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اختالف بر سر حقابه باال گرفت؛

یزد مدعی شد؛ اصفهان بدهکار!
3

به دنبال مقصر نباشید!
نتیجه پیگیری ماجرای ضرب و شتم در یکی از مدارس اصفهان؛

8

متروی اصفهان به ایستگاه آخر رسید
پس از گذشت بیش از 15 سال از اجرای عملیات ساخت قطار شهری؛
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شهرداری به داد پل های تاریخی رسید
معاون شهرسازی و معماری شهردار :
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تابستان سخت در انتظار صنعت برق اصفهان
مدیر بخش مصرف شرکت توزیع برق مطرح کرد:

3

3

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

 مشکالت ذوب آهن
 تنها با خرید سهام حل نمی شود

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در خصوص خرید سهام ذوب آهن 
گفت: موضوع خرید سهام این شرکت منتفی است. بهرام سبحانی 
افزود: مشکالت ذوب آهن تنها با خرید ســهام حل نمی شود و راه های 

دیگری برای حل آن وجود دارد، البته برای حل این مشکالت...

» آگهي تجدید مزایده «
   سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده غرفات بازارهای روز کوثر 
6 و 7 خود را از طريق مزايده )با شرايط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداري( به اشخاص حقوقي يا حقیقي واجد صالحیت واگذار نمايد. 
متقاضیان مي توانند از تاريخ 1396/12/07 تا پايان وقت اداري )ساعت 14:30( مورخه 1396/12/16 با ارائه اسناد و سوابق کاري مرتبط به امور بازارهاي 
سازمان واقع در کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک 5 مراجعه نموده 
و پس از اخذ تأيیديه نسبت به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه تهیه اسناد مزايده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد 

بانك شهر شعبه حکیم )قابل پرداخت در کلیه شعب بانك شهر( اقدام نموده و اسناد مزايده را از دبیرخانه دريافت نمايند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بايستي:

- داراي پروانه کسب يا هرگونه مجوز يا تأيیديه يا گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد تقاضا باشند.
- دارای حداقل 3 سال سابقه فعالیت مرتبط با کاربری مورد تقاضا باشند.

2- ارائه سپرده شرکت در مزايده طي فیش بانکي الزامي است.
3- مدت قرارداد، درصورت رعايت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاريخ 1397/09/30 خاتمه می يابد که در صورت رضايت از عملکرد بهره بردار 

و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمديد خواهد بود.
4- مهلت ارسال پیشنهادات پايان وقت اداری )ساعت 13:30( مورخه 1396/12/17 مي باشد.

5- پاکت اسناد فنی مزايده در تاريخ 1396/12/19 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائی می گردد و پس از آن پاکت های الف و 
ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزايده، توسط کمیسیون عالی معامالت سازمان در تاريخ 1396/12/21 بازگشائی می گردد. 

6- سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزينه انتشار آگهي بر عهده برندگان مزايده است.

  سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

نوبت اول

ريیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سوالی 
درباره اينکه آيا 35 جسد در حادثه سقوط هواپیما 
شناسايی شده اســت؟ گفت: » در چنین حوادثی 
 نظر پزشکی قانونی مهم است، چگونه گفته می شود

 35 جســد تحويل داده شــده، در حالی که فعال 
قطعاتی از اجساد در دست است و ما کار شناسايی 

آنها را انجام داديم.«
اظهارنظرهای شتاب زده و عجوالنه از سوی برخی 
مسئوالن و رسانه ها در ماجرای سقوط هواپیمای 
تهران-ياسوج تمامی ندارد. ريیس سازمان پزشکی 
قانونی می گويد پیکر ســالمی پیدا نشــده، تنها 
تعدادی قطعه از بدن های تکه تکه شده مسافران 
پیدا کرده اند که بايد تجمیع شده و آزمايش های 
الزم روی آنها صورت بگیرد و سپس به خانواده ها 

تحويل داده شود.
 اجساد متالشی شــده و چیزی از آنها باقی نمانده 
و يك هفته است زير برفی که ارتفاع آن به دومتر 
رســیده، مدفون شــده اند. درچنین شــرايطی 
بازی های احساســی رســانه ای با خانواده های 
داغدار به همان شیوه همیشگی مرسوم در اينگونه 

رخدادها آغاز شده است. 
با انتشار فیلمی که در آن نشــان می داد تکاوران 

ارتش يك کپسول خالی آتش نشانی در کنار...

شایعاتی که تمامی ندارند؛

 نمک به زخم
 خانواده قربانیان نپاشیم

ادامه در صفحه 2

سمیه یوسفیان
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 خط و نشان اردوغان
 برای آمریکا

رییس جمهور ترکیه خطاب به آمریکا هشدار داد که 
بال وپر شبه نظامیان ُکرد سوری و تمام حامیان آنها 
را خواهند شکست.اردوغان طی سخنرانی با بیان 
اینکه آمریکا با حمایت از شبه نظامیان کرد سوری 
قصد دارد گذرگاهی تروریستی در جنوب مرزهای 
ترکیه ایجاد کند، گفت: »آنها در ارتباط برقرار کردن 
با سازمان های تروریســتی تعلل نمی کنند.«وی 
با هشداری شــدیدالحن به آمریکا، تاکید کرد که 
ترکیه »بال و پر« گروه های تروریستی و حامیان 
آنها در منطقه را خواهد شکســت و اجازه تشکیل 

این گذرگاه تروریستی را نخواهد داد.

پلیس اسرائیل بازهم نتانیاهو را 
بازجویی می کند

پلیس رژیم صهیونیســتی از »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر این رژیم برای هشتمین بار بازجویی 
می کند.به نوشته روزنامه »هاآرتص« این بازجویی 
به عنوان بخشــی از تحقیقات در جریان 2 پرونده 
فساد دولتی موسوم به »پرونده 3000« و »پرونده 

4000« انجام می شود.

ترکیه از تصویب قطعنامه 
آتش بس در سوریه استقبال کرد

وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای از تصویب 
قطعنامه آتش بس 30 روزه در سوریه طی جلسه 
شورای امنیت سازمان ملل، استقبال کرد.در این 
بیانیه آمده اســت که ترکیه برای حفظ تمامیت 
ارضی سوریه، به مبارزه با سازمان های تروریستی 
که تحت این آتش بس نیستند، ادامه خواهد داد.

وزارت خارجه ترکیه همچنین از کشورهای ایران 
و روســیه به عنوان کشــورهای ضامن آتش بس 
در ســوریه )طبق توافقات گفت وگوهای آستانه( 
خواســت تا با ممانعت از عملیات دولت دمشق در 
مناطق تحت کنترل معارضــان، به کاهش تنش 

کمک کنند.

 کشته شدن 14 غیر نظامی 
در استان ادلب سوریه

14 غیر نظامی در درگیری میان گروه تروریستی 
تازه تاسیس جبهه تحریر ســوریه و تحریرالشام 
)جبهه النصره ( در حومه استان ادلب کشته شدند.

رسانه های نزدیک به تروریست ها اعالم کردند که 
درگیرهای میان این دو گروه تروریستی، تاکنون 
در منطقه کفریحمول و چند روستای حومه شمال 
ادلب، سبب زخمی شــدن تعدادی از شهروندان 

سوری نیز شده است.

 وقوع سه انفجار 
در استان راخین میانمار

منابع خبری محلی میانمار از وقوع انفجار سه بمب 
در استان راخین این کشور خبر دادند.منابع خبری 
محلی میانمار از وقوع انفجار ســه بمب در شــهر 
»سیتوه« استان راخین در این کشور خبر دادند.
بر اساس گزارش های رســیده در پی رخداد این 
انفجارها دســتکم یک مامور پلیس زخمی شده 
است.گفته می شود این حادثه تلفات جانی دیگری 

در پی نداشته است.

برداشتهایمختلفازمطالبهای
بهقدمتانقالب؛

گستره ای به نام عدالت

حسینامیرعبداللهیانمطرحکرد:
سالح های اهدایی کاخ سفید 

به تروریست ها در سوریه
دستیار ارشد رییس مجلس در امور بین الملل 
گفــت: تروریســت ها یک روز ادعــای حضور 
 در مذاکــرات سیاســی را دارنــد و روز دیگر

 با سالح های اهدایی کاخ ســفید بر سر مردم 
سوریه آتش می بارند.

حســین امیرعبداللهیان، مشــاور و دســتیار 
ارشد رییس مجلس شورای اســالمی در امور 
بین الملل، با انتشار پســتی در توئیتر نوشت: 
»تروریست ها و مسلحین مورد حمایت آمریکا 
در ســوریه، یک روز ادعای حکمرانی و حضور 
در میز مذاکره سیاســی را دارند و روز دیگر با 
سالح های اهدایی کاخ سفید بر سر مردم مظلوم 

سوریه آتش و گلوله می بارند.
این یعنی سیاست نفرت پراکنی آمریکا و بازی 
با تروریســم در میز مذاکره و میدان یک بام و 

دو هوا«.

سخنگویکمیسیونامنیتملیخبر
داد:

 اعزام غواصان ایرانی 
برای ورود به نفتکش سانچی

 سیدحســین نقوی حســینی، ســخنگوی 
کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی از سفر کار گروه ویژه ای 
از کمیسیون امنیت ملی به چین برای بررسی 
آخرین وضعیت کشــتی ســانچی خبر داد و 
گفت:گروهی  از غواصان حرفــه ای نیز همراه 
این کار گروه به چین ســفر می کنند تا با ورود 
به کشــتی آخرین وضعیــت آن  را از نزدیک 

بررسی کنند.

سرلشکر باقری
رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت: امیدواریم 
دولت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قانون 
حمایت از پیام رســان های داخلی عمــل کند و این 

قوانین در حد شعار باقی نماند.
عزت ا... ضرغامی اظهار کرد: مــا در زمینه ایجاد پیام 
رسان های داخلی با سرعت، کم کاری کردیم؛ دولت 

هم کاری نکرده و نمی دانم چرا همچنان طلبکارند.
ضرغامی گفت: امیدواریم دولت به مصوبات شــورای 
عالی فضای مجازی و قانون حمایت از پیام رسان های 
 داخلی عمل کند و این قوانین در حد شعار باقی نماند 

تا همه اطالعات در اختیار دشمن قرار نگیرد.
رییس اسبق رســانه ملی گفت: فضای مجازی باعث 
شده که دیگر نشــود به راحتی با مردم برخورد کرد. 
تک تک آدم ها صاحب رای شــده اند. وی با اشاره به 
فضای مجازی گفت: فضای مجــازی برای جمهوری 
اسالمی موهبت است. حاال اینکه دوتا سایت ضدانقالب 
 می توانند ما را به چالش بکشند، مشکل جای دیگری

 است. 

در ایجاد پیام رسان های 
داخلی، کم کاری کردیم

عضوشورایعالیانقالبفرهنگی:

دیدگاه

یادداشت

عکس  روز 

نیروهایعراقیباخودروهای
زرهیدرراهرفتنبهشهربصره

نمک به زخم خانواده قربانیان نپاشیم

پیشنهاد سردبیر:

سرلشــکر محمد باقری، رییس ســتاد کل 
نیروهای مسلح اظهار داشــت: قدرت های 
بزرگ که سال ها ملت های جهان را استثمار 
کرده اند، امروز می خواهند فرهنگ خود را 
بر دیگران تحمیل کننــد. وی ادامه داد: ما 
در زمانی هســتیم که تحوالت با سرعت رخ 
می دهد و ویژگی های انسانی مانند در حال 
تغییر است؛ پس نوجوانان ما باید خود را برای 
آینده آماده کنند. سرلشکر باقری خاطرنشان 
کرد: در این میدان مفاهیم عالی انســانی و 
ملی دستخوش تغییر و دستکاری قدرت های 
بزرگ اســت و این موضوع تنها مختص به 
کشور ما نیست و بسیاری از کشورهای غربی 
هم نگران هستند که چگونه از فرهنگ خود 

مراقبت کنند.

 قدرت های بزرگ 
فرهنگ خود را تحمیل کنند

سید سلمان سامانی
سخنگوی وزارت کشور:

کابینه

رییس دفتر مطالعــات سیاســی و بین الملل وزارت 
امورخارجه تاکید کرد: ایران در ادامه تالش هایش برای 
تامین امنیت خود، به تامین کننده امنیت منطقه نیز 
تبدیل شده است.کاظم سجادپور با بیان اینکه در این 
چارچوب می توان از تجربه جمهوری اســالمی ایران 
استفاده کرد، تصریح کرد: ایران تنها کشور منطقه است 
که خودش امنیتش را تامین می کند.  این موضوع به 
سادگی به دست نیامده و یکی از دستاوردهای ایران 
بعد از انقالب اسالمی اســت. ایران در حال حاضر در 
ادامه تالش ها برای تامین امنیت خود به تامین کننده 
امنیت منطقه نیز تبدیل شده است و اگر فداکاری ها 
و زحمت های ایران در بحث مبارزه با تروریسم نبود، 
معلوم نبود که چه اتفاقی بر سر منطقه می آمد. ایران 
از تامین کننده امنیت خود فراتر رفته و اکنون امنیت 
منطقه را تامین می کند و برخالف آنچه که در برخی 
از رســانه های عربی، غربی و صهیونیستی می بینیم، 
اندیشمندان موسسات تحقیقاتی و بین المللی بر این 

امر واقف هستند.

ایران  تامین کننده امنیت 
منطقه است

رییسدفترمطالعاتسیاسیوزارتامورخارجه:

سیاست خارجه

سخنگوی وزارت کشور گفت:نیروی انتظامی 
به عنوان ضابط دادگستری، وظیفه برخورد با 

جرائم مشهود را برعهده دارد.
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور 
در واکنش به ویدئوی منتشر شده در فضای 
مجازی بــا مضمون برخــورد مامور نیروی 
انتظامــی با فردی که کشــف حجاب کرده 
است، اظهارداشت: نیروی انتظامی به عنوان 
ضابط دادگســتری وظیفه برخورد با جرائم 
مشــهود را برعهده دارد و مطابق قانون باید 
اقدامات الزم را به منظــور حفظ ادله وقوع 
جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم 
به عمل آورد، تحقیقات الزم را انجام دهد و 
بالفاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به 

اطالع دادستان برساند.

ناجا وظیفه برخورد با جرائم 
مشهود را بر عهده دارد

پیشخوان

بین الملل

روزنامه جروزالم پست در بررســی نگرانی اسرائیل از پیشرفت های 
علمی جهان تشیع و ایران نوشت که این مسئله آنها را برای اسرائیل، 

نسبت به دیگر مسلمانان، خطرناک تر می کند.
در ابتدای این یادداشت آمده است: »نزدیک شدن ایران به مرزهای 
اسرائیل، عواقب نظامی و اقتصادی برای اسرائیل دارد.« جروزالم پست 
با بیان اینکه تفکر شیعی بُعدی دارد که آن را نسبت به تفکر سنی برای 
اسرائیل خطرناک تر می کند، نوشــت: »ائتالف ایران-سوریه-لبنان 

تحت حفاظت روسیه نه تنها از لحاظ توانایی نظامی بلکه از نظر هسته 
مفهومی مترقی بر اساس اصول اسالم شیعی قدرت نمایی می کند.« 
این روزنامه در توضیح این بعد اضافه کرد: »سنی ها نسبت به گذشته 
غبطه می خورند و قصد دارند به آن بازگردند؛اما جهت گیری مسلمانان 
شیعه به سمت آینده است، گذشته را باعث ترقی دانسته و نسبت به 
عقاید غیراسالمی شنواتر و پذیراتر هستند.« جروزالم پست با بیان 
اینکه شیعیان تاثیر شگرفی بر میراث علمی تمدن اسالمی داشته اند، 

نوشت: »در حالی که علم و دانش از جایگاه بنیادین در جهان تسنن 
برخوردار نبود اما رسوم علمی و فلســفی غیراسالمی به برنامه های 
درسی موسسات تحصیالت عالی جهان تشیع ادغام شده است.«در 
ادامه این یادداشت با اشاره به توانایی های علمی ایران آمده است: »این 
امر توضیح می دهد که تحقیقات علمی چگونه در ایران معاصر شکوفا 
و در کشورهای عربی سنی زوال می یابد و اینکه چطور تهران می تواند 

موسسات تحقیقاتی پیشرفته  و برنامه هسته ای داشته باشد.«

نگرانی اسرائیل از پیشرفت های علمی جهان تشیع و ایران

دیوارهمیشــهکوتاه
ناجا

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: معماری 
نظام ما به گونه ای اســت که به هیچ بن بســتی گرفتار 
نمی شــود تا مثال نیاز به انتخابات زودرس باشــد. هر 
معضلی از طریق مجمع تشــخیص مصلحت قابل حل 

است و نیازی به نامه نگاری و جنجال نیست.
سید مصطفی میرســلیم در واکنش به نامه احمدی نژاد به رهبری و درخواست وی برای برگزاری فوری 
انتخابات عنوان کرد: معماری نظام ما به گونه ای است که به هیچ بن بستی گرفتار نمی شود تا مثال نیاز به 

انتخابات زودرس باشد.
وی افزود: هر معضلی از طریق مجمع تشخیص مصلحت قابل حل است و نیازی به نامه نگاری و جنجال 

نیست.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه می گوید که برخی اختیارات 
مالی و اداری دولت، مخل استقالل قوه قضائیه است.

حجت االسالم والمســلمین علیرضا امینی گفت: امروز این 
حجم کار و این همه تالش در دســتگاه توسط همین قضات 
و در کنار همکاران اداری ایشان صورت می گیرد و متاسفانه 

بی مهری های زیادی هم به این دستگاه و این عزیزان می شود؛ اما توجه داشته باشیم داوری مردم در مورد دستگاه 
صرفا بر اساس آرای صادره نیست بلکه نوع رفتار و مواجهه ما هم در این داوری تاثیرگذار است.معاون منابع انسانی قوه 
قضائیه با اشاره به اهمیت استقالل قضائی گفت: در قانون اساسی سعی شده تا این دستگاه در مقابل سایر قوا و نهادها 
خصوصا قوه مجریه استقالل الزم را داشته باشد. با وجود این گمان بنده این است که در مواردی این غرض به خوبی 

تامین نشد و پاره ای از اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقالل قوه قضائیه است.

توصیهمیرسلیمبهاحمدینژاد؛

 نیازی به نامه نگاری
 و جنجال نیست

انتقاد مقام قوه قضائیه 
از برخی اختیارات 
دولت

خطرخــودتحریمی
پیشپایمجلس

قـصـــاصسـریـع
جنایتکاران

حــرففرزندانمانرا
بشنویم

پشــتدولتراخالی
نکنیم

طرحتحول،کلذخیره
اجتماعیرابلعید

ســیگنالهایمنفی
ازسرزمینیخی

سخنرانیاخیررهبرانقالبدر29بهمنسالجاریپیرامونعذرخواهیازمردموعقبماندگیدرحوزهعدالت
واکنشهایمتفاوتیرادرپیداشتکهچندنمونهازآنهادرادامهآمدهاست:

هسته مرکزی عدالت، رفع تبعیض است

امیر محبیان، نویسنده و پژوهشگر اصولگرا در واکنش به سخنان 
اخیر مقام معظم رهبری درباره عقب ماندگی در حوزه عدالت، اظهار 
کرد: به گمانم هسته مرکزی عدالت، رفع تبعیض است و مقام معظم 
رهبری بر آن هستند که هنوز در رفع تبعیض که به احساس عدالت 
می انجامد، موفق نبوده ایم واال عدالت نسبی در حوزه های مختلف 
سطح های گوناگون از تحقق را داشته اســت. اولین معنایی که از 
عدالت به ذهن می آید؛ عدالت قضائی اســت ولی به نظر می رسد 

منظور رهبری عام بوده و هدف قوه خاصی نبوده است.

مسئوالن نظام عذرخواهی را از رهبری یاد بگیرند

حجت االسالم محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم و فعال سیاسی 
اصالح طلب نیز گفت: باید از مقام معظم رهبری تشــکر کرد که خود 
پیشگام شدند و مسئله عذرخواهی از ملت را مطرح کردند و اینکه باید 
مسئولین باالی نظام یادبگیرند با شفافیت در جایی که مرتکب تقصیر 
یا قصوری شده اند، از مردم عذرخواهی کنند. وی در ادامه اظهار داشت: 
عدالت مفهوم وسیعی دارد و مقام معظم رهبری در همه ابعاد سیاسی، 
اجتماعی، اقتصــادی و اخالقی عدالت را مطرح کردند و به درســتی 

فرمودند که ما نتوانستیم این عدالت را به درستی اجرا کنیم. 

بیانات رهبری، مبنای گفت وگوی ملی شود

حجت االسالم مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب تحلیلی از قسمت های مختلف کشور 
و انقالب اسالمی  در آرمان ها، اهداف و عملکردها، توفیق و کاستی ها و 
تاکیدی بر بایدهای محوری بود که در رأس آن عدالت است . به نظرم 
عدالت، مسئله مهمی است که برای مسئوالن کشور، آحاد مردم و جریان 
سیاسی می تواند هشدار و اولویتی برای برنامه ریزی های جدید باشد. 
در مجموع فکر می کنم فرمایشات ایشان می تواند مبنای گفت وگوی 

ملی قرار گیرد.

»عدالت«درهرجامعهایابعــادمختلفیداردکهیکیازبخشهایآنعدالتاجتماعیاســت.براســاسقوانینونظر
کارشناســانوصاحبنظران،برابــریازمفاهیمعدالتاجتماعیبهشــمارمیرودکهاصلیترینمعنایعدالتاســت.
رهبرمعظمانقالبازابتدایسال69طیدیدارهاوسخنرانیهایخوددربارهمقولهمهمعدالتاجتماعیسخنرانیکردندکهدراین

مطلببخشیهاییازاینسخنرانیهاآمدهاست:

حمیدوکیلی

29بهمنماهسال96
» در همه زمینه ها پیشرفت اتفاق افتاده است، 

در زمینه عدالت باید تالش کنیم و از خدای متعال و 
مردم عزیز عذرخواهی کنیم، در مورد عدالت مشکل 

داریم و ان شاءا... با همت مردان و زنان کارآمد 
مومن در این ناحیه پیشرفت خواهیم کرد.«

10خردادماهسال69

»قیام پیامبران خدا و نزول کتاب میزان الهی برای 
همین بود که مردم از فشار ظلم، تبعیض و تحمیل نجات 

 یافته و در سایه قسط و عدل زندگی
 کنند.«

18شهریورماهسال88

»اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت 
می شود یک شعار تو خالی؛ خیلی ها حرف عدالت را 
می زنند اما چون معنویت و آن نگاه معنوی نیست؛ 

بیشتر جنبه سیاسی و شکلی پیدا می کند.«

10آبانماهسال83

  »گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و 
همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسالمی هیچ 

 حرفی برای گفتن نخواهد 
داشت.«

شایعاتیکهتمامیندارند؛

 نمک به زخم
 خانواده قربانیان نپاشیم

...ادامهازصفحهاول
 الشــه هواپیما پیدا کرده اند، اظهارنظرهای 
غیرکارشناسانه آغاز می شودکه فرضیه هایی 
به وجود می آورد مبنی بر اینکه سرنشــینان 
هواپیمای سقوط کرده پرواز تهران - یاسوج 
پس از ســانحه زنده بوده و از این کپسول ها 
برای اطفای حریق و نجات جان خود و دیگران 

از آتش سوزی احتمالی استفاده کرده اند.
امیدها جان تازه می گیرد، خانواده ها امیدوار 
می شــوند و حتی مردم هم از احتمال زنده 
بودن مسافران سخن می گویند. در کانال های 
تلگرامی فیلم پیداشــدن کپســول دست به 
دســت می چرخد. هیچ کس اما نمی گوید و 
نمی نویسد که به صورت علمی هر کپسولی به 
میزان هر درجه ای که شارژ می شود به ازای 
هر درجه تغییر دما به میزان۶ درصد از حجم 
آن کم می شود، چون کپسول پودر بوده است 
شاید به علت شدت ضربه هواپیما سوپاپ آن 
پریده اســت و یا شــاید به علت برودت هوا و 
دما 20- یا 30- درجه زیر صفر، پودر در کف 

کپسول خوابیده است. همین.  
چگونه ممکن است مسافران هواپیمایی که با 
آن ســرعت باال در برخورد با کوه منفجرشده 
 و تکه تکه شــده اند، زنده مانــده و یا فرصت
 تصمیم گیری در آن شرایط را داشته باشند؟

حادثه تلخ دیگــری رخ داده و تبعــات آن را 
باید پذیرفت. کاش به جــای زوم کردن روی 
شایعاتی که تنها و تنها داغ دل خانواده قربانیان 
را زنده می کند و نمک به زخم شان می زند ، 
خواستار پاسخگویی مســئوالنی می شدیم 
 که نه تنها پاسخگو نیســتند بلکه در منطقه 

حادثه دیده با مردم سلفی می گیرند!
دیروز شنیده شد یک مقام مسئول در انگلیس 
به خاطر چنددقیقه دیر رسیدن به یک نشست 
اقتصادی، عذرخواهی کرده و اســتعفا داده 

است! 

کافه سیاست
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 فوالد مبارکه، رتبه پنجم اشتغال زایی را 
کسب کرد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون وزیر نیرو:
انتقال آب دریای خزر به فالت 

مرکزی بدون مجوز است
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: تاکنون از سوی 
سازمان حفاظت محیط  زیست، نامه ای برای تایید 
نهایی و صدورمجوز ارزیابی زیست محیطی برای 
طرح انتقال آب از دریای خــزر به فالت مرکزی 
ابالغ نشده است. رحیم میدانی در خصوص اخبار 
منتشر شــده پیرامون موضوع طرح انتقال آب از 
دریای خزر بــه فالت مرکزی، اظهــار کرد: وفق 
»قانون تشــکیل وزارت نیرو-مصوب ۱۳۵۳« و 
»قانون توزیع عادالنه آب- مصوب ۱۳۶۱«، انجام 
تمامی مطالعات و بررسی های الزم روی تمامی 
منابع آب ســطحی و زیرزمینی برای تامین آب 
موردنیاز بخش های مختلف کشور شامل شرب 
و بهداشت، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی، 
جزو وظایف ذاتی و تکالیــف قانونی وزارت نیرو 
است و اساسا بدون انجام مطالعات مدون و مقایسه 
گزینه های مختلف در قالب طرح های مطالعاتی، 

امکان تصمیم گیری درخصوص چگونگی انجام 
طرح های توسعه منابع آب وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: وزارت نیرو ضمن تاکید بر ضرورت 
مدیریت مصرف و کنترل تقاضای آب، بررســی 
و مطالعه طرح های توســعه منابع آب را با هدف 
تامین پایدار آب در قالب وظایف ذاتی خود انجام 
داده و در نهایــت گزینــه  دارای باالترین توجیه 
فنی، اقتصادی و اجتماعی را بــا رعایت الزامات 
زیست محیطی برای کاهش اثرات مخرب ناشی 

از اجرای این گزینه، انتخاب می کند.

بازار

درايو DVD اکسترنال

در بیستمین مراسم صد شرکت برتر 
کشور؛

فوالد مبارکه، رتبه پنجم 
اشتغال زایی را کسب کرد

در بیسـتـمیـن همـایش شرکت های برتر ایران، 
شرکت فوالد مبارکه توانســت رتبه دوازدهم در 
بین صد شرکت برتر، رتبه نخست در گروه فلزات 
اساسی و رتبه پنجم را در شاخص های ارزش افزوده 

و اشتغال زایی کسب کند.
در ایـــن همایش بـهرام سبـــحانی، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه، پس از دریافت لوح تقدیر 
در جمع خبرنگاران گفت: در بیســتمین همایش 
رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی نیز شاخص هایی 
از قبیل فروش و درآمد، ارزش افــزوده، صادرات 
و اشتغال زایی و... بررسی شــد و فوالد مبارکه به 
عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در کشــور و 
منطقه خاورمیانه، توانســت در بین ۱۰۰ شرکت 
برتر، رتبه اول را در بخش فلزات اساسی از آن خود 
کند. ازنظر ارزش افزوده نیز با کسب رتبه پنجم به 
موفقیت دیگری دست یافت. این امر نشان دهنده 
این نکته است که فوالد مبارکه با در اختیار داشتن 
تمام زنجیره تولید فوالد می توانــد ارزش افزوده 

بیشتری ایجاد کند.

 10درصد واحدهای صنعتی 
اصفهان صادرات دارند

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفــت: ۱۰ درصــد از واحدهای صنعتی 
مستقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان، از 

توان صادراتی مطلوبی برخوردار هستند.
محمد جواد بگی بدون اشاره به میزان صادرات این 
واحدها، افزود: حدود 4۰ درصد از واحدهای صنعتی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان )در 
زمینه غیر صادرات (زیر ظرفیت اســمی فعالیت 
می کنند و حدود 2۰ درصد راکد هســتند و تنها 

۳۰درصد فعالیت مناسبی دارند.
وی اضافه کرد: با توجه به برنامه های ویژه اقتصاد 
مقاومتی، در صــدد پیگیری راه انــدازی مجدد 
واحدهای راکد بر اساس رویه های جاری سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خواهیم 
بود.  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان اظهار کرد: بیــش از 9 هزار واحد صنعتی 
دارای مجوز بهره برداری در استان اصفهان وجود 
دارد که بیــش از ۵۵ درصد این واحدها یعنی بالغ 
بر پنج هزار واحد صنعتی در شــهرک ها و نواحی 

صنعتی استان مستقر هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:
سفرهای نوروزی، نرخ دالر را 

افزایش می دهد
استاد اقتصاد بین الملل دانشــگاه اصفهان گفت: 
باتوجه به اینکه در آستانه شب عید قرار داریم تقاضا 
برای مســافرت های خارجی بیشتر خواهد شد و 
پیش بینی می شــود نرخ دالر با اختالف باالتری 
نسبت به کانال ارزی در بازار عرضه می شود. کمیل 
طیبی در خصوص کاهش نــرخ دالر و پیش بینی 
بازار ارز تا پایان سال جاری، اظهار کرد: با توجه به 
جو ملتهب بازار و اطمینان نداشتن مردم از سیستم 
بانکی، تقاضا برای ارز در کشور افزایش یافت که این 
جو روانی سبب ایجاد حباب ارزی در کشور شد و 
دالالن، بازار را در دست گرفتند؛ تا جایی که دامنه 

نوسانات نرخ دالر به مرز ۵هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه طی هفته گذشته حباب افزایش 
نرخ دالر تخلیه شده اســت، تاکید کرد: با دخالت 
بانک مرکزی و دیگر ارگان هــا، نرخ دالر دوباره به 
کانال قبلی خود بازگشت و اکنون شاهد رکود در 
بازار ارز هســتیم. این اقتصاددان با اشاره به اینکه 
در حال حاضر تقاضا و  خرید و فروش ارز بســیار 
کاهش یافته است، گفت: تا نوروز 97 شاهد ثبات 
ارز خواهیم بود و نرخ دالر در کانال 4هزار و 4۰۰ تا 

4هزار و ۶۰۰  باقی خواهد ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در رابطه با همسان ســازی حقوق مجلس 
مصوبــات خوبی وجود داشــته اســت. در چند 
روز گذشــته برای بحث همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری منبع گذاشته شد 

تا به تدریج فاصله حقوق ها کمتر شود. 
حمیدرضا فوالدگر خاطرنشــان کــرد: در هفته 
گذشــته در مصوبه مهمی مجلــس تصویب کرد 
که روند افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس 
باشد؛ یعنی حقوق های پایین تر افزایش بیشتر و 
حقوق های باالتر افزایش کمتری داشــته باشند، 
مقامات کشــور هم ســال آینده افزایش حقوق 
نخواهند داشــت.وی تصریح کــرد: این اقدامات 
خوبی اســت که مجلس در جهت نزدیک شدن 
به عدالت، اجرای عدالت و برداشتن قدم هایی در 

جهت تحقق عدالت در نظر گرفته شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: اینها گام هایی است که امید داریم دولت 
هم مخصوصــا در زمینه بیکاری و رفع مشــکل 

اشتغال  کمک کند و از این حضور مردم، به عنوان 
فرصتی برای خدمت بیشتر به آنها استفاده کنند.

وی گفت: در بودجه دیده شده که به عنوان مثال 
اولویت ارائه تســهیالت اشــتغال بــرای مناطق 
کمتر برخوردار، مناطق روســتایی و عشــایری، 
شهرهای زیر 2۰ هزار نفر جمعیت یا زیر ۱۰ هزار 
نفر جمعیت باشد. این، یکی از اقدامات خوبی است 

که مجلس می توانست انجام دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:

تصویب افزایش حقوق به صورت پلکان معکوس
مدیر بخش مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: در این ۱۱ مــاه چیزی حدود 2 درصد 
به مشترکان مصرف کننده برق و ۳/۵درصد هم رشد 
مصرف نسبت به مدت مشابه سال 9۵ ثبت شده است.

محمدمهدی عســگری اظهار کرد: هر سال نسبت به 
سال قبل از آن، در شهرستان اصفهان افزایش مصرف 
برق وجود دارد که دالیل مختلفــی را می توان برای 
آن ذکر کرد؛ از جمله اضافه شــدن مشترکان جدید و 

افزایش استفاده مردم از وسایل برقی.
وی ادامه داد: با اجرای طرح کاهش پیک بار صنایع در 
بخش صنایع، کشــاورزی، ادارات و واحدهای تجاری 
حدود ۱2۰ مگاوات کاهش بار در تابســتان سال 9۶ 
داشتیم که باعث شد پیک بار اصفهان را کنترل کنیم 
و باوجود رشد ۵ درصدی پیک بار کشور، این رقم در 

شهرستان اصفهان، 2/۵درصد بوده است.
وی با بیان اینکه سال 97 ســال سختی برای صنعت 
برق کشــور خواهد بود، تصریح کــرد: به علت بحران 
آبی که گریبانگیر کشور است، احتمال دارد بخشی از 
نیروگاه های برق-آبی خود را در اختیار نداشته باشیم، 

البته پیش بینی شــده که در زمستان کمبود بارش ها 
جبران خواهد شد اما به هر حال تابستان سال آینده، 

تابستان سختی خواهد بود.
عسگری با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای مدیریت بار 
۱8۰ مگاواتی اصفهان انجام شــده است، عنوان کرد: 
این برنامه ریزی ها از ۱۵ اســفندماه آغاز خواهد شد و 
ضرورت دارد که مشترکان همکاری الزم را با صنعت 

برق داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید.

مدیر بخش مصرف شرکت توزیع برق مطرح کرد:

تابستان سخت در انتظار صنعت برق اصفهان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :اصفهان رتبه نخست  تولید ماهیان زینتی را با بیش از ۶۵میلیون 
قطعه  در کشور به خود اختصاص داده است. مجتبی فوقی  بازار های کشور های حوزه  خلیج فارس را از مراکز خواستار ماهیان 
زینتی اصفهان دانست و افزود: این تعداد ماهی زینتی در7۵۰مرکز اســتان اصفهان تولید شده است.  فوقی  با اشاره به  افزایش  
۱2درصدی تولید آبزیان پرورشی استان در سال جاری  افزود:امسال  بیش از  هفت هزار و ۳۰۰تن آبزی پرورشی شامل ماهیان 
گرمابی ،سردآبی ، خاویاری و منابع آبی  در استان اصفهان تولید شده است. وی  بیش از 7۰درصد ماهی تولید شده در استان را  
ماهیان سردآبی  دانست و  گفت: شهرستان های سمیرم و فریدونشهر از قطب های تولید و پرورش ماهیان سردآبی در استان است. 

تولید بیش از یک سوم 
 ماهیان زینتی کشور 

در اصفهان

الت
شی

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،478،000
تومان

745،000نیم سکه
تومان

461،700ربع سکه
تومان

311،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

146،010
تومان

      قیمت سکه و طال

درايو DVD اکسترنال ال 
GP60NB50 جي مدل

 101,000
تومان

درايو DVD اکسترنال ايسوس 
SDRW-08D2S-U Lite مدل

 123,000
تومان

درايو DVD اکسترنال 
TS8XDVDS ترنسند مدل

 215,000
تومان

به خاطر یک لقمه نان حالل

عکس روز

انرژیپارلمان

رییس اتحادیه عینک ســازان اســتان اصفهان خواستار 
رســیدگی به وضعیت فروش عینک توسط پزشکان شد 
و گفت: فروش عینک توســط پزشــکان تداخل صنفی 
ایجاد کرده اســت و این افراد، پروانه کسب مربوط به این 
کار را ندارند. اصغر امینی در رابطه با اوضاع کســبی صنف 

عینک ســازان اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای خرید محصوالت 
تولیدشده، این صنف ازنظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. وی بیان کرد: در کنار این موارد، تجویز عینک در 
مطب ها نیز بر مشکالت این صنف افزوده است. امینی در رابطه با عینک های وارداتی چینی گفت: محصوالت وارداتی 
چینی نسبت به نمونه های داخلی معموال قیمت کمتری دارند که همین امر به عنوان مهم ترین عامل تقاضای این 
عینک ها شناخته شده است. وی در همین راستا اضافه کرد: عینک های چینی عمدتا باکیفیت پایین عرضه می شود 

که همین امر برای مصرف کنندگان آنها دردسرساز شده است.

قیمت پایین عینک های 
چینی، مهم ترین عامل 
تقاضاست

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در خصوص خرید سهام ذوب آهن 
گفت: موضوع خرید سهام این شرکت منتفی است. بهرام سبحانی 
افزود: مشکالت ذوب آهن تنها با خرید سهام حل نمی شود و راه های 
دیگری برای حل آن وجود دارد، البته برای حل این مشــکالت با 
»شستا« صحبت هایی صورت گرفته و قرار شده به لحاظ مدیریتی 

از این شرکت پشتیبانی کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با تاکید بر اینکه تعامل صنایع با 
مدیران شهری و استانی الزامی است، اظهار کرد: اگر این روند ادامه 
یابد توسعه پایدار محقق می شود.سبحانی با بیان اینکه شهرداری 
یکی از مشتریان فوالد مبارکه است، اضافه کرد: تعامل میان صنایع 
با مقامات استانی و شهری موجب رونق صنعت، شهر، بهبود اوضاع 
نیروی انسانی و رفع مســائل اجتماعی می شود. وی با بیان اینکه 

پیش از این بسیاری از ورق های ساخت پل های هوایی از کشورهای 
خارجی خریداری می شد، افزود: با همت فوالد مبارکه امروزه نیاز 
کشــور در این حوزه تامین می شــود. وی افزود: فوالد مبارکه در 
پروژه هایی مانند مصلی، ورزشگاه نقش جهان، موزه دفاع مقدس 
و... همگام با شهرداری پیش رفته و سرمایه گذاری هایی انجام داده 

تا شهروندان از آن استفاده کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:
مشکالت ذوب آهن تنها با خرید سهام حل نمی شود

توزیع بیــش از 2۰۰هزار اصله نهال در اراضی اســتان 
آغاز شد.

رییس اداره جنــگل کاری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: توزیع این میزان نهال 
به منظور توســعه فضای سبز اســتان، تا 2۱ اسفند به 

صورت رایگان در مراکز دولتی، صنعتی و نظامی  ادامه دارد.
مرتضی برزوزاده، کاج، سرو، زبان گنجشک، اقاقیا، ارغوان، زیتون تلخ، داغداغان و زالزالک را از نهال های 
توزیع شده عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود این نهال ها در 2۰۰هکتار از اراضی استان کشت شود. 
وی با اشاره به اینکه سطح اراضی منابع طبیعی استان اصفهان بیش از ۱۰/۶میلیون هکتار است، گفت: 
هم اکنون بیش از ۶۵هزار هکتار جنگل  طبیعی، ۳۵هزار هکتار جنگل دشت کاشت و ۳۰۰هزار هکتار 

جنگل های دست کاشت مقابله با پدیده بیابان زدایی در استان وجود دارد.

با هدف افزایش پوشش گیاهی؛

 طرح توزیع نهال در 
اصفهان آغاز شد

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان چنــدی پیش درخصوص 
وضعیت بحرانی آب در استان اصفهان عنوان کرده بود: در حال حاضر 
ذخیره پشت ســد زاینده رود ۱4۰ میلیون مترمکعب است؛ در حالی 
که تنها برای تامین آب شرب برای یک سال اصفهانی ها 4۰۰ میلیون 
مترمکعب آب نیاز داریم که اکنون بــا کمبود 2۶۰ میلیون مترمکعبی 

برای تامین آب آشامیدنی مواجه هستیم.
سید ناصرموســوی الرگانی خطاب به دولت در خصوص اینکه چرا در 

شرایط کم آبی، حقابه دیگر بخش ها کم نمی شود، می گوید: در حالی 
که اکنون سهم آب شرب مردم اصفهان بسیار کم شده است و در برخی 
از مناطق با افت شدید فشار آب مواجه هستیم باید از سهم آب انتقالی 

به یزد نیز کم کنیم تا عدالت در توزیع آب برقرار شود.
صحبت های رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان باعث شد تا سید 
ابوالفضل موســوی بیوکی رییس مجمع نمایندگان استان یزد در این 
خصوص واکنش نشان دهد و از موضع قدرت عنوان کند: مشخص است 

که امسال حجم بارش ها کاهش داشته. در حال بررسی موضوعات مطرح 
شده در خصوص کم شدن سهمیه آب انتقالی به یزد هستیم اما روشن 

است که سهمیه آب مردم یزد باید برقرار باشد.
با انتشار اظهارات رییس مجمع نمایندگان استان یزد، حسینعلی حاجی 
دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با زاینده رود عنوان 
داشت: ما نیز می گوییم آب باید در زاینده رود در جریان باشد اما وقتی 

آبی وجود ندارد چنین اظهاراتی معقول به نظر نمی رسد.
وی با انتقاد از سکوت نمایندگان یزد و کرمان در صحن علنی مجلس، 
هنگامی که نمایندگان اســتان اصفهان برای حمایت دولت از آب برای 
اســتان های مواجه با خشکســالی فریاد می زنند، اضافه کرد: در هفته 

گذشته نمایندگان استان اصفهان دو بار 
در تذکری شفاهی در مجلس خواستار 
ایجاد ســتاد بحران توسط وزیر کشور 
بودند و بــه دنبال آن انتظار داشــتیم 
نمایندگان اســتان های فالت مرکزی 
که منافع مشــترک با مــا دارند از این 
موضوع حمایت کنند؛ اما هیچ واکنشی 

از سوی آنها دیده نشد.
حاجی دلیگانی با بیــان اینکه قرار بود 
در صــورت احداث تونل ســوم حقابه 
برای یــزد در نظر گرفته شــود تاکید 
کرد: با این حال در شــرایطی که این 
تونل احداث نشــده اما آب مورد نیاز 
یزد به این استان فرســتاده می شود؛ 
این در حالی اســت که استان یزد باید 

 قدردان مردم سخاوتمند اصفهان باشد؛ موضوعی که خالف آن را شاهد
 هستیم.

وی در ادامه می گوید:  هنگامی که ما از همراهی این نمایندگان ناامید 
شــدیم از کمیســیون امنیت ملی، انرژی،کشــاورزی و منابع طبیعی 
خواستار بازدید از وضعیت آبی شــدیم؛ اما بازهم هیچ گونه حمایتی در 

این خصوص مشاهده نکرده ایم.

اختالف بر سر حقابه باال گرفت؛

یزد مدعی شد؛ اصفهان بدهکار!

فاطمه کاویانی

ما می گوییم آب 
باید در زاینده رود 

در جریان باشد؛ 
اما وقتی آبی 

وجود ندارد چنین 
اظهاراتی معقول 

به نظر نمی رسد
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حصر وراثت
12/252  آقای فرهاد کیانی دارای  شناسنامه شماره 192 به شرح دادخواست به کالسه  
3386/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا کیانی هرچگانی به شناسنامه 57 در تاریخ 93/9/19  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج برادر و دو خواهر به نام 
ذیل: 1- فرهاد کیانی، ش.ش 192 برادر متوفی 2- پرویز کیانی هرچگانی، ش.ش 2427 
برادر متوفی 3- عباس کیانی، ش.ش 124 برادر متوفی 4- ناصر کیانی هرچگانی، ش.ش 
163 برادر متوفی 5- یوسف کیانی هرچگانی، ش.ش 1394 برادر متوفی 6- پروانه کیانی، 
ش.ش 3770 خواهر متوفی 7- نصرت کیانی هرچگانــی، ش.ش 346 خواهر متوفی 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: 37384 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/253  آقای محمد باقر ســیامکی دارای  شناسنامه شماره 643 به شرح دادخواست به 
کالسه  3579/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صغرا چاووشی شمس آبادی به شناسنامه 26 در تاریخ 96/11/14  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پسر و 
چهار دختر به نام ذیل: 1- محمد باقر ســیامکی، ش.ش 643 فرزند 2- سعید سیامکی، 
 ش.ش 284 فرزند 3- حمیدرضا ســیامکی، ش.ش 464 فرزند 4- ســهیال سیامکی، 
ش.ش 813 فرزند 5- لیال سیامکی، ش.ش 1207 فرزند 6- زهرا سیامکی، ش.ش 2301 
فرزند 7- مریم ســیامکی، ش.ش 455 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 شد. م الف: 37393 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/255   آقای رسول ربانی شــمس آبادی دارای  شناسنامه شــماره 72083  به شرح 
دادخواست به کالسه  3577/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زبیده شیرانی شمس آبادی به شناسنامه 43 در تاریخ 96/7/21  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج 
پسر و چهار دختر به نام های ذیل: 1- رسول ربانی شمس آبادی، ش.ش 72083 فرزند 
2- احمد ربانی شمس آبادی، ش.ش  35 فرزند 3- علیرضا ربانی شمس آبادی، ش.ش 
52864 فرزند 4- اکبر ربانی شمس آبادی، ش. 12 فرزند 5- حسن ربانی شمس آبادی، 
ش.ش 16 فرزند 6- مهین ربانی شمس آبادی، ش.ش 12 فرزند 7- مهری ربانی شمس 
آبادی، ش.ش 7 فرزند 8- اشرف ربانی شمس آبادی، ش.ش 761 فرزند 9- بیگم ربانی 
شمس آبادی، ش.ش 16 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: 37391 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/256  آقای رســول ربانی شــمس آبادی دارای  شناسنامه شــماره 72083 به شرح 
دادخواست به کالسه  3576/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس ربانی اصفهانی به شناســنامه 538 در تاریخ 95/2/17  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
پنج پسر و چهار دختر و همسر به نام های ذیل: 1- رســول ربانی شمس آبادی، ش.ش 
72083 فرزند 2- احمد ربانی شــمس آبادی، ش.ش 35 فرزند 3- علیرضا ربانی شمس 
آبادی، ش.ش 52864 فرزند 4- اکبر ربانی شــمس آبادی، ش.ش 12 فرزند 5- حسن 
ربانی شــمس آبادی، ش.ش 16 فرزند 6- مهین ربانی شمس آبادی، ش.ش 12 فرزند 
7- مهری ربانی شمس آبادی، ش.ش 7 فرزند 8- اشرف ربانی شمس آبادی، ش.ش 761 
فرزند 9- بیگم ربانی شــمس آبادی، ش.ش 16 فرزند 10- زبیده شیرانی شمس آبادی، 

ش.ش 43 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 37390 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )201 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/257  آقای کمال عبدالهی دارای  شناسنامه شماره 112 به شرح دادخواست به کالسه  
3580/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیما زایر عباسی به شناســنامه 6129 در تاریخ 96/6/20  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک همسر و یک 
مادر: 1- بهار عبدالهی، ش.ش 1273971574 نسبت با متوفی فرزند 2- شیرین عبدالهی، 
ش.ش 1272365360 نسبت با متوفی فرزند 3- کمال عبدالهی، ش.ش 112 نسبت با 
متوفی همسر 4-  جربه عباسی اصل، ش.ش 2638 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: 37389 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/258  آقای مســعود عندلیب دارای  شناسنامه شــماره 1430 به شرح دادخواست به 
کالسه  3566/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بتول آغاحامی به شناسنامه 144 در تاریخ 96/7/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و دو دختر: 1- رضا 
عندلیب، ش.ش 919 نسبت با متوفی فرزند 2- احمدرضا عندلیب، ش.ش 1134 نسبت با 
متوفی فرزند 3- محسن عندلیب، ش.ش 572 نسبت با متوفی فرزند 4- مسعود عندلیب، 
ش.ش 1430 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا عندلیب، ش.ش 739 نسبت با متوفی فرزند 
6- زهره عندلیب، ش.ش 297 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37388 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/259  خانم سمیه پور اعتدال دارای  شناسنامه شماره 24036 به شرح دادخواست به 
کالسه  3578/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد پور اعتدال به شناسنامه 423 در تاریخ 96/9/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک همسر: 1- سمیه 
پور اعتدال، ش.ش 24036 نسبت با متوفی فرزند 2- نرگس پور اعتدال، ش.ش 50431 
نسبت با متوفی فرزند 3- عصمت وظیفه سه پله، ش.ش 40098 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: 37387 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/260  آقای سعید اسپیطالی دارای  شناسنامه شماره 348 به شرح دادخواست به کالسه  
3572/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین اسپیطالی به شناسنامه 1152 در تاریخ 96/10/11  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک 
همسر: 1- محمد اسپیطالی، ش.ش 4508 نسبت با متوفی فرزند 2- حمیدرضا اسپیطالی، 
ش.ش 1863 نسبت با متوفی فرزند 3- سعید اســپیطالی، ش.ش 348 نسبت با متوفی 
فرزند 4- محبوبه اسپیطالی، ش.ش 723 نســبت با متوفی فرزند 5- ماه منیر اسپیطالی، 
ش.ش 27188 نسبت با متوفی فرزند 6- بتول گلچین، ش.ش 24 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: 37386 شعبه 
10 شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/261  خانم کبری مومنی ده نوی دارای  شناسنامه شماره 59077 به شرح دادخواست 
به کالسه  3567/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی مومنی به شناســنامه 19 در تاریخ 96/4/1  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک 
همسر: 1- ولی اله مومنی، ش.ش 122 نسبت با متوفی فرزند 2- روح اله مومنی، ش.ش 
56 نسبت با متوفی فرزند 3- زهره مومنی، ش. ش 1270036823 نسبت با متوفی فرزند 
4- طاهره مومنی دهنوی، ش.ش 3718 نســبت با متوفی فرزنــد 5- کبری مومنی ده 
نوی، ش.ش 59077 نسبت با متوفی فرزند 6- عصمت رضا زاده دهنوی، ش.ش 2785 
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: 37383 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/262  آقای علیرضا خبازی چالشتری دارای  شناسنامه شماره 1270601326 به شرح 
دادخواست به کالسه  3565/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان هوشنگ خبازی چالشتری به شناسنامه 552 در تاریخ 96/11/21  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر و دو دختر و یک همسر: 1- علیرضا خبازی چالشتری، ش.ش 1270601326 نسبت 
با متوفی فرزند 2- معصومه خبازی چالشــتری ،ش.ش 15093 نســبت با متوفی فرزند 
3- فاطمه خبازی چالشتری، ش.ش 4093 نســبت با متوفی فرزند 4- شهال طالب زاده 
چالشتری، ش.ش 1563 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37382 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/263  آقای محسن امین نیلی دارای  شناسنامه شــماره 969 به شرح دادخواست به 
کالسه  3564/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بهجت فلسفین به شناســنامه 866 در تاریخ 96/8/11  اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر و دو دختر: 
1- احسان امین نیلی، ش.ش 7236 نسبت با متوفی فرزند 2- محسن امین نیلی، ش.ش 
969 نســبت با متوفی فرزند 3- حســین امین نیلی، ش.ش 844  نسبت با متوفی فرزند 
4- حسن امین نیلی، ش.ش 525 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره امین نیلی، ش.ش 1131 
نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا امین نیلی، ش.ش 700 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37381 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/264  خانم پریچهر نیلی پور دارای  شناســنامه شــماره 399 به شرح دادخواست به 
کالسه  3563/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد جدا به شناســنامه 44200 در تاریخ 84/10/18  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و 
یک همسر: 1- نادر جدا، ش.ش 1304 نسبت با متوفی فرزند 2- مهرنوش جدا، ش.ش 
782 نسبت با متوفی فرزند 3- ترانه جدا، ش.ش 2280440164 نسبت با متوفی فرزند 
4- پریچهر نیلی پور، ش.ش 399 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: 37380 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 
اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/265  خانم مهری مسیبی دارای  شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به کالسه  
3561/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی فخارخواه نجف آبادی به شناســنامه 1850 در تاریخ 96/10/23  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
دختر و یک همسر و یک مادر: 1- محمد فخار خواه نجف آبادی، ش.ش 1275261221 
نسبت با متوفی پســر 2- فاطمه فخارخواه نجف آبادی، ش.ش1273269691 نسبت 
با متوفی دختر 3- مهری مســیبی، ش.ش 68 نســبت با متوفی همسر 4- حاجیه بیگم 
سلیمانی درچه، ش.ش 5964 نســبت با متوفی مادر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37379 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/250  آقای حسن اورعی دارای  شناسنامه شماره 3836 به شرح دادخواست به کالسه  
3575/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد جواد اورعی به شناســنامه 15113  در تاریخ 95/3/13  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت پسر و دو دختر 
به نام ذیل: 1- جواد اورعی، ش.ش 209 فرزنــد 2- عباس اورعی، ش.ش 1180 فرزند 
3- ابراهیم اورعی، ش.ش 5051 فرزند 4- اسماعیل اورعی، ش.ش 4740 فرزند 5- امیر 
حسین اورعی، ش.ش 4374 فرزند 6- حســین اورعی، ش.ش 4015 فرزند 7- حسن 
اورعی، ش.ش 3836 فرزنــد 8- مریم اورعی، ش.ش 19 فرزنــد 9 - صغری خواتون 
اورعی، ش.ش 4270 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: 37395 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/267  خانم سکینه عرب زاده زیاری دارای  شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به 
کالسه  3570/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اختر فاتحی به شناسنامه 12 در تاریخ 81/7/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و پنج دختر: 1- حسن 
عرب زاده زیاری، ش.ش 157 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه عرب زاده زیاری، ش.ش 4 
نسبت با متوفی فرزند 3- شهربانو فاتحی، ش.ش 28 نسبت با متوفی فرزند 4- ماه سلطان 
عرب زاده زیاری، ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 5- زهرا عرب زاده زیاری، ش.ش 150 
نسبت با متوفی فرزند 6- سکینه عرب زاده زیاری، ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37376 شعبه 10 

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

12/254  خانم فخرالســادات رحیم اف دارای  شناسنامه شماره 240 به شرح دادخواست 
به کالسه  3574/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ایران ثقفی به شناســنامه 8525 در تاریخ 96/6/7  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- علی رحیم اف، 
ش.ش 28559 فرزند 2- سید اکبر رحیم اف، ش.ش  955 فرزند 3- فخر السادات رحیم 
اف، ش.ش 240 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: 37392 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )130 کلمه، 1 کادر(

ابالغ تجديدنظر
پرونــده:  شــماره   9610106825316301 ابالغنامــه: شــماره   12 /228
9609986825300687 شماره بایگاني شعبه:960785 تجدیدنظر خواه ابراهیم شاهین 
دادخواست تجدیدنظرخواهي به طرفیت تجدیدنظر خوانده خداورد ندائي در پرونده کالسه 
960785 شعبه 31 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسي مدني به 
علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکي ازجراید 
کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهي 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهي را دریافت و چنانچه پاسخي دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این 
صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 
خواهد شــد.)آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان طبقه اول اتاق 121( م الف:37151 شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي 

شهرستان اصفهان ) 138 کلمه، 1 کادر(
ابالغ تجديدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100351113583 ابالغنامــه: شــماره   12 /229
9609980351100792 شماره بایگاني شعبه:960889 آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهي به آقاي حسین نقدي ســده، تجدیدنظر خواه صندوق کارآفریني امید 
دادخواست تجدیدنظرخواهي به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مجید هاشم زاده شورچه 
- اکبر نقدي سده- حسین نقدي سده- نسبت به دادنامه شماره 9609970351101610 
مورخ 96/10/5 در پرونده کالسه 960889  تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
آئین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح 
یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز 
پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهي را دریافت و چنانچه پاسخي دارد کتبا به این 
دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده 
 به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.)آدرس: اصفهان خیابان جي چهار راه مسجد علي 
خ شهداي ستار مجتمع قضائي شهید بهشــتي واحد 208(. م الف:37144 شعبه 11 

دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان ) 163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/235 شماره پرونده: 139604002132000100/1 شماره بایگانی پرونده: 9600117 
شماره ابالغیه: 139605102132000320 بدینوســیله به خانمها افسانه و فرزانه کبیر 
وراث مرحوم نصرت اله کبیر  بدهکاران پرونده کالســه  139604002132000100/1 
که برابر گزارش مامور ابالغ امکان ابالغ  واقعی به شما میسر نگردیده ابالغ می گردد  که 
برابر پرونده اجرایی کالسه فوق خانم طوبی فتاحی زوجه آقای نصرت اله کبیر شما را به 
عنوان احدی از وراث نامبرده اعالم و بعلت عدم پرداخت مهریه درخواست صدور اجراییه 
مهریه خود که عبارت است از مهر السنه و چهل مثقال طال و 10 راس گوسفند و 50 کیلو 
مس را نموده است که پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد.  لذا  بدینوسیله باستناد مواد 18 و 19 آئین نامه اجرائی  مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود  چاپ ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  497  اداره ثبت اسناد و امال 

ک اردستان )188 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

12/239  آقای رمضان پاک نژاد دارای شناسنامه شماره 30  به شرح دادخواست به کالسه 
932/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم پاک نژاد به شناسنامه 11 در تاریخ 1396/11/06 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رمضان پــاک نژاد، ش.ش 30، 
2- محمد پاک نژاد، ش.ش 5، 3- مصطفی پاک نژاد، ش.ش 17، 4- اسماعیل پاک نژاد، 
ش.ش 234 )فرزندان ذکور( 5- صنمبر پاک نژاد، ش.ش 12 )فرزند اناث( 6- گل عنبر 
رحیم پور شماروندی، ش.ش 133 )همســر دوم متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 512 شعبه اول حقوقی و 

حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )165 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/240 شــماره صادره: 1396/42/462579- 96/11/10  نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 33 فرعی از 3144 اصلی واقع در بخش 5 ثبت جنوب 
اصفهان ذیل ثبت 2550 در صفحه 58 دفتر امالک جلد  341 به نام خانم بلقیس رمضانی 
بلداجی تحت شماره چاپی 250151 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1396/24036786 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 77643 مورخ 1396/10/3 به گواهی دفترخانه 1 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است  
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 37421  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )229 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/241  خانم فیروزه شــیبانی دارای  شناسنامه شــماره  7735  به شرح دادخواست به 
کالسه  2792/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی مبینی به شناسنامه 1132 در تاریخ 96/5/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و مادر و یک پسر و 
دو دختر به اسامی: 1- فیروزه شیبانی، ش.ش 7735 نسبت با متوفی همسر 2- عصمت 
آقابابایی، ش.ش 123 نسبت با متوفی مادر 3- هســتی مبینی، ش.ش 1276356498 
نســبت با متوفی فرزند 4- علی مبینی، ش.ش 1277650748 نســبت با متوفی فرزند 
5- عسل مبینی، ش.ش 1278583548 نسبت با متوفی فرزند که بعد از فوت پدر متولد 
شده است 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: 37403 

شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/243  آقای علی تن زده دارای  شناسنامه شماره 1032 به شرح دادخواست به کالسه  
3590/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جواد تن زده ح 10 به شناسنامه 803 در تاریخ 96/10/12  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک دختر به 
 شرح ذیل: 1- علی تن زده، ش.ش 1032 نســبت با متوفی فرزند 2- مصطفی تن زده، 
ش.ش 192 نسبت با متوفی فرزند 3- ایران تن زاده، ش.ش 511 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 باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37402 شعبه 
10 شورای حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
12/244  روحیه شیخ زاده زواره دارای  شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه  
3585/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسداله کرمی چم گردانی به شناسنامه 47 در تاریخ 95/5/4  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و چهار دختر و 
یک همسر: 1- وحید کرمی چمگردانی، ش.ش 1878 نسبت با متوفی فرزند 2- پری ناز 
کرمی چم گردانی، ش.ش 129 نسبت با متوفی فرزند 3- روحیه شیخ زاده زواره، ش.ش 
33 نسبت با متوفی همســر 4- ماریا کرمی چم گردانی، ش.ش 1295 نسبت با متوفی 
فرزند 5- ماریتا کرمی چمگردانی، ش.ش 625 نســبت با متوفی فرزند 6- آزیتا کرمی 
چمگردانی، ش.ش 44 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 شد. م الف: 37401 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/245  خانم شهربانو واحدی دارای  شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه  
3584/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی عبدا... زاده  به شناسنامه 1 در تاریخ 91/1/21  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و یک 
همسر: 1- علی عبداله زاده، ش.ش 4 نســبت با متوفی فرزند 2- کوروش عبداله زاده، 
ش.ش 126 نسبت با متوفی فرزند 3- مرتضی عبدا... زاده، ش.ش 1371 نسبت با متوفی 
فرزند 4- شکوفه عبداله زاده، ش.ش 286 نســبت با متوفی فرزند 5- شهربانو واحدی، 
ش.ش 35 نسبت با متوفی همســر 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 37400 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )165 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/246  خانم پروانه درویشــی نجف آبادی دارای  شناســنامه شــماره 1309 به شرح 
دادخواست به کالســه  3583/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان پری اثنی عشری اصفهانی به شناسنامه 1006 در تاریخ 
96/9/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و ســه دختر به نام های ذیل:  1- مهدی درویشی نجف آبادی، ش.ش 
833 فرزند 2- بهروز درویشــی نجف آبادی، ش.ش 1955 فرزند 3- عباسقلی درویش 
نجف آبادی، ش.ش 2792 فرزند 4- افســانه درویش نجف آبادی، ش.ش 1056 فرزند 
5- پروانه درویشی نجف آبادی، ش.ش 1309 فرزند 6- ژیال درویشی، ش.ش 241 فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37399 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/247  آقای مهدی صادقی برزانی دارای  شناسنامه شــماره 27 به شرح دادخواست 
به کالسه  3573/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بمانعلی صادقی برزانی به شناسنامه 580 در تاریخ 96/8/27  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار 

دختر به نام ذیل: 1- مهدی صادقی برزانــی، ش.ش 27 فرزند 2- احمد صادقی برزانی، 
ش.ش 2667 فرزند 3- طاهره صادقی برزانــی، ش.ش 3513 فرزند 4- زهره صادقی 
برزانی، ش.ش 3050 فرزند 5- زهرا صادقی برزانی، ش.ش 26 فرزند 6- گوهر صادقی 
برزانی، ش.ش 15 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: 37398 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/248  خانم نفیسه جوانی جونی دارای  شناسنامه شــماره 55  به شرح دادخواست به 
کالسه  3581/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فتح اله جوانی جونی به شناسنامه 2777 در تاریخ 94/11/15  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و 
یک همسر: 1- بیژن جوانی جونی، ش.ش 1916 نسبت با متوفی فرزند 2- نفیسه جوانی 
جونی، ش.ش 55 نسبت با متوفی فرزند 3- عزت پور عجم، ش.ش 18 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: 37397 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )147 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/249  آقای خیراله ســلیمیان دارای  شناسنامه شماره 374 به شــرح دادخواست به 
کالسه  3582/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رمضانعلی سلیمیان ریزی به شناســنامه 481 در تاریخ 96/10/1  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه 
دختر و یک همسر: 1- اکبر سلیمیان ریزی، ش.ش 689 نسبت با متوفی فرزند 2- اصغر 
سلیمیان، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 3- قدمعلی سلیمیان ریزی، ش.ش 141 نسبت 
با متوفی فرزند 4- خیراله سلیمیان، ش.ش 374 نسبت با متوفی فرزند 5- صدیقه سلیمیان 
ریزی، ش.ش 485 نســبت با متوفی فرزند 6- زهرا سلیمیان ریزی، ش.ش 35 نسبت با 
متوفی فرزند 7- محترم سلیمیان ریزی، ش.ش 142 نسبت با متوفی فرزند 8- صغری 
سلیمیان ریزی، ش.ش 8111 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37396 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/251  آقای علیرضا دین دار دارای  شناســنامه شماره 928 به شــرح دادخواست به 
کالسه  3569/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مصطفی دین دار اصفهانی به شناســنامه 1387 در تاریخ 96/1/6  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است هفت دختر و یک 
پسر به نام های ذیل: 1- علیرضا دین دار اصفهانی، ش.ش 928 فرزند 2- فهیمه دین دار 
اصفهانی، ش.ش 1382 فرزند 3- مریم دین دار اصفهانی، ش.ش 68617 فرزند 4- زهره 
دین دار اصفها نی، ش.ش 1597 فرزند 5- نرگس دین دار اصفهانی، ش.ش 1101 فرزند 
6- رضوان دین دار اصفهانی، ش.ش 56793 فرزند 7- ملک دین دار اصفهانی، ش.ش 
429 فرزند 8- ملوک دین دار اصفهانی، ش.ش 50423 فرزنــد 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: 37394 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(



حراج اولین درخواست استخدامی استیو جابز!
پیشنهاد سردبیر:

بنابر یک نظرسنجی آنالین که با مشارکت  بیش از 4 هزار والد آمریکایی انجام شد و طی ماه گذشته میالدی 
به پایان رسید، 47 درصد از والدین آمریکایی احســاس می کنند فرزندان شان به موبایل های خود اعتیاد 
 پیدا کرده اند. از آنجایی که در این نظرسنجی، تنها دو گزینه در اختیار مشــارکت کنندگان قرار گرفته بود، 

53 درصد دیگر گفتند که چنین نظری ندارند.
تقریبا دو سوم از همین والدین اذعان داشته اند که فرزندان شان به یک دیوایس متصل به اینترنت، مانند یک اسمارت 

فون یا یک تبلت دسترسی دارند. 64 درصد از فرزندان، دیوایس مخصوص خود را دارند و 14 درصد نیز موبایل 
یا تبلت خود را با شخصی دیگر به اشتراک می گذارند.

در این بین 24 درصد از فرزندان به یک دیوایس موبایل دسترسی ندارند. نکته جالب تر 
اینکه دقیقا 50 درصد از والدین نسبت به تاثیرات این دیوایس ها بر سالمت 
ذهنی فرزندان خود نگران نیســتند و 50 درصــد باقی مانده، 

نگرانی هایی دارند.

ایده تاسیس هتل های فضایی محقق می شود
یک شرکت فناوری در الس وگاس به دنبال ایجاد یک زیرمجموعه تازه برای مدیریت و برپایی ایستگاه های 

فضایی خصوصی به منظور عملیاتی کردن ایده اسکان مسافران فضایی است.
 مجموعه جدید که Bigelow Space Operations نام دارد، زندگی در فضا را برای عالقه مندان میسر می کند و به 
همین منظور ایستگاه های فضایی تاسیس خواهد کرد که می توان از آنها به عنوان هتل هایی برای زندگی 
 Bigelow Expandable پیش از این یک ایستگاه فضایی به نام Bigelow Aerospace .کوتاه مدت در فضا بهره برد
Activity Module )BEAM( تاسیس و آن را به ایستگاه فضایی بین المللی متصل کرده بود. شرکت یادشده قصد 

دارد در مرحله بعدی ایستگاه فضایی تازه ای به نام B۳۳۰s را با مساحت ۳۴۰ متر مربع تاسیس کند. تکمیل 
این ایستگاه فضایی ســال ها  به طول می انجامد.اجزای این ایستگاه های فضایی با استفاده از راکت هایی 
خاص به فضا پرتاب می شوند؛  البته از ایستگاه های یادشده برای انجام تحقیقات علمی نیز استفاده خواهد 
شد. شرکت سازنده مدعی است این کار را با هزینه ای کمتر از ایســتگاه فضایی بین المللی امکان پذیر 

می کند.

به 
گی  ز تا

ت  یعا شــا
جدیدی منتشر شده 

 که گویای عرضه پد شــارژ بی سیم 
ایر پاور اپل در ماه مارس سال جاری ۲۰۱۸ میالدی است.

به گزارش وب سایت the verge، مدت ها بود که خبری از عرضه پد شارژ 
بی سیم ایرپاور اپل نبود؛ اما حاال گزارش ها و شایعاتی در فضای مجازی به گوش می رسد 

که از عرضه این پد شارژ بی سیم در آینده ای نزدیک خبر می دهد.
زمانی که اپل در رویدادی از گوشی های پرچمدار و جدید آیفون ۱۰ و آیفون ۸ که در ماه سپتامبر سال گذشته ۲۰۱۷ 

میالدی برگزارش شد، رونمایی کرد، از عرضه این پد شارژر بی سیم هم سخن گفت؛ اما از آن زمان تاکنون دیگر هیچ اطالعاتی 
مبنی بر تاریخ و زمان دقیق عرضه آن به بازار ارائه داده نشد.

ی و زمان عرضه پد شارژر بی سیم اپل
ویژگ

پاول دوروف طی چند ماه اخیر در نقش مدیرعامل تلگرام توانست نظر مساعد 81 ســرمایه گذار مطرح از جمله بزرگان دره سیلیکون ولی را 
جلب و سرمایه ای 850 میلیون دالری برای راه اندازی ارز دیجیتالی خود جمع کند. حال برخالف گزارش های قبلی، او تصمیم گرفته قبل 

ازعرضه عمومی این سکه، بازهم پای بخش خصوصی را به شبکه باز تلگرام )TON( باز کند.
طی روزهای اخیر، ســرمایه گذاران مختلفی از طریق ایمیل از مرحله دوم ومحرمانه عرضه اولیه کوین )ICO( از سوی تلگرام آگاه 
شده اند و تعدادی از آنها، رسانه ها را در جریان گذاشته اند. هنوز مشخص نیست در این مرحله چه مقدار سرمایه جمع می شود، 

اما انتظار می رود شاهد رقمی در حد و اندازه مرحله قبل باشیم. 
بــا ایــن حســاب Gram حتــی قبــل از اینکــه عمومــی شــود، 1/6 میلیــارد دالر ســرمایه در اختیــار دارد. ناگفته 
نماند تلگــرام همین حاال هم بــا اختالف، بزرگ تریــن ICO تاریخ ارزهــای دیجیتــال را رقم زده و رکــورد قبلی یعنی 
232 میلیون دالر را پشــت ســر گذاشــته اســت.با این حال منتقدان می گویند جزئیــات فنی این پروژه بســیارناقص 
 اســت؛ البته به عقیده کارشناســان، ایــن روزها پیــش فروش ســکه )ICO( هیجــان انگیزتــراز عرضــه عمومی آن

 است.

دستیار 
صوتی گوگل از ۳۰ زبان 

پشتیبانی خواهد کرد
گوگل اعالم کرد که دستیار صوتی گوگل اسیستنت، تا پایان سال جاری میالدی 

از 30 زبان زنده دنیا پشتیبانی خواهد کرد.
به گزارش وب سایت زد دی نت؛ دستیار صوتی گوگل اسیســتنت ) google assistant( هم 

همانند دستیار صوتی Siri  در گوشی های هوشمند آیفون و سایر محصوالت اپل است؛ اما پیشرفت 
گوگل اسیستنت در طول یک سال از عمر خود، از کل پیشرفت سیری در هفت سال گذشته بیشتر 

بوده است.
پیشــرفت روزافزون این دســتیار دیجیتال تنها در گوشــی های همراه نبوده، بلکه تالش آن برای 

پاسخگویی به نیازهای انسانی در همه جا از خانه  تا خودرو محسوس بوده است. 
هم اکنون شرکت گوگل روز جمعه اعالم کرده که قرار است این 
دستیار صوتی تا پایان سال جاری 2018 میالدی به قابلیت 
پشتیبانی از 30 زبان دیگر و زنده دنیا مجهز شود تا بدین 

وسیله این امکان را به گستره وسیع تری از کاربران 
بدهد تا با اســتفاده از زبان مادری بتوانند از 
قابلیت های این دستیار صوتی خود بهره 

ببرند.
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آیا فرزندان خود را معتاد به دیوایس های موبایل می دانید؟

 نسخه جدید روبات آتش نشان
 آزمایش شد

محققان نســخه جدیدی از روبات آتش نشــان را آزمایش 
 کرده اند که یــک اپراتــور انســانی از راه دور آن را کنترل 
می کند. این روبات می تواند مکان آتش سوزی را یافته و آن 

را خاموش کند.
 IIT-Istituto Italiano di محققان ایتالیایــی در انســتیتو
Tecnologia به طور موفقیت آمیزی نخستین نسخه جدید 

و ارتقا یافته از  روبات انسان نمای WALK-MAN را آزمایش 
کردند. این روبات برای پشــتیبانی از آتش نشانان ساخته 
شده است.پروژه WALK-MAN با بودجه اتحادیه اروپا انجام 
شده و دانشگاه پیزا در ایتالیا، کالج پلی تکنیک فدرال لوزان 
در سوییس، انســتیتو فناوری کارلز رو در آلمان و دانشگاه 
کاتولیک دو لــوا در بلژیک در آن همکاری داشــته اند. این 
پروژه در 2013 میالدی آغاز شــد و نسخه اصلی روبات در 

2015 تکمیل شد.
 WALK-MAN به وسیله یک اپراتور انسانی از راه دور کنترل 
می شود که لباسی مجهز به حسگرهای مختلف به تن دارد.  
این روبات وارد ساختمان می شود، آتش را می یابد و سپس 
آن را خاموش می کند.  ســرروبات دارای اسکنر سه بعدی 
لیزری، میکروفون و دوربین های ویدئو است که تصاویر زنده 
را برای اپراتور پخش می کند.  32 موتور و صفحه کنترل برای 

هدایت بدن روبات به کار گرفته شده است.

به مبلغ ۵۰ هزار دالر؛
حراج اولین درخواست استخدامی استیو جابز!

استیو جابز قبل از تاسیس شــرکت اپل در سال 1۹76 مانند هر 
جوان دیگری در جست وجوی شغل بود تا بتواند مخارج خود را 
تامین کند و حاال قرار اســت اولین درخواست استخدامی وی به 

حراج گذاشته شود.
 استیو جابز در آن زمان در یک  برگه آ4، به سواالتی همچون نام 
و نام خانوادگی، آدرس، تحصیالت، مشاغل قبلی، بهره مندی از 
گواهینامه رانندگی، مهارت های حرفه ای، مهارت های خاص و 

عالئق خود پاسخ داده است.
این برگه در یک حراجی در بوســتون در معرض دید عموم قرار 
خواهد گرفت و قیمت اولیه فروش آن 50 هزار دالر خواهد بود. 
جابز در آن زمان ترک تحصیل کــرده و از تحصیل در کالجی در 

پرت لند در ایالت اورگان آمریکا منصرف شده بود.

سیم کارت عصر اینترنت اشیا هم از راه رسید
شرکت »ای آر ام« سیم کارت جدیدی را طراحی کرده که برای برآورده کردن نیازهای کاربران در عصر اینترنت اشیا طراحی شده 
است.به گزارش اسین ایج، این سیم کارت که نسل جدیدی از سیم کارت های موسوم به iSIM محسوب می شود قرار است در 

کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلون اسپانیا و طی روزهای آینده در معرض دید عالقه مندان قرار بگیرد.
این سیم کارت در کنار یک تراشه و همین طور یک پردازنده مســتقل و مودم رادیویی عرضه می شود و مهم ترین مزیت عرضه 
چنین سیم کارتی ایجاد فضای خالی گسترده تر در داخل گوشی و دیگر وسایل الکترونیک کوچک و ظریف به منظور ارائه خدمات 
و امکانات گسترده تر است.تولید چنین سیم کارتی موجب خواهد شد تا بتوان ابعاد گوشی های هوشمند را باز هم کوچک تر کرد. 
این سیم کارت های جدید حتی می توانند کمتر از یک میلی متر مربع فضا اشغال کنند؛ بنابراین نصب آنها روی حسگرهای کوچک 

و دیگر ریزمحصوالت خاص عصر اینترنت اشیا به سادگی ممکن خواهد بود.
شرکت ای آر ام یک سیستم عامل خاص سازگار با این سیم کارت به نام Arm Kigen OS را هم طراحی کرده که با استانداردهای 
اکثر شبکه های مخابراتی سازگاری دارد و سازگاری کامل محصوالت مجهز به سیم کارت اختصاصی این شرکت با این شبکه ها 

و دیگر محصوالت مبتنی بر اینترنت اشیا را ممکن می کند.

خـوب و بـد وای فای رایگان! رسم ارائه وای فای رایگان در جهان
در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان استفاده از وای فای در فضاهای شهری 
و عمومی مانند میدان ها، ایســتگاه های اتوبوس، بیمارستان ها و دانشگاه ها به 
امری عادی تبدیل شده است و بعضا شهرداری ها سعی می کنند با ارائه وای فای، 

رضایت خاطر شهروندان را کسب کنند.
شرکت گوگل برنامه ارائه خدمات رایگان اینترنت وای فای خود را آغاز کرده است. 
این خدمات در کشور هند ارائه شده و گوگل این کار را برای اینکه افراد بیشتری 
آنالین شوند و بتوانند به خدمات این شرکت دسترسی یابند، انجام داد. این کار 
در سال 2016 به افزایش 15 دقیقه ای مصرف روزانه داده از طریق گوشی های 
هوشمند انجامید. همچنین اخیرا هم قصد دارد خدمات وای فای رایگان خود را 
در اندونزی ارائه دهد که در ایستگاه های راه آهن، دانشگاه ها و دیگر نقاط عمومی 

در دسترس و برای همه مردم قابل استفاده خواهد بود.
اتحادیه اروپا نیز طرحی سه ســاله با بودجه 120 میلیــون یورو )141 میلیون 
دالر( برای فراهم کردن اینترنت وای فای رایگان عمومی در 6000 شــهر این 
منطقه تصویب کرده اســت. بر اســاس این طرح، اینترنت بی ســیم در مراکز 
 عمومی شــهرها از جمله کتابخانه هــا، ادارات عمومی و بیمارســتان ها برقرار 

می شود.

 نکات ایمنی را رعایت کنید!

حتی االمکان سعی کنید از شبکه هایی که دارای کلمه عبور اختصاصی هستند، 

استفاده کنید و نام شبکه ای که از آن اســتفاده می کنید را بشناسید. بهتر است 

قبل از اتصال به اینترنت از یک مسئول در مکانی که هستید در مورد ویژگی های 

وای فای مورد نظر سوال کنید.

 هنگامی که به شبکه های عمومی وای فای متصل هستید، به حساب های بانکی، 

ایمیل، شبکه های اجتماعی وارد نشوید و اطالعات حساس و مهم تان را از طریق 

وای فای عمومی ارسال نکنید.

همچنین نام های کاربری و رمز عبور و پسورد دوم خود را بالفاصله بعد از اتمام کار 

تغییر دهید. تمام پسوردهای خود را مشابه پسوردهای قبلی  انتخاب نکنید. زیرا 

این کار به نوعی گذاشتن لقمه در دهان افراد سودجو است. اگر هم گاهی پسورد 

خود را عوض کنید، امنیت بیشتری دارد. اگر از اینترنت استفاده نمی کنید حتما 

وای فای خود را غیرفعال کنید تا سایرین نتوانند سوء استفاده کنند.

 وای فای رایگان
 و خرابکاران و هکرها

وای فای عمومی هرچند بسیار سودمند بوده و فواید زیادی از جمله اتصال 
به اینترنت در هر لحظه و مکان در آن نامحدود است؛ اما چون سیستمی 
عمومی و همگانی اســت و تمامی کاربران از یک نــام کاربری و رمز عبور 
استفاده می کنند، ناخودآگاه کاربران را به سمت ناامنی در آن مکان پیش 
می برد و افزایش کاله برداری های مختلف را در پی خواهد داشت و زمینه 
ارتکاب جرم و سوءاســتفاده برخی از سودجویان فضای سایبری را فراهم 

آورده است.
طبق تحقیقاتی که توسط موسسه اسکم واچ )ScamWatch( صورت گرفته، 
در ســال 2017 میالدی بالغ بر 160هزار کاربر اســترالیایی تحت تاثیر 
اســتفاده از اینترنت وای فای عمومی، در معرض سوءاســتفاده هکرها و 
سرقت اطالعاتشان قرار گرفته اند و حدود 100 میلیون دالر خود را از دست 

داده و اطالعات شخصی شان نیز به سرقت رفته است.
این آمار حتی در ســال جاری 2018 میالدی با گذشتن کمتر از دو ماه، 
به 11 میلیون دالر خســارت تحت تاثیر حمله سایبری و هک کارت های 
اعتباری و بانکی رســیده و تحلیلگران بر این باورند که این رقم در ســال 

جاری به شدت رو به افزایش است.

اگرچه امروزه بسته های اینترنتی اپراتورها برای اکثر گوشــی های هوشمند فعال است؛اما 
همچنان نیاز به وای فای در برخی اماکن و در شرایطی که به هر دلیل اینترنت گوشی فعال نیست، 
حس می شود؛بنابراین وای فای  شهری با قابلیت ارائه سرعت و کیفیت باال و گاهی رایگان برای کاربرانی 
که در لحظه به اینترنت موبایل خود دسترسی ندارند و همچنین با توجه به نیاز ابزارهای فاقد سیم کارت 

مانند لپ تاپ و تبلت  به وای فای، مورد توجه بسیاری از کاربران است.
به همین دلیل هم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  به اپراتورها پیشنهاد 
داد تا به کاربران حجم معینی خدمات اینترنتی ارائه دهند و در این زمینه اظهار کرد: خدمات وای فای 
با حجم مشخص باید برای رفاه مردم قرار گیرد و همان طور که در دنیا مرسوم است این اتفاق بیفتد. 
به اپراتورهای اینترنتی پیشــنهاد کردم در اماکن عمومی مانند پایانه های مسافربری، فرودگاه ها و 
ایستگاه های قطار، ورزشگاه ها، فروشــگاه های بزرگ و اماکن مذهبی، خدمات اینترنتی را تا حجم 

معینی از طریق توسعه شبکه های وای فای به صورت مجانی در اختیار مردم قرار دهند.
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 رییس هیئت امنای آستان امامزاده
 بی بی زینب)س(:

مرمت آستان امامزاده بی بی 
زینب آران و بیدگل آغاز شد 

رییس هیئت امنای آستان  آران و بیدگل
امامزاده بی بی زینب)س( یزدل از آغاز بهسازی و 

مرمت آستان مقدس این امامزاده خبر داد.
فخرا... قصابی اظهار داشــت: در مرحله نخســت 
مرمت آستان مقدس این امامزاده، گلدسته های 
آستان برای استحکام بخشی تحت اجرای عملیات 

بهسازی قرار گرفته است.
وی ابراز داشــت: در این مرحله گلدســته های 
آستان مقدس که مربوط به دوران صفویه است با 
اختصاص اعتبار اولیه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال تحت اجرای عملیات اســتحکام بخشــی، 
کاشــی کاری و روکش های محافظت از رطوبت 

قرار می گیرد.
رییس هیئــت امنای آســتان امامــزاده بی بی 
زینب)س( ادامــه داد: برای تکمیــل مرمت دو 
گلدسته عالوه بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
اختصاص یافته که در مرحله نخست به دو میلیارد 

ریال دیگر نیاز است.
وی مرمت و کاشی کاری گنبد، آیینه کاری رواق و 
صحن مقدس با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال را از دیگر 
برنامه های مرمت آستان بی بی زینب )س( بیان 
کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز قرار است با همکاری 
اداره میــراث فرهنگی آران و بیدگل و ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

تامین شود.

فرماندار خوانسار:
نخستین نمایشگاه نساجی 

هالل احمر در خوانسار افتتاح شد
فرماندار خوانسارگفت: نخستین  خوانسار
نمایشگاه محصوالت نساجی جمعیت هالل احمر 
ایران با عرضه انواع لوازم ایمنی و چادرهای امداد و 

نجات در خوانسار گشایش یافت.
سید حسن شــفعتی اظهار کرد: این نمایشگاه با 
مصوبه مدیریت بحران و با همت اعضای ســتاد 
مدیریت بحران شهرستان خوانسار و با همکاری 
شــرکت نســاجی کارخانه جمعیت هالل احمر 

خوانسار برپا شده است.
وی با اشاره به اینکه چادرهایی که در این نمایشگاه 
در معرض دید قرار گرفته است در کارخانه نساجی 
جمعیت هالل احمر خوانسار با کیفیت عالی تولید 
می شود، تصریح کرد: در این نمایشگاه آموزش های 
الزم به خانواده برای مصون ماندن  در مواقع بحران 

ارائه می شود.
در ادامه رییس جمعیت هالل احمر خوانســار با 
بیان اینکه در این نمایشگاه عالوه بر لوازم امداد و 
نجات  چادرهای امدادی که تولید شرکت نساجی 
جمعیت هالل احمر ایران است به نمایش گذاشته 
می شــود، تاکید کرد:  این چادر ها از نوع تیپ دو 
به وزن 4۰ کیلوگرم و با ســقف و کف کامال ضد 
آب و دیوارهای چادر  از نوع پنبه پلی اســتر تولید 

شده است.
علمدار فروغی بیان داشــت: برای کمک به مردم 
زلزله زده  کشــور چین از این نوع چــادر امداد و 
نجات به تعداد ۵۰ هزار عدد صادر شده  که برای 
زلزله زدگان کرمانشــاه و پاکستان نیز صادر شده 

است.

مدیر شبکه بهداشت دهاقان:
دهاقانی ها  دستگاه سنجش گاز 

رادون دریافت کردند
مدیر شبکه بهداشــت و درمان  دهاقان
شهرســتان دهاقان گفــت: گاز رادون به عنوان 
دومین عامل سرطان ریه مشخص شده و تاکنون 
۱۵ منزل در دهاقان دستگاه سنجش گاز رادون 
دریافت کردند که شش ماه دیگر مورد سنجش قرار 
گرفته و در صورت وجود این گاز راهکارهایی برای 

حفظ اعضای خانواده از خطرات آن ارائه می شود.
حشمت ا... ثالث، با اشاره به اهمیت کنترل آلودگی 
هوای داخل ســاختمان ها در شهرستان دهاقان 
افزود: سنجش گاز رادون به عنوان دومین عامل 
سرطان ریه بعد از ســیگار، در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از مضرات این 
گاز، شرکت کنترل کیفیت هوا  در نظر دارد تعدادی 
از منازل مسکونی شهرستان را به صورت رایگان 

مورد سنجش گاز رادون قرار دهد.
وی تصریح کرد: رادون گازی بی رنگ و بو است که 
در دل زمین تشکیل و از طریق منافذ زمین وارد 
فضای داخل ساختمان می شود و برهمین اساس 
مالک سنجش این گاز، فضاهای سربسته و همکف 

زمین هستند.

 افتتاح سالن تیراندازی
 نجف آباد به نام شهید حججی

رییــس اداره ورزش و جوانان  نجف آباد
نجف آباد گفت: سالن تیراندازی مجموعه ورزشی 
آزادی این شهر با مساحت ۳۰۰ متر مربع که به نام 
شهید مدافع حرم محســن  حججی نام گذاری 

شده، اسفندماه جاری افتتاح خواهد شد.
سید محمد طباطبایی با اشــاره به صرف اعتبار 
۳۰۰ میلیون تومانی برای احــداث و تجهیز این 
ســالن اظهار کرد: همزمان با این سالن که دارای 
هشــت خط تیراندازی است، استخر سرپوشیده 
مجموعه نیز پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال از 
کلنگ زنی، افتتاح می شود. طباطبایی از قهرمانی 
نوجوانان هندبالیســت این شهرستان در رقابت 
های قهرمانی کشــور خبر داد و گفت: این تیم با 
ترکیب سروش قاسمی، مســعود شریفی، بهنام 
ربانی، محمدحســین خیری، امیرحسین ایوبی 
پور، احمد خدایی، ابوالفضل ایمی، مهدی شریفی، 
محســن جعفری، علی رهنما، علی کافی، سید 
علی مصطفوی، محمدرضاصادقی، امیرحسین 
پریشانی، محمدرضا امیری و مجید ابوالقاسمی 

در بین هشت تیم به سکوی اول دست پیدا کرد.

ممنوعیت ورود خودروهای 
دو دیفرانسیل به پناهگاه یخاب

رییس اداره حفاظت محیط  آران و بیدگل
زیســت آران و بیــدگل از ممنوع شــدن ورود 
خودروهای دو دیفرانسیل و موتورهای باالی ۲۰۰ 
سی سی به محدوده پناهگاه حیات وحش یخاب 

خبر داد.
اللهیار دولتخواه اظهار داشت: این ممنوعیت به 
حکم و دستور دادستان شهرستان آران و بیدگل 
و با هدف پیشــگیری از تخریب زیســتگاه های 
ارزشــمند طبیعی این منطقه اعمال شده است. 
رییس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل 
تاکید کرد: همچنین ورود این وسایل نقلیه موجب 
بر هم خوردن امنیت و آرامش زیستگاه جانوران 
ارزشمند و گونه های نادر پناهگاه حیات وحش 

یخاب می شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با اعمال این ممنوعیت، 
شاهد بهبود وضعیت زیست گونه های جانوری در 

این پناهگاه باشیم.
منطقه یخاب که در سال ۱۳۹۲ به عنوان منطقه 
شکار ممنوع معرفی شد، با وسعت ۲۷۱ هزار هکتار 
در شهرستان آران و بیدگل قراردارد. این منطقه به 
صورت دشت و کوهستان دارای گیاهان متنوعی 
نظیر درمنه، خارشتر و گون است و زیستگاه انواع 
گونه های جانوری از قبیل پرندگان شکاری مانند 
باالبان، شاهین عقاب، ســارگپه و انواع جغدها و 
پرندگان بی نظیری چــون هوبره، کبک و تیهو و 

باقرقره به شمار می رود.

کنگره آیت ا... شیخ صدوق 
گلپایگاني برگزارمي شود

گلپایگان دبیر کنگره آیت ا... شــیخ 
صدوق گفت: مراسمي با عنوان کنگره مجتهد 
بي نشان، شهید آیت ا... محمدصادق صدوق و 
۳۷۲ شهید شهرستان دهم اسفند ماه و در روز 
تکریم از مادران و همسران شهدا در گلپایگان 
برگزار مي شود.محمداســماعیل علیشــاهي 
اظهار کرد: مراســمي با عنوان کنگره مجتهد 
بي نشان، شهید آیت ا... محمدصادق صدوق و 
۳۷۲ شهید شهرستان در ۱۰ اسفند ماه و در روز 
تکریــم از مادران و همســران شــهدا برگزار 
مي شــود، تا عطر و یاد شهدا در شهرستان برپا 
شود.وي افزود: جلساتي در این راستا در سطح 
شهرســتان برگزار شــد؛ اما به دلیــل اینکه 
مسئولیت اصلي این مراسم بر عهده امام جمعه 
شهرستان است و در این یک سال تغییراتي در 
شهرستان صورت گرفت و برگزاري کنگره به 

روزهاي پایاني سال موکول شد.

دریافت تندیس صنعت سبز 
توسط نیروگاه زواره

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی  اردستان
زواره گفت: با تالش هــای مجموعه، نیروگاه 
ســیکل ترکیبی زواره توانسته به عنوان اولین 
نیروگاه کشور تندیس ســیمین واحد صنعت 
سبز کشــور رادریافت کند. مهرداد بهادرانی 
اظهار کرد: نیروگاه ســیکل ترکیبــی زواره از 
ابتدای ساخت و طبق تعهدات ملی و مذهبی 
مسائل زیســت محیطی را در دستور کار قرار 
داده اســت. وی افزود: با تالش های مجموعه، 
نیروگاه سیکل ترکیبی زواره توانسته به عنوان 
اولین نیروگاه کشــور تندیس ســیمین واحد 

صنعت سبز کشور رادریافت کند.
مدیر نیروگاه ســیکل ترکیبــی زواره گفت: 
نیروگاه ســیکل ترکیبی زواره از دی ماه سال 
۸۷ احداث شده و فضای سبز آن نیز با آبیاری 
قطره ای و مصرف بسیار کم توانسته ۱۰ هکتار 

گسترش یابد.

حسن خدابخش تصریح کرد: اواخر دی ماه، ورود سیستم های بارشی 
باعث بارش های متناوب در استان شد با این حال وضعیت مناسبی در 

خصوص بارش ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: بارش ها در تمام نقاط اســتان از باالی ۲۰ درصد تا ۸۵ 
درصد زیر نرمال گزارش شده که نشان از وضعیت بد بارش های جوی 
دارد. به گفته این مقام مســئول؛ در مناطق سرچشمه و مناطق غرب 
استان  نیز با توجه به نفوذ سیستم های گرم، بارش ها به صورت باران 

دریافت شده و کاهش شدید ذخایر برفی را به دنبال داشته است.

مدیریت منابع آب، راه حل گذر از  بحران است
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان بیان داشت: پیش بینی 
ما برای ادامه فصل زمســتان و بهار، ورود سیستم های بارشی دیگر به 
استان است ولی این بارش ها به حدی نیست که مشکالت کمبود آب و 

خشکسالی هیدرولوژیکی را جبران و از بین ببرد.
 خدابخش اذعان داشــت: با توجه به این وضعیــت، مدیریت منابع آب

 راه حل گذر از بحران است.
وی با اشــاره به اینکه روزهای گذشته شــاهد بارش های نسبتا خوبی 

در سطح اســتان بودیم، بیشــترین بارش را مربوط به مناطق جنوبی 
و مرکزی اســتان با میزان ۸میلی متر در ایســتگاه های رسمی عنوان 
 کرد و گفت: ایســتگاه های باران ســنج، بارش هــای باالتری را ثبت 

کرده اند.
این مقام مسئول بیشــترین بارش باران در روزهای گذشته را مربوط 
به سمیرم دانست و افزود: این میزان در شــهر اصفهان ۳/۸ میلی متر، 
زرین شهر ۵/۹ میلی متر و  شهرستان بویین و میان دشت شاهد مجموع 
بارش های برف و باران به میزان ۳میلی متر بوده اســت و بقیه مناطق 

استان نیز بارش های پراکنده ای داشته اند.
ورود سیستم بارشی به استان از فردا

خدابخش با اشــاره به بارش برف در مناطق مرکزی، شــرقی، شمالی 
و جنوبی اســتان، شــامل شهرســتان های کاشــان، خور و بیابانک، 
نطنز اردســتان، میمه و بارش برف در شهرستان ســمیرم، از خروج 
 این سیســتم از شــرق اســتان و ورود سیســتم جدید بارش از فردا 

خبر داد.
 وی در پاســخ به این سوال که توصیه 
اداره کل هواشناســی اســتان برای 
کشاورزان چیست، یادآور شد: با توجه 
به وزش باد شــدید در مناطق جنوب 
و همچنین مناطق شــمالی شــامل 
نطنز، کاشــان و نایین، ضروری است 
کشاورزان و به خصوص گلخانه داران 
از محصوالت خود مراقبت های الزم را 

به عمل آورند.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اصفهان همچنین به کشاورزان توصیه 
کرد بــا توجه به بارش هــای روزهای 
آینــده در ادامه اســفندماه، به اخبار 
هواشناسی توجه کنند و توصیه های 

اعالم شده را جدی بگیرند.خدابخش در پاسخ به این سوال که با توجه 
به عمده بارش های اســتان اصفهان در بهار پیش بینی شما برای این 
روزها چیســت، گفت: مشــکل ما کمبود بارش های پاییز سال جاری 
 اســت که بارش های زمســتان نمی تواند کمبود مجمــوع بارش را 

جبران کند.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به بارش های اخیر:

سمیرم رکورد داربیشترین بارش

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با ابراز تاسف از کمبود بارش های پاییزی استان، اظهار داشت: این شرایط باعث کاهش 
ذخایر آبی خواهد شد.

مشکل ما کمبود 
بارش های پاییز 

سال جاری است 
که بارش های 
زمستان نمی 
تواند کمبود 

مجموع بارش را 
جبران کند

اخبار

اجرای طرح»کارگزار همراه« در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرماندار آران و بیدگل گفت:  آران و بیدگل
تجهیزات و امکانات شهرستان برای مقابله با بحران 
مناسب نیست و مسئوالن از آمادگی الزم برای این 

وضعیت برخوردار نیستند.
ابوالفضل معینی نژاد با ابراز نارضایتی از تجهیزات 

و امکانات شهرســتان برای مقابله با بحران اظهار 
کرد: مسئله ای که از فقدان امکانات مهم تر است، 
آمادگ نبودن مســئوالن و نبود آموزش های الزم 

برای مدیریت شرایط بحرانی است.
وی با بیان اینکه مدیریت ناکارآمد شرایط بحرانی 

عامل ایجاد بسیاری از بحران هاست، عنوان کرد: 
آموزش، آگاه سازی و ارتقای اطالع شهروندان در 
مقابله با بالیــای طبیعی و بحران هــای غیر قابل 
پیش بینی از جمله مواردی است که می تواند برای 

مقابله با بحران ها موثر واقع شود.
فرماندار آران و بیدگل با اشاره به وضعیت بحرانی 
آســیب های اجتماعی در شهرستان تصریح کرد: 
تعامل بــا جوانــان و نوجوانان در حــال حاضر با 

گسترش شبکه های اجتماعی و مسائل مربوط به 
آن، بسیار دشوار شده است.

معینی نژاد به تالش هــای صورت گرفته در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: رشد آمار 
کشفیات مواد مخدر و دستگیری ها در سال های 
اخیر با اقداماتی که برای آگاهی بخشــی و اطالع 
رســانی درباره تعامل با فرزندان صورت گرفته، در 

این حوزه متوقف شده است.

فرماندار آران و بیدگل:
تجهیزات و امکانات آران و بیدگل برای مقابله با بحران مناسب نیست

رییس شــبکه بهداشت و درمان  لنجان
شهرســتان لنجان گفت:آموزش و فرهنگ سازی 

بهترین راهکار کاهش مرگ و میر کودکان است.
علی وحدتی در نشســت کارگــروه جامعه ایمن 
شهرســتان لنجان با اشــاره به وضعیت مرگ و 
میر کودکان زیر پنج سال در سال ۹۵ اظهار کرد: 
بر اساس گزارش های ارائه شده ســاالنه در دنیا 
ده ها میلیون کودک زیر پنج سال در اثر حادثه و 
بیماری جان خود را از دست می دهند و بیش از ۹۹ 
درصد این مرگ ها در کشورهای در حال توسعه 

اتفاق می افتد.
وی افزود: نسبت مرگ و میر کودکان از مهم ترین 
شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشورها 
بوده و علت انتخاب این شــاخص به عنوان نمایه 
توسعه، تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی 

در کاهش یا افزایش آن به شمار می آید.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان 
تصریح کرد: این شاخص تابعی از وضعیت سواد، 
شبکه راه های روستایی، دسترسی به فوریت های 

پزشکی، هزینه خدمات درمانی، وجود شبکه های 
ارتباطی مخابراتی، درآمد خانوار و... است.

وی ادامه داد: در سال های۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ کاهش 
میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به دو سوم، 
چهارمین هدف ســازمان  بهداشت جهانی است 
و دنیا پیشــرفت قابل مالحظــه ای در این زمینه 
داشته، به طوری که میزان مرگ کودک زیر پنج 

سال 4۷ درصد کاهش یافته است.

رییس شبکه بهداشت و درمان لنجان مطرح کرد:

آموزش و فرهنگ سازی؛ راهکار کاهش مرگ و میر کودکان
رییس بیمه تامین اجتماعی شهرضا  شهرضا
گفت: برای نخستین بار در کشور، این امکان فراهم آمده 
است که بیمه شــدگان تامین اجتماعی بدون نیاز به 
مراجعه حضوری به دفاتر کارپردازی، درخواست خود 
را ثبت کنند. نجف قلی عالی پور، اظهار کرد: مزیت های 
اجرای این طرح در آینده نزدیک، در شهرهای بزرگی 

همچون اصفهان و تهران بیشتر مشخص خواهد شد.
وی در تشــریح این طــرح، گفت: در حــال حاضر 
بیمه شــدگان تامین اجتماعی، باید بــرای تعویض 
دفترچه درمانــی خود به یکی از شــعب کارپردازی 
مراجعه و پس از مدتی، دفترچه خود را تحویل بگیرند.

رییس بیمه تامیــن اجتماعی شــهرضا اضافه کرد: 
»شرکت پرداز کارا« اتوماسیونی را طراحی کرده است 
که بیمه شــدگان با نصب آن روی گوشی همراه خود 
می توانند درخواســت خود را ثبت و پس از دریافت 
پاسخ شعبه کارپردازی، برای وصول دفترچه مراجعه 

کنند.
عالی پور ادامه داد: استفاده از »کارپرداز همراه« تعداد 
مسافرت های درون شهری را کاهش داده و باتوجه به 

اینکه امکان ارتقای توانمندی های آن نیز وجود دارد، 
در آینده می توان از آن برای ارائه سایر خدمات از راه 

دور بیمه ای نیز، استفاده کرد.
وی گفت: موقعیت بین راهی شهرضا و نیز مهاجرپذیر 
بودن آن باعث شــده تا شمار بســیاری از افراد این 
شهرستان را به عنوان محل کار و سکونت خود انتخاب 
کنند؛ بنابراین مراجعات به شعب کارپردازی بیمه در 

آن نیز، بیشتر از مناطق اطراف است.

برای نخستین بار در کشور انجام شد؛

اجرای طرح»کارگزار همراه« در شهرضا

نایب رییس هیئت ژیمناستیک گلپایگان گفت: تیم خردساالن گلپایگان با کسب مجموع ۱۳  گلپایگان
مدال مقام قهرمانی و تیم نوجوانان شهرستان نیز با کسب مجموع نه مدال عنوان نایب قهرمانی مسابقات لیگ 
قهرمانی اصفهان را از آن خود کردند. اشرف حبیبی، عنوان کرد: دختران ژیمناستیک کار گلپایگان در رده های 
خردساالن و نوجوانان در مسابقات لیگ قهرمانی استان اصفهان با کسب مدال های رنگارنگ برای شهرستان 
افتخار آفرینی کردند. وی اظهار کرد: در این مسابقات تیم خردساالن گلپایگان با کسب مجموع ۱۳مدال مقام 

قهرمانی و تیم نوجوانان شهرستان نیز با کسب مجموع۹  مدال عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کردند.

درخشش ژیمناستیک کاران 
گلپایگانی در مسابقات لیگ 

قهرمانی اصفهان

خبر

 تامین اجتماعی بهداشت

رییس اداره اوقــاف و امور خیریه  فریدن
شهرســتان فریدن گفت: با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ 
میلیون ریــال پروژه گنبد جدید امامزاده ســید 
محمد)ع( روســتای چغــاء از توابع شهرســتان 

فریدونشهر به اتمام رسید.
حجت االسالم و المســلمین عباس نصیر االسالمی اظهار کرد: با هدف زیبا ســازی و ایجاد زیرساخت های 
مناسب برای جذب زائران و گردشگران مذهبی گنبد جدید امامزاده سید محمد)ع( روستای چغاء ساخته شد.
وی افزود: این پروژه شــامل  نماکاری بیرونی ساختمان  با ورق اســتیل طالیی و ایزوله کردن پشت بام این 
امامزاده عظیم الشأن است. رییس اداره اوقاف فریدن ادامه داد: باتوجه به داشتن آب و هوایی کوهستانی و دارا 
بودن موقعیت جغرافیایی، این مکان برای جذب گردشگران مذهبی بسیار مناسب است و تعدادی زائر سرا نیز 

در جوار این امامزاده برای استفاده زائران و مسافران وجود دارد.

اتمام پروژه گنبد جدید 
آستان مقدس امامزاده سید 
محمد)ع( فریدونشهر

فرماندار شهرستان دهاقان اظهار کرد:  دهاقان
مشــکالت اشــتغال وجود دارد و همه هم از آن مطلع 
هســتند؛ اما دولــت ظرفیت هایی مناســبی از جمله 
تسهیالت فراگیر و روستایی را ایجاد کرده و جذب آنها 
وظیفه ما در شهرستان است. علی اصغر قاسمیان با بیان 

اینکه مسئوالن مامور اجرای سیاست ها ابالغی دولت هستند، افزود: برخی توجیه به کار نیستند و کار به 
خوبی انجام نمی گیرد و برخی هم تسهیالت را صد در صد جذب کرده اند و مدیران و مسئوالن مامور اجرای 
سیاست ها ابالغی دولت هستند. فرماندار شهرستان دهاقان خواهان افزایش تسهیالت اشتغال شد و اذعان 
کرد: ما به سبب خشکسالی و وابستگی معیشت شهرستان دهاقان به کشاورزی درخواست افزایش سهمیه 
تســهیالت در این شهرســتان را داریم.قاســمیان اعالم کرد: طرح فراگیر یک فرصت بوده و از بانک ها 

درخواست داریم که به این فرصت ها به صورت یک شرایط عادی نگاه نکنند.

فرماندار دهاقان:

تسهیالت اشتغال در 
دهاقان افزایش یابد

اعظم حاجی رضازاده
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اســتان چهارمحال وبختیاری در بخش مرکزی رشته کوه های زاگرس 
بین پیش کوه های داخلی و اســتان اصفهان واقع شده است.همچنین 
از شمال و مشــرق به اســتان اصفهان و از جنوب به استان خوزستان 

منتهی می شود. 
این استان حدود 16.533 کیلومتر مربع وسعت دارد و ناحیه ای است 
کوهستانی در سلسله جبال زاگرس که در باختر آن کوه  های مرتفعی 
قرار گرفته و این ارتفاعات سرچشمه سرشاخه های دو رودخانه دائمی 

زاینده رود و کارون است.
از مهم ترین ارتفاعات غرب استان، زردکوه است که با ارتفاع 4.548متر 
در کوهســتان بازفت قرار دارد و تمام ســال پوشــیده از برف است. از 

کوه های دیگر منطقه که بیش از 3000 متر ارتفاع دارد، دنباله زردکوه 
اســت که حد طبیعی آنها مرز بین استان خوزســتان و چهارمحال و 
بختیاری اســت و از کانون های آبگیر دائمی ایران به حســاب می آید.

امتداد این کوه ها از شمال غرب به جنوب شرق است و هر چه از غرب 
به طرف شرق می رویم، میزان ارتفاعات و تراکم کوه ها کاهش می یابد 
و به دره های باز و دشت های نســبتا وسیع همچون دشت الر، فرادنبه، 
کیار، لردگان، گندمان و... ختم می شود.  انباشته شدن رسوبات در آنها 
امکانات مساعدی برای کشاورزی به وجود آورده که قریب به 24درصد 

وسعت استان را شامل می شوند. 
ویژگی های فرهنگی: اگر چه در دهه هــای آغازین قرن حاضر 

گروه های کثیر ایل بختیاری نیز همانند سایر ایالت و عشایر ایران تخته 
قاپو )یکجانشین( شدند، اما هنوز هم بخشی از ایل، کوچ رو و متحرک 
است. کوچ روهای بختیاری، زمستان را در دشت های شرق خوزستان و 
تابســتان را در بخش های غربی منطقه چهارمحال و بختیاری به ســر 
می برند.آنها هر ســاله از اواخر اردیبهشت ماه از پنج مسیر مختلف طی 
مبارزه ای خستگی ناپذیر با سختی های طبیعت، از رودخانه ها و دره ها 
عبور می کنند و ضمن پشت سر گذاشتن بلندی های زرد کوه، در مناطق 
معینی از دامنه های زاگرس پراکنده می شوند و قریب به سه ماه در این 
منطقه می مانند و با چرای دام ها در مراتع سرسبز به رمه داری مشغول 

می شوند. 
نحوه معیشت و زیست، الگوی سکونت و باورها، سنت ها و آداب و رسوم 

از جمله جاذبه های دیدنی این شیوه زندگی است.
موسیقی بومی: موسیقی و شهر در ایل بختیاری پیوند جاودانه ای 
با زندگی ایلی یافته است. مقام های موسیقی ایل بختیاری به نام )بیت 
معروف( هســتند. از مشــهورترین آنها به مقام گلــه داری، برزگری، 
ابوالقاسم خان و مقام شیرعلی مردون که تعداد آنها حدود 20 تا 25 مقام 

است می توان اشاره کرد.
توشمال ها مردمی عاشق پیشه و شاعر مسلک هستند که بیشتر وقت 
زندگی روزانه خود را صرف ســاختن ابیات، لطیفه ها، ضرب المثل ها و 
مثل ها می کنند. آنان در به وجود آوردن آثار و ادبیات عامیانه سرزمین 

بختیاری سهم بسزایی دارند.
آالت موسیقی بختیاری ها، ساده، محدود و عمدتا شامل کرنا، ساز و دهل 
است. آوازهای محلی روســتاهای چهارمحال و بختیاری با لهجه های 
مخصوص به خودشان بخصوص در هنگام عروسی و شادی واقعا جالب 
توجه اســت. ادوات موســیقی آنها عبارت اند از: دهل، سنج، نی، کرنا، 

طبل و سنتور.

نوروز  97 در بام ایران؛

 از طبیعت بکر تا آوازهای محلی روستاییان

 از طبیعت بکر تا آواز های محلی روستاییان
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان:
نخستین رستوران کتاب ایران 

راه اندازی می شود
نخستین رستوران کتاب ایران با سرمایه گذاری 
 بخــش خصوصــی در شــهرکرد راه اندازی 

می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در راســتای ترویج فرهنگ 
کتابخوانــی، نخســتین رســتوران کتــاب 
ایران با چهــار میلیارد ریال ســرمایه گذاری 
 از ســوی بخش خصوصی در شــهرکرد دایر 

می شود.
جواد کارگران افزود: فاز اول این طرح تا خرداد 

ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد: این رستوران کتاب شامل یک 
تاالر پذیرایی به شکل ســالن مطالعه است که 

به صورت مدرن و سنتی ساخته می شود.
کارگران گفت: در این مکان، حدود چهار هزار 
عنوان کتاب در موضوعات مختلف طبقه بندی 
می شــود و در اختیار مراجعــه کنندگان قرار 

می گیرد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری خبرداد:

 تولید ۲۴۰۰ تن تخم مرغ 
در استان

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه این اســتان، یکی از مراکز 
تولید  تخم مرغ است، بیان کرد: در سال جاری  
دوهزار و 400 تن تخم مرغ در این استان تولید 

شده است.
ذبیــح ا... غریــب عنــوان کرد: شــش واحد 
کشــاورزی مرغ تخم گــذار در چهارمحال و 
بختیاری فعالیــت می کنند کــه  دو هزار تن 
تخم مرغ توسط این واحدهای کشاورزی تولید 

شده است.
وی بیان کرد:400 تن تخم مرغ نیز در استان 
چهارمحــال و بختیاری در بخــش خانگی و 
واحدهای تولیدی کوچک مــرغ بومی تولید 

شده است.
وی در ادامه بیان کــرد: تولیدات دامی و طیور 
چهارمحال و بختیاری جزو بــا کیفیت ترین 
محصــوالت غذایی به شــمار مــی رود که به 
استان های تهران، خوزســتان و اصفهان برای 

مصرف ارسال می شود.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآوره های 
نفتی استان خبر داد:

کشف 78۰۰ لیتر نفت سفید 
قاچاق

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چهارمحال و بختیاری، از کشف 7 هزار و 
800 لیتر فرآورده نفت ســفید قاچاق در استان 

خبر داد. 
ساسان تیموری اظهار کرد: به منظور پیشگیری 
از قاچاق و عرضه خارج از شــبکه فرآورده های 
 نفتــی قبل، حیــن و بعــد از تحویل  ســوخت 
با کنترل محموالت نفتی توســط کارشناســان 
 بازرســی، محمولــه نفــت ســفید  بــه مقدار 
3 هزار و 400 لیتر از یک دســتگاه کامیون  در 
یکی از جایگاه های عرضه ســوخت شهرســتان 
 لردگان که در حال ســوختگیری بود، کشــف 

شد.
وی افزود: محموله دیگر به مقدار 2 هزار و 600 
لیتــر از یک کامیون و 10 بشــکه نفت ســفید 
به مقدار یــک هزار و 800 لیتر از یک دســتگاه 
خودروی نیســان در شهرســتان بروجن حین 

بازرسی، شناسایی و کشف شد.

 مسئول آتش نشانی اردل 
خبر داد:

 انفجار یک واحدمسکونی 
در اردل

مســئول آتش نشــانی اردل از انفجــار یــک 
منزل مســکونی در این شهرســتان خبر داد و 
 گفــت: علــت حادثه، نشــتی گاز اعالم شــده 

است.
مجتبی نصیری با اعالم این خبر، اظهار کرد: این 
منزل مسکونی واقع در شهرک مریک اردل است 
که در این حادثه طبقه اول آن 70 درصد و طبقه 

دوم نیز 40 درصد تخریب شد.
وی با بیــان اینکه علت حادثه نشــتی گاز اعالم 
شده است، ادامه داد: در این حادثه یک نفر دچار 
سوختگی شدید شــد و مصدوم به مرکز درمانی 

انتقال یافت.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشســت بــا رییس بنیاد 
مســتضعفان انقالب اسالمی، از بررســی موانع توسعه و تسریع 

فرآیند محرومیت زدایی در مناطق روستایی استان خبر داد.
اقبال عباســی اظهار کــرد: به همیــن منظور ضمن بررســی 
فعالیت های بنیــاد مســتضعفان در چهارمحــال و بختیاری، 
ظرفیت ها و ضرورت های توسعه فعالیت های آن بنیاد با رویکرد 
محرومیت زدایی و توسعه پایدار این استان مورد بحث و گفت وگو 

قرار گرفت.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کشاورزی، دامپروری، 
صنایع تولیدی، تبدیلی و تکمیلی، گردشــگری و منابع طبیعی، 
از مهم ترین ظرفیت های مناطق روستایی چهارمحال و بختیاری 

محسوب می شود.
عباســی بیان کرد: با موافقت بنیاد مســتضعفان کشور یکی از 
مناطق محــروم چهارمحال و بختیاری به صــورت پایلوت برای 

محرومیت زدایی و توان افزایی محلی به آن بنیاد معرفی شد.
وی اضافه کرد: به همین منظور تالش می شــود مطالعات مورد 
نیاز در این خصوص با اولویت، انجام و طرح مورد نظر ســریع تر 

اجرایی شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری عنوان داشــت: در این نشست 
مصوب شد با همکاری بنیاد مستضعفان کشور دامداری پنج هزار 

رأسی گاو شیری در چهارمحال و بختیاری احداث شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:
بررسی موانع و تسریع فرآیند محرومیت زدایی در مناطق روستایی

اجراييه
12/310 شماره اجراییه:9610420350700394  شماره پرونده:9409980350700737 
شماره بایگانی شعبه:940820 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970350700535 محكوم علیهم 1- میثم کلوشــانی فرزند تقی 
2- ابراهیم مهرابی فرزند براتعلی هر دو به نشــانی اســتان اصفهان شهرستان خمینی 
شهر شــهرداری خمینی شهر قســمت تاسیســات متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ 
260/000/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 7/440/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
مبلغ 8/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید 94/6/28 
تا زمان اجرای حكم وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق محكوم له بانک مهر اقتصاد به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدی خ 
توحید پ 3 با وکالت رقیه رهبری فرزند ایاز به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان 
بهارســتان خیابان ولیعصر جنوبی خیابان ارم بعد از ارم 17 پالک 490 و نیز پرداخت حق 
االجرای دولت در حق صندوق دولت) رای غیابی است(. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 36584 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )456 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/311 شماره ابالغنامه: 9610106794802056  مشــخصات ابالغ شونده حقیقی: 
بهناز گنجعلی شــیرین ابادی ،توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به 
صورت الكترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری

) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از دفاتر خدمات الكترونیک 
قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیكترین واحد قضائی مراجعه نمایید.شــماره 
اجرائیه:9610426794800078  شماره پرونده:9609986794800309 شماره بایگانی 
شعبه:960309  بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9610096794800171 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794801340 محكوم علیه بهناز گنجعلی شیرین 
ابادی محكوم اســت به پرداخت مبلغ 120/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
2/575/000 به عنوان خســارت دادرســی به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک ها 717454 مورخ 92/12/25 به مبلــغ 20/000/000 ریال، 353848 
مورخ 1393/08/25 به مبلغ 60/000/000 ریال، 353849 مورخ 1393/01/25 به مبلغ 
40/000/000 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان سعید خیراللهی حسین آبادی فرزند ایرج به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 

بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیرالهی صادر و اعالم می گردد و همچنین نیم 
عشر دولت که توسط اجرای احكام محاسبه و وصول خواهد شد.  محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 36566 شعبه  18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( )531 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/312 شماره اجراییه:9610426794400153  شماره پرونده:9609986794400825 
شــماره بایگانی شــعبه:960826 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794401010 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794402672 محكوم علیه 
سید حسن حجازی دهاقانی فرزند سید جعفر محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه یک فقره سفته به شماره 885181 )سری/ ک( بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی بر 
مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست) 96/6/29( 
لغایت تاریخ وصول ) که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای احكام مدنی می باشد( در حق محكوم له غالمرضا حیدری 
فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله 
کوچه 16 بن بســت اترین پالک 18 طبقه 1 و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با 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: 36554 شــعبه 14 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )459 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

12/313 شماره اجراییه:9610426793500208  شماره پرونده:9609986793500026 
شــماره بایگانی شــعبه:960026 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793501568 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793500859 محكوم 
علیه رامین امینی به نشانی مجهول المكان محكوم است به انتقال سند خط تلفن همراه 
به شماره 09132688198 به نام محكوم له و پرداخت مبلغ 255/000 ریال بابت هزینه 
 دادرسی در حق محكوم له یوســفعلی باقری هارونی فرزند کاظم علی به نشانی اصفهان 
خ بعثت کوچه صاحب الزمان و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام.  محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
 مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیــه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحــوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم 
علیه از زندان منــوط به موافقت محكــوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 36549 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شهدای مدافع حرم(  )393 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/314 شماره اجراییه:9610420350500508  شماره پرونده:9609980350500469 
شماره بایگانی شعبه:960562 بموجب شــماره دادنامه غیابی 9609970350501318 
محكوم علیهم 1- مهدی احمدی پور سرشكه فرزند رمضانعلی به نشانی مجهول المكان 
2- سعید امینی فرزند اکبر به نشانی استان اصفهان خوراسگان خیابان اباذر خیابان طالقانی 
کوچه شهید امینی ها جنب بلند نور بلند کدپستی 8159994943 محكوم اند به پرداخت 
مبلغ 300/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ 9/740/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چكها لغایت زمان پرداخت وجه در حق محكوم له میالد مسائلی 
فرزند اصغر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان اتوبان شهید چمران خیابان فروردین بن 
بست 3 پالک 24 و پرداخت نیم عشر 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 بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
 1394(. م الف: 36580 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )440 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

12/315 شماره اجراییه:9610420350500478  شماره پرونده:9409980350501151 
شــماره بایگانــی شــعبه:941272 بموجــب شــماره دادنامــه غیابــی مربوطــه 
9509970350500130 محكــوم علیهم 1- هناء نصاری فرزنــد عبدالباری 2- عزت 
اله خدامی هر دو به نشــانی تهران ولیعصر باالتر از چهار راه پارک وی بعد از رســتوران 
لوکس طالیی پالک 2959 ســاختمان شــیرین واحد 302 محكوم اند به پرداخت مبلغ 
303/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 9/820/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چكها 1394/07/16 لغایت زمان پرداخت وجه در حق محكوم له 
رجبعلی لطفی مقدم  فرزند عبدالحمید به نشــانی اصفهان مشتاق دوم خیابان مهر کوچه 
شــهید بابایی پالک 76 زنگ 4 کدپســتی 8158963351 همراه 09133670913 با 
وکالت محمد ارشدی فرزند رحیم به نشــانی اصفهان خیابان نیكبخت پشت ساختمان 
دادگســتری مجتمع اداری نیكبخت طبقه 4 واحد 101 کدپستی 8199861331 همراه 
09133670916 و پرداخت نیم عشر 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 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: 36577 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )467 کلمه، 5 کادر(
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همزمان با اجرای طرح سالمت نوروزی؛
 دو و نیم تن میوه فاسد 

و مربای غیربهداشتی کشف شد
کارگاه غیرمجاز تولید مربا در اصفهان شناسایی 

و پلمب شد.
رییس مرکز بهداشــت شــماره یــک اصفهان 
گفت: بازرســان این مرکــز کارگاه تولید مربای 
غیربهداشــتی را درقالب طرح سالمت نوروزی 
و اجرای ضربتی نظارت و بازرسی بر مراکز تهیه، 

توزیع و فروش مواد غذایی شناسایی کردند.
حمید تــرک زاده گفت: در ایــن کارگاه بیش از 
هزار و 500 کیلو گرم انواع مربای بســته بندی 
شده و بیش از یک تن میوه خراب و فاسد کشف 

و معدوم شد.
به گفته وی کارگاه به علت استفاده از ابزار و لوازم 
غیربهداشتی و تهیه مربا از میوه فاسد مهر و موم 

شد و متخلف به مراجع قضایی معرفی گردید.

از دست زدن به پرندگان مرده 
اجتناب کنید

مدیر بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفــت: مصرف فــرآورده هــای پروتئینی هیچ 
مشکلی ندارد و مردم بدانند که این دسته از مواد 
غذایی را باید به صورت کامال پخته مصرف کنند.

رضا فدایی با بیان اینکه تا کنون موردی از ابتالی 
انســان به آنفلوآنزای پرندگان در استان گزارش 
نشــده اســت، اظهار کرد: تدابیر مورد نیاز برای 
برخورد با این وضعیت بر عهده دامپزشکی است، 
اما توصیه شده است که مردم در صورت مشاهده 
تلفات پرندگان حتما به دامپزشکان اطالع دهند 

تا آزمایشات الزم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مرغــداران از این موضوع آگاه 
هســتند و درصورت مشــاهده این موضوع در 
مرغداری حتمــا آن را بــه دامپزشــکی اعالم  
می کننــد، اضافه کرد: در مصرف گوشــت مرغ، 
تخم مرغ و گوشت قرمز هیچ مشکلی وجود ندارد؛ 
اما همه  فرآورده هــای پروتئینی باید به صورت 

کامال پخته مصرف شود.

»ضرب و شــتم دانش آموزان در 
محیط مدرسه«؛ این عنوان خبری فاطمه جبلی

بود که درست یک هفته پیش در تمام خبرگزاری ها و شبکه های مجازی 
به عنوان تیتر یک درآمــد و هفته ای پر التهاب را بــرای مردم اصفهان و 
بخصوص آموزش و پرورش رقم زد.اتفاقی که در این بین رخ داده، این است 
که عده ای از دانش آموزان مدرســه جمال واقع در ناحیه 5 اصفهان دچار 
درگیری لفظی و به دنبال آن درگیری فیزیکی با معلم پرورشی خود شدند. 
مدرسه جمال در محله عاشق آباد واقع شده است.سوالی که در ابتدا ذهن 
تمام مخاطبان را درگیر می کرد این بود که در محیط مقدس مدرسه، مکانی 
که در آن آموزش و تعالی دانش آموزان هدف اصلی است، به چه دالیلی این 
اتفاق رخ داده است؟ عده ای در همان ثانیه های نخست، یک سویه به قاضی 
رفتند و معلم خاطی را هدف قرار دادند و بر او تاختند که معلم پرورشــی 

وضعیت روحی مناسبی نداشته و دارای اختالالت روانی بوده است؛ از سوی 
دیگر عده ای عنوان کردند شروع کننده درگیری لفظی معلم بوده و جمعی 
دیگر به سراغ اصل استخدام بی ضابطه در آموزش و پرورش رفتند که چگونه 
چنین نیروهایی را در سازمانی تربیتی و تاثیرگذار به خدمت گرفته است؟ 
از طرف دیگــر، خانواده هایی که عصبانی از این حرکت بودند، خواســتار 
رسیدگی هر چه سریع تر به این حادثه شدند؛ آن هم در محیطی که بیش از 
یک سوم از زمان کودکانشان در آن می گذرد و در کنار آنها اما برخی از رسانه 
ها با کشیدن کاریکاتورها و انتشار عکس نوشته هایی، سعی در بزرگ نمایی 
و ایجاد تشویش و ناامنی در جامعه داشتند. در این بین بودند کسانی که با 
تقبیح این حرکت معلم پرورشی، کمی میانه روتر اظهار نظر کردند و گفتند 

باید تمام شرایط را سنجید و عجوالنه تصمیم گیری نکرد.
»آ.ر«، معلم بازنشسته آموزش و پرورش که تمایلی برای فاش شدن نامش 

نداشت، با اظهار تاسف از اتفاق رخ داده در گفت وگو با زاینده رود عنوان می 
کند: نباید تصور کرد که تمام معلمــان و کادر تربیتی در مدارس مختلف 
دارای روحیات یکسانی هستند و وضعیت مشابهی دارند. باور کنید در برخی 
از مواقع جامعه معلمان از سوی اولیای دانش آموزان، دانش آموزان و بدتر از 
همه سازمان آموزش و پرورش مورد بی مهری بسیار قرار می گیرند؛ چرا که 
معلمان در جامعه ما چندان شرایط مطلوبی را از لحاظ حمایتی ندارند و این 
در حالی است که هیچ گاه کسی نمی تواند در جهت حمایت از رفتار به دور از 
اخالق معلم خاطی عمل کند؛ اما در طول سی و اندی سال فعالیت خود در 
حوزه تربیتی، شاهد بوده ام در برخی از مدارس که در مناطق کمتر پیشرفته 
از لحاظ فرهنگی و تربیتی هستند، معلمان کار و مسئولیت خطیری دارند 
که اگر نتوانند بر اعصاب و روحیات خود تسلطی بیش از حد داشته باشند، 
وقایعی همچون اتفاق روزهای اخیر را شاهد خواهیم بود. بیایید به جامعه و 
شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود، با توجه به فشارهایی که از همه سو بر 

کادر تربیتی وارد هست، توجهی ویژه داشته باشیم.
در پی روشن شــدن ســرانجام این حادثه، یکی از مســئوالن آموزش و 

پرورش استان خواســتار عدم پیگیری 
این موضوع شدو گفت قضایای مهم تری 
برای رســیدگی وجود دارد؛ اما علیرضا 
مهدی، ســخنگوی آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان، در خصــوص برخورد 
این ســازمان با معلم مربوطه می گوید: 
این مشاور به اداره کل آموزش و پرورش 
احضار شده و چنانچه پاسخ قانع کننده ای 
نداشته باشد، به هیئت مرجع رسیدگی 
به تخلفات اداری معرفی خواهد شــد؛ 
البته روند بررسی پرونده این حادثه کمی 
به طــول می انجامد. در این بین شــاید 
خانواده ها منتظر خواهند ماند تا ببینند 
در انتهــای این واقعه چــه آینده ای در 
انتظار معلم پرورشی مدرسه جمال است 
و برخی منتظر خواهند مانــد تا بدانند 

تمام مسئولیت و متهم ردیف اول این حادثه، کادر آموزشی بوده یا جامعه 
ای که فرزندان در آن بیش از دو سوم وقت خود را می گذرانند و الزم است 

حداقل های تربیتی توسط خانواده در آن اعمال شود.

نتیجه پیگیری ماجرای ضرب و شتم در یکی از مدارس اصفهان؛

به دنبال مقصر نباشید!

 برخی مواقع 
جامعه معلمان از 

سوی اولیای دانش 
آموزان و بدتر 

از همه سازمان 
آموزش و پرورش 

مورد بی مهری 
قرار می گیرند

عکس  روز 

تشرف اصفهانی های زیارت اولی به حرم مطهر رضوی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

۱۸00 نفر از مردم محروم، بی بضاعت و کم بضاعت 
به همــت مجموعــه خیریــه خادمــان گمنام 
علی بن موسی الرضا)ع( و با مشارکت معاونت امداد 
مستضعفین آستان قدس رضوی، در قالب کاروانی 
از دورتریــن نقاط کشــور به حــرم مطهر رضوی 

مشرف شدند.
 ایــن کاروان زیارتــی از مناطــق محــروم
  اســتان های مرزی کشــور و ســایر اســتان ها 
نظیر بندرعبــاس، مازندران، گیالن، کرمانشــاه، 
کهگیلویــه و بویراحمد، قم، مرکــزی، اصفهان، 

 و حومه تهــران به بــارگاه منور رضوی مشــرف 
شدند.

عاشوری، مســئول این کاروان در رابطه با حرکت 
خداپســندانه خیریــن عنوان کرد: ایــن فعالیت 
خیرانه ســی ســال پیش با اعزام یک خانواده به 
صورت رایگان آغاز شد و اکنون تعداد افراد اعزامی 

به ۱۸00 نفر رسیده است.

وی افزود: کاروان یاد شــده به مــدت یک هفته 
از پنجم اســفندماه جاری وارد مشــهد شــدند و 
تا دوازدهــم در ۲5 مرکز اقامتــی نزدیک به هم و 
حســینیه اتفاقیون مشــهد مقدس اقامت دارند 
و از زیارت حضرت علی بن موســی الرضا)ع( حظ 
معنوی می برند و پــس از آن به محل زندگی خود 

بازمی گردند.

تشرف اصفهانی های زیارت اولی به حرم مطهر رضوی

اقدام جالب یک نانوایی 
درکرمانشاه 

نانوایی ســنگکی واقــع در محلــه چاله چاله 
کرمانشــاه، در اقدامی شایســته قفسه کتاب 
در مغازه ایجاد کــرده تا مشــتریان در زمان 

حضورشان مطالعه کنند.

دزد موتورسیکلت اصفهانی ها 
دستگیر شد

 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار کرد: در 
پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت 
موتور ســیکلت در شــهر اصفهان، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرفت.سرهنگ ستار خسروی افزود: کارآگاهان، 
تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و یک ســارق 
حرفه ای را شناســایی و بــا هماهنگی قضایی 
دستگیر کردند؛ در بازرسی از مخفیگاه سارق، ۱5 

دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد. 

 هکر حرفه ای 
گرفتار پلیس فتا شد

 رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه سیستم 
رایانه ای وی هک شده و دیگر نمی تواند با پسوورد 
خود وارد ایمیل و دیگر اکانت هایش شود، بررسی 
موضوع در دســتور کار ماموران این پلیس قرار 
گرفت.سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود: 
با انجام تحقیقات تخصصی توســط کارشناسان 
این پلیس، فرد هکر شناسایی و در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شد؛فرد دستگیر شده به بزه 
انتســابی، اعتراف و انگیزه خود را رقابت شغلی 

اعالم کرد.

اخبار

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100352706898 ابالغنامــه:  شــماره   12 /268
9509980360100266 شماره بایگانی شــعبه: 960856   نظر به اینکه جهت رسیدگی 
پرونده 96856 ک 101 برای متهم 1- تاج ملوک بنکــدار 2- مصطفی امین الرعایا 3- 
عباس آتشی به اتهام کالهبرداری و معاونت در انتقال مال غیر ابالغ وقت رسیدگی صادر 
گردید و لذا به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم بدینوسیله به نامبرده ابالغ تا در وقت 
رسیدگی مورخ 96/1/15 ساعت 9 جهت اخذ توضیح و رسیدگی به اتهام فوق الذکر حاضر 
شــود و در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد.)آدرس: اصفهان کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور اقتصادی( 
م الف: 37587 شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان) 101 جزایی سابق( )124 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351513711 ابالغنامــه:  شــماره   12 /269
9609980351501185 شــماره بایگانی شــعبه: 961364  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به  آقای علیرضا دهقانی فرزند امراله،  خواهان  آقای اصغر هادی 
پیکانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده علیرضا دهقانی فرزند امراله شهرستان اصفهان 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/18 و ساعت 8/30  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد.)آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344(. م الف:37354 شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)144 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370005319 ابالغنامــه: شــماره   12 /270
9409980359400058 شــماره بایگانی شعبه:940186 ابالغ شــونده حقیقی: بهرام 
ســیاه بانی فرزند محمد ابراهیم کدملی 1270430726 به نشــانی اصفهان خ کاوه خ 
مخابرات ک صدف مجتمع صــدف، صدف 3 انتهای کوچه درب طوســی رنگ، تاریخ 
حضور:1397/01/18 شنبه ساعت: 11 ،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 455، در خصوص 
شکایت شاه رضا عطایی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شود بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه 
اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 
به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:37372 شعبه 2 دادگاه کیفری یک 

استان اصفهان) 16 کیفری استان سابق( ) 174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/280 کالســه پرونده: 917/96 شــماره دادنامه: 2968 تاریخ رسیدگی:96/11/14 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محسن روح الهی 
ورنوسفادرانی به نشانی خمینی شهر خ پاســداران غربی روبروی ورودی شهرک صبا با 
وکالت مرتضی بهارلو به نشانی اصفهان خ میر نبش شیخ صدوق ساختمان 99 طبقه دوم 
واحد 1 دفتر وکالت، خوانده: محمد خاوریان  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست خواهان محسن روح الهی 
ورنوســفادرانی با وکالت مرتضی بهارلو  به طرفیت خوانده محمد خاوریان فرزند داود به 
خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال  وجه دو فقره چک به شماره های 143/027154 
مورخ 92/11/30 برعهده بانک صادرات شعبه چهارراه بعثت تهران و 129/541098 مورخ 

92/11/15 برعهده بانک شهر شعبه فدائیان اسالم  به انضمام هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه و حــق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان، مالحظه 
اصل چکها و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهوردر مدیونیت خوانده دارد و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود 
بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد  198 ، 515، 522 
قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن  خوانده را به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/715/000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی  خمینی 
شهر می باشد.  م الف:6982 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر ) 331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/281 شماره دادنامه: 9609973633201391 شماره پرونده: 9509983633200820 
شماره بایگانی شعبه: 950830 خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای علیرضا زمانی 
با وکالت خانم محبوبه صفاریان خوزانی فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان خمینی شهر خ 
مدرس بعد از شهرداری نبش کوچه طبقه فوقانی مرغ و ماهی شمال، خواندگان: 1- آقای 
سید مهدی قائم مقامی فرزند ذبیح اله به نشانی مجهول المکان 2- خانم افسربیگم قائم 
مقامی فرزند اشرف الدین 3- آقای شــهاب الدین قائم مقامی فرزند قدرت اله همگی به 
نشانی سمیرم خ قدس جنب جهاد کشاورزی ک 12 فروردین منزل قدرت اله قائم مقامی، 
خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای علیرضا زمانی با وکالت خانم محبوبه 
صفاریان به طرفیت آقایان و خانم 1- ســید مهدی قائم مقامی فرزنــد ذبیح اله بعنوان 
دریافت کننده تســهیالت 2- شــهاب الدین قائم مقامی فرزند قدرت اله 3- افسر بیگم 
قائم مقامی فرزند اشرف الدین هر سه بعنوان ظهرنویس چک به خواسته مطالبه بخشی از 
وجه یک فقره چک به شماره 944800 مورخ 95/2/22 عهده بانک ملی به حساب جاری 
0108160036009 به مبلغ 580/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی، 
کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن ظهرنویسی خواندگان خواسته خواهان 
را مثبت تلقی و با استناد به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 198 و 519 و 515 از قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 412/053/748 ریال بابت اصل خواسته و 13/356/881 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم 
از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد.   م الف:7004 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی 

شهر ) 345 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/283  مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر خ امام خ سجاد مجتمع شوراهای حل اختالف درچه، کالسه پرونده 435/95 
ش حل 9 ، وقت رسیدگی ســاعت 17/30 بعد از ظهر روز دوشــنبه مورخه 1397/2/3، 
مشــخصات خواهان : رضا شــاهنظری با وکالت آقای مرتضوی به نشانی درچه میدان 
مرکزی پاساژ شعبان طبقه چهارم، مشــخصات خوانده: عظیمه منوچهر کرچگانی فرزند 
غالم عباس،  خواســته و بهای آن:  تقاضــای مطالبه مبلــغ 120/000/000 وجه فقره 
چکهای شــماره 901/09549532 و 904/09549535 و 901/09549534 به انضمام 
کلیه خسارات دادرســی، دالیل خواهان: کپی چکها و کپی گواهی عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 

خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 6789 شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/266  آقای مجید نوری دارای  شناسنامه شماره 2214 به شرح دادخواست به کالسه  
3550/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رحمت اله نوری دستجردی به شناسنامه 62 در تاریخ 96/9/10  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و دو دختر 
و همسر به نام ذیل: 1- مجید نوری، ش.ش 2214 فرزند 2- محسن نوری دستجردی، 
ش.ش 7651 فرزنــد 3- محمد نوری دســتجردی، ش.ش 596 فرزند 4- اعظم نوری 
دستجردی، ش.ش 77 فرزند 5- مریم نوری دستجردی، ش.ش 523 فرزند 6- محترم 
ابوالقاســمیان، ش.ش 3963 همســر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37378 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/242  خانم مهرنوش عالفی دارای  شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
3568/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماه بی بی ناصر طیوب به شناســنامه 709 در تاریخ 96/10/18  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر: 
1- کیانوش عالفی، ش.ش 461 نسبت با متوفی فرزند 2- نگین عالفی، ش.ش 1593 
نسبت با متوفی فرزند 3- مهرنوش عالفی، ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37385 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610463624700020 درخواســت: شــماره   12 /302
9609983624700432 شماره بایگانی شعبه:960504  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
960504 شعبه اول بازپرســی متهم آقای علی عرب زاده افغانی فرزند قربان به اتهام بی 
احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمــدی محمد متین و محمد مهدی 
حسینی رحمت آبادی از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اردستان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:498 شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اردستان ) 122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/282 شماره پرونده: 96/983 شــماره دادنامه: 1743-96/11/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای  حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمد کریمی فرزند عبدالرحمان 
به نشانی خمینی شــهر خ امیرکبیر فرعی 81، خواندگان: 1- مهرداد آژ فرزند علی نقی 
2- سیمین وزیری فرزند مسعود هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال، 
شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد کریمی فرزند عبدالرحمان به طرفیت 
1- مهرداد آژ فرزند علی نقی 2- ســیمین وزیری فرزند مسعود به خواسته تقاضای الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه اتومبیل رنو سپند به 
شماره شهربانی 489 ج 36 ایران 53 مقوم به 3/100/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی 
مســتند به کپی مصدق قرارداد مورخ 92/12/20، کارت اتومبیل، ســند مالکیت خودرو 
بدین توضیح که خواهان اظهار می نماید طی قرارداد فوق الذکر مبادرت به خرید اتومبیل 

موصوف از خوانده ردیف اول نموده که طی استعالم انجام شده  متوجه گردیده خودرو بنام 
خوانده ردیف دوم می باشد علی ایحال شورا با بررسی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت 
مصدق بیع نامه عادی که حکایت از وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول 
دارد، استعالم معموله از پلیس راهور که اعالم نموده مالکیت رسمی خودرو  موصوف به 
نام خوانده ردیف دوم می باشد و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه مورخ 96/11/03 
علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی خواسته خواهان را ثابت و با استظهار از اصل صحت و 
لزوم قراردادها مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شورای حل اختالف مصوب 94/8/10 خوانده ردیف دوم خانم سیمین وزیری را به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو با مشخصات مذکور در فوق و 
خوانده ردیف اول آقای مهرداد آژ را به پرداخت مبلغ 108/750 ریال بابت هزینه دادرسی 
محکوم و اعالم می نماید و در خصوص قسمت الزام به انتقال نسبت به خوانده ردیف اول 
و همچنین هزینه دادرسی نسبت به خوانده ردیف دوم با عنایت به عدم توجه دعوی نسبت 
به ایشان مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در ا مور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید آرای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
انقضا مهلت واخواهی به انضمام قرار صــادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد.  م الف:6971 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر ) 453 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/279 شــماره: 960720671617264 - 96/12/5 آقــای منصور ماهوش محمدی 
ورنوسفادرانی فرزند محمد به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه سهم و یک دوم سهم مشاع از 25 سهم 
شش دانگ پالک شماره 117/61  واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 2 دفتر 525 امالک ذیل ثبت 113217 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند رسمی شماره 67432-1387/06/12 دفترخانه  اسناد رسمی شماره 46  
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند رهن است نحوه 
گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6981 اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )239 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/90 شماره ابالغنامه: 9610100350613289 شماره پرونده: 9609980354600114 
شماره بایگانی شــعبه: 961175  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای مرتضی ســعیدیان نیا،  خواهان  آقای علی زارع دادخواستی به طرفیت  خواندگان 
موسسه اعتباری نور و آقای مرتضی سعیدیان نیا به خواسته جلب ثالث و اعسار از هزینه 
دادرســی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980354600114 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/01/21 و ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای مرتضی 
 سعیدیان نیا و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی
 می گردد تا خوانده فوق ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 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:35593 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
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اقدامیهوشمندانهدرحمایتازاستارتاپها

کارآفرینانپیشنهاد سردبیر:

 مشاوره رایگان
 برای مشاغل خانگی

الگوی جدید توسعه مشــاغل خانگی با رویکرد 
توانمندسازی متقاضیان این مشاغل به تصویب 
رســیده و با اجــرای آن امــکان بهره مندی از 
آموزش های کوتاه مدت، فشرده و مشاوره های 
الزم فراهم شده است. معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزیر کار می گوید: اشتغالی که از سال 
۱۳۹۲ و حتی چهار سال گذشته در کشور ایجاد 
شده، اغلب مربوط به کســب و کارهای خرد و 
مشــاغل خانگی با محوریت زنان بوده است. او 
می گوید: در یک ســال گذشته که بخش تولید 
رونق گرفته، سهم مشاغل خرد با کمتر از ۱۰ نفر 
فرصت شغلی و همچنین مشاغل خانگی در رونق 
و توسعه اشتغال قابل توجه بوده است.منصوری 
نبود داده های الزم در حوزه  مشــاغل خانگی به 
صورت میدانی را تاییــد می کند اما می گوید به 
زودی دستاوردهای اجرای طرح توسعه مشاغل 
خانگی منتشر خواهد شد.الگوی جدید توسعه 
مشاغل خانگی طی تفاهم نامه سه جانبه میان 
وزارت کار، سازمان 
جهاد دانشگاهی و 
صندوق کارآفرینی 
امید به اجرا درآمده 
و جهاد دانشگاهی 
به عنــوان ارگان 
تسهیلگر و مجری 
طرح به ایفــای نقش می پــردازد. در این طرح 
برای هر ۵۰ نفر متقاضی، یک مشــاور و راهنما 
در نظر گرفته شــده و فرآیند توانمندســازی 
متقاضیان با همکاری جهاد دانشگاهی صورت 
می پذیرد. در الگوی جدید توســعه مشــاغل 
خانگی، دستگاه های مجری طرح از جمله جهاد 
دانشگاهی، مکلف به شناسایی و توانمندسازی 
اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و با استفاده 
از مشاوران خود، حلقه های مفقوده و خألهای 
طرح های مشــابه قبلی را حل خواهند کرد. در 
حال حاضــر متقاضیان ایجاد مشــاغل خانگی 
 می توانند به سامانه مشــاغل خانگی به نشانی
 www.mashaghelekhangei.ir
مراجعه و مراحل ثبت نام خــود را دنبال کنند. 
البته در این سامانه فهرستی از مشاغل خانگی 
به جهت اطالع متقاضی و ارزیابی آن مشــاهده 
نمی شود. هم اکنون متقاضیان کسب وکارهای 
خانگی می توانند به منظور آشنایی با این رسته 
شغل ها و سهولت دسترسی به مشاغل خانگی 
 mkh.mcls.gov.ir زودبازده بــه نشــانی
مراجعه کنند و در جریان لیســت ۳4۰ شــغل 

خانگی و دستگاه های مجوزدهنده قرار گیرند.

فناوری

 اقدامی هوشمندانه 
در حمایت از استارت اپ ها 

رییس دانشــکده کارآفرینی دانشگاه تهران با 
بیان اینکه حمایت از اســتارت اپ ها در ایران 
اقدامی بسیار هوشمندانه است، تاکید کرد: باید 

استارت اپ های کشور نوآورانه باشند.
دکتر محمدرضا زالی اظهار کرد: یک دیده بان 
جهانی کارآفرینی وجود دارد که متولی »پایش 
کارآفرینی«، بزرگ ترین و تخصصی ترین برنامه 
در حوزه کارآفرینی اســت. بر اساس آمار این 
دیده بان، نرخ اســتارت اپ ها در فرانسه حدود 
۳/۲درصد است، در حالی که در ایران در سال 
۲۰۱7، ۱۳/۳4درصد بــوده. یعنی از هر ۱۰۰ 
نفر بزرگســال ایرانی در 4۲ ماه گذشــته ۱۳ 

استارت اپ  راه اندازی شده است.
دکتــر زالی بــا تاکید بــر اینکــه حمایت از 
استارت اپ ها در ایران اقدامی بسیار هوشمندانه 
است، خاطرنشــان کرد: از هر ۱۰۰ کسب وکار 
جدید در کشــور، ۱7 مــورد نوآورانــه و بقیه 
غیرنوآورانه اســت. اســتراتژی اوباما در کاخ 
ســفید، کارآفرینی فناورانه بود؛ زیرا این نوع 
از کارآفرینی اســت که می تواند برای ما ارزش 
افزوده ایجاد کند. این آمارها نشــان می دهد 
که ما مســئولیت های بسیار ســنگینی داریم 
و باید تالش کنیم که دانشــگاه کارآفرین در 
کشور تصویب شود.رییس دانشکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران، ادامه داد: بر اساس آمار ۲۰۱7 
حدود ۳4 درصد تصمیم کارآفرینانه در ایران 
وجود داشته اســت، یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۳4 
نفر قصد دارنــد کارآفرینی کننــد. همچنین 
حدود ۳6درصد مردم با ایده کارآفرینانه وارد 
حوزه کارآفرینی می شــوند. بر اساس پایشی 
که انجام شده، ۵۵درصد دانشــجویان فنی و 
۵۳ درصد دانشجویان علوم اجتماعی و رفتاری 
ایده کارآفرینانه دارند و این محتوای ایده های 
آنهاســت که بر اســاس درآمدمحور بودن و 

محصول محور بودن متفاوت است.

سایت »ایده پروری« راه اندازی شد
واحد ایده پردازی دانشگاه جامع امام حسین )ع( در ذیل مرکز رشد این دانشگاه و با چند هدف تشکیل شده است؛ ازجمله توسعه و 
تقویت فرآیند و فرهنگ ایده پروری در سطح جامعه علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور، حفظ و نگهداری پژوهشگران به عنوان سرمایه 
علمی کشور، به کارگیری ظرفیت ها و توان علمی پژوهشگران و اساتید و نخبگان علمی در جهت رفع نیاز های تحقیقاتی، شناسایی و جذب 
نخبگان علمی و دانشگاهی در جهت تقویت زیرساخت های نیروی انسانی سپاه، و ایجاد محیطی پرجاذبه، امن و عالمانه برای شکوفایی استعداد ها 
و پرورش خالقیت. ایده پردازان می توانند در صورت داشتن ایده در حوزه های اپتیک، لیزر، رادار، موشکی، صنایع هوایی، تجهیزات، مهمات، دریایی، 

زیر سطحی، طب دفاعی و توسعه مدیریت در تحقیقات صنعتی، با عضویت در سامانه ایده پروری دانشگاه امام حسین)ع(، ایده های خود را ارسال کنند.

به شرکت های دانش بنیان، زمین رایگان تعلق می گیرد
استاندارکرمان در جلسه استانی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشــت: زمین رایگان، آماده واگذاری به 

شرکت های دانش بنیان استان است. علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه استان کرمان در ایجاد پارک علم و فناوری در کشور 
پیشگام  بوده، افزود: باید ازظرفیت های فراوان استان برای توسعه، تولید و فناوری استفاده شود. پورابراهیمی نماینده 

کرمان در مجلس نیز دانشگاه باهنر کرمان را دانشگاه مادر استان خواند وخواستار توجه بیشتر مسئوالن آن به توسعه 
فناوری وشرکت های دانش بنیان شد. در این نشست راه اندازی شورای عالی فناوری و نوآوری استان کرمان با 

محوریت بخش خصوصی تصویب و مقرر شد نقشه راه توسعه فناوری کرمان با سرعت بیشتری تهیه شود.

اولین شهری که در خاور میانه به عنوان شهر خالق نام گرفت، بامیان بود. سال ۲۰۱4 سال 
ویژه ای برای همه مردم افغانستان بخصوص شهروندان بامیانی بود. بامیان نخستین شهر 
در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اســت که به عنوان شهرخالق در صنایع دستی، به 
شبکه شهرهای خالق جهان پیوست. پیوستن به شبکه جهانی شهرهای خالق، نشان دهنده 

ظرفیت های قوی این شهر در توسعه شهری است. 

رشت و اصفهان؛ شهرهای خالق ایرانی
گردشــگری خالق امروز مبحثی اســت که مورد توجه بســیاری از فعاالن و کارشناسان 
گردشگری قرار گرفته است. اساس این حوزه از گردشــگری، تجربه گرایی بوده و یونسکو 
نیز شــبکه شــهرهای خالق را ایجاد کرده و شــهرهایی که فعالیت هــای خالقانه انجام 
می دهند در این شــبکه ثبت جهانی می شوند. رشت به عنوان شــهر خالق غذا، و اصفهان 
به عنوان شــهر خالق صنایع دستی، دو شهری هســتند که در این شــبکه ثبت شده اند. 
برخی از کارشناسان و مدرسان گردشگری، گردشــگری خالق را فعالیت های فرهنگی و 
آموزشی عنوان می کنند، اما فعاالن گردشگری با این نظریه مخالف و معتقدند گردشگری 
خالق تجربه کردن فعالیت های مختلف اســت. 6۰درصد از فعالیت های صنایع دســتی 
 در اصفهان انجام شــده و رشــت نیز دارای 6۰ دســتور غذایی منحصر بــه فرد و خالق 

است.

شهر خالق به چه معناست؟
اما آیا به واقع می دانیم شهر خالق، به چه معناســت؟ چه ضرورتی داشته که شهری نظیر 
اصفهان به چنین شبکه ای بپیوندد؟ و آیا این عنوان نیز در نهایت به خیل عناوین و القاب این 
شهر تاریخی خواهد پیوست که مدتی بر سر زبا ن هاست و اندکی بعد، گوش ها از شنیدن و 

چشم ها از دیدنش بر در و دیوار شهر ،خسته و به آهستگی کنار گذاشته می شوند؟
اصفهان از دیرباز به عنوان مهم ترین مرکز تولید صنایع دستی اصیل ایرانی در جهان شناخته 
شده است و یک سوم کلیه رشته های صنایع دستی جهان، به این شهر اختصاص دارد. مبدل 
شدن به یک شهر خالق صنایع دستی و پیوستن به این شبکه، عالوه بر ایجاد برند و ارتقای 
تصویر جهانی و جذب جریان های سرمایه و گردشگران، می توانست به واسطه فراهم آوردن 
زمینه همکاری موثر با سایر شهرهای عضو شــبکه خالق صنایع دستی و شبکه شهرهای 
خواهرخوانده، وضعیت صنایع دستی و جایگاه هنرمندان را در اصفهان به طور محسوسی 
بهبود بخشد. اما موضوع مشهود، این است که باوجود تالش های صورت گرفته طی دو سال 

گذشته عضویت اصفهان در شبکه های شهرهای خالق نتوانسته در وضعیت جامعه هنری 
و گفتمان بین المللی شهر تغییرات بنیادی ایجاد کند.

ریشه موفق نبودن شهرهای خالق
 در گام نخست ریشه موفق نبودن را باید در فقدان درک و تحلیل صحیح و جامع این پدیده 
از سوی مدیریت شــهری جست وجو کرد. مبدل شدن به یک شــهر خالق صنایع دستی، 
نخســتین گام برای بهره گیری از این ظرفیت منحصربه فرد است، اما حقیقت آن است که 
باوجود اهمیت این عنوان بین المللی، تملک یک عنوان، به خودی خود نمی تواند تغییری در 

وضعیت فعلی شهر به وجود آورد. پیوستن به شبکه شهرهای خالق یونسکو 
بیش از آنکه به عنوان نقطه آغاز مسیر و مدخلی برای ورود به یک فرآیند ممتد 
تصورشود، به عنوان یک نتیجه و دستاورد از سوی ذی نفعان شهری تلقی و 
تحلیل شده است. حقیقت آن است که هیچ نسخه واحدی برای مبدل شدن به 
یک شهر خالق و مهم تر از آن، خالق باقی ماندن وجود ندارد؛ اما می توان گفت 
اصفهان مانند هر شهر خالق فرهنگی دیگری، در وهله اول باید ظرفیت های 

فرهنگی بومی و وجوه تمایز محلی را شناسایی کند.

ضرورت وجود شهر خالق
گســترش روز افزون شهرنشینی و رشــد کالبدی شهر در 
دنیای معاصر، شهرها را با بن بست های کالبدی و مدیریتی 

روبه رو کرده و در نتیجه موجب ایجاد مشــکالت 
و معضالت شــهری گردیده اســت. شهر خالق 

در صدد است با اســتفاده از اقتصاد و 
فرهنــگ، در جهت رســیدن به 

توسعه شــهری گام بردارد. 
از این رو رهیافت شهرهای 

خالق در پی رسیدن به 
شهری اســت که مأمن 
خالقیت و فرهنگ است. 
شــهری به عنوان بستر 
فعالیت عموم مردم که 
دارای تنــوع، زیبایی و 
جذابیــت کافــی برای 

جذب و پرورش استعدادها، نوآوری ها وایده ها باشــد و بتواند از ایده و خالقیت افراد، چه 
افراد خاص و چه شهروندان عادی، در جهت حل مسائل اساسی و پایه ریزی توسعه شهری 
بهره ببرد. در نتیجه رونق صنایع خالق و نیز ارتباطات بین المللی میان شــهرهای خالق، 
می تواند به رونق اقتصاد و افزایش اشتغال در شهر و نیز ارزآوری در سطح ملی منجر شود. 
بدین صورت شهر خالق از لحاظ اقتصادی در مسیر پایداری گام برمی دارد. البته الزم است 
ابتدا شرایط آن مهیا شود و گرنه اسم شهر خالق، تنها یک پز فرهنگی 

بلکه باعث عقب ماندگی شــهر است که نه تنها کمکی نمی کند 
می شود.

شهرخالق؛یکپزفرهنگی

 دالیل ناموفق بودن شهرهای خالق
 در بهره برداری از ظرفیت های موجود؛

فرزانه مستاجران

ایده های  ناب برای کارآفرینی

اگر خودتان را خالق می دانید، یکی از ویژگی های ضروری کارآفرینان موفق را دارید. ولی 
می توانید از خالقیتتان بیش از ســاخت یک طرح کسب و کار و حل مشکالت خاص بهره 
بگیرید. شما می توانید یک کسب و کار واقعی بسازید که حول محور خالقیتتان باشد. در ادامه 
مهم ترین ایده های کارآفرینی و چند ایده کسب و کار منحصر به فرد را برای کارآفرینان خالق به 

شمامعرفی می کنیم.

فروشنده  آثار هنری
اگر در زمینــه هنرهای تجســمی 

فعالیــت داریــد، می توانید نقاشــی ها یا 
طرح های خودتان را بیافرینید و کسب و کاری 
راه بیندازیــد تا  آنها را بفروشــید. می توانید 

در نمایشــگاه های هنری محلی شرکت 
کنید یا آنهــا را به صورت آنالین 

بفروشید.

طراح لوگو
آن دســته از کارآفرینان خالقی که 

می خواهند بــا مالکان کســب و کارهای 
دیگر کار کنند، می توانند ســرویس طراحی 
ارائه کنند. شــما می توانید به کسب و کارها 

در طراحی متریال های برندینگ اصلی 
مانند لوگو کمک کنید.

طراح اپلیکیشن های 
تلفن همراه

برای آن دســته از افرادی کــه درکی از 
فناوری دارند، خلق اپلیکیشن در سال های 
اخیر به غول کسب و کار تبدیل شده است. 

شــما می توانید ســرویس طراحی 
اپلیکیشن ارائه دهید.

طراح داخلی
اگر چشم تیزبین و حساسی در 

مورد طراحی خانه دارید، ممکن است 
بتوانید با مشتریانی که به دنبال طراح 

داخلی هستند کسب و کاری راه 
بیندازید.

دالل هنری
شما همچنین می توانید از مهارتتان 

در نگهداری از آثار هنری بهره بگیرید و یک 
کســب و کار راه اندازی کنید. تنها چیزی که 
الزم دارید یک جفت چشم تیزبین هنردوست 

است و منابع مالی مناســب برای خرید 
آثار هنری.

طراح ُمد شخصی
اگر لزوما بــه طراحی لباس عالقه 

نداریــد ولی دوســتدار ُمد هســتید، 
می توانید به عنوان آرایشــگر شــخصی 
فعالیت کنید و به مشتریانتان در خرید 

و ست کردن لباس کمک کنید.

طراح تی شرت
آیا ایده جذابی برای تی شرت 

دارید؟ شــما به سادگی می توانید 
تی شرت های قابل فروش تولید 

کنید.

 
نویسنده  

کتاب الکترونیکی
اگر به داستان نویســی مسلط هستید، 

می توانید کتاب های خودتان را بنویسید و 
به صورت شــخصی آنها را در اینترنت به 

عنوان کتاب الکترونیکی منتشــر 
کنید.

 تزئین کننده  کیک
خوراکی ها حوزه  خــوب دیگری 

برای نشان دادن خالقیت هستند. شما 
می توانیــد به تزئین کیک های عروســی 
و دســرهای خاص بپردازید و مهارت 

هنری تان را به رخ بکشید.

طراح کارت پستال
کارت پستال و اقالم کاغذی مشابه 

هنوز هم مصرف کنندگان خود را دارد. 
شــما می توانید کارت پســتال طراحی 
کنید و آنها را به صــورت آنالین یا در 

فروشگاه ها بفروشید.

 چوب کاری
اگر کار با ابزارتان خوب اســت و از 

کنار هم گذاشتن چیزها لذت می برید، 
می توانید وســایل مختلف چوبی بسازید 
و بفروشید؛ از مجســمه های کوچک 

گرفته تا مبلمان های زیبا.

 رویداد »نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در توان افزایی زنان و دختران«

معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در نظر دارد نشست تخصصی با 
موضوع »نقش فناوری اطالعات و ارتباطــات در توان افزایی زنان و دختران« را 
با حضور برخی از مقامات دولتی و زنان کارآفریــن در حوزه فناوری اطالعات و 

ارتباطات برگزار کند.
بر اســاس اعالم این معاونت در نشســت تخصصی »نقش فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در توان افزایی زنان و دختران« معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در 
امور زنان و خانواده، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
محمد شــریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و ابوالحسن فیروزآبادی، 
رییس مرکز ملی فضای مجازی حضور خواهند داشت. نشست تخصصی با موضوع 
»نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توان افزایی زنان و دختران « با هدف ارتقای 
سطح آگاهی و تبادل تجارت، فردا از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ در تهران، سالن همایش 

شهید قندی برگزار می شود.

 برگزاری دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی 
و توسعه پایدار 

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی 
و توسعه پایدار در تاریخ ۱6 اسفند ماه ســال جاری برگزار می شود و از مهم ترین اهداف آن، 
می توان به معرفی بانوان کارآفرین به عنوان الگوهای ملی، ترویج فرهنگ نقش آفرینی بانوان 
و دستیابی به توســعه پایدار، ترغیب به ایجاد شــبکه های ارتباطی، اطالعاتی میان بانوان 
کارآفرین در فعالیت های اقتصادی و کمک به پیوند منطقی میان کارآفرینان، دولت و بانک ها 
اشاره کرد. زهرا اخوان نسب با اشاره به اینکه شعار امسال همایش»زنان؛ هم پیمانان توسعه 
و برکت اقتصادی« اســت افزود: زنان حلقه های نامرئی اقتصادی هستند و برای دستیابی به 
توسعه پایدار به آموزش های صحیح در این زمینه نیاز داریم. رییس شورای عالی بانوان اتاق 
بازرگانی اصفهان بیان کرد:   از همه بانوان دعوت می کنیم با شــرکت در این همایش برای 
توسعه توانمندی های خود اقدام کنند و ازطریق ارتباط با زنان موفق و دریافت آموزش های 
اصولی، در مسیر صحیح فعالیت های اقتصادی گام بردارند. بانوان باید مقاالت خود را به آدرس 

info@economicwomen.com ارسال کنند.

برپایی کارگاه »نقشه راه مدیریت فرآیندهای 
کسب و کار«

در ادامه فعالیت های توانمندسازی اجتماع نخبگانی، کارگاه آموزشی »نقشه راه 
مدیریت فرآیندهای کسب و کار« با هدف گسترش برنامه های تربیتی و آموزشی 
برای مهارت افزایی مســتعدان برتر، به همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار 
می شود. این کارگاه در 6 بخش »متقاعدســازی و آماده سازی«، »قاب بندی و 
شناســایی فرآیندها )به همراه کار عملی(«، »ســازمان ما در چه شرایطی قرار 
دارد؟ )به همراه کار عملی(«، »تحلیل شکاف و طراحی وضع مطلوب )به همراه 
کار عملی(«، »بهبود«، »ارزیابی و بهبود مستمر« و »BPMS« با همکاری انجمن 
علمی تعالی کسب و کار ایران برگزار خواهد شد. در این کارگاه، شرکت کنندگان 
به صورت عملی حداقل ســه فرآیند کسب و کار را پیاده ســازی کرده و در پایان 
عالوه بر گواهــی معتبر، از پیشــنهادات ویژه مدرس مجــرب کارگاه بهره مند 
 خواهند شــد. مســتعدان برتر تحصیالت تکمیلی می توانند با مراجعه به آدرس

 visitfarhangi.bmn.ir برای حضور در این برنامه فرهنگی ثبت نام کنند.
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 تغییر ساعت دربی؛
 دو ساعت زودتر!

 کمیته مسابقات از تغییر ساعت بازی استقالل 
و پرســپولیس در هفتــه 
بیســت و پنجم لیگ 
برتر خبر داد.  قرار 
بود طبــق اعالم 
قبلی این مسابقه 
در ســاعت 17:20 
در  پنجشــنبه  روز 
ورزشــگاه آزادی برگزار شود؛ اما 
با تصمیم جدید سازمان لیگ این بازی کمی 
زودتر و در ساعت 15:45 آغاز خواهد شد. در 
حال حاضر پرسپولیس با 57 امتیاز صدرنشین 
است و استقالل با 38 امتیاز در رده سوم جدول 
قرار دارد. پرســپولیس در صورتی که در این 
بازی برنده شود قهرمانی اش در لیگ هفدهم را 
5 هفته مانده به پایان مسابقات قطعی می کند.

از قایق گم شده خبری نیست

پیشنهاد سردبیر:

تراکتورسازی در شــرایطی مقابل پارس جنوبی 
جم به تســاوی یک بر یک رســید که دو بازیکن 
کلیــدی اش را بــه دلیــل 3 اخطاره شــدن و 
محرومیــت از دســت داد.در این  بــازی محمد 

ایرانپوریان و محمدرضا مهدی زاده از داور مسابقه 
کارت زرد دریافــت کردند تا 3 اخطاره شــوند و 
در دیدار آینــده با پیکان غایــب خواهند بود.در 
غیاب این دو بازیکن خط دفاعی تراکتورســازی 

دو تغییر عمده در بازی با پیکان خواهد داشــت. 
با توجه به اینکه عارف آغاســی و گریکوف شیمه 
تنها مدافعان تراکتورسازی روی نیمکت هستند 
 این دو بازیکن مقابل پیکان در ترکیب اصلی قرار 

می گیرند. 
در این صورت آغاســی در دفاع راست به میدان 
می رود و شــیمه در مرکز خط دفاع کنار نادری 

بازی می کند.این در حالی اســت که شــیمه در 
اولین بازی اش برای تراکتورسازی مقابل الغرافه 
نمایش ضعیفی داشــت و بعد از دو اشتباه منجر 
به گل تیم قطر در دقیقه 32 از زمین بازی بیرون 
رفت. حاال این مدافع کروات پراشتباه در مصاف با 
پیکان به ترکیب اصلی برمی گردد و باید دید چه 

عملکردی خواهد داشت.

با محرومیت مهدی زاده و ایرانپوریان؛
کروات پراشتباه، دوباره در تراکتور فیکس می شود!

خبر روز

 شکایت علی دایی
 از هنرپیشه جنجالی 

سرمربی سایپا قصد دارد به زودی از یک هنرپیشه 
که او را متهم به ضرب و 
شتم در رشت کرده، 
شــکایت کند.این 
هنرپیشــه اعــالم 
کــرد کــه در البی 
هتل محل اقامت سایپا 
حضور داشته و ظاهرا در همان 
زمان، جلسه فنی این تیم برگزار شده و دایی نیز 
گمان کرده که او برای جاسوســی در البی حاضر 
شــده و به همین دلیل او را کتک زده است! این 
هنرپیشــه همچنین مدعی شــد محمد دایی و 
بهمن دهقان برادر و وکیل دایــی نیز به او حمله 
ور شده و دقایقی بعد او را در نمازخانه هتل کتک 
زده اند.انتشــار اظهارات این هنرپیشه در برخی 
رسانه ها و همچنین پخش اظهاراتش در سیمای 
گیالن خشم علی دایی را به همراه داشت و باعث 
شد ســرمربی ســایپا از هتل محل اقامت فیلم 
دوربین های مداربسته را تهیه کند.وی قصد دارد با 
تکمیل اسناد خود از هنرپیشه مذکور شکایت کند.

شکایت روز

 پول پرسپولیس 
در گرو تصمیم طارمی؟

ماجرای پرداخــت پــول رضایت نامه مهدی 
مهاجــم  طارمــی، 
ملی پوش کشورمان 
از ســوی باشگاه 
الغرافــه قطــر به 
باشگاه پرسپولیس 
کم کم شــبیه به یک 

معما شده است.
باشگاه الغرافه قرار بود پول نسبتا زیادی حدود 
3 میلیارد تومان بابــت رضایت نامه در اختیار 
باشــگاه پرســپولیس قرار دهد؛ اما برخالف 
تصورات و شــایعات، این پول هنوز به حساب 
سرخپوشــان واریز نشده اســت. گویا در این 
انتقال، توافق نامه سه جانبه ای وجود دارد که 
تا زمانی که طارمی برای ماندن در فصل آینده 
لیگ ستارگان قطر در تیم الغرافه رضایت ندهد، 
باشگاه قطری نیز پولی به حساب پرسپولیس 
واریز نمی کند! این موضوع کمی پیچیده شده 

و باید دید چه اتفاقی در آینده رخ می دهد.

معمای روز

پس از اینکه سیدحسین حســینی به خاطر کارت زرد در بازی 
با فوالدخوزســتان از حضور در دربی محروم شد، بالفاصله کادر 
فنی اســتقالل با دکتر امین نوروزی، معاون پزشــکی باشــگاه 
اســتقالل تماس گرفتند.کادر فنی این پیغام را به دکتر نوروزی 
 رســاندند که هر چه زودتر باید مهدی رحمتــی را به دربی 86 

برساند.

رحمتی باید  به دربی 86  برسد

01
در حاشیه بازی پرســپولیس با استقالل خوزستان، مربی باشگاه 
دینامو زاگرب برای تماشای بازی صادق محرمی و محمد انصاری 
در ورزشــگاه آزادی حضور داشــت و از نزدیک بازی ستاره های 
جوان برانکو را تماشا کرد.این مربی در بازی با سپاهان هم عملکرد 
این دو بازیکن را زیر نظر داشــت و به نظر می رســد تصمیم این 

باشگاه برای جذب این دو بازیکن جدی است.

ستاره های برانکو رفتنی شدند!

15

تهدید قلیچ به افشاگری: 
برانکو! نگذار دهنم باز شود

وحید قلیــچ، منتقد اصلی علیرضــا بیرانوند در 
ماه های گذشــته که بعد از بازی با السد شمشیر 
را بــرای گلر ملــی پــوش قرمزها از رو بســته 
بود، حــاال و بعد از دفــاع برانکو از شــاگردش، 
 ســرمربی پرســپولیس را تهدید به افشــاگری 

کرده است. 
خبرآنالین از قول مربی ســابق دروازه بان های 
پرسپولیس نوشته:» آقای برانکو، من می خواستم 
احترامت را حفظ کنم؛ اما انگار خودت دوســت 
نداری. از این بــه بعد، حرف هایــی می زنم که 
بفهمی من پرسپولیسی واقعی هستم یا تو! آقای 
برانکو، تو اگر مربی خوبی هســتی، یک کالم به 
ما بگو چطور ممکن اســت تیمت فقط در ایران 
مثل مدعیان بازی می کند و خارج از ایران، هیچ 
 کاری از دســتش برنمی آید و آبروی مملکت را

 می برد؟
 آقــای برانکو، نگــذار دهنــم باز شــود وگرنه 
حرف هایی به زبان می آورم که ایران را ول کنی و 
به خانه ات برگردی! من این همه سال خون جگر 
خوردم و به خاطر پرسپولیس هر کاری کردم؛ اما 
امثال تو حق ندارند به من توهین کنند. حاال هم 

می گویم منتظر بمب بعدی من باشید«

تشویق مسلمان در روز مهندس
محسن مسلمان مدت هاســت جایی در ترکیب 
اصلی پرســپولیس نــدارد و حتی بــه صورت 
بازیکن جانشین هم وارد زمین نمی شود. برانکو 
ایوانکوویچ بــه صراحت گفته دلیــل این اتفاق 
آمادگی بیشــتر دیگر بازیکنانش در این پســت 
اســت! با این وجود خیلی ها هنوز باور نکرده اند 
کسی که تا قبل از نیمکت نشینی اش با 9 پاس گل 

بهترین پاسور لیگ بوده، آماده نباشد.
روزشنبه، روز مهندس بود و هواداران پرسپولیس 
که به مســلمان لقب مهندس داده اند در جریان 
بازی پرســپولیس و استقالل خوزســتان بارها 
او را تشــویق کردند. مســلمان هم به نشــانه 
قدرشناســی از هواداران پرسپولیس تشکر کرد 
و به ابراز احساســات آنها پاســخ داد. مشخص 
نیست مسلمان کی به ترکیب اصلی پرسپولیس 
برمی گردد. هــواداران این تیــم امیدوارند او در 
 دربــی پیــش رو بــرای دقایقی هم که شــده 

بازی کند.

در حاشیه

پیشخوان

 الماس سیاه

جام به داربی سنجاق شد 

 من و دایی دشــمنی 
نداریم

 برد بارانی

 استقالل فوالد را خم 
کرد

 کسب 3 امتیاز شیرین 
در قلعه امیر

 اســتقالل رگبــار، 
پرسپولیس نم نم

در یکی از دیدارهای حساس هفته هجدهم لیگ ستارگان 
قطر، الخور که سروش رفیعی را در اختیار داشت به مصاف 
الدحیل صدرنشــین رفت. الخور شکست ســنگینی را 
متحمل شد و هم چنان که انتظار می رفت با نتیجه  چهار 
بر صفر برابر تیــم قدرتمند و صدرنشــین الدحیل تن به 

شکست داد.
چیزی که در این دیدار عجیب بود نیمکت نشینی سروش رفیعی، بازیکن کلیدی و تاثیر گذار الخور بود که اصال 
فرصت بازی کردن در میدان را پیدا نکرد و اکنون دلیل نیمکت نشینی سروش مشخص شده است. روزنامه 
الرای نوشت که سرمربی الخور عالوه بر سروش، دو بازیکن خارجی دیگر الخور را از ترس دریافت کارت زرد به 
میدان نفرستاد؛ چرا که آنها اگر در این دیدار کارت زرد دریافت می کردند چهار کارته می شدند و دیدار حساس 

برابر السیلیه را از دست می دادند.

دلیل نیمکت نشینی 
 سروش رفیعی 
مشخص شد

داریوش شجاعیان با گلزنی به تیم فوالد خوزستان در 
اهواز از نظر آماری تبدیــل به بهترین بازیکن این فصل 

استقالل شد.
داریوش شجاعیان در دقیقه 17 دیدار استقالل مقابل 
فوالد، زننده سومین گل آبی پوشان بود تا نتیجه بازی 3 

بر یک به سود استقالل تمام شود. این سومین گل آبی پوشان در این بازی و چهارمین گل فصل داریوش 
شجاعیان با پیراهن استقالل بود.

شــجاعیان با زدن این گل در تعداد گل زده به عدد 4 رسید تا در کنار ســرور جباروف، بهترین گلزنان 
آبی پوشان باشند. شجاعیان پیش از این 4 بار هم برای هم تیمی هایش پاس گل ارسال کرده بود تا با 4 گل 
و 4 پاس گل تبدیل به موثرترین بازیکن آبی پوشان در این فصل باشد.دیگر بازیکنان تاثیرگذار استقالل 

در این فصل علی قربانی و فرشید اسماعیلی هر یک با 3 گل و 3 پاس گل هستند.

تاثیرگذارترین 
بازیکن استقالل 
کیست؟

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

 تجدید آگهی مناقصه عمومی
- شماره مجوز )5586، 1396(

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 

موضوع مناقصه: عملیات مکانیکی، خاکی و بازسازی تغییر حوضچه های 
بزرگ غیرمدفون شــیرهای 8 اینچ و باالتر به حوضچه های مدفون، مدفون 
کردن شیرهای غیرمدفون 2 الی 6 اینچ و جمع آوری شیرهای فلنجی و نصب 

شیر مدفونی دسته بلند در سطح شهرستان آران و بیدگل و توابع 
میزان تضمین: 125/000/000 ریال )صد و بیست و پنج میلیون ریال( 

کد فراخوان: 3153754
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت 

گاز استان اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 96/12/20 

مناقصه گــران مــی توانند جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطــالع رســانی الکترونیکــی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس 
www.iets.mporg.ir,www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن های 
5- 36271031- 031 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس 

حاصل فرمایند. 

شرکت گاز استان اصفهان

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد در راستای ماده 5 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن امالک آگهی مزایده عمومی
و مستغالت خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. 

عرصه پالک ثبتیکاربریشماره مزایدهنام ملکردیف
)مترمربع(

اجاره ماهیانه اعیان مترمربع
توضیحاتنشانی)ریال(

سایرساختمان

-فریدن- خیابان مطهری- جنب شهرداری2/500/000-6641951500 و 1941 از 11 اصلیانبار96/07ساختمان مرکز شهید باهنر فریدن1

داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 3 روز برای دریافت اسناد مزایده به نشانی: اصفهان خیابان هزار جریب سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره امور پیمانها و قراردادها مراجعه 
م الف: 145554سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان- کمیسیون معامالتفرمایند.  شماره تماس 37913250

رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان در مورد تحویل رشته دراگون بوت به هیئت قایقرانی 
استان اصفهان، اظهار کرد: جلسه مقدماتی برخی از کارهای تحویل گرفتن رشته دراگون بوت 
از هیئت انجمن های ورزشی هفته گذشته با حضور قائم مقام هیئت انجمن های ورزشی، دبیر 
هیئت قایقرانی و نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار و سایر کارها نیز در 
حال انجام است. سلمان قاضی عسگر ادامه داد:  مشکل خاصی برای تحویل گرفتن این رشته 
از هیئت انجمن های ورزشی نداریم و باید برخی موارد را در محل تحویل بگیریم که این کار 

هم تا چند روز آینده انجام می شود.
رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان در مورد سرنوشت قایق دراگون بوت گم شده، گفت: هنوز 
خبری از قایق گم شده نیست و اطالعی از این موضوع ندارم؛ البته مسئوالن هیئت انجمن های 

ورزشی استان و کمیته دراگون بوت هم نمی دانند چه اتفاقی برای این قایق افتاده است.

قاضی عسگر در مورد برنامه های هیئت قایقرانی اســتان تا پایان سال، تصریح کرد: به دلیل 
خشکسالی و نداشتن بودجه مناسب، به فعالیت های بین المللی روی آورده ایم و اخیرا هم یک 

کرسی اصلی در هیئت اجرایی فدراسیون جهانی رفتینگ )WRF( کسب کردیم.
وی با بیان اینکه از تهدید خشکســالی به عنوان یک فرصت اســتفاده کردیم، اضافه کرد: 
فدراسیون جهانی رفتینگ راه اندازی و نخستین جلسه آن نیمه های بهمن ماه در صربستان 
و با حضور نمایندگان کشــورهای صاحب نام در رشــته رفتینگ از جمله انگلیس، ایتالیا، 
صربستان، ترکیه، کرواسی، مجارستان، لهستان و ... برگزار شد که شفیع اف، رییس کمیته 
رفتینگ فدراسیون قایقرانی و سیدهادی قاضی عسگر، دبیر هیئت قایقرانی استان اصفهان 
با نامه رسمی فدراسیون قایقرانی به عنوان نمایندگان ایران در این جلسه حضور داشتند که 

هر دو اصفهانی هستند.

رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان:

از قایق گم شده خبری نیست
نوبت اول

بسکتبال 
NBA

کلیولند - 
سن آنتونیو 

اسپرز
ساعت 

00:10

زنده از 
سایت 

آنتن

بسکتبال 
NBA

دورتموند - 
ساعتآگزبورگ

23:00

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 

 7 اسفند

همان طور که از پیش انتظار می رفت هفدهمین 
دوره رقابت هــای لیگ برتر پیش از رســیدن به 
هفته های پایانی، قهرمان خود را می شناســد 
و برگزاری دیدارهای باقی مانده با هدف رقابت 
برای گرفتن ســهمیه آســیایی در باالی 
جدول و فرار از منطقه سقوط در پایین 

جدول پیگیری می شود.
 با پایان هفته بیست وچهارم که پرگل ترین 
هفته نیم فصل دوم نیز بود تیم پرسپولیس 
با غلبه بر استقالل خوزستان، قهرمانی خود 
در این دوره از رقابت های لیگ برتر را تا حد 
زیادی مسجل کرد و در صورت پیروزی در 
بازی حســاس دربی پایتخت در هفته 
بیست و پنجم جام قهرمانی را باالی 

سر می برد.
تیم پرســپولیس که از همــان هفته های 
ابتدایی فصل با ارائه بازی های  خوب و کسب حداکثر امتیاز توانسته بود خود 
را در باالی جدول قرار دهد، پس از اینکه تیم پارس جنوبی برای اولین بار به 
لیگ برتر صعود کرده و لقب شگفتی ساز را به خود اختصاص داده بود را پشت 
سرگذاشت خود را به عنوان صدر نشین بالمانع لیگ معرفی کرد. به طوری که  
پس از پایان هفته بیست و چهارم با اختالف 16 امتیاز نسبت به  تیم دوم در 
صدر جدول قرار دارد و در صورت کسب سه امتیاز دیدار با رقیب سنتی، پنج 

هفته پیش از پایان این فصل قهرمانی خود را جشن می گیرد.
از آنجایی که تکلیف تیم قهرمان تا حد زیادی مشخص شده است در هفته های 
باقی مانده رقابت سختی برای  کسب سهمیه آســیایی میان تیم های باالی 
جدول شکل می گیرد. به خصوص اینکه پس از تیم ذوب آهن که با شکست 

تالش ذوب آهن برای کسب سهمیه، جدال سپاهان برای بقا؛

هفته های سرنوشت ساز در انتظار فوتبال اصفهان
پدیده با 41  امتیاز در رده دوم قرار دارد، چهارتیم استقالل، پارس جنوبی ، پیکان و فوالد با 38 امتیاز 
در رده های بعدی قرار گرفته اند که فاصله چندانی با تیم دوم ندارند و به غیر از استقالل که توانسته به 
دیدار نهایی جام حذفی راه پیدا کند، تیم های دیگر بــرای اینکه بتوانند در دوره بعدی لیگ قهرمانان 
آسیا به عنوان نماینده ایران حضور پیدا کنند، چاره ای جز کســب رتبه دوم و سوم جدول رده بندی 
ندارند .در سوی دیگر نیز به جز تیم سیاه جامگان که با 15 امتیاز در قعر جدول جا خوش کرده و تا اندازه 
زیادی تکلیفش بابت سقوط  لیگ دسته دو مشخص شده اســت هفته های باقی مانده برای تیم هایی 
که این روزها فانوس به دست منتظر آینده هستند، اهمیت زیادی دارد به خصوص اینکه تیم هایی که 
در پایین جدول رده بندی قرار گرفته اند فاصله امتیازی زیادی با یکدیگر ندارند و با توجه به دیدارهای 
آتی به نظر می رســد تکلیف تیم دوم سقوط کننده به دســته پایین تر تا هفته پایانی مشخص نشود.

از آنجایی که تیم ذوب آهن دراین شــش هفته باقی مانده از این فصل لیگ برتر در باالی جدول برای 
کسب سهمیه باید رقابت سرسختی  با  دیگر تیم های باال نشین داشته باشد و در دو دیدار از دیدار های 

و باقی مانده باید به مصاف تیم پارس جنوبی و فوالد برود که اختالف امتیاز زیادی با هم ندارند 
همچنین تیم سپاهان باید در این هفته ها برای رهایی از منطقه سقوط بجنگد، هفته های 

پایانی، هفته های سرنوشــت ســازی برای فوتبال 
اصفهــان خواهد بــود تــا در فصلی کــه امیدی 
به قهرمانی تیــم های اصفهانی نیســت حداقل 

سبزپوشان بتوانند با کسب سهمیه آسیایی 
اندکی از آالم فوتبال دوستان اصفهانی 

بکاهند. 

سمیه مصور
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عملیات احداث متروی اصفهان که در 3 خط در نظر گرفته شــده بود از  
سال 1380 آغاز شد که  فاز نخست خط یک شامل 10 ایستگاه در مهرماه 
1394 افتتاح شد و به دنبال افتتاح فاز اول، در 13 آبان 1395 فاز دوم و 
در مرداد ماه سال 1396  فاز سوم به بهره برداری رسید و بنا به گفته فتح ا... 

معین، فاز چهارم تا پایان سال 1396 تکمیل می شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در این جلسه اظهار کرد: پنجشنبه 
هفته گذشته جلسه هیئت مدیره سازمان قطار شهری، برگزار و مراحل 

پیشرفت خط یک مترو بررسی شد.
فتح ا... معین با بیان اینکه راه اندازی مترو یکی از مطالبات به حق و اصلی 
مردم اصفهان است، افزود: بر اساس قولی که به شهروندان داده شده، خط 
یک مترو تا پایان اسفندماه به نقطه انتهایی خود یعنی میدان دفاع مقدس 

خواهد رسید.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان به هفتم اسفندماه، روز وکیل اشاره 
کرد و گفت: در هفتم اســفند 1331 یعنی حدود 60 سال پیش الیحه 
استقالل وکال به تصویب رسید، به همین منظور هفت اسفندماه به عنوان 
»روز وکال« نامگذاری شد. یکی از راه های دستیابی به عدالت، وجود وکیل 

عادل است.

معین افزود: در مجموعه شــهرداری اصفهان نیز نهــاد امور حقوقی به 
نمایندگی از مدیریت شهری در محاکم حضور پیدا می کند.

وی روز مهندس را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: پنجم اسفندماه، روز 
بزرگداشت خواجه نصیر طوســی و روز مهندس است، روز شنبه شاهد 
اجرای طرح های بزرگی در شــهر بودیم که به دست توانمند مهندسان 

شاغل در شهرداری انجام شده بود.
حقوق و مزایای کارگران و کارکنان به موقع پرداخت شود

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: مطالبات 
پیمانکاران در پایان سال مورد توجه قرار گیرد و اگر امکان پرداخت تمامی 
آن وجود ندارد، حداقل بخشی از مطالبات آنان را پرداخت کنند تا بتوانند 
حقوق و مزایای کارگران و کارکنانشان را بپردازند. علیرضا نصراصفهانی 
افزود: پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان باید مورد توجه قرار 
گیرد، بنابراین تمامی دست اندرکاران نیز باید بسیج شوند تا مطالبات آنان 

به موقع پرداخت شود.
وی ادامه داد: در روزهای پایانی سال با توجه به ضرورت حضور شهرداران 
و رؤسای سازمان ها در محل کار، الزم است برنامه ریزی ها به گونه ای باشد 
که از تشکیل جلسات پی در پی کاسته شود یااینکه زمان جلسات به بعد از 

وقت اداری موکول شود تا شهرداران مناطق به امور شهروندان رسیدگی 
کنند. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه الیحه کمک 
به دانش آموزان بی بضاعت هر سال در چنین ایامی به شورای شهر ارسال 
می شود، گفت: باید پیگیری های الزم انجام شود تا در صورت قصد کمک 

به این افراد، با کمبود زمان و اجرا رو به رو نشویم.
نصراصفهانی از فعالیت ســتاد خدمات ســفر شــهر اصفهان تشــکر و 
اظهارامیدواری کرد که با برنامه ریزی دقیق، میزبانی مطلوب و مناسبی 
در شأن اصفهان و مردم داشته باشیم تا خاطره خوبی از این شهر در ذهن 
گردشگران ثبت شود. به طور حتم یکی از ماموریت های این ستاد پررنگ 
 کردن و جال دادن دارایی های ارزشــمند مادی و معنوی شــهر اصفهان

 است.

پس از گذشت بیش از 15 سال از اجرای عملیات ساخت قطار شهری؛

متروی اصفهان به ایستگاه آخر رسید

متروی اصفهان به ایستگاه آخر رسید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

ایجاد منطقه آزاد صنایع 
دستی در شرق اصفهان

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خواستار 
ایجاد منطقه آزاد صنایع دستی و گردشگری 
در شــرق اصفهان شــد و گفت: عدم حمایت 
الزم از صنعت صنایع دستی در استان اصفهان 
 موجــب خروج هنرمنــدان از اصفهان شــده 

است.
عباس شــیردلی در خصوص وضعیت صنایع 
دســتی اصفهان، اظهار کرد: پــس از دریافت 
عنوان شهر جهانی صنایع دستی و شهر خالق 
صنایع دستی و بر اساس سیاست های ابالغی 
بین المللی شورای جهانی صنایع دستی، ملزم 
به تحقیق و پژوهش و ارائه  گزارش به نهادهای 

ذی ربط هستیم.
وی افزود: با توجه به مشکالت عدیده ناشی از 
خشکسالی در شرق اصفهان و بر اساس نتایج 
پژوهش های صورت گرفته، این منطقه از نظر 
نیروی کار و همچنین ظرفیــت های هنری، 

مســتعد تبدیل به منطقه ویژه یا منطقه آزاد 
صنایع دستی و گردشگری است.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با اشاره 
به موانع و مشــکالت پیــش روی فعاالن این 
صنعت، اظهار کرد: اصالح اساســنامه صنایع 
دستی، مبارزه با مافیای واردات غیرمجاز نقره، 
قانونمند کردن فروشگاه های اینترنتی فروش 
صنایع دستی زیرنظر اتحادیه و برطرف کردن 
مشکالت تورلیدرها، از جمله مشکالت فعاالن 

صنایع دستی است.
وی همچنین به خروج هنرمنــدان اصفهانی 
به کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: عدم 
حمایت الزم در اســتان اصفهان، باعث خروج 

هنرمندان از اصفهان شده است.

 »گردشگری شاردن« 
از بلندای صفه

جشنواره ملی گردشگری »شاردن« به همت 
شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی فرهنگی 
و ورزشــی ســپاهان و همکاری کانون عکس 

اصفهان برگزار می شود.
نایب رییس هیئت مدیره کانون عکس اصفهان 
با اعالم ایــن خبر اظهار کرد: جشــنواره ملی 
گردشگری شــاردن که فراخوان آن نیز هنوز 
اعالم نشده است، با هدف ایجاد فرصتی برای 
پرداختن به منطقه گردشــگری صفه اصفهان 

برگزار می شود.
شهرام احمدزاده افزود: این جشنواره به دریافت 
آثاری در زمینه مستند، عکس و... می پردازد 
و محوریت آن شامل چشم انداز منطقه نمونه 
گردشگری صفه، صفه و محیط زیست، صفه و 
ورزش، صفه و خانواده و صفه و مراکز تفریحی 

است.
وی با اشــاره به انتخاب نام شــاردن برای این 
جشنواره گفت: ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی 
بود که کتــاب 10 جلدی او با نام »ســفرهای 
ِســر ژان شــاردن« به عنوان یکی از بهترین 
کارهای پژوهشگران غربی درباره »ایران و خاور 

نزدیک« برشمرده می رود. 
این کتاب برای نخســتین بار در ایــران با نام 
»سیاحتنامه شاردن« با ترجمه محمد عباسی، 
به همت موسسه مطبوعاتی امیرکبیر در سال 

1335 منتشر شده است.
نایب رییس هیئت مدیره کانون عکس اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: فراخوان جشــنواره ملی 
گردشگری شــاردن تا پایان سال 96 منتشر و 
جزئیات نحوه شرکت متقاضیان در جشنواره 

اعالم خواهد شد.

امام جمعه اصفهان:
 دریافت پول زیاد از مردم 

در ازای صدور سند، حرام است
 امام جمعه اصفهان در همایش عقیدتی، سیاسی 
و فرهنگی کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اصفهان، با اشاره به اهمیت کار بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اظهار داشت: امام راحل فرمودند 
نباید کسی بدون سرپناه باشد و شما این وظیفه 

را انجام می دهید.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد افزود: در 
ابتدای پیروزی انقالب اســالمی، به مردم کمک 
شــد تا زمین های غیربایر را که شن و ماسه بود، 
احیا کنند. امروز مردم قصد دارند برای زمین ها 
سند دریافت کنند که از آنان پول زیادی مطالبه 
می شود، این کار حرام و نوعی دزدی شرعی است؛ 
زمینی که به این افراد داده شده، ارزش نداشت، 
آنان این زمین ها را آباد کردند، درخت کاشــتند 
و امروز تبدیل به باغ و ملک شــده است؛ در واقع 

ارزش افزوده مردم را می خواهند بگیرند.

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:
فضای مجازی؛ فرصتی برای 

نشر ارزش های شهدا
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در مراسم تشــیع پیکر دو شــهید گمنام اظهار 
کرد:باید انقالبی باشــیم و انقالبی فکر کنیم و از 
آموزه های دینی بیاموزیم تا جاودانه باشیم. مرگ 
حتمی است و ما باید به اســتقبال مرگ برویم؛ 
آن هم مرگ شیرین و سرخی که باالترین مقام در 
نزد خداست؛ چراکه شهادت هدیه خدا به زمینیان 
است. حجت االسالم احمد سالک عنوان کرد:اگر 
مشت محکمی باشیم و روزنه ای برای نفوذ نداشته 
باشیم، مســتحکم می مانیم، این شهدا و هزاران 
شهید خون خود را پای شــجره اسالم ریختند تا 
امروز جهان تحت تاثیر انقالب اسالمی باشد. وی 
ادامه داد: از همه مردمی که در صحنه های مختلف 
حماسه می آفرینند تشکر می کنیم؛ جوانان ما باید 
با قرآن و نهج البالغه انس عمیق داشته باشند که 
اگر از این ارزش ها فاصله بگیرند آن فاصله را فضای 
مجازی پر می کند، البته بایــد از این تکنولوژی 
اســتفاده کنیم تا ارزش های شــهدا به کل عالم 

عرضه شود.

معاون راهداری استان اصفهان:
تعداد مسافران اتوبوسی نوروز 

در اصفهان کم شده است
معاون راهداری استان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهار داشت: سال های گذشته 
با حجم بسیاری از مســافران مواجه بودیم که با 
وســایل نقلیه عمومی اقدام به سفر می کردند و 
این در حالی است که امســال به دلیل مشکالت 
اقتصادی مســافران و هزینه های گران خدمات 
درون شــهری در مقصد، بیشتر شاهد استفاده از 
وسایل نقلیه شــخصی برای مسافرت های درون 
شهری هســتیم. علیرضا جعفری بیان داشت: تا 
اوایل هفته گذشته در اســتان اصفهان یک هزار 
و ۲00 بلیت فروخته شــده اســت. معاون حمل 
و نقل اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان گفت: امسال افزایش قیمت بلیت 
نخواهیم داشت. وی اظهار داشت: از 1۷ بهمن ماه، 
135 شــرکت حمل و نقل جاده ای بلیت فروشی 

خود را در اصفهان آغاز کردند.
جعفــری اضافه کرد:  الزم اســت دســتگاه های 
اجرایی مرتبط به برنامه ریزی برای برگزاری تور 
گردشــگری در شهرهای اســتان اصفهان اقدام 
کنند تا هم از وسایل نقلیه شخصی استفاده شود 
و هم اطالع رسانی در مورد مکان های گردشگری 

صورت گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان گفت: 95 درصــد از 39 هزار و ۲64 طرح 
اشــتغال و خودکفایی در حال اجرا توسط کمیته 

امداد استان اصفهان پایدار هستند.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه هدایت منابع به 
شــکلی که بیشــترین موفقیت در تحقق اهداف 
حاصل شود، از مهم ترین برنامه های مدیریتی در 
کمیته امداد اســت، گفت: بر همین اساس تمام 
توان خادمان محرومان در کمیته امداد، معطوف 
به افزایش بهره وری منابع و در نتیجه افزایش تعداد 

مددجویان توانمند و خودکفا شده است.

شیران با اشاره به تاریخچه اعطای وام های اشتغال 
در کمیته امداد اصفهان، گفت: از زمان تاســیس 
کمیته امــداد، پرداخت وام بــه مددجویان، یکی 
از فعالیت هــای اصلی ایــن نهاد بوده و از ســال 
84 با تغییر رویکردهای خودکفایــی و تمرکز بر 
توانمندسازی مددجویان، تا کنون بیش از 90 هزار 
طرح خودکفایی در استان اصفهان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه 50 هــزار و ۷69 طرح تاکنون با 
رسیدن به اهداف تعیین شده، از نظارت ما خارج 
شده اند، گفت: در حال حاضر 39 هزار و ۲64 طرح 
در حال اجرا هستند و در چرخه نظارت و پشتیبانی 

کمیته امداد اصفهان قرار دارند.
مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهــان با تاکید 
بر دقیق و گســترده بودن نظارت بــر طرح های 
اشــتغال، گفت: از 39 هزار و ۲64 طرحی که در 
حال اجراســت، 3۷ هزار و ۲60 طرح موفق و در 
حال فعالیت هســتند که نشــان دهنده پایداری 
95درصدی شــغل های ایجاد شــده در اســتان 
اصفهان اســت.وی با اشــاره به موقعیت صنعتی 
استان اصفهان گفت: فعالیت های صنعتی و معدنی، 
بیشترین سهم را در طرح های اشتغال مددجویان 
اصفهانی به خود اختصــاص داده اند و زمینه های 

دام پروری، صنایع دســتی، خدمات، کشاورزی و 
شیالت، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

شیران با ابراز امیدواری درخصوص حفظ روند رو 
به جلوی توانمندســازی مددجویان، اظهار کرد: 
نیکوکاران گرانقدر اصفهانی مــی توانند با افتتاح 
حساب و سپرده گذاری قرض الحسنه در صندوق 
امداد والیت، یاریگر کمیته امداد در افزایش تعداد 
و مبلغ وام های پرداختی به طرح های اشــتغال و 
خودکفایی مددجویان و نیازمندان اصفهانی باشند 
و در راستای ریشه کنی فقر و محرومیت گام هایی 

پایدار و اساسی بردارند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مطرح کرد:

۹۵ درصد شغل های ایجاد شده توسط کمیته امداد اصفهان پایدار بوده است

معاون شهرسازی و معماری شــهردار، شهر اصفهان را 
پیشتاز اجرای مصوبات طرح های جدید شهری در کشور 
دانست و تاکید کرد: بعضی طرح ها از جمله طرح توسعه 
پایدار حریــم که حتی به ذهن برخی مدیران شــهری 
سایر کالنشهرها نرسیده بود، در شهرداری اصفهان به 

اجرا درآمده است.سید جمال الدین صمصام شریعت تصریح کرد: تاکنون مرمت بسیاری از ابنیه تاریخی 
شهر با توجه به کمبود اعتبارات میراث فرهنگی، توسط ســازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
انجام شده، همچنین پل های تاریخی شــهر اصفهان با هزینه های سرسام آور توسط شهرداری اصفهان 
مرمت شده. اگر اقدامات شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی نبود، پل های ارزشمندی همچون سی و 
سه پل، مارنان، شهرستان، خواجو و ... تخریب شده بود.وی مرمت بازار و کاروانسرای دردشت، مناره ها، 
خانه ها، حمام ها، پل های واقع شده در بافت تاریخی شهر و... را از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان برشمرد.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان در خصوص کاشت درختانی از گونه های گیاهی 
مقاوم، سازگار و ماندگار در بوســتان ۲1 هزار مترمربعی 
منطقه هفت اظهارکرد: ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری در نظر دارد طرح های توســعه فضای سبز را 

برمبنای طرح اصول خشک منظرسازی و انتخاب گیاهان کم نیاز به آب اجرا کند.
فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به طرح اصول خشک منظرسازی و اســتفاده از گونه های کم آب و مقاوم در برابر 
بیماری ها و آفات افزود: از امسال هیچ گاه گونه هایی با نیاز آبی بسیار در طرح های توسعه ای فضای سبز شهر 

اصفهان کاشته نخواهد شد و از چمن هایی با مصرف کم استفاده می شود.
وی کاشت درختانی از گونه های گیاهی مقاوم در بوستانی در منطقه هفت را قابل تحسین دانست و تصریح 

کرد: در این بوستان، از چمن که نیاز آبی قابل توجهی دارد، استفاده نشده است.

معاون شهرسازی و معماری 
شهردار:

شهرداری به داد 
پل های تاریخی رسید

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری خبر داد:

خداحافظی گیاهان 
آبی با اصفهان 

آگهی دعوت به مجمع
شرکت صنایع شیمیائی پلیمر ایران سهامی خاص ثبت شماره 8933

آگهی دعوت به مجمع
شرکت تولیدی و صنعتی خودرنگ سهامی خاص ثبت به شماره 3560

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی که راس ساعت 
9 صبح مورخ 96/12/20 در اصفهان- خیابان بوســتان سعدی- ساختمان ریف- کدپستی 

56771-81756 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: انتخاب بازرسان – انتخاب روزنامه – تصویب ترازنامه سال 95

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی که راس ساعت 
11 صبح مورخ 96/12/20 در اصفهان – خیابان بوســتان سعدی- ساختمان ریف- کدپستی 

56772-81756 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: انتخاب بازرسان – انتخاب روزنامه – تصویب ترازنامه سال 95

رئیس هیات مدیره
شرکت صنایع شیمیائی پلیمر ایران

رئیس هیات مدیره
شرکت خودرنگ

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورا:
انصاف، عصای دست عدالت است

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، ضمن 
تبریک روز وکیل اظهارکرد: رفتار وکال باید نشــانه عدالت و انصاف 
در جامعه باشد، زیرا حقوق، مجموعه قوانینی است که برای تنظیم 
روابط اجتماعی جامعه تدوین می شود و به دنبال برقراری عدالت و 

نظم ، دولت زمینه اجرای آن را تضمین کرده است.
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: پیگیری عدالت، ماموریت اصلی وکالست 
تا در صورت اجرا، نظم هم برقرار  شود که در مورد آن ارسطو، مکاتب 
مختلف و فالسفه غرب و شــرق نیز ســخن گفته اند. در این میان 
افالطون گفته اســت عدالت با حروف ریز در وجود همه و با حروف 
درشت در وجود دولت ها نوشته شده است، بنابراین علقه ای از عدالت 

در وجود همه هست.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در طول تاریخ برخی شاهد عدالت و 
برخی عامل بی عدالتی بودند و حکومت ها در طول تاریخ با شــعار 
عدالت ظلم کرده اند، افــزود: واژه حق، انصــاف و عدالت، واژه های 
پرمعنایی هستند و به قول راغب اصفهانی عدالت بر دو قسم است: 
یکی عدالت طبیعــی و دیگری عدالت شــرعی و قانونی که عدالت 

طبیعی یک عدالت مطلق و نسخ ناپذیر است.
نوروزی تاکید کرد: وکیل باید به گونه ای عمل کند که بتواند به انصاف 
نقش اساسی بدهد. عدالت ممکن است خشن باشد، اما انصاف عصای 
دست و سوهان عدالت است؛ انصاف با توجه به وضع موجود قضاوت 
می کند، مثل باران غلظت خشونت را گرفته و تلطیف می کند و ترمیم 

قانون را به عهده دارد.
وی با بیان اینکه وکال می توانند به نظام حقوقی کشور نرمش ببخشند 
و شعله ای از عدالت که تحمل آن سخت است را از میان بردارند، اظهار 
امیدواری کرد که وکال بتوانند به عنوان یک بال فرشــته عدالت با 
کمک انصاف در راستای استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی مردم 

گام موثری بردارند.

صبح دیروز رییس شورای اسالمی شهر در جلسه علنی این شورا، حامل خبر خوشی برای شهروندان اصفهانی بود و به آنها این نوید را داد 
که خط یک مترو اصفهان تا پایان اسفند ماه جاری تکمیل می شود. 
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امام رضا عليه  السالم :
دوست هركس عقل او  و دشمنش جهل اوست.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

۲. برای بچه ها بیش از اندازه کار نتراشید
بســیاری از بچه هــا درگیر حجــم انبوهی از 
فعالیت های فوق برنامه هستند. اگر برای خانواده 
ارزش قائل هســتید و می خواهید فرزندان تان 
پیوند خانوادگی قوی با یکدیگر داشته باشند، 
دیگــر نمی توانید چنیــن برنامه هایی را پیش 
بگیرید؛ چون وقتی هر کدام از اعضای خانواده 
هر روز هفته برنامه  جداگانه ای دارند، درکنارهم  
بودن، چالش برانگیز خواهد شد. هر روز هفته 
برای خودتــان برنامه نگذارید. اگــر این کار را 
بکنید، زمان بودن در کنار خانواده، صرف شام 
خانوادگــی دور یک میــز و آن زمانی را که هر 
کسی دوست دارد با خودش تنها باشد، از دست 
خواهیــد داد.حداقل چند روز هفتــه را بدون 
فعالیت از پیش تعیین شــده،برای خود وقت 
بگذارید. در خانه دور هم جمع شوید و وقت تان 
را با هم بگذرانید. نه در اتاق های جداگانه، بلکه با 
همدیگر کارهایی انجام دهید؛ مثل آماده کردن 
یک وعده  غذایــی، برنامه ریزی برای تعطیالت 
آخر هفته، بازی های فکری، شــام خوردن دور 
یک میز یا فقط گپ وگفت دربــاره  زندگی. با 
برنامه های بیش از حد، حضورداشتن در کنار 
خانواده را از دست ندهید.اگر این دوره زندگی 
را هر روز برای بردن بچه ها از کالسی به کالسی 
دیگر در ماشین می گذارنید، پس احتماال ابتدا 
باید ببینید کــدام کالس ها ضــروری و کدام 
یک غیرضروری هســتند. آیا قرار است دختر 
کوچولوی شما در آینده ژیمناستیک کار شود؟ 
احتماال نــه، بنابراین می توانید بــرای مدتی 
کالس ژیمناستیک او را لغو کنید. نیازی نیست 
همزمان به کالس های ورزشی، موسیقی، کاراته 
یا ... برود. این مسئله فشــار زیادی به بچه ها و 
همین طور به ما به عنوان والدین وارد می کند. 
ما نیاز به زمانی برای خودمان داریم و آنها هم 
همین طور. اینکه فعالیت هــای مختلفی برای 
بچه ها در نظر بگیریم، خیلی خوب اســت؛ اما 
الزم نیست همه  آنها در طول یک فصل یا یک 
برهه از زندگی انجام شوند. فعالیت ها را پراکنده 
کنید تا فرزندتان از فعالیت زیاد از پا در نیاید، هر 
فعالیتی که آنها را درگیر می کند. برای سالمتی 
خودتان هم که شده، در فعالیت های فوق برنامه 

زیاده روی نکنید.

مهارت زندگی

 ترفند های مدیریت زمان 
برای والدین پرمشغله)2(

ثمره مهلت دادن به بدهکار  
 حضرت صادق )ع( فرمود: هرکس می خواهد خداوند او را در روزی 
که هیچ پناهی جز پناه او وجود ندارد پناه دهد، ناداری را مهلت دهد 

یا از حق خود بگذرد. 
رسول خدا)ص( در روز بســیار گرمی در حالی که کف دست خود 
را ســایبان قرار داده بود، فرمود: کیست که خواهد از شدت گرمای 
جهنم درسایه قرارگیرد؟ و این جمله را سه بار تکرار کرد. مردم هربار 
گفتند: ما یا رسول ا... ! فرمود: کسی که وامدار خود را مهلت دهد یا 

از تنگدستی بگذرد، از شدت گرمای جهنم درسایه قرار می گیرد.
بدهکار نادان

 پیامبر)ص( شــب معراج در یکی از مشــاهداتش دیدند که مردی 
بار هیزمی بســته و می خواهد حمل کند چون نمی تواند از زمین 
بردارد، مقدار دیگری هیزم به آن اضافه می کند! حضرت از جبرئیل 
پرسید: این کیست؟ عرض کرد: این شخص بدهکار است که اراده 
 دارد قرضش را اداء کند ولی نمی تواند، پس وام دیگری می گیرد و

 بر مقدار وام های خود اضافه می کند.
بدهکار و نماز میت

 معاویه بن وهب گوید به امام صادق)ع(  عرض کردم: به ما رســیده 
است که شــخصی از انصار مرد و بدهکار بود، پیامبر)ص(  بر او نماز 
میت نخواند و فرمود: اول بدهکاری و قرضش را بدهید بعد نماز میت 
بر او بخوانید!  امام )ع(  فرمود: این خبر درست و حق است . این کار را 
پیامبر )ص(  برای این انجام داد تا حق آشکار شود و مردم ادای دین 
را سبک نشمارند ) شاید آن شــخص هم در دادن قرض بی مواالت 
بوده است(. بعد فرمود: پیامبر )ص( ، امیرالمومنین)ع( ،  امام حسن 
)ع( و امام حسین )ع( همگی از دنیا رحلت کردند قرض دار بودند و 
همه را اداء کردند، چنان که امام سجاد )ع(  باغ امام حسین)ع(  را به 
سیصد هزار درهم فروخت ودین او را ادا کرد و امام حسن)ع(  ملک 
امیرالمومنین)ع(   را به پانصد هزار درهم فروخت و قرض پدر را ادا 
کرد و امیر المومنین )ع(  سه سال در ایام حج اعالم می کرد هرکس 

از پیامبر)ص( طلب دارد بیاید تا دین او را ادا کنم.

باغ 
کاغذی

کتاب »گل های ســرخ سارایوو« اثری اســت پژوهشی درباره               
یادمان های جنگ بوسنی با ترجمه »محمد کریمی«  از سوی 
»سوره مهر« منتشر شده است.درباره جنگ بوسنی و وقایع تلخ 
آن، آثار متعددی نوشته شده است که از جمله این منابع می توان 
به »گل های سرخ ســارایوو«، نوشته عذرا یونسویچ اشاره کرد. 
محمد کریمی، مترجم این اثر به زبان فارسی، درباره این کتاب 
گفت: این اثر، تحقیقی دانشجویی است که یادمان های جنگ 
در شهر سارایوو را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. نویسنده 

در آن تالش دارد تا با بررســی یادمان های جنگ در این شهر، 
ویژگی های آن را بیان کند؛ اما در عین حال محوریت با یادمان 

»گل های سرخ« است.
وی ادامه داد: گل های سرخ عنوان چاله های انفجاری باقی مانده 
از جنگ است که به ابتکار اهالی فرهنگ، با رنگ سرخ پر شده اند 
و به نوعی تصویر یک گل را تداعی می کنند. هدف از این یادمان، 
نشان دادن یکی از یادگاری های جنگ با امید تکرار نشدن آن 

است.

گل های سرخ سارایوو قرض

جاالندار نایاک:در یک روسـتای دورافتـاده در هند، 
دانش آمـوزان بایـد ۱۰ کیلومتر پیـاده بروند که بـا عبور از 
میان بوته هـای انبوه و بـاال و پاییـن رفتن از تپه هـا و موانع 
سه ساعت طول می کشـد تا به مدرسه برسـند. قابل درک 
اسـت کـه چـرا بسـیاری از ایـن کـودکان تـرک تحصیـل 
می کردند؛ امـا پدری به نـام جاالندار نایاک مصمـم بود که 
پسـرانش به تحصیل خود ادامـه دهند؛ بنابراین دسـت به 
کار شـد. نایاک تنهـا با بیـل و کلنگ یـک جاده به روسـتا 
درسـت کرد. او موانع را از سر راه برداشـت و زمین را کند تا 
یک سـطح صـاف ایجـاد کنـد. از طلـوع تـا غـروب آفتاب، 
هشـت سـاعت در روز و به مدت دو سـال کار کرد تـا بتواند 
این جاده را بسـازد. خبرگـزاری محلـی، داسـتان نایاک را 
پخش کـرد و مسـئولین موافقت کردنـد که روسـتا نیاز به 
یـک جـاده داشـته اسـت؛ بنابرایـن بابت ایـن مدت بـه او 
حقوقی پرداخـت کردند. جاالنـدار وقتی توجه رسـانه ها را 
جلـب کـرد، آب آشـامیدنی و بـرق هـم بـرای روسـتا 

درخواسـت کرد. بعـد از نسـل ها دورافتادگی این روسـتا از 
تمدن، اقدامات این مرد مفید واقع شد. 

شانگ شویهوا:شانگ شویهوا در ۵۴ سالگی بیشتراز 
آنچه تصورش را می کرد، پول داشت. او در روستایی در چین 
بزرگ شد که همه در کلبه های کوچک و با سختی فراوان 
زندگی می کردند. مردم روســتا به او کمــک کرده بودند و 
می خواســت محبت آنها را جبران کند. شــویهوا وقتی در 
صنعت فوالد به موفقیت رسید، هرچیزی که می خواست به 
دست آورد؛ بنابراین تصمیم گرفت از پولش برای کار های 
خیر اســتفاده کند. او ۴ میلیون پوند صــرف خراب کردن 
کلبه ها و ساخت آپارتمان های شــیک و جاده به جای آنها 
کرد. ۱۸ خانواده در دوران سخت کودکیش بیشترین کمک 
را به خانواده او کرده بودند. به همین دلیل به جای آپارتمان 
برای آنها ویال های لوکس ساخت  و به همه افراد مسن روزی 
سه وعده غذای رایگان می داد تا مطمئن باشد دیگر هرگز 

گرسنه نمی مانند. 

با کسانی که انسانیت را معنا بخشیده اند، آشنا شوید)2(
دانستنی ها

حرف حساب

تنها مشکل حقیقی در زندگی ما چیست؟
این اعتقاد را از اجدادمان به ارث برده ایم که تنها 
مشکل حقیقی در زندگی،گرفتن تصمیم منطقی 
دراین باره اســت که"چه بکنیــم" و پس از آن 
،اراده آماده خواهد بود که مانند»معلم« وادارمان 
کند آن کار را انجام دهیم.اکنون دیگر مسئله این 
نیســت که تصمیم بگیریم چه بکنیم،بلکه باید 
تصمیم بگیریم که "چگونــه "تصمیم بگیریم.

اساسی ترین پایه ی اراده ،خود به ورطه ی سؤال 
افکنده شده است.

عشق و اراده/سپیده حبیب

 عزم راسخ »دختر آشغالی« 
برای نجات زمین

»نادیا اســپارکس« مثل بیشــتر دختران دانش آموز بیشتر زمانش را 
صرف فعالیت های فوق برنامه نمی کند. این دختر ۱۲ ساله زمانی را که 
بیشتر همسن و ساالنش ترجیح می دهند باشگاه بروند یا با دوستانشان 
بگذرانند را صرف یک سرگرمی منحصر به فرد کرده است؛ جمع کردن 
آشغال! اگرچه عالقه عجیب او به این کار باعث شده لقب زشت »دختر 
آشغالی« را به او بدهند؛ اما اسپارکس مصمم است قبل از اینکه مشکالت 
این سیاره غیرقابل حل شوند، آنها را حل کند. نادیا هر روز در راه مدرسه 
زباله های پالستیکی را جمع می کند. او بطری ها، قوطی ها و سایر زباله ها 
را در سبد دوچرخه اش جمع می کند و سپس به سطل های بازیافتی که 
در خانه دارد انتقال می دهد. وقتی دانش آموزان مدرســه از این عادت 
او با خبر شــدند با دادن لقب دختر آشغالی ســعی کردند او را مسخره 
کنند. هرچند بسیاری 
از نوجوانان در چنین 
شــرایطی عالقه خود 
را کنــار می گذارند؛ 
اما نادیــا از لقب خود 

استقبال کرد.

جدول شماره 2366

افقی
۱- اقتصاددان لهســتاني، آلماني صاحب کتاب 

تراکم سرمایه متولد ۱۸7۱میالدي
۲- ماده گندزدا - گروهي از ستارگان - قوه فهم

3-  سرزمین - ثروتمندان - پاک از گناه
۴- ورزش مادر - بند آهني و میخ - سوداي ناله - 

ضمیر غایب - پاکیزگي
۵- غرامت - ساحل

6- به انــدازه - جاده آهني - تپه بلنــد - گونه - 
عضوي از دست

7- چشــم درد - یکي از محاکم فرجام خواهي در 
دادگستري - جمع »جدول«

۸- صورتــک - از پرفروش تریــن محصــوالت 
هنداموتور ژاپن شرکت خودروسازي این کشور 

- خیره سر
9- شهري که در سال ۱379 رتبه 36 را از ۱۰۰ از 
لحاظ توسعه یافتگي صنعتي به دست آورد - واحد 

پول چین - از نام هاي زنانه
۱۰- قدم یکپا - فــرار حیوانات - پــاره کردن - 

هذیان  - پول قدرتمند آسیا
۱۱- تراس - شهري در استان اصفهان که تولید 

پسته خود را ۵۰درصد افزایش داده است
۱۲- قرمزرنگ - واحد ســطح - بــاال آمدن آب 

دریا - خداي باستان - نیزه کوتاه
۱3- افتادن در  چاله - دانش  اندازه گیري - نابود

۱۴- زن دریوزه گر - باال بــودن قیمت کاالها در 
جامعه - بي سواد

۱۵- این موسسه مستقل به موجب قانون بانکي و 
پولي کشور در تاریخ ۱339 به منظور حفظ ارزش 

پول تشکیل شد.
عمودی

۱- پدیــده اي اقتصادي که از بــروز هم زمان باال 
رفتن نرخ رشد تورم و پایین آمدن رشد اقتصادي 

به وقوع مي پیوندند - پایتخت نیجریه
۲- متفرق - ماهي فروشي - زبانه  آتش

3- از ترکیب رنگ قرمز و این رنگ، رنگ نارنجي 
حاصل مي شود - پس غذا - خالص

۴- سمت چپ - آغل - از نام هاي زنانه فرنگي
۵- عضوي از صورت - از جمله کشــورهایي که 
شوراي همکاري خلیج فارس را تشکیل مي دهند 
و نیمي از ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار 

دارند - از دروس نوشتني - ضربه بوکس
6- آن طرف - از پنج تیم برتــر فوتبال جهان در 
سال ۲۰۰۸ - در بین کشورهاي با اقتصاد نوظهور 
- بازار اوراق قرضه شــرکتي در این کشور از همه 

بزرگ تر است
7- سرزمیني میان افغانســتان و ترکمنستان - 

طلیعه اعداد - موجود نادیدني - نگاه کن
۸- سوغات کرمان - دورویي - سند

9 -  مادر ترکي - همه - چهره - ناسازگار
۱۰- فانوس دریایي - تفرقه - شیرین و گوارا

۱۱- ضدنیک - پدر  - کمیاب - تصدیق آلماني
۱۲- آماس - کشــوري در جنوب شرقي آسیا در 

همسایگي چین و هند و بوتان - نظر و دید
۱3- پیوند - پول نقد - سدي در جنوب کشورمان

۱۴-ابزار کار نجاران و آهنگران - آهنگ - قابله
۱۵- رییس جمهوري صربستان - کاندیداي پیروز 

شده جمهوریخواه در ایاالت متحده آمریکا
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 قوری شکسته ای که به  گران ترین  قیمت
 به حراج گذاشته شد

کلکســیونر بریتانیایی در حراج، یک قوری را به قیمت ۸۰۰ هزار دالر 
فروخت که قبال خودش فقــط ۲۰ دالر در ازای آن پرداخته بود. او این 
قوری را با دسته شکسته و بدون سر در حراج سال ۲۰۱6 خریده بود. 
 حدس زده می شــد که این قوری بین ســال های ۱766 و ۱۸۰۰ در 

گراف نشین »میدلسکس« ساخته شده است.
اما کلکسیونر که 3۰ سال را صرف تحقیق در باره وسایل سرامیک کرده 
بود در خصوص تاریخ ساخت آن به شــک افتاد و آن را به کارشناسی 
از شرکت »وولی اند والیس« نشــان داد. معلوم شد این قوری ساخته 
دست »جون بارتلم«  کوزه گری است که در سال ۱763 از انگلستان به 

کالیفرنیای جنوبی مهاجرت کرد. 
این قوری به حراج گذاشته شد و انتظار می رفت که به قیمت 7۰ هزار 
دالر به فــروش برود؛ 
اما به قیمت ۸۰۰ هزار 
دالر فروخته  و راهی 
آمریکا شد تا در آنجا 
 به نمایش گذاشــته

 شود.

  قاب روز

جشنواره لیمو در فرانسه

سیره بزرگان
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