
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
در دیدار پرشــور هزاران نفر از مردم متدین و انقالبی تبریز، درک 
عمیق و انقالبی ملت در تفکیک میان »انقالب و نظام« با »عملکرد 
تشکیالت و دستگاه های مختلف« را از علل اصلی حضور متفاوت 
و تحســین برانگیز مردم در راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن امسال 
خواندند و ســخنان مهمی در چهار محور »انقالب و کارکرد اصلی 
آن«، »آســیب شناســی انقالب«، »اولویت های مقطع کنونی« و 

»آینده انقالب« بیان کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ابتدای این دیدار با اشاره به تقارن این 
ایام با شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، مقام واالی آن بانوی بزرگ 
را به عنوان برترین زنان اهل بهشت مورد توافق همه مسلمانان اعم 
از شیعه و سنی دانســتند و گفتند: درس آن بانوی دو عالم به همه 

مسلمانان، درس شجاعت، فداکاری و معرفت آموزی است.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه، قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال 
۱۳۵۶ را سرنوشت ساز و تاریخ آفرین خواندند و خاطرنشان کردند: اگر 
این قیام پرعظمت نبود، به احتمال زیاد حادثه ۱۹ دی قم فراموش 
و مسیر تاریخ کشور عوض می شد؛ بنابراین تبریزی ها با قیام و فهم 
درست و اقدام به موقع توانستند حرکت عظیمی را به وجود آورند 
که آن حرکت به ۲۲ بهمن ۵۷ و پیروزی انقالب اسالمی منتهی شد.

ایشان سپس به راهپیمایی پرشــور و متفاوت مردم در ۲۲ بهمن 
امسال اشاره کردند و گفتند: چنین حضور مردمی در دفاع از انقالب 
اسالمی آن هم در آستانه ۴۰ سالگی انقالب، شبیه معجزه است و در 

هیچ یک از انقالب های دنیا نظیر ندارد.
رهبر انقالب اســالمی، علت حضور با انگیزه تر مردم در راهپیمایی 
امسال را بروز دشمنی های گوناگون از داخل و خارج از جمله از جانب 
آمریکا و برخی همسایگان ناخلف و بدعهد خواندند و افزودند: البته 
مردم به برخی مسائل جاری کشور انتقاد دارند و ما کامال از انتقادها، 
گالیه ها و شکوه های آنها مطلع هستیم؛ اما وقتی پای انقالب و نظام 

در میان است، مردم اینگونه در دفاع از انقالب به صحنه می آیند.
ایشان، حضور خردمندانه مردم را ناشی از وجود »آگاهی انقالبی« 
و »کمال سیاسی« در ملت و توانایی آنها در تفکیک »نظام انقالبی 
امت و امامت« با »تشکیالت دیوانساالری کشور« دانستند و گفتند: 
نه فقط از دولت و قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن اســت فردی 
از شــخص حقیر نیز انتقاد داشته باشــد؛ اما انتقاد هیچ منافاتی با 
ایســتادگی پای نظام اســالمی و انقالبی برآمده از پایداری ملت و 
فداکاری صدها هزار شهید ندارد و به همین علت، مردم با همه وجود 

از این انقالب دفاع می کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه با اشاره به سوابق برجسته و انقالبی 
مردم تبریز، این دیدار را بهترین فرصت برای بیان چند مسئله اساسی 
در خصوص »کارکردهــای انقالب«، »آسیب شناســی انقالب«، 

»اولویت ها« و در نهایت »آینده انقالب اسالمی« خواندند.
ایشان با اشاره به عظمت و ابعاد خارج از درک انقالب اسالمی و تالش 
فراوان دشــمنان برای انکار خدمــات و کارکردهای آن، مهم ترین 
کار انقالب اســالمی را »تبدیل نظام طاغوت به نظام مردم ساالر« 
برشــمردند و افزودند: مردم ســاالری یعنی در همه چیز »مردم« 

اصل هستند.
رهبر انقالب اســالمی، انتخابات و رای مردم در تعیین مستقیم یا 

غیرمستقیم رهبری، رییس جمهور و سایر مسئوالن را تنها بخشی از 
مردم ساالری دانستند و گفتند: مردم ساالری یعنی »مردم را در همه 
امور زندگی صاحب رای و تدبیر و تصمیم قرار دادن« و این درست 
در نقطه مقابل هیچ کاره بودن مردم و اســتبداد مطلق سالطین و 

طواغیت در قرن های متمادی قبل از انقالب است.
ایشان با یادآوری اضافه شدن سلطه و نفوذ خارجی به استبداد داخلی 
از اواسط دوران قاجار و همه کاره شدن آمریکایی ها در دوره پهلوی، 
افزودند: مردم ساالری اجازه اســتبداد و سلطه خارجی را نمی دهد 
و عالوه بر تغییر اساســی در اداره سیاسی کشور، اثر آن در خدمات 
شــهری و روســتایی و زنده کردن روحیه کارهای بزرگ همچون 

تشکیل سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و بسیج نمایان است.
حضرت آیت ا...خامنه ای با اشــاره به آثار شگرف مردم ساالری در 
پرورش استعدادهای مردمی به یک نمونه در بخش سالمت اشاره 
کردند و گفتند: در دوران طاغوت کشــور به حدی از لحاظ نیروی 
انسانی ناتوان بود که برای درمان، پزشــکان هندی و فیلیپینی به 
کشور می آمدند؛ اما امروز ایران قطب جذاب سالمت در منطقه و جزو 
چند کشور اول دنیا در برخی دانش های کمیاب و نوپدید است که 
این نتیجه مردم ساالری و اعتماد به مردم و زنده شدن حس اعتماد 

به نفس ملی است.
ایشان، ابهت و عزت و عظمت ملت ایران را یکی دیگر از کارکردهای 
انقالب اسالمی دانستند و گفتند: امروز یک کشور منطقه با وجود 
فروش روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت و در اختیار داشتن خزانه  پر از 
پول، کشوری عقب مانده است و هیچ حرف و خبری از ملت آن در دنیا 
نیست؛ اما در اثر مردم ساالری دینی، در نگاه عمومی به کشور، مردم 

ایران برجسته  و پیش برنده انقالبند.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: به علت وجود این واقعیت، دشمنِی 
دشمنان با مردم ایران است و اینگونه نیست که آمریکایی ها فقط با 
شخص حقیر یا چند مسئول دولتی دشمن باشند، زیرا همه کارهایی 

که آنان را به خشم و غضب وامی دارد، کار ملت ایران است.
ایشان پیشرفت کشور را نتیجه مردم ســاالری دینی خواندند و با 
اشاره به نام گذاری دهه سوم انقالب به نام »دهه پیشرفت و عدالت« 
خاطرنشان کردند: پیشرفت در عرصه های مختلف به معنای واقعی 
کلمه رخ داده اما در زمینه »عدالت« اقرار می کنیم که عقب مانده ایم.

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر ضرورت عذرخواهی از خداوند 
و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت افزودند: ان شــاءا... با 
همت مســئوالن و مردان و زنان کارآمد و مؤمن در این زمینه نیز 

پیشرفت خواهیم کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: پیشــرفت یعنی یک ملت با اتکاء به 
تصمیم و اراده و دانش و ظرفیت خود، به صفوف مقدم برسد که این 

واقعیت در ایران محسوس است.
حضرت آیت ا...خامنه ای با اشــاره به تاثیرگــذاری و صاحب رای 
بودن جمهوری اسالمی در مسائل منطقه، پیشرفت های ایران در 
عرصه های پزشکی، هسته ای، نانو، زیست فناوری، دفاعی و راه های 
مواصالتی را یادآور شــدند و تاکید کردند: اگر بــه جوانان اهمیت 
بیشتری دهیم، از شدت اســتعداد و ابتکار، آماده پرواز و اوج گیری 
هستند ولی ما مســئوالن قدری در این زمینه کوتاهی داریم و باید 

همت و تالش بیشتری صورت پذیرد.

رهبر انقالب اسالمی افزودند: دشمنان ایران از پیشرفت های چهار 
دهه اخیر مطلعند؛ اما ملت ها از این پیشرفت ها بخوبی آگاه نیستند 
چراکه ما در تبلیغات ضعیف، کم کار و کم ابتکار هســتیم که باید 

جبران کنیم.
ایشان در همین زمینه به مسئوالن توصیه کردند: به صورت عملی و 
هنرمندانه و نه با مبالغه و نه صرفا گزارش های زبانی، پیشرفت های 
مختلف کشــور را بازگو کنند تا برخی غافالن که نادانسته در این 

مسائل تشکیک می کنند، واقعیت ها را درک کنند.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای در نوعی جمع بنــدی از این بخش 
سخنانشان افزودند: انقالب، کشــور را از فالکت و ملت را از حالت 
 توســری خوری و ذلت خارج کرد و ملت امروز ســربلند و سرافراز، 
به تاثیرگذاری در همه امور مشغول است و این بزرگ ترین دستاورد 

انقالب است.
بخش دوم سخنان مهم حضرت آیت ا... خامنه ای به »آسیب شناسی 

انقالب« اختصاص داشت.
ایشــان مهم ترین آفت همه انقالب هــا را »ارتجــاع« به معنای 
سست شدن، توقف و بازگشت به اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان 
کردند: تقریبا همه انقالب های شــناخته شــده جهــان در همان 

سال های نزدیک به این بلیه دچار شده اند.
رهبر انقالب اسالمی، استحکام و استمرار شعارهای اصلی انقالب را 
در طول چهار دهه اخیر بی نظیر خواندند؛ اما هشدار دادند: خطراتی 

انقالب را در معرض آسیب قرار می دهد.
ایشان »حرکت به سمت اشرافی گری«، »دل سپردن به طبقات مرفه 
به جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف« و »تکیه و اعتماد 
به خارجی ها به جای تکیه بر مردم« را نمونه های حرکت ارتجاعی 
خواندند و تاکید کردند: نخبگان جامعه حواسشــان جمع باشــد، 
مدیران کشور به شدت مراقب باشند و مردم هم با حساسیت، رفتار 
ما مسئوالن و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا اینگونه حرکات 

ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد.
حضرت آیت ا... خامنه ای روی کار بودن »آدم های سابقا انقالبی« اما 
عوض شدن خط و راه انقالب را به معنای ارتجاع دانستند و خاطرنشان 
کردند: انقالب نشده است که عده ای بروند و ما بیاییم، بلکه انقالب 
یعنی دگرگونی، تغییر مسیر و حرکت به سمت اهداف واال که اگر این 

اهداف فراموش شود، انقالب معنایی ندارد.
ایشان، انقالب اسالمی در سال ۵۷ را آغاز تغییر و حرکت اصالحی در 
جامعه برشمردند و افزودند: انقالب در سال ۵۷ تمام نشد بلکه آغاز 
شد و این حرکت باید عمیق تر، گسترده تر و خردمندانه تر ادامه یابد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با انتقاد از کسانی که از تعبیر »انقالبی« 
برداشــت منفی می کنند، افزودند: نظام اداره کشور و اصول قانون 
اساسی باید محترم شمرده شود و کسی نباید تصور کند که انقالب 

بدون نظام امکان تحقق دارد.
ایشــان تاکید کردند: این خطاســت که برخی تصور کنند به اسم 
انقالب باید به همه چیز و به همه حوادث و بخش های نظام اسالمی 
زبان انتقاد و اعتراض داشــت، زیرا انقالب یعنی باید نظام اسالمی، 
مردم ســاالری دینی و نظام امت و امامت با هدف ها و جهت گیری 

انقالبی باشد.
 رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از رایج بودن سکه انقالب و 
انقالبی گری در میان مردم و وجود پرشمار مدیران حقیقتا انقالبی 
افزودند: به فضل الهی، جمهوری اسالمی تاکنون از نگاه طاغوتی به 
مردم دور بوده است و بعد از این هم با حساسیت مردم و مسئوالن 

دور خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای این بخش از سخنانشان را با این جمالت 
مهم و تعیین کننده پایــان دادند: »اشــرافی گری و امتیاز طلبی 
مســئوالن«، »بی مباالتی به بیت المال« و »بی توجهی به طبقه 

مستضعف«، حرکاتی ضدانقالبی است و همه تشکیالت نظام باید با 
این نگاه به سمت اهداف انقالب حرکت کنند.

حضرت آیت ا... خامنه ای در ســومین بخش سخنانشان در تبیین 
»اولویت های کنونی کشور«، مسئله »اقتصاد« را بسیار مهم دانستند.

ایشان، تکیه بر ظرفیت های درونی و مردم را راه اساسی حل مشکالت 
اقتصادی خواندند و افزودند: اقتصــاد مقاومتی همانگونه که بارها 
گفته ایم و همه مسئوالن نیز سیاست های آن را تصدیق کردند، به 
معنای محصور شدن در داخل نیســت بلکه درون زا و برونگراست 
بنابراین نگویند می خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، زیرا ارتباط 
با دنیا در اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ اما اعتماد و تکیه باید بر مردم 

باشد نه به بیگانگان.
ایشان به کارگیری استعدادها، ظرفیت ها و ســرمایه های درونی 
را نیازمند تدبیر خواندند و افزودند: رونــق اقتصاد داخلی نیازمند 
صادرات خوب، واردات در حد نیاز و جلب سرمایه گذاری خارجی 
هست؛ اما سررشته و تدبیر کار باید دست مدیران داخلی باشد و کار 

به بیگانگان سپرده نشود.
ایشان زلزله اقتصادی و ضربه فوق العاده شدید حدود یک دهه قبل 
به برخی کشورهای پیشرفته شرق آسیا را عبرتی بزرگ خواندند و 
افزودند: این ضربه که یک شبه این کشورها را به فقر و فالکت کشاند 

نتیجه وابستگی به سرمایه خارجی بود.
رهبر انقالب با اشاره به سود نبردن کشور از اتکاء و اعتماد به خارج 
در برجام و مذاکرات هسته ای افزودند: ما نتیجه اتکاء به خارجی ها را 
در قضیه برجام مشاهده کردیم و در قضیه مذاکرات هسته ای به آنها 
اعتماد کردیم اما سودی نبردیم؛ البته خوشبختانه مسئوالن برخورد 
خوبی با این مسئله دارند و وزیر امور خارجه که باید از او تشکر کرد، با 
خباثت آمریکایی ها و به نعل و به میخ زدن اروپایی ها، برخورد خیلی 

خوب و قوی دارد که این راه باید ادامه یابد.
رهبر انقالب گفتند: باید از بیگانه بهره برد، اما نباید به او اعتماد و تکیه 
کرد چرا که از راه های مختلف بر سرنوشت کشور مسلط می شود و 
همه مسئوالن باید این مسئله بسیار مهم را در کانون توجه داشته 
باشند.ایشان، چهل سال زحمت ملت را در شرایط تحریم و فشار، به 
حرکت روی سنگالخ تشبیه کردند و افزودند: با این وجود، پیشرفت 

کرده ایم که این واقعیت نشانه توانایی ملت و کشور است.
رهبر انقالب در تبیین دیگر اولویت های کنونی، »ترجیح مدیریت 
جهادی بر دیوانســاالری« را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: قوای 
مجریه، قضائیه و همه بخش ها باید با مدیریت جهادی یعنی پرکاری 

همراه با تدبیر، کار را دنبال کنند و برای پیشبرد کارها اصطالحا شب 
را از روز نشناسند.

»ترجیح متن مردم به اهداف و منافع جناحی و حزبی« و »اولویت 
خدمت رسانی به قشرهای ضعیف و مناطق محروم« دو توصیه مهم 

دیگر رهبر به مسئوالن بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای در زمینه دفاعی ادامه و نوســازی همه 
شیوه ها و ابزارها و تجهیزات مورد نیاز امروز و فردای کشور را، دارای 
اولویت کامل دانستند و افزودند: بدون لحظه ای تردید، کشور باید 
به سمت هر چیزی که برای دفاع نیاز دارد حرکت کند، ولو همه دنیا 

مخالف باشند.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد شدید از دشمنانی که با جنگ افزارهای 
 خود بشریت را تهدید می کنند؛ اما با توان موشکی ایران مخالفت 
می کننــد، افزودند: این مســئله به شــما چه ربطی دارد؟ شــما 
می خواهید ملت ایران موشک و دیگر امکانات دفاع از خود را نداشته 

باشد، تا به او زور بگویید.
ایشان افزودند: ما البته مســائلی همچون بمب هسته ای و سالح 
کشتار جمعی را حرام می دانیم؛ اما هر چیز دیگری را که الزم داشته 

باشیم، با قدرت دنبال می کنیم.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین اولویت های اقتصادی نیز، »اشتغال 
و تولید« را مورد تاکید ویژه قرار دادند و با اشاره به نام گذاری امسال 
به »اقتصاد مقاومتی؛ تولید-  اشتغال« افزودند: در این زمینه البته 
کارهایی انجام و آمارهایی ارائه شده اما برای تحقق آنچه مورد نظر 

است، کار و تالش بیشتری نیاز است.
حضرت آیت ا... خامنه ای جوانان و نوجوانان عزیز کشور را به آمادگی 
ایمانی، علمی و انقالبی فراخواندند و افزودند: جوان موتور پیشرفت 
حال و آینده کشور اســت و نســل جوان کنونی که عزم و همت و 
بصیرتی بیشتر از نســل اول انقالب دارد، باید خود را آماده شتاب 

بخشیدن به پیشرفت کشور کند.
 رهبــر انقــالب در بخــش پایانــی سخنانشــان، اســتمرار 
و استحکام نظام اسالمی با وجود چهل سال توطئه و اقدام دولت های 
مستکبر و خبیث را بهترین دلیل اقتدار جمهوری اسالمی خواندند 
و تاکید کردند: تهدیدات و حرف ها و نقشــه های علنی و غیرعلنی 
دشمنان را می دانیم؛ اما بدون لحظه ای تردید تاکید می کنیم نظام 
اســالمی متکی بر مردم، روز به روز قوی تر خواهد شد و همانگونه 
 که امــام خمینی)ره( می گفــت »آمریکا هیچ غلطــی نمی تواند  

بکند«

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم  آذربایجان شرقی تشریح کردند:
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»ماکرون« دیگر پسر خوب 
فرانسه نیست

نتایج نظرسنجی »ایفوپ« حاکی از آن است که 
میزان محبوبیت رییس جمهور فرانسه به زیر 50 
درصد کاهش یافت.نتایج نظرســنجی موسسه 
»ایفوپ« که روز گذشته منتشر شــد، حاکی از 
آن است که میزان محبوبیت »امانوئل ماکرون« 
رییس جمهور فرانسه از اکتبر گذشته تاکنون به 
زیر 50 درصد و پایین ترین حد خــود نزول پیدا 
کرده است.نتایج این نظرسنجی در حالی نمایانگر 
کاهش محبوبیت رییس جمهور فرانسه است که 
دولت این کشور در صدد پیشــبرد طرح تغییر و 
تحول در خدمات پرهزینه اجتماعی فرانسه است.
موسسه نظرسنجی ایفوپ، در بازه زمانی 7 تا 17 
فوریه )18 تا 28 بهمن ماه(، نظرســنجی را برای 
هفته نامه روزنامه »دیمانش« فرانسه در خصوص 

عملکرد ماکرون انجام داد.

ادرار کردن وزیر بهداشت هند 
در خیابان!

یکی از اهالی ایالت راجســتان هند، عکســی از 
»کالیچاران صــراف«، وزیر بهداشــت این ایالت 
را در شــبکه های اجتماعی منتشر کرد که نشان 
می دهد وی در یک خیابــان خلوت در کنار دیوار 

ادرار می کند. 
به گزارش یورونیوز این عکس پس از انتشــار آن 
توســط یکی از اعضای حزب مخالــف درتوئیتر 
جنجال آفرید. هم حزبی ها و هواداران این وزیر نیز 
در حمایت از وی کمبود توالت های عمومی را مورد 

انتقاد قرار دادند.

 واکنش آمریکا
 به یک اتفاق در عفرین

یک مقام کاخ ســفید در واکنش به گزارشــات 
تاییدنشده از حمله شــیمیایی ترکیه به عفرین 
گفت که از این گزارشــات اطالع دارند، اما هنوز 
نمی توانند آن را تایید کنند.به نوشته خبرگزاری 
»آسوشــیتد پرس« یک مقام کاخ سفید گفت از 
گزارشات رسیده درباره حمله شیمیایی ترکیه به 
منطقه ای در عفرین مطلع هستند؛ اما نمی توانند 

آن را فعال تایید کنند.

رایزنی عراقچی در مونیخ 
پیرامون بحران یمن

آخرین تحــوالت بحران یمن در دیدار ســید 
عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر خارجه 
ایران و معاونان وزرای خارجه اروپایی در مونیخ 
بررسی شد. در پی شــدت گرفتن ابعاد فاجعه 
انسانی در یمن، در اثر حمالت بی وقفه نیروهای 
رژیم ســعودی و امارات، روز گذشته معاونان 
وزرای خارجه ایران و تعدادی از کشــورهای 
اروپایی در حاشــیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
در خصوص آخرین تحوالت ایــن بحران و راه 
های مقابله با محاصــره بی رحمانه مردم یمن 
و ارسال کمک های انسانی به آن کشور دیدار و 
گفت وگو کردند. معاونان وزرای خارجه ایتالیا، 
فرانسه، انگلیس و آلمان و معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه کشورمان در این دیدار یک و نیم 

ساعته حضور داشتند.

تهیه پیش نویس محکومیت 
ایران در شورای امنیت

کشــورهای انگلیس، آمریکا و فرانســه قصد 
دارند در شورای امنیت ســازمان ملل،  ایران را 
به دلیل دخالت ادعایی در یمن، محکوم کنند. 
خبرگزاری »رویترز« با اشاره به پیش نویسی از 
این قطعنامه که مشاهده کرده، گزارش داد که 
این 3 کشور می خواهند ایران را به دلیل آنچه 
که »عدم توقف ارسال موشک های بالستیک«  به 
انصارا... در یمن ونقض محدودیت های پیشین 

شورای امنیت، محکوم کنند.

واکنش به خبر کناره گیری 
آیت ا...جنتی از امامت جمعه

سیدباقر پیش نمازی، رییس ستاد نماز جمعه 
تهران در پاســخ به این ســوال که » سیدرضا 
اکرمی اعالم کردند آقــای جنتی دیگر خطبه 
نمی خواند،آیا ایشان از سمت امام جمعه تهران 
کناره گیری کرده اند؟« گفت: »هنوز این خبر 

به صورت رسمی به ما اعالم نشده است.«

 یاوه گویی های جدید
 نیکی هیلی علیه ایران

نماینده آمریکا در سازمان ملل طی یادداشتی 
در روزنامه نیویورک تایمز بــه تکرار ادعا های 
واهی خود علیه ایران پرداخت. »نیکی هیلی«  
در یادداشــتی در نیویورک تایمز در چارچوب 
اتهام زنی های دروغین واشنگتن علیه کشورمان 
ادعا کرد: ســازمان ملل متحد هفته گذشــته 
گزارشی را منتشر کرد که تعداد زیادی از مردم 
تمایلی به شــنیدن خبرهایی که در آن آمده 
را ندارند. گروهی از کارشناســان دریافتند که 
ایران تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد 
را نقض می کند؛ به ویژه اینکه موشــک هایی 
که سال گذشته حوثی های یمن به عربستان 
سعودی شلیک کردند، ساخت ایران بوده است. 
وی در ادامه یاوه گویی های خود آورده اســت: 
مقامات ایران نمی خواهنــد چنین خبری را 
بشنوند چون اثبات می کند این کشور در حال 

نقض توافق بین المللی خود است.

علی اکبر والیتی
مشاور امور بین الملل رهبری:

منطقه

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی گفت: تا آنجایی 
که امکان پذیر بوده اســناد و مدارک جاسوسی سید 
امامی ارائه شــده و در آینده نیز توضیحات بیشتری 
ارائه خواهد شد.ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی با 
اشاره به اخبار دامن زدن برخی رسانه ها به خودکشی 
کاووس سیدامامی، اظهار داشــت: رسانه های بیگانه 
فضای بسیار منفی ایجاد کردند تا توجه افکار عمومی 
را از حضور باشکوه ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن 
و خلق حماسه مشــارکت به سمت مسائل حاشیه ای 

جلب کنند.
وی با بیان اینکه جاسوسی سیدامامی کامال مسجل و 
اسناد و مدارک آن موجود است، تاکید کرد: تا آنجایی 
که امکان پذیر بوده اسناد و مدارک این جاسوسی ارائه 
شده و در آینده نیز توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد. 
نقوی حسینی در پایان خاطرنشــان کرد: به استناد 
فیلم داخل زندان سیدامامی اقدام به خودکشی کرده 
و هیچ عاملی در خودکشی وی جز تصمیم فرد نقش 

نداشته است.

 جاسوسی »سیدامامی«
 مسجل است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

پارلمان

کافه سیاست

ویژه

پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت 
سقوط هواپیمای مسافربری

رهبر معظم انقــالب در پی ســقوط هواپیمای 
مسافربری تهران-یاسوج و جان باختن تعدادی 
از هم وطنانمان در این حادثه پیام تسلیتی صادر 

کردند.
بسمه تعالی

سانحه  مصیبت بار سقوط هواپیمای مسافربری که 
به جان باختن چندین نفر از هم میهنان عزیزمان 
انجامید دل هــا را لبریز از اندوه و تاســف کرد. 
اینجانب مراتب تأثر عمیق و همدردی صمیمانه  
خود را با خانواده های داغدار آنان ابراز می دارم و 
صبر جمیل و اجر جزیل برای آنــان و رحمت و 
مغفرت الهی برای جان باختگان از خداوند متعال 
مسألت می کنم. مســئوالن ذی ربط الزم است 
همه تالش و همکاری خود را برای اقدام های الزم 
در این مورد به کار برند و امکان تکریم و تشــییع 

پیکرهای آنان را فراهم سازند. 
سیدعلی خامنه ای
29بهمن1396

باز »آسمان«  باز »اصفهان«

پیشنهاد سردبیر:

مشــاور امور بین الملل رهبری، در سفر به 
عراق در دیدار با معــاون رییس جمهور این 
کشــور تاکید کرد که محور مقاومت اجازه 
نخواهــد داد، آمریکایی ها در شــرق فرات 

مستقر شوند.
مشــاور امور بین الملل مقام معظم رهبری 
که به دعوت رییس مجمــع تقریب وحدت 
اســالمی عراق به این کشور ســفر کرده، با 
»نوری المالکی« معاون رییس جمهور عراق 

دیدار و گفت وگو کرد.
والیتــی گفت: جبهــه مقاومــت باید مانع 
استقرار و انتشــار تدریجی آمریکایی ها در 
شرق فرات شود و ناتو نیز نباید در غرب آسیا 
برای خود پایگاه احداث کند.پس از پیروزی 
جبهه مقاومت بر داعش، باید در مقایســه با 
گذشته، بیشتر هوشیار باشــیم و از منطقه 

مراقبت کنیم.

 آمریکایی ها اجازه ندارند
 در شرق فرات مستقر شوند

امیر حاتمی
وزیر دفاع:

 نیروهای مسلح

مشــاور وزیر امور خارجــه گفت: بهــره گیری از 
تجهیزات دفاعی دفاع از ملــت، امنیت و تمامیت 
ارضی یک کشور است و به هیچ عنوان قابل مذاکره 
نیست. حسین شــیخ االسالم، مشــاور وزیر امور 
خارجه  در خصوص اظهــارات اخیر رییس جمهور 
فرانسه در مورد موضوع موشکی ایران و مذاکرات 
پیرامون آن گفت: بیان این مطالب اوهامی است که 
 به جایی نمی رســد ما بر سر مسائل دفاعی با کسی 
گفت و گو نمی کنیم.وی افزود: موشک یک صنعت 
دفاعی و بومی است، ارزان تولید می شود و مطابق 
با بودجه دفاعی که داریم علم و دانش در آن نقش 
بزرگ تــری دارد، چون علم، دقت موشــک را باال 
می برد و تاثیرگذاری آن را می افزاید. شیخ االسالم 
ادامه داد: این تجهیزاتی اســت که مــا در مقابل 
همه دشــمنان خود به ویژه آمریکا و اسرائیل بهره 
می بریم. وی در پایان خطاب به رییس جمهور جوان 
فرانسه گفت: البته به ماکرون می گویم که آرزو بر 

جوانان عیب نیست.

کسی درباره برنامه موشکی 
مذاکره نخواهد کرد

مشاور وزیر امور خارجه:

 سیاست خارجی

وزیر دفاع، راهبرد دشــمن در اجرای نقشه ها 
و توطئه های شــوم خود بر محور تحریم ها، 
محرومیت ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی 
و از سویی تمرکز بر عملیات روانی گسترده بر 
افکار عمومی بر ملت ایران را موثر دانست. امیر 
حاتمی موضوع قدرت دفاعی را به دلیل نقش 
حائز اهمیتش در قدرت راهبردی نظام اسالمی 
مورد توجه ویژه دشمن دانست و تصریح کرد: 
در سال های آینده نیز با چالش هایی از سوی 
استکبار جهانی در این خصوص مواجه خواهیم 
شــد که ضرورت دارد مراقبت های الزم برای 

دفع و مقابله با این دشمنی ها اتخاذ شود.
وزیر دفاع اضافه کرد: اجرای سیاســت دوگانه 
انتخاب و گزینش بین عدم دستیابی به قدرت 
دفاعی از یک سو و توجه به وضعیت اقتصادی و 
بهبود معیشت مردم از دیگر حربه های دشمن 

در ایجاد تفرقه در بین آحاد جامعه است.

عملیات روانی دشمن بر افکار 
مردم متمرکز شده است

بین الملل
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این 
سوال که به نظر می رسد در پرونده بابک زنجانی شرایط در 
حالت ســکون قرار گرفته اظهار کرد: نه، این گونه نیست. 
ببینید اگر در راستای رای قوه قضائیه تمام ضرر و زیان مورد 
نظر و میزان پولی که از بیت المال و نفت هدر رفته و توسط 

ایشان برده شده است از سوی خود یا گروه بابک زنجانی به خزانه برگردد، عمال رای ما هم اجراشده تلقی می شود 
ولی اگر میزانی از آن ضرر و زیان بماند شرایط فرق می کند. 

وی در پاسخ به اینکه اگر اموال زنجانی کفاف بدهی هایش را ندهد، ممکن اســت به سراغ اموال مباشران یا 
مسئوالن دولت اســبق برای تامین این بدهی ها بروید؟ گفت: بله، حتما این کار صورت می گیرد. اگر اموال 
زنجانی کفاف داد از نگاه ما دیگر ضرر و زیان به بیت المال جبران شده و قوه قضائیه سراغ اعمال مجازات کیفری 
خود زنجانی و مسئوالن اسبق می رود و دیوان محاسبات هم مجازات اداری را نسبت به این افراد اعمال می کند.

نایب  رییس کمیســیون حقوقی و قضائــی مجلس گفت: 
نوجوان 15 ساله ای که پرچم را پایین آورد، به 5 سال حبس 
محکوم شده است. محمد کاظمی،نماینده مردم مالیر با تاکید 
براینکه با حضور در بند ویژه نگهداری از بازداشت شــدگان 
اغتشاشات اخیر  از نزدیک با آنان گفت وگو کرده است، افزود: 

بازداشت شدگان ضمن ابراز رضایت از وضعیت رسیدگی به آنها در طول بازداشت اعم از خدمات رفاهی و درمانی از 
سوی مسئوالن زندان خواستار پذیرش قرار تامین صادره از سوی مقام قضائی و تبدیل قرارهای بازداشت به تامین 
سبک تر و تسریع در رسیدگی به وضعیت خویش شدند.نایب  رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ادامه داد: 
همچنین در این بازدید، با نوجوان 15 ســاله ای که در حوادث اخیر اقدام به پایین آوردن پرچم جمهوری اسالمی 
دریکی از میدان های مالیر کرده بود، گفت وگو کرده است. وی گفت: در حال حاضر دادگاه بدوی مجازاتی معادل پنج 

سال حبس تعزیری برای نامبرده معین کرده است که با اعتراض وی پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است.

اموال زنجانی کفاف 
ندهد سراغ مسئوالن 
دولت اسبق می رویم

5 سال حبس برای 
فردی که به پرچم 
ایران اهانت کرده بود

23 سال گذشــت  و باز هم یک هواپیمای متعلق به شرکت آسمان 
در اصفهان ســقوط کرد. هواپیمایی که گفته می شــود در یکی از 
پروازهای قبلی خود در روز پنجم بهمن ماه نیز با مشکل فنی مواجه 
شده بود و به همین دلیل دقایقی پس از بلندشدن دوباره به فرودگاه 
مهرآباد بازگشته بود. هواپیمایی که می گویند هفت سال پیش در 
شیراز زمینگیر شده بود و پس از اورهال شدن دوباره به پرواز درآمد. 
این هواپیما که بر اســاس اطالعات پرواز آن قرار بود روز گذشته و 
ساعت 5:30 تیک آف کند، با دوساعت و نیم تاخیر و ساعت 8 صبح 
از باند فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد یاسوج بلند شد و هیچگاه به 
زمین ننشست. هواپیما جایی در آسمان مرکز ایران در ارتفاعی که 
خیلی هم زیاد نبود ، به کوه های پادنای سمیرم برخورد کرد و تمام . 
هواپیمایی با 66 سرنشین که الشه آن در منطقه ای کوهستانی که 
در تابستان ها  سرسبز و دیدنی اســت، فرودآمد. »هادی فهیمی« 
یکی از گردشــگران و فعاالن شناخته شــده محیط زیست هم از 
مسافران این هواپیما بود. کسی چه می داند، شاید روزی روزگاری 
به این منطقه که دیروز قتلگاه او شد، پا گذاشــته بود و از طبیعت 
بکر آن لذت برده بود... همســر و دو فرزند متخصص اعصاب و روان 
معروف کشور هم از مسافران این هواپیما بودند . 66 مسافر به کام 
مرگ رفتند و عده ای این وســط، همان بازی متهورانه همیشگی 
را به راه انداختند. »آســمان« بــه گردن »فــرودگاه کهگیلویه و 
 بویر احمد« انداخــت و عده ای هم از میزان تجربه خلبان ســخن 
می گفتند. شــوخی ها و جوک های فضای مجازی تلخ بود. اینکه 
یک نفر هم پیدا شــد و حادثه را به گردن »منابع طبیعی« انداخت 
که کوه های پادنا را از آن منطقه حذف نکــرده بودند تا هواپیما به 

این کوه ها برنخورد! 
رییس جمهور به وزیر راه دستور داد مقصران حادثه در اسرع وقت 
شناسایی شوند. حاال قرار است آخوندی به دنبال پیدا کردن مقصر 
یا مقصرین احتمالی باشد. وزیری که در ماجرای حادثه برخورد دو 
قطار در سمنان گفت : »نگران نباشید. کشته شده ها بیمه بودند!« و 

در جریان زلزله کرمانشاه گفت: » ما قیم مردم نیستیم.« 
مردم که جانشان بی ارزش شده است. دیروز هواشناسی اعالم کرد 
بارش برف و باران در ســمیرم به اوج می رسد. بالگردهای امداد به 
دلیل صعب العبور بودن منطقه محل حادثه امکان اعزام پیدا نکردند. 
نیروهای امــدادی اصفهان و چهارمحال و یاســوج هم راهی محل 
حادثه شــدند؛  اما مســئوالن هالل احمر اعالم کردند که به دلیل 

شرایط جوی ، دسترسی به منطقه حادثه سخت است. 
چقدر حادثه ها شبیه به هم شده اند. سانچی که آتش گرفت، گفتند 
دسترسی به نفتکش سخت است. دریا آلوده شده است. تا یک هفته 
پس از حادثه، به خانواده های خدمه نفتکش امید می دادند که شاید 
کسی یا کسانی زنده مانده باشند. هیچ کس اما زنده نماند. دیروز هم 
برخی ها از احتمال زنده ماندن مسافران خبر می دادند و از سختی 

دسترسی به منطقه محل حادثه...
آتش، سانچی را غرق کرد و آب، چادرهای سرپل ذهابی ها را برد ... 
مسئوالن اما گفتند و می گویند شرایط جوی مشکل ساز شده است. 
ای تی آر 72 که سقوط کرد، پرواز شــرکت هواپیمایی آسمان در 
مسیر مشهد - ایالم به علت نامساعد بودن شرایط جوی در فرودگاه 
کرمانشاه به زمین نشست. خانواده های مسافران پرواز ای تی آر72 
آسمان اما در فرودگاه یاسوج جمع شده بودند. با چشمانی اشکبار و 
منتظر ... شاید بازهم کسی از راه می رسید و دلداری شان می داد که 

شاید عده ای زنده مانده باشند... 
23 سال پیش که هواپیمای فوکر 28 شرکت هواپیمایی از اصفهان 
به مقصد مهرآباد تیک آف کرد و در کوه های کرکس برای همیشه 
محو شد، گفتند علت حادثه مشخص نیست و علت سقوط هنوز هم 

مشخص نشده است. 
اصفهان همیشه محل امن فرود بود. بهشــتی در مرکز ایران برای 
خلبانانی که شرایط نامساعد جوی، نقص فنی یا هراتفاقی دیگری 
آنها را مجبور بــه فرود اضطراری می کرد... ایــن بار اما »اصفهان« 

آسمان را  زمینگیر کرد... 

هواپیمای »ATR72«  با 66 مسافر و خدمه در سمیرم سقوط کرد؛

باز »آسمان«  باز »اصفهان«

»اصفهان« برای »آسمان« خوش یمن نبود! 23 سال پیش درست در همین اصفهان ، یک فوکر متعلق به همین شرکت هواپیمایی با 66 
سرنشین سقوط کرد. 23 سال پیش بود. نه برجام داشتیم و نه پسابرجام! ناوگان هوایی کشورمان مثل سایر ناوگان های حمل و نقلی 

ایران،  دیمی بود...

سمیه پارسادوست 

آخرین استوری اینستاگرام یکی از مسافران پرواز کاپیتان حجت ا... فوالد،خلبان پرواز تهران- یاسوج
تهران - یاسوج

اساتید دانشــگاه که در حادثه سقوط هواپیمای 
یاسوج جان باختند

 ایلیا دانشــی، تنهــا کودک مســافر هواپیمای 
تهران- یاسوج

کوه هاي محل سقوط هواپیماي آسمان
کارشــناس حیات وحش »هادیفهیمی«  که در 

سانحه سقوط هواپیما چشم از جهان فرو بست
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تابستانی بحرانی در انتظار اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

وزیر راه و شهرسازی خبرداد: 
 ساخت ریل ملی ذوب آهن 

با مشارکت هندی ها
وزیــر راه و شهرســازی، از موافقــت اولیه برای 
سرمایه  گذاری ۲ میلیارد دالری در حوزه بندر و 
ریل با هندی ها خبر داد و گفت: ســاخت ریل در 
ذوب آهن اصفهان با ظرفیــت ۳۰۰ هزار تن در 
سال در حوزه ریلی با مشارکت هند نهایی می شود 

و کلید می خورد.
عباس آخوندی اظهار کرد: جمع سرمایه گذاری 
مشــترک با هند در این دو حوزه، بــا انجام این 

پروژه ها به حدود ۲ میلیارد دالر خواهد رسید.
وی افزود: همکاری هایی که با هندی ها در حوزه 
بندر و ریل قرار است انجام شود، در چهار سرفصل 
برنامه ریزی شده، موافقت های اولیه برای انجام این 
اقدامات قبال صورت گرفته است و در این سفر این 

موافقت نامه ها نهایی خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکــه یکی از 
ســرفصل های همکاری با هندوســتان در این 
حوزه مربوط بــه بحث ســرمایه گذاری هند در 
راه  آهن چابهار به زاهدان اســت، گفت: این خط 
آهن استراتژیک و مهمی اســت که ما همکاری 
با هندی هــا در راه اندازی و تکمیــل آن را دنبال 
کردیم و موافقت اولیه برای همکاری در این حوزه 
با اعتبــاری بالغ بر ۸۰۰ میلیون دالر اخذ شــده 
و این قرارداد در این ســفر نهایی و اعالم رسمی 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه یکــی از مباحث 
مهم دیگری که در حوزه ریلی با مشــارکت هند 
دنبال می کنیم، ساخت مشترک لوکوموتیو است، 
گفت: برای ساخت مشترک ایران و هند در حوزه 
لوکوموتیو باری هم موافقت هــای اولیه صورت 
گرفته و این قرارداد هم در این سفر نهایی و اعالم 
رسمی خواهد شــد. آخوندی افزود: ساخت ریل 
در ذوب آهن اصفهان با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در 
سال هم از جمله اقداماتی است که در حوزه ریلی 
با مشارکت هند کلید می خورد و این موافقت نامه 

هم در این سفر نهایی خواهد شد.  

بازار

محافظ گوش

صنایع نساجی، اولویت اصلی 
سرمایه گذاری اصفهان است

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: با توجــه به مزیت های موجود در 
کشور، صنایع شــیمیایی، صنعت سنگ، معادن 
و صنایــع فلزی و غیر فلــزی و همچنین صنایع 
نســاجی و صنایع غذایی، از اولویت های اصلی 
ســرمایه گذاری موفق در شــهرک ها و نواحی 

صنعتی استان اصفهان است.
محمد جواد بگی در جلســه مالقــات مردمی با 
صنعتگران و سرمایه گذاران و کارآفرینان مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، دسترسی 
به انرژی و نیــروی کار ارزان، برخورداری از بازار 
بزرگ ۴۰۰ میلیون نفری در منطقه و بهره مندی 
از تجربیات نیروی انســانی ماهــر در دهه های 
گذشــته را از مزیت های اصلی کشور دانست و 
تصریح کرد: در دنیای رقابتی امروزی، اســتفاده 
از مزیت های نســبی هر کشــور می تواند نقش 
پررنگی در موفقیت  واحدهای اقتصادی داشته 
باشد و بستر مناسبی برای رشد و توسعه بازارها 

ایجاد کند.
وی افــزود: با توجــه به مزیت هــای موجود در 
کشور، صنایع شــیمیایی، صنعت سنگ، معادن 
و صنایــع فلزی و غیر فلــزی و همچنین صنایع 
نســاجی و صنایع غذایی، از اولویت های اصلی 
ســرمایه گذاری موفق در شــهرک ها و نواحی  

صنعتی استان است.  

خودکفایی در تولید 70 درصد 
قطعات خودرو در گروه سایپا

7۰ درصد از قطعات خودرو گروه خودروســازی 
سایپا، داخلی است.

مدیرعامل سایپای کاشان ۳۰ درصد از محصوالت 
تولیدی این شرکت خودروســازی را صادراتی 
دانست و گفت: شرکت ســایپای کاشان درصدد 
ارتقای کیفیــت محصوالت خود بــا آموزش و 
یادگیری و استانداردســازی جهانــی در زمینه  
توسعه محصول، خدمات فروش و پس از فروش 
اســت. فریبرز شــهباز، هدف گذاری این گروه 
خودروسازی را تولید ساالنه ۲۰۰ هزار دستگاه 

سیتروئن با باالترین کیفیت بیان کرد.
مدیرعامل سایپای کاشان، اهداف راهبردی این 
 PSA مجموعه را رسیدن به پنج  شرکت برتر گروه
از لحاظ کیفیت و بهره وری بیان کرد و گفت: این 
شرکت خودروسازی درتالش است رتبه نخست 
کیفیت و خدمات فروش و پس از فروش را در بازار 

ایران کسب کند.
فریبرز شهباز سابقه همکاری گروه خودروسازی 
سایپا با ســیتروئن فرانســه را بیش از نیم قرن 
برشمرد و افزود: با ثبت شرکت سایپاسیتروئن در 
اردیبهشت امسال، طراحی فرایندهای مهندسی 
و عملیاتی بــرای تولیــد نخســتین محصول 
سیتروئن در این شــرکت کلید خورد واکنون به 

تولید انبوه رسیده است.

مدیر بازرسي و نظارت اصناف استان 
اصفهان خبرداد:

کشف محموله قهوه و لوازم 
آرایشی قاچاق

محموله قهوه و لوازم آرایشی قاچاق در اصفهان 
کشف شد.

مدیر بازرســي و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: کارشناســان این مدیریت در بازرســی از 
انباری در شمال شهر اصفهان، هفت هزارو ۲۰۰ 
عدد لوازم آرایشــی بهداشتی قاچاق و همچنین 

6۰۰کیلوگرم قهوه قاچاق کشف کردند.
جواد محمــدی فشــارکی افــزود: ارزش این 
دومحموله قاچاق یک میلیــارد و ۳۸۰ میلیون 
ریال اســت. وی گفت:پرونــده متخلفان برای 

رسیدگی، به مراجع قانونی تحویل داده شد.

رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان با بیان اینکه برای حمایت از بخش تولید نرخ هر شانه تخم مرغ 
باید با نرخ ۱۵ تا ۱6 هزار تومان فروخته شود، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید تخم مرغ در کشور به نصف عدد 
منطقی و نزدیک به ۵۰۰ هزار تن کاهش یافته است. شهاب الدین افضل اظهار کرد: عرضه و تقاضا دو عامل اساسی 
در تعیین قیمت است، امروز حدود ۴۰ درصد از مرغ در حال تولید کشور که بیشتر مرغ تخم گذار بوده از چرخه تولید 
حذف شده است. وی  افزود: ویروس  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بیشتر مرغداری های مرغ تخم گذار را درگیر کرده 

است، بنابراین این ویروس کمتر روی مرغ های گوشتی اثر می گذارد.

نرخ واقعی هر شانه 
تخم مرغ باالی ۱۵هزار 

تومان است

رییس اتحادیه مرغ تخم گذار و 
مادر استان اصفهان:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،486،000
تومان

752،000نیم سکه
تومان

451،700ربع سکه
تومان

303،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،744
تومان

      قیمت سکه و طال

محافظ گوش پارکسون 
EP10451 مدل ABZ

 9,500
تومان

محافظ گوش پارکسون 
108L51 مدل ABZ

 
 14,000

تومان

T3 محافظ گوش هانیول مدل

 155,000
تومان

وقتی مسئله آب، سیاسی می شود؛

تابستانی بحرانی در انتظار اصفهان

 روش عجیب حمل مبل 
در مترو برلین !

عکس روز

رییس انجمن کارفرمایان صنایع نســاجی اصفهان گفت: 
ســاالنه ۲۵۰ هزار تن کاالی قاچاق نســاجی وارد کشور 
می شود که اگر جلوی قاچاق کاال در صنعت نساجی گرفته 

نشود، این صنعت به بدترین شکل ممکن نابود می شود.
حبیب ا... شــاه کرمی با اشــاره به اینکه ۵7 هزار اشتغال 

رسمی مستقیم در صنعت نساجی اصفهان ایجاد شــده است، افزود: مجموعه سرمایه گذاری صنعت نساجی 
نسبت به کل سرمایه گذاری صنعتی در اصفهان، ۲7 درصد اســت و ۲۵ درصد اشتغال اصفهان نیز به بخش 

نساجی مربوط می شود.
وی با تاکید بر اینکه وقتی صنعت نساجی اصفهان فعال باشد، همه صنعت اصفهان رونق خواهد داشت، تاکید 
کرد: تمام فعاالن اقتصادی اصفهان با صنعت نســاجی ارتباط دارند و به نوعی یــک میلیون اصفهانی از این 

صنعت ارتزاق می کنند. صنعت نساجی می تواند این خأل را جبران کند و بیکاری اصفهان را به صفر برساند.

 صنعت نساجی
 بیکاری اصفهان را 
صفر می کند

استاندار اصفهان گفت: برای حفظ اعتبار استان به همه مدیران 
دستگاه ها، فرمانداران و رؤسای بانک ها تکلیف می کنم که باید 
۱۰۰درصد اعتبارات در طرح های مختلف اشتغال را جذب کنند 

و نتیجه ای جز این پذیرفتنی نیست.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه آمار نشان می دهد ۱۲.۱میلیون 
فارغ التحصیل دانشــگاهی در کشــور وجود دارد، افزود: وجود 
جمعیت جــوان یک فرصــت از لحاظ قــدرت فکر، اندیشــه و 

تحرک برای یک کشور به شــمار می رود و اگر در این خصوص 
 اقدام بهنــگام صورت نگیــرد، ایــن فرصت تبدیل بــه تهدید 

خواهد شد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکــه باوجود منابــع مالی محدود 
دولت، ایجاد طرح های اشــتغال فراگیر از جمله طرح کارورزی 
فارغ التحصیالن، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و طرح تکاپو 
در دستور کار قرار گرفته اســت، گفت: براساس این طرح ها یک 

میلیون و ۳۰ هزار اشــتغال باید ایجاد شود که در این میان سهم 
استان اصفهان ۹۰ هزار شغل است.

استاندار اصفهان تاکید کرد: به عنوان یک توقع و تذکر جدی از 
مدیران دستگاه ها، رؤســای بانک ها و فرمانداران انتظار می رود 
حداقل طی ۲۰ روز کاری تا پایان ســال ســهم خود را در ابعاد 
مختلف به ۱۰۰ در صد برســانند و نتیجه ای جز این پذیرفتنی 

نیست.

تذکر جدی مهرعلیزاده به رؤسای بانک ها:
۱00 درصد اعتبارات طرح های اشتغال زایی تا پایان امسال جذب شود

مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهان، با بیان اینکه 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امروز به عنوان یک معضل 
جهانی شناخته می شود، گفت: تجربه مقابله سال قبل 
استان با این بیماری باعث شد بجز تعدادی از واحدهای 

پرورشی، هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشود.
شهرام موحدی اظهار کرد: این عارضه امروز به عنوان یک معضل جهانی شناخته شده و در سال ۲۰۱7 
بیش از 6۰ کشور جهان گزارش آلوده شــدن به این بیماری را اعالم کردند که به دلیل شرایط نامساعد 

بهداشتی، برخی از کشورهای همسایه درگیر این موضوع شدند.
وی با اشــاره به نقش مراکز پرورش غیرمجاز در افزایش میزان آلودگی، گفت: مراکز پرورش غیرمجاز با 
رعایت نکردن اصول امنیت زیستی و به دلیل در دســترس بودن منابع آب و خوراک برای پرندگان آزاد 

پرواز، موجب جذب آنها و افزایش احتمال بروز بیماری در مناطق می شوند.

آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان، یک معضل 
جهانی است

تعطیلی چند باره کارگاه ها و صنایع کوچک و متوســط و حتی بزرگ به 
صورت موقت و دائم، دیگر تبدیل به یک داستان سریالی دراماتیک شده 
اســت که با تجمعی اوج می گیرد و در انتها با وعده های دور از دسترس 
از سوی یکی از مســئوالن به پایانی باز می انجامد. به هر حال این استان 
صنعتی از لحاظ اقتصادی روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد و صنایع 

آن با قدمت های چندین و چند ساله یکی یکی به انبارهای متروکه تبدیل 
می شوند.

تمام این موضوعات با توجه به رکود حاکم بر کشور از یک سو و سودهای 
بانکی از سوی دیگر و همچنین مالیات های موجود، حال و روز صنایع را 
آنچنان وخیم کرده که توانایی فعالیت از آنها سلب شده  و خانواده کارگران 

از مهم ترین افرادی هستند که این شرایط را به تمام معنا درک می کنند.
اما این بار محسن مهر علیزاده استاندار اصفهان با تاکید بر ورود مجدانه خود 
برای حل مسائل حوزه کارگری اعالم می کند: به کارگران استان به ویژه 
کارگران کارخانه های بزرگ، از جمله پلی اکریل، کاشی اصفهان و کاشی 
نیلو  قول می دهم که مشکالت آنها پیگیری و حل شود و به این منظور تیم 

مخصوصی مشخص شده است.
وی با اشــاره به تخصیص ۲۰ میلیارد تومان به پلی اکریل در سال جاری 
گفت: با این اعتبار، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه خریداری شده 
است. همچنین پاالیشگاه اصفهان را مکلف کرده ایم که حداقل مواد مورد 
نیاز این کارخانه را به منظور تداوم تولید آن در هر شرایطی تحویل دهد و 
مشکل مالی بین کمک کننده مالی پلی اکریل و پاالیشگاه و پتروشیمی 

اصفهان بر اساس تعهدات موجود، حل شده است.
این در حالی است که مسئول سازمان بســیج مهندسین صنعت استان 
اصفهان اوایل بهمن ماه سال جاری عنوان کرده بود: با تشکیل ۱۳ کارگروه 
تخصصی در قالب کلینیک صنایع توانسته ایم چارچوب هایی راهگشا در 
جهت رفع مشکالت صنایع استان ایجاد کنیم؛ همچنین با اعزام چندین 
گروه جهادی برای کمک به صنایع دچار عارضه، اقدامات مثبتی در راستای 

رفع معضالت مربوط برداریم.
بدون شک باید پذیرفت صنایع که پایه اصلی تحرک اقتصادی در استان 
اصفهان هســتند، به توجهی جدی و منطقی نیاز دارنــد و نمی توان با 
مسکن های موقت، درد آن را درمان کرد و تنها از طریق اعطای تسهیالت 
به واحدهای صنعتی مشکل دار نمی توان ادامه حیات صنایع را تضمین 
کرد؛ چرا که صنایع تنها در صورت ایجاد شــرایط رقابت پذیری از طریق 
استفاده از فناوری های جدید و کاهش هزینه ها می توانند به فعالیت خود 

ادامه دهند.
به گفته کارشناســان اقتصادی  در شــرایطی که وضعیت صنایع استان 
اصفهان بسیار شکننده و آسیب پذیر اســت، تنها در صورت متحد شدن 
صنایع با فناوری های جدید از طریق ایجاد واحدهای تحقیق و توســعه 
قدرتمند و تعامل بین صنعت و دانشگاه، می توان به ادامه حیات صنایع 
 کشور امیدوار بود؛ در غیر این صورت راه امیدی برای ادامه این صنایع وجود

 ندارد.

مشکالت کارگران استان حل می شود؟

اولین واکنش

در حالی که بارش های اصفهان از ابتدای ســال آبی 
تا۲۲ بهمن، ۴/۵میلی متر بوده، این رقم در ســال 
گذشــته ۲6میلی متر و درمتوســط بلند مدت 6۰ 

میلی متر بوده است.
طی ۳۰ ســال گذشــته در منطقه کوهرنگ حدود 
۴ درجه افزایش دما ثبت شــده کــه این موضوع به 
کاهش چشــمگیر ذخیره برف منطقه انجامیده؛ به 
طوری که در ســال جاری فقط سه سانتی متر برف 
به ثبت رسیده اســت. این میزان، در سال گذشته 
7۹ســانتی متر بوده و در میانگیــن بلند مدت عدد 
۱۰۰سانتی متر را نشان می دهد؛  این درحالی است 
که حجم ذخیره سد زاینده رود هم اکنون به کمتر 
از ۱۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است که با مقدار 
قابل توجه رسوب در مخزن ســد، حاکی از شرایط 
بحرانی شدیدی اســت. این حجم در سال گذشته 

۲۳۰ میلیون متر مکعب بوده است.
مســعود میرمحمد صادقــی مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان می گوید: با توجه به مطالب 
ارائه شــده طبق مصوبه شــورای هماهنگی زاینده 
رود امکان توزیع آب کشاورزی در سال زراعی جاری 

وجود ندارد و عالوه بــر زراعت، باغات نیز در معرض 
خطر جدی قرار دارند. در همین راســتا طرح احیا 
و تعادل بخشــی منابع آب زیر زمینی نیز با جدیت 
درحال اجرا و پیگیری اســت که به توجه به شرایط 
موجود، مشکالت شدیدی  برای کارهای اجرایی نیز 

در پیش خواهد بود.
برای احیای زاینده رود هم از 

فاینانس استفاده کنید
اما کشــاورزی یک ســوی 
داســتان کم آبی اســت و 
وضعیت نامطلوب زیســت 
محیطی زاینــده رود، روی 

دیگر کــه رســیدگی به آن 
ضروری به نظر می رســد. ناصر 

موســوی الرگانــی رییــس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در این خصوص می گوید: 
بعد از انتشار خبر موافقت رییس جمهور با استفاده از 
فاینانس خارجی برای احیای دریاچه ارومیه، مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان هم نامــه ای به رییس 
جمهور نوشته و در آن چنین درخواست کرده است: 

همان گونه که برای احیای دریاچه ارومیه با استفاده 
از فاینانس خارجی موافقت کرده اند، در مورد زاینده 
رود نیز همین مجوز را صادر کننــد تا برنامه ریزی 
های الزم برای احیای این رودخانه توســط سرمایه 
گذاری خارجی صورت گیــرد.وی تاکید می کند: 
مشکل زاینده رود بیشــتر به آنجا باز می گردد که 
به جای نگاه اجتماعی، قضیه را سیاسی 
کرده اند. مثال در استان خوزستان 
آنطور که من بررســی کرده ام، 
حداقل حدود ۲ - ۳میلیارد متر 
مکعب آب شــرب در آخر کار به 
دریا می ریزد، اما اینها اجازه نمی 
دهند استان های دیگر از این آب 

استفاده کنند.
الرگانی اضافه می کند: پیشنهادی که من در 
این زمینه مطرح کرده ام این است که نه از سرچشمه 
کارون، بلکه از همان آب هایی که دارد هدر می رود 
و به دریا می ریــزد، برای حل مشــکل زاینده رود 

استفاده شود.
 آب شرب انتقالی به یزد ۱۰ درصد کاهش 

می یابد
اگر تا دیروز مشکل مردم اصفهان حیات نابود شده 
زاینده رود بود، این مسئله در روزهای اخیر بحرانی 
تر شده و حیات را برای مردم دیار زاینده رود نشانه 
رفته است؛ چرا که آب شرب این مردم دیگر درمعرض 
خطر قرار دارد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه بهار و تابستان 
۹7 اصفهان شرایط آبی ســختی را پیش رو خواهد 
داشت، گفت: قرار است آب شــرب انتقالی به یزد و 

اصفهان در سال آبی جاری، ۱۰ درصد کاهش یابد.
علی بصیرپور با بیان اینکه ســد زاینده رود کمتر از 
۱۰درصد آب دارد، گفت: ســال گذشته و در حالی 
که در این برهه از زمان حقابه های کشاورزان شرق 
اصفهان تحویل داده شده بود، ذخیره سد زاینده رود 
حدود ۲6۰ میلیون مترمکعب بود.معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره 
به اینکه در ســال آبی جاری میزان بارش ها نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۸۰درصد کاهش یافته 
است، گفت: هم اکنون میزان ورودی سد زاینده رود 

۱۰ متر و خروجی سد حدود ده و نیم متر است.

»مشکل کارگران استان را حل می کنم !«؛ این مطلب را استاندار اصفهان در جدیدترین اظهار نظر خود عنوان کرده است. رسیدگی به 
یک مطالبه، ادعا ، وعده یا هر عنوان دیگری را می توان برای این مطلب در نظر گرفت اما واقعیت این است که زندگی تمام اقشار جامعه و 

بخصوص کارگران در وضعیت مطلوب نیست.

فاطمه کاویانی

به کارگران استان 
به ویژه کارگران 

کارخانه های بزرگ، 
قول می دهم که 

مشکالت آنها 
پیگیری و حل  شود

بحران
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حال استاد آواز ایران، نه خوب است ، نه بد!

پیشنهاد سردبیر:

حاشیه های جشنواره فیلم فجر ادامه دارد؛

جشنواره سی و ششم فیلم فجر تمام شد. حاشیه های این جشنواره اما همچنان ادامه دارد؛ حاشیه هایی که از اعتراض »ابراهیم حاتمی کیا« در مراسم اختتامیه تا بی مهری داوران نسبت »دیده بان« همیشه عاشق
به »التاری« را دربرمی گیرد. با هم مروری گذرا به حواشی پساجشنواره داریم:

داوران جشــنواره سی و ششــم فجر، همچنان مجبورند درباره 
آرای بحث برانگیز خود توضیح دهند و بعد از رسول صدرعاملی، 
فرشته طائرپور و خسرو دهقان که درباره داوری مصاحبه کرده 
بودند، کمال تبریزی هم در گفت وگویی در برنامه 35 به برخی 
ابهام ها پاسخ داده است. او صراحتا می گوید اهدای دو سیمرغ در 
یک رشته خالف آیین نامه بوده، اما هیئت داوران رضایت دبیر 

جشنواره جلب کرده است!
این توضیح تبریزی به نامزدشدن دو بازیگر نقش اول در یک فیلم 
 و اهدای دو سیمرغ در رشته های بهترین فیلم نامه و کارگردانی 

بوده است.

حجت االسالم سیدابراهیم رییســی، تولیت آستان قدس 
رضوی در دیدار با ابراهیم حاتمی کیا گفت: مجاهدان دوران 
دفاع مقدس و جبهــه مقاومت باید از ســوی همه، فارغ از 
مذهب و قومیت مورد توجه و تقدیر قرار گیرند، چرا که این 

عزیزان، قهرمانان ملی هستند.
رییســی بیان داشت: ســخنان آقای حاتمی کیا، جشنواره 
فیلم فجر امسال را کامال تحت الشعاع قرار داد؛ این سخنان 
برای جبهه فرهنگی انقالب اسالمی قوت قلبی بود که نشان 
داد خط شکن های عرصه هنر فاخر پای ارزش های انقالب 
اسالمی ایستاده اند. تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: 
هجمه ها به فیلم »به وقت شــام« نشانه تاثیرگذاری این اثر 

هنری است. در ادامه این دیدار ابراهیم حاتمی کیا نیز افزود: آیا اگر فیلمی در نفی نظام اسالمی ساخته شود، سینمای مستقل است ولی اگر از 
رشادت ها و جانفشانی های این ملت سخنی بیان شود، سینمای وابسته اســت؟ اگر این وابستگی است، همچنان که در جشنواره فجر گفتم به 

وابستگی به ارزش ها و از جان گذشتگی مردم کشورم افتخار می کنم.

مصطفی رزاق کریمی برای ابراهیم حاتمی کیا یادداشتی نوشت و با او همراهی کرد.
در قسمتی از این دلنوشته مصطفی رزاق کریمی برای ابراهیم حاتمی کیا نوشت: »... دیده بان روی صحنه 

می آید. از خیلی ها تشکر می کند و بعد لب به شکایت و گله بازمی کند.
دیده بان می آشوبد. شبیه این شوریدنش را بارها دیده ام... حین تولید »خاکستر سبز« و حتی سال های 
بعد از آن... دیده بان خیلی ناراحت اســت و بغضی پنهان دارد. گله می کند. شــکایت عده ای را به خدا 
می برد. خیلی ها از شنیدن کلمات و جمالت دیده بان متعجب می شوند اما برای من خالصه آقای دیده بان 

همین سه سکانس است.
تلفیقی از اعتقاد و عشق و جســارت و اعتراض دیده بان مثل همه فیلم سازان دنیا، فیلم موفق و ناموفق 
دارد اما هیچ گاه در فیلم هایش دو عنصر جسارت و اعتراض را نادیده نگرفته است. او هم دچار سانسور 

شده... او هم فیلم توقیفی دارد.
 او هم اکران بد داشته، او هم دستمزد پایین گرفته؛ اما...

اما دیده بان برای من دیده بان است. او هنوز از فراز برجک مراقب است. می بیند  و البته اعتراض می کند... 
تصویر می کند... ابراهیم برای من هنوز مطرح ترین دیده بان سینمای ارزشی است. برادرم، دوستم! من 

گالیه و اعتراض و جسارتت را به جان می خرم. و هنوز می ستایم دیده بانی ات را...«

کمال تبریزی: 
اهدای دو سیمرغ در یک رشته، کامال خالف آیین نامه جشنواره است!

احسان محمد حسنی رییس موسسه هنری رسانه ای 
»اوج« که برای تولید آثار شــاخص در جهت گفتمان 
انقالب اســالمی در اختتامیه هفتمین هم اندیشــی 
سینمای انقالب جایزه ققنوس گرفت، برای اولین بار 
به حرف های ابراهیم حاتمی کیا در اختتامیه جشنواره 
واکنش نشــان داد و گفت: افتخــار می کنم که پول 
تولیداتمان را از سپاه می گیریم، نه از سفارتخانه های 

حامی داعش. 
ظاهرا طعنــه و حمله لفظی محمد حســنی، به اصغر 
فرهادی و فیلم »فروشنده« است که بخشی از هزینه 

تولید آن را موسسه فیلم دوحه تامین کرده بود.
موسسه اوج امسال با فیلم های »به وقت شام«، »تنگه 
ابوقریــب«، »ســوءتفاهم« و »امپراتــور جهنم« در 
جشنواره حاضر بود و دو فیلم اول در مجموع 9 جایزه 
گرفتند. حاتمی کیا هم در اختتامیه جشــنواره گفت 
بچه های این موسسه ســربازان گمنام امام زمان)عج( 

هستند و از آنها تقدیر کرد.

احسان محمدحسنی، رییس سازمان اوج :
افتخار می کنم که پول 

 تولیداتمان را از سپاه می گیرم 
نه از سفارتخانه  های حامی داعش!

دل نوشته مصطفی رزاق کریمی برای ابراهیم حاتمی کیا؛
دیده بان همیشه عاشق، جسور و معترض

حمایت »رییسی« از »حاتمی کیا«

سمیه پارسا 

چندسالی می شود که تکلیف اکران های نوروزی تقریبا 
مشخص است. یکی از گزینه های قطعی برای اکران در 
این زمان هم »بهترین فیلم آرای مردمی جشنواره فیلم 
فجر« است. قانون نانوشته ای است که البته برای تعیین 
آن هم هیچ متر و معیاری وجود ندارد. فقط با نگاهی به 
فیلم هایی که در 10 سال اخیر توانسته اند جایزه بهترین 
فیلم آرای مردمی را دریافت کننــد، می بینیم که 90 

درصد آنها در دل اکران نوروزی قرار گرفته اند.
ســال 88 »به رنگ ارغــوان« ابراهیم حاتمــی کیا در 
جشنواره بیست و هشتم، سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران را گرفت و در نوروز 89 اکران شد. به 
همین ترتیب، در ادامه »جدایی نادر از سیمین« اصغر 
فرهادی )نــوروز 90(، »حوض نقاشــی« مازیار میری 
)نوروز 92(، »خط ویــژه« مصطفی کیایی )نوروز 93(، 
»رخ دیوانه« ابوالحسن داوودی )نوروز 94(، »ابد و یک 
روز« سعید روســتایی )نوروز 95(، »ماجرای نیمروز« 
محمدحســین مهدویان، »خوب، بد، جلــف« پیمان 
قاســم خانی و »آباجان« هاتف علمیردانی )نوروز 96( 
فیلم هایی بودند که هم به عنــوان بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران شناخته شــدند و هم امکان اکران در بهار 
اکران سینمای ایران را پیدا کردند که تقریبا تمامی این 
فیلم ها نیز در اکران عمومــی موفق بودند و مورد توجه 

مخاطبان قرارگرفتند. 
البتــه در این میــان اســتثنائاتی هم وجود داشــته؛ 
»همیشــه پای یک زن در میان اســت« کمال تبریزی 
و »دربــاره الی« اصغــر فرهــادی با وجــود دریافت 
ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلم از ســوی مــردم، در 
نوروز اکران نشــدند یا »بــرف روی کاج هــا« باوجود 
آنکه در جشــنواره ســی ام عنوان بهترین فیلم از نگاه 
تماشــاگران را به دســت آورد، به دلیل تحریم فیلم از 
 سوی حوزه هنری، ســال بعد )اردیبهشت 92( اکران

 شد. 
امسال فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« هومن سیدی، 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردم را دریافت کرد 
اما تا این لحظه خبری از اکران ایــن فیلم در نوروز 97 
مخابره نشــده است. روزگذشته خبر رســید که پروانه 
نمایش »به وقت شام« صادر شده و این فیلم به احتمال 
زیاد در نوروز 97 اکران می شــود. »تنگه ابوقریب« که 
از دیگر فیلم های محبوب جشــنواره بــود هم احتماال 

تابستان 97 اکران خواهد شد.

سنت   چند   ساله    در    نوروز 97 اجرا    می شود؟
به وقت      اکــران

جمال شــورجه گفت: یکی از بازیگرانی که احتماال در سریال 
موســی )ع( حضور دارد، مصطفی زمانی است. جمال شورجه 
کارگردان ســینما و تلویزیون، در خصوص ســاخت ســریال 
»موســی)ع(« گفت: سریال »موسی )ع(« ســریالی پرخرج و 
هزینه بر است که تا امروز به دلیل مشــکالت مالی نتوانستیم 
مراحل تولید آن را آغاز کنیم؛ اما با توجه به قولی که تلویزیون 
داده، قرار است از سال 97 کار را کلید بزنیم. وی درباره انتخاب 
بازیگران این ســریال اظهار کرد: هنوز برای سریال، بازیگری را 
به طور قطع انتخاب نکرده ایم. فعــال تنها بازیگری که احتمال 
حضورش در این سریال وجود دارد، مصطفی زمانی است؛ چون 
بخشــی از فیلم به دوران حضرت یوســف)ع( مربوط می شود. 

امیدواریم بتوانیم از حضور این بازیگر بهره ببریم.

حمید فرخ نژاد با امضا قــرارداد به فیلم ســینمایی "دختر 
شــیطان" به کارگردانی و تهیه کنندگی قربــان محمدپور 
پیوســت. قرار اســت حمید فرخ نژاد در این فیلم با بزرگان 
ســینمای بالیوود همبازی شــود و پیش از این جکی شروف 
ستاره بزرگ ســینمای هند به فیلم »دختر شیطان« پیوسته 
بود. الزم به ذکر است گروه اول عوامل دختر شیطان در چند 
روز گذشته وارد بالیوود شده اند و طبق برنامه ریزی قرار است 
دختر شــیطان دهم اســفند در بمبئی کلید بخورد. »دختر 
شیطان« داستان یکی از بچه های ابلیس است که می خواهد 
توبه کند و شــرط پذیرش توبه اش آن است که به یک آدم بی 
گناه سجده کند. دختر شیطان وارد زمین می شود و به دنبال 

یک آدم بی گناه می گردد.

بهرام توکلی کارگردان برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 
از جشنواره فیلم فجر برای فیلم ســینمایی »تنگه ابوقریب« 
درخصوص تحول سینمای دفاع مقدس با فیلم خود گفت: من 
به شخصه به شدت امیدوارم که تنگه ابوقریب در سینمای دفاع 
مقدس تحول به وجود آورده باشــد. البته سینما عرصه بسیار 
گسترده ای است و بعید می دانم با یک فیلم بتوان تحولی در 

این عرصه ایجاد کرد.
وی تاثیر مستقیم بر مخاطب را هدف خود دانست و افزود: ما 
در فیلم تنگه ابوقریب تالش کردیم روایتی صادقانه از روزگار 
دفاع مقدس و رشادت های مردم و مخصوصاً گردان عمار در 
آن منطقه ارائه کنیم و امیدواریم تماشاچی بتواند با تماشای 

این فیلم لحظات سخت آن دوران را درک کند.

ود؟
ت»مصطفی زمانی«؛ باز هم پیامبر می ش

ن پیوس
حمید فرخ نژاد هم به دختر شیطا

رد 
ل ک

حو
را مت

ک فیلم نمی شود سینمای دفاع مقدس 
با ی

تصویربرداری »بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزا... حمیدنژاد در 
کاشان به پایان رسید. عوامل سریال »بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزا... 
حمیدنژاد و تهیه کنندگی مجید موالیی، ایــن روزها در حال جمع کردن 
دکور و تصفیه حساب در شهر کاشان هستند و تصویربرداری این سریال در 
این شهر به پایان رسیده است. گروه سازنده سریال تا یکی دو روز دیگر به تهران 
بازمی گردند و در شــهرک ایران ادامه تصویربرداری سریال را در پیش خواهند 
گرفت. همچنین بعد از مدتــی کار در تهران برای تصویربــرداری بخش هایی از 

کار به قزوین می روند. پانته آ 
پناهی ها، علیرضا شجاع نوری، 
حسام منظور، شبنم فرشادجو، 
مینا وحید، نیکی نصیریان، مهتاج 
نجومی، فریدون مسرور، مریم مومن 
و مهری آل آقــا ازجمله بازیگران این 
سریال هستند و تاکنون همه بازیگران 
این مجموعه جلوی دوربین رفته اند. 
این مجموعه عاشقانه، مقطعی از تاریخ 

قاجار را روایت می کند و برای پخش در شبکه سه سیما ساخته می شود.

قصه عاشقانه »بانوی عمارت« در کاشان واکنش به شایعات ضد و نقیض درباره وخامت حال محمدرضا شجریان؛

حال استاد آواز ایران، نه خوب است ، نه بد!

خبری که حکایت از وخامت وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان دارد، نادرست 
خوانده شد؛ با این حال شایعات در این زمینه ادامه دارد.

پس از اینکه در چند روز گذشته خبری منتشر شد که حکایت از تشدید بیماری 
محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی  داشت، روابط عمومی شرکت دل آواز این 
موضوع را تکذیب کرد. با این حال عده ای همچنان از وخامت وضعیت جسمانی 

محمدرضا شجریان خبر می دهند و می گویند او به کما رفته است.
پیش از این بارها خبرهایی مبنی بر تشدید بیماری این خواننده آواز ایرانی 
منتشر می شد و دوستداران او را نگران می کرد؛ اما بعد تکذیب می شد. 
همایون شجریان در گفت وگویی که دی  ماه با »یورونیوز« داشت، درباره 

حال جسمانی پدرش گفته بود: »بیماری پدرم به سمت بهبود نرفته اما وضعیت بدتر هم نشده است.«
او اظهار کرده بود: »سال گذشــته و به دلیل بیماری پدرش، مجبور شدند در ناحیه سر پرتودرمانی 
انجام دهند که این باعث می شود بافت های سالم هم آسیب ببیند. پرتو درمانی ضمن اینکه مریضی 
را کنترل می کند موجب یکسری اشکاالت می شود. االن نسبت به آن روزهای اول وضعیت ایشان 

خیلی بهتر شده است.«

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2361 | February  19,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



5
روزنامهفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادیوورزشی|شماره2361| دوشنبه30بهمن1396|2جمادیالثانی1439

ند
ب ک

اح
تص

نیا 
ی د

ت ها

آمازون توانست جایگاه مایکروسافت را در بین بزرگ ترین شرک

آموزش ها و ترفند های دنیای مجازی

پیشنهاد سردبیر:

آموزش ها و ترفند های 

دنیای مجازی

روش های دور زدن ویژگی اینستاگرام مبنی بر 
اطالع به کاربر در هنگام تهیه اسکرین شات از استوری

یک ویژگی خوب یا بد اینستاگرام این است که در صورت 
گرفته شدن اسکرین شات از استوری ها، خبر آن به افراد 
اطالع داده می شــود؛ به این صورت که یک آیکون ستاره  
مانند در کنار اســم شــخص قرار می گیرد که نشان دهد 
اسکرین شات گرفته است. اما طبق معمول همیشه راه هایی 

برای دور زدن این زرنگی های اینستاگرام وجود دارد.

 راه حل اول:
1- قبل از اینکه اسکرین شات بگیرید حالت پرواز گوشی 

را روشن کنید.
2- بعد از اسکرین شات دوباره آن را خاموش کنید.

راه حل دوم:
ازطریق مرورگر به جای اپلیکیشــن گوشی برای ورود به 

اینستاگرام و تماشای استوری دیگران استفاده کنید.
 راه حل سوم:

از اپلیکیشــن هایی مانند Story Reposter استفاده 
کنید. این برنامه به شــما امکان می دهــد بدون نگرانی 
استوری ها را به اشــتراک بگذارید. استفاده از این برنامه 

آسان است:
1. کاربر اینستاگرام مورد نظر را جست وجو کنید.

2. استوری های موجود را تماشا کنید.
3. استوری مورد نظر را در شبکه اجتماعی دلخواه خود یا 

برای دوستتان به اشتراک بگذارید.
در حال حاضر به نظر می رســد این روش ها تنها راه های 
ممکن هستند. تا زمانی  که اینســتاگرام احتماال جلوی 
آنها را نگرفتــه. اگر راه های دیگری بــرای دور زدن این 

مسئله می دانید، آن را 
با ما در میان بگذارید.
آنها  از  می توانیــم 

استفاده کنیم.

بالک تمام ایمیل های مزاحم در جیمیل 

چگونه ایمیل ها را در جیمیل بالک کنیم
1- در مرورگر خود به مسیر google.com/gmail بروید و با تایپ نام کاربری و گذرواژه وارد حساب کاربری تان شوید.

 2- ایمیل فرد، شرکت یا هر آدرس رندومی که قصد بالک کردن آن را دارید پیدا کنید.
3- ایمیل مربوطه را باز کنید.

 4- در همان خطی که نام و آدرس ارسال کننده وجود دارد روی فلش رو به پایین کلیک کنید.
 5- گزینه ]Block [Sender's name/address را انتخاب کنید.

اپراتورهای تلفن همراه از هرگونه تبلیغات پیامکی و تلفنی منع شدند 
براساس تصمیم جدید رگوالتور ارتباطی، تبلیغات اپراتوری به هر شکل و روشی غیرقانونی است و چنانچه اپراتوری 
برای تبلیغات به تلفن شما زنگ زد، حق شکایت از آن را دارید. پیامک ها و تماس های تبلیغاتی، از جمله این موارد 
است که به شکلی سرسام آور توسط اپراتورهای تلفن همراه به کار گرفته می شود و هدفی جز سودجویی در پشت 
آنها نیست.وزارت ارتباطات هم طی بیانیه های مختلف از مشترکان درخواست کرد در صورت مشاهده روالی خارج 
از جریان ترسیم شده )پیامک های تبلیغاتی مزاحم(، مراتب را به سامانه جامع 195 که به منظور بررسی شکایات 

گرفته شــود.مردمی در نظر گرفته شده، مخابره کنند تا جلوی سودجویی و مزاحمت ها 
آبان ماه سال جاری نیز آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اعالم آمار مربوط به شــکایات مردمی از شــماره های ارسال کننده 

پیامک های تبلیغاتی و مزاحم به سامانه 195 گفت: تاکنون 32 هزار 
و 155 نفر شکایات خود را ارسال کرده اند که منجر به مسدودسازی 
دو هزار و 773 شماره شــد.بنابراین با این اعالم رسمی، تبلیغات 

اپراتوری از این پس به هر شــکلی در قالب پیامکی و صوتی 
غیرقانونی است و چنانچه مشــترکان با این موارد برخورد 

کنند، به راحتی می توانند شکایت خود را به سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی، اعالم یا در 

سامانه آن ثبت کنند.

بعــد از آنکه 
جف بزوس، مدیر عامل شرکت آمازون 

عنوان ثروتمند ترین مرد دنیــا را از بیل گیتس، بنیان گذار 
مایکروســافت گرفت، اکنون همین اتفاق برای شــرکت های این دو مرد 

افسانه ای حوزه فناوری نیز افتاده است و شرکت آمازون با تصاحب جایگاه سومین 
شــرکت بزرگ دنیا از لحاظ ارزش بازار، بر جایگاهی که تا پیش از این در اختیار شــرکت 

مایکروسافت بود تکیه زده است.با انتشار وضعیت مالی سه ماه آخر سال 2۰17 شرکت آمازون، در 
اوایل ماه جاری، ارزش قیمت هر واحد از سهام شرکت در ســیری صعودی با 2.57 درصد افزایش، روز 

چهارشنبه به 1451 دالر رسید. با این قیمت، ارزش این بازار خرده فروشی آنالین به بیش از 7۰2.4۶ میلیارد 
دالر رسید و به این ترتیب در پشت سر اپل )با ارزش ۸49.24 میلیارد دالر ( و آلفابت )با ارزش 744.73 میلیارد 

دالر ( در جای سوم قرار گرفت.در حالی که شرکت مایکروسافت نیز با 1.۶ درصد افزایش دارای صعود مثبت بود، 
غول ردموند نتوانست به سادگی جنگجویان آمازون را شکست دهد و در پایان روز، قیمت هر واحد از سهام آن تنها 

9۰.۸1 دالر بود و در مجموع ارزشی برابر با ۶99.22 میلیارد دالر را بر تابلوی بورس حک کرد.
در طی سال گذشته، این دو شرکت گام های قابل توجهی در این راستا برداشتند و افزایش گسترده ای در افزایش 
ارزش سهام خود داشــتند. در واقع مایکروســافت در پایان آخرین ماه با 41 درصد افزیش به باالترین حد نساب 
تاریخ خود رسیده بود اما حتی این رکوردشکنی هم برای پیروزی بر سهام آمازون کافی نبود و آنها توانستند با 

72 درصد افزایش ارزش ســهام خود، باالتر از مایکروسافت قرار گیرند. برخی کارشناسان حتی پیش بینی 
می کنند که این روند روبه رشد آمازون ادامه دارد و حتی قادر است جای شرکت آلفابت گوگل را نیز در 

این رتبه بندی بگیرد و به عنوان دومین شرکت باارزش دنیا دست یابد.

برای نسخه های موبایل و دسکتاپ؛
 گوگل، تبلیغات مزاحم را 

حذف می کند
گوگل از روز پنجشنبه تبلیغات مزاحمی را که ناگهان روی صفحه 

اینترنتی کاربر ظاهر می شوند، حذف می کند.
به نقل از میل آنالین، از روز پنجشــنبه گوگل کروم مجهز به یک افزونه 

مسدودکننده تبلیغات شد که اجازه نمی دهد 
تبلیغات آزاردهنده ناگهان روی صفحه کاربر 
باز  شوند. این مسدود کننده تبلیغات برای 
نســخه های موبایل و دسکتاپ گوگل کروم 
عرضه شده اســت. این افزونه برخی از انواع 
مزاحم تبلیغات آزاردهنده را حذف می کند، 
مانند Pop-up)تبلیغاتــی که ناگهانی روی 

صفحه ظاهر می شوند(،  ویدئوهایی که به طور 
خودکار نمایش داده می شوند، تبلیغات کارتونی 

متحــرک و تبلیغاتی کــه تمام صفحه را اشــغال 
می کنند و تا پایان شــمارش معکوس  همچنان باقی 

می مانند. این بخش از برنامه گوگل برای تسهیل جست وجو 
در اینترنت است.

 روشن کردن چند ثانیه ای آتش
با ۵ ساعت ماندگاری 

در زمان سفر و حضور در نقاط دورافتاده روشن کردن آتش و 
روشن نگه داشتن آن برای مدت طوالنی یک چالش جدی است؛ 

اما یک محصول جدید حل این مشکل را ممکن کرده است.
سیستم تولید آتش قابل حمل رادیات، روشن کردن آتش را در 
یک قوطی حلبی کوچک به سادگی ممکن می کند. این قوطی 
قابل حمل که از کاغذ و موم ســویای 1۰۰ درصد قابل بازیافت 
تولید شده، به راحتی قابل استفاده است. برای استفاده از این 
قوطی تنها کافی است آن را روی زمین قرار دهید، درپوشش 
را بردارید و یک یا دو کاغــذ موجود در این قوطی را با کبریت 

روشن کنید و کنار سایر محتویات آن قرار دهید.
با این روش در عرض چند ثانیه به آتش دسترســی خواهید 
داشت و آتشی که به این شیوه روشن می شود به مدت 5 ساعت 
دوام خواهد یافت. برای خاموش کردن آتش باید به روش عادی 
روی آن آب بریزید. قوطی این مجموعه و درب آن نیز به گونه ای 
طراحی شده اند که بارها و بارها قابل استفاده باشند.  وزن این 

مجموعه 1.۸ کیلوگرم و قیمت آن 2۸ دالر است.

راهکار غیرفعال کردن نمایش وضعیت آخرین فعالیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام 

اینســتاگرام در راســتای اضافه کردن قابلیت های جدید، به تازگی ویژگــی Show Activity Status را به 
اپلیکیشن خود اضافه کرده است. قابلیتی که آخرین زمانی را که شــما در این شبکه اجتماعی فعال بوده اید به 
دیگران نشان می دهد. شاید از نگاه بسیاری، این قابلیت، غیر ضروری بوده و در نظر بسیاری دیگر، این روند، حریم 

خصوصی آنها را خدشه دار کند.
البته درنظر داشته باشید که دسترسی به این قابلیت، از طریق بازکردن بخش مدیریت پیام یا همان دایرکت در 
اپلیکیشن اینستاگرام انجام خواهد شد. دسترسی به این بخش از طریق لمس آیکون هواپیمای کاغذی در صفحه 
اصلی برنامه انجام خواهد شد. به این ترتیب، می توانید لیستی از اسامی دوستان و آشنایان خود را که از این قابلیت، 

در حالت فعال استفاده می کنند به همراه آخرین زمان فعالیتشان مشاهده کنید.
خوشبختانه اینستاگرام برای رفع نگرانی های کاربران، گزینه ای را هم برای غیرفعال کردن این قابلیت درنظر گرفته 
است. به این ترتیب، با غیرفعال کردن این گزینه، دنبال کنندگان حساب کاربری شما نمی توانند آخرین باری را 
که از اپلیکیشن اینستاگرام استفاده کرده اید مشاهده کنند. البته این رابطه، دو طرفه بوده و از این پس شما هم 

نخواهید توانست آخرین زمان آنالین بودن دوستان یا آشنایانتان را مشاهده کنید.
در دســتگاه های مجهز به iOS، به منظور غیرفعال کردن این قابلیت کافی است اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا و 
سربرگ پروفایل خود را انتخاب کنید. حاال آیکون تنظیمات را لمس کنید و پیمایش به سمت پایین صفحه را در 
دستورکار قرار دهید. در نهایت، گزینه Show Activity Status را پیدا خواهید کرد. با حرکت دادن اسالید 

موجود می توانید این گزینه را در حالت غیرفعال قرار دهید.

تلگرام چه میزان حجم از ترافیک اینترنتی شما را مصرف می کند؟ 

تابه حال به این فکــر کرده اید که تلگرام چه حجمی از ترافیک اینترنتی شــما را مصرف می کند؟ آیا 
می دانید با بررسی میزان ترافیک مصرفی توســط این اپلیکیشن به صورت نسبتا دقیق و هوشمندانه  
می توانید بسته یا سرویس اینترنتی موردنظرتان را انتخاب کنید تا مجبور نباشید ترافیک اضافه را با 

هزینه ای بیشتر تهیه کنید؟
 اگر دوست دارید میزان ترافیک مصرفی توسط اپلیکیشــن تلگرام در حالت های مختلف استفاده از 
دیتای سیم کارت، اتصال به شــبکه های وای فای یا حتی در اتصاالت رومینگ را بررسی کنید از این 

روش کمک بگیرید:
 پیش از هر چیز اپلیکیشن تلگرام نصب شده روی دستگاه هوشمند خود را به آخرین نسخه )3/1۶ و 

باالتر( ارتقا دهید.
اپلیکیشن تلگرام را اجرا کرده و روی آیکون منوی اصلی کلیک کنید.

از منوی اصلی گزینه Settings  و سپس گزینه Data and Storage را انتخاب کنید.
 در بخش Disk and network usage با فشار هریک از گزینه های 

 Mobile Data Usage, Wi-Fi Data Usage, Roaming
Data Usage می توانید میزان ترافیک مصرفی در هریک از 

اتصاالت به روش دیتای ســیم کارت، شبکه های وای فای و 
رومینگ را مشاهده کنید.

این اطالعات کامال تفکیک شده هستند و می توانید میزان 
ارسال و دریافت های خود را به تفکیک عکس، ویدئو، پیام 

صوتی، فایل و پیام متنی مشاهده کنید.

دنیای فناوری در حال دویدن اســت و ما ایســتاده و نظاره گر این 
دنیای عجیب هستیم. بارها شــده است که قصد خرید یک دستگاه 
جدید مانند موبایل و لپ تاپ یا تلویزیون را داشته و در حال تحقیق 
و بررسی روی آخرین مدل موجود هستید اما به محض اینکه تصمیم 
خود را می گیرید که آن وسیله را بخرید مدل جدیدتری به بازار عرضه 
می شود و شما را برای خرید ســر درگم می کند.اگر می خواهید از 
جدیدترین تحوالت دنیای فناوری مطلع شــوید و برای خریدهای 
خود در انتهای سال و آستانه عید نوروز دچار مشکل نشوید، مطلب 

زیر را از دست ندهید.
گوشی موبایل جدید

گوشی Sony Xperia Z5  در حال حاضر جدیدترین و قوی ترین 
موبایل سونی در بازار محسوب می شود. با صفحه نمایش 5/2اینچی 
و 23 مگاپیکسل رزولوشن دوربین پشتی و 3 گیگابایت رم بر بستر 
اسنپ دراگون ۸1۰ و باتری 29۰۰ میلی آمپری، عمال با یک محصول 
فوق ســریع و رقیب برای بهترین های موبایل روبه رو هســتیم. این 
گوشــی در اکتبر 2۰15 به بازار عرضه شــد و باوجود شباهت های 
آشــکار با مدل های قبلی پرچمداران سونی و سری Z ، تفاوت هایی 
را نیز به همراه آ ورده است. وزن این گوشی 154 گرم و ضخامت آن 
7/3میلی متر است و از یک حافظه داخلی 32 گیگابایتی بهره می برد 
که البته می توان با اســتفاده از درگاه میکــرو SD که روی آن قرار 
گرفته، این حافظه را افزایش داد.دیزاین این گوشی نسبت به مدل 

قبلی +Z3  ) ســونی همین مدل را به نام Z4 در ژاپن عرضه کرد به 
همین دلیل نام مدل فعلی Z5 است ( بهبود قابل توجهی پیدا کرده 
و با گرد شدن لبه ها بهتر در دست جا می گیرد؛ هر چند ممکن است 
نسبت به برخی از هم قطاران اندرویدی خود )به دلیل نوع طراحی(  
چندان جذاب نباشــد اما به هر حال ســونی از معدود شرکت های 
اندرویدی است که به کانســپت اصلی دیزاین گوشی ها و تبلت های 

خود وفادار مانده است.
به روزترین نرم افزار

تصور کنید بیرون از خانه هســتید و شــارژ موبایل شــما در حال 
تمام شدن اســت و پاور بانک نیز همراه شما نیســت.خوب بود اگر 
می توانســتید یک پیام به خانواده یا دوســتانتان بفرستید و به آنها 
اطالع دهید که چند ساعتی در دسترس نخواهید بود. حتی می توانید 
موقعیتتان را برای آنها بفرستید تا بدانند کجا هستید یا کجا می روید.

امکانی که در آپدیت جدید گوگل مــپ به کاربران اجازه خواهد داد 
موقعیت خود را به همراه وضعیت شارژ باتری موبایلشان برای دیگران 
بفرســتند. با این کار عالوه بر درصد شــارژ باتری،  اینکه آیا گوشی 
درحال شارژ شدن است یا نه نیز به اشتراک گذاشته می شود.کامال 
مطلع نیســتیم که فایده  این امکان تا چه اندازه خواهد بود؛ اما یکی 
از شرایطی که ممکن است این امکان در آن به کار بیاید، سناریویی 
است که پیش از این بیان کردیم. کاربران می توانند درصد شارژ باتری 
گوشی شان را با بقیه اشــتراک بگذارند تا اگر فرد از دسترس خارج 

شوند، دیگران از موقعیت او مطلع شوند.
دوربین نظارتی عجیب 

در گذشــته 
شاهد اسپیکرهای 

بلوتــوث و دوربین های 
هوشــمند شــناور بوده ایم اما 

پروژه جدید وبســایت جذب سرمایه 
Indiegogo بــا قیمــت 2۰9 دالر، همه 

آنها را پشت سر می گذارد. این دوربین نظارتی که 
Moon نام دارد، در اصل یک دوربین چشــمی روباتیک 

شناور اســت که پایه قرار گرفته زیر آن هم به عنوان یک هاب 
 .Ring Inc-1 خانگی عمل می کند.این دوربین که توسط کمپانی
تولید شده اســت، از یک لنز با زاویه دید گســترده و بدنه کروی از 
جنس پالستیک، آلومینیوم و نوعی الســتیک ساخته شده است. 
زمانی که دوربین روی پایه زیرین خود شــناور می شــود، می تواند 
به کاربر، نمای 3۶۰ درجه ای از فضای اطراف را نمایش دهد. ضمنا 
اپلیکیشــن رایگان Moon Commander هم برای کنترل این 
دستگاه از راه دور تعبیه شده اســت. این دوربین شناور که قوانین 
جاذبه را هم زیر پا می گــذارد، به صورت اتوماتیک صداها و حرکات 
فضای اطراف را تشخیص می دهد و سریعا به سمت آن می چرخد و 
سپس شروع به فیلم برداری، عکس برداری یا بروز عکس العمل های از 
پیش تعیین شده می کند. این دوربین که به 3 میکروفون و دوربین 
مجهز شده اســت، برای چت تصویری هم گزینه مناسبی محسوب 
 می شــود. ضمنا امکان جداســازی دوربین از پایــه آن هم وجود

 دارد.

در گمی نشوید
چار سر

ستانه سال نو د
در آ

عید چی بخرم؟

فرزانه مستاجران

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2361 | february 19, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2361| دوشنبه 30 بهمن 1396 | 2  جمادی الثانی  1439

No. 2361| February 19, 2018|  12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

حصر وراثت
11/626  آقای احمد باقری دارای  شناســنامه شماره 127 به شرح دادخواست به کالسه  
2729/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد علی باقری به شناســنامه 2 در تاریخ 96/11/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک 
همسر دائمی به اسامی: 1- علی باقری، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 2- احمد باقری، 
ش.ش 127 نسبت با متوفی فرزند 3- حسین باقری، ش.ش 4875 نسبت با متوفی فرزند 
4- فاطمه باقری، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول باقری، ش.ش 816 نسبت با 
متوفی فرزند 6- زهرا باقری، ش.ش 465 نسبت با متوفی فرزند 7- طیبه موحدی مطلق 
،ش.ش 3 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 36648 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/627  آقای علی رضا خاموشیان دارای  شناسنامه شماره 842 به شرح دادخواست به 
کالسه  2715/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فیروز خاموشیان به شناســنامه 128 در تاریخ 96/11/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و 
یک همسر دائمی به اسامی: 1- علی رضا خاموشیان، ش.ش 842 نسبت با متوفی فرزند 
2 - عادل خاموشیان، ش.ش 14548 نسبت با متوفی فرزند 3- فروزان خاموشیان، ش.ش 
1387 نسبت با متوفی فرزند 4- فرزانه خاموشیان، ش.ش 2515 نسبت با متوفی فرزند 
5- پری شاطرلی، ش.ش 2420 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36652 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/629  آقای غــالم نبی نــورزه ای )تبعه افغانســتان( دارای  شناســنامه شــماره 
40333000094 به شرح دادخواست به کالسه  2419/96 ح 54  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی نورزه ای به شناسنامه 
403248120 در تاریخ 96/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و دو دختر و یک همســر و مادر و پدر به اسامی: 
1- سعید گل نورزه ای، ش.ش 40339500375 نسبت با متوفی فرزند 2- زیبا نورزه ای، 
ش.ش 40349106467 نسبت با متوفی فرزند 3- شیبا نورزه ای، ش.ش 40349300494 
نســبت با متوفی فرزند 4- میوه گل نورزهی، ش.ش 40347301420 نسبت با متوفی 
همسر 5- شکر نورزه ای، ش.ش 40344600099 نســبت با متوفی مادر 6- غالم نبی 
نورزه ای، ش.ش 40333000094 نسبت با متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36657 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/630  آقای غالمرضا حجه فروش دارای  شناسنامه شماره 2643 به شرح دادخواست 
به کالســه  2713/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اقدس خانم محمد نظر به شناسنامه 23201 در تاریخ 96/7/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پسر و دو دختر به اسامی: 1- رسول حجه فروش، ش.ش 37895 نسبت با متوفی فرزند 
2- غالمرضا حجه فروش، ش.ش 2643 نســبت با متوفی فرزند 3- علی حجه فروش، 
ش.ش 1639 نسبت با متوفی فرزند 4- بهجت حجه فروش، ش.ش 817 نسبت با متوفی 
فرزند 5-  زهرا حجه فروش، ش.ش 479 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36658 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/628  آقای مهدی پیوندزنی دارای شناسنامه شماره 766 به شرح دادخواست به کالسه  
2714/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهرداد پیوندزنی به شناسنامه 1834 در تاریخ 85/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به اسامی: 1- طاهره 
نادی،ش.ش  56507 نســبت با متوفی مادر 2- مهدی پیوند زنی، ش.ش 766 نسبت با 
متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36656 

شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )134 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/631  خانم اعظم بهشــت نژاد دارای  شناسنامه شــماره 834 به شرح دادخواست به 
کالسه  2718/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی شوشــتری به شناســنامه 36 در تاریخ 96/11/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
دختر و یک همسر دائمی به اســامی: 1- صالح الدین شوشتری، ش.ش 1768 نسبت با 
متوفی فرزند 2- محمد امین شوشتری، ش.ش 683 نســبت با متوفی فرزند 3- سمانه 
شوشتری، ش.ش 2731 نســبت با متوفی فرزند 4- اعظم بهشــت نژاد، ش.ش 834 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 36659 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )163 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/632  خانم مائده امیری ثوری دارای  شناســنامه شــماره 5650092974 به شرح 
دادخواست به کالسه  2720/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسن امیری ثوری به شناسنامه 1277 در تاریخ 80/8/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
دختر به اســامی: 1 - مائده امیری ثوری، ش.ش 5650092974 نسبت با متوفی فرزند 
2- محدثه امیری ثوری، ش.ش 5650074607 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36660 شعبه 54 مجتمع 

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

11/633  آقای محمد برومند دارای  شناسنامه شماره 1160 به شرح دادخواست به کالسه  
2717/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسقلی برومند به شناســنامه 20 در تاریخ 96/11/2 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و یک دختر و 
یک همسر به اســامی: 1- حمید برومند، ش.ش  470 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا 
برومند، ش.ش 1728 نســبت با متوفی فرزند 3- محمد برومند، ش.ش 1160 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مینا برومند، ش.ش 621 نسبت با متوفی فرزند 5- نازنین برومند  قهنویه، 
ش.ش 19 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 36661 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/634  خانم وجیهه میرسعیدی دارای  شناســنامه شماره 54194 به شرح دادخواست 
به کالســه  2726/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان زهره میرســعیدی به شناســنامه 1281 در تاریخ 96/9/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
سه خواهر و یک همســر به اســامی: 1- ملیحه میرســعیدی، ش.ش 1250 نسبت با 
متوفی خواهر 2- بتول میرسعیدی، ش.ش 18099 نســبت با متوفی خواهر 3- وجیهه 
میرسعیدی، ش.ش 54194 نســبت با متوفی خواهر 4- محمود طائریان، ش.ش 442 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 36662 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )154 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/636  آقای محمد غالمی دارای  شناســنامه شــماره 63421 به شرح دادخواست به 
کالسه  2716/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر غالمی به شناسنامه 1531 در تاریخ 96/9/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت سه پسر و یک دختر و یک 
همسر دائمی به اسامی: 1- محمد غالمی، ش.ش 63421 نسبت با متوفی فرزند 2- ناصر 
غالمی، ش.ش 68540 نسبت با متوفی فرزند 3- محسن غالمی، ش.ش 11954 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مریم غالمی، ش.ش 1926 نسبت با متوفی فرزند5- توران نعمت بخش، 
ش.ش 897 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 36654 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/637  آقای مجید نایب زاده دارای  شناســنامه شماره 334 به شــرح دادخواست به 
کالســه  2733/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حیدرعلی نایب زاده به شناسنامه 17680 در تاریخ 96/10/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر و چهار دختر به اســامی: 1- علی نایب زاده، ش.ش 1251 نســبت با متوفی فرزند 
2- مجید نایب زاده، ش.ش 334 نسبت با متوفی فرزند 3- طاهره نایب زاده، ش.ش 186 
نسبت با متوفی فرزند 4- طیبه نایب زاده، ش.ش 867 نســبت با متوفی فرزند 5- زهرا 
نایب زاده، ش.ش 256 نسبت با متوفی فرزند 6- زهره نایب زاده، ش.ش 454 نسبت با 
متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 36651 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )180 

کلمه،2 کادر(
حصر وراثت

11/638  آقای محمدرضا دادخواه تهرانی  دارای  شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست 
به کالســه  2736/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد علی دادخواه تهرانی به شناسنامه 5 در تاریخ 96/10/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- محمدرضا دادخواه تهرانی، ش.ش 24 نسبت 
با متوفی فرزند 2- خسرو دادخواه تهرانی، ش.ش 95 نسبت با متوفی فرزند 3- جمشید 
دادخواه تهرانی، ش.ش 76 نسبت با متوفی فرزند 4- اشرف دادخواه تهرانی، ش.ش 150 
نسبت با متوفی فرزند 5-  معصومه دادخواه تهرانی ،ش.ش 101 نسبت با متوفی همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36649 شعبه 
54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/639  خانم اعظم ظریفی اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 3564 به شرح دادخواست 
به کالســه  2739/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اقدس اساسی به شناســنامه 745 در تاریخ 96/11/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و پنج 
دختر به اسامی: 1- رضا ظریفی اصفهانی، ش.ش 2745 نسبت با متوفی فرزند 2- زهرا 
ظریفی اصفهانی، ش.ش 290 نسبت با متوفی فرزند 3- فروغ ظریفی اصفهانی، ش.ش 
934 نســبت با متوفی فرزند 4- نجمه ظریفی اصفهانی، ش.ش 982 نســبت با متوفی 
فرزند 5- اعظم ظریفی اصفهانی، ش.ش 3564 نسبت با متوفی فرزند 6- الهام ظریفی 
اصفهانی، ش.ش 1085 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 36647 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/640  آقای علی نعمتی )ذی نفع( دارای  شناسنامه شماره 18903 به شرح دادخواست 
به کالســه  2735/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جمیله نعمتی به شناسنامه 18902 در تاریخ 88/12/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر:  کاظم 
نعمتی، ش.ش 1954 نســبت با متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 36644 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )122 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/641  آقای منصور باقری خولنجانی دارای  شناسنامه شماره 649 به شرح دادخواست 
به کالســه  2742/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالحمید باقری خولنجانی به شناسنامه 17 در تاریخ 96/8/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- منصور باقری خولنجانی، ش.ش 649 نسبت 
با متوفی فرزند 2- حسین باقری خولنجانی، ش.ش 967 نسبت با متوفی فرزند 3- مریم 
باقری خولنجانی، ش.ش 1854 نســبت با متوفی فرزند 4- عزت مومن زاده خولنجانی، 
ش.ش 55 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 36642 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/717 در خصوص پرونده کالسه 960954 خواهان شکوفه ابراهیمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه نفقه فرزندان مشترک با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم بر 3/100/000 
ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسی به طرفیت علیرضا اکبری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/1/14 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شــعبه اول شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36567 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )135 کلمه، 1 کادر(

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 وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر 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 شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند 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 تســلیم 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 شــماره شناســنامه 57 و خانم طاهره جمادی بیدگلی فرزند اســداله شماره
 شناســنامه 76  )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانــه به مســاحت 265.35 مترمربع 
شــماره پالک 1 فرعی مجزا از شــماره 2و3و4 فرعــی از پــالک 576 اصلی وپالک 
 577 اصلی و قســمتی از مشــاعات واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتــی 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 شــماره 2929-96/10/19 هیأت : آقای عباس ســالمی بیدگلی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 6190052398 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع 
 شــماره پالک 378 فرعی مجزا از شــماره 252 فرعی از پــالک 2704 اصلی واقع در
از  بتیاعــی  ا بیدگل. آران و  ثبتــی  3 حــوزه    دســتجرد و غیاثیــه بخــش 

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

حصر وراثت
11/622  آقای قدرت اله حاجی صالحی ســفیدنهالی دارای  شناســنامه شــماره 25 به 
شرح دادخواست به کالسه  2748/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســعید حاجی صالحی به شناسنامه 25 در تاریخ 
96/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پســر و یک دختر و یک  همســر و پدر و مادر به اســامی: 1- محمد طاها 
حاجی صالحی، ش.ش 1276337965 نســبت با متوفی فرزند 2- رها حاجی صالحی، 
ش.ش 1278363637 نســبت با متوفی فرزنــد 3- فهیمه رضا خواه ورنوســفادرانی، 
ش.ش 5226 نســبت با متوفی همســر 4- ربابه صالحی خیرآبادی، ش.ش 18 نسبت 
با متوفی مادر 5- قدرت اله حاجی صالحی ســفید نهالی، ش.ش 25 نســبت با متوفی 
پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 36635 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )184 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/623  آقای محســن علی خانی دارای  شناسنامه شــماره 47 به شرح دادخواست به 
کالسه  2709/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طاهره صادقی کلیشادی به شناســنامه 93 در تاریخ 1393/6/25  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
دختر وهمسر و مادر: 1- محمد حسین علی خانی، ش.ش 1270413090 نسبت با متوفی 
فرزند 2- حســن علی خانی، ش.ش 1273143604 نسبت با متوفی فرزند 3- الهه علی 
خانی، ش.ش 8781 نســبت با متوفی فرزند 4- محسن علی خانی، ش.ش 47 نسبت با 
متوفی همسر 5- جواهر رضائی، ش.ش 180 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36636 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/624  آقای سیامک امانت دارای  شناسنامه شماره 237 به شرح دادخواست به کالسه  
2728/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان افسانه امانت به شناســنامه 1243 در تاریخ 96/8/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک برادر و یک خواهر 

به اسامی: 1- سیامک امانت، ش.ش 237 نسبت با متوفی برادر 2- الهام امانت، ش.ش 
1176 نسبت با متوفی خواهر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 36646 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)136 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/625  آقای علیرضا آزادگان دارای  شناســنامه شــماره 231 به شرح دادخواست به 
کالســه  2725/96 ح 54  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 توضیح داده که شادروان اقدس طاهران به شناســنامه 347 در تاریخ 78/5/12 اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر 
اســت بــه دو پســر و پنج دختــر و یــک همســر بــه اســامی: 1- غالمحســین 
آزادگان، ش.ش 12733 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2- علیرضــا آزادگان، 
 ش.ش 231 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- شــهناز حســینی ورنوســفادرانی، 
ش.ش 1482 نســبت با متوفی فرزند 4- مهناز آزادگان، ش.ش 339 نســبت با متوفی 
 فرزند 5- شــهال آزادگان، ش.ش 101نســبت با متوفــی فرزند 6- فاطمــه آزادگان، 
ش.ش 283 نســبت با متوفی فرزند 7- فروزان آزادگان، ش.ش 320 نســبت با متوفی 
فرزند 8- غفار آزادگان، ش.ش 274 نســبت با متوفی همســر و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 36650 شــعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/720 شماره:1396/04/468725-1396/11/28 چون تمامی ششدانگ یک قطعه 
زمین معروف باغ بوستانه تقریبا یازده قفیزی پالک شماره 1711 فرعی از 25- اصلی واقع 
در چیمه بخش 10 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید محمد باقر 
هاشمی نظری فرزند سید محمد علی در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 1396/12/22  ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.م الف:611 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)147 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794103058 ابالغنامــه:  شــماره   11 /721
9609986794101534 شماره بایگانی شــعبه: 961537  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای محمد سلطانی ، خواهان آقای حسین غزل گو با وکالت افسانه 
غالبی سیف آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده  آ قای محمد سلطانی به خواسته مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961537 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/18 ساعت 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36568 شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )171 کلمه، 2 کادر( 
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تحدید حدود اختصاصی
11/713 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک 7897/3344  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محسن احمدی پزوه فرزند یداله در جریان ثبت است 
و رای شماره 1396603020278634 - 96/7/27 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1396/12/26 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد.  م الف:36927 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)260 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/712 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  7949/380 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام اکبر کرمی پــزوه فرزند قربانعلی در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139360302027014828- 93/9/30 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 تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1396/12/26 
ســاعت 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 محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 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:36926 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/711 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  7949/379 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رویا کیانی راد فرزند مصطفی و غیره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شماره  
139660302027008794 و 139660302027008795- 96/7/30 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 چهار شنبه مورخ 1396/12/23 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 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:36925 شبان رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

 11/710 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 3646 فرعــی از 10393
  اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بــه نام فرهاد غفوری جبلی

 فرزند شــکراله در جریــان ثبــت اســت و رای شــماره 139660302027008206 
مورخ96/7/17 از طرف هیــات حل اختالف موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک 
منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملــک مرقوم صــادر گردیده اســت و بــا توجه به 
اینکه تحدید حــدود اولیه پــالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دســتور 
تبصــره 13 قانون تعیین تکلیــف و  بر طبق تقاضــای نامبرده متقاضــی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/22 روز ســه شــنبه ســاعت 9 صبح در محل شــروع 
 و به عمل خواهد آمــد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیــه مالکیــن و مجاورین اخطار
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:36922 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/709 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 7 فرعی از 6495 اصلی  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام فاطمه هشت مردی فرزند باقر در جریان 
ثبت است و رای شماره 139660302027007776 مورخ 96/7/30 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/26 روز شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:36921 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

 11/708 چــون تحدید حــدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره  15302/391
  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالک 106 فرعی که طبق پرونده ثبتی به 
نام محمد رضا ســلیمی فرزند محمد در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  139660302027008774- 96/7/30 مفروز 
گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دســتور تبصره 
ذیل ماده 13 قانــون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضــای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1396/12/21 ساعت 9 در محل شروع 
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 اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
 م الف:36920 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)198 کلمه، 

2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/707 چــون تحدید حدود ششــدانگ ســاختمان شــماره پــالک 7897/3345  
 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونــده ثبتی به نــام روح ا... طــراح پزوه
 فرزند مصطفی در جریان ثبت است و رای شماره 8619  مورخ 96/7/26 از طرف هیات حل 
 اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت  و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/26 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در 
 روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ 
 و به این منطقه تســلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی
  را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:36919 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک

 منطقه شرق اصفهان)261 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/706 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شــماره پالک 10393/3649  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام اصغر جعفر طیاری دهاقانی 
فرزند مهدی در جریان ثبت است و رای شــماره 4258  مورخ 96/04/18 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت  و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:36918 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)262 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/705 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک 10 فرعی از 10220 اصلی  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضا کشــاورز گندمانی فرزند 
خیراله در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027008708  مورخ 96/7/30 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
 نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و  بر طبق تقاضای نامبرده
 متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/26 روز شــنبه ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
 صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع 

ذیصالح قضایی اقدام و گواهــی طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتــی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یــا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید ســپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:36917 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)265 کلمه، 

3 کادر(
اجرایيه

11/704 شماره اجراییه:9610426793600255  شماره پرونده:9509986793601502 
شــماره بایگانی شــعبه:951515 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096793601460 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793601938 محکوم 
 علیه ردیف دوم مجید باغی به نشــانی اصفهان پروین دفتــر هواپیمایی بعثت محکوم
 است به استرداد یک دستگاه خودرو سواری پژو sd 206 به شماره انتظامی 683 ط 44 
ایران 88 در حق خواهان علی کریمی فرزند رضا به نشانی اصفهان هشت بهشت شرقی 
چهار راه سعدی کوی خاقانی پالک 14  و ابطال مبایعه مورخه 1394/02/20 فی مابین 
و خوانده ردیف اول محمد وطنی شهرستانی به نشانی مجهول المکان و ردیف دوم مجید 
باغی به پرداخت اجــرت المثل  ایام تصرف از تاریــخ 1394/02/20 لغایت زمان اجرای 
حکم که زمان تحویل خودرو می باشد از قرار روزانه 120/000 و مبلغ 1/860/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق خواهان، 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 بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 وجــوه نقدی که به هــر عنوان نــزد بانکها و موسســات مالــی و اعتباری
  ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
 او بــه هر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار
  از اجــرای حکــم، حبس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانون
  اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی
 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فــرار 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 توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 36108 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)441 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9610106836210006 ابالغنامــه: شــماره   11 /703
9509986836201335 شــماره بایگانــی شــعبه:951545 پیــرو آگهــی هــای 
منتشــره در جراید بدینوســیله بــه محکوم علیــه رســول زارعی کرچگانــی فرزند 
مرتضــی که مجهول المــکان می باشــد ابالغ می گردد چــون وفق دادنامه شــماره 
9609976836200720 صادره از شــعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان در پرونده شــماره 
951545 خ / 2 محکوم به تعــداد یکصد و پنجاه عدد ســکه تمام بهــار آزادی و مبلغ 
1/360/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم لها زینــب یکتایی و پرداخت 
 مبلغ حق االجــرا به میزان مبلــغ 84/750/000 ریــال در حق دولت می باشــد ظرف

 ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصــول مطالبات با هزینه 
 اجرایی اقدام خواهد نمود.  م الف: 35792 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( )135 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
11/642  آقای اصغر ربیعی دارای  شناسنامه شــماره 589 به شرح دادخواست به کالسه  
2740/96  ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی ربیعی به شناسنامه 843 در تاریخ 93/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر و یک همسر 
دائمی به اسامی: 1- حسین ربیعی، ش.ش 42460 نسبت با متوفی فرزند 2- اصغر ربیعی، 
ش.ش 589 نســبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا ربیعی، ش.ش 768 نسبت با متوفی 
فرزند 4- شهین ربیعی بابوکانی، ش.ش 39532 نسبت با متوفی فرزند 5- فردوس ربیعی 
بابوکانی، ش.ش 43 نســبت با متوفی فرزند 6- مهری ربیعی بابوکانی، ش.ش 42461 
نسبت با متوفی فرزند 7- مهدی ربیعی، ش.ش 60158 نسبت با متوفی فرزند 8- عصمت 
کورنگی، ش.ش 87 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 36641 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/643  آقای محســن مردیها با وکالت سید علی ســماواتیان دارای  شناسنامه شماره 
494 به شرح دادخواست به کالسه  2745/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسن مردیها به شناسنامه 344 در تاریخ 
95/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و دو دختر به اسامی: 1- محســن مردیها، ش.ش 494 نسبت با متوفی 
فرزند 2- مهری مردیها، ش.ش 353 نســبت با متوفی فرزند 3- زهره مردیها، ش.ش 
43668 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 36640 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)150 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/644  آقای مجید حاجی عابد دستگردی دارای  شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست 
به کالســه  2746/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علی حاجی عابد دستگردی به شناســنامه 15495 در تاریخ 
96/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی: 1- مجید حاجی عابد دستگردی، ش.ش 32 
نسبت با متوفی فرزند 2- سعید حاجی عابد دستگردی، ش.ش 168 نسبت با متوفی فرزند 
3- فاطمه حاجی عابد دستگردی، ش.ش 399 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا حاجی عابد 
دستگردی، ش.ش 24206 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره حاجی عابد دستگردی، ش.ش 
12399 نسبت با متوفی فرزند 6- اقدس رهروی دستجردی، ش.ش 32 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36638 

شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/645  خانم صدیقه کهنبوئی دارای  شناســنامه شماره 47724 به شرح دادخواست به 
کالسه  2730/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اقدس کهنوئی به شناسنامه 212 در تاریخ 96/4/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک برادر، یک خواهر و 
همسر به اسامی: 1- حبیب اله کهنموئی، ش.ش 39278 نسبت با متوفی برادر 2- صدیقه 
کهنبوئی، ش.ش 47724 نسبت با متوفی خواهر 3- نادعلی خاکی رنانی، ش.ش 5526 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 36653 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/646  خانم زهرا مستاجران گورتانی دارای  شناسنامه شماره 1212  به شرح دادخواست 
به کالســه  2732/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبر مســتاجران گورتانی به شناسنامه 984 در تاریخ 96/7/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج 
پسر و چهار دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- رضا مستاجران، ش.ش 1317 نسبت با 
متوفی فرزند 2- محمدرضا مستاجران گورتانی، ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد 
مستاجران گورتانی، ش.ش 85 نســبت با متوفی فرزند 4- مرتضی مستاجران گورتانی، 
ش.ش 923 نسبت با متوفی فرزند 5- بهرام مستاجران گورتانی، ش.ش 7 نسبت با متوفی 
فرزند 6- فاطمه مســتاجران ، ش.ش 511 نســبت با متوفی فرزند 7- زهرا مستاجران 
گورتانی، ش.ش 1212 نسبت با متوفی فرزند 8- ربابه مستاجران گورتانی، ش.ش 205 
نسبت با متوفی فرزند 9- احترام مســتاجران گورتانی، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 
10- ربابه پیرنجم الدین، ش.ش 3 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36655 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )223 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/647  آقای علیرضا سعیدی دارای  شناسنامه شماره 218 به شرح دادخواست به کالسه  
2723/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمحسین ســعیدی مهموئی به شناسنامه 30 در تاریخ 80/6/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- غالمرضا سعیدی مهموره ء ، ش.ش 92 نسبت با متوفی 
فرزند 2- علیرضا سعیدی، ش.ش 218 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه سعیدی مهموره، 
ش.ش 612 نسبت با متوفی فرزند 4- مرضیه شاکری اشتیجه، ش.ش 73 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36645 

شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غير منقول

11/434 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961628 ج / 12 له مژگان اکبری وعلیه آقای سید صادق شاکران 
مبنی بر مطالبه مبلغ 200 عدد ســکه و 100 مثقال طال و 1367 عدد شاخه گل هلوگنیا 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/12/27 ساعت 
11/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش کل ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
است ملکی آقای صادق شاکران و اکنون در تصرف مستاجر می باشد طبقه اول تا مورخه 
97/3/4 و طبقه اول و طبقه دوم 96/5/21 دارای مســتاجر می باشــد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: ملک خیابان امام خمینی- خیابان مینو- نبش کوچه 6 می باشد. 
1- توضیحات: ملک مذکور فاقد سند شش دانگ و بر اساس تصویر پروانه ساختمان ) به 
شــماره 43/5227 و تاریخ 86/9/17( دارای کاربری فضای سبز باالی 5 سال ومساحت 

عرصه حدود 170/18 متر مربع و مجوز ساخت با مساحت زیربنا حدود 343/5 متر مربع، در 
حد سه سقف )شامل همکلف، اول، دوم( بدون نما و اسکلت بتنی احداث گردیده که دستگاه 
پله با بدنه سرامیک و کف سنگ می باشد و علیرغم بهره برداری از طبقات اول و دوم ) در 
اختیار مستاجر( پایان ساخت نگرفته است. انشعابات شامل سه تابلو برق، دو کنتور گاز و دو 
خط تلفن میباشد. مشخصات همکف: واحدی است در حد گچ و خاک و اجرای بخشی از 
لوله کشی گاز و جانمایی جعبه های کلید و پریز بدون حیاط سازی، به همراه دو پارکینگ 
مسقف ومشخصات طبقه اول ودوم: دو خواب با آشپزخانه اوپن و کابینت ام دی اف، پنجره 
ها آلومینیوم، دربهای داخلی چوبی، کف سرامیک، دیوارها بدون رنگ )گچ سفید( و سیستم 
کولر و گرمایش بخاری است. 2- نتیجه: با توجه به توضیحات فوق و جمیع عوامل موثر، 
قیمت ملک مذکور بدون لحاظ هرگونه رهم، دین، بدهی، تعهد و یا تخلف ساخت احتمالی 
به مبلغ 320/000/000 تومان )معادل سه میلیارد و دویست میلیون ریال برآورد می گردد. 
م الف: 35768 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 دادگستری اصفهان )440 کلمه، 4 کادر(

مزایده اموال غير منقول
9610463630400021 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /693
9309980361500982 شــماره بایگانی شــعبه: 930150  به موجب اجرائیه کالسه 
930150 اجرائی در اجرای احکام  حقوقی دادگستری تیران و کرون له خانم مهدیه فدایی 
و محکوم علیه آقای حســن مرادیان فرزند فتح اله، مبنی بر فروش چهار دانگ یک باب 
مغازه به پالک ثبتی 4571، واقع در تیران- بلوار امام خمینی- میدان امام حسین- جنب 
ترمینال مینی بوس های تیران نجف آباد، ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است چهار دانگ 
یک باب مغازه به پالک ثبتی 4571 واقع در تیران- بلــوار امام خمینی – جنب ترمینال 
مینی بوس های تیران نجف آباد، به مساحت 52/6 متر مربع عرصه و اعیانی 60 متر مربع، 
دیوارهای آجری، ســقف تیرآهن، نمای خارج درب فلزی، سطوح داخلی گچ، درب های 
خارجی فلزی و دارای مشترکات آب و برق و با توجه به سهم مالکیت آقای حسن مرادیان 
معادل چهار دانگ آن مبلغ 3/600/000/000 ریال مقرر گردید سهم آقای حسن مرادیان 
از ملک موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1396/12/23 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح 
از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه 
از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدیــد می گردد طالبین در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل ازموعد مزایده به این اجــرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 
ملک مورد مزایده داده شود. م الف: 502 اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران وکرون 

)286 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9610103753311873 شــماره پرونــده:  11  شــماره ابالغنامــه:  /696
9609983753301123 شماره بایگانی شــعبه: 961157 آگهی ابالغ وقت رسیدگی به 
آقای ایمان رفائی فرزند قاسم، شاکیه خانم صنم جان محمودیان بارزی شکایتی علیه آقای 
ایمان رفائی فرزند قاسم مبنی بر ایراد ضرب و جرح مطرح که به این شعبه )استان اصفهان 
بخش کرون ابتدای شهر عسگران جنب شهرداری دادگستری بخش کرون( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609983753301123 شــعبه دادگاه عمومی بخش کرون ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/20 ســاعت 8/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متشاکی علیه 
و شکایت شاکی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد.  م الف: 504 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون)156 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
11/715  شماره دادنامه: 9609973623501194 شماره پرونده: 9309983624700634 
شماره بایگانی شعبه: 960806 شاکی: فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان به نشانی 

فلکه مدرس بلوار دانشجو، متهم: آقای محمود پیام فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: تخریب، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای محمود پیام فرزند ابراهیم دائر به تخریب عمدی تابلو ایست بازرسی پاسگاه ظفرقند 
و عالئم کله قندی، دادگاه با بررســی محتویات پرونده با عنایت به گزارش وکیل پاسگاه 
انتظامی ظفرقند در تاریخ 93/11/11 که جهت جلوگیری و کنترل تردد خودروهای حامل 
اتباع بیگانه ) افغانی کش ها( در حال ایست و بازرســی بوده اند که ناگهان یک دستگاه 
خودرو زانتیا به شماره انتظامی 157 د 15 ایران 95 با ورود به ایست و بازرسی و با سرعت 
با تابلوهای ایست و بازرســی برخورد و اقدام به فرار می نماید که پس از وصول گزارش 
و استعالم خودرو و پاســخ راهور،  خودرو متعلق به آقای محمود پیام فرزند علی اصغر به 
شماره شناسنامه 18 با کدملی 3701641609 به آدرس مشــهد- پنج تن سه- سلمان 
هشت پالک 22 بوده که دادسرا با ارسال نیابت برای شهرستان مشهد در تاریخ 93/12/5 
توفیقی دردستگیری وی حاصل نکرده و سپس به دادگاه بخش سیب و سوارن سیستان 
و بلوچستان نیابت ارسال کرده اســت که باز هم موفق به دستگیری ایشان نشده اند که 
مجبور به انتشار آگهی شده است نهایتاً کیفرخواست غیابی صادره نموده است و دادگاه هم 
با تشکیل جلسه دادرسی و ابالغ از طریق انتشار آگهی وی را احضار که حاضر نشده است، 
فلذا اتهام انتسابی را وارد دانسته به استناد ماده 687 قانون مجازات اسالمی سال 1375 
متهم را به تحمل سه ســال حبس تعزیری محکوم می نماید 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: 492 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان) 

101 جزایی سابق( )327 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/714 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  10393/3643 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام بتول ابراهیمی ورزنه فرزند حسین و غیره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شماره  
139660302027006885 و 139660302027006883- 96/6/12 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 تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 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 ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 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:36928 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106805201751 ابالغنامــه:  شــماره   11 /716
9609986805201319 شــماره بایگانی شــعبه: 961319  خواهان آقای سعید نجار 
مارنانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای منصور اسفندیاری به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805201319 شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/01/15 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 35535 شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 

سه( )157 کلمه، 2 کادر( 
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 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
خبر داد:

توقيف 5 ميليارد ریال مواد 
نيروزای قاچاق در اصفهان

كارآگاهــان پليس آگاهــی فرماندهی انتظامی 
استان، طی عملياتی در بازرسی از انباری خارج 
از شهر اصفهان یک محموله مواد نيروزای قاچاق 
به ارزش 5 ميليارد ریال را كشــف كردند.ستار 
خسروی با اعالم خبر توقيف 5 ميليارد ریال مواد 
نيروزای قاچاق در اصفهان اظهار داشــت: در پی 
اطالع كارآگاهان پليــس آگاهی از تهيه و توزیع 
مواد نيروزای قاچاق در شهر اصفهان، رسيدگی 
به موضوع در دســتور كار قرار گرفت.وی افزود: 
كارآگاهــان پس از هماهنگی با مقــام قضائی از 
انبار مذكور بازرسی كردند كه در این عمليات دو 
هزار و 700 قلم انواع مواد نيروزای خارجی فاقد 

مدارک گمركی كشف شد.

دستگاه های نظارتی قوه قضایيه، 
سالمت دستگاه قضا را رصد 

می کنند
ریيس كل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: 
دســتگاه های نظارتی قوه قضایيه با نگاه تيزبين 
خود بر حفظ سالمت دستگاه قضایی نظارت عالی 
دارند.احمد خســروی وفا در گردهمایی قضات 
دادسرای عمومی و انقالب مركز استان اصفهان 
افزود: با توجه به اهميت امر قضا، ضروری است با 
درنظر گرفتن جایگاه رفيع قاضی، اجرای عدالت 
به درستی انجام شود كه بحمدا... قضات شریف در 
مجموعه دستگاه قضایی استان به درستی در این 

مسير گام بر می دارند.
وی به انجام كار بيشتر قضایی در مرحله دادسرا 
تاكيد كرد و گفت: قضات جوان و جدیدالورود در 
دادسراها كه خط مقدم اجرای عدالت محسوب 
می شــود، با بهره گيــری از نيــروی جوانی و 
دانش باالی قضایــی خود می تواننــد عالوه بر 
كمک به كاهش موجــودی و ورودی ها، بهترین 
تجربه آموزی را در كارنامه قضایی خود ثبت كنند.

روزهای پایانی سال و شــمارش معکوس برای اتمام سال 96 شروع شد. 
تنها 29 روز مانده تا به بهار سالم كنيم. هرچند از لحاظ جوی شاید چندان 
تفاوتی با بهار احساس نشود، اما به هر حال روزهای پایانی سال برای مردم 
ما دارای یک سری قوانين نانوشــته اما الزام آور است كه در هر شرایطی 
پایبندی خود را به آن نشان می دهند؛ قوانينی كه ریشه در آداب و رسوم 

فرهنگ دیرینه ما دارد و بسيار هم ارزشمند است.
حرف از خانه تکانی اســت! بر اســاس فرهنگ دیرینه ميــان مردم ما، 
خانه تکانی از گذشته تاكنون در آستانه عيد نوروز مرسوم بوده و هر سال 
هم انجام می شود. در این ميان روزهای پایانی سال شاهد افزایش چشمگير 
مصرف آب به لحاظ نظافت و خانه تکانی منازل هستيم كه نتيجه آن افت 
فشار شبکه آب در برخی از مناطق استان است. اما اگر با مدیریت مصرف 

آب انجام شود، بهتر است؛ چرا كه زنگ خطر آب به صدا درآمده، اما برخی 
هنوز این موضوع را باور ندارند و هنوز قبح مصرف نادرست آب در جامعه 
جا نيفتاده اســت، لذا باید به جایی برســيم كه رها كردن آب شرب روی 

خودرو یا مقابل در منازل یک كار قبيح باشد.
بعضی ها به بهانه تميزتر شدن وسایل خانه به ویژه فرش، مبل، كابينت و 
دیگر وسایل، تا می توانند آب مصرف می كنند و دریایی از حيات تصفيه 
شده را به فاضالب می فرســتند. بالطبع خانه تکانی مستلزم استفاده از 
آب فراوان است و خانواده ها نيز برای شست و شو باید مقادیر زیادی آب 
مصرف كنند تا منزل آنگونه كه می خواهند جال یابد و تميز شــود؛ اما در 
این فرآیند خانواده ها باید نکات مهم و حائز اهميتی مثل مصرف ميزان 
حامل های انرژی همچون برق و گاز و به ویژه آب را مد نظر داشته باشند. 

با سشوار لکه بری کنید
چرا تعجب كردید؟ بله! این یکی از راهکارهای خوب و سالم از بين بردن 

لکه های آب یا روغن باقی مانده روی ســطوح چوبی است. برای این كار، 
سشوار را روی حرارت داغ تنظيم كنيد. با فاصله مناسب آن راروی وسيله 
مورد نظر بگذارید و حرارت بدهيد تا لکــه از بين برود. این كار برای تميز 
كردن اثر چربی روی چوب های گران قيمت بســيار مناســب است. اگر 
احســاس كردید كامال از بين نرفت، كمی جوش شيرین را روی پنبه ای 

كه كمی خيس كرده اید، بریزید و روی لکه بکشيد و بعد حرارت بدهيد.
تِی  سر پالستیکی برای موبری

شاید وقتی به فرش یا موكت نگاه كنيد، اثری از مو نبينيد، اما مگر می شود 
مو روی فرش و موكت نباشــد؟ با اســتفاده از تیِ  ســر پالستيکی با سر 
متحرک، می توانيد موها را جمع كنيد. سر تی را خيس كنيد و آن را روی 

فرش و موكت بکشيد.
جوش شیرین برای لکه بری

نصف قاشق جوش شيرین را در یک ليتر آب حل كنيد. آن را داخل اسپری 
بریزید. روی لکه  چربی، روغن و هر لکه ای كه پاک كردن آن سخت است، 
این محلول را اسپری كنيد. 10دقيقه بعد، لکه را با دستمال نمدار یا اگر 

روی زمين است، با تی، پاک كنيد.
با یخ بشویید

گاهی حواس تان نيست؛ گاهی هم شيطنت بچه هاست كه چسب، آدامس 
یا مواد چسبناكی از این دست به مبل، صندلی، ميز، فرش و... می چسبد. 

بهترین راهکار برای پاک كردن این مواد، استفاده از یخ است. 
یک تکه یخ را روی مکان موردنظر بگذاریــد. 5 دقيقه بعد، خواهيد دید 
به تدریج آلودگی، جمع می شــود و قابل كنده شدن است. حتی اگر قرار 
است مبل و فرش ها را برای نوروز بشــویيد، پيش از آن، این تميز كاری را 

حتما انجام دهيد.
لکه بری با سرکه

 لک پرده، رومبلی، لباس و... را می توانيد با محلول سركه و اتو تميز كنيد. 
به چه شکل؟ یک قاشق ســركه بدون بو را در یک ليتر آب بریزید و آن را 
خوب هم بزنيد. سپس داخل اسپری بریزید. كمی از محلول را روی لکه، 
اسپری كنيد. سپس بدون اینکه اتو را روی محل مورد نظر بگذارید، بخار 

اتو را به مدت 30 ثانيه روی ناحيه مورد نظر بگيرید. لکه از بين می رود.
باید باور كنيم با ورود فناوری های نوین و ماشينی شدن زندگی ها، شيوه 
خانه تکانی ها نيز تغيير كرده و اهل منزل با به كارگيری این فناوری ها، 
روند گردگيری و خانه تکانی ها را برای خود آســان تر كرده اند و در این 
ميان می توانيم كاهش چشمگيری در مصرف حامل های تجدیدناپذیر 

انرژی را شاهد باشيم.

سرمایه هایی که فدای یک سنت می شوند؛

از این خانه تکانی ها نکنید!

عکس  روز 

بیراهه های »صفه« جان می گیرد

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

فرمانده انتظامی شهرســتان سرخه، از دستگيری 
یک زندانی كه از زندان اصفهان فرار كرده بود، در 

ورودی شهر سرخه خبر داد.

 سرهنگ ابوذر كریمی در تشریح این خبر با اشاره 
به توفيق پليس شهرستان ســرخه در دستگيری 
یک زندانی فراری، اظهار كرد: به دنبال اعالم مركز 

فوریت های پليســی 110 مبنی بر متواری شدن 
فردی كه به جرم كالهبــردار 6 ميليارد تومانی در 
زندان اصفهان بوده، بالفاصله ماموران یگان امداد 
شهرستان سرخه در ورودی شهر، طرح مهار را اجرا 
كردند.وی ادامه داد: پــس از مدتی فرد اعالمی با 
یک دستگاه خودروی پژو 405 رؤیت می شود كه 

پس از دیدن ماموران، به تغيير مســير ناگهانی به 
سمت تهران اقدام كرده كه با اقدام به موقع پليس 

متوقف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سرخه تصریح كرد: این 
متهم فراری پس از هماهنگی با مراجع قضایی به 

زندان سمنان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرخه خبرداد:
دستگيری زندانی فراری زندان اصفهان در سرخه

نذر مهربانی؛
 ویزیت رایگان پزشکان 

در مناطق حاشيه ای

 سطح پایين بهداشت و رفاه 
در ميان زنان سالخورده ایرانی

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بيان اینکه با 
اجرای طرح مراقبت از بيماران در منزل می توان 
از وظایف بيمارستان ها در این خصوص كاست و 
به بهبود خدمات نيز كمک كرد، گفت: با روند رو 
به رشد سالمندی در كشور و افزایش بيماری های 
غيرواگير، باید مسير ارائه مراقبت به بيماران در 
حوزه بيمارســتانی اصالح شــود.مریم حضرتی 
بيان داشت: زنان از طول عمری بيشتری نسبت 
به مردان در كشور ما برخوردار هستند اما به دليل 
سطح پایين تر رفاه اقتصادی و كيفيت زندگی زنان 
نسبت به مردان، با زنانه شدن سالمندی، جمعيتی 

با كيفيت پایين بهداشت خواهيم داشت.

 بيراهه های »صفه« 
جان می گيرد

فرمانده ارشــد نجــات در ارتفاع و كوهســتان 
اصفهان با اشاره به ایمن ســازی مسيرهای كوه 
صفه گفت: حــوادث معدودی كــه رخ می دهد 
مربوط به بيراهه هایی است كه برخی شهروندان 
به گذر از آنها اقدام می كنند. پيام رحمان ستایش 
بااشاره به حوادث كوهستان اظهار كرد: با توجه 
به ایمن ســازی صورت گرفته در مناطق پرخطر 
و پرتــردد كوه صفه به وســيله طناب كشــی و 
تابلوگذاری، هيچ حادثه ای در این مســيرها در 
سال های اخير نداشــته ایم. وی با تاكيد بر اینکه 
كوه به صورت بالقوه خطرناک است، افزود:پرهيز 

از رفتن به بيراهه ها نيازمند فرهنگ سازی است.

اخبار

فاطمه جبلی

اجراييه
11/702 شماره اجراییه:9610420350100425  شماره پرونده:9609980350100109 
شــماره بایگانی شــعبه:960156 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610090350103602 و شماره دادنامه مربوطه 9609970350100916 محكوم علیه 
ابوطالب سلطانی فرزند حسنعلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت 
مبلغ 365/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تا ریخ 
)95/10/7 به مبلغ 200/000/000 ریال و 95/11/30 بــه مبلغ 165/000/000 ریال( 
تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 12/533/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/050/000 ریال بابت هزنیه نشر و مبلغ 14/960/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محكوم له ســهراب غضنفرپــور خولنجانی فرزند 
هوشنگ به نشانی استان اصفهان شهرستان مبارکه شهر زیباشهر محله خولنجان کوچه 
شهید مصطفی باقری کوچه یاسمن پالک 7  با وکالت مهزاد کرمانشاهچی فرزند مسعود 
به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی نبش کاخ شرقی ساختمان وکال طبقه 4 
شماره 11 و 3- پرداخت مبلغ 18/250/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت، 
رای صادره غیابی است. 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 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 شــود )مــاده 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: 35796 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )468 کلمه،

 5 کادر(
اجراييه

11/699 شماره اجراییه:9610426794500150  شماره پرونده:9609986794500452 
شــماره بایگانی شــعبه:960452 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794500871 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794501042 محكوم علیه 
مریم شیران فرزند جمشید با والیت جمشید شــیران فرزند باقر هر دو به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی یک دستگاه خودرو پراید مدل 
91 به شماره انتظامی 465 ق 97 ایران 53 و آقای انوشیر قبادپور فرزند یوسفعلی به نشانی 
مجهول المكان محكوم اند به پرداخت مبلغ 2/045/000 ریال هزینه دادرســی در حق 
محكوم له مائده نصر آزادانی فرزند علی به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
آتشگاه خ بهشت کوچه شماره 15 سه راه شهدای کردستان پالک 1 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: 35553 
 شعبه 15 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــهید حججی( )427 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

11/697 شماره اجراییه:9610426794100158  شماره پرونده:9609986794100684 
شــماره بایگانی شــعبه:960685 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794101110 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794103416  محكوم علیه 
حسین شكوهی پور به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/695/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1396/03/09 
لغایت اجرای حكم در حق خواهان هدا قربان خانی فرزند احمد به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان اتوبان چمران خیابان آل محمد خیابان فالطوری کوچه پیام بن بست بنفشه 
ساختمان امید طبقه 4 واحد 15 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام، محكوم علیه 
مكلف اســت 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 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 انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده 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 محكومیــت مالی 1394(. م الف: 35513 شــعبه 11 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )421 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

11/698 شماره اجراییه:9610420350500476  شماره پرونده:9509980350500528 
شماره بایگانی شــعبه:950614 بموجب دادنامه غیابی شماره 9509970350501770  
محكوم علیهم 1- محســن کیانی بكیانی فرزند عبدالمجید به نشانی استان فارس شهر 
شیراز مطهری جنوبی خیابان کمیل کوچه 12 سمت چپ ساختمان 1 ، 2- منوچهر کیانی 
فرزند کیامرث به نشانی مجهول المكان 3- شرکت محیط آرای ستاره شب شیراز به نشانی 
استان فارس شهرستان مرودشت کامفیروز شمالی خانیمن منزل شخصی هادی کیانی 
بكیانی با کدپستی 7343171476 محكوم اند به پرداخت مبلغ 1/820/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 61/700/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در 
مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چكها 
) چک شماره 778828 مورخ 1395/5/31 به مبلغ 1/300/000/000 ریال و چک شماره 
778824 مــورخ 1395/05/05 به مبلغ 260/000/000 ریال و چک شــماره 778822 
مورخ 1395/04/05 به مبلغ 260/000/000 ( لغایت زمان پرداخت وجه در حق محكوم 
له علی اکبر ابذل فرزند شكراله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان بهارستان 
2 چهار راه شهدای بهرام آباد کوچه مهرگان پالک 13 با وکالت حمیدرضا قناعت منش 

فرزند خداداد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خیابان کاخ سعادت آباد ساختمان 
وکال واحد دوم و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیست. 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 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 توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
 م الف: 35579 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان )517 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

11/701 شماره اجراییه:9610420351500412  شماره پرونده:9509980351500791 
شماره بایگانی شعبه:950952 بموجب درخواست اجرای حكم 9609970351500160 
محكوم علیــه آذر حیدری پورراینــی فرزند محمد به نشــانی کرمــان اداره آموزش و 
پرورش ناحیه 1 کدپســتی 7617734143 محكوم اســت به پرداخت 1- اصل خواسته 
940/000/000 ریال 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید به شرح متن رای پیوست 
تا زمان وصول 3- هزینه نشــر آگهی 850/000 ریال 4- هزینه دادرسی 32/416/000 
ریال 5- حق الوکاله 23/760/000 ریال در حق محكوم له علیرضا شیرازی تهرانی فرزند 
محمد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی بن بست ندا ساختمان سینا ط 2 واحد 3 
کدپستی 8163743454 با وکالت محمودرضا حمیدیا فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان 
هشــت بهشــت غربی حد فاصل بزرگمهر و گلزار ســاختمان وکال طبقه دوم کدپستی 
8154866184  ، 5- حق الوکاله 23/760/000 ریال در حق محكوم له 6- نیم عشــر 
دولتی، رای غیابی است. 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 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 توســط 
محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. رای 
دادگاه: آقای علیرضا شیرازی تهرانی فرزند محمد با وکالت آقای محمود رضا حمیدیا به 
طرفیت خانم آذر حیدری پورراینی فرزند محمد دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ نهصد و 

چهل میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های 608536-94/9/30 به مبلغ یكصد و 
هفتاد میلیون ریال و 607000-94/6/30 به مبلغ یكصد و هفتاد میلیون ریال و 608537-

94/4/30 به مبلغ ششصد میلیون ریال از جاری 0110054290005 به عهده بانک ملی 
ایران شعبه شاهد کرمان به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نكرده و ایرادی نسبت 
به مستندات تقدیم ننموده است. با عنایت به مراتب فوق خواســته ثابت مستندا به مواد 
198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت نهصد و چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر 
مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی 
 از جمله هزینه نشر آگهی، سی و دو میلیون و چهارصد و شــانزده هزار ریال بابت هزینه
 دادرســی و بیســت و ســه میلیون و هفتصد و شــصت هزار ریال بابت حق الوکاله در 
حق خواهــان محكوم می نمایــد. رای صادره غیابی ظرف بیســت روز پــس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز پــس از انقضا مهلت 
واخواهی قابــل اعتــراض در دادگاه محتــرم تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشــد.  
 م الف: 35799 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )695 کلمه، 

7 کادر(
مزايده اموال غير منقول)اسناد رهنی( 

پرونــده:  شــماره   139603902127000042 آگهــی:  شــماره   11 /719
139304002004000554 بر اســاس پرونده  اجرائی به شــماره بایگانی 9300105 
تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره هفتاد و شــش فرعی از هفتاد و شش اصلی واقع در 
مهیار بخش یک ثبتی شــهرضا مورد ثبت صفحات 223 و 220 و 37 و 34 و 428 دفاتر 
304 و 314 و 4 با حدود اربعه: شمااًل خط مســتقیم مفروضی است به طول 1350 متر به 
قطعه 76/77 شرقا به دامنه کوه کاله قاضی جنوبا به خط مستقیم مفروضی به طول 1350 
متر به قطعه 76/75 غربا به خط مســتقیم مفروضی به طول 250 متر به جاده شــیراز به 
اصفهان به نام مجتبی شهابی ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 
64801 مورخ 1391/09/07 دفتر اسناد رسمی شماره 129 اصفهان از طرف نامبرده در 
قبل مبلغ ســی و یک میلیارد و ســیصد و چهار میلیون و یكصد هزار ریال در رهن بانک 
تجارت سرپرســتی منطقه اصفهان قرارگرفته که به علت عدم پرداخت بدهی بستانكار 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه بنا به درخواســت بانک بســتانكار و 
باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامــه مربوطه پالک مذکور 
مورد ارزیابی قرار گرفته که توسط کارشناســان رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و 
ارزیابی گردید. ملک مورد نظر به مساحت 337500 متر مربع و از سه طرف شمال، جنوب 
و غرب با دیوارهایی به ارتفاع دو و نیم  متر محصور بود و دارای درختان انار و توت با سن 
تقریبی پنج سال و دو اصله کاج قدیمی  می باشد که درختان انار در سطح وسیع به صورت 
ردیفی کشت شــده اند و کلیه درختان در هنگام معاینه سالم بودند. اشجار مزبور با روش 
آبیاری تحت فشار )قطره ای( مورد شــرب قرار می گرفته اند. همچنین در محدوده مورد 
نظر یک حلقه چاه معاینه شد که برای آبیاری اشجار استفاده می شده و چون چاه در دست 
تعمیر بود لوله های آن را خارج کرده بودند و بر اساس معاینه و متراژ آنها عمق چاه حدود 
150 متر به نظر می رســید ولی گمان می رود که مدتی است از چاه استفاده نشده است و 
آبیاری انجام نگردیده که بی ارتباط با خشكسالی های اخیر نمی باشد. تاسیسات موجود 
شامل برق سه فاز و تاسیسات انتقال برق تا ساختمانها، اســتخر ذخیره آب، موتورخانه، 
سیســتم فیلتراســیون آب، لوله های پلی اتیلن انتقال آب تا پای درختان، ساختمانهای 
کارگری و غیره مورد بازدید قرار گرفته است که کال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال برآورد و 
قیمت می گردد و مورد رهن طبق اعالم بانک تا تاریخ 1397/09/23 بیمه می باشد. در 
جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز  چهارشــنبه مورخ 1397/01/22 در شعبه 
اجرای ثبت اسناد شهرضا تشــكیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ کارشناسی پنجا ه میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس 
که خریدار باشد فروخته می شــود طالبین می توانند قبل ازتشكیل جلسه از مورد مزایده 
به آدرس: کیلومتر 45 جاده شــهرضا اصفهان نرســیده به پلیس راه سمت راست جاده 
بازدید  به عمل  آورند الزم به ذکر اســت که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال 
سند در دفاتر  اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به 
 حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ســایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
می باشد این آگهی  یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. 
 تاریخ چاپ : 96/11/30  م الف: 1015  اداره اجرای اسناد رسمی شهرضا )569 کلمه، 

6 کادر(
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راهاندازیبانکاطالعاتیبانوانکارآفرینوفعالاقتصادی
فناورانهپیشنهاد سردبیر:

در دانشگاه های کشورصورت گرفته است؛
 فعالیت بیش از ۵ هزار
 شرکت دانش بنیان

حسین ساالر آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور 
بین الملل در خصوص کاربردی شدن پژوهش و 
تجاری شدن آن در دانشگاه ها اظهار کرد:  امروز 
خوشبختانه استارت آپ ها عملکرد خوبی دارند 
به طوری که ما اکنون 5 هزار و 400 شــرکت 

دانش بنیان و 41 پارک علم و فناوری فعال 
در سراسر کشور داریم.

وی ادامه داد: جوانان ما با تکیه بر دانش 
خود توانسته اند به پله های رفیع علم دست 

یابند؛ اما این مورد از نظر مــا ایده آل و رضایت 
بخش نیســت و در این بعد قضیه باید بیشــتر 

کار کنیم.
صنعت در دانشگاه ها فاز تاخیری دارد

قائم مقام وزیر علوم در امــور بین الملل تصریح 
کرد: هــر کجا که صنعت ما صنعت پیشــرویی 
شده است از دانشــگاه ها بیشتر استفاده کردیم 

نظیر صنایع دفاعی که خوشــبختانه 
توانســته اند از دانشگاه های ما خوب 
اســتفاده کنند؛ اما بایــد بپذیریم 
صنعت در دانشــگاه ها فاز تاخیری 

دارد و باید در این موضوع بیشــتر ورود 
پیــدا کنیم. دانشــگاه ها در خط مقــدم علم و 
فناوری دنیا در حال کار کردن هستند و بسیاری 
از صنایع ما نیاز به این علم و فناوری را در خود 

احساس نمی کنند.
ساالر آملی اضافه کرد: در همه جای دنیا همیشه 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی عرضه کننده علم 
هســتند، تقاضای علم در جامعه باید رشد پیدا 
کند و این تقاضاها باید به ســمت دانشگاه های 
ما ســوق یابد؛ البته باید در دانشگاه ها تحوالتی 

ایجاد کنیم تا بتوانیم پاسخگوی 
این نیازها باشیم.

وی اظهار کرد: از نــگاه ما باید 
فاز نوآوری در صنعت توســعه 
پیدا کرده و ایجاد کشــش بازار 

و تقاضای علم در کشور توسعه پیدا کند.
قائم مقام وزیر علوم در امــور بین الملل، 

گفت:  در نظــام ملی نوآوری همه دســتگاه ها 
مشغول هستند؛ لذا باید در این مورد به صورت 
مجموعه ای کار شود تا این ارتباط یعنی ارتقای 

علم از دانشگاه به صنایع انتقال یابد.
ساالر آملی یادآور شد: برای انجام این 

کار باید نهادهــای مختلفی 
نظیــر دولــت و مجلس 
شــورای اســامی در 
ایــن حــوزه ورود کرده 
و نظارت هــای خــود را 

بیشتر کنند.

صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جایزه فناوری و 
نوآوری با هدف رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

این صندوق، تسهیات حمایتی باعوض برای حضور شرکت های دانش بنیان در 
جایزه مدیریت فناوری و نوآوری و جشنواره ملی بهره وری در نظر گرفته است.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف رقابت پذیری شرکت های 

دانش بنیان و کمک به شناخت وضعیت موجود و به دست آوردن جایگاه مناسب در 
بازارهای ملی و بین المللی با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران برای سومین 
بار پیاپی از حضور شرکت های دانش بنیان در پنجمین جایزه مدیریت فناوری و 

نوآوری ۲01۸ و نهمین جشنواره ملی بهره وری در سال 1۳۹۷ حمایت می کند.
شرکت های دانش بنیان نوپا تا ســقف ۲0 میلیون ریال و شرکت های تولیدی و 
صنعتی تا سقف 40 میلیون ریال می توانند از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 

در زمینه حضور در جوایز استفاده کنند.

خبر حمایت از برگزیدگان جایزه مدیریت فناوری

راه اندازی بانک اطالعاتی 
بانوان کارآفرین و فعال اقتصادی

راه اندازی بانک اطاعاتی بانوان کارآفرین و فعال 
اقتصادی با توجه به اهمیت حضور پررنگ تر و 
مشارکت بیشتر بانوان توانمند ایرانی برای ایجاد 
تحوالت همه جانبه در کشــورمان؛ »دانشنامه 
اقتصادی زنان ایران« و »بانک اطاعاتی معرفی 
زنان فعال و موفق کشور در حوزه های اقتصادی 
و کارآفرینی« با هدف بسترســازی برای نقش 
آفرینی بیشــتر بانوان در رشــد و پیشــرفت 
اقتصادی کشور، در دســت گردآوری و تدوین 

است. 
بخشی از سرفصل مباحث دانشنامه اقتصادی 
زنان ایران شــامل، اهمیت مشــارکت زنان در 
رشد و پیشرفت اقتصادی کشور، سیر تاریخی 
فعالیت هــای اقتصــادی و کارآفرینی زنان در 
ایران، موانع و محدودیت های پیشــرفت زنان 
در حوزه های اقتصــادی و کارآفرینی از منظر 
»اعتقادی«، »سیاسی«، »حقوقی و قانونی« و 
»فرهنگی و اجتماعی«، راهکارهای رفع موانع و 
محدودیت های پیشرفت اقتصادی زنان، قوانین 
و مقررات مرتبط با فعالیت های اقتصادی زنان، 
مزیت های اقتصادی هر یک از استان های کشور 
برای توسعه کارآفرینی بانوان است. در این راستا 
سایت دانشــنامه اقتصادی زنان ایران بستر و 
امکانی فراهم آورده اســت تا با بهره گیری از به 
روزترین امکانات فناوری اطاعات و ارتباطات، 
همچون یک رویداد زنده، جاری و پویا، امکان 
هم اندیشی، هم افزایی و مشارکت هر چه بیشتر 
بانوان ایرانی در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی 

کشور عزیزمان فراهم شود.
گفتنی اســت، بانوان ایرانی از سراســر جهان 
می توانند با عضویت در »بانک اطاعاتی معرفی 
زنان فعال و موفق کشور در حوزه های اقتصادی 
و کارآفرینی« ضمن پیوســتن به جمع بانوان 
 فعال و موفق ایرانی، به کســب و کار خود رونق

 بخشند.

فرآیند ابداعی یک استارت آپ ایرانی؛

نمک زدایی از پساب ها

با توجه به فراگیر بودن فرآیند اسمز معکوس در آب شیرین کن ها و تبعات 
زیســت محیطی و زیان های اقتصادی مرتبط با پساب شور حاصل از آنها 
که به همراه مواد شیمیایی مضر محسوب می شود از سوی دیگر مشکات 
فراوانی را به خصوص در مناطق خشــک که با بحران جــدی آب روبه رو 

هستند، ایجاد کرده است.
با توجه به امکان استفاده از منابع با ارزش حرارتی پایین مانند گرمای اتاف 
 شده در صنایع و منابع انرژی های تجدیدپذیر در فناوری تقطیر غشایی،

 به نظر می رسد این فناوری راهکار مناسبی برای نمک زدایی از پساب های 
شور ذکر شده با هزینه کم باشد.

از این رو محققان در قالب یک تیم استارت آپی در صدد آمدند تا با فناوری 
نانو به تصفیه پساب اسمز معکوس بپردازند. این تیم  استارت آپی متشکل 
از حامد پور از دانشگاه سیســتان و بلوچستان، در مقطع کارشناسی ارشد 
مهندسی شــیمی، علیرضا پیمانی از دانشگاه سیســتان و بلوچستان در 
مقطع دکترای مهندسی شــیمی، راضیه بیگ مرادی از دانشگاه سیستان 
و بلوچستان در مقطع دکترای مهندسی شــیمی، ناصر قربانی از دانشگاه 
سیستان و بلوچستان در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی و محمدحسین 
فانی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی 

برق هستند.

این تیم اســتارت آپی تحت عنوان »مکران« ایده » کاربرد فناوری نانو در 
تصفیه پساب اســمز معکوس به کمک فرآیند تقطیر غشایی « را اجرایی 
کردند.حامد پور یکی از اعضای این اســتارت آپ با بیان اینکه بیش از ۷0 
درصد از کره زمین پوشیده از آب بوده؛ اما بیشــتر آن شور است و تنها ۷ 
درصد آن آب شیرین است، به خبرنگار مهر گفت: این طرح در نمک زدایی 
از آب های شور و شورآب ها )پساب اســمز( یا تصفیه پساب های حاصل 
از صنایع دارویی، پســاب های رنگی، فلزات سنگین و تصفیه آب همراه با 
نفت در صنعت حفاری- جداسازی آب از اتانول و تغلیظ سازی در صنایع 

غذایی کاربرد دارد.
وی در خصوص مکانیسم کار این تیم استارت آپی گفت: تقطیر غشایی یک 
فرآیند جداسازی حرارتی است که جداســازی براساس تغییر فاز صورت 
 می گیرد. یک غشــا آب گریز به عنوان مانع در برابر فــاز مایع عمل کرده، 

در حالی که فاز گاز از آن عبور می کند.
وی خاطر نشــان کرد: از این رو قادر خواهیم بود یک جریان آبگرم همراه 
ناخالصی از یک طرف غشا عبور داده و در طرف دیگر آن بخار چگالش یافته 

را به صورت آبی پاک دریافت کنیم.
پور ادامه داد: از فناوری استفاده شده در این طرح می توان به الکتروریسی 
و پاسما برای تولید و اصاح سطح غشا و همچنین نانو حباب برای کاهش 

اثر گرفتگی روی سطح غشا اشاره کرد.
به گفته ایــن محقــق؛ روش رایج برای تولید آب شــیرین از آب شــور، 
نمک زدایی است. با این حال اکثر روش های نمک زدایی به شدت وابسته 
به انرژی هستند. این موضوع در مکان های دوردست که انرژی یک منبع 

رزشمند  ا
ب  محسو

مــی شــود، 
منحصر اســت. 

افزون بــر این در 
جزایر کوچک، بیشتر 

واحدهای شیرین سازی 
در مقیــاس کوچک پس از 

چند ماه فعالیت، دچار مشکل 
می شــوند و این به ســبب نیاز 

تعمیر و نگهداری خرابی های ناشی 
از قطع برق است.

پور اظهار کرد: ما بــا رویکردی جدید به 
یک روش توانمند و پایدار دست یافته ایم به 

طوری که سامانه های تقطیر غشایی ما می توانند 
با انرژی های در دسترس رایگان مورد بهره برداری 

قرار بگیرند.
وی افزود: این فناوری با درجه حرارت پایین طراحی شده 

اســت؛ لذا در ترکیب با حرارت اتافی ژنراتورهای دیزلی و 
یا منابع انرژی تجدیدپذیر )مثا خورشیدی( ایده آل هستند. 

این ویژگی به خصوص در اماکن دورافتاده که انرژی گران بوده و 
یا نیازمند یک راه حل پایدار است هم کاربرد دارد.

به دنیای کارآفرینی خوش آمدید؛

تافتهجدابافته!
فرزانه مستاجران

هر شکست یک پله
ترس از شکســت در شــروع هــر کار 

می تواند یکــی از عوامل نگاه دارنــده فرد از 
انجام کار باشد؛ اما شما با راه اندازی کسب و کارتان 

در دفعه اول بسیاری از دروســی که یاد نگرفته اید را با 
اولین شکســت یادخواهید گرفت )مانند دیگر کارآفرینان( و 

کسب و کار دوم تان را وقتی راه اندازی کردید، حداقل با دلیل قبلی 
شکست نخواهید خورد. هر شکست در مسیر کارآفرینی، یک پله 

شما را به هدف تان نزدیک تر می کند ؛ اما بی گدار هم نباید 
به آب بزنید و تمام ســرمایه خود را در اولین کاری 

که به ذهنتان می رســد هزینه کنید و به قول 
معروف نباید همه تخم مرغ هایتان را در 

یک سبد بچینید.

اشتیاق خود را با 
پشتکار زینت بخشید 

از قدیم گفته اند  شور و اشتیاق می تواند کوه ها را 
جابه جا کند؛ البته این اصل کاما صحیح است و دیدید که 

چطور افرادی با منابع کم برای موفقیت توانستند به اهداف خود 
برسند؛ اما اگر می خواهید شما هم کارآفرینی کنید و یک کارآفرین 

باشید، باید بدانید برای یک مسیرهای طوالنی، اشتیاق برایتان خیلی مفید 
خواهد بود؛ اما کارساز نیست.شاید عجیب باشد، اما در دنیای کارآفرینی افراد 

کمتر احساسی بیشتر موفق می شوند، زیرا الزمه موفقیت داشتن اشتیاق 
به همراه صبر و پایداری است. افرادی که می بینید موفق شده اند، 

به غیر از اشتیاق پیروزی، صبر و تحمل شکست خوردن، 
خاقیت در حل مسئله، شبکه حرفه ای انسانی و... 

هم داشته اند.

سریع السیر  اما بی دوام
همانطور که گفتیم شور و اشتیاق به تنهایی 

برای کارآفرین شدن کافی نیست . هرچند یکی 
از شروط کار آفرینی، داشــتن انگیزه است ولی صبر و 

پشتکار نیز از ملزومات یک کارآفرین موفق به شمار می رود.
خیلی از افراد به خاطر این می خواهند کارآفرین شوند چون فکر 

می کنند کمتر کار خواهند کرد و بیشتر درآمد خواهند داشت.در مورد 
کارآفرینی های کوچک شاید صحیح باشد؛ اما اگر بخواهید برای همیشه از 

نگرانی راجع به پول با کارآفرینی خاص شوید نیاز به کسب و کاری 
اصولی و دقیق دارید که نمی توانید سریع السیر آن را بنا کنید. 

شما باید به دقت و با حوصله آجر به آجر آن را به درستی 
روی هم بچینید. سخت تاش کنید؛ اما سخت کار 

نکنید  و صبر داشته باشید. 

 تافتگان جدا بافته!
تا کنون اصطاح تافته جدا بافته را شــنیده اید. در 

بیشتر مواقع اتفاق افتاده یک کارآفرین و فرد موفق مجبور 
است از بسیاری از سرگرمی ها و با جمع بودن ها، چشم بپوشد 

و اکثر اوقات خود را در انزوا به فعالیت برای موفق شدن سپری کند. 
مردم نیز با دیدن رفتارش ، او را تافته جدا بافتــه خواهند دید و به مرور از 

جمع دور خواهد شد و در انزوا قرار می گیرد.آیا تحمل چنین موقعیتی را دارید؟ 
شاید پرواز تنها در اوج جالب باشد؛ اما همچنان می تواند اضطراب و تنهایی را برایتان 

به ارمغان بیاورد ! زمانی که در حال کار  روی کسب و کارتان هستید، باید یک سری مشخص 
از افراد قابل اعتماد را کنارتان داشته باشید، یک گروه امین تا بازخوردتان را با آنها در میان 

بگذارید و یک سری افراد مشخص دیگر که کارتان را به آنها عرضه کنید. اکثر اوقات 
دوستی های کارآفرینان بعد از راه اندازی کسب و کار تغییر می کند، زیرا ساعات 

زیادی را باید روی کسب و کارشــان صرف کنند، در حالی که دیگران در 
حال خوش گذرانی هستند...کارآفرینی یعنی چند سالی از زندگی را 

طوری زندگی کنید که دیگران حاضر نیستند زندگی کنند، تا 
بقیه سال های عمرتان را طوری زندگی کنید که دیگران 

اگر بخواهند هم نتوانند.

کاله تان را قاضی کنید
کارآفرینــان ارزش خلق می کنند و 

می فروشند. اکثر کارآفرینان و ثروتمندان 
برتر دنیای امروز سن شان باالی 50 سال است؛ 

اما برخاف بازنشستگی شان هنوز مشغول کار کردن 
هستند... این بدان معنی است که هدف آنها تنها پول نبوده 

است. هدف شما چیست؟بهتر اســت کاه تان را قاضی کنید 
بعد به دنبال کارآفرینی بروید .شما دیگر تمام ملزومات 

یک کارآفرین نمونه شــدن را می دانید . از اینجا به 
بعد تصمیم گیری شما و پشتکارتان است که 

می تواند در کنار دیگر عوامل شمار ا به 
یک کارآفرین تبدیل کند.

بعد از چند هفته آشنایی شما از طریق این روزنامه با دنیای کارآفرینی دیگر بعید به نظر می رسد 
که با مرور کردن مطالب هر هفته  در صفحه استارت آپ روزنامه ما، دیگر ابهامی در مفاهیم اولیه 

کارآفرینی داشته باشید و از اینجا به بعد باید به شما گفت به دنیای کارآفرینی خوش آمدید.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی وزارت کار برای بار دوم با 
انتقاد از عدم تامین اعتبارات اشتغال برای اجرای طرح های اشتغال 
زا گفت:هیچ اعتباری نداریم و تاکنون سازمان برنامه و بودجه یک 
ریال برای اجرای سیاست های اشــتغال زایی تامین نکرده است. 
درحالی برنامه اشــتغال فراگیر برای ایجاد ۹۷0هزار شغل در سال 
۹6 از سوی جهانگیری اباغ شد و در شهریور امسال هم در مراسمی 

با حضور ربیعی، نوبخت و ســیف کلید خورد که هنوز ریالی 
از بودجه 500میلیارد تومانی وعده داده شــده به حساب 
وزارت کار واریز نشده است. عیسی منصوری، معاون توسعه 

کارآفرینی و اشتغال زایی وزارت کار درباره اینکه آیا تاکنون 
منابعی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر از سوی سازمان 
برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده است، 
گفت: در تامین منابع از 
حیث تخصیص اعتبار، 

برای پیاده سازی برنامه اشتغال فراگیر، محدودیت های بودجه ای داشتیم؛ به طوری 
که هنوز هیچ بودجه ای برای اجرای برنامه اشــتغال فراگیــر تخصیص پیدا نکرده 
اســت که امیدواریم برای ســال۹۷، این محدودیت منابع را نداشته باشیم.نزدیک 
به ۹ماه از اباغ طرح اشتغال فراگیر می گذرد، هدف از اجرای این طرح ایجاد ۹۷0 
هزار نفر در ســال ۹6بود؛ اما تا کنون هیچ نتیجه ای از اجرای این طرح در بازار کار 
مشاهده نمی شود. مجموع خروجی های این طرح تا کنون اجرای پایلوت طرح های 
مداخات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی، طرح های اشتغال حمایتی،طرح  ها و 
اقدامات برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک دستگاه  ها و نهادها،اهداف کمی طرح  های 
اشتغال زا و طرح  های ظرفیت  ساز مرتبط با ایجاد اشتغال،اهداف کمی طرح  های 
اشتغال حمایتی،توزیع منابع مالی بر حسب رسته های منتخب، مداخات سیاستی 
و اشتغال حمایتی،ساز و کار اجرایی برنامه برای رسته های منتخب در سطح ملی و 
استانی،تامین مالی،ساز و کار اجرای طرح های کارانه اشتغال جوانان)کاج(،دوره 
کارورزی،مشوق بیمه ای کارفرمایی،دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار در 

بازار کار بوده است.

طرح های بی اعتبار اشتغال زایی دولت کسب و کارتان را جادو کنید
استارت آپ جادوبی از ابتدای امسال با هدف کمک به سازمان ها برای دستیابی به داده ها 
و تحلیل های مورد نیاز خود با کمترین هزینه و بدون هیچ دانش فنی شروع به کار کرده 
است. تکنولوژی به کاررفته در جادوبی با بصری ســازی اطاعات داده های  وب سایت، 
 MongoDB   تا SQL شبکه های اجتماعی، فایل اکسل و داده های داخلی شرکت ها از
به کاربران خود امکان می دهد به سادگی بتوانند گزارش های موردنیاز خود را بسازند و 
آنها را در کنار یکدیگر در قالب یک داشــبورد مدیریتی نمایش دهند. تحلیل مناسب و 
تصمیم گیری صحیح با استارت آپ جادوبی میسر خواهد شد و مسلما رونق کسب وکارتان 

را شاهد خواهید بود.
جادوبی می تواند به ســوال های بی شماری از جمله ســوال های زیر در مورد کانال 

تلگرامی تان پاسخ دهد:
•روند تغییر تعداد اعضای کانال شما چگونه است؟

• پست های کانالتان چقدر بازدید می شود؟
• محتوای کانالتان چقدر جذاب است؟

• کدام پیام های کانالتان محبوب است؟
• محبوب ترین هشتگ های کانالتان چیست؟

• محبوب ترین مدیاهای کانالتان چیست؟
• پر بازدیدترین مدیای کانالتان کدام است؟

تحلیگر تلگرام جادوبی عاوه بر تحلیل کانال های شما، می تواند کانال های  رقبای تان را 
رصد کند و این امکان را به شما می دهد که تبلیغات موثرتری داشته باشید. 
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 هراس فردوسی پور 
از یک اتفاق!

کارلوس کی روش اعــام آمادگی کرده تا در 
برنامه 90 حاضر شود 
و جواب علی کریمی 
را بدهد. مشــکل 
اینجاســت کــه 
کارلوس می  خواهد 
مثــل علــی کریمی 
راحــت و رودرو بــا مردم 
حرفش را بزند ولی کریمــی می گوید باید در 

برنامه رودروی او بنشیند. 
فردوســی پور این وســط گیر کرده که باید 
چه تصمیمی بگیــرد. او خوب مــی داند اگر 
کی روش به تنهایی در برنامه حاضر شــود و 
حرف هایش را بزند، آن وقــت کریمی دوباره 
 در کانال تلگرامی اش علیــه او موضع گیری 

می کند!

دایی به تیم ستارگان جهان دعوت شد

پیشنهاد سردبیر:
اتفاق روز

دایی به تیم ستارگان جهان 
دعوت شد

علی دایی به تیم ستارگان فوتبال جهان دعوت 
شد تا در ماه مارچ ۲0۱۸ 
)فروردیــن 9۷( با 
این تیم دو بازی با 
اهداف صلح طلبانه 
کشــورهای  در 
مکزیک و کلمبیا انجام 
دهد. در این تیم، ستارگان 
نامداری همچــون کارلوس پویــول کاپیتان 
سابق بارسلونا، رونالدینهوی برزیلی، سیدورف 
و ستارگان نامدار دیگری حضور دارند. علی دایی 
به عنوان یکی از اســطوره های فوتبال ایران در 
سطح جهان شناخته می شود که مدتی هم عضو 
یکی از کمیته های فیفا بود و رابطه بسیار نزدیکی 
هم با »فرانس بکن بائر« از اسطوره های فوتبال 
آلمان و دنیا داشته و دارد. با توجه به اینکه تیم 
سایپا در فروردین 9۷ باید در لیگ برتر بازی کند 
احتمال دارد علی دایی در یکی از این دو مسابقه 

برای تیم ستارگان جهان به میدان برود.

خبر روز

 هدف کی روش از همکاری
 با اوجاقی چیست؟

دلیل حضــور ســرمربی تیم ملی ووشــو در 
کادر فنــی تیــم ملی 
مشــخص  فوتبال 
حســین  شــد. 
همکار  اوجاقــی 
جدیــد کارلــوس 
کــی روش در گفت 
وگو با خراســان ورزشی به 
خواســته های ســرمربی تیم ملی از او اشاره 
کرده:» 4 کلیــد واژه وجــود دارد که اهداف 
حضور مــن در کادرفنی تیم ملــی فوتبال را 
تشریح می کند و این کلیدواژه ها عبارتند از: ۱. 
باال بردن سطح جنگندگی ۲. باال بردن سطح 
اعتماد به نفس 3. باال بردن تمرکز 4. باال بردن 
سرعت تصمیم گیری بازیکنان. این 4 فاکتور 
به واســطه پرداختن به ورزش های رزمی در 
یک ورزشکار تقویت می شــود. طی صحبتی 
که به صورت مســتقیم با کی روش داشتم، او 
تقویت این 4 فاکتور در تیم ملی فوتبال را از من 
خواست. من هم سعی می کنم با ارائه تمرینات 

مناسب اهداف مدنظر را تحقق بخشم.«

سوال روز

اینستاگردی

پست نکونام پس از سقوط پاس به دسته سه
از قهرمانی آسیا تا ناکجا آباد با تدبیر آقایان!.... برای این فاجعه یک دقیقه سکوت می کنیم

 خبه به سامتی و مبارکی دوستان زحمت کشــیدند و پاس تهران را نابود کردند و امروز 
پاس همدان که در هدف گذاری آقایان قراربود قهرمان لیگ برتر شود را فرستادند ناکجا 
آباد) همون دسته 3( راستی کجا رفتند اونایی که نشسته بودند و درباره پاس بزرگ تهران 
باسابقه قهرمانی آســیا حرف می زدند و بارش تصمیم گیری می کردند ، حاال لطفا جنازه 

پاس را تحویل دهید.

روزنامه الریاضیه عربستان خبر داد که رامون دیاز، سرمربی الهال 
عربستان تصمیم گرفته است تا علی الحبسی، دروازه بان عمانی 
خود را پس از مدت ها نیمکت نشینی در بازی با استقال در لیگ 
قهرمانان آسیا در ترکیب اصلی قرار بدهد. این اولین بازی الحبسی 
در لیگ قهرمانان آسیا به شــمار می آید. در لیگ قهرمانان فصل 

گذشته عبدا... ال مایوف دروازه بان اصلی الهال بود .

استقالل – الهالل؛ با گلر معروف عمانی!

26
 آسیب دیدگی کاپیتان تیم ملی ایران در تمرینات ناتینگهام فارست. این 
شاید پایانی باشد بر تمام آرزوهای بازیکنی که  تازه پیراهن تیمی قدیمی 
در چمپیون شیپ را پوشیده بود. دژاگه همین چند روز قبل از ناحیه رباط 
داخلی آسیب دید تا جدا از آیتور کارانکا، کارلوس کی روش را هم نگران 
کند؛  کی روش که عاقه و اعتقاد ویژه ای به اشکان دارد و حتی کاپیتانی 

تیم ملی را نیز به او سپرده است.

در حالی که کمتر کسی فکرش را می کرد که مســابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور به مناسب دهه فجر 
در زنجان، با حواشی عجیب و غریبی همراه شود و فینالیست های یک بخش از این رقابت ها ترجیح دهند 
عطای حضور در مسابقات را به لقایش ببخشند و فینال را تحریم کنند، در نهایت بخش فینال با اعتصاب 
۱۸ نفر و با حضور تنها ۲ شرکت کننده از استان های خراسان رضوی و البرز برگزار شد و مسئوالن برگزاری 
مسابقات، نفر بیست و یکم را که در مرحله ماقبل فینال حذف شده بود به عنوان نفر سوم اعام کردند. برخی 
از شــرکت کنندگان در این رقابت ها در صفحات مجازی فیلمی منتشر کردند که در آن مسئول برگزاری 
مسابقات به تهدید ســنگ نوردان می پردازد و اعام می کند در صورت عدم حضور در فینال، نام آنها را از 
لیست اعزام به مسابقات داخلی و خارجی خط خواهدزد. ابوالفضل حسن پور، یکی از شرکت کنندگان در 
این رقابت ها در گفت وگو با ایسنا در خصوص حواشی پیش آمده در مسابقات قهرمانی سنگ نوردی کشور، 
جام دهه فجر در زنجان اظهار کرد: هر ساله برای حضور در مسابقات جام دهه فجر هزینه می کردیم و در 
این رقابت ها حضور می یافتیم، اما هر سال امکانات از سال قبل کمتر و کمتر شد تا اینکه کار به جایی رسید 
که حتی غذا را هم با هزینه شخصی باید تهیه می کردیم. هزینه ورودی مسابقات هم ۱۵0 هزار تومان بود؛ 
اما کیفیت مسابقه را پایین آوردند. قانونا این مسابقات باید سه مرحله ای باشد ولی امسال این مسابقات را 
دومرحله ای کردند.وی افزود: ابتدا کاما مودبانه از کمیته مسابقات خواستیم که مسابقات به شکلی قانونی 
برگزار شود؛ اما در پاسخ تهدیدمان کردند و گفتند از صحنه مسابقات ورزشی به کل حذفتان می کنیم و کاری 
می کنیم دیگر نتوانید در مسابقه ای شرکت کنید. پس از آن به قرنطینه رفتیم تا دوباره مذاکره کنیم؛ اما فقط 
وعده دادند. در چنین شرایطی اعام کردیم مسابقه نخواهیم داد. وی افزود: جایزه مسابقه یک مدال به همراه 
شاخه گل بود. حدودا ۲۷ میلیون تومان بابت ورودی مسابقه اندوختند؛ اما هیچ هزینه ای نکردند. برترین 
مسابقه ای که در کشور برگزار می شود همین مسابقات دهه فجر بود؛ اما آن را هم به این شکل برگزار کردند. 

پایان تلخ اشکان
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اتفاقات عجیب در مسابقات سنگ نوردی دهه فجر؛

۲۷ میلیون ورودی می گیرند و شاخه گل جایزه می دهند!

برگزاری رالی اتومبیلرانی 
خانوادگی مشهد تا کربال

رالی اتومبیلرانی خانوادگــی »حرم تا حرم« در 
مسیر مشهد تا کربا برگزار می شود.

رامین افشاری،رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: این رالی 
در مســیر زیارتی و سیاحتی دو کشــور ایران و 
عراق برگزار  می شود و هدف از اجرای این طرح 
فرهنگی، معرفی جاذبه های طبیعی، تاریخی و 
مذهبی مســیر حرم مطهر امام رضا )ع( تا حرم 
مطهر امام حسین )ع(، ترویج فرهنگ اتومبیلرانی 
ایمن و کمک به ارتقای آستانه صبر و استقامت 

رانندگان و مسافران است.
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی یادآور 
شد: رالی حرم تا حرم، صبح روز جمعه 4 اسفند 
ماه با شرکت ۵0 دستگاه خودرو در شهر مقدس 
مشــهد کلید خورده و پس از عبور از شهرهای 
سمنان، بروجرد، ایام و مهران، ۷ اسفندماه در 

شهر کربا به پایان خواهد رسید.
وی خاطرنشــان کرد: پــس از پایــان رالی به 
خودروهای اول تا ششم به ترتیب، ۸، 6، ۵، 4، 3، 

۲ و نفــرات 
هفتــم تا 
دهم یک 
ن  میلیو
ن  ما تو
جایــزه 

و  نقدی 
به ۱0 نفــر نیز به 

قید قرعه لوازم خانگی اهدا خواهد شد.

مرگ یک مترجم ۵۵ ساله در 
دهکده رسانه المپیک زمستانی 

یک مرد ۵۵ ســاله اهل کره جنوبی در دهکده 
رسانه بازی های المپیک زمستانی ۲0۱۸ جان 
خود را از دســت داد. پلیس کره جنوبی درباره 
علت مرگ این مرد تحقیقات خود را آغاز کرده 
اســت. همکاران او اعام کرده اند که شب قبل 
از این حادثه این مرد در ناحیه ســینه احساس 
درد می کرده اســت.گفته شــده که این مرد به 
رســانه های ژاپنــی در ترجمه اخبــار المپیک 
زمستانی ۲0۱۸ کمک می کرده است.سخنگوی 
المپیک زمستانی ۲0۱۸ درباره این اتفاق گفت : 
ما مرگ یک مرد ۵۵ ســاله در دهکده رسانه را 
تایید می کنیم. هم اتاقی او سعی کرده که صبح 
شنبه بیدارش کند؛ اما تکان نخورده؛ بنابراین هم 
اتاقی او پلیس را خبر کرد و به بیمارستان انتقال 
داده شد. در بیمارستان مشخص شد این مرد که 
اهل کره جنوبی بوده، جان خود را از دست داده 
است. ما در حال  تاش هستیم که علت مرگ او 

را دریابیم.
دهکده رسانه بازی های المپیک زمستانی محل 
اقامت صدها روزنامه نــگار و خبرنگار بین المللی 

است.

منهای فوتبال

به جز خادم اجازه دخالت به 
فرد دیگری نمی دهم

دارنده مــدال طای جهــان و المپیک گفت: 
در مورد شــرایط وزنی ام 
تاکنون چنــد بار با 
کادر فنی صحبت 
کرده و نظراتم را به 
آنها منتقل کرده ام.

با تصمیم کادرفنی 
تیم ملی کشتی آزاد، 
حسن یزدانی بار دیگر به یک وزن باالتر رفته و 
قرار است در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن 9۲ 
کیلوگرم روی تشــک برود. این موضوع برخی 
انتقادات را در پی داشــت و قهرمان المپیک و 

جهان به آن پاسخ داد.
حسن یزدانی در این باره گفت: مسائل فنی ام 
را با رســول خادم، ســرمربی تیم ملی و کادر 
فنی که همیشــه من را حمایــت کرده اند، در 
 میان می گــذارم و اجــازه دخالت به کســی 

 نمی دهم.

نقل قول روز

پیشخوان

دیدار تیم های الوحده و العین در مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی امارات جمعه شــب با برتری ۵ بر یک الوحده 
به پایان رسید و شب تلخی را برای العینی ها رقم زد. این 
شکست، سنگین ترین باخت یک دهه اخیر تیم العین بود؛

اما پس از پایان بازی عمر عبدالرحمان، ســتاره العین که 
پس از گذراندن مصدومیت به ترکیب تیمش برگشته بود، به سمت عبدالباسط محمد، سرپرست تیم الوحده 
رفت و برای او در بازی های آسیایی آرزوی موفقیت کرد. این ماقات کوتاه باعث به وجود آمدن جنجال شد به 
این خاطر که به نظر می رسد صحبت های عموری جهت تمسخر الوحده و باخت آسیایی این تیم بوده است.

در مصاحبه پس از بــازی، عبدالرحمان گفت: تعجب می کنم وقتی که من برای سرپرســت یک تیم آرزوی 
موفقیت می کنم، به من با طعنه می گوید چه فایده ای دارد که یک تیم مثل شما به فینال برود و آنجا شکست 

بخورد. من چنین ادبیاتی را قبول ندارم.

 جنجال جدید
  عمر عبدالرحمان
 در فوتبال امارات

 مرتضی پورعلی گنجــی، مدافع ملی پــوش ایران در 
خط دفاعی السد قطر تبدیل به یکی از مهره های قابل 
اطمینان این تیم شد و در رقابت های لیگ ستارگان قطر 

نمایش قابل قبولی داشته است.
این تیم که در پنج دیدار اخیر خود در رقابت های لیگ 

ستارگان قطر توانسته چهار پیروزی و یک تساوی کسب کند، موفق شد در نخستین بازی از رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا نیز مقابل الوصل امارات به پیروزی برسد.

آنالیز کادرفنی پرسپولیس از عملکرد السد قطر، نشان دهنده قدرت باالی خط دفاعی این تیم دارد. از این 
رو مربیان پرسپولیس برای گلزنی مهاجمان خود در دیدار با السد قطر برنامه ویژ ای را در نظر گرفته اند. 
آنها می خواهند همچون بازی فصل گذشته خود مقابل االهلی عربستان از توپ های زمینی استفاده کنند 

تا از سرعت باالی بازیکنان بهره ببرند.

طعمه بزرگ 
پرسپولیس برای 
مدافع تیم ملی ایران

جنگ ستارگان برای 
صلح

  مرگ سبز

جباروف: بازی با الهالل 
هیجان انگیز می شود

   قلعه نویی : حرف های 
کریمی را من هم زدم اما 

حمایتم نکردند

ذوب آهن فوتبال
- لوکوموتیو  

تاشکند
ساعت 

16

شبکه 
سه

الغرافه- فوتبال
تراکتور 

سازی
ساعت
18:30

شبکه 
ورزش

ویگان - فوتبال
منچستر 

سیتی
ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 

30 بهمن

لوکوموتیو تاشکندذوب آهن 16:00

الدحیل قطرالوحده امارات 18:20

امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار با لوکوموتیو تاشکند در 
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا گفت: در بازی قبل، قطر میزبان خوبی 
برای ما بود و امیدوارم ما هم میزبان خوبی برای لوکوموتیو باشیم. وی 
درباره این بازی افزود: تیمی که می خواهد در آســیا مقام بیاورد، عاوه بر اینکه باید از نظر روحی و روانی آماده باشد، باید شجاع هم باشد. 

حضور ذوب آهن در فینال لیگ قهرمانان آسیا به خاطر شجاعت بازیکنان بود و این شجاعت باعث شد  ذوب آهن یکی از بهترین تیم های آسیا 
شود. من از بازیکنان ذوب آهن ممنون هستم و امیدوارم با برد در این بازی به اوج برگردیم. قلعه نویی  ادامه داد:  اگر تماشاگر به ورزشگاه بیاید، 

به خاطر ذوب آهن است. امیدواریم مردم بیایند و پیروز شویم؛ البته تیمی که در بازی نخست پنج گل زده، خطرناک است. امیدواریم از امتیاز 
میزبانی استفاده کنیم و سه امتیاز را بگیریم.

داوران دیدار دو تیم
قضاوت این دیدار را »فو مینگ« از کشــور چین بر عهده دارد و »هو ویمینگ« و 

»وانگ دژن« دو هم وطنش او را در امر قضاوت یاری می کنند؛ مســعود توفایلیه از سوریه به عنوان 
داور چهارم و خادم ادو لزیم از عراق به عنوان ناظر داوری این دیدار حضور خواهند داشت.

 

هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز با برگزاری چهار 
دیدار پیگیری می شود که در این هفته تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 

فوالد شهر میزبان تیم لوکوموتیو تاشکند است.  
تیم ذوب آهن اصفهان در شرایطی به مصاف تیم لوکوموتیو تاشکند می رود 
که در اولین بازی مرحله گروهی شکســت سنگینی را مقابل تیم الدحیل 

قطر متحمل شد.
 شــاگردان امیر قلعه نویی که با پیروزی مقابل آیــزاول هند راهی مرحله 
گروهی شده بودند در حالی اولین بازیشــان در این رقابت ها را با شکست 
به پایان رساندند که در نیمه اول این دیدار برتری نسبی نسبت به حریف 
قطری داشتند و این نیمه را با برتری یک برصفر به پایان رسانده بودند ولی 
در نیمه دوم این الدحیل قطر بود که بازی را به دســت گرفت و با حمات 
گســترده نتیجه بازی را تغییر داد به طوری کــه در ۱0 دقیقه 3 گل وارد 
دروازه ذوب آهن شد تا شــاگردان قلعه نویی با دســت خالی قطر را ترک 
کنند؛ اما در آن سوی میدان تیم لوکوموتیو تاشکند قرار دارد که این تیم 
ازبکستانی توانست در هفته اول رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا با پیروزی پرگل الوحده امارات را پشت سر بگذارد و با کسب 3 امتیاز 
این دیدار و تفاضل گل بهتر در صدر گروه B  قــرار بگیرد و اگر بتواند این 

بازی را با پیروزی به اتمام برســاند می تواند خیال خودش را از صعود تا 
حد زیادی راحت کند.

برای تیم ذوب آهن که بعد از نایب قهرمانی در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا ، هر بار در این رقابت ها شرکت کرده با ناکامی 

روبه رو شده و نتوانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش 
بگذارد دیدار با تیم لوکوموتیو تاشــکند حکم مرگ و 
زندگی دارد و امیر قلعه نویی اگر می خواهد این دیدار 
را با پیروزی پشت سر بگذارد باید فکری به حال خط 
دفاعی ضعیف تیمش و پاشنه آشــیل این تیم کند؛ 
چرا که با افزایش حمات تیم های مقابل، خط دفاعی 
سبزپوشان از هم پاشیده خواهد شد و فرصت مناسب 

برای تیم رقیب فراهم می شود به طوری که تیم الدحیل 
قطر از این نقطه ضعف به خوبی اســتفاده کرد و در عرض 

چند دقیقه بازی باخته را با پیروزی عوض کرد.
 سبزپوشــان اصفهانی که خاطره خوشــی از دیدار با تیم های 

ازبکســتانی دارند و در دوره های گذشــته لیگ قهرمانان در بیشتر 
بازی ها برنده میدان بودند، امیدوارند این بار هم پیروز دیدار باشند 

و با فراموش کردن باخت های اخیر به شــرایط خوب گذشته 
برگردند.

هفته دوم لیگ قهرمانان 
آسیا؛

 خاطره خوش 
 ذوب آهن با ازبک ها 

تکرار می شود؟

سمیه مصور

قلعه نویی: 
امیدوارم از امتیاز میزبانی استفاده کنیم
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قدرت ا... نوروزی ادامه داد: نگاه شهرداری اصفهان در اجرای برنامه های 
دهه فجر محله محور بود. در واقع در نظر داشــتیم برنامه ها در محالت و 
مناطق مختلف شهر اجرا شود، بر همین اساس تالش کردیم تا جشن های 

این ایام در همه محالت هرچه باشکوه تر برگزار شود.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه معتقد بودیم ســازمان های مردم نهاد و 
هیئت های مردمی باید در اجرای جشن های دهه فجر مشارکت کنند، 
عنوان کرد: میزان اثر بخشی برنامه ها و کاهش هزینه ها با در نظر گرفتن 

خالقیت و ارائه ایده های جدید به منظور ارتقای کیفی برنامه ها مورد توجه 
بود، وزارت کشور هم بخشنامه ای در این خصوص ابالغ کرد که مدیریت 
شهری اصفهان این بخشنامه را با برنامه های محلی آن اجماع کرد تا شاهد 
حضور هرچه بیشتر نسل جوان باشیم. وی با اشاره به اجرای ۵۰۰ برنامه 
در بخش های فرهنگی، اجتماعی و هنری و ۸۰ افتتاحیه در بخش عمرانی، 
فرهنگی در همه سازمان ها و مناطق در ایام دهه فجر افزود: برنامه ای در 
روز ۱۲ بهمن به صورت نمادین اجرا شــد که می توان آن را جزو بهترین 

برنامه های این دهه دانست؛ در ۲۲ بهمن نیز همه کارکنان در راهپیمایی 
شرکت کردند و ســتاد اجرایی برنامه در میدان امام)ره( حضور داشتند. 
وی با طرح این سوال که ریشه عدم پرداخت حقوق کارکنان شهرداری 
کجاست، گفت: مگر در  ۱۴ سال گذشته این اتفاقات نمی افتاد؟ اگر سال 
های گذشــته هم صحبت ها و قضاوت هایی در این باره می شد، ایرادی 
نداشت، اما چرا طی چند ماه اخیر این صحبت ها بیشتر شده است؟ البته از 
انضباط مالی استقبال می کنیم. نوروزی با تاکید بر اینکه باید در قضاوت ها 
موازین اخالقی، انسانی و عدالت رعایت شود، افزود: در جایی امام جمعه 
اصفهان برای تکمیل شعار امسال صحبتی داشــتند و ما از آن استقبال 
کردیم، چون سخنی بجا و درست بود، اما نقدی که همه چیز را تخریب 
کند، پسندیده نیســت.وی در بخش دیگر ســخنانش با اشاره به الیحه 
بودجه سال ۹۷ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در این دوره از مدیریت 
شهری، کمیته تخصیص فعال شده تا هزینه طرح ها، هزینه های عمرانی 
و هزینه های جاری اولویت بندی شود؛ از این رو از هزینه کرد طرح های 

بدون اعتبار جلوگیری می شود. 
وی با بیان اینکه سعی شد در ردیف بودجه جاری، هزینه ها منطقی تعریف 
شود، اضافه کرد: به تمامی معاونت ها اعالم شده تا قبل از تامین هزینه ها، 
هیچ پروژه ای آغاز نشــود، در غیر این صورت به سرنوشت فعالیت های 
گذشته دچار می شویم. شهردار اصفهان با اشاره به آغاز احداث خط دوم و 
سوم مترو افزود: اقدامات برای احداث این دو خط شروع شده و در این راه 
از مشارکت و تسهیالت بانک های داخلی و فاینانس خارجی استفاده می 

کنیم. در روزهای آینده نیز برای تامین اعتبار به بانک مرکزی می رویم. 
نوروزی با بیان اینکه تکمیل خطوط مترو، راه حلی اساســی برای بهبود 
حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هواست، گفت: کل هزینه توسعه 
حمل و نقل عمومی در ســال آینده یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعریف 

شده که از این میزان ۸۰۰ میلیارد تومان مختص توسعه مترو است.

شهردار اصفهان:

ازهزینهکردطرحهایبدوناعتبارجلوگیریمیشود

 شهردار اصفهان در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: از دی ماه امسال برای دهه فجر، جلساتی با معاونان و مدیران 
مربوطه داشتیم تا ستادی تشکیل و برای این ایام برنامه ریزی شود.

انگشتانیکهبهکمکشهرمیآیند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

جشنواره گل های الله در باغ 
گل ها برگزار می شود

مدیر مجموعه تفریحی، آموزشــی باغ گل ها 
با بیــان اینکــه یکــی از مراکز گردشــگری 
شاخص شهر، مجموعه آموزشی، تفریحی باغ 
گل هاســت، اظهار کرد: اعتباری که برای باغ 
گل ها در نوروز ۹۷ تخصیص یافته، دو برابر سال 
۹۶ است، در واقع با توجه به اینکه پرداختن به 
مراکز گردشگری هدف شورا و شهرداری بوده 
است، از نظر اعتباری حدود یک میلیارد تومان 

تنها برای نوروز باغ گل ها هزینه خواهد شد.
ســید محمد رقیب با بیان اینکه نوروز امسال 
باغ گل ها متفاوت تر از ســال های قبل خواهد 
بود، از برگزاری جشــنواره گل های الله برای 
نخستین بار در باغ گل ها خبر داد و افزود: نوروز 
امســال تعداد گل های الله ای که در باغ گل ها 
کاشته می شود، هفت برابر ســال ۹۶ خواهد 
بود. امســال بالغ بر ۱۰ هزار شاخه گل الله در 
کلکســیون های مختلف که تنهــا هفت هزار 
شاخه آن در کلکسیون الله متمرکز شده است، 
در معرض دید شــهروندان و مسافران نوروزی 

قرار می گیرد.

در قالب کارگاه آموزشی »غدیر«
۱۴۰ نفر از مدیران آموزش 

مدیریت بحران دیدند
مدیرکل بحران استانداری اصفهان گفت: ۱۴۰ 
نفر از مدیران استان اصفهان در دوره آموزشی 
غدیر، روش های کنتــرل و مدیریت بحران را 
آموزش دیدند. منصور شیشــه فروش با بیان 
اینکه در راستای تقویت آمادگی در چهار مرحله 
مدیریت بحران، دوره آموزشــی و کارگاه های 
عملیاتی در زمینه پیشگیری از حوادث در مرکز 
استان ها در دستور کار قرار گرفته است، اظهار 
کرد: بر این اســاس طی روزهای گذشته برای 
۱۴۰ نفر از مدیران ســطح استان اصفهان این 

دوره آموزشی برگزار شد.
وی با بیــان اینکــه در این کارگاه ســه روزه 
که با حضور اســاتید دانشــگاهی برگزار شد، 
فرمانــداران مناطق مرکزی اســتان از جمله 
اصفهان، شاهین شهر، برخوار، فالورجان، نجف 
آباد، خمینی شهر و میمه شرکت کردند، تصریح 
کرد: این فرمانداران به همراه اعضای شــورای 
مدیریت بحران هر شهرســتان در این کارگاه 

آموزشی به صورت شبانه روزی حضور یافتند.
مدیرکل بحران اســتانداری اصفهــان افزود: 
در این کارگاه های آموزشــی ضمن بررســی 
وضعیــت خطرپذیری اســتان و در خصوص 
حــوادث غیرمترقبــه در زمینه اســتفاده از 
فناوری های نویــن در پیشــگیری و کنترل 
خشکسالی، آلودگی هوا و مخاطرات طبیعی، 

دیگر آموزش های الزم به مدیران ارائه شد.

حریق انبار مواد غذایی در 
چهارباغ اصفهان خاموش شد

آتش سوزی یک باب مغازه در چهارباغ عباسی 
اصفهان که به عنوان کاربری انبار مواد غذایی 
استفاده می شد، شنبه شب با تالش نیروهای 
آتش نشــانی مهار شــد.مدیر روابط عمومی 
وسخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: در تماس با 
سامانه ۱۲۵ آتش نشــانی اصفهان، رؤیت دود 
از یک باب مغازه در محدوده چهارباغ عباسی 
اعالم و امدادخواهی شد و در پی آن تیم های 
عملیاتی ایستگاه شــماره ۱۴ از خیابان شیخ 
بهایی به محل اعزام شدند. محمد شریعتی ادامه 
داد: با توجه به اجرای طــرح عمرانی محدوده 
چهارباغ و بسته بودن این مسیر، هماهنگی های 
الزم برای بازگشایی آن برای خودروهای آتش 
نشــانی صورت گرفت و نیروهای امدادی پس 
از ســه دقیقه در محل حاضر شدند. وی گفت: 
باتوجه به مجاورت این مغازه با فروشگاه های 
صنایع دســتی و تابلو تیم های پشتیبانی برای 
تخلیه مغازه ها از ایســتگاه های شماره یک و 
پنج به محل اعزام شدند که از طریق دیوار پشت 
مغازه، اقدام به تخلیه و ایمن سازی محل کردند 

و خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
شهدا نور خود را به جامعه 

تزریق می کنند
فرمانده انتظامی استان اصفهان در حاشیه مراسم 
استقبال از پیکر 3۵ شهید دوران دفاع مقدس در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کشور موضوعی 
سخت تر از دفاع مقدس نداریم، اظهار داشت: در 
آن زمان بیش از ۵۰ کشــور به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به دشــمن ما که صدام بود کمک 
کردند اما به سبب وحدت و اتحاد مردم و تبعیت 
از رهبری با جانفشــانی رزمندگان که دالورانه و 
مردانه پای کار ایستادند، دفاع مقدس با پیروزی 
ایران تمام شد.سردار مهدی معصوم بیگی افزود: 
راه و رسم شهدا، دفاع از همه خوبی ها و ارزش ها و 
مقابله با بدی هاست و امروز این مردم برای بستن 
پیمان و عهدی مجدد آمده اند تا از راه و رسم شهدا 
تجلیل کنند.وی با تاکید بر اینکه باید به گونه ای 
رفتار و عمل کنیم که مدیون خون شهدا نباشیم، 
خاطرنشان کرد: شهدا برای نســل ما پیام های 
بســیاری دارند چراکه این افراد زنده و جاویدند 
و تا دنیا دنیاست می درخشــند و از خودشان به 

جامعه نور می دهند.

مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی: 
 بازسازی ترک های گنبد 
مدرسه چهارباغ تکمیل شد

با پایان مرمــت دو ترک گنبد منحصــر به فرد 
مدرسه و مسجد چهارباغ شاهکار صفوی، ۹ ترک 

این اثر با ارزش در اصفهان بازسازی شده است.
 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
وگردشــگری اســتان اصفهان تعداد ترک های 
این مدرسه تاریخی را ۱۲ عدد بیان کرد و گفت: 
اکنون ۸۰ درصد از گنبد مدرسه و مسجد تاریخی 

چهار باغ اصفهان مرمت شده است.
فریدون الهیاری هزینه مرمت این اثر ملی را در 
سه ماه پایانی سال بیش از ســه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال بیان کرد و افزود: با تامین اعتبار الزم 
عملیات مرمت این بنای تاریخی تا پایان شهریور 
ســال آینده پایان می یابد.منصور عسگری ناظر 
این طرح مرمتی، آغاز مراحل مرمت این مجموعه 
تاریخی را از سال ۹۱ برشمرد و افزود: این گنبد 
تاریخی به مساحت ۶3۰ مترمربع، مزین به حدود 
۱۵۰ هزار قطعه کاشی با طراحی بسیار زیبایی از 
نقوش اسلیمی و خطایی است. وی گفت: سطح  
کاشی های مرمت شــده گنبد مدرسه تاریخی 
چهارباغ با پوشش نانو استحکام بخشی شده و تا 

۲۰ سال آینده نیاز به مرمت اساسی ندارد.

رییس شورای اسالمی شهر:
خط یک مترو تا پایان سال باید 

تکمیل شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در بیست و 
سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهارکرد: بر اساس قولی که به شهروندان داده 
شده اســت، باید خط یک مترو تا پایان سال به 
ایستگاه صفه برسد، در این صورت مردم از مزایای 
این حمل و نقل پاک، ســریع و بــدون آالینده 

بهره مند می شوند.
فتح ا... معین در خصوص بررســی الیحه بودجه 
سال آینده شهرداری اصفهان گفت: قبل از پایان 
بهمن ماه باید بررســی الیحه بودجه شهرداری 
پایان یابد و به تصویب اعضای شــورا برســد؛ بر 
همین اساس، ســاعات فعالیت  اعضای شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در کمیسیون های تلفیق 

برای تدوین بودجه به رسانه ها اعالم می شود.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان بر لزوم 
نظافت شهر در ایام پایانی سال تاکید کرد و ادامه 
داد: در ایام پایانی سال دســتگاه های مختلفی 
مانند ســازمان صنعت و معدن، اتــاق اصناف، 
اتحادیه هــای صنفــی و... باید در این شــرایط 
اقتصادی، به ارائه مایحتاج با قیمت مناسب مردم 

اهتمام ورزند.

با نگاهی گذرا به چهار راه ها یا ایستگاه های اتوبوس 
سطح شــهر، متوجه این موضوع می شوید که هر 
از گاهی تابلو نوشــته هایی با عناوین و موضوعات 
مختلــف نصب می شــود که حــاوی پیامی برای 

شهروندان است. 
یکی از این طرح ها که نظر مــرا به خود جلب کرد، 
تابلوهایی بود که دو انگشــت کنار هم با پیام هایی 
مثل »این جمله دوست دارم مثل طال می مونه« یا 
»در محبت کردن به همسرتان صرفه جویی نکنید« 
و... طراحی شــده بود. ما نیز به منظور پیگیری این 
موضوع که ایده تابلوها چگونه و از طرف چه ارگانی 
مطرح شده اســت، با  رییس اداره توسعه فرهنگ 

شهروندی گفت و گویی کردیم.
احمدرضایی، از تغییر نام کمیته فرهنگ شهروندی 
به اداره توســعه فرهنگ شــهروندی طبق ابالغیه 
وزارت کشــور خبــر داد و اظهار داشــت: یکی از 
ابزارهایی که در اختیار این اداره و شهرداری اصفهان 

قرار دارد، اطالع رسانی و آموزش به وسیله تبلیغات 
پیرامون و پشت تابلوها در حوزه شهروندی است. 

وی تعداد این تابلوهــا را 3۰۰ عدد عنوان و تصریح 
کرد: این تابلوها در دو بخش تابلوهای محیطی در 
خیابان ها و ایستگاه های اتوبوس با هدف آموزش 
و رفع نیاز شــهروندان در تمامــی مناطق ۱۵گانه 
شــهرداری در فاصلــه زمانی دو هفتــه ای نصب 

می شوند. 
این مقام مسئول در پاسخ ســوالی مبنی بر اینکه 
هدف از طراحی  و نصب تابلوهای جدید در ســطح 
شهر چیست، اذعان داشت:  ارگان های زیرمجموعه 
شهرداری از جمله ســازمان بازیافت، آتش نشانی  
و خدمات ایمنی و پارک ها وجــود دارند که برای 
اطالع رسانی اقدام کنند و برای داشتن یک زندگی 
مطلوب و اصالح رفتار شهروندان نکاتی را در شهر 

رعایت نمایند، خــود نیازمند فرهنگ ســازی به 
شهروندان هستند. 

وی اذعان داشت: در جلساتی که به این منظور برگزار 
می شــود، موضوعات مدنظــر ارگان های مربوطه 
به اداره توسعه فرهنگ شهروندی ابالغ می شود و 
کارشناسان ما در اتاق فکر این موضوعات را تبدیل 

به طرح و در قالب تابلوهای محیطی اجرا می کنند.
وی با اشــاره به آمار نگران کننده افزایش طالق و 
لزوم نگرش صحیح برای ارائه راهکاری جهت حل 
مشکالت عاطفی زوجین در سطح جامعه ادامه داد: 
اداره توسعه فرهنگ شــهروندی بر اساس رسالت 
خود در رابطه با مســائل اجتماعی و تحکیم روابط 
خانوادگی، تصمیم بر طرح این مسئله از طریق رسانه 

گالری شهری گرفت.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی در پاسخ به 

این سوال که آیا در مورد این تابلوها نظرسنجی هم 
انجام می شود، بیان داشت: واحد نظرسنجی اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی این وظیفه را بر عهده دارد.

رضایی روند نظرسنجی را به دو روش اعالم و اذعان 
کرد: کارشناسان این واحد، بر اساس نظرسنجی که 
در سایت این اداره در نظر گرفتند، نظرات شهروندان 
را در خصوص میــزان رضایت و تاثیــر تابلوها در 
فرهنگ ســازی آنها و همچنین مقبولیت بعضی از 
تابلوها، به مدیران اطالع مــی دهند و ما را در انجام 

هرچه بهتر این اقدام یاری می کنند.
وی در توضیح روش میدانی اذعان داشت: در روش 
مذکور، یک تیم متشکل از افراد مرتبط با این موضوع 
به صورت حضوری به سطح شــهر و درب منازل و 
فروشــگاه ها و محل تجمع افراد مراجعه می کنند 
و با ارائه برگه هایی حاوی ســواالت پرسش نامه به 

شهروندان، از نظر آنها آگاه می شوند.
امید است با انجام این گونه اقدامات فرهنگی، شاهد 
تاثیرات محســوس در کاهش آمارهای معضالت 

اجتماعی از جمله طالق باشیم.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی در خصوص یکی از راه های فرهنگ سازی کاهش 
معضل طالق اذعان داشت:

انگشتانی که به کمک شهر می آیند

معاون ادبیات و نشــر بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: در 
راستای برگزاری کنگره ملی شهدای فالورجان، 
جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس اصفهان 

برگزار خواهد شد.
محمد بلندیان با اعالم این خبر توضیح داد: عالقه مندان به  حضور در جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس 
اصفهان تا پایان اسفند ماه ســال جاری می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. این 

جشنواره در راستای برگزاری کنگره ملی شهدای فالورجان برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: شهرستان فالورجان بالغ بر ۱3۰۰ شهید  را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب اسالمی 

کرده است. به همین دلیل در اوایل سال آینده کنگره ملی شهدای این شهرستان برگزار خواهد شد.
بلندیان گفت: همچنین در ایام دهه مبارک فجر، کتاب »نادر و ناصر« در استان اصفهان رونمایی شد. 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت حجت االسالم مهدی 
مظاهری عالم ربانی و خطیب شــهیر، کتابی تحت عنوان 
»زین الخطبا« شامل شرح زندگانی سیاسی، اجتماعی و 
تبلیغی آن مرحوم توسط بیت آن عالم به نگارش درآمده 
اســت. این کتاب که با تالش های بیت آن مرحوم و بنابر 

درخواست عامه مردم نگارش شده است، برای مراســم چهلم رونمایی خواهد شد. این کتاب که تنها با هدف 
معرفی ابعاد و زوایای مختلف زندگی این عالم بزرگ منتشر شده اســت در مراسم چهلمین روز ارتحال این 
خطیب معروف )اول اســفند( توزیع عمومی می شود. اســم این کتاب برگرفته از پیام تسلیت آیت ا... صافی 
گلپایگانی در ارتحال آن مرحوم است.کتاب »زین الخطبا« با نظارت نوه آن مرحوم، حجت االسالم محمدعلی 
نجفی در هفت فصل گردآوری شده است. گفتنی است  مراســم چهلمین روز ارتحال حجت االسالم مهدی 
مظاهری همزمان با روز شهادت حضرت زهرا)س( در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.

معاون ادبیات و نشربنیاد  حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خبرداد:

 برگزاری جشنواره 
خاطره نویسی دفاع مقدس

همزمان با چهلمین روز درگذشت 
حجت االسالم مظاهری؛

کتاب »زین الخطبا« 
رونمایی می شود

جلسه علنی شورای شــهر با موضوع تصویب الیحه بودجه سال 
۹۷ شهرداری اصفهان صبح دیروز برگزار شد و طی آن، بودجه 
سال ۹۷ شــهرداری اصفهان با اعتبار 3 هزار میلیارد تومان در 
جلسه علنی شورای شــهر به تصویب رســید که از این میزان 
۹۶۱ میلیارد تومان برای هزینه جاری و دو هزار میلیارد و 3۸۵ 
میلیون تومان بــرای فعالیت های عمرانی در نظر گرفته شــده 
اســت. به طور کلی 3۱.۵ درصد از اعتبارات، مختص به هزینه 

های جاری و ۶۸.۵ درصد از آن مربوط به اعتبارات عمرانی است.
تعداد جلســات و مدت زمان بررســی الیحــه بودجه ۱3۹۷ 
شهرداری اصفهان توسط اعضای شورای شهر بدین شرح است: 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با برگزاری چهار جلسه 
و ۴۷ نفر-ساعت، کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری با 
برگزاری چهار جلســه و ۷۵ نفر-ســاعت، کمیسیون معماری، 
شهرســازی و عمران با برگزاری سه جلســه و 3۷ نفر-ساعت، 

کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهری با برگزاری یک 
جلسه و ۲۰ نفر-ساعت، کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست 
و فناوری اطالعات با برگزاری چهار جلســه و ۴3 نفر-ساعت و 
کمیسیون تلفیق با برگزاری هشت جلسه و 3۹۱ نفر-ساعت و 
در مجموع شورای اسالمی شهر اصفهان با برگزاری ۲۴ جلسه 
و ۶۱3 نفر-ساعت برای رسیدگی به بودجه سال ۹۷ شهرداری 

اصفهان وقت صرف کرده است.

در جلسه علنی شورای شهر؛
الیحه بودجه سال ۹۷ شهرداری اصفهان به تصویب رسید

نماینده مردم اســتان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در جلسه شورای 
راهبردی اعتکاف استان اصفهان، طی ســخنانی برگزاری همایش خادمان 
اعتکاف را ضروری دانست. آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی اطالع رسانی مسائل 
شرعی اعتکاف به معتکفان را مهم دانست و گفت: در بیان برخی احکام شرعی 
اعتکاف، یا تناقض وجود دارد یا اینکه اطالع رسانی کافی به مردم انجام نگرفته 
که الزم است در این زمینه هم اقدام جدی صورت پذیرد. نماینده مردم استان 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه روح اعتکاف، انقطاع است و 
باید همه برنامه های اعتکاف، فرد را به خدا نزدیک گرداند، افزود: استفاده از تلفن 
همراه در اعتکاف به هر صورتی، اتصال به معبود را دچار مشکل می کند و توصیه 

می شود از آوردن تلفن همراه در اعتکاف پرهیز شود. وی نظارت بر برنامه های 
اعتکاف به ویژه در بخش خواهران را مهم برشمرد و تصریح کرد: در سطح کشور 
و بخصوص در اســتان اصفهان، مراکز و نهادهای مختلف مردمی و دولتی در 
زمینه های فرهنگی اعتکاف، ورود پیدا کرده اند و از این جهت کمبودی وجود 
ندارد. هر چند اســاس کار، فعالیت های فرهنگی است ولی سازمان تبلیغات 
اســالمی اگر می خواهد در بحث اعتکاف موفق تر باشد، باید تالش کند تا در 

بخش مالی و پشتیبانی مراسم اعتکاف ورود پیدا کند.
نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: اگر چه 
عمده هزینه های اعتکاف مردمی است ولی در هر صورت ضروری است برای 

این آیین معنوی بیشتر هزینه شود.
وی تصریح کرد: نباید برخی مســئوالن و ادارات دولتی به بهانه مردمی بودن 

مراسم دینی و بخصوص اعتکاف، خود را کنار بکشند.
حجت االســالم رحمت اله اروجی نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اجرای 
مراسم معنوی اعتکاف اظهار کرد: در مراســم اعتکاف امسال، مجموعا ۵۷۶ 
مسجد در برگزاری این آیین معنوی شرکت داشتند که نسبت به سال قبل ۲۶ 

مسجد افزایش داشت.
وی تعداد کل معتکفان سال ۹۶ را ۸۴ هزار و ۶۰۰ نفر بیان کرد و گفت: از این 
تعداد ۵۷ هزار و ۶۲۲ نفر زن و ۲۶ هزار و ۹۷۸ نفر مرد بودند که تعداد خواهران 

۷ درصد و برادران 3/۴درصد رشد داشــته است و در مجموع رشد باالی پنج 
درصدی معتکفان را شاهد بودیم. مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
تغذیه فرهنگی و معنوی معتکفان و همچنین حضور هدفمند در فضای مجازی 
را با اهمیت دانست و افزود: اداره کل تبلیغات اسالمی استان، جهت استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی در موضوع اعتکاف، با روحانیون و دانشجویان توانمند 

آمادگی همکاری دارد و از آنان حمایت خواهد کرد.
وی در ادامه به ساختار ستادهای اعتکاف استان، شهرستان و مسجد اشاره کرد و 
بیان داشت: با توجه به مصوبه شورای راهبردی اعتکاف، مقرر شد تا شاخص های 

برگزاری اعتکاف مطلوب از منظر آموزه های دینی احصا شود.

نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

مدیریت فرهنگی در اعتکاف بر سایر موضوعات تقدم دارد

اعظم حاجی رضازاده
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 حضرت فاطمه  سالم ا...علیها  :
تالوت کننده سوره حدید، واقعه و الرحمن در آسمان ها و زمین اهل 

بهشت خوانده می شود.
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۳- نظرتان را عوض کنید
پــس از عصبانیــت، وقتی آرام تر هســتید از 
خودتان چند سوال بپرســید: آیا می توانید به 
شرایط پیش آمده کمی منطقی تر بیندیشید؟ 
برای دیده شدن یا شنیده شدن صدایتان به چه 
چیزی نیاز دارید؟ طرف مقابل به چه چیزهایی 
نیاز دارد؟ آیا ممکن اســت او هم خواسته های 

مشابه شما را داشته باشد؟
فکر کردن بــه نیازها و خواســته های طرف 
مشاجره، باعث می شود تا کمتر روی عصبانیت 
و خواسته خود پافشاری کنید و به این ترتیب از 
میزان هیجانات منفی شما کاسته خواهد شد. 
این نخستین قدم برای شناخت و درک کسی 

است که موجب ناراحتی شما شده است.
۴- برای حرف زدن یا نزدن برنامه ریزی 

کنید
حرف زدن در مورد شــرایط پیــش آمده به 
موقعیتی که در آن حاضر هســتید، بســتگی 
دارد. گاهی هنگام عصبانیت حرف می زنیم تا 
بگوییم تقصیر ما نیست و از گناه خود کم کنیم، 
نه برای تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل؛ اما 
پیش از باز کردن دهان و بیان هر آنچه در ذهن 
دارید، چند ثانیه به این فکر کنید که نتیجه این 
سخنان چه خواهد بود و آیا در بهتر شدن اوضاع 
تاثیری دارد یا نه! اگر موثر است، حرف بزنید اما 
اگر باعث بدتر شدن اوضاع می شود بهتر است 

هیجانتان را کنترل کنید.
۵- برای توضیح دادن زمان بگیرید

برای بیــان موضوعاتی کــه موجب عصبانیت 
شما شــده اند بهتر اســت زمان تعیین کنید. 
اول همه ســخنان خود را روی برگه یادداشت 
کنید و سپس در زمان مناسب در رابطه با آنها 

حرف بزنید.
۶- مسئولیت پذیر باشید

اگر به شــدت اصرار دارید که در اولین فرصت 
در مورد موضوعی که موجب خشم شما شده 
صحبــت کنید، خــود را برای قبــول هر نوع 
مسئولیتی آماده کنید. پاســخگو باشید و به 
طرف مقابل توضیح دهید کــه چرا این حرف 
را گفته اید. حتما بــرای کارهایی که کرده اید 
و حرف هایی که گفته اید از ضمیر اول شخص 

یعنی »من« استفاده کنید.

مهارت زندگی

وقتی عصبانی هستید چه مسائلی را 
باید به خاطر بیاورید؟)2(

افرادی هستند که به فقر مادی دچارند و تعدادشان هم بسیار است. 
چون قانع نیســتند و صبر ندارند ، گرسنه و تشنه اند، خانه ندارند و 
فرزندان طاقت بی چیزی را ندارند و امــراض، زندگی را دچار عجز 
کرده و دســت نیاز به طرف دیگران دراز می کنند. فقیر باید به خدا 
توکل کرده و از حرص دوری کند و به قناعت روی آورد و برای حفظ 

آبرو، صبر پیشه کند.
 پارسای فقیر

 سعدی گوید: شنیدم پارسای فقیری از شــدت فقر، در رنج دشوار 
بود و پی در پی لباســش را پاره پاره می دوخت و برای آرامش دل 
می گفت:به نان خشکی و لباس پشــمینه پر وصله ای قناعت کنم، 
بار سخت خود کشم و بار منت خلق نکشم. شخصی به او گفت: چرا 
در اینجا نشسته ای، مگر نمی دانی که در شــهر راد مرد بزرگوار و 
بخشنده ای هســت که کمر همت برای خدمت به آزادگان بسته و 
جویای خشنودی دردمندان است، برخیز و نزد او برو و ماجرای خود 
را برای او بیان کن که اگر او از وضع تو آگاه شــود با کمال احترام و 
رعایت عزت، به تو نان و لباس نو خواهد داد و تو را خرسند می کند! 
پارسای فقیر گفت: خاموش باش! که در پستی مردن بِه که حاجت 
نزد کسی بردن، پاره پاره دوختن و پیوسته در گوشه صبر و تحمل 
ماندن، بهتر از آن اســت که به خاطر خواستن لباس ، برای بزرگان 
نامه نوشتن. به راستی که بهشت رفتن به شفاعت همسایه با شکنجه 

آتش دوزخ یکسان است.
فقیر و بازنشستگی

 پیرمردی نابینا به حضور امیرمومنان)ع(   آمد و درخواست کمک  
کرد. حضرت علی)ع(  از حاضران مجلس پرسید: این کیست و حالش 
از چه قرار اســت؟ گفتند: یا امیرالمومنین! این مرد نصرانی است و 
چنان وانمود کردند که نباید چیزی به او داده شود. حضرت فرمود: 
عجب! تا وقتی که توانایی کار داشــت از وی کار کشیدید و اکنون 
که سالمند و ناتوان شــده او را به حال خود گذارده اید. گذشته این 
مرد حاکی از آن اســت که در ایام توانایی کار کرده و خدمت کرده 
است. آن گاه دستور فرمود: از محل بیت المال به او انفاق و مقرری 

پرداخت شود.

باغ 
کاغذی

کتاب »سیره اخالق و سبک زندگی حضرت زهرا)س(«  نوشته               
حجت االسالم محمد رضا جباری  است که در آن سیره و سبک 
زندگی حضرت زهرا )س(که یگانه دخت حضرت رسول)ص( 
است و در جای جای زندگی خود چه در عرصه شخصی و چه 
در رویکرد های اجتماعی، نمودهای رفتاری مبتنی بر تعالیم 
الهی و برگرفته از سنت رسول خدا)ص(  را در خود پیاده کرده 
را بیان می کند که ایشــان  می تواند برای نسل امروز به ویژه 
زنان و دختران جامعه اسالمی به عنوان الگویی معصوم و موثر 

معرفی شود. مولف محترم در این اثر ارزشمند با بهره برداری 
از روایات و منابع تاریخی معتبر و مستند و حتی توجه به آثار 
اهل سنت، زندگانی حضرت زهرا)س( را در سه حوزه اخالق 
فردی، اخالق اجتماعی و اخــالق خانوادگی و اجتماعی و در 
نهایت سبک زندگی پرداخته است. این کتاب شامل موضوع 
تبیین اخالق خانوادگی حضرت زهــرا )س( در چهار محور 
 شیوه رفتار با والدین، رفتار با همسر، فرزندان، خویشاوندان و... 

است.

سیره اخالقی و سبک 
زندگی حضرت زهرا)س( فقر

میکـی موتو:ایـن شـرکت بـه یـاد »میکـی موتـو 
کوکیچـی« نام گـذاری شـد. تاجـر ژاپنـی کـه نخسـتین 
مروارید مصنوعی را سـاخت. او سـپس با تاسـیس شرکت 
مروارید لوکـس،کار بـا صنعـت مرواریـد را آغاز کـرد. این 
تاجر حـق ثبت پـرورش مروارید را دریافت کرد. نخسـتین 
فروشـگاه مروارید در منطقـه  گینـزا در توکیو افتتاح شـد 
کـه ۲ نـوع مرواریـد می فروخـت: دانـه  مرواریـد طبیعی و 
مروارید نیمه. این شـرکت در سراسـر دنیا از جمله پاریس، 
نیویورک، شانگهای و بمبئی فروشـگاه دارد. شرکت میکی 
مونـو سـابقه ای منحصـر بـه فـرد دارد. ایـن شـرکت در 
سـال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ جواهرساز رسـمی ملکه  زیبایی 
آمریکا و در سـال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ جواهرسـاز رسـمی 

دختر شایسته  آمریکا بوده است.
بولگاری:این شـرکت یک برنـد ایتالیایـی جواهرات و 
کاالهـای لوکـس اسـت. محصـوالت خـط تولید هـای 
مختلـف آن، از جملـه جواهـرات، عطـر و هتل هـای ایـن 

شـرکت روانه  بـازار می شـود. بولـگاری شـبکه ای از حدود 
۳۰۰ فروشـگاه دارد که به طـور اسـتراتژیک در گران ترین 
مناطـق خریـد در سراسـر دنیـا واقـع شده اسـت. ایـن 
بوتیک هـا در داالس، هونولولو، پالم بیچ، لیما و بسـیاری از 

مناطق دیگر قرار گرفته است.
گراف:شـرکت گـراف دایمنـدز در خرده فروشـی 
جواهـرات و سـاعت های گران قیمت تخصـص دارد.گراف 
یک شـرکت بریتانیایـی بین المللی اسـت و ریشـه های آن 
در لنـدن قـرار دارد. گـراف یکـی از گران تریـن برندهـای 
جواهرات در سال  ۲۰۱۷  بوده اسـت. این شرکت از فرآیند 
کیمبرلـی پیـروی می کنـد کـه خریـد یـا معاملـه  الماس 
صیقل نخـورده را از جایـی که ممکن اسـت باعث درگیری 
یا رنـج انسـان شـود، نفـی می کنـد. گـراف در شـهرهایی 
مانند نیویـورک، مونت کارلـو و تایپه بیش از ۵۰ فروشـگاه 
دارد. ایـن شـرکت یـک »گل سـینه  طـاووس« بـا قیمـت 

گزافی معادل ۱۰۰ میلیون دالر دارد. 

بهترین و گران ترین برندهای جواهرات دنیا)2(
دانستنی ها

حرف حساب

آرامش عمیق و واقعی
 آرامــش به این نیســت که گناهان گذشــته را 
فراموش کنی و یا به  مــرگ و مجازات آینده فکر 
نکنی! غفلت از گذشــته و آینده تنها یک آرامش 
سطحی و کاذب می آورد، آرامش عمیق و واقعی 
در این است که درباره گذشــته وآینده ات بارها 
با خدا حــرف بزنی و مناجات کنــی، آن گاه این 
خداســت که به تو آرامش می دهد و تو را نوازش 

می کند.
علیرضا پناهیان

بازداشت دختر مردنما در هندوستان!

یک دختر هندی که با تغییر قیافه و شــبیه کردن خود به مردان، دو 
دختر را به منظور ازدواج و دریافت مهریــه از خانواده آنها اغفال کرده 
بود، بازداشت شد. داستان از آنجایی آغاز شد که این دختر یک نام جعلی 
مردانه به اسم »کریشنا سن« در فیسبوک برای خود برگزید و شروع به 
انتشــار تصاویری با لباس و ظاهر مردانه از خود کرد. وی از این طریق 
دختران جوان را اغفال و به بهانــه ازدواج از خانواده آنها مهریه دریافت 
می کرد. »کریشنا سن« ۲6 ساله در سال ۲۰۱4 توانسته بود یک دختر را 
اغفال کند. این دو مراسم ازدواج هم برگزار کردند؛ اما زمانی که حقیقت 
آشکار شد از یکدیگر جدا شدند. کریشنا در سال ۲۰۱6 هم یک دختر 
دیگر را اغفال کرد و در نهایت توانســت نظر خانواده او را برای ازدواج 
جلب کند. در اکتبر ۲۰۱۷، خانواده زن اول او شــکایتی علیه این »زن 
مردنما« در اداره پلیس 
تنظیم کردند و او را به 
دریافت مبالــغ زیادی 
پول و اغفال دخترشان 
متهم کردند تــا اینکه 
در نهایت این شــخص 
از ســوی پلیــس هند 

بازداشت شد.
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افقی 
۱- نام کتابي از »آلفرد مارشال« اقتصاددان انگلیسي 

متولد ۱۸4۲میالدي
۲- از مهم   ترین عوامل تجارت - نام بورسي در آمریکا

۳- طاقچه باال - مزدور و ریاکار - نوعي عطر مرکب 
از 9 ماده خوشبو - پهلوان

4- تقاضا - نت ســوم موســیقي - بي بي - درجه 
حرارت

۵- یگانگي - مرکز استان مازندران - به خواب رفته
6-  چهره و رخســاره - فناپذیر - همســر حضرت 

ابراهیم )ع(
۷- کل - دور دهان - رتبه اول جهان از لحاظ رشد 
اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي این کشور ۲۱/۱درصد 

است
۸- لحظه کوتاه - سفر درون شهري - هیزم - کچل

9- این کشور رتبه هفتم را به لحاظ رشد اقتصادي 
داراست، نرخ رشــد اقتصادي این کشور ۸/6درصد 

است - مخفف اگر - فرومایه
۱۰- قفل بازکــن - نوعــي پارچــه نفیــس - 

پسرخواندگي
۱۱- آشکار - نزاع و فسخ معاهده کردن - شخص

۱۲- چشم درد - شک آور - روشنایي اندک - فرزند 
فرزند

۱۳- طایفه و خاندان - نوعــي نان قندي - آموزگار 

- وسط
۱4- نوعي فرش - کنایه از فرزند عزیز

۱۵- عملیات این رشته مربوط به معامالت واحدهاي 
سیاســي از قبیل ســازمان  هاي دولتي استان ها، 
شهرها، دهکده ها و شهرداري هاست و فعالیت آن 
در زمینه تهیه و تنظیم اطالعات حسابداري براي 

دستگاه هاي دولتي است
عمودی

۱- از انواع دارایي هاي اصلي در اقتصاد - عروج
۲- عظمت - کشوري در جنوب غربي شبه جزیره 

عربستان - تماما
۳- کافي - معامله اي که شــخص با پرداخت پولي 
طبق قرارداد مسئولیت حفظ کاال یا سرمایه یا حفظ 

جان خود را برعهده دیگري یا بنگاهي بگذارد - تور 
بزرگ کاه کشي - آزمندي

4- از القاب اشرافي اروپایي - مخفف کاه - پاکیزه - 
درختي با گل هاي خوشه اي

۵- همگاني - تخته باز حرفه اي - معرفت به خدا
6- خروس جنگي - طریق - رسم و روش

۷- نیم صداي گربه - عدد ماه - کارشناس ارشد منع 
گسترش تسلیحاتي در موسسه بین المللي مطالعات 

استراتژیک در لندن
۸- ســوداي ناله - نوعي ســنگ - خاک - تصدیق 

روسي
9-  کمک هزینه - باال آمدن آب دریا - تلخي ها

۱۰- جسماني - نبات - شیخ اجل
۱۱- مرد دلیر - کشوري متمدن نزدیک خلیج فارس 

- از فلزات اساسي در بازار جهاني اقتصاد
۱۲- جمله قرآني - آواز ســوزناک - میوه درخت - 

لیست رستوران
۱۳- بخش انتهایي حیوان - متمول و ثروتمند - از 
شهرهاي دنیا که قرار است تا سال ۲۰۲۰ آلودگي 
شهر خود را به حداقل ممکن برسانند - دانه خوشبو

۱4-از علوم قدیمي - حیوان مفید - رها و آزاد
۱۵- دین برتــر - طبق ماده ۲۱ قانــون تجارت، به 
شرکتي که براي امور تجاري تشکیل و سرمایه آن به 

سهام تقسیم شده است، اطالق مي  شود
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فداکاری مادربزرگ ۷۶ ساله برای نوه معلولش

این پیرزن ۷6 ساله برای تحصیل و آموزش نوه معلولش همه کاری انجام 
می دهد. این زن سالخورده که »شی یوینگ« نام دارد چهار سال است 
که هر روز ویلچر نوه معلولش جیانگ را از مدرسه تا خانه و بالعکس، هل 

می دهد و قصد دارد تا زمانی که زنده است این کار را ادامه دهد.
جیانگ که اکنون 9 سال دارد در دو ســالگی دچار فلج مغزی شده و 
والدینش دو سال بعد از هم جدا شــدند. مادرش چند بار ازدواج کرد 
و پدرش برای کار بــه گویلین رفت تا بتواند به پســرش کمک کند و 
هزینه های درمان او را بپردازد؛ بنابراین مراقبت از او برعهده مادربزرگش 

قرار گرفت.
مادربزرگ نه تنها چند بار در روز، ویلچر این پســر را در مسیر مدرسه 
هل می دهد بلکه بدنش را ماساژ می دهد، داروهای گیاهی به او می دهد 
تا بیماریش خوب شــود و 
 به او کمــک می کند تا راه 

برود. 
مدرسه جیانگ ۳ کیلومتر 
با خانه شــان فاصله دارد؛ 
اما این زن ۷6 ساله مجبور 
است ۸ بار در روز این مسیر 

را برود. 
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