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مصیبت زندگی با حقوق بازنشستگی
  وضعیت قرمز برای صندوق های بازنشستگی در راه است؛
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هفته فرهنگی اصفهان برگزار می شود
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

4

نوسانات دالر، میوه های وارداتی را گران نکرده است
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

3

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان:

11

حال شهر با تاکسی های 
هیبریدی بهتر می شود

کسی هوای لهجه 
اصفهانی را دارد؟
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 سرمربی اسبق پرسپولیس
 به اصفهان می آید
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 شأنیت لهجه ها در رسانه ملی حفظ نمی شود؛ 

12

 سالم بر والیت مدارترین سردار

چهارم شعبان که می آید با خود والیتمداری و وفای به عهد 
نیز می آید؛ چرا  که در این روز فرزندی به جهان هستی پا 
نهاد که تجسم عینی والیتمداری و وفای به عهد است، فرزندی که تا دنیا 
به پاست آب شرمنده وفای اوست.چهارم شعبان که می آید باید سالم 
 گفت بر والیتمدارترین ســرداری که تاریخ از وفــای او جان گرفت. 

نمی شود چهارم شعبان بیاید... 

مرکز کاهش آسیب اصفهان تا پایان 
خرداد بهره برداری می شود

  رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر:   

مردم بحران آب را شوخی گرفته اند!

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

همکاری مثبت اصفهانی ها برای عبور از فصل جیره بندی

پروژه ای که دیگر خاص نیست

فرخنده میالد  علمدار کربال، حضرت اباالفضل العباس)ع( مبارک باد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید 
کرد: برای عبور از فصل تابستان بدون جیره بندی، مردم استان باید 

30 درصد از مصرف آب آشامیدنی خود را کاهش دهند.
حسن ساســانی با اشــاره به بحران آبی و کاهش بی سابقه ذخیره 
سد زاینده رود، میزان ذخیره آب در پشت این سد را 156 میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و افزود: سال گذشته در چنین روزهایی بدون 
احتســاب آبی که برای کشــاورزی رها شــد، حدود 335 میلیون 

مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود.
به گفته وی؛ این آب باید کفاف استفاده حدود پنج میلیون نفر در 56 

شهر و بیش از 300 روستا را بدهد. 
ساسانی ادامه داد: بر اســاس آمار متوسط بلندمدت باید هم اکنون 
حدود 899 میلیون مترمکعب آب در پشــت سد زاینده رود وجود 
داشته باشــد در حالی که بیش از 740 میلیون مترمکعب کسری 

آب وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه جیره بندی و قطع آب به خودی خود سودمند 
نیست، گفت: زمانی که بحث جیره بندی مطرح شود مردم به ذخیره 
آب اقدام می کنند و پس از وصل مجدد شبکه، بخش عمده آن را دور 
می ریزند بنابراین جیره بندی راهکار مناسبی برای حفظ این موهبت 

الهی نیست؛ اما در برخی مواقع راه حلی جز آن نیز وجود ندارد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره 
به اقدام علمی و بی سابقه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان)آبفا( 
گفت: نصب تجهیزات تلویزیونی و فشار سنج هوشمند در 56 شهر 
استان باعث کنترل هوشمند فشار آب می شود و با این روش تا حدی 

می توان نوسانات آبی را کنترل کرد.
وی تصریح کــرد: همین کاهش فشــار زنگ خطری بــرای مردم 

 به شــمار می رود تا اصــل صرفه جویی را بیش از گذشــته جدی 
بگیرند.

ساسانی با تاکید براینکه بحران آب در فصل گرم سال، بسیار جدی 
خواهد بود، گفت: شرکت آب و فاضالب هم اکنون در حال حفر 70 
چاه در مناطق مختلف است تا به وسیله آن و در صورت لزوم بتوان 

بخشی از آب مورد نیاز مردم را تامین کرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان همچنین 
گفت: شماری از چاه های کشاورزی و فضای سبز نیز در صورت لزوم 

برای آب شرب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ساســانی در باره حفظ باغ ها و درختان نیز خاطرنشــان کرد: این 
موضوع با جهاد کشاورزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر 

شده نسبت به آبیاری این بخش اقدام شود.
وی اضافه کرد: میزان بارش در حوضه آبریز زاینده رود نســبت به 
سال گذشته 52 درصد کاهش یافته و این میزان نسبت به متوسط 

بلندمدت حدود 82 درصد کمتر شده است.
وی ادامه داد: میزان بارش سال آبی پیشین در حوضه آبریز زاینده 
رود حدود یکهــزار و 188میلی متر گزارش شــد در حالی که در 
متوسط بلندمدت)44 ســاله( یکهزار و 235 میلی متر بارندگی در 

این حوزه وجود داشت.
وی افزود: بارش های آغاز سال آبی جاری)مهر96( تاکنون نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 52 درصد و نسبت به متوسط بلند مدت 83 

درصد کاهش یافته است.
معاون آب منطقه ای اصفهان در باره استان چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت: این منطقه نیز نسبت به پارسال حدود 50 درصد کاهش 

بارش داشته است.

نمایشگاه بزرگ اصفهان تنها 40 درصد پیشرفت داشته است؛
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این حق دســت نیافتنی؛ با اولین جلســه سوال از 
رییس جمهور در زمــان محمود احمــدی نژاد تا 
حدودی به واقعیت نزدیک تر شــد؛ اما با مسامحه و 
فضای ســهل انگارانه ای که رییس جمهور وقت در 
پاسخ به سواالت و حاشــیه های دولتش در مجلس 
ایجاد کرد، عمال هیچ تاثیــر  قابل توجهی در فضای 
جریان موضوعات مورد بحث به جا نگذاشت. در دولت 
روحانی نیز بحث ســوال از رییــس جمهور به روال 
دولت های قبل با نگرانی از سوی دولتی ها و اصرار از 
سوی نمایندگان مجلس دنبال می شود. از زمان آغاز 
به کار دولت روحانی  روحانی تا کنون چهار بار سوال 
از رییس جمهور در مجلس مطرح شد که  با رایزنی 
دولتی ها و مخالفت هیئت رییسه، سه سوال منتفی؛ 
اما  چهارمین طرح سوال در اولین روز کاری مجلس 

در سال جدید با 94 امضا مجددا اعالم وصول شد.
این موضوع در حالی مجددا در دســتور کار هیئت 
ریسسه مجلس قرار گرفته است که در سال گذشته  
طرح سوال از رییس جمهور با حاشیه هایی از خبر 
تحصن و درگیری نمایندگان با هیئت رییسه مجلس 
تا  شائبه البی های گســترده برای منصرف کردن 
سوال کنندگان همراه بوده اســت. در دو سوی این 
ماجرا برخی طرح سوال از رییس جمهور را مساوی 
با تضعیف دولت در ســطح ملی و سیاسی می دانند 
و ســوال کنندگان را به سیاسی کاری و انجام شوی 
تبلیغاتی علیه دولت محکوم می کنند و مصداق آن را 

اعتراضات مطرح نشدن طرح سوال از رییس جمهور 
در جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی می دانند که  
طی آن برخی از طراحان سوال وارد درگیری لفظی 
با برخی از اعضای هیئت رییســه بر سر عدم اعالم 
وصول سوال  از رییس جمهور شدند در حالی که بر 
اساس ادعای  اعضای هیئت رییسه تعداد امضاهای 
سوال از رییس جمهور حد نصاب الزم را نداشت و بر 

همین اساس اعالم وصول نشد. این درگیری پس از 
بحث و جدل به تحصن نمایندگان معترض در جایگاه 
هیئت رییسه ختم شد. از سوی دیگر مطرح کنندگان 
سوال از رییس جمهور که اغلب سواالت آنها در سال 
گذشته  حول محور مســائل اقتصادی و موسسات 
 مالی بســته شــده در چند ســال اخیر و مشکالت
 سپرده گذاران دور می زند، عملکرد دولت در برخورد 

با این حق قانونی نمایندگان را مناســب نمی دانند.  
یکی از طراحان سوال از رییس در این رابطه می گوید: 
رییس جمهور به جای اســتفاده از این فرصت برای 
رفع ابهامات در صحن مجلس تالش می کند توسط 
معاونان پارلمانی وزارتخانه ها از نمایندگان بخواهد 
 که امضاهای خود را پس بگیرند که این مسئله موجب 
بی اعتمادی نمایندگان به دولت می شود. منتقدان 
دولت را متهم می کنند که به هر ترفند ممکن تالش 
می کند تا نمایندگان را از طرح سوال منصرف کند. 

کشــاکش پرسیدن 
یا نپرســیدن سوال 
از رییــس جمهــور 
آنکــه  از  بیشــتر 
سیاسی باشد تمرینی 
بــرای پاســخگویی 
و شــفافیت اذهــان 
عمومی جامعه است. 
پاســخگویی رییس 
جمهــور به ســوال 
نماینــدگان مجلس 
به دور از حاشیه های 
سیاســی، می تواند 

راهکاری مطمئن برای رســاندن پیام دغدغه دولت 
برای حل و فصل مشــکالت پیش روی مردم ایران 
باشــد و مصداق عینی گفتمــان اعتدالی که روزی 
 نردبان رسیدن روحانی به جایگاه ریاست جمهوری 

شد .

معاون پیشین وزیر امور خارجه  آمریکا:
اميدوارم ترامپ انتظار ديدار با 

رهبر کره شمالي را باال نبرد

وندي شرمن گفت: امیدوارم رییس جمهور انتظار 
از نشست با رهبر کره شمالي را خیلی باال نبرد و 
واژه »ماموریت انجام شد!« را مانند سوریه درباره 
کره شمالي به کار نبرد.معاون پیشین وزیر امور 
خارجه  آمریکا با اشــاره به دیدار احتمالی دونالد 
ترامپ، رییس جمهور این کشــور و کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی گفت: واژه غیرهسته ای 
شــدن که این روز ها در ســخنان ترامپ بسیار 
شنیده می شــود، پیشــینه ای دراز دارد و شاید 
منظور کیــم جونگ اون از هســته زدایی کامال 

متفاوت باشد.

درپي رسوایي فیسبوک در فروش 
اطالعات شخصي افراد؛

»زاکربرگ« به پارلمان اروپا 
احضار شد

رســوایي فروش اطالعات شــخصي میلیون ها 
شهروند اروپایي ســبب احضار مارک زاکربرگ، 
مدیر عامل و بنیانگذار شبکه اجتماعي فیس بوک 
به پارلمان اروپا شده است. رسانه ها در انگلیس 
اعالم کردند رییس پارلمان اروپا با ارسال نامه اي 
به زاکربرگ، بنیانگذار شــرکت آمریکایي فیس 
بوک بر ضرورت حضورش در پارلمان اروپا براي 
اداي توضیح درباره فــروش اطالعات خصوصي 
شــهروندان اروپایي تاکید کرد . رسوایي فیس 
بوک در سوء استفاده از اطالعات شخصي کاربران 
و فروش آن به موسسات و شرکت هاي سیاسي 
و اقتصادي موجي از انتقادها را از آمریکا تا اروپا و 

آسیا و آفریقا درپي داشته است. 

پسر قذافی برای رياست 
جمهوری آماده می شود

سیف االســالم القذافی با توزیــع مجله ای تحت 
عنوان »ماندالی لیبی« در تونس تبلیغات خود 
برای انتخابات را آغاز کــرد. عبدالمنعم درمبه، 
مدیر کمیپین انتخاباتی سیف االســالم القذافی، 
در رابطه با فعالیت هــای انتخاباتی وی در لیبی 
گفت: لقب ماندالی لیبی را اعضای تیم کمپین 
انتخاباتی به سیف االسالم داده اند.وی همچنین 
اظهار داشت: هدف این کمپین تشویق لیبیایی ها 
به مشــارکت گســترده در انتخابات آتی است و 
مجله مذکور برنامه های انتخاباتی سیف االسالم 

القذافی را توضیح خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه:
يکی از متهمان حادثه ۱۱سپتامبر 

در شمال سوريه دستگير شد
خبرگزاری فرانســه مدعی شــد که نیروهای کرد 
شمال سوریه یک آلمانی سوری تبار را که متهم به 
نقش آفرینی در حمالت ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در 
آمریکاست، دســتگیر کردند.نیروهای کرد شمال 
سوریه »محمد حیدر زمار« آلمانی سوری تبار را که 
متهم به شرکت در طراحی حادثه ۱۱ سپتامبر سال 
۲۰۰۱ در آمریکاست دستگیر کردند.زمار ۵۷ ساله، 
متهم به تاسیس شبکه هامبورک و تجهیز گروهی 
از هواپیما ربایان انتحاری اســت که حمالتی را در 
 آمریکا انجام دادند و القاعده مسئولیت آنها را بر عهده

 گرفت. 

آقای روحانی! پاسخگو باشید

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، طرح سوال از رییس جمهور اگر چه به عنوان یک 
فرصت قانونی در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده؛ اما این مسئله همواره در فضای 

سیاسی کشور به عنوان یک تابو مطرح بوده است.

همه چيز برای پيام رسان های 
داخلی فراهم شد

 دولت در بخشــنامه ای دستگاه های دولتی، 
قوای سه گانه و نهادهای عمومی غیر دولتی 
را موظف کرد که ظرف یــک هفته هرگونه 
فعالیــت و ارائــه خدمات خــود را از طریق 
پیام رسان های اجتماعی داخلی انجام دهند. 
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت در 
راستای حمایت از پیام رســان های داخلی 
اظهار کرد: در راســتای حمایــت از کاال و 
خدمات داخلــی امکانات پیام  رســان های 
داخلی همچون محل اســتقرار ســرورها و 
پهنای باند و اینترنت توســط این شــرکت، 
ارتباطات به صورت رایگان فراهم می شــود.

وی ادامه داد: استراتژی شــرکت ارتباطات 
زیرساخت این است که فعالیت های ارتباطی 
را انحصاری نکنــد، بلکه خدمات با کیفیت و 
قیمت ارزان ارائه شــود تا انتخاب برتر و اول 

تمامی ذی نفعان بخش باشد.
همچنین عضو شــورای عالی فضای مجازی 
در زمینه فراهم شــدن امکانــات و امنیت 
بیشتر برای پیام رســان های داخلی گفت: 
اعالم حرام شــرعی نقــض حریم خصوصی 
کاربران از ســوی مقام معظم رهبری، آیین 
نامه ابالغــی رییس قوه قضاییــه، اصل ۲۵ 
قانون اساســی ضامــن امنیــت اطالعات 
کابران در پیام رســان های داخلی اســت.

رســول جلیلــی افــزود: پیام رســان های 
داخلی ملزم به حفــظ چارچوب های قانونی 
 هســتند و همه می توانند در صــورت بروز

 سوء استفاده از این پیام رسان ها و کابران آنها 
شکایت کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد:
طرح اليحه قانون جامع 
انتخابات در هيئت دولت

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: قانون جامع 
انتخابات در کمیسیون دفاعی وزارت کشور 
در دست اجراست و به عنوان الیحه در هیئت 

دولت مطرح خواهد شد. 

جبارزاده با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به 
مشارکت و نقش آفرینی احزاب و اهمیت آن 
توجه دارد، یادآور شــد: دولت دوازدهم در 
راســتای نقش آفرینی احزاب در اواخر سال 
گذشــته یارانه مختصری در خصوص کمک 
مادی به احزاب پرداخت کرد و اقدامات اولیه 
برای ایجاد خانه احزاب در برخی از استان ها  

شروع  شده است.

استقبال ايران از موضع 
اتحاديه آفريقا درباره سوريه

وزارت امــور خارجــه از موضــع اتحادیــه 
 آفریقا نســبت به تحوالت ســوریه استقبال

 کرد. 
در همین رابطه بهرام قاسمی از بیانیه اتحادیه 
آفریقا در مورد تحوالت سوریه که در آن ضمن 
محکومیت کاربرد سالح های شیمیایی، بر لزوم 
بررسی دقیق شواهد از سوی مراجع مستقل 
و لزوم یافتن راه حل سیاسی برای برون  رفت 
سوریه از بحران تاکید شده، استقبال کرد. وی 
اعالم کرد: بدون شک اتخاذ موضع مستقل از 
سوی اتحادیه آفریقا در قبال تحوالت سوریه، 
نشان دهنده درک صحیح و جامع این اتحادیه 
از تحوالت بین   المللی است. این بیانیه نشان 
می    دهد که به کار بردن سالح های شیمیایی 
تا چه اندازه از سوی کنشــگران آگاه جامعه 

بین   المللی، مذموم است .

 جعفری دولت آبادی
 دادستان تهران:

دادستان

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر 
مسیر روشن تر و شرایط برای قرارگرفتن اقتصاد در 

ریل صحیح فراهم شده است.
علی الریجانی با اشــاره به اینکه که تجار باید کار 
تجاری خود را انجام دهند، اما برخی دستگاه های 
کشور باید زیر بازوهای آنها را بگیرند تا زمینه حضور 
در اقتصاد جهانی فراهم شود،گفت: باید در زمینه 
صادرات محصوالت و بخش فنی مهندســی فعال 
شــویم تا بســترهای صادرات فراهم و انگیزه آن 

ایجاد شود .
 وی با اشاره به اینکه اگر صادرات کشور جهش پیدا 
نکند وضعیت اقتصادی روتین می شود، ادامه داد: در 
بودجه سال جاری برای حمایت از صادرات بخشی 
را به عنوان مشــوق های صادراتی طراحی کردیم، 
البته این حمایت بــه درآمد نفتی و مالیاتی ارتباط 
ندارد، تعرفه واردات برخی محصوالت اضافه شده تا 

پشتیبان صادرات شود.

شرايط قرارگرفتن اقتصاد در 
ريل صحيح ايجاد شده است

الریجانی :

مجلس

کافه سیاست

عکس  روز 

برگزاری جشن روز ملی انگلیس مصادف 
 با شــهادت امام موســی بن جعفر)ع(

 در سفارت خانه این کشور در ایران خبر 
ساز شده است

سرنوشت جنازه  صدام در هاله ای  از ابهام!

پیشنهاد سردبیر:

جعفری دولت آبادی خروج یکی از افراد مرتبط 
با پرونده  محیط زیســت از کشــور را ناشی از 
نتایج تحقیقات دانســت و بیان داشــت: اگر 
عده ای فرار را بر قرار ترجیح می دهند، ناشــی 
از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است 
و اگر امروز در برخی از ســایت ها می خوانیم 
که فالن آقا از کشور خارج شده است، به پیش 
رفتن تحقیقــات برمی گردد؛ چــرا که برخی 
متهمان فهمیده اند که در حال نزدیک شدن 
به آن ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج 
شده است، باالخره روزی بر می گردد و به قول 
معروف، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

دادستان تهران ادامه داد: اگرچه متهم اصلی 
این پرونده خودکشی کرد اما برخی متهمانی 
که اکنون دادستانی مشغول تحقیقات از آنان 
اســت، مطالب قابل توجهی را بیان کرده اند و 

آنچه رصد شده نیز درست بوده است.

برخی فهميده اند که در حال 
نزديک شدن به آنها هستيم

 رامین
 مشاور سابق احمدی نژاد:

دیدگاه

معاون وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: ما اجازه 
نخواهیم داد کــه خصومت آمریکا علیــه ایران و 
برجام خدشه ای به منافع جمهوری اسالمی ایران 

وارد کند. 
عراقچی در مورد خروج آمریکا از برجام گفت: برای 
هر ســناریویی آمادگی داریم، برخورد ایران کامال 
روشن اســت و خروج آمریکا از برجام که منجر به 
از بین رفتن منافع ایران از برجام خواهد شد حتما 
با عکس العمل و واکنش قاطع و مناسب جمهوری 
اسالمی مواجه خواهد شد و آنها می بینند که چگونه 
جمهوری اســالمی ایران قادر است ظرفیت های 
خودش را فعال کنــد و به جایگاه بســیار باالتری 

ارتقا دهد. 
وی در ادامه گفت: به هر حال رییس جمهور آمریکا 
حرکتی را شــروع کرده که مخالف مسیر حرکت 
جامعه بین الملل است و جامعه بین المللی در حال 

مقابله با آن است. 

 برای هر سناريويی
 آمادگی داريم

عراقچی:

سیاست خارجه

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت دهم 
و مشــاور ســابق محمود احمدی نژاد با اشاره 
به برخــی مواضع و جمالت احمــدی نژاد در 
ســال های اولیه تشــکیل دولت نهم افزود: 
ســقوط چنین سیاســتمداری در هر نظامی 
جای بحث دارد و وضعیت فعلی احمدی نژاد 
عبرت آموز است. محمد علی رامین با اشاره به 
این که دشمن حتی مداحان و قاریان را هدف 
جاسوســی قرار می دهد، گفت: احمدی نژاد 
هم در همین سیل گرفتار آمد. برخالف تصور 
موجود که احمدی نژاد را آلت دست مشایی و 
بقایی می داند، من معتقدم هر دوی این ها از 
اول آلت دســت احمدی نژاد بودند. رامین به 
اتفاقات سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: وقتی فتنه 
۸۸ اتفاق افتاد، تحلیل احمدی نژاد این بود که 
رهبری دیگر برای اداره کشور فردی را ندارد و 

این من هستم که بایدحرف اول و آخر را بزنم.

 سقوط احمدی نژاد
 عبرت آموز است

پیشخوان

بین الملل

در گزارش وزارت امور خارجه در مورد برجام، با اشــاره به انتشار 
دهمین گزارش آژانــس بین المللی انرژی اتمــی مبنی بر تایید 
پایبندی کامل جمهوری اسالمی ایران به تعهدات هسته ای خود، 
تصریح شده است که طی سه ماه اخیر، کلیه فعالیت های هسته ای 
کشور - به ویژه در حوزه تحقیق و توسعه - طبق برنامه سازمان 
انرژی اتمی ایران ادامه داشته و از جمله، به رونمایی از ۸۳ پروژه 

هسته ای کشور در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳9۷ اشاره شده است. 

در این گزارش بدعهدی های دولت آمریکا در قبال برجام و تشدید 
تالش های این کشــور برای تضعیف ارکان این توافق طی ســه 
ماه اخیر، از جمله ادعای عدم پایبنــدی ایران به برجام  و تعیین 
ضرب االجل برای ۳ کشــور اروپایی به منظور تغییر مفاد برجام، 
تشریح شده و پیامدهای اقدامات مخرب دولت آمریکا بر تشدید 
فضای تردید و اثرگذاری منفی آن بر بهره مندی کامل کشورمان 

از منافع برجام تبیین شده است. 

همچنین در این گزارش، آخرین تحوالت در حوزه رفع تحریم ها 
مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده علیرغم افزایش چالش های 
جمهوری اسالمی ایران به دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از فشار 
آمریکا بر فعاالن اقتصادی بین المللی در بسیاری از حوزه ها شاهد 
پایداری نسبی گشایش های اقتصادی ناشــی از برجام و انعقاد 
برخی قراردادهای جدید ســرمایه گذاری و تجاری با طرف های 

خارجی بوده ایم.

نهمين گزارش وزارت امور خارجه در مورد برجام به مجلس ارسال شد

این روزها اخبــار متناقضی مبنی بر اینکه چه بر ســر 
قبر صدام در روســتای العوجه واقع در شــهر تکریت 
منتشر شــده اســت. نایب رییس دادگاه عالی کیفری 
در عراق که مســئول محاکمه اعضای نظام صدام بود، 
گفت: بعــد از اجرای حکــم اعدام صــدام خانواده اش 

خواســتار تحویل جســد او برای دفن در زادگاهش در روستای العوجه شــدند.حداد که ناظر بر اجرای 
حکم اعدام صدام بوده،  تاکید کرد: دولت عراق در آن زمان با درخواســت عشــیره صدام موافقت کرد و 
 دو تن از اعضای عشــیره صدام جســد او را تحویل گرفتند؛ اما پس از ورود داعش قبر وی ناپدید شده

 است.
در میان شایعات بسیاری که مطرح اســت،  گفته شــده که دختر صدام به نام »حال« با یک هواپیمای 

خصوصی به روستا آمده  و جسد او را به اردن منتقل کرده است. 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس از ارسال نامه نمایندگان 
به روحانی درباره لزوم تغییر رییس بانک مرکزی خبر داد.سید 
جواد ابطحی گفت: نماینــدگان در این نامه از رییس جمهور 
خواستار تغییر ولی ا... سیف، رییس بانک مرکزی از این سمت 
شدند؛ چرا که در چند سال گذشته که سیف، سکاندار بانک 

مرکزی است وضعیت بی ثباتی را در اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شاهد هستیم.وی به تالطمات اخیر 
بازار ارز اشاره کرد و گفت: رییس بانک مرکزی درباره بازار ارز بار ها عنوان کردند که این بازار تحت کنترل آنهاست 
اما هر دفعه خالف آن ثابت شد، از طرف دیگر وعده هایی که وی در کمیسیون اقتصادی و اصل 9۰ داده، نیز محقق 
نشده است.عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه نمایندگان امضا کننده این نامه معتقد هستند با 
برای اصالح برخی از امور و بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی بهتر است رییس بانک مرکزی تغییر کند، اظهار 

داشت: طی نامه ای از رییس جمهور خواستیم نیروی دیگری را جایگزین ولی ا...سیف، رییس بانک مرکزی کند. 

 سرنوشت جنازه 
 صدام در هاله ای
 از ابهام!

 نامه ۱۶۰ نماينده
  به »روحانی«
برای عزل سيف

  تابویی به نام سوال از رییس جمهور؛   

حکم مرتضــوی باید 
اجرا شود

مقابله با شریان های 
اصلی فساد

تضعیف دالر

مسئله نفوذ را جدی 
بگیرید

زمینه سازی فیلترینگ 
تلگرام ممنوع

منتقدان دولت را 
متهم می کنند که 

به هر ترفند ممکن 
تالش می کند تا 
نمایندگان را از 

طرح سوال منصرف 
کند

مرضیه محب رسول
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نوسانات دالر میوه های وارداتی را گران نکرده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

شهرستان

خـبر

در جلسه میزهای توسعه صادرات ویژه 
طال مطرح شد؛

 ورود موقت طال با مجوز
 بانک مرکزی منعی ندارد

نخستین جلســه میزهای توســعه صادرات 
ویژه طال به میزبانــی انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طال،جواهرات و ســنگ های 
قیمتی اســتان و کمیتــه فلــزات گرانبهای 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
شد.اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان در این جلسه 
اظهار داشــت: 6 گروه کاالیی شامل شیرینی 
جات سنتی ،طالو جواهر،گالب ،فرش ماشینی 
، نســاجی و روغن صنعتــی در قالب میزهای 
توسعه صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت 
ایران به استان اصفهان واگذار  شده است.وی 
تصریح کرد:مســائل و مشــکالت بخش طال 
و جواهــرات بویژه در بخش صــادرات پس از 
بررســی و ارائه راهکار به وزارت صنعت،معدن 
و تجارت ارجاع داده می شــود. در این جلسه 
همچنین محسن طالیی مینایی، رییس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکننــدگان طالجواهر، 
نقره و سنگ های قیمتی استان اصفهان در این 
جلسه گفت: مهم ترین مسئله تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان طــال  محاســبه مالیات بر 
ارزش افزوده بــر اصل طالســت.وی تصریح 
کرد: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن 
این بخش خواستار محاســبه مالیات از اجرت 
ســاخت طال بوده و آماده پرداخت این مالیات 
هستند. در ادامه این جلسه اصغر خودسیانی، 
مدیر گمرگ فرودگاه اصفهان گفت: ورود موقت 
طال با مجوز بانک مرکزی با هدف صادرات هیچ 
منعی ندارد.وی افزود: برای آزمایش شــمش 
طال توسط سازمان استاندارد در گمرک هیچ 
شمشی برای یک ساعت هم بلوکه نمی شود.

وی حضور نماینده بانک مرکزی در میز طال را 
مهم و اثرگذار دانست و گفت: همه تصمیمات 
مربوط به طال بر اســاس بخش نامه های بانک 

مرکزی انجام می شود.

 افزایش قیمت نهاده ها 
با تک نرخی شدن ارز

یک مقــام مســئول گفت: مابــه التفــاوت نرخ 
ارز مبادله ای با سیاســت ارزی جدیــد دولت به 
افزایش قیمت تمام شــده نهاده ها منجر خواهد 
شد.طالکش اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت 
تمام شــده تخم مرغ، در چند روز گذشــته نرخ 
هر کیلو محصول 100 تومــان افزایش یافت. وی 
با اشــاره به اینکه تک نرخی شــدن ارز بر قیمت 
نهاده ها تاثیــر گذار خواهد بود، بیــان کرد:  قبل 
از تک نرخی شــدن ارز بــه واردات نهــاده های 
 دامــی، ارز مبادلــه ای  اختصاص مــی یافت که 
مابه التفاوت قیمت ارز مبادله ای با نرخ کنونی ارز 
در خوش بینانه ترین حالت 500 تومان به نرخ ارز 
افزوده می شــود که این رقم در قیمت تمام شده 
 تخم مرغ کــه 80 درصد آن را خوراک تشــکیل
 می دهد و از طرفی 85 درصد این میزان وارداتی 

است، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کشف اقالم دارویی دست ساز 
غیرمجاز و قاچاق

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: بازرســان مبــارزه با قاچــاق کاالی این 
مدیریت در بازرســی از واحدی صنفی تخلیه بار 
در اصفهان دو هزار و 210عدد انواع قرص مکمل 
و کپسول چاقی و الغری دســت ساز غیرمجاز و 
قاچاق کشف وجمع آوری کردند.جواد محمدی 
فشــارکی ارزش این اقالم دارویــی غیرمجاز و 
قاچــاق را 210میلیون ریال بیان کــرد و افزود: 
پرونده این واحد متخلف به مراجع قضایی تحویل 

شد.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی تیران و 
کرون خبر داد:

تخصیص ۶۵۰ تن قیر یارانه ای 
به روستاها

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی تیران و کرون با 
اشــاره به اجرای طرح هادی در روستاهای تیران و 
کرون، گفت: اخذ و تخصیص 650 تن قیر یارانه ای، 
اجرای صد هزار متر مربع زیرسازی و 15 هزار متر 
جدول گــذاری معابر روســتایی از جمله خدمات 
انجام شده در سال گذشته اســت.مرادیان گفت: 
سرمایه گذاری دولت در روستاها با تخصیص بودجه 
و اعتباردهی به مناطق روستایی، سبب توانمندی 
جوامع روستایی می شود و فقر اقتصادی و تشدید 

روند مهاجرت به شهرها را کاهش می دهد.

رییس کمیته امداد آران و بیدگل مطرح کرد:
استقبال مددجویان کمیته امداد 

از طرح پنل انرژی خورشید
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( آران و بیدگل 
گفت: با اعالم اجرای طرح پنل خورشیدی در کمیته 
امداد استقبال خوبی از این طرح در سطح شهرستان 
به خصــوص در روســتاها صورت گرفت.حســن 
اســماعیلی اظهار کرد: در ابتدا استان اصفهان 10 
سهمیه به شهرستان اختصاص داد  ولی با استقبال 
باال و خوب مددجویان درخواست سهمیه بیشتری 
شد و استان حدود یک پنجم سهمیه خود را به آران 
و بیدگل اختصاص داد که از 250 ســهمیه استان 
50 سهمیه به آران و بیدگل اختصاص یافت.رییس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( آران و بیدگل تصریح 
کرد: طــرح اجرا و نصب پنل های خورشــیدی در 
راستای کمک به تامین معیشت و اشتغال مددجویان 
صورت می گیرد. با توجه با آمار باالی افراد مســن 
تحت پوشش که توانایی انجام کاری را ندارند، این 
فرصت خوبی بود تا این طرح را در سطح مددجویان 

شهرستان به خصوص در روستاها انجام دهیم.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان 
اینکه هنوز افزایش نرخ دالر بــر میوه های وارداتی 
تاثیر نگذاشته است، گفت: قیمت میوه های نوبرانه 
در بازار اصفهان نســبت به هفته گذشته حدود 50 
درصد کاهش یافته است.ناصر اطرج ، در خصوص 
وضعیت بازار میوه اصفهان و تاثیر نوسانات نرخ دالر بر 
میوه های وارداتی، اظهار کرد: در حال حاضر نوسانات 
نرخ دالر بر میوه هایی چون آناناس و موز اثر نداشته، 
چرا که ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از گران شدن 
نرخ دالر بود. وی تاکید کرد: اگر واردکنندگان با نرخ 
جدید نسبت به ثبت ســفارش موز یا آناناس اقدام 
کنند قیمت این دو محصول بــه دلیل افزایش نرخ 
دالر، گران خواهد شد.رییس اتحادیه میادین میوه 
و تره بار اصفهان همچنین با بیان اینکه نرخ دالر بر 
میوه های داخلی تاثیری ندارد، گفت: البته میوه هایی 
که در آینده تولید می شوند، به طور قطع هزینه تولید 
آن برای کشاورزان بیشتر می شود.اطرج همچنین با 
اشاره به افزایش نرخ پرتقال در بازار، گفت: با توجه 
به اینکه عرضه این محصول در بــازار رو به کاهش 

است، نرخ پرتقال نسبت به چند هفته گذشته حدود 
15 درصد افزایش یافته؛ اما با توجه به سرمای هوا، 
احتمال دارد ســیب و پرتقال دوباره به بازار تزریق 
شود.رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
در خصوص وضعیت صیفی جات در بازار اصفهان بعد 
از بارندگی روزهای گذشته، گفت: بارندگی روزهای 
گذشته به دلیل اینکه در قالب تگرگ نبود، موجب 

از بین رفتن و افزایش قیمت این محصوالت، نشد.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
نوسانات دالر میوه های وارداتی را گران نکرده است

اســتاندار اصفهان در دیدار» ایوسب چاخواشویلی« 
ضمن تاکید بــر همکاري هاي اقتصــادي دوجانبه 
اصفهان و گرجســتان اظهارداشــت: توسعه روابط 
اقتصادي اصفهان و گرجســتان مــي تواند موجب 
پایداري روابط همه جانبه باشــد.مهرعلیزاده با بیان 
اینکه سیستم جذب سرمایه گذار در کشور گرجستان 
بسیار فعال است، افزود: سرعت ثبت شرکت ها و تقاضا 
براي ســرمایه گذاري ها بســیار خوب است و هدف 
گذاري هاي مناســبي در این کشور صورت گرفته  و 
زمینه براي توسعه سرمایه گذاري ها در گرجستان 
فراهم مي باشد.اســتانداراصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهان آماده ورود به کریدور همکاري هاي اقتصادي 
مورد نظر وزارت خارجه اســت، ادامه داد: مي توانیم 
به شکل سیستماتیک فعالیت هاي سرمایه گذاري 
بزرگ را آغاز کنیم و معتقدم اصفهان مناسب ترین 
محل و استان براي این امر است. وي با تاکید بر اینکه 
اصفهان مي تواند به صورت مطلوب و گسترده مراودات 
کاملي را با گرجستان داشته باشد، افزود: باید سرمایه 
گذاران ایراني و گرجي مراودات مستقیم داشته باشند 

و اتاق بازرگاني بهترین مســیر براي رسیدن به این 
موضوع است؛ چرا که اتاق هاي بازرگاني پارلمان هاي 
اقتصادي کوچک در کشورها هستند. سفیر گرجستان 
نیز در این دیدار  بر فعال تر شدن اتاق هاي بازرگاني 
دو کشور تاکید کرد و افزود: توان و پتانسیل اصفهان 
بخصوص در بخش صنعت بسیار باالست و مي تواند 
سرمایه گذاري هاي باالیي در این بخش در گرجستان 

صورت گیرد.

استاندار اصفهان در دیدار سفیر گرجستان پاکستان عنوان کرد: 
اصفهان مناسب ترین محل برای سرمایه گذاری گرجی هاست

 مدیر کل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: در حوزه صادرات مواد خام دامی، حدود 26 قلم کاالیی که قبال 
ارز آوری نمی شــد مانند پنجه و پای مرغ  به 22 کشــور جهان صادرشده است.شــهرام موحدی، صادرات 
فرآورده های خام دامی در استان اصفهان را بیش از 1۷ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: این میزان با صادرات 
فوالد و محصوالت ذوب آهن قابل قیاس نیســت و  باید خاطرنشان کرد اکنون محصوالتی صادر می شود که 
ارزشمند نیستند.موحدی خاطرنشان کرد: اصفهان رتبه اول را در تولید شیر، گوشت بوقلمون و ماهی های 

زینتی کشور دارد و همچنین جزو چهار استان اول تولید گوشت قرمز، تخم مرغ و عسل است.

اصفهان رتبه اول تولید 
محصوالت دامی کشور

کی
زش

مپ
دا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،765،500
تومان

891،000نیم سکه
تومان

563،500ربع سکه
تومان

358،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

168،924
تومان

      قیمت سکه و طال

قربانی صنعت

عکس روز

با مسئوالناصناف

مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی اصفهان از برگزاری 
نمایشگاه های ایرانی در کشــورهای خارجی خبر داد و 
گفت: چنین نمایشگاه هایی در صادرات غیرنفتی بسیار 
موثر است.علی یارمحمدیان اضافه کرد: طبق برنامه ریزی 
های انجام شده قرار است بازارهای جدیدی در رابطه با 

مصالح ساختمانی، نوشیدنی، دکوراسیون های داخلی و دندانپزشکی را در نمایشگاه هایی مانند شانگهای چین، 
مالزی، کنیا، قطر و ... برگزار کنیم.وی افزود: با برگزاری نمایشگاه های با کیفیت و کمیت و در عین حال با حفظ 
عملکرد و کاهش هزینه های شرکت نمایشگاه در تالش هستیم که نقش خود را در جهت رونق اقتصادی و ایجاد 
اشتغال انجام دهیم.وی با اشاره به اقدامات فرهنگی نمایشگاه اصفهان گفت: این شرکت عالوه بر نقش اقتصادی، 
در نقش فرهنگی نیز اقدامات خوبی داشته است، به عنوان مثال قرار است نمایشگاه» نمایش پاکروها« برای اولین 

بار در جهت کاهش آلودگی هوای استان در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی 
اصفهان خبر داد:

 برگزاری نمایشگاه ایرانی  
در کشورهای خارجی

عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: 
قیمت گوشت قرمز از کیلویی ۴۳ هزار تومان بیشتر 
یا کمتر نمی شود.رســول آقاجانی در خصوص نرخ 
گوشــت قرمز در بازار اصفهان، اظهار داشت: افزایش 
قیمتی در گوشت قرمز نداشــتیم و اینکه گوشت به 

کیلویی 50 هزار تومان می رسد مربوط به بازار تهران است.وی اعالم کرد: از 15 اسفندماه سال گذشته قیمت 
گوشت قرمز ثابت مانده است.آقاجانی گفت: قیمت گوشت گوسفندی کاهش پیدا نخواهد کرد چون با توجه 
به وضعیت خشکسالی در اصفهان با کمبود گوسفند و گوشت گوسفندی مواجهیم در صورتی هم که گوسفند 
از عشایر به دست ما برسد نهایتا بین هزار تومان این نرخ کم یا زیاد می شود که نه کم شدن آن دلیل بر نبود 
گوشت است و نه زیاد شدن آن دلیل بر تامین گوشت به شمار می رود.وی بیان داشت: قیمت گوشت قرمز 

معموال در تیر و مردادماه که زمان بازگشت حجاج و عید قربان است، افزایش می یابد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت 
قرمز اصفهان:

افزایش قیمتی در گوشت 
قرمز نخواهیم داشت

این مسئله در حالی اسفبار تر می شود که حقوق این 
قشــر از جامعه اغلب با تاخیر و اما و اگرهای زیادی 
پرداخت می شــود و حتی مزایا و پاداش خاصی نیز 
برای آنها در نظر گرفته نمی شود؛ اما آنچه در واویالی 
بازنشستگی و ســختی های گذران زندگی به عنوان 
یک سونامی خاموش در حال پیش روی است وضعیت 
قرمز و بحرانی صندوق های بازنشستگی است. کسری 
بودجه اغلب این صندوق ها در ایران به مرز هشــدار 
رسیده و این در حالی اســت که حقوق بازنشستگی 
در ایران حتی کفاف روزمره گــی های یک خانواده 
کوچک را هــم نمی دهد و خــرج دارو و هزینه های 

زندگی سالمندی هم مسئله دیگری است.
وضعیــت قرمز بــرای صنــدوق های 

بازنشستگی
صندوق های بازنشستگی به عنوان یک قلک به منظور 
تامین آتیه افرادی است که سال ها کار کرده و در کنار 
آن بخشی از درآمد خود را بابت حق بیمه و تامین آتیه 
در صندوق های بازنشســتگی ذخیره کرده اند و  اما 
حاال ورشکستگی در کمین اغلب این صندوق هاست. 
بررسي هاي صورت گرفته نشــان مي دهد در حال 
حاضر حدود 5میلیون نفر بازنشســته کشــوري و 
لشکري و مســتمري بگیر تامین اجتماعي در ایران 
در حال دریافت حقوق بازنشستگي هستند. بحران 
در صندوق هاي بازنشستگي و به ویژه چهار صندوق 
عمومي و مهم با نام هاي ســازمان تامین اجتماعي، 
صندوق بازنشســتگي کشــوري، صنــدوق تامین 
اجتماعي نیروهاي مسلح و صندوق بیمه اجتماعي 
کشاورزان، روستاییان و عشایر که 96 درصد جمعیت 
فعال در بازار کار کشور را تحت پوشش قرار داده اند، 
بسیار جدي اســت. بر اســاس آمارها؛صندوق های 
بازنشستگی با حدود 50 هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه رو به رو هستند.این مسئله در کنار افزایش هر 
ساله میزان حقوق بازنشستگان با توجه به تورم بحران 
این صندوق ها را شدت داده است؛ اما سوال اینجاست 
که افزایش 19.8 درصدی برای بازنشستگان با توجه 

به بی ثباتی فضــای اقتصاد و تورم جــاری، می تواند 
پاسخگوی هزینه های زندگی چیزی بیش از ده درصد 

جمعیت کشور باشد ؟
علت چیست؟

اغلب صندوق های مهم بازنشستگی مانند نیروهای 
مسلح ، تامین اجتماعی، فوالد و... به دلیل مشکالت 
ســاختاری و مدیریتی با بحران تامیــن منابع برای 
پرداخت مســتمری ها روبه رو شــده اند. برخی از 
کارشناســان معتقد هســتند که یکی از دالیل این 
بحران، آن است که در اکثر صندوق های بازنشستگی 
تعداد کســانی که حق بیمه می پردازند بسیار کمتر 
از کسانی اســت که حقوق بازنشستگی می گیرند در 
حالی که شرایط ایده ال، هفت به یک است؛ یعنی هفت 
نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد. 
مسئله دیگر به وابســتگی این صندوق ها به دولت 
مربوط می شود. طی سه دهه گذشته دخالت دولت ها 
در منابع مالی و وابستگی صندوق های بازنشستگی 
به بودجه دولتی، عاملی برای تضعیف این نهادها شده 

است . همانطور که آمارها نشــان می دهد صندوق 
بازنشستگی کشوری ماهانه یک هزار و ۷00 میلیارد 
تومان حقوق به مســتمری بگیران می دهد در حالی 
که یک هزار و 200 میلیارد تومان آن را پرداخت می 
کند. این حد از وابستگی موجب شده تا در این صندوق 
ها شــاهد عدم وجود تشــکل های صنفی واقعی در 
حوزه شرکای اجتماعی، عدم ثبات مدیریت و اعمال 
رویکردهای سیاسی و سلیقه ای در انتصابات باشیم. 
اقتصاددانان همچنین آسیب پذیری صندوق ها در 
برابر سیاست های نادرست اقتصادی دولت هابه سبب 
رشد اقتصادی ناچیز، نرخ دورقمی بیکاری و نوسانان 
نرخ ارز و ... را از دالیل دیگر این بحران عنوان می کنند. 
عامل مهم دیگر در ایجاد چنین مشکلی به اقدامات 
و تصمیمــات ناگهانی و بدون آینــده نگری دولت و 
مجلس مربوط می شود. تصویب قانون بازنشستگی 
پیش از موعد با این اســتدالل که زمینه برای جذب 
نیروی کار جوان و کم کردن بیکاری در جامعه فراهم 
شود، یکی از این برنامه های ناموفق بود؛ اقدامی که 

تنها موجب شد تا صندوق ها به دلیل در نظر نگرفتن 
منابع مالی بازنشستگی پیش از موعد و همچنین عدم 
پرداخت کسورات بازنشستگی پیش از موعد توسط 
ذی نفعان و کارفرمایان به ناچار بخشی از محل منابع 
را خود پرداخت کنند. تحمیل این بار مالی مضاعف در 
حالی صورت گرفته است که اغلب کارکنان رسمی و 
پیمانی دولت، مشترک صندوق بازنشستگی هستند 
و به دلیل ممنوعیت استخدام در این ادارات ورودی 
روز به روز تنگ تر و از آن طرف به تعداد بازنشستگان 

افزوده می شود .
زیر خط فقر با حقوق بازنشستگی

مستمری بگیران حداقلی هر سال مشمول افزایشی 
برابر با نرخ افزایش دســتمزد مصوب شــورای عالی 
کار می شــوند؛ اما این رقم برای مســتمری بگیران 
غیرحداقل بگیر،بر اســاس نرخ تورم، افزایش حقوق 
دارند. معموال این افزایش حقوق در حدود 12 تا 1۴ 
درصد محاسبه می شود این مسئله در حالی است که 
جامعه شناسان اخیرا خط فقر برای یک خانوار حداقلی 
را چهار میلیون تومان برآورد کرده اند؛ بنابراین اگر به 
این پژوهش های علمی اتکا کنیم، باید بگوییم حدود 
نود درصد مستمری بگیران چه در تامین اجتماعی 
و چه در صندوق بازنشستگی کشوری، زیر خط فقر 

هستند. 
فروپاشی صندوق های بازنشستگی جدی 

است 
با توجه به ورود جمعیت جوان و شاغل کشور به دوره 
سالمندی و سپس بازنشســتگی در دو دهه آینده، 
دولت و مجلــس باید فکری جدی بــرای آینده این 
صندوق های مالی بکند ضمن اینکه در حوزه بیمه های 
اجتماعی و سالمت نیز بخشی از منابع مالی از طریق 
حق بیمه ها و بخش دیگر از طریق منابع دولت تامین 
می شود؛ اما در بین صندوق های بیمه و بازنشستگی، 
صندوق بازنشســتگی کشــوری و نیروهای مسلح 
بیشترین ســهم را از منابع دولتی دارند و عدم توجه 
و عزم جدی در این خصوص می تواند طی سال های 
آتی باعث بلعیده شدن بیش از دو سوم بودجه ساالنه 

کشور شود.

مصیبت زندگی با حقوق بازنشستگی 

در جامعه امروز ما کمتر بازنشسته ای را می توان دید که پس از سال ها کارکردن با خیال راحت 
به استراحت بپردازد و یا به دنبال رویاهای جوانی از دست رفته اش باشد. بیشتر بازنشستگان 

مجبور هستند حتی پس از 30 سال کار باز هم برای امرار معاش خود شغل دیگری پیدا کنند. 

  وضعیت قرمز برای صندوق های بازنشستگی در راه است؛   

بازار

پخش کننده خودرو

 پخش کننده خودرو 
ای اس دی مدل 885

 79,000
تومان

پخش کننده خودرو کنکورد 
KD-U3540 پالس مدل

 121,000
تومان

پخش کننده خودرو کنکورد 
MD-4500T پالس مدل

 389,000
تومان

مرضیه محب رسول
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معاون امور دهیاری های سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور:

آران و بیدگل یک قطب اصلی 
برای توسعه گردشگری است

معاون امور دهیاری های ســازمان شــهرداری ها 
و دهیاری های کشــور گفت: ظرفیت های بالقوه 
گردشــگری در آران و بیدگل به عنوان یک قطب 
اصلی برای توســعه گردشــگری اســت.  سعید 
جندقیان در همایش بررسی فرصت ها و چالش 
های کویر مرنجاب آران و بیدگل اظهار داشت: با 
وجود پتانســیل و ظرفیت های بسیار باالی کویر 
مرنجاب متاسفانه به دالیل متعدد از این ظرفیت 
تاکنون به خوبی استفاده نشــده است که با یک 
برنامه ریزی و تالش برای سرمایه گذاری وسیع باید 

از این فرصت عظیم نهایت بهره را برد.
وی تاکید کرد: شهرســتان آران و بیدگل دارای 
ظرفیت های زیادی در حوزه گردشــگری است 
و نزدیکی به تهران، اصفهــان و راه های ارتباطی 
کشور، فرصت مناســبی برای شکوفایی صنعت 
گردشگری منطقه است که باید از این فرصت ها به 

بهترین شکل استفاده کرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
بهره مندی بیش از 2 هزار 
گردشگر از خدمات پلیس 

گردشگری 
سردار معصوم بیگی فرمانده انتظامی استان اظهار 
داشت: در پلیس گردشگری از نیروهای مسلط به 
زبان های خارجی همچون انگلیســی، فرانسوی، 
کره ای و چینی استفاده می شود که عالوه بر اینکه 
این نیروها به گردشــگران راهنمایی و مشــاوره 
می دهند، خاطرات گردشگران را که در دفتر یادبود 
 ایســتگاه ثبت می شــود ، به زبان فارسی ترجمه 
می کنند. وی افزود: سال گذشته بیش از دو هزار 
گردشــگر خارجی از نیروهای پلیس گردشگری 
اصفهــان راهنمایی و خدمــات دریافت کردند و 
 به مشــکالت آنان در اســرع وقت رسیدگی شد.
 به طور مثال اگر گردشگری اطالعاتی درخصوص 
بناهای تاریخی و یا  نشــانی هتل یا محل اقامتی 
می خواست،پلیس راهنمایی الزم را به آن ها ارائه 

می  داد.

مدیرکل پایگاه های جهانی میراث فرهنگی 
تاکید کرد:

حفظ ارزش های تاریخی 
فرهنگی با آموزش نسل ها و 

انتقال مفاهیم

مدیرکل پایگاه های جهانی میراث فرهنگی، معرفی، 
آموزش، انتقال مفاهیم و آشناســازی نســل های 
مختلف نســبت به ارزش هــای میراث فرهنگی را 
از اولویت های ســال جاری امور پایگاه های ملی و 

جهانی کشور برشمرد.
 فرهاد عزیــزی در آیین گرامیداشــت روز جهانی 
بناها و محوطه های تاریخی با اشــاره به نام گذاری 
میراث مشــترک نسل ها بر ســرمایه گذاری روی 
کودکان و آشناسازی این قشر با مفاهیم حفاظت 
از میراث فرهنگی تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه 
براساس شــعار یادشــده برنامه های مختلفی از 
ســوی پایگاه های ملی و جهانی در حال برگزاری 
اســت گفت:در تهران نیز برنامه هایی در محوطه 
کاخ جهانی گلســتان به منظور آشنایی کودکان و 

نوجوانان با میراث فرهنگی تدارک دیده شد.«
 عزیزی افزود: با سرمایه گذاری بر کودکان با هدف 
آشناسازی و تبیین اهمیت میراث فرهنگی شاهد 
خسارت های انســانی به بناهای تاریخی ازجمله 
دیوارنویســی و حکاکی و آســیب به آثار تاریخی 

نخواهیم بود.

میراث فرهنگی

تجهیز 90 درصدی مکان های تاریخی به نظارت الکترونیک 

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری:

هفته فرهنگی اصفهان برگزار 
می شود

معاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
هفتــه فرهنگی اصفهان از ۳ تا ۹ اردیبهشــت 
با اجرای برنامــه های مختلف هنــری، ادبی، 

فرهنگی و ورزشی برگزار خواهد شد.
محمد عیدی با اشــاره به برگزاری این رویداد 
فرهنگی، افــزود: رویکرد این هفتــه، افزایش 
شادی و نشاط اجتماعی، معرفی هر چه بیشتر 
 و بهتر شــهر اصفهان و توســعه گردشــگری 
است. وی تاکید کرد: تالش شــده برنامه ها به 
صورت همه جانبه و متنوع در تمام مناطق اجرا 
شود تا تمام شــهروندان به نحو مطلوب از این 
برنامه ها استفاده کنند. رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: هفته فرهنگی اصفهان در اردیبهشت ماه و 
روز نکوداشت اصفهان در آذرماه برگزار می شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری 
اصفهان:

 سینما »فرهنگ« میمه
 افتتاح شد

 مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: ســینما »فرهنگ« در شهر میمه افتتاح 
شــد و اســتقبال مخاطبان از اکران فیلم ها تا 
نیمه شــب ادامه یافت.سید مصطفی حسینی 
در گفت وگو بــا خبرنگار مهر، اظهار داشــت: 
سینما فرهنگ در شــهر میمه افتتاح شد که 
اســتقبال مردم فرهنگ دوســت این شهر از 
اکران فیلم ها تا نیمه شــب ادامــه یافت. وی 
افزود: بر این اســاس فیلم هــای »التاری« و 
»به وقت شــام« در نخســتین روز افتتاح این 
سینما در  چهار سانس از ۱۶ تا ۱۲ شب اکران 
شد  و انیمیشــن »فیلشــاه«  نیز ویژه دانش 
 آموزان مــدارس در ایــن ســینما روی پرده 

رفت.

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان:
گردهمایی »خط پر رنگ 
اصفهان« برگزار می شود

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان اعالم کرد: 
گردهمایی طراحــان و معماران بــرای خلق 
اسکیس هایی از دولتخانه صفوی با عنوان»خط 
پر رنگ اصفهان« به مناســبت هفته فرهنگی 

اصفهان و روز معمار، برگزار می شود.
مهدی تمیزی اظهار کرد: ثبت نام برای شرکت 
در ایــن برنامــه از ۲۶ فروردین آغاز شــده و 
 طراحان و معمــاران تا ۵ اردیبهشــت ماه نیز 
می توانند از طریق اپلیکیشن های اینترنتی و 
یا به صورت حضوری برای شرکت در این برنامه 

ثبت نام کنند.

مدیر فرهنگسرای کوثر مطرح کرد:
 نمایشگاه »آواز شمس« 

در فرهنگسرای کوثر
 نمایشــگاه کوفی نگاره هــای »آواز شــمس« 
در نگارخانه فرهنگســرای کوثر اصفهان دایر 
اســت. مدیر فرهنگســرای کوثر گفت: در این 
نگارخانــه، ۳۰ تابلو بــه خط کوفی از اشــعار 
موالنا، بسیار هنرمندانه به تصویر کشیده شده 
 اســت.حمید رضا مکارمی ادامه داد: هنرمند 
جوان این آثار، روی کــوزه و حجم های هنری 
به ســبک خط و نقاشی از اشــعار موالنا بهره 
گرفته و آثار هنری زیبایی خلق کرده اســت. 
وی گفت:  آثار این نمایشــگاه بــا خط کوفی 
و حــروف آن، تصویرســازی شــده و هنرمند 
خط کوفــی را که خطــی قدیمــی و مذهبی 
 بوده، با یــک فرم مدرن و شــاعرانه نوشــته

 است.

سینمای مستند بررسی می شود
نشست تخصصی »بررســی زیست فرودستان 
شــهری از منظر مســتند اجتماعی و اقتصاد 
سیاسی« برگزار می شود. این نشست به همت 
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگــی و ارتباطات 
دفتر استانی اصفهان با همکاری انجمن علمی 
جامعه شناسی و گروه علوم اجتماعی دانشگاه 
اصفهان برگزار می شــود و همــراه با نمایش 
مســتند »صفر بیست ویک« ســاخته محمد 
شیروانی خواهد بود. حسین راغفر، اقتصاددان و 
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این نشست، 
ســخنرانی با عنوان »تأملــی از منظر اقتصاد 
سیاسی به موقعیت فرودستان شهری« خواهد 
داشت و علیرضا ارواحی، پژوهشگر حوزه فیلم 
مستند هم به »بررسی هویت های حاشیه ای در 
فیلم سازی مستند ایران« خواهد پرداخت. این 
نشست ۱۹ اردیبهشت ماه در دانشگاه اصفهان 

برگزار خواهد شد.

به گفتــه معــاون اداره میراث فرهنگــی اصفهان؛ 
هم اکنون یــگان حفاظت ایــن اداره از آثار تاریخی 
اصفهان حفاظت هــای الزم را به عمــل می آورده 
ضمن آنکه مکان هایی که از حساســیت بیشــتری 
 برخوردارنــد ) از جمله عالی قاپو، مســجد شــیخ

 لطف ا...، مســجد جامع عباسی، کاخ هشت بهشت، 
آتشگاه و ... ( مجهز به سیستم های نظارتی الکترونیک 
شده اند. به گونه ای که می توان گفت هم اکنون آثار 
شاخص ما از نظارت ۹۰ درصدی الکترو نیکی و نظارت 

صددرصدی فیزیکی برخودار هستند.
اما با این حــال هنوز رفتارهای زشــتی وجود دارند 
و بدون توجه به ارزش تاریخی ایــن اماکن و بازدید 
کنندگان آن اقدام به رفتارهای ناشایست می کنند. 
رفتارهایی که نه تنها امنیت آثار تاریخی را محدوش 

بلکه امنیت گردشگران را نیز به خطر می اندازند. 
طاهری در این باره معتقد است که فرهنگ سازی از 

همه چیز مهم تر است و مسئوالن در نهادهایی مانند 
شهرداری الزم اســت در این زمینه اقدامات الزم را 
انجام دهند. یه گفته  وی؛ هر چند یگان حفاظت اداره 
میراث فرهنگی از قدرت  و توانمندی های بســیاری 
برخوردار است اما توانســته با امکانات موجود خوب 
عمل کند. به دلیل وسعت بسیار استان، تعداد زیاد آثار 
 تاریخی و پراکندگی آنها تعداد یگان حفاظت بسیار کم

 است. 

معاون اداره میراث فرهنگی اصفهان بیان کرد:

تجهیز 90 درصدی مکان های تاریخی به نظارت الکترونیک 
معاون صندوق اعتباری هنر از واگذاری تســهیالت 
ریالی به اعضای صندوق اعتباری هنر خبر داد و گفت: 
وام قرض الحسنه تا سقف هفت میلیون تومان به اعضا 
پرداخت می شود که این میزان در استان اصفهان تا ۱۰ 

میلیون تومان، قابل افزایش است.
منصــور وحیدی فر در جلســه دیدار بــا هنرمندان، 
نویسندگان و فعاالن رســانه شهرستان های شهرضا، 
دهاقان و سمیرم که در سالن سرو شهرضا برگزار شد، 
اظهار کرد: هدف از تاسیس این صندوق، برطرف کردن 
معضالت اساسی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است. 
وی برخورداری از خدمات بیمــه تامین اجتماعی را 
نخستین و مهم ترین هدف از تشکیل صندوق اعتباری 
هنر دانســت و افزود: در این زمینــه تفاهم نامه ای با 
سازمان تامین اجتماعی منعقد شده است که به موجب 
آن، همه هنرمندان واجد شرایط، می توانند از مزایای 
آن اســتفاده کنند. معاون صندوق اعتباری هنر ادامه 
داد: براساس شــیوه نامه اجرایی جدید این صندوق، 
شرایطی همچون واگذاری امکان تایید آثار هنرمندان 

و اصحاب رسانه از ســوی ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در نظر گرفته شده که شرایط برخورداری آنان 
از خدماتی همچون بیمه تامین اجتماعی را آســان تر 
می کنــد. وحیدی فر از واگذاری تســهیالت ریالی به 
اعضای صندوق اعتباری هنــر خبر داد و تصریح کرد: 
وام قرض الحسنه تا سقف هفت میلیون تومان به اعضا 
پرداخت می شود که این میزان در استان اصفهان تا ۱۰ 

میلیون تومان، قابل افزایش است.

معاون صندوق اعتباری هنر خبر داد:

افزایش سقف وام صندوق اعتباری هنر در استان اصفهان

با مسئوالن

رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گفت: 
»موضوعات مرتبط با ارز در حوزه گردشگری در جلسه هیئت دولت و در 
جلسه ای جداگانه با معاون اول رییس جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و 
مشکالت ارز در بخش گردشگری کاهش خواهد یافت. علی اصغر مونسان  
افزود: »در حاشیه جلســه هیئت دولت نیز درخصوص مسائل مرتبط با 
ارز مسافرتی و ارزی که گردشــگران ورودی به همراه دارند با معاون اول 

رییس جمهوری مذاکراتی انجام شد و با دستور جهانگیری به رییس کل 
بانک مرکزی قرار شد در جلســه ای با حضور معاون گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی و معاون بانک مرکزی این موضوع به طور ویژه بررســی 

شود.«
مونســان افزود: »خوشبختانه جایگاه گردشــگری در کشور ارتقا یافته 
اســت و در دولت و مجلس نیز این حوزه مورد توجه قرار گرفته و دارای 
اهمیت است و خوشــبختانه دولت به اهمیت این حوزه توجه دارد و این 
که ۱7۳هزار شغل به این حوزه واگذار شده است و نیز اختصاص دو سهم 
۱۰درصدی در طرح اشتغال روستایی نشــان از اهمیت حوزه سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد.«
مونسان در ادامه با اشاره به عالقه مندی و آمادگی سفارتخانه های ایران 

در کشــورهای مختلف برای حمایت از گردشگری گفت: »دولت به این 
موضوع توجه بسیاری دارد و در کشورهای مختلف سفرای کشورمان برای 
رونق و توسعه گردشگری عالقه مند هستند و در نمایشگاه فیتور اسپانیا 
شاهد این بودیم که سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا دو سه روز 
همراه من در این نمایشگاه حضور داشت و از غرفه ها بازدید می کرد.« وی 
در ادامه به گردشگری الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: »جهان به سمت 
ابزارهای هوشمند و الکترونیک حرکت می کند و آژانس های ما نیز باید 
از حالت سنتی خارج شود و به ســمت الکترونیکی شدن حرکت کنند. 
استارت آپ ها حوزه های درآمدزایی هستند که بسیار سود آورند لذا باید 
به این سمت حرکت کرد، استارت آپ ها محدودیت مرزی برای تبلیغات 

ندارند و می توانند به افزایش تورهای ورودی کمک کنند.«

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

 مشکالت ارزی گردشگران
 بررسی می شود

معاون ســرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث 
فرهنگی گفت: مدتي است در کشــور در استفاده از 
تسهیالت دچار یک سوء برداشت شــده ایم و تصور 
می کنیم اعطای تســهیالت از نظر نوع حمایت ها در 
اولویت اول برنامه های اداره کل میراث فرهنگی است. 

در حلی که این گونه نیست. 
حمید امینی ادامه داد: این موضوع مخصوصا از زماني 

اتفاق افتاد که درآمدهــاي نفتي به باالترین حد خود 
رســید و جیب دولت پر بود و در توزیع پول به انحای 

مختلف حاتم بخشي هاي بسیار مي کرد.
وی اضافه کــرد: ازدیــدگاه اقتصادي ، اســتفاده از 
تســهیالت ، شــرایط و موقعیت هاي خاص خود را 
مي طلبد و ضرورتي نــدارد در روش تامین مالي هر 
فعالیت اقتصادي روي اســتفاده از  تسهیالت تمرکز 

 و برنامه ریزي شود. في الواقع ما کسي را سرمایه گذار
مي دانیم که دست کم خود بتواند با استفاده از منابع در 
اختیار حداقل پنجاه درصد نیاز پروژه به منابع مالي را 
تامین کند. تسهیالت در حقیقت بنزین قابل سوخت 
موتور یک پروژه نیست بلکه گریس و روغن روان کننده 

چرخ دنده هاي پروژه است.
امینی با اشــاره به  این که یکي از علل شکست یا به 
تعویــق افتادن اتمام بســیاري از پروژه هــا عالوه بر 
اشتباهات محاســباتي ، خطا در تکیه کردن بیش از 
حد بر تامین مالي پروژه ازطریق تسهیالت بوده، گفت: 

اعطاي تسهیالت تابعي کامال وابسته به شرایط و اوضاع 
اقتصادي کشور است. وقتي سیاست اقتصادي دولت 
انقباضي و جمع کردن حداکثري نقدینگي موجود در 
دست مردم باشــد، آنگاه نمي توان به سهولت چشم 

انتظار دریافت تسهیالت بود.
وی عنوان کرد: وقتی این توضیحات را در کنار ضرورت 
اعطاي تسهیالت با نرخ هاي بســیار پایین ولي عدم 
امکان تحقــق این موضــوع در این اوضــاع و احوال 
 قرار دهیم، بحث تســهیالت را با دقت بیشــتري  در

 تصمیم گیري ها دخیل خواهیم کرد. 

معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان: 
اعطای تسهیالت از نظر نوع حمایت ها چندان  در اولویت اول نیست

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان تا چه میزان از بازار یابی 

گردشگری استفاده کرده است؟ 
اساسا گردشــگری یک صنعت اســت و ما به عنوان 
یک دســتگاه حاکمیتی بیشــتر وظیفه مدیریتی و 
برنامه ریزی را به عهده داریم ولی بخش خصوصی ما 
در این مدت توانسته در زمینه بازاریابی گردشگری به 
خوبی ورود پیدا کند؛ البته سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور نیز اقدامات مهمی 
انجام داده که در اســتان اصفهان نیز پیگیری شده 
است. در ابتدا ما سعی کردیم بر اساس ظرفیت های 
گردشگری موجود و با توجه پارامتر هایی چون قرابت 
ها، جذابیت ها و نزدیکی های فرهنگی، بازارهای هدف 

و دارای اولویت خود را مشخص کنیم.
با توجه به پارامترهایی که ذکر کردید هم اکنون 
کدام یک از کشورها در اولویت های بازاریابی 

گردشگری استان اصفهان قرار گرفته اند؟ 
بر اســاس مطالعاتی کــه طی این مدت انجام شــد 
4۰ کشــور هدف در طــرح ملی بــه عنــوان بازار 
هدف گردشــگری مشخص شــد. از جمله اقدامات 
مهم دیگری که انجام شــده می توان به ساماندهی 
تقویم گردشــگری خارجی اشاره داشــت که با این 
اقدام سعی کردیم به ســمت بازارهایی برویم که لوو 

سیزن ما را پوشــش دهند؛ چرا که متاسفانه در فصل 
 هایی از ســال با حجم ورود گردشــگران بســیاری 
روبه رو می شویم به طوری که در فصل هایی دیگر از 
 ســال هتل های ما با کمتر از نصف ظرفیت خود کار 
می کنند.  خوشــبختانه در این مــدت هیئت های 

دیپلماتیک زیادی از کشور های مختلف دنیا به استان 
اصفهان آمده اند و با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری و همچنین با بخش خصوصی 
دیدارهایی داشــتند که از آن جمله می توان به سن 
پترزبــورگ روســیه، گوانجو چین، هنــگ کنک و 

هئیت هایی از مالزی و آلمان و ... اشاره داشت. 
طــی دو ســال گذشــته هئیــت هــای 
زیــادی بــه اصفهــان آمــده انــد و 
 دیدارهایــی انجــام شــده؛ اما بــه نظر
 می رسد هنوز هیچ کدام از نظر گردشگری مثمر 

ثمر نبوده اند؟ 
باید بگویم که این دیدارها زمینه آشنایی های بیشتری 
را فراهم می کند. ما نیز در این میان تالش داریم که به 
صورت حرفه ای افزون بر فراهم آوردن شرایط ارتباط 
روی انتظاراتی که آنها از ما دارند نیز تمرکز کنیم و در 
این زمینه مذاکرات فنی و تخصصی ویژه ای را با آنها 
داشتیم. از آن گذشته حضور ما در دانشگاه های بین 
المللی دنیا نیز افزایش یافته در حالی که قبال این طور 

نبود و حتی در نمایشگاه ها نیز حضور نداشتیم.
شــما در صحبت های قبلی خــود از ایجاد 
نمایندگی های گردشــگری گفته بودید. این 

موضوع تا چه اندازه پیشرفت داشته است؟ 
سازمان میراث فرهنگی کشور تا کنون در ۲۵ کشور 
دنیا نمایندگی های اطالع رســانی گردشــگری را 
ایجاد کرده، ما نیز دیــدار هایی با نمایندگان ایران در 
کشورهای خارجی داشتیم و با رایزنی های اقتصادی 
و فرهنگــی برنامه ریــزی های خوبی را داشــتیم  و 
فکر می کنم تــالش های خوبی صــورت گرفته؛ اما 
 باید این اقدامات گســترش بیشــتر و ســاماندهی 

جدتری تری پیدا کنند. 

صنعت گردشگری نیازمند بازارهای جدید

طی چند سال گذشته تبلیغات منفی بسیاری در مورد ایران انجام شده و متاسفانه هنوز هم 
ادامه دارد؛ اما به نظر کارشناسان بازار یابی گردشگری می تواند به عنوان ابزاری قوی برای 
مقابله با این حمالت مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا گفت و گویی با فریدون الهیاری، 

مدیر کل اداره میراث فرهنگی داشتیم  که در ادامه می خوانید:

  عملکرد ضعیف متولیان گردشگری در بازار یابی گردشگری؛   

دی
گر

ستا
این

بهتاش پایتخت: حکم 
پیاز وسط سیر و ترشی 

را داشتم

و  انصاریــان  علــی 
مــادرش، بایــد در این 
لحظــه جای ایــن مادر 

حامــد همایــون: بعضــی بود و حظ دنیا را برد
شــوخی هــا بــرای تخریب 

است

هاجر مرادی

راضیه جعفری
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دلنشین زندگی کنید

ازدواجپیشنهاد سردبیر:

توصیه های زناشویی نادرست 
را نپذیرید

خیلی از ایــن توصیه هــای زناشــویی تکراری 
وکلیشه ای و نادرست هستند و به جای اینکه رابطه 
شما را در مسیر درستی قرار دهند باعث دردسر 
بیشتر می شــوند. با عصبانیت به رختخواب نرو: 
بهتر است این کار را بکنید. اگر شریک زندگی تان 
خسته و کالفه است بهتر است یک مکالمه سخت 
و فرسایشــی را برای موقعیت دیگری به تعویق 
بیندازید؛ یعنــی زمانی کــه پیوندهای عاطفی 
قوی شــما می تواند بحث و تنش را به خوبی و با 
موفقیت پیش ببرد. کمبود خواب شما یا همسرتان 
حساسیت های عاطفی را بیشتر می کند و احتمال 
اینکه واکنش های مثبت نشان بدهید و تحمل نظر 
مخالف را داشته باشید بسیار کمتر است. مطالعات 
نشــان می دهند کمبود خواب باعث می شــود 

واکنش ها شدیدتر باشند. 
همیشــه صادق باش: صداقت و روراستی ۱۰۰ 
درصد بدون شک برای تان بسیار پرهزینه خواهد 
بود. درست است که خود ابرازی عاطفی عنصری 
حیاتی برای یک رابطه عاطفی خوب اســت اما 
معمــوال آدم ها اشــتباه می کننــد و وارد راهی 
می شــوند که در آن حریم خصوصی شان نقض 
می شود. رفتار درمانی به زوج ها یاد می دهد تا آنها 
احساسات شان را بیان کنند؛ اما نه بیش از اندازه ای 
که الزم است. مثال اگر شــما از خواهر همسرتان 
خوشتان نمی آید نباید این احساس را بیان کنید 
همچنین لزومی ندارد که ایــن انتقاد در بیان به 
همان شدتی باشد که در ذهنتان است: »ای کاش 
خواهرت به جای اینکه مدام به ما سر بزند، گاهی 
با ما تماس تلفنی داشته باشد.« الزم نیست آنقدر 
صریح و بی پرده همه احساساتتان را بیان کنید، 
مگر اینکه بخواهید او یک عادت بد را کنار بگذارد. 
خیانت بخشودنی نیســت: وقتی پیش فرض ما 
این است که فرد ناسپاس همیشه ناسپاس است، 
ظرفیت آدم ها را برای تغییر دست کم می گیریم. 
بنابرایــن این تصور که آدم ناســپاس همیشــه 

ناسپاسی می کند درست نیست. 
با کسی باش که دوستت  دارد: این توصیه ای است 
که بر پایه یک ترس شکل گرفته است. تفکری که 
پشت این توصیه پنهان شده این است: اگر او تو را 
بیشتر از آنچه که تو دوســتش داری، بخواهد به 
احتمال زیاد هرگز ترکت نخواهد کرد. اما کسانی 
که به چنین توصیه ای عمل می کنند دائما دچار 
احســاس ناامنی شدیدی هســتند این یک نوع 
تالش برای داشتن قدرت و کنترل رابطه است. در 
واقع فرد کوشش می کند تا به این طریق از آسیب 
خیانت در امان بماند؛اما متاسفانه عشق و رابطه 
با آسیب پذیری همراه هســتند و هیچ تضمینی 

برایش وجود ندارد.
اولویت با بچه هاست: مسلم است که والدین باید 
به نیازهای فرزندانشــان توجه ویژه ای داشــته 
باشند. زمانی که والدین تمرکز اصلی خود را روی 
فرزندانشان می گذارند بخش های دیگر ارتباط را 

از دست می دهد. 

 ترفند

مثبت زندگی

 
جمالت منفی را دور کنید

برخی از جمالت منفــی در زندگی وجود دارد که 
می تواند تاثیرات بسیار بدی در زندگی تان داشته 
باشد.این احتمال وجود دارد که زندگی خود را با 
دیگران مقایســه کنید و مدام زمزمه کنید: »همه 
از من بهترند!«: یادتان باشد که با گفتن این جمله، 
ظلم بزرگی به خود می کنید! نسبت به خود  مهربان 
باشــید و به جای چنین جمالتــی، بگویید: »من 
هم ویژگی ها و توانایی هایی دارم و به کمک آن ها 
می توانم حتی بهتر از دیگران پیشرفت کنم« و یا 
»اگر کسی توانسته کاری را انجام دهد، پس بقیه 
هم می توانند و کار نشد ندارد«.وقتی عادت کرده ایم 
که فقط توانایی های دیگران را ببینیم، ناخودآگاه 
از خودمان و قابلیت های مان بــاز می مانیم، دچار 
عقده حقارت می شویم چون می ترسیم که مبادا 
کاستی ها و ضعف هایمان برمال شوند و در نهایت 
اعتماد به نفس الزم برای ادامه مســیر را از دست 
می دهیم؛ اما در مورد سرمنشــأ این باور غلط چه 
می توان گفت؟ پاسخ این سوال را باید در زمان های 
گذشته جســت وجو کنیم. به احتمال زیاد شما 
خاطره خوبی از مقایسه شــدن با همساالن خود 
ندارید چون در مدرسه یا خانواده مدام با هم سن و 
سال های خود مقایسه شده اید. بسیاری از والدین 
از آنجا که مهارت الزم در فرزندپروری ندارند، فکر 
می کنند که با مقایسه کودک با دیگران، در حقیقت 
او را تشویق می کنند که زرنگ تر باشد، در حالی  که 
در عمل اتفاق دیگری می افتد: کودک تمام انگیزه ها 
و قابلیت های خود را سرکوب شده می بیند و عمال 
پیشــرفتی نخواهد کرد. یکی دیگر از افکار منفی  
که ممکن است به ســراغتان بیاید این است: »اگر 
شکســت بخورم، اطرافیانم را مأیوس می کنم«: 
توصیه می کنیم که کمی به خود مســلط باشید و 
به جای این افکار ناامیدکننده، به این فکرکنید که 
اگر شکست بخورید، اطرافیان شما از شکست تان 
ناامید و ناراحت می شوند و نه از شخص شما!  سپس 
به این بیندیشید که هیچ پیشرفتی در زندگی، بدون 
شکست به دســت نمی آید و در حقیقت شکست، 
مقدمه پیروزی است؛اما چرا چنین افکاری به سراغ 
شــما می آید؟ در حقیقت وقتی تمام تالشتان را 
می کنید که تصویر ذهنی دیگران نســبت به شما 
خراب نشــود، ناخواسته ســیر نزولی تان نیز آغاز 
می گردد! این منطق، قدرت خطر کردن را از شما 
می گیرد و باعث می شود که شما از ترس شکست، 

شانس های زندگی تان را نادیده بگیرید.   
اگر مدام با خودتان زمزمه کنید که » من همیشه 
شکست می خورم«، هیچگاه طعم شیرین موفقیت 
را نخواهید چشید! در عوض به خود بگویید: »شاید 
گاهی آنقدرها موفق نبوده ام اما تالش خود را کرده ام 
و با شــرایط به خوبی کنارآمــده ام« و یا »اگر یک 
استراتژی جواب نداد، باید به فکر یک راهکار جدید 
باشم«.فقط یادتان باشد که اگر مدام خود را بازنده 
فرض کنید، به هیچ کدام از اهدافتان نمی رســید، 
پیشرفت نمی کنید و تا ابد در ابهام و تاریکی باقی 

می مانید.
جمله » می توانســتم خوب تر از این ها باشــم«، 
جمله معروفی اســت که قطعا بارها با خود زمزمه 
کرده اید!توصیه ما به شما این است که به خودتان 
رحم کنید! کمال گرایی افراطی، شما را به مرور از 
پای درمی آورد! در عوض به خود بگویید: »من در 
حد توانم کارهای الزم را انجام می دهم و بقیه وقت و 
انرژی ام را صرف خودم و خواسته هایم خواهم کرد«.  
یادتان باشد که سعی شــبانه روزی در »خوب تر 
بودن«، شما را به مرحله ای می رساند که دیگر هیچ 
کدام از کارهایی که انجام می دهید، برایتان خوب و 

باارزش نخواهد بود.
جمله دیگری که ممکن اســت در سنین باالتر به 
خود بگویید این است که »با این سن و سال، هیچ 
شانسی برای تغییر ندارم«؛ اما توصیه می کنیم که 
به جای این جمله، به خودتان بگویید که هیچگاه 
برای تغییر دیر نیست، حتی اگر شده به اندازه یک 
سر سوزن! وقتی شــما تغییر خود و تغییر روش 
زندگی تان را غیرممکن بدانید، کم کم سرخورده 
می شوید، شکست را می پذیرید و در نهایت برای 

بهبود این وضعیت  هیچ تالشی نخواهید کرد. 
افکار محدودکننده و نیــز جمالتی که بار عمومی 
دارند را شناســایی کنید: این جمــالت عبارتند 
از: »همه مــردم همین هســتند«، »همه همین 
 کار را می کننــد«، »هیچکــس ایــن کار را 

نمی کند« .

در روز تعطیل از بررسی ایمیل ها، خبرها، بررسی پیغام های کاری 
و ... خودداری کنید. اگر این کار را فقط در زمان خوردن صبحانه 
انجام می دهید، آن را هم در روز تعطیل ترک کنید؛ بنابراین هیچ 
نوع قــرار کاری را به روز تعطیل موکول نکنیــد. حتی اگر مجرد 
هستید و حوصله درســت کردن غذا در طول هفته را ندارید، این 
یک روز غذای حاضری نخورید .تلفن همراه تان را خاموش کرده 
یا فقط به پیغــام ها و تماس های غیر کاری پاســخ بدهید. حتی 
درگیر گپ و گفت درباره کار هم نشوید.اگر برای گردش و تفریح 

و دورهمی در روز تعطیل شب زنده داری کنید، مشکلی نیست. 
به این دلیل که باید روان شــما  این رهایی را تجربه کند تا بتواند 
آرام باشد؛ اما نباید شب تعطیل برای انجام کار بیدار بمانید. تمام 
ساعت های بیدارباش را خاموش کنید. در روز تعطیل باید بدن به 
دلخواه خودش بیدار شود در غیر این صورت تا پایان روز عصبی و 
خسته خواهید بود.  حتما با دوستان یا خانواده برای صبحانه روز 
تعطیل، بیرون از خانه قرار بگذارید. اگر بودجه آن را ندارید، از روز 
قبل برای صبحانه مفصل روز تعطیل برنامه ریزی کنید. صبحانه را 

باید کامل، سر صبر و با اشتها میل کنید تا تالفی عجله های طول 
هفته درآید.اگر هر روز ناهار نمی خورید یا فست فود می خورید و 
اغلب در زمان مشخص مجبور به خوردن آن هستید، این قانون را 

در روز تعطیل بشکنید. 
هر وقت احساس گرســنگی کردید، ناهار بخورید و سعی کنید 
خوشمزه ترین ناهار دنیا را برای خودتان تدارک ببینید.با دوستان 
یا خانواده قرار تفریح بگذارید. سفرهای یک روزه خارج از شهر هم 

گزینه خوبی برای تمدد اعصاب است.

بایدها و نبایدهای روزهای تعطیل

به ندرت پیش می آید که کپک ها در محیط های خشک تولید و تکثیر شوند؛ اما همواره فضاهای مرطوب، محل مناسبی 
برای تولید و تکثیر انواع مختلفی از کپک ها هستند. برخورد این کپک ها با بدن نیز موجب بروز خارش چشم ها، خس 
خس سینه و احتقان در افراد می شود. این حالت به خصوص در افراد مبتال به آلرژی گسترده تر خواهد بود؛ بنابراین برای 
پیشگیری از تکثیر و تولید کپک ها در ماشین لباسشویی، پس از پایان شست و شو، در آن را به طور کامل باز بگذارید تا 
بخار و هوای داخلی ماشین به طور کامل خارج شود. عالوه بر آن باید قسمت الستیکی دور در را هم با دستمال خشک 
کنید. بیش از 3۰ دقیقه ماندن لباس های خیس داخل ماشین کپک ها و بسیاری از باکتری های آلرژی زا تولید می کند. 

چگونه از تولید کپک و 
قارچ در ماشین لباسشویی 

جلوگیری کنیم

ری
ه دا

خان

دانشمندان ژنی را کشف کرده اند که موجب شادی در افراد 
می شود؛ اما نکته جالب اینکه این ژن فقط در زنان اثربخش 
است. این مطالعه بر روی ژنی متمرکز شد که میزان مواد 
شیمیایی احساس خوب را در مغز تحت تاثیر قرار می دهد. 

محققان تقریبا از 35۰ مرد و زن در مورد چگونگی شــادی پرســیدند و از آنها برای آزمایش DNA نمونه بزاق 
گرفتند، زنانی که نسخه ژن کمتر فعال را داشتند از دیگران شادتر بودند. 

بیشــترین میــزان شــادی در آنهایــی دیــده شــد کــه دو نســخه ژن فعالــی و کمتــر فعــال از این 
ژن را داشــتند.حدود 59 درصــد زنــان مــورد مطالعــه یــک نســخه و ۱7 درصــد خــوش شــانس 
نیز هر دو نســخه از ایــن ژن را داشــتند؛ یعنــی فقــط از هر چهــار زن یک نفر ژن شــادی را نداشــت. 
 بســیاری از مردان حاضر در این مطالعه این ژن را داشــتند؛ اما احســاس شــادی در آنها بیــش از دیگران

 نبود. 

چرا زنان شادتر از 
مردان هستند؟

انجام همزمان امور برای زنان بیشتر یک مهارت آموزشی 
و تربیتی است و اگر مردان هم مجبور باشند مثل زنان به 
کارهای خانه و بچه داری و سایر امور برسند، با آموزش 
می توانند عملکرد مشابه داشته باشند. جامعه به مردان و 

زنان نقش هایی را محول می کند و افراد در همین راستا شکل می گیرند. 
یک مادر خیلی وقت ها مجبور است چند کار را در خانه به طور همزمان به درستی انجام دهد اما اگر چند 
کار اداری همزمان را به او محول کنند، شاید به همان اندازه در انجامش موفق نباشد. به طور کلی با توجه به 
تغییراتی که در جامعه امروز پیش آمده و زنان تحصیالت باالیی دارند و اغلب شاغل هستند دیگر نقش های 
خانه داری و بچه داری فقط برای زنان تعریف نمی شود و زن و مرد در خانه پا به پای هم کار می کنند بنابراین 
آقایان هم در خانه وظایفی را بر عهده می گیرند؛ بنابراین قابلیت های همزمانی انجام کارها برای آقایان هم به 
کمک همان پالستی سیتی تقویت می شود و تا چند سال دیگر  نتیجه این تغییر عملکردها  را می  توان دید.

زنان می توانند همزمان 
چند کار انجام دهند؟

پیش از هر تغییــری در دکوراســیون خانه، جای 
تلویزیون دیواری را مشخص کنید. تلویزیون را در 
فضایی قرار دهید که درهنگام تماشای آن نورهای 

محیطی شما را آزار ندهند.
در دکوراسیون تلویزیون دیواری، آنچه که اهمیت 
دارد به نمایش گذاشــتن تلویزیون در فضای دیوار 
است. برای این منظور طراحی دیوار پشت تلویزیون 
 می تواند بســیار به شــما کمک کند، طراحی شما
 می تواند در قالب یک قاب برای دیوار پشت تلویزیون 
باشد و یا حتی از شلف های دکوری، کاغذ دیواری 
و سایر تزیینات برای این منظور استفاده کنید.یکی 
از محبوب ترین دکوراسیون های تلویزیون دیواری، 
مخفی کردن تلویزیون در فضای نشیمن است که 
معموال با کمک دیوار پوش ها قابی به دور تلویزیون 
کشــیده می شــود که می تواند ظاهر دکوراسیون 

داخلی شما را تا حد زیادی تغییر دهید.
میز تلویزیون دیواری عنصری اســت که برای این 
منظور از آن استفاده بسیاری می شود شما می توانید 
دکوراسیون تلویزیون دیواری تان را با میز آن ترکیب 

و از این میز برای قرار دادن لوازم دکوری و یا ســایر 
لوازم صوتی و تصویری استفاده کنید.

یکی از تغییرات کوچک و مقرون به صرفه که باعث 
تغییر و تحول بزرگ در فضای داخلی شما می شود، 
تغییر دکوراسیون تلویزیون دیواری است. نورپردازی 
یکی از این تغییرات مقرون به صرفه و چشمگیر است 
که می تواند فضای تلویزیون شما را حتی در زمانی 
که خاموش هست جذاب و گیرا کند. توجه کنید که 
برای انتخاب نورپردازی مناســب حتما از نورهای 
مخفی، مالیم و خطی استفاده کنید و از نورپردازی 

نقطه ای بپرهیزید.

ترفندی برای خانه های کوچک؛

دکوراسیون تلویزیون دیواری
آبی یکی از رنگ هایی است که ما به عنوان رنگ آرام 
بخش می شناسیم. شــاید دلیلش آبی بودن رنگ 
آسمان و دریا باشــد. تحقیقات نشان داده است که 
مردم در اتــاق های آبی رنگ بیشــتر و راحت تر به 
خواب می روند. ســبز مرتبط با فکر خالق اســت و 
ذهن را برای کار تحریک می کند. شاید دلیلش این 
باشد که سبز رنگ طبیعت است و می تواند ذهن را 
پاک سازی کند. درجه اشباع این رنگ هم باید پایین 
 باشد چون قرار نیست بیش از اندازه ذهن را تحریک
کنید.رنگ های گرم با اشباع باال مثل قرمز و نارنجی 
اشــتها را زیاد می کند؛ اما اگر می خواهید اشتها را 
 کم کنید از رنگ آبی استفاده کنید. گذشته از تمام
 اینها آشپزخانه یکی از اتاق هایی است که می توان 

از رنگ های با اشباع باال استفاده کرد. 
وقتی در حال آماده کردن غذا هســتید بهتر است 
اطراف تان پر از رنــگ های پر انرژی باشــد. رنگ 
صورتی فضایی شایسته برای هر نوع پوستی ایجاد 
می کند و حتی زمانی که زیر دوش حمام نیســتید 

احساس گرما خواهید داشت. 

اتاق نشــیمن یک اتاق چند منظوره است. ممکن 
است در این اتاق همچنان که در حال چت با دوستان 
هستید، کتاب هم بخوانید؛ بنابراین می توانید هم 
 از رنگ های زنده و هم از رنگ های خنثی استفاده

 کنید. بهتر اســت از رنگ های آرام بخش استفاده 
شود زیرا این اتاق به دلیل موقعیت ها و فعالیت های 
 اجتماعی بــه اندازه کافی انــرژی دارد پس نباید با
  رنــگ هــای زنــده ایــن انــرژی را دو چنــدان

 کنید.

تاثیر رنگ ها در خانه؛

دلنشین زندگی کنید

چیدمان

همه مردم مرکز را بهتر از پیرامون می دانند، فرهنگ 
مرکز، فرهنگ اصلی محسوب می شود وهمه سعی 
دارند به آن نزدیک شوند؛ همچنین در گویش و لهجه 
هم می خواهند خود را به زبان معیار نزدیک کنند در 
این مهم رسانه ملی هم ســهوا یا عمدا به این اتفاق 

دامن می زند.
رسانه ملی به عنوان مرجع ترویج گویش ها و لهجه ها 
باعث ایجاد شکاف عمیقی بین لهجه ها با زبان معیار 
شده  است. در فیلم ها و سریال ها، بازیگران پایتخت 
نقش اصفهانی ها را اجــرا می کنند و لهجه اصفهانی 
به سخره گرفته شــده یا به گونه ای شأنیت آن حفظ 
نمی شود در صورتی که نیاز است همان نقش را یک 
اصفهانی بــازی کند، از اصفهانی ها مشــاوره گرفته 
شــود یا دوبله اصفهانی روی آن باشد. بی اهمیتی به 
حفظ شــأنیت لهجه اصفهانی باعث بیرون زدگی از 
آن می شود و مردم نسبت به این لهجه احساس بدی 
پیدا می کنند. همین امر باعث می شــود در فضای 
 واقعی برای اینکه تحقیر نشوند بدون لهجه صحبت 

کنند.
حاال رسانه ملی دچار پایتخت نشــین گرایی است. 
مجری ها بدون لهجه صحبت می کنند و این موضوع 
برای مخاطب خسته کننده است در صورتی که باید 
به گویش ها و لهجه های همه بیننده ها مسلط باشند 

همچنین به نظر می رســد با اینکه نگاه شهرستانی 
پایتخت نشینان در تلویزیون و ســینما جریان دارد 
می خواهند بی لهجگــی را  حتی بــه میهمان های 
شهرســتان قالب کنند و اتفاقا به این موضوع اصرار 
دارند. مثال زمانی که قرار است مجری در صدا و سیما 
اســتخدام شــود، اگر قابلیت های کمتری نسبت به 

بقیه داشته باشــد اما بدون لهجه صحبت کند قطعا 
پذیرفته می شود.

تولید کننده و تصمیم گیران شبکه های ملی به خاطر 
اینکه در تهران زندگی و به زبان و سبک زندگی تهرانی 
عادت کرده اند، سبک ارتباط برقرار کردنشان هم زبان 
معیار می شود غافل از اینکه در دورترین نقاط کشور 

صدایشان را می شنوند و آن را الگو قرار می دهند. در 
این میان شبکه های اســتانی هم قدرتی ندارند که 
بتوانند این اتفاق را کنترل کننــد و لهجه و گویش 

استان خود را ترویج دهند.
شبکه های استانی مثل شــبکه اصفهان هم فقط در 
حد دکــور برنامه،غذای محلی و صنایع دســتی در 
برنامه ها این اصالت را حفــظ کرده اند و اتفاقا مجری 
و میهمانانشــان هم بدون لهجه صحبت می کنند،  
در بعضی برنامه ها به خاطر جذب مخاطب مجری از 
تهران دعوت می شود و در واقع شبکه های استانی در 
ترویج لهجه ها نقشی ندارند. یک تصور غلط وجود دارد 
که اگر گویش ها و لهجه های مختلف اقوام ترویج پیدا 
کند ایران از یکپارچه بودن خارج می شود در صورتی 
که پرداختن به این موضوع نشــان می دهد با اینکه 
فرهنگ ها و گویش های مختلف در کشور وجود دارد؛ 
اما همچنان به هم پیوستگی هویتی مشاهده می شود. 
حاال باید در این آشــفته بازار فکری به حال نابودی 
لهجه ها کرد و نیاز اســت آموزش لهجه ها از کودکی 
اتفاق بیفتــد و در شــبکه های اســتانی از مجریان 
کودک استفاده شود که لهجه های زیبایی دارند و با 
گویش جذابشان این لهجه را به نسل های بعد منتقل 

می کنند.
باید دانست اگر لهجه ها نابود شود کشور آرام آرام به 
سمت فقر زبانی، معنایی و اسطوره ای می رود و برای 

نسل های بعد چیزی از لهجه ها باقی نمی ماند.

کسی هوای لهجه اصفهانی را دارد؟

لهجه ها و گویش ها اهمیت ویژه ای در پویایی فرهنگ مردم دارد. لهجه شــیرین اصفهانی 
باعث بالندگی فرهنگ  بومی این استان و تضعیف آن منجر به ضعیف شدن احساسات قومی 

و نژادی می شود.

 شأنیت لهجه ها در رسانه ملی حفظ نمی شود؛ 

 چه کنیم تا بچه ها
 از آرایشگاه رفتن، نترسند

با وجود ترس و نگرانی هایی که برای بچه ها در 
این کار وجود دارد ولی می توان با استفاده از راه 
حل هایی این مســئله را برای آنها به موضوعی 

شیرین و قابل هضم تبدیل کرد.
یکی از اولین کارها این است که فرزندتان حس 
کند شما طرف او هســتید، در غیر این صورت 
رفتارهای او بدتر شــده و یک کوتاهی ساده مو 
می تواند برای خودش، شما و البته آرایشگر، به 

یک شکنجه حسابی تبدیل شود.
زمان مناســبی را برای این کار انتخاب کنید. 
معموال زمانی که بچه ها مشــغول تماشــای 
کارتون و بازی با تبلت هستند و یا دارند صحبت 
می کنند و سرشــان گرم اســت، زمان خوبی 
است؛ البته به این شرط که مزاحم حرف زدن یا 

تماشای کارتون و یا بازی نشوید!
 از یک سیســتم جایزه ای اســتفاده کنید که 
برایش جذابیت داشته باشد. البته افراط نکنید 
و انتظارش را باال نبرید. برای آن ها که کوتاهی 
بلدند، بازی کردن در حمــام و همزمان کوتاه 

کردن موها، می تواند راحت حل خوبی باشد.
سعی کنید خودتان آرامش داشته باشید و این 
کار را به یک تفریح تبدیل کنید. کافی اســت 

قدری خالق باشید و از کوره در نروید.
روش های دیگــری نیز ماننــد آواز خواندن با 
یکدیگر و تعریف قصه هایی از کوتاه کردن مو نیز 
می تواند موثر باشد. به عالوه می توانید به طور 
همزمان کمی از موهای عروسک او را نیز کوتاه 
کنید. اســتفاده از قیچی های رنگی نیز ممکن 
است برای او ترغیب کننده باشد. همچنین سعی 
کنید تمامی این موارد را با سرعت بیشتر انجام 

دهید تا کوتاهی مو برایش مالل آور نشود.

امیر محمدی
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اجراييه
2/6 شماره اجراييه:9610426794200204  شــماره پرونده:9609986794200704 
شــماره بايگاني شــعبه: 960707 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794201674  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794203791 محكوم 
عليه سيد بهروز ميراکبري فرزند سيد احمد به نشــاني مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخت مبلغ يكصد و دو ميليون ريال بابت اصل خواســته و 2/565/000 ريال خسارت 
دادرسي و هزينه نشر آگهي و خســارت تاخير در تاديه دو چک به شماره هاي 871796 
مورخ 95/04/20 و 871795 مورخ 95/03/20 لغايت زمان وصول و ايصال  آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزي در حق محكوم له حسن کبيري فرزند يداله به نشاني استان اصفهان 
شهرستان خميني شــهر 3 راه معلم خ جانبازان با وکالت مسرور گيتي فر فرزند مهدي به 
نشاني اصفهان خ حكيم نظامي نرســيده به چهار راه امين جنب بانک انصار پ 781 نيم 
عشر حق االجرا. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خــودداري محكوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده 
اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي 
معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط محكوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. م الف: 985 
شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع شهداي مدافع 

حرم( )447 کلمه،4 کادر(  
اجراييه

2/8 شماره اجراييه:9610426796200250  شــماره پرونده:9609986796200509 
شــماره بايگاني شــعبه:960512 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره  
9610096796201465 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796201641  محكوم 
عليه محمد جهان پيما ماهاني به نشــاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
104/500/000 ريال بابت اصل خواســته) بابت 18 فقره چک به شماره هاي 578735 
مورخ 91/03/31 و 578734 مورخ 91/03/24 و 578733 مورخ 91/03/11 و 578732 
مورخ 91/02/24 و 578731 مورخ 91/02/10 و 646394 مورخ 91/06/25 و 646393 
مورخ 91/06/15 و 646392 مورخ 91/06/10 و 646391 مورخ 91/05/30 و 646387 
مورخ 90/12/28 و 646386 مورخ 90/12/26 و 578741 مورخ 91/04/31 و 578740 
مورخ 91/04/26 و 578739 مورخ 91/04/19 و 578738 مورخ 91/04/12 و 578737 
مورخ 91/04/04 و 646396 مورخ 91/06/15 و 646395 مــورخ 91/06/30( و مبلغ 
2/536/280 ريال بابت هزينه دادرســي و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير در تاديه از 
تاريخ سررســيد چک هاي موصوف تا تاريخ اجراي حكم و با احتساب نيم عشر دولتي در 
حق محكوم له مسعود اشكيان فرزند اصغر به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خيابان 
پروين خيابان هفت تير مجتمع فجر بلوک 17 واحد 33 ، محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام 
مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــي معرفي کند که اجرا حكم و 

استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سي روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و 
اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري 
محكوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حكم، حبس تعزيري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه 
فرار از اداي دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشــد موجب 
مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع 
وثيقه يا معرفي کفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394(. م الف: 978 شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهيد حججي( )492 کلمه،5 کادر(  
اجراييه

2/9 شماره اجراييه:9710426796200010  شــماره پرونده:9609986796201020 
شــماره بايگاني شــعبه:961026 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096796200004 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796202592 محكوم عليه 
ايمان شهاب نيا به نشاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 44/280/000 
ريال بابت اصل خواسته )دو فقره چک به شماره هاي 544959 مورخ 96/7/9 و 544958 
مورخ 96/05/09( و مبلغ 1/743/500 ريال بابت هزينه دادرســي و حق الوکاله وکيل و 
خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چک هاي موصوف تا تاريخ اجراي حكم و با 
احتساب نيم عشــر دولتي در حق محكوم له محمد نوري نســب فرزند نصراله به نشاني 
استان اصفهان شهر اصفهان خ عســگريه بعد از فلكه دشتستان پ 163 با وکالت جمال 
صلواتي فرزند جواد و فرشــته ترکيان فرزند رمضانعلي هر دو به نشاني اصفهان خيابان 
چهار باغ باال مجتمع پارک طبقه سوم پالک 606 ، محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 
2-ترتيبي براي پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و اســتيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي 
روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري 
ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به 
 ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
مي شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم 
عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت 
را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي 
دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري 
درجه شــش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز 
ارائه شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي 
کفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394(. م الف: 1013 شعبه 32  حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع شهيد 

حججي( )447 کلمه، 5 کادر(

اجراييه
2/7 شماره اجراييه:9710426796200004  شــماره پرونده:9609986796200950 
شــماره بايگاني شــعبه:960955 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره  
9710096796200003 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796201995 محكوم 
عليه ها 1- ليال جعفرزادگان اصفهاني فرزند رمضان 2- علي مباشــريان فرزند اصغر هر 
دو به نشاني مجهول المكان محكوم اند به پرداخت مبلغ 83/500/000 ريال بابت اصل 
خواسته )دو فقره چک به شماره هاي 999427 -96/03/01 و 831143-96/07/07 و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف تا تاريخ اجراي حكم و با احتساب 
نيم عشر دولتي در حق محكوم له محمدرضا پيرستاني فرزند اکبر به نشاني استان اصفهان 
خيابان جي 500 متر باالتر از سه راهي شــهيد رجايي مقابل بانک انصار موبايل و تبلت 
فروشي مديران.  محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدنــي(. 2-ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد 
به همراه مشخصات دقيق حســابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 
34 قانون اجراي احكام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که 
باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشــد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا 
جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي کفيل توســط 
 محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محكوميت مالي 1394(. 
م الف: 956 شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهيد حججي( )426 کلمه،4 کادر(  
حصر وراثت

2/10 آقای عبدالكريم منصوری دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 
97/85 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
محمد منصوری به شناســنامه 49 در تاريخ 1396/12/24 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه منصوری فرزند محمد، ش.ش 
5120132472 متولد 1391 صادره ازدهاقان )دختــر متوفی( متوفی به جز نامبرده فوق 
فاقد ورثه ديگری می باشد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 97/20 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )127 کلمه،2 کادر(  

اخطار اجرايی
2/11 شماره: 90/610 به موجب رای شماره 1511 تاريخ 90/8/18 حوزه 14 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه ورثه رضا ميزبانی: ناصر ، 
رسول، رمضانعلی، حسن، احترام، صديقه، مهری، زهرا ميزبانی و ورثه رمضانعلی: شهين، 
سهيال، علی، محمد ميزبانی و ورثه محمد: الهه، شهين، مهشاد، فواد ميزبانی محكومند به 
حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 162 متر زمين از پالک ثبتی 15234 
بخش 5 ثبت اصفهان به نسبت سهم االرث وراث و پرداخت حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
قانونی و مبلغ سی و دو هزار ريال هزينه دادرسی در حق محكوم له فاطمه صغرا امينی با 
وکالت ابراهيم محبی فرزند محمد به نشانی خ جی فلكه خوراسگان خ اباذر مقابل کوچه 

توحيد پ 265 دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم 
نمايد. م الف:1038 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )218 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

2/23 کالسه پرونده: 960424 شماره دادنامه:9609976795502568 مرجع رسيدگی: 
شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بينا به نشانی خ عبدالرزاق مجتمع 
اقتصاد طبقه دوم راه صادق، خواندگان: 1- رضا مدارا 2- علی صالحی 3- محمد کريمی 
همگی به نشانی مجهول المكان، شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  عباس بينا به طرفيت 1- رضا مدارا 2- علی 
صالحی 3- محمد کريمی به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال قسمتی از وجه چک 
به شماره 1/595776-96/1/30 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواست تقديمی، تصوير مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اين که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خواندگان ثابت به نظر می رســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم 
بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و 1/535/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چک موصوف )96/1/30(  تا تاريخ اجرای حكم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:962 شعبه 25 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 295 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/24 کالسه پرونده: 960432 شماره دادنامه:9609976795502550 مرجع رسيدگی: 
شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بينا به نشانی اصفهان خ چهارباغ 
پايين مقابل هتل پيروزی طبقه فوقانی فروشــگاه بينا موسسه راه صادق، خوانده: فهيمه 
عبائيان به نشانی مجهول المكان، شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  عباس بينا به طرفيت فهيمه عبائيان به خواسته 
مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال وجه چک به شماره 137168/56-92/5/1 به عهده بانک 
ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقديمی، تصوير مصدق چک  
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لــذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و 415/000 ريال بابت هزينه دادرســی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چک موصوف )92/5/1(  تا تاريخ اجرای حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:963 شعبه 25 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 283 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
2/12 کالسه پرونده 1547/96 شــماره دادنامه: 73-97/1/28 مرجع رسيدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: مهرداد علی پور فرزند يداله به نشانی خمينی 
شهر خ شــريعتی شــمالی ک حاج رحمان جنب تعميرگاه، خوانده: 1- سيد علی عليزاده 
2- محمد ملكی هر دو به نشانی مجهول المكان، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مهرداد علی پور به طرفيت 1- سيد علی عليزاده 2- محمد 
ملكی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند اتومبيل ال 90 به شماره انتظامی 23 ايران 
974 هـ 69 با توجه به خواسته خواهان و مبايعه نامه مورد استناد خواهان و با توجه به اينكه 
کارت اتومبيل و بيمه نامه در يد خواهان بوده و با توجه به اينكه با اســتعالم بعمل آمده از 
راهور اتومبيل موصوف به نام آقای محمد ملكی بــوده و با توجه به اينكه خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی هيچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نياورده اند فلذا دعوی 
خواهان وارد تشخيص شورا مستندا به ماده 220 قانون مدنی خوانده آقای محمد ملكی 
 را به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبيل موصوف به نام خواهان تقديم 
می نمايد نظر به اينكه دعوی متوجه خوانده ديگر نبود شورا قرار رد دعوی خواهان در اين 
قسمت صادر می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی خمينی شهر است.  م الف:234 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف خمينی شهر) 285 کلمه، 3 کادر(   
حصر وراثت

2/13 آقای مهدی نجفی سرپيری دارای شناسنامه شماره 2532 به شرح دادخواست به 
کالسه  41/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان زينب صالحی به شناسنامه 21519 در تاريخ 1394/10/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عبدالعلی صالحی 
فرزند ابراهيم، ش.ش 2 )پدر( 2- دل افروز حســن پور فرزند عزيــز، ش.ش  21 )مادر( 
3- مهدی نجفی ســرپيری فرزند سلطانعلی، ش.ش 2532 )همســر( 4- مهسا نجفی 
سرپيری فرزند مهدی، ش.ش 1131063848 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات 
 مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامــه از متوفی نــزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهی ظــرف يک ماه 
به شــورا تقديــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 209 شــعبه 7 حقوقی 
 شــورای حل اختالف شهرســتان خمينی شــهر )مجتمع شــماره يک( ) 148 کلمه، 

2 کادر(   
حصر وراثت

2/14 آقای عبدالرضا حيدری هرستانی )ذی نفع( دارای شناسنامه شماره 1299 به شرح 
دادخواست به کالسه  25/97 از اين شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان مصطفی حيدری هرستانی به شناسنامه 822 در تاريخ 1396/2/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- عصمت محمدی هرستانی فرزند قدمعلی، ش.ش 39 )همسر( 2- محمدرضا حيدری 
هرســتانی فرزند مصطفی، ش.ش 1853 )فرزند( 3- احمدرضا حيدری هرستانی فرزند 
مصطفی، ش.ش 1854 )فرزند( 4- عشــرت حيدری هرستانی فرزند مصطفی، ش.ش 
2130 )فرزند( 5- زهرا حيدری هرســتانی فرزند مصطفی، ش.ش 705 )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: 238 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( ) 160 کلمه، 2 کادر(   
حصر وراثت

2/15 آقای عبدالرضا حيدری هرستانی )ذی نفع( دارای شناسنامه شماره 1299 به شرح 
دادخواست به کالسه  27/97 از اين شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 

توضيح داده که شــادروان زين العابدين حيدری هرستانی به شناســنامه 528 در تاريخ 
1369/2/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- بيگم حيدری هرســتانی فرزند ابراهيم، ش.ش 205 )همسر( 2- مصطفی 
حيدری هرســتانی فرزند زين العابدين، ش.ش 822 )فرزند( 3- عزت حيدری هرستانی 
فرزند زين العابديــن، ش.ش 29 )فرزند( 4- صغرا بيگم حيدری هرســتانی فرزند زين 
العابدين، ش.ش 51 )فرزند( 5- بيگم جان حيدری هرستانی فرزند زين العابدين، ش.ش 
26 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشــريفات 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: 239 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره 

يک( ) 167 کلمه، 2 کادر(   
مزايده

2/16 در پرونده 960281 اجــرا محكوم عليه حجت اله جورکــش محكوم به پرداخت 
267/264/401 ريال در حق محكوم له مرتضی رحيمی و مبلغ 13/363/220 ريال بابت 
نيم عشر گرديده که شخص ثالث آقای محمد تقی جورکش اقدام به توديع وثيقه نموده 
که در نهايت دستور ضبط و فروش ملک ارائه شده توســط مشاراليه صادر شده است که 
مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدين شرح است. مشخصات 
مال توقيفی: ملک واقع در خمينی شهرخيابان شــريعتی شمالی نرسيده به سه راه شهيد 
رجائی کوچه شماره 143 جنب پالک 5 دارای دو باب مغازه تجاری ادغام شده يک طبقه 
صد در صد ساخت به مساحت عرصه و اعيان 30 متر مربع با قدمت ساخت باالی 10 سال 
که 16 متر مربع آن دارای سند تجاری و مابقی فاقد سند می باشد – کف سنگ- بدنه تا 
ارتفاع يک متر سنگ مابقی ســفيد دارای دو عدد درب کرکره ای قديمی- انشعاب برق 
که ارزش کل ششدانگ 320/000/000 ريال برآورد شده است نظريه طبق قانون ابالغ 
و مصون از اعتراض مانده است اين اجرا قصد فروش اموال مذکور به ميزان سهم محكوم 
عليه از طريق مزايده به ميزان محكوم به که در روز انجام مزايده محاسبه می گردد را دارد.  
محل برگزاری مزايده: دادگستری شهرستان خمينی شهر، تاريخ مزايده: شنبه 97/02/22 
ساعت 10 صبح، محل بازديد: محل وقوع ملک، کسانی که مايل به شرکت در مزايده می 
باشند می بايست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احكام مدنی 
تحويل تا ترتيب بازديد از ملک مذکور داده شود و کسانی که مايل به شرکت در مزايده می 
باشند می بايست در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته باشند تا در 
صورت برنده شدن در مزايده به حساب سپرده واريز و ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده 
می بايست مابقی وجه را به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس از کسر هزينه 
های مزايده ضبط می گردد. م الف: 256 اجرای احكام حقوقی دادگستری خمينی شهر 

)327 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

2/17 آقای عبدالرضا حيدری هرستانی دارای شناسنامه شماره 1299 به شرح دادخواست 
به کالسه  28/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان بيگم حيدری هرستانی به شناسنامه 205 در تاريخ 1376/8/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی حيدری 
هرستانی فرزند زين العابدين، ش.ش 822 )فرزند( 2- بيگم جان حيدری هرستانی فرزند 
زين العابدين، ش.ش 26 )فرزند( 3- عزت حيدری هرستانی فرزند زين العابدين، ش.ش 
29 )فرزند( 4- صغرا بيگم حيدری هرســتانی فرزند زين العابدين، ش.ش 51 )فرزند( 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 نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 240 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يک( ) 155 کلمه، 

 کادر(   
حصر وراثت

2/18 آقای عبدالرضا حيدری هرستانی دارای شناسنامه شماره 1299 به شرح دادخواست 

به کالسه  544/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان محمد علی حيدری هرستانی به شناسنامه 641 در تاريخ 1385/6/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بيگم جان 
حيدری هرستانی فرزند زين العابدين، ش.ش 26 )همسر( 2- مرتضی حيدری هرستانی 
فرزند محمد علی، ش.ش 7 )فرزند( 3- باقر حيدری هرستانی فرزند محمد علی، ش.ش 
1768 )فرزند( 4- عبدالرضا حيدری هرستانی فرزند محمد علی، ش.ش 1299 )فرزند( 
5- غالمعلی حيدری فرزند محمد علی، ش.ش 36 )فرزند( 6- رمضان حيدری هرستانی 
فرزند محمد علــی ،ش.ش 113 )فرزند( 7- علی حيدری هرســتانی فرزند محمد علی، 
ش.ش 10 )فرزند( 8- بتول حيدری هرستانی فرزند محمد علی، ش.ش 1112 )فرزند( 
9- زهره حيدری هرستانی فرزند محمد علی، ش.ش 986 )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 شــد. م الف: 241 شــعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( ) 204 کلمه، 2 کادر(   
ابالغ رای

2/19 کالسه پرونده 1044/96 شــماره دادنامه: 42 تاريخ رســيدگی: 97/1/19 مرجع 
رسيدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: کريم اصفهانی فرزند 
صادق به نشانی خمينی شهر خ امام شــمالی جنب کوچه 84 پ 681،  خوانده: 1- جواد 
حاج عموئی فرزند عليرضا به نشانی ساری ميدان امام بلوار پاسداران کوی شهيد بهرامی 
2- رضا امينی به نشانی نجف آباد روبه روی پليس راه سنگبری امينی، گردشكار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای کريم اصفهانی به طرفيت آقای جواد 
حاج عموئی و رضا امينی به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ريال به استناد چک های 
578614-96/4/28 خوانده رديف اول صادر کننده چک و خوانده رديف دوم ظهرنويس 
بوده اند  با توجه به خواســته خواهان و با توجه به وجود اصل مستند دعوی در يد خواهان 
که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد و با توجه به اينكه 
خوانده عالرغم ابالغ قانونی هيچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نياورده فلذا 
شورا دعوی خواهان وارد تشخيص مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را تضامنا به پرداخت 120/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و هزينه  دادرسی وخسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد تا زمان 
اجرای حكم در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل 
اعتراض در محاکم عمومی خمينی اســت.  م الف:258 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

يک شورای حل اختالف خمينی شهر) 277 کلمه، 3 کادر(   
ابالغ اجرائيه

2/20 شــماره پرونده: 139604002121000409/1 شماره بايگانی پرونده: 9600533 
شــماره آگهی  ابالغيه: 139703802121000002 آگهی ابالغ اجراييه پرونده اجرايی 
9600533 بدين وســيله به علی باقری دســتگردی، نام پدر: حســينعلی، تاريخ تولد: 
1357/08/26 شماره ملی: 1290477167 شماره شناســنامه: 1182 به نشانی: خمينی 
شهر دستگرد قداده ابالغ می شود که آقای ســيد صالح مستولی زاده جهت وصول مبلغ 
153/000/000 ريال به استناد چک شماره 438729-1396/7/30 بانک کشاورزی عليه 
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9600533 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 1396/12/23 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته 
نشده،  لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه 
در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننماييد، عمليات اجرائی جريان 
خواهد يافت. م الف: 259 يزدانی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک خمينی شهر)155 

کلمه، 2 کادر( 

حصر وراثت
2/21 آقای حميد هادی دستگردی دارای شناســنامه شماره 296 به شرح دادخواست به 
کالسه  61/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان ابوالقاسم هادی دستگردی به شناسنامه 1674 در تاريخ 1397/1/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه 
حيدری دستگردی فرزند عباس، ش.ش 1330 )همســر( 2- احسان هادی دستگردی 
فرزند ابوالقاســم، ش.ش 16526 )فرزند( 3- حميد هادی دســتگردی فرزند ابوالقاسم، 
ش.ش 296 )فرزند( 4- محبوبه هادی دستگردی فرزند ابوالقاسم، ش.ش 2523 )فرزند( 
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 نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 261 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يک( ) 149 کلمه،

 2 کادر(   
ابالغ رای

2/22 کالســه پرونده: 960501 شــماره دادنامه:96/8/29-9609976796102619 
مرجع رسيدگی: شعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بينا به نشانی 
اصفهان خ چهارباغ پايين مقابل هتل پيروزی طبقه فوقانی فروشــگاه بينا موسســه راه 
صادق، خوانده: ندا انصاری مهيار به نشــانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه يک فقره 
چک به مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال، شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. 
 رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  عباس بينا به طرفيت ندا انصاری مهيار به 
خواســته مطالبه مبلغ يكصد و بيســت ميليون ريال وجه چک به شــماره 590280 به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقديمی، 
تصوير مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشتغال 
 ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اين کــه خوانده علی رغم

 ابالغ قانونی در جلسه رســيدگی حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابــراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهــان عليه خوانــده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مــواد 310 و 
313 قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرســی مدنــی حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و بيســت ميليون ريال بابت اصل خواســته 
و يک ميليــون و پانصد وپنج هــزار ريال بابت هزينه دادرســی و هزينه نشــر آگهی و 
خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چک موصوف )95/2/3(  تــا تاريخ اجرای 
حكم در حــق خواهان صــادر و اعــالم می نمايد رای صــادره غيابی و ظــرف مهلت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه و پس از اتمــام مهلت واخواهی 
 ظرف بيســت روز قابل تجديد نظــر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:961 شــعبه 31 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 303 کلمه، 

3 کادر(  
احضار متهم

2/25 شماره درخواست: 9710460358100002 شماره پرونده: 9609980358100403 
شماره بايگانی شعبه: 960414نظر به اينكه آقای مجتبی عسگری فرزند محمد متهم به 
تهديد و توهين و افترا و توهين به ائمه اطهار موضوع شكايت ربابه مرادی به شماره پرونده 
960414 شعبه دوم بازپرسی دادســرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف يک ماه 
پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئين دادرســی کيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت  رسيدگی در وقت مقرر حاضر شوند 
 و در صورت عدم حضور، احضاريه  ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی  اتخاذ خواهد شد 
) اصفهان خ کا وه خيابان جابر انصاری مجتمع شــماره 3 دادســرای عمومی و انقالب 
اصفهان(م الف: 952 شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع  3(  ) 145 کلمه، 2 کادر(   
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 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1396 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

2/1  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي آيين 
نامه مربوطه امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال1396 
پذيرفته شده و امالكي كه در آگهيهای  نوبتي قبلي از قلم افتاده مربوط به 

حوزه ثبتی نطنز  بشرح ذيل آگهی ميگردد.
اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

شماره  های فرعی از 8– اصلي واقع در دهباجه
46 مکرر- آقا رضا طيالبی  فرزند محمد حسن  نسبت به دو سهم و خانمها  
طلعت  و شهين و مهين شــهرت  هر سه  طيالبی  فرزند ان محمد حسن  
هر كدام يک سهم مشاع  از پنج سهم  ششدانگ قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 818/40 متر مربع 
شماره فرعی از  9 - اصلي واقع دركوی عليا

815— آقای  محمد صنوبری  فرزند احمد  يک پانزدهم   ششدانگ  قطعه 
زمين مزروعی معروف خرابه  به مساحت 1094/40 متر مربع  

شماره های فرعی  از 118- اصلی روستای جاريان
585-- خانم زهرا جاريانی فرزند  عباسعلی   سه دانگ مشاع از ششدانگ 

زمين  مزروعی معروف چاله اشکنده به مساحت 1148/50 متر مربع 
597- خانم  زهرا جاريانی  فرزند عباسعلی  ششدانگ قطعه زمين مزروعی  

معروف چاله اشکنده   به مساحت 1204 متر مربع 
601-  خانم  زهرا جاريانی  فرزند عباسعلی  ششدانگ قطعه زمين مزروعی  

معروف چاله اشکنده   به مساحت 405/80 متر مربع
610- خانم  زهرا جاريانی  فرزند عباسعلی  ششدانگ قطعه زمين مزروعی  

معروف چاله اشکنده   به مساحت 346     متر مربع
1051- اقای دخيل  حسين مانده كاری فرزرند عباس  ششدانگ يکباب 

خانه  معروف  محله  خرمنگاه  بمساحت  156/50 متر مربع 
شمار های  فرعی از 120 اصلی  روستای خفر 

1472- اقای  محمد صادقی  خفری فرزند  غفار  ششدانگ يکباب  خانه  
بمساحت 275/85 متر مربع 

1479- خانم مريم  خدامی  فرزند محمد  ششدانگ قطعه زمين مزروعی 
معروف پرسمان  بمســاحت 60/ 480 متر مربع  كه مقدار  90/ 107 متر 

مربع  ان در حريم  مسيل  قرار گرفته  است 
شماره های  فرعی از 129 اصلی روستای جزن 

484- اقای  محمد جرنی فرزند حسن  تما می  هفت سهم مشاع از نه سهم 
شش دانگ قطعه زمين بمساحت 890 متر مربع 

شماره  158 – اصلی  قنوات اربعه جزن  كه  عبارتند از  اسطور – محمد 
آباد – ده و رود خانه  كه مدار گردش و مبدا و مظهر ان بشرح اگهی نوبتی 

قبلی است 
-اقای  احسان طيبی  رهنی فرزند  امير  هوشنگ  يک سهم از جمله 288 

سهم ششدانگ قننات مر قوم
دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چيمه رود وبرزرود و قراء حومه

شماره   های فرعی از 1– اصلي واقع در روستای فريزهند  
521- مســجد ميان ده فريزهند  به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه  
شهرستان نطنز – ششدانگ  يکباب  مسجد به مساحت 32/90 متر مربع 
522-بقعه صاحب  منبر فريزهند  به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه  

شهرستان نطنز- ششدانگ يکباب بقعه  به مساحت 54 متر مربع  
618- حسينيه فريزهند  به نمايندگی  اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 

نطنز  ششدانگ يکباب حسينيه بمساحت 270/50 متر مربع  
شمار ه  فرعی از 25 - اصلی   واقع در روستای چيمه 

3338- آقای سيد رحيم جاللی چيمه فرزند سيد مرتضی  دو سهم مشاع 
از  هفت سهم ششدانگ  يکباب بوم كند   بمساحت  126/60 متر مربع 

 شمار ه  فرعی از 44 - اصلی  اصلی واقع در روستای ابيانه  
539- خانم فاطمــه  نجفی  ابيانه  فرزند محمد ششــدانگ يکباب خانه  
بمساحت 38/30 متر مربع)كه اخيرا شماره فرعی مذكور برای آن منظور 

گرديده است (
شماره های فرعی از 128 - اصلی واقع در هنجن  

457-آقای جواد  حسين زاده   فرزند حسين  نسبت به سه دانگ و خانمها 
معصومه و زهرا خانم  شهرت هر دو حسين زاده هنجنی فرزندان حسين 
هر يک نسبت به يک دانگ ونيم  مشاع    از ششدانگ قطعه زمين محصور  

بمساحت 332/28 متر مربع 
1705- آقای مسلم قاسميان   هنجنی فرزند حسن  ششدانگ قطعه زمين  

مزروعی معروف دشت تير قان بمساحت 324/90 متر مربع 
شمار ه  فرعی از 149- اصلی واقع در  طره 

3147- خانم  صغرا  رحما نی  طره  فرزند  ماشا اله  ششدانگ يکباب خانه  
به مساحت  225 متر مربع 

سوم(شمار های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه
شماره فرعی  از38-  اصلی  واقع درمزرعه مرجوران كشه 

53- آقای رضا عقيلی  كشه  فرزند  حسن   ششدانگ قطعه زمين محصور   
بمساحت  117 متر مربع

شماره  فرعی از 141- اصلی باغستان پايين طرق 
667- آقای   حسين فوالدی  طرقی   فرزند  عباس  ششدانگ  يکدرب باغ 

بمساحت 307 متر مربع 
شماره  فرعی از 193-  اصلی واقع در طرق 

3020-   آقای  اكبر حنا نی  فرزند حسين  ششدانگ  يکدرب باغ بمساحت  
954/38 متر مربع 

شمار ه های  فرعی از 212 - اصلی دشت بزرگ طرق
672-  آقای محسن  شکوهی طرقی  فرزند عباس  ششدانگ قطعه زمين  

مزرو عی معروف دشت جوی سنبله  بمساحت 759/90 متر مربع 
964- آقای  علی ابو الحسنی  طرقی فرزند غالمرضا  ششدانگ يکدرب 

باغ  بمساحت 935 متر مربع 
شماره فرعی از 213 - اصلی واقع در دشت كهق طرق

69- خانم  حورا  ء محمد حسينی  طرقی  ششدانگ يکدرب باغ محصور 
بمساحت 90/ 891 متر مربع   

لذا به موجــب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه شــخص يا 
اشــخاصی نســبت به امالك مندرج  در اين آگهی اعتراض )واخواهی( 
داشته باشند   بايســتی از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی ظرف مدت 90 
روز  دادخواســت اعتراض خود را كتبا به اين اداره تســليم نموده و رسيد 
دريافت نمايند و برابر قانون معترض بايســتی از تاريخ تســليم اعتراض 

ظرف مدت يکماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی كه قبل از 
تاريخ اولين انتشار دعوايی اقامه شده و در جريان باشد وفق ماده17 بايد 
تصديق محکمه را مشــعر بر جريان دعوی به اداره ثبت تسليم و اال حق 
او ساقط خواهد شــد و اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره 
ذيل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديد 
حدود قيد و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  
اين آگهي در دو نوبت و به فاصله ســی روز در روزنامه كثير االنتشار درج 

ومنتشر می گردد. 
تاريخ انتشار نوبت اول 01/ 02/ 1397
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/02/31

م الف: 16 عباسعلی عمرانی رييس  اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 

آگهی نوبتی  سه ماهه چهارم سال 1396 
 اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

2/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك وماده 59 اصالحی و آيين 
نامه مربوط به امالكی  كه در سه ماهه  چهارم سال1396   تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته  ونيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت ثبت استان آگهی آنها بايد 
تجديد شده  و يا شــماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه 
ثبتی آران وبيدگل به ترتيب  در رديف های الف وب به  شرح آتی  آگهی 

می نمايد: 
الف (  شماره پالك  و مشخصات  مالک ونوع ملک كه اظهارنامه آنها  در 
سه ماهه مربوطه  قبل تنظيم  وجهت انتشار  آگهی در رديف منظور گرديده 
اند وامالكی كه قبال اظهارنامه آنها تنظيم شــده  ولی اشتباها  در موعد 

مقرر  آگهی نشده اند :
امالك وابنيه بخش سه آران وبيدگل  

شماره های فرعی از پالك 2اصلی واقع در ايوب آباد بيدگل
709 فرعی:آقای غالمرضا حفيظيان بيدگلی فرزند رحمت اله ششدانگ 

يکباب انباری )با كاربری كشاورزی ( به مساحت 1405مترمربع.
727 فرعی: آقــای محمد رضا لطف آبــادی بيدگلی فرزنــد علی اكبر 
ششــدانگ يک درب باغ محصور و مشــجر )با كاربری كشاورزی( به 

مساحت 710مترمربع.
728 فرعی: آقايعلی اصغر متولی بيدگلی فرزند مرتضی ششدانگ  قطعه 

زمين محصور )با كاربری كشاورزی( به مساحت 424/34مترمربع
729 فرعی: آقای عليرضا حفيظی بيدگليفرزند عزيزاله ششدانگ  يکدرب 
باغ محصور ومشجر )با كاربری كشاورزی(به مساحت 2389/17مترمربع
730 فرعــی: آقاياحمــد يزالنی بيدگلــی فرزند مصطفی ششــدانگ  
قطعه زميــن محصور و مشــجر )باكاربری كشــاورزی(به مســاحت 

1633/50مترمربع
731 فرعی: آقــای قدرت الــه حاجــی زاده گان بيدگلــی فرزند علی 
اكبرششدانگ  يک درب باغ محصور و مشــجر )با كاربری كشاورزی(

به مساحت 542مترمربع
732 فرعی: آقايعباس صباغيان بيدگلی فرزند ناصرششدانگ  يک درب 

باغ محصور و مشجر )باكاربری كشاورزی(به مساحت 3774مترمربع
733 فرعی: خانم مهين متولی بيدگلی  فرزند مرتضی ششدانگ يکباب 

انباری )با كاربری كشاورزی( به مساحت 529/50مترمربع.
734 فرعی: آقای علی اصغر اميدی بيدگلی فرزند ابوالفضل ششــدانگ 

يکدرب باغ )باكاربری كشاورزی( به مساحت 266/58 مترمربع.
735 فرعی: آقای حسن بابايان بيدگلی فرزند محمد ششدانگ يکدرب باغ 

)باكاربری كشاورزی( به مساحت 1655/38 مترمربع.
736 فرعی: آقای محمد اميدی بيدگلی فرزند  ماشااله ششدانگ يکدرب 

باغ )با كاربری كشاورزی( به مساحت274/15مترمربع
737فرعی: آقای ابوالفضل پنجی بيدگلی فرزند  حســينعلی نســبت به 
315 سهم مشــاع و آقای تقی پنجی بيدگلی فرزند حسينعلی نسبت به 
2175 سهم مشــاع از 2490 سهم مشاع ششــدانگ يکباب دامداری و 
زمين مزروعی و مشــجر متصل به آن)با كاربری كشاورزی( به مساحت 

2490مترمربع
738 فرعی: آقايابوالفضل پنجی بيدگلی فرزند حســينعلی ششــدانگ  

يکدرب باغ  محصور )با كاربری كشاورزی (به مساحت627/30مترمربع
739 فرعی: آقای رحمت اله هاشــمی آرانی  فرزند علی ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی )با كار بری كشاورزی( به مساحت 1291/50 مترمربع.
740 فرعی: آقايرضا محموديان فرزند  داود  ششدانگ يکدرب باغ محصور 

و مشجر )با كاربری كشاورزی( به مساحت 2269/50مترمربع 
742 فرعی: آقايمحمد گندم كار بيدگلی  فرزند حســين ششدانگ يک 
قطعه زمين محصور و انبار )با كاربری كشاورزی( به مساحت 3093/21 

مترمربع
743 فرعی: آقايحميد رضا رحمان  فرزند امراله ششــدانگ يکدرب باغ 

محصور و مشجر )با كاربری كشاورزی( به مساحت 1887/30 مترمربع
پالك 1899 اصلی واقع در اماكن )دشت جمال آباد(

آقايعباس فروغی  فرزند مرحوم ميرزا محمود نسبت به يکسهم مشاع از ده 
سهم وآقای حسين فروغی فرزند مرحوم ميرزا محمود نسبت به نه سهم 

مشاع از ده سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعی شش قفيزی
شماره فرعی از پالك 2637 اصلی واقع در مسعود آباد

9285فرعی:آقای محمد رعيت مقدم آرانی  فرزند رحمت اله و خانم عليا 
كريمی مقدم آرانی فرزند محمد )بالمناصفه( ششــدانگ يکباب خانه به 

مساحت 157مترمربع.
شماره فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت

1907فرعی:آقای علی اصغر قديريان آرانی  فرزند علی اكبر ششــدانگ 
يکباب خانه به مساحت 253/56مترمربع.

شماره های فرعی از پالك 2648 اصلی واقع در مزرعه ابراهيم آباد آران
939 فرعی: آقايعلی اكبر مهدی زاده مقدم آرانی  فرزند رمضانعلی نسبت 
به. 549/38 ســهم مشــاع وآقای جواد مهدی زاده مقــدم آرانی فرزند 
رمضانعلی نسبت به 549/38 سهم مشاع و آقای علی مهدی زاده مقدم 
آرانی فرزند اصغر نسبت به 275 سهم مشاع و آقای امير مهدی زاده مقدم 
آرانی فرزند اصغر نسبت به 275 سهم مشــاع و آقای محمد مهدی زاده 
مقدم آرانی فرزند رمضانعلی نسبت به 275 سهم مشاع از 1923/76 سهم 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی  به مساحت 1923/76مترمربع.
940 فرعــی: آقايعلی اكبر مهــدی زاده مقدم آرانی  فرزنــد رمضانعلی 
نسبت به 575/50 سهم مشاع وآقای جواد مهدی زاده مقدم آرانی فرزند 
رمضانعلی نسبت به 226 سهم مشاع و خانم اسماء مهدی زاده مقدم آرانی 
فرزند اصغرنسبت به 226 سهم مشاع از 1027/50 سهم مشاعششدانگ 

يکباب دامداری به مساحت 1027/50مترمربع.
شماره فرعی از پالك 2700 اصلی واقع در دشت مهذب آباد بيدگل

163 فرعی: آقايرحمت اله هاشــمی آرانی فرزند علی ششدانگ يکدرب 
باغ)با كاربری كشاورزی (به مساحت 3171/35مترمربع.

شماره های فرعی از پالك 2703 اصلی واقع در اراضی دوالب بيدگل
439 فرعی: آقای مهدی ســتاری آرانی  فرزند سيف اله ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی به مساحت 254مترمربع.
567 فرعی: آقايجواد خراسانيان بيدگلی فرزند حسينششدانگ  يک باب 

خانه به مساحت 95/25 مترمربع
568 فرعی: آقای علی عباس پريشان بيدگلی فرزند حسينششدانگ يک 

باب خانه  به مساحت 193/10مترمربع.
پالك 2718 اصلی واقع در اراضی كناره روستای كاغذی

آقايمحمد رضا كريميان  فرزند قدرت ششدانگ  قطعه زمين مزروعی و 
مشجر )با كاربری كشاورزی( به مساحت 3036/15مترمربع

پالك 3111 اصلی واقع در اماكن
موقوفه حاجی قاسم به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان آران 
و بيدگلششــدانگ عرصه قطعه زمين محصور )موسوم به موقوفه حاجی 
قاسم( به مساحت 530مترمربع. وقف برحسينيه و مسجد درب مختص 

آباد بيدگل
پالك 3112 اصلی واقع در اراضی بيدگل

شهرداری آران و بيدگل ششدانگ قسمتی از يک قطعه زمين محصور به 
مساحت 45/65 مترمربع

پالك 3113 اصلی واقع در اراضی بيدگل
آقای مسعود داروغه بيدگلی فرزند محمد ششدانگ قسمتی از يکبابخانه 

به مساحت 92/75 مترمربع
امالك وابنيه بخش چهار آران وبيدگل  

شماره فرعی از پالك 14 اصلی واقع در اراضی مزرعه علی آباد مركزی
1588 فرعی مفروز و مجزی از 922 فرعی : آقايمهدی ســالکی فرزند 

اصغرششدانگ يک قطعه زمين مزروعی  به مساحت 1215مترمربع.
شماره فرعی از پالك 40 اصلی واقع در نوش آباد

3920فرعی:شهرداری شهر نوش آباد ششدانگ يک باب خانه قديمی به 
مساحت 785/75مترمربع.

ب( امالكی  كه آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر  ولکن بواسطه  اشتباه 
موثری  كه در انتشار  آنها  رخ داده  وبموجب آرائ هيئت نظارت  يا دستور 
اداری  مستند به اختيارات  تفويضی  هيدت نظارت  موضوع بندهای 385 
و386 و387 مجموع بخشنامه های ثبتی  تا اول مهرماه سال 1365 منجر 

به تجديد  آگهی شده اند .
آگهی اصالحی  امالك وابنيه  بخش سه  آران وبيدگل 

شماره فرعی از پالك 2704 اصلی واقع در دستجرد و غياثيه
252 فرعی: آقای عباس ربانی بيدگلی نسبت به 15.85 سهم مورد ثبت 
وآقايان  علی و محمد ورحمت اله وخانمها فاطمه وعذری همگی ربانی 
بيدگلی فرزندان علی اكبر نســبت به بقيه مورد ثبت كمافرض اله سهم 
هرپسر3.2وهر دختر1.6 سهم مشاع از تمامت 28.65 سهم مشاع از 1200 

سهم ششدانگ اراضی مشاعی كناره مزرعه دستجرد وغياثيه.
 كه درآگهی های نوبتی قبلی نام احد از مالکين ، آقای علی ربانی بيدگلی 
از قلم افتاده است و نيز نام پدر يکی از مالکين)عباس( به اشتباه به جای 
علی اكبر ، علی قيد شده است . بنابراين طبق دستور وارده 200776 مورخ 
90/01/15 ثبت آران و بيدگل آگهی نوبتی آن اصالح و مجددا منتشــر 

می گردد.
266 فرعی: آقای  عباس ربانی بيدگلی نسبت به 15.85 سهم مورد ثبت 
وآقايان علی ومحمد ورحمت اله وخانمهــا فاطمه وعذری همگی ربانی 
بيدگلی فرزندان علی اكبر نســبت به بقيه مورد ثبت كمافرض اله سهم 
هرپسر3.2وهر دختر1.6 سهم مشاع از تمامت 28.65 سهم مشاع از 1200 

سهم ششدانگ اراضی مشاعی كناره مزرعه دستجرد وغياثيه.
كه درآگهی های نوبتی قبلی نام احد از مالکين ، آقای علی ربانی بيدگلی 
از قلم افتاده است و نيز نام پدر يکی از مالکين)عباس( به اشتباه به جای 
علی اكبر ، علی قيد شده است . بنابراين طبق دستور وارده 200776 مورخ 
90/01/15 ثبت آران و بيدگل آگهی نوبتی آن اصالح و مجددا منتشــر 

می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول :  97/02/01   
تاريخ انتشار نوبت  دوم  :  97/02/31  

م الف: 5/2/96/9  عباس عباس زادگان رييس اداره  ثبت اسناد آران 
و بيدگل

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 
منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

2/3 شماره: 97/921648839-97/1/23 به موجب ماده 11 قانون ثبت 
اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آيين نامه مربوط به امالك در سه ماهه 
چهارم سال 1396 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين شماره های 
از قلم افتاده و نيز آنچه هيات نظارت ثبت و به موجب اختيارات تفويضی 

آگهی های آنها را تجديد نموده به شرح ذيل آگهی می شود: 
رديف الف( شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع 
امالكی كه اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار 

آگهی در رديف منظور گرديده اند.
1- 5046/11- خانم صديقه براتی فرزند حسين به ش.ش 3 تابع دولت 
جمهوری اســالمی ايران- ششــدانگ يکبابخانه دو باب مغازه و زمين 
متصله تحت پــالك 5046/11 احداثی بروی قســمتی از پالك ثبتی 

5046/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 394/14 مترمربع(.
2- 5134/3- آقای مهدی صادقی خوراسگانی فرزند حسين به ش.ش 
232 وكدملی 1291641750 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران)نسبت 
به سه دانگ مشاع( و آقای احمد اســماعيلی فرزند غالمعلی به ش.ش  
6826 و كدملی 1293433292 )نسبت به سه دانگ مشاع( از ششدانگ 
يکبابخانه تحت پالك 3 فرعی به مساحت 142/74 مترمربع مجزی شده 

از پالك ثبتی 5134 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
3- 5340/2- آقای سيد احمد ســادات خوراسگانی فرزند سيد حسن به 
ش.ش 24 و كدملی 1291417966 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران: 
ششدانگ يکباب مغازه تجاری به مساحت 15/25 متر مربع تحت پالك 
2 فرعی مجزی شــده از پالك ثبتی 5340 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
4- 5452/8- خانم فاطمه باقری فرزند رمضــان به ش.ش  13747 و 
كدملی 1283839229 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکباب مغازه تحت پالك 8 فرعی به مســاحت 15/88 متر مربع مجزی 

شده از پالك ثبتی 5452 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
5- 8803/1- آقای قربانعلی رنجبر ارداجی فرزند حسين به ش.ش 190 
و كدملی 1283649306 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکباب ساختمان سه طبقه نيمه ســاز تحت پالك 1 فرعی به مساحت 
187/42 مترمربع مجزی شده از پالك ثبتی 8803 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
6- 9536/2- آقای مهدی جيحانی خوراسگانی فرزند حسين به ش.ش 
365 و كدملی 1291432191 )نســبت به دو دانگ و نيم مشاع( و خانم 
مرضيه مالکی خوراســگانی فرزند غالمرضا بــه ش.ش 192 و كدملی 
1291484426 )نسبت به ســه دانگ و نيم مشاع( تابع دولت جمهوری 
اسالمی ايران- ششــدانگ يکبابخانه تحت پالك 2 فرعی به مساحت 
114/56 مترمربع مجزی شده از پالك ثبتی 9536 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
7-9582/1- آقای محمد جماليان فرزند حســين به ش.ش 16659 و 
كدملی 1283868199 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکبابخانه تحت پالك 1 فرعی به مساحت 152/99 مترمربع مجزی شده 

از پالك ثبتی 9582 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
8- 12107/18- آقای محمدرضا عليجانی فرزند عبدالکريم به ش.ش 
621 و كدملــی 1287838456 تابع دولت جمهوری اســالمی ايران- 
ششدانگ ساختمان مسکونی تحت پالك 18 فرعی به مساحت 190/47 
مترمربع مجزی شده از پالك ثبتی 12107 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
9- 12142/1- آقای مصطفی فروتن فرزنــد ابراهيم به ش.ش 467 و 
كدملی 1287815758 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يک قطعه زمين محصور و يکباب اطاق قديمی تحت پالك 1 فرعی به 
مساحت 1079/64 متر مربع مجزی شــده از پالك ثبتی 12142 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
10- 13080/6- آقای احمد فروغی فرزند محمد علی به ش.ش 10219 
و شماره ملی 12838040690 )نسبت به ده حبه و دو – هفتم حبه مشاع( 
و آقای محمود فروغی فرزند محمد علی بــه ش.ش 12933 و كدملی 
1283831139 )نسبت به ده حبه و دو- هفتم حبه مشاع( و خانم طاهره 
فروغی فرزند محمد علی به ش.ش 842 و شــماره ملی 1283647257 
)نسبت به پنج حبه و يک – هفتم حبه مشاع( و خانم زهره فروغی فرزند 
محمد علی به ش.ش 1404 و شــماره ملی 1283642956 )نسبت به 
پنج حبه و يک – هفتم حبه مشــاع( و خانم فــروغ فروغی فرزند محمد 
علی بــه ش.ش 1405 و شــماره ملی 1283642964 )نســبت به پنج 
حبه و يک – هفتم حبه مشــاع( و خانم نسرين فروغی فرزند فضل ا... به 
ش 1270010931 )نسبت به شش حبه مشــاع( و خانم مهری فروغی 
فرزند فضل ا... به ش 1283800195 )نســبت به شــش حبه مشاع( و 
آقای محمدرضا فروغی فرزنــد فضل ا... به ش.ش 34 و شــماره ملی 
1291361091 )نســبت به دوازده حبه مشاع( و آقای اكبر فروغی فرزند 
فضل ا... به ش.ش 9831 و شماره ملی 1283800187 )نسبت به دوازده 
حبه مشاع(- ششــدانگ جوی متروكه تحت پالك 6 فرعی به مساحت 
24/12 متر مربع مجزی شده از پالك ثبتی 13080 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان )توضيحًا جهت الحــاق به پالك ثبتی 13080 اصلی كه 

تواما تشکيل يک قطعه زمين محصور می باشد(. 
11- 15322/2- خانم مهری اذرخش فرزند موسی به ش.ش 1583 و 
كدملی 1286991031 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- ششدانگ 
يکباب منزل مسکونی تحت پالك 2 فرعی به مساحت 122/25 متر مربع 

مجزی شده از پالك ثبتی 15322 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
رديف ب( امالكی كه به موجب رای هيات نظارت يا به موجب اختيارات 

تفويضی آگهی  آن تجديد شده است.
1( 5230- خانم رضوان اعتباريان خوراســگانی فرزند حسين به ش.ش 
185 و كدملی 1291408215 تابع دولت جمهوری اسالمی ايران- سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه تحت پالك ثبتی 5230 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/65 متر مربع) توضيحًا مساحت 

ششدانگ پالك 474/55 مترمربع می باشد(.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد چنانچه كسی نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهی واخواهی داشــته باشــد از اولين نوبت انتشار آگهی 
نسبت به امالكی كه در رديف الف می باشد 90 روز و نسبت به رديف ب به 
مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين اداره تسليم نمايد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ظرف 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
تسليم نمايند و در صورتی كه قبل از انتشار اين آگهی دعوايی اقامه شده 
باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه را مشعر بر جريان دعوی ظرف مدت 
مرقوم تسليم نمايد و اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضا مدت 
مرقوم واصل  شود بالاثر است و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ايين نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود در صورتمجلس قيد و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحد قانــون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد. اين آگهی نسبت به امالك رديف الف 
در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ب فقط يک نوبت از تاريخ 

اولين آگهی منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/02/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/03/01 

م الف: 1222 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 
اصفهان
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

2/5 به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالکی که در ســه ماهه چهارم سال 1396 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت ، آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش 

یک شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید :
ردیف الف(امالکی که در سه ماهه چهارم 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 

شده است :
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

982- سید کمیل طیبی فرزند ســید ابوالقاسم و سید محمد طیبی فرزند 
سید مصطفی به والیت پدرش بالســویه : ششدانگ یک باب ساختمان 
نیمه مخروبه به مساحت یکصد و بیست و هفت متر و سی و هشت صدم 

متر مربع
1599- فاطمه جمالی فرزند آیت اله : تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه
3201- بهناز خشنو فرزند سیف اله : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

سیصد و هشتاد و سه متر و سی صدم متر مربع
3306- مدرســه و حــوزه علمیــه اقدمیه شــهرضا به شناســه ملی 
14004202754 : ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان محل مدرسه 
و حوزه علمیه به مساحت یکصد و نود و یک متر و چهل و پنج صدم متر 
مربع که به انضمام پالکهــای 3305 و 3307 و 3309 و 4492  فرعی و 
قسمتی از کوچه متروکه جمعًا تشکیل یک باب ساختمان محل مدرسه و 

حوزه علمیه را داده است
9134- مهدی مجلسی فرزند محمد علی : ششــدانگ قسمتی از یک 
باب مغازه نیمــه تمام با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شــده از پالک 
3384 فرعی به مساحت ســی و دو متر و بیســت صدم متر مربع که به 
 انضمام قســمتی از پــالک 3385 فرعی جمعًا تشــکیل قطعه واحدی 

را داده است
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

951- سعید پارسائی فرزند محمد نسبت به هشتاد و پنج صدم سهم مشاع 
از ده سهم ششدانگ که در ازاء آن و به موجب رای شماره 3877 مورخه 
1396.07.25 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت یکصد و هفتاد متر مربع در سهمش واقع شده 
است ، ســید حمد اله موســوی فرزند سید محمود نســبت به نیم سهم 
مشاع از ده سهم ششــدانگ که در ازاء آن و به موجب رای شماره 6710 
مورخه 1396.12.16 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و شش متر و هجده صدم متر 
مربع در سهمش واقع شده اســت و مهدی جانقربان فرزند عبدالرسول و 
مریم باقرپور فرزند عبدالعلی بالســویه نسبت به سی و سه - چهلم سهم 
مشاع از ده سهم ششــدانگ که در ازاء آن و به موجب آراء شماره 6708 
 و 6709  مورخه 1396.12.16 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد

 سند رســمی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و شصت 
 و پنج متر و بیســت و هشــت صــدم متر مربــع در سهمشــان واقع 

شده است
1581 باقیمانــده - موقوفــه مهدی ولد حاج قاســم به شناســه ملی 
14000721542 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ 
عرصه یک باب مســجد که عرصه آن وقف و اعیانی متعلق به مســجد 
امام سجاد ) ع ( و پالکهای 3855 الی 3858 فرعی از آن مجزی شده به 

مساحت هشتصد و شصت و یک متر مربع
9272- عزیز محمد محمودی فرزند محمد و ماه زینب محمودی فرزند 
علی جان بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و نود و یک 

متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
16279- شــاپور طاهــری کیــا فرزند عزیــز : ششــدانگ یک باب 
 خانه به مســاحت یکصد و پنجــاه و پنج متــر و هشــتاد و یک صدم

 متر مربع
16348- محمد علی عبدی پور فرزند حیدر علی نســبت به چهار دانگ 
مشاع و زینت کریمی فرزند علی نســبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ 
 یک باب خانه به مســاحت یکصد و بیســت متر و هشــتاد و یک صدم 

متر مربع
16370- نبی اله یونســی فرزند عبدالعلی و اکرم آقاسی فرزند نعمت اله 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1628.1 
فرعی کــه پالکهــای 12851 ، 12967 ، 13014 ، 15463 ، 15700 و 
15884  فرعی از آن مجزی شده به مساحت یکصد و چهل و یک متر و 

هشتاد و شش صدم متر مربع
16372- اســماعیل کفاش فرزند محمد باقر : ششدانگ یک باب خانه 
نیمه تمام مجزی شده از پالک 963 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد متر 

و شصت صدم متر مربع
16373- ابراهیم کفاش فرزند محمد باقر : ششدانگ یک باب خانه نیمه 
تمام مجزی شده از پالک 963 فرعی به مســاحت یکصد و هفتاد متر و 

هفتاد صدم متر مربع
16377- محمد جواد منصف شهرضائی فرزند سیف اله : ششدانگ یک 
قطعه زمین پی کنی شده مجزی شده از پالک 8169 فرعی به مساحت 

دویست و سه متر و چهل و هشت صدم متر مربع
16383- مسجد امام حسن مجتبی )ع( به شناسه ملی 14000689220 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد 
مجزی شده از پالک 119 فرعی به مساحت دویست و شصت و هشت متر 

و سی و پنج صدم متر مربع
16384- علیرضا آقائی فرزند کیامرث : ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مجزی شــده از پالک 15437 فرعی به مساحت نود و نه متر و نود و پنج 

صدم متر مربع
16392- شــوکت طاهــری جانبازلــو فرزند فاضل : ششــدانگ یک 

 باب خانه به مســاحت یکصــد و پنجاه و دو متر و شــصت و چهار صدم 
متر مربع

16407- عطاء جباری فرزند کهزاد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
یکصد و نود متر و شصت و چهار صدم متر مربع

16411- علیرضا آقائی فرزند کیامرث : ششــدانگ یک قطعه زمین که 
قباًل پالک 15437 فرعی باقیمانده بوده است و پالک 16384 فرعی از 
آن مجزی شده به مساحت بیست و چهار متر و بیست و سه صدم متر مربع

16457- علیرضا نره ئی فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع ، محمد 
رضا نره ئی فرزند حسن و ســولماز فروغی فرد فرزند فرج بالسویه نسبت 
به سه دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت یکصد و 

سی و نه متر و پانزده صدم متر مربع
16458- رضا مردانی فرزند یداله : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

پالک 1041 فرعی به مساحت دویست و نوزده متر مربع
16464- علی قرقانی فرزند هادی : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و هجده متر و نود و پنج صدم متر مربع
16467- احمد رضا یوسفی فرزند براتعلی نسبت به چهار دانگ مشاع و 
جنت السادات شفی فرزند فضل اله نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شده از پالک 9941 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد 

و یک متر و بیست و پنج صدم متر مربع
16469- خوبیار پور حاجی حاجی دولو فرزند اسفندیار : ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت دویست و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
16470- صــادق محمــدی فرزنــد علی بــاز : ششــدانگ یک باب 
 خانــه به مســاحت یکصــد و نــود و یــک متــر و چهــل و دو صدم 

متر مربع
16485- محمد مهدی رضا شــهرضا فرزند عبدالخالق و صدیقه خادم 
فرزند ابراهیم بالسویه : ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1404 فرعی به مساحت دویســت و هجده متر و هشتاد و پنج صدم متر 

مربع
16486- حسن قره خانی فرزند نوراله : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک 
چینی شده به مساحت یکصد و چهل و دو متر و هشتاد و هفت صدم متر 

مربع
16498- جواد کارگر فرزند رحمت اله و افســانه سلوکی فرزند علیرضا 
بالسویه : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پالک 1003 فرعی به 

مساحت هشتاد و نه متر مربع
16499- ســهراب صبــوری کرویــه فرزنــد اســداله : ششــدانگ 
 یک باب خانــه به مســاحت یکصد و پنجــاه و چهار متر و ســه صدم 

متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

2315- سید حسن میر پوریان فرزند سید جواد نسبت به یک دانگ و نیم 
مشاع ، مهروالملوک گمنام فرزند میرزا محمد علی نسبت به یک دانگ و 
نیم مشاع و سید مهدی میر پوریان فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع 
: ششدانگ یک باب مغازه به مساحت یکصد و هشتاد متر و پانزده صدم 

متر مربع
2378- عباســعلی مختــاری فرزنــد عوضعلــی : ششــدانگ 
 یک باب خانه به مســاحت دویســت و ســی و هشــت متر و نود صدم

 متر مربع
5619- ســجاد همتی فرزنــد دهدار و مریم ســعیدی فرزنــد ابراهیم 
بالســویه : ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پــالک 1163 
 فرعی به مســاحت یکصد و شصت و ســه متر و بیســت و هفت صدم 

متر مربع
5626- حبیب اله رزی شهرضا فرزند ولی اله : ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 412 فرعی به مساحت یکصد متر و چهل 
صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 411 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

59- اصغر قدســی فرزند محمد حســین : ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت پانصد و بیست و شش متر و هشتاد و پنج صدم متر 

مربع
1295- آقاشیر معین پور فرزند بشیر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و پنجاه و پنج متر و سی و پنج صدم متر مربع
1678- حیدر علی عاشوری فرزند قربان نسبت به سه دانگ مشاع ، سیما 
عاشوری فرزند بهمن یار و امان اله عاشــوری فرزند حیدر علی بالسویه 
نسبت به سه دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 

دویست و سی و یک متر مربع
1714- مسجد و حسینیه حضرت قاســم ابن الحسن )ع( به شناسه ملی 
140006920152 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ 
یک باب مسجد و حسینیه به مســاحت هفتصد و نود و پنج متر و پنجاه 

صدم متر مربع
2233- رسول جمالی فرزند حیدر علی و خدیجه سلیمانی فرزند پیر علی 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مســاحت دویست و هشتاد و هفت 

متر مربع
2498- محمد باقر خرم نژاد فرزند بهروز : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت یکصد و پنجاه و پنج متر و شصت و دو صدم متر مربع

2631- علــی اصغــر قرخلونــره فرزند خیبــر : ششــدانگ یک باب 
 خانه به مســاحت دویســت و هفتاد و هشــت متر و پنجاه و سه صدم 

متر مربع
2784- جان افروز موسوی تل محمدی فرزند سید نوراله : ششدانگ یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 2500 فرعی به مساحت یکصد و چهل و 

یک متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 6- اصلی مزرعه سرافارس

392- امامزاده سید حبیب اله به شناسه ملی 14000316245 به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب امامزاده به مساحت 

چهار هزار و نهصد و سی و پنج متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

2956 - موقوفه مشهدی قاسم و کربالئی حسن حسب الوصیه ام النساء 
خانم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ عرصه یک 
باب مســجد که عرصه آن وقف و اعیانی متعلق به مســجد امام حسن 
مجتبی ) ع ( است و مجزی شده از پالک 471 فرعی به مساحت هفتصد و 
هشتاد و سه متر و بیست صدم متر مربع که با قسمتی از پالک 472 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب مسجد را داده است
2957- حامد محمودی مسینه فرزند رمضان : ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 137 فرعی به مساحت بیست و هفت متر و 
پنجاه و هفت صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 2754 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
2963- آیت اله انصاری فرزند محمود نسبت به دو دانگ مشاع و فرزانه 
امیری فرزند حسن نسبت به چهار دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه 
مجزی شــده از پالکهای 84 و 88 فرعی به مســاحت یکصد و بیست و 

هشت متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

168- اکبر ترابی زیارتگاهی فرزند عوضعلی و زهره ســالک فرزند ناصر 
بالسویه نســبت به یکصد و شصت و نه سهم مشــاع از چهار هزار سهم 
ششدانگ که در ازاء آن و به موجب آراء شــماره 6185 و 6186 مورخه 
1396.11.23 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت یکصد و شصت و نه متر مربع در سهمشان واقع 

شده است
2907- ســعید جانقربان فرزند عباسعلی : ششــدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک 252 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد متر و هشتاد 

و دو صدم متر مربع
2908- محمــد مهــدی محمد قاســمی فرزند اکبر : ششــدانگ یک 
 باب خانــه به مســاحت یکصــد و هفتــاد و پنــج متر و ســی صدم

 متر مربع
2914- مسجد و حسینیه حضرت ابا عبداله الحسین )ع( به شناسه ملی 
14000721576 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ 
یک باب مســجد و حسینیه به مساحت ســیصد و نود و پنج متر و بیست 

صدم متر مربع
2915- موقوفه مســجد و حســینیه حضرت ابا عبداله الحسین )ع( به 
شناسه ملی 14000721576 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا 
: ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه جای پی کنی شده به مساحت یکصد 

و چهار متر و بیست و پنج صدم متر مربع
2916- بتول سپهری فرزند علی اکبر : ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مجزی شده از پالک 101 فرعی به مســاحت یکصد و هفتاد و دو متر و 

پنج صدم متر مربع
هشتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

1136- زهرا عابدی فرزند مراد : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده 
از پالک 394 فرعی به مساحت دویست و بیست و یک متر و هفتاد و چهار 

صدم متر مربع
نهم : شماره های فرعی از 34- اصلی مزرعه آب باریکی

195 - موقوفه کربال محمد علی به شناســه ملــی 14000500730 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا : ششــدانگ یک باب باغ که 
عرصه آن وقف و اعیانی متعلق به غیر است به مساحت دو هزار و سی متر 

و بیست و دو صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2469- فخرالسادات میرباقری فرزند سید ابوالقاسم : ششدانگ یک باب 
خانه نیمه تمام به مساحت یکصد و سیزده متر مربع

2668- مســجد حضرت رباب )س( به شناسه ملی 14000638663 به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا : ششــدانگ یک باب مسجد 
مجزی شده از پالک 114 فرعی به مساحت سیصد و نود و یک متر و سی 

صدم متر مربع
2675- احمد رضا ســامع فرزند نعمت اله : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شــده از پالک 354 فرعی به مساحت دویست و چهل و 

هفت متر و هشتاد صدم متر مربع
2677- خلیل رحمتی فرزند جعفر نســبت به چهار دانگ مشاع و فاطمه 
گالبی شهرضا فرزند سیف اله نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک 
قطعه زمین مجزی شده از پالک 147 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 

متر مربع
2681- مسجد و حسینیه باب الجنه به شناســه ملی 14007368651 
به تولیت شــیخ غالم حســین اســماعیل پــور : ششــدانگ یک باب 
 مسجد و حسینیه به مســاحت هفتصد و ســی و پنج متر و دوازده صدم 

متر مربع
یازدهم : شماره های فرعی از 58- اصلی مزرعه جعفر آباد

197- مهدی اباذری شــهرضا فرزند غالمرضا و جمشید سرحدی فرزند 
هوشنگ بالســویه : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمانها 
و متعلقات موجــود در آن به انضمــام یک حلقه چاه موتــوری ) محل 
 باشگاه پرورش اســب پارسه ( به مســاحت ده هزار و ســیصد و نوزده

 متر مربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

500- مســجد و حســینیه حضــرت ابوالفضــل )ع( به شناســه ملی 
14000778843 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ 
یک باب مسجد و حسینیه به مســاحت هفتصد و سه متر و شصت صدم 

متر مربع
سیزدهم : شماره های فرعی از 176- اصلی اسالم آباد

965- گلبهار بهمنی فرزند عین اله : ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی 
شده که پالکهای 986 و 987 فرعی از آن مجزی شده به مساحت دویست 

و سی و پنج متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع

1000- نوذر فرهمند دندلو فرزند داد اله : ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور مجزی شــده از پالک 625 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و 

چهار متر مربع
1001- رضا فرهمند دندلو فرزند نوذر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی 

شده از پالک 961  فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و هفت متر مربع
ردیف ج(امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر لیکن به واسطه 
اشتباه موثری که در انتشــار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت محترم 
نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع 
بندهای 385 و 386 و 397 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 

1365 منجر به تجدید آگهی شده اند :
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1892 و 8742- محمد جلــی فرزند عبدالعلی و حمیــده رحمتی فرزند 
عبدالرضا بالسویه نســبت به نود و هفت و پنج صدم سهم مشاع و ایوب 
احمدیان فرزند یوسف نسبت به یکصد و بیست و پنج سهم مشاع از سیصد 
و هشتاد و هفت و پنج صدم سهم ششدانگ یک باب عمارت مشتمل بر 
اندرونی و دو بهاربند متصل و دو قطعه زمین برف انداز با حق الشــرب از 
قنات دست قمشــه پالک 8742 ) که قباًل 1387.2 فرعی بوده ، مجزی 
شــده از پالک 1387 ( و پالک 1892 که در آگهی نوبتی قبلی پالکهای 
1387 و 1892 اشتباهاً به صورت جداگانه آگهی و نوع ملک اشتباهاً آگهی 

شده ، اینک تجدید آگهی میگردد
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

16077- عیسی قاســمی فرزند علی برز : ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت دویست و هفتاد و پنج متر و شــصت و دو صدم متر مربع که در 
اظهارنامه و به تبع آن در آگهی نوبتی اولیه مساحت ملک اشتباهًا دویست 
و شصت و یک متر مربع آگهی شده و به موجب رای شماره 11667 مورخ  
1396/11/08 هیات نظارت دستور اصالح اظهارنامه و تجدید آگهی صادر 

گردیده ، اینک تجدید آگهی میگردد
 به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کســی نسبت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیفهای الف و ب 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر 
مربوطه شده به شــرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خود را به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت ، معترض می بایســت ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع 
ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
آگهی دعوائی اقامه شده باشــد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوا 
که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد . ضمنا طبق ماده 56 آیین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقــع تعیین حدود در صورت مجلس 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت بــه حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی نسبت 
به ردیفهای الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ج فقط 
یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد/.
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز    شنبه      1397/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز   دوشنبه  1397/02/31

م الف: 25 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1396 
ثبت اردستان بخش هفده ثبت اصفهان

2/4 شماره صادره: 1397/03/483562-1397/1/27  به موجب ماده 12 
قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه امالکی 
که در سه ماهه چهارم سال 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده مربوط 

به بخش 17 را به شرح زیر آگهی می نماید.
الف( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار در ردیف 

منظور گردیده اند.
دهستان گرمسیر

مزرعه خشک آباد به شماره 52 اصلی- خانم معصومه گل محمدی فرزند 
محمد پانزده سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه مرقوم

به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت 
به آنهایی که تقاضای ثبت شــده به شرح ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض باین اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.

ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانــون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
حدود در صورت مجلــس قید و واخواهی صاحبــان امالک و مجاورین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانــون ثبت و تبصره 
 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت پذیرفته

 خواهد شد.
این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه 

زاینده رود چاپ و منترش می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/31 

م الف: 29 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان



کوتاهی قد در کودکان قابل جبران است
پیشنهاد سردبیر:

 بادرنجبویه 
این گیاه، بومی مناطق مدیترانه ای است و در اروپا و آسیا نیز انتشار دارد.بادرنجبویه داروی مورد عالقه پزشک بزرگ ایرانی، ابوعلی سینا بود که جهت تقویت قلب و انبساط 
روح تجویز می کرده است.استفاده از این گیاه به عنوان یک داروی ضد افسردگی تا قرن هفدهم ادامه داشت. آزمایش های جدید روی حیوانات آزمایشگاهی نشان می 
دهد که این گیاه همانند یک داروی مسکن بر دستگاه عصبی مرکزی عمل می کند و به همین دلیل آرام بخش است.این گیاه به اشکال مختلفی از قبیل اسانس، عصاره 
روغنی، روغن، پماد، کمپرس و دم کرده استفاده می شود. بادرنجبویه دارای طبیعت گرم و خشک است. اسانس این گیاه در آرام کردن درد معده با منشأ عصبی، احساس 

چنگ زدگی در معده، تپش قلب، سردردهای یک طرفه، سرگیجه، عصبانیت، بی خوابی، استفراغ های دوران بارداری و درد عصبی دندان زنان موثر است.

منزل
کافه 

مواد الزم:
4/5 پیمانه شیر کامل - 2/5قاشق غذاخوری شکر - یک چهارم قاشق چایخوری 

پودر دارچین- 140 گرم شکالت شیرین خرد شده    
  طرز تهیه:

شــیر را درشــیرجوش و روی حرارت مالیم گرم کنید؛ البته مراقب باشــید به مرحله جوشــیدن 
نرســد. وقتی که نیم جوش شــد، شــکالت را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا شــکالت ها آب شوند. 

به ســپس شــکر و دارچین را اضافه کنید و به طــور مرتب هم بزنیــد تا کامال مواد مخلوط شــوند و 
د خورد هم بروند و آن را به صورت گرم ســرو کنید.قهــوه عملکرد قلب را  بهبــو
می بخشد. متخصصان استرالیایی می گویند: مصرف روزانه سه فنجان قهوه 

می تواند عملکرد قلب را بهبود دهد.بر اســاس یک مطالعه جدید با وجود آنکه 
تاثیرات نوشیدنی هایی از قبیل قهوه و چای به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته 

اما هنوز به طور قطع در مورد فواید و مضرات آنها اظهار نظر نشده است.متخصصان 
در ادامه بررســی ها روی چگونگی تاثیر کافئین روی سالمت دریافتند این ماده 
نمی تواند برای قلب مضر باشد. اغلب به بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزی 
آریتمی قلب توصیه می شود از مصرف کافئین خودداری کنند.متخصصان 
استرالیایی با اشــاره به این موضوع مدعی شــده اند که این ماده 

محرک می تواند با بهبود عملکرد قلب مرتبط 
باشد. 

شکالت سانتافرنو  

پریسا سعادت

نســیم، بیماری ام اس دارد؛ اما نمی تواند درمان 
شود. بیماری او نیاز به سلول های بنیادین دارد 
مادر نسیم اما با 60 سال ســن نمی تواند برای او 
 خواهر یا برادری بیاورد و دخترش باید با بیماری

 پیش رونده اش کج دار و مریض بسازد.
خون بند ناف به چه کار می آید؟

سلول های بنیادی قادر به درمان محدوده وسیعی 
از بیماری های مزمن و حاد هســتند و تحقیقات 
زیادی در زمینه استفاده از ســلول های بنیادی 
در درمان بیمــاری هایی، چون پارکینســون، 
بیماری های قلبی، کبدی، دیابت، دیســتروفی 
عضالنی، آســیب های نخاعی و ســکته در حال 
انجام اســت. به صورت کلی سلول های بنیادین 
 را از مغز اســتخوان و خون بند نــاف می گیرند. 
بندناف مملو از ســلول های بنیادی است و اما تا 
دو دهه پیش بعد از زایمان بــه عنوان یک زباله 
بیولوژیک دور ریخته می شد؛ اما امروزه با توجه به 
ارزش فوق العاده خــون موجود در آن که قادر به 
ساخت انواع سلول های دیگر و ترمیم و نگهداری 
سلول ها هنگام جراحت اســت این ماده ذخیره 

سازی می شود. 
 منشــأ ســلول های خونی موجــود در بند ناف، 
سلول های بنیادی جنینی بوده و از نظر سلولی، 
نابالغ تــر از ســلول های خونی موجــود در یک 
فرد بزرگســال اســت؛ بنابراین، به همان نسبت 
سلول های بنیادی آن توانایی بیشتری در تمایز به 
دیگر سلول ها و از جمله سلول های خونی دارند. 
آمار نشان می دهد هر ساله حدود 30 هزار نفر با 
بیماری هایی که با پیوند سلول های بنیادی مغز 
استخوان، قابل درمان است شناسایی می شوند و 
حدود 75 درصد این بیمــاران قادر به یافتن یک 
داوطلب مناسب برای اهدای خون مغز استخوان 

نیستند.
چه بیمــاری هایی با بند نــاف درمان

 می شود؟
از نظــر علمــی نمونــه خــون بندنــاف فریز 
شــده در 1۹6- درجه ســانتی گراد تا 20 سال 

قابل نگهداری اســت، ولــی آمارهــای جهانی 
بهتریــن زمــان اســتفاده از نمونــه را در پنج 
 ســال اول بعد از فریــز اعالم می کنــد. اگر چه

 می تــوان در موارد درمانی ســلول های بنیادی 
 مغزاســتخوان و خـــون محیطـــی  را به جای

 ســلول های بنیادین بنــد ناف اســتفاده کرد؛ 
اما افزایش شــانس پیوند و نیــز افزایش تعداد 
دهندگان به علــت تحمل دو آلــل نامنطبق به 
هنگام پیوند نســبت به پیوند مغزاســتخوان که 
باید تطابق کامل وجود داشــته باشــد، کاهش 
احتمال رد پیونــد ناشــی از GVHD، به دلیل 
تعداد کم ســلول های T و ســازمان یافته نبودن 
این ســلول ها در خون بندناف، کاهش احتمال 
آلودگی ویروســی، عدم انصراف دهنده به علت 
درد یا بیماری یا رضایت وی به هنگام اهدا، تبادل 
اطالعاتی بین بانک های مختلف و ... از مهم ترین 
مزایای استفاده از ســلول های بنیادی خون بند 
ناف نسبت به سلول های بنیادی مغزاستخوان و 
خـون محیطـی است. همچنین پزشکان قادرند 
به وسیله سلول های بنیادین بند ناف، اختالالت 
ســلول های بنیــادی: کم خونی آپالســتیک، 
کم خونی فانکونــی، هموگلوبینــوری حمله ای 

شبانه )PNH(،لوسمی حاد: AML، ALL، لوسمی 
تمایز نیافته حاد، لوســمی مزمــن. بیماری های 
نقص در تولید لنفوسیت ها: لنفوم غیر هوچکین، 
لنفوم هوچکین،ناهنجاری های ارثی گلبو ل های 
قرمز: تاالســمی ماژور، کم خونی سلولی داسی 
شــکل. اختالالت سیســتم ایمنی مــادرزادی: 
سندرم کاستمن، نقص چســبندگی لکوسیتی، 
ســندرم دی جورج را درمان کنند.در ایران سه 
بانک عمومی خون بندناف در پژوهشگاه رویان، 
سازمان انتقال خون و مرکز پیوند مغز استخوان 
بیمارستان شریعتی و یک بانک خصوصی بندناف 
در شرکت بن یاخته های رویان مشغول به فعالیت 
 هســتند. در اصفهان نیز این بانک بند ناف فعال

 است.
اصفهان رتبه دوم ذخیره خون بند ناف 

کشور
بنا بر اعالم مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان 
اصفهان پــس از تهران بیشــترین میزان ذخیره 
سازی خون بند ناف را در کشــور دارد. بر اساس 
اعالم این موسســه هزینه اهدا و نگهداری خون 
بند ناف در شــهرهای دارای دفاتر نمایندگی به 
این قرار است:هزینه عقد قرارداد بدون درخواست 

انجام آزمایش HLA واریز به حســاب شــرکت 
1٨,۹30,000 ریــال و هزینــه عقد قــرارداد با 
درخواست انجام آزمایش HLA واریز به حساب 
شــرکت 000, 330, 23 ریــال و حــق الزحمه 
 دفتــر نمایندگــی مبلــغ 2,420.000 ریــال
 می باشــد که از ســوی دفتر نمایندگی دریافت 
می شود. از سال دوم مبلغ یک میلیون و دویست 
هــزار ریــال )1,200.000 ریال( با احتســاب 
۹ درصد مالیات بــر ارزش افزوده هزینه شــارژ 
ســالیانه و نگهداری نمونه خون بندناف در بانک 
 خون بندناف رویان اســت که از خانواده دریافت 

خواهد شد.
چه کســانی می توانند نمونه خون اهدا 

کنند؟
بانک هــای ذخیره نمونه بندنــاف چه بانک های 
عمومی و چه خصوصــی تنهــا نمونه هایی را از 
والدین قبول می کنند که از سالمت مادر و نوزاد 
اطمینان حاصل کرده باشــند. به این معنی که 
پیــش از پذیرش نمونــه خون بندنــاف پرونده 
پزشــکی مادر و بیماری هایی که او در گذشــته 
به آن ها مبتال بوده مورد بررســی قرار می گیرد 
و اگر در میان ایــن بیماری ها بیماری هایی مانند 
هپاتیت یا برخی بیماری های خاص وجود داشته 
باشــد، نمونه خون بندناف کاندید نگهداری در 
 هیچ یــک از بانک هــای ذخیره خــون بندناف 

قرار نمی گیرد.
منفعتی که نمی دانیم

ناآگاهی و عدم اطالع رسانی درست بزرگ ترین 
عاملی است که سبب شــده تا آمار ذخیره سازی 
خون بند ناف در کشــور نســبت به نرم جهانی 
 پایین تر باشد. با توجه به باال رفتن آمار سرطان و 
بیماری های خونی در کشور نگهداری این نمونه 
می تواند راهی آسان و کم هزینه برای بسیاری از 
بیماری های صعب العالج و پیش رونده باشد به 
همین دلیل کارشناسان حوزه سالمتی معتقدند  
نگهــداری از خــون بندناف و تهیه ســلول های 
 بنیادی از آن در حقیقــت مانند نوعی بیمه عمل

 می کند.

جان کودک خود  را نجات دهید
  درمان 80 نوع بیماری تهدیدکننده حیات با پیوند سلول های خون بندناف؛  

یک فوق تخصص غدد و متابولیســم بیان کرد: اگر رشد 
قدی کودکان به موقع و قبل از بسته شدن صفحه رشد 
مورد بررسی قرار گیرد، قابل درمان و جبران است.دکتر 
محمدرضا مهاجــری تهرانی با بیان اینکه رشــد قدی 
انســان از دوران جنینی آغاز می شود، گفت: قد نوزادان 
در بدو تولد 50 سانتی متر است که پس از گذشت 2 سال 
حدود 30 الی 35 ســانتی متر به قد آنها افزوده می شود 
و پس از  آن کمی سرعت رشــد قد کاهش می یابد.وی 
با تاکید براینکه ســرعت رشــد قد پس از 2 سالگی به 
آرامی انجام می شــود، افزود: صفحه رشد قدی دختران 
در 15 تا 17 ســالگی و پســران 16 تا 1٨ سالگی بسته 
 می شود؛ در واقع پس از این ســن آنها دیگر رشد قدتی

 نخواهند داشت.
این فــوق تخصص غدد و متابولیســم یادآور شــد: اگر 

والدینی نگران رشد قدی فرزندانشان شــدند می توانند تا قبل 
از بسته شــدن صفحه رشــد به متخصصان غدد مراجعه 

کنند. متخصصان غدد با بررســی قد کودک بر اساس 
منحنی رشد، ژنتیک، بیماری های زمینه ای و ... در 

صورت نیاز درمان هــای الزم را تجویز می کنند.
مهاجری افزود: در برخی موارد بررسی ها نشان 
می دهد که فرد طبق منحنی رشــد، نیازی به 
درمان ندارد؛ اما در برخی موارد پزشــک به 
بیماری هــای زمینه ای پی می بــرد که باید 
فرد تحت درمان و مراقبت باشد. برای مثال 
گاه عدم رشــد مناســب قد می تواند نشانه 
بروز بیماری های غدد و تیروئید باشــد.این 
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران تصریح کرد: اصالح رشــد قد تا قبل 
از بسته شــدن صفحه رشد امکان پذیر است 
 و پس از آن هیچ درمانی پاسخگوی نیاز افراد

 نیست.

نماینده بخش کمک های بشــر دوســتانه اتحادیه اروپا به همراه اعضای دفتر کمیساریای عالی سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان در هیئتی پنج نفره از مرکز ســالمت رازی خمینی شــهر  بازدید کردند.

نماینده بخش کمک های بشــر دوســتانه اتحادیه اروپا در این بازدید خدمات ارائه شده به پناهندگان 
 را بی نظیر دانســت و گفت: خدمــات  این مرکز همچــون خدمات ارائه شــده به ایرانیان و شایســته 

تقدیر است.
الله ویزنر با تاکید بر ادامه کمک ها به بخش بشر دوستانه اتحادیه اروپا، افزود: خدمات بیشتری با همکاری 

بخش توسعه اتحادیه اروپا در دراز مدت ارائه می شود.
در اســتان اصفهــان دو مرکــز ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در شــهرهای خمینــی 
 شــهر و برخوار زیر نظــر دفتر کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحــد در امور پناهنــدگان فعالیت

 دارند.

نماینده بخش کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا:

 خدمات بهداشتی برای پناهندگان
 در اصفهان بی نظیر است

عطارباشی

کوتاهی قد در کودکان قابل جبران است
فوق تخصص غدد و متابولیسم:

سبزی های فصل بهار و خواص آنها

سبزی های فصل بهار، خواصی دارند که آشــنایی با این خواص شما را تشویق به مصرف 
بیشتر این ســبزی ها در مواقع نیاز خواهد کرد.ســبزی های بهاری در کنار طراوت و 
 تازگی که دارند، می توانند غذاهای شما را نیز بسیار خوش طعم کند. معموال بزرگساالن 
سبزی ها را به خوبی می شناســند واز آنها به عنوان خورش ، آش وچاشنی در تهیه غذا 

استفاده می کنند؛ در ادامه  با این سبزی ها آشنا می شوید:

پونه
یکی از سبزی هایی که در فصل بهار می توانید آن را پیدا کنید، پونه است. پونه از جمله سبزی هایی است 
که حتی می توانید در باغچه نیز بکارید. در میان گونه های پونه، خواص پونه کوهی از پونه جویباری بیشتر 
است. البته گونه های مختلف آن شبیه هم است. پونه ضد درد و کوفتگی ماهیچه است و طبیعت گرمی دارد 
و برای افراد کم خون مفید است. این سبزی اشتهاآور و مقوی معده است و سکسکه را برطرف می کند. پونه 

آب پز ادرار آور بوده ویک صد گرم آن مقادیر زیادی کلسیم و ویتامین های A و C دارد.
ترخون

از این سبزی به دلیل خاصیت بی حس کنندگی برای تسکین درد دندان استفاده می شود.ترخون باعث 
هضم بهتر غذا، پیشــگیری از بیماری های قلبی و چاقی می شود. همچنین برای درمان دردهای شکمی 
وافزایش اشتها به کار می رود. این سبزی معطر تولید صفرا به وسیله کبد را افزایش می دهد و باعث افزایش 
سرعت فرآیند سم زدایی در بدن خواهد شد.از ترخون می توان به جای نمک در غذا استفاده کرد. روغن آن 
ضد روماتیسم و برای گردش خون مفید است. این سبزی باعث تحریک سیستم عصبی، گوارشی، گردش 

خون و هورمون ها نیز می شود. ترخون منبع بسیار خوبی از آهن، کلسیم و منگنز است.
مرزه

این سبزی از گیاهان خانواده نعناع به شمار می رود. مرزه جزو سبزی های خوراکی است که به صورت خام و 
پخته مصرف می شود. چاشنی خوبی برای غذاهای گوشتی به ویژه ماهی محسوب می شود و دارای خواص 
ضدمیکروبی و یک ضدعفونی کننده قوی بوده که برای معالجه اسهال بسیار مناسب است. مرزه خواص 
ضدالتهابی و ضد درد دارد و برای درمان دردهای عصبی به کار می رود. مصرف مداوم مرزه باعث کاهش 
چربی خون  و هضم غذا را آسان و نفخ و التهابات شکم را برطرف می کند. استفاده از مرزه کرم های معده و 
روده را دفع می کند. در درمان سوءهاضمه، یرقان و در رفع اسهال های حاد و مزمن موثر است. همچنین 
از آن برای درمان کودکان مبتال به راشیتیسم استفاده می شود. 100 گرم مرزه خشک حدود 210 درصد 

کلسیم دارد.
والک یا سیر کوهی

نوعی سبزی صحرایی است که از مناطق کوهستانی برداشت می شود. برگ های آن نواری شکل و دارای یک 
پیاز کوچک و گل است. برگ و پیاز آن خوراکی است، اما گل آن تلخ است و در غذا استفاده نمی شود. خواص 
خام آن بیشتر از پخته اش است و از آن در کوکو، سبزی پلو، آش و… استفاده می شود.این سبزی سرشار 
از ویتامین های A،B،C و امالح معدنی منگنز، روی، گوگرد و کلسیم است.والک قاعده آور خوبی است و به 
دلیل داشتن کلسیم برای درمان پوکی استخوان و التیام دردهای استخوانی و مفصلی مفید است. این سبزی 

اثر آرام بخش دارد و درد نقرس، روماتیسم و آرتروز را تسکین می دهد.
ترشک

این سبزی گونه های زیادی دارد. برگ های آن به دلیل داشتن اسیدهای آلی طعم ترشی دارد.تصفیه کننده 
خون، معرق، مدر، تب بر، اشتهاآور و صفرآور است. ترشک به دلیل ویتامینC فراوان خون ریزی لثه را التیام 

می بخشد و بوی بد دهان را رفع می کند. ترشک سرشار از ویتامین C، آهن، فسفر و پتاسیم است.
غازیاغی

این سبزی اغلب در کنار نهرها رشد می کند و در این فصل با سبزی های دیگر با نام سبزی کوهی مخلوط 
به فروش می رسد. بسیار معطر است و طعم دلپذیری دارد و در تهیه انواع سوپ، آش، کوکو و سبزی پلو به 
کار می رود. غازیاغی، شیر مادران شیرده را زیاد، خون را تصفیه و ترشحات غدد داخلی را تنظیم می کند و 
برای درمان بیماری های پوستی موثر است. این سبزی، گرمی و حرارت بدن را باال می برد و انرژی زاست، 

بی اشتهایی را رفع می کند و برای آرامش اعصاب مفید است.
ریواس

ریواس دارای برگ های ضخیم و گوشت دار است و طعم ترشی دارد. این گیاه سرشار از ویتامین C و فیبر 
است. خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد، زخم اثنی عشر را بهبود می بخشد و برای تقویت کبد و افزایش ایمنی 
بدن و از بین بردن عفونت های ویروسی موثر است. یکی از مهم ترین خواص برگ های ریواس آن است که 

لوزالمعده را وادار به ترشح انسولین می کند و برای کاهش قند خون سودمند است.
کنگر

کنگر، گیاهی با برگ های خاردار و ساقه های ضخیم شبیه کرفس است. از برگ های سبز آن به صورت خام 
در تهیه ساالد و از ساقه آن در تهیه خورش استفاده می شود. طبع گرمی دارد و بسیار نیرو بخش و مقوی 
قلب است. برگ های این سبزی، موجب کاهش چربی خون می شود و به دلیل فیبر نامحلول، بسیار ملین و 
 برای پایین آوردن قند خون مفید است. کنگر به دلیل داشتن هورمون های گیاهی، ترشحات غدد را تقویت 

می کند و باعث افزایش نیروی جنســی می شود. این 
ســبزی، دارویی موثر برای جلوگیری از حالت 
تهوع و ویار زنان باردار اســت. قابل توجه آن 

که برگ های کنگر محرک انقباض کیسه 
صفرا و کلیه اســت و افرادی که دارای 
سنگ کلیه و صفرا هستند، نباید از آن 

استفاده کنند.
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سرمربی اسبق پرسپولیس به اصفهان می آید

پیشنهاد سردبیر:

 اگر پیشــنهاد خوبی از ســوی یکــی از تیم های 
لیگ برتری ایران ارســال شــود، امکان بازگشت 

قطبی وجود دارد. 
مدیر برنامه های افشــین قطبی، ســرمربی اسبق 

پرسپولیس درباره حضور احتمالی او در سپاهان به 
عنوان سرمربی به خبرنگار برنا گفت: تاکنون هیچ 
گونه پیشنهاد رسمی از سپاهان و یا تیم های ایرانی 

ارسال نشده تا تصمیمی درباره آن بگیریم.

وی ادامــه داد: مشــکالت مالیاتــی که توســط 
پرســپولیس برای افشــین قطبی پیش آمده بود 
برطرف شد و اکنون ســرمربی اسبق سرخپوشان 
برای حضور در ایران مشــکلی نخواهد داشت. در 
صحبتی که با قطبــی درباره بازگشــت به ایران 
داشتم، ایشان بسیار عالقه دارند به ایران بازگردند 
زیرا معتقد است که ایران وطنم است و دوست دارم 

برای کشورم افتخار آفرینی کنم. 
مدیر برنامه های قطبی در پایان، گفت: اگر پیشنهاد 
خوبی از ســوی یکی از تیم های لیگ برتری ایران 
ارسال شــود، امکان بازگشــت قطبی وجود دارد. 
البته این امر بســتگی بــه این دارد کــه قرارداد 
 قطبی با تیمی که همــکاری می کند تا چه زمانی

 است.

برطرف شدن مشکالت مالیاتی قطبی؛
سرمربی اسبق پرسپولیس به اصفهان می آید

  کاریکاتور روز

تفاوت بارسلونا با مسی با بارسای بدون مسی
بارسلونا در دیدار این هفته مقابل سلتا به تساوی دو بر دو رسید. در این بازی مسی حضور 
نداشت تا کاتاالن ها مقابل این تیم متوقف شوند. بر این اساس عملکرد بارسلونا با مسی و 

بدون لیونل مسی سوژه کاریکاتور شده است.

رامین رضاییان دوست دارد به تیم پرســپولیس برگردد با اینکه 
در فصل جاری تجربه بازی در لیگ برتر بلژیک را به دست آورد.

رضاییان  احساس خود را نســبت به بازگشت به تیم پرسپولیس 
صادقانه مطرح کرده اســت.این در حالی است که تا زمان حضور 
برانکو در تیم بعید است برانکو اجازه دهد این اتفاق برای رضاییان 

رخ دهد.

رضاییان و آرزوی بازگشت به پرسپولیس

صادق محرمی از زمانی که از ملوان به پرسپولیس پیوست توانست 24
ســیر صعودی خوبی داشته باشــد و این روزها تبدیل به یکی از 
بهترین و آماده ترین بازیکنان پرســپولیس شده است.محرمی 
به دلیل همین عملکرد خوب این روزها با پیشنهاد جدی باشگاه 
دیناموزاگرب کرواسی روبرو شده و مذاکراتی هم بین مدیر برنامه 

او و این باشگاه انجام شده است.

 علیرضــا جهانبخش با همه هم نســل هایــش در فوتبال فــرق دارد.علیرضــا جهانبخش این روزهــا افتخار 
بین المللی فوتبال ایران است. یک ستاره درخشان که تازه  چهارشنبه شب اولین هت تریک زندگی اش را هم انجام 
داده است. آنچه اما این پسر را متفاوت از همه هم نسالنش حتی در همین تیم ملی می کند  رفتارهایش است. او را 
مقایسه کنید با دوستان صمیمی اش یعنی سردار ، سعید عزت اللهی ، طارمی، رامین رضاییان و بچه های جوان دیگر 
تیم ملی. نه از امروز که در همه این 4 سالی که در صف اول فوتبال ایران بوده و بازی ملی انجام داده است. علیرضا 

هر روز یک گام رو به جلو برداشته و حتی هنوز هم خیلی ها اعتقاد دارند اگر 4 سال قبل کی روش 
به او بیشتر در جام جهانی بازی داده ، بود شرایط بهتری برای تیم رقم می خوردجهانبخش 
 این روزها در فوتبال هلند خوش می درخشــد، و ون بروم، سرمربی تیمش درباره او گفته:
»این پســر فوق العاده اســت. یک بچه خوب ، متمدن و عالی . برای اینکه در تابســتان 

 برای پیشرفت از پیش مان برود ، نگران مان 
 نمی کند چــون او باید پیشــرفت کند.«و 
جالب تر اینکه بعد از رسیدن به رکورد 17 گل 

در یک فصل برای آلکمار ، علیرضا خیلی متواضعانه 
خدا را شکر کرده و از نعمت پدر و مادر گفته است. 

او همان الگویی است که ما باید ترویجش کنیم. 
یک جوان امروزی معتقد و بدون حاشــیه. 

 پســری که مــی تواند در جــام جهانی
 برای مان رویاسازی کند.

بازیکن پرسپولیس تصمیم به جدایی گرفت

17
الگوی مناسب یعنی این سوپراستار جوان فوتبال ایران!

ردپای هوادار متمول پرسپولیس 
در شعارهای مشکوک

روی برخــی از ســکوهای ورزشــگاه ها صدای 
تشویق بازیکنی نیمکت نشین شنیده می شود 
که این ســکوها در اختیار لیدرهایی است که به 
یک هوادار متمول مرتبط هســتند. مســئوالن 
 باشگاه پرسپولیس که در جریان این مسئله قرار 
گرفته اند، پیگیر هستند تا سر منشا این موضوع 
مشخص شود.شــنیده می شود این فرد با برخی 
تحرکات روی ســکوها قصد حمایت از بازیکن 
یاغی تیم پرســپولیس را دارد و البته مشــخص 
نیســت هدفش حمایت از بازیکن مذکور است 
یا بهم ریختــن جو تیمی کــه مدیرانش زیاد به 
او میــدان نمی دهند!کدهایی که ســایت نامه 
نیوز داده کامال هویت بازیکــن و هوادار مربوطه 
را مشــخص مــی کنــد. دو چهــره ای که در 
کنار هم عکس هــای زیادی با هــم دارند و در 
 صفحات اینستاگرامشــان قربان صدقه همدیگر

 می روند!

 در حاشیه

پیشخوان

 شاید استقالل هم راضی 
باشد، ســپاهان مشتری 

پژمان

تراکتور در پسا آجورلو

صدای پرونده سروش 
رفیعی باالخــره در آمد، 
میله فوالدی جلوی پنجره 

پرسپولیس

پاسخ صریح برانکو به 
کسانی که اصرار به بازی 
دادن مســلمان دارند، با 
فشار آوردن کسی را وارد 
ترکیب نمی کنم حتی اگر به 

قیمت رفتنم باشد.

لیگ برتر هجدهم تقریبا 20 روز بعد از فینال جام جهانی 
برگزار می شود. این تصمیمی منطقی از سوی مسئوالن 
برگزاری فوتبال ایران اســت. چون حتی اگر تیم ملی از 
گروهش در بازی های جام جهانی صعود نکند ، حداقل 10 

ملی پوش شاغل در لیگ ایران دو هفته ای زمان برای استراحت خواهند داشت.در برنامه ریزی جدید لیگ ، 
فصل نقل و انتقاالت از 15 خرداد ماه آغاز می شود و تیم ها تا 15 شهریور یعنی سه ماه زمان خواهند داشت 

که بازیکنان مورد نظرشان را بخرند. 
 لیگ از روز چهارم مرداد ماه اســتارت می خورد و یک هفته قبل از آن ســوپرجام باشگاه های کشور برگزار 
می شود. پرسپولیس قهرمان حاال یک پای سوپر جام است و استقالل این شانس را دارد تا با  ردن خونه به خونه 

دسته اولی خود را به سوپرجام برساند تا لیگ هجدهم با یک سوپرجام هیجان انگیز آغاز شود.

لیگ با دربی 29 تیر 
آغاز می شود

این طور که به نظر می رســد اســتقالل و وینفرد شفر 
به توافق مالی با یکدیگر نزدیک شــده اند. در شرایطی 
که پیش از این گفته می شد ســرمربی موفق استقالل 
درخواســت یک میلیون دالری از این باشــگاه داشته، 

روزنامه خبر ورزشــی در شــماره امروزش از تخفیف 200 هزار دالری شــفر به افتخــاری خبر داده و 
نوشته:»این مربي در ابتدا پیشــنهادي به ارزش یک میلیون دالر به استقالل داد ولي پس از چانه زني ها 
رقم را به 800 هزار دالر رسانده است ولي باشگاه توان پرداخت چنین پولي را هم ندارد. هیچ بعید نیست 
 نه حرف شــفر شــود و نه باشــگاه و دو طرف روي 700 هزار دالر براي فصل آینده توافق کنند.« گفته 
 می شــود شــفر به جز بحث های مالی، خواهان جــذب دو آنالیــزور خارجی و همچنیــن یک مربی 

دروازه بان های خارجی برای تیمش شده است.

تخفیف 200 هزار 
دالری شفر به استقالل

  کاهــش تعداد ســهمیه هــای ایران در رشــته 
وزنه برداری تلخ ترین خبــری بود که ورزش ایران 
را در هفته گذشــته در شــوک فرو برد، خبری که 
 با شــروع بازی های آســیایی جاکارتــا تازه عمق 
فاجعه اش مشــخص می شــود و ورزش گلخانه 
 ای ایران که تنهــا به آوردن مدال هــای برخی از

 رشــته ها از جمله وزنه برداری دلخوش است را با 
چالش اساسی روبه رو می کند.

 اوایل هفته گذشــته بود که خبر رســید رییس با 
سابقه فدراسیون جهانی وزنه برداری در تصمیمی 
غیرمنتظره و با شــعار مبارزه با دوپینگ ســهمیه 
کشورهایی را که ورزشــکاران آنها طی سال های 
اخیر دوپینــگ کرده بودند بــرای المپیک 2020 
را کاهش داده اســت. بنا بر اعالم فدراســیون بین 
المللــی وزنه برداری هر کشــوری کــه در زمینه 
 دوپینگ ورزشکاران 20 تخلف یا بیشتر در فاصله 
ســال های  2008تا 2020 داشــته باشد تنها دو 
سهمیه در المیپک 2020 در اختیارخواهدداشت 
که این موضوع شامل حال کشورهایی مثل روسیه، 
قزاقســتان، آذربایجــان، ارمنســتان و بالروس 
شد.همچنین سایر کشورها کــه در همیــن بــازه 
زمانــی بــا 10 تخلــــف در زمینــه دوپینــگ  
ورزشــکاران همــراه بودنــــد بــا محدودیــت 
ســهمیه المپیک روبه رو شــــدند، به طوری که 
تنها ســهمیه دو وزنه بردار مرد و دو وزنه بردار زن 

را در بازی های المپیک خواهند داشت.

 و از آن جایــی که ایــران نیز با بحــث دوپینگ در 
 سال های گذشــته درگیر بود و آزمایش برخی از
 وزنه بــرداران ایرانی در دوپینــگ مثبت در آمده 
بود کاهش ســهمیه در المپیک شامل ورزشکاران 
ایرانی نیز شد و به خاطر اینکه ایران در وزنه برداری 
 زنان فعالیتی ندارد تنها بایــد در المپیک 2020 با 
 دو  ســهمیه شــرکت کنــد، اتفاقی که شــانس 
مدال آوری ایران را با سیر نزولی مواجه  خواهد کرد. 
قانون کاهش تعداد ســهمیه ایــران در بازی های 
المپیک که در بازی های آسیایی نیز اجرا می شود  
قبال با رشــته های دیگری مانند کشتی، تکواندو، 
ووشو، بوکس، تیراندازی با کمان نیز شروع شده بود، 
رشته هایی که همواره شانس اصلی کسب مدال در 
بازی های آسیایی و المپیک برای ایران بودند و حاال 

با محدودیت روبه رو شده اند.
 هربار که این کاهش ســهمیه برای یکــی از  این 
رشته های ورزشی روی می داد تحلیل هایی راجع 
به این مهم در رســانه ها مطرح شــد و از نداشتن 
کرسی بین المللی در مجامع جهانی ورزش سخن 
می رفت موضوعی که نتوانســت توجه مسئولین را 

به خود جلب کند.
نداشــتن دیپلماســی ورزشی و نداشــتن کرسی 
بین المللی مشــکالت زیادی را برای ورزش کشور 
به وجــود آورده اســت، همین چند ماه گذشــته 
بود که بازی نکردن کشــتی گیر 23 ســاله ایران 
مقابل ورزشکار رژیم صهیونیســتی، کشتی ایران 
را تا پای تعلیق نیز پیش برده بود و توان دیپلماسی 
فدراسیون کشــتی مانع از اجرای این تصمیم شده 

بود.
تصمیمی که هنوز خطرآن بیخ گوش کشتی 
ایران صدا می کند و گالیه ها و قهرهای رییس 
فدراسیون کشتی نیز نتوانست باعت شود تا 
عزمی برای گرفتن جایــگاه ایران در IOC از 
سوی دولت مردان صورت بگیرد و حاال نبود 
این جایگاه دارد امید مــدال آوری ایران  در 

بازی های آســیایی و المپیک را کاهش 
می دهد.

هرچند این کاهش سهمیه 
می توانــد تلنگری برای 
مسئوالن ورزش کشور 
باشــد که دیگــر نمی 
توانند به مــدال آوری 
چند رشــته خاص دل 

 خوش کنند و باید به فکر 
در  گــذاری   ســرمایه 

رشته هایی پر مدالی مانند 
دوومیدانی، شــنا وتیراندازی 

باشــند تا جایگاه کاروان 
ورزشــی ایــران در 

رنکنیگ بازی های 
آسیایی و المپیک 
کاهش محسوسی 
پیدا  نکند ولی این 

مساله، باید سبب شود 
تا مدیران ورزشی ایران نگاه 

ویژه ای به داشتن یک کرســی بین المللی داشته 

باشــند تا 
ننــد نقش  بتوا

در تصمیم گیری های 
کالن ورزش جهــان برعهده 

بگیرنــد و از اتخــاذ تصمیماتی که 
بر علیــه ورزش ایران صــورت می گیرد 

جلوگیری کنند.

ورزش ایران در دنیا برش ندارد
 وقتی شانس مدال آوری ایران در بازی های آسیایی و المپیک هر روز کاهش می یابد؛

بازیکنانی با دو فینال
تاکنون 5۶ بازیکن در دو فینال جام جهانی 
حضور داشــتند که تنها 4 بازیکن موفق به 
گلزنی در هر دو جام شدند.واوا و پله دو بازیکن 
تیم ملی برزیــل که در فینال جــام جهانی 
1۹85 برابر ســوئد گلزنی کردنــد و اولین 
بازیکنانی بودند که بــا گلزنی در جام جهانی 
1۹۶2 توانســتند در دو فینال جام جهانی 
گلزنی کنند.پل برایتنر آلمانی دیگر بازیکنی 
بود کــه در فینال جام جهانــی 1۹74 برای 
تیمش گلزنی کرد و هشت سال بعد در سال 
1۹82 نیز در شکســت 3 بر یک برابر ایتالیا 
تک گل تیمش را به ثمر رســاند.چهارمین 
بازیکنی که در دو فینــال جام جهانی موفق 
به گلزنی شد نیز زین الدین زیدان فرانسوی 
بوده است که در سال 1۹۹8 موفق شد برابر 
برزیل گلزنی کند و در ســال 200۶ نیز برابر 
ایتالیا گلزنی کرد تا به جمع سه بازیکن قبلی 

بپیوندد.

جام جهانی

والیبال
ایران - 
ساعت اوکراین

10

شبکه 
ورزش

هانوفرفوتبال
- 

 بایرن مونیخ

ساعت
18

شبکه 
ورزش

منچستر فوتبال
یونایتد - 

تاتنهام
ساعت
20:45

شبکه 
ورزش

استوریل - فوتبال
ساعتبنفیکا

23:59

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 1 
ارديبهشت

 محمد صالح یک مدرسه 
در زادگاهش می سازد

محمد صالح ستاره مسلمان لیورپول این روزها در 
هر امری پیش رو می شود 
با استقبال مردم مصر 
و هموطنان جوانش 
قرار می گیرد.صالح 
هفته پیش در کلیپی 
تبلیغاتی برای مبارزه با 
مواد مخدر و دخانیات حاضر 
شد که نزدیک به یک میلیون نفر داوطلبانه حاضر 
به ترک دخانیات و مواد مخدر شــدند.صالح در 
جدید ترین حرکت ارزشــی خود قصد دارد یک 
بیمارستان و یک مدرسه در شــهر زادگاه هش 
ناگریگ تاســیس خواهد کرد.ناگریگ شــهری 
در حومه و ۹0 کیلو متری قاهــره پایتخت مصر 
است.صالح در چند ماه گذشته کمک های نقدی 

بسیاری به همشهری های خود کرده است.

خبر روز

تمجید ویژه مورینیو از پوگبا
پوگبا که فصل پرفراز و نشــیبی را پشــت سر 
گذاشــته، بارهــا مورد 
نتقــادات بســیار  ا
قرار گرفته اســت. 
مورینیو نیز یکی از 
این منتقدین بوده 
و حتی در چند روز 
اخیر شایعاتی در مورد 
اختالف بین ایــن دو و قرار گرفتــن پوگبا در 
فهرست فروش باشگاه شــنیده می شد. با این 
حال پس از درخشــش پوگبا مقابل بورنموث، 

سرمربی پرتغالی به تمجید از او پراخت.
آقای خاص گفــت:» من خیلــی در انتخاب 
بهترین بازیکن زمین دقیق نیستم، به خصوص 
اینکه من ســرمربی یکی از تیم ها هستم و نه 
ایجنت بازیکن. به عنوان بهترین بازیکن زمین 
عالقه ای ندارم ولی پل پوگبا خیلی خوب کار 
کرد. مقابل منچسترســیتی او فوق العاده بود 
ولی مقابل بورنموث خیلــی خیلی خوب بود. 
انتخابی خــوب برای عنــوان بهترین بازیکن 

زمین.«

انگلیس برای فتح جام جهانی 
نیاز به معجزه دارد

انگلیس سال هاست حتی از حضور در مراحل 
پایانــی جــام جهانی 
نیز ناکام بــوده اما 
وجود ستاره های 
جــوان در ترکیب 
ایــن تیــم، آنها را 
بــه کســب موفقیت 
در روســیه امیدوار ساخته 
است.کایل واکر گفت: » من امیدوارم بتوانیم 
 تا آنجا که ممکن اســت باال برویم، اما ما باید 
واقع بین باشیم. برای قهرمانی در جام جهانی، 
به یک معجزه نیاز داریم، اما ما بازیکنان خود را 
برای انجام این کار آماده کرده ایم زیرا بسیاری 
از ما در بهترین لیگ دنیا بــازی می کنیم.ما 
آماده رقم زدن معجزه هستیم اما آیا تجربه ما 
در طول مسابقات اخیر بیشتر شده است؟ نه، 
در سال های اخیر چنین اتفاقی رخ نداده است.

ما باید واقع بین باشیم. تعداد زیادی از تیم های 
بزرگ در رقابت ها حاضر هستند و رکورد ما در 
 جام جهانی خیلی خوب نیست. ما سال هاست

 )از جام 200۶( در مرحله حذفی حتی یک بار 
هم پیروز نشده ایم.

 آرسنال در تالش 
برای جذب مهاجم رئال

پس از فصل دشــواری که بنزمــا در مادرید 
و  کــرده  ســپری 
انتقادات بســیاری 
کــه در این فصل 
از سوی هواداران 
 ، و کارشناســان 
علیه او مطرح شــده، 
شایعات حاکی از آن است 
که او بــه فکر جدایی از رئال اســت.همچنین 
طبق ادعای دایاریو، سرخیو راموس، کاپیتان 
رئال بــه فلورنتینو پرز، رییس باشــگاه اعالم 
کرده که ستاره فرانســوی را در پایان فصل به 
فروش برسانند. از سوی دیگر مدیریت رئال که 
از سال 200۹ از حامیان بنزما بوده، همچنان 
بر این حمایت پافشاری دارد.رئال قصد جذب 
یک مهاجم جدیــد را دارد و گفته می شــود 
لواندوفسکی اصلی ترین گزینه آنهاست. حال 
دایاریو گل مدعی شد که آرسنال که پیش از 
این نیز برای جذب بنزمــا تالش کرده بود، بار 

دیگر به دنبال خرید اوست. 

 سمیه مصور
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پروژه ای که دیگر خاص نیست
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

شورا

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر: 

مردم بحران آب را شوخی 
گرفته اند

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شــهر اصفهان گفت: هنوز مشکالت مربوط به 
حوضه آب اصفهان به دغدغه مردم تبدیل نشده 
است و باید اطالع رسانی بی پرده  ای انجام شود 
و حقایق این خطر به گوش مردم برسد، چرا که 
آن را شوخی می دانند و هنوز هم ماشین های 

خود را با آب شرب شست و شو می دهند.
 فریده روشــن اظهــار کرد: در ادوار گذشــته 
آینده نگری صحیحی توســط مدیران مد نظر 
قرار نداشته اســت و بســیاری از مشکالت از 

همین مساله ناشی می شود.
وی افزود: مشکل کم آبی از سالیان پیش وجود 
داشته است. مسئوالن به دنبال حل مشکالت 
آب هستند و شورای شــهر نیز اقداماتی را در 
این راستا انجام داده است. اما این صداها کافی 

نیست و همه باید برای آن تالش کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
پروژه های محرک توسعه 

کلید محرومیت زدایی 
درمناطق محروم است

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در 
مناطق محــروم که معموال مناطق فرســوده 
هســتند، راه اندازی پروژه های محرک توسعه 
به جای دفاتر تســهیل گری منجر به پیشرفت 
و محرومیت زدایی می شــود. شیرین طغیانی 
در حاشیه جلسه سیاســت گذاری پروژه های 
ســال جاری و رینگ حفاظتی شــهر با بیان 
اینکه یکی از تاکیدات در بودجه  ۹۷ مســئله  
محرومیت زدایی اســت، اظهار کــرد:  به طور 
خاص محرومیت زدایی از مناطقی مثل منطقه 
۱۴ و محالتی چون حصــه و محالت  محروم 

دیگر شهر اصفهان در دستور کار است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
مرکز کاهش آسیب اصفهان 
تا پایان خرداد بهره برداری 

می شود
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: بر 
اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته مرکز 
کاهش آســیب های اجتماعی شهر اصفهان تا 

پایان خرداد امسال بهره برداری می شود. 
کوروش محمدی با بیان اینکه در بودجه سال 
جاری شهرداری اصفهان به منظور راه اندازی 
مرکز مرکز توانمندسازی و آموزش افراد آسیب 
دیده اجتماعی اصفهان، پنــج میلیارد تومان 
تصویب شــد، اظهار کرد: راه اندازی این مرکز 
می تواند نواقض دستگاه های اجرایی در حوزه 
آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد و معتادان 
متجاهر را پوشــش دهد و در آینده ای نزدک 
شــاهد این دست آســیب ها در شهر اصفهان 

نباشیم

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان:
 پارکینگ بیمارستان عسکریه

 در دست ساخت
مدیر منطقه ۱0 شــهرداری اصفهان گفت:  یکی 
از مهم ترین پروژه های منطقه ۱0 مشــارکت و 
احداث پارکینگ بیمارســتان عسکریه و احداث 
پارکینگ مقابل درمانــگاه خیریه ام البنین)س( 
است. عبدالرسول امامی در مورد هزینه های این 
دو پروژه افزود: این پروژه ها به ترتیب با هزینه ای 
بالغ  بر ۳0 میلیارد ریــال و ۱0 میلیارد ریال در 

سال جاری اجرا خواهند شد

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان:
مناسب سازی برای معلوالن 
منحصر به نصب رمپ نیست

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: مناسب 
سازی تنها توجه به فضای فیزیکی و نصب رمپ 
در معابر نیســت بلکه باید با در نظر گرفتن نوع 
معلولیت، مناسب سازی خاصی را برای این قشر 

مد نظر قرار داد.
مرضیه فرشــادی اظهار داشــت: در صورتی که 
بتوانیم معابری شهری را برای رفت و آمد معلوالن 
مناسب سازی کنیم، بزرگترین انگیزه برای این 
قشر فراهم می شود که بتوانند در اجتماع حضور 

پیدا کنند.

 دستگیری سارق شیک پوش
 به جرم سرقت سوخت

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: فردی 
که با ظاهری آراســته و در دســت داشتن یک 
قوطی ۴ لیتری در کنار خیابان ها به بهانه اتمام 
سوخت می ایستاد و با ســوار شدن در خودروی 
رانندگان خانم وســایل قیمتی آنها را به سرقت 

می برد دستگیر شد.
سرهنگ حسن یاردوستی اظهار داشت: این فرد 
ســارق خودروهایی که راننده آنها خانم بوده را 
به عنوان طعمه قرار می داده کــه مالباختگان با 
حس انسان دوســتی و عمل خیر اقدام به انتقال 
وی کرده که در مســیر انتقال ســارق با شیوه و 
شگرد خاصی حواس راننده را پرت و نقشه خود را 

عملی می کرده است.
 وی ادامــه داد: مامــوران بــا دریافــت 
مشــخصات ظاهــری ایــن فــرد شــیاد و به 
 کارگیــری تیم هــای گشــتی محســوس و 
نا محسوس، سرانجام وی را که با قوطی ۴ لیتری 
و ظاهری شیک کنار خیابان ایستاده بود مشاهده 
می کنند. وی بیان کرد: سارق که در صدد تکرار 
عمل مجرمانه خود با شیوه و مهارت خاص خود 
بود با مشاهده ماموران ســعی در فرار داشت که 
ماموران بالفاصله وارد عمل شدند و او را دستگیر 

کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان خبرداد:

جابه جایی تاسیسات شهری در 
مسیر خط ۲ مترو

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
گفت: برای اجــرای خط دوم متــرو که ممکن 
اســت در حین اجرا با تاسیسات شهری برخورد 
کند، الزم اســت برای جابه جایی تاسیســات، 
 میان دســتگاه های مربوطــه هماهنگی ایجاد 

شود.
علی مقدس زاده در حاشیه جلسه هیئت مدیره 
قطارشهری اصفهان اظهار کرد: در رابطه با عوامل 
موثر در روند اجرای خــط دوم مترو تصمیماتی 
گرفته شــد، عوامل موثر در اجرای طرح شامل 
مســائل مالی و هماهنگی میان بخش های دیگر 

اجرایی در سطح استان می شود.
وی افزود: در همین راســتا مقرر شد هماهنگی 
میــان دســتگاه های مربوطــه بــرای جابــه 
 جایــی تاسیســات شــهری و فاضــالب انجام

 شود.
وی با بیان اینکه اکنون بستر برای انجام فعالیت 
خط دوم مترو فراهم شده است، اظهار امیدواری 
کرد: با تخصیص بودجــه و تامین مالی به موقع، 

طرح طبق برنامه زمانبندی پیشرفت کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
اظهار کرد: همه مشکالت بر سر راه به مسائل مالی 
برنمی گردد و الزم اســت طرح در مسیر تعیین 
و طراحی شده خود اجرا شــود، اما ممکن است 
طرح در حین اجرا با تاسیسات شهری همچون 
برق، فاضالب و آب برخورد کنــد، بنابراین الزم 
است با هماهنگی میان دستگاه ها، این تاسیسات 
جابه جا شــود که این موضوع غیرمتعارف و غیر 

قابل پیش بینی نیست.

کافه شهروند

یک کارشــناس بودجه گفت: برای اصالح نظام بودجه بندی الزم 
است در باالترین سطح تصمیم گیری شهرداری، اشتراک نظری در 
خصوص کارآمدکردن نظام برنامــه ای و بودجه ای به وجود آید که 
البته به معنی شفاف کردن فرآیندهای تخصیص منابع، رعایت اکید 

انضباط مالی و ... است.

ســید ســعید انصاری فر مهمترین عامل عدم کارایی برنامه ریزی 
اســترات ژیک در ســطح مدیریت شــهری کشــور را رقابت میان 
فعالیت هــای اســترات ژیک و فعالیت های عملیاتی شــهرداری ها 
دانست و گفت: این رقابت به سود فعالیت عملیاتی پایان می پذیرد.

وی تصریح کرد: تصمیمــات بودجه در هر حال امری سیاســی، 

اجتماعی و فنی اســت و نارســایی موجود در نظــام بودجه بندی 
نشــان می دهد، عــالوه بر آنکــه ناشــی از ضعف کارشناســی 
و یا ســطح تکنیکی شــیوه های بودجه نویسی اســت، ریشه در 
 نارســایی های نظــام تصمیم گیــری در تخصیــص منابــع 

دارد.

یک کارشناس بودجه گفت:
اصالح نظام بودجه ریزی شهرداری ها نیازمند شفافیت در تخصیص منابع

۱۴ سال از شروع طرح نمایشگاه بین المللی اصفهان 
می گذرد. طرحی که روزگاری از آن به عنوان طرحی 
با ویژگیهای خاص یاد می کردند.  اما تا این لحظه تنها 
حدود ۴0 درصد پیشرفت کرده و احتماال دیگر نمی 
توان از آن به عنوان طرحی خاص یاد کرد. چرا که از آن 
روز  تا کنون علم  پیشرفتهای زیادی کرده و تکنولوژی 

جدیدی جایگزین فناوری های پیشین شده است. 
اما با این حال هنوز مدیــران این طرح امیدوارند و هر 
سال وعده بهره برداری از آن را به سال دیگر موکول می 
کنند.طرحی مهم  و به شدت مورد نیاز که استانهای 
همجوار در آن موفق تر عمل کرده اند و توانســته اند 
با بهره برداری از آنها تعداد گردشگران خود را افزایش 
دهند. اما اصفهان به دلیل کمبود اعتبار  هنوز اندر خم 

یک کوچه مانده است. 
در حالیکه با اتمام این پروژه، به دلیل وجود امکاناتی 
همچون فضای نمایشــگاهی اســتاندارد، مســجد، 
رستوران ها، پارکینگ، فضای سبز، اتاق های مذاکره، 
سالن همایش، گمرک، پست، بانک و صرافی می تواند 
ماندگاری یک گردشگر را در شــهر اصفهان به ۴ روز 

افزایش دهد.
آخرین آمــاری کــه مصطفی حســینی مدیر طرح 
نمایشــگاه بزرگ اصفهان، از جزئیات پیشــرفت این 
طرح بزرگ می دهد این گونه اســت: طــرح تهیه و 
اجرای عملیات ابنیه تونل تاسیســاتی داخل و خارج 
سالن اصلی و مخزن آب آشامیدنی ۹۹.۱، طرح تهیه 

و اجرای ابنیه تاسیســات مکانیکی و برقی مربوط به 
ساختمان های برق موتورخانه و سرویس های بهداشتی 
5۹.5۱، طرح تهیــه و اجرای عملیات زیرســازی و 
محوطه سازی بیرونی سالن اصلی 8۷.8۷، طرح تهیه 
و اجرای عملیات ابنیه و محوطه ســازی داخل سایت 
نمایشــگاه و کارهای متفرقه مربوطــه ۳8.۱8، طرح 
اســکلت فلزی ســالن اصلی ۷۷، طرح تهیه و اجرای 
عملیات ابنیه و فونداسیون های سالن اصلی و ساختمان 
رجیسترینگ و تاسیســات مکانیکی و برقی مربوطه 
80 درصد و طرح ساختمان اداری پشتیبانی۳۳.۱۴ 

پیشرفت داشته اند. 

پیشــرفت هایی که بیشــتر مربوط به فاز اول طرح و 
 به خصوص سالن اصلی آن می شــوند. فاز اول شامل

 طرح های مخــزن آب، ســاختمان اداری، ســالن 
رجیسترینگ، ســالن اصلی به همراه زیرساخت های 
الزم اولیه شــامل ســاختمان الکتریکال، ساختمان 
مکانیکال، ساختمان اداری، ســاختمان پشتیبانی، 
فضای ســبز، فضای خدماتی، پیاده روها، جاده های 
داخلی، جاده های خارجی، سرویس های بهداشتی، 
ساختمان ورودی سالن اصلی، گمرک، پست، صرافی، 
بانک و پارکینگ روباز است. در فازهای بعدی طرح نیز 
هشت ســالن هفت هزارمتری، مسجد، فودکورت ها، 

ســالن همایش و رستوران ها دیده شــده است که به 
مرور تکمیل خواهد شــد. این ســالن اصلی به دلیل 
مساحت مفید نمایشگاهی حدود ۱5 هزار متر مربعی 
، با سیســتم اســکلت فلزی بصورت خرپایی خاص 
و  ســقف زیپ تِک و یک تکه با مســاحت حدود 2۱ 
هزار مترمربع استفاده شده است . به اعتقاد مصطفی 
حسینی، این طرح به لحاظ طراحی نه تنها در کشور 
بلکه در اســتان اصفهان نیز بســیار خاص اســت و 
تمامی اســتانداردهای بین المللی در آن رعایت شده 
اســت. زیرا عالوه بر ویژگی های ظاهــری، طراحی 
خاص و زیبایی کــه دارد، از لحاظ معمــاری نیز یک 
طرح کامل اســت و نیازهای چند دهه آینده اســتان 
 اصفهان و دیگر استان ها را تامین خواهد کرد. از جمله
 ویژگی های مهم معماری مــی توان به مواردی چون 
استفاده از مصالح با کیفیت وتکنولوژی روز اشاره داشت 
به گونه ای که این ساختمان در مقابل زلزله ۷ ریشتری 

ایمن و عمر مفید آن 200 سال است. 
علی یارمحمدیان مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان نیز با تاکید بر این که نمایشگاه نه 
تنها در منطقه جایگاهی ندارد بلکه در کشــور هم از 
اســتان های هم تراز عقب تر است، می گوید: چنانچه 
بخواهیم در مسیر توسعه قدم برداریم باید زودتر طرح 
محل جدید نمایشگاه اصفهان تکمیل شود. هر چند 
زودتر از این ها این طرح باید به بهره برداری می رسید اما 
هنوز راه زیادی دارد اما امیدواریم با حضور مدیرعامل 
جدید شاهد افتتاح هرچه زودتر نمایشگاه  اصفهان در 

روشن دشت باشیم.

پروژه ای که دیگر خاص نیست
 نمایشگاه بزرگ اصفهان تنها 40 درصد پیشرفت داشته است؛

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: در باغ پرندگان ناژوان بیش از ۳00 
گونه پرنده نادر و خاص وجود دارد که تاکنــون بیش از ۳0 گونه آنها 

تکثیر شده  است.
حسن شفیعی اظهارکرد: نوروز ۹۷ بیش از ۷00 پرنده کمیاب تکثیر 
شده و به مرحله بازدید رسیده در باغ پرندگان آزادسازی و مورد بازدید 

گردشگران و مسافران قرار گرفتند.
وی گفت: این گونه های کمیاب باید از نقاط دیگری به اصفهان منتقل 
می شدند، اما با تالش متخصصان و کارشناسان باغ پرندگان این گونه ها 
تکثیر شده و جاذبه باغ پرندگان را برای بازدیدکنندگان دو چندان کرد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به اهمیت وجود این باغ در اصفهان 
ادامه داد: مهمترین هدف مجموعه تکثیر باغ پرندگان، حفظ و تکثیر 
پرندگانی اســت که در صورت تکثیر نشــدن ممکن اســت به دست 

فراموشی سپرده شوند.
وی با بیان اینکــه به نمایــش گذاشــتن پرنــدگان و بازدید مردم 
عاملی بــرای حفــظ ایــن گونه های نــادر اســت، افــزود: تکثیر 
 گونه هــای نادر در بــاغ پرندگان بــه حفظ پرنــدگان کمیاب کمک

 می کند.
شفیعی ادامه داد:  از آن گذشته می توانیم پس از مدتی به صادرات آنها 

به نقاط دیگر کشور و دنیا اقدام کنیم. 
وی با اشاره به باغ پروانه ها تصریح کرد: در باغ پروانه ها، پروانه زنده ای 
نداریم، اما در مجاورت باغ پروانه ها با توانی که در مجموعه ناژوان است، 
تکثیر پروانه های نادر که با گل و گیاهان بومی اصفهان سازگاری دارند، 
آغاز شده، اما با توجه به ساختمان قدیمی باغ پروانه ها آنها را هنوز در 

معرض دید عموم قرار نداده ایم.
شفیعی ادامه داد: با توجه به اینکه عمر پروانه ها بیشتر از ۱5 روز نیست، 
باید مرکز تکثیر پروانه قابلی داشته باشیم تا بتوانیم پروانه ها را از نظر 

تعداد پوشش داده و و بر جذابیت  باغ پروانه ها اضافه کنیم.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: مراکز گردشگری بی بدیل ناژوان 
همه روزه از ساعت 8.5 صبح لغایت ۱۹ به صورت یکسره آماده بازدید 

عموم شهروندان و گردشگران است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

تکثیر ۳۰ گونه پرنده کمیاب در ناژوان

رییس اداره پیگیری و وصول درآمدهای عمومی 
شهرداری اصفهان گفت: عوارض کسب و پیشه 
بخشی از درآمد پایدار شهرداری است و مبالغ 

آن صرف هزینه های پایدار شــهری 
می شود.

مصطفی نجاری اظهارکرد: عوارض 
فعاالن اقتصــادی و مشــاغل جزء 
عــوارض محلی اســت کــه طبق 
مصوبه شورای اسالمی شهر و تایید 

استانداری اخذ می شود.
وی با اشاره به نحوه محاسبه عوارض 
کسب و پیشه، تصریح کرد: در سال 

۹2 و در راستای وصول عوارض عادالنه، محاسبه 
عوارض کسب و پیشه بر اســاس فرمول تعرفه 

ثابت شغلی و ضریب متغیر انجام شده است.
رییس اداره پیگیری و وصول درآمدهای عمومی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه تعرفه ثابت 
شغلی بر اساس درجه شغلی اعالم شده توسط 
اتحادیه ها مشــخص و در درجه های یک، دو و 
سه قابل تفکیک است، افزود: ضریب متغیر نیز 
بر اســاس قیمت منطقه بندی و مساحت واحد 
کسب استخراج می شود که این ضریب بر اساس 
مصوبه شورای اسالمی شــهر اصفهان و تایید 

استانداری دارای یک سقف و یک کف است.
وی ادامه داد: کف ضریب متغیر عوارض کسب و 

پیشه بر اساس دستور شورای شهر در دامنه یک 
و یک و نیم تغییر می کند.

نجاری تصریح کرد: سقف عوارض برای سال ۹۳ 

عدد ۱.5، برای سال ۹۴ عدد ۱.۷، برای سال ۹5 
عدد ۱.۹ و در ســال ۹۶ سقف ضریب 2.5 است 
که برای ســال ۹۷ این ضریب بدون تغییر باقی 

مانده و همان عدد 2.5 محاسبه می شود.
وی گفت: با توجه به مصوبه شــورای اســالمی 
شهر و تایید استانداری در صورت عدم پرداخت 
عوارض کسب و پیشه، از سال ۹5 به بعد مبالغ 

به روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
نجــاری اظهارکرد: قبــوض عوارض ســاالنه 
کســب و پیشــه بــه صــورت توزیــع انبوه 
طــی دو مرتبه در ســال کــه مرحلــه اول در 
 شــهریورماه و مرحله دوم در بهمن ماه توزیع

 می شود.

رییس اداره پیگیری و وصول درآمدهای عمومی شهرداری اصفهان:

 عوارض کسب و پیشه 
صرف هزینه های پایدار شهری می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
گفت: این سازمان خودرو هیبریدی تویوتا پریوس 
را در نمایشــگاه حمل و نقل اصفهــان در معرض 

دید عموم قرار می دهد تا با راه اندازی خودروهای 
هیبریدی بتوانیم گام اساسی در راستای کاهش 

آلودگی زیست محیطی برداریم.
حســین جعفری اظهارکرد: نمایشگاه تخصصی 
حمل  و نقل پــاک در اصفهان از چهارم تا ششــم 
اردیبهشــت ماه ســال جاری در محــل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 
پل شهرستان برگزار می شــود. وی افزود: در این 
نمایشگاه سازمان تاکســیرانی حضور دارد و قرار 
است خودروهای هیبریدی به نمایش گذاشته شود 
تا باراه اندازی خودروهــای هیبریدی بتوانیم گام 
اساسی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی 
برداریم. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 

اصفهان در خصــوص ویژگی هــای خودروهای 
هیبریدی گفت: یک خودرو هیبریدی به بیان ساده 
مدلی از دو منبع انــرژی مختلف برای به حداکثر 
رســاندن راندمان و کارایی اســت، 
بــدان معنا که ترکیب کــردن انرژی 
الکتریکی ذخیره شــده در باتری ها 
باانرژی احتراقی سوخت هایی چون 
بنزین، دیزل یــا گاز مایع یک خودرو 
هیبریدی را می سازد.جعفری با اشاره 
به انواع خودروهای هیبریدی، افزود: 
یک نــوع آنها هیبریدی های ســری 
است که همانند خودرو فیسکرکارما 
یا برخی نسخه های بام وi۳ خودرو به تنهایی توسط 
الکتریســته حرکت می کند و در حالی که شــما 
درحال رانندگی هســتید پیشرانه احتراق داخلی 
باشارژکردن باتری ها به محدوده حرکتی خودرو 
اضافه می شــود.وی تصریح کرد: هیبریدی های 
سری می تواند بسیار پاک باشد، زیرا تمام اهداف 
یک خودرو تمام الکتریکی را در مسافت های کوتاه 

برآورده می کند.جعفری
 بزرگترین نقطه ضعف این سیستم ها را هزینه باالی 
آنها عنوان کرد و گفت: در تکنولوژی زمان کنونی، 
باتری های بزرگ تر مورد نیاز هیبریدهای ســری 
بسیار گران تر از باتری های کوچکتر سیستم های 

هیبریدی موازی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

 حال شهر با تاکسی های هیبریدی
 بهتر می شود

هاجر مرادی

 ساخت پله های معمولی
 در ادامه پله های برقی 

در ابتدای پله برقی های پل عابر پیاده در میدان 
آزادی اصفهان اقدام  به ســاخت پله شده که 
کامال غیر منطقی است و این عمل معلوالن را 
دچار مشکل کرده اســت. البته این مشکل در 
ایستگاه مترو سي و سه پل، بین پله برقي اول و 

دوم نیز وجود دارد. 
سیما مظفری- شهروند اصفهانی

 ساخت پایانه بی آرتی
 در جوار کوه دنبه

کجای دنیا و با کدام منطــق حتی غیر محیط 
زیستی ، پایانه اتوبوس ها، آن هم  اتوبوس های 
دودزای شــهر را در مجــاورت کوهــی زیبا و 
تاریخی به نام کوه ســفید، می سازند؟ کاش تا  
قبل از آن که هزینه ای دیگر بردوش شهروندان 
 گذارده شــود، از ادامه این طــرح جلوگیری

 شود. 
 علیرضا صادقی- شهروند اصفهانی

مسدود شدن مسیرهای 
دوچرخه سواری

یک مسیر دوچرخه سواری در مقابل کتابخانه 
مرکزی وجــود دارد کــه معموال در بیشــتر 
ساعت های روز ورودی آن به وسیله ماشین های 

پارک شده بسته شده است. 
مبینا فرخ زاد- شهروند اصفهانی
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افقی 
1- اين اقدام بانك فدرال آمريكا موجب شده كه 
ترازنامه بانك دامنه عمل فعاالن بانك را محدود 

كند
2- خانه كنار دريا - نام همسر حاتم طايي - ارزان 

نيست
3- داراي جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه 

- محل ورود
4- اسب تركي - روي تاريك زمين - درخت زبان 

گنجشك - بيهوده - ميوه
5- عملكرد - بخشي از استان سيستان و بلوچستان

6- طاقچه باال - آمــاس - آرايش درخت - پرنده 
سعادت

7- به عقيده اين اقتصــاددان 3 گرايش در بازار 
معامله وجــود دارد: 1.بدبيني، 2.بي طرفي، 3.در 

اختيار گرفتن امور - مهتران
8- شوربا - از حروف انگليسي - برداشت محصول 

- گذراندن - اثر چربي
9- خدمتكار مرد - عملياتي كــه بانك مركزي 
پايه پولي را با خريد و فروش اوراق بهادار )قرضه و 

خزانه( تغيير دهد

10- زنگ بزرگ - همان ســيب اســت - ساز و 
آواز - يارسوزن

11- هم سوان - از ملزومات بازي فوتبال
12- دور دهان - فرومايه - شــرنگ و زهر - نگاه 

خيره - مركز ايتاليا
13- يه كمي چاق - زن كمياب

14- اقيانوس كبير - نخ بافتني - نامي زنانه
15- وزير دارايي فرانسه

عمودی
1- توفان دريا - تحليلي اقتصادي كه براســاس 

چارت اخبار انجام مي شود

2- حرف ندا - تيره - از مزه ها - از وسايل دفاعي در 
جنگ هاي قديم

3- نابودي - دوختن پارگي - جام ورزشي - زينت 
ناخن

4- مخفف شاد - ترديد - آتش - نام آذري - تلخ 
عرب

5- موچين - نغمه
6- بي سواد - نوعي كبك - آشكار - فرد و شخص

7- وســيله برف روبــي - مرســوم و رايج - نفي 
انگليسي

8- پيش مزد - پول خارجي - زباني
9- از حروف الفباي فارسي - پيروان - تدوين شده

10- مخفف كاه - ســاز چنگــي - نهر كوچك - 
خس خس برونشها

11- محله اي در شمال شهر - ستيز و جنگ
12- تخم مرغ انگليسي - زاييدن - اجاره بها - رها 

و آزاد - مجراي خون
13- بارد - بازداشتن - از گناهان كبيره - منفك

14- تقاضا - دارايي - بزرگ ترين درياچه جهان 
- مساوي

15- رييس بانك مركزي آمريكا - دوقلو
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چهــارم شــعبان كه مــی آيد بــا خود 
واليتمداری و وفای به عهــد نيز می آيد، 
چرا  كه در اين روز فرزندی به جهان هستی 
پا نهاد كه تجسم عينی واليتمداری و وفای 
به عهد است، فرزندی كه تا دنيا به پاست آب 
شرمنده وفای اوســت. . چهارم شعبان كه 
می آيد بايد سالم گفت بر واليتمدارترين 
ســرداری كه تاريخ از وفای او جان گرفت. 
نمی شود چهارم شعبان بيايد ولی از قمر 
بنی هاشم عليه الســالم چيزی ننوشت، 
شخصيتی بزرگ و بی بديل كه در تمامی 
لحظات عمر بابركتش ثانيه ای در دفاع از 
واليت و تبعيت از ولی و حجت خدا ترديد 
نكرد و تا پای جان به مواليش وفادار ماند. 
الگويی جاودان كه حتی در آخرين لحظه 
های زندگی و ثانيه های ســخت محاصره 
ســپاه دشــمن با وجود امــان نامه های 
متعددی كه برايش ارســال شد، دست از 
مقتدايش نكشيد و پشتيبان واليت ماند و 
سپر والی موالی خود شد تا مبادا حسين 
بن علی عليه السالم گزندی ببيند و برای 
همين اســت كه در زيــارت نامه حضرت 
عباس عليه السالم می خوانيم كه» شهادت 
می دهم برای حضرتت به تسليم وتصديق و 
وفا وخيرخواهی برای يادگار پيامبر مرسل«. 
فرا رســيدن ميالد حضرت عباس فرصت 
مناسبی است برای اينكه عمق زندگی آن 
بزرگوار را مورد بررســی قرار دهيم .نسل 
امروز اگر وفاداری و توجه بــه واليت را از 
حضرت عباس عليه السالم نياموزد، دركدام 
مدرسه و دانشــگاه به چنين حقيقتی می 
توان دست يابد؟ نســل جديد اگر عباس 
عليه السالم را نشناسد چطور می تواند در 
اين زمانه ای كه از هر طرف جايگاه واليت 
فقيه آماج حمالت اســت مدعی صيانت 
وتبعيت از واليت فقيه باشد اگر مثل امروز 
سيره و ســبك زندگی حضرت عباس را 
مورد بررسی قرار ندهيم پس چه موقع می 
توان حقيقت اين شــخصيت را شناخت و 
در اين عصر پر آشوب كه اطاعت از واليت، 
 اهميت دو چندانی پيدا كرده اســت كجا 

می توان واليتمداری را آموخت؟

سالم بر والیت مدارترین سردار

سمیه مصور

عکس روز

 گل آرایی حرم 
 حضرت عباس

 علیه السالم  همزمان 
 با  فرا رسیدن
 اعیاد شعبانیه

با 9 شهر محصور با دیوار در دنیا آشنا شوید
در همين دنيای مدرنی كه در آن زندگی می كنيم، شهرهايی هستند كه 
دور تا دور آنها ديوار وجود دارد، ديوارهايی كه از دوران باستان باقی مانده 

اند.در ادامه با تعدادی از اين شهرها آشنا می شويد:
تارو دانت، مراکش: تارودانت يكی از شگفت آورتررين شهرهای محصور 
با ديوار در دنياســت. ديوار دور اين شهر قرن شــانزدهم ميالدی توسط 
سلسله سعديان به طول شــش كيلومتر ساخته شده است. امروزه وجود 

اين ديوار گردشگران زيادی را به مراكش می كشاند.
کارکاسون، فرانسه:در جنوب غربی فرانسه شــهری محصور با ديوار 
وجود دارد كه جزو ميراث جهانی يونسكو نيز است. اينجا يكی از مقاصد پر 

طرفدار گردشگری است و تعداد زيادی توريست را جذب خود می كند.
پینگیائو، جین: پينگيائو نيز يكی ديگر از ميراث جهانی يونسكو است. 
اين شهر در اين فهرســت رتبه هشــتم را دارد. ديوار دور تادور اينجا 6 
كيلومتر اســت و ارتفاع و عرضش نيز 10 مترمی شود. روی اين ديوار در 

قرن چهاردهم ميالدی 72 نگهبان برای محافظت می ايستاده اند.
 مونت سنت میشل، فرانسه:مونت سنت ميشل يكی از زيباترين قلعه 
های دنياست و جزو ميراث جهانی يونسكو محسوب می شود. ديوار دور 
اين شهر برای محافظت از اين جزيره از ورود دشمنان ساخته شده است. 
افراد زيادی برای رسيدن به اين قلعه تالش كردند و جنگيدند اما هربار با 

شكست مواجه شدند.

بریده ها

 فكر كنـم 11 ماه سـال رو فشـرده كـردن تـوی فروردين كـه تموم 
نمی شه!

اين ماهـی عيدمون نمـی ميـره، آبش رو هم عـوض نمی كنيـم بازم 
تاثيـر نداره. تـازه هرچنـد وقـت سـرش رو از آب در مياره ميگـه داداش 
من اوكـی ام، اگه واسـه چای و شـربت آب كـم آوردی روی من حسـاب 

كن!
چطوريه كـه مرغ را تيكـه تيكه می كنـن و بهش ميگـن جوجه! اگه   

اين طوريه كه من رو هم تيكه تيكه و بهم بگن بچه!
 االن از جلـوی دبيرسـتان رد ميشـی اگـه تابلـو رو نخونـی فكـر

 می كنی مهـد كودكـه. ما تـو راهنمايی يه همكالسـی داشـتيم شـبيه 
حاجی فيروز با هيكل فرامرز خود نگار!

پشـه لعنتی نيم مثقال هـم وزن نـداره اون وقت صدای هلـی كوپتر 
آپاچی ميده!

ينی سـخت ترين و دلهره آورتريـن لحظه های زندگيم سـر امتحان 
رياضـی بـود همـه دنبـال ماشـين حسـاب می گشـتن ولـی مـن 

نمی دونستم واسه كدوم سوال می خوان!
فضـای مجازی تـا جايی خوبه كـه پای فاميال تـوش باز نشـه  كه اگه 

باز بشه ميشه فضای جاسوسی.
 اينكـه ناراحـت باشـی و مجبـور باشـی ادای خوشـحاال رو دربياری، 

بايد به عنوان يه نوع شكنجه ثبت جهانی بشه!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

دهــد. هیچکس نمــی تواند به 
اندازه یک دوســت، انســان را به 
انجــام کاری وادار کنــد کــه 

درست بر خالف میل اوست.
 »کتاب دیوانه وار«
کریستین بوبن

»کسانی که ما را دوست 
دارند، خطرناک ترند!«

 کســانی کــه مــا را دوســت  
دارند، از آنها کــه از ما نفرت 
دارنــد، خطرناک ترنــد! زیــرا 
انســان قادر نیســت در مقابل 
آنهــا از خود مقاومتی نشــان 

مدتی پيش شركت های ســاخت اتومبيل های رده يك جهانی با هدف داشتن 
محيط زيست سالم تر و آلودگی كمتر و همچنين با هدف كاهش مصرف انرژی 
تصميم به ســاخت اتومبيل های الكتريكی گرفتند.اولين نسل از اين اتومبيل ها 
با انرژی خورشيد شارژ می شد اما نســل جديد اتومبيل های هوشمند به قابليت 
استفاده از انرژی الكتريكی مجهز شــدند.به تازگی در فضای مجازی تصويری 
منتشر شــده اســت كه اولين جاده  برقی كه قابليت شــارژ خودرو ها سواری و 
كاميون ها الكتريكی را به هنگام حركت فراهــم می كند را به نمايش می گذارد. 

گفتنی است؛ اين جاده در سوئد به بهره برداری رسيده است. 

 اغلب خانه ها طوری طراحی می شوند كه ثابت باشند و حتی به اندازه يك سانتی 
متر هم موقعيت جابه جايی ندارند؛ اما خانــه ای وجود دارد كه دقيقا برعكس اين 
تصور و انتظار ما طراحی شده است. اين بنا نه فقط از اين جهت كه به طبيعت زيبای 
منطقه اشراف دارد بلكه بابت برخورداری از قابليت چرخش 360 درجه ای، از ديگر 
خانه های جهان متمايز شده است.اين خانه با چهارچوب فوالدی و ديوارهايی از 

جنس صفحات چوبی، روی يك ستون به پهنای يك متر قرار گرفته است. 
»بنجامين كارپرنتر« مرد 33 ساله مهربانی است كه در وست يوركشاير زندگی 
می كند و به عنوان يك انســان واقعا الهام بخش در سراسر انگلستان زبانزد شده 
است. او چهار كودک دوست داشــتنی، اما معلول را به فرزندی پذرفته تا به آنها 
كمك كند در دنيای بهتری بزرگ شوند.بنجامين از اوايل جوانی عالقه زيادی به 
پدر شدن داشته است. او در خانواده ای مذهبی بزرگ شده و هميشه پدرخواندگی 
بر داشــتن فرزند بيولوژيكی برايش در اولويت بوده اســت. او می گويد: »اغلب 
كودكانی كه نياز های خاص دارند ناديده گرفته می شوند و در بيشتر موارد كسی 

آنها را به فرزندی قبول نمی كند«. 

اولین جاده  برقی با قابلیت شارژ خودرو های الکتریکی مهربان ترین بابای دنیا 

خانه ای با قابلیت دوران 360 درجه!

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
 - متوجه نشدم، چه گفتيد؟ همين اســت كه گفتم. اگر صدای ساز شما را ناراحت 

می كند قول می دهم كه ديگر هرگز سنتور نزنم اما از پيش شما هيچ جا نمی روم.
اين حرف چه معنی دارد؟ معنی اش اين است كه من خيلی تنها هستم تنها و 

سرگردان. آدم ها به دنيا می آيند، ازدواج می كنند، می ميرند و از خودشان 
مال وفرزند و خاطره باقی می گذارند؛ اما من تنها و مطرود و سرگردان و بی 
مرگ در اين دنيای  درندشت پرسه می زنم و غصه می خورم. آقای اصولی 
گفت: روزگار من هم چندان بهتر از روز گار شما نيست. من هم زاد و رودی 
ندارم . من هم در تمام دنيا كسی را ندارم كه دلش برايم بتپد. حقيقت را 
بگويم، دل من هم برای كسی نمی تپد. من هم كسی را دوست ندارم من 

هم غصه می خورم. من هم هيچ اميدی به آينده ندارم. خوب حاال ديگر برويد. 
شيطان گفت: گريه نكنيد آقای عزيز، آينده در دست شماست. شما بازيگری 

هستی كه هر وقت اراده كنی می توانی بازی را به هم بزنی . می توانی 
در عين حال كه ايستاده ای و به من نگاه می كنی به زمين بيفتی و 

بميری. می توانی يك باليی به سر خودت بياور و خودت را از شر 
تنهايی ات برهانی اما من هيچ يك از اين فرصت ها را ندارم. تا 

دنيا دنياست بايد زنده باشم و رنج جاودانگی را تحمل كنم. 
- برای خودت سرگرمی درست كن آقای شيطان. كاكتوس 
مينياتوری پرورش بده. تمرين خط نستعليق كن. سيرترشی 

 هزار ســاله بيانداز. تمبر جمع كــن. زبان انگليســی بخوان. 
) ادامه دارد(

استاد در سال 
1320 بــا يك ســبيل تنومند 

بر پشــت لب در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش 
می كردند:»پير ما«،  بعضی ها صدايش می كردند: »عمو ســبيلو«، 

مادرش صدايش می كرد: »منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر 
خاله و الف- اين كاره«. اگر زن می گرفت زنش صدايش مــی كرد: »هوی«. اين را 
می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود 
كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شنيده ايد. خوب 

شاعرش منوچهر احترامی است. استاد جنس اش جور بود. از كودک دو ساله تا پيرمرد 
صدساله مشتری اش بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می 

 شد. شعر، داستان، نثر. خالصه استاد بيخودی به خودش نمی گفت:
 اين كاره! ) كبريت بی خطر(
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