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به کجا چنین شتابان؟
  به بهانه حضور دوباره  احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 
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می توان یک تونل آب به زاینده رود برگرداند
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

11

برخی مدیران اصفهانی تا 120 درصد قوانین را اجرا می کنند
رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان:

3
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 لهراسبی، علیزاده و سون در اصفهان می خوانند

هفته آهنگین اصفهان
این هفتــه عالقه مندان به 
موســیقی پاپ در دیـــار 
نصف جهان می توانند میزبان خواننده های 
مختلف پاپ کشور باشند که قرار است برای 

اجرای کنسرت به اصفهان بیایند...

 وعده هایی 
که خشک شده!

تاسیس بندرخشک در استان،  گرفتار دور تسلسلی 
از پاس کاری ها شده است

 وقتی بحران آب جدی است و نیازمند مدیریت مسئوالن و مراعات مردم هستیم؛

این بار خرق عادت کنیم

آگهی مزایده)نوبت  دوم(
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/601 مورخ 96/11/01شورای اسالمی شهر فالورجان یک 
باب مغازه به مساحت 15/17 مترمربع واقع در فالورجان، خیابان میثم، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه زیرزمین به 

شماره ملک 15/1258 را با قیمت کارشناسی و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.
1( قیمت پایه فروش مغازه مذکور به مساحت 15/17 متر مربع بر اســاس قیمت کارشناسی به ازای هر متر مربع 
مبلغ 19/100/000 ریال و جمعا مبلغ 289/747/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده 

خواهد بود.
2( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/02/18 

ارسال نمایند.
3( به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالی از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
4( کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 5( جهت اطالع از قیمت پایه و کســب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه
 فرمائید.

جواد نصری  شهردار فالورجان

حســن روحانی این روزها نارضایتی خود از وزرای 
کابینه را با صراحــت و در مراســمات مختلف بر 
زبان می آورد. بار قبلی هم گفته بود که برخی وزرا 
انگیزه الزم برای همکاری با دولت را ندارند و جالب 
اینجاست که برخی از این وزرا در دولت یازدهم نیز 
کارنامه موفقی در دفاع از دولت نداشــته و حاضر 
نبودند بــرای دفاع از دولت از خــود هزینه کنند و 
درعین تعجب، در کابینه دوازدهم هم در لیســت 
وزرای پیشــنهادی قرارگرفته و به مجلس معرفی 
شده و بازهم در کمال تعجب و برخالف گمانه زنی 
ها، رای اعتماد گرفتند و باردیگر وارد کابینه دولت 
شدند. حاال ملت و مملکت باید هرروز شاهد کنایات 

و گالیه های رییس دولت از وزرایش باشد. 
دیروز رییس جمهور در مراســم روز کارگر گفت: 
عده ای از وزرا، از اول ســال، نوایشان نوای ناامیدی 
است؛ می گویند امسال بودجه  کم است، مجلس کم 
تصویب کرده اســت، نفت ارزان است، مالیات چه 
شد و... اول دولت، وســط دولت، آخر دولت، سخن 
اینها سخنان ناامیدی است. برخی هم راجع به باران 
می گویند امسال بارندگی کم بوده، خشکسالی است 

و واردات باید بیشتر باشد و سخنانی از این قبیل.
رییس جمهور بــا بیان اینکه من تــالش کردم که 
گوشم نسبت به اینها کم بشنود، گفت: عده ای هم 

امیدوارانه ...

وقتی رییس جمهور از وزرایش راضی نیست؛

مخاطب این »باید«ها کیست؟

سما مطیعی

ادامه در صفحه 2

معاون امور خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در حال حاضر حدود 86 درصد مشترکین خانگی 
در استان اصفهان الگوی مصرف را رعایت می کنند.

رضا رضایی، معاون امور خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست هم اندیشی مدیران اجرایی شهرک ها 
و نواحی صنعتی استان، بر کاهش 25 درصدی مصرف آب در صنایع کوچک تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری و کاهش بی سابقه حجم ذخیره سد زاینده رود که به دنبال آن کاهش تخصیص 
به بهره برداران را به همراه داشت، به گونه ای که تخصیص آب شــرب تا 15 درصد کاهش یافت و اگر محدودیت منابع آبی بیشتر شود 

احتمال کاهش تخصیص ها در آینده کمتر است، پس صرفه جویی در مصرف آب در صنایع ضروری به نظر می رسد.
معاون امور خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که در حال حاضر حدود 86 درصد مشترکین 
خانگی الگوی مصرف را رعایت می کنند، گفت: در چند سال اخیر با توجه به اقدامات فرهنگی گسترده ای که پیرامون مصرف بهینه آب 
در جامعه در دستور کار قرار گرفت، هم اکنون حدود 86 درصد مشترکین خانگی الگوی مصرف را رعایت می کنند، پس در این میان 

می طلبد صنعتگران همگام با مردم مصرف بهینه آب را مد نظر قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 2/2 درصد از آب تولیدی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اختیار صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در استان می طلبد که تمامی واحدهای 
صنعتی با احداث منابع ذخیره استراتژیک، نصب تجهیزات کاهنده و از همه مهم تر استفاده از پساب برای مصارف صنعتی مصرف خود 

را حداقل تا 25 درصد کاهش دهند.
رضایی بر اهمیت بازچرخانی آب تاکید کرد و اذعان داشت: در برخی از کشورهای دنیا بازچرخانی آب بسیار مرسوم است و آب خاکستری 

در زمینه های مختلف از جمله صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: با توجه به منابع آبی موجود که بسیار محدود هستند، بهتر است صنعتگران درصدد منابع جایگزین باشند؛ این در حالی 
است که نیاز آبی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به طور میانگین هزار و 800 لیتر آب در ثانیه است که از این رقم  شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان تنها 670 لیتر در ثانیه آن را تامین می کند.
الزم به یادآوری است؛ در حال حاضر 70 شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان فعال هستند که 122 هزار نفر به طور مستقیم و 300 

هزار نفر به طور غیر مستقیم در این واحدهای صنعتی مشغول به فعالیت هستند.

معاون امور خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

رعایت 86 درصدی الگوی مصرف آب در اصفهان
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آخرین بار سال گذشته بود که جابه جایی صندلی 
احمدی نزاد موردتوجه رسانه ها قرارگرفت. مرداد 
96 بود و قرار بود مراسم تنفیذ در بیت رهبری برگزار 
شود.  در ابتدای مراسم تنفیذ، محمود احمدی نژاد 
در کنار ابراهیم رییسی نشسته بود اما دقایقی بعد 
تصاویر، او را در کنار ســید حســن خمینی نشان 
می داد! این دست حرکات و اتفاقات عجیب احتماال 
فقط از عهده خود او برمی آید که تجربه نشان داده 

تبحرخاصی در رفتار غیرقابل پیش بینی دارد.
این بار جابــه جایی صندلی در مجمع تشــخیص 
مصلحــت موردتوجه قرار گرفــت. احمدي نژاد که 
ســال 9٢ روي صندلي کناري محسن رضایي دبیر 
وقت مي نشســت، آرام آرام از ضلع اصلي میز فاصله 
گرفت و در بال سمت چپ میز جایي میان شمخاني، 
دبیر شوراي عالي امنیت ملي دولت روحاني و پرویز 
داوودي، معاون اول خود در روزهاي خوش سال هاي 
اولیه دولت نهم مي نشســت و حاال امــا آنچنان که 
تصاویر آخرین جلسه مجمع نشان مي دهد، همچنان 
درحال جابه جایي اســت. احمدي نژاد در نشست 
روز شنبه مجمع باز هم یك صندلي از رأس قدرت 
دورشد تا ببینیم این روند رییس دولت نهم و دهم را 
تا کجا پایین مي آورد و داستان های مجمع و احمدی 
نژاد به کجا می رسد؛ بویژه وقتی بدانیم که گفته می 
شود علت اصلی غیبت سران قوا در جلسات مجمع 
تشخیص، اعتراض به عضویت و حضور احمدی نژاد 

در این مجمع است. 
طنزتلخ قصه اینجاست که احمدی نژاد در حالی در 
جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام حضور پیدا 
کرد که این روزها نقدهای تندی نســبت به برخی 
نهادها و کارگزاران نظام مطرح می کند. او کل نظام 
را به باد انتقاد گرفته و همه چیز را زیر ســوال برده 

است. از بست نشــینی در حرم حضرت عبدالعظیم 
و امامزاده صالح گرفته تا انتشــار نامه و ضبط فیلم 
ویدئویی و ارسال پیام های مختلف و طرح خواسته 
هایی از جمله برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس که باعث شد برخی او را همپای 
اپوزیسیون های ضدانقالب و معاندین خارج نشین 

یا حداقل همنوا با آنها دانســته و از سر دلسوزی و 
خیرخواهی از رییس جمهور سابق بخواهند از مسیر 

خود برگردد تا دیر نشده است. 
این »انسداد سیاسی« برای احمدی نژاد، اتفاقی است 
که حامیانش آن را در دورترین تصورات خود نیز باور 
نمی کردند و فکر نمی کردند روزی برسد که مردی 
که قرار بود نماد انقالبیگری باشــد و او را »رجایی« 
زمان می نامیدند، اینچنین مقابل همه بایستد و یك 
تنه کمر به کشــتن تمام خاطرات خوبی ببندد که 
حداقل همان بیســت و چندمیلیون نفری که به او 
رای دادند، از رییس جمهــور دولتی که مدعی بود 

پاکدست ترین دولت است، دارند. 
می گویند حال بقایی بد اســت و اعتصاب او را زار و 
نزار کرده است. مشایی هم در زندان است و خبری 
از او نیست. رحیمی چندروز پیش به مرخصی آمد و 
تولیت امامزاده صالح هم اعالم کرد که دیگر احمدی 
نژاد را به این امامزاده راه نمی دهد تا بست بنشیند! 

مردم از نمایش های رییس جمهور ســابق خسته 
شده اند و حوصله دنبال کردن رفتارهای سینوسی و 

رادیکالیسمی او را ندارند.
 احمدی نژاد اما هنوز برای رســانه ها جذاب است و 
خودش هم این را می داند هرچند تجربه نشان داده 
حتی »جذاب ترین«ها هــم باالخره روزی تکراری 
می شــوند و احمدی نژاد با دســتان خودش کاری 
می کند که مردم و حتی ســخت ترین هوادرانش 
آرزو کنند ریاست جمهوری او در ایران، دیگر هیچ 

وقت تکرار نشود. 

کره شمالی اصلی ترین سایت 
هسته ای خود را تعطیل می کند

سخنگوی ارشد ریاســت جمهوری کره جنوبی 
اعالم کرد،  رهبر کره شــمالی به رییس جمهوری 
این کشــور گفته اســت که اصلی ترین ســایت 
آزمایش هســته ای کشــورش را ماه مه تعطیل 
می کند و به زودی از کارشناسان و روزنامه نگاران 
ایاالت متحــده و کره جنوبی بــرای ورود به این 
کشــور دعوت به عمل می آید. یون یونگ-چان، 
سخنگوی ارشد کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی 
به خبرنگاران گفت، کره شمالی همچنین ساعت 
رسمی خود را با ساعت رسمی سئول هماهنگ 

خواهد کرد. 
دو کشور نیم ساعت اختالف زمانی دارند. به گفته 
این ســخنگو، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 
این خبر را جمعــه در جریان دیــدار تاریخی با 
مون جائه این، رییس جمهــوری کره جنوبی در 
 منطقه غیرنظامی شــده میان دو کشــور اعالم 

کرد.

 بن سلمان می خواهد
»لورنس عرب« باشد!

ولی عهد عربستان سعودی در ســفر اخیر خود 
به آمریکا، در دیدار با شــخصیت های سینمایی 
اسرائیلی-آمریکایی گفت دیگر زمان آن رسیده 
است که عربستان ســعودی تغییراتی در روابط 
خود با رژیم صهیونیســتی ایجاد کند. ولی  عهد 
عربستان سعودی که ماه گذشته به آمریکا سفر 
کرده بود در دیدار با شــخصیت های سینمایی 
صهیونیستی از لزوم تغییر در روابط بین ریاض و 

تل آویو گفته است. 
»حییــم ســابان« یکــی از تهیه کننده هــای 
صهیونیســت فیلم های هالیوودی که اخیرا طی 
ضیافت شــام ویژه  با »محمد بن سلمان« دیدار 
داشــته گفت که او بــه دنبال این اســت چهره 
اسالم و عربستان را تغییر داده و خود را به عنوان 

»لورنس عرب« جدید معرفی کند.

تحلیلگران آمریکایی مدعی شدند:
کره شمالی می خواهد با بمب 

آمریکا را نابود کند
تحلیلگــران و نظامیان آمریکا نســبت به حمله 
الکترومغناطیسی کره شمالی به آمریکا هشدار 
دادند. به نوشــته »بیزینس اینسایدر«، »جیمز 
اســتاوریدیس« دریــادار بازنشســته آمریــکا 
و از فرماندهــان ســابق ناتــو نســبت به خطر 
 حمله الکترومغناطیســی کره شــمالی هشدار 

داد.
 این در حالی اســت که تحلیلگــران آمریکا در 
کنگره این کشــور نیز هشــدار داده انــد که در 
صورت موفقیت آمیز بودن این حمله، 9۰  درصد 
جمعیت آمریکا از بین می رود. استاوریدیس در 
تحلیل خود عنوان کرده که در یك حمله الکترو 
مغناطیسی بعد از انفجار هسته ای سه موج حمله 

بر فراز آمریکا صورت می گیرد.

ورود بلدوزرهای نظامی رژیم 
صهیونیستی به خان یونس 

۴ بلــدوزر نظامی رژیــم صهیونیســتی تحت 
پوشش هواپیما های جاسوســی وارد شهر خان 
یونس در شــرق نوار غزه شــدند. بر اساس این 
گزارش، بلدوزر های رژیم صهیونیستی از طریق 
 دروازه »صوفا« در مرز هــای غزه وارد خانیونس 

شدند. 
طبق اعالم منابع فلسطینی، ورود این بلدوزر ها با 
پوشش هواپیما های جاسوسی به شرق نوار غزه، 

صورت گرفته است.

به کجا چنین شتابان؟

هنوز هم غیرقابل پیش بینی است. این را حضور غیرمنتظره اش در جلسه این هفته مجمع 
تشخیص مصلحت نظام می گوید . احمدی نژاد پس از مدت ها غیبت در جلسات این مجمع، 
دوباره رخ نمایان کرد تا رسانه ها بازهم تصاویر مردی که حامیانش روزگاری او را »معجزه هزاره سوم« 
می نامیدند و حاال در اعالم برائت از او، از یکدیگر پیشی می گیرند، را منتشر کنند آن هم در حالی 

که جای صندلی او در مجمع بازهم عوض شده است! 

وکیل بقایی:
 حالش خوب نیست

وکیل حمید بقایــی درخصوص موکل خود 
گفت: حال آقای بقایی خوب نیست و منتظر 

مالقات با وی هستیم.
مهــران عبدا... پور درباره پرونده اســفندیار 
رحیم مشــایی و مطرح شــدن یکسری از 
گمانه زنی ها درباره مرتد خواندن وی گفت: 
اگر قرار اســت حکم ارتدادی صادر شود که 
اصال چنین بحثی مطرح نبوده است ابتدا باید 
در دادسرا مطرح شود نه در مطبوعات، با این 
حال قاعدتا قوای امنیتی باید با دوستانی که 
احتمال می دهند حکم ارتداد ایشــان صادر 

می شود، برخورد کنند.

 مدیرمسئول »شرق«
 شاکی خصوصی دارد

معاون دادستان مشهد گفت: شکایت برخی 
خانم های شهرک شهید رجایی مشهد درباره 
انتشــار مطلبی در این روزنامه باعث احضار 
مدیر مسئول روزنامه شرق و بازداشت ایشان 
شــد. حســن حیدری درباره انتشار خبری 
درخصوص بازداشت مهدی رحمانیان، مدیر 
مسئول روزنامه شرق عنوان کرد: درج مطلبی 
در ایــن روزنامه و تقســیم بندی خانم های 
شهرک شهید رجایی مشــهد که در آن یك 
دسته را »فاحشه« خطاب کرده بودند باعث 
جریحه دار شدن احساسات آن ها و شکایت 

از این فرد شد.

تلگرام وفای به عهد نکرد
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشــاره به 
توقف استقرار ســرورهای تلگرام گفت: قرار 
بود تلگرام اطالعات کاربران ایران را در کشور 
خودمان نگهــداری کند، امــا اطالعات را از 
کشور خارج کرد. عباس آسوشه با بیان اینکه 
تلگرام بــه تعهدات خود عمــل نکرد، گفت: 
تصمیم گرفتیم امکانــات CDN را که فقط 
برای کاهش هزینه هایش استفاده می کرد از 
آن بگیریم و در اختیار پیام رسان های داخلی 
بگذاریم. به گفته آسوشــه قرار بوده تلگرام 
اطالعات کاربران ایران را در کشور خودمان 

نگهداری کند.

گنده گویی لیبرمن:
تل آویو تهدید شود تهران را 

بمباران می کنیم!
آویگــدور لیبرمــن، وزیــر جنــگ رژیــم 
صهیونیستی در راستای سیاست های جنگ 
طلبانه این رژیم مجددا تهدید به هدف قرار 
دادن تهران در صورتی که حمله ای از جانب 
ایران به تل آویو شــود، کرد. وی مدعی شد: 
اســرائیل نمی تواند به ایران اجازه ســاخت 

پایگاه پیشرفته در سوریه را بدهد.

صفاری
عضو کمیسیون امنیت ملی:

واکنش

سیدحسین نقوی حســینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به اظهارات اخیر رؤسای جمهور آمریکا و 
فرانسه و صدراعظم آلمان مبنی بر الحاق بندهایی 
به توافق نامه برجام، گفت: این گونه اظهارات از نظر 
جمهوری اسالمی ایران مردود است و ما یك بار، فقط 

درباره برجام مذاکره کردیم.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی الحاق هیچ 
بندی را به برجــام نمی پذیرد، اظهار داشــت: اگر 
آمریکایی ها از برجام خارج شــوند، ما هــم  از این 
توافق نامه خارج خواهیم شــد؛ اصوال برجام بدون 

آمریکا برای ما مفهومی ندارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، برجام را 
برای جمهوری اسالمی ایران بدون حاصل دانست 
و گفت: در حال حاضر نیز شــرایط برای جمهوری 
اســالمی ایران، تفاوتی با بر هم زدن برجام از سوی 
آمریکا ندارد، زیرا ســران آمریکا فضا را برای جذب 
سرمایه گذاری احتمالی پس از برجام مبهم می کنند 
و در واقعیت سرمایه گذاری در کشور انجام نمی شود.

برجام بدون آمریکا برای 
ایران هیچ مفهومی ندارد

نقوی حسینی: 

برجام

کافه سیاست

یادداشت

ترامپ تسلیم بقای برجام می شود

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
برجام گفــت : خروج آمریــکا از برجام باعث 
منزوی شــدن بیش از پیش این کشــور در 

جامعه جهانی می شود.
مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به اظهارات 
رییس  جمهور آمریکا مبنی بر احتمال عدم 
تمدید برجام در ٢٢ اردیبهشــت ماه، اظهار 
داشــت: وزیرامور خارجه کشورمان در سفر 
اخیرش به آمریکا، با حضور در شورای روابط 
خارجی این کشور، اظهارات صریحی را درباره 
موضع ایران در قبال برجام بیان کرد که جای 

تقدیر دارد.
وی افزود:  کمیسیون امنیت ملی مجلس در 
صورت لغو برجام از ســوی آمریکا، حمایت 
کامل خود را از بازگشــت فعالیت های صلح 
آمیز هسته ای به وضعیت پیش از برجام اعالم 

می کند.

 خروج آمریکا از
 برجام عواقب دارد

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
عضو هیئت رییسه مجلس:

پارلمان

نماینده مــردم محالت در مجلس گفــت: ابزار یك 
عده  استفاده از یك نوع پوپولیسم پیچیده،  مدرن و 
هوشمند اســت که در اتاق های فکر اساسنامه هایی 
بر محوریت ایجاد انحراف در ذهن مردم برنامه ریزی 

و پیاده نظام آنها در میدان اینها را اجرایی می کنند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی، نماینده مردم محالت 
در مجلس با اشاره به عملکرد برخی رسانه های دولتی 
مبنی بر برجسته سازی مســائل فرعی و جلوه دادن 
آن ها به عنوان مســائل اصلی جامعه اظهار داشت: 
عده ای به دنبال مشغول سازی ذهن مردم به مسائل 
حاشیه ای هستند. وی افزود: آنها این عملکرد را در 
پیش گرفتند تا مردم از مسائل اساسی غفلت کنند، 
به عبارت روشــن تر عده ای به عنوان تشویش افکار 
عمومی هســتند.نماینده مردم محالت در مجلس 
تصریح کرد: ابزار این عده استفاده از یك نوع پوپولیسم 
پیچیده،  مدرن و هوشمند است که در اتاق های فکر 
اینها اساسنامه هایی بر محوریت ایجاد انحراف در ذهن 
مردم برنامه ریزی  و پیاده نظام آنها در میدان اینها را 

اجرایی می کنند.

اولویت کنونی کشور مسائل 
دست چندم نیست

نماینده محالت در مجلس:

دیدگاه

عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه دولت 
باید درخواست جدیدی را برای بررسی ترجمه 
اصالح شده الیحه پالرمو به مجلس ارائه کند، 
گفت: این بار اولی نبــود که در ترجمه متون 
خارجی در لوایح شــاهد ایراداتی بودیم و در 
برجام نیز دولت چند بار متن ترجمه ارسالی 

به مجلس را عوض کرد.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده 
مردم مشهد در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اشتباه صورت گرفته در ترجمه الیحه عضویت 
دولت جمهوری اسالمی ایران در کنوانسیون 
پالرمو )مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی( 
توسط دولت، گفت: دولت باید ترجمه الیحه 
پالرمو را اصالح کند و متن اصالح شده آن را 
برای بررسی به مجلس ارسال کند. وی افزود: 
ما شاهد بودیم که دولت در موضوع برجام نیز 

در بحث ترجمه متن دچار اشتباه شدند.

دولت ترجمه صحیح پالرمو 
را ارائه کند

پیشخوان

بین الملل

البناء در تحلیلی به قلم ناصر قندیل، سردبیر خود نوشت: پس از 
اینکه در مذاکرات رییس جمهور آمریکا با  امانوئل مکرون سقفی بر 
مبنای عدم ایجاد شکاف در  اتحاد اروپا و آمریکا وضع شد، دونالد 
ترامپ  بازگشته است تا تسلیم بقای توافق هسته ای با ایران  شود.

در ادامه این تحلیل آمده اســت: در مقابل، ثبات موضع اروپا در 
مورد حفظ  توافــق، موضع آمریکا در مورد خــروج از توافق را به 

 چالش کشیده است. واشنگتن نتوانست در طول یك سال  موازین 
قوای بین المللی و منطقــه ای را تغییر دهد و  می داند نمی تواند 
بدون هیچ جایگزینی برای لغو  توافق تالش کند. اکنون ترامپ به 
مرحله عجزی رسیده  است که اوباما را بر آن داشت به توافق هسته 
ای با  ایران تن دهد.  قطعا نمی توانیــم تصور کنیم که اختالفات 
بین آمریــکا  و اروپا نمی توانــد به حد تمرد و سرکشــی اروپا از 

 تصمیم آمریکا برسد و یا اینکه تمســك اروپا به توافق  هسته ای 
به معنای تالش برای مستقل شدن از  آمریکاست؛ بنابراین همه 
چیز بیانگر آن است که  اروپا چیزی را به زبان می آورد که آمریکا 
به آن  نیاز دارد؛ تا بدین وسیله ترامپ نردبانی برای  پایین آمدن از 
درخت بیابد و تحت شعار اتحاد مواضع  با غرب و ارائه فرصت های 

بیشتری برای بهبود شروط  توافق هسته ای، عمل کند. 

البناء نوشت:
ترامپ تسلیم بقای برجام می شود

روزنامه جمهوری اســالمی بدون نام بــردن از آیت ا... 
مصباح یزدی، نسبت به سخنان اخیر او که گفته است 
»نسل جدید تا چشــم باز کرده حکومت عدل را دیده 

است«، واکنش نشان داد.
احمد حسینی در این روزنامه نوشت: می گویند »نسل 
جدید تا چشم باز کرده حکومت عدل را دیده است« و از 

یاد می برند که حداقل ۸ سال دولت پاک دستان! را تقویت و تایید کردند. فراموش کرده اند که آن روزگار 
می گفتند: »امام عصر برای احمدی نژاد دعا می کند و انتخاب او از کرامات و معجزه است« و حتی مرتبه 
کامل او را، در زمان ظهور حضرت ولی عصر )عج( محقق می دانستند.آیا واقعا نسل جدید می تواند چشمان 
خود را به روی ۱۵ میلیون پرونده قضایی جاری، ۵/ ٢ میلیون نفر معتاد، یك طالق در مقابل دو ازدواج، 
رشد ۱۰۰ درصدی آمار زنان خود سرپرست و ... ببندد؟ اگر حاضر به استغفار و عذرخواهی نیستیم، دیگر 

اینگونه سخن نگوییم. 

روزنامه کیهان نوشــت: انتصاب یك مدیر جوان بر مصدر 
شــبکه ای با مخاطب جوان، آغازگر یك جریان تهاجمی 
و تبلیغاتی علیه وی شــده اســت. فقط چندروز از صدور 
حکم انتصاب »علی فروغی« به عنوان مدیر جدید شبکه 
سه گذشته است. وی هنوز هیچ صحبتی درباره اهداف و 
برنامه هایش در محافل عمومی انجام نــداده، مدیری را 

منصوب یا برکنار نکرده و مانع یا باعث پخش هیچ برنامه ای نشده است؛ اما رسانه های به اصطالح اصالح طلب، 
حتی فرصت خشك شدن جوهر حکم مدیر جدید شبکه سه را نداده اند و بدون اینکه وی کاری را انجام داده 
باشد یا حرفی زده باشد، موضوعاتی را در تخیل خود به وی نسبت می دهند. اینکه رسانه های زنجیره ای قبل 
از شروع کار یك مدیر جوان، شمشیرها را علیه وی از رو بسته اند، بیش از آنکه به ضعف این مدیر مربوط باشد، 

به نگاه بدوی، بسته، قبیله ای و دیکتاتورمآبانه چنین رسانه هایی برمی گردد. 

روزنامه جمهوری اسالمی:

اگر استغفار نمی کنید، 
 اینگونه سخن
 نگویید

روزنامه کیهان:

 منتقدان فروغی، 
بدوی، بسته و 
دیکتاتورمآب هستند

   به بهانه حضور دوباره  احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛  

داعشی ها در دادگاه

همــکاری 250 بانک 
اروپایی با ایران

300 شهر در تنش آبی

کمبود معلــم در حد 
عصر پیکان!

جوان هراسی نکنیم

سمیه  یوسفیان

 وقتی رییس جمهور از وزرایش
 راضی نیست؛

مخاطب این »باید«هاکیست؟
.... ادامه از صفحه اول

حرف می زنند؛ بله امسال بارندگی کم است ولی 
باید این کار را انجام دهیم و در الگوی کشــت 
تغییر ایجاد کنیم و... هم پیشنهاد می دهند هم 
امیدوارند.  چه خاصیتی دارد ناامیدی و غصه و 
غم. اینکه اول سال را با گرفتاری و چهره عبوس 
شروع کنیم که بعد می خواهد اتفاقی رخ دهد، 

این درست نیست.
روحانی تاکید کــرد که دولت بایــد جوان و 
کوچك و چابك شــود و با زبــان کنایه آمیز 
طنازانــه ای گفت: »دولت آنقدر چاق شــده 
که کمی بعد باید برایش ویلچــر بیاورند!« و 
 ما به یاد آوردیم که قرار بــود کابینه روحانی، 
کابینه ای جوان باشد؛ اما از کابینه یازدهم پیرتر 
شد! اگر »آذری جهرمی« نبود، شاید پیرترین 

هم می شد! 
به یاد آوردیم که یك بار در یکی از جلسات بیت 
رهبری که هیئت دولت با رهبرمعظم انقالب 
دیدار داشتند، وقتی رییس جمهور از »باید«ها 
گفتند، رهبر انقالب فرمودند: » آقای روحانی 
مواردی ذکر کردند که »باید این کار بشود، باید 
آن کار بشــود«؛ مخاطب این بایدها کیست؟ 

خود ایشان! نه هیچ کس دیگر.« 
و شــاید بهتر اســت رییس جمهور هم به یاد 
بیاورند که مخاطب این »باید«ها خودشــان 
هستند و اگر وزیری ناامید اســت و توان کار 
 ندارد و فقط »غر« می زند و از »نمی شــود« و 
»نمی توانم« ســخن می گوید، چرا هنوز در 
کابینه مانده است؟ راه بهارستان را به او نشان 

دهید لطفا. به همین سادگی!
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برخی مدیران اصفهانی تا 120 درصد قوانین را 
اجرا می کنند

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

مالیات

پيامدهاي ماليات بر ارزش 
افزوده براي جمعيت شهرنشين

بر اساس آمارهاي اعالم  شــده، فقط در سال 
گذشــته از محل درآمدهاي حاصل از ماليات 
بر ارزش افزوده بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان 
به حساب شهرداري ها واريز شده است که اين 
منابع پيامدهاي بســيار اثربخش و سودمندي 
را در حوزه توسعه زيرســاخت هاي شهري به 
همراه داشته اســت. بنا بر اظهارات مسئوالن 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور در 
حال حاضر ۵۴ درصد بودجه شــهرداري ها در 
شــهرهاي کوچک از محل درآمدهاي حاصل 
از ماليات بر ارزش افزوده تامين مي شــود. بر 
اســاس اين اظهارات، اختصــاص درآمدهاي 
حاصل از ماليات بر ارزش افــزوده به اين نهاد 
کمک کرده است تا در سال ۹۳ بيش از ۴۸ هزار 
دستگاه و ماشين آالت عمراني و خدماتي براي 
شهرهاي کوچک کمتر از ۵۰ هزار نفر خريداري 
شــود. ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ياري گر 
شهرداري ها و شهرهاي کوچک بوده، بلکه در 
شــهرهاي بزرگ نيز نقش پر رنگي از خود بر 
جاي گذاشته است. بررسي اليحه بودجه سال 
۹۴ شهرداري تهران نشــان مي دهد ماليات بر 
ارزش افزوده در ميان ۷ منبع بزرگ درآمدي 
شهرداري تهران در جايگاه دوم ايستاده است. 
ســهم درآمدهاي حاصل از اين نوع ماليات در 
بودجه سال ۹۳ شــهرداري اين کالنشهر ۱۶ 
درصد بوده که در اليحه بودجه سال ۹۴ به ۲۰ 
درصد افزايش يافته است. آمارها و اظهاراتي از 
اين دست از سودمندي و اثربخشي درآمدهاي 
مالياتي براي توسعه زيرســاخت هاي شهري 
حکايت دارد. بي ترديد افزايش اين درآمدهاي 
مالياتي به ارتقاي خدمات و زيرســاخت هاي 
شهري خواهد انجاميد و گامي موثر در جهت 
رفع تقاضاهاي فزاينده جمعيت شهرنشــين 

خواهد بود.

بازار

مسواک برقی

دست ایران از مزایای اقتصادی برجام 
کوتاه است؛

تقالی نافرجام اقتصادی 
پشت دروازه های اروپا

از ســر گيری دوبــاره روابط اقتصــادی ايران و 
کشــورهای اروپايی  در پی توافق برجام هر چند 
بسيار پر سر و صدا شروع شد؛ اما در نهايت چندان 
موفق نبود. اگر چه برخــی از بانک های اروپايی و 
شرکت های کوچک جويای نام و سرمايه، تالش 
کردند تا وارد طرح های اقتصادی ايران شوند ولی 
اين تب و تاب با ايجاد تحريم های جديد از سوی 
آمريکا و تهديدات پشــت پرده اين کشور موجب 
شد تا مراودات اقتصادی ايران با طرف های اروپايی 
بسيار شکننده دنبال شود. هر چند که بر اساس 

برخی از آمارها صادرات ايران به اروپا در سال های 
پس از برجام بيش از ۶۰ درصد رشــد داشته؛ اما 
هنوز هم ايــران نمی تواند آزادانه با کشــورهای 
حوزه يورو وارد مبادالت تجاری شود چرا که پس 
از برجام جذب ســرمايه و ايجاد روابط اقتصادی 
ايران مشروط به اما و اگرهای سياسی باقی مانده 
است. بر همين اساس اخيرا مايکل کلور برچتولد، 
سفير آلمان در ايران اعالم کرد که پيوستن کامل 
و حقيقی تر ايــران به جامعه اقتصــادی جهان 
مستلزم حل کامل موضوع FATF است.  اين در 
حالی است که برخی پيوســتن ايران به سازمان 
بين دولتی يا همــان FATF را مانند امضای يک 
 قرار داد ترکمانچــای ديگر می داننــد هر چند

 عده ای از موافقان اين طرح هم معتقدند بخشی از 
عقب ماندگی شديد ايران از چرخه سرمايه گذاری 
بين المللی به دليل قرار گرفتن در ليســت سياه 
اين سازمان و نبود تضمين های سرمايه گذاری و 
شفافيت مالی در کشور است؛ اما در نهايت آنچه در 
پس ايرادات و اما و اگرهای روابط اقتصادی ايران 
و اروپا ايجاد شده شبکه ای از انتظارات سياسی و 
امنيتی در ازای داشتن يک رابطه نه چندان برابر 
اقتصادی است.آنچه در پس آمارو ارقام بازرگانی 
ايران مطرح می شود نشــان می دهد که اگر چه  
ايران در سال های پس از برجام توانسته بخشی از 
اهداف فروش نفت و فرآورده ای پتروشيمی به اروپا 
را محقق کند؛ اما آنچه هنوز از انتظارات اقتصادی 
ايران پشت درهای اتحاديه اروپا باقی مانده بسيار 
بيشتر از فرصت های طاليی اســت که قرار بود 

برجام پيش روی اقتصاد ايران باز کند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،750،000
تومان

889،000نیم سکه
تومان

543،500ربع سکه
تومان

353،500سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

174،880
تومان

      قیمت سکه و طال

مسواک برقی اورال-بی مدل 
Vitality D12.513w 3D White

 94,000
تومان

مسواک برقی اورال-بی مدل 
Professional Care 3000

 550,000
تومان

سری مسواک برقی اورال-
EB20 Precision Clean بی

 390,000
تومان

مرضیه محب رسول

استقرار بنادر خشک در ايران در پايان برنامه ششم 
توسعه بايد به عدد ۶ برسد؛ اين در حالی است که 
تاکنون اجرای عملی هيچ يک از طرح های جانمايی 
شده در هيچ استانی به مرحله عمل نرسيده است. از 
سال ۹۳ اجرای طرح های تاسيس بنادر خشک به 
صورت جدی در دستور کار دولت درآمد و با وجود 
اعالم جذب اعتبارات بخش خصوصی در برخی از 
مناطق مانند يزد؛ اما  هنوز هيچ بهره برداری عملياتی 
صورت نگرفته است .در مطالعات انجام شده روی 
مناطق مستعد کشور برای تاسيس بندر خشک 
قزوين، کرمانشاه، مشهد، اصفهان و کرمان از جمله 
مناطقی هستند که به عنوان مناطق پايلوت برای 
انجام اين طرح معرفی و اقدامات برای جذب سرمايه 
گذاری خارجی بر آنها صورت گرفته است. هر چند 
مشخص نيست که در آشفته بازار اقتصادی دولت 
نهادهای زير مجموعه آن تا چه حد موفق به جذب 
سرمايه های سرگردان داخلی و يا در احتمالی بسيار 

ضعيف سرمايه گذاران خارجی شوند. 
بندر خشک چیست؟

بندر خشـک در يک برداشـت عاميانه بندری اسـت 
که به جای کشـتی ، قطارهـا در آن پهلـو می گيرند 
و کار حمـل و نقـل بـار را انجـام مـی دهنـد. بنـدر 
خشـک در واقع بنـدر درون سـرزمينی چند منظوره 
اسـت کـه بـه طـور مسـتقيم بـا جـاده يـا راه آهـن 
بـه بنـدر دريايـی وصـل می شـود و مرکـزی بـرای 
انتقـال کاالهـا بـه مقصدهـای داخلـی اسـت. بندر 
خشـک داخلی می تواند انتقـال کاال بين کشـتی ها 
و شـبکه های بزرگ حمـل و نقل داخلی را تسـهيل 
و يـک مرکـز توزيـع کاال در درون سـرزمين ايجـاد 
کنـد. عنـوان می شـود کـه بندر خشـک مـی تواند 
تـوان ترانزيتی ايـران را افزايـش دهد و در بسـياری 
از زمينـه هـا از جملـه مصـرف سـوخت، هزينـه 
 هـای حمـل و نقـل و زيـر سـاخت هـای جـاده ای

 صرفه جويی کند.
بندر خشک؛ مزیت زمینی با قابلیت های 

دریایی
ايجاد و بهره برداری از بنادر خشک سال هاست که 
در بسياری از کشورهای پيشرفته و در حال توسعه 
پيگيری می شود. اين بنادر در کشورهای آمريکا، 
برزيل و کانادا در قاره آمريکا، اسپانيا، ايتاليا، آلمان، 
بلژيک، دانمارک، سوئد، فرانسه، فنالند و هلند در 
اروپا، استراليا و زالندنو در اقيانوسيه، امارات متحده 
عربی، پاکستان، فيليپين، کامبوج و هندوستان در 
آسيا و تانزانيا، سوازيلند و غنا در آفريقا انواع مختلفی 

از بنادر خشک راه اندازی شده اند.
اصفهان مرکز ترانزیت ایران می شود اگر...

بر اساس اعالم موسسه مطالعات صادرات و بازاريابی 
خاورميانه، با توجه به  موقعيت ترانزيتی و استراتژيک 
اصفهان می تواند در  مرکزيت بنادر خشک ايران قرار 
گيرد اين مسئله در حالی است که به گفته برخی از 
کارشناسان مناطقی که تاکنون در کشور به عنوان 

بنادر خشک نام گذاری شده اند اکثرا بدون توجه به 
نيازهای زيربنايی الزم صورت گرفته است. وجود اين 
بنادر موجب امکان تخليه و بارگيری سريع قطارهايی 
که به صورت شاتل و برنامه ريزی شده مابين اين نقاط 
حرکت می کنند، می شود.  از آنجا که نياز به تجهيزات 
سنگين گران قيمت و تاسيسات پرهزينه ريلی برای 
تامين ظرفيت تخليه و بارگيری کافی امکان ايجاد 
تعداد زياد بنادر خشک را غير اقتصادی می کند؛ 
بنابراين انتخاب محلی که از حداکثر زيربناهای الزم 
برای برقراری دسترسی به شريان های اقتصادی کشور 
برخوردار باشد و حداقل فاصله را با مراکز تجمع کاال 
داشته باشد از ضروريات قطعی احداث بنادر خشک 
است. اين ضرورت در حالی است که ناوگان ريلی 
ايران از فرسودگی و عدم بازدهی کافی رنج می برد و 
مشخص نيست که اجرای اين طرح تا چه حد بتواند 
بازدهی اقتصادی داشته باشد. از سوی ديگر موافقان 
ايجاد اين مناطق معتقد هستند احداث بندر خشک 
در اصفهان ضمن رفع بيکاری و بهبود وضعيت 

 اقتصادی استان  در رشد توريسم اقتصادی نيز موثر 
خواهد بود. 

مسئوالن در حرف نگران و در عمل هیچ
صدای اعتراض نسبت به معوق ماندن طرح احداث 
بندر خشک و يا حمايت از تاسيس آن در اصفهان 
چند سالی است که هر از گاهی از مقامات و مسئوالن 
استانی اصفهان و برخی از فعاالن بخش خصوصی 
شنيده می شود. در حالی که  فعاالن اقتصادی نگران 
عقب ماندن استان از برنامه های توسعه ای اقتصاد 
هستند، استاندار و ساير مسئوالن اجرايی استان بر 
منفعت ها و ضرورت های تاسيس اين مکان تاکيد 
موکد می کنند؛ اما در عمل هيچ کس هيچ کاری 
برای شروع اين طرح اقتصادی انجام نداده است. اخيرا 
استاندار با تاکيد بر  ضرورت احداث و بهره برداری 
سريع بندر خشک در اصفهان عنوان کرده که با وجود 
پيگيری اين طرح توسط يک تيم قوی اما بندر خشک 
منتظر تاييد وزارت راه و شهرسازی و کميسيون های 

مربوطه برای عملی شدن است. 
اين مسئله در حالی عنوان می شود که  مسئوالن راه 
و شهرسازی عدم جانمايی و انجام اقدامات مقدماتی 
برای تاسيس بندر خشک را دليل بر تاخير تصويب 
طرح بندر خشک در اصفهان عنوان می کنند با کنار 
هم گذاشتن اين ادعاها و اظهارات مقامات اجرايی 
استاندار به نظر می رسد اين طرح گرفتار دور و 
تسلسل بی فرجامی ميان استانداری و راه شهرسازی 
شده است. اين مسئله در حالی است که از سال 
گذشته با جدی شدن طرح احداث بندر خشک در 
اصفهان مسئوالن استانی بارها مکان مناسب برای 
احداث اين بندر را در ۳۰ کيلومتری شهر اصفهان در 
ضلع جنوب غربی ايستگاه راه آهن سيستان، عنوان 
کرده اند و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را به عنوان 
اصلی ترين متولی اجرای آن معرفی کرده اند؛ اما هنوز 
معلوم نيست چرا و به چه علت طرح بندر خشک هنوز 
در حد حرف و سخنرانی های پر طمطراق در پشت 

درهای ادارات باقی مانده است؟

وعده هایی که خشک شده!
تاسیس بندرخشک در استان،  گرفتار دور تسلسلی از پاس کاری ها شده است؛

رييس کميســيون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
گفت: متاســفانه برخی از قوانيــن در اصفهان به 
جای اينکه ۱۰۰ درصد اجرا شــود با ســختگيری 
مديران اســتانی به طور ۱۲۰ درصــدی اجرا می 
شود. روح ا... چلونگر اظهار کرد: اميدوارم در سال 
جاری بــرای حمايت از توليدکننــدگان داخلی از 
شــعارزدگی فاصله گرفته و به مرحله اقدام و عمل 
وارد شــويم.وی با انتقاد بر اينکه اصفهان، يکی از 
سرمايه گريزترين استان های کشور است، تصريح 
کرد: متاسفانه نگاه جزيره ای برخی مديران دليل 
فرار سرمايه ها از اين استان اســت و هنوز نيز اين 
جو بی اعتمادی در ســرمايه گــذاران وجود دارد.

رييس کميســيون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان 
با بيان اينکه باالترين نرخ بيکاری کشــور متعلق 
به اصفهان اســت، تاکيد کرد: اين در حالی اســت 
که ۱۷/۵ درصد توليد ناخالــص داخلی مربوط به 
اصناف اســت و می توان از اين پتانســيل اصناف 
در ايجاد اشــتغال کمک گرفت.وی گفت: اين در 
حالی است که نرخ رشــد جذب سرمايه در استان 
های ديگر هم چون خراسان جنوبی رو به افزايش 
رفته و يا استان های چهارمحال و بختياری، يزد و 
شيراز در جذب سرمايه گذاران قوی عمل می کنند.

چلونگر دليــل اين معضالت را مشــکل مديريتی 
در اصفهان دانســت و گفت: مديران اســتان بايد 
ديدگاه خودرا تغيير دهند در غير اين صورت بخش 
توليد در اصفهان دچار رکود بيشــتری می شوند، 
البته اســتاندار اصفهان و معاون اقتصادی وی، به 
جد پيگير حل مشکالت استان هســتند؛ اما بايد 
آمارهای درست را شجاعانه به آنها ارائه کنيم.وی با 

بيان اينکه قانون ماليات در کشور به طور جامع اجرا 
می شود، گفت: در حالی که در تمام استان ها بخش 
های گردشگری و صنايع دستی از پرداخت ماليات 
معاف هســتند؛ اما اين بخش ها در اصفهان با هر 
عنوانی مشمول ماليات می شوند.رييس کميسيون 
اقتصادی اتــاق اصناف اصفهان خواســتار اصالح 
برخی قوانين گمرکی بــرای واردکنندگان نقره به 
عنوان يکــی از مواد اوليه صنايع دســتی اصفهان 
شــد و گفت: به عنوان مثال و بنا بر اعالم اتحاديه 
صنايع دســتی، نياز هفتگی اصفهان به نقره ۲ تن 
است که ۲ تن آن بنا بر اظهارات رييس اتحاديه به 
صورت قاچاق وارد می شود و بايد توجه داشت که 
امروز زنگ خطر صنعت خروج هنرمندان اصفهانی 
به ترکيه نيز به صدا درآمده است.وی با بيان اينکه 
برخی عوامل باعث تضعيف توان اقتصادی اســتان 
می شوند، گفت: عدم تخصص، سليقه ای و جزيره 
ای نگاه کردن مديران و لجبازی با مديريت استان، 
صنعت و توليد اصفهان را نابود می کند؛ چرا که اگر 
اقتصاد استان از بين رود امنيت ما نيز دچار خدشه 
خواهد شد.چلونگر با تاکيد بر اينکه کاری که بانک 
ها، سازمان تامين اجتماعی و سازمان امور مالياتی 
با صنعت و توليد اصفهان انجام می دهد را در هيچ 
دوره ای شاهد نبوديم، تصريح کرد: متاسفانه سخت 
گيری های ســازمان امور مالياتی در سال گذشته 
موجب بسته شــدن و تعطيلی  واحدهای صنفی 
اصفهان شده اســت که در بررســی های صورت 
گرفته با هر تعطيلی هر واحد صنفی با احتســاب 
 خانواده هايشــان زندگی ۱۲ نفر تحــت تاثير قرار

 می گيرد.

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف اصفهان:

برخی مدیران اصفهانی تا 120 درصد قوانين را اجرا می کنند

اصناف

آگهی فراخوان عمومی مزایده واگذاری مراکز و کارگاه ها ی آموزشی 

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان در نظر دارد با اســتناد به آيين نامه های اجرايی ماده ۵ و ۸۶ قانون الحاق برخی  مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و 
مواد ۸۸ و ۴۳ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و آيين نامه اجرايی آن و مواد ۱۳ و۲۲و۲۴ قانون مديريت خدمات کشوری و جهت استفاده از ظرفيت های بخش غيردولتی و 
اجرای آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی بر الگوی آموزش بازار محور، تعدادی از فضاهای مازاد در اختيار را  از طريق مزايده به اشخاص واجد شرايط به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان 
می توانند از تاريخ  ۹۷/۰۲/۱۰  لغايت پايان وقت اداری تاريخ  ۹۷/۰۲/۲۰ جهت دريافت فرم تقاضا و جهت کســب اطالعات بيشتر به امور قراردادهای اين اداره کل، واقع در خيابان 

کارگر مراجعه کنند يا با شماره تلفن ۳۶۶۹۳۱۵۴ تماس حاصل نمايند.

فهرست و مشخصات کارگاه ها و فضاهای مورد نظرجهت اجاره برای اجرای دوره های آموزشی

آدرستعداد واحد آموزشیتجهیزاتنام  مرکزردیف

شهرستان مبارکه بلوار فتح المبین2واحدآموزشیفاقد تجهیزاتمبارکه برادران1

شهرستان مبارکه روبروی اداره برق3 واحد اموزشیفاقد تجهیزاتمبارکه خواهران2

شهرستان زرین شهر جنب ترمینال مسافربری3 واحد آموزشیفاقد تجهیزاتزرین شهر3

شهر گز1 واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز حاجی علی لباف گز4

شهرستان شهرضا جاده دهاقان2واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز شهرضا5

شهرستان چادگان شهر رزوهساختمان آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز رزوه)چادگان(6

کاشان جاده راوند1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز شهید موسویان7

شهر خور و بیابانک2 واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز خور و بیابانک8

اصفهان خیابان کارگر1 واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز فناوری های نوین و راهبردی 9

زینبیه انتهای بلوار امام خمینی1 واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز امام خمینی زیبنیه10

شهرستان اردستان کمربندی جنب هواشناسی3 واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز اردستان11

اردستان روستای تلک آبادساختمان آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز تلک آباد12

دهستان نیسیانساختمان آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز نیسیان13

شهرستان نطنز1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز نطنز14 

اصفهان خیابان کارگر2 واحد بوفهفاقد تجهیزاتمرکز فناوری اطالعات15

شهرستان فریدونشهر1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز فریدونشهر16

شهرستان نائین جاده کمربندی1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز نائین17

دهستان رامشهساختمان آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز رامشه18

اصفهان خیابان کارگر1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز هتلداری19

شهرستان سمیرم  ونک1واحد آموزشیفاقد تجهیزات              مرکز سمیرم20

فالورجان مرکز اشترجان1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز اشترجان21

شهرستان  خوانسار1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز خوانسار22

نائین  مرکز بافران1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز بافران23

شهرستان فالورجان1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز فالورجان24 

شهرستان نجف آباد مهردشت1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز علویجه25

شهرستان گلپایگان 1واحد آموزشیفاقد تجهیزاتمرکز گلپایگان26

. منطقه اصفهان صورت گرفت؛ از سوی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ 
دریافت و ارسال بيش از 12ميليارد تن کيلومتر

 نفت خام و فرآورده های نفتی
. منطقه اصفهان بيش از ۱۲ ميليارد تن کيلومتر نفت  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايرانـ 
خام و فرآورده های نفتی دريافت و ارسال کرده است.مدير شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايرانـ  منطقه اصفهان گفت: سال گذشــته از خط لوله مارون به اصفهان بيش از ۳۰ميليارد ليتر 
نفت خام از مناطق نفت خيز جنوب دريافت و به اصفهان ارســال شد. مجتبی بشارتيان افزود: از 
اين مقدار بيش از ۱۹ميليارد و ۳۰۰ميليون ليتر به پااليشگاه اصفهان تحويل و بيش از ۱ميليارد و 
۶۰۰ميليون ليتر نفت خام مازاد بر نياز اين پااليشگاه برای تامين بخشی از خوراک پااليشگاه های 
تهران و تبريز به منطقه تهران ارسال شد. مجتبی بشارتيان گفت: همچنين بيش از ۸۳۲ميليون 

ليتر نفت گاز )گازوئيل( به جنوب شرق کشور ارسال شد.

خبر

علیرضا کریمی
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اصفهانی ها، یاد صائب تبریزی 
را گرامی داشتند

»شــبی با صائب«، شــامگاه ۸ اردیبهشت ماه، 
به مناســبت هفته فرهنگی اصفهان و به همت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، بــا حضور جمعی از مدیران شــهری و 
عالقمندان به شعر و ادب پارسی در جوار آرامگاه 

صائب برگزار شد.
فریده روشن، رییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی شــورای اسالمی شــهر اصفهان در  
این مراسم به اهمیت شــناخت فضاهایی چون 
مقبره صائب اشاره کرد و گفت: اصفهان به عنوان 
شهری تاریخی شناخته شــده و به همین دلیل، 
در هفته فرهنگی اصفهــان، جاذبه های مختلف 
این شــهر را معرفی کردیم تا تعلق شهروندان به 
آن در راستای شعار »شهری که دوستش دارم« 

افزایش پیدا کند.
وی  خاطرنشــان کرد: از تمامی نویســندگان و 
هنرمنــدان اصفهانــی و ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، 
بــرای برگزاری مراســم »شــبی بــا صائب« و 
دیگر برنامه هــای متنوع در محــالت مختلف 
 شــهر در هفتــه فرهنگــی اصفهــان تشــکر

 می کنم.
مهین شــکرانی، مدیر منطقه یک شــهرداری 
اصفهان هم به شــیخ بهایی، چهره تاریخی مهم 
دیگر این شهر اشاره و اظهار کرد: یکی از خدماتی 
که شیخ بهایی برای اصفهان انجام داد، تقسیم آب 
زاینده رود بود که امروز متاســفانه با خشکسالی 
آن روبه رو هستیم و امیدواریم با نزول بارش های 
آسمانی، وضعیت شهر اصفهان نسبت به گذشته 

بهبود پیدا کند.
وی اظهار امیدواری کرد کــه در آینده نزدیک، 
شــاهد رخدادهای فرهنگی بزرگ تری در شهر 

اصفهان باشیم.
محمد حسین ریاحی، اصفهان شناس هم صائب 
تبریزی را یکی از شاعران مطرح کشور دانست و 
گفت: متاســفانه ظرفیت های فرهنگی اصفهان 

مغفول مانده است.

چهره ها

اصفهانی ها، یاد صائب تبریزی را گرامی داشتند

پیشنهاد سردبیر:

درشهر

اختتامیه جشنواره شعر بهمن 
برگزار می شود

مدیر موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی 
)ره( اصفهان گفت:اختتامیه جشــنواره شعر 
بهمن که قرار بود بهمن ماه سال گذشته برگزار 
شود، 20 اردیبهشت در ســالن اتاق بازرگانی 

اصفهان برپا می شود.
حجت االسالم والمسلمین کمساری در جمع 
خبرنگاران و در نشســت خبــری پانزدهمین 
جشنواره شــعر بهمن اظهار داشت: اختتامیه 
جشنواره شعر بهمن که قرار بود بهمن ماه سال 
گذشته برگزار شــود، 20 اردیبهشت در سالن 
اتاق بازرگانی اصفهان برپا می شود.این تاخیر 
به دلیل درخواست شاعران برای تمدید مهلت 

ارسال آثار رخ داد.
وی گفت: این جشنواره قدمتی 15 ساله دارد 
و باوجود آنکه این جشــنواره تخصصی است و 
موضوع آن امام )ره( و اندیشه های ایشان است 
اما این جشنواره با اســتقبال روبه رو شده و در 

سطح کشور شناخته شده است.
مدیر موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی 
)ره( اصفهــان  با بیــان این موضــوع که اگر 
اندیشه ای به شکل هنری آن ارائه شود در قالب 
زبانی شیوا مورد توجه قرار خواهد گرفت، ادامه 
داد: از همان روزهای نخســت  پس از رحلت 
امام )ره( جامعه ادبی ما بــه این موضوع توجه 
داشته اند و اگر مروری داشــته باشیم در بین 
اشعار سروده شده، اندیشــه امام )ره( یکی از 
موضوعات مورد توجه شــعرا ایــران و به ویژه 
شعرای اصفهان بوده اســت و باید از این همت 
شــاعران بابت توجه به اندیشه امام )ره( تشکر 
کرد. وی پیرامون شیوه داوری جشنواره اظهار 
داشت: تنها اشــعاری به این جشنواره راه پیدا 
کرده اند که در راستای فراخوان بوده اند، داوری 
در سه مرحله پایش اولیه، ســپس انتخاب با 
حضور اساتید شعر اصفهان و درنهایت داوری 
توسط شاعران برجســته و مطرح کشور انجام 

شد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: در 
تالش هستیم تا سینما ساحل را برای اواخر خرداد 
ماه افتتاح کنیم، دلیل اصلــی تاخیر در افتتاح آن 

افزایش تعداد سالن های این سینما بود.
سید مصطفی حسینی، با اشــاره به فعالیت های 

انجام شده در مدت اخیر برای تبدل سینما ساحل 
به یک پردیس ســینمایی اظهار کــرد: در تالش 
هستیم تا سینما ســاحل را برای اواخر خرداد ماه 

و در واقع پس از ماه مبارک رمضان افتتاح کنیم.
وی در رابطه با تاخیر در آماده سازی سینما ساحل 

افزود: یکی از دالیل به تعویــق افتادن اتمام پروژه 
سینما ساحل مســائل مالی بوده و موضوع دیگر 
که دلیل اصلی این تاخیر است افزایش سالن های 

نمایش در این سینماست.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان ادامه 
داد: در روز کلنگ زنی سینما ساحل بنا بود 5 سالن 
نمایش در آن ساخته شود؛ اما شرایطی پیش آمد 
که با توجه به کمبود ســالن های سینما و با توجه 

به ظرفیت و مساحتی که سینما ساحل در اختیار 
داشت 5 سالن به 9 سالن افزایش پیدا کرد.

وی گفت: برای تبدیل ســینما ساحل به پردیس 
ساحل شــهرداری مبلغ 1 میلیارد تومان بر عهده 
دارد و برخی بنگاه های خصوصی هم مشــارکت 
دارند؛ برخی منابع مالی شهرداری تحقق پیدا کرده 
است اما برخی نیز خیر و پیگیر هستیم تا این منابع 

نیز محقق شود. 

دلیل تاخیر در افتتاح سینما ساحل چیست؟

مسائل مالی، افزایش سالن های سینما و مسائل دیگر!

هفته آهنگین اصفهان
 لهراسبی، علیزاده و سون در اصفهان می خوانند؛

 پــاپ در دیــاراین هفته عالقه مندان به موسیقی 
 نصف جهان می توانند میزبان خواننده های مختلف 
پاپ کشور باشند که قرار است برای اجرای کنسرت 
 به اصفهان بیاینــد. در روزهــای ابتدایــی هفته ،

 اصفهانی ها پس از ســال ها با »محســن یگانه« در 

سالن محل اجرای کنسرت سیتی سنتر دیدار کردند. 
کنسرتی که با استقبال پرشور مردم اصفهان روبه رو 
شــد. مدت زیادی از آخرین کنســرت این خواننده 
جوان و محبوب در اصفهان می گذشــت و می شد 
انتظار چنین استقبالی را داشت. یگانه در روزهای 7 و 

۸ اردیبهشت به روی سن رفت . 

امشب و فرداشب اما نوبت گروه پرطرفدار سون است 
که در دو سانس 17:30 و 20:30 در سالن سیتی سنتر 
برنامه اجرا می کنند. خرید بلیت این کنسرت با قیمت 
mellicon� 50، 60، 70 و ۸5 هزار تومان از سایت

cert.com مقدور است.
علی لهراســبی دیگر میهمان اصفهان در این هفته 

اســت که قرار اســت روز 13 اردیبهشت ماه سانس 
ساعت 20:30 در سالن سیتی سنتر به اجرای برنامه 
بپردازد. بهای بلیت های این کنسرت نسبت به مکان 
انتخابی صندلی بین 50 تا 65 هزار تومان متغیر است 
 و از ســایت Sororconcert.com قابل خریداری

 است.

کنسرت سامان احتشامی به نوازندگی تنبک توسط عمران فروزش و خوانندگی 
امیر رفعتی هم در همین روز اما در ســالن نگین واقع در سپاهان شهر در دو 
سانس 20:30 و 22:30 برگزار می شود؛ فروش بلیت این اجرا با قیمت 
45 الی 65 هزار تومان در سایت Tikimo.ir انجام می شود؛ اما یکی 
دیگر از پرطرفدارترین خوانندگان ایرانی هم روز 15 اردیبهشت 
ماه به اصفهان خواهدآمد.محمد علیزاده جزو خوانندگانی است که 
تقریبا هرسال دو سه مرتبه به اصفهان می آید و البته که این خواننده 
خوش صدا همیشه با استقبال از ســوی اصفهانی ها روبه رو می شود. 
کنسرت علیزاده قرار است در سالن کوثر واقع در مجموعه 22 بهمن 
برگزار شود و فروش بلیت های این کنسرت هم با قیمت 50، 60 75 
و ۸5 هزار تومان در سایت Melliconcert.com آغاز شده است.

زینب ذاکر

حصر وراثت
2/291  خانم زهرا خشوئی اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 5117 به شرح دادخواست به 
کالسه  262/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید اصغر خشوعی اصفهانی به شناســنامه 1153 در تاریخ 97/1/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- زهرا خشوعی اصفهانی، ش.ش 5117 نسبت با 
متوفی فرزند 2- عذرا توشقان، ش.ش 848 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2809 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/292  خانم قمر میرزائی دارای  شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  261/97  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم 
قمری صادق آبادی به شناسنامه 37 در تاریخ 96/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر و پنج دختر و همسر به نام 
 ذیل: 1- محسن قنبری صادق آبادی، ش.ش 417 فرزند 2- اشرف قنبری قلعه شوری، 
ش.ش 2 فرزنــد 3- ایران قنبــری صادق آبــادی، ش.ش 1 فرزند 4- تــوران قنبری 
صادق  آبادی، ش.ش 290 فرزند 5- ســکینه قنبری صادق آبادی، ش.ش 3048 فرزند 
6- زهرا قنبری صــادق آبادی، ش.ش 6981 فرزند 7- قمر میرزائی، ش.ش 6 همســر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 2810 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )176 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/276  آقای عباس امساکی دارای  شناســنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه  
243/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی امساکی به شناســنامه 30 در تاریخ 93/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر 
دائمی به اسامی: 1- عباس امساکی، ش.ش 18 نسبت با متوفی فرزند 2- مهناز امساکی، 
ش.ش 1359 نسبت با متوفی فرزند 3- میترا امساکی، ش.ش 1261 نسبت با متوفی فرزند 
4- ایران پورپشنگ، ش.ش 735 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2794 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/277  خانم صدیقه ریاحی اصل دارای  شناسنامه شــماره 269 به شرح دادخواست به 
کالسه  235/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا ریاحی اصل به شناســنامه 254 در تاریخ 93/6/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر 
و یک همسر دائمی به اســامی: 1- مرتضی ریاحی اصل، ش.ش 1251نسبت با متوفی 
فرزند 2- صدیقه ریاحی اصل، ش.ش 269 نســبت با متوفــی فرزند 3- رضوان ریاحی 
اصل، ش.ش 1196 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه قاســمی کوهستانی، ش.ش 11 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 2795 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )161 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/278  آقای سید پویا مهمان دوست اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 1272055116 

به شرح دادخواست به کالسه  237/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم طیبی اصفهانی به شناسنامه 67117 در تاریخ 
86/6/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- ســید پویا مهمان دوست اصفهانی، 
ش.ملی 1272055116 نســبت با متوفی فرزند 2- نوشــین مهمان دوست اصفهانی، 
ش.ملی 1270856960 نســبت با متوفی فرزند 3- سید سعید مهمان دوست اصفهانی، 
ش.ش 800 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 2796 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/279  خانم عصمت عابدیان برخواری دارای  شناســنامه شــماره 48938 به شــرح 
دادخواست به کالسه  238/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رباب بیگم پور طاهر به شناسنامه 409 در تاریخ 95/9/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
دختر به اسامی: 1- حشــمت عابدیان برخواری، ش.ش 32935 نسبت با متوفی فرزند 
2- عصمت عابدیان برخواری، ش.ش 48938 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2797 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/280  خانم اشرف محمدی دارای  شناسنامه شماره 119 به شرح دادخواست به کالسه  
242/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان لشکر خدامی به شناســنامه 3722 در تاریخ 96/4/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و یک دختر 
و همســر به نام ذیل: 1- جواد خدامی، ش.ش 48749 فرزند 2- عبدالرســول خدامی، 
ش.ش 77755 فرزنــد 3-  عباس خدامی، ش.ش 4 فرزنــد 4- صادق خدامی، ش.ش 
6089 فرزند 5- هاجر خدامی، ش.ش 1271909391 فرزند 6- اشرف محمدی، ش.ش 
119 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 2798 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )156 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/281  آقای علی حیدر بیگی دارای  شناسنامه شماره 146 به شرح دادخواست به کالسه  
207/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه محمدی هفشویه به شناسنامه 4 در تاریخ 82/1/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و سه دختر و 
همسر به نام ذیل: 1- اکبر حیدربیگی، ش.ش 7614 فرزند 2- حسین حیدربیگی، ش.ش 
7615 فرزند 3- علی حیدربیگــی، ش.ش 146 فرزند 4- رســول حیدربیگی، ش.ش 
798 فرزند 5- ملک حیدربیگــی، ش.ش 111 فرزند 6- صدیقــه حیدربیگی، ش.ش 
110 فرزند 7- زهرا حیدربیگی، ش.ش 9631 فرزند 8- عباســعلی حیدربیگی، ش.ش 
5168 همســر متوفی 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: 2799 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )170 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

2/282  آقای وحید پورعابدین دارای  شناســنامه شــماره 1555 به شرح دادخواست به 
کالسه  246/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پری سادات قباشاه باف به شناسنامه 282 در تاریخ 96/11/21 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
دختر و همسر به اسامی: 1- علیرضا پور عابدین، ش.ش 1271910918 نسبت با متوفی 
فرزند 2- نگار پور عابدین، ش.ش 1273483855 نســبت با متوفی فرزند 3- وحید پور 
عابدین، ش.ش 1555 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2800 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/283  خانم فاطمه محمدی پاوائی دارای  شناسنامه شماره 553 به شرح دادخواست به 
کالسه  259/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود محمدی پاوائی به شناسنامه 332 در تاریخ 96/11/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و 
سه دختر به اسامی: 1- علیرضا محمدی، ش.ش 1660 نسبت با متوفی فرزند 2- مهین 
محمدی، ش.ش 1447 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه محمدی پاوائی، ش.ش 553 
نسبت با متوفی فرزند 4- شــهال محمدی پاوائی، ش.ش 1363 نسبت با متوفی فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2801 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/284  خانم فاطمه یاربخت دارای  شناسنامه شماره 1363 به شرح دادخواست به کالسه  
244/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شایان بابائی شاهدانی به شناسنامه 1271979225 در تاریخ 92/7/1 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر و پدر 
به اســامی: 1- فاطمه یار بخت، ش.ش 1363 نســبت با متوفی مادر 2- محمود بابائی 
شاهدانی، ش.ش 150 نســبت با متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2802 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )135 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/285  آقای محمدرضا آرضی دارای  شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست به کالسه  
204/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه مرجوی به شناســنامه 33436 در تاریخ 96/12/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر و دو دختر به 
اسامی: 1- محمدرضا آرضی، ش.ش 38 نســبت با متوفی فرزند 2- محمد علی آرضی، 
ش.ش 1400 نســبت با متوفی فرزند 3- زهره آرضی، ش.ش 59118 نسبت با متوفی 
فرزند 4- زهرا آرضی، ش.ش 380 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2803 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/286  آقای مهدی فتحی نجف آبادی دارای  شناسنامه شماره 2100 به شرح دادخواست 
به کالسه  253/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیامک رضا زاده استادی به شناسنامه 1171 در تاریخ 93/2/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و 
یک دختر و مادر به اسامی: 1- علیرضا رضازاده استادی، ش.ش 1275980041 نسبت 
با متوفی فرزند 2- عطیه رضازاده استادی، ش.ش 1274011167 نسبت با متوفی فرزند 
3- سکینه صابری سحر فروزانی، ش.ش 871 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2804 شعبه 10 حقوقی شورای حل 
اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/287  آقای سید مجید طباطبائی دارای  شناسنامه شماره 12524 به شرح دادخواست به 
کالسه  255/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید اکبر طباطبائی آذرخوارانی به شناسنامه 7 در تاریخ 97/1/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- سید محمود طباطبائی، ش.ش 14664 نسبت با متوفی 
فرزند 2- سید مجید طباطبائی، ش.ش 12524 نسبت با متوفی فرزند 3- منیژه السادات 
طباطبائی، ش.ش 1837 نسبت با متوفی فرزند 4- عزت خانم علوی زاده حسین آبادی، 
ش.ش 2270 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 2805 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )165 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/288  آقای مصطفی غازی اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 1271800438 به شرح 
دادخواست به کالسه  247/97 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا غازی اصفهانی به شناسنامه 1232 در تاریخ 
96/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و یک دختر و همسر و مادر به اسامی: 1- حسین غازی اصفهانی، ش.ش 
2477 نسبت با متوفی فرزند 2- مصطفی غازی اصفهانی، ش.ش 1271800438 نسبت 
با متوفی فرزند 3- زینب غازی اصفهانی، ش.ش 12449 نسبت با متوفی فرزند 4- مریم 
شفاعت، ش.ش 67555 نسبت با متوفی همسر 5- عزت صدیقی مورنانی، ش.ش 604 
نسبت با متوفی مادر 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: 2806 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )171 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/289  خانم شکوفه کیخائی دارای  شناسنامه شماره 1254 به شرح دادخواست به کالسه  
264/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان داود کیخائی به شناســنامه 477 در تاریخ 96/8/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک همسر دائمی و 
مادر به اسامی: 1- محمد کیخائی، ش.ش 1272809986 نسبت با متوفی فرزند 2- بهنام 
کیخائی، ش.ش 1273299671 نسبت با متوفی فرزند 3- شکوفه کیخائی، ش.ش 1254 
نسبت با متوفی همسر 4- اشرف سلیمانی، ش.ش 736 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2807 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/290  خانم رباب محبتی میمندی دارای  شناسنامه شــماره 41 به شرح دادخواست به 
کالسه  263/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالعزیز راسخ به شناسنامه 3897 در تاریخ 96/12/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر 
و یک همسر: 1- مهرداد راسخ، ش.ش 1022 نســبت با متوفی فرزند 2- مهرزاد راسخ، 
ش.ش 734 نسبت با متوفی فرزند 3- شهرزاد راســخ، ش.ش 13249 نسبت با متوفی 
فرزند 4- رباب میمندی، ش.ش 41 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2808 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
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لزوم بازنگری مدل فعالیت دانشگاه آزاد در 
حوزه دانش بنیان

خبرپیشنهاد سردبیر:

راه اندازی سوله استارت 
آپ در پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران
رییس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران 
از راه اندازی سوله استارت آپ در دانشگاه تهران 
خبر داد و گفــت: راه اندازی این ســوله فرصت 
مناسبی در اختیار جوانان کارآفرین قرار می دهد.

عباس زارعی هنزکــی در ســومین همایش و 
جشنواره صنعتی »رســم« با موضوع راه اندازی 
استارت آپ های لوازم خانگی گفت: امروز دانشگاه 
های نسل سوم به طوری برنامه ریزی شده اند که 
در مسیر کسب و کار و تبدیل آن به ثروت حرکت 

می کنند.
وی ادامه داد: خوشــبختانه دانشگاه تهران هم با 
برنامه ریزی های انجام شــده توانسته است در 
این مسیر گام بردارد تا بتواند دانش دانشجویان 
را به ثروت تبدیل کند.رییس پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران با بیان اینکه پــارک های علم و 
فناوری در کشــور ایران ارتبــاط دهنده دولت، 
دانشگاه و صنعت هستند، اظهار کرد: این پارک 
ها در مســیر اقتصاد دانش بنیان هســتند و در 
اقتصاد دانش بنیان، تولید ملی و کاهش وابستگی 
اقتصادی به نفت دنبال می شود.زارعی در خصوص 
اینکه ما باید به دنبال تولید علم نافع و علمی که 
به دنبال حل مشکالت جامعه است، باشیم، گفت: 
دانشجویان در دانشگاه ها باید به گونه ای تربیت 
شــوند که اقدام به کســب وکار کنند به همین 
علت یکــی از برنامه های ما تبدیل دانشــگاه ها 
به دانشگاه کارآفرینی اســت.رییس پارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران بیان کرد: دانشگاه نسل 
اول، دانشــگاه های آموزش محور هستند که تا 
دهه اول انقالب ادامه داشته و به نام دانشگاه های 
آموزش محور یا دانشــگاه های آموزشی شناخته 
می شوند و هدف و وظیفه آن دانشگاه، ارائه آموزش 
و صدور مدرک تحصیلی بوده و برای توسعه کشور 
فقط به تربیــت نیروهای مجــرب آموزش دیده 
پرداخته است.وی افزود: فارغ التحصیالن دانشگاه 
نسل اول برای امر تدریس در دانشگاه ها یا مراکز 
علمی و برای پر کردن پســت های مدیریتی در 
صنعت کشور آماده شــدند و آموزش نیروهای 
انسانی جامعه جهت آگاهی بخشی و افزایش سطح 
آگاهی جامعه و تربیت نیروی انسانی برای انجام 
امور صنعتی و مدیریتی کشور صرف می شد. زرعی 
بر ضرورت توجه به نقش استارت آپ ها اشاره کرد 
وگفت: برگزاری استارت آپ ها می تواند در توسعه 
تکنولوژی های جدید که یادگیری الکترونیکی 

است، تاثیرگذار باشد.

فناوری

لزوم بازنگری مدل فعالیت 
دانشگاه آزاد در حوزه 

دانش بنیان
قائم مقام واحــد علوم وتحقیقات بــا تاکید بر 
بازنگری مــدل موجود دانشــگاه آزاد در حوزه 
دانش بنیان، گفت: مدل و نسخه ای که در این 
حوزه پیگیری می کنیم نباید واحد باشــد بلکه 

باید مورد به مورد بررسی شود.
قاســم عموعابدینی در نشســت بــا فعاالن و 
دســت اندرکاران مراکز رشــد واحــد علوم و 
تحقیقات از تعریف زیســت بوم جدید در حوزه 
علم و فناوری برای واحد علوم و تحقیقات خبر 
داد و گفت: ایجاد این زیست بوم به سه زیرساخت 
»صنــدوق ســرمایه گذاری دانش بنیــان«، 
»کریدور و استانداردسازی« و »مالکیت فکری 

و تجاری سازی« نیاز دارد.
قائم مقام واحد علوم و تحقیقات با تاکید بر اینکه 
الزامات هر مرحله از رشد برای هسته های فناور تا 
شرکت های دانش بنیان رعایت شود، تاکید کرد: 
وقتی یک هسته فناور به شــرکت دانش بنیان 
تبدیل شد، دیگر در زیســت بوم دانشگاه نباید 
 بمانــد و باید به مجموعه پــارک علم و فناوری

 برود.
عموعابدینی با تاکید بــر بازنگری مدل موجود 
دانشگاه آزاد در حوزه دانش بنیان، اضافه کرد: 
مدل و نسخه ای که در حوزه دانش بنیان پیگیری 
می کنیم نباید واحد باشــد بلکــه باید مورد به 
مورد بررسی شــود. وی عنوان کرد: اقدام ها و 
آیین نامه هایی در سالیان اخیر در دانشگاه آزاد 
اســالمی در حوزه دانش بنیان تدوین شــده 
که ماهیت آنها بیشــتر دولتی است اما توقع از 
دانشگاه آزاد این اســت که اکوسیستم بهتری 
برای مراکز رشــد و شــرکت های دانش بنیان 

فراهم کند.
قائم مقام واحــد علوم و تحقیقــات افزود: اگر 
اراده ای بــرای شــکل گرفتن اقتصــاد دانش 
بنیان داریم باید به اســاتید و پژوهشگرانی که 
شرکت های دانش بنیان موفق تاسیس می کنند 

امتیاز تعلق گیرد.

توصیه

توصیه به جویندگان کار
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امیــد با تاکید 
بر تمرکز اشــتغال زایی در مناطق روســتایی و 
عشایری در ســال جاری گفت: جوانان جویای 
کار برای فعالیت در هر کسب و کاری از گام های 
کوچک شروع کنند. اصغر نورا... زاده با اشاره به 
اینکه تمرکز امسال پرداخت تسهیالت، حمایت از 
اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایری است، 
گفت: با یک برنامه هدفمند توسعه کسب و کار در 
روستاها را دنبال می کنیم؛ بنابراین در روستاها 
دو اقدام مهم در دســتور کار قرار دارد؛ نخست 
اینکه شناسایی مزیت های رقابتی روستاها آغاز 
شده است که در راستای مزیت های رقابتی برخی 

از روستاها را شناسایی کردیم.
وی با بیان اینکه مزیت  روستاهای باقی مانده تا 
پایان سال شناسایی می شوند تا بتوانیم ساکنان 
روستاها و مناطق عشــایری را متناسب با مزیت 
رقابتــی همان منطقــه توانمندســازی کنیم، 
افزود: بخشی از سیاست گذاری اشتغال از محل 
شناسایی مزیت های رقابتی روستاها هدفگذاری 
شده اســت. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
گفت: مخاطب اقدام دیگر در حــوزه حمایت از 
کســب و کارها، کارآفرینان و متقاضیان دارای 
ایده و طرح های کسب و کار هستند که طرح مد 
نظر خود را باید در ســامانه کارا ثبت کنند و در 
صورت تایید طرح توســط دستگاه های اجرایی 
به موسســات عامل برای حمایت هــای مالی و 

تسهیالت ارزان قیمت معرفی می شوند. 
نورا... زاده با توصیه به جوانان جویای کار گفت: 
سوالی که در ذهن بسیاری از جوانان وجود دارد 
این است که »از کجا باید شروع کنند«؛ جوانان 
جویای کار بدانند برای موفقیت در کسب و کار 
باید از کارهای کوچک به صورت هدفدار فعالیت 
خود را آغــاز کنند و منتظر برداشــتن گام های 
بزرگ نباشــند.  مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید اظهار کرد: اگر فردی با جسارت و با انگیزه 
کســب و کاری را آغاز کرد به تدریج خود را در 
بازار پیدا خواهد کرد و ایــن نقطه آغاز موفقیت 

در بازار کار است.

فاینانس چیست؟
اما اگر بخواهیم به صورت تفســیری این کلمه را معنی کنیم باید بگوییم، در مواقعی که فروشنده کاال حاضر به قبول اعتبار 
اسنادی مدت دار نمی شو د و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معموال خریدار از یک موسسه 
مالی درخواست می کند که وارد معامله شــود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند.  این تسهیالت بلندمدت است. 
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی )اعتباردهنده( و تحت نظارت بانک 
مرکزی منعقد می شود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش یافته تخصیص می دهد. 
ازنظر فروشنده- ذی نفع، این نوع اعتبار دیداری )نقدی( است. خالصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک 
بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و درواقع کنترلی 
روی هزینه کردن آن ندارد؛ لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل وفرع آن را 

از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می کند. 

فاینکس گزینه ای برای آموزش
فاینانس یکی از مواردی بود که در نمایشگاه فاینکس یازدهم با آن بیشتر آشنا شدیم.27 ام تا 30 فروردین امسال یازدهمین 
نمایشگاه فاینکس بین المللی درمحل دائمی نمایشــگاه تهران برگزار شد؛ مکانی که برای کارآفرینان قدر فرصت خوبی بود 
تا بیشتر با سرمایه گذاری در سطح جهانی آشنا شوند. قبل از برگزاری این نمایشگاه مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به 
اینکه فاینکس بهترین گزینه برای آموزش است، اظهار کرد: وقتی قصد دارید دانش آموزان یا دانشجویان را با بازار 
سرمایه آشنا کنید، نمایشگاه، بهترین انتخاب است و عیار بازار سرمایه را مشخص می کند. به گفته سلطانی نژاد؛ 
نقش بازار سرمایه هر سال در اقتصاد پررنگ تر می شود و با وجود فعالیت هایی که بورس طی چند سال اخیر 
داشته، همچنان از برخی جوانب برای مردم ناشناخته است و نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصتی است تا آحاد 

جامعه بازار سرمایه را بشناسند؛ اما آیا این نتایج از یازدهمین نمایشگاه فاینکس محقق شد؟

محلی برای تعامل
یاســر فالح، مدیرعامل شــرکت اطالع رســانی و خدمات بورس و رییس ســتاد برگزاری یازدهمین نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه، فاینکس یازدهم را محل تعامل صنعتگران مالی کشــور دانست و گفت: فاینکس یازدهم 
مجموعه ای از اقدامات، دســتاوردها و  برنامه های آتی را به آحاد جامعه معرفی کرد و از ســوی دیگر سطح 
ارتباطات سرمایه گذاران، سپرده گذاران و  همه فعالین بازار سرمایه را گســترش داد و محلی برای تعامل 
میان شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها بود. مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: رویکرد 
نمایشگاه یازدهم عالوه بر فرهنگ سازی،توسعه سواد مالی و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در کشور 

بود. همچنین موضوع ارتباطات داخلی صنعت مالی نیز در دستور کار آن قرار داشت.

در فاینکس یازدهم از استارت آپ ها حمایت شد
مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس با بیان اینکه در نمایشگاه یازدهم مجموعه فعالیت های 
جدیدی انجام شد گفت: برای مثال برای اولین بار کارگاه های بزرگ آموزشی بین المللی همراه با اعطای 
گواهینامه بین المللی برگزار شد. همچنین ICMTALK که نمونه بومی شده برنامه TED محسوب می شود 
با موضوع مالی در روزهای دوم، ســوم و چهارم فاینکس یازدهم برگزار شد. رییس ستاد برگزاری یازدهمین 
نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه گفت: رویکرد دیگری که در نمایشــگاه یازدهم روی آن ســرمایه گذاری شد 
استارت آپ ها و صنایع دانش بنیان بود. همچنین در حوزه کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان رویداد بومی نو فین تک 
با هدف ترغیب و تشویق دانش آموزان و نوجوانان به خلق کسب وکار طراحی  و برگزار شد.یاسر فالح افزود: تاالر فرهنگ 
بازار سرمایه نیز در فاینکس یازدهم راه اندازی شد و امیدواریم افرادی که با بازار سرمایه آشنایی کافی نداشتند با عبور از این 

تاالر با بخشی از دستاوردهای بازار سرمایه آشنا شده باشند.

گشایش نمایشگاه کارآفرینی در استان های کشور
دستاوردهای دانش آموزی 

در شهرستان آمل
در این نمایشــگاه ها بیش از ۵ هزار اثر ازحدود 3 هزار 
دانش آموز آملی درزمینه های مهارت های آموزشــی 
درحال تحصیل ومهارت های تحصیلی در بیش از 220 
غرفه به نمایش گذاشته شــد. آثار مربوط به حوزه های 
معماری، نقشه کشی، ســفالگری، علوم مختلف رایانه، 
خیاطی، چاپ، کشاورزی، طراحی و عکاسی، بازاریابی 
و مدیریت خانواده از جمله توانمندی ها و دست ساخته 
های ارائه شده دانش آموزان و هنرجویان هنرستان های 
شهرستان آمل در این نمایشــگاه است. معاون آموزش 
متوســطه اداره کل آموزش وپرورش مازندران در این 
نمایشگاه گفت: همزمان با هفته مشاغل، در بیشتر شهر 
های مازندران نمایشگاه معرفی مشــاغل برای هدایت 
تحصیلی ومشاوره شــغلی دانش آموزان برپا می شود. 
اســماعیل نظری افزود: آن چه هنرجویان فنی و حرفه 
ای و کار و دانش را برجسته می کند موضوع کار آفرینی 
است به همین دلیل تفاهم نامه ای با سازمان فنی و حرفه 
ای کشــور تحت عنوان »آموزش یک مهارت« در دوره 
متوسطه اول و دوم در شاخه نظری بسته شد تا از ظرفیت 
هنرستان ها برای کارآفرینی استفاده شود. مدیرآموزش 
وپرورش شهرســتان آمل نیز گفت: آثار دانش آموزان 
دختر و پسر دوره متوسطه مدارس فنی حرفه ای و کار 
دانش در تمامی هنرستان های کار دانش و فنی و حرفه 
ای در قالب این نمایشگاه در معرض دید عالقه مندان قرار 
گرفته است. عباس مرزبند، ضمن تأکید بر اهمیت هفته 
مشاغل در آموزش و پرورش افزود: هفته مشاغل در امر 
هدایت تحصیلی دانش آموزان و تعیین آینده شغلی آنان 
نقش مهمی دارد، بنابر این در این هفته همه مراکز فنی 
و حرفه ای و کار و دانش، نمایشگاه هایی از دست ساخته 

های دانش آموزان برپا می کنند.

آمل

کرمان رتبه نخست کشور را در ساماندهی جوانان کسب کرد 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به عملکرد ستاد ساماندهی جوانان استانی و شهرستانی گفت: بنا بر اعالم وزارت ورزش 
و جوانان ،این استان طی یک سال گذشته در ساماندهی جوانان با رشد 400 درصدی رتبه نخست کشور را کسب کرده است. محمدتقی 
امیری خراسانی در جشنواره حضرت علی اکبر)ع( به مناسبت هفته جوان و تجلیل از جوانان موفق ضمن تبریک این هفته افزود: پس از استان کرمان، 
کرمانشاه با رشد 200 درصدی دوم شد. وی تصریح کرد: این افتخار به همت استاندار کرمان، فرمانداران و تمامی مجموعه اداره کل ورزش و جوانان، 
سمن ها، کارشناسان و معاونت جوانان این اداره کل به دست آمده است . امیری خراسانی گفت: در سال گذشته برای هفته جوان سازمان های مردم 
نهاد 300 برنامه متنوع در نظر گرفته شده بود و پیش بینی برای برنامه های هفته جوان امسال به ۵07 برنامه می رسد. وی افزود: طی سال جاری با 
کمک دستگاه های مختلف می توان برنامه های کارآفرینی، پیشگری از آسیب اجتماعی، اوقات فراغت و ازدواج برای قشر جوان داشته باشیم. وی 
بیان کرد: استان کرمان از سال 9۵ تاکنون حدود ۵7 سمن فعال داشته و از این میزان تعداد 36 سمن فعال در سال 96 افزوده شده است. مدیرکل 
ورزش و جوانان استان کرمان عنوان کرد: اعتماد استاندار کرمان به جوانان موجب موفقیت های بسیاری در حوزه های ورزش، سازمان های مردم 
نهاد و حوزه جوانان این استان شده است. امیری خراسانی افزود: ثابت کردیم جوانان می توانند و جوانان باید اراده کنند زیرا فضا مهیاست تا شاهد 

اتفاقات مثبت از سوی جوانان در استان کرمان باشیم.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید 
همدان را محور توسعه غرب کنیم، گفت: بیش از ۵0 درصد 
اشتغال باید در حوزه خدمات باشد. محمدرضا سپهری، اظهار 
کرد: پیشرفت های بسیاری در استان با کمک مسئوالن صورت 
گرفته و همدان به سمت افق های بلند می رود. وی با بیان اینکه 
برای ایجاد استان خالق، هوشمند، مجازی باید ساماندهی فرآیندهای 
توسعه وجود داشته باشد، گفت: همدان ظرفیت ها و امکانات بالقوه فراوان 
دارد و دلسوزان می توانند در فرآیند توسعه شرکت کنند که به منظور تحقق 
فرآیند توسعه باید زمینه ای فراهم کنیم تا با مسئوالن و چهره های نخبه 
ملی استانی ارتباط برقرار شود.  عضو شورایاران شهر تهران با بیان اینکه 

همدان در بخش خدمات، فوق بکر است، گفت: اگر دولتمردان و مسئوالن 
در همدان با توجه به فوق بکر بودن آن در بحث خدمات ورود کرده و کار 
را شروع کنند، پنج ســال آینده می توانند جزو استان های برتر کشور در 
خدمات شوند. امید پیروز گفت: اگر در همدان تغییر نگرش هایی در برخی 
محورهای کلی در مباحث کالن ایجاد شود، می توان کار را پیش برد. وی  
نداشتن یکپارچگی سازمان ها در همدان را از مشکالت موجود در پیشبرد 
امور دانست و گفت: در آموزش و فرهنگ سازی برای شروع شهر دوستدار 
کسب و کار ،کمی تشتت در همدان داریم زیرا سازمان های متعددی متولی 

امر آموزش شده اند. عضو شورایاران شهر تهران بیان کرد: همدان معضالت 
بسیاری در خصوص نیروی بیکار و نیروی با کار کاذب دارد که می توان اینها 
را سازماندهی کرد که این امر در »طرح شوکا« دیده شده است. وی در ادامه 
با بیان اینکه همدان باالترین آمار مهاجرت نخبگان به تهران را دارد، افزود: 
این موضوع ضعف بزرگی است و این ذهنیت باید در خصوص کسب و کار 
و اشتغال در همدان تغییر کند تا مهاجرت نکردن نخبگان را شاهد باشیم. 
پیروز با تاکید بر اینکه در همدان تبلیغات جذاب نداریم و جرأت کمی سازی 
نیست، تصریح کرد:باید سرای »شــوکا« به منظور ایجاد شهر دوستدار 
کسب و کار راه اندازی شود و از ظرفیت مدرسان همدانی نیز در امر آموزش 

استفاده کنیم.

 ثبت رتبه نخست به نام همدان
 در مهاجرت نخبگان

 تهران 
میزبان نخستین رویداد کارآفرینی توزیع انرژی 

الکتریکی به سبک استارت آپ 
الکتریکــی به بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق و نخستین رویداد کارآفرینی توزیع انرژی 

ملی شبکه های توزیع سبک اســتارتاپ ، 19 و 20اردیبهشــت ماه جاری در تهران برگزار می شود. در »بیســت و سومین کنفرانس 
نیروی برق« به »تلفات شبکه های توزیع«، »اتوماسیون شبکه های توزیع، شبکه های هوشمند توزیع«، »انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده«، 

»تجهیزات شبکه های توزیع«، »کیفیت توان در شبکه های توزیع، قابلیت اطمینان در شــبکه های توزیع«، »برنامه ریزی، طراحی و نظارت شبکه 
های توزیع«، »بهره برداری شبکه های توزیع« پرداخته می شود. »حفاظت شــبکه های توزیع«، »مدیریت بحران و پدافند غیرعامل«، »مدیریت 

مصرف بار«، »مطالعات اجتماعی و محیط زیست«، »فناوری اطالعات و سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS(«، »توانمندسازی نیروی انسانی«، 
»خدمات مشترکین«، »اقتصاد و ساختار توزیع برق«، »ایمنی و بهداشــت شغلی )HSE( توزیع«، »تاب آوری شبکه های توزیع« و 

»کسب وکار توزیع-بورس و بازار خرده فروشــی« از دیگر محورهای علمی بیست و سومین کنفرانس توزیع برق است. 
»رویداد کارآفرینی توزیع انرژی الکتریکی« در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو در حاشیه برگزاری 

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برگزار خواهد شد.

آغاز اجرای فاز توسعه 
۵۰۰ هکتاری شهرک 

صنعتی قرچک
معاون وزیر صنعت و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران از آغاز عملیات 
اجرایی در فاز توســعه شــهرک صنعتی قرچک 
با مســاحت ۵00 هکتار خبرداد و گفت: شهرک 
صنعتی قرچک ظرفیت اســتقرار سرمایه گذاران 
تهران را دارد و یک مزیت مناسب برای استان تهران 
در توسعه اشتغال و کارآفرینی جوانان است. صادق 
نجفی ضمن بازدید از فرآیند تولید واحد صنعتي 
تولید کننده پارچه مبل در شهرک صنعتي قرچک 
از کارآفرینان جوان ایــن واحد صنعتي نیز تقدیر 
کرد. این واحد صنعتي کــه در مراحل نهایي قرار 
دارد، روزانه حدود 4 میلیــون متر پارچه رومبلي 
تولید خواهد کرد و در آینــده اي نزدیک به بهره 
برداري خواهد رســید. گفتني اســت، این واحد 
تولیدي توسط جوانان کارآفرین ایجاد و به زودي 
آغاز به کار خواهد کرد. وی با اشــاره به نامگذاری 
امسال به عنوان »حمایت از کاالی داخلی« اظهار 
کرد: شهرستان قرچک با وجود موقعیت مناسب 
جمعیتی و نیروی انسانی جوان که دارد باید برای 
استان تهران یه مزیت مناسب در هدایت و توسعه 
کارآفرینی باشد. معاون وزیر صنعت و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
تاکید کرد: باید اقداماتی انجام شــود تا مجموعه 
شــهرک های صنعتی برای فعالیــت کارآفرینان 
صنعتی و بخش های خدماتی مناسب شود. شهرک 
صنعتی قرچک و سایر شهرک های صنعتی استان 
تهران باید محلی برای اشتغال جوانان باشد. نجفی 
با اشاره به نشست مشترک با صنعتگران مستقر در 
شــهرک صنعتی قرچک و فرمانداران و مسیوالن 
محلی گفت: نبود گاز در این شــهرک یک مشکل 
جدی بــرای صنعتگران بود که بــا پیگیری های 
انجام شــده و همکاری فرمانداری قرچک نیز این 
مشکل رفع شده و اکنون در حال اجراست. معاون 
وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران به آغاز ساخت فاز 
توسعه ای ۵00 هکتار در شهرک صنعتی قرچک 
اشاره کرد و گفت: در دیدار با فرماندار قرچک نیز 
موضوع تکمیل زیرســاخت ها مطرح شد تا زمین 
های شهرک صنعتی قرچک هرچه سریع تر برای 

استقرار سرمایه گذاران آماده شود.

تهران

نتایج مثبت فاینکس یازدهم 
برای کارآفرینان؛

از استارت آپ ها 
حمایت شد

در لغت فاینانس به تامیــن منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه هــا و خرید تجهیزات 
طرح های تولیدی )سرمایه ای( و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از 
تسهیالت اعتباری خارجی میان مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان 

خارجی اطالق می شود.

فرزانه مستاجران

تهران

کرمان

همدان
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مفاد آراء
1/211 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره 312 فرعي از100 اصلي فيض آباد و 1563 فرعي از 2 اصلي فضل آباد

1. رای شــماره 139660302008006927 –  22 / 12 / 96 - مجيدمنصــف فرزنــد 
جمشيد سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1563 فرعي 
از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت 40 / 252 مترمربع درازاء انتقال عادي مع الواســطه و 
بيواسطه 4 حبه وسه – دهم حبه مشاع ازطرف زهراجانقربان وهمچنين درازاء انتقال عادي 
يكهزارودويست ونودشش – يكهزارونهصدوســيزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 

پالک 1563. 2 ازطرف فتح اله منصف 
2. رای شــماره 139660302008006928 –  22 / 12 / 96 – فرزانــه جنتــي فرزند 
محمدمهدي سه دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1563 
فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 40 / 252 مترمربع درازاء انتقال عادي مع الواسطه و 
بيواسطه 4 حبه وسه – دهم حبه مشاع ازطرف زهراجانقربان وهمچنين درازاء انتقال عادي 
يكهزارودويست ونودشش – يكهزارونهصدوســيزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 

پالک 1563. 2 ازطرف فتح اله منصف 
3. رای شماره 139660302008006932 –  23 / 12 / 96 - مجيدمنصف فرزند جمشيد 
سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب مغازه مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 اصلي فيض 

آباد به مساحت 95 / 78 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008006933 –  23 / 12 / 96 – ابوطالب مصلحي فرزند 
ذبيح اله سه دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب مغازه مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 

اصلي فيض آباد به مساحت 95 / 78 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008006934 –  23 / 12 / 96 - مجيدمنصف فرزند جمشيد 
ششــدانگ يک واحدکارواش مفروزي ازپالک 312 فرعــي از 100 اصلي فيض آباد به 

مساحت 60 / 803 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008006935 –  23 / 12 / 96 - حميدرضامرداني فرزند 
رحمت اله ششدانگ يک قطعه زمين محصورباســاختمان موجوددرآن مفروزي ازپالک 

312 فرعي از 100 اصلي فيض آباد به مساحت 41 / 363 مترمربع.
7. رای شماره 139660302008006941 –  23 / 12 / 96 - مجيدمنصف فرزند جمشيد 
50 حبه وسي وهشت – سيصدوبيست ونهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يک باب 
انباري مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 اصلي فيض آباد به مساحت 40 / 197 مترمربع.

8. رای شــماره 139660302008006942 –  23 / 12 / 96 – ابوطالــب مصلحــي 
فرزند ذبيح اله 21 حبه ودويســت ونودويک – سيصدوبيست ونهم حبه مشاع از72 حبه 
 ششدانگ يک باب انباري مفروزي ازپالک 312 فرعي از 100 اصلي فيض آباد به مساحت

 40 / 197 مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول : 26 / 1 / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  10 / 2 / 97

م الف: 13 سيد اسداله موسوی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالکیت

2/251 نظر به اينكه مهری صديقی پور اصفهانی فرزند محمد حســن با تسليم دو برگ 
استشهاد شهود شــماره 19114-97/1/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 193 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن يک جلد سند مالكيت مربوط به ششدانگ پالک 2/486 تحت شماره 
چاپی 566126 به شماره ثبت 14105 مورد ثبت در صفحه 137 دفتر 62 امالک بخش 
18 ثبت اصفهان که به موجب سند انتقال به شماره 1389 مورخ 89/3/31 منجر به صدور 

سند ششــدانگ بنام مهری صديقی پور اصفهانی فرزند محمد حسن گرديده شده و سند 
مالكيت مرقوم در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور ســند مالكيت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز  اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 2288 شبان رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )219 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/252 چون تحديد حدود ششــدانگ مجتمع ساختمان شــرکت پايانه شرق اصفهان 
تحت پالک 257 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق رای شماره 
139660302027012041 مورخ 1396/11/10 از طــرف هيات حل اختالف موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام شرکت پايانه شرق 
اصفهان صادر گرديده و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اينک بنا به دســتور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1397/03/05 شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالكين و مجاورين اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غيــر اين صورت متقاضی ثبت و يا 
نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را 
اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با 
رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2838 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)261 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/253  آقای حسن مهدی زاده تهرانی دارای شناسنامه شماره 42650 به شرح دادخواست 
به کالسه 47/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان فاطمه مهدی زاده تهرانی به شناسنامه 1113 در تاريخ 1374/11/09 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدی 
مهدی زاده، ش.ش 84، 2- محمد مهدی زاده تهرانی، ش.ش 52، 3- ابوالقاسم مهدی 
زاده تهرانی، ش.ش 7 )فرزندان ذکور(، 4- معصومــه بيگم مهدی زاده تهرانی، ش.ش 
186، 5- صديقه مهدی زاده تهرانــی، ش.ش 97، 6- عصمت مهدی زاده، ش.ش 48، 
7- زهرا مهدی زاده، ش.ش 4546، 8- ربابه مهدی زاده، ش.ش 4696 )فرزندان اناث( و 
به غير از نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 54 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف تيران 

)179 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/254 نظر به اينكه ســندمالكيت تمامت 300 سهم مشــاع از 38463 سهم ششدانگ 
پالک 13 - فرعي از 171 - اصلي که درصفحه 380 دفتر 149 دفترامالک به نام نصرت 
 اله حسن بيگي يلمه  ثبت وسندصادروسپس مع الواسطه وبموجب سندشماره 45217 - 
28 / 8 / 63 دفتر 2- شهرضا مقدار 162 سهم مشاع از پالک فوق به ملت بامدادي نسب 
انتقال گرديده اينک حسينقلي آهنگ وکالتًا ازطرف نامبرده بموجب درخواست کتبي به 
شــماره وارده: 970903661650665 - 27 / 01 / 97  به انضمام دوبرگ استشــهاديه 
محلي که امضاء شهودآن ذيل شــماره 3422 - 23 / 01 / 97 به گواهي دفترخانه 427 
شهرضارسيده است مدعي است که ســندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل 
انگاري مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت ملک فوق رانموده اند 
لذامراتب به استنادتبصره يک اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت 

آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ياوجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالكيت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 40 موسوي رئيس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا  )207 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/255 نظر به اينكه سندمالكيت تمامت 300 سهم مشاع از 38463 سهم ششدانگ پالک 
13 - فرعي از 171 - اصلي که درصفحه 383 دفتــر 149 دفترامالک به نام جهانبخش 
 کيخائي يلمه  ثبت وسندصادروســپس مع الواســطه وبموجب سندشــماره 45217 -

 28 / 8 / 63 دفتر 2- شهرضاتمامت مالكيت خودرابه ملت بامدادي نسب انتقال گرديده 
اينک حســينقلي آهنگ وکالتًا ازطرف نامبرده بموجب درخواست کتبي به شماره وارده: 
970903661650665 - 27 / 01 / 97  به انضمام دوبرگ استشهاديه محلي که امضاء 
شهودآن ذيل شماره 3422 - 23 / 01 / 97 به گواهي دفترخانه 427 شهرضارسيده است 
مدعي است که ســندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده 
اســت ودرخواســت صدورالمثناي ســندمالكيت ملک فوق رانموده انــد لذامراتب به 
اســتنادتبصره يک اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد ازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالكيت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 39 موسوي رئيس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا  )199 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/256 نظر به اينكه سندمالكيت تمامت 300 سهم مشاع از 38463 سهم ششدانگ پالک 
13 - فرعي از 171 - اصلي که درصفحه 377 دفتر 149 دفترامالک به نام منصورکيخايي 
 يلمه علي آبادي ثبت وسندصادروســپس مع الواســطه وبموجب سندشماره 86346 -

 23 / 2 / 88 دفتر 2- شهرضا مقدار 81 سهم مشاع از پالک فوق به ملت بامدادي نسب 
انتقال گرديده که اينک حسينقلي آهنگ وکالتًا ازطرف نامبرده بموجب درخواست کتبي 
به شــماره وارده: 970903661650665 - 27 / 01 / 97  به انضمام دوبرگ استشهاديه 
محلي که امضاء شهودآن ذيل شــماره 3422 - 23 / 01 / 97 به گواهي دفترخانه 427 
شهرضارسيده است مدعي است که ســندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل 
انگاري مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت ملک فوق رانموده اند 
لذامراتب به استنادتبصره يک اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت 
آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ياوجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالكيت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 38 موسوي رئيس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا)207 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/257 شماره صادره:1397/04/486824 - 97/2/6 چون تمامی ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی محصور پالک شماره 28 فرعی از 215- اصلی واقع در الدريجه جز بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی محمد حسينی طرقی فرزند هاجی 
و غيره در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز يكشنبه مورخ 1397/03/06  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:45 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)142 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/258  آقای عباس درويش دارای شناسنامه شــماره 84 به شرح دادخواست به کالسه  
34/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
عزت اله درويش اوره به شناسنامه 707 در تاريخ 1396/12/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اکرم درويش اوره فرزند عزت 
اله شناسنامه شماره 2320 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 2- حسين درويش فرزند 
عزت اله شناسنامه شماره 2064 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 3- عباس درويش 
فرزند عزت اله شناسنامه شماره 84 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند 4- اکبر درويش 
فرزند عزت اله شناســنامه شماره 248 صادره از تهران نســبت با متوفی فرزند 5- سعيد 
درويش فرزند عزت اله شناســنامه شماره 774 صادره از تهران نســبت با متوفی فرزند 
6- عليرضا درويش فرزند عزت اله شناسنامه شماره 242 صادره از تهران نسبت با متوفی 
فرزند. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 43 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره يک( )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای عدم افراز 

2/259 شــماره: 1397/04/486710-97/2/25 نظر به اينكه آقايان هوشنگ و احمد و 
سجاد و خانم معصومه شهرت همگی وطنی تعدادی از مالكين مشاعی پالک 515 فرعی 
از شــماره 1- اصلی واقع در فريزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرستان نطنز خواستار 
افراز سهمی خود به طرفيت مالک مشاعی ديگر بنام رضا ديهيم پناه شده و اعالم نموده اند 
که از آدرس مشاراليه اطالعی نداشته و دسترسی به وی مقدور نمی باشد و پس ازمعاينه 
محل و به استناد مكاتبه انجام شده با بنياد مسكن نهايتا منجر به صدور رای عدم افراز به 
شــماره 1397/04/486515 مورخ 1397/2/5 اين اداره گرديده لذا به موجب اين آگهی 
به شما ابالغ می گردد تا چنانچه نسبت به رای مزبور اعتراضی داريد دادخواست اعتراض 
خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ نشــر اين آگهی طبق مادتيــن 5 و 6 آيين نامه قانون 
 افراز و فروش امالک مشــاع مصوبه 1375 به دادگستری شهرســتان نطنز ارائه نمايند.  
 م الف:44 عباســعلی عمرانــی  رئيس اداره ثبت اســناد و امالک نطنــز)160 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

2/260 در خصوص دادخواست آقای احسان شبان فرزند محمد به طرفيت آقای محسن 
ماهی فرزند محمدصادق  به خواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال بابت پانزده فقره 
رسيد عادی بانضمام مطالبه خسارات دادرسی و تاخير تاديه از به شرح دادخواست تقديمی 
با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمی و رونوشت مصدق مستندات 
ابرازی که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حاضر نگرديده و به نحو ديگری نيز دفاعی به عمل نياورده و مستند ابرازی 
خواهان مصون از ايراد تعرض مانده فلذا با عنايت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 194 و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول در اجرای احكام مدنی می باشد  و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 95/11/25 لغايت زمان اجرای حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اين شهرستان می باشد . م الف: 52  زهره گرامی نوش آبادی 

قاضی شورای حل اختالف آران و بيدگل )222 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/261 نظر به اينكه خواهان ســيد علــی مصباحی به طرفيت مهــدی دهقان - جواد 
کريمشاهی به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بيدگل تقديم نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بيدگل به کالسه 
پرونده993/96 ثبت و برای تاريخ 97/04/10 ساعت 20 وقت رسيدگی تعيين گرديده از 
آنجاييكه خوانده فوق مجهول المكان بوده لذا با تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گرديده . ضمنا نامبرده ميتواند 
تا قبل از جلسه رسيدگی جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم 
حقوقی شــورای حل اختالف آران و بيدگل مراجعه نمايد. م الف: 54 مهدی عموزاده 

رئيس شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی آران و بيدگل )128 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/293  آقای سيد مرتضی حسينی زفره با وکالت شهربانو بيگی دارای  شناسنامه شماره 
536 به شرح دادخواست به کالســه  267/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان سيد ابوالفضل حسينی زفره به شناسنامه 
1272267458 در تاريخ 97/1/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر: 1- اکرم  استان، ش.ش 602 نسبت با متوفی مادر 
2- سيد مرتضی حسينی زفره، ش.ش 536 نســبت با متوفی پدر و الغير. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2811 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/294  آقای احمدرضا قراتكنی دارای  شناسنامه شــماره 3504 به شرح دادخواست به 
کالسه  266/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان ميرزاقلی قراتكنی به شناسنامه 1337 در تاريخ 96/12/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و هفت دختر 
و همسر به نام ذيل: 1- احمدرضا قراتكنی، ش.ش 3504 فرزند 2- محمدرضا قراتكنی، 
ش.ش 28 فرزند 3- راضيه قراتكنی، ش.ش 4794 فرزند 4 - رقيه قراتكنی، ش.ش 8 
فرزند 5- عليرضا قراتكنی، ش.ش 4181 فرزند 6- مرضيه قراتكنی، ش.ش 4793 فرزند 
7- سميه قراتكنی، ش.ش 1783 فرزند 8- زبيده قراتكنی، ش.ش 3854 فرزند 9- زهرا 
قراتكنی، ش.ش 4450 فرزند 10- فاطمه قراتكنی، ش.ش 1101 فرزند 11- ســكينه 
محبی، ش.ش 69 همســر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 2812 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )185 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/295  آقای سيد حسين ميردامادی دارای  شناسنامه شماره 285 به شرح دادخواست به 
کالسه  271/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان سيد ناصر ميردامادی به شناسنامه 323 در تاريخ 1390/7/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه 
دختر و يک همسر: 1- سيد علی ميردامادی، ش.ش 456 نسبت با متوفی فرزند 2- اکبر 
ميردامادی، ش.ش 627 نســبت با متوفی فرزند 3- سيد اصغر ميردامادی، ش.ش 667 
نسبت با متوفی فرزند 4- سيد حسين ميردامادی، ش.ش 285 نسبت با متوفی فرزند 5- 
بتول سادات ميردامادی، ش.ش 702 نسبت با متوفی فرزند 6- اشرف سادات ميردامادی، 
ش.ش 622 نسبت با متوفی فرزند 7- زهره سادات ميردامادی، ش.ش 1072 نسبت با 
متوفی فرزند 8- صغری بيگم افتخاری، ش.ش 255 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2813 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/296  آقای ســجاد انصاری کيچی دارای  شناسنامه شــماره 1271814201 به شرح 
دادخواست به کالسه  270/97 ح 10  از اين شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شــادروان علی انصاری کيچی به شناسنامه 1 در تاريخ 97/1/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
سه پسر و يک همسر دائمی و مادر و پدر به اسامی: 1- ســجاد انصاری کيچی، ش.ش 
1271814201 نسبت با متوفی فرزند 2- ميالد انصاری کيچی، ش.ش 1271916371 
نسبت با متوفی فرزند 3- حسام انصاری کيچی، ش.ش 1275050530 نسبت با متوفی 
فرزند 4- معصومه انصاری کيچی، ش.ش 498 نســبت با متوفی همسر 5- حبيبه بيگم 

باقری دشتی، ش.ش 8 نسبت با متوفی مادر 6- اصغر انصاری کحچه، ش.ش 7 نسبت 
با متوفی پدر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 2814 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )184 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

2/297  خانم مريم روزگاريان دارای  شناسنامه شماره 2291 به شرح دادخواست به کالسه  
265/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان محمود استكی به شناسنامه 530 در تاريخ 97/1/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر و يک همسر دائمی 
و مادر به اسامی: 1- شكوفه اســتكی، ش.ش 1270906577 نسبت با متوفی فرزند 2- 
فاطمه استكی، ش.ش 1273096593 نسبت با متوفی فرزند 3- مريم روزگاريان، ش.ش 
2291 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 2815 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/298  خانم فخری صبوری خوراسگانی دارای  شناسنامه شماره 596 به شرح دادخواست 
به کالسه  265/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان عليرضا صبوری خوراسگانی به شناسنامه 3 در تاريخ 97/1/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر و يک 
دختر و يک همسر دائمی به اسامی: 1- سعيد صبوری خوراسگانی، ش.ش 1273123026 
نسبت با متوفی فرزند 2- آســيه صبوری، ش.ش 1270795317 نسبت با متوفی فرزند 
3- فخری صبوری خوراسگانی، ش.ش 596 نسبت با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2816 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/299  آقای حميد افخمی دارای  شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به کالسه  
274/97 ح 10  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان شيرين جان نصراللهی دزکی به شناســنامه 11 در تاريخ 96/11/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مجيد 
افخمی خيرآبــادی، ش.ش 2464 فرزند 2- محمود افخمــی خيرآبادی، ش.ش 1213 
فرزند 3- حميد افخمی، ش.ش 11 فرزند 4- احمدرضا افخمی خيرآبادی، ش.ش 1018 
فرزند 5- محبوبه افخمی خيرآبادی، ش.ش 1385 فرزند 6- منوچهر افخمی خيرآبادی، 
ش.ش 4 همسر متوفی و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 2817 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

2/300  آقای سيد ســينا امام جمعه دارای  شناسنامه شماره 1047 به شرح دادخواست به 
کالسه  252/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان سيد محمد باقر امام جمعه دليگانی به شناسنامه 391 در تاريخ 96/10/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
پسر و دو دختر و يک همسر: 1- ســيد مرتضی امام جمعه، ش.ش 856 نسبت با متوفی 
فرزند 2- سيد محمدرضا امام جمعه، ش.ش 202 نسبت با متوفی فرزند 3- سيد علی امام 
جمعه، ش.ش 19 نسبت با متوفی فرزند 4- سيد سينا امام جمعه، ش.ش 1047 نسبت با 

متوفی فرزند 5- فروغ السادات امام جمعه، ش.ش 1311 نسبت با متوفی فرزند 6- منير 
السادات امام جمعه دلينگانی، ش.ش 61 نسبت با متوفی فرزند 7- مونس کريمی، ش.ش 
1196 نسبت با متوفی همسر.  اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 2818 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )197 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

2/301  آقای جعفر پيرمحمدی باردئی دارای  شناسنامه شماره 1271522063 به شرح 
دادخواست به کالسه  248/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان نصرت ســاعدی مرغملكی به شناسنامه 1927 در تاريخ 
1396/2/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به يک پسر: 1- جعفر پير محمدی باردئی، ش.ش 1271522063 نسبت با متوفی 
فرزند. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2819 شعبه 10 

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

2/302  آقای حبيب اله عراقی زاده دارای  شناسنامه شماره 8533 به شرح دادخواست به 
کالسه  257/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان زهرا بيگم قاضی عسگر به شناسنامه 1082 در تاريخ 96/8/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو 
د ختر و يک همسر: 1- علی عراقی زاده، ش.ش 1821 نسبت با متوفی فرزند 2- حبيب 
اله عراقی زاده، ش.ش 8533 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه عراقی زاده، ش.ش 2124 
نسبت با متوفی فرزند 4- مهناز عراقی زاده، ش.ش 2850 نسبت با متوفی فرزند 5- علی 
اکبر عراقی زاده، ش.ش 878 نسبت با متوفی همســر و الغير.  اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2820 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/303  آقای ابراهيم بياتی پوده دارای  شناســنامه شــماره 468 به شرح دادخواست به 
کالسه  258/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان علی بياتی پوده به شناسنامه 47480 در تاريخ 95/12/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر و همسر به 
نام ذيل: 1- زهره ايكدر باصری، ش.ش 6  همسر 2- توران کريمی کردآبادی، ش.ش 
27 مادر متوفی 3- ابراهيم بياتی پوده، ش.ش 468 پــدر متوفی و الغير.  اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2821 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )142 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/304  آقای محسن رضازاده کبجانی دارای  شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  195/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان صديقه زمانی اصفهانكی به شناسنامه 19 در تاريخ 1388/2/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج 
دختر به اسامی: 1- اصغر رضازاده کبجانی، ش.ش 59 نســبت با متوفی فرزند 2- اکبر 
رضازاده کبجانی، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 3- محسن رضازاده کبجانی، ش.ش 
5 نســبت با متوفی فرزند 4- صغرا رضازاده کبجانی، ش.ش 1 نســبت با متوفی فرزند 
5- فاطمه رضازاده کبجانی، ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا رضازاده کبجانی، 

ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 7- بيگم رضازاده کبجانی، ش.ش 61 نسبت با متوفی 
فرزند 8- فاطمه بيگم رضازاده کبجانی، ش.ش 67 نسبت با متوفی فرزند و الغير.  اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2822 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/305  آقای محسن رضازاده کبجانی دارای  شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  194/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان خانباز رضازاده به شناسنامه 52 در تاريخ 1368/2/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج دختر و يک 
همسر جمعا 9 ورثه به اسامی: 1- اصغر رضازاده کبجانی، ش.ش 59 نسبت با متوفی فرزند 
2- اکبر رضازاده کبجانی، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 3- محسن رضازاده کبجانی، 
ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 4- صغرا رضازاده کبجانی، ش.ش 1 نسبت با متوفی فرزند 
5- فاطمه رضازاده کبجانی، ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا رضازاده کبجانی، 
ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 7- بيگم رضازاده کبجانی، ش.ش 61 نسبت با متوفی 
فرزند 8- فاطمه بيگم رضازاده کبجانی، ش.ش 67 نســبت با متوفی فرزند  9- صديقه 
زمانی اصفهانكی، ش.ش 19 نسبت با متوفی همســر و الغير.  اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2823 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/274 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 789/96 حل 11 ، وقت رسيدگی ساعت 10/15 صبح  روز يک شنبه مورخه 
97/3/13، مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمينی شهر 
بلوار شهيد بهشــتی خيابان خرم کوچه دانش 3 پالک 108، مشــخصات خوانده: کلثوم 
علی اکبری فرزند حسن  و محسن شهبازی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به 
وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد.م الف: 359 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/275 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 785/96 حل 11 ، وقت رسيدگی ساعت 10/30 صبح  روز يک شنبه مورخه 
97/3/13، مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمينی شهر 
بلوار شهيد بهشتی خيابان خرم کوچه دانش 3، مشخصات خوانده: سيد آرش حسينی همپا 
فرزند سيد سادات و محسن شهبازی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف: 360 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )169 کلمه، 2 کادر(
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حصر وراثت
2/262 آقای مصطفی زیارتی یزدلی فرزند تقی دارای شناسنامه شماره 6/99894200 به 
شرح دادخواست به کالسه 25  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان تقی زیارتی یزدلی فرزند علی اکبر متولد 1319/9/25 بشناسنامه 
24- 6/99781228 در تاریخ 1391/2/7 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خانم انسیه رعیت یزدلی فرزند حاج علی به 
ش ش 23 به عنوان همسر ، 2- خانم فاطمه زیارتی یزدلی فرزند حاج حسین به ش ش 4 
به عنوان همسر، 3- خانم فاطمه زیارتی یزدلی فرزند تقی به ش ش 26 ، 4- خانم ملیحه 
فرزند تقی به ش ش 1155، 5- خانم مریم فرزند تقی به ش ش 1170 ، 6- خانم محبوبه 
فرزند تقی به ش ش22، 7- خانم مهدیه فرزند تقی بــه ش ش 15 به عنوان پنج فرزند 
دختر و آقایان، 8- احمد به ش ش 82 ، 9- منــده علی به ش ش 41 ، 10- محمد به ش 
ش 1153 ، 11-  مریم به ش ش 1170،  12- روح اهلل به ش ش 1156 ،  13- مهدی به 
ش ش 1154 ، 14- مصطفی به ش ش 21 ، 15- هادی به ش ش 30، 16- حمیدرضا 
به ش ش 1187 ، 17- امیر به ش ش 27 ، 18- سعید به ش ش 2203 ، 19- محسن به 
ش ش 154251-125 ، 20- مجید به ش ش 117351-125 ، 21- حسین به ش ش 
6190026788 ، 22- علی اکبر به ش ش 1250150965 ، به عنوان 14 فرزند پسر همگی 
فرزند تقی و زیارتی یزدلی. مرحوم دارای دو همســر 14 پسر و 5 دختر می باشد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 55 رئیس شعبه 

دادگاه شهرستان آران و بیدگل)331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائیه

2/263 شماره پرونده: 139704002721000034/1 شماره بایگانی پرونده: 9700048 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000003 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700048 بدین وســیله به آقای عبدالرسول ســرخی خوزانی، نام پدر: ابراهیم، تاریخ 
تولد:1339/03/05 شماره ملی 1141546541 شماره شناسنامه: 113 به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی کوچه شهید پاکروان پالک 14 )اعالمی متعهد له( و مهدی سرخی 
خوزانی، نام پدر: عبدالرسول، تاریخ تولد: 1357/01/01 شماره ملی 1290473846 شماره 
شناسنامه:850 به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه شهید پاکروان پالک 14 
)اعالمی متعهد له( ابالغ می شــود که خانم اطهر کاشی درچه جهت وصول مهریه: مبلغ 
دویست و شصت و دو ریال و نیم به عنوان مهر السنه و بانضمام یک جلد کالم اله مجید 
که یکصد هزار ریال هدیه داشته باشد و بانضمام یک عدد آیینه و شمعدان مقوم به مبلغ 
دویست هزار ریال و بانضمام مقدار شصت مثقال طالی ساخته شده 18 هیجده عیار زرگر 
پسند و بانضمام تعداد پنج دست لباس زنانه کامل مقوم به مبلغ دو میلیون ریال و بانضمام 
تعداد یکصد و بیست عدد سکه تمام بهار آزادی بابت خریداری زمین کاًل بر ذمه زوج است 
که عندالمطالبه به زوجه بپردازد و بانضمام تعداد شصت عدد سکه تمام بهار آزادی بابت 
خریداری خانه که بر ذمه پدر زوج آقای عبدالرسول سرخی خوزانی شماره شناسنامه 113 
صادره حوزه دو خمینی شــهر متولد 1339 فرزند ابراهیم ساکن و محل سکونت زوج می 
باشد که عندالمطالبه به زوجه مزبور بپردازد به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
8675-1381/11/27 دفترخانه ازدواج 42 و طالق 100 خمینی شهر استان اصفهان علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700048 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1397/2/4 مامور، ابالغ واقعی به شما میسر نبود لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 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: 402 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)337 کلمه، 4 کادر( 
مزایده

2/264 در پرونده 960990 اجرا و به موجب نیابت ارسالی از اجرای احکام مدنی دادگستری 
اصفهان دستور ضبط وثیقه و مزایده و فروش ملک 5966/72 متعلق به وثیقه گذار روح 
اله توکلی صادر گردیده است که مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده 

است بدین شرح است: مشخصات مال توقیفی: ملک واقع در خمینی شهر- خیابان شهید 
صدوقی کوچه قرض الحسنه رضوی بن بست دوم سمت راست که یک بنای قدیمی بوده 
دارای عرصه 163/61 متر مربع و اعیانی حدود 70 متر مربع دیوار باربر- سقف چوبی- در 
قسمتی بصورت چشمه گنبدی- کف داخلی در اتاق ها سیمان و در آشپزخانه و سرویس 
های بهداشتی سرامیک- بدنه گچ- دربهای داخلی چوب- پنجره ها چوبی  و آلومینیوم 
و پروفیل آهن- کف حیاط موزائیک- نمای داخلی ســیمان سیاه- سرمایش کولرآبی و 
گرمایش بخاری که ارزش آن 720/000/000 ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون 
ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال مذکور به میزان سهم 
محکوم علیه از طریق مزایده به میزان محکوم به که در روز انجام مزایده محاسبه می گردد 
را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگستری شهرســتان خمینی شهر، تاریخ مزایده: شنبه 
97/02/29 ساعت 10 صبح، محل بازدید: 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 
احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت 
در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 404 اجرای احکام حقوقی دادگستری 

خمینی شهر )306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/265 مرجع رسیدگی: شعبه یک حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1541/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 5 عصر روز شنبه مورخه 97/3/12، 
مشخصات خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی به نشانی اصفهان 
پل  آذر ابتدای خ توحید پالک 3، مشخصات خوانده: باقر شفیعی فرزند صفرعلی به نشانی 
مجهول المکان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 169/825/785 ریال، دالیل خواهان: 
کپی یک فقره چک بانک رفاه کارگران، کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 406 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/266 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
درچه، کالســه پرونده 56/97 حل 9 ، وقت رسیدگی ســاعت 17/15 بعد از ظهر مورخه 
97/3/19، مشخصات خواهان: ســید مهدی میرلوحی فرزند ســید باقر به نشانی درچه 
خ دوم کوی شمس آبادی ک اول پ 10، مشــخصات خوانده: رعنا حقیقی فرزند یوسف 
به نشانی مجهول المکان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال مطالبه 
فاکتور دادرسی، تاخیر تادیه و هزینه دادرســی، دالیل خواهان: کپی فاکتور، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 408 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )183 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/267 در پرونده 961877 اجرا محکوم علیه علی محمــد پرنده فرزند رحیم محکوم له 
پرداخت مهریه به میزان 189/189/000 ریال وجه نقد و 20 مثقال طال و 20 عدد سکه 

بهار آزادی در حق محکوم به زهرا علیشاهی و مبلغ 32/459/450 ریال بابت نیم عشر اجرا 
گردیده که محکوم  لها در قبال خواسته خود مازاد پالک ثبتی 389/115 را توقیف نموده 
است که مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است: 
مشخصات مال توقیفی: ملک واقع در آدرس خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی صحرا 
جوی گاردر شرقی محله درب یخچال بصورت زمین کشاورزی که ارزش کل ششدانگ 
1/470/000/000 ریال برآورد شده و ارزش دو دانگ سهم محکوم علیه 490/000/000 
ریال برآورد شده اســت نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا 
قصد فروش اموال مذکــور به میزان محکوم به از طریق مزایــده را دارد. محل برگزاری 
مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده:سه  شنبه 97/03/01 ساعت 10 
صبح، محل بازدید: 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 احکام مدنی تحویل 
تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند 
می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت 
برنده شدن در مزایده به حساب 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: 409 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شــهر 

)271 کلمه، 3 کادر(
ابالغ و احضار

2/268 شــماره 51 -97/2/8 آقای احمد خاوری فرزند حاج محمــد مجهول المکان، 
همسر شما خانم زهرا رضایی برابر دادنامه شــماره 9609973633301481 شعبه سوم 
دادگاه عمومی حقوقی خمینی شــهر تقاضای ثبت و اجرای طالق نموده است لذا الزم 
است ظرف مدت یک هفته پس از انتشــار این آگهی در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر 
به آدرس خمینی شهر چهار راه شریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به 
ثبت و اجرا طالق خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. م الف: 412 سازمان 
 ثبت اسناد و امالک کشــور ) ســردفتر ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر( )99 کلمه، 

1 کادر(
اخطار اجرایی

2/269 شماره: 378/96 به موجب رای شــماره 717 تاریخ 96/02/02 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه قدیرعلی یاری 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ سه میلیون و ششــصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان پروین صلصالی به نشــانی دولت آباد خ شمس تبریزی مجتمع صلصال سنگ و 
پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت 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:415 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/270 شماره: 380/96 به موجب رای شماره 934 تاریخ 96/07/29 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهرداد کریمی 
فرزند علی نقی 2- محسن هاشم فر هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله در حق محکوم له وحید نصیری فرزند حبیــب اله با وکالت احمد 
سعیدپور به نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش کوچه 7 و پرداخت نیم عشر دولتی و رای 
صادره غیابی است. 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:414 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/271 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1955/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 6/15 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
97/3/29، مشــخصات خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار شهید خ خیام 
ک دانش 3 پ 108، مشخصات خوانده: مصطفی دهقانی فرزند حسین به نشانی مجهول 
المکان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک شماره 494076 بانک صادرات 
95/3/15 به انضمام هزینه دادرسی خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید. گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 356 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/272 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2268/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45  صبح روز شنبه 
مورخه 97/4/2، مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی 
شهر بلوار ش بهشتی خ خرم ک دانش 3 پالک 108، مشخصات خوانده: ندا حزین فرزند 
صفرعلی، خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه به مبلغ 200/000/000 ریال،  دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک، وکالتنامه، کپی گواهی عدم پرداخــت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 357 شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/273 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2280/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز شنبه  مورخه 97/4/9، 
مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشــانی خمینی شهر بلوار ش 
بهشتی خ خرم ک دانش 3 پالک 108، مشخصات خوانده: اکبر عبدالملکی فرزند محمد 
حسین به نشانی مجهول المکان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه معادل 120/000/000 
ریال، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، وکالتنامه، کپی گواهی عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 358 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/306  آقای رسول خدابخش دارای  شناسنامه شــماره 17021 به شرح دادخواست به 
کالسه  250/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد خدابخش به شناســنامه 6 در تاریخ 96/9/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج دختر و دو پسر و همسر به 
نام ذیل: 1- رسول خدابخش، ش.ش 17021 فرزند 2- امیر خدابخش، ش.ش 14179 
فرزند 3- اکرم خدابخش، ش.ش 75215 فرزنــد 4- اعظم خدابخش، ش.ش 17022 
فرزند 5- مریم خدابخــش، ش.ش 1496 فرزند 6- فاطمــه خدابخش، ش.ش 8210 
فرزند 7- زهرا خدابخش، ش.ش 1271618362 فرزند 8- عزت احمدی اندانی، ش.ش 
710 همسر متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 2824 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/307  خانم فاطمه فشائی دارای  شناســنامه شماره 220 به شرح دادخواست به کالسه  
273/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فرشته جعفری به شناسنامه 1549 در تاریخ 94/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، همسر، مادر و پدر به 
اسامی: 1- علی باقری، ش.ملی 1274613809 نسبت با متوفی فرزند 2- عبداله باقری، 
ش.ش 2514 نسبت با متوفی همسر 3- فاطمه فشائی، ش.ش 220 نسبت با متوفی مادر 
4- جمشید جعفری خسروآبادی، ش.ش 10 نسبت با متوفی پدر و الغیر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2825 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/308  خانم طاهره سلطانی قمبوانی دارای  شناسنامه شماره 1511 به شرح دادخواست 
به کالسه  272/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین سلطانی قمبوانی به شناسنامه 890 در تاریخ 96/9/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش دختر و همسر 
و مادر به نام ذیل: 1- طیبه ســلطانی قمبوانی، ش.ش 3763 فرزند 2- طاهره سلطانی 
قمبوانی، ش.ش 1511 فرزند 3- تهمینه سلطانی قمبوانی، ش.ش 8311 فرزند 4- فاطمه 
سلطانی قمبوانی، ش.ش 1271748290 فرزند 5- فهیمه ســلطانی قمبوانی، ش.ش 
1271067587 فرزند 6- نعیمه سلطانی قمبوانی، ش.ش 1272837289 فرزند 7- زهرا 
شهرنوی، ش.ش 1930 همســر متوفی 8- خانم جعفری اشکاوندی، ش.ش 339 مادر 
متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2826 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/309  آقای محسن اسداللهی خیرآبادی دارای  شناسنامه شماره 153 با وکالت خانم پری 
سبزعلی به شرح دادخواست به کالسه  277/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ریحانه رضائی به شناسنامه 1270812084 
در تاریخ 1397/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک همسر و مادر: 1- محسن اسداللهی خیرآبادی، ش.ش 153 نسبت با 
متوفی همسر 2- سکینه مهدی، ش.ش 2633 نسبت با متوفی مادر و الغیر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2827 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/310  آقای عبداله رضائی دارای  شناسنامه شماره 349 به شرح دادخواست به کالسه  

279/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین رضائی به شناســنامه 1879 در تاریخ 1397/1/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک 
همسر: 1- اصغر رضائی، ش.ش 10402 نسبت با متوفی فرزند 2- عبداله رضائی، ش.ش 
349 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا رضائی، ش.ش 2564 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه 
رضائی، ش.ش 2728 نسبت با متوفی فرزند 5- الهه رضائی، ش.ش 344 نسبت با متوفی 
فرزند 6- شهربانو قاسمی، .ش 66 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2828 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/311  آقای حمیدرضا هاشمی ده چی دارای  شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست 
به کالسه  276/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یداله هاشمی ده چی به شناسنامه 27633 در تاریخ 1396/9/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و 
سه دختر و یک همسر: 1- حمیدرضا هاشمی ده چی، ش.ش 126 نسبت با متوفی فرزند 
2- صدیقه هاشمی ده چی، ش.ش 7702 نسبت با متوفی فرزند 3- محبوبه هاشمی ده 
چی، ش.ش 127 نسبت با متوفی فرزند 4- مرضیه هاشمی ده چی، ش.ش 1272626725 
نسبت با متوفی فرزند 5- طیبه شجاع مستا، ش.ش 184 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2829 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/312  آقای حمید یزدان پناه دارای  شناسنامه شماره 826 به شرح دادخواست به کالسه  
285/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهری قائدی به شناسنامه 39369 در تاریخ 1395/12/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر: 
1- سعید یزدان پناه، ش.ش 499 نسبت با متوفی فرزند2- حمید یزدان پناه، ش.ش 826 
نسبت با متوفی فرزند 3- سهیال یزدان پناه، ش.ش 55724 نسبت با متوفی فرزند 4- ثریا 
یزدان پناه، ش.ش 300 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2833 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/313  خانم افســانه تقیان دهاقانی دارای  شناسنامه شــماره 1270574744 به شرح 
دادخواست به کالسه  278/97 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان منــور ترابی زیارتگاهی به شناســنامه 783 در تاریخ 
1396/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و ســه دختر و یک همســر: 1- مهدی تقیان، ش.ش 1289408130 
نســبت با متوفی فرزند 2- فریبا تقیان دهاقانی، ش.ش 518 نســبت بــا متوفی فرزند 
3- فرزانه تقیان، ش.ش 2163 نسبت با متوفی فرزند 4- افسانه تقیان دهاقانی، ش.ش 
1270574744 نســبت با متوفی فرزند 5- محمدرضا تقیان دهاقانی، ش.ش 59 نسبت 
با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 2832 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/314  آقای سعید حسن پور خادمی دارای  شناسنامه شماره 1441 به شرح دادخواست به 
کالسه  280/97 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شــادروان منصور حسن پور خادمی به شناســنامه 32251 در تاریخ 96/12/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- ســعید حسن پور خادمی، ش.ش 
1441 نسبت با متوفی فرزند 2- ناهید حسن پور خادمی، ش.ش 1073 نسبت با متوفی 
فرزند 3- زهره حسن پور خادمی، ش.ش 554 نسبت با متوفی فرزند 4- احترام کچوئی 
هارلنگ، ش.ش 430 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2831 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/315  خانم ندا آقائی دارای  شناسنامه شماره 589 به شرح دادخواست به کالسه  281/97 
ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین آقائی به شناسنامه 25414 در تاریخ 1397/1/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر و چهار دختر و یک همسر: 
1- علی آقائی، ش.ش 34578 نسبت با متوفی فرزند 2- صغری آقائی، ش.ش 31615 
نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا آقائی، ش.ش 838 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه آقائی، 
ش.ش 931 نســبت با متوفی فرزند 5- ندا آقائی، ش.ش 589 نســبت با متوفی فرزند 
6- زلیخا حقیقی، ش.ش 44 نســبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2830 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

2/316 شماره اجراییه:9710426794100024  شماره پرونده:9609986794100550 
شــماره بایگانی شــعبه:960551 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794100021 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794103817 محکوم علیه 
فرزاد ملک زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال و مبلغ 1/915/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 121222 مورخ 
1395/09/20 لغایت اجرای حکم در حق خواهــان فریدون دیناری فرزند محمد علی به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان مدرس کوی 110 کوی فناییان پالک 113 
با وکالت جواد پوالدی چقادری فرزند منوچهر به نشــانی اصفهان میدان انقالب مجتمع 
تجاری انقالب طبقه سوم اتاق 307 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و 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 محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 2169 شعبه 11 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )437 کلمه، 4 کادر(

اجراییه
2/317 شماره اجراییه:9710426796200027  شماره پرونده:9609986796200312 
شــماره بایگانی شــعبه:960315 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096796200032 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796201857 محکوم علیه 
علیرضا رخ بر به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به استرداد 5 فقره چک به شماره 
های 217828 و 218826 عهده بانک ملت و 264806/22 و 264821/24 و 264824/33 
عهده بانک صادرات و پرداخت مبلغ 1/270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و با احتساب 
نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 2166 
شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

)384 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/318 در خصوص پرونده کالســه 960793 خواهان هوشــنگ محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اسماعیل شیرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/3/27 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 1001 شعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرای ماده 149 قانون ثبت

2/319 در اجرای ماده 149 قانون ثبت خانم منیژه ابراهیمی فرزند رجبعلی مالک ششدانگ 
پالک ثبتی 15202/136 بخش 5 ثبت اصفهان طبق فیش شماره 01296-96/2/4 مبلغ 
27/329/640 ریال بابت 28/81 مترمربع اضافه مساحت پالک فوق به نفع مجتبی متین 
فر فرزند نصراله مالک اولیه پالک مزبور به حساب سپرده 2171320207007 ثبت تودیع 
نموده است لذا بدینوسیله به آقای مجتبی متین فر ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ 
فوق با مدارک سجلی معتبر به حسابداری اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان تاالر فلکه 7 تیر مراجعه نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه وی 
جهت دریافت وجه در مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصالح سند، اعراض محسوب و وجه 
به حساب درآمد اختصاصی ثبت وایز خواهد شد.  م الف: 2903 شبان رئیس ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان )133 کلمه، 1 کادر(
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بيشترين بارندگي استان 
اصفهان در »سميرم« ثبت شد

کارشــناس مســئول پيش بينــي اداره کل 
هواشناســي اصفهــان گفت: شــهر ســميرم 
با 31 ميلي متر، بيشــترين ميــزان بارندگي را 
 در اين اســتان طي 24 ســاعت گذشته به خود

 اختصاص داد.
»حجت ا... علی عسگريان« افزود: پس از سميرم 
بيشترين ميزان بارش هاي استان اصفهان در 24 
ساعت گذشته تا صبح امروز در بوئين و مياندشت 
با چهــارده ميلي متر، ورزنه با شــش ميلي متر و 

داران با چهار ميلي متر ثبت شده است.
وي ميزان بارندگي در کالن شــهر اصفهان را تا 
صبح امروز 2.6 ميلي متر اعالم کرد.کارشــناس 
مســئول پيش بيني اداره کل هواشناسي استان 
اصفهان گفت: طي 24 ســاعت روز شــنبه در 
شــهرهاي چادگان ســه ميلي متر، خوانسار دو 
ميلي متر،شــهرضا 1.7 ميلي متــر، مبارکه يک 
ميلي متر و زرين شهر 0.1 ميلي متر بارش باران 

گزارش شد.
به گفته وي، از ايستگاه باران سنجي نُُقل سميرم 
هم بيش از 70 ميلي متر بارندگي گزارش شــده 
است. روســتاي نقل يا نُُقل در اســتان اصفهان، 

شهرستان سميرم، بخش دناکوه قرار دارد. 
علي عسگريان گفت: با تقويت اين سامانه از امروز 
به طورمجــدد بارش هاي رگباري را در اســتان 

خواهيم داشت.
وي با بيــان اينکه  امشــب و روز سه شــنبه با 
تقويت اين ســامانه بارش هاي خوبــي، به ويژه 
در مناطق شــمالي اســتان پيش بيني مي شود 
اظهار کرد: احتمال وجــود روان آب در مناطق 
 شمالي اســتان از جمله کاشــان، نطنز و ميمه

 وجود دارد. 

براساس رتبه بندی تایمز
دانشگاه اصفهان در جمع 

دانشگاه های برتر آسيا قرار 
گرفت

پايگاه رتبه بندی تايمز دانشــگاه اصفهان را در 
فهرست دانشــگاه های برتر قاره آســيا در سال 

201۸ ميالدی معرفی کرد.
براساس اعالم اداره روابط عمومی و همکاری های 
علمی بين المللی مرکز منطقه ای اطالع رســانی 
علوم و فنــاوری)RICeST( و پايگاه اســتنادی 
علوم جهان اسالم)ISC( »محمدجواد دهقانی« 
سرپرست  پايگاه اســتنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(  اظهار کرد: پايــگاه رتبه بندی تايمز يکی 
از معتبرتريــن نظام های رتبه بندی در ســطح 
بين المللی است که در سال 2013 ميالدی برای 
نخســتين بار رتبه  بندی دانشگاه  های آسيايی را 
در کنار رتبه بندی های بين المللی خود انجام داد.

وی افزود: در رتبه بندی سال 201۸ آسيا، کشور 
»سنگاپور« عملکرد چشم گيری در اين فهرست 
داشته است؛ دو دانشگاه برتر اين کشور، دانشگاه 
ملی سنگاپور و دانشگاه صنعتی نانيانگ سنگاپور 
موفق به کسب رتبه های نخســت و پنجم آسيا 

شدند.

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه های 
اصفهان و کوفه

تفاهم نامه همــکاری بين دانشــگاه اصفهان و 
دانشــگاه کوفه عراق با هدف گسترش مناسبات 

علمی و آموزشی منعقد شد.
 روابط عمومی دانشگاه اصفهان  اعالم کرد: اين 
تفاهم نامه همکاری در ديدار بين رئيسان دانشگاه 
اصفهان و دانشــگاه کوفه و با تأکيــد بر تبادل 
استاد و دانشــجو، راهنمايی مشترک رساله های 
کارشناسی ارشد و دکترا، استفاده از منابع علمی 
و کتابخانه های دو دانشگاه، اجرای پژوهش های 
مشترک و چاپ مقاالت در نشريات معتبر جهانی 

به امضا رسيد.
رئيس دانشــگاه اصفهان در اين ديــدار گفت: 
اين دانشــگاه با قدمت 72 ساله سومين دانشگاه 
تأســيس شــده در ايران و در زمان حاضر، جزو 
پنج دانشگاه جامع کشور و ده دانشگاه برتر ايران 
است. دکتر »هوشــنگ طالبی« افزود: اصفهان 
با 300 هزار دانشــجو، دومين اســتان کشور از 
نظر آموزش عالی اســت که دانشــگاه اصفهان 
نمايندگی وزارت علوم در استان را برای نظارت بر 
فعاليت های آموزشی بر عهده دارد. وی با اشاره به 
اينکه در سطح بندی وزارت علوم، سيزده دانشگاه 
ايران از جمله دانشــگاه اصفهان در ســطح يک 
و بين المللی شناخته شــدند، گفت: ما موظفيم 
رويکرد فعاليت های پژوهشی دانشگاه را به سوی 

ابعاد بين المللی سوق بدهيم.

جرایم با شیب تند به سمت »فضای مجازی« در حال حرکت است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

کارزار رسانه ای پيشگيری از مصرف ماده اعتيادآور 
»گل«، هم زمان با چهارده استان کشور در استان 
اصفهان افتتاح شــد. رئيس ســازمان بهزيستی 
کشور درمراسم افتتاح کارزار رسانه ای پيشگيری 
از مصرف ماده اعتيــادآور گل که به صورت ويدئو 
کنفرانس درتهــران هم زمان با چهارده اســتان 
کشور برگزار شد، گفت: ماده اعتياد آور گل در تمام 
محيط ها، خواستار توجه گســترده سازمان های 
مختلف به اين مسئله است. »انوشيروان محسنی« 
بندپی پيشــگيری از اعتياد در محيط های کاری 
را يکی از اولويت های اصلی ســازمان بهزيستی 
برشمرد و افزود: با استفاده از تجربيات ارزشمند 
اين کارزارها، حساســيت و اطالعات گروه هدف 
نسبت به آســيب های اجتماعی و اعتياد افزايش 
يافته و می توان شــاهد کاهش نرخ بروز و شيوع 
اعتياد بود. مديرکل بهزيستی استان اصفهان نيز 
با اشــاره به ماده مخدر گل گفت: ماده اعتياد آور 

گل، تغيير يافته »ماری جوانا« اســت که از گياه 
شاهدانه به دســت می آيد و اعتيادآوری باال دارد 
و ممکن اســت حتــی يک بارمصرف آن ســبب 
اعتياد شود.»مرضيه فرشــاد«، با بيان اينکه گل 
و الــکل دروازه ورود به مواد اعتياد آور اســت که 
نسبت به بقيه مواد خطرناک تر به شمار می روند، 
افزود: افزايش ضربان قلب، قرمزشــدن چشم ها، 
خنده های بی مورد، گيجی و عدم تمرکز، نقص در 
حافظه کوتاه مدت و فراموشی، گوشه گيری و انزوا، 
افسردگی و بی انگيزگی شديد از جمله عالئم اصلی 

مصرف گل هست.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد:

ماده مخدر »گل«، دروازه ورود به دنيای مواد مخدر
نماينده مردم ســميرم در مجلس، با يادآوری وجود 
ســه ميليون زوج نابارور در کشــور، گفت: اگر نرخ 
باروری به وضعيت فعلی پيش رود تا سال 1400 به 
صفر خواهد رسيد. »اصغر سليمی«، با يادآوری سه 
ميليون زوج نابارور در کشور، ناباروری را عاملی مؤثر 
در کاهش نرخ مواليد دانست و اظهارداشت: اگر نرخ 
باروری به وضعيت فعلی پيش رود، تا ســال 1400 
به صفر خواهد رسيد. بر اســاس آمار های مسئوالن 
وزارت بهداشت طبق سرشــماری سال 13۹۵، سن 
زنان 1۵ ميليون خانوار بين 1۵ تا 4۹ ســال بود که 
20 درصد اين خانواده ها نابارور بودند. وی با هشدار 
نسبت به اينکه ساختار سنی کشور در حال پيشروی 
به سمت پيری است، ناباروری را عاملی مؤثر در کاهش 
نرخ باروری دانست و افزود: اگر به دنبال رشد جمعيت 
و فرزندآوری در کشــور هســتيم، بايد حمايت های 
بيمه ای و اقتصــادی مناســبی را از زوج های نابارور 
داشته باشيم.سليمی، با يادآوری توجه نمايندگان به 

حمايت بيمه ای از ناباروری در برنامه ششم، تصريح 
کرد: در بودجــه ۹7 اعتباری پيش بينی شــده، اما 
بسيار اندک بوده و امکان پوشش زوج ها را ندارد؛  نياز 
است اعتبارات کافی را در بودجه ساالنه برای درمان 
ناباروری در نظر گرفت، زيــرا هزينه درمان ناباروری 
بسيار سرسام آور بوده و اين موضوع مهم ترين چالش 
زوج های نابارور است. وی از کمبود مراکز تخصصی 
درمان ناباروری در کشــور انتقاد کرد و گفت: تجهيز 
و افزايش مراکز درمانی و پوشــش بيمه ای بر اساس 
سياست های کلی جمعيت ابالغی از سوی مقام معظم 

رهبری بايد در دستور کار وزارت بهداشت قرار گيرد.

نماینده مردم »سمیرم« در مجلس مطرح کرد:

نرخ رشد باروری تا سال۱۴۰۰ صفر می شود

عضو کمیسیون آموزش مجلس خبر داد:
معلمان »حق التدريسی« به »پيمانی« تغيير وضعيت می دهند

عضو کميسيون آموزش مجلس با بيان اينکه آزمون استخدامی پيمانی آموزش و پرورش نيمه دوم ارديبهشت ماه برگزار می شود، از تبديل وضعيت 
فرهنگيان در صورت قبولی در اين آزمون خبر داد. »اسدا... عباسی«، به برگزاری آزمون استخدام پيمانی آموزش و پرورش در سال جاری و زمان و 

شرايط شرکت در اين آزمون اشاره کرد و گفت: اين آزمون اســتخدامی در نيمه دوم ارديبهشت ماه برگزار و نتايج اوليه آزمون حداکثر تا اواخر خرداد از طريق سازمان 
سنجش آموزش اعالم خواهد شد. وی  افزود: پذيرفته شدگان نهايی پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی، معاينات پزشکی و بررسی صالحيت های عمومی از ميان 
معرفی شدگان چند برابر ظرفيت، انتخاب و به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايی جهت گذراندن دوره مهارت آموزی معرفی می شوند. عباسی با 
اشاره به جذب و تبديل وضعيت نيرو ها در آموزش و پرورش، اظهارکرد: طبق قانون جذب بايد از طريق دانشگاه فرهنگيان و آزمون صورت گيرد؛ به همين دليل با برگزاری 

آزمون،  نيرو های حق التدريسی به پيمانی تغيير وضعيت می دهند.

آموزش و پرورش

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان 
اصفهان خبر داد:

آغاز زندگی مشترک بيش از 
دوهزار نوعروس مددجو

با مشــارکت خّيران اصفهانی، دوهزار و 123 
نوعروس جوان زيرپوشش کميته امداد استان 

اصفهان راهی خانه بخت شدند.
مديرکل کميتــه امداد امام خمينی اســتان 
اصفهان گفــت: پارســال با کمــک بيش از 
۸2 ميليــارد ريالــی کميته امــداد وخيران،  
ايــن تعــداد نوعــروس راهــی خانــه بخت 
شدند.»حميدرضاشيران« افزود: هزار و 30۵  
نفر از اين نوعروسان مددجو کمک هزينه تهيه 
جهيزيه، ۵6۵ نفر از پســران جوان خانوارهای 
تحت حمايت نيــز  هديــه ازدواج و 2۵3 نفر  
نوعروس مددجو کمک هزينــه ازدواج مجدد 
دريافت کردند.وی گفت: عــالوه بر پرداخت 
کمک هزينه های ازدواج، آموزش های فرهنگی 
به نوعروســان وآشــنايی آنان با آسيب های 
زندگی زناشــويی ارائه شده اســت. مديرکل 
کميته امداد امــام خمينی اســتان اصفهان 
افزود: خيران اصفهانی بــرای کمک به تأمين 
جهيزيه نوعروسان نيازمند، می توانند با مراجعه 
حضوری به دفاتــر کميته امداد اين اســتان 
يا شــماره گيری #031*۸۸77* در زمينه 
گسترش سنت نبوی ازدواج و تأمين جهيزيه 
و هديه ازدواج مددجويان اين نهاد مشــارکت 
کنند.۸4 هــزار و 6۹4 خانوار با جمعيت 14۵ 
هزارو 146 نفر مستمری بگير کميته امداد امام 
خمينی استان اصفهان و ۹ هزار و 300 خانوار 
هم  از خدمات اين نهاد دولتی بهره مند هستند.

مدیرکل رفاه اجتماعی استان اصفهان:
کارگران در معرض بيشترين 

حوادث هستند!
مديرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان اظهــار کرد: شــهرداری بزرگ ترين 
کارفرمايی است که بيشــترين تعداد کارگر را 
دارد. »محسن نيرومند« افزود: 722 هزار نفر از 
بيمه شدگان اصفهان کارگر محسوب می شوند 
و نخستين بار است که می بينم در صحن علنی 
شورای شــهر برای کارگران وقت می گذارند و 
از آنان تقدير می کنند. مديــرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با بيان اينکه 
بيش از شــش هزار شهيد اســتان اصفهان از 
شــهدای کارگر هســتند، گفت: کارگران در 
معرض بيشترين حوادث و سوانح هستند. وی 
در پايان خاطرنشــان کرد: بيش از ۵0 درصد 
کارگران اســتان اصفهان تحت پوشش بيمه 
بيکاری هستند و خدمات بازنشستگی دريافت 
می کنند. بايد در شهرداری يک شورای سازش 
تشکيل شود که مشکل بين کارگر و کارفرما در 

اين شورا حل شود و کار به صدور رأی نکشد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:
پرونده سارق داخل خودرو 

در اصفهان بسته شد
رئيــس پليــس آگاهی اســتان اصفهــان از 
دستگيری دو ســارق حرفه ای و کشف 200 

ميليون ريال اموال مسروقه خبر داد.
 سرهنگ »ستار خســروي« اظهار داشت: در 
پي شکايت چند شهروند مبني بر سرقت داخل 
خودرو در جنوب شهر اصفهان، شناسايي سارق 
يا ســارقان در دســتور کار کارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفت. 
سرهنگ خسروي افزود: با بررسي کارآگاهان 
مشخص شد دو سارق با پرســه زني در سطح 
شــهر خودروهايي که ايمني الزم را نداشتند 
شناسايي و اقدام به ســرقت از داخل خودرو و 
صندوق عقب خودرو هاي پارک شده در کنار 
خيابــان مي کنند. وی بيان داشــت: ماموران 
پــس از انجام يکســری کارهــای تخصصی 
 موفق شــدند هر دو ســارق را شناســايی و

 دستگير کنند.
اين مقام انتظامي با اشاره به اينکه در تحقيقات، 
ســارقان به ســرقت 200 ميليون ريال اموال 
از داخل خودروی شــهروندان اعتراف کردند، 
اظهار داشــت: ســارقان، خودرو هــاي مورد 
سرقت خود را که بيشتر فاقد تجهيزات ايمني 
 و دزدگير بودند، شناســايي و از آن ها سرقت

 مي کردند.
رئيس پليس آگاهي اســتان اصفهــان با بيان 
اينکه متهمان به مراجــع قضايي تحويل داده 
شدند به هم شهريان توصيه کرد: هنگام ترک 
خودرو خود دقت کنند که درها و شيشــه ها 
کامال بســته باشــد و اتومبيل خود را به لوازم 
ايمني نظير دزدگير، سوئيچ مخفي، قفل فرمان 
و قفل ســوئيچي يا قفل پدال و ســاير وسائل 
بازدارنده مجهز سازند. وسايل شخصي )کيف، 
اسناد و مدارک( و اموال با ارزش خود را داخل 
 خودرو، به ويــژه روي صندلــي و در معرض

 ديد نگذاريد.

با مسئوالن

خبربهزیستی

ســردار »مهدی معصوم بيگی« اظهارکــرد: با ابالغ 
فرمانده نيروی انتظامی کشــور، در پليس اصفهان 
نظارت و رصد می شــود تا کاالهــای ايرانی خريد و 

مصرف شود.
وی با بيــان اينکــه امســال نيــروی انتظامی در 
ســطح کالن، اولويت هايــی را برای خــود تعيين 
کرده اســت، تصريح کرد: نيروی انتظامی اســتان 
اصفهان نيــز 12 اولويت را برای فعاليت های ســال 
جاری در دســتور کار قــرار داده که يکــی از آن ها 
 حمايــت از کاالی ايرانی با توجه به شــعار ســال

 است.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان ادامــه داد: در 
 اين خصوص نيــروی انتظامی دو راهبــرد را دنبال

 می کنــد، ابتــدا تشــديد مبــارزه با قاچــاق کاال 
با عملياتی کردن قــرارگاه مبارزه بــا قاچاق کاال و 
تقويت ايســتگاه های مبارزه با قاچاق کاال و تجهيز 
تيم های تخصصی در ايــن زمينه اســت و راهبرد 
ديگر اين اســت که بر اســاس ابالغ فرمانده نيروی 
انتظامی کشــور، خريد هرگونــه کاالی خارجی که 
 مشابه داخلی داشته باشد در نيروی انتظامی مطلقاً 
ممنوع است. وی تأکيد کرد: در زمينه فرهنگ سازی 
برای اســتفاده هر چه بيشــتر از کاالی ايرانی بايد 
اقدامات زيادی در مجموعه انتظامی اســتان و ساير 
بخش ها انجام شــود. ســردار معصوم بيگی، ديگر 
اولويت پليس اصفهان در سال ۹7 را  مقابله بی امان 
با ســوداگران مرگ به عنوان اَبَر آســيب جامعه که 
نگرانی های زيادی به دنبال دارد، برشــمرد و افزود: 
اشــراف بر فضای مجازی، ديگر اولويــت انتظامی 
استان است زيرا جرايم با شيب تند به سمت فضای 
مجازی در حال حرکت است و اگر اين فضا را با کمک 
 مردم مديريت نکنيم، آســيب جدی بــه مردم وارد 
می شــود.وی با بيان اينکه در حــوزه جان باختگان 
ناشــی از تصادف ها، کماکان فرهنــگ رانندگی در 
اصفهان نياز به ارتقا دارد، گفت: در اين بخش مؤلفه ها 
مثبت نيست، به ويژه در بخش موتورسواران که آمار 
جان باختگان در اســتان اصفهان بــاالی ۵۵ درصد 

است؛ در حالی که اين آمار در کشور به طورميانگين 
3۵ درصد اســت. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
افزود: طبق برنامه ريزی های انجام شــده، به زودی 
دوره های آموزشــی ويژه برگزار می شــود و روزانه 
100 نفر در اين دوره ها شرکت می کنند تا فرهنگ 
موتورسواری و ترافيکی ارتقا يابد. فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان با اشــاره به افزايش قدرت کشف 
جرايم و کم کــردن فاصله وقوع جرم وکشــفيات، 
اظهارکرد: در قرارگاه جهادی آموزش پليس اصفهان، 
توانمندسازی کارکنان با تمرکز بر آموزش را دنبال 

خواهيم کرد.
راه اندازی نخســتین دستگاه X-Ray در 

ایستگاه بازرسی نایین
ســردار معصوم بيگی تأکيد کرد: با توجه به اينکه با 

وقوع اين حادثه که بر اثر بی احتياطی رخ داد، سيزده 
نفر در معرض نابينايــی، کم بينايی يــا قطع عضو 
هستند. پدران و مادران بايد بيش از گذشته مراقب 

رفتار فرزندان خود باشند.
وی ادامه داد: البته اين آسيب ها احساس می شود اما 
هنوز مردم آســيب فضای مجازی را که بيش از اين 
آســيب های ملموس، تهديدکننده است، احساس 

نمی کنند و تهديدها را جدی نمی گيرند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بيــان اينکه در 
بخش پليس آگاهی افزايش قدرت کشــف با تمرکز 
بر کشف علمی جرم و توانمندســازی از موضوعات 
محوری اســت که دنبال می شــود، گفت: از ابتدای 
سال جاری، پرونده های قاچاق  باالی ۵00 ميليون 
تومان 200 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد داشته است.
وی از افزايش 100 درصدی تعداد باندهای متالشی 
شده قاچاق کاال در فروردين ماه ۹7 خبر داد و افزود: 
ارزش ريالی کاالهای قاچاق کشف شده با بيش از 10 
ميليارد تومان در فروردين ماه سال جاری، 40 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته و در 
اين ارتباط هجده باند جرايم مختلف متالشی و بيش 

از يک هزار و 300 سارق دستگير شدند.
ســردار معصوم بيگی از راه اندازی نخستين دستگاه 
»ايکسری کاميونی-X-Ray« در ايستگاه بازرسی 
شهيد شرافت شهرســتان نايين روز سه شنبه هفته 
جاری در راســتای مبارزه با قاچــاق کاال خبر داد و 
اظهارکرد: اين دستگاه با سرعت و ظرفيت باال، دارای 
سازوکاری خوبی برای تشخيص کاالی قاچاق بدون 

تخليه بار است.
برداشت از حساب، در صدر جرایم اینترنتی 

اصفهان
وی رتبه اول جرايم اينترنتی در اصفهان را شــامل 
برداشت از حساب، سپس کاله برداری رايانه ای و پس 
از آن مشکالت اخالقی خواند و گفت: به عنوان مثال 
چندی پيش يک جوان در فضــای مجازی با فريب 
مردم در تبليِغ نصب يک نرم افزار در گوشــی تلفن 
همراه، به اطالعات شخصی ۵14 نفر دسترسی پيدا 
کرده بود و در زمانی کوتاه، گفت وگوهای اينترنتی، 
متن پيامــک و رمز ايميل آنان را به دســت آورده و 
شروع به برداشت از حســاب اين افراد کرده بود که 
با اشــراف اطالعاتی پليس فتا، اين فــرد غيربومی 
شناســايی و با هماهنگی مقام قضايــی در يکی از 

استان های هم جوار دستگير شد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تأکيد کرد: برای 
افزايش ســواد مــردم در اســتفاده از شــبکه های 
مجازی، اقداماتی در دســتورکار پليس قرار گرفته 
اما کافی نيســت و بايد دســتگاه های ديگــر نيز به 
اين موضوع وارد شــوند، همچنين مــردم نيز بايد  
 به اين نتيجه برســند که اطالعات آنان بايد افزايش

 يابد.

جرایم با شیب تند به سمت »فضای مجازی« در حال حرکت است!

فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس نام گذاری سال ۹۷ از سوی 
مقام معظم رهبری با عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« و ابالغ فرمانده نیروی انتظامی کشور، 

خرید هرگونه کاالی خارجی که مشابه داخلی داشته باشد در نیروی انتظامی مطلقًا ممنوع است.

  فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان:  

چهارده نفر شامگاه شنبه بر اثر انفجار مواد محترقه و ترقه دست ساز در يک 
باب منزل مسکونی در محله زينبيه اصفهان، مصدوم و به بيمارستان منتقل 
شدند. روابط عمومی حوادث و فوريت های پزشکی استان اصفهان به ايرنا 
اعالم کرد: حادثه انفجار ترقه در يک منزل مسکونی در محله زينبيه اصفهان 

ساعت 13 و 22 دقيقه شب گذشته به اورژانس 11۵ اعالم شد.
بر اساس اين گزارش، شش دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد که 
هشت نفر از مصدومان توسط آمبوالنس به بيمارستان سوانح سوختگی امام 
موسی کاظم اصفهان منتقل شدند و شش نفر ديگر از مصدومان اين حادثه 

توسط مردم به بيمارستان منتقل شده بودند.

اين روابط عمومی با اشاره به اينکه سن مصدومان منتقل شده به بيمارستان 
توسط اورژانس بين 1۹ تا 2۵ ســال بود، اعالم کرد: بيشتر سوختگی ها و 
آسيب های اين حادثه ناشی از انفجار مواد محترقه در نواحی سر و گردن و 

صورت و موج گرفتگی ناشی از آن بوده است.
رئيس بيمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم)ع( اصفهان نيز به ايرنا 
گفت: چهارده مصدوم به دليل حادثه انفجار ترقه به اين بيمارستان منتقل 
شدند که در بين آنان يک کودک حدود دوازده ساله نيز به چشم می خورد.

دکتر »فريدون عابدينی« افزود: بيشتر آســيب هايی که به اين افراد وارد 
شده به دليل شدت انفجار و پخش شــدن مواد محترقه و باروت در ناحيه 
سر و گردن، صورت و چشم بوده و ســوختگی شديد نداشتيم. وی با بيان 
اينکه حدود يازده نفر از مصدومان به بيمارســتان فيــض اصفهان برای 
معاينه دقيق تر چشم اعزام می شوند، گفت: تعدادی از مصدومان نيز برای 

بررســی های ديگر مانند احتمال ضربه مغزی به بيمارستان های ديگر از 
جمله الزهرا)س( منتقل شدند. وی خاطرنشان کرد: ممکن است آسيب های 
جدی تری پس از معاينه های بيشــتر و دقيق تر اين افراد به ويژه در ناحيه 
چشم، شناسايی شود. مدير روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان نيز در گفت وگو با ايرنا بيان کرد: شــدت و مــوج انفجار به دليل 
حجم باالی مواد محترقه در اين حادثه زياد بوده و حتی موجب شکستگی 
شيشه های منازل اطراف شده است. »محمد شريعتی«  افزود: مواد محترقه 
و ترقه می توانند بر اثر واکنش های شيميايی نيز منفجر شوند و نگه داری 
آن ها در مکان هايی مانند منزل مسکونی بسيار خطرناک است. وی با بيان 
اينکه يکی از مصدومان حادثه مذکور، بر اثر شدت انفجار دچار موج گرفتگی 
شده بود، گفت: انفجار دست کم 2۵0 گرم مواد محترقه می تواند يک منزل 

مسکونی را  به مساحت حدود 70 متر مربع  تخريب کند.

باز هم انفجار ترقه در اصفهان حادثه آفرید

عروسی آتش! 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2406 | April  30,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2406 | دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 | 13 شعبان 1439

»دهان«، منشأ ۵ درصد از کل سرطان های بدن
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

اگر خســته هســتید و تازه از بیرون به منزل آمده اید، به شــما 
پیشنهاد می دهیم برای رفع خستگی یک فنجان »چای هندی« بنوشید. 

این چای پرادویه، شــیرین و خوشــمزه طعمی متفاوت دارد که با انواع چای که 
تاکنون خورده اید متفاوت است. بهتر اســت این چای هندی را در استکان های کوچک 

سرو کنید تا طعم آن به طورکامل احساس شود.
مواد الزم:

چای کیسه ای 4 عدد، چوب دارچین 2 عدد، میخک 4 عدد
پودر زنجبیل 1 قاشق چایخوری، شیر 2 و 2/1 فنجان، جوز هندی رنده شده 1 عدد، عسل 

یا شیره افرا ) اختیاری(
طرز تهیه:

1. چای کیسه ای، دارچین، میخک ، زنجبیل و شــیر را در ماهی تابه یا قابلمه ای کوچک بریزید. 
3/2 از جوز هندی را رنده کنید و به همراه 5/1 فنجان آب به قابلمه اضافه کنید. خوب 

هم بزنید و سپس روی حرارت مالیم قرار دهید. به آرامی حرارت دهید تا به جوش 
بیاید؛ سپس حرارت را کم کنید و 12-15 دقیقه حرارت دهید تا عطر ادویه ها 

خارج شود و چای دم شود. قابلمه را از روی حرارت بردارید و داخل قوری یا 
مستقیما داخل استکان بریزید. به دلخواه می توانید با کمی عسل 

یا شیره افرا، چای خود را شیرین کنید.

چای هندی

وجود انــواع متنوعــی از محصــوالت غذایی در 
فروشــگاه ها، نیز هجوم تبلیغــات فراوانی که در 
هر روز ماده غذایی یا لبنیات و تنقالت ویژه ای را 
با یک ویتامین یا سایر مواد مورد نیاز بدن معرفی 
و مصرف آن را تشویق می کند، موجب شده مردم 
هر روز با انبوهی از مواد غذایی نوظهور در قفســه 
فروشگاه ها  روبه رو شوند. یکی از این محصوالت 

فراورده های لبنی »پروبیوتیک« است. 
پروبیوتیک  چیست؟

طبق تعاریف رســمی، پروبیوتیک ها موجودات 
زنده  کوچک میکروسکوپی هستند که اگر به تعداد 
کافی توزیع شوند، سالمت را برای میزبان خود به 
ارمغان می آورند و با افزودن مقادیر کافی آن ها به 
ماست، اثرات مفیدی روی بدن می گذارند. در واقع 
این میکروارگانیســم ها نه  تنها بیماری زا نیستند، 
بلکه در طول عبــور از مجرای گوارشــی،  زنده و 
فعال بوده و با ایجاد الیه هــای حفاظتی مخاطی 
در روده ها با باکتری های مضــر مبارزه می کنند. 
پیشینه اســتفاده از پروبیوتیک ها به زمانی برمی 
گردد که یک پزشک روســی به نام »متچنیکف« 
در ســال 1۹۰۷ میالدی، فهمید که خوردن یک 
نوع ماست تخمیر شده از شــیر، سبب طول عمر 
و حفظ ســالمت روســتاییان بلغاری شده است. 
بیشــترین تحقیق ها در ایران روی ماست انجام 
شده و پژوهشگران موفق شده اند با افزودن برخی 
مکمل های لبنی، ویژگی های نامطلوب ماســت 

پروبیوتیکی را بهبود بخشند.
پروبیوتیک ها در بدن چه می کنند؟

پژوهش های زیادی برای کشف چگونگی عملکرد 
پروبیوتیک ها انجام شــده اســت. پروبیوتیک ها 
از راه های گوناگون به بدن ســود می رســانند؛ به 
عنوان مثال اگر باکتری های خــوب بدن تان را از 
دست بدهید )مثال به خاطر مصرف آنتی بیوتیک(، 
پروبیوتیک هــا جایگزیــن خوبــی خواهند بود. 
»الکتوباســیلوس« که  شناخته شــده ترین نوع 
پروبیوتیک هاســت، در ماســت و دیگر غذاهای 
تخمیریافته وجود دارد. زیرگونه های مختلف آن 

در درمان اسهال مؤثرند، همچنین برای افرادی که 
قادر به هضم الکتوز موجود در شیر نیستند، مفید 
است. افرادی که نسبت به الکتوز موجود در شیر 
حساسیت دارند و با خوردن شــیر نفخ می کنند، 
می توانند با خیال راحت و بدون نگرانی محصوالت 
پروبیوتیک را مصــرف کنند. به عالوه، محصوالت 
پروبیوتیــک خواص ضدعفونی کننــده هم دارند 
و با جلوگیری از رشــد باکتری هــای عفونت زا در 
بدن، موجب پیشــگیری از ابتال به عوارض ناشی 
از بیماری های عفونی مثل اســهال می شوند. این 
باکتری ها همچنین منجر به افزایش سطح ایمنی 
بدن شده، از رشد باکتری های عفونی جلوگیری می 
کنند. نیز کاهش کلسترول خون، پیشگیری از ابتال 
به سرطان و... از دیگر خواص این باکتری هاست. 
یکی از جالب توجه ترین فوایــد مصرف فراورده 
های دارای پروبیوتیــک، کمک به کاهش وزن در 
افراد چاق است.بر اساس یک تحقیق،  باکتری های 
روده ای افراد چاق متفاوت از باکتری های روده ای 
افراد الغر است. مطالعات روی حیوان ها نشان داد 
که پیوند مدفوع حیوانات الغــر می تواند موجب 
کاهش وزن حیوانات چاق شــود. به همین علت، 
بسیاری از دانشمندان بر این باورند که باکتری های 
روده ای در تعیین میزان چربی بدن نقش به سزایی 
دارند.گرچه این امر مســتلزم مطالعات بیشتری 
در این زمینه اســت، امــا برخــی از ویژگی های 
پروبیوتیک ها به کاهش وزن کمک شایانی می کند.
پروبیوتیک در چه مــواد غذایی وجود 

دارد؟
منبع باکتری های پروبیوتیــک، لبنیات و میوه ها 
هستند؛ هر چند برخی از این باکتری ها به برخی از 
مواد لبنی مانند ماست و شیر افزوده می شود اما در 
برخی از مواد غذایی به طورطبیعی این  ماده یافت 
می شود؛ موادی مانند پنیر نرم، کفیر، تمپه  )نوعی 
محصول تخمیری سویا(، دوغ ســنتی، نان های 
تهیه شده ازخمیر ترش، خیارشــور و نوعی کلم 
پخته شــده شــور. ضمن اینکه پروبیوتیک ها در 
مکمل های کپســولی، قرص، پودر و اشکال  مایع 

آن ساخته می شوند. 
گرچه این مکمل ها خاصیت تغذیه ای فوق العاده 

مواد طبیعی را ندارند، ولی مــی توانند تأثیرگذار 
باشند و مصرف آن ها راحت است.

در محصوالت پروبیوتیک باید به چه چیز 
توجه کرد؟

از نظر سازمان غذا و داروی آمریکا، پروبیوتیک ها 
غذا هســتند نه دارو. بنابراین شرکت های دارویی 
تولیدکننــده  مکمل های پروبیوتیــک الزامی به 
اثبات سالمتی و اثرگذاری آن ها ندارند. به عقیده 
کارشناسان سالمتی،  پروبیوتیک های مختلف برای 
سالمت بخش های مختلفی از بدن تالش می کنند. 
بنابراین انتخاب نوع )انواع( صحیح پروبیوتیک ها 
حیاتی بوده و بهتر اســت برای انتخاب محصول و 
مقدار مصرف مناسب با پزشک مشورت کنید. به 
طور کلی مصرف پروبیوتیک ها برای بیشــتر افراد 
مفید و بدون عارضه اســت؛ اما افــرادی که دچار 
اختالالت سیســتم ایمنی یا بیماری های جدی 

دیگر هستند نباید آن ها را مصرف کنند. 
بنابراین پیش از مصرف با پزشک تان صحبت کنید. 
برخی افراد ممکن است در چند روز آغازین مصرف، 
دچار عوارض خفیفی از جمله دل درد، اسهال، باد 
روده و نفخ شوند. همچنین پروبیوتیک ها ممکن 
است فعال شدن برخی حساســیت ها را در خود 
داشته باشند؛ اگر دچار این عوارض شدید، مصرف 

را قطع و به پزشک مراجعه کنید. 
برخی از ویژگی هــای ذاتــی فراورده های دارای 
پروبیوتیک باید حفظ شوند؛ یکی از این موارد عدم 

ایجاد حرارت در این مواد است. 
اگر شما ماســت پروبیوتیک را به غذاي تان اضافه 
کنید و ماست حرارت ببیند، میکروارگانیسم هاي 
پروبیوتیک در اثر حــرارت از بین مي روند و دیگر 
خواص پروبیوتیک ندارند اما افزودن سبزي هاي 
مختلف، خیار یا اسفناج به ماست هاي پروبیوتیک 

نمي تواند موجب از بین رفتن خاصیت آن شود. 
باید ماســت هاي پروبیوتیک را تــا آخرین لحظه 
مصرف، داخــل یخچال نگه داري کنیــد و از قرار 
دادن آن ها در محیط آشــپزخانه یا در معرض نور 
خورشید و گرما بپرهیزید؛  این کار موجب می شود  
خواص ماست های پروبیوتیک به صورت کامل وارد 

بدن می شود.

 محصوالت »پروبیوتیک«
 چیست؟

پریسا سعادت

یکی از پرسش های شایعی که خانم ها با باال رفتن سن خود می پرسند 
این است: هم درست غذا می خورم و هم ورزش می کنم پس چرا این 
قدر کاهش وزنم سخت پیش می رود؟ ممکن است همان کارهایی را 
انجام دهید که همیشه می کردید، اما متوجه شوید دیگر برای متناسب 
ماندن کافی نیستند. حتی اگر بدانید وارد دوره پیش یائسگی یا یائسگی 
شده اید، شاید متوجه نشوید که نوســان های هورمونی می توانند در 
افزایش وزن شما نقش داشته باشند. به گزارش »سالمت نیوز« به نقل 
از سایت دکتر کرمانی، نخستین فکری که با خود می کنید شاید این 
باشد: استروژن می تواند موجب افزایش وزن شود؟ این حالت زمانی 
اتفاق می افتد که میزان استروژن با پروژسترون مطابقت نداشته باشد. 
اما سه هورمون دیگر نیز هستند که در هر سنی باید متعادل نگه داشته 

شوند تا بتوانید وزنی سالم را تثبیت کنید. 
چگونه هورمون ها روی وزن تاثیر می گذارند؟

هورمون ها روی چیزهای زیادی تاثیر می گذارند؛ از خلق و خو و انرژی 
گرفته تا وزن تان. هورمون ها، ماهانه دچار نوسان می شوند اما در طول 
دوره های مختلف زندگی از بلوغ گرفته تا بزرگسالی و سپس یائسگی 
نیز دچار تغییر می شوند. اگر در کاهش وزن خود دچار مشکل شده اید 

شاید با خود فکر کنید این کار دیگر غیرممکن است. 
استروژن

استروژن، هورمونی است که مسئول رشــد ویژگی های جنسی زن 
است. در یائسگی رابطه جالبی بین استروژن و افزایش وزن وجود دارد. 
در طول یائسگی سطح تمام هورمون ها رو به کاهش می رود از جمله 
استروژن و پروژسترون. ممکن است پزشــک تان به شما گفته باشد 
سطح اســتروژن تان کاهش پیدا کرده است؛ به همین خاطر افزایش 
وزن به دلیل غلبه اســتروژن، برای تان کمی گیج کننده می نماید. با 
اینکه سطح استروژن در طول یائســگی افت می کند، ولی اگر سطح 
پروژسترون ســریع تر از استروژن کم شــود، هم چنان در خطر غلبه 
استروژن هستید. غلبه استروژن نسبت استروژن است به پروژسترون 
– اگر در مقایسه با پروژسترون، استروژن باالیی داشته باشید ممکن 
است وزن اضافه کنید و چربی های بیشتری را در میان تنه ذخیره کنید. 
متاسفانه خانم های بسیاری مشــکل غلبه استروژن را دارند و یکی از 
دالیل اصلی آن قرار گرفتن در معرض اســتروژن های محیطی است. 
برای پیشگیری از غلبه استروژن، باید تعادلی مناسب بین استروژن و 

پروژسترون ایجاد کنید. توصیه می شود هر روز مقدار زیادی سبزیجات 
میل کنید، زیرا فیبر موجود در سبزیجات کمک می کند تمام استروژن 

های اضافی از بدن دفع شوند. 
کورتیزول

کورتیزول، واکنش بدن به موقعیت های استرس زا را تنظیم می کند. 
متاسفانه در زندگی مدرن امروزی با ســیلی از موقعیت ها و شرایط 
استرس آور مواجه هستیم؛ به همین دلیل این هورمون در بدن بسیاری 
از ما باالست. تحقیقات نشان داده که کورتیزول اضافی، بدن را در خطر 
بیماری های قلبی قرار می دهد، همچنین موجب ذخیره کردن چربی 
های احشایی است. برای تنظیم کورتیزول باید واکنش بدن خود به 
استرس را دوباره تنظیم کنید. اگر قهوه مصرف می کنید آرام آرام آن 

را کنار بگذارید و به نوشیدن چای روی بیاورید. 
لپتین

لپتین، توسط ســلول های بدن تولید می شــود و عملکرد اصلی آن 
این است که به بخشی از مغز بگوید سیر هستیم. برنامه غذایی مدرن 
امروزی سرشار است از یک نوع قند به نام »فروکتوز« که در بسیاری 
از غذاهای فرآوری شده پیدا می شود ) همه چیز از سس پاستا گرفته 
تا سس ساالد(. وقتی مقدار زیادی فروکتوز در بدن سرازیر می شود، 
بدن نیز آن ها را به صورت چربی ذخیره می کند. همین موجب لپتین 
اضافی می شود. وقتی فردی مقدار زیادی لپتین در بدن داشته باشد 
ممکن است نسبت به آن مقاوم شود؛ این یعنی بدن دیگر نمی تواند 
به شما بگوید سیر هستید، بنابراین به خوردن ادامه می دهید و وزن 
تان باال می رود.یکی از اجزای مهم برای تعادل بخشیدن به لپتین این 
است که به اندازه کافی بخوابید. وقتی به اندازه کافی نمی خوابید، سطح 
لپتین بدن کاهش پیدا می کند و آن طور که باید، احساس سیری نمی 
کنید. بنابراین اگر حس می کنید عدم تعادل لپتین از دالیل افزایش 

وزن تان است، خواب را تبدیل به اولویت هر شب تان کنید.
انسولین

انسولین، هورمونی است که توسط پانکراس تولید می شود و به تنظیم 
کردن گلوکز کمک می کند. اگر اضافه وزن داشــته باشــید  یا حتی 
الغر باشید اما چربی بدن تان باال باشد تنظیم کننده گلوکز بدن تان 
) انسولین ( از تعادل خارج می شــود و برای کاهش وزن کار سختی 

در پیش خواهید داشــت. اگر در طول روز تمایل به خوردن 

می خواهید  وزن کم کنید؟ این هورمون ها را تنظیم نمایید

غذاهای قندی دارید برای مدت  طوالنی انسولین 
را مشــغول نگه  دارید تا قند  از خون پاک  شود. 
توصیه می شــود روز را با نوشیدن آب فیلتر شده 
که دو قاشق غذا خوری سرکه سیب به آن اضافه 
شده شروع کنید تا از همان ابتدای صبح،  قند خون 
تنظیم شود. اگر پیدا کردن سرکه سیب برای تان 
دشــوار اســت یا از طعمش بدتان می آید، هنگام 
صبح قبل از خوردن یا نوشیدن هر چیزی، ابتدا 

آب بنوشید. 

عضو کمیته سالمت دهان انجمن 
دندان پزشکان عمومی ایران:

»دهان«، منشا ۵ درصد از 
کل سرطان های بدن

عضو کمیته ســالمت دهــان انجمن 
دندان پزشــکان عمومی ایران با اشاره 
بــه اپیدمیــک بــودن بیماری های 
دهان در کشــور گفت: بیشــتر مردم 
ما به نوعــی دچار پوســیدگی دندان 
یا دیگر بیماری های دهان هســتند.

متخصص پزشــکی اجتماعی و دندان 
پزشکی اجتماعی، عضو کمیته سالمت 
دهان اظهار کرد: در یک قرن گذشته 
دندان پزشکی در کشور ما روی حوزه 
درمان متمرکز بوده اســت؛ بنابراین 
عموماً ســالمت دهان را  متــرادف با 
درمان های دندان پزشکی تلقی کرده و 
برداشت عام بر 
ایــن بود که 
راه رسیدن 
به ســالمت 
از  دهــان 
راه درمــان 
ری های  بیما
دهان اســت.
این متخصص 
پزشکی اجتماعی 
تصریح کرد: امروزه در 
کشورهای توسعه یافته این واقعیت جا 
افتاده است که راه سالمت دهان الزاما 
از مســیر درمان نمی گذرد و راه های 
ســاده تر و کم هزینه تری هــم برای 
رسیدن به ســالمت دهان وجود دارد. 
وی گفت: در حال حاضر چون بیماری 
های دهان در کشور ما حالت اپیدمیک 
دارد، این بیماری ها در شرایط موجود 
بعید اســت که قابل بیمه باشــد. وی 
افزود: پوسیدگی دندان و بیماری لثه، 
عمده ترین مشــکل دهان در کشور ما 
هستند. سرطان ها و سایر بیماری های 
دهان شیوع کمتری دارند. شاید 4 و 5 
درصد از کل ســرطان های  بدن منشأ 

دهانی داشته باشند.

بررسی مطالعات نشان می دهد؛
نقش تند غذا خوردن 
در اضافه وزن و ابتال به 

برخی بیماری ها
به گفته محققــان، تند غذا خوردن در 
بلندمدت با مصرف باالتر کالری، اضافه 
وزن و افزایش ریســک ابتال به برخی 
بیماری ها مرتبط است. مطالعات نشان 
می دهد ســریع غذا خــوردن و خوب 
نجویدن غذا می تواند خطرهایی برای 

سالمت داشته باشد.
مطالعه ســال 2۰12 محققان لیتوانی 
نشــان می دهد »دیابــت« می تواند 
نتیجه احتمالی تند غذا خوردن باشد. 
دیابت نوع2 می تواند ناشی از مقاومت 
انســولین باشد؛ شــرایطی که در آن 
سلول های بدن نمی توانند به درستی 
به هورمون انســولین واکنش نشــان 

دهند.
دکتــر »یاماجــی« در مطالعــه خود 
به مدت پنج ســال به بررســی بیش 
از 1۰۰۰ شــرکت کننــده پرداخت. 
شــرکت کنندگان براســاس سرعت 
غذاخــوردن به ســه گروه تقســیم 
شدند: آهســته، عادی و سریع. نتایج 
نشــان داد گروهــی که ســریع غذا 
می خوردند در باالتریــن رده ابتال به 
ســندروم متابولیک قرار داشتند که 
آنان را درمعــرض خطر جدی بیماری 
قلبی و ســکته قرار می داد.ســندروم 
متابولیک می تواند شامل فاکتورهای 
پرخطری نظیر فشارخون باال، کمبود 
کلســترول خوب یــا HDL و اضافه 
وزن باشــد. همچنین غذا نجویده ای 
که در حجم باال به ســوی معده جاری 
می شود، می تواند منجر به ریفالکس 
معده شود. عوارض مرتبط با آن شامل 
ســوءهاضمه، ســوزش معده، حالت 
 تهوع، درد شــکمی و مشــکل در بلع

 است.
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 پیام رییس باشگاه التزیو
 برای بارسلونا

آندرس اینیســتا فصل پایانی حضور خود در 
بارســلونا را پشت سر 
می گــذارد و پیش 
از این رسما اعالم 
کرد که بــا پایان 
فصل جاری از آبی  
اناری ها جدا می شود.

طبیعی اســت که باشگاه 
بارســلونا ســخت به دنبال انتخاب جانشینی 
شایسته برای کاپیتان خود باشد.لوییس آلبرتو، 
کاپیتان التزیو یکی از بازیکنانی است که از او 
به عنوان گزینه جایگزینی اینیستا در بارسلونا 
سخن به میان می آورد. او در سال ۲۰۱۳ در تیم 
دوم بارسلونا بازی کرد و االن گزینه بازگشت به 
این تیم اســت.کالدویو لوتیتو، رییس باشگاه 
التزیو یک پیام برای باشگاه بارسلونا داشت و 
آن این که رقم فروش آلبرتو ۴۰ میلیون یورو 
است و تنها با این رقم هافبک ۲۵ ساله تیمش 

را خواهد فروخت.

رکورد جالب دروازه بان ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

درمان »نیمار« خارج از فرانسه 
بی احترامی به هواداران است!

صبر تیم فوتبال پاری ســن ژرمن درباره نیمار 
به پایان رســیده و هواداران این تیم معتقدند 
این که او برای ریکاوری 
مصدومیتش خارج 
از فرانســه اســت 
نشانه بی احترامی 
همچنین  . ســت ا
نیمار به طور مداوم 
بــه جدایــی از تیم 
فرانسوی و پیوستن به رئال مادرید نسبت داده 
می  شود که این موضوع هم باب میل هواداران 
نیســت.هواداران پی اس جی در بیانیه ای در 
این باره اعالم کردند: درمان مصدومیت خارج 
از خانه ما بی احترامی اســت. بی احترامی به 
هواداران است و ما درخواست داریم بازیکنان 
تیم احترامی که شایســته مان است را برای ما 

قائل شوند.
نیمار در پایان ماه فوریه مصدوم شــد و عمل 
جراحی او در برزیل انجام شــد. از آن زمان به 
بعد او به فرانســه بازنگشــته و در آستانه جام 
 جهانی ریکاوری اش را در کشور خودش ادامه

 می دهد.

 ضربه دوباره ایگواین
 به ناپولی

در تابســتان ۲۰۱6 بود که ایگواین با انتقالی 
جنجالــی از ناپولی به 
یوونتوس پیوست؛ 
انتقالی 9۲ میلیون 
یورویی که حسابی 
هواداران باشــگاه 
جنوبــی را عصبانی 
کرد. آنهــا پیراهــن های 
ناپولی با اسم ایگواین را آتش زدند و در شبکه 
های اجتماعی اظهارنظرهــای تندی علیه او 
کردند. در مقابــل ایگواین هم با زدن چند گل 
به ناپولی در دیدارهای دو فصل اخیر، شــعله 
این دشمنی را روشــن نگه داشت؛ اما احتماال 
بزرگ ترین ضربه ای که این مهاجم آرژانتینی 
به باشگاه سابقش زد، در دیدار اینتر و یووه رقم 
خورد. زمانی که او بــا زدن گل پیروزی بخش 
بیانکونری، کار ناپولی برای قهرمانی در رقابت 

های این فصل سری آ را دشوارتر کرد.

اینستاگرام

عذرخواهی بازیکنان سپاهان از هواداران 
پس از شکست تیم فوتبال سپاهان مقابل استقالل تهران و قرار گرفتن این تیم در رده چهاردهم 
لیگ برتر، فصل کابوس وار سپاهان و هواداران این تیم به پایان رسید. طی هفته های منتهی به 
پایان لیگ هواداران سپاهان بارها به عملکرد بازیکنان اعتراض کردند تا به نوعی صدای خود را 
به گوش مدیران باشگاه برسانند.پس از این اتفاقات مهدی شریفی، ساسان انصاری و سیاوش 

یزدانی با انتشار پیام عذرخواهی در فضای مجازی از هواداران دلجویی کردند.

ســفر ناگهانی علی قلی زاده به بلژیک واکنش مدیرعامل باشگاه 
سایپا مواجه شده. رضا درویش گفته:»هرچند قرارداد قلی زاده با 
سایپا پس از دیدارمان با پیکان به اتمام رسید؛ اما بهتر بود او برای 
سفر به بلژیک ما و علی دایی را هم در جریان می گذاشت. با این 
وجود مشکلی نیست و اگر با تیم خوب اروپایی به توافق برسد برای 

او آرزوی موفقیت می کنیم«.

واکنش سایپا به سفر قلی زاده

حسین حسینی از استقالل جدا می شــود؛ این جدیدترین شایعه 11
درباره گلر احساسی استقالل است. سایت نامه نیوز نوشته:» رحمتی با 
استقالل قرارداد دارد و احتماال ماندنی است و حسینی که ظاهرا مورد 
توجه یکی از تیم های متمول شهرستانی قرار گرفته قراردادش به اتمام 
می رسد.با توجه به رفتارهای اخیر حسینی و کنار نیامدن با نیمکت 

نشینی جدایی از استقالل چندان نمی تواند اتفاق عجیبی باشد«.

 عربســتانی ها این بار نیز در البه الی خــرج زیاد برای میزبانی رویداد کشــتی کج در این کشــور،
 عقده گشایی خود علیه ایران را نیز در البه الی برنامه هایشان جای دادند.

عربســتان این هفته  برای اولین بار میزبانی یک رویداد کشــتی کج بود. رقابت هایی که در ورزشگاه 
ملک عبدا... شهر جده برگزار شد. عربستان به واســطه اصالحات خود در ورزش خرج زیادی کرد تا 
این رویداد بزرگ )Royal Rumble( در این کشور برگزار شود. میزبانی که البته با انتقادات بسیار 

زیادی همراه بود.
در البه الی این برنامه که نوعی شوی تلویزیونی برای سرگرم کردن مخاطبان بود، دو ورزشکار ایرانی 
االصل با پرچم ایران در کنار رینگ وارد صحنه رقابت شدند و به دســته چهار کشتی کج  کار آماتور 

عربستان به شکل تحقیر آمیز مورد ضرب و شتم )نمایشی( قرار گرفتند.
این دو ورزشکار ایرانی در سبک وزن به رقابت می پردازند و چندی پیش نیز عکسی از حسن یزدانی، 

قهرمان نامدار ایرانی را در آمریکا نشان دادند و به او افتخار کردند!
میزبانی عربســتان اما با حرف و حدیث های زیادی همراه بود. برای اولین بار هیچ ورزشــکار زنی در 
رقابت های مهم شــرکت نداشــتند که این اتفاق با انتقاد شدید کاربران سراســر جهان روبه رو شد. 
 آنها اعالم کردنــد چرا باید این مســابقات در جایی برگزار شــود که زنان نمی تواننــد در آن رقابت 

کنند.
هر چند عربستان هزینه زیادی کرد تا با بر عهده گرفتن میزبانی نام خود را بر سر زبان ها بیندازد ولی 
رفتار زشت این کشور علیه جمهوری اسالمی ایران به نظر می رسد انگیزه ای برای جبران پول زیادی 
بوده که شیوخ عرب برای این میزبانی خرج کرده اند و کمپانی WWE نیز با وجود همه این انتقادات 

حاضر شده است بازی های خود را در این کشور برگزار کند تا از منابع مالی آن برخوردار شود.

حسینی از استقالل جدا می شود

22
عقده گشایی عربستان علیه ایران این بار در ورزش؛

برگزاری  کشتی کج در جده 

نامه وزارت ورزش برای 
بازگشت یوز به پیراهن تیم ملی

چندی پیش مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال 
از حذف یوز از پیراهن ملی پوشان تیم ملی خبر 
داده و برنــد آدیداس را عامــل اصلی این حذف 
عنوان کرده بود. وی مدعی شــد آدیداس موافق 
حضور نمــاد یوز روی پیراهن تیــم ملی فوتبال 
ایران نیست.این تصمیم فدراســیون، انتقادات 
بسیاری را متوجه فدراسیون فوتبال کرد عالوه بر 
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ورزش و 
جوانان نیز ضمن اعالم مخالفت رسمی خود با این 
تصمیم فدراسیون، بازگشت یوز به فوتبال ایران 

را مورد پیگیری قرار داد. 
رضا شــجیع، رییس دبیرخانه ســالمت وزارت 
ورزش و جوانان و رییس دبیرخانه کمیســیون 
فرهنگــی ورزش کشــور از نامه نــگاری وزارت 
ورزش با فدراســیون فوتبال خبــر داد و گفت: 
معاونــت فرهنگــی وزارت ورزش و جوانــان 
نامه ای را به فدراســیون فوتبال نوشته و به این 
فدراسیون ارسال کرده است.وزارت ورزش طی 
این نامه درخواست کرده است که نماد یوزپلنگ 
آســیایی به پیراهن تیم ملی فوتبــال برگردد و 
ملی پوشــان در جریان بازی های جــام جهانی 
 ۲۰۱۸ روسیه با نماد یوز در میدان رقابت حضور 

یابند. 

 دردسرهای پاداش
 برای ملی پوشان

در روزهای اخیر بازیکنان تیم ملی پاداش های 
خود را دریافت کردند. نکتــه جالب این پاداش 
ها هم دالری بودن آن اســت. در سال های اخیر 
همواره بازیکنــان تیم ملی بــه دالر پاداش می 
گرفتند و ایــن روزها هم که دالر به ســختی در 
کشور پیدا می شــود، بازیکنان تیم ملی به دالر 
پاداش گرفته اند آن هم بیشتر از حد مجازی که 

یک فرد می تواند دالر داشته باشد. 
بازیکنان ذخیره که در دو بازی از چهار بازی اخیر 
تیم ملی حضور داشتند حدود ۳هزار و پانصد دالر 
و بازیکنانی که در چهار بازی بودند نزدیک به 9 
هزار دالر و بازیکنان فیکس هم بیش از ۱۰ هزار 

دالر پاداش دریافت کرده اند. 
آن هم در شرایطی که داشــتن بیش از ده هزار 
دالر در کشور توسط یک شهروند جرم محسوب 

می شود.

در حاشیه

مهاجم نیمکت نشین کهکشانی ها:
در پایان فصل قطعا از رئال 

مادرید می روم
مهاجم نیمکت نشــین 
شنبه  کهکشانی  ها 
شــب از فرصتی 
کــه زین الدیــن 
زیدان بــه او برای 
بــازی در ترکیــب 
اصلی رئــال مادرید مقابل 
لگانس به دست آورد، نهایت اســتفاده را برد 
و گل پیروزی بخش تیمــش را در دقیقه ۴۵ 
به ثمر رســاند. با این حال ایــن فرصت و این 
گل بــرای او آنقدر خوشــحال کننده نبود که 
نیمکت نشــینی های پیاپی اش در هفته های 

قبلی را از یاد ببرد.
بورخا مایورال در پایان بازی که ششمین گل 
این فصل او در آن به ثبت رسید، به خبرنگاران 
گفت: هنوز چند بازی دیگر تا پایان فصل باقی 
مانده است و نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد، 
اما قطعا من در پایان فصــل باید بروم و دنبال 
تیمی باشــم که فرصت بیشــتری برای بازی 

کردن در اختیارم قرار دهد.

پیشخوان

برانکو: فقط از بازی های 
اطراف پرسپولیس می ترسم

افشاگری مدیرسابق 
اســتقالل، قرار بود شفر 

جانشین برانکو شود

برانکو: قهرمانی و اقتدار 
ما خوشایند برخی ها نبود

تالش برای پاک کردن 
آثار یک شــوخی الیو در 

ذهن برانکو

تنها چند روز تا قرعه کشی رقابت های مرحله گروهی جام 
ملت ها در امارات باقی مانده تا اســترس و اضطراب میان 

فوتبالدوستان قاره کهن به اوج خود برسد.
جام ملت های آســیا ۲۰۱9 این بار هم به میزبانی امارات 
برگزار خواهد شد، کشوری در حاشــیه خلیج فارس که 

آخرین بار ســال ۱996 میزبانی بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی قاره کهن را تجربه کرده بود تا تیم ملی ایرانی 
یکی از به یادماندنی ترین تورنمنت های خود را در این کشور تجربه کند.آیین قرعه کشی و گروه بندی دور 
مقدماتی روز ۴ می ۲۰۱۸ )چهاردهم اردیبهشت 97( در یکی از هتل های مجلل دبی برگزار خواهد شد. در 
این مراسم که نماینده و سرمربیان ۲۴ تیم حاضر هستند از ایران نیز کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران 

در آن شرکت می کند تا رقبای خود در مرحله گروهی را بشناسند.

4 روز تا قرعه کشی جام ملت های 
آسیا؛

هیجان در فوتبال قاره 
کهن به اوج می رسد

محمد رشید مظاهری، ســنگربان ملی پوش تیم ذوب 
آهن با ثبت رکــورد ۳۳۳۰ دقیقه بازی برای تیمش در 
۳ تورنمنت رکورد بیشترین دقایق حضور در فصل را به 
نام خود ثبت کرد. مظاهری تنها بازیکن لیگ است که 
۳۰ بازی در لیگ برتر، 6 بازی در آســیا و یک بازی در 

جام حذفی که تمام بازی های تیمش در ۳ تورنمنت اســت، به طور کامل و 9۰ دقیقه ای به میدان رفت 
و با ثبت رکورد ۳۳۳۰ دقیقه حضور در میدان به رکورد صددرصد بازی در همه بازی های تیمش رسید.

 مظاهری در تمام بازی های تیمش نه آسیب دید، نه محروم شــد و نه تعویض تا دارای بیشترین دقایق 
حضور در این فصل باشد. وی در جریان این ۳7 باری که در ۳ تورنمنت این فصل به میدان رفت مجموعا 

۳9 گل دریافت کرد که به تفکیک ۳۰ گل در لیگ برتر، ۸ گل در آسیا و یک گل در جام حذفی بود.

حضور ثابت در تمام بازی های 
سبزپوشان؛

رکورد جالب 
دروازه بان ذوب آهن

 شاید هیچ یک از هواداران طالیی پوشان نصف جهان پس از بازگشت درخشان 
کرانچار به اصفهان و کسب نتایج مناسب در لیگ شانزدهم تصور نمی کرد 
که تلخ ترین حضور سپاهان در ادوار لیگ برتر در فصل هفدهم رقم بخورد 
و آنان در هفته های پایانی با کابوس ســقوط به دســته پایین تر دست به 
گریبان باشند؛ اما این اتفاق افتاد و پر افتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر به 
لطف نمایش ضعیف تیم های ســیاه جامگان و نفت تهران در این فصل از 

مهلکه سقوط نجات یافت و در لیگ ماندنی شد.
هواداران سپاهان که امیداوار بودند با بازگشت دوباره »منصور ابراهیم زاده« 
به فوتبال اصفهان و قرارگیری او روی نیمکت زردپوشان شرایط این تیم 
که نتوانسته بود با »زالتکو کرانچار« نتایج خوبی را کسب کند و در منطقه 
فانوس نشــین جدول رده بندی جا خوش کرده بود عوض شود، زمانی که 
مشاهده کردند نتیجه گیری  ضعیف سپاهان حتی با ابراهیم زاده هم ادامه 
پیدا کرده است، شروع به تشــویق »امیر قلعه نویی«، سرمربی دیگر تیم 
اصفهانی کردند که توانسته بود سبزپوشان اصفهانی که همانند سپاهان 
در نیم فصل اول شرایط خوبی نداشت و در میانه های جدول قرار گرفته بود 

را به باالی جدول برساند  و خواستار بازگشت  دوباره او به سپاهان شدند.
کارنامه درخشان قلعه نویی در سپاهان که این تیم را دو بار پیاپی به مقام 
قهرمانی رقابت های فوتبال لیگ برتر رســانده بود و عملکرد خوب او در 
ذوب آهن سبب شــد تا نام ژنرال پیش از پایان لیگ به عنوان اصلی ترین 
گزینه سپاهان برای نشستن دوباره روی نیمکت رهبری محبوب ترین تیم 
نصف جهان بر سر زبان ها بیفتد و مسئوالن باشــگاه سپاهان که به دنبال 
خاموش کردن آتش خشم هواداران این تیم بودند از امیرقلعه نویی به عنوان 
یکی از گزینه های این تیم برای ســرمربی گری زردپوشان در فصل آینده نام 
ببرند و حتی در این راه، پالس های اولیه ای نیز ارسال شد ولی امیر قلعه نویی 
پیش از پایان لیگ اعالم کرد که الویت اول و دومش درفصل آتی، ماندن  در 

ذوب آهن است.
با به صدا در آمدن سوت پایان مسابقات و  بسته شدن پرونده هفدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر با توجه به اتمام قرارداد قلعه نویی با باشــگاه ذوب آهن، 
مســئوالن دو تیم اصفهانی تالش های خود را برای بــه کارگیری ژنرال آغاز 

کرده اند و در مصاحبه های شان با رسانه ها از تعیین تکلیف هدایت نیمکت های 
این دو تیم تا هفته آینده خبر دادند.

 مسعود تابش، سرپرست موقت باشگاه سپاهان در گفت وگو با ایسنا از بررسی 
گزینه های سرمربی این تیم در هیئت مدیره این باشگاه و تعیین سرمربی این 
تیم تا هفت یا هشت روز آینده خبرداد و گفت:  چون چیزی مشخص نیست  

فعال بهتر است نامی از گزینه ها برده نشود.
در حالی که »ای اســپورت« با توجــه به مدل صحبت کــردن تابش نتیجه 
گرفته است که امیر قلعه نویی ســرمربی احتمالی سپاهان محسوب می شود، 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از ماندن قلعه نویی در این تیم خبر داده است.
 سعید آذری همچنین از توافق کامل با تمام برنامه های ژنرال برای فصل آینده 
سبزپوشان گفته: »باید با جناب شهنازی رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای 
هیئت مدیره باشگاه صحبت کنم و با توجه به اینکه من با تمام سرفصل های 
برنامه قلعه نویی موافقت کرده ام، خودم باید از برنامه سرمربی تیم دفاع کنم. 
زمانی مدیرعامل تیم برنامه اش مورد موافقت مدیرعامل قرار نمی گیرد، اما من 
تمام برنامه قلعه نویی را قبول کرده ام؛ با این حال اگر الزم باشد درباره برخی 
موارد برنامه خود قلعه نویی توضیحاتی بدهد، حتما به این جلسه خواهد آمد«.

با توجه به اینکه قراداد قلعه نویی با تیم ذوب آهن یک ساله بود و با پایان لیگ 
به اتمام رسید، او با خیال راحت می تواند به پیشــنهادهای دو تیم اصفهانی 
فکر کند و هر کدام از این تیم ها را که به برنامه هایش نزدیک باشــد، انتخاب 
کند، انتخابی که قطعا برای ژنرال ســخت خواهد بود؛ چراکه یک طرف تیم 
ذوب آهن قرار دارد که توانست با این تیم یک فصل رؤیایی را پشت سر بگذارد 
و از طرف دیگر سپاهانی قرار داد که قلعه نویی خاطرات خوشی را در آن پشت 
سر گذاشته و بدش نمی آید که پس از این فصل کابوس وار نقش پر رنگی در 
بازگشت تیم محبوب سپاهان داشته باشد به خصوص که این تیم، هواداران 
متعصبی دارد که  برای تشویق تیم سپاهان به ورزشگاه می آمدند، موضوعی که 
درباره ذوب آهن دیده نشد و قلعه نویی بارها از این قضیه شکایت کرد  و شاید 

همین مطلب سبب شود تا ژنرال راهی سپاهان  شود .
با این تفاسیر باید منتظر گذشت زمان ماند و دید بعد از پایان این هفت، هشت 
روز ، این مربی موفق و کاربلد چه تصمیمی در خصوص آینده اش اتخاذ خواهد 
کرد؛ تصمیمی که یا تن پوشی سبز برای او در پی خواهد داشت یا دستبندی 

طالیی و زردرنگ.

تن پوش سبز یا دستبند طالیی!
 وقتی سپاهان و ذوب آهن هر دو »قلعه نویی« را می خواهند؛
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این بار خرق عادت کنیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

زعیم حوزه علمیه اصفهان:
 انتقاد واقعی در جامعه ما

 کم است
زعیم حوزه علمیه اصفهان گفــت:  در روایتی 
آمده که خداوند متعال سرزنش کننده را در دنیا 
و آخرت سرزنش خواهد کرد؛ اثر وضعی تعییر و 
سرزنش نیز طبق روایت نورانی امام صادق)ع( 
این است که ســرزنش کننده در همین دنیا به 
آنچه برای آن دیگران را ســرزنش کرده، مبتال 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: ســرزنش دیگران برای 
اعمالی که معصیت محســوب نمی شــود نیز 
قبیح اســت و همین اثر وضعــی را دارد؛ یعنی 
ســرزنش کننده خواه ناخواه مرتکب آن عمل 
خواهد شــد؛ قبیح تــر از آنچه بیان شــد، این 
است که انســان کسی را به  واســطه عیبی که 
در او نیســت ســرزنش کند که در این صورت 
 عالوه بر گنــاه ســرزنش، گناه تهمــت را نیز 

دارد.
آیــت ا... مظاهری با بیــان اینکــه گاهی نیز 
سرزنش به ضمیمه اســتهزاء یا اهانت صورت 
می پذیرد که این گناهان نیز به گناه ســرزنش 
افزوده خواهد شــد، اذعان داشت: اگر انسان در 
رو، کســی را آزرده خاطر کند، به تعبیر قرآن، 
»لمزه« اســت و چنانچه در پشــت سر بگوید 
 و اگر آن شــخص بفهمد ناراحت شود، غیبت 

است.
وی ادامه داد: اگر به راستی، انتقاد در جامعه ای 
باشــد، عالوه بر این که ثواب فراوانی دارد، آن 
جامعه و مــردم آن زنده و موفق خواهند شــد؛ 
اما متاسفانه انتقاد واقعی در جامعه ما بسیار کم 
است؛ مهم تر آن که، انتقادپذیری هم در جامعه 
بسیار نادر است، ممکن است افرادی پیدا شوند 
که انتقاد کنند، اما انتقادپذیر؛ یعنی کســی که 
خوشش بیاید عیبش را بگویند و تشکر هم بکند، 

کجا پیدا می شود؟ 
زعیم حوزه علمیه اصفهان متذکر شد: تقاضا دارم 
انتقاد داشته باشید، انتقادپذیر باشید، اما مواظب 
زبانتان باشید و بر حذر باشید از اینکه سرزنش، 
تحقیر، توهین و شکستن شخصیت دیگران در 
زندگی شما باشد؛ اهانت به دیگران، طبق حدیث 

قدسی، جنگ با خداست.

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:
 ضرورت رفتار عادالنه و صحیح
 با پرداخت کنندگان مالیات

امام جمعــه اصفهان گفت: اینکــه از برخی افراد 
مالیات گرفته شــود و برخی دیگر، فرار مالیاتی 
داشته باشند، صحیح نیست و سبب نارضایتی مردم 
می شود.به گزارش صاحب نیوز؛ آیت ا...سید یوسف 
طباطبایی نژاد در دیدار بهــروز مهدلو، مدیرکل 
جدید امور مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره به 
ضرورت پرداخت مالیات اظهار کرد: اینکه از برخی 
افراد مالیات گرفته شود و برخی دیگر، فرار مالیاتی 
داشته باشند، صحیح نیست و سبب نارضایتی مردم 
می شود.امام جمعه اصفهان با بیان اینکه برخی از 
تخلفات به دلیل نا آگاهی نسبت به احکام شرعی و 
سلیقه ای عمل کردن است، تصریح کرد: هنگامی 
 که امام علــی)ع( افرادی را بــرای دریافت زکات 
می فرســتاد می فرمودند که اگر پرداخت کننده 
زکات، اعالم کرد که زکات را پرداخت کرده است 
از او بپذیرد و اگر پرداخت نکرده اجازه دهید او به 
انتخاب خود، میزان زکاتش را، از اموال خود انتخاب 
کرده و پرداخت کند.وی ادامه داد: بنابراین اینگونه 
مردم راضی هستند و مالیات می دهند، حتی قرآن 
کریم به پیامبر اکرم)ص( می فرماید وقتی مالیات 
دریافت می کنی، بر آنان درود بفرست.نماینده ولی 
فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: اینکه در 
سالی که رکود است، همانند سال گذشته، مالیات 
دریافت شود مشخص اســت که اخالق اسالمی 
رعایت نشده است و برای مثال با وجود اینکه فرد 
اعالم کرده درآمدش کاهش یافته مالیات تغییری 
نکرده است؛ البته نباید تحقیق و سنجش درآمد 
افراد، به صورت کامل کنار گذاشــته شود.آیت ا... 
طباطبایی نژاد عنوان کرد: شــما نیز باید عادالنه 
رفتار کنید و قضاوت صحیح داشــته باشید.وی 
تصریح کرد: هنگامی که مالیات را تقسیط میکنید 
 و روی آن بهره می کشید، آن مقداری که بیشتر 
می گیرید، ربا و حرام قطعی اســت چراکه شــما 

مضاربه نکرده اید و این پول اضافی، رباست.

احداث ادامه خیابان فرزانگان 
از خردادماه

معاون ترافیک شــهرداری منطقه ۱۴ شهرداری 
اصفهــان از احداث ادامــه خیابــان فرزانگان از 
خردادماه خبــر داد و گفت: قرار بر این اســت تا 
خیابان های بعثت و عاشق اصفهانی به تردد وسایل 
نقلیه ســبک اختصاص یابد و تردد وسایل نقلیه 

سنگین از خیابان ادامه فرزانگان انجام شود.  
امین شیخ با اشاره به عزم راسخ منطقه ۱۴ برای 
احداث خیابــان ادامه فرزانــگان اظهار کرد: طی 
طرحی که به منظور ساماندهی عبور و مرور وسایل 
نقلیه ســنگین مطرح شــده، قرار بر این است تا 
خیابان های بعثت و عاشق اصفهانی به تردد وسایل 
نقلیه سبک اختصاص یابد و وسایل نقلیه سنگین از 

خیابان ادامه فرزانگان انجام شود.  
وی با بیان اینکه این طرح از خرداد ماه آغاز خواهد 
شــد، افزود: ۷۰ درصد توافق با مالکان به منظور 

آزادسازی مسیر انجام شده است.

بزرگزاد خبر داد:
برگزاری دوره های آموزشی 

آتش نشان داوطلب
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش آگاهی، 
دانــش و فرهنگ ایمنــی در ســطح خانواده ها، 
همچنیــن خود امــدادی افراد در هنــگام وقوع 
حوادث و افزایش توان عملیاتی، دوره آموزشــی 
 آتش نشانان داوطلب در برنامه  کاری سازمان قرار 

دارد.
بهزاد بزرگــزاد اظهارکرد: ایــن دوره ها هر ماه در 
ایســتگاه های شــماره هفت واقع در پارک الله و 
شماره ســه واقع در خیابان حکیم نظامی برگزار 
می شود و البته با توجه به تقاضاهای مردمی امکان 
برگزاری این دوره ها در سایر ایستگاه های سازمان 
نیز وجود دارد. وی با بیان اینکه در دوره های آتش 
نشــانان داوطلب، افراد باالی ۱۵ سال می توانند 
شرکت کنند، افزود: در هر ماه دو تا سه دوره چهار 
روزه آتش نشان داوطلب از ساعت ۸ و نیم صبح تا 
۱۳ برگزار و در پایان به شرکت کنندگان »گواهی 

نامه آتش نشان داوطلب« ارائه می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در این دوره ها، دروس 
تکنولوژی حریق، اطفال حریق با خاموش کننده 
آتش نشانی، آشنایی با لوله های پمپ، دستگاه های 
تنفسی، انواع گره ها، دســتگاه های نجات، کارتر 
و اسپرایدر، بالشــتک های بادی، کمک های اولیه 

پزشکی آموزش داده می شود.

مســئوالنی که تا چندماه پیش از عدم جیره بندی آب در استان 
حرف می زدند، حاال بی پرده تر از قبل و با صراحت بیشتری از نبود 
آب و کاهش قابل توجه ذخیره پشت سد سخن می گویند. از اینکه 
»آب نیست« و این طور پیش برود، با مشکالت جدی و بلکه بسیار 
جدی تری روبه رو خواهیم شد. حاال دیگر حقیقت آن چنان عریان 
از پرده بیرون افتاده که استاندار و مسئوالن ارشاد و نمایندگان و 
مدیرعامل آبفا و حتی وزیر هم می دانند با »سانســور« کاری از 
پیش نمی رود. باید حقیقت را به مردم گفت. تجمعات پی در پی 
کشاوزران شرق استان، پای رسانه های بیگانه و ضدانقالب را هم 
به داستان خشکی زاینده رود و کم آبی اصفهان باز کرد و حاال آن 
سوی آبی های اپوزیسیون نمایی که هیچگاه دغدغه مردم ایران را 
نداشته و تنها به بهره برداری های سیاسی و شخصی خود از درد و 
مصیبت این مردم فکر کرده اند، در مقام مدعی العموم و حامی و 
مطالبه گر وارد میدان شده و ندای یاری سر داده اند! هرچند این 
یاری چیزی بیشتر از ژســت های تهوع آور نیست. انتشار تصاویر 
باربط و بی ربط ، واقعی و تخیلی و درســت و نادرست از تجمعات 
کشاورزان و ادعای درگیری آنها با نیروهای امنیتی و انتظامی و زد 
و خورد و خون و خونریزی و ...که همگی تنها بر میزان تشنجات 
و التهابات می افزاید و هیچ دســتاورد دیگری هم ندارد، خروجی 
همین معضلی اســت که دامان اصفهان را گرفته است. مشکلی 
اقتصادی و معیشــتی که این روزها تبدیل به دستاویزی سیاسی 
برای معاندین و مغرضین شده و عالج واقعه قبل از وقوع مشکالت 

بیشتر را می طلبد. 
در چنین شرایطی برخی مسئوالن فعال تنها به ذکر آمار و تاکید بر 
بحران کم آبی و بی آبی اکتفا کرده اند. دعوت به آرامش کشاورزان 
هم در البه الی سخنان مسئوالن به وفور یافت می شود. قرار است 
با اجرایی شــدن برخی طرح ها از جمله سد بهشــت آباد و تونل 
کوهرنگ و جایگزینی الگوی کشت و جبران خسارت کشاورزان 
آسیب دیده از خشکسالی، اســتفاده از پساب ها برای کشاورزی 
و تصفیه آنها در حد آب گوارا و ... حداقل مشــکالت کمتر شده و 
بتوانیم بحران را پشت ســر بگذاریم. مسئوالن استانی می گویند 
که نیازمند همراهی مردم و صبوری بیشــتر کشاورزان هستند تا 
اصفهان از تنش آبی گذر کند. مردم اما به نظر می رســد برخالف 
هشدارها، همچنان بحران آب را چندان جدی نگرفته اند. صرفه 
جویی 2۰ الی 2۵ درصدی می تواند مانع از جیره بندی و قطعی آب 
استان در ایام تابستان شود. از هم اکنون زنگ خطر به صدادرآمده 
است. مسئوالن عنوان می کنند که از تیرماه، ۵ میلیون اصفهانی 
آب ندارند. درشــهر اما عده ای هســتند که همچنان ترجیح می 
دهند سوار بر موج به راه افتاده، از مشکل به وجودآمده برای دامن 

زدن به اختالفات استفاده کنند. 

دادستان اصفهان اخیرا در جمع خبرنگاران از پرونده کیفری علیه 
وزیر نیرویی که آب زاینده رود را به یزد منتقل کرد، خبرداد و اعالم 
کرد که با این انتقال زنده رود اولین بار سال ۷۹ خشک شد. برخی 
کانال های تلگرامی نیز در روزهای گذشته پاسخ شورای نگهبان 
در جواب شکایت وکیل حقابه داران و استعالم دیوان عدالت اداری 
را منتشر کردند که بر اساس آن، اعالم شده »انتقال آب به یزد بدون 
اجازه حق آبه داران خالف شرع است.« حیدرعلی عابدی نماینده 
اصفهان در مجلس اما می گوید اگر آب مصرفی در یزد طبق قول و 
قرارهای گذاشته شده استفاده شود، شرعی است و اصفهانی ها هم 

مشکلی با این موضوع ندارند. 
پیش از این؛ نمایندگان اســتان قول داده بودند وزیر نیرو را برای 
پاسخگویی به صحن علنی بکشانند . قرار بود در صورتی که مشکل 
نشد، اســتعفای دســته جمعی بدهند. هیچ خبری نشد. رییس 
جمهور در سفر استانی به سر می برد و گویا همچنان دغدغه اصلی 
دولت احیای دریاچه ارومیه است و »زاینده رود« برای کسی مهم 
نیست. در چنین شرایطی مدیر عامل آب و فاضالب استان تاکید 

می کند که مردم باید صرفه جویی کنند. هاشم امینی می گوید: 
»درحال حاضر آب شــرب بیش از ۶ میلیون نفر از مردم اســتان 
اصفهان و استان های همجوار از ســد زاینده رود تامین می شود 
در حالی که میزان آورد ســد زاینده رود در سال آبی جاری، یک 
چهارم میزان آورد آب در سال گذشته اســت. این در حالی است 
که  این حجم از آورد ســد زاینده رود عالوه بر  رفع نیاز آبی برای 
مصارف شرب به منظور تامین مصارف کشــاورزی و صنعت هم 

لحاظ می شود.« 
امینی تاکید دارد که مردم باید فرهنگ مصــرف بهینه آب را یاد 
بگیرند و رسانه ها هم در این زمینه فرهنگ سازی کنند تا شاید تا 

تبعات بحران کم آبی به حداقل ممکن برسد.
بحران آن قدر جدی شــده که حتی استاندار هم به صراحت از آن 
ســخن می گوید. مهرعلیزاده می گوید: گزارش ها نشان می دهد 
تابستان خوبی پیش رو نداریم، بحران آب استان جدی است و باید 
آب شــرب مردم را به صورت حداقلی تامین کنیم، بحران امسال 
شرق و غرب و شمال و جنوب نمی شناسد، از مردم خواهش می کنم 

صرفه جویی کنند.
براســاس اعالم اســتاندار فقط ۳۵ درصد منابع آبی استان فعال 
است و مردم اگر فقط 2۰ درصد هم صرفه جویی کنند، مشکالت 

کمتر می شود. 
هفت ســال پیش رییس وقت شورای شــهر گفته بود بحران کم 
آبی در اصفهان با کمــک مردم و همکاری همه دســتگاه ها حل 
خواهدشد. آن روزها دغدغه آب و بی آبی هنوز این قدر جدی نشده  
و زاینده رود هم هنوز خشک نشــده بود. مدیرکل وقت حفاظت 
محیط زیست استان هم آن زمان اعالم کرد که ذخیره آبی باعث 
شد نخستین سال خشکسالی اصفهان بدون هیچ مشکلی سپری 
شود؛ اما با ادامه روند خشکسالی هر ساله از میزان آب در پشت این 
سد کاسته شد به حدی که احتمال می رود امسال جیره بندی آب 

شرب را در این استان پیش رو داشته باشیم. 
هفت سال گذشت و اوضاع بهتر که نشد، بســیار بدتر هم شد. به 
نظر می رســد همان طور که مهرعلیزاده عنوان کرد مسئوالن در 
این ســال ها چندان این موضوع را جدی نگرفته و در این زمینه 
کار نکردند. بهشت آبادی که قرار بود سال ۹۴ به خوان آخر برسد، 
2۰ درصد پیشــرفته داشته و ما اکنون در ســال ۱۳۹۷ هستیم! 

حاال عضو شورای شهر می گوید 
که مردم اصفهان بحــران آب را 
جدی نگرفته انــد. حقیقتی تلخ 
اما واقعی! مــردم بحران را جدی 
نگرفته اند و علیرغم هشدارهای 
پیاپــی همچنان شــاهد مصرف 
بی رویه آب هســتیم. از آن سو 
هیــچ مدیریتی برای اســتفاده 
بهینــه از آب های جمع شــده 
پس از بارندگی و سیالب در شهر 
ندیدیم و نمی بینیم. نمی دانیم 
آیا فوالد مبارکه و ذوب آهن طی 
دســتوری که به آنها ابالغ شده، 
صرفه جویی حداقل 2۵ درصدی 
را در دستورکار خود قرار داده اند 

یا نه، نمی دانیم بهشــت آباد و انتقــال آب از خلیج فارس به کجا 
رسید و آب اصفهان تا کی قرار است به مصرف صنعت و تامین آب 

شرب استان های همجوار برسد؟ 
مردم باید مراعات کنند و کاش مســئوالن هــم مدیریت کنند. 
بحران جدی اســت و آمارها نگران کننده . ما عــادت داریم قدر 
 داشته هایمان را پس از ازدســت رفتن بدانیم. کاش این بار کمی 
خرق عادت کنیم! و البته کمی هم همراهی و صبوری تا اصفهان 
از این مسیر به ســالمت بگذرد. اصفهان شــهر روزهای سخت و 

سربلندی های بسیار است.

این بار خرق عادت کنیم

آمارها نگران کننده است؛ مســئوالن اســتانی همزمان با تالش برای مدیریت معضل کم آبی و البته  حفظ آرامش 
شهروندان ، مدام از بحرانی که در کمین شهر نشسته و کویری که تا پشت درهای اصفهان آمده، سخن می گویند. حاال 
 برخالف ماه ها و سال های گذشته، مســئوالن ابایی ندارند از اینکه اعالم کنند تامین آب شرب اصفهانی ها با مشکل جدی 

روبه رو شده و اگر صرفه جویی و مدیریت درست نشود، شاید کار به قطعی و جیره بندی هم برسد. 

  وقتی بحران آب جدی است و نیازمند مدیریت مسئوالن و مراعات مردم هستیم؛ 

شهردار اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: شورا، نهاد بسیار مهمی 
است که تصمیماتش تنها مختص محدوده شهر نیست. شوراها می توانند 
برای تمامی ادارات و دستگاه های دولتی در چارچوب اختیارات و قانون، 
تصمیم گیری کنند و در اداره امور در ســطح فراتــری همکاری کنند.  
قدرت ا...نوروزی صبح دیروز در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: شورای شهر از ارکان اصلی تصمیم گیری در اداره امور کشور 
و شهرهاست. قانون اساسی بعد از تصویب در سال ۱۳۸۵، هفت اصل را 
از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۷ به طور خاص به وظایف و نفوذ شورا اختصاص داده 

است.

نوروزی افزود: حل مشکالت شهر تنها با تعامل میان شورای شهر، مجلس 
و شهرداری ممکن است. با افزایش مشــارکت و جلسات هم اندیشی با 
امکانات موجود می توانیم بهتر از گذشته مسائل را پیگیری و حل کنیم. با 
تالش تمام مجموعه ها شاهد شور و نشاط اجتماعی در شهر هستیم. امروز 
یکی از نیازهای فوری برای تامین و افزایش امنیت ایجاد شور و نشاط برای 
مردم است. وی اظهار کرد: تحقق بودجه باالی ۸۰ درصد در پایان سال 
گذشته در تاریخ شهرداری بی نظیر اســت. افتتاح خط یک مترو بعد از 
گذشت ۱۷ سال در این شرایط کار کمی نیست. انتظار می رود با افزایش 
این تعامالت با استفاده از امکانات دولت در این شرایط سخت اقتصادی به 

تمامی انتظارات و اقدامات جامه عمل بپوشانیم.
شهردار اصفهان با اشاره به الیحه مربوط به مدیریت واحد شهری، خاطر 
نشــان کرد: این الیحه دو وجه خوب و بد دارد. اگر قرار اســت مدیریت 

واحد شهری تشکیل دهند و بدون تعلق بودجه، بار را بر دوش شهرداری 
بگذارند نمی توان اقدامی کرد. انتظار می رود در بررسی و تصمیم گیری، 
کارشناســان و نمایندگان تصویب این الیحه را با دقت بیشــتری مورد 

بررسی قرار دهند.

شهردار اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

شور و نشاط امنیت می آورد

ناهید تاج الدین صبح دیروز در جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: مردم از صبح 
که از خانه خارج می شوند تا شب که به خانه باز 
می گردند با شــهرداری در ارتباط هستند و این 

ارتباط از زمان تولد تا زمان مرگ است.
وی با بیــان این که بــه دلیل تغییر 
اعضای شورای شهر و مدیریت شهری، 
مردم منتظر اتفاق تازه ای در مدیریت 
شهری اصفهان هستند، افزود: البته 
اقداماتی انجام شده اما نیاز به اقدامات 

بیشتری است.
 نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: بــه دلیل 
خشــکی زاینده رود مــردم اصفهان 

دچار افسردگی شده اند و این آمار در بین بانوان 
اصفهانی بیشتر اســت؛ باید از روش های دیگر 

نشاط را به مردم باز گرداند.
تاج الدین عنوان داشــت: یکی از مواردی که به 
همراه نمایندگان پیگیر آن بودیم بحث کنارگذر 
شرق اصفهان بوده که با پیگیری های انجام شده 
پس از سال ها فاز نخست آن به پایان رسیده و فاز 
دوم آن در دست اقدام اســت که به مقدار بسیار 
زیادی حجم آلودگی هوای شــهر اصفهان را کم 

می کند.
وی با بیان این که جمعیت حاشیه نشــین شهر 
اصفهان حدود ۴۰۰ هزار نفر اســت، یادآور شد: 
این امر برای شــهر اصفهان یک تهدید اســت 

چراکه اعتیاد، طالق و فساد اخالقی از مشکالت 
حاشیه نشینی است.

وی با بیــان این کــه  در ســال ها و دولت های 
قبل ظلم زیادی به اصفهان شــده اســت، ادامه 
داد: خشــک شــدن زاینده رود ۱۴ استان دیگر 

را نیز درگیر می کند؛ اما در ســال های قبل این 
موضوع جــدی گرفته نمی شــد و حتی گاهی 
اصفهان ستیزی نیز انجام می شــده است؛ اما با 
حضور اســتاندار جدید اصفهان بــه عنوان یک 
چهره ملی، موضوع آب در ســطح ملی در حال 

پیگیری است.
تاج الدیــن در پایــان با بیان این که مشــکالت 
زاینده رود به راحتی حل نخواهد شد، متذکر شد: 
برداشت های غیرمجاز باالدست مشکالت زیادی 
را به وجود می آورد که مقرر شده برای برداشت 
آب زاینده رود در باالدست یک هفته به آن ها برای 
تولید برق مهلت داده می شود و تا ۳ هفته بعدی 

این امر امکان پذیر نخواهد بود.

نماینده اصفهان در مجلس:

مردم منتظر اتفاق تازه ای در مدیریت شهری اصفهان هستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
بهینه ســازی الگوی مصرف در شرب، صنعت و 
کشــاورزی و احیای رژیم حقوقی آب زاینده رود 
را دو روش مقابله با بحران آب اصفهان دانست و 

گفت: با استفاده از این دو روش می توان به اندازه 
یک تونل آب به زاینده رود برگردانیم.

حمیدرضا فوالدگر روز گذشته در سی و یکمین 
جلســه علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
پیرامون موضع آالیندگی هوا گفت: طرح حمل 
و نقل شهری و قطار شهری و توسعه حمل و نقل 
عمومی و توسعه فضای سبز اصفهان انجام شده 
که در مقابله با موضوع آالیندگی هوا مفید واقع 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اعضای شــورای اسالمی شهر 
اصفهان و نمایندگان مــردم اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی نباید همدیگر را از ســالیق 
یکدیگر محروم کنند، افزود: بــا توجه به ازدیاد 
طرح و فعالیت ها نباید اعضای شــورای اسالمی 

 و نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی
  از ســالیق مختلــف یکدیگــر را محــروم 

کنند.
وی با اشاره به بودجه ۵۵ هزار میلیاد ریال که در 
خصوص طرح های توسعه شهری در 
نظر گرفته شده اســت، ادامه داد: از 
این بودجه باید به میزان ۵۰ درصد 
در توسعه و راه اندازی قطار شهری و 
حل موضوع آلودگی هوا هزینه شود 
که ۵۰ درصد تضمیــن این بودجه 
 برعهــده شــهرداری و ۵۰ درصد

  باقــی مانــده برعهــده دولــت 
است.

وی در پاسخ به رییس ســازمان محیط زیست 
مبنی براینکــه اصفهان بــا توجه به مشــکل 
بحران آب نباید در زمینه فضای ســبز و توسعه 
آن اقدام کرد، خاطرنشــان کــرد: بی توجهی به 
فضای ســبز کالنشــهر اصفهان که در معرض 
 آلودگی هوا قرار دارد و اقدام نکردن در این زمینه 
 به منزلــه نابود کــردن مردم و محیط زیســت

 است.
 این نماینده مجلس شورای اسالمی بهینه سازی 
الگوی مصرف در بحث شرب، صنعت و کشاورزی 
و احیای رژیم حقوقی آب زاینده رود را دو روش 
 مقابله با بحــران آب اصفهان دانســت و گفت: 
 با اســتفاده از ایــن دو روش می توان بــه اندازه

 یک تونل آب به زاینده رود برگردانیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

می توان یک تونل آب به زاینده رود برگرداند

سمیه پارسادوست

 اگر آب مصرفی 
در یزد طبق قول و 
قرارهای گذاشته 

شده استفاده 
شود، شرعی است 

و اصفهانی ها هم 
مشکلی با این 
موضوع ندارند
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افقی:
1- اروس و مال التجــاره - اجاره بهــا - از انــواع 

تقسيم بندي اقتصاد
2- احمق - آبله سوختگي - آنكه سفر كرده است

3- تكيه دادن - حقــوق قانوني و دريافتني دولت از 
درآمدهاي مردم و ملت به صورت پول يا مال - سنگر 

نيروهاي درخشان
4- تيم فوتبال يوناني - نوعي پارچه - محل ورود - 

فانوس دريايي
5- درختي جنگلي از تيره نارون ها - لحظه - نوعي 

شمشير - رمق آخر
6- محل اصابت تير - عمل بردن كاال يا مســافر از 

جايي به جايي دور
7- خداي باستان - جهت و سمت - در حال دويدن 

- محل بازگشت
8-اتاق تركي - آنكه حســاب دخل و خرج اداره يا 
بنگاهي بازرگاني يا توليدي را در دفترهاي مخصوص 

نگه دارد - ولي
9-  ناپخته - نيكوكاران - حرف درد - سه كيلوگرم

10- پول معامله - عالمت
11- فلز تمدن - آســايش تازي - بــوي ماندگي - 

مجراي خون
12- نشاط - پراكندگي - بخشي از استان كرمانشاه 

- شيوا
13-حفار - فوق ديپلم - برجستگي ته الستيك

14- وديعه - زيارت كنندگان - نوعي كبك
15- آسمان غرش - ترازنامه – شاب

عمودی:
1-  توفان دريا - افزوني برنــج - مالياتي كه در هر 
كشــور از كاالهايي مي گيرند كه از مرز صادر يا وارد 

می شود
2- اشاره - عموي حضرت ابراهيم )ع( - وسايل خانه

3- از اقوام ايراني - كوچه - بي مو - ستايشگر
4- زنگ كاروان - تلخي ها - آتش

5- درختي در هندوســتان - جان - اتومبيل يا هر 
دستگاه خودكار

6- از انواع غذاهاي گوشــتي - آب بــازي - درجه 
حرارت بدن

7- از جنس روي - حرف
8- وسايل - كيسه توشه مسافر - جدول

9-  قصد و همت - ناشايست
10- اندوه - الهه شكار نزد روميان باستان - مجراي 

گذر آب باران
11- تشنه نيست - از درختان جنگلي شمال ايران 

- سگ بيمار
12- شغل - لطيف - همراه گل

13- پوشه - موي گردن اسب و شــير - نگاه كن - 
ورزش مادر

14- آرزوي بزرگ - از معامالتي كه بين شخص و يك 
شركت انجام مي شود - همسر حضرت ابراهيم )ع(

 15- رتبــه دوم جهــان بــه لحــاظ نرخ تــورم،
 نرخ تورم اين كشــور 39درصد است - شهر توت - 

سرمايه اوليه
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یادداشت

 در حالــی كــه يك روز در ســال بــه نام 
»روزجهانی كارگر« ناميده شده تا اهميت 
وجود افــرادی كه چرخ صنعــت و اقتصاد 
هر كشور به دست آنان می چرخد، بيش از 
پيش بر مسئوالن روشن شود و حمايت از 
اين  زحمت كشان در دستور كار آنان قرار 
گيرد و با وجود اينكه همه ســاله با نزديك 
شــدن به »روز جهانی كارگر« با انبوهی از 
درخواست های اين قشر زحمت كش برای 
پيگيری مشكالت شــان روبه رو می شويم 
ولی از تغيير اوضاع كاری وزندگی كارگران 
خبری نيســت. اختصــاص دادن يك روز 
برای يادبود مقام كارگران مشكل چندانی 
از آنان حل نمی كند. در ايــن روز و هفته، 
 شــعارهايی به نام كارگر و بــه كام برخی

 تشــكل ها و جريان ها داده می شــود، اما 
اتفاق خاصی نمــی افتد. در اســالم مقام 
كارگــران آن قدر بــا اهميت اســت كه 
پيامبــر مهربانی حضــرت محمد)ص( بر 
دســت پينه بســته كارگــر بوســه زده 
اســت. كارگــران بــه عنــوان نيروهای 
 مولد، نقش مهمــی در توليــد و حركت 
چرخ های اقتصادی كشور دارند و اين روز 
در كشور ما نماد تالش مردم محرومی است 
كه برای دستيابی به رشد و عدالت اجتماعی 
تــالش كرده اند. كارشناســان می گويند: 
كارگــر بايد بــا اســتفاده از حمايت های 
بيمه ای و پاداش پايان خدمت، خيالش از 
معيشــت خود و خانواده اش آسوده باشد 
و برای دوران بازنشســتگی نيز  دغدغه ای 
نداشته باشــد؛ اما با توجه به نبود حمايت 
واقعی و فرمايشی شدن نهادهای حمايتی و 
اثربخش نبودن تالش تشكل های كارگری 
در تصميم سازی های مديريتی، كارگران به 
حاشيه رانده شــده اند و در سال های اخير 
با شرايط ســخت اقتصادِی ايجاد شده در 
كشــور، وضعيت آنان از قبل هم بغرنج تر 
شده و مجبورند برای گرفتن دستمزد اندک 
به هر شرايطی كه كارفرما ايجاد می كند تن 
دهند. به راستی چراتوجهی به مظلوم ترين 

اقشار جامعه از سوی مسئوالن نمی شود؟ 

 کارگرانی که به حاشیه
 رانده می شوند!

سمیه مصور

تریــن  در ســاکت 
و بکرتریــن نقطــه  
شهرستان»نوشــهر« 
از اســتان مازندران، 
در میــان جنــگل، 
ین  تر نگیز شــگفت ا
دریاچه ایــران به نام 
»دریاچه ارواح« قرار 

دارد.

عکس روز

عجیب ترین دریاچه 
ایران

اینکه چطور یکی برای خودش دردسر درست می کند!
 بچه هــای محله مــا روز به روز شــيطان تر می شــوند. همه جا را ميــدان بازی 

خودشــان كرده اند؛ نه يك المپ ســالم برای تيربرق ها گذاشــته اند، نه يك 
شاخه ســالم برای درخت ها و نه يك فواره و نيمكت ســالم برای باغ ملی! 

اتومبيل ها را مجبور كرده ايم قدم به قدم از سد، موانع و سرعت گيرهايی 
بگذرند كه آن هــا را بدون اجازه و موافقت شــهرداری و با پول خودمان 
 ســاخته ايم. با اين حال بســياری از رانندگان دچار چنان دردسرهايی 
می شوند كه معموالً در سرعت های غيرمجاز برای اشخاص نابلد و سر به 
هوا پيش می آيد؛ مثال كوبيدن به ديوار، تنه درخت يا جدول كنار خيابان، 
زير گرفتن سگ، گربه يا توپ بســكتبالی كه بچه ها با آن فوتبال بازی 

می كنند. اشخاصی كه همه روزه از اين مسير رفت و آمد می كنند، به ُخلق 
و خوی اهالی محله آشنايند وقلق كوچه خيابان ها و پيچ و چهارراه ها را 

می دانند، بنابراين كمتر گرفتار چنين معضالتی می شوند اما راننده 
غريبه ای كه ندانسته سر بچه ای داد زده يا گوش او را كشيده و 

دشنام داده، شده كه تاوان سختی بابت عصبانيت اش بپردازد؛ 
از كتك كاری شروع می شود و بسته به شرايط، ممكن است 
مراحل پزشك قانونی، پاســگاه، دادگستری و دواير مختلف 
قضايی را درپی داشته باشد و در بعضی موارد، كار به حبس، 
جريمه، بيمارستان و خدای نخواســته به مرگ و گورستان 

هم بكشد...!

فكر نمی كرديد »امرا... احمدجو« هم 
طنزنويس باشد؟ ديديد كه هست، خوبش هم هست. 

مگر می شود كسی صاحب ذوق باشد، اصفهانی هم باشد و طنز 
ننويسد! می توان به »روزی روزگاری، پشت كوه های بلند، تفنگ سرپر 

و سردار جنگل« اشاره كرد. اگر به ديالوگ ها و موقعيت هايی كه احمدجو 
در ســريال هايش می نويســد دقت كنيد، می توانيد دريابيد كه احمدجو 
طنزنويس خوبی اســت. اگر باور نكرده ايد بگويم اســتاد گوش های تان 

را ببرد، بگذارد كف دســت تان. احمدجو در سال1322 در اصفهان 
 متولد شــد و درحال حاضر همان جا پشــت دوربين جايش

 خوب است. ) كبريت بی خطر(

با دانستنی های تاریخ ایران آشنا شوید
شهر »كومس« و »پنج برج« را ضحاک تازی برای شبستان ساخت . 
مانش پارسيان آنجا بود . در طی سلطنت شاهنشاه يزدگرد شاپوران برای 

حفظ آن ناحيه در برابر تازش چول نيرويی قرار داد .
شهر پنج خسرو - شــاد خسرو - مست آباد - ويســپ شاد خسرو - 
هيبوی خسرو - شاد فرخ خســرو را كيخسرو قباديان بنا نهاد . سپس در 
آنجا ديواری كه يكصد و هشــتاد در كوشك و دســتگرد و پنج آرش باال 

داشت ) ارتفاع ( ساخت.
شهر »تيسپون« در خاوران گرازگ گيوگان ساخت . )جنوب بغداد (

شهر »نصيبين« ) در عراق ( را گرازگ گيوگان ايرانی ساخت .
Babel  شهر »بابل« ) مهم ترين شهر باستانی ( را بابل در پادشاهی 

جم ) جمشيد ( ساخت
شهر »حيره« ) در عراق ( را شاهنشاه شاپور اردشيران ساخت و مهرزاد 

مرزبان حيره را در ناحيه دريای تازيان گمارد .
شهر »همدان« را شاهنشاه يزدگرد شاپوران ساخت كه او را يزدگرد 

بزه گر خوانند .
شهری بنا كرد بهرام يزدگردان ) شاهنشاه بهرام گور ( در ماه و ناحيه 

نهاوند و دژ بهرام .
شهر »موصل« ) در عراق ( را پيروز شاپوران ساخت .

شهر »نيمروز« در كابل را اردشير اسفندياران ساخت .

بریدهها

مهدی تاج، رئيس فدراسيون فوتبال به دليل باالرفتن فشار از ورزشگاه 
آزادی خارج شد و در مراسم جشن قهرمانی پرسپوليس نبود. قشنگ معلومه 

به خاطر حضور علی كريمی فشارش افتاده!
 تلويزيون ديگه چيز جديدی برای پخش نداره. هر سال داره مختارنامه، 

يوزارسيف و جشن قهرمانی پرسپوليس رو پخش می كنه!
 »مدعی نايب قهرمانی«، عبارتی كه پرسپوليس به ادبيات فوتبال ايران 

اضافه كرد!
قهرمانی در ليگ برتر ديگه تكراری شده. خدا كنه سال بعد پرسپوليس    

در مسابقات مردان آهنين قهرمان بشه!
من می دونستم آهنگ تيم ملی رو قراره »حامد همايون« بخونه. معلوم بود 
اون زيرپوشی كه واسه تيم ملی طراحی كردن از آهنگ » هرچه داريد و نداريد 

بپوشيد«،  الگو گرفته شده بود!
نمايشگاه كتاب فقط اونجاش كه ميری بعد از پنج ساعت چرخ زدن، دو تا 

پازل می خری و برمی گردی لذت داره!
به اجبار جلوی پل پارک كردم، شماره ام رو هم گذاشتم زير برف پاک كن 
و اومدم ديدم ماشينم پنچره... ديدم برام نوشته بودن: داداش شارژ نداشتم 

بهت زنگ بزنم، اصن عاشق صداقتش شدم!
دقت كردين مشاهده ميشه يارو با ماشينش اومده تو محوطه بيمارستان 
بوق می زنه؛ حراست با بلندگو داد می زنه: آقا اينجا بوق نزن! يارو دو تا بوق ديگه 
می زنه يعنی باشه! بعد از  نيم ساعت برمی گرده می خواد بره بيرون، دو تا بوق 

واسه حراستيه می زنه! حراستيه با بلندگو می گه نوكرم!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

حکایتــی اســت؛ می توانــد 
همه جورحکایتــی باشــد؛ 
حکایــت شــیرین، حکایــت 
تلخ، حکایت زشت و حکایت 
آدمیــزاد  پهلوانی!بــدن 
شــکننده اســت؛ امــا هیچ 
نیرویی در این دنیا به قدرت 
نیروی روحی او نمی رسد، به 
شــرطی که اراده و وقوف 

داشته باشد!
سووشون
»سیمین دانشور«

آدمیزاد می تواند 
کوه  را جا به جا کند.

در ایــن دنیــا، همه چیــز 
دســت خــود آدم اســت 
حتی عشــق، حتی جنون، 
حتی تــرس. او می تواند 
بخشــکاند.  را  آب هــا 
می تواند چــرخ و فلک را 
به هــم بریــزد. آدمیزاد 

استفاده از اثر انگشت برای شناســايی مجرمان، از روش هايی است كه پليس در 
تمام كشورها از آن استفاده می كند؛ ولی استفاده از اثر انگشِت يك جنازه شايد 
برای نخستين بار است كه ديده می شود. پليس شــهر »الرگو« در آمريكا برای 
به دست آوردن اطالعات گوشی و اثبات جرم مجبور شد از انگشت جنازه صاحب 
گوشی كه چندی پيش دفن شده بود، استفاده كند. جسد، متعلق به مردی به نام 
»آرمسترانگ« است كه چندی پيش هنگام بازرسی قصد فرار داشت كه به ضرب 
گلوله پليس از پای درآمد. پس از آن با وجود مخالفــت خانواده مقتول، پليس 
برای پی بردن به اطالعات داخل گوشی اين مظنون، از اثر انگشت او استفاده كرد. 

»الفی برادلی«، مجسمه ساز با ارسال يك پيام اجتماعی درباره خطرهای استفاده 
ناصحيح از چاقو مانند: كشتار حيوان ها، از مردم خواست در اين چالش شركت 
كنند و چاقو های خود را به نزديك ترين ايستگاه پليس تحويل دهند. در پی اين 
چالش بيش از 100،000 چاقو به 43 ايستگاه پليس در سراسر انگلستان تحويل 
داده شد. اين مجسمه قدرتمند، سمبلی است برای اينكه نشان دهد در صورتی 
كه انسان ها سالح های خود را غالف نمايند، می توانند از حيوانات نگه داری كنند. 

كشور پيشرفته ژاپن كه پيش تر توالت های هوشمند را عرضه كرده بود، اكنون لوازم 
خودكار ديگری همچون كفش ها، مبلمان و لوازم خانگی هوشمند را ارائه كرده است. 
اين بار مخترعان لوازم اتوماتيك، روی ميهمان نوازی سنتی و لوازم روزمره زندگی 
در هتل های مدرن ژاپن تمركز كرده اند؛ بنابراين با استفاده از تكنولوژی ويژه ای كه 
برای پارک كردن اتوماتيك ماشين مدل Nissan Leaf شركت نيسان كه در ماه 
اكتبر معرفی شده بود، هتل ProPILOT Park Ryokan را با تمام لوازم و امكانات 
اتوماتيك راه اندازی كرده اند ؛ اما متأسفانه اين هتل يا همان »ريوكان« ژاپنی دائمی 

نيست و قرار است تنها بخشی از يك پروژه تبليغاتی باشد. 

ورود به گوشی با انگشت یک جنازههتل جدید ژاپنی با لوازم خودکار

فرشته ای از جنس 100000 چاقو!
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