامین شود. بر همین اساس 
حقابه تاالب ها بــر حقابه کشــاورزي و صنعت 
اولویت دارد.  حمیــد ظهرابی اظهار کرد : به طور 
جدی پیگیر تامین حقابه تاالب ها هســتیم و در 
نشست ویژه طرح هاي توســعه کشاورزي مقرر 
شد که طرح هاي کشاورزي با لحاظ تامین حقابه 

تاالب ها باشد.
 همچنین بر ایــن مبنا آب رودخانــه کارون در 
انتهای مسیر باید به طور متوسط بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ 
متر مکعب بر ثانیه خروجی داشته باشد تا بتوان 
از پیشروي آب شور خلیج فارس به این رودخانه 
جلوگیري کرد . در حال حاضــر چهار میلیارد و 
۲۰۰ میلیون متر مکعب برای حقابه تاالب های 
شادگان، هورالعظیم، بامدژ و میانگران پیش بیني 

شده است.

معرفی یک واحد صنعتی 
آالینده به مراجع قضائی 

یک واحــد صنعتی آلوده کننده محیط زیســت 
در نجــف آباد  که اقــدام به تخلیه پســاب خود 
در زمین های حاشــیه این  شهرســتان مي کرد 
شناســایي و به مراجــع قضائي معرفي شــد. به 
گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان نجف آباد، با پیگیری این اداره یک 
واحد صنعتی در شهرســتان نجف آباد به دلیل 
آلودگي پســاب فاضالب صنعتي و عدم توجه به 
اخطاریه هاي زیســت محیطي به مراجع قضایي 

معرفي شد.
 این واحد صنعتی توسط یک تانکر فاضالب خام 
صنعتی خود را در محیط  شهرســتان تخلیه می 
کرد که با توقیف تانکربــه مراجع قضایي معرفي 

شد.

با گذر از خیابان ها خواهیــد دید که تعرض به پیاده رو به شــکل های 
مختلف تبدیل به قصه کهنه ای شده است. از گذشته، دستفروشان و امروز 
پارکینگ ماشین ها در تصرف مغازه داران است؛ این ماجرا باعث شده که 
بسیاری از شــهروندان از ابتدایی ترین حقوق خود که سهولت در رفت و 
آمد است، برخوردار نباشند. از سوی دیگر برخی از دستفروشان در ساعات 
اوج تردد در پیاده روها بساط خود را پهن کرده و باعث ترافیکی مضاعف 

در این قسمت می شوند.

متاســفانه به دالیل مختلف، برخی به خود اجازه مــی دهند بی محابا 
پیاده روها را جوالنگاه موتورسیکلت و در برخی موارد اتومبیل و یا حتی 
سد معبر برای فروش اجناس یا ساخت و ساز کنند! بدون اغراق در برخی 
از خیابان ها عابران مجبورند برای آنکه با بارهای پهن شده در پیاده روها 

برخورد نکنند، راه خود را به سمت خیابان اصلی کج کنند. 
تمرکز بیش از حد اجناس مغازه داران در معابر باعث شده که آنها، معابر 
عمومی را جزئی از مغازه خویش محسوب کنند که این امر سبب می شود 

اکثر عابران پیاده مجبور به تردد از خیابان شوند که خطرات زیادی هم 
ممکن است آنها را تهدید کند.

طبق ماده ۵۵ قانون شــهرداری ایجاد خیابان ها،کوچه ها و میدان ها و 
همچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شــهرداری است و مطابق 
تبصره ۱ بند ۲ ، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و ... هم بر عهده 
شهرداری گذاشته شده است؛ زیرا طبق قانون سد معابر عمومی و اشغال 
پیاده روها و استفاده غیر مجاز از میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای 

کسب و سکونت ممنوع است. 
این در حالی است که برخی قوانین را آنچنان محکم و قاطع نمی دانند که 
با چنین اتفاقاتی روبه رو هستیم و عده ای خأل فرهنگی برخی از شهروندان 
را  عامل این ناهنجاری در سطح شهر می دانند اما به راستی علت چیست؟ 
آیا قانون اجرا نمی شود یا شهروندان به خود و قانون احترام نمی گذارند؟ 

چاره کار چیست و کجاست؟
به هر حال این واقعیتی اســت که با آن 
دست به گریبان هستیم و هیچ ارگان و 
سازمانی برای مقابله با این پدیده خود را 
مسئول نمی داند یا اینکه مسئولیت آنها 
چندان که باید و شــاید نتوانسته است 
برخوردهای با صالبتی به نمایش بگذارد 
که کمتر شاهد چنین اتفاقاتی در سطح 
پیاده روها باشیم. پیاده روهایی که تنها 
نام پیاده را یدک می کشــند و کاربرد 

اصلی خود را دیگر از دست داده اند .
قانون یا فرهنگ؟ کــدام یک می توانند 
سدی در برابر سدمعبر عابران پیاده از 
پیاده روها باشند؟ داشــتن این باور و 
انجام این کار موجب ضایع شــدن حق 

دیگر شهروندان و اشغال پیاده روهاست و از سوی دیگر استفاده از پیاده رو 
برای کار و کسب و هر امر دیگری، طبق قانون نوعی تخلف است و برخورد 

قانونی با متخلف را به دنبال دارد.
هرچند که به دنبــال متهم بودن، کاری بیهوده اســت؛ اما باید باور کرد 
که اولین راه مبارزه با یک ناهنجاری یا یک رفتار نامطلوب اصالح آن در 

خویش است.

وقتی پیاده روها تنها نام پیاده ها را یدک می کشند؛

به دنبال مقصر نباشید

هنگام عبور از پیاده روها  اگر کمی حواست را جمع نکنی و لحظه ای غفلت کنی مطمئنا باعث یک اتفاق و  فاطمه کاویانی
سانحه خواهی شد؛ چرا که یا به ماشینی که در پیاده رو پارک شده برخورد خواهی کرد و یا  با وسایل یک 

سوپری که بیرون مغازه و در پیاده رو چیده شده، مواجه می شوی.

عکس  روز 

اصفهان مجهز به ۳۴ مرکز تحقیقاتی در حوزه پزشکی است

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اصفهان گفت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۴۴ نفر در 
حوادث مختلف مرتبط با کار، جان خود را از دســت 
داده اند، در حالی که سال گذشته در همین مدت 7۱ 

نفر فوت کرده بودند.

سیف ا... علیخانی با اشاره به بازرسی های انجام شده 
از واحدهای صنعتی، اظهار کرد: با مشارکت 6۲ نفر 
بازرس فعال از ابتدای فروردین تا پایان آذر بازرسی ها 
۲۲ هزار و 98۳ مورد بوده که نســبت به مدت مشابه 

سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

وی مدت زمان رســیدگی به هر پرونده را به صورت 
میانگین ۳۲ روز اعالم کرد و افزود: تعداد شکایات بین 
کارگر و کارفرما که در 9 ماهه ۱۳96 به اداره کار ارسال 
شــده، ۲۵ هزار و ۳۱7 دادخواست بوده است.معاون 
روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
تعداد آرای صادره در 9 ماهه اخیر هیئت تشخیص ۲۳ 
هزار و ۵۳6 رای بوده؛همچنین پنج هزار و ۳۳۵ رای 
سازشی نیز از سوی هیئت تشخیص صادر شده است.

وی در رابطه با حوادث کار در اصفهان ابراز داشــت: 
تعداد حوادث اتفــاق افتاده در 9 ماه ابتدایی ســال 
گذشته هزار و ۱78 مورد بود که این آمار با کاهش قابل 

توجه به 8۰۴ مورد در سال 96 رسیده است.
علیخانی در پایان خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال تا 
پایان آذرماه ۴۴ نفر در حوادث مختلف مرتبط با کار 
جان خود را از دست داده اند، در حالی که سال گذشته 

بر اثر حوادث کار 7۱ نفر فوت کرده بودند.

با وجود کاهش تعداد و تلفات حوادث کار در اصفهان؛
ماهانه 5 نفر در حین کار جان خود را از دست می دهند

رییس دانشکده علوم پزشکی اصفهان گفت: اصفهان 
مجهز به ۳۴ مرکز تحقیقاتی در حوزه پزشکی است 
اما هیچ نهادی از نتایج علمی یا پروژه های این مراکز 
استفاده نمی کند. محمد حسن امامی اظهار داشت: 
با وجودی که هم اکنون بیش از ۳۰ مرکز تحقیقاتی 
در حوزه های مختلف پزشکی در شهر اصفهان وجود 
دارد اما هیچ نهادی از نتایج علمی یا پروژه های این 
مراکز استفاده نمی کند.وی بیان داشت: الزم است که 
به منظور عدم هدر رفت سرمایه و علمی که در هریک 
از این مراکز تحقیقاتی به کار برده شده است از نتایج 
مراکز تحقیقاتی در حوزه های مختلف در راســتای 
پیشبرد و پیشرفت فعالیت های علمی استفاده شود.
رییس دانشکده پزشکی اصفهان با بیان اینکه باید به 
سمت اجماع نظر در همه شاخه های پزشکی برای 
انجام فعالیت های موثرتر برویم، ادامه داد: سرطان 
یک بیماری اســت که بر اثر نامنظم شدن سلول ها 
در بدن به وجود می آید و نحوه زندگی کردن بسیار 

در بروز ســرطان نقش دارد.وی گفت: سرطان یک 
بیماری نقص ایمنی به شمار می رود که بر اثر ضعیف 
شدن سیستم ایمنی در بدن و اینکه سلول ها توان 
مقابله با عوامل غیر ایمنی بدن را نداشته باشند، به آن 
مبتال می شویم.امامی افزود: به همین منظور برای 
درمان سرطان تنها شــیمی درمانی و پرتو درمانی 
جوابگو نیست و درمان کامل ســرطان نیاز به ورود 

جدی همه تخصص ها در این عرصه را دارد.

رییس دانشکده علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان مجهز به ۳۴ مرکز تحقیقاتی در حوزه پزشکی است
مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان از افتتاح و 
بهره برداری ۱۰۰ طرح با اعتباری بالغ  بر ۴۰میلیارد 
ریال در بهزیستی اســتان اصفهان در ایام دهه فجر 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان؛ مرضیه فرشــاد ضمن اشاره به اجرای ۲۵۰ 
 برنامه فرهنگی در نقاط مختلف استان در دهه فجر،

 از افتتاح  ۱۰۰ پروژه با اعتبــاری بالغ بر ۴۰ میلیارد 
ریال در دهه فجر خبر داد.

وی در آستانه بهار پیروزی انقالب اسالمی با تشریح 
برنامه ها و پروژه های قابل افتتاح بهزیســتی استان 
اصفهان در این ایام گفت: در ایام ا... مبارک دهه فجر، 
۱۰۰ طرح و پروژه در بهزیســتی اســتان اصفهان به 

بهره برداری می رسند.
فرشاد افزود: این طرح ها شــامل افتتاح مرکز اقامتی 
میان مدت درمــان اعتیاد، مرکز مشــاوره خدمات 
تخصصی و عمومی روانشــناختی، مراکز توانبخشی 

روزانه حرفه آموزی، مرکز ســالمندان، مهدکودک، 
طرح های اشــتغال و مســکن مددجویی در سراسر 

استان اصفهان است.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان، افتتاح مرکز 
تامین و توسعه، دو مرکز پشتیبانی شغلی  SE، مرکز 
اعصاب و روان و کلینیک مــددکاری اجتماعی را  از 
دیگر طرح های قابل افتتاح بهزیســتی استان در این 

دهه عنوان کرد.    

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

بهره برداری از 100 طرح در بهزیستی استان اصفهان

اعتراف جیب بر حرفه ای به 1۳ فقره سرقت

 ویزیت رایگان ایتام
 توسط دندان پزشکان جهادگر

رییس کالنتری ۱۱9 مهرآباد جنوبی، با اشاره به دستگیری یک جیب بر حرفه ای، گفت: این متهم در بازجویی ها به ۱۳ فقره سرقت اعتراف 
کرد. سرهنگ حسن نورآبادی، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با وقوع چندین فقره سرقت و جیب بری در خیابان های این محله و شکایت 

شهروندان، ماموران انتظامی این کالنتری شناسایی و دستگیری این متهم را در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام انتظامی افزود: طی بررسی های انجام شده و اطالعات به دست آمده از مالباختگان چهره و مشخصات یک سارق حرفه ای و سابقه دار به دست آمد و 

تیم های عملیاتی برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.
وی افزود: با شناسایی این متهم محل های وقوع جرم و محل تردد وی شناسایی شد و این اقدامات ادامه یافت تا اینکه در نهایت، متهم در یکی از خیابان های 

محله مهر آباد شناسایی و در تعقیب و گریزی کوتاه با موتورسیکلت دستگیر شد.

حادثه

 بار خیار با طعم حشیش 
در ایستگاه بازرسی نائین

فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف ۴۰ 
کیلو و ۵6۰ گرم حشیش که زیر بار قانونی خیار 
جاساز شده بود، توسط ماموران ایستگاه بازرسی 

شهید شرافت خبر داد.
 صادق کاظم زاد اظهار کرد: ماموران مستقر در 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان 
نائین حین کنتــرل خودروهای عبوری به یک 
دستگاه کامیون بنز حامل بار خیار مشکوک و 

آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی از این خودرو مقدار ۴۰ 
کیلو و ۵6۰ گرم حشیش که زیر بار خیار جاساز 

شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نائین بیان داشت: 
در این رابطه راننده خودرو دســتگیر و پس از 
تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شد.
کاظم زاد در پایان خاطرنشــان کــرد: نیروی 
انتظامی با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد 
افیونی برخورد قاطــع و قانونی می کند و اجازه 

جوالن به آنان نخواهد داد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
اصفهان خبر داد:

سامانه پیامک 110 برای 
گزارش های غیرفوریتی مردم

معاون عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهــان از راه اندازی ســامانه پیامک ۱۱۰ به 
منظور دریافت اخبار و گزارش های غیرفوریتی 
مردم خبر داد. علی ملکی آهنگران اظهار داشت: 
در راستای خدمت رســانی بهتر به شهروندانی 
که به هر دلیلی قادر به برقــراری تماس با این 
مرکز نیستند ســامانه پیامک ۱۱۰ راه اندازی 
شده است. وی افزود: شهروندان باید از این پس 
تمام اخبار، اطالعات و گزارش های غیر فوریتی 
که نیاز به حضور سریع ماموران پلیس در صحنه 
نیســت فقط به این شــماره پیامک بزنند و از 
 برقراری تماس مستقیم با شماره ۱۱۰ خودداری

 کنند. 
معاون عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه تفکیــک اخبار فوریتی از 
غیرفوریتی توسط مردم باعث افزایش کیفیت 
در خدمت رسانی پلیس به شهروندان نیازمند و 
حادثه دیده می شود، ابراز کرد: مردم باید بدانند 
اگر ماموری برای یک تماس غیرفوریتی در محل 
حاضر شود همان لحظه ممکن است فرد دیگری 
با ۱۱۰ تماس فوریتی گرفته و نیاز مبرم به حضور 

مامور در صحنه داشته باشد. 
وی عنوان کرد: زمان رســیدگی بــه پیام های 
غیرفوریتی از یک تا ۱۰ روز است که پس از انجام 
مراحل الزم با فرد ارسال کننده پیام تماس گرفته 
شده و نتیجه اقدامات صورت گرفته به وی اطالع 

داده می شود.

برخورد اتوبوس با تریلر در 
نطنز 7 مصدوم برجای گذاشت

رییس مرکــز فوریت هــای پزشــکی نطنز از 
مصدومیت 7 مسافر اتوبوس در برخورد با تریلر 

در اتوبان نطنز-  اصفهان خبر داد.
حســین مخلصی اظهار کرد: خبر برخورد یک 
دســتگاه اتوبوس با تریلــی در آزادراه نطنز- 
اصفهان کیلومتر ۲۰ نطنز )رحمت آباد( به اتاق 
فرمان مرکز فوریت های پزشکی نطنز واصل شد.

وی افزود: بالفاصله با فراخــوان ۴ کد اورژانس 
از پایــگاه نطنز، سرآســیاب، نیــه و همچنین 
هالل احمر نطنز بــه محل اعزام شــدند، این 
ســانحه ۱6 حادثه دیده داشــت که با حضور 
به موقع تیم های عملیاتی اورژانس و هالل احمر 
شهرستان نطنز 7 نفر از مصدومان این حادثه به 
بیمارســتان های خاتم االنبیای نطنز و گلدیس 
شاهین شــهر منتقل شــدند. رییــس مرکز 
فوریت های پزشــکی نطنز تصریح کرد: تعداد 
۴ نفر از مصدومین نیز توســط تیــم عملیاتی 
هالل احمر نطنز توسط ســت نجات رهاسازی 
 و مابقــی مصدومیت به صورت ســرپایی مداوا 

شدند.

اخبار

بهزیستیعلوم پزشکی

مدیر کل ســازمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
تعرفه قــرارداد بیمه تکمیلی بازنشســتگان نســبت به 
 سال گذشــته چهار هزار تومان افزایش حق بیمه داشته

 است.
محمد گورابی در خصوص بیمه تکمیلی بازنشســتگان و 

نحوه ارائه خدمات به این قشر اظهار کرد: طی سال های گذشــته با اجرای طرح بیمه تکمیلی، بازنشستگان 
کشور از خدمات این بیمه استفاده می کنند. امســال قرارداد جدید بیمه های تکمیلی منعقد شده و تا پایان 

آبان ماه سال آینده اجرا می شود.
وی اضافه کرد: امسال تعرفه قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان نسبت به ســال های قبل چهار هزار تومان 
افزایش حق بیمه داشته است. سال گذشته تعرفه پرداختی برای هر بیمه شده ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود که 

امسال به ۳6 هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

تعرفه قرارداد بیمه 
تکمیلی بازنشستگان 
افزایش یافت

رییس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات انتظامی 
استان اصفهان گفت: با استفاده از بات نمی توان تراکنش 
مالی انجام داد و کاربران باید با استفاده از درگاه شاپرک 
)درگاه بانک مرکزی( تراکنش و تبادل خرید و فروش مالی 
اینترنتی انجام دهند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با 

اشاره به افزایش آمار جرایم و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی افراد اظهار کرد: آمار جرایم حاکی از 
افزایش برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی مردم است، به نوعی که روند مراجعات مردمی و رصدها 
نشان می دهد که درگاه های جعلی ایجاد شده روز به روز در حال افزایش  است و منجر به آسیب رسانی به 
شهروندان می شود. وی تاکید کرد: امروز سرقت اطالعات از روی تلفن های همراه و رایانه ها انجام می شود و 
متاسفانه بات ها، ویروس ها و بدافزارهایی تحت همین نرم افزار و پیام رسان منتشر می شود که موجب سرقت 

اطالعات گوشی ها و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی اشخاص می شوند.

رییس پلیس فتای استان:

بات ها امکان انجام 
تراکنش مالی ندارند

تمرکز بیش از 
حد اجناس مغازه 

داران در معابر 
باعث شده که 

آنها، معابر عمومی 
را جزئی از مغازه 
خویش محسوب 

کنند
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ایران در سال 2017  رهبر نوآوری در منطقه شد
اخبارپیشنهاد سردبیر:

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:
 استارت آپ های موفق
 وام دریافت نمی کنند!

معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور، گفت: 
اســتارت آپ ها در تمــام دنیا خــود را اثبات 
کرده اند و ســپس قانون آن نوشته شده است 
و ما باید سرویس های آن را به گونه ای طراحی 
کنیم که مردم راحت باشند.سورنا ستاری در 
نشست نخبگان فناوری اطالعات در قوه قضائیه 
اظهارکرد: تالش کردیم با توســعه سیســتم 
اســتارت آپ، مفاهیم جدیــدی را همچون 
شرکت های دانش بنیان تعریف کنیم تا جوانان 
با انگیــزه روی پای خود بایســتند که در این 
صورت شــاهد کارآفرینی در ایــران خواهیم 
بود. رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه 
در حوزه های جدید اســتارت آپ های متعدد 
وارد شده است، بیان کرد: یکی از پارامتر های 
جانبی که این اســتارت آپ به وجود می آورد 
شــفافیت اســت و اجناس وارداتی و داخلی 
کامال مشخص می شود. وی افزود: اگر بخواهیم 
پرونده های تعزیرات را کاهش دهیم استفاده از 
این استارت آپ ها یکی از راه های موثر خواهد 
بود به طوری که در فروشگاه هایی که اینگونه 
استارت آپ راه اندازی شــده پرونده تعزیرات 
کاهش داشته است.ســتاری با اشاره به اینکه 
توســعه اقتصاد و باالبرد شــفافیت در حوزه 
خدمات قیمت گذاری ها با استفاده از سیستم 
استارت آپ میسر است، گفت: استارت آپ هایی 
موفق هســتند که اقدام به دریافت وام نکرده 
باشند زیرا توســعه اقتصاد و اســتارت آپ با 
وام شــکل نمی گیرد.معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور با اشــاره به اقدامــات بیرونی و 

داخلی در قوه قضائیه، اظهارکرد: 
شفافیت و کاهش حضور 

دالل ها در کسب و کار 
بــا اقدامات مناســب 
میســر  قوه قضائیــه 
خواهــد شــد. وی بــا 

تاکیــد بــر اینکــه بهتر 
اســت پژوهش ها به بخش 

خصوصی ســپرده شود گفت: 
ما باید به این نکته توجه داشته 

باشیم که پژوهش ها چه خروجی 
دارند و ایــن پژوهش ها را به دانشــکده ها یا 
پژوهشــکده ها بســپاریم که البته این تغییر 
سبک مشکالتی در پی خواهد داشت؛ اما باید 
بدانیم دانشگاه ها همیشــه همچون رود روان 
هستند و هرسال دانشجویان زیادی به آن وارد 
می شوند که الزم است اســاتید به روز شوند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: با 
این ساختار ها بسیاری از موارد را می شود اداره 
کرد؛ ما در حال حاضر شرکت های بسیار خوبی 
در حوزه های مختلف به ویژه آی تی در کشور 
داریم که توانســته اند در منطقــه نیز فعالیت 
داشته باشند و درباره فعالیت استارت آپ ها با 

قوه قضائیه تعامل های الزم را داریم. 

سید محمد صاحبکار خراسانی، رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان یکی از مسائل اصلی در شرکت های 
دانش بنیان را حفظ و بــه کارگیری نیروهای توانمند عنوان کرد و گفت: در ایــن رابطه موضوع انجام خدمت 
ســربازی برای افراد اصلی مشغول در این شــرکت ها مهم است؛ به نحوی که ممکن اســت با جدا شدن یک 
فرد اصلی، فعالیت شرکت تحت الشعاع قرار گرفته و با افت شــدید مواجه شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده 
مطالعات فناوری افزود: با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و ستاد کل 
نیروهای مسلح، شیوه نامه ای با عنوان »شیونامه بهره مندی دانش آموختگان فناور از تسهیالت خدمت نظام وظیفه 
تخصصی« ابالغ شد. صاحبکار گفت: بر اساس این شیوه نامه، افراد کلیدی و کارشناسان خبره شرکت های دانش بنیان 
هم مانند برگزیدگان المپیادها و کنکور در صورتی که امتیاز الزم را در زمینه علمی و فناوری کسب کنند، می توانند از 

خدمات نظام وظیفه تخصصی استفاده کرده و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و بنیاد ملی نخبگان 
به ستادکل نیروهای مسلح معرفی شوند.عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعات فناوری افزود: خوشبختانه سردار 
باقری، رییس ستاد کل نیروهای مســلح توجه ویژه ای به موضوع مهارت آموزی و استفاده موثرتر از توانمندی های 
سربازان دارند و برنامه های ویژه ای در تفاهم نامه مشترک معاونت علمی و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح در نظر 
گرفته شده است.صاحبکار در رابطه با تغییرات شیوه نامه در بهمن ماه سال جاری گفت: شرکت های فعال در حوزه 
فناوری از جمله شرکت های دانش بنیان -که مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان قرار گرفته باشند 
و اسامی آنها در صفحه اول سامانه www.Daneshbonyan.ir قرار دارد- و شرکت های مستقر در مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری، شرکت های خالق و شرکت های معرفی شده از ســوی نهادهای توسعه فناوری و نوآوری 
که از سوی مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید می شود، می توانند کارشناسان برتر خود را برای استفاده از 

این تسهیالت معرفی کنند.

ژه
وی شرایط جدید سربازی برای افراد فعال  در شرکت های دانش بنیان

دبیر علمی جشنواره محصول برتر ایرانی:
ایران در سال 2017 

رهبر نوآوری در منطقه شد
دبیر علمی جشنواره محصول برتر ایرانی گفت: 
بر اســاس گزارش بین المللی شاخص نوآوری 
جهانی، ایران در ســال 2017 رهبر نوآوری، 

فناوری و خالقیت در منطقه معرفی شد.
 علی ملکی در دومین جشنواره محصول برتر 
ایرانی در دانشــگاه صنعتی شریف اعالم کرد: 
ایران با وجود کسب مقام رهبر نوآوری در سطح 
منطقه اما در جهان رتبه 75 را داراست که البته 
در چهار تا پنج سال گذشته رتبه 100 را داشته 

و نسبت به آن 25پله صعود کرده است. 
وی اظهار کرد: تهیه این گزارش از سال 2012 
در دنیا با همکاری سه مجموعه از جمله سازمان 
مالکیت فکری جهانی و دو نهــاد علمی دیگر 
آغاز شــد که تالش آن مقایســه کشورها در 
زمینه شــاخص های نوآوری با هم اســت که 
در این روند 81 شــاخص را رصد می کند. وی 
با اشــاره به  اینکه در فرآیند رشــد اقتصادی 
کشورها فاکتورهای مهم مورد بررسی و ارزیابی 
قرار می گیرد، گفت: در فرآیند رشد اقتصادی 
کشورها در گذشــته عمده کشورهای صنعتی 
آنهایی بودند که نفت خام و یا محصوالت خام 
خود را به کشورهای دیگر صادر می کردند که 
اگر در این مرحله موفــق عمل می کردند می 
توانستند از این مرحله خارج شوند که کشور ما 
از سال 1340 تا 1350 مرحله اول را آغاز کرده 

و همچنان هم ادامه دارد. 
ملکــی  افــزود: رتبــه کشــور در شــاخص 
جهانی نوآوری در پنج ســال گذشته از 104 
 به 74 رســیده اســت در واقع 19 پله صعود

 داشته است.

تاسیس شرکت های دانش بنیان برای استفاده از علم و به دست آوردن ثروت، یکی از اقداماتی است که برای جوانان تحصیلکرده انجام شده 
است. درواقع این شرکت ها اگر بتوانند موفق شوند سوال علم بهتر است یا ثروت را به خوبی پاسخ داده اند. شرکت های دانش بنیان،موسسات 
خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش 
اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات ( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده 
فراوان ) به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ( تشکیل می شود.شرکت های دانش بنیان ،اهدافی نظیر ، ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای 
 پژوهشی برای فعالیت های بیشــتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاری سازی یافته های   پژوهشی، افزایش 

درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای  پژوهشی موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می کنند.

کارشناسان بر این باورند که حمایت از شــرکت های دانش بنیان یعنی حمایت از 
تولید ملی. به عقیده برخی از آنها بخش تولید در کشور رها شده و بسیاری از صاحبان استارت آپ، 
تولید را امری غیرضروری در وضعیت اقتصادی کشور می دانند.حتی بانک ها به جای آنکه در بخش 
تولید سرمایه گذاری کنند، به سمت ســرمایه گذاری در  بخش های تجاری، خدماتی و بازرگانی 
رفته اند و هم استارت آپ ها را در نمی یابند و هم به شرکت های دانش بنیان توجه چندانی نمی کنند. 
برخی از ســرمایه گذاران هم صرفا به خاطر فرار مالیاتی به سرمایه روی شرکت های دانش بنیان 

روی می آورند که صحبت بیشتر در این مورد را به سازمان مالیات کشور واگذار باید کرد. ماهیت 
شــرکت های دانش بنیان دقیقا راهی را می خواهد برود که ضربه تحریم ها به بدنه بخش های 

گوناگون کشور را جبران کند. این شرکت ها  با سیاست تحریم ها درگیر نمی شوند و به سراغ 
ساخت محصوالتی می روند که دولت و قسمت های تولیدی مختلف کشور را بی نیاز از 
محصوالت و فناوری های تحریم شده، کنند. افق روشن شرکت های دانش بنیان نه تنها 

تخریب تحریم ها بلکه صادرکننده محصوالت به کشورهای منطقه است.

معاون توســعه مدیریت و جذب ســرمایه معاونت علمی، با اشــاره به میزان نرخ ســود شرکت های دانش بنیان به حمایت بیشتر احتیاج دارند
تســهیالت برای طرح های دانش بنیان گفت: ســود تســهیالت برای طرح های دانــش بنیان، در 
رشــته فعالیت های مصوب، به میــزان یک درصد، به صورت اعطای یارانه ســود تســهیالت کاهش 
می یابد و دوره اســتفاده از تســهیالت طرح نیز حداکثر 18 ماه اعالم شده اســت.وی در ادامه افزود: 
متقاضیان پس از دریافت تســهیالت، با دوره تنفس حداکثر یک ساله، تســهیالت اعطایی را حداکثر 
طی مدت 6 ســال باز پرداخــت می کنند؛ همچنیــن متقاضیــان می توانند، بر اســاس چارچوب و 
 ضوابط تعریف شــده، ضمن تکمیل اطالعات خود، خالصه طرح ها را از طریق ســامانه کارا به نشانی

 http://kata .mcls.gov.ir به ثبت برسانند.دلیری گفت: طرح ها به ترتیب به تایید دستگاه اجرایی 
مربوطه، کارگروه اشتغال) کمیته فنی( استان و موسسه عامل می رسند، تمام طرح های سرمایه گذاری در 
چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای  مختلف بررسی  می شوند.

بر اساس این گزارش، در صورت هم راستا نبودن طرح با اولویت های اعالم شده و یا انحراف در استفاده از 
منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود؛ بنابراین متقاضیان می توانند قبل از 
درخواست تسهیالت و تصمیم گیری برای ارائه طرح، پیوست های ضمیمه به ویژه دستورالعمل اجرایی 

توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مندرج در سامانه  را مطالعه کنند.

شاید هم 18 درصد سود!

 دولت به تازگی خبر از  حمایت بیشتر از شــرکت های دانش بنیان داده است. معاون 
توســعه مدیریت معاونت علمی اعالم کرده که ســود تســهیالت برای طرح های دانش بنیان در 
رشــته های مصوب به یک درصد کاهش پیدا کرد.  علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی، با تاکید بر حمایت از تسهیالت اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
اظهار کرد: باهدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و با استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیالت اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان 
بخش خصوصی و تعاونی انجام می شود.وی افزود : این تسهیالت از محل تلفیق منابع صندوق توسعه 
ملی با موسسات عامل شامل بانک های کشاورزی، توســعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی 
امید اعطا می شود. دلیری عنوان کرد: تسهیالت مذکور برای روستاها با اولویت مناطق مرزی، مناطق 
 عشایری و محروم و همچنین ســرمایه در گردش  برای نواحی صنعتی روســتایی و شهرهای زیر 

ده هزار نفر جمعیت اعطا می شود.

سود یک درصدی برای نخبگان
کاهش سود وام بانکی به شرکت های دانش بنیان؛

از 1 تا 18 درصد!
فرزانه مستاجران

اگر می خواهید کارآفرین شوید، این 10 فیلم را حتما تماشا کنید!

فیلم های سینمایی بسیاری در جهان ساخته می شوند که هر کدام اهداف و موضوعات مختلفی را دنبال می کنند. در این میان بعضی از فیلم ها عالوه بر عموم مردم 
مخاطبان خاص خود را نیز دارند. فیلم هایی که در ادامه معرفی می کنیم، از جمله فیلم هایی هستند که بسیاری از مربیان کسب و کار و منتقدان تماشای آن را به 
افراد کارآفرین پیشنهاد می کنند.در واقع، هرکدام از این فیلم ها درس های بزرگی برای تمام افراد به ویژه استارت آپ ها، مدیران کسب و کارها و کارآفرینان دارند.

 »پدر خوانده«
پیشنهادی که نمی توانید 

رد کنید

یکــی 
از مهم تریــن و جذاب ترین 

فیلم های جهان که شاید بسیاری از افراد 
آن را تماشا کرده باشند. این فیلم درباره رشد 

یک کسب وکار کوچک خانوادگی است که تبدیل 
به یک باند بــزرگ خالفکاری می شــود. پدرخوانده 
درس های زیادی برای کارآفرینان دارد در این فیلم 

تشکیل و توسعه کسب و کارهای خانوادگی و 
همچنین بقا و توسعه یک کسب و کار را 

می آموزید.

1

»گلن گری گلن راس«
 دروغ، تقلــب و دزدی 

در یک روز کاری

م  نــا
فیلم شــاید کمی عجیب و 

ناآشنا باشد؛ اما این فیلم را هر کارآفرین 
باید تماشــا کند. داســتان این فیلم درباره یک 

مدیر شرکت مشــاوره امالک اســت که برای نجات 
شرکتش از ورشکستگی میان 4 کارمند برتر یک مسابقه 
ترتیب می دهد کــه نفر اول یک خــودروی لوکس، نفر 

دوم یک چاقوی اســتیک بری و نفر ســوم و چهارم 
اخراج می شوند. در این فیلم می توانید درس های 

مدیریتی بســیاری را بیاموزید و یاد بگیرید 
که چگونه از یــک بحران فرصت 

بسازید.

2

 

»وال استریت«
هــر آرزویی 
ی  بـــــــــها
خــودش را 

دارد

فیلــم 
وال استریت درباره کارآفرین 

جوانی است که در بورس، سهام دار است 
و رویاهای زیادی در زمینه اقتصاد در ســر دارد. 

این کارآفرین جوان در مســیر اقتصادی و کار خود با 
دو راهی روبه رو می شود که باید میان اخالق و موفقیت 
یکی را انتخاب کند. این فیلــم به طور دقیقی زندگی و 
شرایط ســخت کارآفرینان جوان را نشان می دهد. 

تماشــای این فیلم می تواند به هر کارآفرینی 
برای تصمیم های آینــده اش کمک 

کند.

3

تعویض جاها
دو فرد غریبــه را پیدا 

کنیــد که یکــی ثروتمند 
و دیگــری فقیر باشــد؛ 
حــال، جــای ایــن دو را 
عوض کنید و به تماشا 

بنشینید

ر  تصــو
کنیــد جــای یــک فرد 

ثروتمند و فردی فقیر عوض شود چه 
اتفاقاتی می افتد؟ این تمام داســتانی است 

که در فیلم »تعویض جاها« با آن روبه رو هستید. 
اتفاقاتــی که این تغییــر در محیــط کار و حریم 
شخصی افراد رقم می زند نکات جالبی دارد که 

تماشای آن را هم لذت بخش و هم آموزنده 
می کند.

7

»محیط اداره«
کار، توان انســان را 

می بلعد

 تصــور 
کنید برای کاهش استرس 

به یک روان شــناس مراجعه می کنید 
و او هم با تکنیک هیپنوتیزم ســعی می کند تا 

شخصیت شما را تغییر دهد؛ اما در میان هیپنوتیزم 
از دنیا می رود چه اتفاقی برای شــما می افتد؟ این 
خالصه ای از فیلم محیط اداره است، فیلمی کمدی 

که شما را با تغییر رویکرد شخصیت اصلی در 
محیط کار و در برخورد با مدیران خود 

نشان می دهد. 

8

»در جستجوی 
خوشبختی«
بــر اســاس 
نی  ســتا ا د

واقعی

  »بازی«
بازی هیچ قانونی 

ندارد

درجســتجوی 
خوشبختی فیلمی فوق العاده 

درباره کارآفرینی اســت که تمام زندگی 
خود را از دســت می دهد؛  اما ناامید نمی شود و 

دست از تالش برنمی دارد تا جایی که به یک کارگزار 
و کارآفرین مهم و موفق تبدیل می شــود. در این 

فیلم آنقدر لحظه های الهام بخش و زیبا وجود 
دارد که تماشای آن را به تمام افراد 

پیشنهاد می کنیم.

9

ی  ز بــا
فیلمی جذاب و در عین حال 

آموزنده برای کارآفرینان اســت این فیلم 
محصول ســال 1997 بوده و داستان زندگی یک 

بانکدار ثروتمند اهل سانفرانسیســکو است که زندگی 
خصوصیش تحت تاثیر شغلش قرار گرفته و مشکالتی را 
برای او به وجود آورده است؛ اما با هدیه یک بازی از طرف 
برادرش زندگی اش زیر و رو می شــود. این فیلم به آن 

دسته از کارآفرینانی که زندگی شخصی شان تحت 
تاثیر شغلشان قرار گرفته به شدت پیشنهاد 

می شود.

» جری مگوایر«
بقیــه عمــرش 
اکنون شروع 

می شود

4

 »اتاق دیگ بخار«
حرکت و هیجــان خلق 

می کند

یــن  ا
فیلم برخالف نامش هیچ 

ارتباطی بــا صنعت ندارد و داســتان 
جوان کارگزار بورس است که با ورود به بورس 

به موفقیت های اقتصادی چشــمگیری دســت 
می یابد و بــا پارادوکس های اخالقــی متعددی 
روبه رو می شــود. افراد کارآفرین با تماشــای 

این فیلم می توانند نکات بســیاری برای 
موفقیت های مالی بیاموزند.

5

ن  ستا ا د
فیلم »جری مگوایر« درباره 

مردی است که در زندگی اش همه چیز 
دارد از خانواده گرفته تا ثروت وموفقیت کاری. 

این فرد موفق طی اتفاقی از کارش اخراج می شود و 
تنها یکی از دوستانش برای او باقی می ماند. او پس از 
این اتفاق تالش می کند که همه چیز را از صفر شروع 
کند و به موفقیتی بیش از گذشــته دســت یابد. 

داســتان این فیلم قطعا دلیل تماشای آن را 
فاش کرده است.

6

10- »اگه میتونی منو بگیر«
برگرفته از یک داستان 

واقعی و یک کالهبرداری واقعی

10
ن  ستا ا د

این فیلم درباره پسر جوان 
باهوشی اســت که اســناد را به طرز 

ماهرانه ای جعل می کند. شاید تصور کنید که 
زندگی یک جاعل چه ارتباطی با افراد کارآفرین 
دارد ولی تالش های مســتمر شخصیت اصلی، 

بهره گیری از هوش و خالقیت و تجربه مشاغل 
مختلف مواردی است  که می توانید از 

فیلم استخراج کنید.
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 تبریک استاندار اصفهان
 به تیم فوتبال ذوب آهن

استاندار اصفهان در پیامی، صعود تیم فوتبال 
پرافتخــار ذوب آهــن 
بــه  را  اصفهــان 
مسابقات گروهی 
لیــگ قهرمانــان 
آسیا تبریک گفت 
و برای این تیم در این 
مســابقات آرزوی موفقیت 
کرد.متن پیام محسن مهرعلیزاده به این شرح 
است:»صعود تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا به عنوان 
چهارمین نماینده کشورمان در این مسابقات 
را به مردم شریف اســتان، هواداران این تیم، 
مسئوالن باشگاه، کادر فنی و بازیکنان تبریک 
عرض می کنم.امید است با سختکوشی اعضای 
این تیم پرافتخار و با سابقه ذوب آهن اصفهان، 
شاهد درخشش و موفقیت این تیم در مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیایی و لیگ برتر باشگاه های 
کشور باشیم«. تیم فوتبال ذوب آهن سه شنبه 
شب و با شکست سه بر یک تیم آیزاول هند، به 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.

تبریکاستانداراصفهانبهتیمفوتبالذوبآهن

پیشنهاد سردبیر:
پیام روز

مشکل سپاهان از دید کربکندی: 
عدم ثبات مدیریت

آنهایی که فکر می کنند زالتکو کرانچار دلیل 
اصلــی حــال و روز این 
روزهای ســپاهان 
اســت بد نیســت 
ی  صحبت هــا
رســول کربکندی 
را بخوانند تا متوجه 
دلیل اصلــی بحران 
ســپاهان شــوند. کربکندی که با خبرگزاری 
 میزان صحبت کرده درباره این موضوع گفته:

» به نظرم بزرگ ترین مشــکل سپاهان در این 
چند ســال اخیر را باید عدم ثبــات مدیریتی 
دانســت که ضربه زیادی به این تیم زده است. 
سپاهان تقریبا جزو تیم هایی است که در لیگ 
مشکل مالی ندارد، اما این عامل دلیل بروز این 

همه ناکامی بود.«

نقل قول روز

گزینه های اصلی هدایت 
ایتالیا مشخص شدند

چهار گزینــه اصلی هدایت ایتالیا مشــخص 
شــده اند. در حالی که 
چند ماهی اســت 
از اخــراج ونتورا 
یتالیا  از تیم ملی ا
می گذرد ولی سران 
فوتبــال ایتالیا هنوز 
سرمربی جدید الجوردی ها 
را معرفی نکرده اند. فابریسینی به عنوان رییس 
هیئت مدیره فدراســیون فوتبال ایتالیا برای 
حداقل شش هفته آینده هدایت امور اجرایی را 
برعهده دارد. او بعد از رسیدن به این سمت در 
مورد سرمربی بعدی ایتالیا چنین گفت: »افراد 
نامزد هدایت تیم ملی، همان هایی هستند که 
می شناسید. مانچینی در رم حضور داشت ولی 
با او تماسی نداشــته ایم. به نظر می آید کونته 
مایل است تا دوباره هدایت آتزوری را برعهده 
بگیرد. آنچلوتی از هدایت تیم ملی استقبال کرد 
و سپس دوباره درها را بست، رانیری هم هنوز از 
بین گزینه ها خارج نشده است. اکنون نمی توان 
از یک گزینه به عنوان شانس اصلی نام برد، باید 

شرایط و گزینه ها را کامال بررسی کنیم.«

فوتبال جهان

چند روز قبل مدیران باشگاه القطر تصمیم گرفتند قرارداد سجاد 
شهباززاده را به صورت یکطرفه فسخ کنند. گفته می شود عملکرد او 
مورد تایید قطری ها نبوده و از طرف دیگر مصدومیت سجاد را دلیل 
فسخ قرارداد این بازیکن می دانند؛ اما هر دلیلی که باشد، گویا سجاد 
اصال از مدیران القطر بابت این داستان راضی نیست و به همین دلیل 

قصد دارد از مسئوالن باشگاه جدیدش به فیفا شکایت کند.

شکایت شهباززاده از القطر

10
مهاجم تیم پرسپولیس تهران به پیشــنهاد رسیده برای خودش 
جواب منفی داد. گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای تیم پرسپولیس 
تهران که با پیشنهادی از بورسااسپور ترکیه مواجه شده، اعالم کرد 
با توجه به محرومیت باشــگاه پرسپولیس از نقل و انتقاالت و نیاز 

باشگاه به این بازیکن، قصد جدایی ندارد و در این تیم می ماند.

سپاهان که فصل را با داعیه بازگشت به جمع مدعیان 
قهرمانی آغاز کرده بود، در نهایت نتوانست با زالتکو 
کرانچار با این هدف به کار خود پایان دهد و منصور ابراهیم زاده تیمی 
را تحویل گرفته که برای فرار از قعرنشینی به 9 دیدار باقی مانده فصل 
و حساس ترین آنها در بازی دیروز زوم کرده بود که البته بازهم شانس 
با آنها یار نبود و نتیجه ای که در پایان رقم خورد، به رویای ابراهیم زاده 

رنگ یأس پاشید. 
در نیمه اول و در شــرایطی که پرســپولیس حداقل ســه موقعیت 
صددرصدی دیگر توسط منشا و علیپور برای بیشتر کردن تفاضل گل 
پیروزی در نیمه اول داشت، یک بار تیرک دروازه و یک بار نیز عالمه و 
در ادامه بی دقتی عجیب علیپور، تنها یک پیروزی یک گله برای آنها 

در نیمه اول رقم زد.
اشتباهات دفاع سپاهان باعث شده تا پرسپولیس هر بار در موقعیت 
حمله قرار گیرد، دروازه این تیم تهدید شــود و فرشــاد احمدزاده، 
علیپور، منشــا و امیری به خوبی توانســته اند فضای خالی مدافعان 

سپاهان را مورد هدف قرار دهند.
ســپاهان که تنها در فاز تهاجمی توانســته موفق عمــل کند، روی 
درخشش دروازه بان سوری خود از شکست سنگین در نیمه اول نجات 
یافت و علی علیپور نیز در شرایطی توانسته تک گل تیمش را رقم بزند 
که در ثانیه های پایانی از فاصله دو قدمی و دروازه خالی ضربه اش را 

راهی اوت کرد.
سپاهان که برخالف گذشته از حیث پرشور بودن و بازی پایاپای تنها 

هواداران این تیم این حس را داشــتند، در نیمه اول نتوانست آنطور 
که باید، روی دروازه پرسپولیس خطری را ایجاد کنند و تنها یک بار 

توسط شریفی ضربه آنها به تیرک دروازه برخورد کرد.
حواشی نیمه دوم دردقیقه 52 آغاز شــد؛ جایی که پاس رو به عقب 
صادق محرمی بــه بیرانوند، با تصمیم گلر پرســپولیس برای دریبل 
همراه شد که برخورد او با ساســان انصاری، با اعالم خطای انصاری 
همراه شــد. این در حالی بود که انصاری اعتقاد بــه خطای پنالتی 
داشــت. در این شــرایط که بازیکنان ســپاهان در حال اعتراض به 

 داور بودند، پرسپولیســی ها اقدام به ضدحمله کردند و ضربه منشا 
در حالت تک به تک با عالمه از کنار دروازه به شکلی خطرناک عبور 

کرد.
16 دقیقه بعــد، یعنــی در دقیقه 68، فرشــاد احمــدزاده با پای 
غیرتخصصی خود ارســالی دیدنی روی نقطه پنالتی برای شــجاع 
خلیل زاده پیش تاخته کرد تا او با ضربه سر، ابراهیم عالمه را مقهور و 

تسلیم ضربه خود کند.
موقعیت بعدی دردقیقه 74 رقم خورد. توپربایی فوق العاده از محسن 
ربیع خواه و در ادامه پاس عمقی او برای بشار در محوطه جریمه، در 
شرایط تک به تک با خروج به موقع ابراهیم عالمه ناکام ماند. خلیل زاده 
در دومین مسابقه مستقیم برابر سپاهان، موفق شد دروازه تیم سابق 
خود را بازکند. جالب اینکه خلیل زاده پس از گلزنی اقدام به شــادی 
گل کرد تا هواداران کم تعداد طالیی پوش حاضر در ورزشگاه آزادی، 
بیشتر از قبل در بهت و حیرت فرو روند و با یأس نظاره گر شادی گل 

بازیکن سابق خود شوند.
پرسپولیسی ها توانســتند در دقایق پایانی از پیروزی شیرین خود 
محافظت کنند تا این دیدار حساس با همان دوگل به سود سرخپوشان 
به پایان برســد. از آخرین باری که ســپاهان موفق شد پرسپولیس 
را شکســت دهد، 842 روز می گذشــت. ســپاهان نتوانست از سد 
پرســپولیس بگذرد و »منصورخان« نتوانست روند بحرانی سپاهان 
 را متوقــف کند تا ســپاهان یــک گام دیگر به قعر جــدول نزدیک 

شود!

مهاجم پرسپولیس تصمیم خود را گرفت! 
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گل ها و گلوله ها!

دلیل نیمکت نشینی حسینی:
 تمرین صبوری!

دلیل نیمکت نشــینی آقای کلین شیت فوتبال 
ایران مشخص شــد. وینفرد شفر در گفت وگو با 
برنامه شــب های فوتبالی درباره نیمکت نشین 
کردن حســینی گفت:» می دانم که حســینی 
از نیمکت نشینی ناراحت اســت ولی همه اینها 
به سود اســتقالل و تیم ملی است.« پاسخی که 
خبرآنالین اینگونه تحلیلش کرده اســت:» مرد 
آلمانی فکر می کند گلرش باید از نیمکت نشینی 
درس بگیرد و تمرین صبوری کند.حســینی از 
شبی نیمکت نشین شد که به 90 رفت. شبی که 
کلی حرف به قول خودش جنجالی زد. حرف هایی 
که همه ما را به تحســین و گفتن به به وا داشت؛ 
اما مربی آلمانی از همان شب حس کرد گلر اولش 
که رکــورددار گل نخوردن در لیــگ ایران هم 
هست نیاز به کمی ریکاوری دارد و باید یاد بگیرد 
حرفه ای تر شــود. چیزی که در تیم ملی فوتبال 

هم به کارش می آید!«

 دیوانگی ترامپ
دامن مارادونا را هم گرفت

روزنامه اسپانیایی اعالم کرد دولت آمریکا به خاطر 
اظهارات دیگو مارادونا دربــاره دونالد ترامپ، به او 
ویزای ورود به آمریکا نداد. ماجرای اقدامات عجیب 
و غریب ترامپ این بار دامن یکی از اســطوره های 
فوتبال دنیا را گرفت. دیگــو مارادونا اخیرا در اظهار 
نظری به انتقــاد از دونالدو ترامــپ پرداخت و او را 
به شخصیت های کارتونی تشــبیه کرد. در همین 
رابطه روزنامه اسپانیایی آس نوشت: دولت آمریکا به 
خاطر این مصاحبه، به دیگو مارادونا ویزای ورود به 
خاک این کشور را نداد.  وکیل دیگو مارادونا درباره 
این موضوع گفت: وقتی می خواستیم برای گرفتن 
ویزا اقــدام کنیم، من به دیگو هشــدار داده بودم و 
گفتم درباره ترامپ اظهارنظــری نکند ولی گمان 
می کنم همین اظهار نظر دیگو باعث شــد تا دولت 
آمریکا به او ویزای ورود به این کشــور را ندهد. این 
بازیکن اسطوره ای فوتبال آرژانتین برای حضور 
در دادگاه همسر سابق خود قصد ورود به کشور 

آمریکا را داشت.

در حاشیه

کلوپ: 
قصد نداریم برای جانشین 

کوتینیو ولخرجی کنیم
یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول مدعی شــد 
که آنهــا قصــد ندارند 
بودجــه ای نجومی 
جــذب  بــرای 
برای  جانشــینی 
کوتینیــو هزینــه 
کنند.کوتینیو با 160 
میلیون پوند از لیورپول جدا 
شد و به بارســلونا پیوســت. لیورپول در نقل و 
انتقاالت زمستانی، 75 میلیون پوند هزینه کرد 
و فن دایــک را به خدمت گرفت و در تابســتان 
نیز با حضور نبــی کیتا، خط میانــی این تیم 
تقویت خواهد شــد و حال کلوپ تاکید کرد که 
 قصد ندارد بــرای جانشــینی کوتینیو نجومی 

هزینه کند.

پیشخوان

 باران جریمه برشوره زار 
اخالق

 برانکو: در جایگاهی 
نیســتم برای کی روش 

نسخه بپیچم
طارمی هفته آینده هم   

نمی آید

بازیکن تیم فوتبال اســتقالل در مورد پیروزی استقالل 
مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: بازی خیلی خوبی 
با صنعت نفت انجام دادیم و برای برد به آبادان رفته بودیم. 
خوشبختانه با تالش بازیکنان توانستیم دست پر به تهران 
بازگردیم. بهنام برزای افزود: برد مقابل صنعت را فراموش 

کرده ایم و خودمان را برای بازی با ذوب آهن آماده می کنیم. خوشبختانه با مدیریت شفر توانستیم به هماهنگی 
کامل برسیم و امیدمان را از دست نخواهیم داد. بازیکن اســتقالل ادامه داد: تمام تیم نگران وضعیت قائدی 
هستند و امیدوارم او سالمتی کامل خود را هرچه زودتر به دست آورد. با بازیکنان هم قسم شده ایم تا برای دادن 

روحیه و انگیزه، قهرمانی در جام حذفی را به مهدی هدیه کنیم.
برزای خاطرنشان کرد: استقالل در حال حاضر روز های خوبی را با شفر سپری می کند و بدون شک حرف های 

زیادی برای گفتن در ادامه برای حریفانمان داریم.

قهرمانی جام حذفی را 
 به مهدی  قائدی
 هدیه می کنیم

دانیال ارزانــی، هافبک تیــم ملبورن ســیتی یکی از 
بهترین های لیگ استرالیا بوده اســت. این بازیکن 19 
ســاله پدیده تیمش در رقابت های لیگ بــوده و همه 
از او به عنوان اســتعدادی نو ظهور در فوتبال استرالیا 
یاد می کننــد.  از همین حاال صحبت هــای زیادی در 

رسانه های استرالیایی ایجاد شــده که ارزانی برای کدام تیم ملی به میدان خواهد رفت. دانیال ارزانی در 
پاسخ به این سوال که بین استرالیا و ایران کدام تیم ملی را انتخاب خواهد کرد گفت: صادقانه باید بگویم 
که هنوز درباره این موضوع فکر نکردم. باید با پدرم و خانواده ام صحبت کنم تا بهترین تصمیم ممکن را 
بگیرم. در حال حاضر هیچ نظری ندارم و تصمیمی نگرفتم.هر چند این صحبت های ارزانی ممکن است به 
خاطر تحت فشار قرار دادن استرالیایی ها برای دعوت از او به تیم ملی باشد و یا تمایل او برای بازی در تیم 
ملی ایران، ممکن است یک استعداد خوب از دست استرالیای ها برود و او برای تیم ملی ایران بازی کند. 

 دانیال ارزانی 
 و دوراهی ایران و 
استرالیا

 مهر تمدید  روی  قرار داد 
شفر

 جنگ ســرخ و زرد از 
دورترین فاصله؛حاال حاالها 

حال ندارند!

فوتسال
کره جنوبی 

- ژاپن
ساعت 
14:30

شبکه 
ورزش

برنلی - فوتبال
منچستر 

سیتی
ساعت

16

شبکه 
ورزش

منچستر فوتبال
یونایتد - 

هادر سفیلد
ساعت
18:30

شبکه 
ورزش

آرسنال - فوتبال
ساعتاورتون

21

شبکه 
ورزش

لوانته - رئال فوتبال
ساعتمادرید

23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
14 بهمن

 در پی این اتفاق برخی از ســایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به 
خبرسازی در خصوص از دست رفتن یک رکورد ورزشی کرده و آن را 

فاجعه ای برای فوتبال ایران به شمار آوردند.
وحیدشمســایی هم که در این مدت تالش کرده موج سواری کند به 
دنبال انتشار خبر پیشــتازی فالکائو از او و شکستن رکوردش واکنش 
سختی نشان داد  و درگفت و گوبا تســنیم از کم کاری مسئولین بابت 
شکســتن این رکورد گالیه کرد و اظهار داشت: در برزیل عزم راسخی 
وجود داشت؛  بازیکنی را که ســه بار از تیم ملی خداحافظی کرده بود 
برگرداندند تا این افتخار را نصیب کشورشان کند ولی متاسفانه چنین 

عزمی در کشور ما وجود ندارد.
شمسایی در این گفت وگو دلیل ناراحتی اش را  از دست رفتن رکوردش 
دانست و مسئوالن فوتســال کشــور را دلیل اتفاق افتادن این رویداد 

معرفی کرد.     
شکســتن رکورد شمســایی با واکنش  افراد دیگری نیز همراه شد؛ به 
طوری که صحبت از نبود افرادی که بتوانند  در مجامع بین المللی از حق 
ورزشی ایران دفاع کنند، مطرح شد و رییس اسبق کمیته  فوتسال ایران 
از اینکه آدم هایی که این روزها در کشور سمت دارند از جنس ورزش 

نیستند اظهار ناراحتی کرد.
 صادق درودگر با بیان اینکه افرادی که از جنس ورزش نیستند از دست 
رفتن رکورد برایشــان اهمیت چندانی ندارد به شمسایی قول داد که 
اگر مســئوالن در این زمینه کاری انجام ندهند خود به میدان آمده و 

بازی های برای رسیدن او به رکورد فالکائو ترتیب می دهد.
در حالی که واکنش های مختلفی به شکســتن رکورد شمسایی انجام 
گرفت و حتی جلســه ای در رابطه با این موضوع در فدراسیون فوتبال 
با حضور مهدی تاج، رییس فدراسیون و وحید شمسایی تشکیل شد و 
مقرر گردید که  با هماهنگی ســرمربی تیم ملی فوتسال و ساکت دبیر 
فدراســیون و کمیته فنی ، دو بازی در اســفند ماه و دو بازی در سال 
آینده برای تیم ملی ترتیب داده شود تا شمســایی به عنوان کاپیتان 

در این بازی ها حضور یابد، 
خبر رســید که اصال وحید 
شمســایی آقای گل فوتســال 
جهان نبوده کــه حاال رکوردش 

شکست شده باشد.
براساس نامه نگاری های صورت گرفته با فیفا 
مشخص شد عنوان آقای گل فوتسال جهان 
در این نهاد به شیوه متفاوتی محاسبه شده و 

فقط گل های مسابقاتی ثبت می شود که تحت 
نظر فیفا برگزار شود .

در جوابی که فدراســیون جهانی فوتبال به ایمیل 
خبرگزاری مهر داد، اســامی بهتریــن گلزنان جام های 

جهانی فوتسال نیز آمده است که حتی نام وحید شمسایی در 
این لیست دیده نمی شود و در این فهرست21 نفره فقط نام 

سعید رجبی از ایران دیده می شود که در جام جهانی 
1992  هنگ کنگ توانسته بود 16 

گل برای ایران به ثمر برساند.
در حالــی که در لیســت اعالم 
شده از ســوی فیفا حتی نامی 
از فالکائو نیز دیده نمی شــود 
و دالیــل دیگــری  از جمله 
جذابیتش  برای اسپانسرهای 
مالی وتجــاری و مورد توجه 

قرار دادن فوتسال ازطریق این 
اســطوره برای دعوت مجدد او به تیم ملی فوتسال برزیل اعالم شده، 
این سوال مطرح می شود که پس این همه هیاهو  پس از گلزنی فالکائو 
برای چه صورت گرفته وقتی که فدراســیون جهانی فوتبال شــیوه 

دیگری برای تعیین آقای گلی دارد و وحید شمسایی هیچ وقت آقای گل 
فوتسال جهان نبوده است.

 بهتراســت پیش از انجام واکنــش های مختلف و متهــم کردن افراد 
بررسی کنیم که چگونه کشورهای مختلف از اسطوره هایشان استفاده 

می کنند تا ضمن بهره 
بردن  از منافــع مالی بر 

جذابیت بیشــتر فوتسال در 
کشورهایشان بیفزایند.

ضمن اینکه در صــورت اهمیت این رکورد 
هم، دلیلی برای دعوت دوباره شمســایی 
به تیم ملی وجود نداشــت، زیــرا اصوال در 
بازی های تدارکاتی مربیــان باید به ترکیب 
اصلی دســت پیدا کننــد و در صورت دعوت 
فرمایشی شمسایی به تیم ملی، کادر فنی نمی 
توانســت ترکیب اصلی و نقاط ضعف و قوت آن 

را پیدا کند.
همچنان که اگر بنا به حفــظ چنین رکوردهایی 
باشد، پس سرمربی تیم ملی فوتبال هم باید از علی 
دایی دعوت کند تا همچنــان گل های ملی اش را 

افزایش بدهد.

جنجال برای شکستن رکوردی که اصال به حساب نمی آید؛

موجسواریرسانهایبرایهیچ

بامداد روز چهارشــنبه بود که ســتاره تیم ملــی برزیل با 
زدن دوگل بــه تیم ملــی اروگوئه در رقابــت های جام 

گرندپری، تعداد گل های خود را به 393 رســاند و  با عبور 
از رکورد وحید شمســایی، ملی پوش ســابق فوتســال 
 ایران با 392 گل آقــای گل جدید فوتســال جهان لقب

 گرفت.

اسامی بهترین 
گلزنان جام های 
جهانی فوتسال 

نیز آمده است 
که حتی نام وحید 
شمسایی در این 

 لیست دیده
 نمی شود

سمیه مصور
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آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: برخی کارها جلوی بصیرت انسان 
را می گیرد و رفیق نادرست یکی از موانع بوده و قطعا انسان  اثر پذیر است. 
رفیق از جمله کسانی است که روی انسان  تاثیر می گذارد؛ درنتیجه برای 
شناخت انسان ها باید به دوســتان او نگاه کرد و با توجه به ویژگی های 

دوستان، به شناخت در مورد وی  رسید.

امام جمعه اصفهان افزود: از حقوق فرزندان بر پدر این اســت که مادر 
خوبی برای آنها انتخاب کند و به فکر آینده  فرزندانش باشد. مادر نقش 
زیادی در تربیت فرزندان دارد؛ درنتیجه در انتخاب همســر باید توجه 
ویژه ای کرد. رفیق بد ظاهر بســیار خوب، اما اثر قبیحی دارد و باید در 
انتخاب آن دقت کرد و با افرادی رفیق شد که در خانواده های باکرامت 

بزرگ شده اند.
وی گفت: از مردم اصفهان تشــکر می کنم که هر دو ایام فاطمیه را به 
خوبی برگزار می کنند و به حضرت فاطمه )س( احترام می گذارند؛ زیرا 

ایشان به ما درس دادند که چگونه با پدر و همسر خود رفتار کنیم.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: آیت ا... عبودیت که هفته قبل از دنیا رفت، 
همه عمر را در حال تحصیل و یادگیری علوم دینی ســپری کرده بود و 
وفات وی  را تسلیت می گویم.وی افزود: همه پیشرفت های ایجاد شده 
پس از انقالب بسیار زیاد بوده است و البته می توانست بیشتر باشد. نباید 
بی انصاف باشیم و فراموش   کنیم که حکومت جمهوری اسالمی کار های 
بزرگی را انجام داده است؛ اکثر روســتا ها امکانات مختلفی مانند برق، 
گاز و تلفن دارند. امام جمعه اصفهان خاطر نشان کرد: در مسائل زیادی 
چون پزشکی، علمی و هوا فضا پیشــرفت های خوبی ایجاد شده است و 
اولین ماهواره ایران به نام امید، در تاریخ 13 بهمن سال 87 به فضا پرتاب 
شــد و پس از 3 ماه ماموریت به زمین بازگشت و بعد از آن ماهواره های 
دیگری نیز پرتاب شــد.طباطبایی نژاد بیان کرد: در حوزه تســلیحات 
جنگی چیزی نداشتیم و االن موشک می سازیم و هر موشکی به هدف 
می خورد، می گویند ساخت ایران است. موشک  را از کشور خودمان به 
دیر الزور زدیم؛ پس نباید این سربلندی ها را فراموش کنیم. ابر قدرت ها 
از موشک ما می ترسند. از ابتدا تاکنون دشمنی دشمنان زیاد شده است 
و با وجود تحریم ها، شــیطنت های هر روزه آمریکا و جنگ هشت ساله 

این پیشرفت ها حاصل شده است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود ضرر ی که آنها از طریق تحریم ها به ما وارد 
کردند، به آنها اعتنا نمی کنیم و با این حال پوز  آنها را به خاک می مالیم؛ 
باید همواره استقامت کنیم و اگر در مشکالت مقاوم باشیم، در جاهای 
دیگر پیروزی به دســت می آوریم و تحریم ها نمی گذارد به خوبی جلو 
برویم؛ اما باید از این تپه ها عبور کنیم. امام جمعه اصفهان یاد آور شــد: 
نیروی هوایی در 19 بهمن 57 افتخارآفرینی کرد و خود شاهد عبور آنها 
از خیابان ایران بودم. نیرو های مسلح باید از دولت می ترسیدند؛ اما دل 
به دریا زدند و سربلندی  را برای خود و کشــور رقم زدند و این اتفاق به 

تحقق سریع انقالب کمک کرد.

امام جمعه اصفهان:

دشمنان از توان موشکی ما در هراس هستند

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: خودم و همه شما را به تقوای الهی دعوت می کنم؛ باید از گناهان زبانی 
پرهیز کنیم چون سبب بسیاری از مشکالت هستند.

شهر در دوره کهنسالی، پاسخگوی نیازهای 
مردم نیست

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

با حضور مردم و مسئوالن؛
زنگ انقالب در گلستان شهدای 

اصفهان نواخته شد
آیین های ویژه سال روز ورود امام خمینی )ره( به 
میهن اسالمی و گرامیداشت دهه فجر انقالب، با 
نواختن زنگ انقالب در گلستان شهدای اصفهان 
آغاز شــد. امام جمعه اصفهان، نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی، اســتاندار، فرماندار، 
شهردار و جمعی از مدیران کل دستگاه های اداری 
و اجرایی استان و عموم مردم در این آیین حضور 
داشــتند. این مراســم با گلباران تمثال حضرت 
امام خمینی )ره( و نواختن زنگ انقالب توســط 
محسن مهر علیزاده، اســتاندار و حجت االسالم 
سالک کاشانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
آغاز شد. رژه تاکســی ها از خیابان فرایبورگ تا 
گلستان شهدا، رژه موتورسواران از چهارراه تختی 
تا گلستان شهدا، رژه کالسکه ها از میدان فیض به 
سمت گلستان شهدا و همچنین حضور ورزشکاران 
نیروهای مسلح از یگان های نظامی به صورت پیاده 
تا گلستان شهدا، از دیگر بخش های این مراسم 
بود. جشن های دهه فجر از 18 تا 22 بهمن و پس 
از پایان دهه فاطمیه، هر شب در سالن نیلفروش 

زاده دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

سه دانشگاه آزاد اصفهان در 
جمع 100 دانشگاه برتر ایران

دانشگاه های آزاد اسالمی واحد اصفهان، نجف آباد 
و شهرضا در بین 100 وب ســایت برتر دانشگاه 
های ایران در رنکینگ جهانــی قرار گرفت.بنابر 
اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، انتشار 
نخســتین نســخه رتبه بندی و بومتریک در ماه 
جوالی سال 2018، نشانگر حضور دانشگاه های 
آزاد اســالمی واحد اصفهان، نجف آباد و شهرضا 
در بین  100 وب ســایت برتر دانشگاه های ایران 
در رنکنیگ جهانی است. براین اساس وب سایت 
دانشگاه های هاروارد، اســتنفورد، ماساچوست، 
برکلی، واشنگتن، میشــیگان، آکسفورد، کرنل، 
کلمبیا و پنســیلوانیا، به ترتیــب در جایگاه 10 
وب سایت نخست دانشگاهی از بین وب سایت های 
دانشــگاه های جهان قرار گرفتند. بررسی وضع 
جایگاه وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 
در این رتبه بندی، نشــان می دهد که 22 واحد 
دانشگاه آزاد اسالمی در بین 100 وب سایت برتر 
دانشگاه های ایران قرار دارند. براساس اولویت رتبه 
بندی در رنکینگ، واحد نجف آباد رتبه 47، واحد 
اصفهان رتبه 73 و شهرضا رتبه 76 را در این رتبه 

بندی به خود اختصاص داده اند.

انجمن علمی سرطان اصفهان 
راه اندازی شد

 دبیر انجمن علمی سرطان ایران گفت: 15 سال 
پس از افتتاح انجمن علمی ســرطان ایران، این 
انجمن در اصفهان راه اندازی شد. فرهاد سمیعی 
در مراسم افتتاحیه انجمن علمی سرطان اصفهان 
اظهار داشت: انجمن علمی سرطان ایران در طول 
فعالیت خود با گسترش فعالیت های خود در سطح 
جهان، توانســت ارتباط خود با سازمان بهداشت 

جهانی را از سر گیرد. 
وی با بیان اینکه بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت 
جهانی در حوزه بیماری های سرطان، پیشگیری 
مقدم بر درمان اســت، افــزود: در اوایل ســال 
1330، پزشکان متخصص، ایجاد انجمنی برای 
اقدامات درمانی و غیردرمانی در حوزه ســرطان 
را تقاضا کردند که بر همین اســاس انستیتویی 
در بیمارســتان هزار تخت خوابــی امام خمینی 
)ره( در نظر گرفته شــد. وی ادامه داد: با توجه به 
فعالیت های گسترده این مرکز، ماموریت هایی از 
سازمان بهداشــت جهانی نیز به آن داده شد؛ در 
حالی که در همان زمان کشــورهای عربی خلیج 
فارس از درمان بیماری های ساده نظیر اسهال و 
استفراغ ناتوان بودند. دبیر انجمن علمی سرطان 
ایران اعالم کرد: با این وجود پس از مدتی به دلیل 
برخی مشکالت، ارتباطات علمی این انستیتوی 
علمی با کشــورهای خارجی مــورد غفلت واقع 
شد؛ به طوری که در سال 1364، این ارتباطات به 
طور کامل قطع شد و مرکزیت این انستیتو نیز به 

اسکندریه مصر انتقال پیدا کرد.

فرماندار اصفهان مطرح کرد:
 در اصفهان مشکل کمبود 

آب شرب وجود دارد
فرماندار شهرســتان اصفهان در آیین اختتامیه 
دومین جشنواره ورزشــی بازنشستگان استان 
اصفهان اظهار کرد: در زلزله اخیر غرب کشــور 
اگر کمک  های نوع دوستانه مردم نبود، آیا دولت 
می توانست این مشــکالت را به تنهایی برطرف 
کند؟ از همیــن رو این مردم، شایســته تکریم 
هستند و درست نیست فقط در مواقع نیاز، از آنها 

به عنوان ابزار استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان خدمتگزار کوچک 
شما در فرمانداری اصفهان که ارتباط نزدیکی با 
عبادی و همکارانشان در ســازمان بازنشستگی 
دارم، امیــدوارم در جهت کم کردن مشــکالت 
بتوانیم موفق باشیم. یکی از زمینه های ایجاد شور 
و نشاط اجتماعی، جاری شدن آب در زاینده رود 
است که برخی ها هم بدون اطالع با آن مخالفت 

می کنند.
رضوانی عنوان داشت: در استان اصفهان مشکل 
کمبود آب کشــاورزی و حتی آب شــرب وجود 
دارد ولی ســعی شده تا مشــکالت کاهش یابد 
و امیدواریم هرچه زودتر شــاهد جاری شــدن 

زاینده رود باشیم. 
فرمانــدار اصفهــان در پایان تصریــح کرد: در 
روزهایی که تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان 
دچار مشکالت شده و باعث ناراحتی جوانان شده 
اســت، باید به وســیله ابزارهای مختلف روحیه 

نشاط و شادی را به مردم تزریق کنیم.

 انتخاب افسران سخنور 
برای کالنتری های اصفهان

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: از سال آینده با اجرای طرح تحول 
کالنتری ها و پاسگاه ها، افسران ماهر در سخنوری 
و دارای روابط عمومی باال بــرای کالنتری های 

استان انتخاب می شوند. 
به گزارش تســنیم، ســرهنگ جهانگیر کریمی 
در کارگاه آموزشی ســخنوری ویژه کارشناسان 
آموزش همگانی معاونــت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اســتان، از آموزش همگانــی به عنوان 
یکی از راهبردهای اساســی نیروی انتظامی نام 
برد و اظهار داشــت: امروز شــاهد الگوبرداری 
 بیشــتر دســتگاه ها و نهادهــا از ایــن راهبرد 

هستیم. 
وی با اشــاره به تاثیرات فوق العاده طرح آموزش 
همگانی نیــروی انتظامی بر جامعــه بیان کرد: 
در ابتدای این طــرح هدف پلیس ایــن بود که 
مردم یاد بگیرند چگونه ازخــودرو، منزل، اموال 
و دارایی هایشان محافظت کنند تا مورد سرقت 
و طعمه کالهبرداران قــرار نگیرنــد؛ اما امروز 
می بینیم این کمترین کار است و باید از این ابزار 

بیشترین بهره را ببریم.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
 نوروز »یا محول الحول« را 
در کنار مقلب القلوب بگویید

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان درخصوص 
سفر به عتبات عالیات در نوروز 1397 اظهار کرد: 
پیش ثبت نام ســفرهای نوروزی عتبات عالیات 
از 12 بهمن آغاز شــده اســت و تا 22 بهمن ماه 
نیز ادامه خواهد داشــت. غالمعلی زاهدی افزود: 
 atabat.haj.ir متقاضیان می توانند به سامانه
مراجعه کرده و پیش ثبت نام کنند تا نهایتا در روز 
25 بهمن قرعه کشی انجام شود و گروه ها برای 
سفر به عتبات مشخص شــوند؛ همچنین مدت 

زمان این سفرها 7 روز است.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان بیان کرد: 
ظرفیت اصفهان و هزینه سفر هنوز قطعی نشده 
است و همزمان با مشخص شدن اسامی افراد در 

قرعه کشی اعالم می شود.

رییس مرکز تخصصی بانوان ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، در حاشیه 
بازدید فریده روشــن، رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
از مرکز تخصصی بانوان اظهار کــرد: این مرکز از 
سال 1394 به همت شهرداری منطقه سه اصفهان 
افتتاح شد و در دو بخش خدمات عمومی و خدمات 
تخصصی به بانوان شــهر اصفهان خدمت رسانی 

می کند.
لیال لندی اصفهانی با بیان اینکه براساس رسالت ها 
و استراتژی های شهرداری، این موضوع مورد توجه 
قرار گرفت که باغ های بانوان برای بانوان شهر قابل 
دسترسی نیست و فرهنگسراها نیز تنها یک سری 
خدمات عمومی را به شــهروندان ارائه می دهند، 
اضافه کرد: با توجه به این موارد، شــورای اسالمی 
شــهر به جمع بندی رســید که فضاهایــی را که 
جنبه های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی 

داشته باشد، به بانوان ارائه بدهد.

رییس مرکز تخصصی بانوان ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: پس از افتتاح این مرکز، یکی از رســالت های 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، ایجاد دفاتر 

تخصصی بود که به عنوان 
اولیــن دفتــر تخصصی 
بانــوان در شــهرداری 
اصفهان راه اندازی شــد 
و »بانوســرای آفتاب«، 
به عنــوان اولیــن دفتر 
تخصصی در فروردین ماه 

95 به همت سازمان ایجاد شد.
وی با تاکید بر اینکه در ایــن دفتر تخصصی، ابتدا 
یک شورای علمی عملیاتی تشکیل شد که شورای 

اجتماعــی متشــکل از کارشناســان اجتماعی، 
ارتباطــات، مطالعات زنان، کارشناســان مباحث 
روان شناسی، مشاوره ای و کارآفرینی است، ادامه 
داد: مسئله شناسی حوزه زنان براساس مباحث این 
شورای علمی صورت 
گرفــت و پــس از آن 
نیز یک نیازســنجی 
در حوزه بانوان شــهر 

اصفهان انجام دادیم.
لندی اصفهانی تاکید 
کــرد: بانوان شــهر 
اصفهان که زمانی از منظر طنازی، خوش اخالقی 
و خوش برخوردی بهترین خانواده ها را داشــته 
است، متاســفانه به سمت افســردگی رفته اند و 

اگرچه نمی توانیم از ریزگردها و آلودگی های جوی 
جلوگیری کنیم اما می توانیم آموزش هایی را در 

زمینه رسیدن بانوان به شادی پایدار ارائه دهیم.
وی افــزود: دبیرخانــه کانــون مــادران، یکی از 
رســالت های تخصصی دفتر اســت که براساس 
نیازســنجی صورت گرفته. از بانوان شهر اصفهان 
در گام اول در زمینــه تربیــت اســاتید اقدام می 
کنیم و این دبیرخانه تمام اســاتید کانون مادران 
به محالت پانــزده گانه، NGOهــا و کانون های 
فرهنگی اعــزام می کند. رییــس مرکز تخصصی 
بانوان ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان گفــت: در دبیرخانه کانون 
مادران، ما نمی توانیم یک برنامه و یک نسخه برای 
تمام محالت شهر اصفهان داشته باشیم. وی اظهار 
کرد: از معاونت های فرهنگی مناطق و کارشناسان 
اجتماعی فرهنگی مناطق درخواست کرده ایم که 
نیازهای منطقه خود را عنوان کنند تا براساس این 
نیاز، درخصوص اعزام اساتید به منطقه اقدام کنیم.

رییس مرکز تخصصی بانوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری: 

اجرای برنامه های بانوان آفتاب، براساس نیاز هر منطقه است

مدیرعامل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهان 
اظهارکــرد: احــداث پایانه اندیشــه بــه منظور 
خدمات رسانی بیشتر به مسافران غرب اصفهان، در 

دستور کار شهرداری قرار گرفت.
سعید کورنگ بهشتی با بیان اینکه عملیات احداث 

پایانه اندیشه با مساحت 13 هزار مترمربع در محور بزرگراه شهید کاظمی بعد از خیابان قائمیه در دست اجراست، 
افزود: این پروژه با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته و تا پایان ماه جاری تکمیل 
می شود. احداث ایستگاه های اتوبوس، مینی بوس، تاکســی و بی آرتی در این پایانه در دستور کار قرار دارد.وی  
با بیان اینکه عملیات اجرایی دور برگردان شهدای اشکاوند تکمیل شده است، اضافه کرد: دوربرگردان شهدای 
اشکاوند حدفاصل پل شهدای اشکاوند و سپاهان شهر، برای دسترســی بهتر میهمانانی که قصد دارند از مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای )مدظله العالی( خارج شده و به سمت فرودگاه حرکت کنند، احداث شد.

مدیر پروژه شهرک سالمت اصفهان گفت: شهرک 
ســالمت یکی از ابرپروژه هایی اســت که با هدف 
توریســت درمانی ســالمت و به منظور دسترسی 
آسان شهروندان به امکانات بهداشتی درمانی، در 
ضلع شرقی اتوبان شــهید آقابابایی در دستور کار 

شهرداری اصفهان قرار گرفت. رضا هیبتی با اشاره به اقداماتی که در راستای تحقق توریست درمانی در شهرک 
سالمت انجام شده است، تصریح کرد: از زمان آغاز احداث پروژه شهرک سالمت، یعنی از جانمایی تا طراحی، 
ساخت و بهره برداری، توجه به این موضوع مد نظر بوده است؛ زیرا به دنبال دریافت مجوز از سازمان های اعتبار 
بخش جهانی هستیم. وی  با بیان اینکه در سند چشم انداز شهر اصفهان، گردشگری و سالمت مورد توجه قرار 
گرفته است، گفت: در واقع احداث هتل هفت طبقه در این مجموعه با همین هدف اجرا می شود، این هتل قرار 

است در پروسه ای سه ساله به اتمام برسد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان:

پایانه اندیشه تا پایان بهمن 
ماه تکمیل می شود

 مدیر پروژه شهرک
 سالمت:

هتِل شهرک سالمت، تا ۳ 
سال آینده تکمیل می شود

طی تماس با اداره ارتباطات مردمی 137، نظافت و رفت و روب 
معابر، حمل نکردن زباله و پسماند خشک، جلوگیری از ساخت و 
سازهای خالف و رفع سد معبر، بیشترین درخواست های مردم 

اصفهان طی هفته گذشته بود.
بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری اصفهان، 
شهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشــت، چهار هزار و 193 
مرتبه با مرکز 137 تماس برقرار کردند کــه از این تعداد، چهار 
هزار و 420 پیام جهت پیگیری به ثبت رسید. این گزارش حاکی 

از آن است که از مجموع تماس های واصل شده، یک هزار و 913 
مورد ازجمله درخواست نظافت و رفت و روب معابر، حمل نکردن 
زباله و پسماند خشک، ساخت و سازهای خالف و سد معبر معادل 
43درصد از مجموع کل پیــام ها، مربوط بــه معاونت خدمات 
شــهری بوده و 261 تماس معادل 6درصد، و 78 مورد ترافیکی 
شــامل 2درصد از مجموع کل پیام ها، مربوط به معاونت عمران 
اســت. در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع 
شــده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، 4هزار و 515 تماس با 

شهروندان برقرار شده است.کارشناسان اداره ارتباطات مردمی 
137 طی هفته گذشته حدود یک هزار و 969 مشاوره درخصوص 
برنامه ها و مسائل شهری از جمله توزیع قبوض عوارض نوسازی 
و نحوه پرداخت آن، کســب اطالعات درباره روبــات تلگرامی و 
سامانه پیامکی شهردار در اختیار شهروندان قرار دادند.از مجموع 
تماس های مردمی، تعداد 448 تماس به صورت فوری توســط 
کارشناسان این اداره به مســئوالن اجرایی مناطق، ارجاع یافته 

و نتیجه عملکرد آنها از طریق تماس با شهروندان پیگیری شد.

اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان اعالم کرد: 

نظافت، در صدر درخواست  اصفهانی ها از شهرداری

یک کارشناس شهرسازی در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: با توجه به پتانسیل 
و امکانات شهری موجود در بافت های فرســوده و تعلق خاطر شهروندان به 
محله خود، مردم ترجیح می دهنــد در این نوع بافت هــا زندگی کنند، اما 
متاسفانه نتوانسته ایم آســایش و راحتی شهروندان را در بافت های فرسوده 
شهر تامین کنیم؛ از این رو آنها را به اطراف شــهر کوچ داده ایم و شهرها را 

بی جهت بزرگ کرده ایم.
نگین صادقی با بیان اینکه شــهر، یک موجود زنده است و باید از نوزادی تا 
کهنسالی را طی کند، تصریح کرد: متاسفانه نتوانسته ایم طوری برنامه ریزی 

کنیم که شهر در دوره کهنسالی هم بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد و 
خود را بازتولید کند.

صادقی با بیان اینکه بافت فرسوده شــهر پوک شده است، خاطرنشان کرد: 
بافت فرسوده که بیشــتر در مرکز شــهر قرار دارد، بهتر می تواند به مردم 
خدمات ارائه کند، بدون اینکه بدنه شهر بزرگ شود؛ زیرا بافت های فرسوده 

با استخوان بندی و مراکز اصلی ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: اکنون بیشتر جمعیت بافت فرسوده را قشر ضعیف جامعه تشکیل 
داده اند، در این راستا باید قوانینی برای تشویق مردم به نوسازی و سکونت در 

مناطق فرسوده تدوین شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوراسگان با بیان اینکه شهرداری توجه خاصی 
به بافت فرسوده دارد و بودجه خوبی برای سال آینده پیش بینی کرده است، 
گفت: تنظیم ضوابط خاص برای بافت های فرســوده ضروری اســت؛ زیرا 
نمی توان برای کل شــهر ضوابط شهرسازی مشــابهی وضع کرد. اگر سری 
به کوچه پس کوچه های محله زینبیه بزنید، مشاهده می کنید که در معابر 
جای پارکی وجود ندارد و عرض منازل چهار الی پنج متر است؛ در صورتی که 
تفکیک خانه در قطعات بزرگی انجام شده است. بنابراین برای این محله ها 

نمی توان ضوابط یکسانی ارائه کرد.
صادقی با تاکید بر اینکــه ارائه طرح های موضوعی بــرای بافت های خاص 
ضروری است، گفت: دفاتر تســهیل گری که در محالت برای نوسازی بافت 
فرسوده راه اندازی شده است، باید از متخصصان استفاده کنند و به مردم بها 

دهند تا در نوسازی محله های قدیمی از مشارکت مردم برخوردار شویم.
وی بــر حمایت های دولتی تاکید کــرد و گفت: دولت بایــد بودجه الزم را 
تامین کند و دست متخصصان را باز نگه دارد تا بتوانند ضوابط خاصی برای 

بافت هایی با شرایط ویژه تدوین کنند.

یک کارشناس شهرسازی با گالیه از عدم برنامه ریزی در استفاده از امکانات شهری مطرح کرد:
شهر در دوره کهنسالی، پاسخگوی نیازهای مردم نیست
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امام صادق عليه  السالم :
وقتى كه بنده مومن نداند روزيش از كجا خواهد رسيد، زياد دعا 

مى كند.

شنبه 14 بهمن 1396|16 جمادی االولی 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2348| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2348,  February  03
 2018 .  12 Pages

صاحب امتياز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

فرقی نمی کند که درحال حاضر شما عزت نفس 
پایینی دارید یا احســاس ناخوشایندی در مورد 
خودتان تجربه می کنید؛ مهم این است که چند 
ابزار ذهنی داشته باشید تا به وسیله آنها افکار خود 
را دوباره مورد ارزیابی قرار دهیــد و پس از آن با 
اطمینان زندگی کنید و از زندگی خود لذت ببرید. 
در ادامه با نشــانه های عزت نفس پایین بیشتر 

آشنا می شوید:
فکر نمی کنید کــه ســزاوار بهترین ها 
باشید:وقتی عزت نفس پایینی را تجربه می کنید، 
به خودتان یــادآوری کنید که مثل هر انســان 
دیگری در جهان هستی شایسته موفقیت، شادی 
و عشق هستید حتی اگر اکنون و حاال این احساس 
را تجربه نمی کنید. پذیرش عقالنی این واقعیت به 
شما کمک می کند تا درست هنگامی که افکارتان 
در تالش هستند تا شما را به زمین بزنند، بتوانید 

افکارتان را تغییر دهید.
خواستار بهترین زندگی ممکن برای خود 
نیستید:مادامی که امروز را می شناسید، امروز 
تنهاترین و یگانه ترین روز زندگی شماست. اگر 
قرار باشد که به ســن ۹۰ سالگی برسید، حساب 
کنید که چنــد روز برای زندگی کــردن برایتان 
باقی مانده اســت. تعداد روزهای شــما محدود 
است. پس آیا می خواهید که یکی از این روزها را 
با داشتن احساسی ناخوشایند در مورد خودتان 

هدر بدهید؟
برای خودتان روی پا نمی ایستید:بسیاری از 
ترس های فردی ما در ارتباط بــا ناراحت کردن 
دیگران است. عصبانی کردن دیگران یا قضاوت ها 
و انتقادات آنها برای ما ناخوشــایند است؛ اما این 
چیزی است که شما می توانید با آن زندگی کنید. 
اگر برای خودتان روی پای خودتان بایســتید، 
دیگران هم پیغام شــما را درخواهنــد یافت. به 
این ترتیب حتی از طریق گفت وگوهای ذهنی و 
تجسم اقتدار شخصی خود به گونه ای باور نکردنی 

احساس قدرت خواهید کرد.
احساس می کنید که اشتباهات شما مرگبار 
و کشنده هستند:گاهی نداشتن عــزت نفس 
به دلیل این اســت که به گونه ای دچار پریشانی 
شــده ایم و خود را بی ارزش می انگاریم. ما تصور 
می کنیم که کامل نیستیم پس بی ارزش هستیم. 
اما همه افراد موفق به شما خواهند گفت که آنها با 

شکست های متوالی به موفقیت دست یافته اند.

مهارت زندگی

نشانه هایی که  از عزت نفس 
پایین شما خبر می دهد

پیامبر)ص( و ابو هیثم  
پیامبر)ص( به یکی از اصحاب خویش به نــام ابوهیثم ابن تیهان وعده 
داده بودکه خادمی به او بدهد؛ اتفاقا ســه نفر اسیر نزد حضرت آوردند. 
رســول خدا دو نفر از آنها را به دیگران بخشــید و یک نفــر باقی ماند. 
 دراین هنگام حضرت زهــرا)س(  نزد پیامبر )ص( آمــد و عرض کرد: 
ای رسول خدا! خادم و کمک کاری به من بدهید،؛ آیا اثر آسیاب دستی را 
در دستم مشاهده نمی کنید؟ پیامبر به یاد و عده ای که به ابو هیثم داده 
بود افتاد و فرمودند: چگونه دخترم را مقدم بر ابوهیثم بدارم، با اینکه قبال 

به او وعده داده بودم.
هرمزان

در زمان ساسانیان هفت پادشاه صاحب تاج بود که »کسری« بزرگ ترین 
آنها محسوب می شد و او را ملک الملوک می گفتند. از آن هفت پادشاه 
یکی هرمزان بود که در اهواز حکومت می کرد. وقتی که مسلمین اهواز را 
فتح کردند هرمزان را گرفته پیش عمر آوردند. عمر گفت: اگر واقعا امان 
خواهی، ایمان بیاور و گرنه تو را خواهم کشت. هرمزان گفت: حاال که مرا 
خواهی کشت دستور بده قدری آب برایم بیاورند که سخت تشنه ام. عمر 
امرکرد به او آب بدهند، مقداری آب در کاســه چوبین آوردند. هرمزان 
گفت: من از این ظرف آب نمی خورم، زیرا در کاسه های جواهر نشان آب 
می خوردم. امیر المومنین)ع( فرمود: برای او  کاسه شیشه ای و بلورین 
بیاورید. چون درون آن آب کردند. پیش او آوردند، هرمزان آن را گرفت 
و همچنان دردست خود نگه داشت ولب به آن نمی گذاشت.  عمر گفت: 
با خدا عهد و پیمان بســتم که تا این آب را نخوری تو را نکشم، در این 
هنگام هرمزان جام را بر زمین زد و شکست، آب ها از میان رفت، عمر از 
حیله او متعجب شد  و رو به امیرالمومنین)ع( گفت: اکنون چه باید کرد؟ 
فرمود:چون قتل او را مشروط به نوشیدن آب کرده ای و پیمان بستی، 
دیگراو را نمی توانی به قتل برسانی، اما بر او جزیه مالیات از کفار را مقرر 
کن. هرمزان گفت: مالیات را قبول نمی کنم، اینک با خاطری آسوده بدون 
ترس مسلمان می شوم، شهادتین گفت و مسلمان شد. عمر شادمان شد 
و او را کنار خود نشاند، برایش خانه ای در مدینه تعیین  و در هر سال ده 

هزار درهم برایش معین کرد.

باغ 
کاغذی

کتاب »تاریخ نهضت ملی نفت« بازخوانی نهضت مردم ایران               
علیه استعمار انگلیس اثر منصور مهدوی از سوی نشر اشراق 
حکمت منتشر شد.این کتاب پژوهشی نو درباره مسئله نفت 
و ملی شدن آن است که به کوشــش موسسه اشراق حکمت 
اسالمی منتشر شد. تاریخ نهضت ملی نفت در چهار بخش به 
رشته تحریر درآمده اســت:بخش اول شکل گیری و پیروزی 
نهضت ملی نفت اســت.بخش دوم دوره اول نخســت وزیری 
مصدق مورد بررسی قرار گرفته است که می توان به فصل هایی 

از این بخش اشاره کرد: خشــت کج، خلع ید از شرکت نفت 
انگلیس و ایران، سفر به شورای امنیت، عبور از اصول، قیام 30 
تیر.در بخش سوم به دوره دوم نخست وزیری مصدق پرداخته 
شده و دارای فصولی از جمله: انحراف از نهضت ملی، شکست 
توطئه ها، شــکاف در نهضت ملی، کودتای 28 مرداد 1332 
اســت. بخش چهارم از این کتاب نیز دارای فصولی همچون 
کنسرسیوم، مواجهه با دولت کودتا، دادگاه نهضت ملی، علل 

شکست نهضت ملی است.

تاریخ نهضت ملی نفت  عهد و پیمان

عکاس: 50/000 پوند
عکاسی، یکی از سرگرم کننده ترین و ساده ترین شغل ها در 
جهان است. اگر عاشق عکاسی هســتید، این کار برای شما 
پردرآمد است. در حالی که در گذشــته یک عکاس درگیر 
چاپ عکس ها می شد، امروز به دلیل استفاده از دوربین های 
دیجیتال نیازی به این کار نیست و عکاسی را از گذشته هم 
ساده تر کرده است.تنها کاری که باید انجام دهید، این است 
که دوربین مناسب را انتخاب کنید و نحوه استفاده از آن را 
یاد بگیرید و البته کمی هم استعداد داشته باشید. . به عنوان 
یک عکاس تمام وقت، می توانید تا 5۰/۰۰۰ پوند در ســال 

درآمد کسب کنید.
توسعه دهنده نرم افزار: 50/000 پوند

توسعه دهنده نرم افزار بخشی از فرآیند تولید نرم افزار را انجام 
می دهد و شــغلی است که همیشــه به دلیل سرعت باالی 
پیشرفت تکنولوژی، نیاز به افرادی حرفه ای  برای کار آنالین 

و تولید نتایج سریع تر و بهتر خواهد بود. 

شغل های زیرمجموعه توســعه دهنده نرم افزار آسان است، 
اگر ماهر باشید و بهترین بخش کار این است که شما درآمد 
باالیی خواهید داشــت.میانگین حقوق از 28/۰۰۰پوند تا 
45/۰۰۰ پوند در سال متغیر است و با تجربه مدیریتی در این 
شغل می توانید تا 5۰ هزار پوند درآمد داشته باشید.در حالی 
که یک توسعه دهنده نرم افزار اغلب در دفتر کار می کند، در 
برخی از شرکت ها فرصت برای کار در خانه و در محیطی با 

استرس کمتر وجود دارد.
اپراتور برق: 34/000پوند

اگرچه کار اپراتور برق پیچیده به نظر می رسد ولی افرادی که 
در این زمینه کار می کنند، چیزی خالف این را می گویند. در 
حالی که مسئولیت بسیار زیادی بر دوش این افراد است، تنها 
کاری که کارکنان نیروگاه های برق باید هر روز انجام دهند، 
این است که برخی از سوئیچ ها را لمس  کرده  و برق را به یک 
میلیون خانوار و ساختمان ارسال  کنند. شما می توانید بیش 

از 35/۰۰۰ پوند در سال درآمد داشته باشید .

با کارهای ساده و پر درآمد خارج از کشور آشنا شوید)2(
دانستنی ها

حرف حساب

 من شهامت پذیرفتن سرنوشتم را دارم
من در لحظه لحظه زندگیم خوشبختی را حس 
می کنم و خیال دارم تا عمــر دارم، همین طور 
خوشبخت بمانم. هراتفاق ناخوشایندی که روی 
دهد مهم نیست. من به همه  اتفاقات به چشم یک 
تجربه جالب می نگرم و از اینکه می توانم آنها را 
حس کنم، خوشحال هستم. زندگی هرچهره ای 
که داشته باشد من شهامت پذیرفتن سرنوشتم 

را دارم.
 »بابا لنگ دراز« 
جین وستر

  نصب نخستین جاروبرقی 
 برای پاک سازی دود و مه در لهستان

قرار اســت برجی با قابلیت پاک ســازی دود و مه در لهستان نصب 
شــود. این برج مــی توانــد ۷۰ درصد ذرات بــا قطر کمتــر از ۱۰ 
 میکرومتر را جذب کنــد و از بین ببرد.»برج پاکســازی دود و مه « 
)Smog Free Tower(نخســتین بــار در شــهرهای روتردام و 
آمستردام نصب شد. پس از آن در 2۰۱۶ برای پاک سازی هوا در شهر 
پکن نصب شد، اکنون نیز قرار است در پارکی در لهستان نصب شود.
این سازه نخستین جاروبرقی دود و مه لقب گرفته و استودیو روزگارد 
آن را به عنوان یک دستگاه تصفیه هوای عظیم برای فضاهای عمومی 
ساخته است.این برج با ۷ متر ارتفاع و 3.5 متر عرض با انتشار یون های 

شارژ شده نوعی حباب هوای پاک می سازد.
این یون ها به ذرات ریز می چسبند و آنها را به سمت برج می برند. در 
مرحله بعد ذرات به وسیله سطح باردار)بار منفی( سازه می سوزند و 

از بین می روند.

جدول شماره 2348

افقی 
۱-  کنایه از آن که داراي اصل و نســب نجیب و 

پاکي است - هر یک از درجات مهارت در کاراته
2- نهال کاشتن - شبیه - یکپارچه

3-  دلسوزي - صداي خنده بلند - پیشوند سلب
4- در حال جنگیدن - آماده و فراهم - زبان عربي

5- سیستم - جزیره اي در اقیانوس هند
۶- محل داد و ستد اوراق بهادر - گویند سالمتي 

مي آورد - از علوم بي پایه قدمایي از نوع شعبده
۷- حرف انتخاب - دوستي - دریچه قابل تنظیم 

دهانه دوربین عکاسي
8- مادربزرگ - از لوازم خانگي پر مصرف - هوش 

مي برد
۹-رهایي بخش - پایان و آخر - دومین دورقمي

۱۰- نوآوري - النه زنبور عسل - رستگار
۱۱- ریشخند کردن - هرج و مرج و بي نظمي

۱2- اشعه - موجود زنده تک سلولي - طرد کردن
۱3- حرف ندا - شــهري در مصر - از صور فلکي 

نیمکره شمالي
۱4- خشخاش - سوغات تابستان - شهر قنات و 

قنوت و قناعت

۱5- خجستگي - بازیگر مرد مجموعه تلویزیوني 
»شیخ بهایي« تولید شبکه دوم سیما

عمودی
۱- پستانداري گوشتخوار شــبیه گرگ - فلک 

زده - طهارت
2- زمین ترکي - زنان عرب - فلزي نســبتا گرم 

و سمي
3- خالص و نجات یافته - شریک جرم - شهري 

در فرانسه
4- از شهرهاي زیباي مازندران - عاجز

5- خمیدگي - رویداد بسیار ســخت و ناگوار - 
خوک وحشي

۶- فرو خوردن - بافندگي - دربه در و بي خانمان
۷- مشک آب - زیبا چهره - ویرگول

8- هم داستان گلشاه - اســتحکام و استواري - 
جدید و تازه

 ۹- چوب ســوزاندني - باتالق - نســانه مفعول
 بي واسطه

۱۰- برزگر ، کشــاورز - دســته پیســتون - از 
جنگ هاي امام علي )ع(

۱۱- جملگي - سردار ایراني سپاه کیکاوس کیاني 
- جمع مکسر روح

۱2- خاندان پیامبر اکرم )ص( - تقســیم ملک 
مشاع

۱3-پیشــتاز دورقمي - از عتبات عالیات عراق - 
آشنا بودن

۱4- محل نگهداري وســایل اضافه - درســت 
دانستن مطلبي - باد سرد

۱5- روي انگشتر مي گذارند - بیان عقیده - خرید 
غیر نسیه
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 طراحی خانه درختی
با الهام  از آشیانه پرندگان

خانه درختی با الهام از آشــیانه پرندگان در حالی توســط معماران 
فرانسوی طراحی شد است که یک شرکت معماری در پاریس به  تازگی 
یک خانه درختی لوکس را طراحی و روی یــک درخت بلوط به اجرا 
درآورده است. در این میان طراح و سازنده این خانه درختی که شرکت  
معماری Atelier LAVIT است در خصوص طراحی این کلبه درختی 
گفته است که این خانه را با الهام از آشیانه پرندگان طراحی و قصد دارد 
در آینده ای نزدیک امکان استفاده از آنها در قالب هتل  های زنجیره  ای 
درختی را مورد مطالعه قرار دهد. این خانه درختی به شکل یک کابین 
23 متر مربعی طراحی شده و جنس آن عمدتا از چوب است؛ لذا افراد 
در زمان حضور در آن تصور می کنند که به طور طبیعی در حال زندگی 
در درخت هستند. ســوار کردن یا جمع کردن این خانه ها آسیبی به 
درختان زنده وارد نمی کند. زیرا در تولید آن عالوه بر چوب از فیبرهای 

طبیعی، پشم گوسفند و کنف استفاده شده است.

  قاب روز

خانه لوکس شناور

سیره بزرگان
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