
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
سه شنبه 8 اسفند  1396 | 10 جمادی الثانی 1439

شماره 2367 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2367.February 27. 2018
12 Pages

واردات کود انسانی به ایران صحت دارد یا ندارد؟

داستان واردات بودار
3

به ثبت احوال اعتماد کنید!
حواشی تعویض مهم ترین سند هویتی ایرانی ها؛

8

ن    هـا سـپا

به مرز خود باوری

 رسیده است

ابراهیم زاده:

10

حال فرهنگ نیز مثل صنعت خوب نیست
معاون فرهنگی وزیر ارشاد در اصفهان:

11

بهبود فرهنگ رانندگی در اصفهان ضروری است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

8
در گفت وگو با کارشناس دفتر ملی 

پاسخگویی به سواالت دینی مطرح شد:

9
تربیت با چسباندن واژه  

»اسالمی«  اسالمی نمی شود

شخصا پیگیری می کنم
3

8

خشک شدن بیش از هزار و ۵۰۰ 
رشته قنات در اصفهان

3

استاندار اصفهان درخصوص پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران عنوان کرد:

2

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور:

 کارگران از اول انقالب تا امروز
 دشمن را ناکام گذاشته اند

بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار دست اندرکاران 
 کنگره ۱۴ هزار شــهید جامعه کارگری کشــور که در تاریخ

 ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شده بود...

 کمک ۴۰ میلیارد ریالی مردم 
 اصفهان به مناطق زلزله زده 

غرب کشور

شرکت نوژان صنعت آتی ساز در نظر دارد امالک مشــروحه زیر را در استان اصفهان به شرح آتی با وضعیت 
موجود و به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 لغایت 18 با نمایندگان این شرکت تماس 
حاصل و هماهنگی های الزم را به عمل آورند و تا پایان ســاعت اداری روز دوشنبه به تاریخ 1396/12/14 
پاکت های حاوی پیشنهاد قیمت را به نمایندگان این شرکت مستقر در شهرستان ها و یا حداکثر تا پایان ساعت 
اداری روز یکشنبه به تاریخ 1396/12/20 به دفتر شرکت به نشانی : تهران- خیابان احمد قصیر)بخارست(-

خیابان دهم- پالک 21- طبقه اول تسلیم نمایند.
پاکت های پیشنهادات ارائه شده در روز دوشــنبه به تاریخ 1396/12/21 ساعت 9 صبح در محل شرکت به 

آدرس فوق با حضور اعضای کمیسیون معامالت شرکت مفتوح و قرائت خواهد گردید.
ضمناً حضور شرکت کنندگان در جلسه گشایش پاکت های مزایده، اختیاری و منوط به ارائه رسید تحویل 
مدارک بوده و چنانچه تغییری در زمان و مکان آن صورت گیرد مراتب از طریق وب ســایت شرکت و کانال 

تلگرام به اطالع خواهد رسید.
 اســناد مزایــده، تصاویر و شناســنامه امالک، جــدول زمانبندی بازدید در ســایت شــرکت به نشــانی

 www.nozhansanat.com موجود است.
کلیه امالک به صورت تخلیه و آماده تحویل می باشند.

جهت دریافت لینک کانال تلگرام و کسب اطالعات بیشتر به شماره 09036266611 پیامک ارسال نمایید.

تلفن تماسنماینده شرکتشرایط  فروشقیمت پایه)ریال(اعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرسنام شهرکدپروندهردیف

الف72/282/700/000/000-مسکونیآپارتمان3651/134خیابان آمادگاه- کوچه شهید آزرم- حاشیه نهر فرشادی- ساختمان 110- طبقه دوم- واحد شمالیاصفهان581670

آقای جعفری 

آقای ویسمرادی

09352425826

09308345876

ج81/763/740/000/000-مسکونیآپارتمان3651/136خیابان آمادگاه- کوچه شهید آزرم- حاشیه نهر فرشادی- ساختمان 110- طبقه دوم- واحد جنوب غربیاصفهان59943

ب147/9410/878/000/000-مسکونیآپارتمان4793/4458میدان آزادی- خیابان سعادت آباد- خیابان مالصدرا- خیابان هشتم- پالک 8- طبقه سوم- واحد غربیاصفهان601824

ج185/517/410/000/000-مسکونیآپارتمان2250/1081خیابان هزار جریب- کوی سپاهان- خیابان یازدهم- پالک 16- طبقه اولاصفهان611974

فـروش اقسـاطی امـالک بـا شـرایط ویژه 
آگهی مزایده شماره 37-96/8 

توضیحات و شرایط: 
1( مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده می بایست 

اقدام گردد.
2( بازدید از امالک  و مطالعه مدارک مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان الزامی است.

3( کلیه ردیف های مزایده شامل شرایط فروش نقدی نیز می گردد.

سود متعلقهحداکثر مدت بازپرداختحداقل پیش پرداختشرایط فروش
10%24 ماه 40%الف
10% 36 ماه30%ب
8% 36 ماه25%ج

بدون سود- مشمول 5% تخفیف40%نقدی

* در فروش نقدی قیمت پیشنهادی مشمول 5 درصد تخفیف می گردد.
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حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار، بزرگداشت شهدا در سراسر کشور 
را نشانه لطف و اراده الهی مبنی بر مستدام ماندن سایه شهیدان بر سر ایران 
دانستند و گفتند: تکریم شهدای برخی اقشار از جمله شهدای کارگری ارزش 
مضاعف دارد، زیرا در همه حوادث دوران انقالب، مقابله با گروهک ها و دفاع 

مقدس، کارگران با غیرت و بصیرت در صحنه حاضر شدند. 
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار به شرح ذیل است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
تجلیل و تکریم شهدا از هر قشری و از هر نقطه ای از نقاط جغرافیایی کشور، 
حقیقتا حسنه و کار برجسته ای اســت و خود اینکه خدای متعال دل های 
شماها را به این سمت کشانده که بیایید مشغول این کار بشوید، زحماتش 
را بر  عهده بگیرید و این گردهمایی و این بزرگداشــت را به  وجود بیاورید، 
نشانه  لطف الهی است؛ نشــان دهنده  این است که خدای متعال می خواهد 
سایه  شهیدان بر سر این کشور همیشه مستمر و مستدام باشد؛ لکن بعضی 
از قشرها هستند که تکریم آنها به خاطر شهادت، یک ارزش مضاعفی دارد. 
قشر کارگرمان از این  قبیلند؛ بنابراین ما خیلی ممنونیم، متشکریم از شماها 

برادران محترم در مجموعه  کارگری کشور که دارید این کار باارزش را دنبال  
و شهدای کارگری را معرفی می کنید.

ما در میدان نبرد - چه نبرد در دفاع هشت ساله، چه قبل از آن با گروه ک ها، 
چه قبل از آن در دوران انقالب و چه بعد از آن در حوادث مختلف که اندکی 
نبردهای نظامی و اغلب غیر نظامی بوده- جای پای برجســته   کارگران را 

مشاهده می کنیم. 
بنده بارها این را در ســخنرانی ها، خطاب به کارگران عزیزمان گفته ام که 
ضدانقالب کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعه  کارگری 
را به نحوی علیه جمهوری اســالمی تحریک کند؛ از روز اول یعنی از همان 
روز پیروزی انقالب، این حالت وجود داشت. خود بنده در جریان امر به طور 
محسوس حضور داشتم و خدای متعال این جور پیش آورده بود که تقریبا 
به   طور اتفاقی، به  طــور تصادفی، بنده در متن یک جریــان تحریکات ضد 
انقالبی کارگری قــرار بگیرم و برخورد کارگران را با این دشــمنان انقالب 
ببینم که چطور با بصیرت، با همــت، با تدین و پایبنــدی و تقید به دین، 
جواب رد دادند. از آن روز به بعد هم تا امروز همیشــه همین جور بود. یکی 

از کارهای اساسی دشمنان ما این است که شــاید بتوانند در کارخانه های 
ما، در مجموعه های کارگــری ما، به خصوص مجموعه هــای بزرگ، یک 
رکودی، لنگی ای از ســوی کارگران به وجود بیاورنــد؛ کارگرها را ]به این 
کار[ وادار کنند و کارگران ما در طول این سال ها همیشه مقاومت کرده اند، 
همیشه ایستاده اند، همیشه با بصیرت، دست دشمن را رد کرده اند  و اینها 
خیلی مهم است. در میدان جنگ هم همین جور بود؛ حاال اینها ]که گفتیم[ 
 نبرد غیرنظامی اســت، در نبرد نظامی هم همین جور بــود. هروقت امام 
)رضوان  ا... تعالی  علیه( فراخوان مــی داد، یک بخش عمده  از این مجموعه  
عظیم بسیجی که در این راه حرکت می کردند و از همه جای کشور به سمت 
جبهه ها راه می افتادند، کارگرهــای ما بودند.حتی گاهی کارگرهایی بودند 
که معاش آنها بسته بود به همین کار روزانه؛ یعنی باید روز کار می کردند تا 
شب بتوانند نان ببرند خانه؛ زن داشتند، بچه داشتند، بعضی سرپرستی پدر 
و مادر داشتند؛ اما بعضی از اینها آن چنان باغیرت و حمیت دینی و اسالمی با 
این قضیه رفتار کردند که همین را کنار گذاشتند، رفتند طرف میدان جنگ. 
کارهای بزرگی انجام گرفت! یعنی واقعا تصور من این اســت که اگر ما این 
چیزها را به چشــم خودمان در عرصه  واقعیت و در زندگی نمی دیدیم، آدم 
سختش بود باور کند؛ این همه غیرت؛ جوان کارگر عالقه منِد مؤمن، از اندک 
درآمد زندگی خود بگذرد و به امید خدا رها کند برود به سمت میدان جنگ 
برای جنگ! وقتی هم حرف می زنند با او، با منطق جواب می دهد؛ می گوید 
من باید بروم از کشورم دفاع کنم، از مرز اسالمی دفاع کنم که دشمن مسلط 
نشود و اال  اگر دشمن مسلط بشــود، نه نان، بلکه  دیگر هیچ چیز نخواهیم 
داشت! واقع قضیه هم همین است؛ انسان اینها را می بیند در استدالل ها و 
حرف های این جوانان ما؛ لذا تجلیل و تکریم کارگران شهید، کار بسیار خوبی 
است و توجه دادن ذهن عامه  مردم و افکار عمومی ملت به فداکاری این قشر 

در میدان جنگ هم کار برجسته ای است.
و این کارهایی هم که اشاره کردید و این برنامه هایی که هست، برنامه های 
خوبی است منتها توجه کنید به اینکه جنبه های تشریفاتی و ظاهری و مانند 
اینها -که گاهی یک مقداری دخالت می کند- دخالت قابل توجه و مهمی 
نداشته باشد؛ نگاه کنید به تاثیر این رفتار و این کاری که شما می کنید در 
مخاطب؛ یعنی به طور عمده به این توجه کنید. اگر چنانچه اثر هنری منتشر 
می کنید یا کتاب می نویسید یا مانند اینها، جوری مشی بکنید که این بتواند 
در مخاطب اثر بگذارد؛ این مهم است، ظواهر و مانند اینها خیلی مهم نیست. 
امیدواریم ان شاءا... خدای متعال به کارهای شماها برکت بدهد و روح مطهر 
شهیدان را از شماها راضی کند و روح امام بزرگوار را از شماها خشنود کند و 
ان شاءا... بتوانید آن کاری را که باید انجام بدهید، به منصه  ظهور برسانید و 

انجام بدهید. ان شاءا... موفق و مؤید باشید.
و السالم علیکم و رحمه ا...

ترامپ برای خلبان شخصی اش 
پارتی بازی می کند

وبســایت خبری آکســیوس گزارش داد، دونالد 
ترامپ قصــد دارد تا خلبان شــخصی خود را به 

ریاست اداره هوانوردی فدرال منصوب کند.
به گزارش هیل؛یکی از مقامات ارشــد دولتی به 
ســایت خبری آکســیوس گفت: دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا، »جــان دانکین« که طی 
کمپین انتخاباتی خلبان هواپیمای ترامپ بوده را 
برای این کار پیشنهاد داده است.این مقام دولتی 
افزود: با  دانکین برای پذیرش این سمت مصاحبه 

شده و عملکرد خوبی را از خود ارائه داده است.

پوتین برنامه جدید تسلیحات 
نظامی روسیه را کلید زد

معاون نخست وزیر روســیه اعالم کرد، والدیمیر 
پوتین برنامه تسلیحات نظامی جدید این کشور را 
امضا کرده است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک؛ 
دیمیتری راگوزین، معاون نخســت وزیر روسیه 
اعالم کرد رییس جمهور این کشــور برنامه جدید 
تسلیحات نظامی روســیه را امضا کرده است که 
شــامل روباتیک، هوش مصنوعــی، هواپیماهای 
بدون سرنشــین و مهمات باکیفیت است.وی در 
مصاحبه با روزنامه »کومرسنت« توضیح می دهد 
که برنامه جدید بر اساس تجربه استفاده از سالح 
 و تجهیزات نظامی در شرایط جنگی سوریه تهیه

 شده است. 

مرگ 4 نفر در »لستر« تایید شد
مرگ 4 نفر در پــی انفجاری در »لســتر« تایید 
شد.عالوه بر کشته شدن 4 نفر، 4 تن هم زخمی 
شده اند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده 
اســت. روز یکشــنبه انفجاری مهیب در شــهر 

»لستر« انگلستان به وقوع پیوست.

حریری:
 دولت لبنان نمی خواهد سالح 

حزب ا... را بگیرد
نخست وزیر لبنان در اظهاراتی تاکید کرد دولت 
او در صدد خلع ســالح جنبش حزب ا... نیست.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک؛ سعد حریری، 
نخست وزیر لبنان، روز یکشنبه اعالم کرد دولت 
وی در صدد خلع ســالح جنبش حزب ا... نیست.

نخست وزیر لبنان افزود، امیدوار است دولت این 
کشور قوی باشد و تحویل سالح در لبنان از طریق 

هماهنگی با ارتش صورت بگیرد.

رمزگشایی از دست و پا 
زدن های امارات

یک روزنامه قطری نوشــت، امارات با پیشــبرد 
راهبرد تســلط بر جنوب یمن برای کسب نفوذ 
دریایی اســت تا در پــی آن، قدرت های بزرگ 
را به کفایــت خود در گرفتن نقش عربســتان به 
عنوان وکیل اصلی آمریکا متقاعد کند.با طوالنی 
شدن جنگ یمن و ناتوانی ریاض در دستیابی به 
اهداف خود پس از نزدیک به سه سال از آغاز آن، 
اختالفات عربســتان و امارات، دو کشــور اصلی 
عضو »ائتالف عربــی« ضد یمن، گهــگاه ظاهر 
 می شــود؛ هرچند که ســعی دارند آن را مخفی

 کنند.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور:

کارگرانازاولانقالبتاامروزدشمنراناکامگذاشتهاند

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار 
شده بود، صبح دیروز در محل این همایش منتشر شد.

سفیر پیشین آمریکا: 
کنگره با ترامپ بر سر حفظ 
برجام وارد جنگ می شود

سفیر پیشــین آمریکا در عربستان و سوریه 
معتقد است که تصمیم نهایی ترامپ خروج 
از توافق هسته ای است؛ اما کنگره در جدال 
با رییس جمهور آمریکا پیروز خواهد شــد و 

اجازه خروج کامل از برجام را نخواهد داد.
پس از اعالم شروط چهارگانه ترامپ خطاب 
به کنگره و اروپا و همچنین اولتیماتوم او برای 
اجرایی شدن این خواسته ها ظرف مدت 120 
روز،موجی از نگرانی در مــورد آینده برجام 
فضای سیاســی پیرامون توافق هسته ای را 

فرا گرفت.
با این حال طی دو ماه اخیر »رکس تیلرسون« 
وزیر خارجه آمریکا با ســفر به ســه کشور 
فرانســه،انگلیس و آلمان و دیدار با همتایان 
اروپایی خــود تالش کرد تــا موافقت آنها را 
برای ایجاد کارگروه اصالح برجام کسب کند.

 درخواست کواکبیان 
درباره اطالعات سپاه

مصطفــی کواکبیــان، عضــو اصالح طلب 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر لزوم تفکیک وظایف وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه، خواستار 
توجه بیشتر قوه قضائیه و سازمان زندان ها به 
امنیت جانی و روحی زندانیان شد و در عین 
حال گفت که مجلس به دنبال تهیه طرحی 
اســت که وزارت دادگســتری در این موارد 

پاسخگوی مجلس باشد.
وی با اشــاره بــه برخی مباحــث مربوط به 
ورود اطالعات ســپاه به موضوع جاسوســی 
در جریان بازداشت تعدادی از فعاالن محیط 
زیســت و تاکید برخی نمایندگان مبنی بر 
اینکه موضوع و مســائل جاسوسی در حیطه 
اختیارات و وظایف وزارت اطالعات اســت، 

اعالم کرد: باید تفکیک روشنی میان وظایف 
این دو نهاد صورت گیرد.

 انتشار خاطرات
 سردار سلیمانی در لبنان

کتاب خاطرات ســردار قاسم ســلیمانی با 
عنوان »قاسم ســلیمانی ذکریات وخواطر« 
به کوشــش جمعیت المعارف لبنان در این 

کشور منتشر شد.
این کتاب که به زبان عربی از سوی جمعیت 
المعــارف لبنان منتشــر شــد دربردارنده 
خاطرات دفاع مقدس سردار است که از زبان 

خودش نقل شده است.

کشف ردپای عوامل داخلی 
و خارجی در غائله دراویش

فرمانده ناجا با اشــاره به ماجرای گلســتان 
هفتم پاســداران از اقدامــات برخی عوامل 
داخلی و خارجی در حاشــیه این ناآرامی ها 

خبر داد.
 سردار حسین اشتری اظهار کرد: یک سری 
از عوامل داخلی و خارجی این افراد را حمایت 
و هدایت مــی کردند تا ایــن اتفاقات دامن 
زده شود که خوشــبختانه با تالش و درایت 
نیروهای انتظامی و بسیج این ماجرا خاتمه 
یافت.اشتری تاکید کرد: شــکی نیست که 
جریاناتی در داخل و خارج بــه دنبال نا امن 
کردن کشورمان هستند ولی ما اجازه چنین 

اقداماتی را به آنها نخواهیم داد.

بهرام قاسمی
سخنگوى وزارت امور خارجه:

سیاست خارجی

رییس سازمان بسیج مســتضعفین ضمن گالیه از 
برخی مسئولین که با زبان ناامیدی سخن می گویند، 
گفت: برجام بهانه آمریکاست. آمریکا به چیزی کمتر 

از نابودی انقالب اسالمی راضی نیست.
ســردار غالمحســین غیب پرور اظهار کرد: در اوج 
بحران جنگ کســی با یأس صحبت نمی کرد. قبل 
از عملیات بیت المقدس ما امکاناتی نداشتیم  ولی 
با زبان ناامیدی ســخن نگفتیم. ما شهدای عزیزی 
را در جامعه کارگری داریم.سردار غیب پرور با بیان 
اینکه دشمن کمر بسته اســت تا از انقالب چیزی 
نماند، گفت: برجام بهانه آمریکاست. آمریکا به چیزی 
کمتر از نابودی انقالب اسالمی راضی نیست و از هیچ 
دشمنی فروگذار نمی کند. در برهه ای با جنگ سخت 

و در این زمان با جنگ اقتصادی پیش می روند.
وی بیان داشت: زمان آن رســیده است که اقتصاد 
مقاومتی را به معنای واقعی کلمه باور کنیم و جلسات 
تصنعی نگیریم. کشور ما فقیر نیست بلکه به جهت 
نیروی انسانی چنان پتانسیلی دارد که نمونه آن در 

کره خاکی کم نظیر است

برخی از مسئولین تنها با زبان 
ناامیدی سخن می گویند

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

 نیروهاى مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

 نمایی از یک خیابان
 در غوطه شرقی دمشق

کارگرانازاولانقالبتاامروزدشمنراناکامگذاشتهاند

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نتوانستیم 
به صورت جامع از امکاناتی که برجام می تواند 
برای ما فراهــم کند، برخوردار شــویم.بهرام 
قاسمی با اشاره به اتفاقات سوریه، اظهار کرد: 
موضوع ســوریه یک موضوع پیچیده است که 
بازیگــران زیــادی دارد و امیدواریم قطعنامه 
جدیــد، آتش بــس را در همه نقاط ســوریه 
برقرار کند و زمینه برای ارســال کمک های 
بشردوستانه به تمام مناطق این کشور فراهم 
شود.وی در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات 
عباس عراقچی مبنی بر عدم انتفــاع ایران از 
برجام، گفت: ما در برجام منافع زیادی داشتیم؛ 
اما با کارشــکنی دولت آمریکا مواجه شدیم و 
نتوانستیم به صورت جامع از امکاناتی که برجام 

می تواند برای ما فراهم کند، برخوردار شویم.

نتوانستیم از امکانات برجام 
برخوردار شویم

عباس سلیمی نمین
رییس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران:

دیدگاه

حجت االســالم محمدتقــی رهبر دربــاره برخی 
سخنان پیرامون مهاجرت برخی طلبه ها از حوزه 
علمیه قم به نجف تاکید کــرد: مهاجرت به نجف 
 به آن صــورت نیســت؛ در حال حاضــر در حوزه
 ده ها هزار طلبــه و حوزوی مشــغول به تحصیل  
 هستند و حوزه علمیه قم به حوزه ای پویا و پرتحرک

 تبدیل شده است.
عضو جامعــه روحانیــت مبارز گفــت: مهاجرت 
به نجــف زیــاد نیســت، اگر هــم باشــد خیلی 
نادر اســت؛ قم هم مرکزیــت خــودش را دارد و 
وجود پژوهشــکده ها و پژوهشــگاه های فراوان 
 و زمینــه های پزوهشــی زیاد نشــان دهنده این

 موضوع است.
حجت االسالم رهبر در پاسخ به ســوالی در مورد 
برخی سخنان و ابراز نگرانی ها در رابطه با سکوالر 
شدن حوزه قم یا حرکت آن به سمت نجف، گفت: 
االن خطری از این جهت در حوزه قم نمی بینم؛ از 
این جهت، حرکت ارتجاعی و سکوالر در مورد حوزه 

علمیه قم تصور نمی شود.

 قم، نه نجف می شود
 نه سکوالر

عضو جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

رییس دفتر مطالعات و تدویــن تاریخ ایران 
گفت: شورای نگهبان با تایید نکردن صالحیت 
آقای مشایی و بقایی، طبعا بازی ایشان را برهم 
زد.عباس ســلیمی نمین اظهار کــرد: اینکه 
آقای احمدی نژاد هم اظهاراتی را علیه شورای 
نگهبان داشــته، دلیلش معلوم اســت. آقای 
احمدی نژاد تالش زیادی کرد که قدرت را در 
گروه و حلقه وابسته به خود حفظ کند. شورای 
نگهبان با تایید نکردن صالحیت آقای مشایی 
و بقایی، طبعا بازی ایشــان را برهم زد؛یعنی 
برنامه ریزی گسترده ایشان برای اینکه قدرت را 
در نزد خود و اطرافیانش حفظ کند با عملکرد 
شورای نگهبان منتفی شد. این توضیحات را به 
این دلیل مطرح می کنم که قطعا هر انتقادی 

می تواند خاستگاهی داشته باشد.

شورای نگهبان، بازی 
احمدی نژاد را برهم زد

پیشخوان

بین الملل

 مبارزه با قاچاق کاال
 به مشکل خورده است

  اتهامــات متقابــل
 احمدی نژاد و باهنر

امنیــت خــط قرمز 
مسئوالن است

 دومیــن ســوال از 
روحانی

200 روز سکوت!

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس، گفت: رندترین 
شماره تلفن همراه کشور به نام دزد اکتشاف وزارت نفت 
بوده که حدود 2میلیارد و 500 میلیون تومان این خط را 
خریداری کرده است.اسدا... قره خانی با اشاره به دزدی 
میلیاردی یکی از کارمندان اکتشاف وزارت نفت، گفت: 

دزد اکتشاف وزارت نفت فردی بوده که رد گم می کرده است و از کارکنانی که در همان مجموعه اکتشاف 
وزارت نفت کار می کردند، تقاضای پول برای قرض می کرده و می گفته که تا پایان ماه این پول را به شما 
پس می دهم.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه دستگاه های اطالعاتی و 
قضائی، اموالی را از این فرد شناسایی کرده اند که شامل اموال گران قیمت و امالک می شود، افزود: اگر 
این فرد 150 میلیارد تومان دزدی کرده باشد، در حال حاضر اموال شناسایی شده بیش از این میزان است 

که این اموال هم اکنون به نفع دولت توقیف شده است.

یک طلبه فعال در فضای مجازی با انتشــار عکســی از امام 
جمعه ایالم در حال پیاده شدن از یک خودروی پرادو نوشت: 
»عکس ها از صفحه آقازاده آقای لطفــی، نماینده ولی فقیه 
در اســتان ایالم برداشته شــده که گفته اند مدل پرادوهای 
 پدر پایین اســت و ایرادی ندارد و کاش فقط پــرادو بود ...«

 امام جمعه ایالم  در خطبه های نماز جمعه ایالم جمالت تندی علیه معترضان به ماشین شاسی بلندش گفت. اینکه 
»از بچه بازی هایتان دست بردارید«، »اهانت به جایگاه نماز جمعه، اهانت به رهبری و قابل پیگیری است« و »توصیه 
می کنم به این جایگاه که مین گذاری است، نزدیک نشوید و چنانچه نزدیک شوید، با مین به هالکت خواهید رسید!« 
همه این اعتراضات از این جهت است که جریانی در استان ایالم نسبت به آنچه زندگی اشرافی این امام جمعه نامیده، 
معترض شده اند. حامیان امام جمعه البته انتقادات این گروه را وارد ندانسته و آنان را پیروان عرفان های کاذب خطاب 

کردند! اما پسر امام جمعه ایالم، استفاده از چنین ماشینی را برای حفظ امنیت پدرش الزم دانسته است.

رندترین خط تلفن 
 همراه کشور 
به نام یک دزد است!

خودروی پرادوی 
 امام جمعه ایالم 
جنجال آفرید
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هوآوی و نوکیا از ۱۹ اسفند به طرح رجیستری 
می پیوندند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

هوآوی و نوکیا از ۱۹ اسفند به 
طرح رجیستری می پیوندند

سامانه اطالع رسانی رجیستری، مدل های تازه 
گوشــی های وارداتی همراه را که مشــمول این 
طرح می شــوند، اعالم کرد. طبق اعالم ســامانه 
اطالع رســانی طرح رجیســتری، گوشی های 
تولیدی شــرکت های هوآوی و نوکیا از نوزدهم 
اســفندماه مشــمول اجرای طرح رجیســتری 
می شوند. گوشــی های تولید شرکت های سونی 
و تکنو نیز از بیست و ششــم اسفندماه امسال به 
این طرح می پیوندند. در طرح ثبت کد گوشــی 
های تلفن همراه یا رجیستری گوشی های تلفن 
همراه کاربران بر اســاس شماره سریال گوشی و 
شماره سریال سیم کارت در سامانه ای که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و 
پیاده سازی کرده است، ثبت می شود. هنگام روشن 
شدن این گوشی ها، این سریال ها با زیرساخت های 
شبکه مخابراتی مطابقت داده می شوند و چنانچه 
از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت 

در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.

تعیین تکلیف سود سهام عدالت 
متوفیان، به سال ۹7 موکول شد

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام 
عدالت متوفیــان پس از خاتمه پرداخت ســود 
مشــموالن زنده به طور جدی تری مورد بررسی 
قرار می گیرد.جعفر ســبحانی در مورد آخرین 
جزئیات سود افراد متوفی سهام عدالت اظهار کرد: 
هنوز به نتیجه قطعی برای نحوه واریز سود افراد 
متوفی نرســیده ایم. پس از خاتمه پرداخت سود 
مشموالن زنده، این مسئله به طور جدی تری مورد 
بررسی قرار می گیرد. سبحانی ادامه داد: همزمان 
با پرداخت مراحل گوناگون ســود مشموالن در 
قید حیات، پروسه نحوه واریزی افراد متوفی هم 

درحال بررسی و پیگیری است.

بازار

دستگاه باربیکیو

در سال زراعی گذشته اتفاق افتاد؛
خسارت ۹0 درصد بیمه گزاران 

بخش کشاورزی اصفهان
معاون خدمات بیمه ای بانک کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: در ســال زراعی گذشــته بیش از 
90درصد بیمه گزاران بخش کشاورزی این استان 

خسارت دیدند. 
پژمان پزشــکی افزود: در ســال زراعی گذشــته 
بیش از 92 هــزار بیمه گزار در بخش کشــاورزی 
اســتان اصفهان وجود داشــت که 41 هزار نفر از 
آنها بیمه گزار محصوالت کشــاورزی، 46 هزار نفر 
 محصوالت باغی و سه هزار و 700 نفر زیر بخش دام 

بودند.
وی افزود : همچنین بیش از 2 هــزار و 400 فقره 

بیمه نامه در زیر بخش طیور صادر شد.
پزشــکی اضافه کرد: البته برخی گمان کردند این 
مبلغ پرداختــی، همه غرامت آنها بــوده؛ در حالی 
که فقط حدود 15 درصد از میزان کل غرامت باقی 

مانده بوده است.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی: 
 مدیریت درست بازار ارز

شرط ثبات اقتصادی کشور است
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: 
اگر سیاســتگذاری و مدیریت بازار ارز به درســتی 
انجام نشود، ســایه بی ثباتی اقتصادی همواره همه 

بخش های اقتصادی را درگیر خود می کند.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به نوســانات چند روز 
اخیر بــازار ارز اظهار داشــت: بخش های صادرات، 
واردات، تولید، خدمات، سرمایه گذاری و مناقصات 
همواره در تالطم ها و بــی ثباتی نرخ ارز تحت تاثیر 

قرار می گیرند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس، نوســانات اخیر 
نرخ ارز را ناشی از غیرعادی شدن وضعیت عرضه و 
تقاضا در این بازار دانست و افزود: عرضه و تقاضا در 
بازار ارز در ابتدا وضعیت عادی داشت اما با سرازیر 
شدن ســیل عظیم نقدینگی به این بازار، نرخ دالر، 
یورو و پوند و ســایر ارزها افزایش های سینوسی را 

تجربه کرد.
وی علت اصلــی تالطم نــرخ ارز را خارج شــدن 
مدیریت بازار ارز از دســت بانک مرکزی دانســت 
و افزود: ضعف مدیریتی متولیــان دولتی بازار ارز، 
دلیل فرعی نوســانات این بازار است اما علت  اصلی 
تالطم های قیمتی نرخ ارز، ســرازیر شــدن سیل 
 عظیم نقدینگی به این بــازار در دولت های مختلف 

است.

نماینده مردم فریدن در مجلس:
مجلس ۱0 بار با افزایش قیمت 

حامل های انرژی مخالفت کرده
نماینده مردم فریــدن، فریدون شــهر، چادگان و 
بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
نمایندگان مجلس تا کنون، هم در کمیسیون تلفیق 
و هم در صحن علنی مجلس بــا افزایش قیمت ها 
مخالفت کردند و شــاید بیش از 10 بار این موضوع 

مطرح، اما رد شد. 
اکبر ترکی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با گران کردن قیمت سوخت و دیگر اقالم 
مصرفی مردم در سال آینده مخالف هستند، دولت 
در الیحه بودجه تقاضای افزایش 50درصدی قیمت 

سوخت و حامل های انرژی را داشت.
وی افزود: هر گونه افزایش قیمت سوخت بخصوص 
بنزین، روی دیگر کاالها و خدمات تاثیر می گذارد و 
نه تنها مشکل اقتصادی ایجاد می کند بلکه معیشت 

مردم را نیز با معضالتی مواجه خواهد کرد.
نماینده مردم فریــدن، فریدون شــهر، چادگان و 
بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
بیان داشــت: مردم از تورم، رکود و گرانی خســته 
شده اند، دولت این اجازه را داشته که با شیب مالیم 
قیمت ها را افزایش دهد؛ اما در سال های گذشته از 

این فرصت استفاده نکرد.

استاندار اصفهان گفت: مســائل کالن و کلی پروژه 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران را شخصا پیگیری 
خواهم کرد و در این مســیر اگر الزم باشد جلسات 
مشترک را با سایر اســتانداران مسیر برگزار کرده و 

در دولت نیز پیگیری های الزم را انجام خواهم داد.
 محســن مهرعلیزاده در جلســه بررســی موانع و 
راهکارهای تســریع در اجرای پروژه بزرگ و حیاتی 
راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان، اظهار داشت: 
این پروژه پس از گذشت 20 سال همچنان در مرحله 

اجرا متوقف شده است که جای تاسف و تاثر دارد.
وی ادامه داد: اگر این پروژه پیش بینی مالی و تامین 
اعتبار نشده بود نباید شروع می شد و اگر هم تامین 
اعتبار شده است، باید دالیل عدم اجرای آن مشخص 

شود.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه تمامی هدف گذاری ها 
باید برای جابه جایی 16 میلیون مســافر در سال و 
اتصال این قطار به تهران باشد، بیان کرد: آنچه مهم 

است تکمیل پروژه از اصفهان تا تهران است.
وی اســتفاده از روش های BOT در سرمایه گذاری 

این پروژه را با توجه به تعداد باالی مسافران تضمین 
شده دانست و طول مسیر را کوتاه تر و انجام بخشی 

از سرمایه گذاری ها توسط دولت را راهگشا دانست.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه ســرمایه گذاری 
کشــورهای اروپایی در این خصوص امکان پذیرتر 
خواهد بود، مطرح کرد: این امــر نیازمند مطالعه و 
پیگیری است و هر چه زمان اجرای این پروژه کوتاه تر 

باشد، به نفع همه خواهد بود.

استاندار اصفهان درخصوص پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران عنوان کرد:

شخصا پیگیری می کنم
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشاک دوخته، از رکود بازار پوشــاک و قیمت باالی 
اجناس گالیــه کرد و حمایــت از تولیدکننده داخلی 
را ضامن رونق بازار دانســت. ابراهیم خطابخش اظهار 
کرد: ورود پوشاک بخصوص پوشاک قاچاق همچنان 
ادامه دارد و شرایط به نحوی نشــده است که بتوانیم 
خبر از تعطیلی واردات پوشاک بدهیم؛ اما بازرسی های 
اتحادیه باعث شده اســت تا نظارت روی بازار پوشاک 
به صورت جدی دنبال شــود و اگــر واحد صنفی هم 
پوشاک قاچاق داشته باشــد با آن برخورد خواهد شد؛ 
گرچه میزان آن بسیار کم شده اســت. وی با اشاره به 
کنترل واردات پوشــاک قاچاق، عنوان کرد: تا قبل از 
سال 95 و دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای فعالیت برندهای خارجی در کشــور، بســیاری 
از واحدهای صنفی بودند که فقــط تابلوی آن برند را 
داشتند؛ درحالی که نماینده رسمی آن نبودند و اجرای 
این قانون باعث شــد که فعالیت این برندها در کشور 
قانونمند و منظم شود و هر کسی ادعای نمایندگی آنها 
را نداشته باشد.رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 

فروشندگان پوشاک دوخته، با بیان اینکه در اصفهان 
حدود 15 واحد صنفی، نماینده رسمی برندهای خارجی 
هستند، مطرح کرد: اجرای این طرح برای تولید داخلی 
هم بهتر شده است و اگر تبلیغات تولیدات ملی بیشتر 
شود و برای خرید کاالی ایرانی فرهنگ سازی صورت 
گیرد، در آینده، هم تولید داخلی، بیشتر و هم استفاده 
از تولید ملی بهتر خواهد شــد و در نتیجه وضعیت نیز 

سامان خواهد یافت.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مطرح کرد:

بازار پوشاک در انتظار شب عید

مسئول قنات های استان گفت: خشکسالی های پی در پی و تاخیر در پرداخت اعتبارات مورد نیاز مرمت و بازسازی 
قنات ها در استان، موجب خشک شدن هزار و 500 رشته قنات در استان اصفهان شده است. علی رمضانی افزود: 
محافظت نکردن بهره برداران، حوادث غیرمترقبه شامل ســیل و زلزله و افزایش سن، از عوامل تخریب قنات های 
800ساله استان اســت. وی ادامه داد: چهارهزار و 450رشته قنات موجود در استان نیاز به مرمت و بازسازی بیش 
از 60درصدی دارد. علی رمضانی از اختصاص 50میلیارد ریال به منظور بازسازی و مرمت قنات های شرق اصفهان 

خبرداد و افزود: با این میزان اعتبار می توان حدود 200 قنات منطقه را تاپایان سال آینده تعمیر و بازسازی کرد.

خشک شدن بیش از هزار 
 و ۵00 رشته قنات 

در اصفهان الن
سئو

بام

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،537،000
تومان

752،000نیم سکه
تومان

472،700ربع سکه
تومان

315،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

149،520
تومان

      قیمت سکه و طال

SPA-96 باربیکیو آترونا مدل

 148,000
تومان

Sigma باربیکیو مدل

 338,000
تومان

Gama باربیکیو کباب پز مدل

 260,000
تومان

وسیله حمل پول در گذشته

عکس روز

اصنافاستانداری

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان، توجه به 
انقالب صنعتی چهارم را یکی از الزامــات مهم بنگاه های 
اقتصادی دانســت و گفت: برای حضور فعال در بازارهای 
بین المللی، هــوش تجاری جایگاه ویــژه ای در مدیریت و 
راهبری بنگاه های اقتصادی دارد. مسعود گلشیرازی بااشاره 

به انقالب صنعتی چهارم و تاثیر آن در فضای کسب وکار اظهار داشت: انقالب صنعتی سوم که با کامپیوتر آغاز شد، 
با اتوماسیون اداری و صنعتی عجین بود؛ ولی انقالب چهارم صنعتی از سال 2006 با خلق هوش مصنوعی  تحول 
بزرگی در فضای کسب وکار ایجاد کرد. وی افزود: استفاده از دیتا و اطالعات پراکنده برای بهبود روابط تجاری با 
مصرف کنندگان در قالب هوش مصنوعی بسیار مهم و اثرگذار است.رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشاره به برگزاری همایش و نشست های تخصصی کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در پرداختن به انقالب صنعتی 

چهارم تصریح کرد: فعاالن اقتصادی باید با ابعاد گوناگون هوش تجاری آشنا شوند.

توجه به انقالب صنعتی 
چهارم؛ یکی از الزامات 
مهم بنگاه های اقتصادی

صندوق های منابع طبیعی با هدف توسعه سرمایه گذاری اقتصادی 
و اجتماعی در عرصه های منابع طبیعی، در هشــت استان کشور 
تشکیل شده است. مجری طرح تشکیل صندوق های منابع طبیعی 
در کمیته تخصصی این صندوق ها در سمنان گفت: این صندوق ها 
هم اکنون در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، 

کرمان، هرمزگان، یزد و سمنان فعال است.
احمدرضا لعلی نیا افزود: 51 درصد ســهام صندوق ها متعلق به 
تعاونی ها و تشــکل های منابع طبیعی و 49 درصد آن مربوط به 
دولت اســت. به گفته وی،  30 هزار خانواده از بهره برداران منابع 
طبیعی در قالب 150 تعاونی با سرمایه 12 میلیارد و 600 میلیون 

تومان عضو این صندوق ها شده اند.
هفتمین جلسه کمیته تخصصی صندوق های منابع طبیعی کشور 
با حضور کارشناسان استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و سمنان به میزبانی سمنان برگزار 

شد .

اصفهان؛ جزو هفت استان فعال طرح تشکیل صندوق های منابع طبیعی
صندوق هایی برای توسعه سرمایه گذاری

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه صنایع بزرگ اســتان باید برای کاهش 
20درصدی مصــارف آب برنامه ریزی کنند، گفت: هم 
اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود به 129 میلیون متر 
مکعب کاهش یافته است. هاشم امینی در جلسه ای که 

با حضور مســئوالن آب منطقه ای، مدیران صنایع بزرگ و نیروگاه ها با هدف استفاده از پساب در چرخه 
تولید برگزار شد، اظهار کرد: طبق دستور استاندار صنایع بزرگ همانند فوالد مبارکه، ذوب آهن، کارخانه 
سیمان، پلی اکریل، صنایع موجود در شهرک های صنعتی و نیروگاه ها، برنامه عملیاتی کاهش 20 درصدی 
برداشت آب از سد زاینده رود را تدوین کنند. وی افزود: فعاالن صنعتی در اصفهان در چند روز آینده برنامه 
عملیاتی خود پیرامون کاهش 20 درصدی اســتفاده از آب حوضه زاینده رود را اعالم کنند و در صورت 

امکان، تدابیری پیرامون استفاده از پساب به منظور رفع نیاز آبی خود در نظر گیرند.

تدابیری برای استفاده 
از پساب به منظوررفع 
نیاز آبی

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مراسم پانزدهمین جشنواره 
تولید ملی- افتخار ملی عنوان کرد: سال گذشته 160 تن کود انسانی را از 
ترکیه و ده ها مورد پتو به ارزش میلیون ها دالر وارد کردیم که در چند مورد 
با کرک حیوانات غیر شرعی بوده است. این مسئله طی روزهای اخیر به سوژه 
اصلی بسیاری از خبرگزاری ها تبدیل شــده است. صرف نظر از سایر اقالم 
غیرضروری وارد شــده، 160 تن کود انسانی بدون شک سواالت عدیده ای 
را در ذهن ایجادخواهد آورد. ســید عبدالوهاب سهل آبادی ضمن اشاره به 
این موضوع گفت: واردات بی رویه کاالهای غیرضروری به کشور عاملی شد 
تا  لیست کاالهای عجیب و غریبی را که سال گذشته وارد کشور شده است 

منتشر کنیم.

در سال گذشــته حدود 31درصد از واردات43/6 میلیارد دالری، از محل 
تعرفه آن هم با حقوق ورودی 5 درصد وارد کشور شده است که عبارت اند 
از:  سه محموله سیگار برگ که قیمت هر نخ آن برای مصرف کننده ایرانی 
26هزار و 500 تومان تمام شده است؛ ده ها میلیون دالر توتون قلیان با حقوق 
ورودی 5 درصدی در حالی که دستگاه نوار قلب )دستگاه بازکننده عروق( 
دریچه اکسیژن هوا در اتاق عمل حقوق ورودی 15 درصد دارد و به عبارتی 
وسایل سرطان زا با تعرفه 5 درصد و وسایل درمان با تعرفه 15 درصد وارد 
کرده ایم. جالب اینجاســت صدها میلیارد تومان هم خرج مبارزه با وسایل 

سرطان زا می کنیم.
همچنین 10محموله الک رنگ کننده و 160تن گل والی فاضالب از کشور 

ترکیه با تعرفه  38.252.000 به ایران وارد شده است. 
از انواع دیگر واردات، 42مورد محموله سنگین کاغذ رولی سیگار، 15 مورد 

محموله کراوات به ارزش ده ها میلیون دالر، 12مورد محموله کاله کیس، 
یک میلیون و دویســت هزار دالر بیل وکلنگ، 66 محموله کیسه خواب و 
کیف دستی، 73.800 دالر شتر از افغانســتان  و بسیاری دیگر از کاالهای 
غیرضروری را می توان نام برد که تولید کننده و کارگر آن در کشــور بیکار 
است. به واقع هرچه توفیقات کشور در تقویت بنیه تولیدی افزایش یابد، به 
همان میزان شاهد رفع و حل و فصل بســیاری از معضالت و نارسایی های 
اقتصادی خواهیم بود.با چنین اوصافی، به تبــع انتظار می رود بخش قابل 
توجهی از انرژی دســتگاه ها و نهادهای ذی ربط اقتصادی، صنعتی و حتی 
فرهنگی به منظور حمایت از تولید داخلی و تقویت و پشتیبانی هر چه بیشتر 
از آن صرف شود؛ اما در اصل شاهد هســتیم که واردات اقالم و محصوالت 

غیرضروری به کشور تمامی ندارد. 
موضوع کاالهای غیرضروری در برخی مواقع به دلیل اینکه کاال تجملی یا 
مشابه تولیدات داخلی باشد، دور از انصاف و مخالف اقتصاد مقاومتی کشور 
است؛ اما برخی از موارد اشاره شده در لیست فوق ازجمله کود انسانی و گل 
و الی فاضالب، مواردی هســتند که دور از تصور به نظر می رســد. اما علی 
ابراهیمی عضو کمیســیون کشاورزی مجلس شــورای اسالمی می گوید: 
بعد از شنیدن واردات کودهای انسانی تعجب کردم، مسئوالن واردات این 
نوع اقالم از جمله کود انســانی باید در مجلس حاضر شوند و در این زمینه 
توضیحاتی ارائه کنند. ایــن موضوع اما به همین جا ختم نشــد و واکنش 
مسئوالن گمرکی کشــور را به همراه داشت. ایشــان با رد واردات کاالیی 
تحت عنوان کود انسانی به کشور ادامه می دهند:  بر اساس سیستم طبقه 
بندی بین المللی کاالیی )HS(، اساسا کاالیی تحت عنوان کود انسانی در 
ردیف های تعرفه ای طبقه بندی کاالیی وجود ندارد و در جداول تعرفه ای 
 کتاب مقررات صادرات و واردات کشورمان نیز کاالیی با عنوان کود انسانی

 مذکور نیست. 
از سوی دیگر روابط عمومی  سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: این سازمان 
به عنوان مسئول ثبت سفارش کاال طی سال های 95 و 96 هیچ گونه ثبت 
سفارش واردات برای این ردیف از تعرفه نداشــته است. به دنبال پیگیری 
های روزنامه زاینده رود برای روشــن شدن این موضوع که اصال این لیست 
از کدام مبادی، رسانه ای شده و هیاهوی زیادی به راه انداخته است، با عدم 
پاسخگویی مسئوالن روبه رو شدیم و راه به جایی نبردیم. باید منتظر ماند 
و دید مسئوالن در چه شرایطی، به روشنگری و شفاف سازی در این زمینه 

اقدام می کنند.

واردات کود انسانی به ایران صحت دارد یا ندارد؟

داستان واردات بودار

فاطمه کاویانی

واردات بی رویه 
کاالهای 

غیرضروری به 
کشور عاملی شد 
تا  لیست کاالهای 
عجیب و غریبی را 

که سال گذشته وارد 
کشور شده است، 

منتشر کنیم
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مفاد آراء
12/303 برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شماره 139560302008006415 –  95/10/26-  محدثه استادپور فرزندولي 
اله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1104  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 205/12 مترمربع.
2. رای شماره 139660302008001610 – 29 /96/03 – اکبرصفدریان کرویه فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1762 فرعی از 2 اصلي موغان به مساحت 

162/35 مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008002011 – 96/04/17- مصطفــي جــام بخــش 
شهرضافرزند حیدرچهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني 

آن مفروزی از پالک 4114 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 126 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008002012 –  96/04/17-  فــردوس باغســتاني 
شهرضافرزند محمدحسین دودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه باساختمان تحتاني 
وفوقاني آن مفروزی از پالک 4114 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مســاحت ششدانگ 126 

مترمربع.
5. رای شــماره 139660302008004693 –  96/08/30-  سمیه خادم فرزند علیرضا 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3192 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

28/13 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008004971 – 96/09/16-  اشــرف ابراهیمي فرزند 

ابراهیم ششدانگ :
 الف( قسمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 1494 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
ششدانگ  7/48 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4139. 3 جمعا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است.
ب( قسمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 4139 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
ششدانگ  2/16 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1494. 3 جمعا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است.
7. رای شماره 139660302008004597 – 96/08/25-  مجتبي ابازري شهرضا فرزند 
محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 275 فرعی از 
106 اصلی ارش آباد به مساحت 264/11 مترمربع درازاء تمامت نیم سهم مشاع از8 سهم 

ششدانگ خریداري عادي ازقسمت مجهول المالک.
8. رای شــماره 139660302008004598 – 96/08/25-  پریساســبزواري فرزنــد 
غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 275 فرعی از 
106 اصلی ارش آباد به مساحت 264/11 مترمربع درازاء تمامت نیم سهم مشاع از8 سهم 

ششدانگ خریداري عادي ازقسمت مجهول المالک.
9. رای شــماره 139660302008005153 – 96/09/26-  محمدجعفري زیارتگاهي 
فرزند علي ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1500 و 14 ) که به شماره 2862 تبدیل 

شده ( از21 اصلی رشگنه به مساحت ششدانگ  209/18 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008005276 – 96/10/02-  ابراهیم عمرانپور فرزندعلي 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 367 )که به شماره 1020 تبدیل 

شده( و905 فرعی از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 62/ 159مترمربع.
11. رای شماره 139660302008005278 – 96/10/02-  رعناوفائي فرزندابراهیم سه 
دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 367 )که به شماره 1020 تبدیل 

شده( و905 فرعی از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 62/ 159مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008005420 – 96/10/07 -  بهمــن جــاوري فرزند 
اسماعیل ششدانگ یکباب مغازه بازیرزمین وساختمان فوقاني آن مفروزی از پالک 1126 

فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 38/86  مترمربع.
13. رای شماره 139660302008005688 – 96/10/21-  رضامحسن پورشهرضا فرزند 
نعمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 896 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 119/35مترمربع.
14. رای شــماره 139660302008005689 – 96/10/21-  محدثــه انصاري فرزند 
حسنعلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 896 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 119/35مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008005764 – 96/10/27-  محمدرضاعرفان فرزند 

حسین ششدانگ :
 الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1218 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
117 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1219. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده 

است.
ب( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1219 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
232 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1218. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده 

است.
16. رای شــماره 139660302008005776 – 96/10/27-  شــهرام طریقتي فرزند 
کرامت اله سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه وطبفه تحتاني وفوقاني آن مفروزی 
از پالک 1511 )که به شماره 14629 تبدیل شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 61/98 مترمربع.
17. رای شــماره 139660302008005777 – 96/10/27-  فروغ السادات طیبي نیا 
فرزند سیدعبدالجواد سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه وطبفه تحتاني وفوقاني آن 
مفروزی از پالک 1511 )که به شماره 14629 تبدیل شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 61/98 مترمربع.
18. رای شــماره 139660302008005784 – 96/10/28 -  مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 48/37 مترمربع .
19. رای شــماره 139660302008005786 – 96/10/28-  مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 26 مترمربع .
20. رای شماره 139660302008005788 – 96/10/28-  اکرم امیري فرزندشکراله 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 341  فرعی از 21 اصلی رشــکنه به مساحت 

88/09 مترمربع .
21. رای شــماره 139660302008005789 – 96/10/28-  پریســامحمدرضائي 
فرزندمحمدحسن 5 حبه وشصت ویک – شصت وهفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 86 ) که به شــماره 2730 تبدیل شده ( فرعی از 21 اصلی 

رشکنه به مساحت ششدانگ 119/68 مترمربع .
22. رای شــماره 139660302008005790 – 96/10/28-  علــي اصغرمــرادي 
فرزندناصرقلي سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزی از پالک 924 و 
925 )که به شماره 2455 تبدیل شده( فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 86/35 
مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2207. 32 جمعاً تشکیل یک باب خانه راداده است.

23. رای شــماره 139660302008005791 – 96/10/28-  آمنه شــاه علي رامشه 
فرزندرحمان سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزی از پالک 924 و 
925 )که به شماره 2455 تبدیل شده( فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 86/35 
مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2207. 32 جمعاً تشکیل یک باب خانه راداده است.

24. رای شــماره 139660302008005792 – 96/10/28-  حســین ســالک پــور 
فرزندمحمدرضا سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 7546 و 1419 

) که به شــماره 15414 تبدیل شــده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 
131/40 مترمربع.

25. رای شماره 139660302008005793 – 96/10/28-  اعظم سامع فرزندعزیزاله 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 7546 و 1419 ) که به شماره 
15414 تبدیل شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 131/40 مترمربع.

26. رای شــماره 139660302008005798 – 96/10/28-  حســین محمدرضائي 
فرزندخیراتعلي سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه مفروزي از پالک 67  فرعی از 

23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 43/86 مترمربع.
27. رای شماره 139660302008005801 – 96/10/28-  فاطمه دهقان ضادشهرضا 
فرزندجواد یک دانگ ونیم  مشاع ازششدانگ یک باب مغازه مفروزي از پالک 67  فرعی 

از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 43/86 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008005802 – 96/10/28-  زین العابدین محمدرضائي 
فرزندخیراتعلي یکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب مغازه مفروزي از پالک 67  فرعی 

از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 43/86 مترمربع.
 29. رای شــماره 139660302008005803 – 96/10/28-  مهســا مساوات فرزند 
ســیدعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي از پالک 1255 فرعی از 50 اصلی اله آباد به 

مساحت 105/08 مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008005809 – 96/10/28-  رحمــت الــه پورغالم 
فرزندامراله ششدانگ یکباب خانه مفروزي از پالک 1705 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 202/05 مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008005810 – 96/10/28-  مرجــان بیکي دهنوي 
فرزندشمس علي ششدانگ یکباب ســاختمان باطبقات تحتاني وفوقاني آن مفروزی از 

پالک 224 فرعي از100 اصلی فیض آباد به مساحت 169/7 مترمربع.
32. رای شــماره 139660302008005811 – 96/10/30-  حمیدرضانصیري فرزند 

عبدالرسول سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب مغازه به اســتثناء بهاي ءثمنیه اعیاني به مساحت 97/56 مترمربع 
مفروزی از پالک 1356 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1357. 

2 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قسمتی از یکباب مغازه به مساحت 37/33 مترمربع مفروزی از پالک 1357 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1356. 2 جمعا تشکیل یک باب مغازه 
را داده اســت درازاء 6 سهم وبیست وهفت – بیست وهشتم ســهم مشاع از1500 سهم 

ششدانگ پالک 1357. 2 انتقال عادي ازطرف علي طالبیان .
33. رای شماره رای شــماره 139660302008005812 – 96/10/30-  محمدحسین 

نصیري فرزند حمیدرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب مغازه به اســتثناء بهاي ءثمنیه اعیاني به مساحت 97/56 مترمربع 
مفروزی از پالک 1356 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1357. 

2 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قسمتی از یکباب مغازه به مساحت 37/33 مترمربع مفروزی از پالک 1357 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1356. 2 جمعا تشکیل یک باب مغازه 
را داده اســت درازاء 6 سهم وبیست وهفت – بیست وهشتم ســهم مشاع از1500 سهم 

ششدانگ پالک 1357. 2 انتقال عادي ازطرف علي طالبیان .
34. رای شــماره 139660302008005816 – 96/10/30-  سیدعلي محمد رهنمائي 
فرزندسیدیحیي به والیت پدرش ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 10 ) که به پالک 2398 تبدیل شــده ( فرعي از23 اصلی ســودآباد به مساحت 

ششدانگ 300/61 مترمربع.
35. رای شماره 139660302008005817 – 96/10/30-  نسرین یونسي فرزندفتح اله 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 10 ) که به پالک 2398 تبدیل 

شده ( فرعي از23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 300/61 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008005821 – 96/10/30-  معصومه حیدرپور فرزند 
غالمحسین ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1246 فرعي از3 اصلي موغان به 
مساحت 151/16 مترمربع درازاء  تمامت 100 سهم مشاع از 10000 سهم ششدانگ پالک 

1246. 3 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف سراج الدین مرتضوي .
37. رای شماره 139660302008005822 – 96/10/30-  مسعودمرداني فرزند اسحق 
چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1551 فرعي از1 اصلي 

ابنیه به مساحت ششدانگ 179/70 مترمربع .
38. رای شماره 139660302008005823 – 96/10/30-  احسان مرداني فرزند مسعود 
دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1551 فرعي از1 اصلي 

ابنیه به مساحت ششدانگ 179/70 مترمربع .
39. رای شماره 139660302008005826 – 96/10/30-  فریبانیک جو فرزند اسفندیار 

ششدانگ :
الف( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 608 فرعی از 32 اصلی دســت قمشه به 
مساحت 106/88 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 607. 32 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 607 فرعی از 32 اصلی دســت قمشه به 
مساحت 39. 0 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 607. 32 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
40. رای شــماره 139660302008005828 – 96/10/30-  مهرزادشمسبگي فرزند 
حیدرششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 11 فرعي از21 اصلی رشگنه به مساحت 

99/95 مترمربع.
41. رای شماره 139660302008005829 – 96/10/30-  سیداسداله موسوي فرزند 
سیدرجب ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 965 فرعي از2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 226/25 مترمربع.
42. رای شماره 139660302008005831 – 96/10/30-  مجتبي آقاخاني فرزند حبیب 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 329  فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008005832 – 96/10/30-  فاطمه باقي فرزند عبدالعلي 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 329  فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع.
44. رای شماره 139660302008005833 –96/10/30-  مهدي رضائي فرزند قربانعلي 
چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 587 فرعی  از 21 اصلی 

رشکنه  به مساحت ششدانگ 128/66 مترمربع.
45. رای شماره 139660302008005834 –96/10/30-  زهراشباني فرزند رمضان دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 587 فرعی  از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت ششدانگ 128/66 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008005840 – 96/10/30-  سیدحامدموســوي 
فرزندسیدیوسف ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1761فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد  به مساحت 184 مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008005844 – 96/10/30-  مهدي انصاري شهرضا 
فرزند عطاء اله ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 591 فرعی از 50 اصلی اله آباد 

به مساحت 30 مترمربع.
48. رای شماره 139660302008005925 – 96/11/05-  بهزادرحمتي فرزند عبدالعلي 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 168 فرعی از 23 اصلی سودآباد 

به مساحت ششدانگ 204/05 مترمربع.
49. رای شماره 139660302008005928 – 96/11/05-  ریحانه اباذري فرزند اصغر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 168 فرعی از 23 اصلی سودآباد 
به مساحت ششــدانگ 204/05 مترمربع درازاء 101 سهم وهفده – پنجاهم سهم مشاع 

از4000 سهم ششدانگ پالک 168. 23 انتقال عادي ازطرف بهزادرحمتي .
50. رای شماره 139660302008005961 – 96/11/07-  محمدمهدي ضیائي فرزند 
حســن ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 4441  فرعی  از 1 اصلی ابنیه درازاء 

ششدانگ پالک 4441. 1 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف اویس توانا .
51. رای شــماره 139660302008006204 – 96/11/24-  امرالــه پژومــان فرزند 

جعفرقلي ششدانگ :
 الف( قسمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 4990 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 

5/73  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 4989. 1 جمعا تشــکیل یک باب مغازه 
راداده است.

ب( قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک پالک 4989 فرعــی از 1 اصلی ابنیه  به 
مساحت 29/87  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4990. 1 جمعا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است.
52. رای شــماره 139660302008006028 – 96/11/11-  صدیقه عموهادي فرزند 
حسن ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 271 فرعی  از 32 اصلی دست قمشه به 

مساحت 19/65 مترمربع.
53. رای شــماره 139660302008006265 – 96/11/26-  مسجدوحسینیه سلمان 
محمدي به تولیت قدرت اله دهقان فرزند رسول ششدانگ یکباب مسجدوحسینیه سلمان 
محمدي مفروزی از پالک 754 فرعی  از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 652/12 مترمربع.

54. رای شماره 139660302008006266 – 96/11/26-  سیدمحمدمیرمسیبي فرزند 
سیدحبیب اله ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 37 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 275/20 مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139660302008004495 – 96/08/21- الهــه گرامــي فرزندرضا 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی  از پالک 252  فرعی از 2  اصلی فضل 
آباد  به مساحت 196/81 مترمربع که در آگهی اولیه نام متقاضي اشتباهًا قید گردیده بودو 

اینک تجدید آگهی می شود.
2.رای شــماره 139660302008004924 – 96/09/14- نوري جان سلطاني فرزند 
حیدرعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزی  از 231 ) که قباًل 172 اصلي باقیمانده بوده ( 
اصلي مزرعه کامرانیه به مساحت 131/15 مترمربع درازاء 130 سهم مشاع از 25. 318701 
سهم ششدانگ پالک 231 اصلي ) که قباًل 172 اصلي باقیمانده بوده ( انتقال عادي ازطرف 
غالمرضا نادري دره شوري که در آگهی اولیه شماره راي اشتباهًا قید گردیده بودو اینک 

تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139660302008004252 – 96/08/21-  بهنــام حاجي پوررحیمي 
فرزندرستم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 404  فرعی از 100 اصلی فیض آباد 
به مساحت 177/70 مترمربع درازاء 177 سهم مشاع از1125 سهم مشاع از 2250 سهم 
ششدانگ پالک 404. 100  انتقال عادي بیواسطه ازطرف سیدسجادداستارشهرضایي که 

در آگهی اولیه  نوع ملک اشتباهًا قید گردیده بودو اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شــماره 139660302008002053 – 96/04/19-  رمضان اباذري فرزندقاسم 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 513  فرعی از 106 اصلی ارش آباد به مساحت 
31/45 مترمربع که در آگهی اولیه  شــماره فرعي ملک اشــتباهًا قید گردیده بودو اینک 

تجدید آگهی می شود.
5. رای شماره 139660302008004186 – 96/08/07-  فریبامنیري فرزندمصطفي 
ششــدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 3026  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 
134/15 مترمربع درازاء 115 سهم مشــاع از175 سهم ششدانگ پالک 3026. 2 انتقال 
عادي ازطرف محمدامیرزاده نسبت به 76 سهم ودوسوم سهم مشاع ومدینه زمین پرداز 
هونجاني نسبت به 38 سهم ویک سوم سهم مشــاع از175 سهم ششدانگ که در آگهی 

اولیه  میزان انتقال عادي اشتباه اگهي شده واینک تجدید آگهی می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/23

م الف: 1040  سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مفاد آراء 

11/527  آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره

آگهي مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهي، راي هیئت با حضور نماینده شوراي اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد 
تا شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهي  و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا 
معترض، گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت مي نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- راي شماره 139660302021000186 مورخ 96/11/14- آقاي مرتضي گل احمر 
زواره فرزند رضا به شماره ملي 1188937693 ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از پالک 1836 فرعي واقع در زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 273/30 متر مربع خریداري رسمي از ورثه سید حسن توسلي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/08

م الف: 473 ذبیح اله فدائي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354108052 ابالغنامــه:  شــماره   12 /275
9609980362501415 شــماره بایگانی شــعبه: 961553  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به  آقای محمد حسن مدرســی حسب گزارش اداره جهاد کشــاورزی اصفهان شکایتی 
 دایر بر تغییرغیرمجاز اراضی زراعی مطرح که به این شــعبه ) اصفهــان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354( 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980362501415   شعبه 115 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 115 جزایی سابق( ثبت  و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/21 و ساعت 
10 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37373 
 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان ) 115 جزایــی ســابق( )162 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/91 شماره ابالغنامه: 9610106794102769 شماره پرونده: 960998679410193 
شماره بایگانی شعبه: 961196  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
داوود فضل اله همدانی ، خواهان  آقای محمد علی ردانی پور دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای داوود فضل الهی همدانی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 961196 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/22 ساعت 11 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
 بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36112 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/92 در خصوص پرونده کالســه 961583 ش 6 خواهان مهدی انصاری دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه به طرفیت بیژن ســرکوب و بهمن شیرکاوســی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 97/1/22 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 36564 شعبه ششم مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/93 در خصوص پرونده کالســه 960834 خواهان مجید الوندی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت امیر مزروعی ســبدانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/1/22 ساعت 10 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35561 
 شعبه 32 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/94 در خصوص پرونده کالسه 961545 خواهان صفرعلی قربانیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه سفته به طرفیت معصومه عبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/1/22 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35777 
 شعبه 13 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836412077 ابالغنامــه:  شــماره   12 /285
9609986836401504 شــماره بایگانی شــعبه: 961646  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای ابراهیم لجم اورک فرزند فرهــاد، خواهان  خانم طلعت 
شهابی محمدآبادی فرزند عباسعلی دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای ابراهیم لجم 
اورک فرزند فرهاد به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوسی- طبقه 3 – اتاق 302(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836401504 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/01/22 و ساعت 11/30 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 کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:37174 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836510127 ابالغنامــه:  شــماره   12 /286
9609986836500768 شــماره بایگانی شــعبه: 960877  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای سعید عباســی پائین دروازه فرزند احمد، خواهان  آقای 
سبحان عباسی پایین دروازه  دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای سعید عباسی پایین 
دروازه به خواسته صدور حکم رشــد مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2 – اتاق 
203(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836500768 شعبه 5 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/22 
و ساعت 11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37179 
 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شــهید قدوســی( )176 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

12/309 در پرونده 961025 محکوم علیه قــدرت اله غفور زاده محکوم به پرداخت مبلغ 
794/228/982 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لهم مهین غفور زاده و زهرا غفور 
زاده فرزندان قنبر بالمناصفه و مبلغ 39/711/449 ریال بابت نیم عشــر در حق صندوق 
دولت گردیده که محکوم لهم در قبال خواســته خود پــالک 651 فرعی از159 اصلی را 
توقیف نموده است مشــخصات ملک مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین 
شرح است: مشخصات ملک: ملک واقع در خمینی شهر فلکه نماز- بلوار ابوالبرکات- باغ 
غفور زاده می باشد که قطعه زمینی  است فاقد هر گونه اعیانی  به مساحت 300 مترمربع با 
کاربری مسکونی که ارزش 3/150/000/000 ریال بر آورد شده است نظریه طبق قانون 
ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش ملک مذکور از طریق مزایده 
به میزان محکوم به را دارد، محل مزایده: مجتمع قضایی خمینی شــهر واقع در خیابان 
پاسداران، تاریخ مزایده: یک شنبه 96/12/27 ساعت 10 صبح، محل بازدید: محل وقوع 
ملک واقع در آدرس باال، کسانی که مایل به شــرکت در مزایده می باشند می بایست در 
خواســت کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب 
بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن 
در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی 
وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط 
می گردد. م الف:6998  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر )274 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/88 در خصوص پرونده کالسه 961558 خواهان نعمت اله آزادی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت سید ضیاء عســگری  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/1/21 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36116 
 شعبه 13 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )117 کلمه،

 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/337 شماره صادره : 1396/42/470122 -1396/12/2 نظر به اینکه تحدید حدود 
 ششــدانگ موقوفه امامزاده محمد به تولیت اداره اوقاف و امــور خیریه ناحیه 2 اصفهان
) شامل یکباب دســتدان- بقعه امامزاده- یکباب انبار- یکباب هیزم دان- یکباب دکان 
آشــپزی پالک 1203- یکدرب باغ پالک 1204( تحت پالک های 1198- اصلی الی 
1204 - اصلی واقعــات در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
موقوفه امامزاده محمد بــه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیــه 2 اصفهان در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم 
در روز دوشــنبه مورخ 1397/1/20 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 م الف: 37691 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )185 کلمه

، 2 کادر(



تماس صوتی ایمو فیلتر شد؟
پیشنهاد سردبیر:

چطور امنیت تلگرام خود را باال ببریم؟
پیام رسان تلگرام که حداقل در میان کاربران ایرانی حرف اول و آخر را می زند، قابلیت های 
کاربردی فراوانی را برای بهبود امنیت، به کاربران ارائه می کند. در این مقاله می خواهیم شما 

را با این ویژگی ها و چگونگی افزایش امنیت تلگرام آشنا کنیم. همراه ما باشید.
از آنجایی که روزانــه میلیون ها پیام با محتواهای مختلف در تلگرام توســط کاربران رد و بدل 

می شود، بحث امنیت به یکی از اصلی ترین دغدغه های کاربران تبدیل شده است. خوشبختانه 
تلگرام هم تمامی تالشش را به کار گرفته تا با انتشار هر نسخه جدید از این اپ، ویژگی های امنیتی 
بیشتری را به آن بیفزاید. اگر شما هم جزو آن دسته کاربران نگران هستید و می خواهید امنیت 

تلگرام خود را باال ببرید، ادامه این مطلب را بخوانید.

Active Sessions
اولین اقدامی که باید برای بررســی امنیت 

 Active تلگرام خود انجام دهید، چــک کردن بخش
Sessions است. توســط این گزینه کاربر می تواند تمامی 

دستگاه های متصل به حســاب کاربری اش را مشاهده و در صورت 
لزوم، اتصال موارد دلخواه را قطع کند. برای دسترســی به این بخش 
می توانید از منوی تنظیمات، گزینه Privacy and Security و سپس 
Active Sessions را انتخاب کنید. با وارد شدن به این منو، لیست 
دستگا ه های متصل نمایان می شــود و باید دقت کنید که دستگاه 

ناشناســی در آن موجود نباشــد. در صورت مشاهده هرگونه 
دستگاه ناشناس یا مشــکوک، روی آن کلیک کرده و 

سپس با نمایش پیغام، روی OK کلیک کنید.

1

 Two-Step
Verification

Two-Step Verification این امکان را به 
کاربر می دهد تا برای دسترسی به حساب کاربری، 

رمز عبــور تعیین کند تا در این حالــت برای ورود به 
حساب، عالوه بر کد ارســالی، درخواست وارد کردن 
Two- رمز هم نمایان شود. رمز عبوری که توسط

Step Verification انتخاب می  کنید، تنها 
برای شما در دسترس است و با پیامک 

ارسال نخواهد شد.

2

از منوی آپشن و 
بخش Settings، گزینه 

 Privacy and Security
را انتخاب کنید.

روی 
 Two-Step

 Verification
کلیک کنید.

4 3
 set Set

 Additional
Password را 
انتخاب کنید.

5
رمز 

عبور مد نظر خود را 
وارد کنید و با کلیک روی آیکون 

تیک، آن را یک بار دیگر تکرار نمایید.
یک متن برای راهنمایی که در باکس 
ورود رمز نمایش داده می شود، در این 

قسمت تایپ کرده و روی آیکون 
تیک کلیک کنید.

6

آدرس 
ایمیل خود را وارد کنید تا 

یک لینک فعال سازی برای شما ارسال 
گردد. با کلیک روی لینک، تایید دو مرحله ای 

تلگرام شما فعال می گردد. با طی این مراحل هر بار 
که بخواهید از ابتدا وارد حساب تلگرام خود شوید، 
می بایست رمز عبور خود را وارد کنید. عالوه بر اینها 

تلگرام امکان بازگردانی رمز عبور فراموش شده 
توسط ایمیل را هم برای کاربر قرار داده که در 

مواقعی که با مشکل مواجه می شوید، 
کاربردی است.

7
Passcode Lock

یکی از ابتدایی ترین تنظیمات امنیتی برای 

تلگرام، قفل کردن کلی اپلیکیشن است. با فعال سازی 

این بخش، هر بار که بخواهید برنامه تلگرام را باز کنید، از شما 

رمز عبور چهار رقمی که انتخاب خودتان بوده، خواسته می شود. در 

صورتی هم که دستگاه شما دارای حسگر اثر انگشت باشد، می توانید 

به جای وارد کردن رمز، از اثر انگشت برای باز کردن برنامه استفاده 

کنید. برای فعال سازی Passcode Lock از منوی تنظیمات، 

 Passcode Lock گزینه ،Privacy and Security بخش

را انتخاب و رمز عبور خود را دوبار وارد کنید.

8

در روش Two-Step برای افزایش امنیت تلگرام به موارد زیر هم توجه داشته باشید:
Verification، می توان 

ایمیل را وارد نکرد و با انتخاب گزینه 
Skip، از آن مرحله رد شد. در این حالت 
پشتیبانی های بعدی مانند بازیابی رمز 
فراموش شده را از دست خواهید داد.

بهتر است هرچند 
 Active وقت یک بار بخش

Sessions تلگرام خود را برای بررسی 
دستگاه های متصل، چک کنید.کد 

ارسالی ورود را که توسط پیامک از طرف 
تلگرام برایتان ارسال می شود، در 

اختیار کسی قرار ندهید.

بهتر است از 
اپلیکیشن های غیر رسمی 

تلگرام مانند موبوگرام و دیگر 
موارد مشابه در دستگاه خود 

استفاده نکنید.

تکذیب ادعای سوء استفاده پیام رسان »بله« از اطالعات کاربران
به دنبال انتشار ادعایی درخصوص سوء استفاده اپلیکیشن پیام رسان »بله« از اطالعات کاربران در قالب یک فایل تصویری، مرکز ماهر این 

ادعا را رد کرد.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای )ماهر( در خصوص ادعای سوءاســتفاده  اپلیکیشن پیام رسان 

»بله« از اطالعات کاربران توضیح داد.این مرکز اعالم کرد: در پی انتشار وسیع ادعایی در یک فایل تصویری درخصوص 
سوءاستفاده اپلیکیشن پیام رسان »بله« از اطالعات کاربران که صرفا با استناد به مجوزهای دسترسی اپلیکیشن 

اندرویدی صورت گرفته است، به اطالع می رســاند این گونه اظهارنظر درخصوص امنیت اپلیکیشن ها 
فاقد هرگونه اعتبار اســت. مجوزهای برنامه های اندرویدی تابع قابلیت های پیاده سازی شده و 

تنظیمات برنامه نویس هستند.در واقع برای ارائه هر قابلیتی ممکن است نیاز به فعال سازی 
مجوزهایی در برنامه باشد. یک بررسی ســاده در خصوص سایر اپلیکیشن های 

داخلی و خارجی نیز نشــان خواهد 
داد هر یک دارای مجوزهای 

گوناگون هستند.

پنهان کاری اینتل در برابر مقامات 
سایبری آمریکا

اینتــل مقامات امنیــت ســایبری آمریکا را از مشــکالت و 
آسیب پذیری های تراشــه های تولیدی خود به موقع مطلع 
نکرد و آنها در زمان اعالم عمومی موضوع از مسئله آگاه شدند.

به گزارش اســین ایج، اینتل اولین بار در ســوم ژانویه گروه 
آمادگی اضطراری رایانه ای آمریکا موســوم به یو اس – سرت 
را از حفره های امنیتی خطرناک تراشــه های تولیدی خود 

مطلع کرد.
این دو آسیب پذیری موســوم به ملت داون و اسپکتر که در 
کلیه تراشه های تولیدی شرکت اینتل از سال 1995 به این سو 

وجود دارند، مشکالت زیادی را به وجود آورده اند.
اولین بار شــرکت آلفابت شــش ماه قبل از افشــای عمومی 
موضوع، اینتل را از این آســیب پذیری بزرگ آگاه کرد؛ ولی 
اینتل برای اطالع رســانی به دولت آمریکا هیچ اقدامی نکرد. 
این اقــدام اینتل موجب نگرانی های جــدی مقامات فعلی و 
سابق آمریکایی شده که می گویند مشکل یادشده پیامدهای 

خطرناکی برای امنیت ملی آمریکا دارد.

 پیش بینی کسب درآمد میلیاردی 
از فروش ساعت های هوشمند

تحلیلگران بر این باورند که تا سال ۲۰۲۲ میالدی درآمدی معادل 
۲9 میلیارد دالر عاید شرکت های سازنده ساعت های هوشمند در 
جهان خواهد شد. به گزارش وب ســایت investopedia، این 
روزها که بازار گجت های هوشمند همچون ساعت های هوشمند 
داغ شده است، تحلیلگران و کارشناسان برآورد کرده اند که تا چهار 
سال آینده یعنی ۲۰۲۲ میالدی فروش ساعت های هوشمند به 
رکورد بی سابقه ای دست خواهد یافت و موجبات ایجاد یک تجارت 
پرسود را برای غول های تکنولوژی، شرکت های سازنده ساعت های 
هوشــمند و خرده فروشــان در بازار فراهم کرده و سود هنگفتی 
را برای آنها به ارمغــان خواهد آورد.همان طور کــه در تازه ترین 
گزارش ها اعالم شد که میزان فروش ساعت های هوشمند اپل )اپل 
واچ( در سه ماهه چهارم و پایانی سال گذشته میالدی رکورد زده 
است، حاال انتظار می رود این روند در سال های آتی نیز با افزایش 
 CCS Insights قابل توجهی روبه رو شود.تحلیلگران در موسسه
معتقدند که این افزایش در میزان فروش ساعت های هوشمند را 
مدیون ساعت های هوشمند اپل )اپل واچ( هستیم چراکه شرکت 
اپل با فروش ۸ میلیون دستگاه ســاعت هوشمند اپل واچ در سه 
ماهه پایانی سال ۲۰1۷ میالدی به رکوردی بی سابقه دست یافته و 
همین امر باعث شده کاربران بیشتری از این گجت  استقبال کنند.

سامسونگ؛ 
رکورددار 

فروش گوشی های 
هوشمند در سال ۲۰۱۷

گزارش ســه ماهه پایانی ســال ۲۰1۷ میالدی نشان 
می دهد که سامسونگ بیشــترین میزان فروش از گوشی های 

هوشمند در جهان را از آِن خود کرده است.
به گزارش وب ســایت gsmarena، کارشناســان و پژوهشگران آماری در 
موسســه تحقیقاتی گارتنر در تازه ترین گزارش سه ماهه چهارم سال گذشته ۲۰1۷ 
میالدی خود اعالم کرده اند که مجموع و میزان کل فروش گوشی های هوشمند در جهان در 
فصل پایانی به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است اما در این میان، سامسونگ به موفقیت 
بزرگی دســت یافته و در جایگاه نخست فهرســت پرفروش ترین برندهای گوشی های 

هوشمند جای گرفته است.
آماری که توسط موسسه گارتنر از ســال ۲۰۰۴ تاکنون جمع آوری و منتشر شده 
است، نشان دهنده میزان فروش و ســهم برندهای مختلف و غول های تکنولوژی 
از بازارهای جهانی است که در این میان، سامســونگ در رقابتی تنگاتنگ با اپل، 
رکورددار بیشترین فروش گوشی هوشمند و باالترین ســهم از بازار مربوطه بوده 

است. 
با توجه به جدول درج شــده در بخش تصاویر، به راحتی می تــوان درصد موفقیت 

شرکت های سازنده گوشی همراه و سهم آنها از این بازار را مشاهده کرد.

عرضه رایانه های سازگار با شبکه های 
نسل پنجم تا سال آینده

شرکت اینتل با همکاری تعدادی از شرکت های بزرگ سازنده 
انواع رایانه امیدوار است زمینه را برای تولید محصوالت سازگار 

با شبکه های نسل پنجم بی سیم تا سال ۲۰19 آماده کند.
اینتل به همین منظور مذاکراتی را با شرکت های دل، اچ پی، 
لنوو و مایکروســافت انجام داده تا اولین رایانه های شخصی 
نسل پنجم مجهز به ویندوز در نیمه دوم سال ۲۰19 به بازار 

عرضه شوند.
اینتــل در همین زمان مودم های تجــاری XMM ۸۰۰۰ را 
تولید کرده و به بازار می فرستد که اولین مودم های نسل پنجم 

این شرکت برای استفاده عموم خواهند بود.
این شرکت قصد دارد نمونه اولیه یک رایانه شخصی نسل پنجم 
را طی روزهای آینده، در کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلون 

اسپانیا در معرض دید عالقه مندان قرار دهد.
در همین حال برخی اپراتورهای مخابراتی در آمریکا، آسیا و 
اروپا هم به دنبال راه اندازی شبکه های نسل پنجم هستند که 
انتظار می رود استفاده عموم از آنها تا قبل از پایان سال ۲۰1۸ 
ممکن شود. البته اکثر اپراتورهای تلفن همراه این شبکه ها را 

از سال ۲۰19 عملیاتی می کنند.

خوراک پز خورشیدی صفحه  ای 
ساخته شد

محققان در موسسه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی، موفق 
به طراحی و ساخت خوراک پز خورشیدی صفحه ای شدند.

ســید مهدی میرزابابایی، مجــری طرح گفــت: خوراک پز 
خورشیدی صفحه ای یا )Parabolic Solar Cooker( با 
انعکاس اشعه خورشید در نقطه کانونی کار می کند؛ به طوری 
که با قرار دادن ظرف غذا می توان انواع غذاها و سرخ کردنی ها 

را با حرارت مالیم طبخ کرد.
وی با بیان اینکه دمای ایجاد شــده در محفظه پخت این نوع 
اجاق ها باالتر از دمای پاستوریزاسیون است، ادامه داد: امروزه 
بهره برداری از انرژی خورشــیدی گستره بسیار وسیعی دارد 

که یکی از آنها استفاده در طبخ غذاست.
عضو هیئت علمی موسســه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی 
افزود: از خوراک پزهای خورشــیدی می توان در مکان هایی 
مانند مراکز تفریحی، پارک  هــا، ویالها، کافه  های بین  راهی، 

روستاها و مناطق عشایری استفاده کرد.
میرزابابایی بیان کرد: همچنین در مواقع بحران و ایجاد حوادث 
غیرمترقبه که تاسیسات برق و گاز تخریب شده اند، این اجاق 

کارآیی قابل توجهی دارد.

در حالی که اخیرا خبری مبنی بر فیلتر تماس های صوتی imo منتشــر شد، 
طبق تســت های انجام گرفته هنوز تماس های این اپلیکیشن برقرار است و 

فیلتری در کار نیست.
ایمو )imo Messenger(، یک پیام رسان نسبتا محبوب است که در کشور 
ما نیز طرفداران خاص خود را دارد. ایمو امــکان برقراری تماس های صوتی و 
تصویری رایگان و با کیفیت باال و همچنین پیام های متنی نامحدود و رایگان را 

در اختیار کاربران خود قرار می دهد. یکی از دالیلی که باعث شد بسیاری از 
کاربران به نصب و استفاده از این نرم افزار عالقه نشان بدهند، امکان تماس 

صوتی باکیفیت آن است. 
در حالی که قابلیت تماس صوتی بســیاری از اپلیکیشن ها از جمله تلگرام در 
کشورمان مسدود شده، تماس صوتی ایمو به یکی از مهم ترین نقاط قوت این 

اپلیکیشن پیام رسان تبدیل شده بود.
حاال متوجه شــده ایم که در روزهای اخیر قابلیت تماس صوتی ایمو در ایران 
 مســدود شــده و کاربران امکان برقراری تماس صوتی با این اپلیکیشــن را 

ندارند. 
همچنین نرم افزار imo از مارکت هــای اندرویدی داخلی 

مانند بازار نیز حذف شده اســت.  ظاهرا این اپلیکیشن به 
دستور مقامات قضایی از بازارهای اندرویدی حذف شد.

فعال اطالعات بیشتری در این رابطه در دست نیست و باید 
منتظر خبرهای جدیدتر و اظهارنظر مسئوالن در خصوص 

علت مسدود شدن تماس صوتی ایمو و حذف این برنامه از 
مارکت های اندرویدی باشیم.

تماس صوتی ایمو فیلتر شد؟
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نماینده مردم اردستان در مجلس:
رییس جمهور به سوال 
نمایندگان پاسخ دهد

اردستان نماینــده مردم اردســتان در 
مجلس شورای اسالمی در رابطه با طرح سوال از 
رییس جمهــور در رابطه با مشــکالت اقتصادی 
کشور گفت: سوال از رییس جمهور حقی است که 
در قانون برای مردم از طریق نمایندگانشــان در 
مجلس شــورای اســالمی دیده شــده است؛ 
نمایندگان صدای ملت هســتند و قانون هم این 
اختیار را به آنها داده که از رییس جمهور ســوال 
کنند. رییس جمهور هم وظیفه دارد پاسخ دهد و 
در زمینه هایی که سوال می شود تالش بیشتری 

کرده یا مشکل را مرتفع کند.
طباطبایی نژاد در ادامه مطرح کرد: البته سوالی 
پیش از این ســوال در رابطه با موسســات مالی 
مطرح بود که در جریان اســت و توســط هیئت 
رییسه هم وصول شده و در کمیسیون اقتصادی 

در حال بحث و بررسی است.
وی در پایان بیــان کرد: در ســوال جدیدی که 
برخی از نمایندگان مطرح کردند، هم آن مسئله 
موسسات مالی و هم مسائل دیگری مطرح است؛ 
از جمله علت استقرار تحریم های بانکی با گذشت 
حدود دو سال باوجود تعهدات برجامی ایران که 

کلید خورده و باید ببینیم به کجا می رسد.

رییس دامپزشکی دهاقان خبر داد:
خطر آلودگی آنفلوآنزای 
فوق حاد طیور در دهاقان

رییس دامپزشــکی شهرستان  دهاقان
دهاقان گفت: با توجه به خطر آلودگی آنفلوآنزای 
فوق حاد طیور در شهرستان، شبکه دامپزشکی، 
اقدامات پیشــگیرانه و جلســات آموزشی برای 
بهره برداران برگزار کرده تا با رعایت اصول امنیت 

زیستی، از ابتال به این بیماری پیشگیری کنند.
محمدرضا قاسمی، با اشاره به فعال بودن اکیپ 
نظارت بر امور بهداشــتی در تعطیالت نوروزی، 
افزود: اکیپ سه نفره به همراه پزشک و کارشناس 
دامپزشــکی به صورت روزانه از همه واحدهای 

تحت نظارت بازرسی به عمل می آورند.
وی اذعان کرد: ضمن بررسی و نظارت در صورت 
مشــاهده موارد غیربهداشــتی برخورد صورت 
می گیــرد و شــهروندان می تواننــد در صورت 
مشاهده تخلفات بهداشتی و تلفات بیماری های 
مشــکوک پرندگان، به شــماره 1512 گزارش 

دهند.

رییس اداره گردشگری آران و بیدگل:
ثبت دریاچه نمک، نیازمند 

تصویب شورای ثبت ملی است
رییس اداره میراث فرهنگی،  آران و بیدگل
صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل، گفت: 
دریاچه نمک برای تصویب نهایی به شورای ثبت 
ملی کشور ارجاع داده می شود تا در صورت تایید 
 به نام سه اســتان اصفهان، ســمنان و قم ثبت 

شود.
جواد صدیقیان خاطرنشان کرد: پرونده محوطه 
طبیعی »نوار ریگ بلند« آران و بیدگل، محوطه 
»فسیل آباد« و کویر »چاله ســنبک« نیز برای 
 تصویب نهایــی به شــورای ثبت ملی ارســال 

شد.
دریاچه نمک آران و بیــدگل از نظر جغرافیایی 
میان سه استان اصفهان، قم و سمنان واقع شده 
و در فاصله ۳5 کیلومتری شــمال شرقی آران و 

بیدگل قرار گرفته است.

سرپرست فرمانداری گلپایگان خبر داد:
آمادگی دستگاه ها برای 

استقبال از میهمانان نوروزی
سرپرست فرمانداری گلپایگان  گلپایگان
گفت: تمهیدات الزم برای پیــش بینی امکانات 
مورد نیاز اســکان و سفر مســافران به گلپایگان 

انجام گرفته است.
محمدرضا توسلی، از آماگی دستگاه های اجرایی 
شهرستان برای حضور میهمانان نوروزی در این 

شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه از 25 اسفند ماه تا 20 فروردین 
ایستگاه امنیت و ســالمت در محلی در نزدیکی 
پلیس راه گلپایگان برقرار خواهد شد، گفت: هدف 
از ایجاد این ایستگاه، ایجاد محلی برای استراحت 

مسافران و کاهش تصادفات است.
سرپرســت فرمانــداری گلپایــگان افــزود: 
دســتگاه های خدمات رســان همچون شبکه 
بهداشت و درمان، هالل احمر، پلیس و... در این 

مکان ارائه خدمت خواهند کرد.

کشف بیش از۱۵۶ عدد کنسرو 
مرغ تاریخ گذشته در شهرضا

رییس مرکز بهداشت شهرضا  شهرضا
گفت: کارشناســان واحد مهندسی بهداشت 
محیط مرکز بهداشت در بازرســی، نظارت و 
کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در یکی 
از فروشگاه های بزرگ شهرستان، بیش از15۶ 
عدد کنسرو مرغ تاریخ گذشته را کشف کردند 
که پس از تنظیم صورتجلسه و اقدامات قانونی، 
جهت معدوم ســازی، هماهنگی الزم صورت 

پذیرفت.
سید حجت ا... موســوی با اشــاره به آخرین 
اقدامــات انجام شــده در شــبکه بهداشــت 
شهرضا، اظهار کرد: یکی از اقدامات انجام شده 
در شهرســتان، برگزاری  نشســت بصیرتی با 
حضور کارکنان شبکه بهداشت و ارائه مطالبی  

پیرامون سواد رسانه بود.
رییس مرکز بهداشــت شــهرضا با اشــاره به 
آغــاز بازدید از 4۶ مدرســه  مروج ســالمت 
شهرستان  با حضور کارشناسان ستادی مرکز 
بهداشت شهرضا، عنوان کرد: در این بازدیدها 
کارشناسان مرکز بهداشــت شهرستان چک 
لیست های مربوطه را تکمیل خواهند کرد و در 
پایان مدارس با توجه به نتایج پایش رتبه بندی 

خواهند شد.

 کشف 2 هزار عدد انواع 
مواد محترقه در کاشان

فرمانده انتظامی شهرســتان  کاشان
کاشان از کشف 2 هزار عدد انواع مواد محترقه 
غیر مجاز از یک واحد صنفی در این شهرستان 

خبر داد.
ســرهنگ علی پورکاوه گفت: این مقدار مواد 
محترقه از یک واحد صنفی نوشت افزار توسط 

ماموران پلیس امنیت عمومی، کشف و توقیف و 
در این خصوص یک متهم دستگیر شد.

وی از ارجــاع پرونده فرد متخلــف به دادگاه 
خبر داد و با تاکید بر موضــوع برخورد قاطع با 
اخاللگران آرامش جامعه، از شهروندان خواست 
برای حفظ آســایش و امنیت هرگونه فعالیت 
مشکوک مربوط به تهیه و توزیع مواد محترقه 
را با شماره تماس 110 به پلیس گزارش کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان بیان کرد: 
طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه در 
کاشان با هدف تامین امنیت و کاهش حادثه ها 
و آسیب های ناشــی از انفجار مواد محترقه در 

چهارشنبه آخر سال در حال اجراست.
او همچنیــن از خانــواده هــا خواســت بــا 
آموزش های الزم فرزندان به ویژه جوانان خود 
را با خطرهای ناشی از اســتفاده و انفجار مواد 

محترقه آگاه سازند.

بیش از ۱.۵ تن فرآورده دامی 
غیر مجاز در اردستان معدوم شد

رییس شــبکه دامپزشکی  اردستان
شهرســتان اردســتان گفــت: یک هــزار و 
۷00کیلوگرم فــرآورده  دامــی غیرمجاز در 

شهرستان اردستان کشف و معدوم شد.
میثم اســتکی اظهار داشــت: یک دســتگاه 
کامیونــت ســردخانه دار درپســت قرنطینه 
دامپزشکی با همکاری نیروی انتظامی توقیف 

شده است. 
این کامیونت قصد حمل غیربهداشتی یک هزار 
و ۷00 کیلوگرم فرآورده  خام دامی از جمله پای 
مرغ و آالیش اجزای حرام غیر خوراکی بدون 
اخذ هرگونه مجوز قرنطینه ای از دامپزشــکی 

را داشت. 
وی افزود: پــس از بازدیدهای کارشناســی از 
محمولــه توقیفــی و غیرمجاز بــودن آن با 
هماهنگی صورت گرفته، محموله توســط این 
شبکه پلمب و به کارخانه تبدیل ضایعات ارسال 
شد و فرد متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی 

گردید. 
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان 
با بیان اینکه کارشناسان مســتقر در 4 پست 
ثابت وسیار قرنطینه دامپزشکی در ورودی های 
شهرستان به عنوان پایگاه نظارتی دامپزشکی 
بر امر حمــل و نقــل دام و فرآورده های خام 
دامی نظارت دارند، گفت: کارشناســان، مجوز 
قرنطینه ای سازمان دامپزشکی کشور و شرایط 
خودروهــای حامل از جمله کنترل مناســب 
بودن دمای نگهداری محموله و رعایت ضوابط 
بهداشــتی ســردخانه آن را مورد بررسی قرار 

می دهند.

اخبار

فارغ التحصیالن بیکار در سامانه کارورزی 
وزارت کار ثبت نام کنند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرماندار تیران و کرون اظهار  تیران و کرون
کرد: ســامانه طرح کارورزی وزارت کار به منظور 
ثبت نام متقاضیان کار و فــارغ التحصیالن بیکار 
دانشگاهی تشــکیل شــده تا افراد تحصیلکرده و 

جویای کار با حضور در دوره های آموزش مهارتی، 
با محیط واقعی کســب و کار آشــنا شــوند. علی 
رحمانی گفت:  فارغ التحصیــالن بیکار و جوانان 
جویای کار با ثبت نام در این طرح، مشــمول بیمه 

حوادث شده و یک ســوم حداقل دستمزد به آنها 
پرداخت می شود. وی افزود: متقاضیان می توانند با 
مراجعه به سامانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
به آدرس https://karvarzi.mcls.gov.ir و 
ورود به بخش کارورز یا واحد پذیرنده، مراحل ثبت 
نام خود را دنبال کنند. وی تصریح کرد: متقاضیان 
کارورزی پــس از مطالعه توافق نامــه و اطالع از 

شرایط کارورزی و تایید نهایی، فرم ثبت نام خود را 
https://karvarzi. پر کنند و از طریق لینک
mcls.gov.ir/login.aspx وارد سامانه شوند و 
بنــگاه اقتصادی و واحــد پذیرنده نیز بر حســب 
شــخصیت حقیقی یا حقوقــی پــس از مطالعه 
تعهد نامه واحد پذیرنده، بــه تکمیل فرم ثبت نام 

مربوطه اقدام کنند.

فرماندار تیران و کرون:
فارغ التحصیالن بیکار در سامانه کارورزی وزارت کار ثبت نام کنند

نماینده مردم خمینی شهر در  خمینی شهر
مجلس شورای اســالمی گفت: اولویت و شرایط 
مجلس و نمایندگان مجلس بیشــتر به ســمت 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی است.
ســید جواد ابطحــی، دربــاره اســتیضاح وزیر 
جهادکشــاورزی اظهار داشــت: حوزه عملکرد 
وزیر جهادکشــاورزی بخش های متنوعی دارد، 
وزارت جهاد کشــاورزی تنها وزارتخانه ای است 
که معاونان متعــدد دارد و بخش های مختلفی را 

پوشش می دهد.
وی تصریــح کرد: مــن فکر می کنم بــا توجه به 
اســتیضاح وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
همچنین وزیر راه و شهرســازی، بحث استیضاح 
وزیر جهادکشاورزی با تاخیر صورت گیرد؛ یعنی 
در حال حاضر توجه نمایندگان مجلس، بیشــتر 
به اســتیضاح آخوندی و ربیعی اســت. وی ادامه 
داد: معاونــت پارلمانی وزارت جهاد کشــاورزی 
نیز پاسخ هایی در خصوص سواالت نمایندگان و 

جزواتی در حوزه هــای مختلف و اقدامات صورت 
گرفته جمع آوری و به نمایندگان ارائه کرده است.

ابطحی گفت: انتصابات براساس شایسته ساالری 
نبوده و این یکی از مطالبی اســت که درباره وزیر 

جهاد کشاورزی وجود دارد.
وی اضافــه کرد: اگــر امضای نماینــدگان برای 
اســتیضاح وزیر جهاد کشــاورزی به حد نصاب 
برسد که رسیده است، فکر می کنم استیضاح وی 

حتمی است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

توجه نمایندگان مجلس به استیضاح ربیعی و آخوندی است
رییس بیمارســتان های شهرضا  شهرضا
گفت: بیمارستان امیرالمومنین)ع( یک بیمارستان 
عمومی است و اگر یال جدید آن ساخته شود، به یک 
قطب تخصصی و فوق تخصصی با باالترین تجهیزات 

در جنوب استان اصفهان تبدیل می شود.
 فرهاد مهری با اشــاره به یال جدید بیمارســتان 
امیرالمومنین)ع( شهرضا، اظهار داشت: یال جدید 
در مســاحت ۷ هزار متر مربع در ۳ طبقه ســاخته 
می شود که طبقه همکف شــامل اورژانس داخلی، 
جراحی بــا 25 تخت، ســالن اجتماعــات و واحد 
تصویربرداری شام لMRI، رادیولوژی، سونوگرافی 

و ماموگرافی است.
وی افزود: یک شــرکت در مناقصه برنده شــده و 
عملیات ساختمانی را از اول دی آغاز کرد و براساس 
قرارداد حــدود ۷ ماه برای اتمام ســاختمان زمان 

نیاز است.
رییس بیمارســتان های شــهرضا با بیان اینکه اگر 
مشکلی به وجود نیاید ســاختمان بیمارستان سال 
آینده به بهره برداری می رســد، گفت: پس از اتمام 

ساختمان، نوبت به تجهیز ساختمان می رسد که آن 
زمان باید دانشگاه علوم پزشکی با وزارت بهداشت در 
این زمینه اقدام کنند. وی با اشاره به بیمارستان های 
شهرستان شــهرضا، خاطرنشــان کرد: در شهرضا 
بیمارســتان های امیرالمومنین)ع( با 108 تخت و 
صاحب الزمان)عج( با ۷0 تخت وجود دارد که از سال 
1۳94 قرار شد با الحاق آنها به یکدیگر بیمارستان 
 جنرال 250 تخــت منطقه جنوب اســتان ایجاد 

شود.

رییس بیمارستان های شهرضاتاکید کرد:

تبدیل بیمارستان شهرضا به قطب تخصصی جنوب استان

مسئول نمایندگی اوقاف برخوار گفت: اگر کسی خدا را نداشته باشد از هر موقعیتی برای فساد  برخوار
استفاده می کند و اگر خدا را داشته باشد، از هیچ قدرتی نمی ترسد و غصه روزی نمی خورد.

حجت االسالم سیدحسن فاضلی گفت: تنها گناهی که باعث می شود انسان کافر از دنیا رود شرک است و در 
مقابل شرک باید کلمه ال اله اال ا... را بگوییم، چرا که الزم است انسان به راه خود اعتقاد داشته باشد.

مسئول نمایندگی اوقاف برخوار افزود: زندگی غرب، خدا محور نیست؛ انسان محور است، بنا براین چاره همه 
مشکالت را هم به دست انسان می دانند.

 انسان با وجود خدا 
غصه روزی نمی خورد

مسئول نمایندگی اوقاف برخوار:

اف
وق
ا

خبرپارلمان

مدیر اداره جهاد کشاورزی  دهاقان اظهار  دهاقان
کرد: جلســاتی با حضــور ادارات برای رفع مشــکالت 
تولیدکنندگان گلخانه ای برگزار شــد و جلســاتی هم با 
بانک های عامل داشــتیم که نتیجه خوبی داشــت.امیر 
صفرپور با بیان اینکه کشاورزان تسهیالت فراگیر را مناسب 

ندانستند، افزود: مشکالت شــرکت تعاونی گلخانه داران دهاقان رفع شــد اما از روز نخست اعالم کردند که 
تسهیالت فراگیر مناسب نیست.وی اعالم کرد: یک میلیارد تومان طرح معرفی شده اما تسهیالت فراگیر خوب 
نیست و همه خواســتار دریافت تسهیالت روستایی هســتند.وی اعالم کرد: تا کنون 92 مورد برای دریافت 
تســهیالت اشــتغال زایی ثبت نام کرده اند که 1۷ میلیارد تومان به گلخانه، 4 میلیارد تومان به دام و طیور 
اختصاص داده شده است.صفرپور عنوان کرد: 1/۳سهمیه شهرستان دهاقان از تسهیالت اشتغال زایی بوده که 

سهم جهاد کشاورزی ۷00 میلیون تومان بوده و این میزان بسیار کم است و به کسی نمی رسد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان دهاقان:

تسهیالت کشاورزی 
دهاقان کم است

فرمانــده انتظامــی گلپایــگان از  گلپایگان
دستگیری یک زمین خوار و رفع تصرف اراضی ملی به 

ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، حســین بساطی اظهار 
داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف منابع طبیعی 

و اراضی ملی در شهرستان گلپایگان و در راســتای اجرای احکام صادره از سوی مرجع قضایی، ماموران 
پلیس آگاهی به همراه ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی به منظور رفع تصرف به منطقه مورد نظر اعزام 
شدند.وی با اشاره به اینکه فرد متصرف بدون مجوز قانونی قطعه زمینی به مساحت 44 هزار و 958 متر 
مربع را تصرف و کشت کرده بود، افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور نمایندگان قضایی و منابع طبیعی 
این زمین را از تصرف او خارج کردند.فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان بیان داشت: زمین تصرف شده 

توسط کارشناسان 4 میلیارد و 500 میلیون ریال ارزش گذاری شده است. 

 فرمانده انتظامی گلپایگان 
خبر داد:

کشف زمین خواری 
میلیاردی در گلپایگان

تولید ملی از بارزترین نمادهای توسعه اقتصادی در هر  لنجان
کشور به شــمار می آید و در این میان توجه به تولید ملی در یک جامعه 
می تواند نقشی بی بدیل را در زمینه شــکوفایی اقتصادی ایفا کند و به 
نحوه موثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد 
و انگیزه های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه گذاری ایجاد کند.

از ســوی دیگر توجه به واحدهای صنعتی یکی از مهم ترین برنامه های 
طرح رونق اقتصادی بــوده و تحقق این مهم، به حفــظ و پایدار کردن 
واحدهای صنعتــی موجود می انجامــد. طی چند ســال اخیر طرح 
نجات بخش تولید برای چندمین بار در کشور کلید می خورد، اما هنوز 
گالیه تولیدکنندگان به گوش می رســد در حالی که شاید کمتر کسی 
فکر می کرد اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید در چنین وضعیتی قرار 

گیرد. منطقه صنعتی کچوییه لنجان یکی از مناطق صنعتی است که در 
فاصله 50 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده و بیش از دو دهه  از عمر آن 
می گذرد و این منطقه میزبان 24 واحد تولیدی بوده، اما پس از سال ها 
همچنان زیرساخت های این منطقه با مشکل مواجه بوده و از سوی دیگر 
مشکالت شدید اقتصادی باعث شده واحدهای فعال در منطقه صنعتی 
کچوییه به سمت کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو حرکت کنند و در 

برخی موارد نیز چراغ واحدهای تولیدی روبه خاموشی برود.
فرماندار شهرستان لنجان اظهار می کند: یکی از ابزارهای توسعه و رشد 
تولید ملی، توجه به ایجاد زیرســاخت ها و راه انــدازی و تجهیز مناطق 
صنعتی است و بر همین اساس شــهرک های صنعتی به عنوان ستون 

رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شوند.

محســن ســجاد تصریح می کند: شــهرک ها و مناطق صنعتی فضا و 
زیرساخت های مناســبی را جهت توسعه صنعت و اشــتغال مولد در 
اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند؛ از این رو این مناطق نقش ویژه ای 
در توسعه صنعتی برعهده دارند و قطعا با اجرای طرح توسعه شهرک ها 
و مناطق صنعتی در شهرســتان لنجان، می توان زمینه را برای جذب 

سرمایه گذاران و همچنین حفظ و ایجاد اشتغال فراهم کرد.
وی معتقد اســت: منطقه صنعتی کچوییه در ایجاد اشتغال برای مردم 
منطقه و اهالی روستاهای کچوییه، زمان آباد و هاردنگ نقش مهمی را 

ایفا می کند.
فرماندار لنجان اضافه می کند: یکی از مهم ترین مســائل و مشــکالت 
واحدهای تولیدی و صنعتی، دریافت تسهیالت است؛ از این رو چنانچه 
مشکالتی بر سر راه تولید کنندگان وجود داشــته باشد، این مسائل و 
مشکالت در کارگروه اشتغال شهرســتان لنجان و ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان مطرح می شــود و در راستای رفع آنها پیگیری الزم 
را انجام خواهیم داد. مدیرعامل شــرکت تولیدی صنعتی کچو در سال 
1۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد و در روزهای ابتدایی ورود ایشــان 10 
کارگر مشــغول فعالیت بودند؛ اما پس ازمدتی بالغ بر 400 نفر در این 
مجموعه مشغول فعالیت شدند و این تعداد حدود 20 سال در شرکت 
تولیدی صنعتی کچو فعالیت کردند، اما در دهه 90 با مشکالت متعدد 

همچون دارایی و بازپرداخت سود وام های بانکی مواجه شدیم.
سید مرتضی عطایی گفت: متاسفانه طی سال های اخیر بانک ها شیوه 
فعالیت خود را تغییر دادند و به جای حمایت از تولیدکنندگان، به سمت 
بنگاه داری حرکت کرده اند و این حرکت باعث شد ضربه سنگینی به بدنه 
تولید کشور وارد شود. وی با اشاره به اینکه بنگاه داری بانک ها، باعث عدم 
توسعه کشور به درستی شده است، گفت: امروز ما برای پرداخت حقوق 
کارکنان این مجموعه با مشکالت متعددی روبه رو هستیم و بعد از 20 
سال نه تنها مجبور به تعدیل نیرو شده ایم، بلکه برای نخستین بار است 

که حقوق کارکنان دو ماه به تاخیر افتاده است. 

 مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی کچوییه لنجان:

بانک ها، بنگاه دار شده اند
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ابالغ وقت رسیدگی
12/89 در خصوص پرونده کالسه 961217 خواهان تیمور امیریان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ابراهیم بهرمن  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/21 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35582 
 شعبه 32 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )115 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351513732 ابالغنامــه:  شــماره   12 /271
9609980351500775 شماره بایگانی شــعبه: 960894  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  خانم طاهره رفیعی مقصود بیکی فرزند حسینقلی، خواهان  آقای 
قدرت اله مسعودی دادخواستی به طرفیت  خوانده خانم طاهره رفیعی مقصودبیکی فرزند 
حسینقلی به خواسته مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 344(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9609980351500775 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/01/19 و ســاعت 8/30 تعیین که حسب 
دســتور 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37352 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351513736 ابالغنامــه:  شــماره   12 /272
9609980351500837 شــماره بایگانی شــعبه: 960965  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای عبدالرضا رضائی فرزند هاشــم، خواهان  آقای یار علی 
محمدی چم پیری دادخواستی به طرفیت  خوانده عبدالرضا رضائی فرزند هاشم  به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351500837 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/01/19 و ساعت 9 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 کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:37353 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)167 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352211034 ابالغنامــه:  شــماره   12 /273
9609980352200719 شــماره بایگانی شــعبه: 960751  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای عباس قانع فرزند محمد،  خواهــان  آقای جعفر ثنائی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای عباس قانع و غالمرضا امیریان به خواســته تامین 
خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح 
که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 

شهید بهشتی واحد 207(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980352200719 شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/19 
و ساعت 11 تعیین که حسب دســتور 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 نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37358 شعبه 

22  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610460370200035 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /284
9309980360000768 شــماره بایگانی شــعبه: 930307  نظر به اینکه آقای ســید 
محمد حسن موسوی زاده فرزند سید مجید شــکایتی علیه آقای سعید جمشیدی فرزند 
اصغر مبنی بر آدم ربایی و تهدیــد در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 
930307 و این دادگاه ثبت و وقت رســیدگی برای روز 1397/01/20 ســاعت 9 صبح 
تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون 
 آیین دادرسی کیفری مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در روزنامه زاینده رود  طبع و نشر
 می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:37349 شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان) 18 کیفری استان 

سابق( )140 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/305 آقای اکبر هارون رشیدی دارای شناسنامه شماره 1075 به شرح دادخواست به 
کالسه  1036/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالرضا هارون رشیدی به شناسنامه 941 در تاریخ 1396/11/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اکبر 
هارون رشــیدی فرزند احمد علی، ش.ش 1075 )پدر( 2- بی بی هارون رشیدی فرزند 
محمدولی، ش.ش 7 )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: 6993 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )133 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/306 شماره: 1310/96 ش حل 4 به موجب رای شماره 1730 تاریخ 96/9/18 حوزه 4 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه نعمت اله 
مهرابی فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 387014-
96/6/30 تا زمان اجرای حکم و پرداخت 1/570/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان ابوالفضل عادلی فرد فرزند عباس به نشانی خمینی شهر شهرک منظریه فاز 4 ک 
صفایی شرقی پالک 59 و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:6991 شعبه چهارم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/307  مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 

اصفهان، کالسه پرونده 886/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/3/2، مشخصات خواهان: عباســعلی غالمیان فرزند محمدرضا با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
ک 136 پ 2 طبقه سوم، مشــخصات خوانده: رضا ناصری، 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 شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6989 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/308 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2127/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 6/20 روز دوشنبه مورخه 
1397/02/10، مشخصات خواهان: رضا علیرضایی فرزند مصطفی به نشانی خمینی شهر 
میدان 22 بهمن نبش خ امام جنوبی با وکالت آقای حمید شفیعی فرزند قدیرعلی به نشانی 
خمینی شهر میدان امام اول امام جنوبی پاساژ لطفی، مشخصات خوانده: حمیدرضا مانیان 
فرزند حسینعلی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: فاکتورهای ارسال بارسنگ، 
کپی مصدق بارنامه، 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 مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6994 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )203 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/300 خانم طیبه نوروزی دارای شناسنامه شماره 314 به شرح دادخواست به کالسه 
954/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدرضا برازنده به شناســنامه 314 در تاریخ 1396/11/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- طیبه نوروزی فرزند سیف اله ، ش.ش 14 
متولد 1351 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- محمد حسین برازنده فرزند محمدرضا، 
ش.ش 5120046746 متولد 1374 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- محمد مهدی 
برازنده فرزند محمدرضا، ش.ش 5120084321 متولد 1381 صادره از دهاقان) پســر 
متوفی( 4- مائده برازنده فرزند محمدرضا، ش.ش 5120107583 متولد 1386 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( 5- محدثه برازنده فرزند محمدرضا، ش.ش 5120091660 متولد 
1383  صادره از دهاقان )دختر متوفی( به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/355 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )188 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

12/301 آقای بهروز رحمانی دارای شناسنامه شــماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 
951/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حســین رحمانی به شناســنامه 308 در تاریخ 1388/10/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- بهروز رحمانی فرزند حسین، ش.ش 14 
متولد 1323 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 2- بهرام رحمانی فرزند حسین، ش.ش 15 

متولد 1325 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- طاهره رحمانی فرزند حسین، ش.ش 38 
متولد 1333 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 4-  صدیقه رحمانی فرزند حســین، ش.ش 
4 متولد 1336 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- همدم رحمانی فرزند حســین، ش.ش 
5 متولد  1341 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6 - منور رحمانی فرزند حســین، ش.ش 
20 متولد 1327 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- محترم زمانی فرزند حسن ، ش.ش 
186/551 متولد 1300 صادره از دهاقان )همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/351 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )204 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/340 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 5/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30 روز سه شنبه مورخه 
1397/1/21، مشخصات خواهان: سعید مختاری فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
ابتدای جاده دو شاخ ســنگ بری، مشخصات خوانده: ســجاد زرنگاری هرمزری  فرزند 
خداداد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6997 شعبه 11 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106795400275 ابالغنامــه:  شــماره   12 /274
9609986795400838 شماره بایگانی شــعبه: 960839   آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم خواهان آقای مجتبی عابدینی گورتانی به وکالت زهرا شــیرانی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای عبداله مداح به خواســته مطالبه – تامین خواسته 
مطرح که به این شعبه )اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795400838 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 
3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/21 ســاعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37182 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره سه(  )172 کلمه، 2 کادر( 

اخطار اجرایی
12/320 شماره: 1439/95 به موجب رای شماره 9609976805200497 تاریخ 86/4/28 
حوزه 52 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مصطفی موهبت فرزند حسن به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/885/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/8/20 لغایت 
اجرای حکم و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له مسعود خان محمدی به نشانی خ جی خ 
شهروند جنوبی فروشگاه کناف ایران، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:36570 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

1491- 960623 بــه موجــب رای شــماره 456- 12 شــماره: 95/ /321
9609976805100750 تاریــخ 96/4/15-96/6/29 حوزه 51 شــورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد نصیری ده سرخی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 89/000/000 ریال وجه چک شــماره 
353229/38 بابت اصل خواســته و 3/070/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه 95/7/29 و پرداخت نیم عشــر در حق اجرای احکام در حق محکوم له مسعود خان 
محمدی فرزند عبدالحمید به نشانی خ جی شــهروند جنوبی فروشگاه کناف ایران. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:36572 شعبه 
51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )176 کلمه،2 کادر(

اخطار اجرایی
12/322 شماره: 88/96 - 960134به موجب رای شماره 960997680510101-366 
تاریخ 96/3/31-96/4/20  حوزه 51 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه علیرضا طهرانی مهدی آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 17/560/000 وجه چک 901/2147210 بابت اصل خواسته و 
1/284/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/8/12 و 
پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام در حق محکوم له مسعود خان محمدی به نشانی 
خ جی خ شهروند جنوبی فروشــگاه کناف ایران. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:36575 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/323 شماره: 1400/95  به موجب رای شماره 163 تاریخ 96/2/12 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد نادی فرزند 
اسماعیل به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 41/530/000 ریال وجه 

یک فقره چک به ش 628371 سررسید 95/8/15 بابت اصل خواسته و مبلغ 1883/250 
ریال هزینه دادرسی و 120/000 ریال نشر آگهی و خسارات تاخیر از سررسید چک موصوف 
لغایت اجرای حکم و نیم عشر در حق دولت در حق محکوم له مسعود خان محمدی فرزند 
عبدالحمید به نشانی خ جی خ شهروند جنوبی فروشگاه کناف ایران. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:36573 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/325 شماره: 584/96  به موجب رای شــماره 1383-96 تاریخ 96/8/21 حوزه 53 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد حسن 
عاطفت به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت جمعا مبلغ 126/160/000 
ریال وجه فقره چک به شماره های 712669 سررســید 79/5/28 و 712658 سررسید 
79/7/15 و 532092 سررسید 78/12/12 و 629464 سررسید 78/12/15 و 533011 
سررسید 78/11/15 و 680423 سررسید 79/1/20 و 532065 سررسید 79/2/15 بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/052/000 ریال هزینه دادرســی و نشر آگهی و خسارات تاخیر از 
سررسید چکهای موصوف لغایت اجرای حکم و نیم عشــر در حق دولت در حق محکوم 
له رجبعلی حداد اصفهانی به نشانی رهنان خ مطهری کوچه ش مرادی جنب خیریه امام 
حسین پالک 18.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:36541 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/291  شماره پرونده: 139604002003000760/1 شماره بایگانی شعبه: 9601569/1 
شماره ابالغیه: 139605102003007781 بدینوسیله به خانم ثریا کرجی پور دهکردی 
فرزند محمد علی به شناسنامه شماره 2618 به نشانی اصفهان خیابان کاوه خ شهید غرضی 
بلوار شکوفه کدپستی 4615185 بدهکار پرونده کالسه 139604002003000760/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک 
شماره 2/977766-96/07/02 بین شما و آقای مجید نظری مبلغ دویست میلیون ریال 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 37100 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/293  شماره پرونده: 139604002003000841/1 شماره بایگانی شعبه: 9601804/1 
شماره ابالغیه: 139605102003007360 بدینوسیله به 1- مجتبی مظاهری فرزند اکبر 
به شناسنامه شماره 594 به نشانی اصفهان خیابان فردوسی مقابل توسعه صادرات گروه 
روشنائی گلنور 2- امیر حسین مظاهری فرزند اکبر به شناسنامه شماره 53825 به نشانی 

اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شــفاهی دوم مجتمع مسکونی سجاد کوی دانش 
پال ک28 بدهکاران پرونــده کالســه 139604002003000841/1 که برابر گزارش 
اداره پست نشــاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
1594824-95/12/28 بین شما و بانک کارآفرین شعبه نظر غربی  مبلغ 122/063/531 
ریال بابت اصل لب، 5/538/005 ریال بابت سود و مبلغ 5/789/264 ریال بابت خسارت 
تاخیر تا تاریخ 96/06/04 و از آن به بعــد روزانه مبلغ 83903 ریال بانضمام حقوق دولتی 
متعلقه بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 37098 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )228 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/294  شماره پرونده: 139204002003000059/1 شماره بایگانی شعبه: 9202400/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000304 بدینوسیله به 1- عطا حاجیان فرزند مجید به 
شماره ملی 1290693390 و  2- متین حاجیان فرزند مجید به شماره ملی 0012637841 
هر دو به نشانی اصفهان میدان شهداء جنب بانک تجارت فروشگاه اصفهان تحریر ورثه 
مرحوم مجید حاجیان  بدهکاران پرونده کالسه 139204002003000059/1 که برابر 
گزارش اداره پست نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شماره 2-2003/500/8618902-87/04/05  بین شــما و بانک پارسیان  مبلغ 
142/481/398 ریال بابت اصل، ســود و خســارت تاخیر تا تاریخ 96/04/17 و از آن به 
بعد روزانه مبلغ 30692 ریال  بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در 
این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 37097  اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/295  شماره پرونده: 139604002003000746/1 شماره بایگانی شعبه: 9601523/1 
شــماره ابالغیه: 139603802003000297 بدینوســیله به 1- آقای محســن روزه 
اهوازی، نام پدر: داود، شــماره شناسنامه 3249، شــماره ملی 1285163311 به نشانی 
اصفهان هشت بهشت شرقی  و  2- مرتضی قانعیان سبدانی، نام پدر: جعفر، شماره ملی 
1270104675 به نشانی اعالمی بستانکار اصفهان خیابان آل خجند کوچه یاس پالک 
21، 3- محبوبه خدای علی آبادی، نام پدر: زین العابدین، شماره شناسنامه 19727 شماره 
ملی 1282666614 متولد 1346/02/01 به نشانی اصفهان هشت بهشت شرقی  ابالغ 
می شو که بانک ملی چهار راه آبشار به اســتناد قرارداد بانکی شماره 94086411791- 
1394/12/15 به مبلغ 239/979/647 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 84/632/875 سود 
و مبلغ 21/635/633 تا تاریخ 1394/12/15 به انضمام خسارت روزانه به مبلغ 184785 
ریال تا روز تسویه کا مل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه 9601523/1 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مامور مربوطه محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده روز آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافــت. م الف: 37096 اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان )217 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
12/296  شماره پرونده: 13960402003001564/1 شماره بایگانی شعبه: 9602991/1 
شــماره ابالغیه: 139603802003000326 بدینوسیله به آقای محمد حاتمی کن کبود 
فرزند محمد ساکن اصفهان خ جی خوراسگان ک ثمری پ 16 کدپستی 6833131435 
بدهکار پرونده کالســه 9602991 که برابر گزارش واحد ابالغ آدرس مذکور شــناخته 
نگردیده اید ابالغ مــی گردد که برابر چــک 746380-95/10/30 بانک ملی شــعبه 
خوراسگان بین شــما و آقای ســعید قادری مبلغ 18/000/000 ریال بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  

م الف: 37095  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/297  شماره پرونده: 139604002003001497/1 شماره بایگانی شعبه: 9602890/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000323 بدینوسیله به آقای رضا سلیمانی فرزند مرتضی 
به شماره ملی 1290773564 ساکن اصفهان خ آل خجند کوچه شهرزاد پ 103 کدپستی 
8149866811 مستاجر پرونده کالســه 9602890 که برابر گزارش واحد ابالغ، آدرس 
مذکور شناخته نگردیده است ابالغ می گردد که برابر سند اجاره 17104-95/5/23 بین 
شــما و زهره طحانی، محسن طحانی، رســول طحانی و محمدرضا طحانی می بایست 
نســبت به تخلیه و تحویل ششــدانگ پالک ثبتی 1530 فرعی از 15190 اصلی بخش 
5 ثبت اصفهان اقدام نمایید که بر اثر عدم تخلیه پالک مذکور درخواســت صدور اجرائیه 
نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد.  
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه پالک 1530 فرعی از 
15190 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان اقدام  و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  م الف: 37094  اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/292  شماره پرونده: 139504002121000249/2 شماره بایگانی شعبه: 9502635/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000292 بدینوسیله به آقای محمدرضا چوبداران فرزند 
مرادعلی  به  شماره ملی 1141019728 ساکن اصفهان محمودآباد سنگبری گچ بدهکار 
پرونده کالسه  9502635  که برابر گزارش واحد ابالغ شناخته نگریده اید ابالغ می گردد 
که برابر چک هــای 654386-95/7/30 و 654387-95/9/30 بانــک رفاه کارگران 
خمینی شهر بین شما و شهرداری خمینی شهر مبلغ 60/000/000 ریال بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس  از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر وبه کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 37099 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
 برگ ســبز اتومبيــل رانا مــدل 92 به شــماره پالک

 582 س 52 ایــران 53 ســفيد رنگ به شــماره موتور 
 NAAU01FE4DT020260 160  و شماره شاسیB0032486
به نام محمد نوربهشت مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
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به زودی نقشه مناطق بازبینی 
شده با اصالحات منتشر می شود

سرپرست معاونت محیط زیســت طبیعی و تنوع 
زیســتی ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
مجموع مســاحت بازنگري هاي مناطق حفاظت 
شــده، مصوب جلســه چهارشنبه ۲ اســفندماه 
شوراي عالي محیط زیســت، حدود ۴ دهم درصد 
مساحت مناطق حفاظت شــده در کل کشور است 
و به منظور شفاف ســازي در این موضوع، به زودي 
 نقشــه مناطق بازبیني شــده با اصالحات منتشر 

مي شود.
به گزارش پارما؛  حمید ظهرابی سرپرست معاونت 
محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: مجموع مســاحت 
بازنگري هاي مناطق حفاظت شده، مصوب جلسه 
شوراي عالي محیط زیست به ریاست حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحاني، رییس جمهور در روز 
چهارشنبه ۲ اسفندماه، حدود ۴ دهم درصد مساحت 

مناطق حفاظت شده در کل کشور است.
ظهرابی با یــادآوری این موضوع که دســتور کار 
تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت شده به استناد 
بند »ظ«ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی 
بر »بازنگری در محــدوده مناطق چهارگانه محیط 
زیست و همچنین تعریف و تقســیم بندی جدید 
مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهاني 
حفاظت از طبیعت)IUCN( توسط سازمان حفاظت 
محیط زیســت و به منظور رفع چالش های بسیار 
برای حفاظت از مناطق مورد پیگیری قرار گرفت، 
خاطرنشــان کرد: این موضوع از دولت یازدهم در 

دستور کار شوراي عالي محیط زیست قرار داشت.

سرپرست اداره محیط زیست فالورجان:
 صنايع تولیدي بزرگ با حکم 
قضائي رفع آاليندگی شدند

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فالورجان 
در راستای رفع آالیندگی صنایع بزرگ شهرستان، 
اقدامــات زیادی را طي ســال جاري انجــام داده 
است.به گزارش»پارما« سرپرســت اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان فالورجان در این رابطه 
اظهار داشت: با نظارت مســتمر، پایش های دقیق 
و پیگیري هــاي متوالي حقوقي و قضائي توســط 
کارشناسان این اداره، بســیاري از صنایع تولیدي 
بزرگ در محــدوده شهرســتان فالورجان با حکم 

قضائي  رفع آالیندگي شدند.
محمد ولیــد مغربی با اشــاره به پیگیــری های 
حقوقی انجــام گرفته افزود: واحدهــای معدني و 
صنایع وابسته آنها ملزم به ســاخت سوله و فضاي 
محفــوظ روي خطوط تولید آالینــده خود، نصب 
چندین دستگاه غبارگیر مدرن و کار آمد و پوشاندن 
نوارهاي نقاله، کاهش آالیندگي و نصب و جایگزین 
کردن سیستم هاي غبارگیر جدید در  واحد سیمان 
شهرستان و تعهد براي رفع کامل آلودگي هوا تا پایان 

سال را  از جمله این اقدامات عنوان کرد.
مغربی افزود: در راستای رفع مشکالت دامداری های 
بزرگ و صنعتی شهرستان و پیگیری قضائي آنها، 
واحدهاي مذکور با جمــع آوري و دفع اصولي تمام 
فضوالت دامــي، خرید و نصب دســتگاه هاي کود 
خشک کن و استانداردسازي تصفیه خانه هاي خود 
در جهت رفع آلودگي اقدام و بسیاري از واحدهاي 
صنعتي و به خصوص صنایع ریخته گري در شهرک 
صنعتي اشــترجان، با حکم دادگاه ملــزم به رفع 

آالیندگي و نصب فیلتر شدند.

دستگیری و شناسايی يک گروه 
از متخلفان شکار و صید سابقه دار 
یک گــروه از متخلفان شــکار وصید غیــر بومی 
اســتان و ســابقه دار با رصد و اقدام مشترک یگان 
حفاظت محیط زیست شهرســتان نایین مستقر 
در ســر محیط باني چوپانان و مامــوران انتظامي 
 کالنتــري چوپانــان در پناهــگاه حیــات وحش

 عباس آباد شناسایي و دستگیر شدند.
به گزارش پارمــا؛ این گروه پس از مــاه ها تالش و 
ردیابی های نا محســوس و با استفاده از هم افزایی 
اطالعاتی محیط زیست ، نیروي انتظامي و همکاري 
 مردمــي در پناهــگاه حیــات وحش شناســایي

 شدند.
این گروه در حالی که با استفاده از یک دستگاه پژو 
و از طریق جاده آسفالت مرز شمالی منطقه در حال 
برگشت بوده به محل ایست و بازرسی رسیده و به 
محض رویت ماموران به دســتور ایست ضابطین 
توجه نکرده و با سرعت باال مبادرت به فرار مي کنند 
که پس از مدت کوتاهي تعقیب و گریز با هوشیاري و 
اقدام به موقع مامورین متوقف شده و راننده دستگیر 
 و ۳ نفر از متخلفین ســابقه دار در تاریکي شــب با

 سالح هاي شکاري متواري مي شوند.

حواشی تعویض مهم ترین سند هویتی ایرانی ها؛

به ثبت احوال اعتماد کنید!

عکس  روز 

بهبود فرهنگ رانندگی  در اصفهان ضروری است

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

استاندار اصفهان در دیدار مدیرکل زندان های استان 
از حمایت همه جانبه در راستای توسعه فعالیت های 
اصالحی و تربیتی در زندان ها اعالم آمادگی و قول 
مســاعدت داد.در این دیدار محســن مهر علیزاده 
گفت:زندانبانی شغلی است که تمام ابعادش منفی 
است و تبدیل کردن این ابعاد به نتایج مثبت با وجود 
صرف انرژی زیاد از گام های بسیار خوب به شمار می 
آید.وی ادامه داد: استقامت و دوام در کار زندانبانی 
واقعا سخت ودشوار اســت؛ اما برای گرفتن نتیجه 
مثبت بایــد از بهترین روش ها اســتفاده کردو در 

بدترین شرایط بهترین فرصت ها را به وجود آورد.
 مهر علیــزاده در خصوص انتقال زنــدان مرکزی 
اصفهان نیــز گفت: خروج زندان از داخل شــهرها 
حرکت خوبی است و با تدابیر مدیریتی و به کارگیری 
نیرویی متخصص و پیگیر در راستای حضور سرمایه 
گذار مناســب، انتقال زندان نیز بــه خوبی صورت 
خواهد گرفت.در این دیدار مدیــرکل زندان های 

استان اصفهان گفت: تالش در راستای بازاجتماعی 
کردن مددجویان و اصالح و تربیت افراد آســیب 
دیده جامعه، مهم ترین هدف زندانبانی است.گرجی 
زاده به فرسودگی زندان ها اشــاره کرد و گفت:در 
حال حاضرزندان های شهرســتان های شهرضا-

خمینی شهر و زرین شــهر به دلیل قدمت طوالنی 
و فرســودگی نیازبه جانمایی زمین و انتقال زندان 

دارد .

استاندار اصفهان دردیدار مدیرکل زندان های استان مطرح کرد:

حمايت از فعالیت های اصالحی و تربیتی در زندان ها
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم انتظامی امین از 
تشکیل نخستین کارگاه مشــترک علمی »تحلیل 
تجربیات« با مســئوالن فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان به منظور تبادل اطالعات ، تجربیات و ارتقای 
دانش و مهارت دانشجویان و ماموران پلیس خبر داد.

 سردار بهرام نوروزی در حاشیه سفر به استان اصفهان 
و دیدار با فرماندهان و معاونان انتظامی این اســتان 
اظهار داشــت: هدف از حضور گروه علمی اســاتید 
دانشــگاه علوم انتظامی امین به اصفهان تشــکیل 
نخستین کارگاه مشترک علمی »تحلیل تجربیات« 
اساتید دانشگاه با مسئوالن فرماندهی انتظامی استان 
به منظور تبادل اطالعات، تجربیات، ارتقای دانش و 
مهارت کارکنان و همچنین ارتقای دانش اســاتید و 
بروز رسانی منابع آموزشی است.وی افزود: این سفر 
در راستای تدبیر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر تشکیل قرارگاه جهادی »ارتقای 
تربیت و آموزش« و همچنین سیاست های ستاد کل 

نیروهای مسلح پیرامون تحقق بخشیدن به »مهارت 
افزایی و آموزش« کارکنان ناجا انجام گرفته است.عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین با بیان اینکه 
کارگاه مذکور به مدت دو روز در فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در این کارگاه 
اســاتید گروه های علمی دانشــگاه ضمن بررسی و 
واکاوی چگونگی شکل گیری اغتشاشات، راهکارهای 

علمی و آموزشی را ارائه کردند.  

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین اعالم کرد:

تشکیل کارگاه علمی»تحلیل تجربیات« دانشگاه علوم انتظامی

دبیر جشنواره »انسان سالم، غذای سالم« خبر داد:

حضور شرکت های تولیدکننده غذای سالم از سراسر کشور در اصفهان

 درختان غول پیکری
 که تونل شده اند !

دبیر جشنواره »انسان سالم، غذای سالم« از حضور شرکت های تولیدکننده غذای سالم از سراسر کشور در اصفهان خبر داد.
رضا هیبتی اظهار کرد: از 9 الی 11 اسفند دومین جشنواره انسان سالم، جامعه سالم و طبیعت پایدار کار خود را آغاز خواهد کرد که  مربوط به 

شهرک سالمت اصفهان است. سعی کردیم از تجربیات جهانی و متناسب با ویژگی های جامعه ایرانی، شهرک سالمت را بسازیم و اهداف و ویژگی های مدنظر 
را قدم به قدم پیگیری کنیم.

وی با بیان اینکه تفاوت شهرک سالمت با نظام فعلی درمانی در اولویت پیشگیری از بیماری در افراد جامعه است، افزود: ما به دنبال پیشگیری هستیم تا اصال 
کسی نیاز به درمان پیدا نکند، یکی از مهم ترین عوامل پیشگیری نیز مصرف غذای سالم است که منشأ حدود 70 درصد بیماری ها از غذاهای ناسالم است.

 شناسنامه يک مدرک حاشیه ای 
قلمداد خواهد شد

در کنار بحث تعویض کارت های ملی، رســیدگی به 
موضوع تعدد اوراق هویتی نیز ســواالت زیادی را به 
همراه دارد. با توجه به اینکه صدور کارت ملی هوشمند 
ضرورتی برای وجود سایر اوراق از جمله شناسنامه در 
ســال های آینده را در هاله ای از ابهام قرار می دهد 
در این خصوص غفرانی کجانــی توضیح می دهد: در 
سال های گذشــته برنامه مدونی برای حذف 
شناسنامه طراحی نشد و با استقرار کارت ملی 
هوشمند دیگر شناسنامه یک مدرک حاشیه ای 
قلمداد می شــود و نقش پررنگ گذشته خود را از 
دست خواهد داد. وی در پاســخ به اینکه قرار بود 
اســتفاده از کپی مدارک دیگر ســهمی در مراودات 
اداری برای ارباب رجوع نداشــته باشد این در حالی 
است که هنوز شاهد اهمیت دادن به آن هستیم، ادامه 
می دهد: طرح حذف کپی کارت ملی به صورت پایلوت 
در استان های خوزستان سمنان و قم در حال اجراست 

و هنوز در اصفهان به مرحله اجرا در نیامده است.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان :
آغاز عملیات جست وجو با 

نظر تیم ارزيابی انجام می شود
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت:از سرگیری عملیات جست وجوی پیکرهای 
حادثه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج در منطقه 
سمیرم با توجه به نظر تیم ارزیابی انجام می شود.

محسن مومنی با بیان اینکه ادامه عملیات جست 
وجو به نظر تیم ارزیابی بستگی دارد است، افزود: 
این تیم در حال بررسی میزان خطرپذیری منطقه 

با توجه به حجم بارش چهار روز گذشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شــش تیم پنج 
نفره در منطقه پادنای سمیرم برای ادامه عملیات 
جست وجو در حال آماده باش است، افزود: بالگرد 
نیز در این منطقه مستقر اســت؛ اما باید توجه 
داشــت که اعزام تیم ها با بالگرد باید با تایید تیم 

ارزیاب انجام شود.

ويزيت رايگان دندانپزشکی 
دانش آموزان ابتدايی

خدمات دندانپزشــکی رایگان به دانش آموزان 
ابتدایی بخش جلگه ارائه شد.

رییس دانشــکده دندانپزشــکی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان گفت: گروه دندانپزشــکی 
جامعه نگر با حدود ۳۵ نفر دندانپزشک و کارورز 
دندانپزشکی و 19تخت دندانپزشکی با حضور 
درسالن مســجد حضرت ابوالفضل)ع( هرند به 
ارائه خدماتی همچون فلوراید تراپی، شیارپوش، 

ترمیم و کشیدن دندان پرداختند.
عباسعلی خادمی افزود: این خدمات با اولویت 
دانش آموزان بی بضاعــت و کم بضاعت به آنان 
ارائه شــد. وی گفت: ۲۳0 نفر از دانش آموزان 
منطقه، رایگان مورد معاینه و درمان قرار گرفتند.

آغاز طرح بسیج سالمت 
نوروزی بهداشت محیط

طرح تشــدید کنترل، نظارت و بازرسی مراکز 
و اماکن حســاس تهیه و توزیع مواد غذایی در 
استان اصفهان آغاز شد. مدیر بهداشت محیط 
مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: دراین 
طرح نوروزی 70 گروه بهداشتی ثابت و سیار در 
قالب گروه کارشناسان بهداشت محیط با بازدید 
از مراکز تهیه و توزیع و فــروش مواد غذایی، بر 
ســالمت عرضه مواد غذایی نظارت می کنند. 
حسین صفاری تامین سالمت مسافران نوروزی 
در استفاده از مواد غذایی بهداشتی را مهمترین 
هدف اجرای این طرح دانست و گفت: در طرح 
نــوروزی 96 ، بیش از 1۵ تــن موادغذایی غیر 
بهداشتی و تاریخ گذشته از مراکز تهیه وتوزیع 
و عرضه مواد غذایی و رســتوران ها در اســتان 
اصفهان کشف و معدوم شــد و متصدیان 710 
واحد متخلف هم به مراجع قانونی معرفی شدند.

آغاز رزرو اينترنتی اسکان 
فرهنگیان در مدارس استان

نام نویســی فرهنگیان برای اســکان نوروزی در 
مدارس اســتان اصفهان آغاز شــد. رییس اداره 
تعاون و رفاه اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: مسافران فرهنگی نوروز  می توانند 
eskan. تا دو هفته دیگر با مراجعــه به تارنمای

medu.ir بــرای رزرو اســکان در مدارس این 
استان نام نویسی کنند. کیوان امیر پور افزود: در 
این استان هزار و ۳۵0مدرسه با ظرفیت 1۳ هزار و 
600 کالس درس درگروه »الف« مجهز به امکانات 
رفاهی از جمله یخچال و سرویس خواب و فرش و 
در گروه »ب« با همین امکانات به جز یخچال برای 

اسکان به مسافران فرهنگی نوروز آماده می شود.
وی گفت:  اســکان میهمانــان فرهنگی نوروز 
در مدارس اســتان اصفهان از ۲۸ اسفند تا 1۲ 

فروردین است

اخبار

با مسئوالن

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: مردم استان اصفهان ۴0 میلیارد ریال کمک نقدی 
و ۳۲0 دستگاه کامیون کمک اقالم غیر نقدی به مناطق 
زلزله زده غرب کشور اهدا کردند.علیرضا سلیمی با بیان 
اینکه 1۲0 کانکس برای اسکان موقت زلزله زدگان توسط 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان به مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال شده است، اظهار داشت: روزانه ۲ هزار 
نفر در سطح استان کار جمع آوری و بسته بندی کمک های مردمی به مناطق زلزله زده غرب کشور را بر عهده 
داشتند.وی تصریح کرد: استان اصفهان پس از تهران بیشترین میزان کمک به مناطق زلزله زده را داشته است.
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان خواستار نظارت بیشتر بر ساخت و سازها شد و افزود: 

مردم می توانند در دوره های آموزشی جمعیت هالل احمر شرکت و با نحوه پناه گیری آشنا شوند.

 کمک ۴۰ میلیارد ريالی 
مردم اصفهان به مناطق 
زلزله زده غرب کشور

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: 
باتوجه به اینکه اصفهان مقصد گردشگران بسیاری از 
سراسر دنیاست، بهبود فرهنگ رانندگی در این شهر 
ضروری است.علی مقدس زاده در جلسه کمیسیون 
ماده پنج استان اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان باید 

در همه شاخص ها سرآمد باشــد، افزود: فرهنگ رانندگی نمادی از فرهنگ مردمی است که در شهر سکونت 
دارند.وی از ناهنجاری های گسترده ترافیکی و پارک دوبله در بیشتر معابر و خیابان های شهر اصفهان انتقاد کرد 
و خواستار اقدام سریع برای فرهنگ سازی و قانون گذاری برای حل این مشکل شد.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان اظهارکرد: ممکن است موضوع پارک دوبله به صورت پراکنده در همه شهرهای بزرگ وجود 
داشته باشد ولی در اصفهان به شکل بسیار گسترده مشاهده می شود که در هیچ کالنشهر دیگری وجود ندارد.

۳۱ هزار تومان؛ هزينه تعويض 
کارت ملی هوشمند

اما این روزها دریافت کارت ملی هوشمند حواشی خاص 
خود را دارد برخی از میزان هزینه متفاوت که در دفاتر پیشخوان دریافت می شود  گالیه 

می کنند  و عده ای از سردرگمی در روند آغاز تا پایان این فرآیند می گویند، موضوعی که حسین غفرانی 
کجانی، مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان آن را رد می کند و می گوید: روند تعویض کارت های ملی 
هوشمند توسط سازمان ثبت احوال به مراکز پیشخوان دولت برون سپاری شده است و تنها بر حسن 
فعالیت آنها نظارت صورت می گیرد از سوی دیگر سقف دریافت هزینه برای تعویض کارت ملی هوشمند 
۳۱ هزار تومان تعیین شده است که این مبلغ به حساب دولت واریز می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی 

از مراجعان در صورت اثبات تخلف محسوب خواهد شد و با دفاتر مربوطه برخورد می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

 بهبود فرهنگ رانندگی
 در اصفهان ضروری است

 ۵۷ درصد اصفهانی ها کارت ملی 
هوشمند دريافت کرده اند

سازمان ثبت احوال این روزها شــلوغ ترین اوقات خود را 
پشت ســر می گذارد؛ چرا که طبق اعالم مراجع رسمی 
از سال آینده مهم ترین اوراق شناسایی شهروندان  کارت 
ملی هوشــمند خواهد بود که تنها به وسیله آن می توان 
تمام فعالیت های اداری و مالی را انجام داد. از سال 1۳91 
تاکنون اگر برای دریافت کارت ملی به دفتر پیشــخوان 
مراجعه کرده باشــید کارت ملی هوشمند به شما تحویل 
می دهند. در این چند سال حرفی از اجباری بودن تعویض 
کارت ملی بــه میان نیامده بود تا اینکه امســال از طریق 
مراجع رســمی، ضرب االجلی برای تعویض کارت ملی 
اعالم شد و روند تعویض کارت های ملی شتاب گرفت این 
در حالی اســت که تا کنون ۵7 درصد اصفهانی ها کارت 

ملی هوشمند دریافت کرده اند.

 اطالعات فردی تعبیه شده در کارت های هوشمند، محرمانه است
از دیگر موضوعاتی که در رابطه با تعویض کارت های ملی هوشمند در میان عموم مردم ســوال هایی را مطرح کرده است اینکه در کارت های جدید تراشه ای 
پیش بینی شده که در آینده اطالعات این تراشه ها در دستگاه های کارتخوان قابل استفاده خواهد بود؛ تامین امنیت اطالعات موجود در این کارت ها برعهده 
چه کسانی است؟ غفرانی در این خصوص عنوان می کند: اطالعات فردی تعبیه شده در این کارت ها بدون شک محرمانه خواهد بود و هیچ کس به جز شخص به 
آن دسترسی نخواهد داشت این موضوع در کنار اینکه تمام اطالعات هویتی فرد توسط یک کارت قابل بررسی خواهد بود از نکات قوتی است که به آن خواهیم 

رسید؛ چرا که با گذشت زمان، دیگر به کارت فیزیکی هم نیازی نیست و تنها با اثر انگشت و شماره ملی می توان تمام فعالیت های مورد نیاز خود را انجام داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دوران گذر را پشت سر می گذاریم و در آینده نزدیک شاهد خدمات این کارت ها در سطحی وسیع تر هستیم، افزود: امنیت در 

اطالعات ، تسریع در امور و تنوع در خدمات از ویژگی های بارز این کارت ها به شمار می رود.

عکس کارت های هوشمند کیفیت مطلوبی ندارد
اگر از کنار موضوعات دیگر بگذریم و به ظاهر کارت های ملی هوشمند توجهی داشته باشیم 
بحث عکس های است که برای این کارت ها استفاده می شود که به گفته برخی دارای کیفیت 
مطلوبی نیست. این در شرایطی است که پیش تر نیز عنوان شــده بود دفاتر پیشخوان مجوز 
گرفتن عکس برای کارت های ملی را نداشــتندو این عمل غیرقانونی بود؛ اما باز هم مدیرکل 
ثبت احوال اســتان این موضوع را تکذیب می کند و می گوید: در ابتدای امر، اتحادیه عکاسان 
به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در 
همان مدت ممنوعیــت گرفتن عکس در 
دفاتر پیشخوان مطرح شد؛ اما دیوان عالی 
کشــور این رای را برگرداند که این روند در 
جهت تکریم ارباب رجوع و سهولت در روند 
تعویض کارت هــا بوده اســت و نباید این 
نکته را فراموش کرد کــه تصویربرداری به 
صورت فوری در این دفاتــر بوده و به طبع 
دارای کیفیت پایین تری نســبت با سایر 

عکس هاست.

فاطمه کاویانی
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ارزش هر انسان به چیزی است که آن را دوست می دارد

پیشنهاد سردبیر:

ارزش هر انسان به چیزی است که آن را دوست می دارد
عالمــه محمدتقى جعفرى گفته بــــود: عده اى از جامعه شناســان دنيا 
در دانمارك جمع شــــده بودند تا درباره موضوع مهمى به بحث و تبادل نظر 
بپردازند. موضوع اين بود: ارزش واقعى انسان به چيست؟ معيار ارزش انسان 
ها چيست؟ هر كدام از جامعه شناســان، صحبت هايى داشتند و معيارهاى 
خاصى را ارائه كردند.  وقتى نوبت به بنده رسيد، گفتم: اگر مى خواهيد بدانيد 
يك انســان چقدر ارزش دارد، ببينيد به چه چيزى عالقه دارد و به چه چيزى 
عشق مى ورزد. كسى كه عشق او يك آپارتمان دوطبقه است، در واقع، ارزش وى 
به اندازه همان آپارتمان اســت. كسى كه عشق وى ماشينش است، ارزش او به 
همان ميزان است. اما كسى كه عشق او خداى متعال است، ارزش وى به اندازه 
خداســت. عالمه فرمودند: من اين مطلب را گفتم و پايين آمدم. وقتى جامعه 
شناســان صحبت هاى مرا شنيدند، براى چند دقيقه روى پاى خود ايستادند و 
كف زدند. وقتى تشــويق آنها تمام شــد، من دوباره بلند شدم و گفتم: عزيزان! 
اين كالم از من نبود، بلكه از شــخصى به نام على)ع( اســت. آن حضرت در 
نهج البالغه مى فرمايند: »ِقيَمُة ُكِلّ أْمِرٍئ َما يُْحِســُنُه؛ ارزش هر انسانى به اندازه 
چيزى است كه دوست مى دارد«. وقتى اين كالم را گفتم، دوباره به نشانه احترام 
به وجود مقدس اميرالمومنين على)ع( از جا بلند شدند و چند بار نام آن حضرت 

را بر زبان جارى كردند.

مل
ى تا

دك
ان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار کرد: یکی از 
آرزوهای دیرینه ما کنار هم قرار گرفتن متولیان قرآنی بود که 
امسال محقق شد و شانزدهمین مسابقات سراسری حفظ و 
مفاهیم قرآنی با همکاری اداره اوقاف و ارشاد اجرایی می شود.

حجت االسالم رضا صادقی با بیان اینکه بزرگ ترین رویداد 
قرآنی کشور 10 اســفند ماه برگزار می شود، افزود: انسجام 
فعالیت های ســازمان های قرآنی، ســنجش کمی و کیفی 

آموزش مؤسســات قرآنی، ایجاد انگیزه در عموم جامعه به 
ویژه جوانان و نوجوانان برای فراگرفتن فرهنگ قرآنی و جهت 
دهی و استانداردســازی آموزش قــرآن، از اهداف برگزاری 

مسابقات سراسری قرآن است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان ادامه داد: از 
دیگر اهداف این مسابقات، به روزرسانی و تکمیل بانک جامع 
اطالعات قرآنی کشور در رشته های مختلف و نیز شناسایی 

و معرفی نخبگان و اســتعدادهای درخشان قرآنی در کشور 
است.

وی با بیان اینکه زمان ثبت نام در این مسابقات از 18 آذر تا 6 
بهمن 96 بود، تصریح کرد: شرکت کنندگان در 24 رشته به 
رقابت می پردازند، این رشته ها شامل حفظ قرآن )1،  2، 3،  5،  
10، 15، 20 و کل قرآن( و سوره های منتخب واقعه و ملک و 

نیز حفظ موضوعی خواهد بود.
صادقی اضافه کرد: ترجمه و مفاهیم قــرآن کریم، مفاهیم 
نهج البالغه، مفاهیم صحیفه سجادیه، مفاهیم خطبه فدکیه، 
انس با قران به صورت الکترونیک، درک معنا و تدبر در قرآن 
به صورت الکترونیکی، از دیگر رشــته های شــانزدهمین 

مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در رابطه با زمان 
و مکان این مسابقات اعالم کرد: زمان آزمون کتبی رشته ها 
در بخش حفظ قرآن ســاعت 8:30 روز 10 اســفندماه به 
صورت همزمان در 24 شهرستان استان و در شهر اصفهان در 

مصالی امام)ره( برگزار می شود.
وی ابراز داشت: همچنین آزمون شفاهی از 12 تا 18 اسفند 
در سراسر اســتان و در شــهر اصفهان، امامزاده ابوالعباس 
خوراسگان و عالمه مجلسی؛  حداقل نمره آزمون شفاهی 75 
از 100 و در کتبی 70 به باالست، به تمامی شرکت کنندگان 

که امتیاز 95 به باال کسب کنند، لوح تقدیر اهدا می شود.

صادقــی در ادامه اظهــار کــرد: 29 هــزار و 348 نفر در 
شانزدهمین مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد 23 هزار و 533 نفر خواهر و 5 هزار و 815 نفر 
برادر هستند؛ در بخش کتبی 20 هزار و 794 نفر و در بخش 

شفاهی 8 هزار و 523 نفر به رقابت خواهند پرداخت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به نقش 
شهرستان ها در مسابقات سراســری قرآن گفت: در بخش 
کتبی شــهر اصفهان با 8 هزار و 646 نفر و کاشان با 3 هزار 
و 268 نفر و در بخش شــفاهی، اصفهان با 4 هزار و 194 نفر 
و شاهین شهر با 759 شــرکت کننده، پررنگ ترین حضور را 
دارند. وی اضافه کرد: در این بین مســن ترین شرکت کننده 
76 سال داشته و در حفظ 5 جزء شرکت کرده است؛ در حالی 
که خردسال ترین حافظ، کودکی 3 ساله است که در رشته 
حفظ جزء 30 در کنار دیگر حافظــان به رقابت می پردازند؛ 
از ارگان های نظامی مشــارکت قابل توجهی صورت گرفته؛ 
همچنین هزار و 731 نفر از کانــون اصالح و تربیت ثبت نام 

کردند.
صادقی در رابطه با کاهش بودجه قرآنی در بودجه 97 تاکید 
کرد: برای ادامه دار بودن کارهای فرهنگی مانند قرآن، بهترین 
منبع مالی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است همان طور که 
قبال گفته ایم وقف با نیت قرآنی اســت که از گذشته وجود 

داشته و در آینده هم ادامه دارد.

مالکیت آثار در فضای مجازی
ســوال: آیا کپی کردن کارهای گرافیکی یا دانلود فیلم، کلیپ و 

آهنگ با ذکر منبع در فضای مجازی اشکال شرعی دارد؟
جواب: اگر قرائن و شواهد متعارفی وجود دارد که در این گونه امور 
استفاده برای عموم آزاد است، اشکال ندارد و إال استفاده، خرید و 
فروش و کپی برداری بنابر احتیاط واجب جایز نیست. )برگرفته 

از پایگاه رهبری(
***

حکم تماس بدن با نوشته برجسته قرآنی
سوال: حکم تماس با نوشته برجسته قرآنی چیست؟

پاسخ: نوشته برجسته یا حک شده )مانند ســنگ قبر( و خط غیر 
متعارف مانند خط کوفی و نوشته وارونه )کلمات قرآنی نیکو( مانند 
مومن، صبر یــا کلمات منفی )مانند ابلیس و شیطان( و نیز حروف 
ناخوانا مانند الف در »قالوا«، تفاوتی با سایر عبارت های قرآنی ندارد 

و دســت زدن به همه این موارد بدون وضو اشکال دارد.
برگرفته از کتاب »رساله مصور«، ج 1، ص 191.

***
رعایت قبله در نماز مستحب

ســوال: آیا در خواندن نمازهای مســتحب واجب است که رو به 
قبله باشیم؟

جواب: در نمازهای مســتحبی نیز باید رو به قبله بود؛ مگر اینکه 
نمازگزار در حال حرکت باشد، مثل اینکه در حال راه رفتن یا در 

حال حرکت ماشین نماز بخواند ) برگرفته از پایگاه رهبری(.

فتو نكته 

احكام

جناب ياسا، بهتر اســت گفت وگو را با تعريفى از معيار 
تربيت اسالمى شروع كنيم.

به نظر بنده مهم ترین معیار در تربیت اسالمی و به طور کلی هر 
نوع تربیتی، ابتدا بازشناسی و شناخت خود مفهوم تربیت است. 
بله، اگر تربیت مد نظر ما دارای پســوندی مانند اسالمی، غربی، 
سکوالر و ... باشد در این صورت باید تعریف ما از تربیت براساس 

مؤلفه های مورد نظر آن پسوند شکل بگیرد.
بســیار دیده شــده افرادی که مشــغول تربیت، آن هم از نوع 

اسالمی اش هستند، شناخت صحیحی از این نوع از تربیت ندارند؛ 
چرا که تربیت اسالمی صرفا با چسباندن یک یا دو واژه اسالمی به 
هر یک از ایده های تربیتی، اسالمی ایجاد نخواهد شد. این نکته 
خیلی مهم است که بدانیم نگاه اسالم به تربیت انسان، بر خالف 
سایر ایسم ها و تفکرات رایج و قدیمی، یک نگاه فرا مادی است. 
یعنی گرچه می خواهد انسان در همین دنیا خوشبخت باشد، اما 
هدف از تربیت او را محدود به همین چند ساله دنیا نمی داند و 
درحقیقت می خواهد او را برای ابدیت پرورش و تربیت کند.پس 
به نظر بنده معیار اولیه در تربیت اسالمی، شناخت خود تربیت 

اسالمی است، البته آنگونه که هست، نه آنگونه که می خواهیم.
با چه آسيب ها و مشــكالتى در زمينه تربيت اسالمى 

روبه رو بوده ايم؟
همان گونه که در پاسخ سوال قبل عرض کردم، یکی ازمشکالت 
در این زمینه  این است که نمی دانیم تربیت اسالمی چیست و 
چه شاخصه هایی دارد. دوم آنکه در بین متفکرین و نخبه های 
فرهنگی یا الاقل در بین نهادهایی که متولی تربیت هســتند، 
یک وحدت رویه وجود ندارد؛ وحــدت رویه، هم در ریل گذاری 
مســیر معرفی تربیت اســالمی به مردم و هم در پاسخگویی به 
هجمه هایی که با روش های مختلف علیه تربیت اسالمی صورت 

می گیرد. 
به نظر شما با وجود گذشت نزديك به چهل سال از تاسيس 
نهاد امور تربيتى در مدارس، وضعيت تربيتى جامعه در چه 

سطحى قرار گرفته است؟
به عقیده بنده در وضعیت ایده آلی به ســر نمی بریم. اگر چه به 
لطف خدا پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته ایم لکن چون 
برای سنجش اینکه افراد یک جامعه تربیت اسالمی شده اند یا 
خیر، یک میزان و ابزار سنجش محسوس نداریم؛ از این رو میزان  

رشد ما هم محسوس و قابل اندازه گیری نیست.
مشكلى كه امروزه در جامعه ما نمود يافته است مربوط 

مى شود به تربيت پنهانى كه متاثر از فضاى مجازى است؛ 
چگونه با اين نوع تربيت كه فاصله بســيارى با تربيت 

اسالمى دارد مقابله كنيم؟
البته بنده موافق این صحبت شــما نیستم که فضای مجازی در 
تقابل با تربیت اسالمی است. فضای مجازی صرفا یک ابزار است 
البته فعال از نوع قوی و جذابش. همچنین تربیت پنهانی که به آن 
اشاره نموده اید در همه زمان ها وجود داشته است که بر اساس 
ابزارهای روز شکل می گرفته و می گیرد. مثال در زمان امام صادق 
علیه السالم، ایشــان به اصحاب و شیعیانشان به شدت در مورد 
فرقه مرجئه که در آن زمان باعث شــکل گیری یک نوع تربیت 
پنهانی می شدند، هشدار می دادند که این نشان دهنده وجود این 

تربیت ها حتی در زمان ائمه علیهم السالم است.
بنا به فرمایش رهبری، شــهید حججی در همیــن جامعه و در 
همین فضاهای مجازی و حقیقی امروزی رشد کرد و برای همه 
الگو قرار گرفت. بنابراین باید از همــه ظرفیت های این فضا به 
بهترین شکل استفاده کرد تا بستر تربیت، بیشتر فراهم گردد. در 
این زمینه حاکمیت حتما باید نقش نظارتی خود را ساماندهی 
کند چرا که فضای مجازی افسارگسیخته و رها، حتما نقش مثبت 
آن را خنثی خواهد کرد و پس از حاکمیت، نخبگان فرهنگی باید 
به صورت جدی و البته جذاب به ارائه متاع فکری و تربیتی خود 

بپردازند.
روش هاى نوين در تربيت اسالمى براى مقابله با جنگ نرم 

و تهديداتى كه در جامعه با آنها روبه رو  مى شويم؟
یکی از این روش ها همین فضای مجازی اســت که مورد اشاره 
خودتان هم بود و بنده توضیحاتــی عرض کردم. دوم آنکه برای 
جلوگیری از هدررفت انرژی و توان کشــور در بخش فرهنگی و 
تربیتی، ابتدا باید نگاهمان را به تربیت اسالمی، از حالت جزیره ای 
و بخشی خارج کنیم و ایجاد تمدن اسالمی را در نظر بگیریم و نیز 
برای آنکه سرعت ما در این مسیر بیشتر شود، موانع را برداریم که 

در گفت وگو با كارشناس دفتر ملى پاسخگويى به سواالت دينى مطرح شد:

تربیت با چسباندن واژه  اسالمی، اسالمی نمی شود
سميه مصور 

 هشتم اسفند ماه در تقویم به عنوان »روز امور تربیتی و تربیت 
اسالمی« تعیین شد تا  ضمن نشــان دادن اهمیت تربیت و 
تقدم آن بر تعلیم به همه افرادی کــه در امور تربیتی نقش 
دارند از جمله پدر، مادر و مربیان آموزشی یادآوری کند که 
برای تربیت و پرورش اسالمی فرزندان ایران زمین چه وظیفه 
مهمی بر عهده دارند و در راستای تالش آنها و به کارگیری 
آموزه های دینی برای اخالق و سالم سازی اجتماع است که 
افرادی پاک و بصیر می توانند به جامعه پا گذاشته  و مدیریت 
فردای کشور را برعهده بگیرند؛ اما با  وجود اینکه نزدیک به 
چهل سال از تشکیل نهادی که متولی این امر خطیر در کشور 
شده، می گذرد هنوز نتوانسته ایم به نگاه ملی مشترکی در 
این زمینه برسیم و نظریه واحدی در این خصوص ارائه کنیم. 
به بهانه فرا رسیدن ســالروز امور تربیتی و تربیت اسالمی، 
گفت وگویی را با حجت االسالم میثم یاسا، کارشناس دفتر 
ملی پاسخگویی به سواالت دینی   درباره معیار تربیت اسالمی، 
مشکالت پیش رو و راهکارهای مقبله با آن ترتیب دادیم که 

در ادامه می خوانید.

به نظر بنده یکی از مهم ترین موانع، نبود متولی واحد و قدرتمند 
در امر فرهنگ و تعلیم و تربیت است. 

ببینید؛ ما همین رســانه صدا و ســیمای خودمــان را با همه 
مشــکالتی که دارد، گاهی اوقات ندیده می گیریم یا تضعیف 
می کنیم. اتفاقا صدا و ســیما یکی از مهم ترین ابزار در تربیت 
و تعلیم و آموزش اســت. بنده جایی خواندم که وقتی از شهید 
مطهری پرسیدند اگر شما بخواهید بعد از انقالب یک مسئولیت 
اجرایی بگیرید، چه مسئولیتی دوســت دارید داشته باشید؟ 
ایشان نگفتند وزیر آموزش و پرورش یا فرهنگ یا آموزش عالی 

و... بلکه گفتند: رییس صدا و سیما. 
به نظر بنده االن هم تلویزیون و حتی رادیو در تربیت مخاطبین 
نقش بی بدیلی دارد؛ تا جایی که این نقش بر نقش سایر نهادها 
حتی آموزش و پرورش سایه می افکند. فرضا اگر بخواهند فرزند 
من و شما را در مدرسه نسبت به یک مسئله، باورمند کنند، آیا 

در آنجا زودتر خواهد پذیرفت یا در پای فالن سریال؟

مديركل اوقاف اصفهان:
بزرگ ترین رویداد قرآنی کشور 10 اسفند ماه برگزار می شود

مهم آن است که انسان در بیرون نماز، خود را حفظ کند
آیت  ا... جوادی آملی می فرمایند:»وقتی نماز می خوانید با قلب متوجه خداوند ســبحان 
باشید. انسان زمانی می تواند در نماز قلب را مهار کند که چشم و گوش را بیرون از نماز مهار 
کرده باشد . اگر در بیرون نماز و در حالت عادی چشم انسان و گوش وی، یله و رها باشد ، آن 
خاطرات ذخیره شده و در هنگام نماز مزاحم انسان می شود . ولی اگر در بیرون نماز، چشم 
و گوش را حفظ کنیم، در نماز دشــمن درونی هجوم نمی آورد . مهم آن است که انسان در 

بیرون نماز خود را حفظ کند .«

غذا را مهم بدانید!
آیت ا... جاودان: اگر مدت زیادی زبان ما تیز باشد یا مدت زیادی کار بدی را انجام داده باشیم، 
نمی توانیم نصیحت را بپذیریم! اصال نمی توانیم قبول کنیم که کارمان بد است! غذا را مهم 
بدانید! هرجایی، هر چیزی نخوریم! غذا در رگ و ریشه  ما می رود؛ غذا می شود انرژی و در 
نهایت تبدیل می شود به عمل. اگر غذای پاک بخوریم، راحت تر می توانیم کار خوب انجام 

دهیم؛ مثال موقع سحر راحت تر می توانیم بیدار شویم! می توانیم نماز بهتری بخوانیم.

اختیار زبانت را داشته 
باش!

 آیت ا... خوشوقت)ره(: کسی که اخالق 
خوش در خانه دارد مانند کسی است 
که روزهــا را روزه دارد و شــب ها را 
عبادت کند. در یــک کالم زبان باعث 
سوراخ کردن کیســه  اعمال است، هر 
چه اعضــا زحمت می کشــند و جمع 
می شــوند، یک حرکت زبان، کیســه 
را ســوراخ می کند! اگر از زن و فرزند 
غضبناک شدید، باید از مهلکه خارج 
 شــوید وگرنه قطعا زمیــن خواهید 

خورد. 
شرط دیدن امام زمان)عج( تقواست و 
بس؛ مقداری هم زبان را قرص داشتن 
 است و باید ثابت کنی اختیار زبانت را 

داری.

در محضر بزرگان 
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 پرسپولیسی ها قبل دربی
 شارژ مالی می شوند

مدیــران باشــگاه در نظر دارند طبــق برنامه 
نســبت بــه پرداخت 
پــاداش دیدارهای 
اخیــر تیــم اقدام 
ن  یکنــا ز با . کنند
پرسپولیس مطابق 
برنامه و طی بازه هر 
پنج بازی و با دریافت 
امتیــازات مدنظر کادرفنی، پــاداش دریافت 
می کنند. بر این اســاس مدیران این باشــگاه 
طبق نظر برانکو ایوانکوویچ قصد دارند پاداش 
این هفته بازیکنان را روز پنجشنبه و در اردوی 
پیش از بازی دربی با حضور در هتل به بازیکنان 
پرداخت کنند تا آنها بــا روحیه ای باال مهیای 

دربی هشتاد و شش شوند.

آیاتعطیلــی مقطعــی رقابت هــای لیگ برتر 
 باعث شد ســپاهان به پیروزی قاطعی مقابل

 سیاه جامگان برسد؟
 خوشــبختانه بازیکنان توانســتند توانایی های 
خودشــان را در زمین بازی نشان دهند وخیلی 
خوب و محکم بازی کردند. به بازیکنانم افتخار 
می کنم که توانســتند از نام خودشان در قالب 
پیراهن سپاهان دفاع کنند. بدون استرس بازی 
کردیم. تقریبا همان چیزی که می خواســتیم 
اتفاق افتاد. دوری از اســترس فکری یکی از نکات 
مهمی بود که در تیم دنبال می کردیم و خوشحالم که 

توانستیم به آرامش تیمی برسیم.
اصرار شــما به مســائل روحی به چه دلیل بوده 
 است؟ آیا سپاهان سبک تاکتیکی قبلی اش را ادامه

 می دهد؟
من به بازیکنان تیمم باور داشتم. در برهه ای از زمان 
هم وارد بازی ها شدیم که نمی توانستیم تغییری 
را ایجــاد کنیم؛ اما می دانســتم با پتانســیل 
موجود می توانیم به جایگاه خوبی برســیم. 
باید تیم را از لحاظ روحــی روانی آماده 
می کردم. توانایی هــای بالقوه آنها را 
بالفعل کــردم. در واقع تالش همه 
بازیکنان و اعضای تیم باعث شــد 
تــا دیدگاهمان را تغییــر بدهیم و 
به هدف کوتاه مدت خــود نزدیک تر از 

قبل شویم.
استخدام روان شناس هم در همین راستا بود؟

دقیقا! برای اینکه بتوانم توانایی های آنهــا را باال ببرم نیاز به 
همکاران متخصص داشــتم. کادرفنی تیم وظایف خودشان 
را خیلی خوب انجام می دادند. ضمن اینکه به عنوان سرمربی 
می دانستم باید مدیریت صحیح هم انجام دهم؛ اما نیاز دیدم 
متخصص این امر را در کنار خود داشــته باشیم. خوشبختانه 

جلســات فردی و تیمی خوبی هم برای گرفتن اســترس از 
بازیکنان برگزار شد و فکر می کنم فوتبالی ها به خوبی بتوانند 
آثار این اتفاق را در بازی های اخیر ســپاهان دنبال کنند. از 
همان روزی که آمدم می دانســتم بازیکنان خوبی داریم؛ اما 
برای نشان دادن توانایی هایشــان باید از زیر فشارهای روحی 

خارج شوند.
در مورد مسائل فنی چطور؟

سپاهان ایرادات فنی داشــت. روند آماده سازی بازیکنانمان 
را در دســتور کار قرار دادیم.برخی توانایی های آنها هنوز به 
مرحله بلوغ تیمی نرســیده بود که روی آنهــا کار کردیم؛ اما 
نمی توانم در مورد شــرایط فعلی تیمم به شخصه نظر بدهم. 
همیشــه گفته ام هواداران هر تیمی می توانند بهترین منتقد 
باشند. باید از کسانی که بازی های سپاهان را دنبال می کنند 

این سوال را بپرسید.
فکر می کنید مشکل سپاهان در زمان کرانچار چه بود 

که نتیجه نمی گرفت؟
به نظرم عدم خودباوری بازیکنان و تغییرات زیادی که در تیم 
ایجاد شده بود باعث تزلزل جایگاه سپاهان شد و این تیم رفته 
رفته باورهایش را از دســت داده بود. تیمی که همیشه مدعی 
قهرمانی بوده است ناگهان با چنین بحرانی روبه رو می شود. 
عواملی که گفتم شاید بیشــترین نقش را در تضعیف سپاهان 
در فصل جاری داشــتند. شــاید دلیل اصلی ایــن پیروزی و 
نتیجه گیری های کم نوسان، خودباوری فردی بازیکنان و باال 

رفتن روحیه تیمی آنها باشد.
خیلی ها می گویند سپاهان قعرنشین و ابراهیم زاده ای 
که مدتی از فوتبال دور بود ریسک دوطرفه کردند تا به 

هم رسیدند.
باید بگویم من فاصله ای از فوتبال نگرفتــه بودم که بخواهم 
خودم را در گوشه ای قرار دهم. در لیگ یک بودم و پس از آن 
هم که به خارج از کشــور رفتم به هیچ وجه از فوتبال روز دنیا 
و رقابت های لیگ برتر خودمان غافل نشدم. خودم را هم یک 
اصفهانی می دانســتم و طبیعی است وقتی نام سپاهان وسط 
باشــد خود را موظف می دانم هر کمکی انجام دهم تا این تیم 

بتواند نتیجه الزم را هم بگیرد.
به ادامه همکاری با سپاهان در فصل آینده امیدوارید؟

فعال هدفمان موفقیت در ادامه بازی های این فصل است. پس 
از آن با مدیران باشگاه می نشینیم و در خصوص برنامه هایمان 

صحبت می کنیم.
اگر بمانید به قهرمانی سپاهان فکر می کنید؟

بدون شــک جایــگاه ســپاهان قهرمانی اســت. ایــن تیم 
زیرســاخت های الزم را دارد. باید دید چه اتفاقاتی در آینده 

رخ خواهد داد و آیا می توانیم همکاری را ادامه دهیم یا خیر.

ابراهیم زاده:

 سـپاهـان   به مرز 
 خود باوری رسیده

 است

سـپاهـان   به مرز خود باوری رسیده  است

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

 درخواست شفر
 برای بازی آسیایی

تیم فوتبال استقالل روز پنجشــنبه در هفته 
پنجــم  و  بیســت 
رقابت هــای لیگ 
برتر بــه مصاف 
لیس  ســپو پر
و  مــی رود 

آبی پوشــان  بعــد از 
این مسابقه باید روز 15 
اسفند ماه در امارات میهمان العین امارات باشند.

وینفرد شفر، سرمربی تیم استقالل طی روزهای 
گذشــته از مسئوالن این باشــگاه خواسته که 
بالفاصله تیمش بعد از بازی با پرسپولیس راهی 
امارات شوند و مســئوالن باشگاه با این موضوع 

موافقت کردند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته اســتقاللی ها 
ساعت 18 روز جمعه تهران را به مقصد امارات 
ترک خواهند کرد و 4 روز قبل از بازی با العین 
برنامه اردویی خود را برای این مسابقه تدارک  

می بینند.

درخواست روز

اسطوره آرسنال:
 ونگر، برای رضای خدا برو!

پیرس مورگان، روزنامه نگار مشهور انگلیسی، 
انتقادات تندی از آرســن 
ونگر مطــرح کرد و 
تاکید کرد که مربی 
فرانسوی باید این 

تیم را ترک کند.
او نوشــت: من برای 
شکست آرسنال مقابل 
منچسترســیتی در فینال جام اتحادیه مطلب 
ننوشتم، هر چند که کامال معقول به نظر می آمد. 
این مطلب را ده سال پیش پس از یک شکست 
3-0 دیگر مقابل سیتی نوشته بودم. حاال که آن 
متن را می خوانم، به طرز ترســناکی مشخص 
اســت که هیچ چیز عوض نشــده است.فصل 
قبل، ضعیف ترین فصل ونگر در آرسنال بود و 
این فصل انگار از آن هم ضعیف تر است. هر روز 
که ونگر استعفا نمی دهد، روزهای استثنایی و 
خاطره انگیزش را خراب می کند.همانطور که 
 یان رایت، اسطوره آرســنال اخیرا نوشته بود:

»ونگر همه چیز تمام شــده، برای رضای خدا 
برو!«

نقل قول روز

بوژیدار رادوشویچ، دروازه بان پرسپولیس درباره بازی این تیم با 
رقیب دیرینه اش گفت:بازی سختی خواهیم داشت. استقالل تیم 
خوبی است و نتایج خوبی هم گرفته است و نتیجه  گرفتن مقابل 
چنین تیمی کار راحتی نیست. باید ببینیم در بازی چه اتفاقاتی رخ 
می دهد. هر چقدر هم استقالل تیم خوبی باشد؛ اما ما پرسپولیس 

هستیم و در هر شرایط برای بردن به زمین می رویم.

ما پرسپولیس هستیم
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السد قطر در هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر به مصاف االهلی رفت و 
توانست و با پنج گل حریف خود را در هم بکوبد.در این دیدار مرتضی 
پور علی گنجی، ستاره ایرانی السد در ترکیب اصلی تیمش به میدان 
رفت؛ اما  او در  دقیقه 80 از بازی تعویض شد. بعد از بازی فریرا، سرمربی  
السد گفت وگویی با پور علی گنجی داشت و این شائبه به وجود آمد که 
این مدافع تاثیرگذار به خاطر آسیب دیدگی از میدان خارج شده است.

پورعلی گنجی مصدوم شده است؟

24

سازمان لیگ تهدید کرد:
 برگزاری دربی 86

 بدون تبلیغات دور زمین؟!
سازمان لیگ بعد از دو شکست مفتضحانه در عقد 
قرارداد تبلیغات محیطی بــرای لیگ فصل جاری 
بدون برگزاری مزایده، تبلیغات محیطی را به شرکت 
امین ســیما کیش )اسپانسر ســابق پرسپولیس، 
استقالل و تراکتورسازی( با مبلغ ٦٧ میلیارد تومان 
واگذار کرد. حاال مدیران فدراســیون با اسپانســر 
فعلی تبلیغاتی هم به مشــکل خورده اند و شرکت 
مذکور پول باشــگاه ها را تا هفته بیســت وچهارم 
پرداخت نکرده است و در شــرایطی که ٦ هفته به 
پایان مسابقات باقی مانده، ممکن است باز هم مبلغ 
قابل توجهی از این قرارداد بالتکلیف بماند. سعید 
آذری، مدیرعامل ذوب آهن در مصاحبه ای با تایید 
این خبر از تهدید رسمی سازمان لیگ در واکنش 
به بدقولی های اسپانســر گفت: »هفته گذشــته 
هیئت رییسه سازمان لیگ تصمیم گرفت در صورتی 
که پیمانکار و اسپانسر پول باشگاه ها را ندهد، از نصب 
تابلوهای تبلیغاتی در دیدار این هفته پرسپولیس و 
استقالل جلوگیری کنیم. این بحث جدی است و 
سازمان لیگ و شخص مهدی تاج هم به شدت پیگیر 
آن هستند.«باید منتظر ماند و دید تا روز پنجشنبه 

چه اتفاقاتی پیرامون این موضوع انجام خواهد شد.

روزنامه های طرفداری سرخابی ها؛ 
کری تا دربی

 با نزدیک شدن به دربی روزنامه های طرفداری 
دو باشگاه پرســپولیس و استقالل مشغول کری 
خواندن برای هم هســتند. روزنامه پیروزی آمار 
جدیدی رو کرده و با آن به اســتقاللی ها طعنه 
زده است. این روزنامه تیتر زده: »پرسپولیس ٦4 
هفته باالی سر استقالل؛ خسته نشدید 800 روز 
آن باال را نگاه کردید؟« روزنامه استقالل جوان هم 
بیکار ننشسته. آنها روی جلد چند تیتر برای کری 
خوانی دارند: »سایه وحشت و اضطراب بر اردوی 
قرمزها؛ پرسپولیس ترسیده است« این روزنامه 
بخشــی ار حرف های وحید قلیــچ را تیتر کرده 
است: »پرســپولیس در بازی های خارج از ایران 
آبروی مملکت را می برد« جواد قراب، پیشکسوت 
آبی ها هم گفته است:»اســتقالل با اختالف گل 

پرسپولیس را شکست می دهد!«

در حاشیه

پیشخوان

انتقاد دوباره رســول 
خادم از تصمیمات پشــت 

جبهه ای در ورزش

نعمتی : در شهرآورد گل 
بزنم ســورپرایز ویژه ای 

خواهم داشت

دیروز پاشو باشو امروز، 
پاشو پادو

 شانس بشار رسن برای 
فیکس شدن بیشتر شد، 

منشا دربی نیست

پرسپولیس در فاصله شش هفته مانده به پایان رقابت های 
لیگ برتر، کســب ســهمیه حضور در فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا را قطعی کرده است. در ادوار مختلف لیگ 
برتر، تا کنون هیچ تیمی موفق به کسب سهمیه آسیایی در 
این مقطع از فصل نشده است؛ بنابراین، پرسپولیس از نظر 

زمانی توانست رکورددار سریع ترین سهیمه آسیایی در بین تیم های لیگ برتری شود.
سرخپوشان تهرانی رکورد دیگری را هم در این زمینه به دست آوردند؛ آنها که تاکنون هفت بار در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا حضور داشــته اند، برای اولین بار در سه دوره متوالی در این بازی ها شرکت خواهند کرد. 
همچنین، برانکو ایوانکوویچ هم اولین مربی یک باشگاه ایرانی شناخته می شود که در سه دوره متوالی همراه 

با یک تیم، مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب می کند.

پرسپولیس رکوردار 
سریع ترین سهمیه 
آسیایی شد

خط خوردن بازیکنان ملی پوش ذوب آهن از برنامه های 
ریکاوری تیم ملی در هفته های گذشته، مسائل زیادی را به 
وجود آورده است. در این خصوص کادرفنی تیم ملی هیچ 
واکنشی نشــان نداده؛ اما گفته می شود درخواست چند 
هفته قبل امیر قلعه نویی از کی روش باعث این موضوع شده 

است. قلعه نویی در این باره گفته: » ریکاوری در فوتبال یک معنا و مفهومی دارد. بازیکنی که ٩0دقیقه بازی 
کرده، باید در پروازی که معلوم نیست چقدر تاخیر دارد، بنشیند و به تهران سفر کند،  ترافیک تهران را دارد و 
باید با آن خستگی به ریکاوری برود. این ریکاوری برای بازیکنان تهرانی عالی است؛ اما برای بازیکنان شهرستانی 
نه«. وی افزود: »درباره مسئله کنونی هم من با آقای مارکار آقاجانیان صحبت کردم و چند روز بعد او زنگ زد 

و سالم کی روش را رساند و گفت مشکلی نیست که بازیکنان در یک تمرین ریکاوری حضور نداشته باشند«. 

 رونمایی قلعه نویی
 از جزئیات تماس 
دستیار کی روش

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

 مناقصه عمومی- شماره مجوز 
)1396 ،5586(

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 ٦ 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: 3153٧54
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت 

گاز استان اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 12/20/٩٦ 

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- 3٦2٧1031- 031 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس 

حاصل فرمایند. 

شرکت گاز استان اصفهان
نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 
دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 
لغایت روز شنبه 96/12/12 در ساعات اداری به امور قراردادهای شرکت عمران بهارستان به آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ امیرکبیر 
))با شماره تماس 3686109 الی 6 داخلی 232(( و یا پایگاه ملی مناقصات mporg.ir و یا سایت شرکت www.BNT.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا پیشنهادها می بایست ))در پاکت های جداگانه(( تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ 96/12/24 تحویل دبیرخانه مرکزی 
شرکت عمران شود. کمیسیون مناقصه ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/12/26 در محل دفتر معاونت فنی و اجرایی تشکیل و نسبت 
به بازگشایی پاکت ها اقدام خواهد شد. الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات 
تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی 

یا نقدی اقدام نماید. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شماره ردیف
گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهمناقصه

پیمانکاری
مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

 سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

مناقصه 1
96/30

عملیات اجرایی تکمیلی و 
رفع نواقص ابنیه و تاسیسات 
پروژه های مسکن مهر شهر 
جدید بهارستان به صورت 

پراکنده

ساختمان و ابنیه 
4ماه15/000/000/000750/000/000حداقل رتبه 5

  قاب روز

 طرحی جالب از اولین قهرمانی »گواردیوال« 
در این فصل

 بلیچر ریپورت، طرحی جالب از اولین قهرمان من سیتی در این فصل 
از رقابت ها منتشر کرده است.منچستر ســیتی در فینال رقابت های 
اتحادیه فوتبال انگلیس در دیدار مقابل آرسنال با 3 گل پیروز شد و 

عنوان قهرمانی را به دست آورد.

منصور ابراهیم زاده در خصوص پیروزی پرگل 
پنج بر صفر ســپاهان اصفهان مقابل سیاه 
جامگان مشــهد و همچنین بهبود شرایط فنی و 
روحی، روانی زردپوشان اصفهان صحبت هایی را  
در گفت و گو با مهر انجام داده است که نشان دهنده 
باال رفتن اعتماد به نفس پر افتخارترین تیم حال حاضر 
رقابت های لیگ برتر است. سرمربی سپاهان اصفهان به 
سواالت خبرنگار مهر مبنی بر ماندن خود در این تیم و 
همچنین رویاهایی که با سپاهان اصفهان دنبال می کند 

پاسخ داد که در ادامه می خوانید:

م الف: 148864
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محمد شریعتی تصریح کرد: ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان نیز به مانند سال های گذشته اقدامات الزم را در قالب 
تهیه و توزیع بروشور در جهت رعایت نکات ایمنی توسط خانواده ها انجام 

می دهد.
وی ادامه داد: ما نیز از این طریق به مدیران مدارســی که محل تحصیل 
دانش آموزان در سنین نوجوانی یا جوانی هســتند، اعالم می کنیم که 

سازمان آتش نشانی آمادگی دارد با ارائه درخواست کتبی،  نکات ایمنی 
را از طریق اعزام مامــوران نزدیک ترین مرکز آتش نشــانی  به مدارس 

آموزش دهد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بیان 
داشت: همچنین این ســازمان به مانند ســال های گذشته توصیه ها و 
اطالعات الزم را از طریق همه رسانه های مکتوب و تصویری و صدا و سیما 

به شهروندان گوشزد می کند.
شریعتی با اشاره به ترافیک سنگین شــهر در ایام پایانی سال، از استقرار 
خودروها و موتورسیکلت های مجهز به سیستم های AFT آتش نشانی در 

مکان های مختلف شهر خبر داد.
وی افزود: هدف مدیران و همکاران من در سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان این است که با  انجام اقدامات پیشگیرانه، حوادث 
جشن باستانی چهارشنبه آخر سال را بدون خطر سازد یا خطرات احتمالی 

آن را کاهش دهد.
شریعتی  همچنین  گفت: توصیه ما به خانواده ها این است که در جشن 
چهارشنبه آخر ســال، کنار فرزندان خود باشــند و در این شب، از مواد 
آتش زای خطرناک و رنگ های مورد استفاده در صنایع رنگ سازی جدا 
خودداری کنند؛ همچنین به فرزندان خود اجازه تهیه  و نگهداری مواد 
آتش زا ازجمله فشفشه و ترقه را در منزل ندهند؛ چرا که این اقدام در کنار 

خطرات مادی، لطمات جبران ناپذیر جانی به همراه دارد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بیان 
داشت: به فروشندگان مواد محترقه توصیه می کنیم از فروش مواد آتش زا 

به شهروندان جدا خودداری کنند.
گزارشی در خصوص چهارشنبه آخر سال دریافت نشده است 
وی در پاسخ به این سوال که آیا طی چند روز گذشته گزارشی در خصوص 
تهیه مواد آتش زا توســط شــهروندان دریافت کرده اید، بیان داشــت: 

خوشبختانه تا این لحظه گزارشی در این خصوص دریافت نشده است.
وی با اشاره به ارائه آمارهایی توســط ارگان های مختلف از حوادث این 
شب در سال گذشته اذعان داشت: طبق گزارش های رسیده به سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، در کل شاهد 90 مورد 
حادثه و اطفاء حریق در بازه زمانی بیست و چهارم اسفند همزمان با شب 
چهارشنبه آخر سال و بیســت و پنجم، روز چهارشنبه در شهر اصفهان 
بودیم. ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان ساخت: از این تعداد، 24 مورد مصدوم شده بودند و 
خوشبختانه فوتی نداشتیم.  62 مورد حریق و 24 مورد حادثه و دو مورد 
هم حریق خارج از محدوده شــهر اصفهان داشتیم که با توجه به شرایط 
خاص آن شب، به منظور جلوگیری از حوادث ثانویه خدمات رسانی کردیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبرداد:

آمادگی آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، با اشاره به تالش رسانه های  ناهید  حاجی رضازاده
مکتوب و تصویری در جهت فرهنگ سازی برچیده شدن مراسم چهارشنبه آخر سال، از امکان 
پذیر نبودن این موضوع خبر داد و اظهار داشت: سنت مذکور مربوط به هزاران سال پیش در ایران است و باید با برنامه ریزی صحیح و اطالع رسانی 

نکات ایمنی، این شب را به خوبی به پایان برسانیم.

 برگزاری نمایشگاه عکس ارامنه به یاد زاون قوکاسیان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری نشست تمدن اندیشی، 
ظرفیت ها و چالش ها در اصفهان

معاونت فرهنگی تبلیغی مدیریت حوزه علمیه 
خواهران اســتان اصفهان با همــکاری دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان، دومین نشســت 
تمدن اندیشی؛ ظرفیت ها و چالش ها را برگزار 

می کند.
صدیقه  بهشــتی، معــاون فرهنگــی تبلیغی 
حوزه های علمیــه خواهــران اصفهان گفت: 
باتوجه به اهمیت مباحث تمدن اندیشــی در 
ایــن دوره و ارائه دین مبین اســالم به عنوان 
تمدن برتر به جهانیــان و ایجاد انگیزه فعالیت 
در ایــن مبحــث، دومیــن نشســت تمدن 
 اندیشــی، فــردا در  مدیریت اســتان برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: در این نشســت حجت االسالم 
دکتر محســن  الویری،  عضــو هیئت علمی و 
مدیر گروه تاریخ و تمــدن و دارای رتبه  علمی 
دانشــیاری دانشــگاه  باقر العلوم علیه السالم 
و نویســنده 11 عنــوان کتــاب  و همچنین 
حجت االســالم  دکتــر احمد راهــدار،  عضو 
هیئت علمی و مدیر گروه فقه مضاف  و دارای 
رتبه علمی اســتادیاری دانشــگاه باقر العلوم 
علیه السالم  و نویسنده 19 عنوان  کتاب به ارائه 
مباحث در خصــوص ظرفیت ها و چالش های 

تمدن اندیشی می پردازند.

 برگزاری نمایشگاه عکس 
ارامنه به یاد زاون قوکاسیان

مدیر خانه عکس حوزه هنری استان اصفهان 
درباره برگزاری نمایشگاه عکس گروهی ارامنه 
اصفهان اظهار داشت: این نمایشگاه به یاد زاون 
قوکاسیان، توسط عکاسان ارمنی اصفهان در 

گالری سعدی حوزه هنری برپا می شود. 
وی افزود: نمایشــگاه عکس گروهــی ارامنه 
اصفهان شــامل 50 عکس بوده که 40 عکس 
در قالب موضوع آزاد و 10 عکــس ویژه زاون 
قوکاسیان اســت که توسط عکاســان ارمنی 

گرفته شده است.
علی خطیبــی با اشــاره به برگزاری مراســم 
افتتاحیه این نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه 
روز گذشته در گالری سعدی افتتاح شد و تا 17 

اسفند ماه ادامه دارد.
گفتنی است زاون قوکاسیان فیلم ساز و منتقد 
سینمای ایران بود که در یکم اسفند ماه سال 
93 درگذشت. قوکاسیان در تاریخ هنر معاصر 
ایران، نخستین کسی است که برای یک فیلم 
ســینمایی، کتاب معرفی نمود و نقد و بررسی 
تهیه و منتشر کرد. از این منظر نام او در تاریخ 

سینمای ایران جاودانه ماند.

 تکمیل فاز دوم شهرک 
سالمت تا نیمه اول سال آینده

مدیر پروژه شهرک ســالمت اظهارکرد: پروژه 
شــهرک ســالمت به منظور دسترسی آسان 
شــهروندان به امکانات بهداشــتی- درمانی، 
کاهش تعداد مطب های موجود در مرکز شهر و 
کاهش حجم بار ترافیکی در مناطق مرکزی در 
ضلع شرقی اتوبان شهید آقابابایی، با مشارکت 
بخش خصوصی در پنج فاز در دستور کار قرار 

گرفت.
رضا هیبتــی با بیــان اینکــه این پــروژه با 
اســتانداردترین و بــه روزتریــن مصالــح 
احداث می شــود، افزود: فاز اول پروژه شامل 
کلینیک های تخصصی، فروشــگاه های طبی، 
مطب ها و... در نیمه اول سال جاری به صورت 
رسمی افتتاح شد و در اختیار شهروندان قرار 

گرفت. 
مدیر پروژه شــهرک ســالمت با بیــان اینکه 
فاز دوم پروژه شــهرک ســالمت با مساحت 
46هزار مترمربع در دست اجراست و تاکنون 
90درصد پیشرفت داشته و نیمه اول سال آینده 
تکمیل می شود، ادامه داد: فاز دوم این پروژه به 
مراکزی همچون آزمایشگاه، توان بخشی، سالن 
کنفرانس، تصویربرداری پزشکی، مرکز جامع 
پرتوپزشــکی مانند رادیولوژی تمام دیجیتال، 
رادیوتراپی، شــیمی درمانی و آزمایشگاه هایی 
با فناوری های مدرن تشخیص طبی، داروخانه 

و... مجهز می شود.
هیبتی با بیــان اینکه فاز ســوم ایــن پروژه 
شــامل احــداث پارکینگ با ظرفیــت پارک 
700 خودرو اســت، عنوان کرد: در فاز چهارم 
هتل احداث می شود که اکنون طراحی آن در 
 دست اجراســت و ظرف دو ماه آینده تکمیل 

می شود.
مدیر پــروژه شــهرک ســالمت ادامــه داد: 
در فــاز پنجــم این پــروژه نیز بیمارســتانی 
مــدرن مطابق بــا آخریــن اســتانداردهای 
 جهانی با اعتبــار 220میلیون یــورو احداث 

می شود.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:
احساس نیاز به کتاب در جامعه 

باید تقویت شود
  رییس دفتر تبلیغات اسالمی در اختتامیه دومین 
جشــنواره »کتاب یار« در حوزه علمیه خواهران 
اصفهان، پیرامون موضوع »کتاب و کتاب خوانی و 
نقش آن در تربیت علمی فرهنگی طالب« اظهار 
کرد: احساس نیاز در وجود هر فرد، نخستین گام 

برای توسعه فرهنگ کتاب خوانی است.
حجت االسالم محمد قطبی با بیان اینکه احساس 
نیاز به امر کتاب خوانی و مطالعه باید در بین نسل 
جوان و جامعه علمی کشور خاصه طالب تقویت 
شــود، افزود: شبکه های دسترســی ما به کتاب 
متنوع است. برخی مدل هدیه دادن کتاب، بعضی 
مدل امانت گرفتن کتاب و عده ای هم خرید کتاب 

را پیشنهاد می کنند.
رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با اشــاره 
به اینکه بر اساس نظر کارشناســان، مدل امانت 
کتاب از جنبه های مختلف، بهترین نوع شــبکه 
دسترسی به کتاب است، خاطرنشان کرد: امروزه 
وجود کتابخانه هــای متنوع و مجهز در ســطح 
جامعه، مــدارس علمیه و دانشــگاه ها این امر را 
محقق ساخته است. وی اذعان کرد: یکی از نکات 
الزم در امر تقویت احســاس نیاز به کتاب در بین 
آحاد جامعه و جامعه نخبگان، رؤیت پذیری کتاب 
در مقابل چشمان این اقشــار است؛ اما متاسفانه 
امروزه کتاب در معرض چشــم آحاد جامعه برای 
بهره برداری نیســت و اگر هم باشد، جنبه تزئینی 
دارد. حجت االســالم قطبی ابراز کــرد: مدیران 
مدارس علمیه و مســئوالن باید تــالش کنند با 
ایجاد راهکارهای مناسب، رؤیت پذیری کتاب را 
در مقابل چشمان دانش آموزان، دانش پژوهان و 

طالب بیشتر کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان:

حاشیه راه های اصفهان برای 
مسافران نوروزی ایمن می شود

معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان، ازطرح پاکسازی و ایمن 
سازی حاشیه راه های استان برای مسافران نوروزی 
خبر داد.فرزاد دادخواه گفت: در طرح پاکسازی و 
ایمن سازی حاشیه راه های اصفهان برای مسافران 
نوروزی، بیش از چهار هزار کیلومتــر از راه های 
استان با مشــارکت بیش از 450 نیروی راهدار، 

ایمن سازی و حاشیه آن پاکسازی می شود.
وی اعتبار اجرای این طرح  را بیش از 30 میلیارد 
ریال دانســت و افزود: لکه گیری، خط کشــی، 
آســفالت، نصب تابلو و عالئــم رانندگی، اصالح 
افتادگی شــانه راه ها، نصب گاردریــل و اصالح 
خطوط پل ها، از مراحل اجرای این طرح به منظور 

ایمن سازی راه ها برای مسافران نوروزی است.
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: طرح  ایمن سازی 
و پاکسازی راه های اســتان اصفهان تا 25 اسفند 

ادامه دارد.

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:
دستگیري عامل انتشار مطالب 

کذب در فضاي مجازي
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فردي که 
با انتشار مطالب کذب و دروغ و غیراخالقي در یکي 
از شبکه هاي اجتماعي علیه یکي از شهروندان باعث 
آبروریزي وي شده بود، توسط پلیس فتای استان 

اصفهان شناسایي و دستگیر شد.
 سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: درپي 
شکایت یکي از شــهروندان مبني بر اینکه فردي 
ناشناس در یکي از شبکه هاي اجتماعي مجازي به 
درج مطالب توهین آمیز و کذب علیه او اقدام نموده 
و به این روش موجب هتک حیثیت و تشــویش 
اذهان عمومي علیه او گردیده، بررسي موضوع در 

دستور کار این پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامي اضافه کرد: بررسي کانال مربوطه 
که به انتشار مطالب توهین آمیز اقدام کرده، حاکي 
از آن بود که فرد متهم، مدیــر آن کانال با بیش از 
3هزار نفر بوده و عالوه بر درج مطالب توهین آمیز 
علیه شاکي، در آنجا مطالب و تصاویر غیراخالقي 
نیز درج نموده است. ســرهنگ مرتضوي گفت: 
با انجام اقدامات فنــي و تخصصي متهم به هویت 
عباس.م اهل و ساکن اصفهان شناسایي و دستگیر 
شد و در مواجهه با مدارک و مستندات این پلیس 
صراحتا به بزه انتسابي اقرار کرد. وي افزود: متهم 
که قبال با شــاکي در ارتباط بــوده و رابطه آنها به 
هم خورده، انگیزه خود را انتقام جویي از شــاکي 

عنوان داشت.

استاندار اصفهان در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان اظهارداشت: جهت گیری برنامه های پیشگیری و 

مبازره با مواد مخدر باید از یک مرکزیت فکری نشأت گیرد.
محســن مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه بایــد روش های موثرتری 
نســبت به گذشــته درخصوص مبارزه با مواد مخدر به کارگرفته 
شود، افزود: باید با ارزیابی اقدامات گذشته و براساس چارچوب ها 
و ماموریت های جدید، وظایف دستگاه ها مشخص شود که این امر 

باید از سوی اتاق فکر انجام پذیرد.
اســتانداراصفهان ارزیابی وضعیت موجود و تدبیر برای وضعیت 
مطلوب تر را مهم خواند و افزود: باید روش های موثرتری نســبت 
به گذشته در یک برنامه ریزی کلی و عملیاتی مشخص شود و به 

دستگاه ها ابالغ گردد.
وی خاطر نشــان کرد: با بررســی و ارزیابی اقدامات و برنامه های 
صورت گرفته، در صورتی که روش های اتخاذ شده مطلوب بوده ولی 

دستگاه ها خوب عمل نکرده باشند، بایستی پیگیری شود ولی اگر 
روش ها، علمی و مطلوب نبود، الزم است درخصوص اصالح روش ها 
و ایجاد اقدامات مطلــوب تر برنامه ریــزی و در برنامه ها و اصالح 

رویکردها تجدید نظر شود.
محسن مهرعلیزاده تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های علمی استان 
و افراد متخصص و کارشناسان دانشگاهی، باید از پتانسیل این افراد 

برای طراحی شیوه و رویکرد جدید برای آینده استفاده شود.

استاندار اصفهان:
اتاق فکر جهت مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
همایش ملی اخالق کاربردی در سیره ائمه اطهار)ع( 
با تاکید بــر آموزه های رضوی اظهــار کرد: اخالق 
کاربردی است و اگر به کار نیاید اخالق نیست، در 
اخالق کاربردی آنچه نقطه شروع است چالش های 
عملی زندگی است.محسن جوادی افزود: مرز اخالق 
کاربردی چالش های آن است، مسائل اخالق در یک 
برهه زمانی بر پایه عمل استوار بود؛ اما در این دوران 
به خاطر شکل گیری سازمان ها چالش های بیشتری 
پیدا کرده است. رویه های اجتماعی موضوع مهمی 
برای اخالق کاربردی است؛ غیر از رویه ها، سیاست ها 
و برنامه ها و سازمان ها هم حائز اهمیت است.معاون 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان 
کرد: امروز افراد به ســازمان ها که وارد می شوند، 
نمی توانند کاری انجام دهند و به همین دلیل اخالق 
کاربردی چالش های عملی اســت که می تواند در 

بخش های مختلف زندگی وجود داشته باشد.

وی بیان داشــت: نکته اصلی این است که در یک 
حوزه بحث هــای اخالقی عمومی اســت که باید 
حفظ شود، اما وقتی در حوزه خاصی وارد می شویم 
باید تأمل جدی در این مورد داشــته باشــیم؛ در 
دنیای جدید شاخه های زیادی از اخالق کاربردی 
پیدا شده اند. وی ابراز داشــت: همه فکر می کنند 
اخالق نیازی به فکر و تخصــص ندارد و نتیجه این 
تفکر، معضالت اخالقی اســت که در جامعه وجود 
دارد؛ نمی توانیم شــبیه جریان اصلی تفکر غرب با 
وجدانیت صرف مسیر تأمالت اخالقی را طی کنیم.

جوادی تشــریح کرد: جامعه ما گرفتار آسیب های 
اجتماعی بسیاری مثل طالق، فساد سیستم های 
اداری و... شده است و از این نوع در آینده نمونه های 
بیشتری خواهیم داشت، بنیان بسیاری از مسائل 
اجتماعی مسائل اخالقی اســت.معاون فرهنگی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: فرهنگ ما 
نیز همچون وضعیت صنعتمــان حال و روز خوبی  
ندارد، اما اگر نهاد حاکمیتــی در حوزه اخالق وارد 
شود مشکالت خاصی ایجاد می شود؛ درنتیجه باید 
نهادهای خصوصی وارد جریان شــوند و نهادهای 
حاکمیتی وظیفه حمایتی را عهده دار شــوند.وی 
گفت: جامعه ما دغدغه اخــالق را دارد اما معموال 
نمی داند چه کاری انجام دهد و اگر بتوانیم زمینه اش 
را  فراهم کنیم تا نســل جوانی که خود گرفتار این 
موضوعات هستند به حل مشــکالت بپردازند، به 

نتیجه می رسیم.

ششمین جشنواره فرهنگی هنری سپاه، با معرفی 
54 برگزیده، روز گذشــته در دانشــگاه افسری 

امیرالمومنین )ع( اصفهان به کار خود پایان داد.
مســئول اداره فرهنگی هنــری نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه  این جشــنواره را شامل هنرهای 
نمایشی و هنرهای تجسمی معرفی کرد و گفت: 
سرود جمع خوانی، ســرود تک خوانی، تواشیح و 
جمع خوانی، نماهنگ و کلیپ، عکاسی، کاریکاتور، 
طراحی پوستر و خوشنویسی، از رشته های این 

رویداد فرهنگی هنری بود.
ســرهنگ پاســدار علیرضا رجبی با بیان اینکه 
این جشنواره ویژه پایوران و ســربازان سپاه بود، 
خاطرنشان کرد: در مجموع در هشت بخش فوق 

872 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
دبیر ششمین جشــنواره فرهنگی و هنری سپاه 
گفت: در مجموع در این دوره از جشــنواره 379 
پاسدار و 62 سرباز و 11 خواهر پاسدار سپاه شرکت 
کردند. در ادامه معاون فرهنگی تبلیغی نمایندگی 
ولی فقیه درسپاه با اشــاره به اینکه هنرانقالبی ، 
آتش به اختیاری و دولت مقاومت، سه کلید واژه 
این جشــنواره اســت، گفت: دنیای غرب هنر را 
یک فرم معرفی می کند که البته این معنا کامل 
نیست؛ چون هنرداری یک هویت مستقل همراه 

با رسالت است.
سردارمحبی افزود: سینه سپرکردن مقابل دشمن 

برای دفــاع از ارزش های زیبایی اســت که این 
زیبایی ها با زبان هنر باید ترویج شود.

وی هنرمندی را که ســطح ادراکش فقط مادی 
باشد، دردریافت زیبایی کم عمق دانست و گفت: 
هنرمند ادراک خود را باید از سطوح مادی به درک 
درســت معنویت و ارزش ها ارتقــا دهد که این 

ویژگی های یک هنرمند انقالبی است.
معاون فرهنگــی تبلیغی نمایندگــی ولی فقیه 
درسپاه با اشاره به ویژگی های هنر انقالبی، افزود: 
اینکه در جشــنواره های مختلــف و حتی فیلم 
فجر که رسالت آن باید ترویج هنر انقالبی باشد، 
شــاهد بگو مگوهای مختلف هســتیم، به خاطر 
تربیت نشدن هنرمند انقالبی است. وی با تبیین 
آتش به اختیاری در عرصــه هنر وفرهنگ گفت: 
سطح راهبردی هنرمندان انقالبی، منویات رهبر 
معظم انقالب است و هنرمند انقالبی درچارچوب 

اندیشه های امام)ره( و رهبری گام برمی دارد.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در اصفهان:
حال فرهنگ نیز مثل صنعت خوب نیست

معاون فرهنگی تبلیغی نمایندگی ولی فقیه درسپاه:

هنرداری یک هویت مستقل همراه با رسالت است

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: هر ســاله همزمان با ایام پایانی سال به منظور ایجاد نشاط و 
شادابی در بین شهروندان، افزایش فرهنگ استفاده از گل و گیاه و آشنایی 
با مزایای آن و تاثیرات روحی و روانی اســتفاده از این منبع خدادادی و 
همچنین حمایت از تولیدکنندگان گل و گیاه، ماهیان زینتی و مشاغل 
خانگی، جشنواره ای در محل بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان برگزار 
می شود. اصغر کشاورز راد افزود: حضور تولید کنندگان ماهی های زینتی 
و فعاالن مشاغل خانگی که بیشتر از قشر زنان سرپرست خانوار هستند، 

از نقاط برجسته این جشنواره به شمار می رود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین جشــنواره گل و گیاه، ماهی های 

زینتی و مشاغل خانگی، گفت: در این جشنواره نمایندگان تولیدکننده و 
پرورش دهندگان گل و گیاه از استان های مختلف کشور از جمله تهران، 
فارس، مرکزی، قم، کهگیلویه و بویر احمد، گیالن، مازندران و خوزستان 
حضور دارند تا جدیدترین تولیدات خــود را در معرض دید عموم قرار 
 دهند.وی با بیان اینکه در این جشنواره انواع ماهی های زینتی، گل های 
شــاخه بریده و آپارتمانی، کاکتوس، درختــان و درختچه های مثمر و 
غیرمثمر، گل های فصلی، بذر و انواع گلدان های ســفالی و پالستیکی 
عرضه شده است، تصریح کرد: کاالهایی همچون گل های خشک، ظروف 
میناکاری شده، چرم های طراحی و نقاشی شده، سفره های هفت سین و 
عسل و دیگر اقالم مربوط به مشاغل خانگی نیز در این جشنواره به نمایش 

گذاشته می شود.

کشــاورز راد کنترل قیمت ها را یکی از اهداف مهم برگزاری جشنواره 
عنوان کرد و افزود: از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره، فرهنگ سازی 
و آشــنایی مردم با گل ها و گیاهان، برخی از مشاغل سنتی و خانگی و 

همچنین تولیدکنندگان ماهی های زینتی است.
وی اظهارکرد: از برنامه های ویژه این جشنواره می توان به ارائه انواع سبزه 
و ماهی به مناسبت عید نوروز اشاره کرد که با تنوع زیاد، کیفیت مناسب 

و قیمت تحت کنترل عرضه می شود.
بیست و هفتمین جشنواره گل و گیاه، ماهی های زینتی و مشاغل خانگی 
در محل بازار مرکزی گل و گیاه اصفهــان، واقع در خیابان جی، خیابان 
همدانیان از پنجم اسفندماه تا پایان این ماه همه روزه از ساعت 8 تا 21  

آماده بازدید عالقه مندان است.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبرداد:

برگزاری جشنواره گل و گیاه، ماهی های زینتی و مشاغل خانگی اصفهان 

 به فروشندگان 
مواد محترقه 

توصیه می کنیم از 
فروش مواد آتش زا 
به شهروندان جدا 

خودداری کنند
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امام  صادق  عليه  السالم :
صله رحم، انسان را خوش اخالق، با سخاوت و پاکيزه جان مى  نماید و روزى 

را زیاد مى  کند و مرگ را به تاخير مى  اندازد.
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۳. خانه را منظم نگه دارید
الزم نیست خانه تان خیلی خیلی تمیز و مرتب 
باشد. هیچ کس برای این کارها وقت ندارد؛ اما 
اگر خانه را منظم نگه دارید، می بینید که کارها 
ســریع تر و روان تر پیش می روند. اگر همیشه 
روزی ۱۰ دقیقه به دنبال چیزی در خانه هستید، 
پس حتما به اندازه  کافی منظم نیستید.شما و 
خانواده تان باید سیستم هایی را به کار بگیرید 
که به همه کمک کنند تا جای وسایل شــان را 
بدانند. در این صورت، موقع بیرون رفتن از خانه 
می توانند به راحتی آنها را بردارند. کاپشن ها و 
کوله پشتی ها باید همیشه در یک مکان آویزان 
شوند. به فرزندان تان یاد بدهید از زمانی که وارد 
خانه می شوند، مسئولیت قراردادن وسایل شان 
درجای خود بر عهده  آنهاســت. اگر از قوانین 
ســرپیچی کردند، باید عواقبی وجود داشــته 
باشد. یکی از تنبیه های آســان و موثر، گرفتن 
زمان استفاده از فناوری مورد عالقه شان است. 
برای بچه های من، این یعنی آنها حق استفاده از 
تبلت در آن روز را نخواهند داشت.کیف های پول، 
کیف های دستی و کلیدها باید جای مشخصی در 
خانه داشته باشند. اگر وسایل تان یک روز روی 
مبل، روز دیگر روی پیشخوان آشپزخانه و روز 
بعد روی تخت خواب پخش باشند، خیلی راحت 
گم می شوند. این طوری هر روز دقایق مدیدی به 
دنبال وسایل مورد نیازتان می گردید. اگر وسایل 
را همیشه یک جا قرار دهید، به جای اینکه وقت 
خود را صرف پیداکردن آنها کنید، فرصتی هم 
به دست آورده اید و اعصاب تان هم خرد نخواهد 
شد. وقتی مدام به دنبال یافتن وسیله ای هستید 
و وقت تان هم تنگ اســت، خســته و ناراحت 
می شــوید و در نهایت کل روز حالت تان گرفته 
می شود. پدر و مادر بی اعصابی نباشید!برنامه ای 
برای قراردادن هر وسیله در جای مناسب هنگام 
ورود هر یک از افراد خانواده در نظر بگیرید. هر 
کسی که وارد خانه می شود، وسیله ای در دست 
دارد پس مکانی برای گذاشتن آنها انتخاب کنید. 
ممکن است الزم باشد فضای سازمان یافته ای 
در داخل خانه ایجاد کنید تــا هر بعدازظهر در 
آنجا تخلیه و صبح روز بعد بارگیری شــوند اگر 
در خانه نظم برقرار باشد، زندگی بسیار راحت تر 

خواهد شد.

مهارت زندگی

 ترفند های مدیریت زمان 
برای والدین پرمشغله)3(

احمد بن طولون
 احمد بن طولون یکی از پادشاهان مصر بود. وقتی از دنیا رفت از طرف 
حکومت وقت، یک قاری قرآن را با حقوق زیادی اجیر کردند تا روی قبر 
سلطان، قرآن بخواند. روزی خبر آوردند که قاری، ناپدید شده و معلوم 
نیست کجا رفته اســت! پس از جســت و جوی زیاد او را پیدا کردند و 
پرسیدند: چرا فرار کردی؟ جرات نمی کرد جواب بدهد، فقط می گفت: 
من دیگر قرآن را نمی خوانم. گفتند: اگر حقوقت است دو برابر این مبلغ 
را به تو می دهیم! گفت: اگر چنــد برابر هم بدهید نمی پذیرم. گفتند: 
دست از تو بر نمی داریم تا دلیل این مسئله روشن شود. گفت: چند شب 
قبل صاحب قبر، احمد بن طولون به من اعتراض کرد که چرا بر سر قبرم 
قرآن می خوانی؟ گفتم: مرا اینجا آورده اند که برایت قرآن  بخوانم تا  خیر 
و ثوابی به تو برسد. گفت: نه تنها ثوابی از قرائت قرآن به من نمی رسد، 
بلکه هر آیه ای که می خوانی آتشی بر آتش من افزوده می شود، به من 
می گویند: می شنوی؟ چرا در دنیا به قرآن عمل نمی کردی؟ بنابراین 

مرا از خواندن قرآن برای آن پادشاه بی تقوا معاف کنید.
ناپلئون 

ناپلئون روزی درباره مسلمین فکر کرد و پرسید: مرکز آنان کجاست؟ 
گفتند: مصر، وقتی با یک مترجم به کشــور مصر مســافرت  کرد و به 
کتابخانه آنجا وارد شد، مترجم قرآن را باز کرد و این آیه آمد:» به راستی 
که دین قرآن هدایت می کند به آنچه درســت و محکم تر اســت و بر 
مومنان بشارت می دهد«، وقتی مترجم این آیه را برای او خواند و ترجمه 
کرد، از کتابخانه بیرون آمد و شب را تا صبح به فکر این آیه بود. صبح باز به 
کتابخانه آمد و مترجم آیاتی دیگر از قرآن را برایش ترجمه کرد. روز سوم 
هم مترجم از قرآن برای او ترجمه کرد و خواند. ناپلئون از قرآن سوال 
کرد. گفت: اینان معتقدند که خداوند قرآن را برپیامبر آخرالزمان محمد 
نازل کرده و تا قیامت کتاب هدایت آنان است. ناپلئون گفت: آنچه من از 
این کتاب استفاده کردم این طور احساس کردم که اول اگر مسلمین از 
دستورات جامع این کتاب استفاده کنند روی ذلت نخواهند دید. دوم 
تا زمانی که قرآن بین آنها حکومت کند، مسلمانان تسلیم ما غربی ها 

نخواهند شد، مگر ما بین آنها و قرآن جدایی بیفکنیم.

باغ 
کاغذی

مجموعه  پنج جلدی »جزیره  بی تربیت ها« نوشته  شهرام شفیعی               
از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تجدید چاپ 
شد. خانواده  ســلطنتی بی تربیت ها موزه دار کاخی شده اند که 
پیش تر در آن حکومت می کردند. پادشاه، سرایدار کاخ است و 
ملکه، آشپزخانه را می چرخاند. راویان داستان هم دروازه بان و 
بابونه اند که همراه عمو و زن عمو و پدر و مادرشــان در این کاخ 
موزه زندگی می کنند. در هر کتاب اتفاق های جدیدی برای این 
خانواده می افتد.تصویرگری های ندا عظیمی نیز با این داستان ها 

همراه شده تا مجموعه ای طنز در دسترس کودکان قرار گیرد.
جلدهای مختلف این کتاب طی چند ســال منتشر شده اند و 
انتشــارات کانون پرورش کودکان و نوجوانان هم اینک بازنشر 
تمام مجموعه را وارد کتاب فروشی های خود در سراسر کشور 
کرده است. در جلد پنجم این مجموعه می خوانیم: مشتری میز 
ســمت چپ ما، آقای تنهایی بود که داشت میگوی سرخ شده 
می خورد. او مردی چاق با کله  طــاس و براق بود که لباس های 

شیک و مرتبی بر تن داشت. 

جزیره بی تربیت ها  قرآن

محمد بزیک
محمـد بزیـک بـا همسـرش از لیبـی بـه کالیفرنیـا 
مهاجـرت کـرد. آنهـا رویا هـای بزرگـی داشـتند و هرگز 
فکـر نمی کردنـد تنهـا پسرشـان با بیمـاری شـکنندگی 
اسـتخوان و کوتولگی به دنیـا بیاید. همسـرش چند بچه 
در خانه شـان بزرگ کـرد؛ اما متاسـفانه مـرد و محمد را 

بـا مراقـب از پسـر معلولشـان تنها گذاشـت.
محمـد می دانسـت کـه والدیـن دیگری هـم بـا فرزندان 
معلـول وجـود دارنـد کـه سرپرسـتی آنهـا را بـر عهـده 
نمی گیرنـد. در هـر لحظـه ۶۰۰ بچـه یتیـم بـا بیمـاری 
العالج در لـس آنجلس وجـود دارند. بیشـتر اوقـات آنها 
تنها در بیمارسـتان می میرند حتـی با اینکه والدینشـان 

زنده هسـتند.
محمد تصمیـم گرفت هـر تعداد بچـه با بیمـاری العالج 
که می توانـد را بزرگ کـرده و خـودش را وقف آنهـا کند. 
او می خواسـت بـه آنهـا عشـق و زندگـی در یـک خانـه 

واقعـی بدهـد. محمد در شـصت سـالگی متوجه شـد که 
سـرطان دارد و بایـد بـرای عمل جراحـی به بیمارسـتان 
بـرود. او هیچ همسـر یا خانـواده ای نداشـت کـه کنارش 
باشـد و دوران نقاهـت را بـه تنهایـی در بیمارسـتان 
گذرانـد، در حالـی کـه یـک پرسـتار خانگـی از بچه هـا 
مراقبـت می کـرد. بعـد از اینکـه ماجـرای او در اخبـار 
پخـش شـد، صفحـه ای بـرای کمـک بـه محمـد و ایـن 
کودکان بـاز شـد. او بیـش از ۵۰۰ هـزار دالر کمک مالی 

دریافـت کـرد.

با کسانی که انسانیت را معنا بخشیده اند، آشنا شوید)3(
دانستنی ها

حرف حساب

قلب بدون اشک طاقت نمی آورد
گمان می برم کــه اگر خداوند ، صــد هزار گونه 
خنده می آفرید اما رســم اشــک ریختن را نمی 
 آموخت ، قلــب حتی تــاب ده روز تپیدن را هم

 نمی آورد ...

آتش بدون دود/نادر ابراهیمی
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افقی
۱- طبق ماده ۱4۱ قانون تجارت، به شرکتي که 
براي امور تجارتي تحت اسم مخصوص بین یک 
یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک 
با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل 

مي شود، مي گویند
2- ســتیزه کار - چیســتي و چگونگي - ســه 

کیلوگرم 
3- نوعي بیماري پوستي - هنر هفتم - بارد 
4-  منقار پرندگان - نوعي شلوار - غمگسار 

۵- مار کشنده - دست افزار نجار و آشپز - هر نوع 
ستور خوش خرام 

۶- کهولت سن - بیابان - از تک رقمي ها 
7- دنیاي دیگر - بوي کهنگي نم زدگي - کارگزار 
8- پرچم - نــام - در مقابل - چیــن و چروك 

پوست 
9- گروه فرنگي - شهر فالسفه - آشکارکننده 
۱۰- دریاي تازي - بدگویي - جزیره اندونزي 

۱۱- نوعي چســب - از ابــزار بریدن - نقشــه 
انگلیسي 

۱2-  شال - خاندان - مرواریدها 
۱3- بزرگ ترین پســتاندار - آنکه همه چیز را 

بر خود مباح مي داند - آن طرف هاي بسیار دور 

۱4- اقیانوس کبیر - میهماني - ترانه 
۱۵- ثبت کلیه معامالت بازرگاني یا اقتصادي و 
تهیه و تنظیم بیالن هاي ســالي از روي عمودي 

معامالت
عمودی

۱- از قصه هاي رادیویي مرحوم »حمید عاملي« 
که در ۱۶ دي 8۶ دار فاني را وداع گفت - شگون

2- درویش - انس - سیر کوهي
3- نظم و ترتیب دادن مجلس و لشکر - پایتخت 

»چک« - نمک  ها
4- گل و الي ته آب - مرده - پیر و ســالک - از 

فلزات اساسي در بازارهاي جهاني اقتصاد

۵- مایه آباداني - از شهرهاي توریستي هند
۶- غصه - رییس شوراي عالي خزانه داري آمریکا 

- وزش باد
7- قلب قرآن - مادر تــازي - قورباغه درختي - 

دشمن سرسخت
8- چاکر و غالم - ظرف روغن - پدر آذري - شرم 

و آزرم
9- ســتایش - عالمت جمع - گوشت ترکي - 

زمان سنج
۱۰- هیزم - نظریه درآمد نســبي توســط این 
دانشمند که شــاگرد »اســمیتز« بود، مطرح 

شد - ضمیر تازي
۱۱- از اعضاي دائم شوراي امنیت - در هم بستن

۱2- عالمت ماضي استمراري - تیزفهم - افراد 
یک جامعه - درس کشیدني

۱3- پیوســته و بدون فاصلــه - پایتخت اداري 
اجرایي این کشور »طرابلس« است - دوا

۱4- رد شده - افزودني برنج - متداول
۱۵- از قدرت هاي نوظهــور جهان - رهبر جناح 
چپ میانه رو و نخست وزیر ایتالیا که موجب شد 
ایتالیا به یکي از اصلي ترین شــرکاي اقتصادي 

ایران تبدیل شود

1

2

۳

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1۳

 14

15

15        14        1۳        12        11        10        9           8         7        6         5         4           ۳          2          1     

 15     14    1۳   12    11     10      9      8     7      6      5      4      ۳      2      1     
1
2
۳
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1۳
 14
15

2۳
66

ره 
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا

سیره بزرگان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

