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از آن طرف بام نیفتیم
  توقف واردات، اقتصاد ایران را محدود می کند؛  

3

شرق اصفهان پتانسیل توسعه اشتغال پایدار را دارد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

3

کاهش ۸۰ درصدی بارش ها در فالت مرکزی
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:

11
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سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان:

در استان اصفهان 173 هزار مشترک 
پرمصرف وجود دارد

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مشترکین 
پرمصرف که در حال حاضر 173 هزار مشترک هستند، 28 درصد 

از کل مصرف آب خانگی را به خود اختصاص می دهند...

تصورکردنش خوبه!

 قلعه نویی در ذوب آهن، 
محرم در سپاهان

   فرماندهی انتظامی استان اصفهان:  

ماموریت پلیس همه اش امر به معروف و نهی از منکر است

اطالعیه مهم شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شهروندان محترم! افت فشارآ ب در روزهاي اخیر ناشي از کاهش شدید ذخیره منابع آب  متاثر از کاهش نزوالت  جوي   بوده و تنها راهكار برون رفت از آن مدیریت مصرف آب 

همراه با  صرفه جویي  است. براین اساس به شهروندان محترم و مشترکین عزیز کالنشهر اصفهان  و شهرهاي مجاور که از طرح آبرساني اصفهان بزرگ  مشروب مي شوند ،توصیه 

مي شود در مصرف آب  نهایت مساعدت را صورت دهند و از به کارگیري لوازم و ماشین آالت آب  در ساعات پیك مصرف ) ساعت ١٦ تا ١٩ ( به طور جد  بپرهیزند. ضمن آنكه موضوع 

استفاده از شیرآالت کاهنده مصرف را در اسرع وقت عملیاتي کنند  زیرا در صورت تحقق این امر حداقل ٣۰ درصد در مصرف آب صرفه جویي مي  شود.

فتح الفتوحی که به مثابه یک درخت پربار می ماند 
و قرار بود از سیب و گالبی های آن بخوریم و آن را 
به آفتاب تابان تشــبیه می کردند، این روزها و در 
فاصله چندروز مانده تا اعالم نظر نهایی واشنگتن 
درباره توافق هسته ای، حالت ستاره ای را دارد که 
از فروغ افتاده و سوســو می زند و رو به خاموشی 

است! 
»ترامپ در برجام نمی مانــد«. این محتمل ترین 
گزینه ای اســت که درباره آخــر و عاقبت توافق 
هســته ای مطرح می شــود. حتی رایزنی های 
مرکل و مکرون هم جواب نداد. اروپایی ها آخرین 
تالش های خود برای راضی کردن رییس جمهور 
آمریکا به ماندن در برجام را هــم انجام داده اند. 
تالش ها ادامه دارد؛ اما حتی خود اروپایی ها هم 
تقریبا از متقاعدشــدن ترامپ به ماندن در برجام 
ناامید هســتند.  برجام حتی اگر پابرجا هم بماند، 
قطعا با بند و تبصــره هایی روی پا مــی ماند که 
خط قرمز نظام اســت و بدیهی است که مسئوالن 
کشورمان زیربار آن نخواهند رفت. مذاکره مجدد 
آن هم روی توان دفاعی ، هســته ای و موشــکی 
کشورمان یا قطع حمایت ایران از نیروهای جبهه 
مقاومت، بدون شک آن چیزی است که در ذهن 
ترامپ و متحدان اروپایی اش می گذرد و جمهوری 
اســالمی بارها قاطعانه اعالم کــرده که حاضر به 

مذاکره مجدد آن هم بر سر مسائل موشکی و...

 تصمیم ترامپ 
برای خروج از برجام جدی است؛

آفتاب تابانی که غروب کرد!

زینب ذاکر

ادامه در صفحه 2
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علیرضا کریمیان

در ســخنرانی های اخیر رییس جمهور انتقادهای 
بی سابقه  ای نســبت به اعضای کابینه مطرح شد. 
این مســئله در حالی صورت گرفت که پیش از این 
طرفداران دولت، جمع وزرای دولــت نهم را یکی از 
بهترین کابینه های پس از انقــاب عنوان کرده و بر 
حمایت و رضایــت رییس دولــت از وزرایش تاکید 
می کردند؛ اما انتقادات تند حسن روحانی نسبت به 
وزرا و آمار و ارقام ناامید کننــده آنها که در چند روز 
اخیر بازتاب های گسترده ای داشته است، موجب شد 
تا زمزمه هایی از تغییرات کابینه به گوش برسد این در 
حالی است که نام برخی از محبوب ترین وزرای دولت 
روحانی در موج تغییرات به گوش می رسد. در همین 
زمینه محمدباقر نوبخت درباره انتقاد رییس جمهور به 
برخی از مدیران و زمزمه تغییر برخی از آنها اظهار کرد: 
برخی ممکن است نگران باشند که کاری انجام نشود 
ما با برنامه های خود می توانیم مشکات را حل کنیم. 
وی با بیان اینکه در هیئت دولت، داشــتیم افرادی 
را که می گفتند مشــکات را حل مــی کنند ولی ٦ 
ماه بعد مشاهده می کردیم که اتفاقی نیفتاده است. 
وی تصریح کرد: آقای رییس جمهور از مدیران خود 
شناخت دارند و اگر نیازی به تغییر و اصاح باشد در 

هر شرایطی انجام می دهند. 
به نظر می رسد بیشترین تغییرات در تیم اقتصادی 
دولت انجام بپذیرد به خصوص آنکه در ســال جدید 
نوسانات اقتصادی و عدم کنترل درست و اصولی آن 
نارضایتی ها از عملکرد اقتصادی دولت را افزایش داده 
است. بر این اساس »سیف« اولین نفر از صف تغییرات 

دولت عنوان می شود. در ماه های اخیر عملکردبانک 
مرکزی مورد انتقاد اقتصاددانان بوده  و نوسانات اخیر 
در بازار ارز نیز انتقادهــا در مورد برنامه های دولت را 
افزایش داده اســت. این نارضایتی تا آنجا گسترش 
یافت که ســیف در آخرین حضور خــود در مجلس 
با نمایندگان درگیر شــد؛ همچنین  متشنج کردن 
جو روانی جامعه حاصل از اظهارات اخیر رییس کل 
بانک مرکزی بــه خصوص در زمینه  ســفر خارجی 
رفتن یا نرفتن مــردم و توجیهات نــه چندان قابل 
قبول در زمینه وقایع اقتصــادی ماه های اخیر وی را 
در صف اولیــن کاندیدای اخراج از دولــت قرار داده 
است . انتصاب  مجید تخت روانچی به عنوان گزینه 
اصلی معاونت سیاســی نیز روی میز رییس کابینه 

قرار دارد. در ادامه اما لیســت اخراجی های دولت به 
برخی از سرشناس ترین وزرای کابینه هم می رسد. 
قاضی زاده هاشمی و محمود حجتی از وزرایی هستند 
که احتمال تغییر آنهامطرح شــده است؛ همچنین 
آخوندی به عنوان یکی از جنجالی ترین وزرای کابینه 
 نیز بر اساس پیش بینی ها کنار گذاشته خواهد شد. 
در حالی که دولت بر ســر فیلتر تلگرام از سوی افکار 
عمومی با انتقادهای جدی روبه رو است، زمزمه های 
استعفای وزیر جوان کابینه بر ســر اختاف نظر در 
مورد فیلتر تلگرام نیز لیست تغییرات را حجیم تر کرده 
است. هر چند وزیر ارتباطات درباره شایعه استعفایش 
گفته است که نباید اعام نظرات کارشناسی را استعفا 
تفسیر کنیم؛ اما وزارت ارتباطات هنوز شایعه استعفا را 

رسما رد نکرده اســت. صحبت های تند  روحانی در 
مورد عملکرد وزرا همچنین موجب شده تا طرفداران و 
یاران دولت به خصوص از جناح اصاح طلب نسبت به 

این رفتار وی انتقادهای جدی را مطرح کنند.  
 در همیــن زمینه معــاون پارلمانــی رییس دولت 
اصاحات به روحانی پیشنهاد داد به جای گایه های 
علنی از وزیران، کابینــه را ترمیم کند. موج تغییرات 
در انتظــار دولت روحانی اســت کابینــه ای که اگر 
چــه در دوران پر التهابی فرمان هدایت کشــور را به 
دست گرفت؛ اما به نظر می رسد امروز همین سکان 
متزلزل نیز از دســت مدیران دولتی خارج شــده و 
 آینده اقتصادی ایران چشم انتظار مدیران تازه نفس

 خواهد بود.

حمایت کویت از ادعاهای 
مغرب علیه ایران

وزارت خارجه کویت از اقدامات کشور مغرب در 
راســتای قطع روابط با ایران استقبال و حمایت 
کرد.یک منبــع در وزارت خارجــه کویت اعام 
کرد که کشــورش هر اقدامی را که ثبات، امنیت 
 و تمایت ارضی مغرب را هدف قرار دهد، محکوم
 می  کند. این منبع افــزود: کویت بر موضع ثابت 
خود در قبال مغرب تاکید داشــته و هر اقدامی 
را که برای حفظ امنیت و ثبــات خود و مقابله با 
دخالت در امور داخلی خود انجام می  دهد، تایید 
می  کند.منبع مذکور  بر ضرورت احترام کشورها 
بر حاکمیت کشورهای دیگر و عدم دخالت در امور 
داخلی آنها تاکید کرد.وزارت خارجه مغرب اخیرا 
مدعی شده اســت که ایران و حزب  ا... از جبهه 
»پولیساریو« که خواســتار جدایی و استقال از 
مغرب اســت، حمایت کرده است.این کشور بعد 
از ایــن ادعاهای خود اقدام به قطــع روابط خود 

با ایران کرد.

نخست وزیر ژاپن در دیدار با نتانیاهو:
از برجام حمایت می کنیم

نخســت  وزیر ژاپن در دیدار با نخست  وزیر رژیم 
صهیونیستی اعام کرد: توکیو از توافق هسته  ای 
سال ۲۰۱۵ با ایران حمایت می  کند.»شینزو آبه« 
نخست  وزیر ژاپن که برای دیدار با مقامات رژیم 
صهیونیستی و تشکیات خودگران به فلسطین 
اشغالی سفر کرده اســت، در دیدار با »بنیامین 
نتانیاهو« نخست  وزیر این رژیم، اعام کرد: توکیو 
 از توافق هسته  ای ســال ۲۰۱۵ با ایران حمایت 

می  کند.
نخست  وزیر رژیم صهیونیستی در این دیدار ادعا 
کرد آرشــیوی که چند روز پیــش درباره برنامه 
هسته  ای ایران رونمایی کرد، نشان  می  دهد ایران 
تمام برنامه های خود را  درباره ابعاد تســلیحاتی 
حفظ کرده است؛ زیرا اگر کسی خواستار ساح 
هسته ای نباشد، طرحی برای آن آماده و مخفی 

نمی  کند!

 ترس ولیعهد ابوظبی 
از بازجویی توسط آمریکا

نگرانی محمد بن زاید از بازجویی توســط رابرت 
مولر باعث تاخیر در سفرش به آمریکا شد.پایگاه 
اینترنتی »میدل ایست آی« فاش کرد که بر اساس 
برنامه قرار بود محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی ماه 
آوریل گذشته ســفری به آمریکا داشته باشد؛ اما 
نگرانی او از امکان بازجویــی خود یا نزدیکانش از 
طرف رابرت مولر )بازرس ویژه رسیدگی به پرونده 
مداخله روسیه در انتخابات آمریکا( به اتهام هزینه 
شدن پول های غیر قانونی در ستاد انتخاباتی دونالد 
ترامپ، رییس جمهــوری کنونی آمریکا، موجب 

تاخیر در انجام این سفر شد.

 بیل گیتس 
پیشنهاد ترامپ را رد کرد

موسس شرکت مایکروسافت گفته که پیشنهاد 
رییس جمهــور آمریــکا برای پذیرش ســمت 
 مشاور او در حوزه علوم و تکنولوژی را نپذیرفته
 است.  موسس شرکت مایکروسافت ضمن اشاره 
به رد پیشــنهاد دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
آمریکا برای پذیرش سمت مشــاور او در حوزه 
علوم و تکنولوژی اظهار داشــت: با ترامپ درباره 
مسئله تولید و اجرای جامع طرح واکسن آسیون 
آنفلوآنزا صحبت کردیم و قصد داریم با اختصاص 
۱۲ میلیــون دالر در این طرح شــرکت کنیم.
بیل گیتس گفت: رییس جمهــور آمریکا عاقه 
مندی بسیاری به این طرح نشان داد و با رییس 
مرکز نظارت بر مواد غذایی و دارو تماس گرفت 
 و دربــاره امکان تولید این واکســن با او صحبت

 کرد.

موج تغییرات به کابینه رسید

سازمان هواپیمایی: 
هیچ نقص فنی در هواپیمای 

ATR نیافتیم
مدیرکل بررسی ســوانح و حوادث سازمان 
هواپیمایی با تاکید بر اینکه ما هیچ مشــکل 
فنی در ایــن هواپیمای ســانحه دیده پیدا 
نکردیم، ادامه داد: علل وقوع هر ســانحه ای 
می تواند خطای خلبان، شرایط آب و هوایی، 
نقص فنی یا سایر عوامل باشــد؛ اما ما هیچ 

نقص فنی در هواپیما پیدا نکردیم.
وی ادامه داد: در گزارش خــود، علت اصلی 
وقوع ســانحه و عوامل کمکی بــرای وقوع 
ســانحه را اعام کرده ایــم؛ ٦ عامل کمکی 
برای وقــوع عامل اصلــی بروز ســانحه از 
زوایــای مختلف بررســی و معرفی شــد و 
 اطاعات تخصصــی به قاضــی پرونده داده 

شده است.

مدیر پیام رسان سروش:
فهرست تعرفه  خدمات 

پیام رسان سروش دروغ است
در روزهای گذشته مطلبی با عنوان »لیست 
تعرفه ی خدمات پیام رســان ســروش« در 
فضای مجازی منتشر شده و در برخی کانال ها 
منعکس می شود که در آن برای تماس صوتی، 
فضای ذخیره فایل، ســاخت گروه، ساخت 
کانال و حتی برای پیام های شــخصی تعرفه 

مشخص شده است .
در همین رابطه سیدمیثم سیدصالحی، مدیر 
پیام رسان سروش گفت: مطلبی که با عنوان 
»لیســت تعرفه  خدمات پیام رسان سروش« 
در فضای مجازی منتشر شده، از اساس دروغ 
است؛ آن عکس که با این عنوان تولید شده، 

متعلق به ما نبوده و کاما ساختگی است.

 دانشمند هسته ای ایران
  در لیست ترور  موساد

منابع اطاعاتی امنیتی می گویند ســازمان 
جاسوســی رژیم صهیونیســتی »موساد« 
نــام »محســن فخــری زاده« دانشــمند 
هســته ای ایرانی را در لیســت تــرور قرار 
داده بود.منابــع صهیونیســتی می گوینــد 
ســازمان جاسوســی ایــن رژیــم تاش 
کرد تا یک دانشــمند هســته ای ایــران را 
ترور کند؛ امــا عملیات موفق نبوده اســت. 
این منابــع اذعان کردند تمام دانشــمندان 
 هســته ای ایرانی که پیش تر ترور شــدند یا 
ســوء قصدی علیه جان آنها انجــام گرفته، 
عملیات آن توسط عاملین موساد اجرا شده 

است.

ابالغ اجرای ۲ قانون مصوب 
به مجلس 

حجت االسام والمســلمین حسن روحانی 
رییس جمهــور، ۲ قانون مصــوب مجلس 
شــورای اســامی را برای اجرا به سازمان 
 برنامه و بودجه کشــور و وزارت دادگستری

 اباغ کرد.بر این اساس در اجرای اصل یکصد 
و بیست و ســوم قانون اساســی جمهوری 
اسامی ایران،  رییس جمهور »قانون اصاح 
قانون بودجه سال ۱۳۹٦ کل کشور «  را جهت 
اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و »قانون 
موافقت نامــه انتقال محکومــان بین دولت 
جمهوری اســامی ایران و دولت جمهوری 
دمکراتیک سوسیالیستی ســریانکا« را به 

وزارت دادگستری اباغ کرد.

ناصر موسوی الرگانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دیدگاه

استاد حوزه علمیه قم گفت: باید فرهنگ از دست 
دولت گرفته و به مردم سپرده شود. دولت کارهای 
زیــادی دارد و مــردم می توانند مــدارس و حتی 

دانشگاه ها را اداره کنند.
آیت ا... جعفر ســبحانی اظهار کرد: براساس آیات 
قرآن اگر به مومنین قدرت داده شود، نماز را اقامه 
می کنند، زکات خواهند داد و امر به معروف و نهی از 

منکر انجام می دهند.
وی ادامه داد: مدرسه سازی یک نوع از امر به معروف 
است، امر به معروف تنها زبانی نیست، بلکه وجه مهم 
آن عملی است و مدرسه ســازی کمک به فرهنگ 
کشور اســت. وی افزود: عمل خیرین مدرسه ساز 
یک عمل مقدس و مبارک است. از زمانی که قانون 
اساسی در کشور نوشته می شد، به این مسئله توجه 
داشــتم که باید فرهنگ از دست دولت گرفته و به 
مردم ســپرده شــود، دولت کارهای زیادی دارد و 
 مردم می توانند مدارس و حتی دانشــگاه ها را اداره

 کنند.

 باید فرهنگ را از دست 
دولت گرفت

آیت ا... سبحانی:

حوزه

یادداشت

 روحانی با مردم  مانند اطفال صحبت می کند

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسام ناصر موسوی الرگانی با اشاره 
به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش 
٦ تا ۱۲ درصدی حقــوق کارمندان دولت، 
اظهار داشت: رفتار دولت در این باره بسیار 
تعجب برانگیز است. وی با بیان اینکه مجلس 
در راستای همسان سازی حقوق ها مصوب 
کرد که کسانی که کمتر از ۲ میلیون دریافت 
می کننــد ۲۰ درصد به حقوقشــان اضافه 
شود و کسانی که بیش از ۲ میلیون دریافت 
می کنند به صورت پلکانی به حقوقشان اضافه 
شود، افزود: می توان نتیجه گرفت که مصوبه 
اخیر هیئــت دولت دربــاره افزایش حقوق 
کارمندان با مصوبه مجلــس منافات دارد.
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس، ادامه 
داد: این موضوع را  در مجلس و کمیســیون 
اقتصــادی به عنوان کمیســیون تخصصی 

پیگیری می کنیم.

رفتار دولت بسیار 
تعجب برانگیز است

ابوالفضل سروش
 عضو فراکسیون امید:

پارلمان

یک فعــال سیاســی اصاح طلب گفــت: روحانی 
بــه جــای ســرزنش مســئوالن و وزرا بایــد از 
 بقیــه مدیــران هــم بخواهــد مــردم را جدی

 بگیرند.
صادق زیبــاکام گفــت: اینکه روحانــی خیلی 
کلی و مبهم می گویــد برخــی از وزرا ایجاد یأس 
و ناامیــدی می کننــد و تلویحــا می گوینــد اگر 
رویه خــود را تغییــر نمی دهند اســتعفا دهند؛  
 بدین معناســت که حقایــق را به مــردم نگویید.

وی افزود: چیزی که از روحانــی انتظار می رفت و 
در گفت وگوهای زنده در صدا و ســیما هم از آنها 
حرف زده بــود، بازگویی واقعیت های کشــور بود. 
روحانی با مــردم مانند اطفــال صحبت می کند و 
 فکر می کند مردم با حرف های زیبای او ســرگرم 
خواهند شد. جماتی مثل اوضاع بهتر خواهد شد، 
مشکاتی هست، شایسته ساالری ضروری است، 
توجه به جوانــان در اولویت اســت و... برای مردم 

تکراری شده است. 

  روحانی با مردم
 مانند اطفال صحبت می کند

زیباکالم:

واکنش

یک عضو شــورای مرکزی فراکسیون امید 
تغییرات در دولت را دور از ذهن ندانســت 
و گفت: ما از تغییرات در کابینه اســتقبال 
می کنیم ولی در عین حال نباید این تغییرات 
به عنوان تاش مجلس تلقی شود.ابوالفضل 
سروش گفت: اظهارات رییس جمهور درباره 
رویکرد برخی از وزرا و مســئوالن مبنی بر 
اینکه نبایــد اخبار ناامیدکننــده به جامعه 
تزریق شود امری مطلوب است و می توان آن 
را در جهت مشی سیاسی دولت قلمداد کرد.

وی افزود: معتقدم اگر رییس جمهور واقعا از 
عملکرد وزیری راضی نیست باید نسبت به 
برکناری او اقدام کنــد. از طرف دیگر نباید 
به وزیری که در مواقعی شــرایط را سخت 
می بیند، خرده گرفت که چرا مشــکات را 
می گوید چون این روند می تواند از برخی از 

مشکات بعدی جلوگیری کند.

مجلس از تغییرات در کابینه 
استقبال می کند

پیشخوان

بین الملل

معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مطلبی را 
در خصوص میزان موفقیت فیلتر تلگرام در روسیه به رشته تحریر 
در آورده اســت.وی در این مطلب آورده:»علیرغم تبلیغات وسیع 
رسانه های آمریکایی مبنی بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، 
فیلتر تلگرام در این کشــور موفق بوده و بعــد از فیلتر رتبه بازدید 
تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است.بررسی های به عمل 
آمده حاکی از آن است که رتبه بازدید تلگرام قبل از فیلتر شدن در 

روسیه ۱۰۵ بوده و ظرف چند روز گذشته از رتبه یکصد وپنجمین 
پایگاه پر بازدید به رتبه ۲۰۹ سقوط کرده است؛ یعنی هر روز بیش 
از ۱۰ پله سقوط داشته است.با توجه به روند پر شتاب مهاجرت مردم 
با بصیرت ایران اسامی به پیام رسان های داخلی و دانش و تجربه 
جوانان اکثریت قریب به اتفاق مســئوالن در رفع سلطه بیگانگان 
بر فضای مجازی کشور، ان شــاءا... جمهوری اسامی ایران در این 
موفق تر عمل خواهد کرد این مسئله در حالی مطرح شده است که 

حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاست جمهوری در مطلبی با انتقاد از فیلترینگ تلگرام 
هشدار داده اســت نتیجه احتمالی فیلترینگ تلگرام بدون آماده 
شدن زمینه اجتماعی و توانمند سازی دولت و شرکت ها به احتمال 
زیاد منجر به آماده شدن بازار برای ظهور پیام رسان های انحصارگر 
خارجی دیگر و فراگیری فیلترشکن ها، بدافزارها و تبعات اجتماعی، 

سیاسی و ببن المللی خواهد شد.

تایید ها و تکذیب ها در زمینه موفقیت فیلتر تلگرام ادامه دارد

عضو کمیته پیگیری پرونده تحصیلی برادر رییس جمهور 
اعام کرد که تخلف تحصیلی وی محرز شده و مستندات 
آن به رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه 
شده است.سیدجواد ابطحی با اشــاره به روند بررسی 
پرونده تحصیلی بــرادر  رییس جمهور در کمســیون 

آموزش مجلس، اظهار داشت: روند بررسی پرونده تحصیلی »حســین فریدون« برادر رییس جمهور در 
کمیته ۳ نفره ای در کمیســیون آموزش مجلس پایان یافته اســت.وی با بیان اینکه براساس مستندات 
و مدارک موجود، تخلف در روند تحصیلی »حســین فریدون« محرز شده اســت، افزود: در بین اعضای 
کمیته بررسی پرونده تحصیلی»حسین فریدون«، اختافی وجود دارد مبنی بر اینکه درباره این پرونده 
چشم پوشی شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: اگر واقعا چنین مواردی وجود دارد، باید 

مدارک و مستنداتش به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شود تا مورد پیگیری قرار گیرد. 

جانشــین قرارگاه ثارا... ســپاه تهران با بیان اینکه کسی 
مخالف رابطه با کشــور های دیگر نیســت، اظهار داشت: 
برخورد ما با کشــور های دیگر باید براســاس عزت باشد. 
اخیرا آقای ظریف اظهاراتی را در شــورای روابط خارجی 
آمریکا داشــت ولی با صراحت مطالب گفته نشد. انقاب 

ما اهدافی دارد که سیاست خارجی ما باید آن را پیاده کند ولی متاسفانه این نیست.کوثری در ادامه با اشاره 
به بزک چهره دشمن توســط برخی، یادآور شد: عده ای تاش می کنند واژه دشــمن را حذف کنند ولی آیا 
نباید به کشور هایی که با ما دشــمنی می کنند را دشــمن بنامیم؟ کوثری در ادامه با وجود اشرافی گری در 
بین برخی مسئوالن، تصریح کرد: وزیری می گوید من هزار میلیارد ثروت دارم، این ثروت از کجا آمده است؟ 
 اینها باعث می شود که شعار های اصیل انقاب مسئله دار شود و یکسری افراد دیگر حرف انقابیون را گوش 

نکنند.

تخلف تحصیلی 
»حسین فریدون« 
محرز شد

گالیه سردار کوثری 
از اظهارات اخیر 
ظریف

قانون جامع انتخابات
در یک قدمی مجلس

روی  فیلترینــگ 
موج نقد

عقده سعودی

مشت و لگد
 به خودروی ظریف!

تصمیم ترامپ برای خروج از برجام 
جدی است؛

آفتاب تابانی که غروب کرد!
ادامه از صفحه اول

 بازدید از مراکز نظامی خود نیست. بماند که 
روز گذشــته رویترز در گزارشی درخصوص 
وضعیت برجام به نقــل از منابع دیپلماتیک 
اروپایی مدعی شــد که نگرانی های ترامپ و 
اختافات بر سر تمایلی که آمریکایی ها برای 
اشاره مستقیم به حق بازرســان بین المللی 
جهت دسترسی به سایت های نظامی دارند، 
بی مورد است چون این موضوع در متن اصلی 
برجام مستتر است)!( خدا آخر و عاقبت ما را 
با این آفتاب درخشان غروب کرده، بخیر کند. 
شاید بعدترها مشخص شود خیلی چیزهای 
دیگر هم در همان متن اصلی مستتر بوده و ما 
خبر نداشته ایم هرچند اصلی و فرعی، دیگر 
خیلی فرقی نمی کند؛ چراکه  آمریکا به هیچ 

عهدی پایدار نمی ماند!

کافه سیاست
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در استان اصفهان 173 هزار مشترک پرمصرف 
وجود دارد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

ماليات بر ارزش افزوده 
 جايگزيني مناسب 

براي درآمدهاي نفتي
 اسـتفاده از ماليات بـر ارزش افزوده بـه عنوان 
يـك روش نويـن مالياتي، مورد پذيـرش اغلب 

كشـورهاي جهان قرار گرفته اسـت. 
ايـن ماليـات امـكان وصـول بخـش اعظـم 
ظرفيت هـاي بالقـوه مالياتـي كشـور را مهيـا 

مـي  كنـد. 
پايـه گسـترده ايـن نـوع ماليـات،  نـرخ پايين 
و يكسـان ، از ويژگـي هـاي بـارز آن بـوده و 
انتظار بـر اين اسـت كه اجـراي قانـون ماليات 
بـر ارزش افزوده مشـوقي بـراي فعاليـت هاي 

اقتصـادي بـه شـمار رود. 
ماليـات بـرارزش افـزوده مي توانـد تـا حـد 
زيـادي جايگزيـن ماليات هـاي ديگـر شـود؛ 
همچنيـن امـكان دارد ايـن ماليات بخشـي از 
فعاليت هـاي اقتصـادي را كـه تحـت پوشـش 
قـراردادن آنهـا بـا اسـتفاده از سـاير روش هـا 
مثـل ماليـات برفـروش دشـوار اسـت را نيـز 

پوشـش دهـد. 
ماليـات بـرارزش افـزوده سـاز و كار خـود 
اجرايـي دارد؛ بنابراين هزينه هـاي جمع آوري 
درمقايسـه بـا سـاير روش هـاي اخـذ ماليـات 

يين تراسـت.  پا
همچنيـن اسـتفاده از ايـن روش موجـب 
جلوگيـري از مطالبه ماليـات مضاعف، كاهش 
فرارهـاي مالياتـي و كاهـش وقفـه زمانـي 

پرداخـت نيـز مي شـود. 
چنان كه مردم ايـران بدانند با اجـراي ماليات 
بر ارزش افزوده از اتكاي هر چه بيشـتر كشـور 
بـه نفـت كـه سـرمايه ملي اسـت كاهـش مي 
يابـد و در نتيجـه نفـت، ايـن منبـع تجديـد 
ناپذيـر براي نسـل هـاي آينـده هـم باقي مي 
مانـد ديگـر، ابهـام و مقاومتـي در اجـراي اين 

قانـون وجـود نخواهد داشـت.

 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

شرق اصفهان پتانسيل توسعه 
اشتغال پايدار را دارد

 مديرعامل شركت شهرک های صنعتی اصفهان 
گفت: شــركت صنعتی كوهپايه قابليت سرمايه 
گذاری خارجــی را دارد و افــراد تحصيلكرده می 
توانند از اين شرايط استفاده بهينه را ببرند. وی به 
شهرک صنعتی تودشك اشاره و عنوان كرد: خط 
گاز به مسافت 4/5 كيلومتر با اعتبار 600 ميليون 
تومان در شهر تودشك آغاز شد. جواد بگی با اشاره 
به اينكه بايد حمايت از سرمايه گذاران انجام شود، 
تاكيد كرد: سرمايه گذاران می توانند با پرداخت 10 
درصد قيمت زمين به صورت اقساطی شروع به كار 
كنند و در صورت اتمام پــروژه در چنين مناطقی 

اقساط آنها بخشيده خواهد شد.

آغاز اجرای پروژه نورد گرم 
شماره ۲ فوالد مبارکه 

مدير كنترل مديريت شركت فوالد مباركه اصفهان 
از آغاز اجرای پروژه نورد گرم شماره 2 اين شركت 
در سال جاری خبر داد.مهدی كويتی،افزود: 
اجرای اين پروژه در راستای تكميل زنجيره پروژه 
گندله سازی فوالد مباركه در سنگان بوده كه سال 
قبل راه اندازی شد. وی افزود: امسال پروژه نورد گرم 
شماره 2 فوالد مباركه آغاز می شود كه مدت زمان 
اجرای آن حدود 4 سال خواهد بود. كويتی اضافه 
كرد: آينده سهام فوالد مباركه با توجه به طرح های 
توسعه و سرمايه گذاری هايی كه شده است، بسيار 

مناسب خواهد بود.

پيش فروش عمومی ارز 
ديجيتال تلگرام لغو شد

پيش فروش عمومی ارز ديجيتالی تلگرام با عنوان 
»گرام«، به دليل مقررات سخت و پيچيدگی ها لغو 
شده است.برخی منابع آگاه در تلگرام اعالم كرده اند 
كه پاول دوروف، بعد از جمع آوری مبلغ 1.۷ ميليارد 
دالر به منظور ايجاد شبكه باز تلگرام قصد انجام امور 
پيچيده حقوقی به منظور پيــش فروش عمومی 
ارز ديجيتال تلگرام با نام گرام را ندارد و بر همين 
اساس پيش فروش عمومی ارز ديجيتال تلگرام لغو 
شده است.تلگرام اميدوار بود با عرضه عمومی ارز 
ديجيتال گرام ســرمايه ای بالغ بر 5 ميليارد دالر 
برای تامين مالی پروژه بالک چين و ارز ديجيتال 

خود را جذب كند.

حمايت صندوق بين المللی پول 
از يکسان سازی نرخ ارز 

يك مقام صندوق بين المللی پول گفت كه تصميم 
ماه گذشته دولت ايران در يكسان سازی نرخ ارز 
گامی در مسير درست است.به گزارش رويترز؛ 
جهاد آزور، مدير بخش خاورميانه و آسيای ميانه 
صندوق بين المللی پول گفت:يكسان سازی به 
كاهش تحريف و بهبود رقابت پذيری اقتصادكمك 
با تداوم  بايد  اقدام  افزود:اين  می كند.وی 
تعديل های مالی، اصالح سيستم بانكی و فراهم 
كردن شرايط رشد بخش خصوصی همراه باشد.

نماينده مردم اصفهــان در مجلس گفت: بايد موانع 
در گسترش شهرک های صنعتی را از بين برد و در 
مجلس برای كمك به شهرهای كوچك كمك هايی 
در نظر گرفته شــده است.حســن كامران با اشاره 
به تالش های صورت گرفته در آبادانی شــهرهای 
كوچك، اظهار كرد: اميدوارم دولــت كمتر در كار 
شورا ها و شــهرداری ها دخالت كند.وی با اشاره به 
اهميت ايجاد شغل، افزود: بايد موانع را در گسترش 
شهرک های صنعتی از بين برد، از اين رو در مجلس 
برای كمك به شهرهای كوچك كمك هايی در نظر 
گرفته شده؛ اما اگر بتوان مردم را در سهام اين صنايع 
سهيم كرد موفقيت بيشــتری پيش روی صاحبان 
صنايع در شهرک های صنعتی خواهد بود.نماينده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به محروميت منطقه شــرق اصفهــان، افزود: نقش 
پيمان كاران در پروژه ها مهم است و پيمان  كاران بايد 
تمام تالش خود را برای تسريع و كيفيت انجام پروژه 
ها به كار ببندند.وی در رابطه با بحران آب و اشتغال 
در شــرق اصفهان بيان كرد: بايســتی زير ساخت 

شــهرک های صنعتی آماده شود تا ســرمايه گذار 
تشويق به سرمايه گذاری در اين مناطق شود كه به 
ياری خداوند و همراهی مردم و مسئوالن اين مهم در 
حال انجام است.كامران تاكيد كرد: يكی از اقدامات 
تشويق سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاری در اين 
مناطق پرداخت تسهيالت با سود كم به آنهاست و 
از طرفی بايد تســهيالت با بهره كم در اختيار مردم 

نيز قرار گيرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

دولت در کار شورا ها و شهرداری ها کمتر دخالت کند

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،875،000
تومان

960،000نیم سکه
تومان

570،000ربع سکه
تومان

370،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

187،001
تومان

      قیمت سکه و طال

پارلمان

وزير نيرو با اشاره به اينكه سهم هزينه آب و برق نسبت به ساير كاالها 
در سبد هزينه خانوار شهری پايين است، گفت: افزايش ۷ درصدی 
قيمت آب و برق اگرچه برای هر نفر 200 تا 500 تومان خواهد بود، 
اما در پايداری صنعت آب و برق كمك خواهد كرد.به گزارش ايمنا؛ 
رضا اردكانيان در برنامه گفت وگوی ويــژه خبری در مورد افزايش 
۷ درصدی تعرفه آب و برق گفت: براســاس محاسبات بنده اگرچه 

۷ درصد به قيمت آب و برق اضافه خواهد شد،  50 درصد مشتركان 
خانگی برق، كمتر از 14۸ كيلووات ساعت در ماه مصرف می كنند و 
۳0 درصد ديگر بين 14۸ تا 245 كيلووات ساعت مصرف دارند؛ يعنی 
۸0 درصد جمعيت كشور در حد الگوی مصرف هستند. وی افزود: 
پس آن، اتفاقی كه با اين افزايش ۷ درصدی رخ می دهد، اين است 
كه هر شهروند ايرانی در ماه به طور متوسط 124۷ تومان به تعرفه 

برق او اضافه خواهد شد.اردكانيان خاطرنشان كرد: مشتركان آب و 
برق به طور كلی 50 درصد، مشتركان هر خانواده حدود ۷00 تومان 
و ۳0 درصد مشتركان در هر خانواده حدود 1۷00 تومان پرداخت 
می كنند.وی ادامه داد: در مجموع برای هر نفر در آب و برق بين 200 
تا 500 تومان افزايش قيمت خواهيم داشت؛ بنابراين همين قيمت 

كوچك هم می تواند، در پايداری صنعت آب و برق كمك كند.

وزیر نیرو:
سهم آب و برق در سبد خانوار پايين است

امروز چرخ های توليد ملی كشــور  به واسطه افزايش 
افسار گسيخته واردات در دو دهه گذشته به سختی می 
گردد. مسئله ای كه اگر چه بارها كارشناسان اقتصادی 
و فعاالن عرصه توليد در مورد آن هشــدار دادند؛ اما به 
نظر می رسد گوش شنوايی برای شنيدن اين فريادها 
وجود نداشــت. امســال اما مديران دولتی و صنعتی 
كشور تالش فراگيری را برای حذف واردات به منظور 
حمايت از كاالی ايرانی در پيش گرفته اند؛ اقدامی كه 
اگر چه در بلند مدت و به صــورت هدفمند می تواند 
اقدام بسيار مثبتی باشد اما برخورد ضربتی با واردات و 
دستورالعمل های خرق الساعه می تواند تبعات بدی بر 
بازارهای داخلی داشته باشد موضوعی كه فعاالن بخش 
خصوصی در مورد تبعات انجام يكباره آن هشدارهای 
جدی مــی دهند. تورم ، رشــد قاچــاق و عدم وجود 
جايگزين های كافی و درســت از جمله مواردی است 
 كه اقتصاد داخل ، در صورت توقف يكباره واردات با آن 
روبه رو می شــود و از سوی ديگر اين تصميم ناگهانی، 
هزينه ها و تبعات خاص خود را به شكل دومينويی به 
بازار تحميل می كند؛ همچنين وضع تعرفه باالی واردات 
از جمله راهكارهای ديگری است كه در جهت حمايت 
از كاالی ايرانی در دستور كار وزارت بازرگانی قرار دارد. 
اين مسئله نيز عالوه بر تبعات داخلی می تواند واكنش 
شركای بزرگ تجاری ايران مانند چين را در پی داشته 
باشد. اين كشــور كه اخيرا با آمريكا و برخی از اعضای 

اتحاديه اروپا وارد جنگ تعرفه ای شده است، نخواهد 
گذاشت  بازارهای پر ســود ايران به راحتی از كاالهای 
چينی خالی شود و اين كشور  ممكن است در برابر ورود 
كاالهای ايرانی به چين مقابل به مثل كند. اين روند می 
تواند به شدت بر بازارهای داخلی و توليد به خصوص در 
بخش معدنی و فوالد تاثيرات منفی داشته باشد. از سوی 

ديگر برخی دولت را متهم به كاهش ميزان واردات به 
كشور به منظور باال بردن تراز تجاری ايران می كنند، 
موضوعی كه در دنيای به همين تنيده اقتصاد بين الملل 
عمال كاری غير ممكن و بيهوده است؛ چرا كه اين رويه 
نمی تواند در دراز مدت ادامه پيدا كند و در عمل نفعی 
برای توليد داخلی ندارد.به هر حال نكته مهمی كه بايد 

در اين بخش رعايت شود، كنترل و مديريت واردات و 
حفاظت از توليد داخل در برابر كاالهای وارداتی است. 
كاهش واردات برای كشور در حالی مثبت تلقی نمی شود 
كه عمده فعاالن اقتصادی و تجاری آن را عاملی برای 
ضعف توليد و اقتصاد می دانند و معتقدند كه نبايد تراز 
تجاری را هم با كاهش واردات به دست آورد، بلكه  بايد 
شاهد افزايش صادرات و مشوق های ناشی از آن باشيم. 
به نظر می رسد برای بهبود بيشتر در اين بخش و رسيدن 
به اهداف مدنظر، تنظيم واردات با ابزارهای تعرفه ای و 

فنی و اقتصادی با هدف 
حمايت از توليد، مبارزه 
با واردات غيررســمی و 
قاچــاق، رقابت پذيــر 
كردن توليدات داخلی 
و هدايت تقاضا به سمت 
استفاده از ظرفيت های 
داخلی جزو راهبردهای 
كليدی مديريت واردات 
به شمار آيد؛ همچنين 
پرداخت ســهم توليد 
و ايجــاد مشــوق های 
ملموس بــرای تقويت 
توليد داخــل و ارتقای 

كيفيت توليدات داخلــی می توانــد در نهايت ذائقه 
 بازار ايران را به ســمت اســتفاده در توليــدات ملی 

سوق دهد.  

از آن طرف بام نیفتیم

حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی امســال با حمایت و تاکید مقام معظم رهبری جزو سر 
فصل های اقتصاد ایران قرار گرفته اســت. این مسئله اگر به درستی و بر اساس اصول انجام 
پذیرد بی شک می تواند تحولی عظیم در تولید، سطح معیشت و شتاب اقتصادی ایران ایجاد کند؛ 
اما آنچه در میان شعار زدگی و شتاب آلود بودن اقدامات مدیران اجرایی کشور به چشم می خورد، 

برخوردهای ضربتی و بدون برنامه ریزی با برخی از موانع و شکالت بر سر راه تولید ملی است. 

  توقف واردات، اقتصاد ایران را محدود می کند؛  

محسن حیدری – شهردار اردستان

آگهی مزایده  
شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هيئت محترم وزيران و آئين نامه اجرايی وزارت 
محترم كشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادی از امالک خود با كاربری های مسكونی و تجاری، خدماتی از طريق مزايده عمومی و 
برابر شرايط و قوانين مالی شهرداری به شرح ذيل اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به 
عمل می آيد حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه 9۷/02/22 جهت اطالع از شرايط برگزاری 
و شركت در مزايده به شهرداری اردستان مراجعه نمايند. ضمنا هزينه انتشار آگهی به عهده 

برنده مزايده و كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.
1- ســه قطعه زمين با كاربری تجاری خدماتی از امالک شــهرک امام حسن )ع( ميدان 

دادگستری
2- چهار قطعه زمين با كاربری مسكونی از امالک شهرک شهيد مطهری )209(

 ۳- فروش اموال مستعمل اسقاط و ضايعات آهن آالت

نوبت اول

بازار

آون توستر 

آون توستر هاردستون 
OTM1012 مدل

 150,000
تومان

آون توستر هاردستون 
OTM1711 مدل

 319,000
تومان

آون توستر آکیلیس مدل 
ACK-TO-AMIN

 555,000
تومان

سخنگوی شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: مشتركين 
پرمصرف كه در حال حاضر 1۷۳ هزار مشترک هستند، 2۸ درصد 
از كل مصرف آب خانگی را به خود اختصاص می دهند.ســيد اكبر 
بنی طبا در رابطه با مصرف بهينــه آب اظهار كرد: با توجه به كاهش 
ميزان بارش باران در سال جاری و كاهش ذخيره آب، سد زاينده رود 
به عنوان تنها منبع اصلی تامين كننده آب شــرب 56 شهر و ۳00 
روستای استان اصفهان است كه لزوم اصالح رفتار در مصرف بهينه 
آب توســط همه مشــتركين را می طلبد.وی افزود: بر اساس آمار و 
اطالعاتی كه از پيمايش سامانه خدمات مشتركين به دست آمده، در 
سطح استان اصفهان تعداد مشتركين پرمصرف 1۷۳ هزار مشترک 
هستند كه باالی الگوی 20 متر مكعب آب استفاده می كنند.مدير 
روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان اصفهان در همين رابطه 
ادامه داد: طبيعتــا وقتی الگوی مصرف بــه 15 متر مكعب كاهش 
يافته است، تعداد مشتركين پرمصرف بيشتر می شود و مردم بايد به 
منظور بهره مندی از اين نعمت، به مراتب بيش از سنوات گذشته در 

مصرف آب صرفه جويی كنند.وی خاطرنشــان كرد: در واقع كسانی 
كه با مصرف بهينــه 20 مترمكعب در داخل الگــوی مصرف بهينه 
بودند بايد در شــرايط فعلی تا ۳0 درصد از مصــرف خود را كاهش 
دهند تا همچنان نيز در الگوی مصرف بهينه با سطح 15 متر مكعب 
قرار گيرند.سخنگوی شركت آب و فاضالب استان اصفهان در رابطه 

با ميزان مشتركين پرمصرف گفت: مشتركين پرمصرف كه در حال 
حاضر 1۷۳ هزار مشــترک هســتند، 2۸ درصد از كل مصرف آب 
خانگی را به خود اختصاص می دهند؛ در حالی كه در شهر اصفهان 
مشتركين پرمصرف حدود 6۳ هزار مشــترک هستند و تقريبا 24 
درصد مصرف آب را به خود اختصاص می دهند كه اين نشان می دهد 
ميزان مشتركين پرمصرف در شهرهای مجاور، بيشتر از شهر اصفهان 
است.وی يادآور شد: مردم اصفهان در 10 ســال گذشته در زمينه 
مصرف بهينه آب بر اســاس الگوی مصرفی كه وزارت نيرو پيشنهاد 
داده بود، همت جدی داشتند به طوری كه سرانه مصرف خانگی در 
10 سال قبل كسانی كه داخل الگوی مصرف بودند حدود 4۷ درصد 
از مشتركين بودند كه اين ميزان در شــرايط فعلی به ۸6 درصد در 

سطح استان رسيده است.
بنی طبا تصريح كرد: روند كاهش مصرف در استان اصفهان مشهود 
بوده و مردم استان اصفهان همكاری موثری در زمينه كاهش مصرف 

آب در طول 10 سال گذشته داشته اند.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان:
در استان اصفهان 173 هزار مشترک پرمصرف وجود دارد

وضع تعرفه باالی 
واردات از جمله 

راهکارهای 
دیگری است که 
در جهت حمایت 

از کاالی ایرانی در 
دستور کار وزارت 
بازرگانی قرار دارد

مرضیه محب رسول
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 به تماشای فرهنگ و هنر 
در شهر بروید

در شلوغی های شــهر و میان بحبوحه های این 
روزها، شاید نوشیدن یک فنجان قهوه در مکانی 
آرام بتواند خستگی را از تن انسان بیرون ببرد؛ اما 
اگر در رویدادهای فرهنگی حضور یابیم، می توان 
جریان ها را با تجربه و آرامش بیشتری پشت سر 
گذاشته، برای آینده مهیا شد. آینده نه یک شهر 
بلکه آینده ایرانی که دســت در دست فرهنگ و 
تمدن، اصفهان را نصف جهان لقب داده اســت و 

آن را جلوه و شکوه یک ایران می داند.
نمایشگاه چاپ دســتی و تایپوگرافی هنرجویان 
هنرســتان فضیلی تا 19 اردیبهشــت از ساعت 
10 تا 22 به روی عالقه مندان باز است. نمایشگاه 
نقاشی »اسب ها« آثار »هوشنگ سیحون« تا 19 

اردیبهشت به روی عالقه مندان باز است.
نمایشگاه »نکورویان فرخار« آثار عکاسان چهار 
قاره از افغانســتان بدون جنگ در موزه هنرهای 
معاصر به نمایش گذاشته شده و تا 10 خردادماه 
از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 20 به روی عالقه مندان 

باز است. 
آثار »مجید حجتی« در نمایشگاه عکس »صحنه 
در قاب 2« واقع درکتابخانه مرکزی در ساعت 8 
تا 13 و 14 تا 20 آماده بازدید عالقه مندان است 
و تا 18 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. نمایشگاه 
تصویرسازی »سونا گشتاسبی« تا 18 اردیبهشت 
از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 20 در گالری نقش خانه 

به روی عالقه مندان باز است.
نمایشــگاه »قلمــکار از اصفهان تا اســتکهلم« 
شــبنم فرایی، در موزه حمام علی  قلی آقا برگزار 
شده است و تا 21 اردیبهشــت در ساعت 8.30 
تا 15.30 و 14 تا 17 آمــاده بازدید خواهد بود. 
نمایشگاه »طراحان آزاد« پروژه گروهی طراحی 
گرافیک تا 10 خرداداز ساعت 9 تا 13 و 16 تا 20 
در موزه هنرهای معاصر برگزار می شــود. تئاتر 
»روی زمین« به کارگردانی ایمان جمشــیدیان 
درساعت 20.30 در تماشــاخانه اصفهان واقع در 
مجموعه فرشچیان به روی صحنه می رود و تا 26 

اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

نخستین اکسپو هنری اصفهان 
در حال برگزاری است

آکادمی هنرهای تجســمی هونــام و گالری 
دوران، نخســتین اکســپو هنری اصفهان را 

برگزار می کنند.
این اکســپو، طی چهار هفته با چهار افتتاحیه 
برگزار می شــود. هفته اول این اکسپو، از 7 تا 
11 اردیبهشــت ماه برگزار شــده و هفته دوم 
آن، تا 18 اردیبهشت ماه، هفته سوم، 21 تا 25 
اردیبهشت ماه و هفته چهارم، 28 اردیبهشت تا 

یکم خردادماه خواهد بود.
این اکسپو به همراه نشست ها و مباحث هنری 
با حضور اســاتید بزرگ هنر اصفهــان و ایران 
خواهد بود و ســاعت های بازدید از آثار موجود 

در آن از ساعت 17 تا 21 است.
دبیــران ایــن اکســپو،» میترا بســیطی« و 
»سیدامین اخضری« هســتند و آثار منتخب 
آن در گالری هنر دوران واقع در چهارراه نظر به 

نمایش درمی آید.

نمایشگاهی به وسعت 
فرایبورگ تا اصفهان

مدیر فرهنگســرای کوثر گفت: نمایشگاه آثار 
معرق »عزیزه چــاالک«، پــس از فرایبورگ 
آلمان، در اصفهان به نمایش درآمده و پس ازآن 

هم در شهر پراگ چک برپا خواهد شد.
»حمیدرضــا مکارمــی« اظهار داشــت: این 
نمایشگاه به دعوت شــهرداری فرایبورگ، در 
سپتامبر ســال 2015 در شــهر فرایبورگ به 
مدت 9 روز از 12 تا 20 ســپتامبر برگزار شد و 
مقررشده بعد از نمایشگاه اصفهان، این آثار در 
شهر پراگ کشور چک نیز به نمایش درآید. وی 
بیان کرد: نمایشگاه آثار معرق عزیزه چاالک، از 
8 تا 21 اردیبهشت ماه در نگارخانه فرهنگسرای 
کوثر وابســته به معاونت فرهنگی منطقه 15 
شــهرداری اصفهان، صبح و عصر برای بازدید 
عموم برپاســت. مکارمی افزود: این نمایشگاه 
با حضور جمعی از اعضای شــورای اســالمی 
شهر اصفهان، مسئوالن دانشگاه و هنرمندان، 
طی مراسمی گشایش یافت. در این نمایشگاه، 
صد اثر معرق و مشبک در طرح ها و سبک های 
ســنتی ایرانی، همراه با تعــدادی زیورآالت 
دست ساز چوبی ساخته این هنرمند به نمایش 

درآمده است.

یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در هفته فرهنگی 
اصفهان افتاد، آیین تجلیل از فیلم سازان سینمای 
آزاد اصفهان بــه همت دفتر تخصصی ســینما 

شهرداری اصفهان بود. 
سینماگرانی که در دهه 40 و 50 سینمای تجربی 
را در اصفهان پایه گذاری کردند و بسیاری از آن ها 
پس از 40 سال به این شهر آمدند تا شاهد تجلیل 

خود باشند.
»امرا... احمدجو«، کارگردان سریال خاطره انگیز 
»روزی روزگاری« با اشــاره به این آیین تجلیل 
که به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان و به همت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهــان در کتابخانــه مرکزی برگزار شــد، به 
خبرنگار ایمنا گفت: برپایــی این گونه تجلیل ها، 
ابتکار درستی است، زیرا این  افراد کسانی هستند 
که راه سینما را برای نسل های بعدی هموار کردند 

و باید از آنان قدردانی شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر هر هفته هم هفته اصفهان 
باشد، باز کم است، عنوان کرد: اصفهان بدون شک 
یکی از مهم ترین شاه شــهرهای ایران اســت که 
می توانیم ساعت ها راجع به این قضیه بحث کنیم.

احمدجو تصریح کرد: به این دلیل که اصفهان از هر 
جهت، شهر بسیار مهمی است، الزم است هفته ای 
به آن اختصاص داده شــود اما مهم این است که 

برنامه های هفتــه فرهنگی اصفهــان به صورتی 
برنامه ریزی شود که بتواند رســالت این هفته را 
نه تنها در داخل شهر، بلکه در خارج از اصفهان و 
ایران نیز منعکس کند و به  صورت صحیح درباره 

این برنامه ها اطالع رسانی شود.
وی با اشــاره به نقش مهم اتاق هــای فکر برای 
برنامه ریزی و برگزاری هفتــه فرهنگی اصفهان، 
اظهار کرد: خوشبختانه شهر اصفهان از این  جهت 
کمبود نــدارد، چراکه اتاق های فکر این شــهر را 
افرادی تشکیل می دهند که هم مبتکر هستند و 
هم آشنا به این شــهر و مسائل روز جهان معاصر، 
ضمن این که اغلب این افــراد در اصفهان زندگی 

می کنند و اصفهانی هستند.
احمدجو، صحبت پیشین خود را این چنین تائید 
کرد: اگــر در برنامه ریزی ها از افــراد صاحب فکر 
بیشتر استفاده شــود، به طورقطع شاهد اجرای 
برنامه هایی خواهیم بود که با معماری، شهرسازی، 
مســائل فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی شــهر 

اصفهان همخوانی دارند.
وی افزود: مهم است که از متفکران بزرگی که در 
اصفهان حضور دارند، بهره گرفته شــود. تا جایی 
که من دیده ام، آنان اغلب زینت المجلس هستند 
و در همایش های مختلف سخنرانی می کنند، اما 
بسیار کم دیده ام کسانی که نام و حرمتی دارند، 

برای برنامه ریزی ها دعوت شوند.
احمدجو تصریح کرد: مهم اســت همایش هایی 
که برگزار می شود، نتیجه و انعکاس درستی هم 

داشته باشند.

درشهر

ایجاد 753 فرصت شغلی جدید در صنعت 
گردشگری اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اصفهان گردی فرهنگی

معاون ســرمایه گذاری و امور طرح های اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: از سال 1396 تا کنون 753 فرصت 
شغلی جدید در صنعت گردشگری استان اصفهان 

ایجاد شده است.

»حمید امینی« اظهار کرد: از اوایل آذرماه ســال 
1396 که طرح تسهیالت فراگیر آغاز شد، تاکنون 
)پایان فروردین ماه سال جاری( پرونده 35 پروژه 
گردشگری پس از ثبت نام و طی کردن فرایندهای 
مربوطه در کارگروه اشــتغال استان مطرح شد که 

از این تعداد، 34 پروژه مورد تصویب قرار گرفت و 
برای اعطای مجموعا 685 میلیارد ریال تسهیالت 
 به بانک هــای عامل معرفی شــدند که در ســایه 
 ایــن امــر بــرای 664 نفــر اشــتغال ایجــاد 

می شود.
امینی از اعطــای بیــش از 716 میلیــارد ریال 
تسهیالت به طرح های گردشگری استان اصفهان 
از آذرماه سال 1396 تا پایان فروردین 1397 خبر 

داد و خاطرنشان کرد: از سال 1396 تا کنون 753 
فرصت شغلی جدید در صنعت گردشگری استان 

اصفهان ایجاد شده است.
وی در قسمت دیگری از ســخنانش تاکید کرد: از 
مجموع 200 هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
فراگیر برای رشــته های مختلف در سراسر کشور، 
مبلغ 16 هزار میلیارد ریال ســهم استان اصفهان 

شده است.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

ایجاد 753 فرصت شغلی جدید در صنعت گردشگری اصفهان

مفاد آراء
2/383 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 199-97/02/03 هیأت : خانم فاطمه دادخواه بیدگلی فرزند جالل شماره 
شناسنامه 517  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 84 مترمربع شماره پالک 3101 فرعی 
مجزا از شــماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از آقای رحمت اله کویری 
2- رأی شماره 204-97/02/03 هیأت : آقای حسن دشتی بیدگلی  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 50 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127.4 مترمربع شماره پالک 917 فرعی 
از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

آقای غالمرضا صدیقیان
3- رأی شــماره 198-97/02/03 هیأت : آقای عبدالصمد جندقیان فرزند محمد شماره 
شناسنامه 111 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118.30 مترمربع شماره پالک 13 فرعی 
مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 16 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی ازآقای محمد جندقیان
4- رأی شــماره 197-97/02/03 هیأت : آقای حســن قائمی فر فرزند قاســم شماره 
شناســنامه 395 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 146 مترمربع شــماره پالک 97 
فرعی مجزا از شــماره 5 فرعــی از پالک 235 اصلــی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعــی از آقای محمد علــی ابوزید آبادی و آقای حســین ریش

 بلند بیدگلی
5- رأی شماره 200-97/02/03 هیأت : آقای سید مسعود مهدی بیدگلی فرزند علیرضا 
شماره شناسنامه 1250016827 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 78/50مترمربع 
شماره پالک 13 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی و مشــاعات از پالک 943 اصلی واقع در 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم ســکینه کریمشــاهی و آقای 

ابوالقاسم کریمشاهی
6- رأی شــماره 201-97/02/03 هیأت : خانم معصومه مهر آبــادی آرانی  فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 9634 ششدانگ  یک باب ســاختمان به مساحت 96/50 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی مجزا از شــماره 6و9 فرعی ومشاعات از پالک 1171 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی خانم 

معصومه اسد پناه
7- رأی شماره 207-97/02/03 هیأت : آقای مهدی صالحیان آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 1250091144 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 
1911 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای عباس اوقانی
8- رأی شماره 210-97/02/03 هیأت : آقای محمد رضا خوبانی فرزند حبیب اله شماره 
شناسنامه 1250128528 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 261 مترمربع شماره پالک 
4139 فرعی مجزا از شماره 1403 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث آقای مرتضی باقریان
9-رأی شــماره 196-97/02/03 هیأت : آقای داود یاره فرزند محمد شماره شناسنامه 
1250121337 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 242 مترمربع شماره پالک 4140 فرعی 
مجزا از شماره 1403 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث آقای مرتضی باقریان
10- رأی شماره 208و209-97/02/03 هیأت : آقای ســید محمد حسینی فرزند سید 
علی اکبر شماره شناســنامه 63 نسبت به 5.5 دانگ مشــاع و خانم سیاره حسینی مقدم 
ابوزید آبادی  فرزند سید میرزا شماره شناسنامه 21 نسبت به 0/5 دانگ مشاع  از ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 292 مترمربع شماره پالک 4141 فرعی مجزا از شماره 1236 فرعی 
از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از آقای 

اکبر اعتمادی 
11- رأی شــماره 213-97/02/03 هیأت : آقای امیر عباس سیدی بیدگلی فرزند سید 
مصطفی شماره شناسنامه 122 ششدانگ قسمتی از  یکباب کارگاه به مساحت 133/50 
مترمربع شماره پالک 6241 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای ماشااله بهمنی 

ورثه آقای علیجان بهمنی
12- رأی شماره 211و212-97/02/03 هیأت : آقای اسماعیل حاجی علی اکبری بیدگلی  
فرزند حسن شماره شناسنامه 7311 و خانم اعظم سادات شمسی بیدگلی  فرزند سید علی 
اکبر شماره شناسنامه 9374  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع 
شماره پالک 1330 فرعی مجزا از شماره 194 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای سید ابراهیم زهری
13- رأی شــماره 202-97/02/03 هیــأت : آقــای غالمرضا علــی زاده نوش آبادی  
فرزند علی محمد شــماره شناسنامه 28 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 134/75 
مترمربع شماره پالک 3925 فرعی مجزا از شــماره 3015 و باقیمانده 3406 و باقیمانده 
 3459 فرعی از پالک 40 اصلی واقــع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

مالکیت رسمی
14- رأی شماره 203-97/02/03 هیأت : خانم عذری بهی نوش آبادی فرزند آقا احمد 
شماره شناسنامه 133  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 168/22 مترمربع شماره پالک 
3926 فرعی مجزا از شــماره 3015 و باقیمانده 3406 و باقیمانده 3459 فرعی از پالک 
40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای غالمرضا 

علی زاده
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/02/30

 م الــف: 64 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد وامــالک
  آران وبیدگل

حصر وراثت
2/350 آقای مهدی حیدری خوزانی )ذی نفع( دارای شناســنامه شماره 1130397165  
به شرح دادخواست به کالسه  72/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمــه حبیبی خوزانی به شناســنامه 351 در تاریخ 
1389/7/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- بهرام حیدری خوزانی فرزند حیدرعلــی، ش.ش 3176 )فرزند( 2- رحمن 
حیدری خوزانی فرزنــد حیدرعلی، ش.ش 2 )فرزند( 3- محمــود حیدری خوزانی فرزند 
حیدرعلی، ش.ش 203 )فرزند( 4- شــهناز حیدری خوزانی فرزنــد حیدرعلی، ش.ش 
57 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 442 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/351 آقای مهدی حیدری خوزانی )ذی نفع( دارای شناســنامه شماره 1130397165  

به شرح دادخواست به کالسه  73/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان حیدرعلی حیدری خوزانی به شناسنامه 253 در تاریخ 
1368/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- فاطمه حبیبی خوزانی فرزند ابوالقاســم، ش. ش 351 )همسر( 2- محمود 
حیدری خوزانی فرزند حیدرعلــی، ش.ش 203 )فرزند( 3- رحمن حیدری خوزانی فرزند 
حیدرعلی، ش.ش 2 )فرزند( 4- بهرام حیدری خوزانــی فرزند حیدرعلی، ش.ش 3176 
)فرزند( 5- شــهناز حیدری خوزانی فرزند حیدرعلــی، ش.ش 57 )فرزند( 6- نوروزعلی 
حیدری خوزانی فرزند حیدرعلی، ش.ش 2920)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 443 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/352 خانم خدیجه کشــاورزان درچه دارای شناســنامه شــماره 560 درچه  به شرح 
دادخواست به کالســه  95/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عزت کشاورز شــهاب آبادی به شناسنامه 247 در تاریخ 
1392/12/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- احمد کشــاورزان درچه فرزند محمد، ش.ش 56  درچه )فرزند( 2- مهدی 
کشاورزیان درچه فرزند محمد، ش.ش 1309 )فرزند( 3- صدیقه کشاورزان درچه فرزند 
محمد، ش.ش 235 )فرزند( 4- معصومه کشــاورزان درچــه فرزند محمد، ش.ش 339 
)فرزند( 5- فاطمه صغرا کشــاورزیان درچه فرزند محمد، ش.ش 75 )فرزند( 6- خدیجه 
کشــاورزان درچه فرزند محمد، ش.ش 560 درچه )فرزند( 7 زهرا کشاورزان درچه فرزند 
محمد، ش.ش 248 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 446 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/353 آقای علیرضا قدیری )ذی نفع( دارای شناسنامه شماره 813  به شرح دادخواست به 
کالسه  67/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کاظم قدیری به شناسنامه 251 در تاریخ 1372/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رقیه قدیری خوزانی فرزند 
قدیرعلی، ش.ش 7763 )همسر( 2- اصغر قدیری فرزند کاظم، ش.ش 19 )فرزند( 3- اکبر 
قدیری فرزند کاظم، ش.ش 142 )فرزند( 4- محمود قدیری فرزند کاظم، ش.ش 16610 
)فرزند( 5- احمد قدیری فرزند کاظم، ش.ش 4717 )فرزند( 6- مهین قدیری فرزند کاظم، 
ش.ش 101 )فرزند( 7- فاطمه قدیری فرزند کاظم، ش.ش 2583 )فرزند( 8- زهرا قدیری 
فرزند کاظم، ش.ش 1860 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 452 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/354 آقای نعمت اله رحمتی اندانی دارای شناسنامه شماره 35201  به شرح دادخواست 
به کالسه  89/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمعلی رحمتی اندانی به شناسنامه 337 در تاریخ 1396/12/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- قدیرعلی 
رحمتی فرزند غالمعلی، ش.ش 35200 )فرزند( 2- اکبــر رحمتی نژاد فرزند غالمعلی، 
ش.ش 35199 )فرزنــد( 3- نعمت اله رحمتی اندانی فرزنــد غالمعلی، ش.ش 35201 

)فرزند( 4- صدیقه رحمتی اندانی فرزند غالمعلی، ش.ش 145 )فرزند( 5- زهرا رحمتی 
فرزند غالمعلی، ش.ش 3412 )فرزند( 6- محترم رحمتی اندانی فرزند غالمعلی، ش.ش 
45 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 457 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/356 آقای عباسعلی مختار زادگان دارای شناسنامه شماره 312  به شرح دادخواست به 
کالسه  85/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فرخ مختاری خوزانی به شناسنامه 73 در تاریخ 1396/10/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی مختارزادگان 
خوزانی فرزند مرحوم حسین، ش.ش 7134 )همســر( 2- عباسعلی مختارزادگان فرزند 
مصطفــی، ش.ش 312 )فرزند( 3- اکبــر مختارزادگان فرزنــد مصطفی، ش.ش 371 
)فرزند( 4-حســینعلی مختارزاده گان فرزند مصطفــی، ش.ش 24 )فرزند( 5- اقدس 
مختارزاده گان فرزند مصطفی، ش.ش 56 )فرزند( 6- ســیف الــه مختارزادگان فرزند 
مصطفی، ش.ش 219 )فرزنــد( 7- نعمت اله مختــار زاده گان فرزند مصطفی، ش.ش 
10374 )فرزند( 8- فاطمه بیگم مختار زادکان فرزنــد مصطفی، ش.ش 326 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 458 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )183 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/368 شماره نامه: 9710113633200137 شــماره پرونده: 9609983623201186 
شماره بایگانی شعبه: 961193 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 961193 به آقای حسن مختاری فرزند علی خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و وکیل خواهان آن آقای ایرج خیراللهی حسین 
آبادی فرزند عبدالرحیم به خواسته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 ساعت 10 صبح در دادگاه شعبه دوم 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می 
شود. م الف: 464 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)171 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ سبز اتومبیل ســواری پیکان به رنگ سفید مدل 
1378 بــه پــاک 359 س 64 ایران 73 شــماره موتور 
11127871635 و شــماره شاســی 78476219   به نام 
اردشــیر فیروزی مفقود گردیده است و به علت فقدان 
برگ سبز تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را 

دارم.

 بهره گرفتن از متفکران اصفهان اتفاق مهمی بود
وزیر فرهنگ واطالع رسانی  کارگردان »روزی روزگاری«: 

صربستان:
سفر به اصفهان جذابیت های 

خوبی برای ما دارد

روح مهمان نوازی ایرانی ها بسیار زنده و ملموس 
اســت و اصفهان در زمینه هــای مختلف چون 

فرهنگ، در جهان مطرح است.
وزیر فرهنگ واطالع رسانی صربستان در دیدار 
با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: 
روح مهمان نوازی ایرانی ها بسیار زنده و ملموس 
اســت و اصفهان در زمینه هــای مختلف چون 

فرهنگ درجهان مطرح است.
»ســاولیوویچ« تصریح کرد: ســفر به اصفهان 
جذابیت های خوبی برای ما دارد. وی از پیشرفت 
مناسبت های فرهنگی دوکشور حرف زد و گفت: 
امیدوارم تفاهمی در زمینه تبادل اقالم فرهنگی 
داشته باشیم. مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی 
استان هم دراین دیدار با اشاره به اینکه اصفهان 
شــهری تاریخی و مذهبی اســت گفت:روابط 
فرهنگی خوبی بین ایران و صربســتان است که 
حذف روادید بین دوکشــور موجب سفر هفت 

هزار گردشگر ایرانی به بلگراد بوده است.
حجت االســالم انصاری افزود: اصفهان ظرفیت 

خوبی برای توسعه روابط طرفین دارد .
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ارائه بیش از صد عنوان کتاب در حوزه علوم و فناوری های شناختی

دنیای مجازیپیشنهاد سردبیر:

با شناسایی یک باگ امنیتی؛
۳۳۰ میلیون کاربر توئیتر 

پسوردهای خود را تغییر دهند
توئیتر به بیش از ۳۳۰ میلیون کاربر خود اعالم 
کرد پسوردهای خود را تغییر دهند؛ زیرا باگی 
سبب شده پسوردهای کاربران در یک متن در 
سیستم رایانه های داخلی شرکت بدون اقدامات 
امنیتی ذخیره شود. به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از اســکای نیوز، توئیتر پس از شناسایی 
یک باگ بــه بیش از ۳۳۰ میلیــون کاربر خود 
اعالم کرد پسوردهای خود را تغییر دهند؛ این 
بدان معناست که برخی پسوردها در یک متن 
در سیستم رایانه های داخلی آن بدون اقدامات 
امنیتی ذخیره شــده اند.این مشکل به استفاده 
توئیتر از فناوری hashing مربوط اســت که 
پسوردها را جایگزین اعداد و حروفی می کند که 
کاربر آن ها را وارد می ســازد. اما این باگ سبب 
 ،hashing شده پسوردها قبل از تکمیل فرایند

در یک فایل رایانه داخلی نوشــته شوند. توئیتر 
هنوز اعالم نکرده چه تعداد پســورد تحت تاثیر 
این باگ قرار گرفته اند امــا منبعی فاش کرده 
تعداد آن ها قابل توجه بوده و اکنون چند ماه از 

قابل دسترس بودن  شان می گذرد.

استفاده فیس بوک از ۳.۵ 
میلیارد عکس کاربران 

اینستاگرام
فیس بوک با استفاده از ۳.۵ میلیارد عکسی که به 
طور عمومی در اینستاگرام آپلود شده، مشغول 
آموزش نوعی سیستم هوش مصنوعی شناسایی 
تصاویر اســت. فیس بوک در کنفرانس خبری 
خود اعالم کرد که مشــغول کار روی پروژه ای 
است که شامل استفاده از میلیاردها تصاویر آپلود 

شده در اینستاگرام می شود.
 ایــن شــرکت قصــد دارد بــا ایــن تصاویر، 
فناوری»هوش مصنوعی شناســایی تصاویر« 

خود را آموزش دهد. 
محققان فیس بوک از ۳.۵ میلیارد عکســی که 
به طور عمومی در اینستاگرام آپلود شده، برای 

آموزش الگوریتم ها استفاده کرده اند.
»ســرینیواس نارایانان«،  مدیــر بخش هوش 
مصنوعــی و ماشــین یادگیری فیــس بوک 
در کنفرانــس F۸برنامه نویســان گفــت: در 
نهایت سیســتمی نویــن ایجاد می شــود که 
قابلیــت شناســایی صحیح تر با دقت بیشــتر 
از سیســتم هــای قبلــی را دارد. نارایانان در 
این کنفرانــس نشــان داد با کمــک فناوری 

می توان پرنــدگان، گل هــا و درختان کمیاب 
 را شناســایی کــرد. او در ایــن بــاره  افــزود:

 سیســتم به طور واقع می تواند جزئیات بسیار 
ریز و دقیق گل ها و پرندگان را شناســایی کند. 
همچنین سیســتم مذکور نیاز بــه یک بازبین 
انسانی برای بررســی هر تصویر در پلتفرم را از 

بین می دهد. 

تماس ویدئویی »اینستاگرام« 
و »واتس اپ« به زودی

 فیســبوک در کنفرانس F8  اعــالم کرد  که 
تمــاس ویدئویــی گروهی را بــرای هردو اپ 
»اینســتاگرام« و »واتس اپ« در آپدیت های 

بعدی ارائه خواهد کرد. 
در اینستاگرام، شما به زودی قادر به مشاهده 
یک آیکون کوچک دوربین در صفحه دایرکت 
خود خواهید بود که با زدن روی آن، فورا یک 

تماس ویدئویی آغاز می شود. 
شــما قادر به مینیمایز کردن ایــن تماس به 
منظور گــردش در دیگر قســمت های اپ هم 

خواهید بود. 
فیســبوک مشــخص نکرده که ایــن تماس 
تصویرِی گروهی، از چند کاربر به طور همزمان 
پشتیبانی می کند اما از پیش نمایش هایی که 
دیدیم، می توان حدس زد که حداکثر از چهار 
کاربر به طور همزمان پشتیبانی خواهد شد و 
احتماال تا چند هفته دیگر به اینستاگرام اضافه 

می شود.

اخبار

 
ساخت قطعات خودرو  جنرال  

موتورز با چاپگر سه بعدی
جنرال موتورز، با همــکاری کمپانی نرم افزاری 
اتودســک/ Autodesk یا اســتفاده از چاپ 
سه بعدی، قطعات خودرو می سازد. قرار است این 
کمپانی آمریکایی قطعات ساخته شده را به سایر 
خودروسازان بفروشد تا آن ها بتوانند سخت افزار 
سبک و با ارزشی را در ماشــین های آینده خود 

به کار گیرند.
»مری بارا«، مدیــر اجرایی قول داده اســت تا 
ســال 2۰2۳ بیــش از 2۰ نــوع خــودروی 
الکتریکــی خواهنــد ســاخت و از ســال 
 2۰21 نیــز ســودآوری ایــن نــوع خودروها

 شروع می شود.
ســاخت قطعــات ســبک، رمــز توســعه و 
موفقیــت خودروهــای الکتریکــی اســت تا 
بتــوان بــا بهینه ســازی مصــرف انــرژی، به 

همه گیرشــدن این نوع از ماشــین ها در جهان 
کمک کــرد. جنــرال موتورز، ایــن هفته قطعه 
جدید »براکت صندلی« ساخته شــده توســط 
اتودسک با استفاده از چاپ ســه بعدی و هوش 
مصنوعی را نشــان داد که پیش تر شامل هشت 
قطعه کوچک تر بــوده و چندیــن تامین کننده 
داشــت، اما حاال تنها یک قطعه به هم پیوســته 
 شــده و تنهــا به وســیله یــک تامین کننــده

 ساخته شده است.سال گذشــته کمپانی فورد، 
رقیب جنرال موتورز نیز اعالم کرد که چاپگرهای 
ســه بعدی خود برای ســاخت قطعات خودرو را 
تست کرده است تا در صورت موفقیت، در تولید 

انبوه از آن استفاده کند.

ترمز الکتریکی به زودی فراگیر 
خواهد شد

»برمبو« ادعا می کند که ترمز الکتریکی به زودی 
در خودروها رواج پیدا خواهد کرد. این فناوری، 
امــروزه در خودروهــای فرمول یک اســتفاده 
می شود. تقریبا هر روز درمورد انقالب الکتریکی 
در پیشــرانه  خودرو صحبت می شود؛ اما یکی از 
جنبه های این فرآیند از تمرکز رســانه ها پنهان 

مانده است. 
فناوری خودروی الکتریکی چالش های جدیدی 
برای تولیدکنندگان ایجــاد می کند؛ یکی از این 
چالش ها ترمزهایی برای نسل جدید خودروهای 
هیبریدی و تمام برقی اســت. ایــن فناوری در 
حال توسعه بوده و خیلی زود به واقعیت خواهد 
پیوست. سیستم ترمز الکتریکی در دهه آینده به 

یک روند و تمایل قوی تبدیل می شود. 
سیستم های ترمز برقی به ما و دیگر خودروسازان، 

انعطاف پذیری زیادی برای تنظیمات می دهد. ما 
در سال های گذشته از این فناوری در مسابقات 
فرمول یک اســتفاده کرده ایــم. در خودروهای 
آینده نیز می توان آن ها را مناسب با شرایط راننده 
طراحی کرد و از ویژگی احســاس راحت و قوی 

بودن در عین عملکرد سریع بهره برد. 
این سیستم ها بسیار شبیه مکانیزم هایی خواهد 
بود که در حال حاضر در سیستم تعلیق و فرمان 

الکتریکی برخی خودروها استفاده می شود. 
یکی دیگر از دالیلی که ترمزهای الکتریکی بخش 
مهمی از دنیای آینده خواهند بود این اســت که 
خودروسازان می خواهند نه تنها سیستم محرکه 
خودروهای آینده خود، بلکه هر سیستم واحدی 

را به انرژی برق تجهیز کنند. 
»کاناُوتــو« تائید کرد،  بیشــتر خودروســازان 
تمایل خود را برای فرآیند الکتریکی کردن تمام 
بخش های خودرو )نه تنها سیستم محرکه( اظهار 
می کنند. همچنین باید یادآور شد که راه اندازی 
سیستم ترمز الکتریکی، نیازی به استفاده از موتور 
الکتریکی مســتقل و حتی اســتفاده از سیستم 

باتری قدرتمند ۴۸ ولتی ندارد.

 )Gram( »خود را که با نام »گرم )ICO به گزارش وال استریت ژورنال، تلگرام عرضه اولیه پول دیجیتالی )اختصاصا 
متوقف کرده و برنامه ندارد ICO گرم را به مرحله انتشار عمومی می رساند. گزارش های به دست رسیده نشان می دهد 
که تلگرام از عرضه اولیه خصوصی گرم به اندازه کافی ســرمایه گذار جذب کرده و نیازی به پول بیشتر ندارد. در ماه 
مارس )اسفندماه( تلگرام، نخستین ICO گرم را آغاز کرد و توانست از ۸۴ سرمایه گذار خصوصی ۸۵۰ میلیون دالر به 
دست بیاورد. یک ماه بعد نیز دومین عرضه اولیه ارز گرم شروع شد و این بار هم همین رقم از 9۴ سرمایه گذار به دست 
آمد تا در مجموع، تلگرام فقط از عرضه اولیه ارز رمز پایه 1.7 میلیارد دالر سرمایه برای »شبکه باز تلگرام« جمع کند.

تلگرام فروش اولیه 
سکه های دیجیتالی 

خود را لغو کرد!

خبر
؟؟؟؟؟

نیکون با انتشــار گزارشــی، تاریخ عرضه  دوربین 
بدون آینه  جدید خود را تائید کرد. 

دوربین های بدون آینه به لطف ســرمایه گذاری 
گســترده  برند هایی اعم از ســونی، پاناسونیک، 
المپــوس و فوجی فیلم، پیشــرفت قابل توجهی 
کرده و نظر بسیاری از عکاسان را نیز به خود جلب 

کرده اند.
 در این بیــن، نیکون و کانن به عنوان ســالطین 
بــازار دوربین هــای عکاســی، هنــوز به صورت 
 گســترده و با محصوالتــی قابل توجــه وارد این

 بازار نشده اند.
 حال به نظر می رسد که شرایط در حال تغییر است؛ 
زیرا نیکون با انتشــار گزارشی، برنامه   خود را برای 
عرضه  سیستم بدون آینه  در سال آینده، اعالم کرد.

نیکون به صورت رســمی عرضه  نخستین دوربین 
بدون آینه با سیســتم جدید در بهار سال 2۰19 
را تائید کرد. پیش از این نیز اخبار بســیاری از در 
دست توسعه  بودن چندین دوربین و بدنه توسط 

نیکون و کانن منتشر شده بود. 
توسعه  دوربین های فول فریم بدون آینه، مهم ترین 

بخش از این اخبار بودند؛ دوربین هایی که به صورت 
مســتقیم به رقابت با دوربین های سونی خواهند 

پرداخت.
با توجه به اعالم نیکون برای عرضه  دوربین بدون 
آینه  در ابتدای ســال 2۰19 بســیار بعید به نظر 
می رســد که شــاهد رونمایی از نمونه  نهایی این 
دوربین در رویداد فتوکینا 2۰1۸ باشیم؛ احتماال 

نیکون تنها از برخی مشــخصات و روند توسعه  آن 
خبر خواهد داد. هنوز هیچ زمان مشخصی جهت 
عرضه  نخستین دوربین پرچمدار و بدون آینه  کانن 

مشخص نشده است.
 با این حال انتظار می رود این غول دنیای عکاسی 
نیــز در رویــداد فتوکینا ســال جــاری همانند 
اصلی تریــن رقیب خود از نمونه  در حال توســعه  

دوربین بدون آینه  رونمایی کند. 
به ظاهر برای کانن و نیکون، زیاد مهم نیست کدام 
برند نخستین محصول فول فریم و بدون آینه  خود 

را به بازار عرضه کنند. 
هر دو برنــد نام برده مشــتریان وفادار بســیاری 
دارنــد کــه به طورقطــع در صــورت عرضــه  
نخســتین دوربین بدون آینه بــه خرید احتمالی 
آن می اندیشــند؛ امــا رقابــت اصلــی در حال 
حاضر بین کانن و نیکون در برابر ســونی اســت 
که چند ســالی بــا عرضــه  دوربین هــای بدون 
آینــه و فول فریــم توانمند، توجه بســیاری را به 
 خود جلب و ســهم گســترده ای از بــازار را از آن

 خود کرده است.
کانــن و نیکون با عرضــه  دوربینی بــدون آینه و 
توانمند،  به سرعت سهم زیادی از این بخش بازار را 
از آن خود خواهند کرد؛ اما نکته  مهم در این زمینه 
قابلیت استفاده از مانت های F و EF نیکون و کانن 
در دوربین های جدید این شــرکت خواهد بود تا 
 کاربران امکان استفاده از لنز های فعلی خود را نیز 

داشته باشند.

    »نیکون« دوربین بدون آینه خود را بهار سال آینده میالدی به بازار عرضه می کند

بازار

؟؟؟؟

همزمان با ســی ویکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران ستاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی در غرفه ای آخرین 
نشریات و کتاب های منتشر شده در این حوزه را به نمایش می گذارد. 
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ستاد توسعه 
علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی علوم همپا با دیگر مراکز 
و نهادهای آموزشی و علمی، آخرین نشریات و کتاب های منتشره در 
حوزه علوم و فناوری های شناختی را با ایجاد غرفه ای در محل سی و 
یکمین نمایشگاه  بین المللی کتاب تهران به نمایش درمی آورد. در این 
غرفه  بیش از یکصد عنوان کتاب های منتشر شده اساتید، محققان، 

متخصصان و مراکز علمی در حوزه های علوم شــناختی از جمله در 
زمینه هوش مصنوعی، آموزش و پرورش شناختی، اقتصاد شناختی، 

مدل سازی شناختی، فناوری های شناختی، علوم اعصاب شناختی، 
روان شناسی، زبان شناسی شناختی و نیز فلسفه ذهن برای آشنایی 
عالقه مندان و بازدیدکنندگان معرفی می  شود. البته کتاب های ارائه 
شده در غرفه ســتاد برای فروش نخواهد بود. حمایت از چاپ کتاب 
توسط محققان، یکی از اقداماتی است که ستاد انجام می دهد البته با 
توجه به ماهیت این حوزه علوم شناختی و شرایط کشور، حمایت های 
ستاد به گونه ای طراحی شــده  که عالوه بر پشتیبانی از فعالیت های 
علمی محققان در علوم و فناوری های شناختی، موجبات مهاجرت 

علمی محققان رشته های مربوطه نیز فراهم شود.

 خودروهای پرنده آسمان را فتح می کنند
به زودی خودروها عالوه بر جاده های روی زمین، آســمان را نیز 
فتح می کنند. شرکت های متعددی در سال 2۰17 بستر خود را 
برای توسعه مدل خودروهای پرنده فراهم و مدل های متعددی 
را آزمایش کردند. پیش بینی می شود این روند در سال 2۰1۸ نیز 

ادامه یابد. بزرگ ترین جهش در 
این حوزه افتتاح تاکسی 

هوایــی در دبــی در 
امسال  تابســتان 
است. کارشناسان 
امــر، پیش بینــی 
می کننــد رونــد 

ســرمایه گذاری در 
این بخش نیــز افزایش 

یابد.

دستیارهای مجازی صوتی و شنود کاربران
همزمان با افزایش نگرانی از دســتیارهای صوتی مجهز به هوش 
مصنوعی، نگرانی درباره استراق سمع شرکت های بزرگ فناوری 
از محاورات کاربران بیشتر می شود.در حال حاضر طیف وسیعی 
از دستیارهای صوتی هوشمند )مانند الکســا و گوگل هوم( در 
خانه ها به کار می روند. این درحالی اســت که گسترش استفاده 
از این گجت های هوشــمند، روند بازاریابی و فــروش را با توجه 
به ترجیحات مشتریان تغییر داده و نوعی ارتباط مستقیم میان 
شرکت و مصرف کننده ایجاد می کند.از سوی دیگر ، همزمان با 
افزایش استفاده از دســتگاه های خانگی هوشمند و دستیارهای 
صوتی مجهز به هوش مصنوعی، نگرانی ها درباره اســتراق سمع 

شرکت های بزرگ فناوری از محاورات کاربران بیشتر می شود.

یادگیری عمیق
 یادگیری ماشــینی و به طور خاص یادگیــری عمیق، در حال 
انقالب اســت. این فناوری های جدید در مراکز اطالعات به طور 
گسترده استفاده خواهند شد. به عنوان مثال، آمازون واحدهای 

پردازش گرافیکی )GPU(را برای یادگیری عمیق تهیه می کند. 
اپلیکیشــن های شناســایی تصاویر، ویدیو و صوت نیــز از این 

فناوری ها استفاده می کنند.

جهش کوانتومی
مدت هاست نظریه های مختلفی درباره حسابرسی کوانتوم ارائه 
می شود و این حوزه، دستمایه داستان های علمی، تخیلی متعددی 
بوده اســت. اما اکنون به نظر می رسد حسابرســی کوانتومی از 
فناوری ابَررایانه های معمول  پیشــی می گیرد. از ســوی دیگر 
شــرکت های مختلف و رقیب نیز ســعی دارند قــدرت رایانش 
کوانتومی خود را در فضا افزایش دهند. بــه این ترتیب احتمال 
اشتباهات در رایانش نیز کاهش می یابد و امنیت اطالعات بیشتر 
می شــود. آزمایش رایانش کوانتومی درکنار رمزگذاری و هوش 

مصنوعی در سال 2۰1۸ رشد بیشتری خواهد داشت.

ارزهای دیجیتالی
پیش بینی های فناوری حاکی از آن اســت که در ســال جاری 
بیت کوین، اتریــوم یا هر ارز دیجیتالی دیگر به شــدت محبوب 
خواهد شــد و به طور گســترده از آن ها برای تجارت اســتفاده  

می شود. همزمان با باال رفتن 
ارزش این نــوع دارایی، 

ریســک انجام کسب 
و کار با آن نیز  باالتر 
مــی رود. بنابراین 
تالش بــرای ایجاد 
محیطــی ایمن نیز 

باید گسترش یابد.

گوشت بدون گوشت!
 تا همین اواخــر گزینه های جایگزین گیاهی گوشــت بســیار 
محدود بودند. برای افــراد گیاه خوار نیز »توفــو« بهترین منبع 
دریافــت پروتئین به شــمار می آمــد. اکنون مــوج جدیدی از 
تولیدکنندگان موادغذایی مشغول تولید جایگزینی برای گوشت 

هستند که ظاهر، بو و طعم مشــابهی دارند. شرکت هایی مانند 
»ممفیس میت«،توجه بسیار و البته سرمایه گذاران بزرگی مانند 
»بیل گیتس« و »ریچارد برانســون« را به خــود جلب کرده اند. 
شــرکت های پرورش گوشــت بدون گوشــت، به نوعی نشانگر 
نگرانی ها درباره مصرف گوشت هستند.  این شرکت ها در 2۰1۸ و 
سال های آتی، فعالیت های خود را گسترش می دهند و جایگزینی 

برای گوشت تولید می کنند.

امنیت سایبری و هوش مصنوعی
 امنیت سایبری به امری حیاتی در زندگی و کسب و کار تبدیل 
شده، با این وجود مدیریت آن بسیار سخت است. سوءاستفاده از 
امنیت سایبری بسیار پیچیده است. اتوماسیون خالص به تنهایی 
کافی نیســت و هوش مصنوعی برای تحلیل بهتــر اطالعات و 
فرایندهای اتوماتیک الزم است. کارشناسان پیش بینی می کنند 
در ســال های آتی روند اســتفاده از هوش مصنوعی برای حفظ 

امنیت گسترده تر شود.

فناوری اصالح ژن یا زیست فناوری
افزایش توجه و سرمایه گذاری در فناوری های مهندسی ژنتیک 
به گروه های تحقیقاتی پزشــکی کمک می کند تــا دی. ان. ای 
تقریبا تمام ارگانیسم های زنده را تغییر دهند. طبق نتایج تحقیق 

Future of CRIS� 2۰17
 ۸7 ،PR Research

درصد کاربران جدید 
فناوری اصالح ژن 
تازه با ایــن روند 
آشنا شده اند. این 
امر نشان می دهد 

سادگی این فناوری 
سبب شده استفاده از 

آن فراگیرتر شود. درهمین 
راستا شاهد افزایش استفاده از فناوری اصالح ژن برای مبارزه 

با بیماری ها و قحطی در جهان هستیم.

 2017 به »سال هوشمندسازی« مشهور بود. در سال جاری نیز پیش بینی می شود تغییرهای شگرفی در حوزه علم و فناوری ایجاد شود. یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، طیف وسیعی از 
صنایع را دگرگون  کرده،  فضا را برای دستیاران مجازی باز می کنند. اینترنت اشیا نیز هوشمندتر می شود و پتانسیل عظیمی برای خانه ها و شهرهای هوشمند فراهم می سازد. این در حالی 
است که نگرانی در امنیت اطالعات و حمله های سایبری نیز بیشتر می شود.آنچه می خوانید، برخی از مهم ترین و تاثیرگذارترین روندهای علم و فناوری در سال جاری و پس از آن هستند...

فناوری هایی که امسال دنیا را تکان می دهند

در نمایشگاه کتاب امسال :
ارائه بیش از صد عنوان کتاب در حوزه علوم و فناوری های شناختی
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حصر وراثت
2/372  خانم فاطمه صائبی دارای شناسنامه شــماره 364 به شرح دادخواست به کالسه 
92/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن صائبی به شناسنامه 13 در تاریخ 1396/12/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه صائبی، ش.ش 364 )همسر 
متوفی( 2- رامین صائبی، ش. ملــی 5490080264 )فرزند( 3- محترم صائبی، ش.ش 
3 )مادر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 56 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف تیران  )139 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/370 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 
1183-96 له خانم زهرا علیشاهی فرزند مرتضی و آقای مهدی پرنده، علی محمد علیه 
آقای علی محمد پرنده فرزند رحیم به خواسته در نظر دارد بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی مقدار دو دانگ از ششدانگ یک زمین کشــاورزی دارای پالک ثبتی 115/389 
متعلق به آقای علی محمد پرنده فرزند رحیم به نشــانی خمینی شــهر خیابان شریعتی 
شــمالی- صحرای جوی گاردر شــرقی- محله درب یخچال را که کارشــناس رسمی 
دادگســتری 490/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 
جلسه مزایده ساعت ده صبح روز چهارشنبه در تاریخ 97/03/02 در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف خمینی شــهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختالف 
خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایست ده درصد بهای مال مورد مزایده را طی فیش چهار نسخه ای به حساب 
سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در 
دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام 
مدنی شورا مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و 
اصل فیش تحویل اجرا نمایید. م الف: 472 اجرای احکام مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختالف خمینی شهر)287 کلمه، 3 کادر( 
اخطار اجرایی

2/371 شماره: 400/96  به موجب رای شماره 715 تاریخ 96/10/18 حوزه سوم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد 
بنی عامریان فرزند نورعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ها شــماره های 693267 مورخ 94/7/10 و 693268 مورخ 94/7/25 تا 
زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/750/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان سید 
حســین مطلبی با وکالت سمیرا ســلمانیان  تهرانی شغل وکیل به نشــانی تیران جنب 
بیمارستان بهنیا روبروی ورزشگاه تختی صادر و اعالم می گردد رای غیابی و پرداخت نیم 
عشر اجرایی در حق صندوق دولت که توســط اجرای احکام احتساب می گردد. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
 ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کنــد که اجرای حکــم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی 
که خود را قــادر به اجرای مفــاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نماید. 
م الف:44 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )229 کلمه، 

2 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
2/373  شــماره نامه: 9710113753400034 شماره پرونده: 9409983630100470 
شماره بایگانی شــعبه: 970009 به موجب اجراییه کالســه 970009 مطروحه در واحد 
اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کرون صادره از دادگاه کرون مبنی بر مطالبه حســب 
درخواست محکوم له ملک با مشخصات ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی گردیده است: ملک یک باب منزل مسکونی واقع در شهرستان تیران 
بخش کرون روستای قلعه ناظر خیابان امام سجاد)ع( پالک 627 با سند رسمی به شماره 
45/693 مساحت عرصه حدود 208/32 متر مربع و اعیانی حدود 185 مترمربع با اسکلت 
دیوار آجری با پوشش سقف تیرچه بلوک و کف موزاییک و دربهای داخلی چوبی و خارجی 
آلومینیوم و فلز و دارای اشــتراکات آب و برق و گاز ملک مزبور بــه میزان یک میلیارد و 
دویســت و نود و پنج میلیون ریال معادل صد و بیســت و نه میلیون و پانصد هزار تومان 
ارزیابی گردیده اســت مقرر گردیده که اقالم فوق از طریق مزایده در روز سه شنبه مورخ 
1397/03/01 به فروش برسد و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده توسط کارشناس شروع 
شده و به کسی که باالترین مبلغ پیشنهادی را بدهد فروخته خواهد شد و برنده مزایده کسی 
است که ده درصد مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از 
واریز مبلغ ده درصد واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس ازکسر هزینه ها به 
نفع دولت ضبط خواهد شد عالقه مندان می توانند در صورت تمایل پنج روز قبل از تاریخ 
مزایده نسبت به بازدید از ملک مذبور اقدام نمایند. م الف: 52 اجرای احکام حقوقی دادگاه 

عمومی بخش کرون  )260 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/374 شــماره: 97/2027003440 - 97/2/10 چون خانم محتــرم منصوری فرزند 
غالمحســین نسبت به شش ســهم مشاع از هشــتاد وپنج ســهم یکهزار و چهارصد و 
سه - پنجهزار و چهارصدم سهم باســتثناء بها ثمنیه اعیانی شصت و دو یکصد و چهل و 
یک- سیصد و بیست چهارسهم باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی یازده و هفت هشتم سهم از 
هفتاد و چهار و دویست یک ششصد و چهل و هشتم از ســیصد و هفتاد و شصت هشتاد 
و یکم سهم شش و سه چهل  و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 90 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت فوق از پالک 46 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به شماره چاپی 246583 که در صفحه 306 دفتر 43 به نام بتول نیکخواه سابقه ثبت دارد 
و طبق ســند 97738-86/7/2 دفتر 30 اصفهان مقدار سه سهم آن به محترم منصوری 
انتقال شده و سه سهم دیگر به غیر انتقال شده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری 
انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 3087 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/375 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 84/97 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/40 روز چهارشنبه مورخه 
1397/4/13، مشــخصات خواهان: محســن کریمیان فرزند لطف اله به نشانی خمینی 
شهر میدان صنعت خ باغبان شمالی ک عطار نیک پالک 22 منزل شخصی، مشخصات 
خوانده: عیسی هرمزی نیا، خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 

و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 478 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

2/376 شــماره: 41-97/2/5  آقای علی رضایی فرزند اله داد مجهول المکان پیرو نشر 
آگهی تاریخ 1396/10/20 روزنامه زاینده رود، همسر شما خانم اکرم دادوند برابر دادنامه 
شماره 96099736333500057 شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر در 
تاریخ 1397/01/23 مطلقه به طالق بائن خلع نوبت اول گردید و ذیل شــماره 253 این 
دفترخانه به ثبت رسید. م الف: 460 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور) دفترخانه رسمی 

ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر( )74 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2/377 کالسه پرونده 96/1040 شــماره دادنامه: 1919-96/12/15 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسن اسحاقیان فرزند عبدالرضا به 
نشانی اصفهان منطقه صنعتی محمودآباد سنگبری جهان آرا، خواندگان: 1- شرکت فنی 
تاسیساتی اصفهان نیل 2- قمر محمد حسینی حاجیور هر دو به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای حسین اسحاقیان فرزند عبدالرضا به طرفیت 1- شرکت فنی تاسیساتی اصفهان نیل 
2- قمر محمد حسینی حاجیور به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 102284 مورخ 94/5/30 عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 96/10/26  و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم  به محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/550/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی 
از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم قمر محمد حسینی حاجیور با عنایت 
به عدم توجه دعوی نسبت به وی مســتندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. 
م الف:480 شعبه ســوم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر )440 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

2/378 کالسه پرونده 96/1241 شماره دادنامه: 2195-95/11/7 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محسن بران فرزند قدمعلی به نشانی 
خمینی شهر بلوار آزادگان کوی داورپناه بن بهار 4 پالک 12،  خوانده: محمدرضا افصحی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 

قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن بران فرزند قدمعلی به طرفیت محمدرضا افصحی 
به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه 4 فقره چک به شماره های 819817 
به مبلغ 35/000/000 ریال و 819814 به مبلغ 35/000/000 ریال و 859815 به مبلغ 
35/000/000 ریال و 859816 به مبلغ 35/000/000 ریال مورخ 92/10/20 و 92/10/8 
و 92/10/11 و 92/10/16  عهده بانک تجارت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن 
و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/11/4  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم  به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/920/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:474 شعبه چهارم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )383 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/379 شماره ابالغنامه: 9710103633100938 شماره پرونده: 9609983633100781 
شماره بایگانی شعبه: 960795 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد رضا افصحی فرزند میرغفار، خواهان آقای محســن بران دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای محمدرضا افصحی به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که با این شــعبه 
)اصفهان شهرستان خمینی شــهر بلوار دانشجو دادگستری شهرســتان خمینی شهر( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609983633100781 شــعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شــهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/03 
ســاعت 10/30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهــی می گردد تا خوانده ظــرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 475 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )164 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/381 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 137/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/40 روز سه شنبه مورخه 
1397/4/5، مشخصات خواهان: سید مسعود دیباجی فرزند سید محمد به نشانی خمینی 
شهر بلوار ابوالبرکات شهرک پردیسان بلوک 7 واحد 33،  مشخصات خوانده: زانیار صالح 
زاده،  خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ ســه میلیون و هشتصد هزار تومان بابت یک فقره 
فاکتور به شماره 1623 یک فقره پرینت حســاب، دالیل خواهان: کپی فاکتور و پرینت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 486 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )213 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
2/355 دادنامه: 70-97/10/26 خواهان: محسن رستمی به نشانی خمینی شهر دستگرد 
قداده نبش ک 51 کدپســتی 8436143451، خوانده: احمد وحیدی حقیقی به نشــانی 
مجهول المکان، به تاریخ 97/1/22 در وقت فوق العاده جلسه شعبه شورای حل اختالف 
خمینی شهر به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 1358/96 
ح 4 از دفتر واصل و تحت نظر است شــورا با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
رســیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای محسن رستمی به طرفیت آقای احمد وحیدی به خواسته تقاضای 
مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه نقد بابت یک فقره سفته به شماره 110344 به انضمام  
خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی، شورا با بررســی مجموع اوراق و محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق سفته از توجه به وجود اصل سفته در 
ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده و دلیلی بر 
برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 
307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/20 لغایت اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای 
احکام حقوقی بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
دو میلیون و سیصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه وکالت در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:454 شعبه 

12 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/357 شماره ابالغنامه: 9710103734100531 شماره پرونده: 9609983734100750 
شماره بایگانی شعبه: 960768 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
سید هادی موسویان قهفرخی فرزند سید رضا، خواهان خانم حمیده عطایی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای هادی موسویان به خواسته الزام زوج  به صدور حکم طالق مطرح 
که با این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609983734100750 شعبه دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/09 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 49 شعبه 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/358 خانم لیال ابراهیمیان دهاقانی دارای شناســنامه شماره 32 به شرح دادخواست به 
کالسه 97/127 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان هما داوودی فرزند محمد به شناســنامه 85 در تاریخ 90/4/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- اکبر ابراهیمیان 
 دهاقانی فرزند محمد رحیم، ش.ش 15 متولد 1312 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 
2- عبدالرضا ابراهیمیان دهاقانی فرزند اکبــر، ش.ش 245 متولد 1344 صادره از اهواز  
)فرزند( 3- لیال ابراهیمیان دهاقانی فرزند اکبــر، ش.ش 42 متولد 1350 صادره ازاهواز 
)فرزند( 4- فریبا ابراهیمیان دهاقانی فرزند اکبر متولد 1342، ش.ش 1057 صادره از اهواز 
)فرزند( 5- علی اصغر ابراهیمیان دهاقانی فرزند اکبر متولد 1349 ، ش.ش 2499 صادره 
از اهواز )فرزند( 6- مصطفی ابراهیمیان دهاقانی فرزند اکبر متولد 1360، ش.ش 71203 
صادره از اصفهان )فرزند( 7- فرحناز ابراهیمیان دهاقانی فرزند اکبر متولد 1355، ش.ش 

736 صادره از اهواز )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 97/37 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )214 

کلمه،2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

2/359 چون خانم پریدخت حسابی امینه فرزند هرمز نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی 3385- 1396/11/19 گواهی شده و 
به تایید دفتر 289 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 
15316/176 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 081999 که در صفحه 23 
دفتر 209 به نام نامبرده فوق سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشــد به علت جابجایی سند مالکیت 
مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 2921 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )217 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

2/360 در خصوص پرونده کالســه 95/279 ش ح 2 صادره از شــعبه دوم شورای حل 
اختالف دهاقان دادنامه شــماره 359 مورخ 95/12/1 قطعیت یافته است و محکوم علیه 
رضا شــریف زاده طادی مجهول المکان محکوم به پرداخت چهل و سه میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال بعنوان خسارت 
دادرسی و نشر آگهی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/2 
لغایت پرداخت محکوم به در حق خواهان آقای محمد ثالثی . ماده 34 قانون شورای حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه نســبت به پرداخت محکوم به اقدام ننماید تقاضای ذینفع 
و دستور قضایی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اجرای 
احکام حقوقی دادگستری اعالم می شود. م الف: 97/39 شعبه دوم مجتع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان دهاقان  )137 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/361 در خصوص پرونده کالســه 95/253 ش ح 2 صادره از شــعبه دوم شورای حل 
اختالف دهاقان دادنامه شماره 278 مورخ 96/10/09 قطعیت یافته است و محکوم علیه 
مهدی گلستانی فرد مجهول المکان محکوم به پرداخت یکصد و چهل و نه هزار  و هفتصد 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و یکصد و شــصت و چهار هزار و دویست 
ریال  بعنوان خسارت دادرسی و نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/8/15 لغایت پرداخت محکوم به در حق خواهان آقای محمد ثالثی . ماده 
34 قانون شورای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام 
ننماید تقاضای ذینفع و دستور قضایی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی به اجرای احکام حقوقی دادگستری اعالم می شود. م الف: 97/41 شعبه دوم 

مجتع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان دهاقان  )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/362 شماره ابالغنامه: 9710103749101014 شماره پرونده: 9609983749100255 
شماره بایگانی شــعبه: 960447 در خصوص پرونده کالسه 960447 ج حسب گزارش 
مامورین انتظامی شهرستان دهاقان علیه سیامک  داداشی حصاری فرزند محمد به شماره 

شناســنامه 31 به اتهام معاونت در حمل و نگهداری میزان بیست و نه کیلو و هشتصد و 
شصت گرم مواد مخدر از نوع تریاک که برای روز 1397/04/04 ساعت 11/30 صبح وقت 
رســیدگی تعیین گردیده و متهم فوق مجهول المکان می باشد لذا دادگاه به تجویز ماده 
173 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب را برای یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می نماید تا متهم در جلسه دادگاه حاضر گردد ضمنا در صورت عدم حضور دادگاه 
وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می نماید. م الف: 97/35 شعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان دهاقان  )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

2/363 شماره پرونده: 139604002121000302/1 شماره بایگانی پرونده: 9600400 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000004 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600400 بدین وسیله به احمد جزینی درچه، نام پدر: محمد، تاریخ تولد: 1358/06/30 
شماره ملی: 3874707271 شماره شناســنامه: 1739 به نشــانی: اصفهان بلوار شفق 
کوی شقایق بلوک بنفشه ابالغ  می شود که بانک ملی درچه خمینی شهر جهت وصول 
مبلغ اصل طلب 500/000/000 ریال، ســود 44/385/000 ریال خسارت تاخیر تادیه : 
45/817/828 ریال، خسارت تاخیر روزانه: 357/952 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 
1396/10/30، حق الوکاله: طبق تعرفه به استناد قرارداد بانکی شماره 6501225957006 
،تاریخ ســند: 1395/06/23 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9600400 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/11/17 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهده یافت. م الف: 462 یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)186 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/364 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1420/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/4/30، مشخصات خواهان: رجبعلی کیانی فرزند شکراله به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شــمالی روبروی بانک تجارت قرض الحسنه قدس، مشخصات خوانده: 
مهدی کریمی، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 46/000/000 ریال از وجه یک فقره چک 
بانک تجارت به شرح متن دادخواست به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و 
فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 324 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )206 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/365 آقای محمد محمدی جوآبادی دارای شناسنامه شماره 1055  به شرح دادخواست 
به کالسه  90/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صاحب سلطان محمدی به شناسنامه 39 در تاریخ 1396/2/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- تقی محمدی جوآبادی 
فرزند عباس، ش.ش 875 )فرزند( 2- محمد محمــدی جوآبادی فرزند عباس، ش.ش 
1055 )فرزند( 3- مهدی محمدی جوآبادی فرزند عباس، ش.ش 36 )فرزند( 4- حسین 
محمدی جوآبادی فرزند عباس، ش.ش 25/1 )فرزند( 5- رحیم محمدی جوآبادی فرزند 

عباس، ش.ش 53 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 469 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/366 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1299/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/5/3، مشخصات خواهان: محسن رستمی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
دســتگرد قداده مقابل دارالقرآن نبش ک 51،  مشــخصات خوانده: فاتح ساوردی فرزند 
عبدالرضا، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه،  دالیل خواهان: مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 468 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )173 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/367 شماره: 308/96 به موجب رای شــماره 488 تاریخ 96/12/3 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه منیژه پاکباز به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ششصد و ســیزده هزار و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از زمان مطالبه تا اجرای حکم در حق خواهان اکبر پریشانی فرزند حیدرعلی 
شغل آزاد به نشانی خمینی شهر منظریه آپارتمان های زیتون، زیتون 1 طبقه اول واحد 5 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:466 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/385  آقای منوچهر کریم پور دارای شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به کالسه  
4/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قربانعلی کریم پور به شناســنامه 1356 در تاریخ 1394/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- منوچهر کریم پور نطنزی 
فرزند قربانعلی به شناسنامه شماره 105 متولد 1332 صادره از  نطنز 2- مسعود کریم پور 
نطنزی فرزند قربانعلی به شناسنامه شماره 17 متولد 1335 صادره از نطنز 3- ایرج کریم 
پور نطنزی فرزند قربانعلی شناسنامه شماره 7 متولد 1342 صادره از نطنز 4- بتول کریم 
پور نطنز فرزند قربانعلی شناسنامه شــماره 88 متولد 1325 صادره از نطنز 5- زهرا کریم 
پور نطنز فرزند قربانعلی شناسنامه شماره 112 متولد 1329 صادره از نطنز  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 57 شــعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(
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اخطار اجرایی
2/338 شماره: 21/96 به موجب رای شماره 2620 تاریخ 96/10/30 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا هارونی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال وجه یک 
فقره چک مستند پرونده و پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت ثمن فروش موزائیک به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/375/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک از تاریخ سررسید آن و نسبت به وجه سی میلیون ریال 
از تاریخ مطالبه دین 1396/1/16 در حق محکوم له علی عمادی به نشانی خمینی شهر خ 
امیر کبیر انتهای ک 110 روبروی بقالی نعمت اله قندی به انضمام پرداخت نیم عشر دولت 
در حق صندوق دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:430 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )224 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/339 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 73/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30 صبح مورخه 1397/4/23، مشخصات 
خواهان : محمد ســعید عمادی فرزند علی محمد با وکالت زهرا حاج حیدری به نشــانی 
خمینی شــهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس ط 2 واحد 3، مشخصات 
خوانده: مجید حســینی فرزند اسداله،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 25/000/000 
ریال 3 فقره چک به شــماره های 11488683-91/5/21 و 11488684-91/6/25 و 
11488699-91/7/4 کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم پرداخت چک، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 421 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 
یک( )208 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/341 آقای عباس حق شــناس دارای شناسنامه شماره 986 به شــرح دادخواست به 
کالسه  82/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی حق شناس به شناسنامه 1002 در تاریخ 1396/12/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عزت رحمتی 
اندانی فرزند رضاقلی، ش.ش 128 )همســر( 2- رضا حق شــناس فرزند علی، ش.ش 
23161 )فرزند( 3- حســین حق شــناس فرزند علی، ش.ش 1117 )فرزند( 4- عباس 
حق شناس فرزند علی، ش.ش 986 )فرزند( 5- شکوفه حق شناس فرزند علی، ش.ش 
745 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 431 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/340 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 

پرونده 71/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح مورخه 1397/4/23، مشخصات 
خواهان : محمد ســعید عمادی فرزند علی محمد با وکالت زهرا حاج حیدری به نشــانی 
خمینی شــهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس ط 2 واحد 3، مشخصات 
خوانده: سعید حســینی فرزند اسداله،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 30/000/000 
ریال 3 فقره چک به شــماره های 56616307-90/11/4 و 90/12/15-11486376 
و 56616309-90/11/16 کلیه خســارات قانونی هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم پرداخت چــک، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 422 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9710463633300007 درخواســت:  شــماره   2 /342
9609983633301124 شــماره بایگانی شعبه: 961139 پیرو نشــر آگهی در روزنامه 
زاینده رود مورخ 1396/10/27 به آقای محمد اسکندری فرزند عوضعلی ابالغ می گردد 
ظرف مهلت یک هفته نسبت به معرفی داور از بین اقارب واجد الشرایط خویش )شعبه سوم 
دادگاه عمومی و حقوقی خمینی شهر( اقدام نماید. مراتب اخیر حسب مجهول المکان بودن 
خوانده یک نوبت نشر آگهی می گردد. م الف: 450 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )78 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/344 خانم طوبی شمســی دارای شناسنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه  
77/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید جعفر قلی صالحی کوتاهی به شناســنامه 11 در تاریخ 1396/9/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- طوبی شمسی 
فرزند یداله، ش.ش 4)همسر( 2- سید علی اکبر صالحی کوتاهی فرزند سید جعفر قلی، 
ش.ش 574 )فرزند( 3- ســید علی اصغر صالحی کوتاهی فرزند سید جعفرقلی، ش.ش 
788 )فرزند( 4- ســید احمد صالحی کوتاهی فرزند سید جعفرقلی، ش.ش 812 )فرزند( 
5- محمد صالحی کوتاهی فرزند جعفرقلی، ش.ش 66 )فرزند( 6- سیده معصومه صالحی 
کوتاهی فرزند سید جعفر قلی، ش.ش 782 )فرزند( 7- سیده فاطمه صالحی کوتاهی فرزند 
سید جعفرقلی، ش.ش 1480 )فرزند( 8- ســیده مریم صالحی کوتاهی فرزند جعفرقلی، 
ش.ش 442 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 439 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/345 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 2999/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10 روز دوشــنبه مورخه 1397/4/25، 
مشخصات خواهان : حسنعلی وطن خواه فرزند علی با وکالت سید محسن بنی هاشمی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرســیده به سه راه معلم ک 136 پالک 2 ط سوم، 
مشخصات خوانده: مجید نظری،  خواســته و بهای آن:  مطالبه یک فقره رسید عادی به 
مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خســارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، 
دالیل خواهان: کپی مصدق رسید، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 437 شعبه 4 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/346 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 2997/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10/20 روز دوشنبه مورخه 1397/4/25، 
مشخصات خواهان : حسنعلی وطن خواه فرزند علی با وکالت سید محسن بنی هاشمی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرســیده به سه راه معلم ک 136 پالک 2 ط سوم، 
مشخصات خوانده: خسرو نامی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: کپی مصدق رسید عادی، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 436 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/347 کالسه پرونده 96/1894 شــماره دادنامه: 28-97/1/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مســعود عباسی فرزند حسن به نشانی 
خمینی شهر بلوار آزادگان کوچه شهید خشتی فرعی 13 کدپستی 8415618156 با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
کوچه 136 پالک 2 طبقه 3، خوانده: امید قاسمی فرزند مجتبی  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
مسعود عباسی فرزند حسن با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی  به طرفیت آقای امید 
قاسمی فرزند مجتبی به خواسته مطالبه مبلغ 48/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 293022 مورخ 94/10/30 عهده بانک رفاه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت،  مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/12/22  و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم  به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال بابت 
خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اســتهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشــد. م الف:433 شعبه سوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر )397 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
2/348 کالسه پرونده: 2512/96 شــماره دادنامه: 33-97/1/22 مرجع رسیدگی: شعبه 
2 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: قدرت اله جعفری به نشانی خمینی شهر 
خ مدنی غربی پ 209 بر خیابان روبروی مجتمع آفتاب گچ بری نمونه، خوانده: رجبعلی 
خسروی به نشــانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان قدرت اله جعفری به طرفیت خوانده رجبعلی 
خسروی به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره 722110 
مورخ 95/3/25 و 722109 مورخ 95/12/25 و 722108 مورخ 95/1/30 همگی به عهده 
بانک قرض الحسنه مهر ایران شــعبه امیرکبیر بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان، مالحظه اصل چک ها و گواهی عدم 
پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانــده دارد  و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی درجلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است 
شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 205/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در 
حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 434 شعبه دوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر)301 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/349 آقای مهدی حیدری خوزانی دارای شناسنامه شــماره 1130397165  به شرح 
دادخواست به کالسه  74/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بهرام حیدری خوزانی به شناسنامه 3176 در تاریخ 1395/5/30 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 1- ام البنین صادقی فرزند رجبعلی، ش.ش 13523 )همسر( 2- محمد حیدری خوزانی 
فرزند بهــرام، ش.ش 1130636879 )فرزند( 3- مهدی حیــدری خوزانی فرزند بهرام، 
ش.ش 1130397165 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 441 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )140 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/382 شــماره: 1558/96 به موجب رای شــماره 1848 تاریخ 96/11/30 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه  کوروش 
رهبر خشکنودهانی فرزند قدرت اله به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
دوازده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/208/750 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/7/25 لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم 
له: حسین حاج هاشمی فرزند اصغر به نشانی خمینی شهر خ ش مدنی غربی روبروی اداره 
گاز امالک دوستان، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:482 شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )189 

کلمه، 2 کادر(

مفاد آراء
2/334 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهي، راي هیئت با حضور نماینده شوراي اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد 
تا شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهي  و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا 
معترض، گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت مي نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- راي شماره 139760302021000001 مورخ 97/01/16- آقاي وهاب رحمانی فرزند 
حسین به شماره ملي 0075776162 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
1053 فرعي واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

170/50 مترمربع خریداری عادی از محمدرضا ربی زواره.
 2- راي شماره 139760302021000009 مورخ 97/02/03- خانم فاطمه کاویانی مقدم 
فرزند محمد به شماره ملي 1180049330 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 2301 فرعي واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 203/37 مترمربع خریداری رسمی از آقای صابر جمالی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/30

م الف:47 ذبیح اله فدائي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200002 درخواســت:  شــماره   2 /156
9609980353500256 شماره بایگانی شــعبه: 960145  نظر به اینکه معصومه دالوند 
فرزند اسفندیار شکایتی علیه آقای فریدون شــرافت دائر بر تجاوز به عنف در این دادگاه 
مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 960145 و این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای 
روز 1397/03/19 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده اســت نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب دو نوبت و به 
فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می گردد و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخــاذ خواهد نمود.

 م الف:2230 شعبه 3 دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان )18 کیفری استان سابق( 
)179 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
2/335 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرای کالســه 961404 ج/11 له خانم لیال رضائی سورانی و علیه آقای حسین 
بابایی مبنی بر مطالبه مبلغ 150 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 144/360/000 ریال تاریخ 
1397/03/09 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 37/18 متر مربع )ســهم( عرصه و اعیان احداثی آب 111/54 متر 
مربع)سهم( ملکی فاقد پالک ثبتی مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج 

شده اســت ملکی طرفین و اکنون در تصرف آقای عبدالعلی نوری افغانی سه سال با وجه 
الرهانه 9 میلیون تومان و ماهیانه مبلغ 260 هزار تومان می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک مورد مزایده: 1- ملک و محل آن اصفهان خیابان کهندژ ســودان- کوچه 
 امام زاده ابراهیم- فرعی اول- کدپستی 93898-81889، 2- مشخصات سند مالکیت

 هیچگونه ســند و مدرکی ارائه نگردید لذا ملک نشــان داده شــده مــورد ارزیابی قرار 
گرفت.3- محل بصورت یک واحد مســکونی در دو طبقه و اطاق جنب دســتگاه راه پله 
روی بام که ســطح آن اعم از عرصه و اعیان معادل 111/54 متر مربع و سطح زیربنای  
آن معادل 194 متر مربع می باشد که با مصالح اســکلت آجری- سقف تیرآهن - با طاق 
صربی کف موزائیــک نمای داخلی تا ارتفاع 1 متر ســرامیک و بقیه گــچ نمای بیرونی 
آجر نما گرمایــش بخاری ســرمایش کولرآبی و دارای اشــتراکات و مشــترکات بحد 
کفایت می باشد. در نتیجه مقدار 37/18 مترمربع) ســهم عرصه و اعیانی احداثی ملک 
 فوق که فاقد پالک ثبتی می باشــد به مبلــغ 700/000/000 ریــال ارزیابی می گردد.
  م الف: 1027 اجرای احکام حقوقی شــعبه 11 دادگســتری اصفهــان )355 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

2/336 شماره دادنامه: 9609973647901240 شماره پرونده: 9509983648700669 
شماره بایگانی شعبه: 960663 شــکات: 1- آقای محمد علی ضیائی فرزند رحمت ا... به 
نشانی شهرضا خ حکیم نصرا... فرعی 10 بعد از پل رودخانه سمت راست منزل سوم تلفن 
09133211148، 2- خانم اقدس بهرامی فرزند حسن به نشانی شهرضا خ حکیم نصرا... 
فرعی 10 بعد از پل رودخانه سمت راست منزل سوم تلفن 53241458 ،متهمین: 1- آقای 
احمد زارع 2- آقای منصور ضیائی فرزند رحمت ا... هر دو فعاًل مجهول المکان، اتهام ها: 
1- توهین 2- ایراد ضرب و جرح عمدی 3- تخریب، گردشــکار: دادگاه در وقت مقرر، با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای احمد زارع مبنی بر توهین و ایراد ضرب 
و جرح عمدی نسبت به  آقای محمد علی ضیایی و اتهام آقای منصور ضیایی فرزند رحمت 
اله مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نســبت به خانم اقدس بهرامی در تاریخ 95/4/18 
هر دو متواری و فاقد تامین کیفری، با توجه به شکایت شکات خصوصی، گزارش مرجع 
انتظامی، مودای شهادت شهود تعرفه شده از طرف شکات خصوصی در دادسرا و مودای 
تحقیقات محلی صورت گرفته توسط مرجع انتظامی، نظریات پزشکی قانونی، کیفرخواست 
صادره از طرف دادستان محترم شهرضا که حاوی تقاضای مجازات برای متهمان موصوف 
اســت و عدم حضور متهم موصوف در دادســرا و این دادگاه و علیرغم دعوت از ایشان از 
طریق انتشــار آگهی و به تبع عدم تدارک هر گونه دفاع از خود در قبال اتهامات مطروحه 
علیه ایشان و سایر قراین و امارات موجود بزه انتســابی به ایشان محرز و مسلم است، لذا 
مستندا به ماده 608 از قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 1375 و مواد 448، 449، 
462، 488، 710 و 714 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حکم به محکومیت آقای 
احمد زارع به تحمل 20 ضربه شالق تعزیری به خاطر توهین و پرداخت هفت و نیم هزارم 
دیه کامل مرد مســلمان به خاطر کبودی در نواحی زیر چشم چپ، بازوی راست و چپ و 
خلف شانه راست و نیم درصد دیه کامل به خاطر حارصه در خلف شانه چپ در حق آقای 
محمد علی ضیایی و محکومیت آقای منصور ضیایی به پرداخت یک درصد دیه کامل مرد 
مسلمان به خاطر حارصه در نواحی خلف دست راست و مچ دست راست و شش هزارم دیه 

کامل به خاطر کبودی در نواحی سمت راست صورت و پیشانی در حق خانم اقدس بهرامی 
ظرف مدت یک ســال از تاریخ وقوع درگیری صادر و اعالم می نماید. در خصوص اتهام 
دیگر آقای احمد زارع مبنی بر تخریب شیشه های منزل آقای محمد علی ضیایی از توجه 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتی مبنی بر انتســاب بزه به متهم 
موصوف به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از جانب ایشان، مستندا به اصل 37 از قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران رای بر برائت آقای احمد زارع صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 ظرف مدت بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 77 شــعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرضا )102 جزایی سابق( )520 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

2/321 شماره دادنامه: 9709973647900053 شماره پرونده: 9509983649001163 
شماره بایگانی شعبه: 960322 شاکی: آقای مهدی ابراهیمی دستگردی فرزند عبداله به 
نشانی اصفهان شهر بهارستان فاز 3 بلوک 224 خیابان قائم مقام فراهانی پالک 837 طبقه 
همکف، متهمین: 1- آقای محمد باقریان فرزند اســدا... به نشانی فعال مجهول المکان 
2- آقای ابوطالب کیانی فر فرزند حیدر با وکالت خانم تهمینه شرافت فرزند حسین به نشانی 
شهرضا خ شهید بهشتی جنب بانک ملی مرکزی پاساژ پور غالم ط 2 ،اتهام ها: 1- خیانت 
در امانت 2- فروش مال غیر، گردشکار: به تاریخ 97/1/27 دادگاه در وقت فوق العاده، با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد باقریان فرزند اســداله متواری 
و فاقد تامین کیفری مبنی بر خیانت در امانت و فروش مال غیر شــامل سه دانگ از یک 
دستگاه تزریق پالستیک اوکراین متعلق به آقای مهدی ابراهیمی در سال 1393، با توجه به 
شکایت آقای مهدی ابراهیمی، روگرفت مبایعه نامه ارائه شده که حکایت از خرید سه دانگ 
از دستگاه موضوع شکایت توسط شاکی خصوصی از آقایان ابوطالب کیانی فر، ناصر فرزانه 
و رمضان کریمی در تاریخ 1393/7/22 دارد، روگرفت مبایعه نامه تنظیم شده بین آقایان 
محمد باقریان، ابوطالب کیانی فر و آقایان جهانگیر عباسی و عبدالحمید آقایی که حکایت 
از فروش تمامیت یک دستگاه تزریق پالستیک اوکراین از طرف آقایان باقریان و کیانی به  
آقایان عباسی و آقایی در سال 1393 دارد، مفاد اظهارات آقای ابوطالب کیانی) متهم دیگر 
پرونده( که حکایت از فروش دستگاه موضوع شکایت به همراه آقای محمد باقریان به مبلغ 
هشتصد و نود میلیون ریال دارد و اظهار نموده است که از مبلغ معامله صرفًا سی میلیون 
 تومان دریافت نموده و مابقی توســط آقای باقریان اخذ شده اســت و متواری شده است
) صفحه 53 پرونده( کیفرخواســت صادره از طرف دادســتان محترم شهرضا که حاوی 
تقاضای مجازات برای متهم موصوف است. عدم حضور متهم موصوف در دادسرا و این 
دادگاه و به تبع عدم تدارک هر گونه دفاع از خود بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است 
لذا به لحاظ حصول تعدد معنوی و تکلیف دادگاه در تعیین مجازات اشد ) تعیین مجازات در 
خصوص بزه شدیدتر( و مستندا به ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر 
به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء، اختالس و کالهبرداری حکم به 
محکومیت آقای محمد باقریان به تحمل دو ســال حبس تعزیری و رد مال به شــاکی 
خصوصی )به میزان سه دانگ از شش دانگ دســتگاه موضوع شکایت( و پرداخت مبلغ 
چهارصد و چهل و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ) معادل مبلغ سه 
دانگ از دستگاه فروخته شــده( صادر و اعالم می نماید. در خصوص اتهام آقای ابوطالب 
کیانی فر فرزند حیدر، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه با وکالت خانم 
تهمینه شرافت مبنی بر فروش دستگاه موضوع شکایت، با توجه به مفاد اظهارات شاکی 
خصوصی در جلسه رسیدگی این دادگاه که حکایت از تعلق سه دانگ از دستگاه موضوع 
شکایت به متهم موصوف داشته و توجه به مدافعات متهم موصوف و وکیل ایشان در این 
دادگاه که حکایت از فروش سهم مالکیت خویش از دستگاه موضوع شکایت به خریداران 

داشته و به عبارت دیگر فروش از جانب متهم نســبت به سهم شاکی خصوصی صورت 
نگرفته است، وقوع بزهی محرز نیست، لذا مستندا به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران رای بر برائت آقای ابوطالب کیانی فر صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ واقعی از طرف آقای محمد باقریان قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 76 شــعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

شهرضا )102 جزایی سابق( )614 کلمه، 6 کادر(
احضار متهم

2/380 شماره: 960701 ب/1 -97/2/6 در پرونده کالســه 960701 ب/1 آقای بهزاد 
اکبری فرزند کریم به اتهام کالهبرداری رایانه ای تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و بــه تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه 
بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتســابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 
رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف: 420 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان خمینی شهر)107 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

2/337 آقای محمد هادی حاجیان فروشــانی با وکالت خانم زهــرا حاج حیدری دارای 
شناسنامه شماره 2070 به شرح دادخواست به کالسه  63/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا علی باالئی جویانی به شناسنامه 
278 در تاریخ 1393/7/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمد هادی حاجیان فروشانی فرزند حسین، ش.ش 2070 
)نوه( 2- محمد مهدی حاجیان فروشانی فرزند حسین، ش.ش 496 )نوه( 3- حمیدرضا 
حاجیان فروشانی فرزند حسین، ش.ش 14290 )نوه( 4- روح ا... حاجیان فرزند حسین، 
 ش.ش 2124 )نوه( 5- محمدرضا حاجیان فروشــانی فرزند حسین، ش.ش 2104 )نوه(
 6- اعظم حاجیان فروشــانی فرزند حســین، ش.ش 5590 )نوه( 7- محبوبه حاجیان 
فروشانی فرزند حســین، ش.ش 1130155579 )نوه(و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهــی ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 423 شــعبه 7 حقوقی 
 شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شــماره یک( )185 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

2/369 شماره پرونده: 139704002121000018/1 شماره بایگانی پرونده: 9700027 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000005 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700027 بدین وســیله به آقای ســعید حاجی هاشــمی، نام پدر: اکبــر، تاریخ تولد: 
1352/03/20 شــماره ملی: 1141064111 شماره شناســنامه: 276 به نشانی: خمینی 
شهر خیابان شریعتی شمالی جنب کوی فاطمیه قفل سازی حاج هاشمی ابالغ می شود 
که آقای حســن امیدنســب جهت وصول مبلغ 8/000/000 ریال به استناد چک شماره 
143051-1387/7/2 بانک ملت علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9700027 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/1/27 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام 
ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهده یافت. م الف: 470 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر)163 کلمه، 3 کادر( 
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معاون هالل احمر استان اصفهان خبر داد:
آخرین جزئیات از خسارات 
زلزله در روستاهای»سمیرم«

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهــان گفت: زلزله سی ســخت در ســمیرم 
خسارت جانی در بر نداشته و تنها حدود هشت 
روســتا در منطقه پادنا تحت تاثیــر زلزله قرار 

گرفتند.
»داریوش کریمی« گفت: با بررســی های اولیه 
گروه ارزیاب در اســتان اصفهان، ایــن زلزله در 
سمیرم خسارت جانی در بر نداشته و تنها حدود 
هشت روســتا در منطقه پادنا تحت تاثیر زلزله 
قرار گرفته و به اماکن و منازل مسکونی خسارت 
کمی مانند ترک خوردگی و تخریب دیوارها وارد 

شده است.
وی اضافه کرد: شدت خســارات وارده جزئی در 
روستاهای تل محمد و دورهان از دیگر روستاها 
بیشــتر بوده، اما با توجه به ثابت بودن وضعیت 
در منطقه حادثه با اعالم ســازمان امداد و نجات 
تمام گروه های اعزامی تا پایان دیشب منطقه را 
ترک و پایان عملیات اعالم شد. کریمی در ادامه با 
اشاره به سقوط جوان 30 ساله سمیرمی تصریح 
کرد: این جوان 30 ســاله که بــرای پیدا کردن 
داروهای گیاهــی به اطراف روســتای گرموک 
منطقه کوهستانی دلمه سمیرم رفته بود، از کوه 

سقوط کرده و جان خود را از دست داد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی 
شهرستان آران  و بیدگل:

ورود به »کویر مرنجاب« 
ممنوع شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان آران 
و بیدگل، از ممنوع شــدن ورود گردشــگران به 
کویر مرنجــاب به دلیل بارش بــاران و لغزندگی 
شــدید و از بین رفتن جاده تا اطالع ثانوی خبر 
داد.»مجید نوری« گفت: بــه دلیل بارش باران، 
قســمتی از جاده ورودی به کویر مرنجاب از بین 
رفته و ورود به آن بسیار خطرناک است.سرپرست 
اداره میراث فرهنگی شهرســتان آران و بیدگل 
ادامه داد: به دلیل حفاظت از جان گردشــگرانی 
که می خواهند به کویر مرنجاب وارد شوند، ورود 
به این منطقه و اقامت در کاروانسرای مرنجاب تا 
اطالع ثانوی ممنوع است و از ورود گردشگران به 
کویر مرنجاب جلوگیری خواهد شــد. وی تاکید 
کرد: اقدامات الزم برای بازگشایی مسیر درحال 
انجام اســت که پس از بازگشایی، به طور قطع به 

اطالع گردشگران خواهد رسید.

فرمانده انتظامي »كاشان«  خبر داد:
دستگیری کاله بردار میلیاردی 

با عنوان پیمانکاری
فرمانده انتظامي شهرستان کاشان از شناسایي 
و دســتگیري فردی که با معرفی خود به عنوان 
پیمانکار، مبلغ دو میلیارد ریال کاله برداری کرده 
و متواری شده بود خبر داد. »علی پورکاوه« اظهار 
داشت: در پی شــکایت یک شرکت معتبر مبنی 
بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان پیمانکار 
مبلغ دو میلیارد ریال از آن شرکت دریافت کرده 
و متواری شده اســت، بررسی موضوع در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان قرار 
گرفت. وی افــزود: ماموران پــس از جمع آوری 
مستندات و با انجام اقداماتی موفق شدند محل 
اختفای فرد کاله بردار را شناسایی کنند. فرمانده 
انتظامی کاشان ابراز داشت: فرد دستگیر شده در 
بازجویی های پلیس به کاله برداری و برداشــت 

مبلغ دومیلیارد ریال از آن شرکت اعتراف کرد.

اخبار

تفکر »استخدام شدن«  از دالیل بیکار ماندن 
جوانان است

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان:
انبار میلیاردی کاالی قاچاق 

لو رفت
رئیس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان گفت: 
کاالی خارجی قاچاق در بازرســی از یک انبار 
تخلیه بار به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون 
ریال از کشف شد. »ســتار خسروی« درمورد 
کشــف انبار کاالی قاچاق اظهار داشــت: در 
پی دریافت اخبــاری مبنی بــر اینکه فردی 
اقدام به دپوی انــواع کاالی خارجی قاچاق در 
انباری می کند، بررسی موضوع در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت.
وی افــزود: پس از هماهنگی بــا مقام قضائی، 
محل موردنظر بازرسی و شش کارتن نسکافه، 
پنج دستگاه تلویزیون ال.ای.دی، 58 دستگاه 
پرینتر، هجــده گونی پارچه و 63 کیســه 20 
کیلوگرمی قهوه خارجِی فاقد مدارک گمرکی 

کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به 
دســتگیری یک نفر در این رابطه بیان داشت: 
ارزش کاالهای کشف شده توسط کارشناسان 
یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم شــده 
اســت. وی در پایان از تحویل متهم به مراجع 
قضائی خبر داد و اظهار داشت: نیروی انتظامی 
با برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه و عوامل 
تشــدید کننده تورم و بیکاری برخورد قاطع و 
 قانونی می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد 

داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان خبر داد:

کشف 40 کیلوگرم تریاک از 
زیر صندلی های پراید!

رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان از 
کشــف مقدار 40 کیلــو و 500 گــرم تریاک 
توســط ماموران یگان تکاوری پلیس استان و 

دستگیری سه سوداگر مرگ خبر داد.
»سیدتقی حســینی« اظهار داشت: ماموران 
یگان تکاوری اصفهان حین گشت زنی در شرق 
اصفهان به یک دستگاه سواری پراید مشکوک 
و آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از 
این خودرو، مقدار 40 کیلو و 500 گرم تریاک 

که زیر صندلی ها جاساز شده بود کشف شد.
رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر اصفهان 
بیان داشت: در این خصوص، دو سوداگر مرگ 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی 
با قاچاقچیان مواد افیونی و ســوداگران مرگ 
مقابله می کند و اجــازه جوالن به آنان نخواهد 

داد.

مدیركل بهزیستی استان اصفهان 
مطرح كرد:

وضعیت 5 قلوهای اصفهانی 
در بیمارستان

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
پنج قلوهــای اصفهانی به علت نــارس بودن، 
هنوز در بیمارســتان صدوقی بستری هستند 
و حال مادرشــان خوب گزارش شــده است. 
»مرضیه فرشــاد« در رابطه با نخســتین پنج 
قلوهــای به دنیا آمــده ســال 97 دراصفهان 
اظهار داشت: چهارمین روز اردیبهشت ماه در 
بیمارستان شهید صدوقی اصفهان، خانم 31 

ساله ای صاحب پنج قلوی پسر شد.
وی افزود: این پنــج قلوها به علت نارس بودن، 
هنوز در بیمارستان صدوقی بستری هستند و 

حال مادرشان خوب گزارش شده است. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: پدر و مادر این پنج قلو، صاحب دو فرزند 
دیگِر ده و هفت ساله نیز هستند. پدر خانواده 
حقوق اداره کار دریافت می کنــد و به طبع ما 

خدماتی را در اختیارشان قرار خواهیم داد.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان از افزایش 
پانزده هزار و 264 نفری حامیــان ایتام و فرزندان 

محسنین در سال 96 خبر داد.
»حمیدرضا شیران« بابیان اینکه در سال گذشته 
پانزده هزار و 264 نفر از مردم نیکوکار اســتان به 
جمع حامیان ایتام و فرزندان نیازمند پیوســتند و 
شمار نیکوکاران فعال در این دو طرح به 53 هزار و 

910 نفر رسید، گفت: پانزده هزار و 267 نفر از ایتام 
و فرزندان محسنین از کمک های نقدی و غیر نقدی 

این نیکوکاران بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کودک یتیمی 
در استان اصفهان بدون حامی نیســت، افزود: از 
مجموع حامیان در ســال گذشــته 39 هزار نفر 
حمایت از شش هزار و 564 فرزند یتیم را بر عهده 

داشتند.
  مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
استان اصفهان گفت: ســیزده هزار و 579 حامی 
از هشــت هــزار و 703 فرزند محســنین تحت 
 حمایت کمیته امداد اصفهان در سال 96 حمایت 

کردند.
شــیران با اشــاره به اینکه ده هــزار و 747 نفر از 
فرزندان نیازمند غیریتیم، کمــاکان بدون حامی 
هســتند، افزود: به منظورحمایت از این فرزندان، 
نیازمند یاری و توجه بیشتر مردم نیکوکار اصفهان 

هستیم تا بتوانیم سطح خدمات حمایتی ارائه شده 
را به آن ها افزایش دهیم.

شــیران گفت: این فرزندان در معرض آسیب های 
بســیار زیادی قــرار دارند کــه ناشــی از ناتوانی 
اقتصادی خانواده به دلیل ازکارافتادگی سرپرست 
یا فقدانی موثر اســت کــه بیشــترین تاثیر را در 
بازماندگــی این فرزنــدان از تحصیل مناســب و 
ســوق دادن آن ها به عرصه کار در ســنین پایین 
 دارد. این امر از مهم ترین دالیل تداوم و گســترش 

فقر است.

مدیركل كمیته امداد استان اصفهان خبر داد:
جذب بیش از 15 هزار حامی ایتام و فرزندان محسنین در استان اصفهان

سرهنگ »سیدمصطفی مرتضوی«، ضمن اشاره به 
افزایش تراکنش های الکترونیکی در فضای مجازی 
اظهار کرد: از نگاه مثبت، یکی از مسایل بسیار خوِب 
استفاده از فضای مجازی برای شهروندان، پرداختن 
به موضوع اقتصادی و کسب و کارهای الکترونیکی در 

این فضاست.
وی افــزود: آمارهــا نشــان می دهد کــه فعالیت 
استارت آپ ها در اواخر ســال 96 نسبت به سال های 
قبل حدود ســه هزار و 200 درصــد و تراکنش های 
الکترونیک در فضای مجازی نیز  600 درصد افزایش 
داشته است. این امر بیانگر این است که شهروندان از 
فرصت های این فضا به خوبی استفاده می کنند و فضای 
مجازی نقــش پیش رونده ای در حوزه کســب وکار 

اقتصادی دارد.
وی تصریح کرد: کاهش هزینه های فردی، اجتماعی، 
زیست محیطی و انرژی، عالیم خوبی است و زوایای 
آینده ای روشن را به افراد نشــان می دهد؛ اما از نگاه 
دیگر، مســئله تهدیدهــا و آســیب ها در این حوزه 
است که متاســفانه عالوه بر افزایش کاربران در این 
فضا، تهدیــدات آن نیز افزایش یافته اســت. رییس 
پلیس فتای اســتان افزود: اواخر سال 96 به صورت 
میانگین در کشور میزان جرم در فضای مجازی 45 
درصد افزایش داشته است. در اســتان اصفهان نیز 
چنانچه مسئله اقتصادی را در فضای مجازی درنظر 
بگیریم، ابتدای سال 97 با افزایش 50 درصدی جرایم 
اقتصادی روبه رو شــده ایم که آمار باالیی اســت و بر 

اســاس آن، ضرورت دنبال کــردن آموزش محوری 
 در فضــای مجــازی احســاس می شــود تــا افراد
 بتوانند خود را از آسیب های این فضا مصون نگاه دارند.
 درگاه های جعلــی پرداخت الکترونیک و 

سرقت اطالعات

این مقام ارشــد انتظامی گفت: علت اصلی بروز این  
موضوع، به ســرقت اطالعات کارت هــای اعتباری 
شــهروندان توســط درگاه های جعلــی پرداخت 
الکترونیک با عنوان فروشــگاه های اینترنتی وابسته 
اســت که در فضای مجازی بارگذاری می شود و این 

موضوع، بیش از موارد دیگر قابل مالحظه است.
وی ادامه داد: مسئله خرید و فروش شارژ تلفن همراه 
و شارژ اینترنت، مسئله همســریابی که فاقد جنبه 
قانونی در فضای مجازی است، همچنین دوربین های 
مادون قرمز نیز از مواردی اســت کــه هدف آن ها به 
دام کشــاندن کاربران برای ســرقت اطالعات است. 
رییس پلیس تولید و تبادل اطالعات انتظامی استان 
تاکید کرد: چنانچه شــهروندان بــه موضوع کنترل 
آدرس های اینترنتی در صفحات درگاه های پرداخت 
الکترونیکی)url( دقت کنند و نشانی اینترنتی را به 
طور دقیق تطبیق دهند، به راحتی می توانند موضوع 
جعلی یا اصلی بودن درگاه پرداخت را تشخیص دهند.
 اهمیت كنترل نمادالکترونیک در فضای  

مجازی
مرتضوی افزود: امیدواریم شهروندان موضوع احساس 
نیاز به آموزش در فضای مجازی را جدی بگیرند و قبل 
از واردشدن به این فضا، از آموزش های اولیه برخوردار 
شوند تا همیشــه با امنیت، آرامش و اطمینان خاطر 
بیشتری کار کنند. رییس پلیس فتای استان اصفهان 
با تاکید به اهمیت کنترل نماد الکترونیک در فضای 
مجازی گفت: چنانچه بخواهیــم در فضای مجازی، 
خرید و فروش و کسب و کار داشته باشیم، کنترل نماد 
الکترونیک این قبیل کسب و کارها در فضا ضروری 
است، ضمن اینکه کنترل و ارزیابی ها باید در صفحات 
وب صورت بگیرد تا با اطمینان بیشــتری در فضای 

مجازی اقدام به خرید و فروش و کسب و کار کرد.

ضرورت آموزش محوری در »فضای مجازی« احساس می شود

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: در اواخر سال ۹۶ به صورت میانگین در كشور ۴۵ 
درصد افزایش جرم در »فضای مجازی« وجود داشته اســت و در استان، ابتدای سال ۹۷ با 
افزایش ۵۰ درصدی جرایم اقتصادی روبه رو شــدیم. این آمار باالیی است؛ بر این اساس ضرورت 

دنبال كردن آموزش محوری در فضای مجازی احساس می شود...

  رییس پلیس فتای استان اصفهان :  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی

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

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

سند رسمی
1. رای شماره 139560302008001663 –  24 / 03 / 95 – ذبیح اله زمان زاد فرزند عبدالرسول چهاردانگ 
مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1724 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 40 / 204 

مترمربع.

2. رای شماره 139560302008001664 –  24 / 03 / 95 – زهرادهقان شهرضا فرزند حسین دودانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1724 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 40 / 204 مترمربع.

3. رای شــماره 139660302008005164 –  27 / 09 / 96 – رحمت دهقاني فرزند محمدعلي سه دانگ 
 مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 12. 174 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت

 20 / 153 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008005165 –  27 / 09 / 96 – حسین دهقاني فرزند محمدعلي سه دانگ 
 مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 12. 174 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

20 / 153 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008005824 –  30 / 10 / 96 – جوادبراهیمي فرزند عبدالستار سه دانگ مشاع 

ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 813 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 226 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008005825 –  30 / 10 / 96 – الهه استادپور فرزند سیف اله سه دانگ مشاع 

ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 813 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 226 مترمربع.
7. رای شــماره 139660302008006382 –  30 / 11 / 96 – سیدمهدي رهنمائي فرزند سیدحسین سه 
دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 87 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت 183 

مترمربع.
8. رای شماره 139660302008006383 –  30 / 11 / 96 – فاطمه سادات میرفتاح فرزند سیدمحمدعلي 

سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 87 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت 183 
مترمربع.

9. رای شماره 139660302008006708 –  16 / 12 / 96 – مهدي جانقربان فرزند عبدالرسول سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 951 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 28 / 165 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008006709 –  16 / 12 / 96 – مریم باقرپور فرزند عبدالعلي سه دانگ مشاع 

ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 951 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 28 / 165 مترمربع.
11. رای شماره 139760302008000663 –  09 / 02 / 97 – اشــرف الهامي فرزند محمدعلي دو دانگ 
 مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه قدیمي مخروبه مفروزي ازپالک 7830 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت

 53 / 160 مترمربع.
12. رای شــماره 139760302008000664 –  09 / 02 / 97 – اعظم السادات بحریني فرزند سیدمحمد 
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مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه اصفهان گفت: رشته های فنی و مهندسی 
در جایگاه خود مانند پول می مانند و علوم انسانی 
جایگاه پشتوانه این پول هستند؛ توجه به علوم فنی  
و مهندسی بدون توجه به علوم انسانی، مانند چاپ 

پول بدون پشتوانه می ماند.
حجت االســالم »میثم شــریف« اظهار کرد: امام 
زمان)عج( خود به خود و تنها بــا یاری خداوند به 
صحنه نمی آید و برای مقابله با تسهیالت و تجهیزات 
جنگی پیشرفته در دست مستکبران به یاری ما نیز 
نیاز اســت. وی افزود: اگر این رسالت خود به خود 
صورت می گرفت، امام زمان)عج( وارد دوره غیبت 
نمی شــدند و قبل از این با شمشــیر خود و یاری 
خداوند قیام می کردند؛ بنابراین تا زمانی که زمینه 
ظهور را فراهم نکنیم و لیاقت خود را نشان ندهیم 

آن حضرت به صحنه نمی آید.
مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه اصفهان، با اشــاره به یک روایت از امام 
علی)ع( بیان داشت: کســی که علم به دست آورد 
به وســیله آن یورش می برد و کســی که به علم 
دست نیافت، به وسیله آن به او یورش می آورند؛ در 
همین راستا ما در فراهم کردن زمینه ظهور نقش 

کلیدی داریم.
وی خاطرنشان کرد: الزم است که به قدرت علمی 
توجه شود و در این زمینه علوم انسانی در اولویت 
باشند چرا که برخی از رشته های فنی و مهندسی، 
پزشکی و رشته هایی همانند حقوق و... در جایگاه 
خود مانند پــول می مانند و علوم انســانی جایگاه 
پشــتوانه این پول هســتند؛ توجه به علوم فنی و 
مهندسی بدون توجه به علوم انسانی، مانند چاپ 

پول بدون پشتوانه می ماند.
شریف در پایان بیان کرد: اگر هدف مان تسلط علمی 
است، توجه به جامعیت علمی و تمرکززدایی از یک 
دانشــگاه ویژه که تنها و تنها به رشــد می انجامد،  

نیاز است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه اصفهان:

رشته  های فنی بدون علوم انسانی؛ چاپ پول بدون پشتوانه
رئیس دانشــگاه اصفهان گفت: یکــی از علت های 
بیــکاری در بین فارغ التحصیالن دانشــگاهی، طرز 
تفکر دانشجویان است. بر این اساس که به استخدام 
یک نهاد و ســازمان دولتی در بیایــد؛ این در حالی 
اســت که آن ها می توانند روی کارآفرینی و نوآوری 

سرمایه گذاری کنند.
 »هوشــنگ طالبی«، با اشــاره به آمار بیــکاران در 
رشته های دانشــگاهی مختلف افزود: 41 درصد از 
دانش آموختگان رشته های کامپیوتر و 28 درصد از 
دانش آموختگان هنر و 27 درصد از دانش آموختگان 
علوم پایه و تجربی، بیکار هســتند. در بین استان ها 
کرمانشاه با 35 درصد دارای بیشترین تعداد بیکاران 
اســت و اســتان اراک با 12درصد کمترین در صد 

بیکاران را به خود اختصاص داده اند.
رئیس دانشــگاه اصفهان بیان داشــت: در ایران 30 
درصد از جامعه بیکاران را دانش آموختگان دانشگاه ها 
تشکیل می دهند. در کشورهای توسعه یافته همانند 
ایالت متحده طی سال 2014 بیست و هشت درصد 
از جامع بیکاران را دانش آموختگان دانشگاه تشکیل 
می دهند که به نســبت،  ایران در ســطح جهان از 

وضعیت خوبی برخوردار است.
وی ادامه داد: بســیاری از دانش آموختگان دانشگاه 

درصورتی که داخل کشــور کار پیدا نکنند و فراتر از 
مرزهای کشور، کاِر متناسب با رشته  تحصیلی خود 
را بیابند، این امر نشــان می دهد علت این ســطح از 
بیکاران کشــور، وضعیت آموزش نیست بلکه زمینه 

شغلی ضعیف در جامعه است.
طالبی خاطرنشان کرد: بسیاری از دانش آموختگان 
پس از وارد بازار کار شــدن، با وجــود آموزش های 
دانشــگاهی یک دوره کارآموزی را طی می کنند که 
این به خاطر شمار زیاد مشاغل است و اینکه دانشگاه 
نمی تواند آموزش مــورد نیاز این تعداد از مشــاغل 
را پوشــش دهد. وی ادامه داد: شــاید علت بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی، ســوءمدیریت تعداد 

پذیرش دانشجویان دانشگاه ها باشد. 

رئیس دانشگاه اصفهان:

تفکر »استخدام شدن« از دالیل بیکار ماندن جوانان است

دانشگاهدیدگاه
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پریسا سعادت

صرع، یک اختالل سیستم عصبی است که فرد مبتال 
طی آن دچار اختالالت حسی، حرکتی، هوشیاری و 
ادراری می شود؛ در واقع بیماری صرع عالمت وجود 
بیماری های دیگر اســت. این بیماری ها که در هر 
فرد متفاوت است شــامل عفونت های سیستم مغز 
و اعصاب، اختالالت متابولیک، تومورهای مغزی و 
اختالالت عروقی مغز است. بر اساس مطالعات انجام 
شده بیش از یک درصد مردم ایران برخی از اشکال 
صرع را دارند یا در طول زندگي خواهند داشت. شیوع 
این بیماری به علت بروز حوادث ناشی از تصادفات 
در ایران بیش از استاندارد جهانی است. سال گذشته 
حســین پاکدامن، رییس انجمن متخصصان مغز 
و اعصاب ایران اعــالم کرد که آمار صــرع در ایران 
۲.۵ برابر آمار کشــورهای اروپایی و حتی برخی از 

کشورهای شرقی است.
علل بروز بیماری صرع

صرع در کشورهای در حال توسعه یکی از شایع ترین 

بیماری های مغز و اعصاب است.بیشتر مردم باور دارند 
که صرع بیماری ارثی است و با حمالت تشنجی بروز 
می کند؛ اما دبیر علمی بیست و پنجمین کنگره بین 
المللی نورولــوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، 
حوادث شــغلی را از علل شایع ابتال به بیماری صرع 
عنوان کرده و می افزاید: حوادث شغلی و تصادفات 
رانندگی از جمله عوامل افزایش تعداد بیماران مصروع 
در کشور است. به گفته پزشــکان؛ صرع در سنین 
مختلف دالیل متفاوتــی دارد این علل در نوزادی با 
نوجوانی و میانســالی فرق می کند. به طوری که در 
نوزادان اختالالت ژنتیکی و متابولیکی و عفونت های 
سیستم عصبی، در افراد جوان آسیب های مغزی و 
در سنین باالتر تومور و سکته مغزی از علل صرع به 
شمار می آید. بسیاري از صرع ها علل ناشناخته اي 
دارند که با پیشرفت علم از این تعداد کاسته مي شود 
و در دسته بیماري هاي ژنتیک و عیوب ساختماني 

قرار مي گیرند.
آمار صرع در ایران دو برابر اروپا

امینی هرنــدی، عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 

پزشکی شهید بهشــتی در زمینه میزان شیوع صرع 
در ایرن می گوید:در گذشــته اطالعــات جامعی در 
مورد بیماران مصروع در کشــور نداشــتیم و تصور 
می کردیم که آمار بیماران مصروع در ایران شــبیه 
میانگین کشــورهای آمریکایی و اروپایی اســت؛ اما 
با انجام طرح ملی اخیر در کشــور مشخص شد آمار 
بیماران مصروع بیشــتر از متوسط جهانی است. این 
مسئله در حالی است که نگاه کلی در اجتماع نسبت 
به صرع چندان مناسب نیست. اگر چه در دنیا ژنتیک و 
بیماری های ناشناخته، عمده ترین دالیل ابتال به صرع 
هستند؛ اما در ایران عدم کنترل صدمات در تصادفات 
 رانندگی و برخی از عفونت های کنترل نشده و البته 
سوء تغذیه در کودکی از دالیل اصلی بروز و گسترش 
صرع عنوان شده است. به رغم درمان پذیر بودن این 
بیماری؛ اما آنچه در میان ارائــه این آمار و ارقام مهم 
اســت اینکه تصادفات عالوه بر آمارهای روشــن و 
کشته های فراوان قربانیان خاموشی هم دارد که اگر 
 چه زنده اند؛ اما تا ابد ســالمتی خود را در گرو ناامنی 

جاده ها گذاشته اند.

منزل
کافه 

مواد الزم:
   4 عدد خیار متوســط، پوســت کنده، دانه گرفته و خرد شده 

)حدود ۵ پیمانه(،    نصف پیمانه آب،  نوک قاشق نمک
   سه پیمانه مکعب های یخ

  یک دسته کوچک نعناع یا ریحان )یک پیمانه(
  یک عدد لیمو ترش

شربت قند
  برش های باریک خیار )اختیاری(

روش تهیه:
1. در مخلوط کن خیار، آب و نمک را با هم مخلوط کنید تا 

حسابی له و نرم شود. تکه های یخ و نعناع را اضافه کرده  و دوباره 
مخلوط کنید تا یخ ها خرد شوند. آب لیمو را بگیرید و با شربت قند 

اضافه کنید. هنگام ســرو می توانید برش های باریک خیار را داخل 
لیوان بیندازید. 

۲. برای تهیه شــربت قند یک پیمانه آب و یک پیمانه شکر را با هم 
مخلوط کنید. داخل قابلمه بریزید و با شــعله متوسط حرارت 
دهید تا زمانی که شکر حل شود. پس از خنک شدن آن را 

به آگوئا فرسکا اضافه کنید.

اسطوخودوس
اسطوخودوس گیاهی محرک است که برای برطرف کردن به ویژه مشکالت گوارشی و مشکالت عصبی موثر عمل می کند. می توانید روغن اسطوخودوس را از 
عطاری ها تهیه کنید. در عین حال  با صرف هزینه کمتری آن را در منزل تهیه کنید. این کار ساده و ارزان است و روغنی در اختیارتان قرار می دهد که می توانید 
همواره از آن استفاده کنید. روغن اسطوخودوس یکی از روغن های خالص و طبیعی است که در ماســاژ و همچنین رایحه درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. 
روغن اسطوخودوس به دلیل خواص زیادی که دارد یکی از پرمصرف ترین روغن ها در حوزه پزشــکی و تولید لوازم آرایشی بهداشتی است. می تواند مشکالت 
تنفسی مانند گریپ، سرماخوردگی، چرک گلو، سرفه و آسم را تسکین دهد. می توانید این روغن را روی گردن یا پشت تان بزنید و یا اینکه به حالت استنشاقی 

استفاده کنید.

عطار باشی

آگوئا فرسکا خیار

به تازگی یک مطالعه با نشــان دادن اینکه  قســمت اعظم ناگت مرغ 
 فســت فودی از چیزهایی به غیر از گوشــت مرغ ســاخته شده است، 
 ســر و صدای زیادی بــه پا کــرد؛ اما ایــن تحقیق نبایــد تعجب آور

 باشد.
صنعت فست فود قادر اســت وعده های غذایی خوشمزه را با نازل ترین 
قیمت ارائه دهد؛ اما بهتر اســت بدانید که قیمــت پایین این غذاها به 
خاطر آن نیســت که این صنایع از سودشــان صرف نظر می کنند بلکه 
به این علت است که از مواد تشــکیل دهنده  ارزان و گاهی اوقات سمی 
در تهیه غذاهایشان استفاده می کنند. محققان دریافته اند که به دلیل 
خواص مرغ و عالقه افراد به انتخاب آن از منوی رســتوران ها به علت 
سالمتی بیشتر تمایل مشــتریان به این غذاها بیشتر است؛ به همین 

دلیل برخی از شــرکت ها تصمیم گرفته اند از یک ترکیب ساختگی از 
قسمت های مختلف مرغ به جای گوشت سفید و کم چرب استفاده وآن 
را خمیر کنند، سرخ کرده  و همچنان آن را مرغ بنامند.در حالی که به 
نظر می رسد ناگت های مرغ، محبوب ترین فست فود مورد عالقه کودکان 
باشد؛ اما آنها حاوی مواد تشکیل دهنده  عجیب و غریبی هستند. این 

برگرها اغلب مخلوطی از گوشت، چربی، استخوان و بافت هم بند 
به همراه هیدروکسید آمونیوم هستند.

 autolyzed یا عصاره  مخمر MSG حتی ممکن است مقداری 
به همراه دی متیل پلی سیلوکســان – یک محصول سیلیکون 

که در ایمپلنت های ســینه و خمیر بازی به کار می رود – نیز در 
 آنها پیدا کنید. عالوه بر این، این برگرها فقط به اندازه  ۲ درصد گوشت 

واقعی دارند.

چاشنی خوش طعمی که چراغ هشدار صرع در ایران روشن شد
ناباروری را درمان می کند

محققان در جدیدترین پژوهش ها دریافتند، 
مصرف برخی چاشنی ها می تواند در درمان 
ناباروری و بیماری های قلبی و عروقی بسیار 

مفید باشد.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود 
دریافتند، مصرف سیر می تواند خطر ابتال به 
بیماری هایی همچون سرطان، بیماری های 
قلبی - عروقی و دیابت نــوع دو را به میزان 
زیادی کاهش دهد؛ این یافته ها به وســیله 
دانشمندان دانشگاه ناتینگهام انگلستان به 
دست آمده اســت.از دیرباز استفاده از سیر 
برای درمــان بســیاری از بیماری ها مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت و کارشناسان 
اکنون دریافتند وجــود ترکیب های معدنی 
در این ماده خوراکی از جمله ســولفات که 
ســبب طعم و بوی خاص این ماده خوراکی 
می شــود از جمله مهم ترین دالیل مزایای 
ســالمت در این ماده غذایی است.ســیر از 
دسته سبزیجاتی مانند پیاز و پیازچه است 
که ماده معدنی ســولفات را از خاک جذب 
می کنند و دارای ترکیبات گوگردی هستند 
که سبب تمایز بوی سیر می شود.یافته های 
اخیر دانشمندان روسی نیز نشان می دهند 
ســیر می تواند اثر های مضر فلزات سنگین 
در بدن را از بین ببرد و سبب دفع آنها شود.
از جمله دیگر مزایای سیر، اثر کاهندگی آن 
بر فشارخون و جلوگیری از رشد تومور های 
سرطانی است؛ به همین دلیل کارشناسان 
به افراد مبتال به ســرطان توصیه می کنند 
 در رژیم غذایــی خود مصرف ســیر را قرار

 دهند.سیر را می توان به حالت های مختلف 
از جمله خام، پخته یا ســرخ شــده مصرف 
کرد و اثر درمانی آن کاهــش چندانی پیدا 
 نمی کند؛ اما مصرف سیر خام یا بخار پز شده

 مفیدتر است.

ســرگیجه، بیماری نیســت ولی می تواند نشــانه 
اختالالت دیگری باشد. ســرگیجه در سالمندان 
بســیار رایــج و یکــی از مهم ترین دالیــل زمین 
 خــوردن و شکســتن اســتخوان آنهاســت.

معموال شــامل عالئمی مانند احساس سبکی سر، 
گیجی، تاری چشــم و عدم تعادل اســت. معموال  
هنگام ســرگیجه، فرد حس می کند اتــاق به دور 

سرش می چرخد.
 بر اســاس آمار، حدود 40 درصد افــراد باالی 40 
سال، حداقل یک بار تجربه ســرگیجه را در طول 
زندگی خــود دارنــد. احتمال بروز ســرگیجه در 
افراد 6۵ ســال به باال بــه دلیل فرآینــد طبیعی 
انحطاط برخی ســلول ها بیشــتر دیده می شود.

علــل ســرگیجه در ســالمندان متفاوت اســت. 
ســرگیجه یکی از مهم ترین دالیل زمین خوردن 
در سالمندان و شکستن استخوان ها و حتی مرگ 
است. پوکی اســتخوان، ضعف ماهیچه ها، کاهش 
بینایی، مشــکالت عروقی، تجویز عینک جدید و 
 ســبک زندگی بی تحرک برخی دالیل ســرگیجه 

هستند. 

ممکن است ســرگیجه از عوارض جانبی داروهای 
سالمند باشد.

 یکــی از مهم ترین دالیل ســرگیجه، مشــکالت 
مربــوط بــه گــوش داخلــی اســت. همچنین 
تغییــر وضعیت ســر، بــدن و چشــم یکــی از 
 مهم تریــن دالیــل ســرگیجه در ســالمندان

 است.  افت فشارخون به صورت کاهش فشارخون 
سیســتولی به میزان ۲0 میلی متر جیوه یا کاهش 
فشــارخون دیاســتولی به میــزان 10 میلی متر 
جیوه ظرف مدت ســه دقیقه پــس از قرار گرفتن 
در وضعیت ایستاده نســبت به مقادیر فشارخون 
 در حالت هــای نشســته یــا خوابیــده تعریــف

 می شود.
 یکی از دالیل فشارخون ارتو اســتاتیک می تواند 
کم آبی باشــد. اختالالت سیســتم عصبی شامل 
پارکینســون یا بیماری تیروئید و مشکالت قلبی 
نیــز از دیگر عالئم این عارضه هســتند. دوســوم 
ســالمندان پــس از صرف یــک وعده ســنگین 
 غذایی به دلیل کاهش فشــارخون دچار سرگیجه

 می شوند.

گروهی از متخصصان علوم پزشکی در آمریکا ادعا کردند: درصورتی که افراد رژیم غذایی گیاه خواری 
در پیش بگیرند در حدود یک سوم از مرگ و میرهای زود هنگام جلوگیری می شود.این متخصصان 
اظهار داشتند: درحالی که از فواید بسیار خودداری از مصرف گوشت آگاه هستیم، آخرین آمار از آنچه 
تاکنون برآورد شده، خیلی باالتر است. برآوردهای به دست آمده در کشورهای مختلف نشان می دهد 
که تقریبا ۳0 میلیون مورد فوتی در سال در سراسر جهان در گروه مرگ و میرهای قابل پیشگیری 
قرار می گیرد که از فاکتورهایی همچون چاقی، اســتعمال ســیگار، رژیم غذایی نامناســب ناشی 
می شود.کاهش یک سومی این رقم می تواند پیشرفت چشمگیری در 

مرگ و میرهای زود هنگام باشد و طبق جلوگیــری از 
بررســی های متخصصان 
آمریکایی، رژیم  غذایی 
گیاه خواری نسبت 
به آنچه در گذشته 
تصور می شــد، 
می تواند نقش 
ی  گ تــر ر بز

داشته باشد.

در شــرایطی که روغن کانوال به عنــوان یک روغن 
غذایی ســالم، با محتوای چربی های اشــباع کم و 
منبعی برای اسیدهای چرب امگا۳ روانه بازار شد؛ اما 
در حال حاضر به نظر می رسد فاصله بسیاری با این 
شرایط دارد.روغن کانوال عمال به یکی از انتخاب های 
نخست در صنعت فرآوری غذا تبدیل شده است. در 
مایونز، چیپس، چاشنی های ساالد و تنقالت دیگر، 
روغن کانــوال به طور معمول یکی از مواد تشــکیل 
دهنده اصلی محسوب می شود؛ اما خطرات سالمت 
استفاده از این روغن ممکن اســت فراتر از تصور ما 
باشد. همانند بســیاری از موادی که به گزینه های 
دیگر ترجیح داده می شــوند، قیمت عامل کلیدی 
در این زمینه است. کشت و تولید روغن کانوال فوق 
العاده ارزان تمام می شود. از آنجایی که یک محصول 
اصالح شده ژنتیکی است، حشــرات به آن نزدیک 
نشده و رشد آن بسیار آســان می شود.روغن کانوال 
برای نخستین بار در اوایل دهه 1970 به عنوان یک 
روغن طبیعی معرفی شد؛ اما در سال 199۵ نسخه 
اصالح شده ژنتیکی از این محصول روانه بازار شد. تا 
سال ۲009، بیش از 90 درصد محصول روغن کانوال 
کانادا از نظر ژنتیکی مهندسی شده بود. روغن کانوال 
نه تنها از نظر ژنتیکی اصالح شده، بلکه روند پردازش 
و پاالیش قابل توجهی را نیز پشت سر می گذارد که 
هر دو می توانند به شکل گیری مشکالت سالمت در 

بدن منجر شوند.
 کانوال از نوع روغن های هیدروژنه است

تمام روغــن ها به اســتثنای آنهایی کــه به روش 
 فشار سرد تهیه شــده یا فوق بکر هستند، پاالیش 
می شوند. این فرآیند با کمک دماهای باال یا استفاده 
از مواد شیمیایی که می توانند به بدن انسان آسیب 
برسانند، انجام می شود. به دلیل این که روغن کانوال 
از محتوای اســیدهای چرب امگا۳ باالیی برخوردار 
است، در مجاورت با اکسیژن و دماهای باال به راحتی 
دچار فساد و بوی بد می شود. فرآیند دئودوریزاسیون 
استاندارد بخش بزرگی از اسیدهای چرب امگا-۳ را با 
تبدیل آنها به اسیدهای چرب ترانس حذف می کند.
اگر هر گونه روغن گیاهی که به واسطه نور و حرارت 
اکسید شده اســت را مصرف کنید، بافت های بدن 
خود را نیز در برابر محصوالت اکســید شده و فاسد 
قرار می دهید. این شرایط به بیماری های انحطاطی 

و التهاب مزمن منجر می شود.
محصولی که از نظر ژنتیکی اصالح شــده 

است
تقریبا تمامی روغن های کانوال از محصوالت اصالح 
ژنتیکی شده تهیه می شوند. بیش از 90 درصد روغن 
های کانوال از محصوالتی که از نظر ژنتیکی مهندسی 
شــده اند، تولید می شوند. در شــرایطی که اصالح 
ژنتیکی در کاهش محتوای اســید اروسیک موفق 
بوده؛ اما موجب افزایش اسید اولئیک شده است.این 
ماده می تواند  آهنگ رشد را کند و سبب  اختالالت 
در پالکت های خون شود و همچنین موجب  افزایش 
خطر ابتال به برخی از انواع ســرطان شود.طی یک 
مطالعه پژوهشگران دریافتند که سلول های سرطانی 
 از اســید اولئیک موجــود در روغن کانــوال تغذیه
  مــی کننــد. ایــن اســید موجــب مــی شــود 
 سلول های سرطانی قوی تر شده و حالت بدخیم را 

حفظ کنند. 
خطر ابتال بــه بیماری قلبــی را افزایش 

می دهد

روغن های هیدروژنه، مانند ورغن کانوال، به واسطه 
ایجاد ســطوح باالی التهاب در بــدن و همچنین 
کلسیفیکاسیون یا تجمع کلســیم در سرخرگ ها 
شــناخته شــده هســتند. هر دو مــورد از عوامل 
خطرآفریــن برای بیماری قلبی عروقی محســوب 

می شوند.
خطر پرفشاری خون و ســکته مغزی را 

افزایش می دهد
مطالعات نشان داده اســت که روغن کانوال و برخی 
روغن های گیاهی دیگر طول عمر سوژه های حیوانی 
مستعد سکته مغزی و پرفشاری خون را کاهش می 
دهند. نتایج یک مطالعه نشــان داد موش هایی که 
دارای فشار خون باال و مستعد ابتال به سکته مغزی 
بودند، به واسطه تغذیه با روغن کانوال به عنوان تنها 
منبع چربی زودتر مردند؛ چرا که روغن کانوال مدت 
زمان انعقــاد خون را کاهش داده و شــکنندگی در 
غشــاهای گلبول های قرمز را افزایش می دهد که 
ممکن اســت محرک ســکته مغزی در سوژه های 

حیوانی مستعد ابتال به این شرایط شود.
خطر ابتال به مشکالت کلیوی و کبدی را 

افزایش می دهد
به عنوان یک محصول اصالح شــده ژنتیکی، روغن 
کانوال ممکن اســت به کبــد و کلیه های انســان 
آســیب وارد کند. یک بررسی در ســال ۲011 که 
19 مطالعه مختلف با حضور ســوژه های پستاندار 
تغذیه شده با سویا و ذرت اصالح شده ژنتیکی طی 
یک بازه زمانی 90 روزه را شــامل می شــد، نشان 
داد که این مواد غذایی مــی توانند در عملکرد کبد 
و کلیه ها اختــالل ایجاد کنند. این بررســی که در 
 Environmental Sciences Europe نشریه
منتشر شد، نشــان داد که عملکرد کلیه ها تا4۳/۵ 
درصد و عملکرد کبد تا۳0/8 درصد کاهش داشته 
است.اگر قصد ســم زدایی اندام های بدن برای ارائه 
عملکرد درست را دارید بهتر است از روغن کانوال و 

دیگر محصوالت اصالح شده ژنتیکی پرهیز کنید.
ممکن است رشد عادی کودکان را متوقف 

کند
اسید اروســیک در روغن کانوال دلیل اصلی ممنوع 
شــدن اســتفاده از این محصول در شــیر خشک 
نوزادان بوده اســت. نوزادان توانایی تجزیه درست 
اسید اروســیک را ندارند و از این رو برای آنها مضر 
است. سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از روغن 
 کانوال در تولید شیر خشک نوزادان را ممنوع اعالم 

کرده است.

خطرات استفاده از روغن »کانوال«

ناگت های مرغ  از چه چیزی ساخته شده اند؟

 ادعای جدید متخصصان آمریکاییشایع ترین علل سرگیجه در سالمندان
 در مورد رژیم گیاه خواری
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لوورن: رئال باید از لیورپول 
بترسد

دژان لوورن، مدافــع لیورپول معتقد اســت 
که رئــال مادرید باید از 
لیورپــول در فینال 
فع  ا مد . ســد بتر
گفت:  لیورپــول 

» مادریــد تیم با 
اعتمــاد به نفســی 
اســت ولی بــرای ما 
این موضوع مهم نیســت، ما روی کار خودمان 
متمرکز هستیم. چرا ما باید از آنها بترسیم؟ به 
نظرم آنها باید از ما بترسند.« لوورن به تمجید 
از کلوپ پرداخت و گفــت:» او خیلی چیزها را 
در این باشگاه تغییر داد. نه فقط بازیکنان بلکه 
تمام افراد اطراف باشــگاه، مــردم، هواداران، 
روحیه و نوع نگرش. همه چیز حاال مثبت شده 
اســت. حتی گاهی که خوب بازی نمی کنیم، 

اتفاقات خوبی را در بازی کشف می کنیم«.

 ورزش هزینه نیست، سرمایه گذاری است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

راموس: ترسی از روبه رو 
شدن با صالح ندارم

ســرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید مدعی 
شد که ترســی از تقابل 
با لیورپول و محمد 
صالح ندارد.صالح 
در حــال حاضــر 
بهترین گلزن لیگ 
برتر و بهترین بازیکن 
ایــن لیــگ در فصل 
جاری اســت و در چمپیونزلیگ نیز عملکرد 
بسیار خوبی داشته اســت. تیم او روز 26 ماه 
می، در کیــف به مصاف رئــال مادرید خواهد 
رفت تا تکلیف قهرمان اروپا مشخص شود. حال 
کاپیتان رئال مادرید مدعی شــد که ترسی از 

روبه رو شدن با ستاره مصری ندارد.
او گفت:» ما توانایی های صالح را در این فصل 
دیده ایم ولی او تنها یکی از یازده بازیکنی است 
که با مــا روبه رو خواهد شــد. در طول دوران 
فوتبالم، با بهترین مهاجمان مواجه شــده ام، 
خیلی از آنها در بین بهترین  های تاریخ شناخته 
می شوند. هیچگاه ترســی نداشته ام و همواره 
برای حریفان احترام قائلم ولی ترســی وجود 

ندارد«.

فضای مجازی

عضو جنجالی،  اینستاگرام پرسپولیس را پس نمی دهد!
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد، صفحه اینستاگرامی که با عنوان پرسپولیس فعالیت می کند و 

تیک احراز هویت رسمی دارد، کنترلش در اختیار باشگاه نیست.
ماجراهای عجیب پیرامون باشگاه پرسپولیس تمامی ندارد. در تازه ترین اتفاق مشخص شده که 
مدیریت صفحه  اینستاگرام رسمی پرسپولیس که با عنوان »صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس« 

در اینستاگرام فعالیت می کند و تیک احراز هویت نیز دارد، در اختیار باشگاه نیست.
ظاهرا فردی از اعضای تیم پرسپولیس که برای دریافت احراز هویت رسمی این صفحه با باشگاه 
همکاری کرده اکنون حاضر به تحویل یوزر و پســورد این صفحه در اینستاگرام به مسئوالن 
باشگاه نیست!این برای دومین بار اســت که باشگاه پرســپولیس صفحه اینستاگرام رسمی 
راه اندازی می کند و پس از تبلیغ این صفحه و جذب فالوورهای میلیونی نمی تواند کنترل و اداره 

این صفحه را از فردی که قرار بوده برای باشگاه در این صفحه فعالیت کند، بگیرد.
صفحه کنونی پرســپولیس در اینســتاگرام یک میلیون و 6۰۰ هزار فالوور دارد.بر اســاس 

پیگیری هــای خبرنگار ایســنا ظاهرا این صفحــه در حال  حاضر 
در اختیــار یکی از اعضــای جنجالی کادر فنی پرســپولیس 

اســت و او نیز کنترل این صفحه را در اختیار روابط عمومی 
قــرار نمی دهد.پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشــگاه 
پرســپولیس با تایید این اتفاق گفت: باشگاه پرسپولیس 
در حال  حاضر صفحه اینســتاگرام رسمی ندارد و مطالبی 
که در پیج به عنوان پرســپولیس منتشر می شود، متعلق 

به باشگاه نیست.

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان اصفهان گفت: کارشناسان فنی، مهندسی فدراسیون، 
غیراســتاندارد بودن پیســت نقش جهان را تایید و اداره  کل ورزش و جوانان استان اصفهان دستور 

تعطیلی پیست موتورسواری و اتومبیل رانی نقش حهان را صادر کرد.
احمد بازوبندی در مورد بسته شــدن پیست موتورســواری و اتومبیل رانی نقش جهان، اظهار کرد: 
به درخواســت اداره  کل ورزش و جوانان استان، از سوی کارشناسان فدراســیون، بررسی های فنی 
و مهندسی از پیست موتورســواری و اتومبیل رانی نقش جهان صورت گرفت که این پیست از لحاظ 

استاندارهای فنی مورد تایید قرار نگرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قبل از ساخت پیست، موارد فنی مورد بررسی قرار نمی گیرد، ادامه داد: 
خیر، سرمایه گذار ساخت پیست موتورسواری و اتومبیل رانی نقش جهان با کارشناسان فنی، مهندسی 
اداره  کل هماهنگ نبوده، ضمن اینکه مراحل ســاخت هم زیر نظر فدراسیون انجام نگرفته و از روی 

نقشه ای که به تایید اداره  کل و فدراسیون رسیده بود ساخت و ساز انجام نشده است.
بازوبند افزود: پس از اتمام کار، کارشناسان اداره  کل و فدراسیون، غیراستاندارد بودن پیست را اعالم 
کردند؛ چراکه در این پیست تمرینات و مسابقات سرعت برگزار می شود و بحث جان ورزشکاران در 

میان است.
رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی اســتان اصفهان گفت: پس از ارسال نامه استاندارد نبودن 
پیست از ســوی فدراســیون به اداره کل ورزش و جوانان اســتان، فعالیت های ورزشــی و تمرینات 
ورزشکاران در بخش آسفالت پیست به درخواســت اداره  کل تعطیل شد؛ البته پیست از بخش های 
موتورسواری و اتومبیل رانی تشکیل شده است که در حال حاضر قسمت موتور سواری کراس مشکلی 

ندارد و ورزشکاران به تمرینات خود در این قسمت می پردازند.

پیست موتور سواری و اتومبیل رانی نقش جهان تعطیل می شود؛

غیراستاندارد است!

ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتسال 
بانوان:

ناراحت کننده است، اصفهان 
در فوتسال بانوان تیمی ندارد

ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتســال بانوان رده 
جوانان گفت: در اصفهان بازیکنان و مربیان خوب 
فوتســال زیاد داریم؛ واقعا حیف اســت که هیچ 
نماینده ای از این استان در لیگ برتر حضور نداشته 
باشد.زینب کرمی اظهار کرد: از تابستان سال 95 
اردوی تیم ملی جوانان شکل گرفت و من و راضیه 
پرســه از اواخر فروردین 96 به اردو دعوت شدیم 
تا االن که مشخص شــده جزو نفرات اصلی تیم 
هســتیم. وی افزود: از 17 اردیبهشت ماه جاری 
مجددا تمرینات اردوی تیم ملی آغاز می شــود و 
ما خودمان را برای حضور در مســابقات المپیک 
جوانان)2۰18 میالدی( به میزبانی آرژانتین آماده 
می کنیم؛ این رقابت ها مهر ماه سال جاری برگزار 
خواهد شد. ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتسال 
بانوان رده جوانان اضافه کرد: در اصفهان مربیان 
و بازیکنان خوبی داریم که در سطح کشور مطرح 
هستند اما چون در لیگ برتر تیمی نداریم همه در 

تیم های شهرهای دیگر پخش شدند.

در شهر

تاج: 
 سهمیه فوتبال ایران در آسیا

 کم نخواهد شد
رییس فدراســیون فوتبال گفت: کسر سهمیه 
آسیایی باشــگاه های ایران به هیچ وجه صحت 

ندارد.
مهدی تاج درباره شــایعه کاهش ســهمیه تیم 
ایرانی در جام باشگاه های آســیا اظهار کرد: ما 
افتخار می کنیم که همین حاال سه تیم در مراحل 
باال در جام باشگاه های آسیا حضور دارد.وی ادامه 
داد: این نشــان می دهد که فوتبال ایران در رده 
باشگاهی با پیشرفت همراه بوده است و مطمئن 
هستم در جام باشــگاه های آسیا افتخار آفرینی 

خواهیم کرد.
تاج تصریح کرد: درباره موضوع کاهش ســهمیه 
ایران در فصل آینده نیز باید بگویم این موضوع 
شایعه است و متاسفانه این شایعه ها در خود ایران 
ساخته می شود و اتفاقا به رســانه های خارجی 

می رسد.
وی ادامه داد: کسر سهمیه آسیایی باشگاه های 
ایران به هیچ وجه صحت ندارد و همان ۳+1 برای 

ایران باقی خواهد ماند.

علی دایی در گفت وگو با  سایت ای اف سی:
  مطمئنم ایران

 قهرمان جام ملت ها می شود
اسطوره فوتبال کشورمان در گفت وگو با سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ابراز اطمینان کرد که 
تیم ملی فوتبال کشورمان قهرمان جام ملت های 
آسیا 2۰19 خواهد شد.رقابت های جام ملت های 
آســیا 2۰19 از پنجم  ژانویه در امارات متحده 
عربی برگزار خواهد شد. ســایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان  

در باره شرایط تیم ملی گفت وگو کرده است.
 بازیکــن اســبق تیم ملــی کشــورمان در این
 گفت وگو گفت، اطمینان دارد جمهوری اسالمی 
ایران عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا 2۰19 

را کسب خواهد کرد.
 دایی گفت: »ایران در چند ســال اخیر به یک 
دلیل برترین تیم آســیا بوده اســت؛ انســجام 
کادر فنی ، تغییرات بســیار کمی در کادر فنی 
ایجاد شــده اســت و این ثبات به کارلوس کی 
 روش اجازه داده روی ســاختن تیم قدرتمندی

 تمرکز کند«.

چهره ها

پیشخوان

هفتمین جام قهرمانی 
در آغوش پرافتخارترین  

تیم ایران

واکنش کریــم باقری به 
اهانت های رائفی پور:بعضی ها 

ارزش جواب دادن ندارند

هوای قهرمانی در سر 
استقالل

استقالل؛ خونه به خونه 
تا قهرمانی

سرپرست باشگاه سپاهان گفت: برای تعیین سرمربی در 
کمیته فنی رایزنی می کنیم، فعــال تمرینات تیم تعطیل 
است و باید طبق روال در اسرع وقت ســرمربی جدید را 
مشخص کنیم. مســعود تابش درباره نتیجه بررسی های 
باشگاه سپاهان برای انتخاب سرمربی فصل آینده این تیم، 

اظهار کرد: اولویت باشگاه انتخاب سرمربی برای فصل بعد است و برای همین فعال مشغول برگزاری جلسات 
هیئت مدیره و کمیته فنی هستیم؛ چرا که ابتدا باید سرمربی مشخص شــود تا بر اساس نظر سرمربی برای 
جذب بازیکن اقدام کنیم.سرپرست باشگاه سپاهان درباره اینکه امیر قلعه نویی جزو گزینه های اصلی سپاهان 
است؛ اما ظاهرا این مربی برای فصل بعد با ذوب آهن به توافق رسیده است، گفت: در مورد هیچ شخصی صحبت 
نمی کنم. در کمیته فنی رایزنی می کنیم و نمی توانم درباره هیچ اســمی حرف بزنم. بر سر انتخاب قلعه نویی 

هم دعوایی با ذوب آهن نداریم. 

تابش: بر سر قلعه نویی 
دعوایی با ذوب آهن 
نداریم

کارشناس فوتبال اصفهان گفت: اگر مسئوالن سپاهان 
می خواهند مربی ایرانی بیاورند باید یک سرمربی قوی با 
رزومه بسیار خوب بیاورند چون سپاهان شایستگی داشتن 
بهترین سرمربی را دارد.حســین چرخابی در خصوص 
وضعیت فعلی تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: اولین کار 

فراموش کردن فصل قبل از نظر جایگاه سپاهان در جدول است؛ اما باید از نظر ریشه یابی فصل گذشته را به یاد 
آورد و نباید احساسی عمل کرد.وی افزود: باشگاه سپاهان باید فیلم بازی ها را در اختیار مربیان خودش قرار 
دهد تا نظرشان را در مورد بازیکنانی که در پست های مختلف بازی می کنند، بدهند؛ همه جوانب را بررسی 
و بعد تصمیم گیری کنند.چرخابی با اشاره به انتخاب سرمربی گفت: اگر می خواهند مربی ایرانی بیاورند باید 
یک سرمربی قوی با رزومه بسیار خوب بیاورند چون سپاهان شایستگی داشتن بهترین سرمربی را دارد و اگر 

این امر محقق نشود و مجبور شوند مربی خارجی بیاورند باید دست دالل را کوتاه کنند.

چرخابی: سپاهان 
شایستگی داشتن بهترین 
سرمربی را دارد

با پایان رقابتی های لیگ برتر دوره 
هفدهم اخبار مختلفــی در مورد 
نیمکت تیم هــای اصفهانی برای 

فصل آینده به گوش می رسد 
که آنچنــان هــم از 

واقعیت دور نیست.
خبر توافــق امیر 
قلعه نویــی بــا 
سپاهانی ها تازه 

و  دست اول 
نیست و 

حداقل یکی دو ماهی هست که زمزمه های پیوستن 
قلعه نویی به تیم سابق خود بر سر زبان ها افتاده است. 
همین که هوادار ســپاهان پیش از شــروع آخرین 
بازی تیمش در مقابل اســتقالل از امیر قلعه نویی 
حمایت می کند؛ یعنی اینکه سپاهانی ها خودشان 
هم تمایل بسیار زیادی به بازگشت قلعه نویی دارند 
و نتایجی که این فصل بــا ذوب آهن گرفت هم این 
تمایل او را بیشتر کرده است. ضمن اینکه قلعه نویی 

بعد از کسب دو عنوان قهرمانی از سپاهان جدا شد 
و در این 7 سال گذشته بارها چه در قالب مصاحبه 
و چــه در قالب عمل ارادت خــودش را به مجموعه 
سپاهان نشان داده اســت و دور از ذهن نیست که 
 ســپاهانی ها برای امضای قرارداد با او به آب و آتش 

بزنند.
آسیا مانع بزرگ

اما ماجرا در جایی جالب می شود که به یاد بیاوریم 
قلعه نویی یک فصل رویایی را با ذوب آهن پشت سر 
گذاشــته و با این تیم نایب قهرمانی لیگ برتر دوره 
هفدهم را به کارنامه خود اضافه کرده اســت. ضمن 
اینکه ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا هم از مرحله 
گروهی صعود کرده و اگر بتواند در مجموع دو 
بازی رفت و برگشت اســتقالل را شکست 

دهد به جمع 8 تیم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا صعود می کند که 

اتفاقی بسیار جذاب است.
در این شرایط قلعه نویی هم سهمیه قطعی آسیا در 
فصل 2۰19 را در جیب دارد و هم تابستان امسال 
می تواند شانس خود را برای رسیدن به مرحله نیمه 
نهایی فصل 2۰18 آزمایــش کند و اگر هر کدام از 
ما جای امیر قلعه نویی باشــیم بعید است که این 
جذابیت را از دســت بدهیم و برای از صفر شروع 

کردن و ساختن یک تیم تازه به سپاهان برویم.
بنابراین صعود آســیایی ذوب آهن کلید ماجرای 
پیوســتن قلعه نویی به سپاهان اســت و در حالی 
که گفته شــده صحبت های مقدماتــی بین او و 
باشگاه سپاهان انجام شــده به طور حتم تا قبل از 
25 اردیبهشت ماه نمی توان به صورت قطعی در 
این مورد صحبت کرد. تابش بعد از چند ماه کار به 
عنوان سرپرست تالش می کند تا هنر خود را در 
فصل نقل و انتقاالت نشان دهد و سال ها تجربه او 
در این حوزه شاید بتواند قطعی شدن مدیریت او 
در باشگاه سپاهان را تثبیت کند تا شانس بقیه برای 

پذیرفتن مدیریت سپاهان کم شود.
بازگشت احتمالی محرم

سپاهان تا به امروز خرید یک بازیکن از تیم پیکان 
را قطعی کرده و حتی گفته شده قرارداد داخلی هم 
بین طرفین امضا شــده؛ اما انجام خریدهای بعدی 
ارتباط مستقیم با نظر سرمربی فصل آینده دارد و 
در این بین قلعه نویی فعال دستور توقف مذاکرات را 

داده تا اگر به سپاهان رفت بتواند بر اساس نیازهای 
خودش بازیکن بگیرد. از گوشه و کنار زمزمه هایی 
هم مبنی بر حضــور محرم نویدکیــا در کادر فنی 
ســپاهان و در کنار امیر قلعه نویی شنیده شده که 
دور از واقعیت نیســت و اگر قلعه نویی حضورش در 
سپاهان قطعی شود شکی نیست که رضایت محرم را 
هم برای اضافه شدن به کادر فنی تیم جلب می کند.

همه ایــن اتفاقات در صورتی اجرایی می شــود که 
قلعه نویی برای سال آینده سرمربی سپاهان باشد، 
اما فرض را بر این مــی گذاریم کــه ذوب آهن در 
آسیا به مرحله بعد صعود کرد و ُسنبه پُر زود هیئت 
مدیره ذوب آهن و اخالق رفاقتی سعید آذری و البته 
افزایش بودجه ذوب آهن قلعه نویی را راضی کرد تا 
یک سال دیگر هم در ذوب آهن بماند. در این شرایط 
گفته شــده باز هم محرم نویدکیا به عنوان نفر اول 
نیمکت سپاهان مد نظر مجموعه باشگاه قرار دارد و 
حتی یکی از مدیران سابق این باشگاه که زمزمه های 
بازگشتش به اصفهان شــنیده شده در تالش است 
تا بتواند محرم را برای پذیرفتن هدایت ســپاهان 
راضی کند. مشــکل مدرک مربیگــری هم وجود 
ندارد و همانطور که علی کریمی با همراهی علیرضا 
امامی فر، سرمربی ســپیدرود رشت شد محرم هم 
می تواند با یک دستیار مدرک A آسیا روی نیمکت 
سپاهان بنشیند. ضمن اینکه این فرضیه به شدت 
از جانب یک مدیر نزدیک به باشــگاه ســپاهان که 
حمایت یکی از تجار بــزرگ و نزدیک به مجموعه 
فوالد مبارکه را هم به همراه دارد، بسیار به واقعیت 

نزدیک شده است.
در صورتی که قلعه نویی در ذوب آهن بماند و محرم 
نویدکیا هم برای حضور در ســپاهان راضی شــود 
فصل بعد بدون شک یک دوره بسیار پرهیجان برای 
فوتبال اصفهان خواهد بــود و حداقل از این لحاظ 
هواداران سپاهان تحت هر شرایطی پای کادر فنی 
تیمشــان خواهند ماند که خودش یک نکته بسیار 
مثبت به حســاب می آید. در این شرایط هم سعید 
آذری که به گفته خــودش قلعه نویی انتخاب اول و 
آخرش است به هدف می زند و هم سپاهان می تواند 
به یکی از آروزهای بزرگش که همان سرمربیگری 

محرم است برسد.

اعضای هیئت مدیره و معاونین باشــگاه ذوب 
آهن با استاندار اصفهان دیدار کردند. در پی نایب 
قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر و پیام 
تبریک استاندار اصفهان به این باشگاه، سعید آذری 
مدیرعامل، اصغر برشان و احمد جمشیدی اعضای 
هیئت مدیــره و امین کریمیان معــاون بازرگانی 

باشگاه ذوب آهن با استاندار اصفهان دیدار کردند.
استاندار اصفهان در دیدار با مدیرعامل باشگاه ذوب 
آهن اظهار کرد: ذوب آهن با تمام مشــکالتی که 
داشت، نتایج خوبی گرفت که این نشان از مدیریت 
خوب باشگاه است. مدیریت خوب امکانات و انگیزه 
می آورد؛ چرا که همه چیز پول نیست. نتایج ذوب 

آهن با شرایط مالی ســختی که من در جریان آن 
بوده و هستم نشــان دهنده تفاوت و تاثیر مدیریت 
در کارهاست. مهرعلیزاده ضمن تقدیر از تالش های 
مدیریت، هیئت مدیره و پرسنل باشگاه ذوب آهن 
خاطر نشان کرد: به نظر من سرمربی با دانش ذوب 
آهن نقش مهمی در موفقیت های این تیم داشت 
و این هم تفاوت مربیان را به خوبی نشان می دهد. 
امیر قلعه نویی، سرمربی با دانشی است و ما باید از 
افت و خیزها درس های خوبی بگیریم که این افت 

و خیزها در خود درس های مدیریتی فراوانی دارد.

وی افزود: امیدوارم موفقیت های مجموعه باشگاه 
ذوب آهــن و تیم فوتبال موجب کســب اعتبار و 
آبروی بیشتری برای کشــور عزیزمان و شادی 
مردم اصفهان شود. هر قدمی که موجب توسعه 
ورزش در اســتان شــود قابل تقدیر است، زیرا 

ورزش هزینه نیست و سرمایه گذاری است.
ســعید آذری نیز در ایــن دیدار ضمــن تقدیر از 
حمایت های اســتاندار اصفهان اظهار کرد: باشگاه 
ذوب آهن یکی از موفق ترین باشــگاه های 5 سال 
اخیر کشور بوده که با کسب مقام های قهرمانی جام 

حذفی و نایب قهرمانی در لیــگ برتر و همچنین 
حضور ۴ ســال پیاپی به عنوان نماینــده ایران و 
اصفهان در لیگ قهرمانان باشــگاههای آسیا این 

موضوع را اثبات کرده است.

مهرعلیزاده: ورزش هزینه نیست، سرمایه گذاری است 

احتمال غیبت مدافع تیم ملی 
فرانسه در جام جهانی

لورن کوشیلنی، مدافع آرســنال مصدوم شد 
و احتماال جــام جهانی 
را از دســت خواهد 
داد.آرســنال در 
نیمــه نهایی لیگ 
اروپــا بــه مصاف 
اتلتیکــو رفــت و با 
نتیجه 1-۰ شکســت 
خورد و در مجمــوع، با شکســت 2-1 از دور 
رقابت ها کنــار رفتند.کوشــیلنی در جریان 
دیدار دچار مصدومیت شــد و مجبور به ترک 
زمین شــد و ونگر، پس از پایان بازی، با وجود 
اینکه هنوز تســت های پزشــکی روی مدافع 
فرانسوی انجام نشــده، از احتمال غیبت او در 
جام جهانی صحبت کرد. او گفت:» آشــیل او 
دچار مشــکل شده است. همیشــه می توانید 
امیدوار به معجزات در تست های پزشکی باشید 

ولی نشانه های اولیه اصال خوب نبود.«

کیون:اوزیل نباید پیراهن 
آرسنال را بپوشد

کیون که خود ۳ قهرمانی لیگ برتر با آرسنال 
دارد و بیش از ۳۰۰ بازی 
برای این تیم انجام 
داده، بــه انتقاد از 

اوزیل پرداخت.
در  گفــت:»  او   
نیمــه نهایــی لیگ 
اروپا، عملکرد خوبی 
از اوزیل ندیدیــم. او هیچ تالشــی نمی کند. 
نمی دانم با حضور مربی جدیــد موضوع حل 
می شود یا نه ولی مطمئنا چالش بزرگی برای 
مربی خواهد بود زیرا ونگر پول بسیار زیادی را 
خرج بازیکنانی کرد که عملکرد خوبی ندارند. 
او اصال آماده پوشــیدن پیراهن آرسنال نبود، 
این موضوع را در این فصل بارها دیده ام و باید 
بگویم که ما به نیمکت قوی تــری نیاز داریم 
تا بتوانیم عملکرد بهتــری از اوزیل ببینیم. او 
قهرمان جام جهانی اســت. اشک تمساح را در 

چشمان او می بینم و گولش را نمی خورم.«

 قلعه نویی در ذوب آهن، محرم در سپاهانتصورکردنش خوبه!
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ماموریت پلیس همه اش امر به معروف و نهی از 
منکر است

پیشنهاد سردبیر:

خطبه

با مسئوالن

ذره بین

شورا

خبر

ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره به 
شهروندان از طریق ۱۳۷

کارشناســان اداره ارتباطــات مردمــی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان، طی هفته گذشته دو هزار و 
۴۰۶ مشاوره درخصوص مسائل شهری ازجمله 
اطالعاتی درباره برنامه هــای فرهنگی هفته 
نکوداشت اصفهان و اماکن تفریحی در اختیار 

شهروندان قرار دادند.
براســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان، درهفته ای که گذشــت، 
شهروندان اصفهانی  ۶۶۷ مرتبه با مرکز ۱۳۷ 
تماس برقرار کردند که از این تعداد پنج هزار و 

۴۳۴ پیام جهت پیگیری به ثبت رسید.
این گزارش حاکی است از مجموع تماس های 
واصل شــده، دوهزار و ۵۱۴ مــورد مربوط به 
معاونت خدمات شــهری معادل ۸۵ درصد از 
مجموع کل پیام هاست؛ همچنین ۳۴۶ تماس 
مربوط به معاونت عمران معادل ۱۲ درصد و ۷۹ 
مورد ترافیکی شامل سه درصد از مجموع کل 

پیام هاست.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
اجرایی ترین وظیفه شوراها 

نظارت بر نحوه فعالیت 
شهرداری هاست

شـوراها موظـف هسـتند در نخسـتین جلسـه 
خـود نسـبت بـه انتخـاب شـهردار متخصـص 
و متعهـد اقـدام کننـد و شـورای پنجـم نیز در 
نخسـتین جلسـه خـود چنیـن کاری کـرد و 
شـهردار جدیـد را بـه اتفـاق آرا انتخـاب کـرد.

رییس شـورای شـهر اصفهان ظهر روز گذشته 
در سـخنرانی پیـش از خطبه های نمـاز جمعه 
این هفته اصفهـان با بیـان اینکـه اجرایی ترین 
وظیفـه شـوراها نظـارت بـر نحـوه فعالیـت 
شهرداری هاسـت، تاکیـد کرد: شـوراها موظف 
هستند در اولین جلسه خود نسـبت به انتخاب 
شـهردار متخصـص و متعهـد اقـدام کننـد و 
شـورای پنجـم نیـز در نخسـتین جلسـه خود 
چنین کاری کـرد و شـهردار جدید را بـه اتفاق 

آرا انتخـاب کـرد.
معین بـا بیـان اینکه تعییـن محـل درآمدهای 
شـهرداری و تعییـن بودجه مصوب شـهرداری 
از دیگر اقدمات شـورای شـهر اسـت، بیان کرد: 
بـرای سـال ۹۷ بودجـه سـه هـزار میلیـاردی 
و تعییـن محـل هزینه هـا انجـام شـده اسـت، 
بیش از نٌه ایستگاه قطار شـهری را شورای شهر 
پنجم به نتیجه رسـاند و امروزه شـاهد هستیم 
کـه بعـد از هفـده سـال اولیـن قطارشـهری 
اصفهـان از خیابـان امـام خمینـی تـا پایانـه 
صفـه حرکـت می کنـد و تـا امـروز ۵۲ هـزار 
 نفـر مسـافر از قطارشـهری اصفهـان اسـتفاده 

کردند.
وی  افـزود: نزدیـک بـه ۱۰۰ دسـتگاه جدیـد 
اتوبـوس بـه نـاوگان حمـل و نقـل شـهری 

اصفهـان اضافـه شـده اسـت. 

لغو مجوز دو دفتر خدمات 
زیارتی در اصفهان

مدیـر کل حج و زیارت اسـتان اصفهـان گفت: 
مجـوز فعالیـت دو دفتـر خدمـات زیارتـی لغو 

. شد
»غالمعلـی زاهـدی« گفـت: بنـا بـر نظـر 
کارشناسـان ایـن سـازمان، مجـوز فعالیت دو 
واحـد زیارتی نیایش گشـت زنـده رود و بعثت 

در اصفهـان لغـو شـد.
مدیـر کل حج و زیارت اسـتان اصفهـان افزود: 
رعایـت نکـردن قوانیـن درون سـازمانی و 
بی توجهی بـه اخطارهـای قبلـی، از دالیل لغو 

مجـوز ایـن دو مرکز اسـت. 
وی گفـت: سـازمان هواپیمایـی کشـوری 
سـامانه های الکترونیکـی دارای مجـوز از ایـن 
سـازمان را از منابـع معتبـر برای عرضـه بلیت 
هواپیما دانسـته و خرید بلیـت هواپیما را برای 
 مسـافران ایـن بخـش از ایـن منابـع توصیـه 

می کند.

امام جمعه موقت اصفهان:
 باید با یک انقالب جهانی 
خطر از بشریت دور شود

حجت االســالم »ســید مجتبی میردامــادی« در 
خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار کرد: 
اگر متقی شدیم نباید از احدی ترسی داشته باشیم 
چراکه قدرتی فوق همه قدرت ها محافظ ما خواهد 
بود. نقشه های شــوم و مکر ستمگران علیه مومنان 
کارگر نخواهد افتاد و ما پند می دهیم، شاید دست 
از مســخره کردن، تهدید و مکر خود بردارند. وی با 
بیان اینکه اگر تقوای الهی را پیشــه خود قرار دهیم 
دشمنان نمی توانند کاری از پیش ببرند، بیان کرد: 
صاحب حقیقی روز جمعه و امام حقیقی جمعه هم 
امام عصر هستند. دنیا به لب یک پرتگاه نابودکننده ای 
رسیده است که یا باید پرت شود و از بشریت چیزی 
باقی نماند یا اینکه با یک انقــالب جهانی، خطر از 
بشریت دور شود؛ زیرا بشر هر روز سالح های هسته ای 
جدیدی در زرادخانه های خود ســاخته  است. امام 
جمعه موقت اصفهان عنوان کرد: شــرایط دنیا به 
نحوی اســت که یا باید برای نابودی کامل و تبدیل 
شدن به یک کره خاموش تبدیل شود یا اینکه با یک 

انقالب جهانی به رهبری امام عصر نجات یابد. 

سومین میدان بزرگ شهر 
اصفهان احداث می شود

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: سومین 
میدان بزرگ شهر اصفهان با مساحت نوزده هکتار 

در جوار حرم حضرت زینب)س( ساخته می شود.
»علی شمسی« با اشاره به پروژه توسعه حرم حضرت 
زینب)س( تصریح کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان وارد عمل شــده، بقعه حرم را به 
سفت کاری رسانده و شهرداری منطقه نیز توسعه 

میدان همجوار حرم را در دست اجرا دارد.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان افزود: پنجمین 
قطب زیارتی کشــور بعــد از حرم حضــرت امام 
رضا)ع( حرم حضرت معصومه)س(، حضرت شــاه 
عبدالعظیم و شــاهچراغ، حرم حضرت زینب)س( 

بنت موسی بن جعفر)ع( اصفهان است.
وی با اشــاره به اجرای پروژه پیاده راه سازی خیابان 
بعثت در سال جاری، خاطرنشان کرد: پیاده روسازی 
خیابان بعثت خرداد ماه امسال آغاز و در مدت زمان 

نُه ماه به اتمام می رسد.
شمسی ادامه داد: برای تامین روشنایی خیابان بعثت 
امور برق شمال شهرســتان اصفهان قول پیگیری 
داده است. وی احداث پارک هشت هزار مترمربعی 
اســتاد فضایلی در محله الهیه، پیاده روســازی و 
آسفالت خیابان برازنده، آسفالت تمام معابر هسته، 
بازگشایی باغ سودان در محله سودان، فرهنگسرای 
انتظار در محله دارک و پــارک احمدرضا درمحله 
مهدیه را از مهم ترین اقدامات منطقه ۱۴ در ســال 
گذشته برشــمرد و گفت: با همکاری شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، فاضالب شرق محله حصه، 
ارزنان و دارک نیــز به اتمام رســید. مدیر منطقه 
۱۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این منطقه 
پالک های ریزدانه زیادی وجود دارد، اظهارکرد: با 
توجه به اینکه ساماندهی بافت های ناکارامد شهری 
در دستور کار است، زمینی در انتهای خیابان آیت ا... 
غفاری پیش بینی شده تا طرح تجمیع ۵۰۰ واحد 

مسکونی انجام شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان :

سامانه متحرک ثبت تخلف در 
اصفهان راه اندازی می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
سامانه متحرک ثبت تخلف با خودروهای گردشی در 
تمام مناطق شهرداری اصفهان راه اندازی می شود تا 

تخلفات رانندگی را سریع تر رصد کند.
»علیرضا صلواتی« اظهار کرد: در این طرح سامانه 
الکترونیکی روی خودروهای گردشــی ویژه نصب 
می شــود تا به صورت خودکار، هجده نوع تخلف را 
ثبت کند. وی ادامه داد: با راه اندازی این ســامانه، 
تخلفات ساکن توسط خودروهای گردشی رصد و 
اعمال قانون می شود تا شــاهد روان شدن ترافیک 
در معابر شهر باشیم. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکالت عمده 
ترافیکی شهر توقف های دوبل در حریم تقاطع ها، 
پارک خودروها در ایســتگاه های اتوبوس و... است، 
گفت: پارک دوبل خودروهــا در خیابان ها عالوه بر 
اشغال یک خط از مســیر خیابان تا ۳۰ درصد در 
ترافیک شــهر اخالل ایجاد می کند که با راه اندازی 
ســامانه متحرک ثبت تخلف برخورد قانونی با این 

تخلفات صورت می گیرد.

رییس جمهور درپیامی درگذشت مادر شهیدان سرافراز،حسین، 
رضا و محمدعلی و جانبازان واالمقام محمود و قنبر سبکتکین 

را تسلیت گفت.
 »حســن روحانــی«، رییس جمهــور در پیامــی با تســلیت 
 درگذشت اســوه صبر و اســتقامت، حاجیه خانم زهرا طغیانی 
مادر شهیدان ســرافراز حســین، رضا و محمدعلی و جانبازان 
واالمقام محمود و قنبــر ســبکتکین، از درگاه خداوند متعال 
برای آن مــادر قهرمان پــرور، رحمت واســعه و همجواری با 

 فرزندان شهیدشــان و برای عموم بازماندگان صبر و سالمتی
 مسئلت کرد.

در این پیام آمده اســت: »درگذشت اســوه صبر و استقامت، 
حاجیه خانم زهرا طغیانی مادر شــهیدان سرفراز حسین، رضا 
و محمدعلی و جانبــازان واالمقام محمود و قنبر ســبکتکین، 

موجب تالم و تاثر شد.
این مادر صبور و فداکار که با قلبی سرشــار از ایمان و پیروی از 
سیره اهل بیت )ع(، عزیزترین سرمایه های زندگی خود را تقدیم 

عزت و ســربلندی اســالم و ایران کرد، نامی جاودان و الگویی 
درخشان از توکل و ایثار بر جای گذاشت.

 اینجانــب ایــن مصیبــت را به مــردم شــهیدپرور اســتان 
اصفهان به ویژه مردم شریف شهرستان لنجان و خانواده محترم 
آن مرحومه تســلیت می گویــم و از درگاه خداوند متعال برای 
آن مادر قهرمان پرور، رحمت واســعه و همجــواری با فرزندان 
شهیدشــان و برای عموم بازماندگان صبر و ســالمتی مسئلت 

دارم«.

رییس جمهور،  درگذشت مادر شهیدان سبکتکین را تسلیت گفت

سردار »مهدی معصوم بیگی« شــامگاه دوشنبه در 
جمع نمازگزاران مسجد صاحب الزمان)عج( منطقه 
حصه اظهار کرد: هر زمان که مســاجد رونق داشته 
باشد مشکالت جامعه کمتر بوده است. هرچه صفوف 
مومنان فشرده تر باشد، آسیب های اجتماعی کاهش 

پیدا می کند. 
وی با بیان اینکه این قدر ظرفیت در مساجد وجود دارد 
که می تواند همه آسیب های جامعه را حل کند، افزود: 
در صدر اسالم تصمیم های مهم و اساسی در مساجد 
گرفته می شد؛ انقالب اســالمی و دفاع مقدس هم از 

همین مساجد شروع شد.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: طرح 
مســجد، قرارگاه مهر و امید با همــکاری ارگان های 
مختلف از جملــه نیروی انتظامی در این مســجد با 
محوریت امر به معروف و نهی از منکر با توفیقاتی اجرا 

شده است.
وی عنوان کرد: به مردم منطقه حصه بابت اجرای این 
طرح تبریک می گویم و امیدوارم این طرح از همین جا 
کلید بخورد و در کل کشور ساعی و جاری شود؛ سردار 
اشــتری زمانی که در جریان این طرح قرار گرفت، به 

همراهی نیروی انتظامی با این طرح تاکید دارد.
معصوم بیگی یادآور شــد: ماموریت نیروی انتظامی 
همه اش امر بــه معروف و نهــی از منکر اســت و به 
گفته رهبــر انقالب، مهم تریــن وظیفه پلیس حفظ 

ارزش هاست. امر به معروف و نهی از منکر هیچ زمانی 
ساقط نمی شود و جامعه ای که این فریضه در آن جاری 

باشد، بالنده و بانشاط است.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پایان تاکید کرد: 
اگر منتظر ظهور ولیعصر هستیم، باید سرباز فرمانده 

کل قوا باشیم؛ پیش نیاز ظهور اثبات بصیرت مان در 
پیروی از رهبر انقالب است.

»جواد استکی« رییس مجمع رهروان امر به معروف و 
نهی از منکر نیز در پایان این جلسه عنوان کرد: یکی از 
اهداف این طرح این است که امید به آینده در جامعه 

ایجاد می کند؛ زیرا ما همه امیدوار به تشکیل حکومت 
مهدوی و به زیر کشیدن مستکبران جهانی هستیم.

استکی اضافه کرد: همان طورکه رهبر انقالب فرمودند 
اگر دشمن تهدیداتش را بیشتر می کند به دلیل ترس از 
مردم است و اگر نمی ترسیدند چندین بار تاکنون حمله 
کرده بودند، امروز هــم تاکید کردند که اینجا منطقه 

ماســت و در غرب 
آســیا جایی برای 
آمریکایی ها نیست.

مجمع رهروان امر 
به معــروف و نهی 
از منکــر اصفهان 
با اجــرای طرحی 
با عنوان مســاجد 
قرارگاه مهر و امید 
با محوریت مسجد 
محله، محله بدون 
فقر، اعتیاد، طالق 
و ترویــج ازدواج 
مســجد   ۳۰ در 
اصفهان، شــامگاه 

دوشنبه درمراسمی حکم مسئولیت قرارگاه مساجد را 
به حجت االسالم »روح ا... صفی« امام جماعت مسجد 

صاحب الزمان)عج( اهدا کرد.

ماموریت پلیس همه اش امر به معروف و نهی از منکر است

فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموریت نیروی انتظامی همه اش امر به معروف و 
نهی از منکر است...

   فرماندهی انتظامی استان اصفهان:   

رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: این عمل پیوند شصت و سومین پیوند کبد بود که در استان اصفهان 
صورت می گرفت؛ ولی نخستین پیوند کبد در یک بیمار مبتال به هپاتیت 

حاد کشنده بود که با موفقیت در اصفهان انجام شد.
»پرویز کاشفی« درخصوص نخستین عمل جراحی پیوند کبد روی بیمار 
مبتال به هپاتیت کشنده اظهار داشت: این بیمار مبتال به یک نوع هپاتیت 
)عفونت حاد ویروسی کبد( بود که در مواردی موجب نارسایی حاد، شدید 
و کشنده می شود و در سیر آن دیگر ارگان ها و سیستم های بدن از جمله 
سیستم اعصاب مرکزی، کلیه ها، ریه ها، سیســتم خونی و انعقاد را نیز 

درگیر می کند. 
وی افزود: قبل از عمل، کبد بیمار از کار افتاده بود و بیمار دچار افت سطح 

هوشیاری، اختالل انعقادی شدید و ابتالی سایر ارگان ها شده بود.
رییس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ادامه داد: با این شرایط سخت و با پذیرش احتمال باالی مرگ و میر، پیوند 
کبد به عنوان تنها راه درمان، این شــانس زندگی برای بیمار مطرح و با 

تشکیل فوری کمیسیون تصمیم گیری برای عمل صورت گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از مهم ترین نکاتی که موجب شد این بیمار 
به پیوند کبد برســد، وجود یک مورد مرگ مغزی در بیمارستان بود که 

با فعالیت مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه رضایت از خانواده 
این فرد گرفته شــد تا به یک بیمار دچار نارســایی مزمن کبد از لیست 
انتظار پیوند شود؛ ولی با توجه به وضعیت بیمار فوق اولویت به بیمار بد 
حال جدید داده شد. کاشفی بیان کرد: شرایط عمل جراحی و بیهوشی 
بیمار بسیار سخت بود و در دقایقی از عمل بیمار تا نزدیکی ایست قلبی 
رفت. وی یکی از نکات مهم در درمان این بیمار را تصمیم گیری سریع در 
این خصوص دانست و تاکید کرد: تصمیم گیری سریع و آماده شدن بسیار 
فوری تیم پیوند جهت انجام عمل اورژانسی از نکات مهم در درمان این 
بیمار بود که در نوع خود کم نظیر است. وی اذعان داشت: این عمل پیوند 
شصت و سومین پیوند کبد بود که در استان اصفهان صورت می گرفت؛ 
ولی نخستین پیوند کبد در یک بیمار مبتال به هپاتیت حاد کشنده بود 

که در اصفهان انجام شد.

رییس فراهم آوری اعضای پیوندی علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

موفقیت اصفهان در احیای بیمار مبتال به هپاتیت حاد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: اقداماتــی از جمله تخلیه رســوب ها از 
دهانه پل ها و تقویت سیل بندها، خسارت های 
بارش های بهاری را در مناطق شــمالی استان 

اصفهان کاهش داد.
»منصور شیشه فروش« در رابطه با 
سیالب پیش آمده در هفته گذشته 
در اثر بارش های بهاری اظهار داشت: 
بارش های بهاری را در مناطق شمالی 
اســتان از جملــه آران و بیــدگل، 
کاشان، اردستان و نطنز در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه، به ویژه سه شنبه 
داشــتیم. وی افزود: به عنوان مثال 

بارش لحظه ای حدود ۲۶ میلی متر باران در یکی 
از مناطق موجب شد که بندهای آبخیزداری پر 
شــود، البته این بندهای آبخیزداری که از قبل 
اجرا شده برای پیشــگیری از سیل بوده که این 
در بارش های اخیر در این مناطق بندها آبگیری 
شد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
ادامه داد: مقداری روان آب در شهر کاشان جاری 
شــد که عوامل مدیریت بحران کاشان از جمله 
شــهرداری، مدیریت بحران و همه دستگاه ها 
وارد عمل شــدند و آب گرفتگــی حدود ۲۰۰ 
واحد مســکونی برطرف شــد؛ همچنین معابر 
آب گرفتگی داشت و خساراتی هم به جاده های 
ارتباطی، پل های جاده ها و اراضی کشــاورزی 

وارد کرد. 

وی اضافه کرد: در بعضی شبکه های مخابراتی 
فیبر نوری در منطقه کاشــان هم دچار آسیب 
شده بود که این ها رفع شــد؛ در کل در منطقه 
کاشان بخش برزک، قمصر و شهر کاشان تحت 

تاثیر آب گرفتگــی بود که تیم هــای مدیریت 
بحران شهرستان شرایط را کنترل کردند.

شیشه فروش با اشاره اینکه در شهرستان آران و 
بیدگل هم سیالبی داشتیم که از رودخانه های 
فصلی بود، گفت: در منطقــه ابوزیدآباد بارش 
باران خساراتی را به مزارع کشاورزی وارد کرد، 
معابــر و راه های ارتباطی در جــاده ابیانه نطنز 
هم دچار آب گرفتگی شــد و در منطقه مهاباد 
اردستان هم سیل بند و جاده آب بردگی داشت.

وی خاطرنشان کرد: تیم های مدیریت بحران، 
هالل احمر و شهرداری ها در مواجهه با بارش های 
اخیر اقدامات خوبی انجام دادند و تخلیه آب از 
منازل، معابر و دهانه پل هــا اقداماتی بود که به 

صورت خاص انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان مطرح کرد:

کاهش خسارت  بارش های بهاری با اقدامات به موقع
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اصفهان در 
جلسه انسجام بخشی مدیران بخش صنعت آب و 
برق استان گفت: میزان بارش ها به طور متوسط 
در فالت مرکزی، گاوخونی، زاینده رود، مناطق 

چهارمحال و بختیاری و اصفهان حدود ۴۰ تا ۸۰ 
درصد کاهش داشته است.

  »مسعود میرمحمدصادقی« اظهار کرد: چلگرد 
در سال آبی جاری حدود ۶۰۰ میلی متر بارندگی 
داشته که ۱۰۰ میلی متر آن مربوط به بارش های 
اخیر اســت و با این مقدار ۵۲ درصد نسبت به 
میانگین بلند مدت کاهش را نشــان می دهد. 
وی با اشــاره به وضعیت نامطلــوب بارش ها، 
تصریح کرد: عــالوه بر کاهش بــارش افزایش 
میانگین دمــا را نیز از ابتدای زمســتان تجربه 
کردیم که موجب تغییر بارش ها از برف به باران 

بوده و از نشانه های تغییر اقلیم است.
وی حجم ورودی به سد زاینده رود اصفهان را تا 
هشتم اردیبهشت ماه، ۲۴۱ میلیون متر مکعب 

اعالم کرد و افزود:  این رقم در ســال گذشــته 
۶۸۲ و در بلندمــدت ۷۸۳ میلیون مترمکعب 
بــوده اســت.میرمحمدصادقی حجم خروجی 
ســد زاینده رود را تا هشتم اردیبهشت ماه ۲۶۰ 
میلیون مترمکعب اعــالم کرد که 
این رقم درســال گذشــته ۵۰۴ و 
بلندمدت ۵۹۷ میلیون متر مکعب 
بــوده اســت. مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای اصفهــان ادامه داد: 
پیش بینی ها بــرای ورودی نهایی 
سد در ســال جاری ۳۸۰ میلیون 
متر مکعب اســت. این رقم در سال 
گذشــته ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب 
بوده که حجمی کمتر از ۲۵ درصد سال گذشته 
را نشــان می دهد. وی ادامــه داد: امکان توزیع 
آب برای شرق و غرب استان اصفهان در بهار و 
تابستان وجود ندارد و برای نخستین بار در تاریخ 
است که آب زاینده رود به باغات تعلق نمی گیرد 
اما تمهیداتی برای به حداقل رساندن خسارت 
باغات و زنده نگه داشــتن درختان اندیشــیده 
شده؛ با این شرایط برای سال آتی نیز در صورت 
نرمال بودن بارش ها، سد افزایش ذخیره نخواهد 
داشت و ورودی و خروجی سد برابر خواهد بود.

وی افزود: متاســفانه مناطق دیگر استان مانند 
ســدهای حنــــا،  باغکل، خمیران و سدهای 
 دیگر نیز شــرایط مشــابه دارند و خالی از آب 

هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:

کاهش ۸۰  درصدی بارش ها در فالت مرکزی

 امر به معروف 
و نهی از منکر 

هیچ زمانی 
ساقط نمی شود 

و جامعه ای که 
این فریضه در آن 

جاری باشد بالنده 
و بانشاط است
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 مردانگی ، همان دادگرى در فرمان روايی ، گذشت با وجود قدرت

 ] بر انتقام گیرى [  و مواسات در معاشرت است .
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افقی
1- دومين ماه فصل بهار - استاني در كشورمان 
كه در ســال 1383 رتبه 67 را از 100 به لحاظ 

توسعه يافتگي صنعتي كسب كرد
2- ساروج - آسودگي - كاسه آب خوري

3- خرمافروش - ســازش - پرنده اي از راســته 
سبك باالن

4- نامــراد - عبــارت از مبالغي اســت كه يك 
موسسه يا تجارتخانه مديون باشد - برابر

5- لحظه كوتاه - زينت ناخن - رومال
6- نار - داراي نام نيك - دالوري

7- بخشش ها - عضوي از حيوانات - اهلي
8- آوازخواني - ارز لهستان

9- گاز جو - بهره - يك رنگ
10- ساز ذوزنقه اي شكل - كاخ سلطنتي - الفت

11- پرهيزكار - موجود مخوف - عالمت پسوند 
جعلي

12- برادر پدر - خاكستر - از مواد افيوني
13- بيمارســتاني در تهران - صــداي بلند - 

رشديافته

14- ني ميان تهي - آب پرنمك - حصير
15- صالحديدهــا - اقتصــاد ايــن كشــور از 
توانايي هــاي نرخ ارز بــاال براي مقابلــه با تورم 

سود مي برد
عمودی

1- شــاخصي كه در آن افت اقتصــادي نمايان 
مي شود - ياري طلبيدن

2- چرك لبــاس - از انواع رشــد اقتصادي كه 
ســرمايه گذاري به نحوي انجام شــود كه همه 
بخش ها متناســب بــا يكديگر از رشــد بااليي 

برخوردار باشند - هدف
3- خشمگين - مخفف شاه - بدبويي - به جز

4- دوستان - كاله فرهنگي - آشنا به كار
5- ريشــه - از درندگان - درس كشــيدني - از 

ضماير انگليسي
6- دست ابزار بنا - دور دهان - ماده اي خوشبو
7- خوشحال - گهواره - مرواريدهاي درشت

8- ديــوار قلعه - حــرف آرزو - رجــل - حرف 
بي معني

9- حاجت و تقاضا - شكاف - بي قراري
10- مهيا - نيمه ديوانه - جنگ

11- باران اندك - حافظه - درخت شــكن - از 
احشام

12- رشته باريك زير بســاك در گل ها - حرف 
دهن كجي - اهل ساري

13- پاك از گناه - سگ بيمار - خداي باستان - 
از القاب اشرافي اروپا

14- آهنگســاز معاصر يوناني - نوعي فرش - از 
حروف الفباي فارسي

15- بخشي از رياضيات - خودكامگي
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یادداشت

اين روزها با برپايی نمايشــگاه بين المللی 
كتاب در شهر آفتاب، كتاب و كتاب خوانی 
هم جايی در رســانه ها پيدا كرده است در 
حالی كه اگــر نگاهی بــه كارنامــه كاری 
روزنامه هــا و خبرگزاری ها در طول ســال 
بيندازيم اثری از كتــاب نمی بينيم و كتاب 
ها فرصت تيتر يك شــدن يا درصدر اخبار 
قرار گرفتــن را نمی يابند، فقــط در زمان 
برپايی نمايشگاه كتاب و هفته كتاب  است 
 كه به ظاهر برای كتــاب نخواندن مردم دل 
مــی ســوزانيم و از اين كــه يــار مهربان 
دوستداری ندارد گله و شكايت می كنيم ولی 
ديگر در طول سال قدمی برای ترويج مطالعه 

بر نمی داريم.
در رســــانه های امــــروز ايران معمــوال 
اولويت، پرداختن بــه مســائل سياســی، 
اقتصادی و بين الملل اســت و در رده های 
بعدی ورزش و فرهنگ قرار می گيرد و تازه 
در رسانه هايی هم كه به حوزه فرهنگ توجه 
ويژه دارند عموما مباحث مربوط به سينما و 
تلويزيون مورد توجه قــرار می گيرد كه اين 
مسئله يعنی به حاشيه رفتن كتاب ، گويی 
بايكوت نانوشته است! عموما كتاب ها راهی 
به صفحه اول پيدا نمی كننــد مگر اين كه 
جنجالی پيرامون آنها ايجاد شــود كه اين 
موضوع به ندرت در رسانه های ما اتفاق می 
افتد، زمانی كه بخواهيم دليل اين بی توجهی 
را بررسی كنيم متوجه می  شويم كه كتاب در 
ميان خبرنگاران ما جايی ندارد و آنها  به دليل 
مشــغله های فراوان، زمانی را برای مطالعه 
كتاب قرار نمی دهند و وقتی خود خبرنگار 
كه در رسانه فعاليت می كند لذت و بهره ای 
از كتاب نمی برد نمی تواند گامی برای ترويج 
كتاب خوانی بردارد و لذت مطالعه را انتقال 
دهد. كتاب در جامعه ما ارزشــی ندارد؛ چرا 
كه در  رسانه ها جايی برای پرداختن به آن 
وجود ندارد ولی اگر خبرنگار اهل كتاب باشد 
و از كتابخوانــی لذت برد آن گاه می تواند آن 
لذت ها را بنويسد و كتاب را به رسانه ها بياورد 
و زمانی كه كتاب ديده شود، يار مهربان هم  

برای مخاطب جذاب و خواندنی می شــود .

 در رسانه ها دوستدار 
یار مهربان باشیم

سمیه مصور

 این شــهر در حومه 
»ایساهایا« در استان 
ناگاســاکی ژاپن قرار 
دارد.16 ایســتگاه در 
این شــهر در 5 میوه 
مختلف هندوانه، توت 
فرنگی، پرتقال، خربزه 
و گوجه ساخته شده و 
جذابیت خاصی به شهر 

داده است.

عکس روز

ایستگاه  
اتوبوس های 

میوه ای
که معنــی اش زنده بودن اســت! بریده ها

اما درون ســرمان اتاق کوچکی 
اســت کــه آن خاطــرات را در 
آن نگــه می داریم. اتاقی شــبیه 
قفســه های توی این کتابخانه  و 
برای درک عملکــرد قلب مان باید 
مــدام کارت هــای مرجــع جدید 

درست کنیم. 

»کافکا در ساحل«
هاروکی موراکامی

»معنای زنده بودن چیست؟«

هــر کــدام از ما چیــزی را که 
برایش بــاارزش بوده از دســت 
می دهد. موقعیت های از دست 
رفتــه، احساســاتی که هرگز 
نمی توانیم به دســت بیاوریم ... 
ایــن بخشــی از آن چیزی اســت 

موتور سيكلت مجهز به ســيلندر اكســيژن به عنوان آمبوالنس برای كمك به 
بيماران در ترافيك سنگين و بردن آنها به بيمارستان راه اندازی شد. برای مقابله با 
شرايط اضطراری پزشكی در ميان ترافيك سنگين، يك سازمان در بمبئی يك راه 
حل منحصر به فرد ارائه كرده است.سرويس موتورسيكلت آمبوالنس 24 ساعته 
مجهز به كيت كمك های اوليه و سيلندر اكسيژن توسط بنياد لودا معرفی شده 
است.اين بنياد توسط يك قانون گذار محلی حمايت می شود، ايده ای متفكرانه 
كه سرويس دوچرخه بيماران را بدون هيچ هزينه ای در فاصله زمانی كوتاه و در 

زمان طاليی به بيمارستان می رساند.

 خانه متحرك دوچرخه ای در ليست كوچك ترين خانه های دنيا قرار دارد، اين 
خانه  توسط پاول الكينز طراحی و ساخته شده است.  الكينز اين خانه متحرك را 
برای شركت در يك فستيوال طراحی كرده بود. در اين خانه تنها به اندازه يك نفر 
فضا وجود دارد و اگر نياز به دستشويی داشته باشيد بايد از فضای بيرون استفاده 
كنيد؛ اما برق اين خانه از طريق يك توربين بادی تامين می شود و اجاق و سيستم 

گرمايشی آن مجهز به يك باتری خورشيدی است.
يك ميليونر انگليســی به نام خانم كلوديا بروان »Claudia Brown « جشن 
عروسی مجللی را برای دو عروسك خرسی خود در يكی از هتل های شهر االقصر 
مصر برگزار كرد. اين ميليونر انگليسی سوئيت فاخر هتل را برای عروسك هايش 
رزرو كرد. جشن عروسی خرس های تدی خانم براون با مشاركت دوستانش كه 
با هزينه شخصی او از انگليس به مصر آمده بودند، برگزار شد. ميهمانان هدايای 
گرانبهايی را به دو عروســك اهدا كردند و به آن دو تبريك گفتند.اين جشن در 
هتلی در كرانه رود نيل برگزار شــد. پيش تر اين هتل ميزبان نيكوال ساركوزی و 

همسرش كارلو برونی در سفر به مصر بوده است. 

وقتی موتور سیکلت آمبوالنس می شود!ازدواج پرهزینه دو عروسک خرسی در مصر!

خانه متحرک دوچرخه ای

 با دانستنی های تاریخ ایران
 آشنا شوید

 »فراه« و شهر » زابلستان«  را رستم، شاه سيستان ساخت .
 »كرمان« را پيروزان شاه كرمان ساخت .

 »به اردشير« توســط سه شاه بنا  شد و ســرانجام شاهنشاه اردشير 
پاپكان آن را به فرجام رساند .

  »استخر« ) در فارس ( را اردوان شاه پارسيان ساخت.
 »دارابگرد« را دارای دارايان ساخت .

 »به شاهپور« را شاهپور اردشيران ساخت .
 »گور اردشير خره« ) فيروز آباد ( را شاهنشاه اردشير پاپكان ساخت .

»هرمزد اردشــيران« و شــهر »رادهرمزد« را دلير هرمزد شاپوران 
ساخت.

شهر »شوش« و »شوشتر« را شيشــين، دختر زن يزدگرد شاپوران 
ساخت كه دختر راس جالوت شاه يهوديان و نيز مادر بهرام گور بود .

شهر »گندی شاهپور« ) جندی شــاپور ( و همچنين شهر ايران كرد 
شاهپور را شاهپور اردشيران ساخت .

شهر »آسور« را اردشير اسفندياران ســاخت . سپس اوشك هگر را 
مرزبان آنجا گماشت .

شهر »آذربايجان« را ايران گشنسب، سپهبد آذربايجان ساخت و به 
فرجام رساند .

يه مدت بيكار بودم و تمام روز تو اتاقم می خوابيدم. بابام گفت تا وقتی يه 
 كاری پيدا كنی بيا پيش خودم، از فرداش مــی رفتم پيش بابام تو اتاقش 

می خوابيدم!
سر كار رفتن با مترو  و اتوبوس، خودش يه كار جداست كه بايد حقوقش 

از كار اصلی بيشتر باشه!
 آخه چه جوری دلتون مياد وقتی يه بچه با تفنگ آب پاش بهتون شليك 

می كنه، نميريد؟
حاال كه اينيستا می خواد خداحافظی كنه، نگران فاميل شدم كه از اين   

به بعد كجا می خوان استوری و عكس بذارن؟!
در راستای هفته سالمت، ديروز يه مقاله خوندم كه نوشته بود حوله ها   
بايد هر شش ماه يك بار تعويض بشن و اين جمله به اين معنی بود كه پسرم 

نمی تونه حوله ميراثی بابا بزرگم رو ببينه!
 پيشاپيش به خانواده همسرم به خاطر سليقه خوبشون تبريك می گم!

تجربه ثابت كرده درس خوندن اولش سخته، بعدش خوابت می گيره 
هيچی نمی فهمی! 

جالب ترين قسمت دعواهای زن و شوهری اينه كه اصال نمی دونی دعوا 
سر چيه!

امروز يه بچه از مامانش پرسيد مامان شام چی بخوريم؟  مامانش گفت: 
 شما پيشــنهادت چيه عزيزم؟ منم بچه بودم، از تو كوچه چرك و پابرهنه

 می اومدم تو خونه به مامانم می گفتم چی داری بخوريم؟ مامانم می گفت : 
تير ناحق!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

چطور کسی برای خودش دردسر  درست می کند!
 ديروز بعد از ظهر در كوچه پشــت حمام يــك راننده غريبه با يــك راننده خودی 

مرافعه اش می شود و يك چشم و سه دندانش را از دست می دهد. اتومبيل ها 
را شاخ به شاخ نگه می دارند و هيچ كدام حاضر نمی شود عقب عقب برگردد 

و برای آن يكی راه باز كنند. عرض اين كوچه بی اغراق از دو متر هم كمتر 
اســت و برای عبور از آن مقررات عجيبی  وضع كرده اند كه مطلقا پايه و 
اساس درستی ندارد. وسط آن را مقابل درب تلمبه خانه كه فرض كرده 
اند و حق تقدم را به اتومبيلی داده اند كه زودتر از اتومبيل مقابل، به اين 
نقطه رسيده باشــد. حال آن كه فاصله  درب تلمبه خانه از پيچ بااليی 
كوچه نزديك به دو برابر فاصله اش از ورودی پايين كوچه اســت. حرف 

راننده  غريبه اين بوده  كه من زودتر وارد كوچه شــده ام و راننده خودی 
طلبكار و حق به جانب كه من زودتر از تو از مقابل درب تلمبه خانه رد شده 

ام و كارشان از اشاره های تحقير آميز، كم كم به شكلك در آوردن 
ها و بوق زدن های بدتر از فحش و دشــنام می رســد. به خاطر 

تنگی كوچه نمی توانند درها  را بــاز كنند از اتومبيل ها پياده 
 شوند، شيشه ها را پايين می كشــند و با نعره ای جنون آسا 
ركيك ترين كلماتی را كه تا به حال كسی شنيده است نثار 
يكديگر می كنند.ما توی حمام بوديم كــه خبر پيچيد و تا 
خودمان را خشــك كنيم و بيرون بدويم، تماشای مقدمات 

دعوا را از دست داده بوديم... .

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

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

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

ببرد، بگذارد كف دســت تان. احمدجو در ســال1322 در اصفهان 
 متولد شــد و درحال حاضر همان جا پشــت دوربين جايش

 خوب است. ) كبريت بی خطر(
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