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مدیر مجموعه آموزشی تفریحی باغ گل ها با اشاره به نزدیک شدن به نوروز مطرح کرد:

باغ گل ها نونوار می شود
11

اینجا فقط درخت می کارند!
شهری که به سختی نفس می کشد

8

می بره، می شوره، میاره!
بازار قالی شویی در روزهای آخر سال داغ شده است؛

3

»سهشنبههایبدونخودرو«بهمحالتشهرمیرود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:

11

امیدبهزندگیرادرگردشگرانتقویتکنید
فرماندار اصفهان:

11

8

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد:

 آموزش ساخت ترقه های دست ساز 
در کانال های تلگرامی

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از افزایش آمار کشف 
مواد محترقه در اصفهان خبر داد و تاکید کرد: این روزها در برخی 
از کانال ها و شبکه های مجازی ساخت ترقه های دست ساز آموزش داده 

می شود، این اقدام خطرناک، تهدیدی جدی...

شــاید این بار مشخص شــود که فرانسه مستقل 
است یا روابطش با ایران بر اساس منافع ملی خود 
و یا هم پیمانی با آمریکاست؟ ساعاتی قبل از سفر 
وزیر خارجه فرانسه به ایران، دفتر رییس جمهوری 
فرانســه اعالم کرد که امانوئل مکرون طی تماسی 
تلفنی با حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به  
او گفت در حالی که کشورش همچنان متعهد به 
اجرای توافق هســته ای اســت، درخواست هایی 
در مورد یک سری مسائل که در چارچوب برجام 
نیست، از جمله برنامه موشک های بالستیک ایران 
و فعالیت های منطقه ای این کشور به ویژه در لبنان 
دارد. مکرون پا  را از این نیز فراتر گذاشته و از ایران 

خواسته تا فشار بر سوریه را افزایش دهد. 
ایران بارها تاکید کرده است که در مورد امنیت ملی 
خود با کسی مذاکره نخواهد کرد. فرانسوی ها اما 
برای ایران شرط و پیش شــرط هایی گذاشته اند. 
اظهارات مقامات این کشور آن قدر برخورنده بود 
که واکنش برخی مســئوالن کشــورمان را نیز به 
دنبال داشــت. از جمله سردارجزایری، سخنگوی 
ارشد نیروهای مســلح مجددا تاکید کرد: ارتقای 
توان دفاعی کشور بدون وقفه ادامه خواهد یافت و 

بیگانگان حق ورود به این میدان را ندارند.
»ژان ایو لودریان« که دیروز به ایران آمد، یک روز 

قبل از این سفربه »ژورنال دو دیمانش« گفته بود:

 به بهانه سفر وزیرخارجه فرانسه به ایران؛

سفرسرنوشتساز

ادامه در صفحه 2

سمیه یوسفیان
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»السیسی« نوکری خود به 
ولیعهد عربستان را ثابت کرد

»عبدالفتاح السیســی« پروتکل رسمی را دو بار 
زیر پا گذاشت تا خوشحالی خود از سفر »محمد 
بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی به قاهره را 
 نشــان دهد. به گزارش رای الیوم؛ زمانی بود که 
بن سلمان به فرودگاه قاهره رسیدو السیسی از وی 
نزدیک پله های هواپیمای سلطنتی استقبال کرد 
و این اقدام فقط شــامل حال پادشاهان و رؤسای 
جمهور کشورها می شــود. این یعنی السیسی با 
میهمان عربستانی جوان خود به همان شیوه ای 
رفتار می کند که با مسافران بزرگ به مصر رفتار 
می کند؛ همچنین دادگاه عالی قانون اساسی در 
مصر طی حکمی همه حکم های قضائی سابق را 
که بر مصری بودن دو جزیره»تیران« و »صنافیر« 
در ورودی خلیج»عقبه« تاکید می کنند را لغو کرد 
و بار دیگر بر حاکمیت عربستان بر این دو جزیره 

تاکید کرد.

 خبرگزاری داعش 
بی سرپرست شد

خبرگــزاری آناتولی ترکیه به نقــل از یک منبع 
نظامی ارتش عراق مدعی دســتگیری مســئول 

خبرگزاری گروه تروریستی داعش شد.
به گزارش آناتولی؛ منابع خبری بامداد دوشــنبه 
مدعی دستگیری مســئول خبرگزاری »اعماق« 
وابســته به گــروه تروریســتی داعش توســط 
نیروهای عراقی در موصل شدند. در همین راستا، 
خبرگزاری آناتولی ترکیه بــه نقل از »عبدالعزیر 
المعاضیدی« مسئول اطالعات ارتش عراق مدعی 
شــد که ارتش عراق موفق شــده است »عثمان 
خالد االمین« مســئول اول خبرگزاری داعش را 

دستگیر کند.

 نزدیکان نتانیاهو
 با مشکل مواجه شدند

پلیس رژیم صهیونیســتی از حبــس خانگی دو 
تن از نزدیــکان بنیامین نتانیاهــو در خصوص 
پرونده اختــالس مالی وی خبــر داد. به گزارش 
 النشــره؛ پلیس رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 
»نیر حیویتز« یکی از مشــاوران سابق بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیراین رژیم و »شاؤول ایلوویچ« 
یکی از تاجران صهیونیســت روز یکشنبه تحت 
بازداشت خانگی قرار گرفتند. این دو صهیونیست 
که از نزدیکان نتانیاهو به شمار می روند از ۱۴ روز 
قبل برای انجام تحقیقات در خصوص اختالسی 
که نتانیاهــو به احتمال زیاد در آن دســت دارد، 

تحت بازداشت قرار دارند.

 سفارت آمریکا در آنکارا
 به دلیل تهدید امنیتی تعطیل شد

سفارت آمریکا در آنکارا در اطالعیه ای در ساعات 
پایانی روز یکشنبه اعالم کرد که روز دوشنبه به 

دلیل تهدیدهای امنیتی تعطیل خواهد بود. 
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: »بــه اطالع 
شــهروندان آمریکایی می رســاند که ســفارت 
آمریکا در آنــکارا به دلیل وجــود تهدید امنیتی 
روز دوشــنبه، ۵ مــارس ۲۰۱۸ بــه روی عموم 
بســته خواهد بود. بازگشــایی ســفارتخانه، به 
 محــض از ســرگیری خدمات به اطــالع عموم 

خواهد رسید.«

رژیم صهیونیستی، ایران را 
تهدید به حمله کرد

یک مقام وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی 
ایران را تهدید به اقــدام نظامی در مرزهای 
سوریه کرد.الکســاندر بن زوی، معاون دبیر 
کل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی مدعی 
شــد که این رژیم به دنبال ایجــاد تنش در 
سوریه نیست؛ اما درصورتی که ایران به ادامه 
تحرکات خود در مرزهای سوریه ادامه دهد، با 
واکنش این رژیم مواجه خواهد شد.بن زوی به 
خبرنگاران گفت: البته امیدوارم که این اتفاق 
رخ ندهد، اما اگر آنها )نیروهای مسلح ایران( 
به خاک اسرائیل حمله کنند، آنگاه هیچ چاره 

دیگری نداریم و ما عقب نخواهیم نشست.

 جزئیات جدید
 از فوت یکی از دراویش

یــک منبع آگاه بــا اعالم کذب بــودن خبر 
فوت یکــی از دراویش در زنــدان اوین یا در 
پلیس آگاهی گفت: هیــچ گونه فوت مربوط 
 به اعضــای فرقه دراویــش در حین تحقیق 
نداشــته ایم.  فرد مورد نظر در شــب حادثه 
در همــان خیابان پاســداران طی درگیری 
مجروح شده و به بیمارستان بقیه ا... منتقل 
شــد؛ اما در نهایت فوت کرد. این فرد گفت: 
ابتدا هویت متوفی مشــخص نبود؛ اما بعدا 
هویت وی شناسایی شده و خانواده اش هم در 
جریان قرار گرفتند.  جسد متوفی به پزشکی 
قانونی منتقل شد و کالبد شکافی هم صورت 

گرفته است.

به بهانه سفر وزیرخارجه فرانسه به ایران؛
سفر سرنوشت ساز

...ادامه از صفحه اول
 »ایران برنامه های موشکی بالستیک در دستور 
کار دارد که برد آنها چند هزار کیلومتر است 
و این برخالف قطعنامه های شــورای امنیت 
ســازمان ملل و فراتر از نیاز ایــران به دفاع از 

مرزهایش است.«
لودریان به ایران آمد تا درباره برنامه موشکی 
ایران ، برجــام و حمایت ایــران از حزب ا... و 
سوریه حرف بزند. دانشــجویان در اعتراض 
به این ســفر، تجمع کردند ولی کسی از دیوار 
سفارتخانه فرانسه باال نرفت. هیچ کس دمپایی 
به سمت لودریان پرتاب نکرد و کسی از تحریم 
ســفر او حرفی نزد. در اولین گام از این سفر، 
با دریابان شــمخانی دیدار کرد . شمخانی که 
در دیدارهایش با لباس رســمی به استقبال 
میهمانان می رفت، این بار در اقدامی معنادار 
لباس نظامی به تن کرد و بــا لودریان روبه رو 
شد. وزیر خارجه فرانســه امروز هم میهمان 
ایرانی هاســت. به نظر می رســد فرانســه به 
عنوان موســس و رهبر اتحادیــه اروپا بازی 
چندگانه ای را آغاز کرده اند. آنها می خواهند 
این بــازی را طوری مدیریــت کنند که فضا 
کامال در اختیارشان قرار گیرد. از یک طرف با 
آمریکایی ها باید کار کنند و از طرف دیگر باید 
با عربستان و اسرائیل هم همکاری دیپلماتیک 
داشته باشــند و ضلع ســوم این بازی برای 
فرانسه، ایران اســت. هم بازار پرسود ایران را 
می خواهند و هم شاید بدشان نمی آید نقش 
میانجی میان ایران و آمریکا را بازی کرده و این 

دوکشور را با هم آشتی بدهند!
اروپا می خواهد کــه ایران دســت از برنامه 
موشــکی خود بردارد و امیدوار است ایران در 
این زمینه از خود نرمش نشان دهد. ایران اما 
برای رسیدن به توان باالی دفاعی و بازدارندگی 
شــهید داده و هزینه اقتصادی زیادی صرف 
کرده است. به آسانی کنار نمی کشد و تسلیم 
نمی شــود. آن وقت شــاید اتحادیه اروپا از 
برجام خارج شود و بعد باید منتظر ماند و دید 
 ایران چه تصمیمی اتخاذ مــی کند. اروپا هم
  مثــل آمریــکا هیــچ وقــت قابــل اعتماد

 نبوده است! 

مسعود پزشکیان
نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

دیدگاه

ذوالنوری با اشاره به محورهای گفت و گوی سیاسی 
گفت: درباره مناقشــات سیاسی آماده ام که مناظره 
کنم. حجت االســالم مجتبی ذوالنــوری، نماینده 
اصولگرای مردم قم که این روزها در میان خبرها به 
ویژه در رابطه با مباحث سیاسی مانند موضوع حصر، 
نامش به گوش می رســد، درباره پیشنهادی مبنی 
بر اینکه روحانیت می تواند گفت و گوی سیاســی و 
ملی را کلید بزند، گفــت: من با صحبت های حجت 
االسالم سید مهدی طباطبایی بسیار موافق هستم و 
حتی خوب است که خود ایشان در این مسئله پیش 

قدم شوند.
وی ادامه داد: معتقدم در کشــور میزهای مذاکره و 
گفت وگوی سیاسی باید برپا شود و حتما الزم نیست 
روحانیون در این ماجرا وارد یا پیش قدم شوند بلکه 
صاحب  نظران غیــر روحانی هم مــی توانند در هر 
موضوعی وارد شوند. همین االن من اعالم می کنم 
در هر موضوع و مناقشــه ای که در مباحث سیاسی 
وجود دارد حاضرم مناظــره کنم و با طرف مقابل به 

صحبت بنشینم.

میزهای گفت وگوی 
سیاسی برپا شود

نماینده اصولگرای مردم قم:

پارلمان

یادداشت

کافه سیاست

عکس  روز 

بازداشت یک فعال خارجی حامی 
فلسطین توسط نظامیان اسرائیلی

میزهای گفت وگوی سیاسی برپا شود

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی ریشه 
همه مشکالت و شــکاف طبقاتی حال حاضر 
کشــور را در گم کردن ریل عدالت در کشور 
دانست و گفت: ما عدالت را گم کردیم. مشکل 
ما در نگاه ماســت، ما برای همه چیز در دین 
اسالم دستوراتی داریم. در همه احکام پیامبران 
نیامدند که چگونگی نمــاز خواندن را به امت 
خود بیاموزند بلکه همه بــرای اجرای عدالت 
قیام کردند؛ لذا عدالت در نگاه مسلمانان باید 
باالتر از نماز باشد، حال اگر نمازی بخوانیم که 
از دل آن عدالتی بیرون نیاید این نماز بیهوده 
است. ما گذشتگان خود را در سیستم اداری رها 
کرده ایم. ما مقصر هســتیم که یکی به راحتی 
۱۰۰ میلیون تومان می گیرد، اما دیگری ۱/۵ تا 

۲ میلیون تومان بیشتر دریافتی ندارد.

 ما عدالت را گم کرده ایم
 و مقصر هستیم

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد:

واکنش

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی اظهار داشــت: نشست 
کمیســیون با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه برای پاســخگویی به ۱9 سوال نمایندگان 

مجلس تشکیل شد.
سیدحســین نقوی حســینی افزود: پــس از ارائه 
توضیحــات نمایندگان ســوال کننده و همچنین 
توضیحات وزیر امــور خارجه، آقایان ســیدجواد 
کریمــی قدوســی و حســینعلی حاجی دلیگانی 
 و همچنیــن بیگــی از پاســخ های وزیــر قانــع 

نشدند. 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس ادامه 
داد: در این نشست، حجت االسالم نصرا... پژمانفر، 
نماینده مردم مشــهد و کالت سوال خود را درباره 
اینکه چه اقدامی توســط وزارت امــور خارجه در 
مقابل ربایش فرهنگی حکیم نظامی از سوی دولت 
آذربایجان انجام داده اســت و چه تضمینی وجود 
دارد که از این نوع اتفاقات رخ ندهد را در این جلسه 

مطرح کرد.

نمایندگان از توضیحات 
ظریف قانع نشدند

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی:

سیاست خارجی

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
ادعای سایت المانیتور مبنی بر صدور مجوز 
صادرات تجهیزات نظارتی از ســوی دولت 
آمریکا با هدف تشدید نظارت بر اجرای برجام 
و برنامه هســته ای کشورمان گفت: محتوای 
خبر منتشر شده از سوی این سایت مخدوش 
و اطالعــات ارائه شــده در آن در مورد ایران 
نادرست و غیر واقعی است.جمهوری اسالمی 
ایران ســازمان معاهده منع جامع آزمایش 
هســته ای ) CTBT( را امضا کرده ولی آن را 
تصویب نکرده اســت. از این رو این سازمان 
هیچ سایت یا تجهیزات نظارتی فعال در ایران 
ندارد و هیچ اطالعاتی نیز از ایران به دبیرخانه 
سازمان معاهده ارسال نمی شود و دبیرخانه نیز 

هیچ گونه نظارتی در ایران ندارد.

تکذیب ارسال تجهیزات 
نظارتی از آمریکا به ایران

پیشخوان

بین الملل

 حســن روحانــی: 
مخالفان دولت  کم عقلند!

 مهمان گستاخ

 در علــم هــم باید 
جهادی عمل کرد

 روحانی: کم عقل اید!
پاریسی  پیشخدمت   

ترامپ در تهران

 فرانسوی چشم سفید

 پاریس بازهم در لباس 
پلیس بد!

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده 
متهمان ناآرامی های دی ماه در دادگاه انقالب و دادگاه 
کیفری ۲ استان در نوبت رســیدگی است، گفت: هنوز 

برای هیچ یک از متهمان حکمی صادر نشده است.
غالمحسین اســماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده 

ناآرامی های اخیر)دی ماه امسال( افزود: برای بیشتر این متهمان از طرف دادسرا اتهام اخالل در نظم و 
تخریب اموال عمومی صادر شده است.

وی ادامه داد: بخشی از پرونده افراد مرتبط با اغتشاشات دی ماه که برای آنان کیفرخواست صادر شده، به 
دادگاه  کیفری ۲ استان تهران و بخشی دیگرهم با عنوان اتهامی اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه انقالب 
ارجاع داده شده است. وی ادامه داد: البته تعدادی پرونده هم هنوز در دادسرا باقی مانده که منجر به صدور 

کیفر خواست نشده است.

وزیر علوم در مورد فعالیت اساتید دانشــگاه های دولتی در 
دانشگاه آزاد بر اســاس آیین نامه استخدامی اعضای هیئت 
علمی توضیحاتی ارائه داد. وی با اشــاره به اخراج اساتید از 
دانشگاه آزاد گفت: اخراجی در کار نبوده بلکه خاتمه همکاری 
بوده و اینکه برخی از این اساتید اگر استاد تمام وقت بودند من 

اطالعی ندارم؛ اما در مورد اساتید دانشگاه دولتی اگر در ساعات اداری با جای دیگر همکاری داشته و یا قرارداد طوالنی 
مدت داشته باشند درست نبوده و دارای اشکال است.

صادق زیباکالم در واکنش به این صحبت های وزیر علوم گفت: »من متاسفم برای آقای دکتر غالمی و مدیران وزارت 
علوم چرا که آن ها به دنبال کسب رضایت جریانات تندرو اصولگرا هستند و طرح این مطالب هم در همین راستاست. 
نکته مهم این است که ظرف سی و چند سال گذشته که دانشگاه آزاد اسالمی به وجود آمده خیلی از اساتید ضمن 

اینکه استاد تمام وقت دانشگاه سراسری بوده اند عضو پاره وقت دانشگاه آزاد هم بوده اند.«

پرونده متهمان 
 ناآرامی های دی ماه 
به کجا رسید؟

توضیح وزیر علوم 
درباره اساتید اخراج 
شده و  واکنش زیباکالم

باالخره آمد! 

از مدت ها قبل صحبت از سفر آقای وزیر به ایران بود. سفری که در هاله ای از ابهام قرارداشت. دی ماه 
امسال که شنیده شد »لودریان« به زودی به ایران سفر می کند، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در 
بیانیه ای این سفر را تایید نکرد. آن روزها هم در ایران و هم در فرانسه، ناآرامی هایی شکل گرفته بود 
و دوکشور درگیر اعتراضات داخلی بودند. در عین حال شنیده می شد مکرون منتظر تصمیم نهایی 
ترامپ درباره برجام است تا وزیر خود را به ایران بفرســتد. قرار بود لودریان روز ۱6 دی ماه به ایران 
بیاید که نیامد و همزمان وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای مداخله جویانه اعالم کرد:» با دقت اوضاع 

ایران را دنبال می کنیم«. این مسائل و به طور کلی رعایت حقوق بشر، موضوع اصلی گفت وگوهای ما با مقامات ایرانی خواهد بود. لودریان دیروز وارد تهران 
شد تا در سفری دوروزه با حسن روحانی؛ رییس جمهور کشورمان، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه و دیگر مقامات ارشد ایرانی دیدار کند.

5 سکانس از سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران؛

و سرانجام آمد

زینب ذاکر
صراحت فرانسه و مالحظات ایران

فرانسوی ها آمده اند 
که دربــاره برنامه 
موشــکی ایــران و 
برخی خطوط قرمز 
دیگر نظام صحبت 
کنند. بی پــرده و 

صریح قبل از این ســفر هم بر این موضوع تاکید کرده 
اند. ساعاتی قبل از سفر لودریان به ایران، رؤسای جمهور 
دو کشــور تلفنی با هم حرف زدند. رییس جمهورما از 
همکاری تهــران و پاریس که به تعبیــر او می تواند در 
مسائل دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار باشد، 
استقبال کرد .مکرون هم بدون تعارف تاکید کرد که » 
همیشه گفته ام ما خواهان مذاکره جدید درباره برجام 
نیستیم؛ اما مایلیم راجع به موضوعات دیگر گفت و گو 
کنیم.« موضوعات دیگر همان خطــوط قرمز از جمله 
برنامه بازدارندگی و توان دفاعی کشورمان است. فرانسه 

می گوید ایران باید دست از این برنامه ها بردارد. 

مکرون می آید

 وزیران امور خارجه ایران و فرانســه ظهر روز دوشــنبه
 با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

لودریان پس از شــمخانی، به دیدار همتای ایرانی خود 
رفت و قــرار بود پس از ایــن دیدار، با حســن روحانی 

رییس جمهور نیز دیدار و گفت وگو کند.
لودریان همچنین بعدازظهر دیروز با حضور در موزه ملی 
از موزه لوور فرانسه در ایران بازدید  و این موزه را به صورت 

رسمی افتتاح کرد.
یکی از اهداف سفر لودریان به تهران، زمینه سازی برای 
ســفر آتی مکرون، رییس جمهور فرانسه به ایران است. 
قرار اســت در آینده ای شــاید نزدیک، امانوئل مکرون 
نیز به ایران ســفر کند و روحانی پیشــاپیش از ســفر 
 جوان ترین رییس جمهور فرانسه به کشورمان، استقبال

 کرده است. 

مذاکره نمی کنیم

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با 
لبــاس نظامی به اســتقبال وزیر 
خارجه فرانسه رفت. امیردریابان 
شمخانی در این دیدار با استقبال از 
گسترش روابط سیاسی و اقتصادی 
بین دو کشور برضرورت تسریع در 

رفع موانع باقی مانده در مسیر مبادالت بانکی در فضای پسابرجام تاکید کرد 
و با اشاره به تالش های صورت گرفته از ســوی جمهوری اسالمی ایران در 
مبارزه واقعی با تروریسم در عراق و سوریه اشاره و تاکید کرد: مقابله نکردن 
پرهزینه جمهوری اسالمی ایران با تروریســم می توانست تصاعد غیر قابل 
کنترل این بحران و توسعه ناامنی  و بی ثباتی به اروپا از جمله فرانسه را رقم 
بزند. فرصت خوبی بود تا به حضور و فعالیت آزادانه گروه های تروریســتی 
معارض جمهوری اسالمی در خاک فرانسه هم اشاره شود. شمخانی در همین 
باره گفت: مقابله نکردن پاریس با گروه های تروریستی حاضر در این کشور 
 که در ترور هزاران نفر از مردم بی گناه ایران دســت داشته اند، با مسئولیت

 بین المللی فرانسه در مقابله با تروریسم مغایرت داشته و به طور قطع مقوم 
روند رو به توسعه روابط دو کشور نخواهد بود. وی تاکید کرد که توان دفاعی 
ایران تهدید کننده هیچ کشوری نبوده و توســعه آن بدون تاثیر پذیری از 
مولفه های سیاسی،تابعی از نیازمندی های امنیتی و تهدیدات بالقوه کشور 
است. ایرنا نوشت که لودریان هم در این دیدار گفته که به زودی راهکارهای 
جدیدی به منظور ایجاد گشایش های جدی در روابط پولی و بانکی میان ایران 

و فرانسه اعالم خواهد شد.
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34 واکنش ها به یک گستاخی

وزیردفاع فرانســه گفته 
کــه بایــد در مــاه های 
آینده با وضع تحریم های 
را فشــار   تاثیرگــذار 

 بر ایران افزایش دهیم. 
این ســخنان گستاخانه 
را در آستانه ســفر وزیر 

خارجه شــان به ایران به زبان آورد. سخنانی که واکنش هایی را هم در 
داخل کشورمان به دنبال داشت. سردار وحیدی، رییس مرکز تحقیقات 
راهبردی دفاعی تاکید کرد که فرانسوی ها حق اظهارنظر درباره برنامه 
موشکی ایران را ندارند و اضافه کرد: » این اظهارات دو موضوع را آشکار 
کرد؛ اول اینکه نشان داد خوی استعمارگری همچنان در سردمداران 
فرانسه باقی اســت و این حقیقتا جای تاســف دارد کشوری که وارث 
انقالب بزرگی مانند انقالب فرانسه است، وارثان آن این چنین از موضع 
استکباری و استعماری سخن بگویند.« روزنامه »کیهان« هم در واکنش 
به این اظهارات نوشت: »اگر مسئوالن احساس می کنند ایران به فرانسه 
بدهی خاص و مشخصی دارد که دربرابر گستاخی های مکرر فرانسوی ها 
علیه کشورمان، نه تنها منفعالنه موضع می گیرند بلکه امتیازات بی نظیر 
و یک طرفه ای به آنها اعطا می شود یا نوع و میزان این بدهی را مشخص 
کنند و یا در غیر این صورت برای وزیر گستاخ این کشور فرش قرمز پهن 
نکنند و او را به کشور راه ندهند.« تعدادی از دانشجویان نیز در اعتراض 

به سفر لودریان به ایران، تجمع کردند.
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افزایش ۳۰ درصدی قیمت آجیل در بازار 
اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

با اجرای طرح ویژه نوروزی بازرسی و 
اصناف صورت گرفت؛

برخورد قانونی با چهار واحد 
عرضه کننده کاالی قاچاق

با اجرای طرح ویژه نوروزی بازرســی و اصناف، 
چهار واحد صنفی عرضــه کننده کاالی قاچاق 
در اصفهان شناسایی شدند و با متخلفان برخورد 
قانونی شد. مدیر بازرسی واصناف استان اصفهان 
گفت: بازرسان این مدیریت در بازرسی از چهار 
واحد صنفی تخلیه بار53 بســته اسباب بازی 
قاچاق ، 15 کارتن انواع دارو خارج از شبکه توزیع 
و حمل ونقل، 60 کیسه و 120 بتری یک لیتری 
انواع سم کشاورزی قاچاق ساخت کشور اسپانیا 
و همچنین 42 جفت کفش خارجی قاچاق کشف 
کردند. جواد محمدی فشارکی افزود: در مجموع  
ارزش این کاالها حدود 700 میلیون ریال برآورد 
شده اســت. وی گفت: عرضه کنندگان کاالی 

قاچاق هم به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

الگوبرداری بوسنی و هرزگوین 
از نمایشگاه های اصفهان

در دیدار مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان و شــهردار شــهر 
موستار از کشور بوسنی و هرزگوین، بر افزایش 
ســطح همکاری های اقتصادی، نمایشگاهی و 
گردشــگری میان اصفهان و کشــور بوسنی و 

هرزگوین تاکید شد.
علی یارمحمدیــان در این دیدار بــا تاکید بر 
وجود فرصت های بی نظیر برای همکاری میان 
اصفهان و بوســنی و هرزگوین، گفت: اصفهان 
و بوســنی و هرزگوین پتانســیل های بسیاری 
در حوزه گردشــگری، اقتصادی و نمایشگاهی 
دارند و افزایش ارتباطــات دو جانبه می تواند به 
ثروت آفرینی بیشتر منجر شــود. شهردار شهر 
موستار نیز در این دیدار، اصفهان را شهری بزرگ 
با فرهنگی غنی و اقتصادی قدرتمند دانست و 
گفت: تمام تالش خود را بــه کار می گیریم تا از 
شاخص های نمایشــگاهی و اقتصادی اصفهان 
الگو بگیریم و در راستای توسعه شهرمان استفاده 

کنیم. 
لیوبو بشــلیج افزود: رایزنی با فعــاالن عرصه 
گردشگری کشــورمان را در دســتور کار قرار 
خواهیــم داد تــا با تمام تــوان در نمایشــگاه 

گردشگری اصفهان حضور یابند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار 
استان خبرداد:

افزایش ۳۰ درصدی قیمت 
آجیل در بازار اصفهان 

عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خوار بار فروشی 
استان گفت: هم اکنون قیمت بادام خارجی در بازار 
اصفهان 54تا 60هزار تومان، پســته 50تا 90هزار 
تومان، فندق شمالی 36تا 40هزار تومان  و تخمه 
ژاپنی 18تا 34هزار تومان اعالم شده است. حسین 
جوانی، افزایش نرخ دالر، شرایط آب و هوایی، افزایش 
تقاضا و تورم را  ازجملــه علت های قیمت صعودی 

آجیل دانست.

مدیر عامل شرکت مرغ تخم گذار اصفهان:
افزایش نرخ نهاده های مرغ،عامل 

افزایش قیمت تخم مرغ است
مدیر عامل شــرکت مرغ تخم گذار اصفهان گفت: 
اگر چه بحران آنفلوآنزا در رشــد قیمت تخم مرغ 
بی تاثیر نبوده است؛ اما عامل اصلی افزایش قیمت 
تخم مرغ، افزایش قیمت نهاده های مرغ اســت که 
بدون سوبسید باال رفته. علی غالمی اظهار داشت: 
ســویا که کیلویی یک هزار و 600 تومان بود، به دو 
هزار تومان رسیده اســت. وی تصریح کرد: در حال 
حاضر با کمبــود تخم مرغ مواجه نیســتیم اما اگر 
آنفلوآنزا به همین روال ادامه یابد به طور قطع در سال 

آینده با کمبود تخم مرغ مواجه خواهیم بود.  

آالسکا فروش دوره گرد 

عکس روز

 ســال 2017 بیــش از 56 میلیــون پذیــرش و اعــزام 
مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شــرکت فرودگاه ها انجام 

شد که نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش را نشان می دهد.
سهم پروازهای خارجی سال 2017 در فرودگاه های بین المللی 
تحت مالکیت شــرکت فرودگاه ها نیز نشست و برخاست حدود 
85هزار فروند هواپیماست که طی آن بیش از12 میلیون مسافر  

و حدود 227 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده است.
در این بخش فرودگاه امام خمینی)ره(، با نشســت و برخاســت 
حدود 57 هزار  فروند هواپیمــا، اعزام و پذیرش حدود 9 میلیون  
مسافر و ارسال و پذیرش بیش از163 میلیون کیلوگرم بار، در رتبه 

نخست قرار گرفته است. 
پس از آن فرودگاه مشــهد با میزبانی بیش از 11 هــزار  فروند 

هواپیمــا، اعــزام و پذیرش بیش از یــک میلیــون و 600 هزار  
مســافر و ارســال بیش از 28 میلیــون کیلوگرم بــار، در رتبه  
دوم و فرودگاه اصفهان با نشســت و برخاســت بیش از 4000 
فرونــد هواپیما، اعــزام و پذیرش حــدود526 هزار مســافر و 
 ارســال و پذیرش حدود 9 میلیون کیلوگرم بار، در رتبه ســوم 

قرار گرفته اند.

فرودگاه اصفهان؛ دارنده رتبه سوم پذیرش مسافر پروازهای خارجی

خانه تکانی به روش های سنتی که مبتنی بر اســتفاده شدید از آب برای 
شست وشوست، در وضعیت تنش آبی موجود، ضرورت توجهی جدی به 
این موضوع را می رساند که الزم است راهکارهایی برای به حداقل رساندن 

مصرف آب در نظر گرفته شود.
به هر حال موضوع نحوه مصرف آب در روزهای انتهایی سال یک روی سکه 

است که باعث شده خانواده ها در صدد برآیند تا فرش های خود را به دست 
قالی شویی ها بسپارند؛ چرا که تصور می شود استفاده از مراکز قالی شویی 
تاثیر زیادی در روند کاهشی اســتفاده از آب دارد. اما واقعیت داستان چیز 
دیگری است؛ چرا که قالی شــویی ها جزو مشاغلی هستند که آب زیادی 

مصرف می کنند.

برخی از مشــاغل خرد، وابســتگی جدی به مصرف آب دارند که نبود یا 
کمبود آن، سبب تعطیلی و بیکار شدن کارگران و متصدیان آنها می شود. 
قالی شویی ها و کارواش ها به دلیل اینکه آب اصلی ترین عنصر مورد نیاز آنها 

محسوب می شود، از این دست مشاغل هستند.
بدون شک این روزها در هر ساعت از شبانه روز که گذرتان به خیابان های 
سطح شهر افتاده باشد، ماشین های حامل تعداد زیاد فرش را دیده اید که 
در حال انتقال فرش ها به مراکز شست وشو یا تحویل به منازل هستند. این 
حجم از شست وشو نیاز به میزان چشمگیری از آب دارد؛ آن هم در زمانی که 
وضعیت آب بحرانی است. با این حال راهکار کاهش عواقب احتمالی برای 

روزهای پیش رو چیست؟
اما عمده قالی شــویی ها چاه آب دارند که از آن برای شست وشو استفاده 
می کنند و مکانیزه شدن شست وشوی فرش در بیشتر قالی شویی ها راهکاری 
بوده که بسیاری از مدیران آنها برای بهینه مصرف کردن آب از آن یاد می 
کنند و ادامه می دهند درحال حاضر در قالی شویی ها، به دلیل استفاده از 
تجهیزات مکانیکی و از جمله سرلوله هایی که آب را به صورت پودر به بیرون 

پخش می کند، میزان مصرف آب بسیار کم شده است.
باید بدانیم که این روند تنها در مراکز قالی شویی مجاز رخ می دهد و نظارت 
بر عملکرد میزان مصرف آنها نیز صورت می گیرد. رجایی، مدیر یکی از این 
قالی شویی های دارای مجوز در این خصوص می گوید: درکنار پمپ های آب، 
دستگاه هایی برای کنترل وجود دارد و سازمان آب هم برآنها نظارت می کند؛ 

البته این وضعیت برای همه قالی شویی ها صدق نمی کند.
استفاده از پودرهای شوینده نیز موضوع با اهمیتی است که راهیابی آن به 
آب های زیرزمینی و سیل عظیم آنها به فاضالب، می تواند عواقب نامطلوبی را 
به همراه داشته باشد؛ به همین منظور چند سالی است که تمام قالی شویی ها 
ملزم به داشتن تصفیه خانه استاندارد هستند تا آب مصرفی را بازچرخانی و 
دوباره استفاده کنند که با توجه به کیفیت آب بازیافت شده می توانند از آن 
در موارد مختلف از جمله آبیاری فضای سبز یا استفاده مجدد برای شست و 
شو بهره گیرند. اینکه این روش تا چه حد در این روزها و توسط مراکز قالی 
شویی صورت می گیرد جای رسیدگی و سوال دارد؛ اما باید امیدوار بود که با 
استفاده از تجهیزات جدید و به روز و استفاده از آب های خاکستری، بتوانیم 

سهم خود را در کاهش استفاده بی رویه از آب ادا کنیم.

بازار قالی شویی در روزهای آخر سال داغ شده است؛

می بره، می شوره، میاره!

در سال های اخیر با شدت گرفتن بحران آب در کشور، توجه به نحوه مصرف آب در میان بخش های گوناگون بخصوص منازل و صنعت و 
کشاورزی بیش از پیش خود را نشان داده است. این موضوع در حالی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که به روزهای آخر سال و به دنبال آن 

خانه تکانی ها با مصرف زیاد آب نزدیک می شویم.

فاطمه کاویانی

آگهـی مزایـده عمـومـی شماره 96/48/ز

6. به منظور سهولت در محاســبه مبلغ و مدت اقساط جدول براساس 
روشهای قابل انتخاب به شرح جدول فوق پیش بینی گردیده که در پاکت 

"ج" اسناد مزایده قراردارد.

7. جهت تسهیل شرایط خرید ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان 
انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.

8. انتخاب برنده مزایده ترتیب روش فروش موضوع بند 6 همین آگهی 

مالک عمل خواهد بود و لحاظ خواهد شد.
9. امالک مورد مزایده فاقد آماده ســازی است  و هزینه های مربوط به 

آماده سازی و نیزهزینه های ثبتی و انتقال بعهده خریدارمی باشد .

10. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده ) که در پایگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات کشور به نشاني http://iets.mporg.ir ارائه می شود ( 

آورده شده که الزم است به آنها توجه کامل شود .

نوبت دوم

مبلغ کل )ریال(یکسالهسه ماهه نقد 

روش اول
جمع701515درصد

409,339,000,00091,662,697,500103,504,290,000604,505,987,500مبلغ )ریال(

روش دوم
جمع503020درصد

292,385,000,000183,325,395,000138,005,720,000613,716,115,000مبلغ)ریال(

الف : نقدی به مبلغ 584/770/000/000 ریال
ب( اقساط 

لیست پالک های ارایه شده در مزایده

مبلغ سپرده شرکت در مزایدهنشانیتعداد واحدمتراژ عرصه  )متر مربع(شماره پالک ثبتیردیف

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 14999/21791-217921446504

11,567,700,000

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 24999/21791-2179217496516

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 34999/21791-2179220436619

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 44999/21791-2179211134532-21

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 54999/21791-2179223959132-22

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 64999/21791-217929383332-1

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 74999/21791-2179217466832-2

بلوارشهدای صفه اراضی موسوم به گل نرگس بلوک 84999/21791-2179217306832-3

 13160486جمع

مهلت تحویل پیشنهادها تا روز دوشنبه مورخ 06 /01 /1397
گشایش پیشنهادها ساعت 11 روز سه  شنبه مورخ  07 /  1397/01

روابط عمومي اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

م الف:1494۳9

 نشانی: اصفهان-خیابان سعادت آباد-چهارراه فرایبورگ
 تلفن:۳6681۰68- ۰۳1

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری 
ایران در نظر دارد نسبت به فروش امالک واقع دراراضی موســوم به گل نرگس با شرایط" نقد" و " نقد و 

اقساط" بصورت یکجا با مشخصات جدول زیر اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافــت و تحویل مدارک شــرکت در مزایده، 
 تا روز چهارشــنبه مــورخ 1396/12/23  بــه پایگاه ملي اطالع رســاني مناقصات کشــور به نشــاني
 http://iets.mporg.ir مراجعــه نمایند .  تلفــن هــای 36686010 -031و031-32121332 ، 

87572324-021 نیز آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان می باشند . 
توضیحات : 

1. شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" می باشد. 
2. برای شرکت در مزایده ، ارائه ســپرده طبق جدول ذیل  به صورت ضمانت نامه بانکی بنام شرکت مادر 
 تخصصی عمران و بهسازی شــهری ایران با اعتبار ســه ماهه یا واریز وجه نقد به حســاب شماره شبای
                                                                                                                 IR   نزد بانک ملی شــعبه مرکزی اصفهان به نام شرکت مادر 

تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ضروری است .
3.  به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان 
واصل شود و هم چنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5. درخصوص امالک عرضه شده به دو روش به شرح زیر 15  0170 0000 0217  3720 2010 08
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حضور دو نفــر از عوامل ایرانــی در فیلم 
»کودک خامــوش« برنده جایزه اســکار 
بهترین فیلم کوتاه، باعث شد که بار دیگر 
نام ایرانی ها در تاریخچه نامزدها و برندگان 

اسکار ثبت شود.
در مراســم نودمین دوره جوایز سینمایی 
اسکار که صبح دوشنبه به وقت ایران، در 
آمریکا برگزار شد، فیلم »کودک خاموش« 
در رقابت با چهار فیلم کوتاه دیگر در نهایت 
موفق شــد جایزه بهترین فیلم کوتاه این 

دوره را به دست آورد.

در این فیلم کوتاه کــه »کریس اوورتون« 
انگلیســی آن را کارگردانی کــرده، علی 
فراهانی، فیلمبــردار ایرانی مقیم بریتانیا، 
فیلمبرداری آن را بر عهده داشته و ساخت 
موســیقی آن نیز به عهده امیــر صادقی 
کنجانی، آهنگســاز ایرانی بوده است. این 
فیلم کوتاه ۲۰ دقیقه ای در شاخه بهترین 
فیلم کوتاه نودمین دوره جوایز سینمایی 
اســکار با چهار فیلم دیگر شامل »مدرسه 
ابتدایی دکالب«، »ساعت ۱۱«، »برادرزاده 
من اِمت« و »همه ما« برای کســب جایزه 

رقابت داشت.
علی فراهانی، مدیر فیلمبرداری این فیلم 
کوتاه، یکی از حاضران در سالن دالبی تئاتر 
لس آنجلس، محل برگزاری مراسم اعطای 
جوایز اســکار بود؛ اما امیر کنجانی اعالم 
کرده بود که به ســبب رفتار تبعیض آمیز 
مقامات آمریکایی با شــهروندان ایرانی، با 
وجود داشــتن ویزا، در این مراسم شرکت 

نمی کند. 

 ضرغامی:» الهام چرخنده« 
لشکر یک نفره است

سید عزت ا... ضرغامی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دربــاره تغییــرات ظاهر و نوع 
پوشــش الهام چرخنده در کانال تلگرامی خود 

نوشت: 
ساعت ۷ صبح یکی از روزهای ســال ۹۲ بود. 
در دفتر کارم برنامه صبحگاهی شــبکه یک را 
می دیدم، میهمان متفاوتی داشت. خانم بازیگر 
با پوشش مانتو، روســری در فضای باز و سرد 
برنامه به قدری زیبا و پرانرژی و تاثیرگذار سخن 
می گفت کــه بی اختیار همه برنامــه را دیدم و 
شخصا تحت تاثیر قرار گرفتم. بعدها که ایشان 
حجاب اختیاری چادر را انتخاب کردند و با قوت 
و اعتماد به نفس بــاال، بی مهری های 
دیگران را جواب ندادند، فهمیدم آن 
حرف ها در آن صبــح زود، بی معنا و 
بی ریشه نبوده است.متاسفانه در 
طول سال های گذشته آنقدر از 
یقه سفیدهای تسبیح به دست، 
ریاکاری و دکان کاســبی دیده 
شده که برخی در پذیرفتن این 
تحوالت با تاخیر عمل می کنند،اما 
برخی دیگر از منتقدین ایشــان، 
کسانی هستند که اصوال با تحوالتی 
از این دست مشکل دارند! در واقع 

جهت تحول برایشان مهم است.

نودمین دوره مراسم اسکار در سالن دالبی تئاتر مرکز هالیوود و هایلند 
برگزار شد. این مراســم هم مثل جشــنواره »کن« پر از حاشیه های 
رنگارنگ بود. حواشــی ای که همچنان متاثر از رســوایی اخالقی در 
هالیوود شکل گرفته بود و البته مثل همیشه به یک »فشن شو« هم برای 
بازیگران تبدیل شده بود. در مراسمی مثل اسکار حتی لباس بازیگران 
هم تبدیل به »نماد« می شود و یا پوششی را در اعتراض به یک مسئله 

خاص انتخاب می کنند؛ برخالف ایران که در جشنواره های 
ســینمایی، بازیگران مرد و زن کشورمان بدون هدف 

خاصی، تنها لباس های عجیــب و غریب و گاهی 
حتی خارج از عرف و شــرع و زننده می پوشند 
و دســتمایه لطیفه ها و جوک های کاربران در 

فضای مجازی می شوند!
در مراسم فرش قرمز اســکارکه پیش از رویداد 

اصلی و بیرون ســالن برگزارشــده بود، اتفاقات 
جالبــی رخ داد. مثال مانوئل میرانــدا در اعتراض به 

قانون حمل اســلحه ایاالت متحده با ســنجاق سینه 
پرچم ایاالت متحده آمریکا به رنگ نارنجی حاضر 

شــده بود. برخی دیگر از ســتاره ها مثل جین 
فوندا، گیرمو دل تــورو، ریچــارد جنکینز و 
 پاتریک استوارت هم با ســنجاق سینه های

 Time's Up روی فرش قرمز پا گذاشــتند. 
این سنجاق ها نشانه مبارزه علیه فساد جنسی 

هالیوود اســت که بعد از رسوایی اخالقی هاروی 
وینشتاین، تهیه کننده سرشناس آمریکایی گسترش 

پیدا کرد.رســوایی اخالقی به داخل مراســم هم 
کشیده شد. در ابتدای مراسم ، »جیمی کیمل« 

مجری مراسم، یک استنداپ کمدی با موضوع 
رسوایی اخالقی اجرا کرد که لبخند حاضران 
را هم به دنبال داشــت.  یکــی از برنامه های 
کیمل در ایــن مراســم این بود کــه زمان 

ســخنرانی بازیگران بعد از بردن جایزه را ثبت 
کند و به کســی که کمترین صحبت را کرده، یک 

جت اسکی جایزه بدهد. 
برای ایرانی هایی که به صورت زنده در سرتاسر 

دنیا شاهد پخش مراسم اســکار نود بودند، 
حضور »علی فراهانی« در این برنامه جالب 
توجه بود. فراهانی تنها ایرانــی بود که به 
شکل رسمی در مراسم اسکار یکشنبه شب 

حضور داشت. او مدیریت تصویربرداری فیلم 
کوتاه برنده جایزه مراسم را بر عهده داشت. 

همان طور که از قبل پیش بینی می شــد، » شکل آب« و »سه بیلیورد 
بیرون از ابینگ، میزوری« و »دانکرک« بیشترین جوایز را در این دوره 

درو کردند. 
 جایزه بهترین بازیگــر نقش مکمل مرد توســط اکتاویا اسپنســر به 

سم راکول برای »سه بیلبورد بیرون از ایبینگ، میسوری« رسید.
فیلم »تاریک ترین ساعت« جایزه بهترین چهره پردازی را کسب کرد. 

ایوا ماری ســنت، بازیگر برنده اســکار نقش مکمل زن برای فیلم »در 
بارانداز« که سال گذشــته همســر خودش را بعد از 65 سال از دست 
داد، در سن ۹3 ســالگی برای اهدای جایزه روی صحنه آمد. 
او به شوخی گفت که سن او از سن آکادمی که امسال 
مراســم نودمش را برگزار می کند، بیشتر است. او 
اســکار بهترین طراحی لباس را به فیلم »رشته 

خیال« اهدا کرد.
در نودمین سالگرد تولد اسکار، کلیپی از بهترین 
فیلم های تاریخ ســینما پخش شــد و در انتها 
آکادمی از مخاطبان سینما برای پرکردن سالن ها 

در طول این نه دهه تشکر کرد.
جایزه بهترین تدوین صدا به فیلم »دانکرک« رسید.

لوپیتا نیونگو و کمیل نونجیانی، جایزه بهترین طراحی 
تولید را به »شکل آب« دادند. 

ریتا مورنو، بازیگر برنده اسکار بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن برای فیلم »داستان وست ساید« روی 
سن آمد و جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را به 
فیلم »یک زن شــگفت انگیز« از شیلی اهدا کرد. 
کارگردان این فیلم هم مثل اصغر فرهادی از سونی 

پیکچرز، مایکل بارکر و تام برنارد تشکر کرد.
عوامل مجموعه فیلم های »جنگ ستارگان« جایزه 
انیمیشن کوتاه را به »بسکتبال عزیز« و جایزه 
بهترین انیمیشن بلند را به »کوکو« محصول 
مشــترک کمپانی های دیزنی- پیکســار 

دادند. عوامل »کوکو« ساخته شان را مدیون 
فرهنگ غنی مردم مکزیک دانســتند و با این 

صحبت ها به شدت مورد تشــویق قرار گرفتند. 
 به نظر می رســد هنــوز اعضای آکادمی دلشــان از

 دیوار کشی دونالد ترامپ پر است.
متیو مــک کانهی، بازیگر فیلم »در میان ســتارگان« 
 کریســتوفر نــوالن، جایــزه بهترین تدویــن را به

 لی اسمیت از فیلم »دانکرک« کریستوفر 
نوالن اهدا کرد.

جیمی کیمل، تیمی از ســتاره های 
هالیــوود را جمــع کرد تــا با هم 
به ســینمای کنــار ســالن برگزاری 

مراسم بروند و از مخاطبان سینما شخصا تشکر کنند!
کلیپی در حمایت از حقوق بانوان و تبعیض نژاد در هالیوود پخش شد 
 که چهره هایی مانند ســلما هایک، کمیل نونجیانــی،  بری جنکینز، 
لی دنیلز، ســارا ســیلورمن، ایوا دوورنی و گرتا گرویگ در آن حضور 
داشتند. اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی به جیمز آیووری برای فیلم 
همجنس بازانه »مرا به نام خودت بخوان« و جایــزه بهترین فیلمنامه 

ارجینال به جوردن پیل برای »برو بیرون« رسید.
کریســتوفر واکین، برنده اســکار بازیگر نقش مکمل مــرد برای فیلم 
»شــکارچی گوزن« روی صحنه آمد و اســکار بهترین موسیقی را به 

الکساندر دسپال برای فیلم »شکل آب« داد. 
اما استون، بازیگر برنده اسکار نقش اول زن سال گذشته، جایزه بهترین 

کارگردان سال را به گیرمو دل تورو داد. 
جین فوندا و هلن میرن، جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به 
گری الدمن برای فیلم »تاریک ترین ساعت« دادند. این دومین 
نامزدی و اولین جایزه بازیگر شناخته شده بریتانیایی هاست 
که این بار با نقش سر وینســتون چرچیل، جایزه اصلی 

را برد.
جودی فاستر و جنیفر الورنس، جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول زن را به فرانسیس مک دورموند برای فیلم »سه 
بیلبورد بیــرون از ایبینگ، میســوری« دادند. این دومین 

اسکار او پس از فارگو است.
مک دورموند، اســکارش را زمین گذاشت و از همه نامزدهای 
خانم اسکار امسال خواست بلند شــوند و همه آنها را تشویق 

کنند.
جین فوندا و هلن میرن، جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به 

گری الدمن برای فیلم »تاریک ترین ساعت« دادند.
و باالخره بهترین فیلم  وارن بیتی و فی داناوان که سال 
گذشته اسکار بهترین فیلم را جا به جا کرده بودند، 
امسال آمده اند تا کارشان را درست انجام دهند، 

جایزه ای که به فیلم »شکل آب« رسید.

اینستاگردی

ایرانی ها باز هم برنده اسکار شدند! 

پیشنهاد سردبیر:

درحاشیه

پوشش متفاوت مجری 
تلویزیون در حرم امام رضا )ع(

»مژده لواسانی«، مجری زن صدا و سیما را در 
 نودمین اسکارسمیه پارساحرم امام رضا)ع( مشاهده می کنید.

 برندگان خود را شناخت؛

اسکار به شکل آب!

ایرانی ها باز هم برنده 
اسکار شدند! 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106796303104 ابالغنامــه:  شــماره   12 /100
9609986796301467 شماره بایگانی شــعبه: 961468  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای سعید ذکاوتمند جزی فرزند حسنعلی، خواهان مجید جدیدی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ســعید ذکاوتمند جزی به خواسته الزام به انتقال سند 
خودرو 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 9609986796301467 
شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/01/27 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 36118 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106805302681 ابالغنامــه: شــماره   12 /101
9609986805301708 شماره بایگانی شعبه:961708 ابالغ شونده حقیقی: قدیرعلی 
رجبی به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/01/27 دوشنبه ساعت: 10/30 
،محل حضور: اصفهان کنار گذر اتوبان شــهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا 
طاهر مجتمع شماره سه شورای حل اختالف،  در خصوص دعوی مرتضی اکوچکیان به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. توجه: پس از 
دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به 
صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد 
 قضائی مراجعه نمایید. م الف:36091 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شماره 3( ) 155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106796303113 ابالغنامــه:  شــماره   12 /102
9609986796301468 شماره بایگانی شــعبه: 961469  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای احسان زارع فرزند صفرعلی، خواهان آقای غالمعلی بلوری با 
وکالت مسرور گیتی فر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احسان زارع به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796301468 
شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/01/27 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 35804 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/99 در خصوص پرونده کالسه 960795 خواهان محمود کدخدایی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مصطفی پورمتین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/27 
ساعت 18 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 مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 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: 35536 
 شعبه 28 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )114 کلمه،

 1 کادر(

قرار  تحریر ترکه
12/603 شماره: 960827-96/12/9بدینوســیله اعالم می نماید به موجب درخواست 
معصومه سادات و لیال موسوی به طرفیت ســید ابراهیم موسوی و روح اله موسوی قرار 
تحریر ترکه مرحوم سید اسماعیل موسوی طی شماره 9609976794501357 در شورای 
حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر 97/2/25 تعیین گردیده 
است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری 
که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در 
شهرستان اصفهان با آدرس خ سجاد خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند عدم حضور مدعوین 
مانع اجرای قرار نخواهد بود. م الف: 38597 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/604 شــماره پرونــده: 139604002003000963/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601953/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802003000312 بدینوسیله به 1- زهرا 
عباسیان ریزی، نام پدر: علی، تاریخ تولد: 1347/01/02 شماره ملی 1170525733 شماره 
شناسنامه: 63 به نشانی اصفهان خیابان جابر انصاری بلوار ایمان مجتمع رفیع ساز 110 
و 2- اسماعیل بیگی، نام پدر: اکبر، تاریخ تولد: 1361/5/20 شماره ملی 1170728448 
شماره شناسنامه 891 به نشانی اصفهان خیابان جابر انصاری سه راهی آل محمد ابالغ می 
شود که بانک ملی شعبه چهار راه آبشار اصفهان به استناد قرارداد بانکی 9204675895-

92/11/8 جهت وصول موضوع الزم اال جرا 82/425/594 ریال که شــامل اصل طلب 
40/000/000 ریال و سود 10/953/698 ریال و خسارت تاخیر تادیه 31/471/896 ریال 
تاریخ مبنای محاسبه خسارت 1396/08/09 و خسارت تاخیر روزانه 35/067 ریال که از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9601953 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 96/8/30 
مامور، 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 رود 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 یافت. م الف: 38463 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)220 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اخطاریه

12/605 شــماره پرونــده: 139504002004000158/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9500425/2 شــماره ابالغیه: 139605102004004469 آگهــی ابالغ اخطاریه ماده 
102 پرونده کالسه 9500425 بدینوسیله به آقای محمد حسن عمادی اندانی به نشانی 
اصفهان خیابان عسگریه مقابل مهدکودک ثمین نبش بن بست ارم پالک 227 کدپستی 
8199783117 بدهکار پرونده اجرایی شماره فوق که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی 
فوق مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد که در خصوص پرونده اجرایی فوق 
له: بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان و علیه شرکت دهکده بازرگانی ساغر و آقای 
علیرضا فرزندی و آقای محمد حسن عمادی، نظر به اینکه از طرف آقای علیرضا فرزندی 
نسبت به ارزیابی شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی 
پالک 39521 فرعی از 15190 اصلی به انضمام شش دانگ اعیانی انباری پالک 39541 
فرعی به انضمام شــش دانگ اعیانی یک واحد پارکینگ پالک 39570 فرعی مجزی 
شــده از عرصه مشــاعی 15190/9845 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به آقای 
علیرضا فرزندی و آقای محمد حســن عمادی اندانی که در مقابل طلب بانک پاسارگاد 
مورد رهن قرار گرفته واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرائی به قید قرعه 
آقای حسین میرقادری به عنوان کارشناس انتخاب گردیده و شش دانگ پالک فوق به 
مبلغ 3/300/000/000 ریال )سه میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است لذا 
مراتب بدین وسیله به شما اعالم می شــود. م الف:38461 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان ) 225 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ اجرائیه

12/606 شــماره پرونــده: 139604002003000776/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601627/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802003000325 ابالغ اجرائیه قرارداد 
بانکی پرونده به شماره بایگانی 9601627 بدین وسیله به خانم شهال جوان دوست، نام پدر: 
علی اصغر، تاریخ تولد: 1344/11/02 شماره ملی 1281727970 شماره شناسنامه 63061 
به نشانی اصفهان پل فردوسی بلوار آئینه خانه جنب بانک پاســارگاد ابالغ می شود که 
مدیریت شعب بانک سپه اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 93/4/9-289300348 
جهت وصول مبلغ 124/472/405 رال اصل طلب و مبلغ 10/325/664 ریال سود و مبلغ 

16/050/936 ریال خسارت تاخیر تادیه تا 96/4/31 و ذمه روزانه 114/486 ریال که از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9601627 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 96/8/3 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاداجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود 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 یافت. م الف:38462 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان ) 191 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/602 شماره: 402/96 به موجب رای شــماره 101087-960 تاریخ 96/7/20 حوزه 
51 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید 
برهانی فرزند عباسعلی شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 85/000/000 ریال بابت بخشــی از وجه چک به شماره 0891/481091 به عهده 
بانک صادرات و مبلغ 2/167/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/9/6 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به 
مدیریت عاملی و حق امضا حسین حسین زاده با وکالت حسین محمدیان و زهرا کیانی به 
نشانی چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بست حکیم نظامی )34( ساختمان 
قرض الحسنه طبقه سوم و نیم عشر حق االجرا. 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:38616 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 226 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/601 شماره: 1034/95-950526  به موجب رای شماره  9609976805100886 
تاریخ 96/7/1 حوزه 51 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
 محکوم علیه 1- احســان عرب صالحی 2- علیرضا عابدینی 3- محسن عرب صالحی

 4- امین عرب صالحی همگی به نشــانی مجهول المکان محکومند خواندگان به نحو 
تضامنی مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/385/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیردر تادیه قراردادی طبق نرخ مندرج در قرارداد از قرار روزانه مبلغ 
81/206 ریال ازتاریخ تقدیم 95/9/21 تا تاریخ وصول و هزینه های نشــرآگهی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وپرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام در حق محکوم 
له موسسه مالی اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی ســید امین جوادی با وکالت یاسر 
شیروانی زاده آرانی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و 
اعتباری عسگریه طبقه 4، 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، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:38490 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 230 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/600 شــماره: 960224 به موجــب رای شــماره 9609976795200513 تاریخ 
96/6/25 حوزه 22 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد سلیم پورآذر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/450/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 96/3/17 لغایت وصول در حق خواهان 
زهرا کاظم زاده دنبه به نشانی اصفهان قائمیه کوچه شکوفه 10 جنب پالک 107 و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. 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:38496 شعبه 22 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان ) 174 کلمه، 2 کادر(  

اخطار اجرایی
12/599 شماره: 425/96 به موجب رای شماره 9609976805201152 تاریخ 96/7/19 
حوزه 52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهزاد 
بهرامی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/407/500 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید 94/9/30-94/10/15 لغایت 
اجرای حکم و نیم عشر اجرایی درحق محکوم له حمید فراست به نشانی میدان احمدآباد خ 
احمدآباد کوچه گلستان پ 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 استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد 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:38402 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 178 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

12/598 شماره: 960438 به موجب رای شــماره 96099767958010340 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مجید 
احمدی 2- احمد سبحانی هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت قسمتی 
از چک شــماره 912198 به مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 3/680/000 ریال بابت خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 93/3/5 لغایت زمان وصول در حق محکوم له مجتبی 
شامحمدی قهساره به نشــانی اصفهان خ پروین خ شهید بهشــتی کوچه جیران کوچه 
حسینی پالک 5 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت، 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:38379 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 195 کلمه، 2 کادر(  
احضار متهم

9610460359600013 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /666
9609980359601727 شماره بایگانی شــعبه: 961735 نظر به اینکه مهران محمدی 
فرزند هاشم از طرف این بازپرسی به اتهام ســرقت و جعل چک تحت تعقیب می باشد و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 17 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ شریعتی مجتمع شماره 5 
دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد هزینه انتشار برعهده 
دادگستری اصفهان می باشد. م الف:38381 شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 5( ) 137 کلمه، 1 کادر(  
احضار متهم

9610460362400012 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /665
9609980362401447 شماره بایگانی شــعبه: 961459 در پرونده کالسه 961459 
این دادیاری در خصوص شکایت محمد سقا دولتی علیه مجید اصالنی فرزند ابراهیم به 
اتهام ایراد جرح عمدی )شکستگی استخوان دست( تحت تعقیب می باشد نظر به این که 
متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت رســیدگی پرونده یک ماه پس ازنشر آگهی 
تعیین گردیده است بدین وسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در وقت مذ کور )یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع ازاتهام 
انتسابی در این دادیاری حاضر شوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم 
خواهد شد. )آدرس شعبه: بهارســتان مجتمع قضایی بهارستان طبقه اول اتاق 18 شعبه 
پنجم دادیاری( م الف:38378 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان ) 133 کلمه، 1 کادر(  
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حذف پیام در واتس اپ ۶۸ دقیقه پس از ارسال
پتنت اسنشال از ایده دوربین پیشنهاد سردبیر:

موبایل جهنده منتشر شد
چند روز قبل ویدئویی از طرح مفهومی موبایل 
با نمایشگر بدون حاشیه ایپکس از ویوو منتشر 
شــد که دوربین جلویی آن در بخشی از قاب 
مخفی می شد و هنگامی که کاربر قصد استفاده 
از آن را داشــت، از مکان مخفی خود بیرون 
می آمد. بــا اینکه ایده ویوو بــه نظر خالقانه 
می رســد، ولی اندی رابین، خالق اندروید و 
موسس کمپانی اسنشــال، اخیرا تصویری از 
پتنتی را منتشر کرده که نشان می دهد حق 
اختراع دوربین مخفی شونده در قاب، در واقع 
متعلق به اسنشال است.این پتنت که در ماه مه 
سال 2016 ثبت شده، »دستگاه و روشی برای 
افزایش فضای نمایشگر دستگاه های موبایل« 
نام گرفته است. بر اساس این تصاویر دوربین از 
باالی موبایل به بیرون می جهد؛ بسیار شبیه 
به همان ایده ای که ویوو نیز پیش تر در طرح 
مفهومی که به آن اشــاره کردیم نمایش داده 
بود.در تصاویری که منتشر شده، همچنین به 
یک دوربین جلویی در گوشه موبایل اشاره شده 
که می تواند به عنوان کلیدی برای فعال سازی 
دوربین به کار رود. ویــوو در صورتی که قصد 
استفاده انبوه از این قابلیت را داشته باشد، باید 
با اسنشال مذاکره کند. نمونه ای که ویوو پیش از 
این در ویدئو به نمایش گذاشته، تنها یک طرح 
مفهومی بوده؛ با این اوصاف، این کمپانی چینی 
نیازی ندارد که مجوز استفاده از این پتنت را از 

اسنشال دریافت کند.

 اعالم تعداد کاربران فعال 
در توییتر

به تازگی گزارشی از تعداد کاربران فعال جهانی 
در توییتر طی سال 2010 تا 201۷ میالدی منتشر 
شده که نشان دهنده رشد و افزایش استقبال 
کاربران از این شبکه اجتماعی است.به گزارش 
وب سایت statista، در تازه ترین آماری که 
موسسه تحقیقاتی استاتیستا در ماه ژانویه سال 
جاری میالدی منتشر کرده است، نموداری از 
تعداد کاربران فعال در توییتر و میزان استفاده 
آنها از این شبکه اجتماعی محبوب ارائه شده 
است که نشان می دهد کاربران توییتری طی 
هفت ســال اخیر، حد فاصل سه ماهه نخست 
سال 2010 میالدی تا سه ماهه چهارم و پایانی 
ســال 201۷ میالدی، به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته اند. این نمودار همچنین حاکی از 
آن است که توییتر در سه ماهه سوم و چهارم 
سال گذشــته میالدی، میزبان ۳۳0 میلیون 
کاربر فعال در ماه بوده و این در حالی است که 
مدت مشابه یعنی سه ماهه سوم و چهارم سال 
2010 میالدی به ترتیب ۴۹ و ۵۴ میلیون کاربر 
فعال در ماه را در خود جای داده است.این ارقام 
به تنهایی گویای این هســتند که توییتر روز 
به روز شاهد افزایش استقبال کم سابقه ازسوی 

کاربران بوده است. 
البته توییتر نیز در ســال های اخیر در زمینه 
ارتقای قابلیت های خود تالش کرده و ســعی 
داشته توجه کاربران بســیاری را از سراسر 

کشورهای جهان به خود جلب کند.

 عمر مفید گوشی های اپل 
اعالم شد

کارشناســان آمریکایی عمر مفید تلفن های 
همراه اپل را تعیین کردند.به گزارش الیف رو، 
موسسه تحقیقاتی Asymco پس از بررسی 
عملکرد گوشی های اپل، مدت زمان گارانتی و 
رضایتمندی مشتریان، متوسط عمر مفید آن را 

چهار سال اعالم کرد.
به گفته کارشناسان از دو میلیارد گوشی همراه 
اپل که به فروش رفته، هم اکنون بیش از ۷۵0 
میلیون عدد از اســتفاده کاربران خارج شده 

است. 
بر اساس این گزارش، پرچمدار جدید اپل با نام 
آیفون X که قیمتی 1600 یورویی دارد، باوجود 
پیش بینی ها به دلیل قیمت بسیار باالی آن با 
استقبال کمتری در مقایسه با مدل های پیشین 

آیفون روبه رو شده است.

دستورالعمل خسارت به 
فیبرنوری تدوین می شود

نایب رییس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
دستورالعمل جامعی برای خسارت به فیبرنوری 
در کشــور در حال تهیه و تدوین است. فرهاد 
معارفی در کارگاه آموزشی مشاوران و رابطان 
حقوقی شــرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
با توجه به حقوق انحصاری شرکت ارتباطات 
زیرساخت در خصوص اجرای شبکه فیبرنوری 
بین اســتانی، برای جلوگیری از اجرای این 
مسیرها توســط ســایران باید تدابیر الزم 

اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: براین اســاس دســتورالعمل 
جامعی بــرای جلوگیری از خســارت زدن 
دســتگاه های دیگــر به تجهیزات شــبکه 

فیبرنوری کشور در حال تهیه و تدوین است.
معارفی همچنین گفت: مستندسازی امالک 
دولت یکی از تکالیف قانونی است و باید اموال 

دارای سند رسمی باشند.

چگونه از اعتیاد خود به شبکه های اجتماعی بکاهیم؟
بر اساس نتایج یک موسسه تحقیقاتی به نام Pew Research Center، ۵۹ درصد از کاربران اذعان کرده اند که بدون شبکه های اجتماعی و اینترنت نمی توانند زندگی کنند و به فعالیت های عادی خود بازگردند. به عبارتی دیگر، می توان 

گفت که بالغ بر دو سوم کاربران اینترنتی هم اکنون به شدت به اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی اعتیاد پیدا کرده اند و حتی به گفته آنها، تصور زندگی بدون شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها غیر ممکن است.
۴0 درصد از آنها که بیشتر در محدوده سنی 1۸ تا 2۴ سال قرار دارند، در این تحقیقات اذعان کرده اند که حاضرند از اعتیاد خود به شبکه های اجتماعی بکاهند؛ اما نمی دانند که باید چه کارهایی انجام دهند و چگونه این کار عملی و ممکن 

خواهد شد؟ در ادامه به بررسی مختصر مجموعه فعالیت های مفید و موثری خواهیم پرداخت که کاربران می توانند از آن برای کاهش اعتیاد و وابستگی به اینترنت استفاده کنند:

در زندگی واقعی به روابط 
اجتماعی اهمیت بیشتری دهید

از آنجایی که انســان یک موجود اجتماعی اســت و 
کیفیت زندگی او بســتگی زیادی بــه کیفیت روابط 
انسانی و اجتماعی وی دارد، بنابراین به راحتی می توان 
با افزایش و بهبود رابطه با دیگر افراد همچون دوستان، 
خانــواده و فامیل، به کاهش وابســتگی های خود به 

اینترنت و شبکه های اجتماعی کمک کرد.

قبل از ارسال و انتشار پست در شبکه اجتماعی، فکر کنید
اینکه قبل از ارسال و انتشار مطلب و پست در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و فیس بوک، به تاثیر آن بر خود، 
دوستان، فالوورها و در نهایت تصورات جامعه فکر کنیم، از اهمیت باالیی برخوردار است. شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید شاید انتشار جزئیات دقیق از سفر، رستوران، غذا و سایر مکان هایی که می روید یا فعالیت های شخصی 

و خصوصی که انجام می دهید، هیچ اهمیت و جذابیتی 
برای دیگران نداشته باشــد. بنابراین بهتر است خوب به 
آنچه در فضای مجازی منتشــر می کنیم، بیندیشیم و 

مسئولیت عواقب آن را بر عهده بگیریم.

زندگی خودت را زندگی کن!
اگر همه ما تنها در زندگی خودمان باشیم و سعی کنیم از لحظات و روزهای خود لذت برده و از فرصت های 
پیش آمده بهترین اســتفاده را بکنیم، دیگر وقتی برایمان باقی نمی ماند که بخواهیم از زندگی دیگران 

مطلع شویم.
محققان و کارشناســان بر این باورند کــه کاربرانی که 
به استفاده مداوم و زیاد از شــبکه های اجتماعی معتاد 
شــده اند، می توانند با انجام و اجرای توصیه های باال تا 
حد زیادی از عادت های ناسالم خود بکاهند و به زندگی 

عادی خود بازگردند.

یک آخر هفته بدون اینترنت را 
سپری کنید

سعی کنید در ماه حداقل یک آخر هفته بدون اینترنت 
و شبکه های اجتماعی را بگذرانید تا بتوانید از بودن در 
کنار خانواده و دوستان لذت بیشتری ببرید و از وابستگی 
خود به فضای مجازی نیز بکاهید. برای این کار می توانید 
به سفرهای کوتاه و پیک نیک های یک روزه بروید یا در 
پارک و بوستان های محل زندگی خود به انجام حرکات 
ورزشی بپردازید. این کار عالوه بر اینکه به شما کمک 
می کند ذهنتان به ســمت و سوی گوشــی همراه و 
شبکه های اجتماعی نرود، برای سالمتی روح و جسم تان 
نیز بسیار مفید خواهد بود. شما همچنین می توانید در 
مواقعی که خانه هســتید، به مطالعه کتاب های مورد 
عالقه یا گوش سپردن به کتاب های صوتی تان بپردازید 

و از زمان خود لذت ببرید.

به جای چت کردن، با دوستانتان تماس بگیرید
بســیاری از مواقع پیش می آید که تحت تاثیر اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی و غرق شدن در آن، دوستان صمیمی مدت هاست که دیداری 
نداشته یا تماسی باهم نگرفته اند که از حال و احوال یکدیگر مطلع شوند 
چرا که تصور می کنند اگر پســت های هم را در اینترنت الیک کنند یا 
مختصری با هم چت و مکالمه اینترنتی داشته باشند، به خوبی با وی در 

ارتبــاط بوده اند. تماس های 
تلفنی و دیدارهای حضوری 
بــه افزایش و بهبــود روابط 
اجتماعــی کمک بســزایی 

می کند.

تولید باتری هایی که منفجر نمی شوند
یک شــرکت تجــاری در ماساچوســت آمریــکا با جذب 
ســرمایه گذاری ۶۵ میلیون دالری سامســونگ، دایسون 
و... برای اولین بار موفق به تولید باتــری های جامد ایمن 

شده است.
شــرکت آیونیک متریالز اعالم کرده که باتری یادشــده از 
ایمنی کامل برخوردار است و خطر گرم شدن شدید و انفجار 

آن را تهدید نمی کند.
مدیران این شرکت می گویند برای تولید باتری امن خود از 
ماده جدیدی استفاده کرده اند که یک پلیمر کریستال مایع 
بوده و در برابر فشار و ضربه مقاومت باالیی دارد. به گفته آنان 
یون های لیتیوم موجود در این پلیمر نسبت به باتری های 
الکترولیت مایع، ســریع تر حرکت می کنند. عالوه بر این، 
پلیمر مذکور با جریان برق ۵ ولت کار مــی کند؛ بنابراین 
استفاده از آن ساده و ارزان قیمت است و در نهایت در حالی 
که پلیمرهای مشابه در دمای باالی ۶۰ درجه سانتی گراد 
قابل اســتفاده هســتند، این ماده در هوای عادی اتاق نیز 
کاربردی است. با تولید این باتری ها با ظرفیت باالتر و حجم 
و قیمت پایین تر، تولید گوشی های هوشمند و خودروهای 

برقی پیشرفته تر شتاب بیشتری خواهد گرفت.

 اسلحه لیزری روس 
ماهواره ها را هدف می گیرد

یک شرکت اسلحه سازی روسی، لیزری ساخته 
که روی هواپیما ســوار می شــود و مــی تواند 
ماهواره های دشمن در مدار زمین را منهدم کند.

روسیه ادعا می کند لیزر قدرتمندی ساخته که 
قابلیت منهدم ســازی ماهواره های دشمن در 
مدار زمین  را  دارد. این لیزر که روی هواپیما سوار 
می شود، بخشی از سیستم ضد ماهواره است که 
رادار و تجهیزات زمینی را نیز شامل می شود. به 
گفته یک منبع ناشــناس شرکت اسلحه سازی 
Almaz-Antey ایــن اســلحه ضدماهواره را 

ساخته است.
این اخبار در حالی منتشــر می شود که رییس 
نیروی هوایی آمریکا هشدار داده جنگ افزارهای 

فضایی در سال های آتی ساخته می شوند.

کفش هوشمند ایرانی طراحی شد
محققــان دانشــگاه تربیت مــدرس موفق بــه طراحی کفش 

هوشمندی شدند که برای بیماران دیابتی مناسب است.
محمد مجردی محقق طرح »آزمایشگاه کفش یا کفش هوشمند« 
اظهار داشت: با توجه به اینکه هر فرد الگوی خاصی برای راه رفتن 
دارد و راه رفتن می تواند در سالمتی افراد تاثیرگذار باشد، در صدد 
برآمدیم کفشی را طراحی کنیم که با سنسورهای مختلف، شکل 
راه رفتن فرد را بررسی می کند. وی با اشاره به مزایای این طرح 
افزود: در این کفش هوشمند، سنسورهای مختلفی مانند فشار، 

شتاب، نیرو و... فرد، هنگام راه رفتن اندازه گیری می شود.
به گفته مجردی، افراد ســالمندی که در حرکت تعادل ندارند و 

بیماران دیابتی، می توانند از این کفش هوشمند بهره ببرند.محقق طرح »آزمایشگاه کفش یا کفش هوشمند« تصریح کرد: با این 
کفش هوشمند، نحوه صحیح راه رفتن و مواردی که توسط پزشک اندازه گیری می شود را می توان به فرد بیمار ارائه کرد.

چین فضانورد استخدام می کند
چین قصد دارد برای برنامه فضایی خود، از میان شــهروندان، چند فضانورد اســتخدام کند. 
همچنین قرار است در این برنامه که با پشتیبانی ارتش انجام می شود ساالنه دو ماموریت فضایی 
با سرنشین انجام شود.  سومین گروه از کارآموزان فضانوردی، از موسسات تحقیقاتی، صنعتی 
و دانشگاه ها انتخاب می شــوند. این گروه در ایستگاه فضایی مســتقل چین خدمت خواهند 
کرد.  فضانوردان جدید شامل مهندســان نگهداری  و خلبانان و متخصصان بار هستند. چین 

 در اواخر دهه ۱۹۹۰ میالدی ۱۴ فضانــورد و ۷ نفر دیگر را در ۲۰۱۰ انتخاب کرد که از این میان ۱۱ نفر به ۶ ماموریت فضایی فرســتاده
 شدند.

حذف پیام در واتس اپ ۶۸ دقیقه پس از ارسال
واتس اپ به تازگی ویژگی جدید »حذف برای همه« را ارتقا داده است. نسخه 
واتس اپ بتا ۲.۱۸.۶۹ بــرای موبایل های اندروید اکنون بــه کاربران اجازه 
می دهد تا ۶۸ دقیقه و ۱۶ ثانیه پس از ارســال پیــام، آن را حذف کنند. این 
درحالی است که قبال کاربران فقط می توانستند پیام ها را تا ۷ دقیقه پس از 
ارسال پاک کنند. WABetaInfo این ویژگی را رصد کرده است. همچنین 
این منبع اعالم کرده واتس اپ مشغول ساخت اســتیکرهایی برای کاربران 
اندروید است که احتماال در آپدیت بعدی فعال می شود. البته  ویژگی حذف 
پیام نیز اشکاالتی دارد. در این اواخر گزارشی ادعا می کرد دریافت کننده پیام 
می تواند به راحتی به پیام حذف شده دسترســی یابد؛ زیرا آنها در دستگاه 

ذخیره می شوند.

دردسر جدید برای کاربران ویندوز فون ۸/1
در حالی که مایکروسافت پشتیبانی اصلی از ویندوز فون ۸/۱ را بیش از شش ماه پیش به 
پایان رساند، هنوز هم کاربرانی هستند که روزانه از این سیستم عامل استفاده می کنند 
و هرچند مایکروســافت اخیرا در زمینه موبایل عملکرد جالبی نداشته است اما باز هم 
این کاربران به دلیل عدم امکان به روز رسانی به ویندوز ۱۰ موبایل یا ترجیح ویندوز ۸/۱ 
به آن، همچنان در این پلتفورم قرار دارند. به نظر می رسد کاربران ویندوز ۸/۱ اخیرا با 
مشکلی درخصوص دانلود از استور ویندوز مواجه شده اند و این مشکل کمبود اپلیکیشن 
نیست؛ بلکه طبق گزارشات کاربران از روز شنبه قادر به دانلود هیچ اپلیکیشنی از استور 
ویندوز نیستند.تعداد زیادی از کاربران در شــبکه های مجازی از جمله گروه کاربران 
ویندوز فون در فیسبوک، شبکه اجتماعی ردیت و انجمن های پشتیبانی مایکروسافت 

از این مشکل گله کرده اند.

اینترنت نسل چهارم LTE مشکالت امنیتی دارد
حفره های امنیتی در شبکه های اینترنتی موبایل هنوز هم وجود دارند. در همین راستا محققان 
موسسه Purdue و دانشگاه آیوا در یک پژوهش به موارد احتمالی سوءاستفاده از پروتکل های 
LTE اشاره کردند. »ال تی ای« نسل چهارم اینترنت موبایل و در حقیقت استاندارد مخابراتی 
و شبکه انتقال اطالعات بی سیم است. البته ال تی ای فقط نسل جدید فناوری بی سیم نیست 
بلکه استانداردی در حال حرکت و پیشرفت است که همراه با گذر زمان بهبود می یابد. طبق این 
تحقیق شبکه موبایل مذکور شرایط را برای ده ها حمله هکری فراهم می کند. به عنوان مثال 
حفره های امنیتی آن به هکرها اجازه می دهد از تماس ها و پیامک های فرد جاسوسی کنند، 
مکان افراد را رصد، دستگاه ها را خاموش کنند و حتی پیام های هشدار تقلبی ارسال کنند.
هکرها می توانند با استفاده از سه پروتکل اصلی)مانند اتصال یک دستگاه به شبکه موبایل و 

حفظ ارتباط( بدون نیاز به احراز هویت به شبکه موبایل »ال تی ای« متصل شوند.
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مدیر آموزش و پرورش اردستان:
 کمپ مسافران نوروزی 

آماده پذیرایی از مسافران است
مدیر آموزش و پرورش اردستان،  اردستان
گفت:مدرسه شــبانه روزی توحید اردستان به 
عنوان کمپ مسافران نوروزی در نظر گرفته شده 
و پیش بینی می شــود امســال بتوانیم خدمات 
بهتری نسبت به نوروز سال های قبل به فرهنگیان 
ارائه دهیم.عیسی شفیعی اظهار کرد: استقبال از 
مســافران نوروزی که قصد اسکان در شهرستان 
اردستان را دارند، از ۲۴ اســفند ماه سال جاری 

آغاز می شود و تا ۱۴ فروردین ۹۷ ادامه دارد.
مدیر آموزش و پرورش اردستان گفت: پیش بینی 
تعداد ۲۰ آموزشگاه و ۱۲۰ کالس درس به منظور 
اســکان مســافران نوروزی در اردستان صورت 

گرفته است.
شفیعی تصریح کرد: اسکان مسافران از تاریخ ۲۴ 

اسفند در مراکز غیر آموزشی انجام خواهد شد.

رییس سازمان تامین اجتماعی شعبه 
کاشان:

260هزار نفر تحت پوشش بیمه 
هستند

رییس سازمان تامین اجتماعی  کاشان
شعبه کاشان گفت: تامین اجتماعی شعبه کاشان 
با ۱۰3 هزار بیمه شده و مســتمری بگیر یکی از 
بزرگ ترین شعبات کشور است. حسن شبانی زاده 
گفت: تامین اجتماعی شعبه کاشــان با ۷8 هزار 
بیمه شــده و ۲5 هزار مســتمری بگیر، یکی از 
بزرگ ترین شعبات کشور است که ۲6۰ هزار نفر از 
جمعیت شهر را تحت پوشش بیمه خود قرار داده 
است.وی با اشاره به حضور روزانه ۷۰۰ ارباب رجوع 
در این اداره و صدور ۲۴۰ دفترچه گفت: شهرداری 
کاشان حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت می 
کند. علیرضا پورعســگری، رییس کمیســیون 
اقتصادی شورای شهر کاشان نیز در ادامه گفت: با 
توجه به حجم مراجعات مردمی و ایجاد مشکالت 
ترافیکی، احداث شعبه ســوم این سازمان به طور 

جدی باید در دستور کار قرار گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی دهاقان 
خبرداد:

افزایش 7 درصدی کشفیات 
مواد مخدر

جانشــین فرمانــده انتظامی  دهاقان
شهرستان دهاقان، در جلسه شورای مبارزه با مواد 
مخدر که با حضور مسئوالن شهرستانی برگزار شد 
اظهار کرد: در سال جاری ۴8 مورد کارگاه آموزشی 
توســط نیروی انتظامی دهاقان برای خانواده ها 
برگزار شد.سرهنگ ابراهیم علی همت از اجرای 
طرح ذوالفقار خبر داد و اذعان کرد: طرح ذوالفقار از 
جمله طرح های مــا در راســتای حفظ آرامش 
شهروندان و مسافران نوروزی بوده که بر اساس آن 
معتادانی که سابقه اعتیاد دارند به مدت ۱5 روز در 
تعطیالت نوروز تحت مراقبت و نظارت کامل قرار 
دارند تا شهروندان با آسودگی و اطمینان خاطر به 
مسافرت بروند.علی همت از افزایش هفت درصدی 
کشــفیات مواد مخدر خبــر داد و تصریح کرد: 
کشفیات مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال 
گذشته با افزایش هفت درصدی همراه بود و ۱۰ 

نفر از معتادان نیز در همین ماه دستگیر شدند.

قهرماني تیم شهرضا در مسابقات 
انتخابي دوگانه استان

مســابقه انتخابي دوگانه بانوان استان اصفهان 
جهت حضور در مسابقات قهرماني کشور برگزار 
شد.تیم دوگانه شهرضا متشکل از خانم ها دالرا 
آقاسي، دلشاد آقاسي، زهرا سعیدي، نگین ماهر، 
فاطمه رستمي، مژده طغیان، الهام محمدیان، 
مینا قانع، مریم قانع، سوســن سالک و سهیال 
خضرپور ، در این رقابت ها شرکت کرد و ضمن 
کســب مقام ارزنده نائب قهرماني، به دریافت 
3 مدال رنگین انفرادي به شــرح ذیل نائل آمد. 
این مسابقه، به میزباني باشگاه فرهنگي ورزشي 
سیمان اصفهان و با شرکت ســي نفر از بانوان 
دوگانه کار استان اصفهان انجام گرفت و در پایان 
به تمامی شرکت کنندگان جوایز نقدي تقدیم 
شد.شــایان ذکر است از شهرضا ســه مقام آور 
به همراه اســماء انصاري پور و مریم آقاسي به 
عنوان داور، در رقابت هاي قهرماني کشور که۲۴ 
اســفندماه با حضور  خانم ماریســول کاسادو، 
رییس اسپانیایي اتحادیه جهاني ورزش سه گانه  

جهان، برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

گردشگری زمستانی یکی  از انواع گردشگری است که در سراسر دنیا 
عالقه مندان زیادی دارد و با فرا رســیدن فصل زمستان، افراد زیادی را 
به سمت خود می کشاند. ایران نیز به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی 
مختلف، دارای انواع زمینه های گردشگری در شهرهای گوناگون است.

اســتان اصفهان و شهرستان فریدون شــهر نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند و با داشتن پتانسیل های بالقوه گردشگری طبیعی و تاریخی، 
زبانزد خاص و عام شــده اند. موضوعی که بیشــتر از همه شهرستان 
فریدون شهر را به عنوان شهری شــاخص در حوزه گردشگری طبیعی 

معرفی کرده، حوزه ورزش های زمستانی و پیست برف آن است.

اما شرایط آب و هوایی ســال جاری در اســتان اصفهان و شهرستان 
فریدون شهر باعث شد عالقه مندان به ورزش های زمستانی در سه ماهه 
پاییز از گذراندن اوقات فراغت خود در تنها پیست برف استان اصفهان 

بی بهره بمانند.
60سانتی متر برف برای بازگشایی پیست الزم است

به طوری که رییس هیئت اسکی استان اصفهان در گفت وگویی اظهار 
کرد: بارش برف در دو شهرستان فریدون شهر و افوس به حد موردنظر 
برای راه اندازی پیست نرسیده است. محمود یسلیانی افزود: راه اندازی 
پیست زمانی صورت می گیرد که بارش برف، حدود 6۰سانتی متر باشد 
و ســطح زمین و موانع طبیعی را به طور کامل بپوشاند. وی یادآور شد: 
با وجود اینکه هنوز پیست اسکی راه  اندازی نشده است اما جای نگرانی 

وجود ندارد؛ چرا که در سال های گذشــته نیز سابقه داشته که پیست 
فریدون شهر اواخر دی ماه شروع به کار کند.

این روند ادامه داشت تا اینکه با آغاز فصل زمستان، خبرهای خوشی به 
گوش رسید و شــاهد بارش های برف در کل استان اصفهان بخصوص 

شهرستان فریدون شهر بودیم.
کاهش 70درصدی بارش فریدون شــهر نسبت به میانگین 

بلندمدت
رییس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اصفهان با اشــاره به اینکه 
فریدون شهر، از آغاز سال آبی امسال یعنی ابتدای مهر تا اوایل بهمن ماه، 
شاهد بارش ۷6/5 میلی متر بارش برف و باران بود، اظهار داشت: انتظار 
بلندمدت ما ۲5۴میلی متر بود. حســن خدابخش بارش ســال جاری 
فریدون شهر در دی ماه را حدود 3۴میلی متر و سال گذشته را حدود 
۱۱6میلی متر عنوان و تصریح کــرد: میانگین  درازمدت بارش در این 

شهر، آمار ۷6 میلی متری بارش را نشان می دهد. 
وی ادامه داد: آمار مجموع بارش فریدون شــهر در  سال آبی سال های 
گذشته حاکی از آن است که به ترتیب ســال گذشته، ۲8۲ میلی متر، 
ســال ۱3۹۴، 3۲۲میلی متر و در ســال آبی ۱3۹3، ۲8۱ میلی متر 

مجموع بارش برف و باران را شاهد بودیم.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، از کاهش ۷3درصدی 
میزان بارش های فریدون شــهر نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

خبرداد.
خدابخــش با اشــاره به کاهــش ۷۰درصــدی بارش فریدون شــهر 
نســبت به میانگین بلندمدت یادآور شــد: با توجه به اینکه این شهر 
جزو سرچشــمه های زاینده رود محســوب می شود، شــرایط کنونی 
رضایت بخش نیست. وی از میزان بارش برف در ارتفاعات فریدون شهر 
اظهار بی اطالعی کرد و بازگشایی پیست اسکی این شهر را مرهون بارش 

3۰دی ماه دانست.
رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان فریدون شهر نیز درخصوص آمار 
ورود عالقه مندان به ورزش های زمستانی این شهرستان اذعان داشت: 
طی روزهای پنجشنبه سه هفته اخیر، تعداد ۱۰۰۰ نفر به این شهرستان 

سفر کردند و از این پیست بهره بردند.
محســن محمدی تصریح کرد: در روزهای جمعه این مدت نیز شاهد 

استقبال ۲۰۰۰ نفری هم وطنان از پیست فریدون شهر بودیم.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان فریدون شهر خبرداد:

استقبال 2000نفری عالقه مندان از پیست

اخبار

استقبال 2000نفری عالقه مندان از پیست

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرماندار خوانسار گفت: با توجه  خوانسار
به کاهش ۷۰درصدی بارندگی ها در خوانسار، آب 
سد باغکل امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد 

آبگیری شده است.
سید حســن شــفعتی در جلسه شــورای اداری 

شهرستان اظهار کرد: با تشکیل کارگروه نظارتی 
فرمانداری خوانسار، ارزیابی مدیران شهرستان در 

دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار خوانســار گفت: در ایام نــوروز به صورت 
مســتمر از ســتاد تســهیالت نوروزی  بازرسی 

می شود.وی تاکید کرد: دســتگاه های اجرایی در 
جلوگیری از تخلفــات در زمینــه تخریب منابع 
طبیعی و جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز و ساخت 
و ساز غیرقانونی که در ایام نوروز صورت می گیرد، 

اقدامات الزم را انجام دهند.
شــفعتی گفــت: 85درصــد اعتبــارات آبیاری 
تحت فشار از سوی دولت تقبل می شود. این طرح 
تاکنون از سوی کشاورزان در روستای رحمت آباد، 

خم پیچ و دوشخراط اجرا شده است و برای مجهز 
شــدن سیســتم آبیاری تحت فشــار در اراضی 
 کشــاورزی شهر خوانســار، توجیه مســئوالن را 

می طلبد.
فرماندار خوانســار تصریح کرد: در ســال زراعی 
گذشــته 35۴ میلی متر بارندگی ثبت شد که این 
میزان در ســال جاری تاکنون با ۷۰ میلی متر به 

ثبت رسیده است.

فرماندار خوانسار اعالم کرد:
کاهش ۴0 درصدی آبگیری سد باغکل خوانسار

اعظم  رضازاده

اجراييه
12/473 شماره اجراییه:9610426795900020  شماره پرونده:9609986795900545 
شماره بایگانی شعبه:960546 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795902970 محكوم علیه ســید محمد احمدی به نشــانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 میلیون ریال بابت خسارت 
وارده و 2/340/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 
و نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له سیف اله حمزئی حسین  آبادی فرزند ابراهیم به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان ارتش سجادیه 2 بن بست 2 پالک 27، محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 36535 شــعبه 29 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 396 کلمه، 4 کادر(  
اجراييه

12/474 شماره اجراییه:9610426793700192  شماره پرونده:9609986793700818 
شــماره بایگانی شــعبه:960818 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793701957 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793703010 محكوم علیه 
شهرام شریفی ریگی فرزند خان قلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ یكصد و پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و یكصد و بیست و 
دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 95/8/6 تا تاریخ اجــرای حكم در حق محكوم له 
مهدی اکبری فرزند علیرضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ ارتش خ سجادیه 
یک بن بست اول پالک 9 با وکالت احمدرضا فروزنده جونقانی فرزند عبدالحسین به نشانی 
اصفهان خ نیكبخت روبروی دادگستری بن بست کیهان ساختمان اول سمت راست طبقه 
دوم و نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 

بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 36562 شعبه 
7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 450 کلمه، 4 کادر(  

اجراييه
12/475 شماره اجراییه:9610426796100090  شماره پرونده:9609986796100337 
شماره بایگانی شعبه:960337 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796101263 محكوم علیه احمد کریمی فرزند رضا به نشانی 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ یكصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 96/03/28 تا تاریخ 
اجرای حكم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له مصطفی رکن ابادی فرزند 
عباس به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ فردوسی خ شهید موحدیان کوچه عدل 
بن بســت عدل پ 41 با وکالت پویه پروانه فرزند ملک جمشید به نشانی اصفهان سه راه 
حكیم نظامی به سمت فلكه ارتش جنب کاالی ســت الكتریک بن بست شهید عطایی 
ساختمان 71 طبقه دوم واحد سوم کدپستی 8175996951 ،  محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 36565 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 458 کلمه، 5 کادر(  
اجراييه

12/481 شماره اجراییه:9610426795700075 شماره پرونده:9409986795700675 
940680 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره  شماره بایگانی شعبه:
9610096795700299 و شماره دادنامه مربوطه 9509976795701008 محكوم علیه 
مسعود سبحانی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
827009-89/3/31 تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له کسری بهرامی فرزند ناصر 
به نشانی استان اصفهان شهرستان سمیرم شهر سمیرم - معلم و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37203 
 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 406 کلمه، 

4 کادر(  
اجراييه

12/482 شماره اجراییه:9610426836900358  شماره پرونده:9509986836901396 
شماره بایگانی شعبه:951581 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976836901682 محكوم علیه محمد نائینی تهرانی فرزند بهرام 
به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 1- تعداد 270 سكه تمام بهار آزادی 
2- مبلــغ 482/401/483 ریال وجه نقد که بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی 
محاسبه شده بابت مهریه و 1/536/000 ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت شده در حق 
خواهان سمیه کرمیان زاده چمگردانی فرزند محمد رضا به نشانی اصفهان شهر اصفهان 
اتوبان چمران خیابان اشــراق جنوبی خیابان پوریای ولی کوچه سیاوش کوچه 31 پالک 
24  ضمنا حق االجرای دولتی مبلغ 180/045/075 ریال است که برعهده محكوم علیه 
می باشــد. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37183 

شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( ) 421 کلمه، 4 کادر(  
اجراييه

12/484 شماره اجراییه:9610426794300243  شماره پرونده:9609986794300480 
شماره بایگانی شعبه:960481 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه محكوم علیه جلیل کردگاری کردآبادی به نشانی مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ 62/350/000 ریال بابت خواســته و 784/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 95/4/30 تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له قاســم زارعی خیادانی 
فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر خوراسگان خیابان فجر ، فجر 8 کوی وحدت 
پالک 14 با وکالت رضا دانشور فرزند علی اکبر به نشــانی بهارستان خیابان الفت غربی 
نرسیده به میدان ولی عصر طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی شماره 110 دفتر وکالت آقای 
سعید بهرامی نسب  و پرداخت نیم عشــر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 

می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 37139 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( ) 436 کلمه، 4 کادر(  
اجراييه

12/485 شماره اجراییه:9610426796200205  شماره پرونده:9509986796201619 
شــماره بایگانی شــعبه:951635 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096796201420 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796201940 محكوم 
علیه محمدرضا عباسی به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی ســند خودرو به نام محكوم له و پرداخت مبلغ 4/470/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و با احتساب نیم عشر دولتی در حق محكوم له قاسم هالکوئی 
فرزند حسن علی به نشانی اصفهان خ خواجه عمید خ فرهنگ خ کشاورز ک ش سلمانی 
بن محمدی، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37138 
 شعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهید حججی( ) 396 کلمه، 

4 کادر(  
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610100361712747 ابالغنامــه: شــماره   12 /483
9609980361700133 شماره بایگانی شعبه:960146 محكوم له: محمود مومن زاده، 
محكوم علیه: ابوطالب ســلطانی، پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به آقای 
ابوطالب سلطانی که مجهول المكان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از این 
شعبه در پرونده کالسه 960146 ح 28 به موجب دادنامه شماره 960685 مورخ 96/5/8 
صادره از شــعبه 28 حقوقی محكوم علیه محكوم به پرداخت مبلغ 320/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 19/564/000 ریال بابت خسارات دادرسی در مرحله 
بدوی در حق محكوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محكوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حكم، اجرای حكم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محكوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به 
محكوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای احكام مدنی در یكی از جراید کثیراالنشار درج می  گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر این صورت واحد اجرای 
احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد 
 نمود. م الف: 37141 شعبه 28دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 207 کلمه، 

2 کادر(  

یداله شاهچراغي

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2373 | March  06,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اقبال عباسی در شورای هماهنگی بانک های عامل استان، اظهار کرد: وصول 
مطالبات بانک ها با رسیدن به راهکار مشــترک و حمایت مسئوالن متولی 
محقق می  شــود. وی افزود: الزم اســت مدیران بانک های عامل به نحوی 

مدیریت کنند که منجر به تولید و اشتغال شود.
عباسی تصریح کرد: بانک های عامل تسهیالت بانکی را در مواردی که منجر به 
ایجاد اشتغال بیشتری است، اعطا کنند. وی محوری ترین اقدامات دولت در 
سال آینده را ساماندهی حمل و نقل، توجه به بافت فرسوده شهری و روستایی 
و توسعه طرح های روستایی و عشایری دانست و تاکید کرد: با برنامه ریزی 
صورت گرفته در طول سه سال، 140 هزار خودرو که بیش از 20 سال سابقه 

دارند، از رده خارج خواهند شد.
عباسی ادامه داد: وزارت نفت 50 درصد هزینه خرید خودروهای جایگزین 
خودروهای فرسوده را خواهد داد به دلیل اینکه خودروهای فرسوده با مصرف 

سوخت بسیار، به اقتصاد ضربه می زنند.
وی از ارائه بیشترین تسهیالت اشتغال زایی در همه حوزه ها به چهارمحال و 
بختیاری خبر داد و گفت: چهارمحال و بختیاری جزو سه استان کشور است 
که در اولویت ارائه این تسهیالت قرار گرفته؛ اما بایستی مدیران دستگاه های 

اجرایی متولی، در جذب این اعتبارات بسیار کوشا باشند.
عباسی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری بیکارترین استان کشور است، 

خاطرنشان کرد: جذب این اعتبارات کمک بسیاری به رونق تولید و اشتغال 
خواهد کرد. وی با اشــاره به اینکه الزم است ضریب امنیت بانک های عامل 
افزایش یابد، گفت: برای زندانیان آزاد شــده از زندان که قصد اشتغال زایی 

دارند، تسهیالت بانکی در نظرگرفته شود.

استاندار خبر داد:

ارائه بیشترین تسهیالت اشتغال زایی به  استان

استاندار چهارمحال و بختیاری، از ارائه بیشترین تسهیالت اشــتغال زایی در همه حوزه ها به چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: 
چهارمحال و بختیاری جزو سه استان کشور است که در اولویت ارائه این تسهیالت قرار گرفته؛ اما بایستی مدیران دستگاه های اجرایی 

متولی در جذب این اعتبارات بسیار کوشا باشند.

 صادرات بیش از 6 هزار تن خوراک آبزیان
 از چهارمحال

با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

استخدام 132 نفر از جامعه 
ایثارگران در بخش دولتی

مدیرکل بنیاد شــهید چهارمحال و بختیاری 
گفت:کاشت 2 هزار و 400 نهال به یاد شهدای 
اســتان با همکاری اداره کل منابع طبیعی، از 

برنامه های بنیاد شهید است.
فریبرز نجفی بــا بیان اینکه بنیاد شــهید در 
3 حوزه فرهنگــی، درمانی و تعــاون فعالیت 
دارد، اظهار داشت: بنیاد شهید برای واگذاری 
زمین به هر ایثارگری که واجد دریافت زمین 
باشد آمادگی دارد؛ به گونه ای که در سال 95 
تعدادی از این افراد را شناسایی و امسال شروع 

به واگذاری زمین به آنها کردیم.
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به استخدام 
132 نفر از جامعه ایثارگران در بخش دولتی و 
در سال گذشــته، ادامه داد: امسال نیز تاکنون 
90 نفر اســتخدام شــده اند و 80 نفر در حال 
استخدام هستند، متاسفانه با توجه به قانونی 
که درباره استخدام خانواده شهدا و ایثارگران 
وجود دارد، برخی دستگاه ها و بخش خصوصی 

در این زمینه همکاری الزم را ندارند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و 
بختیاری:

هنر،بهترین ابزار انتقال مفاهیم 
توحیدی در جامعه است

مدیــرکل تبلیغــات اســالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: هنر بهترین ابزار انتقال مفاهیم 

توحیدی در جامعه به شمار می رود.
حجت االسالم ســید جعفر مرتضوی در دوره 
تربیت مربی تخصصی قرآن کودکان، با اشاره به 
اینکه هنر بهترین ابزار انتقال مفاهیم توحیدی 
در جامعه اســت، اظهار کرد: مبانی آموزشی 
مورد اســتفاده در هنر نیز باید با مطالعه دقیق 

قرآن و احادیث به دست آید.
وی بیان کرد: باید از ظرفیــت های هنر برای 

ترویج فرهنگ قرانی در جامعه بهره گرفت.
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی چهارمحال و 
بختیاری بیــان کرد: ترویــج فرهنگ قرآنی و 
سبک زندگی اســالمی در جامعه، بسیاری از 

مشکالت امروز را حل می کند.

افزایش 32 درصدی مطالبات جاری 
بانک های دولتی چهارمحال و بختیاری

دبیر شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری گفت: 
مطالبات جاری بانک های دولتی اســتان 32 درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است. احمدرضا صباغی در شورای 
هماهنگی بانک های عامل استان، با بیان اینکه بانک ملی استان 
دو هزار و 566 پرسنل و 291 شــعبه دارد که 102 شعبه در مرکز 
استان واقع است، افزود: از ابتدای امســال تاکنون 520 مورد 

تسهیالت ازدواج به متقاضیان اعطا شده است.
وی اظهار کرد: مطالبات جاری بانک های دولتی استان 32 درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
صباغی عدم تمایل مشــتریان به پرداخت تسهیالت دریافتی 
از بانک ها، تحمیــل هزینه گزاف برای اخذ این تســهیالت از 
وام گیرندگان به بانک و ترویج فرهنگ بدبینی به سیستم بانکی 
را از مشکالت بانک های عامل برشمرد. وی تصریح کرد: بانک ها 
در خدمت اقتصاد و تولید هستند و در این راستا به کمک رسانه ها 
و مسئوالن نیاز دارند. صباغی خاطرنشان کرد: انتظار می رود در 

وصول مطالبات غیرجاری، به بانک ها کمک شود.
وی تاکید کرد: بانک ها در زمینه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی 
و کمک به تعطیل نشدن این واحدها، در کنار این تولیدکنندگان 
قرار دارند و از آنان حمایــت می کنند؛ اما نبود بازار فروش برای 
برخی از تولیدکنندگان، موجب متورم شدن بدهی آنان به بانک 
و مشکالت مضاعف برای بانک است. مدیر شعب بانک صادرات 
استان نیز گفت: بانک صادرات در سطح استان دارای 54 شعبه، 16 
واحد بانکی، 119 دستگاه خودپرداز، 495 پرسنل و 400 بازنشسته 
است. فتاح رستگارفر با اشاره به اینکه منابع این بانک در سال 
جاری 14 هزار و 523 هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: این منابع 

نسبت به اسفند ماه سال گذشته 19 درصد رشد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: 
امسال 3۷ میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیالت 
اشتغال زایی ارائه شــده که ۷۶ درصد آن از منابع 

بانکی جذب شده است.
علی ملکپور با اشــاره بــه خدماتی که در ســال 

9۶ انجام شــده است، اظهار داشــت: امسال ارائه 
خدمات معوض، تقویت و از ارائه خدمات بالعوض 
فاصله گرفته شد. در این راســتا تاسیس صندوق 
قرض الحســنه والیت صورت گرفت که تسهیالت 
بدون ســود به متقاضیان پرداخت می شود. وی با 

اشاره به اهمیت توانمندسازی افراد تحت پوشش 
کمیته امــداد افــزود: مرحله اول، رســیدگی به 
معیشت و نیازهای فوری و مرحله دوم شامل تعالی 
فکری و کمک تحصیلی افراد است که در این حوزه 
هزینه تحصیل 3 هزار و 19۷ دانش آموز و هزار و 42 

دانشجو تامین شده است.
وی با بیان اینکه در مرحله ســوم نیازهای درمانی 

و بیمه خانواده تامین می شــود، بیان کرد: مرحله 
چهارم شــامل کمک به ازدواج فرزندان و ازدواج 
مجدد زنان بی سرپرست اســت.ملکپور با اشاره به 
اهمیت تامین مســکن خانوارها خاطرنشان کرد: 
در نیازسنجی 3 ساله، 2هزار خانواده فاقد مسکن 
هستند که سال گذشته برای 330 خانواده مسکن 

تامین شده است.

جذب 76درصد  تسهیالت اشتغال زایی از منابع بانکی 

عکس  روز 

اعزام 300 دانش آموز خواهر اردلي 
به مناطق عملیاتي جنوب کشور

صادرات بیش از 6 هزار تن 
خوراک آبزیان از چهارمحال

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
۶هزار و 219 تن خوراک آبزیان، امســال از این 

استان به خارج از کشور صادر شد.
عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: به منظور حمایت از 
تولیدکنندگان، گواهی بهداشتی انواع فرآورده های 
خام دامی و جوجه یکــروزه از این اداره کل صادر 

شده است. 
وی به صادرات 520 تن شیرخشک نوزاد و خوراک 
آبزیان از استان به کشورهای عراق، امارات، روسیه، 
تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه و افغانستان طی 
سال جاری اشــاره کرد و گفت: کیفیت محصول 
تولیدی، موجب بازارپســندی این محصوالت در 

خارج از کشور شده است. 
به گزارش ایرنا، چهارمحــال و بختیاری با تولید 
ساالنه بیش از 21 هزار تن ماهی سردابی و تولید 
40 درصد از خوراک ماهی کشــور، رتبه نخست 

پرورش ماهی سردابی کشور را دارد.

خبر

تحدید حدود اختصاصی
12/581 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  39/151 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد امیــری محمود صالحی فرزند علی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای مفروز 
گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دســتور تبصره 
ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 97/1/21 ســاعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بــه موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گــردد که در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصــالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
 م الف:38515 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)191 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/582 شماره دادنامه: 9609973633101402 شماره پرونده: 9609983633100413 
شماره بایگانی شــعبه: 960418 خواهان: خانم فاطمه حیدری فر فرزند مصطفی قلی به 
نشانی اصفهان شهر خمینی شهر خ 17 شهریور، خواندگان: 1- خانم فاطمه فالحی فرزند 
غالمرضا 2- آقای محمد علــی فالحی فرزند غالمرضا 3- خانــم زهره صفاری فرزند 
نادعلی همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم فاطمه 
حیدری فر فرزند مصطفی قلی به طرفیت 1- آقــای محمد علی فالحی فرزند غالمرضا 
2- زهره صفاری فرزند نادعلی 3- فاطمه فالحی فرزند غالمرضا 4- ورثه مرحومه جواهر 
نوری)خواندگان ردیف 1 و 3( به خواســته صدور حکم بر الزام خوانــدگان به حضور در 
دفترخانه و تنظیم و انتقال سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک ثبتی 113/424 
مقوم به دو میلیون تومان و یک ریال به انضمام کلیه خســارات دادرسی به این شرح که 
خواهان ضمن دادخواســت تقدیمی خود بیان نمود: »احترامًا معروض می دارند حسب 
قولنامه مورخ 77/10/18 یک باب منزل مسکونی به آدرس خمینی شهر خیابان شریعتی 
شمالی کوچه 59 تحت پالک ثبتی 113/424بخش 14 اصفهان)را( از خوانده ردیف اول 
به ثمن مندرج در مبایعه نامه خریداری به نحوی که ســهم ثمن معامله نسبت به مابقی 
خواندگان طبق رسیدهای پیوست دادخواســت نیز پرداخت گردیده است. نظر به اینکه 
علیرغم مراجعات مکرر، خواندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی پالک 
فوق الذکر خودداری ورزیده، از این رو مبادرت به طرح و تقدیم این دادخواســت گردیده 
و از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکــم و الزام خواندگان به حضوردر دفترخانه و 
تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ پالک ثبتی 113/426 بخش 14 ثبت اصفهان به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی و هزینه دادرسی مورد استدعاست«. در جلسه رسیدگی 
مورخ 1396/7/19 این دادگاه خواهان حاضر و خواندگان نیز به رغم ابالغ وقت رسیدگی 
از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشــدند. خواهان در جلسه رسیدگی اظهار 
داشت: خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و در تشریح خواسته خود بیان نمود:»در 
تاریخ 77/10/18 یک باب منزل مسکونی متعلق به مرحوم جواهر نوری)مادر محمد علی 
و فاطمه فالحی( و خانم زهره صفاری) همسر آقای محمد علی فالحی( و همچنین آقای 
محمد علی فالحی و خانم فاطمه فالحی اســت را از آقای محمد علی فالحی خریداری 
نمودم و ایشان متعهد شدند که دیگر مالکین را نیز جهت انعقاد قرارداد حاضر نمایند. خانم 
زهره صفاری متعاقبًا حاضر  و در ظهر قرارداد منعقده با آقای محمد علی فالحی به شماره 
12003 سهم خود را به اینجانب انتقال نموده جواهر نوری در تاریخ 1378/10/1 به موجب 
سند )عادی( پیوست دادخواست به فرزندش محمد علی فالحی جهت انتقال ملک متنازع 
فیه وکالت عادی اعطا نموده ضمنا فاطمه فالحی احد از خواندگان به صورت رسمی سهم 
مالکیت خود را به اینجانب انتقال نمود و صرفًا از این جهت که احد از وراث مرحومه جواهر 
نوری است، طرف دعوا قرار گرفته است...« دادگاه نام مالکین و حدود مالکیت ملک موضوع 
دعوا را از اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  استعالم نمود که مطابق پاسخ استعالم به 
شماره 960720671496990 مورخ 96/7/19 از هفتاد و دو حبه شش دانگ ملک متنازع 
فیه، بیســت حبه متعلق به خانم فاطمه حیدری فر )خواهان(، دوازده حبه متعلق به خانم 
زهره صفاری، بیست و هشت حبه متعلق به آقای محمد علی فالحی و دوازده حبه متعلق 
به خانم جواهر نوری است و نیز با توجه به تصویر مصدق قرارداد مورخ 1377/10/18 به 
شــماره مبایعه نامه 12003 )که حکایت از فروش تمامیت یک باب خانه واقع در خمینی 

شهر خیابان شریعتی کوی زهتاب پالک ثبتی 113/424 توسط آقای محمد علی فالحی 
به خریدار خانم فاطمه حیدری فر را دارد و فروشنده در قسمت توضیح مبایعه نامه متعهد 
شده که بقیه مالکین این خانه را در دفترخانه اسناد رسمی حاضر تا تمامًا به خریدار انتقال 
داده شود( تصویر مصدق ظهر قرارداد مذکور )که حکایت از انتقال سهم مالکانه خانم زهره 
صفاری از ملک متنازع فیه به خواهــان را دارد( تصویر مصدق گواهی حصر وراثت مورخ 
1395/9/23 )که حکایت از فوت مرحومه خانم جواهر نوری خوزانی در تاریخ 1389/2/18 
را دارد و وراث حین الفوت وی طبق گواهی مذکور خواندگان ردیف اول و سوم معرفی شده 
اند( تصویر مصدق ســند عادی مورخ 1378/10/1 ) که حکایت از اعطای وکالت توسط 
خانم جواهر نوری به فرزندش غالمرضا فالحی در رابطه با بفروش رساندن منزل مسکونی 
واقع در خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه زهتاب پالک 96 را دارد( علیهذا دادگاه 
دعوی خواهان را با توجه به مفاد قرارداد مورخ 1377/10/18 به شماره مبایعه نامه 12003 
و ظهر آن که از هر گونه ایراد و خدشه ای مصون باقی مانده است نسبت به خوانده ردیف 
اول صرفًا به میزان مالکیت وی در زمان انعقاد قرارداد مذکور) بیست و هشت حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه شش دانگ به استثنای ثمنیه اعیانی( و خوانده ردیف دوم به میزان دوازده 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ از ملک متنازع فیه وارد و ثابت دانسته و به استناد 
مواد 198، 515  519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10، 219، 256 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال به 
میزان ذکر شده و پرداخت هزینه دادرسی )هر یک از خواندگان به میزان یک سوم از هزینه 
دادرسی( به مبلغ هشتصد هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. در خصوص 
دعوی خواهان به شرح ذکر شده نسبت به خوانده ردیف سوم در ارتباط با سهم مالکانه وی 
در زمان انعقاد قرارداد شــماره 12003 با توجه به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 
1396/7/19اظهار داشت خوانده مذکور سهم خود را از ملک متنازع فیه به وی انتقال داده 
اســت و نیز دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول و سوم به عنوان وراث مرحومه 
جواهر نوری به شرح صدرالذکر با توجه به اینکه عقد بیع واقع شده در تاریخ 1377/10/18 
به فروشندگی آقای محمد علی فالحی)خوانده ردیف اول( نسبت به سهم مادر خود خانم 
جواهر نوری که در آن زمان در قید حیات بوده ماهیتًا عقد فضولی بوده) هر چند که متعاقبًا 
و پس از فوت خانم جواهر نوری قســمتی از مالکیت وی به خوانده ردیف اول و سوم به 
عنوان ورثه وی انتقال قهری شده است( صرف اعطای وکالت توسط مرحومه جواهر نوری 
در تاریخ 1378/10/1 به شــرح پیش گفته نیز داللتی بر تنفیذ بیع واقع شده نمی نماید و 
متعاقبا تنفیذی نیز از سوی وراث وی صورت نگرفته علیهذا هر دو دعوای اخیر ) دعوای 
خواهان به طرفیت خوانده ردیف ســوم و دعوای خواهان به طرفیت وراث مرحوم جواهر 
نوری( اولی به واسطه سالبه به انتفای موضوع بودن و دومی به جهت اینکه دلیلی از سوی 
خواهان حاکی از تنفیذ معامله توســط مرحوم جواهر نوری و یا وارث وی به دادگاه ارایه 
نشده است وارد و ثابت نبوده بنابراین به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
253 و 254 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره در 
قسمت محکومیت غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم تجدیدنظراستان اصفهان می باشد و در قسمت دوم) حکم به رد دعوا( ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد.  م الف:7107 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی 

شهر )1220 کلمه، 12 کادر(
حصر وراثت

12/584 آقای قنبر علی کدخدائی اســفریزی دارای شناســنامه شــماره 892به شرح 
دادخواست به کالسه  1064/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بهروز کدخدائی به شناســنامه 12669 در تاریخ 1396/7/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- قنبرعلی کدخدائی اســفریزی فرزند مصطفی، ش.ش 892 )پدر( 2- مریم کدخدائی 
فرزند نوروزعلــی، ش.ش 12324 )مــادر( 3- فاطمه فخاری فرزنــد نجفعلی، ش.ش 
1130252264 )همسر( و ال غیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7110 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/585 آقای مهدی مرادی دارای شناسنامه شماره 2587 به شرح دادخواست به کالسه  
1066/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی مرادی به شناســنامه 109 در تاریخ 1396/11/29 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شهناز وطنخواه 
ورنوسفادرانی فرزند عبداله، ش.ش 513 )همســر( 2- مهدی مرادی فرزند محمدعلی، 
ش.ش 2587 )فرزند( 3- حجت مــرادی فرزند محمد علــی، ش.ش 1130126153 
)فرزند( 4- طاهره مرادی بوئینی فرزند محمدعلی، شش 799 )فرزند( 5- نرگس مرادی 
بوئینی فرزند محمد علی، ش.ش 1578 )فرزند( 6- نســرین مرادی فرزند محمد علی، 
ش.ش 5013 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7109 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
مزایده

12/586 در پرونده 940305 اجرا محکوم علیه عبدالرســول کاظمی محکوم به پرداخت 
153/249/188 ریــال بابت اصل خواســته در حق محکوم له علیرضــا عزیزی و مبلغ 
7/662/459 ریال بابت نیم عشــر در حق صندوق دولت گردیده که محکوم له در قبال 
خواسته خود یک سری اموال را توقیف نموده است مشــخصات اموال مذکور که توسط 
کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: 1- دستگاه پرس 
دستی ســاخت موزائیک مســتعمل 38/000/000 ریال، 2- نوار نقاله 370 سانتیمتری 
مستعمل 29/000/000 ریال، 3- دستگاه موزائیک خرد کن مستعمل 18/000/000 ریال، 
4- سرند برقی دو متری مســتعمل 12/000/000 ریال، 5- موتور دیزل لستر مستعمل 
10/000/000 ریال، 6- دستگاه رنگ ساز مستعمل 35/000/000 ریال که نظریه طبق 
قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق 
مزایده به میزان محکوم به که در روز انجام مزایده محاسبه می گردد را دارد. محل مزایده: 
مجتمع قضایی پاسداران خمینی شهر، تاریخ مزایده: دوشنبه 97/01/20 ساعت 10 صبح، 
محل بازدید: خمینی شهر خ شهید فهمیده کوچه چاه آب اسماعیلی کارگاه موزائیک سازی 
حسن کاظمی، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی 
خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احــکام 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 باشــند 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 
 حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده ضبط می گردد. 
 م الــف: 7117 اجرای احــکام حقوقــی دادگســتری خمینی شــهر )285 کلمه، 

3 کادر(
حصر وراثت

12/587 خانم فردوس ســپرغم فرد دارای شناسنامه شــماره 1130459861 به شرح 
دادخواست به کالسه  1060/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ربابه عابدی خوزانی به شناسنامه 1463 در تاریخ 1383/11/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- حسین سپرغم فرد فرزند حسن، ش.ش 168 )همســر( 2- حیدر سپرغم فرد فرزند 
حســین، ش.ش 1130459871 )فرزند( 3- فاضل ســپرغم فرد فرزند حسین، ش.ش 
1130459888 )فرزند( 4- عالء سپرغم فرد فرزند حسین، ش.ش 1130608492 )فرزند( 
5- فاطمه سپرغم فرد فرزند حسین، ش.ش 1130461106 )فرزند( 6- سندس سپرغم 
فرد فرزند حسین، ش.ش 1130459853 )فرزند( 7 - فردوس سپرغم فرد فرزند حسین، 
ش.ش 1130459861 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7114 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/588 شماره: 56/96 حل 11 به موجب رای شــماره 303 تاریخ 96/10/17 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه عیسی 
هرمزی نیا فرزند خان طال به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/275/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق محکوم له مجتبی شریفی فرزند عبداله به نشانی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی کوچه 
پنج شنبه بازار جنب نانوایی شریفی و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7118 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )180 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/563 شــماره: 960720671624044 - 96/12/12 آقای هاشم رهنما فالورجانی 
فرزند هاشم به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شــش دانگ یک قطعه ملک پالک شماره 77 فرعی 
از 104 اصلی واقع درخمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 230 دفتر 507 
امالک ذیل شماره 109901 بنام آقای اسداله آقایی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند انتقال قطعی 177155 مورخ 2 بهمن 1386 دفترخانه 73 خمینی شهر به 
هاشم رهنما فالورجانی واگذار گردیده است و ایشان اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 7105 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )237 کلمه، 3 کادر(
مزایده

12/590 در پرونده 950758 اجرا محکوم علیه ناصــر امیدیان محکوم به پرداخت مبلغ 
382/163/278 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له سعید قانع و مبلغ 19/108/163 
ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت گردیده که محکوم له در قبال خواسته خود یک 
پالک ثبتی را توقیف نموده است مشــخصات پالک توقیفی مذکور که توسط کارشناس 
برآورد شده است بدین شرح است. مشــخصات مال توقیفی: پالک ثبتی 1187/104 که 
به صورت دو باغ واقع در خمینی شــهر -اصغر آباد- کنار کانال خاکی سازمان آب جنب 
تاالر بهشت که محکوم علیه مالک نیم سهم از ششصد و شصت سهم چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ می باشد دارای 25/3336 متر مربع مساحت و باغ شماره 1 دارای یک اتاق 
24 متری و یک اســتخر کوچک قدیمی 10 متری و باغ شماره 2 دارای ساختمان اعیانی 
160 متری و استخر سرپوشیده 280 متر و آالچیق 35 متر که اتاقهای خواب کف سرامیک 
بدنه سفید با قرنیز حمام و ســرویس بهداشــتی و ... که تکمیال در پرونده منعکس می 
باشد و به قیمت کل ملک 5/886/250/000 ریال ارزیابی شده است نظریه طبق قانون 
ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش مال مذکوراز طریق مزایده 
به میزان محکوم به را دارد. محل مزایده: مجتمع قضایی خیابان پاسداران خمینی شهر، 
تاریخ مزایده: یکشنبه 97/01/19 ســاعت 10 صبح، محل بازدید: خمینی شهر - محل 
وقوع ملک، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی 
خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احــکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک 
مذکور داده شود و کســانی که مایل به شرکت در مزایده می باشــند می بایست در روز 
انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشــند تا در صورت برنده شدن در 
مزایده به حساب ســپرده 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: 7120 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شهر )332 کلمه، 

4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/591 شماره صادره : 1396/04/473348-1396/12/10 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه زمین بایره و مشجر معروف میر سید احمد پالک شماره 10 و 87 فرعی 
از 3 اصلی  واقع در مزرعه بیشه اوره جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم فاطمه بیگم علیزاده طباطبایی و غیره فرزند سید عیسی در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 1397/1/19 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 634 عباسعلی عمرانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)164 کلمه، 2 کادر(
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان تاکید کرد: 

اخالق مداری و قانون پذيري 
الزمه حفاظت از حیات وحش

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
الزمه حفاظت از حیات وحش، از یک سو آگاهی و 
دانایی و از سوي دیگر اخالق مداري و قانون پذیري 
است.دکتر ســید رحمان دانیالی در پیامی زیست 
محیطی با عنوان »مناســبت هاي ماه اسفند و ما« 
افزود: در این هفته با ۳ مناسبت بسیار مهم روبه رو 
هستیم. ۱۲ اسفند برابر با سوم مارس، روز جهانی 
حیات وحش؛ ۱۴ اســفند روز احسان و نیکوکاری 
و ۱۵ اسفند ماه در تقویم کشــورمان با عنوان روز 
درختکاری نامگذاری شده اســت.وی اظهار کرد: 
ارتباط مفهومی این سه مناسبت را مایه اصلی این 
پیام قرار می دهم و خدمت هم استاني هاي عزیزم 
به ویژه خانواده گسترده محیط زیست استان، شامل 
تمامي فعاالن در عرصه هــاي مختلف اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي اثرگذار بر محیط زیست، عرض 
مي کنم که الزمه حفاظــت از حیات وحش از یک 
سو آگاهي و دانایي و از سوي دیگر اخالق مداري و 
قانون پذیري است.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه در شرایط 
امروز با توجه به وجود رویکردهای مثبت نســبت 
به محیط زیســت و افزایش آگاهي و دانایي مردم 
و مســئوالن، در این زمینه جاي هیچ گونه نگراني 
وجود ندارد و روند افزایشي مطالبات زیست محیطي 
درجامعه گواه راستیني بر این مدعاست.وی گفت: 
در زمینه اخالق مداری و قانون پذیری نیز جامعه رو 
به رشدی داریم که چنانچه با شفافیت به روشنگري 
در بین آنان بپردازیم، با رفتارهاي هم سوتر با محیط 
زیست از سوي آنان رو به رو خواهیم شد که کاهش 
تخلفات شــکار و صید در مناطق تحت پوشــش و 
گرایش آلوده کنندگان محیط زیســت به بهسازي 
محیط، نتیجه این روشــنگري محسوب مي شود.

دکتر دانیالی افزود: روح احسان و نیکوکاری نسبت به 
سالمت جسم و روح و سعادت دیگران که در این ماه 
جلوه گری خاصی دارد نیز انگیزه هاي قدرتمندي 
را به ما مي دهد تا در حفظ منافع درازمدت خود و 
فرزندانمان با دل و جان بکوشیم و به وظایف اخالقي 
و قانوني خود در نگهــداري از منابع محدود حیاتي 
سرزمین و پوشــش گیاهي و جانوري در طبیعت و 
فضاهاي سبز دست کاشت، بیشتر و بهتر عمل کنیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان خبر داد:

نذر زيستی يک شهروند برای 
حیات وحش کاله قاضی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: سه شکارچی پیش از آغاز به شکار در ارتفاعات 
منطقه شکار ممنوع ستبله، دســتگیر و برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان معرفی 
شدند.مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: طبق ماده 
۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، شکار و اقدام شروع به 
شکار در زیستگاه های حیات وحش جرم محسوب 
می شود و قابل تعقیب و مجازات است. وی همچنین 
با اشاره به نذرهای محیط زیستی متنوع در استان 
اصفهان با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود غذا 
برای حیات وحش گفت: در روزهای گذشــته یک 
خیر و دوستدار محیط زیســت دراین شهرستان 
هشت تن علوفه را برای تغذیه وحوش پارک وحش 
کاله قاضی نذر کرد که اقدامی ســتودنی و موثر در 
کمک به حفظ حیات وحش مناطق حفاظت شده 

است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
خبر داد:

 آخرين وضعیت محیط بان 
در بند اصفهانی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره 
به آخرین وضعیت محیط بان در بند اصفهانی گفت: 
حکم این محیط بان بنا بر تصمیم دستگاه قضا، از قتل 
عمد به قتل شبه عمد تغییر پیدا کرده و وی به زودی 

با قرار وثیقه آزاد خواهد شد.
جمشید محبت خانی، اظهار کرد: حادثه ای که طی 
رو دررویــی محیط بان اصفهانی با یک شــکارچی 
اتفاق افتاد خطای محض محیط بان بود که تالش 
می کرد شکارچی را متوقف کند؛ این اتفاق قتل عمد 

محسوب نمی شود.

یک نفر گناه این حجم از آلودگی را بر گردن صنایع می اندازد و دیگری 
وســایل حمل و نقل غیر اســتاندارد و بخصوص موتورســیکلت ها و 
اتومبیل های تک سرنشــین را متهمانی می داند که دانســته با محیط 
زیست به مبارزه پرداخته اند. گذشــته از تمام وقایع و اتفاقاتی که آینده 
زیســتن در این کره خاکی را برای ما به وضعیتی بغرنج تبدیل کرده، از 
این لحظه به بعد باید برای بهبود وضعیت آب و هوایی و زیست محیطی 

تدبیری اندیشیده شود.

صنایع می گویند برای جبران آالیندگی شان، کاشت نهال ها در حجمی 
وسیع را به عنوان حلقه حفاظتی شهر در دستور کار قرار داده اند. اما اگر به 
نوع درخت های کاشته شده نگاهی بیندازید خواهید دید که سهم درختان 
پهن برگ در این حرکت کم رنگ است و بیشتر سعی شده از درختان با 
برگ های سوزنی استفاده شــود که این روند تاثیر چندانی در پاالیش 
هوای آلوده ندارد. این موضوع، داستانی است که بارها به آن اشاره شده اما 

تغییری در این میان رخ نداده است.

از ســوی دیگر خودروهای تک سرنشین و موتورســیکلت ها نیز کوتاه 
نمی آیند و تصمیمی برای کاهش استفاده از وسایل نقلیه خود ندارند و 
ادامه دار شدن این روند عاملی شده تا میزان آلودگی که هر روز به ریه های 

خود دعوت می کنیم، بیش از روزهای قبل باشد.
اما ۱۵ اسفند هر سال در کشور شاهد کاشت نهال هایی در سطح شهر برای 
احترام به محیط زیست و پاسداشــت روز درختکاری هستیم که بیشتر 

شبیه یک حرکت نمادین شده و امسال هم این روند ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان می گوید: 
به مناســبت هفته درختکاری از ۱۵ تا ۲۲ اســفند ماه، 8۰ هزار اصله 
نهال رایگان در فرهنگسراهای مناطق و در بین شهروندانی که از طریق 
کانال تلگرامی و سایت این ســازمان، ثبت نام کرده اند، توزیع می شود 
و شــهروندانی که پیش از این ثبت نام کرده اند با مراجعه به این مراکز، 
می توانند عالوه بر دریافت نهال های خود، بروشور آموزشی کاشت و نحوه 

نگهداری نهال ها را نیز دریافت کنند.
فــروغ مرتضایی ن ــژاد ادامه می دهد: بــرای حفظ محیط زیســت، به 
فرهنگسازی برای مشارکت همگانی در کاشت درخت و حفاظت از آنها 
نیاز داریم و از این رو، رویکرد و شعار امســال هفته درختکاری، »حفظ 
درخت، تداوم حیات« تعیین شده و نهال های ارائه شده نیز از ۱6  گونه 
مقاوم در برابر کم آبی، آفات و بیماری ها، ســازگار و ماندگار در محیط 
زیست هستند که با هدف اجرای اصول »خشک منظرسازی شهری« به 

صورت رایگان بین شهروندان توزیع می شود.  
مرتضایی نژاد اعالم کرد: از امسال هیچ گونه گیاهی با نیاز آبی زیاد کاشته 
نخواهد شــد و عالوه بر آن از چمن هایی با مصرف آب کم در طرح های 

توسعه ای شهر استفاده می شود.
اینکه شهرداری ها و سازمان جنگل ها و مراتع و مردم، به کاشت درخت 
عالقه مندند بسیار خوشحال کننده اســت. اما این سوال به ذهن خطور 
می کند که چرا با وجود این همه کاشت نهال، تغییر محسوسی در پوشش 
درختی شهرها مشاهده نمی شود و بالعکس هر ســال از تعداد درختان 

کاسته می شود و شهرهای ما از سبزبودن دور و دورتر می شوند؟
طی سال های اخیر با این تعداد کاشت درخت در سطح شهر، تا چه حدی 

توانسته ایم در جهت  بهبود وضعیت محیط زیست حرکت کنیم ؟
تمام این موارد سوال هایی است که منتظر پاسخ مسئوالن به آن هستیم. 
گرچه این روزها مســئوالن در حال کاشت درخت هستند و زمانی برای 

پاسخگویی به سواالت ما ندارند.

شهری که به سختی نفس می کشد

اینجا فقط درخت می کارند!

هوای آلوده و نفس های نیم بندی که به شماره افتاده است؛ آسمانی نه چندان آبی و آالینده های غلیظ که همچون سایه ای بر سر شهر قرار 
گرفته اند؛ این است حال و روز کالن شهرهایی که این روزها دیگر ادامه حیات در آنها سخت و در برخی مواقع ناممکن شده است. اما این روند 

وخامت اوضاع در شهرهای صنعتی ازجمله اصفهان، به مراتب بیشتر از سایر شهرها خودنمایی می کند.

عکس  روز 

ارزان ترین کاروان های حج در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیــرکل زندان های اســتان اصفهان با اشــاره به 
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زندانیان گفت: این 
نمایشــگاه از ۲۳ تا ۲8 اسفندماه در محل نمایشگاه 
بین المللی اصفهان برگزار می شود که نمونه آن در 
کشور کمتر سابقه داشته اســت. اسدا... گرجی زاده 
اظهار کرد: متاســفانه در جامعه امروز آسیب های 
فراوانی متوجه خانواده زندانیان اســت و مشکالت 
بســیاری اعم از اقتصادی و اجتماعــی گریبانگیر 
آنها شــده. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در 
اظهاراتشان به این امر اشــاره کردند که آسیب های 
جامعه بسیار نگران کننده است، افزود: سردار اشتری، 
فرمانده نیروی انتظامی نیــز در گفته های خود به 
پایین آوردن جرم مواد مخدر اشاره کرده؛ اما گفته 
است که ســرقت، امروزه در صدر جرایم کشور قرار 
دارد. مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: در 
بحث اشــتغال زندانیان، باید با جدیت و با همکاری 
بیشتر دستگاه ها وارد عمل شد که انجمن حمایت 

از زندانیان اســتان به خوبی در راستای این اشتغال 
فعالیت کرده است اما نیاز بیشتری برای کمک همه 
جانبه به مجموعه زندان های استان وجود دارد.وی با 
اشاره به اینکه نگاه استاندار در این امر، به استفاده از 
خیرین و افراد صاحب فکر استان است، اظهار کرد: 
در مجموعه زندان های استان برای هفت هزار زندانی 
ایجاد اشتغال کردیم و تا امروز مبلغی حدود 6 میلیارد 

تومان به زندانیان استان حقوق داده شده است.

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد:

نمايشگاه بین المللی؛ میزبان دستاوردهای زندانیان اصفهان
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از افزایش 
آمار کشف مواد محترقه در اصفهان خبر داد و تاکید 
کرد: ایــن روزها در برخی از کانال ها و شــبکه های 
مجازی ساخت ترقه های دست ســاز آموزش داده 
می شــود، این اقدام خطرناک، تهدیدی جدی برای 

سالمت افراد به ویژه نوجوانان و جوانان است.
سرهنگ حسین حسین زاده افزود: با تالش ماموران 
انتظامی ۱8 هزار و ۴۰۰ عــدد ترقه و مواد محترقه 
غیر مجاز در شهرستان های اصفهان و کاشان کشف 

و جمع آوری شد.
 وی یادآور شد: سال ۹۴ در شهرستان فالورجان سه 
برادر که در منزل مشغول ساخت ترقه بودند، با انفجار 
ترقه ها فوت کردند و منزل آنها نیز تخریب شــد؛ از 
این رو به والدین تذکر می دهم به فرزندان خود اجازه 

ندهند به تهیه و استفاده از ترقه اقدام کنند.
جانشــین فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید 
کرد: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال، 

والدین باید درخصوص آســیب های استفاده از مواد 
محترقه به فرزندان خود تذکر دهند.

وی از افزایش آمار کشــف مواد محترقه در اصفهان 
خبر داد و تاکید کرد: این روزها در برخی از کانال ها 
و شبکه های مجازی، ســاخت ترقه های دست ساز 
آموزش داده می شود. این اقدام خطرناک تهدیدی 
جدی برای سالمت افراد به ویژه نوجوانان و جوانان 

است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد:

آموزش ساخت ترقه های دست ساز در کانال های تلگرامی

در آخرین روزهای زمستان؛

مونوکسیدکربن سه نفر را در اصفهان راهی بیمارستان کرد

جراحی جغد در اتاق عمل
تصاویــر جالب از جراحی یــک جغد که مورد 
حمله یک عقــاب قــرار گرفته بود، توســط 

دامپزشکان ترکیه ای.

استنشاق گاز مونوکسیدکربن منتشر شده از بخاری، سه نفر را در خیابان رباط سوم شهر اصفهان مسموم و راهی بیمارستان کرد.
دکتر غفور راستین مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در این حادثه سه مرد دچار مسمومیت تنفسی شدند که پس از 

اکسیژن درمانی و اقدامات اولیه مورد نیاز، به بیمارستان غرضی شهر اصفهان انتقال یافتند. از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۹۵ نفر در استان اصفهان 
بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که ۱7 نفر از آنها جان خود را از دست دادند.

استفاده از آبگرمکن یا بخاری مستعمل و دارای نقص فنی و بدون دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در محل سکونت، بیشترین موارد ابتال به 
مسمومیت را تشکیل می دهد.

حادثه

سرقت ۸ میلیاردی سارقان 
سابقه دار پس از آزادی

سرهنگ ستار خسروی، رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی شــکایت 
تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت از منازل 
آنها در محدوده شرق شهر اصفهان، رسیدگی 
به موضــوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با به دســت آوردن برخی 
سرنخ ها دریافتند مجرمان یک باند چهارنفره 
هســتند که روزهای پایانی هفتــه با آمدن به 
اصفهان در منزلی اجاره ای مستقر می شوند و 
پس از ارتکاب اعمال مجرمانه، اموال سرقتی را 

از استان خارج می کنند.
سرهنگ خسروی با بیان اینکه اعضای این باند  
به تازگی از زندانی در یکی از استان های کشور  
آزاد شــده و مجددا در اصفهان مرتکب سرقت 
شده اند، گفت: با انجام تحقیقات صورت گرفته 
سارقان به ۳۲ فقره سرقت منازل در شرق شهر 
اصفهان و ســرقت 8 میلیارد ریال اموال  مردم 

اقرار کردند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان 
خبر داد:

کاهش آمار متقاضیان 
دريافت مجوز سقط درمانی

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: 
در ۱۰ ماهه سال جاری ۵6۱ نفر برای دریافت 
مجوز ســقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی 
اســتان، مراجعه کردند و ۴88 نفــر موفق به 

دریافت مجوز شدند.
علی سلیمان پور با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال 
جاری آمار خودکشی با قرص برنج ۴ نفر بوده 
است، اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که ۱۳ نفر بوده، کاهش داشته است 
و از کل تلفات قرص برنج در سال جاری سه نفر 
مرد و یک نفر زن بوده اند؛ در حالی که این آمار 
در سال گذشته ۵ زن و 8 مرد بوده است.مدیر 
کل پزشکی قانونی، به آمار ناشی ازحوادث کار 
در ۱۰ ماهه سال جاری در استان اصفهان اشاره 
کرد و ادامه داد: در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد 
7۳ نفر که همگی مرد بوده انــد به دلیل فوت 
ناشــی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که 
این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

که 8۴ نفر بوده اند، کاهش داشته است.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت:
 آمار سوختگی در ايران

 ۸ برابر دنیاست
معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 
آمار سوختگی در ایران 8 برابر میانگین جهانی 
است، گفت: پیشگیری و آموزش در کاهش این 

آمار بسیار موثر است.
محمد هادی ایازی در حاشیه افتتاحیه همایش 
ســالیانه انجمن حمایت از بیماران سوخته در 
مرکز همایش های رازی، اظهارداشت: در نظام 
سالمت، موضوع بســیار مهم، مشارکت مردم 
اســت و اگر مشارکت مردم باشــد، می توانیم 
خیلی از مشکالت را حل کنیم و اقدامی را انجام 

دهیم که بیمار نشویم.
وی افزود: حوادث و مشکالتی که با آنها مواجه 
هستیم یک بخش آن به خودمان برمی گردد که 
باید رعایت کنیم و بخش دیگر به دستگاه هایی 
برمی گردد که مسئول هستند و باید ایمنی در 
کارها را انجام دهند که متاســفانه االن هر دو 

بخش با مشکل مواجه شده است.

اخبار

ناجانمایشگاه

جعبه ســیاه هواپیمای مســافربری تهران - یاسوج، به 
نماینده سازمان هواپیمایی کشور تحویل داده شد.

رییس کل دادگستری استان گفت: جعبه سیاه هواپیمای 
مسافربری ای تی آر با حضور نماینده دستگاه قضا تحویل 
داده شــد. احمد خســروی وفا در رابطه با تعیین هویت 

جان باختگان  افزود: هویت ۱۳نفر از جان باختگان مشخص شــده و در یکی دو روز آینده هویت ۱۵نفر دیگر 
مشخص می شود.

احمد خســروی وفا اضافه کرد: با توجه به شناسایی و کشف جعبه ســیاه هواپیما با دستور قضایی بازپرس 
رسیدگی کننده، این جعبه تحویل نماینده سازمان هواپیمایی کشور شده و قرار است با حضور مقام قضایی 

بازگشایی گردد و پس از بررسی، علت این سانحه تعیین شود.

تحويل جعبه سیاه 
 هواپیمای آسمان 
به سازمان هواپیمايی 

رییس انجمن حمایت از زندانیان استان اصفهان گفت: 
در آستانه نوروز، توزیع سه هزار سبد کاال بین خانواده 

زندانیان نیازمند استان اصفهان آغاز شد.
محمود مباشری  افزود: هرکدام از این سبدهاي کاال به 
ارزش یک میلیون ریال است که به عنوان کمک هزینه 

شب عید، بین خانواده های مددجویان زندانی این استان توزیع مي شود. 
وي گفت: تاکنون از این تعداد، دو هزار سبد کاال بین خانواده های مددجویان زندانی توزیع شده است.

وی تعداد خانواده های زندانیان زیرپوشش این انجمن را سه هزارو ۵۰۰ خانوار اعالم کرد و گفت: باحمایت 
مالی این انجمن، امسال ۳7 زندانی جرایم غیرعمد با حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بدهی  از بند 

رهایی یافتند و به آغوش خانواده بازگشتند.

توزيع سه هزار سبد 
کاال بین خانواده 
زندانیان نیازمند

ارزان تریــن کاروان حج ۹7 ، قیمتــی نزدیک به 
گران تریــن کاروان حج پارســال دارد؛ قیمتی که 
مقامات حج و زیارت ایــران، آن را متاثر از التهابات 
بازار ارز در داخل و افزایش نرخ عوارض و خدمات در 

عربستان دانسته اند.
مردم، سال پیش با مبلغی از ۹ میلیون و 67۰ هزار 

تا ۱۳ میلیون و ۳7۵ هزار تومان به سفر حج رفتند 
که امسال قیمت ارزان ترین کاروان، به گران ترین 
کاروان سال پیش نزدیک است. نرخی که برای حج 
۹7 اعالم شــده، بدون محاسبه یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان مســاعدت بانکی، از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تا ۱8میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

 براســاس نرخ هــای اعــالم شــده در ســامانه
reserve.haj.ir، ارزان تریــن کاروان حج ۹7 با 
نرخ پایه  ۱۳ میلیون و ۵7۲ هزار و ۹۰۰ تومان را در 
استان های اصفهان، خراسان جنوبی و یزد می توان 
یافت؛ درحالی کــه گران ترین کاروان، به اســتان 
آذربایجان شــرقی با قیمت ۱8میلیون و ۵7۲هزار 
و ۹۰۰ تومــان اختصاص دارد. اســتان های ایالم و 
کهگیلویه و بویراحمــد در حج ۹7 تنها یک کاروان 

به ظرفیت ۱6۰ زائر دارند که هزینه این سفر برای 
ایالمی ها ۱6 میلیون و ۳۵۵ هزار و 6۰۰ تومان و برای 
استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ میلیون و ۵8۲ هزار 
و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. بیشترین کاروان 
با تعداد 6۴ واحد، در اســتان های تهران و خراسان 
رضوی وجود دارد که قیمت ها بین ۱۳میلیون و ۹۰۰ 
هزار تا ۱8 میلیون تومان در تهران و از ۱۴ میلیون 

و ۲۰۰ هزار تا ۱8 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.  

ارزان ترين کاروان های حج در اصفهان

فاطمه جبلی
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انرژی ،منتظر کارآفرینان است
فناورانهپیشنهاد سردبیر:

 داشتن »ایده« الزم است
 اما کافی نیست

عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی کرمانشاه  
با اشــاره به اهمیت اختراع کاربردی در توسعه 
فناوری، گفت: هر ایده ای که به ذهن فرد می رسد 
ممکن است به ذهن افراد دیگر هم رسوخ کند؛ 
بنابراین صرف داشتن ایده و اختراع، از اهمیت 
باالیی برخوردار نیســت. وی افزود: رسیدن به 
مرحله تجاری سازی و تولید انبوه، مهم تر از ثبت 
اختراع اســت. در واقع مخترع باید دانش اولیه 
 BP ، نسبت به اقتصاد مهندســی بداند و بتواند
 IRR بنویســد. در واقع باید درباره NPو NPV
یا همان واگذاری اختــراع به دیگران، اطالعات 
و درک داشته باشد. روشــنی ادامه داد: اختراع 
غیرکاربــردی نه تنها جنبه مثبت نــدارد بلکه 
به دلیل صرف انــرژی فــردی و توقع آفرینی، 
نتیجه منفی هم دارد؛ اما اگر اختراعی کاربردی 
باشــد و بتواند وارد فاز تولید و تجاری ســازی 
و در نهایــت شــرکت های دانش بیان شــود، 
 اثرگذاری باالیی در اقتصاد و تولید ناخالص ملی

 خواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با 
اشاره به لزوم حمایت از مخترعان و مستعدان برتر 
حوزه های ایده پردازی، اظهار داشــت: گام اول 
برای حمایت، پایش کارشناســانه اختراع است 
تا اســتدالل کافی برای حمایــت از آن وجود 
داشته باشد. به عبارت دیگر، تنها اخترعی ارزش 
حمایــت دارد که بتواند بــه محصولی صنعتی، 
تجاری و ارزش آفرین تبدیل شود. حمایت نیز در 
محدوده تسهیالت مالی خالصه نمی شود بلکه در 
بسیاری موارد نیاز به حمایت معنوی و غیرمالی 
مانند تســهیل بروکراســی، ارائه مشاوره های 
 الزم و یا حتی برقراری ارتباط با سرمایه گذاران

 است.
روشــنی با بیان اینکه حوزه اخترعــات نیاز به 
تزریق پــول دولتی ندارد، تصریــح کرد: ایجاد 
ســازوکار منطقی برای ورود بخش خصوصی و 
تزریق ســرمایه های آنان به اخترعات کاربردی 
و از سوی دیگر، حضور مشــاوره های اقتصادی 
و بازاریابی، از بهترین اقدامات دولتی است. وی 
یادآور شد: بســیاری از آموزش های دانشگاهی 
جنبه کاربردی ندارند و صرفا بر نظریات استوار 
هســتند و همین موضوع یکی از دالیل مهم در 
بروز مشــکل اشــتغال دانش آموختگان است. 
 در این شــرایط، تعریف پروژه هــای کاربردی
  و متناســب با نیازهــای موجــود در صنعت 
 می توانــد مهارت و دانــش عملی کافــی را به
  دانشــجو بیفزایــد. دانشــجو نیــز وقتــی
  اثرگــذاری دانش خــود را در صنعــت ببیند،

 برای حضور در عرصه های عملی انگیزه و رغبت 
کافی را پیدا می کند.

شاید بتوان یکی از تعاریف خالقیت را اینگونه بیان کرد:» ابداع روشی 
برای بهینه تر کردن مصرف انرژی«. هروقت اسمی از ابداع و خالقیت 
به میان می آید، اکثرا یک ماشین جدید با کارکردی جدید و یا یک 
روبات به ذهنمان خطور می کند؛ امــا روش ها هم جزو  اختراعات 
هستند. به طور مثال روشــی برای کش محصوالت در کنار هم و یا 
شخم زدن زمین با ایده ای نو و کارآمد و حتی بهینه استفاده کردن 

مصرف سوخت در تولید.

میزان مصــرف انــرژی در جهــان رو بــه افزایش
 است

میزان مصرف انرژی در جهان در هر دهه به دو برابر افزایش می یابد و 
پیش بینی شده است که طی سال های ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۲۵، روند 
مصرف انرژی در جهان به میزان ۵۴ درصــد افزایش خواهد یافت. 
جالب توجه اینکه در این چشم انداز بیشترین میزان مصرف انرژی 
به کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران اختصاص دارد.به گزارش 
اتحادیه جهانی انرژی مکمل؛ این واقعیت در کشور ماست که بارها 
در مطبوعات و رسانه ها و طی گزارش های مکرر با آن مواجه شده 
ایم؛ یعنی ســرانه مصرف و اتالف انرژی در ایران فوق العاده زیاد و 

سرسام آور است!

فضای کارآفرینی در حوزه انرژی گسترده است
دبیر ستاد توســعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی گفت: فضای 
کســب و کار وســیعی برای بازیگران حوزه انرژی وجود دارد و در 
حوزه های مختلف همچون صنعت، کشاورزی و خدمات می توانند 
کسب و کار خود را توسعه دهند. سیروس وطنخواه مقدم در نشست 

مشترک شرکت های دانش بنیان و شرکت های خدمات انرژی با 
تاکید بر این نکته که اهمیت بحث بهینه سازی انرژی بر هیچ فردی 
پوشیده نیست، اظهار کرد: بر این اساس در اسناد باال دستی، قوانین 
و سیاست ها توجه ویژه ای به این حوزه شده است. همچنین بحث 

بهره وری انرژی در سند راهبردی انرژی کشور 
به عنوان یکی از چالش های اصلی 

مطرح است؛ اما باوجود تمام 
این سیاست و توجهات 

وضعیت کشــور در 
حــوزه مصــرف 

مناسب  انرژی 
. نیســت
ه  ا طنخــو و
ادامــه داد: 
حوزه مصرف 
ی  ژ نــر ا
حوزه ای تک 

نیست  بعدی 
و بایــد به موارد 

مختلــف همچون 
سیاست ها در این 
حوزه، اقتصاد انرژی، 
توســعه فناوری ها 
و ارائــه خدمــات 

مرتبط در کشور، 
توســعه بازار 

توجه  نیز 

کرد، مواردی که با یکدیگر مرتبط هستند و تاثیرپذیری از یکدیگر 
دارند؛ البته حکمرانی و پیاده ســازی تمام این موارد به ســادگی 
امکان پذیر نیست، از سویی این ســختی نباید مانع انجام درست 

وظایف شود.

توسعه ارتباط شرکت های دانش 
بنیان و شرکت های خدمات 

انرژی
دبیــر ســتاد توســعه 
فناوری حوزه انرژی 
معاونــت علمــی 
در ادامــه گفت: 
باید به ســمت 
از  اســتفاده 
ی  ش هــا و ر
صرفــه جویی 
که مــردم نیز 
بایــد در ایــن 
جریانــات دخیل 
باشند، حرکت داشته 
باشــیم. انجمــن های 
علمــی و شــرکت های 
خصوصــی از بازیگران 
اصلــی در این حوزه 
هستند؛ اما ترکیب 
های  شــرکت 
دانش بنیان 

و شــرکت های خدمات انرژی مــی تواند تاثیرگــذاری برای حل 
مشکالت را افزایش دهد.وطنخواه با اشاره به شکل گیری استارت 
آپ های حوزه انــرژی ابراز کــرد: اخیرا برخــی محدودیت های 
دولتی با کمک اســتارت آپ ها حل شــده اســت و بــا ادامه این 
حرکت می توان مشــکالت حوزه انرژی را نیز کاهــش دهیم. در 
واقع ورود راه حل هــا و مدل های نوین و  اســتارت آپ ها به حوزه 
انرژی و نیز همــکاری شــرکت های دانش بنیان و شــرکت های 
 خدمات انــرژی حرکت خوبی اســت که می تواند تحــول آفرین

 باشد.

حوزه ای جدید در کارآفرینی
آمارها حاکی از آن اســت که مصرف فرآورده هــای نفتی در ایران 
در کمتر از دو دهه به ۳ برابر افزایش پیدا کرده و متوســط مصرف 
ساالنه انرژی در ایران از رشدی حدود ۱۰ درصد برخوردار است. از 
سوی دیگر مصرف نادرســت و اتالف غیرمنطقی و نامعقول انرژی، 
هزینه های میلیاردی برای کشــور در پی داشــته است. مهم ترین 
عواملی که در این خصوص مزید بر علت شده و موجب شده تا سرانه 
مصرف و اتالف انرژی در کشــور ما چنین روند وحشتناکی به خود 
بگیرد را می توان به صورت زیر برشــمرد: اتکا به روش های سنتی، 
اســتفاده از فناوری های قدیمی در صنایع، عدم اصالح و نوسازی 
ساختار قدیمی، فراوانی و ارزان بودن قیمت سوخت و منابع فسیلی، 
نبود فرهنگ بهره وری و بهینه ســازی مصرف انرژی، عدم اطالع 
رســانی و آموزش های مناسب، عدم آگاهی و آشــنا نبودن غالب 
افراد با مدیریت بهره وری و بهینه سازی انرژی و ... . همگی از جمله 
دالیل افزایش سرانه مصرف و اتالف بی رویه انرژی در کشور به شمار 
می روند که با نگاهی گذرا به این دالیل متوجه می شویم کارآفرینان 

در این حوزه می توانند فعالیت های نتیجه بخشی داشته باشند.

اولین استارت آپ ویکند کارآفرینی برگزار شد

 وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با اشــاره به نگاه مثبت رییــس جمهوری به 
استارت آپ ها از تالش برای نشستی مشترک با فعاالن این حوزه خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی با انتشــار مطلبی در صفحه توئیتر خود از توجه رییس 
جمهوری به کســب و کارهای نوپا خبر داد و گفت:  رییس جمهور از شرکت های 
موفق کسب و کار نوپای استان هرمزگان تقدیر کردند و در صحبت های خود تاکید 
کردند که این نوع کسب و کارها و گردشگری بهترین ابزارهای کارآفرینی هستند.

وی در ادامه از تالش برای برگزاری نشســتی با حضور رییس جمهوری و فعاالن 
عرصه توسعه  اقتصاد دیجیتال خبر داد.

مقولــه اقتصاد دیجیتال از آن دســت مباحث جدیدی اســت کــه ظاهرا دولت 
دوازدهم برای توســعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حســاب ویژه ای بر این حوزه 
باز کرده اســت. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی 
فعالیت کسب و کارهای نوپاســت که اخیرا ســازمان فناوری اطالعات نیز لوایح 
 پنج گانه ای را برای ســاماندهی و قانونمند کردن این کسب و کارها طراحی کرده

 است.

ژه
وی توجه ویژه رییس جمهور به استارت آپ ها

برگزاری دوره کسب و کار های نوپای اینترنتی 

کارآفرینی تاریخی!
اولین همایش کارآفرینی و مشــاغل مرتبط با 
رشته تاریخ با عنوان چهار فنجان کار، با طعم 
تاریخ در دانشگاه پیام نور تهران جنوب با حضور 
اعضای هیئت علمی رشته تاریخ و دانشجویان 

این رشته برگزار شد.
محســن بیگدلی، دبیر اجرایی همایش چهار 
فنجان کار،با طعم تاریخ و مدیر گروه رشــته 
تاریخ دانشــگاه پیام نور استان تهران، هدف از 
برگزاری این همایش را آشــنایی دانشجویان 
رشــته تاریخ با مشــاغل مرتبط با این رشته و 
فضاهای خلق ایــده و کارآفرینی اظهار کرد و 
گفت: رشــته تاریخ از جمله رشته های است 
که متخصصین آن با چشمان باز و فکور نسبت 
به رخدادهای سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی می توانند نقش موثر و بســزایی در 

جامعه داشته باشند.
 بیگدلی افزود: قطعا یک کارشناس رشته تاریخ 
می تواند آینده ای بسیار روشن با هویت سازی 
و با ایجاد فرهنگی مبتنــی بر فرهنگ ایرانی و 

اسالمی برای جامعه رقم زند.
عنایت ا... نجیب زاده، رییس دانشگاه پیام نور 
تهران جنوب در ادامه این همایش گفت: کسانی 
که در حوزه علوم انســانی فعالیــت می کنند 
معتقد هســتند که در حوزه علوم انسانی چه 
در بخش علوم اجتماعی، اقتصادی، مدیریت، 
تاریخ و ... افراد می توانند وارد بحث کارآفرینی 
شــوند و نهایتا با خالقیت و پردازش ایده های 
خود منتج به ایجاد مشــاغل مختلف شــوند. 
وی اظهار داشت: ما معتقد هستیم که کارکرد 
علوم انسانی به صورت ویژه و اختصاصی فقط 
در حوزه کتاب و دانشگاه نیســت، بلکه علوم 
انســانی می تواند به عنوان پیوست فرهنگی 
 در حوزه های مختلف وارد مباحث کارآفرینی

 شود.
نجیب زاده تصریح کرد: بــرای اینکه خالقیت 
یا ایده ای که تبدیل به کار شده ، علوم انسانی 
می تواند در کنار دیگر علوم به عنوان پیوست 
فرهنگی قرار گیرد که باعث داشــتن مسیر و 

سرانجام بهتری در جامعه می شود.

 فضای کسب و کار وسیع 
پیش روی استارت آپ ها؛

انرژی ،منتظر کارآفرینان است

فرزانه مستاجران

اولین اســتارت آپ ویکند با حضور بیش از ۱۲۰نفــر از نخبگان علمی یزد در مهریز برگزار شــد. 
دبیربرگزاری این همایش گفت: در اولین اســتارت آپ ویکند کارآفرینی، ۱۲۰ نفر از دانشجویان، 
کارآفرینان و عالقه مندان به کسب و کاری نوین گرد هم آمدند تا در ۵۴ ساعت ایده های خود را مطرح 
و پس از تشکیل گروه، آنها را اجرایی کنند. سید محمد رستگاری، فرماندار مهریز افزود: استارت آپ، 
یک رویداد نوین کارآفرینی است که در جهت ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت و کارآفرینی و همچنین 
در راستای حرکت به سوی اشتغال پایدار روستایی برگزار می شود. رستگاری ادامه داد: رویداد استارت 
آپ ویکند یک رویداد آموزشی تجربی است که در ســه روز متوالی آخر هفته برگزار می شود و کلیه 
ایده ها و خالقیت های نویی که در زمینه اشتغال پایدار روستایی هست در این کارگاه و کالس آموزشی 
مطرح می شود. وی افزود: یکی دیگر از اهداف برگزاری این رویداد مهم،حمایت از ایده های نوپا جهت 
شکل گیری کسب و کار ها در راستای برنامه های اقتصادمقاومتی است. محمد یارمند، مدیرکل دفتر 
امور روستایی و شورا های استانداری یزد نیز گفت: در این همایش کلیه ایده ها وخالقیت های نویی 
که در زمینه اشتغال پایدار روستایی هست مطرح شد. یارمند افزود: امیدواریم بتواند در زمینه ایجاد 

درآمد افزایی و تولید کسب و کار های نو در پناه خدمات اینترنتی و »آی تی« روستایی 
یزدشاهد شکل گیری اشتغال های پایدار و کم هزینه و پر درآمد برای روستاییان باشیم.

 کارآفرینی
 در استان ها

گشایش نمایشگاه خالقیت تا کارآفرینی 

مهدی جمال، مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان از گشایش نمایشــگاه استانی خالقیت تا کارآفرینی مجموعه ای از دست سازه های 
اعضای کودک و نوجوان در مرکز فرهنگی هنری شماره دو کانون پرورش فکری سمنان خبر داد. وی افزود: در آیین گشایش نمایشگاه استانی 
خالقیت تا کارآفرینی که حاصل تالش و ابتکار بیش از ۴۵۰ عضو کودک و نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان سمنان در 
قالب کاردستی است، عالوه بر اعضا، مربیان، کارشناسان فرهنگی و هنری، ۳۰ دانش آموز دختر عضو طرح کانون مدرسه، رییس شورای شهر و 
جمعی از مدیران کل و مسئولین دستگاه های اجرایی نیز حضور داشتند. مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان اظهار داشت: در راستای 
تحقق شعار سال مبنی بر »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« و به پشتوانه  فعالیت کاردستی و صنایع دستی بومی محلی هر منطقه و با تکیه بر 
تالش و پشتیبانی مربیان و کارشناسان مراکز فرهنگی هنری ثابت، سیار روستایی، سیار شهری و پستی در جهت تقویت ایده پردازی، خالقیت، 
نوآوری و کارآفرینی گام هایی موثر، تبیین و اجرا شد. جمال در ادامه، پرورش روحیه و تفکر کارآفرینی در کودکان و نوجوانان، تقویت روحیه 
نوآوری، شکوفایی استعدادها و توانمندی های اعضا، حفظ و اشاعه  کاردســتی ها و صنایع دستی بومی و محلی را از اهداف این رویداد فرهنگی 
عنوان و تصریح کرد: اعضای کودک و نوجوان با بهره گیری از ابتکار، خالقیت و نوآوری، بیش از یک هزارو ۱۰۰ اثر با استفاده از دور ریختنی هایی 
مانند صدف، چوب، فلز، پارچه، چرم، کاموا، نخ، حصیر، ســنگ و ... خلق کردند که از این تعداد، ۲۳۰ اثر برتر به بخش نمایشــگاهی راه یافت. 
گفتنی است؛ نمایشگاه خالقیت تا کارآفرینی به مدت یک هفته در مرکز فرهنگی هنری شماره دو کانون پرورش فکری سمنان واقع در ابتدای 

بلوار هالل احمر، جنب بوستان کودک دایر است و عالقه مندان می توانند همه روزه صبح ها ساعت 9 تا ۱۲ و عصرها ساعت ۱۴ تا 
سمنان۱7 از این نمایشگاه بازدید کنند.

حمایت از مددجویان فناور و صاحب ایده کمیته امداد 

 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد البرز با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری استان البرز اظهار 
کرد: این تفاهم نامه ۲ ساله است و امکان همکاری در زمینه خوشه ســازی شغلی مددجویان، ارائه خدمات مشاوره، 
آزمایشگاهی و تشــکیل کارگاه ها و دوره های آموزشــی کارآفرینی ویژه مددجویان البرزی با تامین هزینه از سوی 
کمیته امداد را فراهم می کند . وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه کمیته امداد متعهد شده اطالعات الزم درزمینه 
توانمندی های فکری، تجربی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای مرتبط با خانوارهای تحت حمایت را در 
اختیار شرکت های پارک علم و فن آوری قرار دهد . رضایی افزود: کمیته امداد از ظرفیت شرکت های پارک علم و فناوری 
برای اشتغال و کارآفرینی مددجویان فناور و صاحب ایده استفاده می کند.وی ابراز کرد: عالوه بر این، مددجویان دانشجو 
و دانش آموختگان دانشگاهی جهت انجام دوره های کارآموزی و کارورزی به پارک علم و فناوری معرفی می شوند . این 
مسئول با اشاره به دیگر تکالیف کمیته امداد در خصوص این تفاهم نامه گفت: معرفی محصوالت مددجویان کارآفرین 
صاحب ایده به پارک علم و فناوری و همچنین ارائه اطالعات مربوط به سابقه حضور کارآفرینان مددجو در نمایشگاه های 
مختلف ازجمله تکالیف کمیته امداد در این تفاهم نامه است .معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد البرز بابیان اینکه 
دو طرف در زمینه برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی مشترک با موضوعات کارآفرینی همکاری خواهند داشت، 

افزود: تبادل اطالعات و امکانات، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فنی، پژوهشی، آموزشی، 
البرزفرهنگی وکارآفرینی از محورهای اصلی این تفاهم نامه است.

دوره سه روزه اســتارت آپ ویکند با حضور ایده پردازان جهرمی برگزار شد. مدیر 
اجرایی این دوره گفت: در این دوره ســه روزه، ایده پردازان در قالب ۱۲ تیم سه تا 
هفت نفره، کسب و کار های نوپای خود را ارائه کردند. مصلی نژاد افزود: ایران گردی، 
سفارش آنالین نان، گردشگری مخصوص کودکان، پیام رســان اینترنتی، برنامه 
نسخه خوان و ارسال دارو، اطالع رسانی جوامع شهری، سامانه مدیریت کتابخانه، 
وب سایت ارائه مشاوره، سامانه هوشمند دکوراسیون منزل، سامانه ای برای سفارش 
غذای دیابتی ها و برنامه گردشگری با »جی پی اس« طرح های کارآفرینی ارائه شده 
 در این دوره بود. مصلی نژاد توضیح داد: استارت آپ ویکند برنامه ای است که در زمینه 
راه اندازی کسب و کار های اینترنتی با یک ایده آغاز می شود و با ارائه آن زمینه توسعه، 

ایجاد کارآفرینی و اشتغال تعدادی از افراد را نیز فراهم می  کند .

شیراز

به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی؛ طی دوره ۱9ماهه تا بهمن 9۶، 7۰۰ شرکت دانش   بنیان در قالب 
۸9 کارگاه آموزشی، معادل 9۳۰۰ نفرـ  ساعت آموزشی از خدمات یادگیری دفتر توانمندسازی صندوق 

نوآوری و شکوفایی استفاده کرده  اند.
 در بهمن ماه سال 9۶، شرکت های دانش  بنیان با حضور در ۱۶ کارگاه آموزشی حدود ۱۶۰۰ نفرـ  ساعت 
آموزش دیده اند. این آمار نشان  دهنده استقبال شرکت های دانش  بنیان از خدمات توانمندسازی از یک سو 

و توسعه خدمات متناسب با نیازهای شرکت ها از سوی دیگر است.
برنامه ریزی و اجرای کارگاه  های آموزشی تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، بر اساس نیازسنجی 

از شرکت  های دانش  بنیان به کارگزاران توانمندسازی واگذار شده است. این کارگاه های آموزشی در ۱۶ 
حوزه مختلف مدیریتی و با حمایت 7۵ درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی، به صورت آنالین یا حضوری 
برگزار می  شود. همچنین به منظور بهره  مندی شرکت های دانش  بنیان فعال در سایر استان های کشور 

نیز، شعب استانی توانمندسازی در زمینه یادگیری، از اسفند ماه 9۶ شروع به فعالیت کرده است.
شرکت های دانش  بنیان عالوه بر حضور در کارگاه های آموزشی بر اساس تقویم خدمات یادگیری دفتر 
توانمندسازی، می  توانند دوره  های تخصصی درخواستی خود را در محل شرکت )یادگیری شرکتی( و با 

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار کنند.

 ارائه آموزش های مدیریتی 
به شرکت های دانش بنیان
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اگرچه منصور ابراهیم زاده سوابق درخشانی را از خود 
در زمان ســرمربیگری بــه خصــوص روی نیمکت 
 سبزپوشــان اصفهانی در کارنامــه اش ثبت کرده؛ امــا حضور در تیم 
بحران زده ســپاهان ریســک بزرگی برای او به حســاب مــی آمد و 
 موفقیت اش روی نیمکت زرد پوشــان بــا اما و اگرهایی همراه شــد.

 ابراهیم زاده که پیش از این نیز به عنوان کمک مربی در سپاهان فعالیت 
کرده بود پذیرفت که به یاری طالیی پوشان اصفهانی بیاید و نوید بخش 

آرامش برای هواداران متعصب باشد.
او معتقد بود که بازیکنان سپاهان می توانند این تیم را به روزهای خوبش 
بازگردانند و ضمن به کارگیری یک روان شناس برای تقویت روحیه و 
اعتماد به نفس بازیکنانش تالش کرد تا تاکتیک های خودش را به بدنه 
تیم تزریق کند و باالخره پس از مدت زمان طوالنی که طالیی پوشان 
نتوانسته بودند به پیروزی دست یابند سپاهان با هدایت ابراهیم زاده 
به دو پیروزی متوالی دست یافت و با کسب 6 امتیاز پی در پی از  پایین 

جدول جدا شد.
پیشکسوت فوتبال اصفهان با اشــاره به این دو پیروزی در گفت وگو با 

فارس می گوید: سپاهان توانست از مرز سقوط فرار کند و خوشحال 
هستیم که  یک فرد اصفهانی موفق شد به سپاهان کمک کند.

رســول چرخابی که دلیل نتایج ضعیف ســپاهان را مربی این 
تیم می دانــد در ادامه گفت وگو اظهار می کند: ســپاهان به 
جایی رســیده بود که نیاز به تغییر و تحول داشت و کمیته 
فنی به این نتیجه رســید که تنها مربی ایرانی که شناخت 
خوب و کاملی از ســپاهان دارد می تواند به کمک سپاهان 
بیاید و از آنجایــی که منصــور ابراهیــم زاده بازی های 
ســپاهان را تعقیب می کرد و کریم قنبری هم شــناخت 
کاملی از تیم داشــت، بهترین انتخاب صــورت گرفت  که 
 نتایج گرفته شــده در هفته های اخیر مؤید این مســئله

 است.
 کارشــناس فوتبال اصفهــان همچنین مــی افزاید: این 

فصل دیگر گذشــت و باید ســپاهان به فکر فصل بعد 
باشد و بررســی های کاملی در این زمینه انجام داده و 

هدف گذاری خود را برای فصل آینده مشخص کند.
دیگر پیشکســوت فوتبــال اصفهان نیز بــه لزوم 
برنامه ریزی صحیح سپاهان برای فصل آینده اشاره 
می کند و می گوید: باید برای فصــل بعد تیمی که 
تداعی کننده قهرمانی در ایران و آسیا باشد را آماده 

کرد.
 محمود یاوری که با فارس گفت و گو می کرد با اینکه 
در کنار ابراهیم زاده برای خوشــحالی هواداران ســپاهان 
تالش می کند، می افزاید: هر کاری که از دستم برمی آید 
برای موفقیت ســپاهان انجــام می دهم.

کارشناس فوتبال اصفهان همچنین اضافه 
می کند که امیدواریــم با ابراهیم زاده از 5 
بازی باقی مانده در لیگ برتــر به حداکثر 
امتیاز برسیم و با آرامش به فصل بعد برسیم 
و تیمی که مورد انتظار مردم اصفهان و هواداران این تیم 
است را آماده کنیم.سرپرست باشگاه سپاهان هم از برنامه 
ریزی خاص این تیم برای ســال آینده  ســخن گفته و جایگاه 

سپاهان را تنها قهرمانی می داند.
مسعود تابش که پیش تر از تصمیم مسئوالن باشگاه سپاهان 
برای حفظ ابراهیم زاده پرده برداشــته بــود در گفت و گو 
با مهر با اشــاره به برنامه های این باشــگاه برای فصل بعد 
می گویــد: هیچ کس از شــرایطی که امســال برای تیم 
رقم خورد، راضی نیســت و تصمیم داریم بار دیگر تیم 
را طــوری هدایت کنیم کــه به جایــگاه اصلی اش که 
 عنوان پرافتخارترین تیم رقابت های لیگ برتر اســت، 

برگردد.
تابش همچنین در این گفت وگو اضافــه می کند که با 
توجه به بازیکنان بسیار خوب و با کیفیتی که در سپاهان 
هســتند نیازی به خرید بازیکنان خارجی دسته چندمی 
نداریم و تالش می کنیم با همین بازیکنان آینده ســپاهان 

را درخشان کنیم.

یخنورد اصفهانی بازهم افتخار آفرید

پیشنهاد سردبیر:

تیــم ذوب آهن اصفهــان بعد از پیــروزی مقابل 
لوکوموتیو تاشکند به رده دوم جدول گروه صعود 
کرد و امروز شانس صدرنشینی را هم در این گروه 
دارد؛ به شرطی که شاگردان قلعه نویی بتوانند در 

خانه از الوحده امارات ۳ امتیاز را بگیرند. الوحده در 
رده دوم لیگ امارات قرار دارد ولی در آســیا خوب 
نتیجه نگرفته است. این تیم در بازی اولش 5 گل 
از لوکوموتیو تاشکند خورد و در بازی دوم هم بازی 

را به الدحیل قطر واگذار کرد. این مسابقه برای تیم 
اماراتی حکم مرگ و زندگی دارد. 

ذوب آهن هم که در رده دوم لیگ برتر ایران است 
بازی دشواری مقابل این تیم اماراتی دارد هرچند 
الوحده در آخرین بازی خود در لیگ امارات 6 بر ۲ 

مقابل العین شکست خورده است.
قطعا قلعه نویــی تیمش را با ترکیبــی هجومی به 

مصاف حریف می فرســتد زیرا مساوی برای ذوب 
آهن نتیجه مطلوبی در خانه نیســت. ذوب آهن با 
پیروزی در این مسابقه شانس خود را برای صعود 
به مرحله یک هشــتم لیگ قهرمانان آسیا بیشتر 
خواهد کرد.یک مربی رومانیایی هدایت اماراتی ها 
را برعهده دارد ولی این تیم در آسیا هنوز امتیازی 

نگرفته و در ته جدول گروه قرار دارد.

ذوب آهن ایران - الوحده امارات؛
پیروزیدومدرانتظارشاگردانقلعهنویی؟

  قاب روز

پیامنابغهایرانیبهکشتیجهانازبیشکک
با اینکه قهرمان هایی در سطح حسن یزدانی که دارنده مدال طالی جهان و المپیک هستند، کمتر 
حاضر می شوند فشار تمرینات را تحمل کنند و در مسابقاتی مثل قهرمانی آسیا روی تشک بروند، 
این کشتی گیر جوان جویباری خودش از رسول خادم و سایر اعضای کادرفنی خواسته بود تا راهی 
بیشکک شــود. نابغه ایرانی طی ۳ مبارزه ای که در مسابقات آسیایی قرقیزستان داشت، به هیچ 
حریفی اجازه خودنمایی نداد تا نشان دهد همچنان مدعی اول وزن 86 کیلوگرم محسوب می شود.

نواف بن سعد، رییس باشگاه الهالل، در روزهای گذشته موضوعات 
مختلفی را درباره این باشگاه مطرح کرده است. یکی از موضوعاتی 
که او اشاره کرد، بحث قراردادهای بازیکنان در فصل آینده است.

طبق اعالم بن سعد، قرارداد محمد شلهوب، بازیکن باتجربه الهالل 
و ملی پوش عربســتان، با آبی پوشــان تمدید نخواهد شد و این 

بازیکن تنها تا پایان فصل جاری در الهالل حضور خواهد داشت.

شوکرقیبالهاللبهاسطورهعربستان

10
 شــفر امیدوار است تا ســتاره های اســتقالل در  دربی، باز هم 
درخشان ظاهر شوند.وریا غفوری، فرشید باقری و مجید حسینی 
سه بازیکن اســتقالل بودند که در دربی خوش درخشیدند و روز 
بسیار خوبی داشــتند و با تکیه بر این درخشش، استقالل بازی 
سنتی را از حریف خود برد و حاال نیاز دارد تا این سه بازیکن باز هم 

درخشان ظاهر شوند.

نیازاستقاللبهدرخششدوبارهستارههایدربی

03

ناراحتیشفر
ازخودرویچینی

یکی از نکات جالب مصاحبه خبرگزاری تسنیم 
با سرمربی اســتقالل اعتراض شفر به خودرویی 
بود کــه در اختیارش قــرار گرفته اســت. نامه 
نیوز جزئیاتی درباره ماشــین شفر منتشر کرده 
و نوشته:»شــفر روزهای اول با یــک خودروی 
ســمند به محل تمرینات می رفت؛ اما حاال یک 
خودروی چینی در اختیار راننده قرار گرفته که 
باعث ناراحتی سرمربی آبی ها شده است.جالب 
اینجاست این خودرو درسال گذشته در اختیار 
خود افتخاری بود و مدیرعامل اســتقالل حتی 
چند بار با این ماشین به محل تمرین تیمش رفت 

اما حاال آن را در اختیار شفر قرار داده است!«

در حاشیه

یخنورداصفهانی
بازهمافتخارآفرید

محمدرضا صفدریان، یخنــورد اصفهانی که به 
همراه چهار یخنورد روس، دو یخنورد کره جنوبی 
و دو ورزشــکار کانادایی به فینال ماده لید جام 
جهانی یخنوردی روســیه راه یافته بود، در این 
مرحله به مصاف حریفــان خود رفت و در نهایت 
چهارم شد.به این ترتیب، این یخنورد اصفهانی در 

مجموع پنج مرحله جام جهانی یخنوردی در سال 
۲۰۱8 در رده سوم جهان ایستاد و نخستین مدال 
برنز قهرمان قهرمانان )اورال رنکینگ( یخنوردی 
جهان در تاریــخ ایران دســت یافت.محمدرضا 
صفدریان امسال پس از کســب مدال برنز جام 
جهانی سوییس، باالتر از قهرمانان روسیه و کره 
جنوبی به مدال طالی مــاده »لید« جام جهانی 
یخنوردی ایتالیا دســت یافت و نخستین مدال 
طالی ایران از جام های جهانی را از آن خود کرد. 
صفدریان ســپس در رقابت های یخ نوردی جام 
جهانی و قهرمانی آســیا در ماده »لید« موفق به 

کسب مدال برنز آسیا شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

قلب فلورانس ایستاد

 بازی با وصل
بازگشت به اصل

 ربیع خواه به برانکو: 
من را بازی ندهید

علیرضا حیدری: خادم 
اهل نق زدن نیســت اما 
حاال که ناز کرده نازش را 

بخرید

باید ماجرای بازگشت مسعود شجاعی به تیم ملی را جدی 
گرفت؛ چرا که کارلوس کی روش بعد از ماه ها بی اعتنایی 
به کاپیتان تیمش حاال دوباره ســراغ او رفته است. آ.ا.ک 
در سوپرلیگ یونان با پانیونیوس بازی داشت که شجاعی 
در این بــازی از دقیقه 6۱ به میدان رفــت. این بازی یک 

تماشاگر ویژه به نام کارلوس کی روش داشت.  
در شرایطی که یونانی ها و به خصوص سایت باشــگاه المپیاکوس فکر می کردند او بازی کریم انصاری فرد و 
احسان حاج صفی را زیر نظر خواهد گرفت؛ اما کی روش سراغ تیم شجاعی رفت تا بازی او را از نزدیک ببیند. 
مستر سی کیو در ورزشگاه المپیک آتن مورد استقبال میخائیل اشکیبه، سرمربی تیم ملی فوتبال یونان قرار 
گرفت. حاال باید دید این موضوع باعث می شــود که شــجاعی برای بازی های آینده تیم ملی به اردو دعوت 

شود یا نه.

کی روش در یونان؛

بازگشتشجاعیبه
تیمملیجدیشد

 هفته گذشته بود که قبل از سفر رییس فیفا به تهران 
مدیرعامل پرســپولیس در مصاحبــه ای اعالم کرد 
که ســعی دارد قضیه محرومیت تیمش را از طریق 
اینفانتینو پیگیری کند. اظهــار نظری که انتقاداتی 
را به همراه داشت و گفته شد که فیفا مرجعی نیست 

که بخواهد حکم هایش را با توصیه رییسش عوض کند. گویا این انتقاد تاثیری در خوش بینی گرشاسبی 
نداشته؛ چرا که او کماکان امیدوار به حل مشکل محرومیت تیمش است. مهر مصاحبه ای از قول او منتشر 
کرده که گرشاسبی گفته:»زمانی که اینفانتینو برای تماشای دربی به ورزشگاه آزادی آمد، گزارش مختصر 
و جامعی را از روند پرونده محرومیت باشگاه پرسپولیس و تعاملی که با باشگاه ریزه اسپور ترکیه داشتیم 
ارائه کردیم. او که خیل عظیم جمعیت هواداران به خصوص پرسپولیسی ها را دیده بود به من گفت تمام 

تالشم را می کنم که این مورد شما را پیگیری کنم. ما هم منتظریم تا خبر خوشی بدهند. «

اینفانتینو
مشکلپرسپولیسرا
حلمیکند

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 96/31 )نوبت دوم(

شرکت عمران شهر بهارستان در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری خود را واقع در 
اراضی غرب شهر بهارستان از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد و اقساط 

به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 96/12/10 تا تاریخ 
96/12/23 به شرکت عمران شهر بهارستان واقع در شهر جدید بهارستان خیابان 
الفت شرقی- انتهای خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090-96 

داخلی 213 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
www.Bnt.Ir :پایگاه اینترنتی

@OmranBaharestan:)کانال اجتماعی شرکت )تلگرام

م الف: 149278

اسطورهبسکتباللسآنجلس
لیکرزاسکارگرفت

برایانت در نودمین مراسم اسکار، عنوان بهترین 
انیمشین کوتاه را به خود اختصاص داد.کوبی 
برایانت، اسطوره تیم بســکتبال لس آنجلس 
لیکرز، عصر یکشنبه افتخار دیگری 
را به مجموعه بــزرگ افتخاراتش 
اضافه کرد. عنوانی که برایانت 
کســب کرد، متفــاوت با 
یــن  و عنا
قبلــی او 
بود و حس 
جدیــدی را نســبت 
بــه 5 عنــوان قهرمانی 
NBA بــه او داد.

فیلم »بسکتبال 
عزیز« کوبی 

در  یانــت،  نودمیــن برا
به عنوان دوره مراســم اسکار 

بهترین فیلم کوتاه انیمیشین انتخاب شد. این 
فیلم 6 دقیقه ای بر پایه شــعری که برایانت در 
ســال ۲۰۱5 برای بازیکنان بسکتبال سروده 

بود، ساخته شده است. 

کارتنخوابیمادرستاره
آرسنال!

مــادر ســتاره جــوان 
آرســنال فاش کرد که 
او یک بی خانمان اســت 
و فرزنــدش او را 
رها کرده اســت.

یــک  جــول، 
کارگــر مراقبت 
از کودکان است 
که طبق ادعایش 
در یــک جعبه ۱۰ 
فوتی شب ها را سپری 
می کند و سرویس بهداشتی 
و هیچ امکاناتــی برای او وجود 
ندارد.مادر »آینتسلی مینت لند« 
معتقد است پسرش با حقوق دو هفته 
خــود می تواند یک خانــه لوکس در 
لندن تهیه کند؛ اما او را رها کرده 
است.وی در این خصوص گفت: 
برای من پــول آنها مهم نیســت فقط 
می خواهم آنها اوضاع من را بدانند. پسرانم مرا 
رها کرده اند و به همیــن خاطر گریه می کنم.

آینتسلی مینت لند ۲۰ ساله با حقوق ماهیانه 
۲۰۰ هزار یورو در آرسنال بازی می کند.

دستگیریبرادرمسی
دربوئنوسآیرس

رســانه های آرژانتینی خبر دادند که ماتیاس 
مســی، برادر لیونل مســی، بار دیگر دستگیر 
شد.در پاییز گذشــته بود که ماتیاس مسی به 
دلیل همراه داشتن اســلحه غیرقانونی توسط 
پلیس دســتگیر و بعد از مدتی بــه قید وثیقه 

آزاد شد.
اکنون نشــریه» اوله« ادعا کرد کــه او در یک 
تصادف رانندگی در بوئنوس آیرس نقش داشته 
و پس از آن، افراد حاضــر در صحنه حادثه را با 
اسلحه تهدید کرده اســت.هرچند در نهایت 
دستگیر شد و انتظار می رود به زودی دادگاهی 
شــود؛ اما پلیس در اتومبیل او اسلحه ای پیدا 
نکرد و شواهدی مبنی بر استعمال ماری جوآنا 

در اتومبیل پیدا شد.

امسال گذشت، به فکر
 

باشید

 کارشناسان فوتبال اصفهان
 از لزوم برنامه ریزی برای فصل بعد  سخن می گویند:

اصالحیه
بدینوســیله تاریخ بازگشائی 
پاکات در آگهی تجدید فراخوان 
مناقصه عمومی شرکت عمران 
شهر جدید مجلســی با م الف 
 ۱49۱77، انتشــار یافتــه در 
تاریــخ هــای 96/۱۲/9 و 
96/۱۲/۱۰ بــه 96/۱۲/۲7 

اصالح می گردد. 

شرکتعمران
شهرجدیدمجلسی
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ناهید حاجی  رضازاده

مدیر مجموعه آموزشی تفریحی باغ گل ها، بااشاره به تاکیدات اعضای 
شورای شهر و شهردار مبنی بر توســعه صنعت گردشگری و پرداختن 
به مقوله گردشــگری، یکی از مراکز شاخص شــهر اصفهان در زمینه 
گردشگری را مجموعه باغ گل ها دانست و اظهار داشت: این مجموعه، 
ضمن اینکه 900 گونــه گیاهی در طراحی ها و ســبک های مختلف 
دارد، به عنوان یک مرکز آموزشی-پژوهشــی نیز معرفی می شــود و 
آموزش های مختلفی را در حوزه شهروندی و مدارس به صورت رایگان 

ارائه می دهد.
سید محمد رقیب از بازدید حدود یک میلیون عالقه مند به گل در طول 
سال خبرداد و افزود: برنامه ریزی آماده سازی مجموعه باغ گل ها برای 

نوروز 97، از اواخر سال گذشته آغاز شده بود.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان، کمیته عالی تشکیل شد. این کمیته چهار محور 
اصلی افزایش تنوع گونه های گیاهی، اشتغال زایی و افزایش مشارکت 
مردمی، بهینه سازی مبلمان شهری و بازســازی و مرمت فضاها را در 

دستور کار خود قرار داد.

این مقام مسئول با اشاره به لزوم افزایش گونه های گیاهی، از برنامه های 
مدنظر در این حوزه، به برگزاری اولین جشنواره گل های الله در شهر 
اصفهان از 28 اسفندماه سال جاری تا 15 فروردین سال 97، اختصاص 
مجموعه ای برای نمایش 40 گونه گیاهان پوششی و مقاوم با کم آبی با 
تنوع قابل توجه و همچنین اختصاص محلی برای نمایش مجموعه گل 
های ارکیده فال ناسون با 12 رنگ اشاره کرد. مدیر مجموعه آموزشی 
تفریحی باغ گل ها گفت: در حاشیه این جشنواره غرفه نقاشی و کاشت 
گل برای کودکان برگزار می شــود و کودکان می توانند از این قسمت 
استفاده کنند. به گفته رقیب، مجموعه ریپاریوم گل های آبزی شامل 15 
نمونه ماهی و 30 نمونه از گیاهان آبزی، همچنین کلکسیون گیاه بنفشه 
آفریقایی، و توسعه قسمتی از باغ گل ها که مختص نمایش گل های رز 
بود به 80 رنگ رز و زیرگونه  آن،از برنامــه های این مجموعه در حوزه 
افزایش تنوع گونه های گیاهی است. وی همچنین از کاشت یک اصله 
درخت سوفورا، افزودن 15 گونه درخت و درختچه مرکبات که مربوط 
به مناطق گرمسیری و با شرایط نگهداری خاص است و  40 گونه گیاه 

کاکتوس و گوشتی جدید، به عنوان برنامه های دیگر نام برد.
وی از اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال زایی و افزایش مشارکت های 
بخش خصوصی، به انتشــار فراخوانی برای جذب ایده خبرداد و افزود: 
اختصاص گلخانه ای برای پرورش گل های آپارتمانی را در دستور کار 

خود قرار می دهیم.
رقیب ادامه داد: در فراخوانی دیگر، به برپایی یک مجموعه نمایشگاهی 
و فروشــگاهی برای گیاهان خاص اقدام کردیم که از روزهای ابتدایی 
سال 97، به بهره برداری می رسد. وی ضمن اشاره به صرف هزینه قابل 
توجه در بهینه سازی مبلمان شهری، از مهم ترین اقدامات این حوزه، به 
اجرای پل جدید نیلوفری با هزینه ای بالغ بر 50 میلیون تومان در برکه 
باغ گل ها، اجرای 70 متر مربع دیوار سبز با جدیدترین تکنولوژی روز 
دنیا، طرح گل و مرغ در کلکســیون گل رز، نصب آسیاب آبی، آب نما و 
نورپردازی، به روز رسانی مجموعه باغ ایتالیایی و همچنین نصب یادمان 

شهدا در قسمت میانی باغ اشاره کرد.
رقیب در پایان با اشاره به گذشت بیش از 20سال از تاسیس این باغ، از 
 تعویض و تعمیر و بازســازی همه تجهیزات فضای داخلی این باغ خبر

 داد.

مدیر مجموعه آموزشی تفریحی باغ گل ها با اشاره به نزدیک شدن به نوروز مطرح کرد:

باغ گل ها نونوار می شود

باغ گل ها نونوار می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

در اعتراض به پرداخت نشدن حقابه 
صورت گرفت؛

تجمع کشاورزان مقابل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان

  کشاورزان معترض به از بین رفتن کشاورزی 
در شرق اصفهان، از روز گذشته مقابل شرکت 
آب منطقه ای اصفهان تجمع کردند و خواهان 

رسیدگی به مطالباتشان شدند.
در این تجمع چنــد صد نفری کشــاورزان با 
حمل پالکاردهایی حقابه خود را از مســئوالن 
طلب کردند و خواهان اجرایی شــدن تقسیم 
آب زاینــده رود مطابــق طومار شــیخ بهایی 
شــدند.این تجمع کــه از اوایل صبــح دیروز 
آغاز شــده بود تا حوالی ظهر نیز ادامه داشت 
 و با قرائــت قطعنامــه ای به کار خــود پایان 

داد.

»سه شنبه های بدون خودرو« 
به محالت شهر می رود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
اظهار کرد: امــروز برای نخســتین بار رویداد 
سه شــنبه های بدون خودرو عالوه بر چهارباغ 
عباسی در یکی دیگر از محالت اصفهان برگزار 

می شود.
علیرضا صلواتــی از برگزاری ایــن رویداد در 
محدوده شهرک رســالت اصفهان خبر داد و 
افزود: شــهرداری منطقه 2 اصفهان به عنوان 
پیشگام همراهی با طرح سه شنبه های بدون 

خودرو میزبان این رویداد است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
گفت: این رویداد، امروز در محدوده شــهرک 
رســالت جنب پارک ترافیک رسالت، همراه با 
برنامه های متنوع فرهنگی، تفریحی و آموزشی 

برگزار می شود.
وی تصریح کرد: برگزاری این رویداد در محله 
رسالت، در آستانه جشن والدت حضرت فاطمه 
زهرا )س(، روز مادر و همچنین روز درختکاری 
صورت می گیرد که بر همین اساس برنامه های 

متنوع بسیاری تدارک دیده شده است.
صلواتی با بیــان اینکه این برنامه نخســتین 
رویــداد سه شــنبه های بــدون خــودرو در 
محدوده ای عالوه بر چهارباغ عباســی است، 
افزود: تالش ما بر این اســت که این رویداد در 
نخســتین هفته ای که وارد محــالت اصفهان 

شده، باشکوه برگزار شود.

فرماندار اصفهان:
امید به زندگی را در 

گردشگران تقویت کنید
فرماندار اصفهان دیروز در جلسه مشترک ستاد 
اجرایی خدمات سفر و شورای هماهنگی مدیریت 
بحران شهرستان اصفهان افزود: هدف از تشکیل 
ستاد اجرایی خدمات ســفر شهرستان اصفهان، 
ارائه خدمات مناسب به گردشگران و اجرای برنامه 
های فرهنگی به منظور امیدوار کردن جامعه به 
آینده و ادامه زندگی است. احمد رضوانی  اضافه 
کرد: ایجاد محیطی سالم همراه با نشاط و شادی 
بــرای هم وطنان باید درصدر برنامه های ســتاد 
اجرایی خدمات ســفر شهرســتان اصفهان قرار 
گیرد. فرمانــدار اصفهان همچنین بااشــاره به 
کاهش نزوالت آسمانی و پدیده خشکسالی در این 
شهرستان تصریح کرد: اصفهان با مشکل کمبود 
آب مواجه اســت و باید با اقدام های فرهنگی و 
تبلیغی، هم وطنان و گردشــگران نوروزی را به 

رعایت مصرف بهینه آب تشویق کنیم. 

مدیرعامل هالل احمر اصفهان:
نمی توان پایان عملیات 

جست وجو در دنا را پیش بینی کرد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
بااشاره به آخرین وضعیت عملیات امداد و نجات 
هواپیمای ای تی آر اظهار کرد: جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان بیشتر نقش پشــتیبان را دارد؛ 
چون صعود از سمت دامنه های شمالی ارتفاعات 
دنا ممکن نیست.محســن مومنی افــزود: البته 
تیم 5 نفره ای اعــزام کردیم کــه در کنار دیگر 
نیروهای امدادی مشــغول عملیات جست وجو 
هســتند؛ همچنین با توجه به مساعد شدن هوا، 
کار جســت وجو با بالگرد ادامه داشــته و بالگرد 

هالل احمر نیز در منطقه حاضر است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
در پاسخ به این سوال که عملیات جست وجو چه 
زمانی به پایان می رسد،  گفت: با توجه به میزان 
برفی که پس از ســقوط باریده ، نمی توان پایان 

عملیات جست وجو را پیش بینی کرد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان در جمع اصحاب رسانه در سالروز 
تشکیل کمیته امداد و آغاز هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: 
اگر فرهنگ سازی کار خیر دو بازوی اصلی داشته باشد، یکی حوزه 
آموزش مانند مدارس و دانشــگاه و دیگری حوزه رسانه است که 
می توانند نقش خوب و تاثیرگذاری را در هدایت مردم به سمت 

کار خیر ایفا کنند.

حمیدرضا شیران افزود: امسال حدود 6 هزار و 200 طرح اشتغال 
ایجاد شده و 44 هزار طرح اشــتغال جاری وجود دارد که برای 
صدهزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد است؛ همچنین سه 
هزار و 500 خانواده سال قبل از حمایت کمیته امداد خارج شدند 
و امسال آمار این خانواده ها افزایش نداشته  است. شیران با اشاره 
به طرح اکرام اظهار داشت: هفت هزار فرزند یتیم تحت حمایت 

کمیته امداد در این طرح هستند که کل آنها حامی دارند و سرانه 
دریافتی حدود 230 هــزار تومان ماهیانه به حســاب آنها واریز 
می شــود و در این طرح هر فرزند حدود هشت تا ده حامی دارد. 
وی در ادامه گفت: در طرح محسنین که شامل فرزندان غیریتیم 
است، سرانه حدود هشت هزار نفر که حامی مالی دارند، نزدیک به 
50 هزار تومان است؛ اما 11 هزار فرزند هنوز بدون حامی هستند.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:
۶ هزار و ۲۰۰ طرح اشتغال در کمیته امداد

ابالغ رای
12/565 شماره: 557-96/11/24 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، کالســه: 358/96 خواهان: آقای عبدالکریم قاسم یاســری به آدرس نطنز خ رهن 
نمایشگاه اتومبیل یاســری، خواندگان: 1- نوشین رستمی به نشــانی نطنز مسکن مهر 
بلوک 17 واحد 16 طبقــه 4، 2- مصطفی محمدی فرزند ولی ا... 3- ســید مهران رضی 
فرزند محمد هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، 
گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در 
خصوص دادخواست آقای عبدالکریم قاسم یاسری فرزند محمد تقی به طرفیت 1- خانم 
نوشین رستمی فرزند پرویز 2- آقای مصطفی محمدی فرزند ولی ا... 3- آقای سید مهران 
رضی فرزند محمد به خواســته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و تنظیم سند رسمی یک دســتگاه خودروی پژو 206 مدل 85 به شماره شهربانی 
358 د 21 ایران 57 به انضمام جبران کلیه خســارات قانونی، بدیــن توضیح که خواهان 
اظهار داشته اســت خودروی مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری نموده که ایشان نیز 
ازخوانده ردیف دوم خریداری و ســند خودرو بنام خوانده ردیف سوم می باشد با عنایت به 
توضیحات مرقوم به لحاظ عدم توجه دعوی به خواندگان ردیف اول و دوم مســتندا به بند 
4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره 
 ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرســتان نطنز 
می باشد و درخصوص خواســته خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم )آقای سید مهران 
رضی( با عنایت به اســتعالم بعمل آمده از راهور نطنز و باعنایت به تصویر مصدق ســند 
مالکیت خودرو که بنام ایشــان می باشد دعوی خواهان را وارد دانســته و مستندا به  مواد 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 362 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم 
 سند رسمی خودروی فوق الذکر و پرداخت مبلغ 407/500 ریال بابت هزینه دادرسی صادر 
می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 
 م الف:631 شــعبه دوم مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف نطنــز )388 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

12/566 شماره: 525-96/11/8 مرجع رســیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: آقای سید مرتضی میرمحمد با وکالت حســین موذنی، خوانده: آقای سید 
شهیار یاسینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شورای 
حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دادخواست 
آقای سید مرتضی میرمحمد فرزند سید تقی به طرفیت آقای ســید شهیار یاسینی فرزند 
میرجواد به خواســته مطالبه مبلــغ 186/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 
784297 عهده حســاب جاری بانک اقتصاد نوین به انضمام مطالبه خســارات قانونی با 
عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از 
سوی خوانده که برائت ذمه خویش را به اثبات برساند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه 
وجود سند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد بنابراین دعوی مطروحه 
را مقرون به صحت می داند به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/5/21 لغایت اجرای 
 حکم و پرداخت مبلغ 3/420/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق  خواهان محکوم
 می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 

م الف:632 شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز )293 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/567  خانم پری جاللیان دارای شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به کالسه  
569/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کوکب کرمی نیه به ش کارت ملی 123942664170 در تاریخ 96/6/28  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی اصغر بی اقربا 
، ش.ش 370 نســبت با متوفی فرزند 2- پری جاللیان، ش.ش 11 نسبت با متوفی فرزند 
3- اشرف بی اقربا، ش.ش 37438 نسبت با متوفی فرزند. 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: 629 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 
)مجتمع شماره یک( )141 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103734106283 ابالغنامــه:  شــماره   12 /568
9609983734100707 شــماره بایگانی شــعبه: 960725 خواهان آقــای محمد علی 
علیرحیمی و غیره دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم زهرا عظیمی و غیره به خواســته 
افراز ملک طرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983734100707 
شــعبه دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرســتان نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/02/10 ســاعت 10 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار 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: 630 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز )138 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/335 شــماره صادره : 1396/42/471735-1396/12/7 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 2925 فرعی مجزا شده از 4790/5  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی کوچک زاده نصرآبادی فرزند محمد و خانم 
سهیال کوچک زاده ســعدآبادی فرزند امراله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/1/20 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد. م الف: 37891 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/346 شماره صادره : 964/1619002-96/12/6 چون آقای مهدی ترکی فرزند سعید 
در اجرای مقررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پالک 4786 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شــماره 8594 مورخ 96/7/10  و رای 
اصالحی 9685 مورخ 96/8/7 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالک شماره 439 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام آقای مهدی ترکی فرزند سعید در روز چهارشنبه 97/1/22 از ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 38018 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)205 کلمه، 

2 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت

12/576 نظربــه اینکه براســاس تقاضاي آقــاي محمدرضانصیریــان بوکالت ازطرف 
حسینعلي – عفت وزهراهمگي باباربیع مبني برتعیین بهاء ثمنیه اعیاني سه – هفتم سهم 
مشاع باستثناي بها ثمنیه اعیاني ازشــصت ویک وپنج – هفتم سهم ششدانگ پالکهاي 
559 و 1011 فرعي از21- اصلي بخش یک ثبتي شهرضا که طبق سوابق متعلق است به 
توران باقي که دراجراي تبصره یک ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت ، کارشناسي 
رسمي دادگستري میزان بهاء ثمنیه اعیاني پالک فوق الذکر رابه مبلغ بیست وچهارمیلیون 
ریال برآوردواعالم نموده اســت که مبلــغ مذکورازطرف متقاضي طبق فیش شــماره 
809504 - 29 / 11 / 1396 به حساب سپرده این اداره واریزنموده وچون ذینفع مجهول 
المکان میباشــدلذاباتوجه به مفادتبصره یک آئین نامه فوق الذکرمراتب فقط یک مرتبه 
درروزنامه کثیراالنتشارآگهي مي شــود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه 
ثبت اسنادوامالک شهرضامراجعه0 ودرصورتیکه تضییع حقي شده باشدمي تواندازتاریخ 
انتشاراین آگهي به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائي مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه 
این اداره تسلیم نمایدبدیهي است درصورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائي درمدت 
تعیین شده وعدم ارائه گواهي طرح دعوي ســندمالکیت متقاضي بدون استثناءبهاء ثمنیه 

اعیاني صادروتسلیم خواهدشد. م الف: 1062 موسوي رئیس اداره ثبت امالک شهرضا 
)190 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
12/577 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 3654  فرعــی از 10393 
اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام آقای احمد حســین 
زاده صالتــی فرزند حســن بــه ش.ش 70658 در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139660302027006967 مورخ 1396/06/13 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/01/28 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
داد.  م الف:38511 شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)270 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/578 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 3292  فرعی از 11548 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 139560302027016530 
و 139560302027016533 مــورخ 1395/12/09 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای سید علی حجازی 
دهاقانی فرزند سید محسن به شناسنامه 3184 و شماره ملی 1289754901 صادره اصفهان 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ و خانم پروانه جوهری دهاقانی به شناسنامه 130 و 
شماره ملی 5129615743 صادره سمیرم سفلی فرزند حسین نسبت به چهاردانگ مشاع 
از ششــدانگ صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/01/20 دوشنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:38512 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)302 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/579 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3309  فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر رنجبر زلندی فرزند یداله 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027009746 مورخ 1396/9/5 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/01/20 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 

دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:38513 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/580 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3303  فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید عباس طباطبایی شیرازانی 
فرزند سید محمد  در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027008409 مورخ 
1396/7/20 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/01/18 روز شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:38514 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

12/668 شــماره نامه: 9610110359701682 شماره پرونده: 9609980359701143 
شماره بایگانی شعبه: 961204 در پرونده کالســه 961204 شعبه 18 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان  خانم مریم حدادی فرزند امراله شــکایتی علیه متهم حســن 
حسن پور فرزند شــعبان دایر بر خیانت در امانت مطرح است که در جهت رسیدگی به این 
شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 73  قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانی جهت پاسخگویی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:38622 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 1( ) 124 کلمه، 1 کادر(  
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610460362600024 درخواســت:  شــماره   12 /667
9609980362601601 شــماره بایگانی شــعبه: 961640 نظر به اینکه آقای سهراب 
رمضانی فرزند حمزه علی به اتهام ضرب و جرح، ترک انفاق، توهین حسب شکایت نسترن 
عرب فرزند علی از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 961640 د 7 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده از این طریق اطالع داده می 
شود تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی در شعبه 7 دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان) مجتمع شماره 4 کهندژ( جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:38370 شعبه 7 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان )مجتمع 4( ) 141 کلمه، 1 کادر(  
ارزیابی بهای سه بیستم اعیانی

12/574 شــماره: 1396/42/472904-96/12/9 خانم نرجس خاتون مرشد شکرچی و 
خانم عفت احمدزاده، نظر به اینکه جنابعالی )بالســویه( مالکین بهای ســه بیستم اعیانی 
ششدانگ پالک 16672 فرعی 4999 اصلی مجزی شــده از 41 فرعی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان می باشید و کارشناس رسمی دادگستری طی ارزیابی شماره 96/126 مورخ 
96/11/3 اعالم نموده پالک مذکور فاقد هر گونه ارزش اعیانی بوده است. لذا مراتب آگهی 
تا از تاریخ انتشار آن به مدت یک ماه فرصت دارید چنانچه نســبت به ارزیابی فوق الذکر 
اعتراض دارید به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نمــوده و گواهی آن را به این اداره 
 ارائه نمائید. در غیر این صورت بهای سه بیســتم اعیانی سند مالکیت پالک مذکور حذف 
 می گــردد. م الف: 38470 اداره ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهــان )125 کلمه،

 1 کادر(
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امام  علی  عليه  السالم :
خود را از هر پستی اى بركنار دار، گرچه تو را به خواسته هايت برساند، 

در برابر آنچه از آبروى خود می پردازى، چيزى به دست نخواهی آورد.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

انتخاب های هر فرد، شخصیت، سبک زندگی 
 و آینده اش را رقم می زند. گاهی خوب اســت
  انتخــاب هایمــان را محــک بزنیــم. بانوی
 بی همتای عالم،حضرت فاطمه )س( بهترین 
مالک این سنجش است. انتخاب هایمان را با 
انتخاب های بانو بســنجیم و فاصله اش را کم 

کنیم، فاصله من تا ماه گردون را.
دلم راضی نمی شود 

درب کمدش را که باز کرد، چشم هایم هاج و 
 واج ماند؛ کمد دو درب با یک رگال بزرگ پر از

 لباس های مجلســی. چند دست کت و شلوار 
مجلســی، کت و دامن، پیراهن کوتاه، پیراهن 
بلند، شومیز مجلسی و... گفتم:» به قول مادر 
بزرگم ، یک تن و این همه لباس« گفت: بعضی 
هایشان را چند سالی هست که نپوشیده ام«. 
گفتم: چرا نمی بخشی به کسی که حسرت یک 
لباس زیبا را دارد؟ گفت : »خیلی دوستشــان 

دارم، دلم راضی نمی شود...«
***

بانو یک لباس زیبا و به ظاهر مجلسی داشت، 
پیراهنی که پدرش رسول خدا )ص( برای شب 

زفافش خریده بود.
 شب عروســی وقتی در خانه علی )ع(مشغول 
عبادت بــود، نیازمندی درب خانــه را زد. بانو 
لباس را از تن درآورد، به نیازمند داد و پیراهن 

ساده ای پوشید.

من برای پرستاری از کودکم سزاوارترم
کودکش که به دنیا آمد، خوابش به هم ریخته 
بود، دیگر نمی توانست تا ظهر بخوابد و شب ها 

هم باید بیدار می ماند.
 کم خوابی خســته اش کرده بود، همســرش 
را راضی کرد تا هر روز موقع رفتن به ســرکار 
کودکشــان را به مهد کودک ببــرد و ظهر با 
خودش برگرداند.حاال دیگر راحت می توانست 

تا ظهر بخوابد!
***

 بانو  با یک دســت گندم آســیاب می کرد و 
بادست دیگر کودکش را آرام می نمود. سلمان 
خواســت به او کمک کند؛ اما حضرت فرمود: 
گندم را برایم آسیاب کن، من به نگه داشتن و 

پرستاری کودکم سزاوارترم.

یادداشت

فاصله ها را کم کنیم

 عمر بن مسلم
 امام صادق علیه السالم جویای حال یکی از یارانش به نام عمر بن مسلم 
شد، شخصی عرض کرد: او به عبادت روی آورده و تجارت را ترک کرده 
است. امام فرمود: وای بر او، آیا نمی داند دعای ترک کننده کسب و کار، 
مستجاب نمی شود؟سپس فرمود: گروهی از اصحاب رسول خدا)ص( 
پس از آنکه آیه دوم و سوم سوره طالق نازل شد»کسی که پرهیزکار 
باشد، خداوند راه گشایشی برای او قرار می دهد و به او از جایی که گمان 
نبرد روزی می دهد و کسی که به خدا توکل کند خدا او را کافی است«. 
درها را روی خود بستند و به عبادت مشغول شدند و گفتند: ما را خدا 
کفایت می کند. این خبر به رسول خدا )ص( رسید، آن حضرت برای 
آنها پیام فرستاد: چه عاملی شما را به این کار وا داشته است؟ گفتند: 
طبق آیه دوم و ســوم ســوره طالق خداوند متکفل روزی ما شده؛ از 
این جهت مشغول عبادت شده ایم! پیامبر )ص( به آنها فرمود: کسی 
که کسب و کار را رها کند و مشــغول عبادت شود دعایش مستجاب 

نمی گردد.
 کار بهتر از صدقه دادن 

به پیامبر )ص( خبر دادند که یکی از مسلمانان مدینه تهیدست شده 
است. فرمود: او را نزدم بیاورید! او را آوردند. حضرت فرمود:» آنچه در 
خانه داری به اینجا بیاور و آن را کوچک نشمار«. او به خانه خود رفت و 
یک پالس و یک کاسه برداشت و به حضور پیامبر )ص( آورد و حضرت 
آن را برای فروش به مزایده گذاشت. عاقبت شخصی به دو درهم آن را 
خرید، پیامبر )ص( آن دو درهم را به آن مسلمان داد، و فرمود: تا یک 
درهم غذا برای خانواده ات خریداری کن و با درهم دیگر یک عدد تیشه 
بخر. آن شخص به دستور پیامبر )ص( تیشه خرید. حضرت فرمود: به 
بیابان برو و با این تیشه هیزم ها را جمع کن و هیچ خار تر و خشکی را 
در بیابان، کوچک مشمار همه را جمع کن وبفروش. او رفت و با همان 
دستور کار کرد و بعد از پانزده روز در حالی که وضع مالیش خوب شده 
بود نزد حضرت آمد. پیامبر )ص( فرمود: کارکردن و مزد کار گرفتن 
برای تو بهتر است از صدقه گیری، اینکه درروز قیامت به محشر وارد 

شوی و نشانه زشت صدقه در چهره ات باشد.

باغ 
کاغذی

کتاب»هیــوالی کوه به دوش« نوشــته محمدرضا شــمس               
مشتمل بر 181 صفحه از سوی انتشارات »هوپا« چاپ و روانه 
بازار کتاب شد. در قسمتی از این کتاب می خوانیم:» گله ای 
فیل بودند که می خواســتند از پله های یک برج سر به فلک 
کشیده بروند باال. می خواستند بروند باال و از آن باال همه جا را 
دید بزنند. می خواستند بروند باال و از آن باال دنیای زیر پایشان 

را تماشا کنند؛ اما پله زیاد بود و فیل ها گنده«.
محمدرضا شمس در سال 1336 متولد شد. نخستین کتاب 

این نویسنده با عنوان» اگر این چوب مال من بود« در کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان به چاپ رســید. از آثار 
وی می توان به کتاب های یک سبد ســیب، خواب و پسرک، 
افسانه روباه حیله گر، عروســی، قصه بهار، اگر این چوب مال 
من بود، جاده، روباه و خروس و مراد شــمر اشاره کرد. وی در 
نمایش های عروســکی»عصای کارگشــا« )فیاضی(،»موش 
کوچولو« )دادشکر(،»کارآگاه ۲« )غریب پور(، )عبدالملکی( 

حضور داشته است.

هیوالی کوه به دوش کارکردن

در تایلند،نـخ سـفید بـه دور دسـت تعییـن 
کننده خوشبختی است

طبق سـنت های تایلند، عوامل مختلفی در خوشـبختی 
عـروس و دامـاد دخیـل اسـت. بـه عنـوان مثـال تاریـخ 
عروسـی یکـی از مهـم تریـن عواملـی اسـت کـه عروس 
و دامـاد بایـد قبـل از انتخابـش، با طالـع بینان مشـورت 
کنند؛ اما سـنت دیگـری نیز وجـود دارد که پـس از تمام 
شـدن مراسـم عروسـی انجام می شـود. در واقـع پس از 
مراسـم، میهمـان ها نخی سـفید را بـه دور مـچ عروس و 

دامـاد مـی پیچند. 
اگـر ایـن نـخ تـا سـه روز از دسـت آنهـا خـارج نشـود، 

خوشـبختی شـان حتمـی اسـت.
در مکزیـک، 3 روبـان رنگـی بـرای عـروس 

خوش شانسی می آورد
مراسم عروسـی مکزیکی ها بسیار مذهبی اسـت. در این 
مراسـم عروس لباسـی سـفید به تن می کنـد؛ اما خوش 

شانسـی او با رنگ هـای دیگری رقـم می خـورد. در واقع 
عروس 3 روبان بـه رنگ های قرمـز، زرد و آبـی را به طور 
پنهانـی به لبـاس های زیـرش گره مـی زند که هـر کدام 
نمادی از عشـق، پـول و فراوانـی نعمت اسـت. هیچ کس 
این روبـان هـا را نمی بینـد تا انتهای مراسـم کـه عروس 

آنهـا را به داماد نشـان مـی دهد.
در عروسـی هـای ویتنـام، همه چیز بـه رنگ 

قرمز است
 در عروسـی هـای ویتنـام خبـری از رنـگ سـفید 
نیسـت. در واقـع رنگ قرمز اسـت کـه سـمبلی از خوش 
شانسـی اسـت. بـه همیـن دلیـل در مراسـم آنهـا، تمام 
لباس هـا، دکوراسـیون و وسـایل عـروس به رنـگ قرمز 
طراحـی شـده اسـت. حتـی هدیـه هایـی مانند میـوه و 
کیـک... که خانـواده دامـاد به خانه عـروس مـی برند، در 
کاغـذ کادویی قرمـز پیچیده شـده  که همگی نشـانه ای 

از خـوش اقبالی اسـت.

نماد خوش شانسی در جشن عروسی مناطق مختلف جهان)3(
دانستنی ها

حرف حساب

 اگر تنها باشــی خود واقعی ات را نشــان
 می دهی!

اگر هیچ کس کنار شما نباشد، کسی نبیندتان، آن 
وقت خود واقعی شما، آن شمای دوم که همواره 
در پشت شمای اول پنهان است، آشکار می شود و 
دست به کارهایی می زند که بسیار خوشایندتان 
است؛ اما اگر در آن نزدیکی ها فردی حاضرباشد، 
مثال پدرتان شــما را زیر نظر گرفته باشد، شمای 
دوم جوری پشِت شــمای اول پنهان می شود که 

حتی خودتان هم از دیدنش عاجز می شوید. 
 »مو قرمز«
اورهان پاموک

سیره بزرگان

 سمیه مصور

منابع طبیعی اعــم از جنگل، مرتع، آب، هوا، خاک، حیات وحش، چشــم اندازهای 
طبیعی، معادن مختلف فلزات، زغال ســنگ، نفت و گاز، ســرمایه های ارزشمندی 
هستند که به منزله بستر حیات آدمی، مدیریت بر آنها برای تامین مواد غذایی، حفظ 
اراضی کشاورزی، احداث راه ها و تاسیسات صنعتی به منظور بهره برداری از این منابع، 
سالمت و پایداری جامعه را تضمین می کند و بی توجهی به این منابع، خشکسالی، 
سیل و پدیده هایی همچون فقر و مهاجرت را به دنبال دارد. افزایش سیالب ها، افت 
سطح آب های زیرزمینی، انباشت مخازن سدها از رسوبات آبرفتی، تغییرات نامطلوب 
آب و هوایی، کاهش فرآورده های جنگلی و مرتعی، گسترش بیابان ها، از بین رفتن 
محیط زیست و حیات وحش در کشور، نشانه بروز اوضاعی است که بر منابع طبیعی 
تحمیل شده و خســارات فراوانی به بار آورده که مردم از آثار و پیامدهای آن در امان 
نیستند. در این اثنا، لزوم اطالع رســانی و استفاده از رســانه ها برای آموزش های 
زیست محیطی نمایان تر می شود. اهمیت جهانی حفظ محیط زیست، حاکی از آن 
است که این مهم، بدون کمک رسانه ها امکان پذیر نیست. رسانه ها با انعکاس نقاط 
ضعف، قوت و عملکرد هر سازمان یا نهادی می توانند افکار عمومی را نسبت به موضوع، 
حساس سازند تا انگیزه ای برای تالش مسئوالن به منظور جبران کمبودها باشد. لذا، 
رسانه به عنوان ناظر بر فعالیت های هر ســازمان، نقش ارزنده ای در بهبود شرایط و 

جلوگیری از کمبودها به عهده دارد.
مقدمه

اهمیت منابع طبیعی و بزرگ ترین چالش بشر برای حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری 
اصولی از این منابع، یکی از مباحث جدی اســت که دو عامل دیدگاه انسان متمدن 
نسبت به طبیعت و توسعه فناوری، در آن بیشتر مطرح می شود که انسان متمدن بدون 
احساس مسئولیتی در مقابل طبیعت و منابع طبیعی با بهره برداری های افراط گونه 
خود، حیات منابع طبیعی و زندگی بشــر را در معرض نابودی قرار داده است. امروزه 
تخریب محیط زیست به بحرانی جهانی تبدیل شــده که هر روز بر عمق و دامنه این 
بحران افزوده می شــود. لذا، حفاظت از منابع، به ارزش های اخالقی تبدیل شده و 
مستلزم حمایت کیفری است. رسالت برنامه ریزان و نقش رسانه های جمعی در حفظ 
و احیای منابع طبیعی و تاثیر مهمی که بر توســعه پایدار ملی دارد، هدف اصلی این 
مقاله است. منابع طبیعی به دو دسته منابع طبیعی تجوید شونده شامل آب، هوا، خاک، 
مرتع، جنگل و حیات وحش  و منابع غیرتجوید شونده مثل معادن فلزات، زغال سنگ 
و نفت که پس از مدتی اســتفاده، به پایان می رسند، تقسیم می شوند. طبق تجربه، 
مدیریت بر منابع طبیعی نه تنها توســط دولت ها بلکه لزوم تقویت فرهنگ برخورد 
منطقی، علمی و اصولی با طبیعت در بین مردم و مشارکت آنها به ویژه در جوامع محلی 
ثابت شده است. منابع طبیعی، بستر توسعه پایدار و پشتوانه حیات طبیعی و میراث 
فرهنگی جامعه انسانی به شمار می رود اما رشد فزاینده جمعیت، ضرورت دسترسی 
به فرصت های شغلی جایگزین، کمبود منابع و فقدان الگوی کارآمد توسعه، موجبات 
فشار بیش از حد بر منابع طبیعی تجدید شونده را فراهم نموده و امروز تخریب منابع به 
معضل جهانی تبدیل شده که نقش رسانه ها در گسترش مشارکت مردم برای حفظ و 
احیای منابع طبیعی، امری ضروری است. همچنین، تقویت تشکل ها و سازمان های 
مردم نهاد در راستای اهداف فوق، باعث شده تا رهیافت مشارکتی در منابع طبیعی، 
به عنوان راهبردی اثربخش نگریسته شود و جلب مشارکت همگان، زمینه ساز موفقیت 
طرح های مختلف در زمینه حفظ، احیا و بهره برداری پایدار منابع طبیعی خواهد بود. 
هر چند پایداری توســعه فقط به منابع طبیعی محدود نمی شود، اما حفظ و احیای 
منابع طبیعی به عنوان بستر حیات انسان ها، مهم ترین عامل در دستیابی به توسعه 
پایدار است که ضرورت همکاری مردم در مدیریت منابع طبیعی، تاثیر عوامل فرهنگی 
و رسانه  باید جدی گرفته شود.با استناد به مطالعات پیشین و وضعیت منابع طبیعی و 
مراتع کشور که سالیانه بیش از یک میلیون هکتار از مراتع کشور به بیابان تبدیل می 
شوند، مزایای مشارکت در توسعه پایدار منابع طبیعی، بیش از گذشته ملموس شده؛ 
از طرفی با وسعت زیاد عرصه مراتع و عدم تکافوی نیرو و امکانات دولتی و اینکه هیچ 
برنامه ای بدون مشارکت مردم، موفق نیست، لزوم بازنگری در سیاست ها و تغییر در 
اصول مدیریت عرصه منابع طبیعی، بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد و فرهنگ 

به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه پایدار و موثر در حفاظت از منابع طبیعی، برارتباط 
محیط طبیعی و فرهنگی انســان داللت دارد که تحقق چنین هدفی نیازمند وجود 
اخالق زیست محیطی در تمام اقشار جامعه در کشور است. اخالق زیست محیطی، 
رفتار ایده آل بشر در رویارویی با محیط زندگی خود و حمایت از محیط طبیعی، محیط 

اجتماعی و فرهنگی است. 
با توجه به کارکردهایی که نظریه پردازان رسانه ای برای رسانه مطرح می کنند، یکی 
از مهم ترین کارکردهای رسانه ها، نظارت بر محیط است که تهیه گزارش از شرایط آب 
و هوایی، نظارت و حراست از محیط، به حفظ منابع طبیعی کمک می کند. همچنین، 
کارکردهای آموزشی یا انتقال فرهنگ، سرگرم سازی و پرکردن اوقات فراغت، نوگرایی 
و توسعه، همگن سازی، راهنمایی و رهبری، بحران زدایی و آگاه سازی، هر کدام نقش 

خاص خود را در این راستا ایفا می کنند.
نقش رسانه در تهییج افکار عمومی برای حفظ محیط زیست

تهییج، ترغیب و تشــویق افکار عمومی در مخالفت یا موافقت با سیاست ها و برنامه 
ها، مهم ترین سالح سیاستمداران  در سال های اخیر بوده است. ارتباطات رسانه ای 
گروه های مختلف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترش یافته و حتی 
طرفداران محیط زیســت برای پیشــبرد اهداف و مقاصد خود از رسانه ها استفاده 
می کنند. ضمن آنکه محیط زیست گرایان در اســتفاده از تکنولوژی های ارتباطی 
جدید، به ویژه اینترنت پیشرو بوده اند. در سال های اخیر، ائتالفی از گروه های محیط 
زیستی کشورهای مختلف به صورت شــبکه ای دائمی، شکل گرفت و همگی علیه 
تصویب معاهده تجارت آزاد آمریکای شــمالی، به دلیل عــدم پیش بینی های الزم 
برای حفاظت از محیط زیست  بســیج شــدند و خطوط اصلی مبارزه های محیط 
زیســتی بین المللی در دهه 90 در آمریکا را پدید آوردند. عالوه بر این، جهت گیری 
رسانه ای در مورد فعاالن جهانی محیط زیست از قبیل صلح سبز آشکار است. اخبار 
صدا و سیمای محلی و روزنامه ها و شبکه های اجتماعی اینترنتی، منعکس کننده 
صدای طرفداران محیط زیست است؛ تا جایی که شــرکت ها و سیاستمداران، این 
گالیه را مطرح می کنند که مسئول بسیج و تهییج محیط زیستی، رسانه ها هستند، 
نه اکولوژیست ها. لذا، نقش رســانه در این راستا بیشتر مشــخص می شود. ضمن 
آنکه، رســانه ها راهی موثر برای آموزش گروه های بزرگ جمعیت هســتند، تمام 
افراد جمعیت، حتی الیه های پنهان را پوشش می دهند، ابر رسانه ها بر هنجارهای 
اجتماعی و فرهنگی تاثیر می گذارند، رسانه ها، شاخصی از میزان جدی بودن مشکل، 
ارائه می دهند و به مردم کمک می کنند با پیروی از الگوها، رفتار خود را تغییر دهند، 
به مردم رفتار ناشی از تغییر را می آموزند، در افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد 
فردی و اجتماعی موثرند، عالوه بر آموزش مهارت ها، قادرند با ارائه برنامه تصویری 
با هویت مشارکتی، حمایت مادی و معنوی کسب کنند.در خاتمه باید اذعان داشت 
که کارکردها و اهمیت روزافزون و استراتژیک رسانه در جهان که جهت دهنده افکار 
عمومی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی است، 
موجب تغییرات بنیادی  می شود و ابزاری مهم تر و کاراتر از رسانه وجود ندارد. امروز، 
رسانه از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردار است  و این عامل، سطح عملکرد و قابلیت 
تاثیرگذاری رسانه ها به ویژه در امور زیست محیطی و منابع طبیعی را گسترش می 
دهد. رسانه ها این قابلیت را دارند که شهروندان را به درجه ای از آگاهی زیست محیطی 
برسانند که تغییر و اقدام به نفع محیط زیست را درونی سازند. لذا، عاقالنه ترین کار، 
دادن بهای بیشتر به رسانه ها برای نگهداری از منابع ملی است. همچنین، برگزاری 
کالس ها و کارگاه های آموزشــی برای خبرنگاران و تحلیلگران رسانه ای به منظور 
ارتقای اطالعات زیست محیطی آنان ضروری به نظر می رسد؛ زیرا آگاهی  و رسالت 
خبرنگار و تحلیلگر مسائل زیســت محیطی، می تواند به حفظ سالمت مردم و باال 
 بردن کیفیت زندگی آنها، رهایی از بحران های زیست محیطی و توسعه پایدار کمک 

کند. 
 رضا خلیلی 
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه و مدیر روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

نقش رسانه ها در حفظ و احیای منابع طبیعی
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