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روز گذشته بهارســتان به بررسی ســه الیحه الحاق کشورمان به 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، اصالح قوانین مبارزه با  

تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی پرداخت. 
این لوایح سه گانه درواقع همان لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( از ایران است که بررسی این لوایح با اصرار دولت و با 
قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است؛ چرا 
که مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشســت ماه ژوئن )تیرماه 97( 
FATF که پایــان مهلت ایران برای انجام اقدامــات باقی مانده در 
»برنامه اقدام« محسوب می شود، باقی مانده است. دولت ماه هاست 

تالش می کند تا رضایت مجلس در این زمینه را جلب کند.
 اوایل بهمن ماه سال گذشته هم دیگر درخواست FATF از ایران در 
حوزه قانون گذاری؛ یعنی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان 
ملل متحد برای مبارزه با جرائم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( در 
مجلس مورد بررســی قرار گرفت و به تصویب رســید. به صورت 
خالصه، ماجرا از این قرار اســت که مقامات ارشــد دولتی اعتقاد 
دارند موانع همکاری بانک های خارجــی با ایران در صورت تحقق 
مطالبات FATF برطرف خواهد شد و این در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان و مراکز پژوهشی، این تحلیل را غیرواقعی می دانند و 
اعتقاد دارند تحقق مطالبات FATF، تبعات خطرناکی مانند تشدید 
خودتحریمی را به دنبــال دارد. اختالف نظر در این باره بین دولت 
و نمایندگان شدید است و از همین رو هفته ای که درپیش داریم، 

هفته ای سرنوشت ساز در مجلس خواهد بود. 
روز گذشــته و درجریان بررسی لوایح ســه گانه، جر و بحث بین 
نمایندگان در این باره باال گرفت. احمد ســالک، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس و نماینــده اصفهان در بهارســتان طی تذکری 
گفت: قانون پولشویی در 11 سال قبل تصویب شد و ما در مجلس 
آن را مورد بررسی قراردادیم، ما این قانون را قبل از آن که دشمنان 
از بیرون به ما دســتور دهند که قانون پولشویی را تغییر دهند، در 
مجلس بررسی کردیم. سالک در این میان کنایه ای هم زد و خطاب 
به الریجانی گفت: شما در جایگاهی هستید که نباید اجازه دهید 
استقالل کشور از بین رود، یادمان باشــد برجام درمدت یک ربع 
تصویب شد، این برای مجلس خوب نبود از این رو امروز هم اجازه 

چنین مسئله ای داده نشود.
نطقی که عصبانیت رییس مجلس را هم به دنبال داشت. الریجانی 
به سالک گفت که برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی 

امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
بهارستان در این هفته روزهای پرخبری را پیش رو خواهدداشت. 
موافقان تصویب لوایح سه گانه اعتقاد دارند که مخالفان با تهدیدو 

ارعاب یا تشــویق و تطمیع دنبال این بوده و هستند که این لوایح 
تصویب نشود و در برخی محافل با به کاربردن تعابیر تحقیرآمیز و 
وهن آلود به ســاحت مجلس قول داده اند که این لوایح از تصویب 
مجلس نگذرد. آنها »چین« را مثال می زنند که حتی برای پرداخت 
پول نفتی که از ایران می خرد،حاضر نیست خارج از سیستم بانکی 
عمل کند یا »هند« که به بهانه اینکه در تحریم های بانکی هستیم 
پول مان را بلوکه کرده و در واقع با سرمایه راکد ما در کشور خودش 

کاسبی می کند.
مخالفان اما نظــر دیگری دارنــد. آنها می گویند بیانیه شــورای 
عالی مبارزه با پولشــویی نشــان می دهد که »گروه اقدام مالی به 
سیاست ها، رویه ها، قوانین و مقررات می پردازد« و »به جمع آوری 
اطالعات تراکنش ها و معامالت خاصی نمی پــردازد«. این گروه، 
هیچ مکانیزمی برای دریافت اطالعات از بانک ها و کشورها ندارد و 
اساسا کارکرد این گروه، بررسی سیاست ها و رویه هاست نه داده ها، 

معامالت و تراکنش ها.
حســینعلی حاجی دلیگانی که از دیگر نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس است هم از مخالفان تصویب است و می گوید : مردم اگر 
بدانند با این قراردادی که وزیر اقتصاد آن را امضا کرده چه بر ســر 
حساب  و کتاب آنها خواهد آمد قطعا معترض خواهند شد و علت هم 
این است که بیگانگان هیچ گونه حقی در سرکشی به حساب های 
آنها ندارند. به  هر حال این قرارداد باعث خواهد شــد شرکت ها و 
کشورهای بیگانه به حساب های مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند 

فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است.
خبرگزاری فارس پیش از این لیستی از 170 شرکت و نهاد ایرانی 
که طی FATF دچار خود تحریمی می شوند را منتشر کرده و مدعی 
شد این شرکت ونهاد ها از این توافق آســیب خواهند دید. جالب 
 FATF اینکه میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی نژاد معتقد است
عالوه بر خودتحریمی حرکت بر مبنای سناریوی نرم براندازی نظام 
اســت. اومی گوید: »محدود کردن صنعت دفاعی کشور به نفع چه 
کسی است؟ دشمنان ما تا خرخره زرادخانه نظامی دارند و مجهز به 
چند هزار کالهک هسته ای هستند. در این شرایط چطور می توانیم 
از یک دفاع موشکی ساقط شــویم و این در حالی است که چنین 

اتفاقات و ناامنی هایی در پیرامون کشور رخ می دهد.«
علی مطهری هم اعتقاد دارد نگرانی برخی افراد که بسیاری از آنها 
دلسوز انقالب هســتند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه 
اقدام مالی ) FATF( در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی 

تروریسم قابل تقدیر است ولی این موضوع جای نگرانی نیست.
بارقبلی که گفتند نگران نباشید، برجام تصویب شد و آخر و عاقبت 
آن را می بینیم! درباره سند 2030 هم مشابه همین ها را گفتند و 

حاال نوبت FATF است. خدا بخیر کند!

بررسی لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در بهارستان؛

هفته حساس مجلس

زینب ذاکر

3

9

 »ذوب آهن« قلعه نویی می خواهد
نه سپاهان

آرامش،  برگ برنده سبزپوشان در  رقابت های آسیایی؛

10

سامانه بارشی فردا  وارد استان می شود
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

8

فشار به تولید در اصفهان 100 برابر سایر استان هاست
نماینده مردم فالورجان:

اتفاقی که باید به فال نیک گرفت؛3

4
نخستین اکسپوی هنری اصفهان 

جان تازه ای به شهر داد

زولبیا و بامیه در ماه مبارک 
رمضان گران می شود
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نجابت کشاورزان جنوب استان 
را با بی توجهی جواب ندهید
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رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:

11

   پیگیری ماجرای جنجالی ورود اتوبوس های گردشگری تبریز
 به میدان نقش جهان؛  

 ورود ممنوع است 
حتی شما دوست عزیز

 حواشی برگزاری هفته بزرگداشت اصفهان در اردیبهشت 
ماه سال جاری هنوز ادامه دارد و حاال پای میدان نقش جهان 
و قانون ممنوعیت تردد خودرو در این میدان تاریخی خبرساز شده است...

 پلمپ 12 واحدصنفی فروش 
پوشاک مردانه در اصفهان

رقابت نابرابر لبنیات سنتی و صنعتی در اصفهان
  اما و اگرها بر سر استفاده از لبنیات سنتی؛ 

 آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان به محلی برای بیان گالیه ها  و نابسامانی های حوزه صادرات و تولید تبدیل شد؛ 

صادرات روی خط قرمز
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حجت االسالم حسن روحانی که در جمع مردم سبزوار 
سخنرانی می کرد با اشاره به شــعرا، مفاخر، بزرگان، 
ایثارگران و رزمندگان این شهر گفت: خوشحالم که 
۴۳۶ طرح و پروژه در استان خراســان رضوی بعد از 
سال ها و ماه ها تالش به افتتاح می رسد. رییس جمهور 
افزود: بنای ما از سال ۹۲ این بود که با یک ایران هراسی 
که به دروغ آمریکا و صهیونیست ها در دنیا ترویج کرده 
بودند، مبارزه کنیم و به مردم دنیا بگوییم ملت ایران 
ملت مبارز و صلح طلبی هستند و ما از سال ۹۲ همه با 
هم تالش کردیم که سیاست خارجی مان را با هزینه 

کمتر اما با عزت وسربلندی به پیش ببریم.
وی ادامه داد:   تحریم هسته ای علیه ایران اشتباه و غلط 
بوده و دنیا به ویــژه قدرت های بزرگ باید از این طرح 
نادرست عقب نشینی کنند. ما به دنیا خواستیم بگوییم 
همانطور که رزمندگان ما پیروزند، دیپلمات های ما هم 
با بهترین توانمندی و منطقی ترین سخنان می توانند 
در برابر قدرت های بزرگ جهان حرف بزنند و پای میز 
بیایند و این کار را دیپلمات های ســرافراز توانستند 

انجام دهند.
روحانی ادامه داد : ما از آذرسال ۹۲ اولین قدم تحریم 
را شکســتیم. اعم از تحریم در پتروشیمی و مسئله 
خودروســازی و ... . بخش دیگر تحریم را در سال ۹۴ 
با توافق نهایی با ۴ قدرت بزرگ برداشــتیم و قدرت 
ما دو برابر شد؛همچنین مبادالت بانکی ما آغاز شد و 
صادرات و واردات در مسیر درست قرار گرفت. به  رغم 
اینکه آمریکایی ها در همه مراحل به تعهد خود عمل 
نکردند ما در طول این مدت به تعهداتی که به دنیا داده 

بودیم، عمل کردیم.
روحانی خطاب به مردم ایران گفت: به نقطه ای رسیدیم 
که باید شما مردم غیور از آن مطلع باشید. این آقایی که 
از چهارده ماه پیش سخنان خود را شروع کرده؛ یعنی 
ترامپ، مدام می گوید توافق برجــام به نفع ایران و به 

ضرر آمریکاست. او می گوید ایران سر ما را کاله گذاشته 
اســت. حرف های او که منطقی نیست؛ چرا که ما سر 
کسی را کاله نگذاشته ایم. ما در مذاکرات با کشورهایی 
بر سر موضوعی مذاکره کردیم و سازمان ملل هم آن 

را تایید کرد.
در این میان، مردم حاضر در ورزشگاه سبزوار شعارهایی 
سردادند که رییس جمهور خطاب به آنها  گفت: همه 
شعارهای شما درســت اســت. ما همه با هم متحد 
هســتیم. ما همه باهم قدمی برداشتیم که مستحکم 

و درست بوده است.
وی افزود: مردم جهان طی چهار ســال و نیم گذشته 
به ایران به عنوان یک قدرت بزرگ بالیدند. هیچ کس 
نیست که بگوید کار ما اشتباه بوده است، به جز آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و عربســتان که می گویند برجام 

اشتباه بوده است.
روحانی در ادامه همچنان در واکنش به شــعارهای 
مردم، گفت: همه مردم همواره از دولت حمایت کردند. 
من از رهبری و نیروهای مســلح تشکر می کنم. همه 

ما دســت به دســت هم دادیم تا به اینجا برسیم. اگر 
آمریکایی ها امروز فکر می کنند که ما سرشان را کاله 
گذشته ایم که این فکری به ناحق است، به دلیل وحدت 

ما بوده است.
رییس جمهــور در بخش دیگری از این ســخنرانی 
در ارتباط با تصمیم آمریــکا در مواجهه با برجام که 
قرار اســت طی یک هفته آینده اعالم شــود، گفت: 
آمریکایی ها یا از برجام خارج می شوند  یا به آن لطمه 

می زنند و یا راه آمریکا و اروپا از هم جدا می شود.
وی خطاب به مردم ایــران گفت: آمریکا در برابر ملت 
ایران کاری از پیش نمی برد. طی چهل سال گذشته 
علیه ملت ما، کارشــکنی هایی صورت داده است؛ اما 
هیچ گاه در برابر ملت ما موفقیت به دست نیاورده و این 

بار هم دو مرتبه دچار اشتباه می شود.
رییس جمهور با بیان اینکــه برای هر تصمیم ترامپ، 
برنامه داریم، خاطرنشان کرد که اگر آمریکا از برجام 

خارج شود، به زودی دچار پشیمانی تاریخی می شود.
وی در ادامه گفت: از چند ماه پیش تمام دستورات الزم 
به بخش های اجرایی کشور داده شد. به سازمان انرژی 
اتمی دستورات الزم ارائه شده و من چند روز پیش هم 

درباره مسیر روشن مان مجدد با آنها صحبت کردم.
روحانی با اشــاره به تغییرات دولت درباره تصمیمات 
ارزی نیز گفت: اینکه می بینید دولت برای ساماندهی 
ارز، طرح  جدیدی اعالم کرده به این دلیل اســت که 
آمریکا بفهمد ملت ما همواره آنچه را که برای خدمات 
و تولیدات خود الزم دارد را در دســترس دارد و هیچ 

نگرانی وجود ندارد.
وی تبلیغات آمریکایی ها علیه ایران را سراســر دروغ 
خواند و گفت: ملــت ما همواره در مقاطع حســاس 
ایستادگی کردند و هراسی ندارند. با این رهبر، با این 
ملت و با این مســئولین ما به راه توســعه خود ادامه 

می دهیم.

خشمفرانسویها
ازاظهاراتترامپ

فرانســه اظهــارات رییس جمهــوری آمریــکا 
درباره حمالت تروریســتی پاریس را محکوم و 
خواهان احترام وی به قربانیان این حادثه شــد 
 تا آنجا که پاریس عذرخواهی ترامپ را خواستار

 شد.
گفتنی است؛ ترامپ در توجیه خود مبنی بر لزوم 
حمل سالح شــخصی که درگیری های ناشی از 
آن هرســاله جان بســیاری از اتباع آمریکایی را 
می گیرد، مدعی شد: ببینید فرانسه سخت ترین 
قوانین حمل سالح را دارد و هیچ کس در پاریس 
اســلحه ندارد؛ اما در همین کشــور ۱۳۰ نفر به 
دست گروهی کوچک از تروریست های مسلح، به 

طرز وحشیانه ای کشته شدند.

معاون وزیر خارجه روسیه:
مسکو،سندیدرتاییدکشته
شدنابوبکرالبغدادیندارد

اولگ سیرومولوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
اعالم کرد که مسکو هیچ سند و مدرکی در اختیار 
ندارد که کشته شدن ابوبکر البغدادی، سرکرده 
تروریســت های وهابی صهیونیســتی داعش را 

تایید کند.
ســیرومولوتوف گفت: »اخبارمربوط به کشــته 
شدن ابوبکر البغدادی تاکنون ده ها بار در رسانه 
ها مطرح شــده اســت و تا زمانی که این خبرها 
مبتنی بر اطالعات موثق و حقایق روشنی نباشد و 
به تایید ما نرسد، نمی توانیم بگوییم که البغدادی 
دیگر زنده نیست. وزارت دفاع روسیه در اواسط 
ماه ژوئن اعالم کرده بــود درباره اخبار مربوط به 
کشته شدن احتمالی البغدادی در حمله هوایی 
جنگنده های روسی در نزدیک شهر رقه در شمال 
ســوریه در اواخر ماه مه سال ۲۰۱7 تحقیق می 
کند.این در حالی است وزارت دفاع آمریکا چند 

روز بعد اعالم کرد که البغدادی زنده است.

ممنوعیتاستفادهازکتابهای
مذهبیدرزندانهایبحرین

یک وکیل بحرینی تاکید کرد که مسئوالن زندان 
»جو«  اجازه ورود کتاب های مذهبی شیعیان را 

به زندان نمی دهند.
 ریم الشــعالن نوشــت: در بخش ویژه دریافت 
امانــات در زندان »جو« فهرســتی از اســامی 
کتاب هــای ممنوعه از جملــه )مفاتیح الجنان، 
مکارم االخالق، صحیفه سجادیه، راهی به سوی 
خدا( و ســایر کتاب های تربیتی به چشــم می 
خورد.وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه این اقدام 
یکی از نشــانه های نقــض آزادی های عقیدتی 
است، پرسید: کجای این کتاب ها ممنوع است؟ 
 کتاب هایــی که هر مســلمانی با هــر مذهبی 

می تواند از آن بهره مند شود. 

استخدامجاسوساسراییلی
برایسندسازیعلیهبرجام

روزنامه انگلیســی گاردین فاش کــرد که تیم 
دونالد ترامپ، از ســال گذشــته یک شــرکت 
جاسوســی اســراییلی را برای یافتن اطالعات 
حساس علیه مهره های کلیدی دولت اوباما که در 
 مذاکرات برجام نقش داشته اند، استخدام کرده

 است. 
ماموریت این شرکت جاسوســی اسراییلی این 
اســت که با اجرای پروژه »عملیــات کثیف« و 
تحقیق درباره زندگی شــخصی و کاری مقامات 
دولت اوباما، هرگونه اطالعاتی که ممکن اســت 
به حیثیت آنها لطمه بزند را برای تضعیف توافق 
هسته ای ایران جمع آوری کند. »آبزرور« هدف 
نهایی استخدام این شرکت جاسوسی اسراییلی 
را توجیه خــروج دولت ترامــپ از برجام عنوان 

کرده است.

برای هر تصمیم ترامپ، برنامه داریم

رییس جمهور با بیان اینکه برای هر تصمیم ترامپ، برنامه داریم، خاطرنشان کرد که اگر آمریکا 
از برجام خارج شود، به زودی دچار پشیمانی تاریخی می شود.

واکنشتهرانبهرای
دادگاهیعلیهایران

بهرام قاسمی،سخنگوی وزارت امور خارجه 
اقدام دادگاهی در آمریکا در صدور رای غیابی 
و سیاسی علیه ایران در شــرایطی که هیچ 
گونه شــواهد و قرائنی مبنی بر مشــارکت 
ایران یا اتباع ایرانی در حادثه ۱۱ ســپتامبر 
وجود نداشــته را به شدت محکوم و اعتراض 
شدید کشورمان را نسبت به صدور این گونه 
آرای سیاســی و مبتنی بر اتهامات بی پایه و 
 اساس که در گذشــته نیز تکرار شده است، 

اعالم کرد.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان اظهار کرد: 
صدور این احکام مردود و غیرقابل قبول، نه 
تنها نظام حقوق بین الملل که مردم آمریکا 
به ویژه بازمانــدگان و قربانیــان حادثه ۱۱ 

سپتامبر را به سخره گرفته است. 

سفارت ایران در بغداد اعالم کرد:
ایرانیها22اردیبهشت

بهعراقسفرنکنند
ســفارت ایران در بغــداد اعالم کــرد: کلیه 
مرزهای زمینی، دریایــی و هوایی مرزهای 
عراق با ایران از ساعت ۲۴ روز ۲۱ اردیبهشت 
تا ســاعت۲۴ ،۲۲ اردیبهشت تعطیل است.

در این اطالعیه آمده اســت که بــا توجه به 
برگزاری انتخابات پارلمانی جمهوری عراق 
در روز ۲۲ اردیبهشت جاری و تعطیل بودن 
دوایر دولتی در سراسر این کشور، ایرانیانی 
که قصد آمدن به عراق دارند برنامه سفر خود 
را طوری تنظیم کنند که بــا این روز تالقی 

پیدا نکند.
 این اطالعیــه همچنین به مســدود بودن 
کلیــه مرزهای زمینــی، دریایــی و هوایی 
عراق با جمهوری اســالمی از ساعت ۲۴ روز 
۲۱ اردیبهشــت لغایت ســاعت ۲۴ روز ۲۲ 
اردیبهشــت و عدم انجام هیــچ گونه تردد 
 بین دو کشــور در ایــن مدت اشــاره کرده 

است.

ازتجمعنمایندگان
FATFتادفاععراقچیاز

نمایندگان در نشســت علنی روز گذشــته 
با طرح تشــکیل وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مخالفت کردند. 
در حاشیه مطرح شــدن این طرح در صحن 
علنی، جمعی از نمایندگان مجلس پس از رد 
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و صنایع 
دستی با تجمع در هیئت رییسه نسبت به رد 
آن اعتراض کردند. رییس مجلس شــورای 
اســالمی در جریان رای گیــری این طرح 
گفت: با توجه به اینکه طرح تشــکیل وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مغایر با برنامه ششم توســعه؛ یعنی کاهش 
سطوح مدیریت و پست های سازمانی است، 
به دو سوم رای نیاز دارد که این رای از سوی 
نمایندگان ارائه نشد. همچنین نماینده زابل 
در خصوص حقابه هیرمند از وزیر امور خارجه 
سواالتی را مطرح کرد که در ادامه بر اساس 
توضیحات ظریف، نماینده زابل از پاسخ وی 
قانع شد. در ادامه این جلسه مسعود کرباسیان 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و عباس عراقچی 
معاون حقوقی و امور بین الملــل وزیر امور 
خارجه برای بررســی لوایح قانون مبارزه با 
پولشــویی و تامین مالی تروریســم حضور 

یافتند.

سید حسین هاشمی
قائم مقام وزیر کشور:

کابینه

نایب رییس مجلس با بیان اینکه »بهتر بود فیلترینگ 
تلگرام از مســیر قانونی انجام می شــد« گفت که 
اگر حکم حکومتی برای فیلترینــگ تلگرام وجود 
داشــته با ذکر دالیل اعالم شــود؛ زیرا مردم رهبر 
انقالب را گذشــته از مقام والیت، انســانی حکیم 
 می دانند که مصالح و ســعادت ملــت را مبنا قرار 

می دهند. 
این نماینــده همچنین  افــزود: دوگانگی در حوزه 
اطالعات کشور، خطری اســت که کیان جمهوری 

اسالمی را تهدید می کند.
وی افزود: اینکه در مســئله بازداشتی های محیط 
زیست، وزارت اطالعات جاسوس بودن آنها را تایید 
نمی کند و در مــوارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت 

رویه وجود ندارد، به صالح کشور نیست. 
مطهری ادامه داد:پیشــنهاد می کنم جناب آقای 
حسین طائب به عنوان وزیر اطالعات معرفی و انتخاب 
شوند و یا وظایف اطالعات سپاه مانند گذشته منحصر 

در امور داخلی سپاه و گروه های مخالف مسلح شود.

»حسینطائب«بهعنوان
وزیراطالعاتمعرفیشود

مطهری: 

واکنش

کافه سیاست

بهارستان

عکس  روز 

حضور عراقچی در مجلس برای 
FATF دفاع از لوایح سه گانه

برای هر تصمیم ترامپ، برنامه داریم

پیشنهاد سردبیر:

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه ذره ای 
نبایداز سیاســت های دولــت تدبیر و امید 
در این وزارتخانه عدول کرد، گفت: موظف 
هستیم که سیاست های دولت را پیاده کنیم 
و ملزم به پیگیری حقوق شهروندی به عنوان 
سیاســت اصلی دولت هستیم.سید حسین 
هاشــمی با بیان این که تبادل تجربیات در 
مدیریت می تواند برای حل مســائل کشور 
راهگشا باشد، خاطرنشان کرد: نباید کارها 
را توجیه کرد زیرا توجیــه بدترین روش در 
مدیریت اســت بلکه باید به دنبال راه حل 
اجرایی بود.قائــم مقام وزیر کشــور اظهار 
داشــت: زنان ایرانی باید به توانمندی های 
خود اعتقاد و اعتماد داشته باشند زیرا هیچ 
وزارت خانه ای به اندازه وزارت کشور با مردم 
ارتباط مستقیم ندارد که در تمامی شئونات 

مردم کشور حضور داشته باشد.

مدیرانوزارتکشورحقوق
شهروندیراپیگیریکنند

ظریف 
وزیر امور خارجه: 

سیاست خارجی

دســتیار و مشــاور فرمانده کل قوا گفت: مقامات 
آمریکایی خودشان به ایجاد داعش اذعان داشتند و 
ما امروز مدارکی داریم که آنها در حال انتقال داعش 
به افغانستان هســتند.اگر امروز ترامپ مسائلی را 
درباره برجام بیان می کند به خاطر شکســت هایی 

است که از ایران در منطقه خورده است.
 سرلشــکر صفوی با بیان اینکه ملت ایران شکست 
ناپذیر اســت، عنوان کــرد: آمریکایی ها مجبور به 
ترک سوریه و عقب نشــینی از غرب آسیا هستند 
و نمی توانند با ملــت بزرگ ایران دســت و پنجه 

نرم کنند. 
دســتیار و مشــاور فرمانــده کل قــوا در پایان با 
اشــاره به انتشار اسنادی از ســوی اندیشکده های 
آمریکایی،گفت: براســاس پیش بینی آمریکایی ها 
در سال ۲۰۳۰ رژیم آل سعود وجود نخواهد داشت 
و ایران قدرت اول منطقه اســت. ما به آمریکا پیام 
می دهیم که آنها نمی تواننــد با محاصره اقتصادی 

ملت ایران را به تسلیم بکشند.

آمریکادرحالانتقال
داعشبهافغانستاناست

سردار صفوی: 

هشدار

وزیر امور خارجه با اشــاره به دو یادداشــت 
اعتراضی به دولت افغانستان و دعوت از وزیر 
این کشــور به وزیر خارجه دربــاره  پرداخت 
حقابه  جمهوری اســالمی ایران از رودخانه 
هیرمند و حریررود گفت: از دولت افغانستان 
توقع داریم قبل از اینکه ایران ناگزیر به اقدام 
متقابل شــود، به نیازهای به حــق و قانونی 
جمهوری اســالمی در موضوع حقابه توجه 
کند.ظریف افزود: در سفری که سال گذشته 
به افغانستان داشتم با اشــرف غنی، رییس 
جمهور این کشــور دیدار داشته و در نهایت 
توافق شــد که کمیته های پنج گانه ای برای 
بررســی موضوعات مختلفی بیــن ایران و 
افغانستان تشکیل شود.وی ادامه داد: اکنون 
یک مسیر باقی می ماند که آن عمل متقابل 
اســت؛ یعنی اقدام در جهت سختگیری در 

برخی حوزه ها برای افغانستان صورت گیرد.

درقبالافغانستان
بایدعملمتقابلداشت

پیشخوان

بین الملل

یکی از مراجع تقلید گفت: در آموزش و پرورش هنوز هم گاهی افراد 
نفوذی پیدا می  شوند؛ البته جامعه معلمان جامعه ای مورد احترام است 
اما به ما خبر می  رسد در برخی مراکز سند ۲۰۳۰ در حال اجراست.

آیت ا... ناصر مکارم شــیرازی در دیدار با جمعــی از مدیران اداره کل 
آموزش و پرورش استان قم با اشاره به روایتی از امیر المومنین)ع( در 
نهج البالغه اظهار کرد: ما افتخار می کنیم تابع مذهبی هستیم که تا 

این حد به علم و عالم اهمیت می دهد و امیدواریم در مسیر مسئولیت 
خود موفق باشید.آیت ا... مکارم شیرازی تاکید کرد: سرمایه های اصلی 
جامعه انسان ها هستند و منابع زیرزمینی در درجات بعدی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین میزان باید ابزار تهذیب اخالق و پاکی 
نفس هم بیشتر شــود؛ ما معتقدیم برای پیشرفت مسائل آموزش و 
پرورش یک مثلثی هست که باید اصالح شــود و آن برنامه، کتاب و 

معلم اســت.این مرجع تقلید تصریح کرد: به ما خبر می  رسد که در 
برخی مراکز سند ۲۰۳۰ در حال اجراست که به طور کلی مبانی دینی 
و مذهبی را در بین فرزندان ما خراب می کند.آیت ا... مکارم شیرازی 
خاطرنشــان کرد: باید مراقب برنامه ها و کتاب ها باشــیم و حرکات 
غیرمســئوالنه را رصد کنیم؛ بنابراین عمل شــما عبادت اســت و 

مسئولیت شما هم  بسیار سنگین است.

آیت ا... مکارم  شیرازی مطرح کرد:
ابرازنگرانیازاجرایسند2۰۳۰دربرخیمراکزآموزشی

در جلسه فراکسیون امید با اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه 
و دادستان کل کشوراعالم شد که دستگاه قضا براساس 
تصمیم شــورای عالی فضای مجازی حکم فیلترینگ 
تلگرام را صادر کرده اســت.علی رغم این مطلب که از 
سوی اژه ای مطرح شــد؛ اما به گفته نمایندگان حاضر 

در این جلســه با توجه به حساســیت موضوع و نیز برخی دیگر از مباحث مانند بازداشت فعاالن محیط 
زیست و نحوه اطالع رسانی به خانواده ها و اینکه در مواردی پاســخ ها برای نمایندگان قانع کننده نبود 
به نظر می رسد نیاز به برگزاری جلســات دیگری برای تبادل نظر وجود دارد.سخنگوی فراکسیون امید 
مجلس در این مورد گفت: آقای اژه ای در مورد حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی را مالک کار عنوان 
 کرد و در پاسخ به خواسته نماینده ها برای رفع حصر موضوع را منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی 

عنوان کرد.

نماینده مردم مهابــاد گفت: در صورتی که درخواســت 
نمایندگان کردزبان شهرهای مرزی به نتیجه نرسد به طور 
حتم موضوع استیضاح رییس جمهور را پیگیری خواهیم 
کرد.جالل محمودزاده با اشــاره به بســته شدن چندین 
هفته ای مرزهای شهرهای کردنشین استان های آذربایجان 

غربی و کردستان و به خطر افتادن معیشت ساکنان این شهرها، اظهار داشت: در هفته جاری موضوع سوال از 
رییس جمهور را پیگیری کرده و در صورتی که این درخواست نمایندگان کرد زبان شهرهای مرزی به نتیجه 

نرسد به طور حتم موضوع استیضاح رییس جمهور را پیگیری خواهیم کرد.
محمودزاده مطرح کرد: بیش از ۱۵ نماینده کردزبان شهرهای مرزی کشور تصمیم دارند، در صورتی که نسبت 
به تقاضاهای خود  به نتیجه نرسند ضمن در جریان گذاشتن ریاست مجلس شورای اسالمی، استعفای خود 

را از مجلس اعالم کنند.

تلگرامبنابرتصمیم
شورایفضایمجازی
مسدودشد

احتمالاستیضاح
رییسجمهوربهعلت
بستنچندمرز

  روحانی در جمع مردم سبزوار:  

گفت و گو بــا اژه ای 
درباره تلگرام

ورود بهارســتان به 
ماجرای فیلترینگ

محرمانه های دلواپسان 
برجام بی سرانجام

بلوف جنگ با زمزمه 
خروج از برجام
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فشار به تولید در اصفهان 100 برابر سایر 
استان هاست

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 ماليات بر ارزش افزوده 
راهكارتبيين الگوي مصرف 

صحيح جامعه
مســلما فردي که درآمد بيشــتر و قدرت خريد 
باالتري دارد مصرف بيشتري هم دارد و پيداست 
که اين فرد از امکاناتي که دولت ايجاد کرده بهره 
بيشتري برده و سود بيشتري عايدش شده است؛ 
بنابراين اين فرد که عضو متمکن جامعه است مي 
بايست درصد بيشــتري از درآمد و سودي را که 
تحصيل کرده به عنوان ماليات به دولت بپردازد 
تا دولت هم بتواند امکانات رفاهي بيشتري براي 
آحاد مردم جامعه ايجاد کند. بديهي است اين امر 
باعث خواهد شــد افراد مجبور به تجديد نظر در 
الگوي مصرف خود شوند و با خريد از محصوالت 
داخلي که قيمت ارزان تري دارد ماليات کمتري 
بپردازند و همين مســئله شکوفايي و رشد توليد 
داخلي را در پي خواهد داشت؛ همچنين پرداخت 
سهم بيشتر از درآمد خانوار در ازاي خريد بيشتر، 
مديريت اقتصاد خانواده را وادار به کنترل ميزان 
مصرف و مديريت الگوي مصــرف خواهد کرد و 
بديــن ترتيب کم کم الگوي مصــرف صحيح در 
جامعه شکل گرفته و نبض اقتصاد کشور به حالت 
عادي باز خواهد گشت؛ بنابراين در جمع بندي اثر 
قانون ماليات بر ارزش افزوده مي توان عنوان کرد 
که ميزان مصرف افراد در نتيجه وضع اين ماليات ، 
به اندازه مي شود و توليد داخلي نيز با رونق و رشد 
همراه خواهد شد. شــايان ذکر است که در کنار 
تمامي اين اتفاقات، فراهم سازي بسترهاي الزم 
فرهنگي از الزامات موفقيت اين قانون مي باشد 
. ايجــاد فرهنگ صحيح خريد و الگوي درســت 
مصرف در جامعه با تبليغ اســتفاده از کاالهاي 
توليد داخــل همزمان مي تواند توليــد داخل را 
مورد حمايت قرار داده و همچنين بار هزينه هاي 
اضافي را از دوش خانواده ها بردارد . اين به منزله 
رســيدن به جامعه آرماني و عدالت اجتماعي و 

مالياتي است.

بازار

پلوپز

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:
زولبيا و باميه در ماه مبارک 

رمضان گران می شود
رييس اتحاديه گز و شيرينی اصفهان گفت: افزايش 
قيمت ها در مواد اوليه و دســتمزد باعث شده تا 
قيمت زولبيا و باميه امســال با رشد ۱۶ درصدی 
همراه شود.حســن شــريفی بيان کرد: افزايش 
قيمت دستمزدها و مواد اوليه تا 20 درصد می تواند 
در رشد قيمت زولبيا و باميه تاثير داشته باشد؛ اما تا 
تصميم اتحاديه گز و شيرينی کشور قيمت قطعی 
مشخص نيســت. وی افزود: بازرســی های الزم 
به منظور رعايت قيمت و حفظ ســامت از سوی 
بازرسی اتاق اصناف، مراکز بهداشت و ساير مراجع 

مربوطه انجام خواهد شد.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد:
فعال سازی مانده گيری موبایلی

معــاون فناوری های نوين بانــک مرکزی گفت: 
با وزارت ارتباطات مذاکره شــده تا احراز هويت 
فــرد بــرای مانده گيــری در اپليکيشــن های 
پرداخت موبايلی با شــماره ســيم کارت انجام 
شــود.ناصر حکيمی گفت: قابليت مانده گيری 
در اپليکيشــن های پرداخــت موبايلی به عنوان 
يک ابــزار پرطرفــدار نياز بــه  KYC دقيق تری 
دارد. وی ادامه داد: برخی از بانک ها درخواســت 
کردند تا هــر فرد صرفا از حســاب هايی که فرد 
مالک آن است عمليات مانده گيری را انجام دهد 
و فرد قابليت دسترســی به مانده گيری حساب 
ساير افراد را به منظور رعايت حريم خصوصی و 
دسترسی به مانده حساب نداشته باشد؛ بر همين 
اساس قرار شده تا مدل احراز هويت برای مانده 
گيری اپليکيشــن های پرداخت در شبکه شتاب 
در نظر گرفته شــود که هم اکنون در حال انجام 
اســت. حکيمی تاکيد کرد: قابليت مانده گيری 
در اپليکيشن های پرداخت موبايلی تا  حدود دو 
هفته آينده دوباره بر اســاس مدل جديد احراز 

هويت فعال می شود.

اختصاص بيش از 110 ميليارد 
ریال تسهيالت اشتغال زا به سميرم

رييس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســميرم 
گفــت: ۱۱0 ميليارد و 500 ميليــون ريال برای 
اجرای طرح های اشتغال زا امسال از طريق سامانه 
»کارا« به اين شهرســتان اختصاص يافت.سيد 
مهدی قائم مقامی افزود: کل اعتباری که در بخش 
تسهيات اشتغال عشاير و روستاييان سميرم در 
نظر گرفته شده اســت 300 ميليارد ريال بود که 
۱۱0 ميليارد و 500 ميليون ريال آن تا زمان حاضر 
نهايی شده است.قائم مقامی افزود: تسهيات ياد 
شده در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در 
سامانه کارا تقسيم بندی شده و حدود 4۶ درصد 
طرح های اين شهرســتان در بخش کشــاورزی 

مصوب و به بانک معرفی شده اند.

با ورود دیوان محاسبات
برداشت دولت از صندوق 

توسعه ملی متوقف شد
عضو کميسيون برنامه و بودجه با تشريح ابهام در 
خصوص منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۶، 
گفت: دولت به دنبال آن بــود که يک عددی را از 
حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که ديوان 
محاسبات متوجه می شــود و با نامه نگاری های 
انجام شده اين روند متوقف شد. محمد حسينی 
در خصوص واريز سهم صندوق توسعه ملی از منابع 
فروش نفت يک اختاف نظری بين دولت و مجلس 
در ســال ۹۶ايجاد شــده بود، گفت: ابهام ايجاد 
 شده به اين صورت بود که وجوه حاصل از فروش 
فرآورده های نفتی بايــد از طرف بانک مرکزی به 

حساب صندوق توسعه ملی واريز شود يا خير.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
انسانی استانداری اصفهان گفت: دولت بايد قبول 
کند که در بخشــی از امور قادر بــه تصدی گری 
نيست و برخی از صندلی های دولت بايد به بخش 
خصوصی واگذار شود.محمدعلی شجاعی در آيين 
تجليــل از صادرکنندگان نمونه اســتان اصفهان 
اظهار کرد: برای ايجاد رشــد و توســعه اقتصادی 
بايد به فکر تغيير ديدگاه هــای مديريتی در حوزه 
اقتصاد باشــيم.وی در ادامه افزود: مديريت نبايد 
تنها به حفظ وضع موجود فکر کنــد بلکه بايد در 
فکر توسعه و بهبود اوضاع باشــد. شجاعی اذعان 
کرد: نگاه ما نشان می دهد که گويا دور خود ديواری 
کشــيده ايم و به فکر باقی دنيا نيســتيم.وی بيان 
داشــت: دولت بايد قبول کند که در بخشی از امور 
قادر به تصدی گری نيست و برخی از صندلی های 
دولت بايد به بخش خصوصی واگذار شــود.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انسانی 
استانداری اصفهان با تاکيد بر نقش نظارتی دولت 
اعام کرد: دولت نقــش ناظر و سياســت گذار را 

دارد و در همه جا ثابت شده که  نمی تواند اشتغال 
ايجاد کند.شجاعی ادامه داد: کليد معضل اشتغال، 
حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد است.کم 
نيستند شرکت های دولتی با ســابقه که با وجود 
ســاختار قديمی و عظيم، به زيان نشسته اند.وی 
با انتقاد از وجود موانع بر سر راه کسب وکار بخش 
خصوصی بيان داشــت: سياست های مانع فعاليت 
بخش خصوصی بايد از ميان برداشته شوند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انسانی 
استانداری اصفهان يادآور شد: نبايد نان مردم را به 
دست دولت داد، بلکه محل درآمد مردم بايد در نزد 
بخش خصوصی باشد تا به صورت زاينده رشد کند. 

معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان:

دولت برخی صندلی ها را به بخش خصوصی واگذار کند
نماينده مــردم فاورجــان در مجلس گفت: فشــار 
مالياتی در اصفهان ۱00 برابر ســاير استان هاســت.

حجت االسام سيد ناصر موسوی الرگانی اظهار کرد: 
مشــکل صادرکننده، تبريک گفتن ما نيســت و بايد 
به مســائل آنها رســيدگی شــود. وی در ادامه افزود: 
صادرکنندگان، مشــقات فراوانی را تحمل می کنند تا 

اقتصاد کشور مقاوم شود.
نماينده مردم فاورجان در مجلس شــورای اسامی 
متذکر شــد: با وجود صحبت های مقام معظم رهبری 
بر لزوم رشــد صادرات و کنتــرل واردات، هر ســاله 
شــاهد کاهش صادرات و افزايش واردات هستيم. وی 
خاطرنشان کرد: اين اتفاقات به خاطر مشکاتی است 
که بر سر راه صادرکننده ايجاد می کنيم. صادرکننده 
نبايد پس از 4 سال همچنان ارزش افزوده قانونی خود 

را از دولت طلب داشته باشد.
 نايب رييس کميســيون اقتصادی مجلس شــورای 
اسامی يادآور شد: صادرکننده ايرانی با همه سختی ها، 
محصول ايرانی را با دور زدن تحريم ها و مشکات آن، 
صادر کرده است؛ اما در داخل با او همراهی نکرده اند. 

وی اذعان کرد: ترکيه در بحث نساجی طی سال های 
اخير بسيار قوی ظاهر شده چون تسهياتی در اختيار 
صادرکننده خود قــرار داده و دولت اين کشــور، 75 
 درصد هزينه هــای نمايندگی و صــادرات را پرداخت

 می کند.
موسوی الرگانی ادامه داد: نساج داخل کشور ما نيز به 
زحمت توليد انجام می دهد ولــی به دليل بی توجهی 
دولت و شــرايط اقتصادی حتی در داخل نيز قادر به 
فروش محصول خود نيست. وی با انتقاد از عدم پرداخت 
جوايز صادراتی اعام کــرد: از دولت های نهم، دهم و 
يازدهم وعده جوايز صادراتی به صادرکننده داده شده ؛ 

اما در عمل پولی به وی پرداخت نشده است .

نماینده مردم فالورجان:

فشار به توليد در اصفهان 100 برابر سایر استان هاست

بيش از 440 ميليارد ريال تسهيات مکانيزاسيون کشاورزی به متقاضيان استان اختصاص داده می شود.مدير 
صنايع کشاورزی و مکانيزاسيون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: اين تسهيات با سود ۱5درصد 
و با بازپرداخت پنج تا هفت سال به کشاورزان اعطا می شود. منصور قماشی اشتغال زايی و توسعه تجهيزات و 
ادوات کشاورزی را از اهداف اعطای اين تسهيات برشمرد و افزود: افزايش رقابت و کاهش هزينه های توليد، 
کاهش ضايعات و افزايش درآمد کشاورزان از ديگر اهداف ارائه اين تسهيات است. وی گفت:کشاورزان استان 

سال گذشته بيش از ۱30ميليارد ريال تسهيات توسعه مکانيزاسيون کشاورزی رادريافت کردند.

با هدف توسعه و نوسازی تجهیزات 
کشاورزی صورت می گیرد؛

اعطای تسهيالت توسعه 
مكانيزاسيون کشاورزی

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،030،000
تومان

1،049،000نیم سکه
تومان

621،500ربع سکه
تومان

382،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

206،855
تومان

      قیمت سکه و طال

RCSC181 پلوپز پارس خزر مدل

 223,000
تومان

پلو پز برقی دسینی مدل 3003

 459,000
تومان

پلوپز دیجیتال فونیکس 
PH220 مدل

 800,000
تومان

 نمایشگاه کتاب تهران
 ۲۳۳ ميليارد فروخت

عکس روز

با مسئوالن

رييس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان گفت: شهرک 
علمی تحقيقاتی اصفهان يک مجموعه اقتصادی اســت 
که بر دانش و فناوری تکيه داشته و نزديک به 7 هزار نفر 
در آن اشــتغال دارند که از نظر جمعيت دومين مجموعه 
اقتصادی شهر اصفهان به حساب می آيد.مهدی کشميری 

افزود: طی روزهای ۱۱ تا ۱4 شهريور اجاس جهانی پارک  علم و فناوری به ميزبانی اصفهان و در هتل عباسی 
اصفهان برگزار می شود؛ موضوع اصلی اجاس به سوی شــهرها و جوامع پايدار خواهد بود.وی اذعان داشت: 
انتظار نداشتيم که نسبت به 5 دوره گذشته اجاس، بيشــترين مقاالت به اجاس اصفهان ارسال شود و اين 
در نوع خود رکود محسوب می شود. ميزبان ســال آينده کشور فرانسه است و برای ســال 2020 نيز از بين 
 کشورهای اسلوونی، مکزيک و اسپانيا خواهد بود، برگزاری اين اجاس در اصفهان افتخاری برای شهر اصفهان 

خواهد بود.

اشتغال 7 هزار نفر 
در شهرک علمی و 
تحقيقاتی اصفهان

رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
وزن آهــن آالت صادر شــده را حدود چهــار ميليون و 
۹00هزار تن بيان کرد و گفت: اين محصوالت صادر شده 
با 7۱ درصد رشد از نظر وزنی به کشورهايی از جمله عراق، 
امارات، افغانستان و پاکستان صادر شده است. اسرافيل 

احمديه صادرات آهن آالت اين استان را مطلوب دانست و افزود: در اســتان اصفهان با صدور هفت هزار و 
3۱7پروانه بهره برداری و هزارو ۱07گواهی صنعتی در مجموع 223هزار ميليارد ريال سرمايه گذاری با نرخ 
برآورد و زمينه اشتغال  2۶3هزار نفر ايجاد شده است. وی طرح های توسعه و طرح های جواز تاسيس را از 
مهم ترين طرح های در دست اجرای اين استان بيان کرد و گفت: دراين زمينه بيش از چهار هزارو 8۱۹واحد 
با بيش از 20درصد پيشرفت در دست اجرا نيازمند حدود 34۱هزار ميليارد ريال سرمايه گذاری است که 

درصورت تحقق زمينه اشتغال بيش از ۱۶0هزار نفر دراين استان فراهم می شود.

افزایش ۴۵درصدی 
ارزش صادرات آهن 
آالت به خارج

آيين تجليل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان 
در حالی برگزار شــد کــه در طی آن مســئوالن 
اقتصادی و سياســی اســتان حرف ها و انتقادات 
خوشــايند و اعتراضات بجايی را مطــرح کردند؛ 
چراکه اين روزها بيشــتر از هر زمان ديگری حال 
و روز توليدکننــدگان و صادرکنندگان آشــفته و 
بدون چشم انداز روشنی است. مشکات روز افزون 
توليدکنندگانی که دلخوش به صادرات و مشوق ها 
و عوايد آن بودند به واسطه ماندن زير چرخ های نابه 
سامانی ارز چندين برابر شده است. اين مسئله در 
کنار برخی عوامل مشکل ساز درونی مانند ماليات و 
نبود مواد اوليه ارزان حاال بيشتر از هر زمان ديگری 
توليدکنندگان را چشــم انتظار تدبيــر دولتی ها 

ساخته است.
رییس اتاق بازرگانی : باعث خجالت است 

که مسئوالن به اصفهان نیامدند
در حاشيه مراســم تجليل از صادرکنندگان، سيد 
عبدالوهاب سهل آبادی، رييس اتاق بازرگانی استان 
اصفهان با انتقادی صريح از مسئوالن صنعت کشور 
از عدم توجــه آنها به  اصفهان گايــه کرد و گفت: 
باعث خجالت اســت که برای برگــزاری روز ملی 
صادرات در استان اصفهان از هر مسئول دولتی که 
دعوت کرده ايم به اين استان نيامده است. وی اظهار 
داشت: 4 ماه است که از معاون اول رييس  جمهور 
برای افتتاح يک کارخانه دعوت کرده ايم و ايشــان 
هر بار به دليلی، حاضر به حضور در استان اصفهان 

نشده است. 
اين گايه در حالی مطرح شــد که بــی برنامگی 
برای ســاماندهی در بازار و همچنين ارائه نشــدن 
راهکارهای عملی برای برون رفت از مشکات ارزی 
اين روزها، مســئوالن را تنها به دادن شــعارهای 
اميدوار کننده و البته بــدون برنامه های عملياتی 

سوق داده است. 
افزایــش صــادرات غیر نفتــی به چه 

معناست؟
جدا کردن اقتصاد ايــران از فروش نفت در دو دهه 

گذشته شعار پر طمطراق اغلب مسئوالن اقتصادی 
کشــور بود؛ اما نتيجه آن آماری اســت که اگر چه 
مديران اقتصــادی و بازرگانی به آن مــی بالند؛ اما 
در عمل چيزی فراتر از فروش مــواد خام معدنی و 
فرآورده های نفتی البته با اندکی استحصال چيزی  
نيســت. اعام رشــد ۱5 درصدی ارزش صادرات 
محصوالت غير نفتی امسال در حالی از سوی رييس 
ســازمان توســعه تجارت ايران در آيين تجليل از 
50 صادرکننده نمونه اســتان اصفهان مطرح شد 
که بر اســاس آمار ارائه شده توســط گمرک ايران 
ســال گذشــته مهم ترين اقام صادراتی کشور به 
ترتيب ميعانــات گازی به ارزش هفــت ميليارد و 
7۹ ميليون دالر، گاز طبيعی مايع شده به ميزان 2 
ميليارد و 4۹5 ميليون دالر ، پروپان مايع شــده به 
ارزش يک ميليارد و 475 ميليون دالر، روغن های 
ســبک و فرآورده ها به جز بنزين با يــک ميليارد و 
327 ميليون دالر و متانول بــه ارزش يک ميليارد 
و ۱78 ميليون دالر بوده اســت. اين آمار به خوبی 
نشان می دهد که منظور از صادرات غير نفتی چيزی 
به جز مواد نفتی حاصل از برخــی از فرآوری های 
اوليه نيســت. در ميان اين آمار اما خبری از پسته و 
فرش و توليدات صنعتی و علمی و مصنوعاتی مانند 
لوازم خانگی نيست. مسئله تاسف آور اينکه به نظر 

بسياری از کارشناسان اقتصادی کاهش چشمگير 
واردات موجب شــده تا تراز بازرگانی ايران رشــد 
داشته باشــد موضوعی که برای بازرگانی و تجارت 
 خارجی ايران  با اين کيفيت چندان اتفاق مبارکی 

نيست. 
دست صادرکنندگان در پوست گردو 

در حالی که مســئوالن تجاری و بازرگانی کشور از 
جمله رييس سازمان توسعه تجارت ايران می گويند  
کاهش هزينه های توليد، افزايش درآمد و همچنين 
کاهش هزينه حمل ونقل ، تبليغات و ســود بانکی 
در افزايش صادرات محصــوالت از داخل به خارج 
موثر اســت؛ اما در عمل هيچ صنعــت نوپايی نمی 
تواند با اين ســطح از قوانين محــدود کننده و اين 
 وســعت از موانع توليدی در بازارهای جهانی موفق 
باشد.مشــکات توليدات صادراتی ايران حتی به 
گفته مجتبی خســرو تــاج، معاون وزيــر صنعت، 
 معدن و تجارت بسيار فراتر از مسائل داخلی است. 
بــه اعتقــاد وی؛ صــادرات غيــر نفتــی گاهی 
بــا مشــکل بازاريابــی همــراه اســت و گاهی با 
مشکل ظرفيت ســازی منســجم و در مواردی با 
پراکندگی و نامناســب بودن جنس همراه اســت 
و جــدای از بازاريابی توجه به ظرفيت ســازی در 
داخل مهم اســت و ظرفيت ســازی فقط شــامل 

 بحث فيزيکی نيســت و توانمند ســازی بنگاه ها  
 نرم افزار هــای متنوع و تســهيات مختلف را نيز 
در بر می گيرد. حتی امــروز صادرکنندگانی که به 
هر زحمت و رنجــی محصوالت خود را به دســت 
 مشتريان بين المللی شان می رســانند در منگنه

 دستورالعمل های خرق الســاعه و هر روزه گرفتار 
کت  شــر ، هستند
هايــی کــه ايــن 
روزها حتــی قادر 
پــول  نيســتند 
حاصــل از فروش 
محصوالتشــان را 
وارد کشــور کنند؛ 
تفاقــی کــه در  ا
ســايه تک نرخی 
شدن يک شبه ارز 
بسياری از شرکت 
هــای صادراتی را 
زمين گيــر کرده 

است.
آمار صادرات، شفاف و منطقی ارائه شود

اين مســئله که کشــور بايد در زمينه توليد و ارائه 
محصول به بازارهای جهانی پيشــرو باشد موضوع 
بســيار جدی و مهم اســت؛ اما آنچه مسئوالن در 
ميــان اهميت ايــن موضــوع از کنار آن ســهل 
انگارانه می گذرند اين اســت که نمی توان با ارائه 
يک آمار دســتکاری شــده اميد بيهوده به جامعه 
اقتصادی تزريق کــرد و پز تجارتــی را داد که در 
 عمل چيــزی به جز هــدر رفت منابع ملــی ايران

 نيســت. در اصفهان اگر چــه از صنايــع موفقی 
مانند فــوالد ســازی حمايــت های جــدی می 
شــود؛ اما عما ســاير توليدکنندگان ســرگردان 
قوانيــن و نــگاه مســئوالن هســتند ايــن رويه 
 موجب شــده تــا امــروز ايــران به رغم داشــتن

 قابليــت هــای قابــل توجــه مانند نيــروی کار 
متخصــص و ارزان، مــواد معدنــی و اوليــه 
 فــراوان و ...  ســهمی از بازارهــای بيــن المللی

 نداشته باشد.

صادرات روی خط قرمز
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان به محلی برای بیان گالیه ها  و نابسامانی های حوزه صادرات و تولید تبدیل شد؛

 به نظر بسیاری 
از کارشناسان 

اقتصادی کاهش 
چشمگیر واردات 
موجب شده تا در 
سال گذشته تراز 

بازرگانی ایران 
مثبت شود

مرضیه محب رسول
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دیوید لینچ؛ سینما و مراقبه
 »صیِد ماهی بزرگ« کتابی است از »دیویدلینچ«، 
فیلم ســاز سرشــناس آمریکایی که بــا ترجمه 
علی ظفر قهرمانی نژاد در نشر بیدگل منتشر شده 
است. دیوید لینچ در این کتاب در قالب قطعاِت 
کوتاه نوشتاری از تجربه های خود در مراقبه سخن 
گفته اســت و از تاثیر این تجربه هــا در روند کار 
خالقانه اش در این کتاب هم با تجربه ها و زندگی 
شخصی لینچ مواجه می شویم، هم با سینمای او و 
اینکه مراقبه چگونه بر کارِ هنری اش تاثیر گذاشته 
و این تاثیر از چه نوعی بوده است. او همچنین از 
این موضوع سخن گفته است که مراقبه چگونه در 
جاهایی که چیزی از بیرون خود را بر کار خالقه او 
تحمیل کرده و منجر به شکست در کارش شده، 
به او یاری رســانده تا آن شکست زمین گیرش 

نکند و از ادامه کار بازش ندارد. 
لینچ در مقدمه ایــن کتاب ایده هــا را به ماهی 
تشبیه می کند و خطاب به مخاطبانش می گوید: 
»ایده ها همچــون ماهی اند. بــرای صید ماهی 
کوچک می توانی در ســطح آب بمانی؛ ولی اگر 
می خواهی ماهــی بزرگ بگیــری، باید به عمق 
بروی. ماهی های اعماق، قوی تر و ناب ترند. لینچ، 
آن گاه به تجربه سی ســاله  اش از مراقبه ســخن 
می گوید و تاثیری که این تجربــه بر کار و همه 
وجوه زندگی اش داشته اســت. لینچ پس از این 
مقدمه کوتاه، نخســتین تجربه اش از مراقبه را 
شــرح می دهد. بعد خاطــره ای را نقل می کند 
از تاثیر مراقبه بر محوشــدن احســاس خشم و 
افســردگی و منفی گرایی کــه روزگاری »چون 
لبــاس دلقکی پالســتیکِی خفه کننــده« او را 
احاطه کرده بوده است. لینچ می نویسد: »خشم، 
افســردگی و غم به درِد قصه ها می خورند، ولی 
برای فیلم ســاز یا هنرمند در حکم زهرند. آن ها 
انُبرقفلی خالقیت اند؛ اگر گیر ایــن انبر بیفتی، 
به آسانی نمی توانی از تختخواب دل بکنی و تجربه 
چندانی از جریان فکر و خالقیت نخواهی داشت. 
باید زالل باشــی تا بتوانی خلق کنی. باید بتوانی 
ایده صید کنی«. لینچ در بخش های بعدی کتاب 

از زندگی اش می گوید.

 اصفهان گردی

نخستین اکسپوی هنری اصفهان، جان تازه ای به شهر داد

پیشنهاد سردبیر:

 کتاب باز

گپی با »مجیدبدیع زاده«  در تاالر فرشچیان؛

هیس!آنها اینجا هستند

اصفهــان در اردیبهشــت ماه از هوای 
خوب وحس هنــری لبریز می شــود. 
خبرخوب اینکه پس از اجراهای پرشور 
»محمدعلیزاده« و »محســن یگانه« در 
این ماه، شهر باز هم میزبان اجرای تئاتر، 
کنسرت و نمایشگاه های هنری جدیدی 

خواهد بود.
 

»زندگی یک مالیخولیا«
نمایشــگاه »زندگی یک مالیخولیا« در گالری 

سایان اصفهان در حال برگزاری است.
این نمایشگاه شامل نقاشــی های بهار هنرفر 
و مریــم عباســپور و اجــرای پرفورمنــس 
اســما محمدی و منــا مریدی اســت و تا ۲۰ 
اردیبهشــت ماه از ســاعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان 

عالقه مندان است.
 برای بازدید از این نمایشگاه می توانید به آدرس 
خیابان آذر.بن بست سی ودوم )امین(.شماره۱۷ 

مراجعه کنید.

»مصائب لیرشاه پیرامون 
ادموند« در تاالر هنر

اگر اهل تئاتر هستید، تماشای نمایش »مصائب 
لیرشاه پیرامون ادموند« در تاالر هنر را از دست 
ندهید. ایــن نمایش براســاس نمایش نامه ای 
از حســن محمدی و نــگار داســتان پور و به 
کارگردانی حسن محمدی ساخته شده و تا ۲۶ 
اردیبهشت ماه ساعت ۱۹ در سالن اصلی تاالر 

هنر در میدان الله اجرا می شود.
جشــن امضای کتاب و رونمایی از پوستر این 
نمایش، با حضور حمیــد پورآذری، کارگردان 
تئاتر و محمدرضــا رهبری، مدیــر تاالر هنر 
اصفهان و حســن محمدی و نگار داستان پور، 
نویســندگان نمایش نامــه، در خانــه صفوی 

اصفهان در خیابان خاقانی برگزار شد.

»پرتره«ها در گالری گمان
قسمت سوم نمایشگاه عکس گروهی »پرتره« 
نیز در گالری گمان در حال برگزاری است.دبیر 
هنری این نمایشگاه، ســیدعلی میرعمادی و 
دبیراجرایی آن، ســیامک رضاپور، دبیرسابق 
عکــس خبرگــزاری ایمنــا اســت. تــا ۲۰ 
اردیبهشت ماه از ســاعت ۱۷ تا ۲۲  می توانید 
برای بازدید عکس ها به این گالری بروید.آثاری 
از آرمین امیریان، وحیــد بابایی، حامدبدیعی، 
سهیل زندآذر، مریم سعیدپور، محمد سرخابی، 
بابــک فتح اللهی، محمدرضــا مومنی، مهدی 
ناظری، ساالر ارکان، ســیاوش اجاللی، رامین 
امانی، حســین بهارلو، مهسا جعفریان، ساجد 
حق شناس، ســامان خالقی، مهدی رحمانی، 
رسول رمضانی، مهدی زرگر، علیرضا شاه حمزه، 
مرتضی شهشــهانی، علی اصغــر فیض اللهی، 
محبوبه کریمی، بابک مهرافشــار و ســودابه 
وطن پرست در این نمایشگاه به نمایش درآمده 

است.

 تقدیر»حاتمی کیا« از
 مستندساز اصفهانی

»محمد عیــدی« رییس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان در 
آیین اختتامیه فصل چهارم نخستین جشنواره 
تلویزیونی مستند که در فرهنگسرای ابن سینا 
تهران برگزار شــد، از فیلم هاشم مرتضویان، 
کارگردان مستند »مشد عباس، بودن، نبودن« 

تقدیر کرد.
همچنیــن »ابراهیم حاتمی کیــا« کارگردان 
سرشناس ســینمای ایران، ضمن تقدیر از این 
مستند گفت: این مستند، یک فیلم منتقد در 
فضای بشاش شهر اصفهان است که موضوعی 
به شدت حساس را که همان کسب وکار اسالمی 

است، هدف قرار داده است.
حاتمی کیا در ادامه گفت: یک طرف موضوع این 
مستند، شــهرداری اصفهان است، درحالی که 
یکــی از مدیران شــهرداری اصفهان در جمع 

حاضر شد و از این مستند تجلیل کرد.
ازنظر من این کار، بسیار خوب است و این پیام 
را دارد که می توانیم این نــوع نگاه و تحلیل را 

تحمل کنیم.
به زودی از این مســتند در شــهر اصفهان نیز 

تقدیر خواهد کرد.
جایزه برترین فیلم مستند سال ۱۳۹۶ از نگاه 
مخاطبان هم به این فیلم تعلق گرفت. همچنین 
جایزه بهترین فیلم مستند نیمه بلند جشنواره 
به همراه جایــزه نقدی پنج میلیــون تومانی 
و حمایت از فیلم مســتند بعدی  تا سقف ۲۵ 
میلیون تومان در شبکه مستند هم به این فیلم 

تعلق گرفت.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: نخستین جشنواره 
اســتانی تئاتر خیابانی طنز دفــاع مقدس پاتک، 
از شــهریورماه سال گذشته، با پیشــنهادی که از 
سوی ناحیه بسیج و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان فالورجان شد، کلید خورد.

»پرویز طاهری« در نشســت خبری این جشنواره 
اظهارداشــت: انتظار داشتیم این جشــنواره در 
ســطح ملی برگزار شــود، اما به دلیــل اینکه در 
دســتورالعمل های وزارتخانه ارشــاد این امکان 
میسر نبود، پس ازمشورت هایی که با وزارت ارشاد 
کردیم، مجوز برگزاری این جشــنواره را به صورت 

استانی دریافت کردیم. پس از فراخوانی که اواسط 
آذرماه ســال گذشــته منتشر شــد، ۶۰ اثر برای 
حضور در جشــنواره اعالم آمادگی کردند که پس 
از بررســی های اولیه، ۱۷ اثر به بخش بازبینی راه 
پیدا کرد و پس از بازبینی و بررسی هیئت داوران، 
درنهایت ۹ اثر به عنوان اثرهای نهایی برای شرکت 
در مســابقه انتخاب شــدند. طاهــری گفت: این 
جشنواره ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می شود 

و آیین اختتامیه آن هم ۲۱ اردیبهشت ماه در سالن 
شــهدای هنرمند اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرستان فالورجان با حضور گروه های راه یافته به 

جشنواره و مسئوالن برگزار می شود.
از شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد، اصفهان، 
برخــوار، شاهین شــهر، لنجان، مبارکــه، نطنز و 
فالورجان، آثاری به دبیرخانه این جشنواره رسیده 

است.

نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی طنز دفاع مقدس برگزار می شود

هرروز بر میزان اهمیت و وسعت هنر معاصر و مدرن 
در صحنه های بین المللی افزوده می شود و همین 
امر موجب به وجود آمدن آرتفرها، بینال ها و آرت 
اکسپوهای جدید در سطح جهانی شده است. اگرچه 
این خود خبری خوش برای هنردوســتان است اما 
در این بازار پر از نمایشگاه، فســتیوال و گالری و... 
تشخیص نمایشگاه بهتر و با کیفیت تر کار سختی 
شده است. اما نباید فراموش کنیم کمیت هیچ گاه 
با کیفیت برابر نیست و اهمیت کیفیت یک گالری  
یا یک آرتفر بســیار مهم تر از تعداد نمایشگاه های 
موجود اســت.اما خبر خوب اینکه نخستین اکسپو 
هنری اصفهان این روزها در شهر درحال برگزاری 
اســت.آکادمی هنرهای تجســمی هونام و گالری 
دوران، دو موسســه خصوصی هستندکه نخستین 

اکسپو هنری اصفهان را برگزار می کنند.
این اکســپو، طی چهــار هفته با چهــار افتتاحیه 
برگزار می شود. هفته اول این اکســپو، از ۷ تا ۱۱ 
اردیبهشت ماه برگزار شدو هفته دوم آن، ۱۴ تا ۱۸ 
اردیبهشت ماه، هفته سوم، ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ماه 
و هفتــه چهارم، ۲۸ اردیبهشــت تــا ۱ خردادماه 

خواهد بود.
اکسپو به خودی خود می تواند یک سری مخاطب 
خاص، یعنــی مجموعه دارهــای بخش خصوصی 
که عالقه مند به هنر هستند را جذب کند.هرچند 
مطمئنا هــر کار نویی ارزش و بهای خــود را دارد 
که باید پرداخت شود؛ ولی باید این جریان هدایت 

شود و این نکته جا بیفتد که مجموعه داری، به یک 
اثر از هنرهای تجســمی محدود نیست. امیدواریم 
برگزاری اکســپوها در اصفهان بتواند زمینه ســاز 
ایجاد قواعد و قوانین الزم باشد. این قانومند شدن، 
به تدریج می تواند در مارکت ها و مناسبت های پس 

از خود تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.
در چند سال گذشته در اکســپوهای تهران بیشتر 
نقاشی محوریت داشــت؛ درحال حاضر اکسپوی 
عکاسی ومجسمه سازی هم برگزار می شود و تمام 
هنرمندان در زیرگروه های خود می توانند فرصتی 
پیدا کنند کــه در یک کار گروهی بزرگ شــرکت 

کنند.
در واقع اکسپو نمایشگاهی گروهی است ولی چون 
بستر اجتماعی وســیع تری دارد، عالوه بر مخاطب 
خاص که قبال فقط به گالری ها می آمدند، مخاطب 

عام را هم هدف قرار می دهد.
چنین رویدادهایــی، مخاطب عام را بــه این فکر 
می انــدازد که ســرمایه گذاری در ایــن حوزه هم 
می تواند تضمین شده باشــد و می توان به آن فکر 
کرد. پس قطعا تحت تاثیر قرار گرفته و به آن توجه 
می کند و با اطالع رسانی و تبلیغات خوب می تواند 

حتی خرید کند.

 اکســپوی اصفهان به همراه نشســت ها و مباحث 
هنری با حضور اســاتید بزرگ هنر اصفهان و ایران 
خواهد بود و ساعت های بازدید از آثار موجود در آن 

از ساعت ۱۷ تا ۲۱ است.
دبیران این اکســپو، میترا بســیطی و ســیدامین 
اخضری هســتند و آثار منتخب آن در گالری هنر 

دوران واقع در چهارراه نظر به نمایش درمی آید.
هنرمندان حاضــر در هفته اول این اکسپو،ســایه 
ابراهیمی، آزاده اصفهانی، زهره الفتی، اسمر بخشنده 
مهر، پریناز ترکیان، الله قائدامینی، شیرین ثروتی، 
الهه جزایری، محبوبــه چمی، محمد خلیلی، الدن 
ذولفقاری نژاد، ســما رحمانی، المیــرا رضاخانی، 
کاتریــن روحانی، حســین ریشــهری، منوچهر 
ســلطانی، زهرا صالحی، محمدرضا عمادی، سمیه 
فعال محمدعلی، لیال قلی زاده، مهناز کریمی، مرضیه 
گلســتانه، الله مقدم کوهی، نســیم ملک پور، لیال 
مهردادیان، ژیال میرزاکریمی، شکیبا ستاری و سارا 

بسیم بودند.  
هنرمندان حاضــر در هفته دوم اکســپو نیز زهرا 
اسحاقی، امینه الیاسی، پیمان باقری، الهه جزایری، 
نیوشا حاجیان، فرنوش حیدری، آذین رحمت پناه، 
طاهره رحیمــی، کیمیا رحیمی، ســتاره رضایی، 
منوچهر سلطانی، زهرا شعبانی، بیژن شفیقی، مهیا 
طغیانی، نگار عشوریان، سپیده کاید، زهرا کرمی، 
هدیه مرتضوی، لیال مهردادیان، آناهیتا یونســی، 
بهناز آزادنیا، زهره اخباری، ایرج دالوری، انســیه 
حسینی، نوشین حاج رسولی ها، زهره الفتی، حکیم 

قاسمی و فرنوش امینی نسب هستند.

نخستین اکسپوی هنری اصفهان، جان تازه ای به شهر داد
اتفاقی که باید به فال نیک گرفت؛

سینما

فیلم محبوب این روزهای گیشه

»تگزاس« درسینماهای اصفهان می تازد

مجید بدیع زاده، کارگردان ۳۲ ساله اصفهانی و دانش آموخته سینما، این روزها 
نخستین تجربه کارگردانی خود را با نام نمایش »هیس آنها اینجا هستند«، به 

روی صحنه برده است.
این نخســتین اجرای عمومــی او در اصفهان اســت؛ پیش از ایــن اجراهای 
 دانشــگاهی و جشــنواره ای در کارنامه کاری این کارگردان جوان به چشــم

 می خــورد. نقطه اصلی ایــن اثر، نه گفتن به جنگ و ســرمایه داری  اســت. 
 ایده ای برای یــک نمایش فیزیکال بــا هفت گروه فرم و موســیقی زنده با تم

خ روان شناسی.
این کارگردان اصفهانی در مورد ایده شکل گیری نمایش می گوید:  اتفاق ساده 
تحقیر شدن او توسط هم دانشگاهی خود موجب شد ایده این کار شکل بگیرد. 

بدیع زاده درباره نحوه شکل گیری شخصیت های این اثر اظهار داشت: دو کاراکتر 
اصلی داستان درگیر یک اختالل روان شناسی )انتی سوشیال( هستند که با خود 

و جامعه ناسازگارند.
کار، تم روان شناسی دارد. با دو کاراکتر آنتی سوشــیال مواجه هستیم که تم 

اصلی نمایش به این موضوع روان شناسی اختصاص دارد.
وی از حمایت نشدن توســط اهالی تئاتر و نامهربانی آنها  گالیه مند است: »با 

وجود پر بودن ســالن از 
مردم عادی و عالقه مند 
به تئاتر، ســالن از وجود 
اهالــی تئاتــر خالــی 
بود.«بهره بردن از اجرای 
موسقی زنده و  گروه کر 
 از نقاط قوت این نمایش 

است. 
ــیما  ــازی ش ــا ب ــش   ب ــن نمای ای
مومنــی، آرزو نــادری، امیــر 
الچیانــی، فرهــود بختیاروند، نگار 
رضوانــی، مهرشــاد نیکوخــواه، 
ریحانــه جان نثــاری و مجیــد 
ــت ماه  ــا۱۹ اردیبهش ــع زاده ت بدی

در   ۱۸ ســاعت 
مجتمــع فرهنگــی 
هنــری فرشــچیان 
روی صحنــه اســت.

جدول فروش هفتگی ســینمای ایران با اعالم صدرنشــینی فیلم سینمایی 
»تگزاس« به کارگردانی »سیدمســعود اطیابی« در دومین هفته از اکران این 
اثر منتشر شــد. این فیلم در سالن نقش جهان پردیس ســینمایی چهارباغ و 
سینما قدس اصفهان در حال اکران و به نوعی گیشــه اصفهان نیز در تسخیر 

این فیلم است.
تگزاس، فیلمی کمدی و اجتماعی است که قطعا به دلیل همبازی شدن دوباره 

حمید فرخ نژاد ، سام درخشانی و پژمان بازغی  مورد استقبال قرار گرفت. 
فیلم با نام قبلی »من اینجا چی می خوام«، دومین فیلم ســینمایی ایران بعد 
از »من سالوادور نیســتم« است که در کشور برزیل ســاخته می شود. پژمان 
جمشیدی و سام درخشانی، بعد از تجربه خوب فیلم »خوب، بد، جلف« در فیلم 
تگزاس نیز زوج اصلی داستان هســتند. فیلم نامه تگزاس توسط بابک کایدان 
نوشــته شــده و تمام صحنه  های تگزاس در برزیل فیلم برداری شدند. برای 

مخاطب عام، مسعود اطیابی با »خروس جنگی« شناخته می شود. 
این فیلم یک کمدی زن و شــوهری با بازی رضا عطاران و مریال زارعی اســت 
که در گیشــه هم پرفروش شــد. »اخالقتو خوب کن«، دیگــر فیلم اطیابی 
به واســطه حضور رضا عطاران و ســیدجواد رضویان فروش خوبی داشــت. 
»شــرط اول« دیگر فیلم اوســت که تا حدودی دیده شــد. بقیه ساخته های 
اطیابی مــورد توجه مخاطب واقع نشده اند.مســعود اطیابی پس از ســاختن 
»ماه گرفتگــی«، فیلمی خنثی دربــاره حوادث ۸۸ تصمیم گرفته به ســراغ 
فرمولی در فیلم ســازی برود که تنها به دنبال جذب مخاطب اســت. فرمولی 
که در چند سال گذشــته با آثاری نظیر »من ســالوادور نیستم« شکل گرفت 
و نشــان داد که می توان با اتکا بر اســتفاده از لوکیشــن خارجــی و نزدیک 
شــدن به خط قرمزهای رایِج ارشــاد، آثار پول سازی ســاخت و مطمئن شد 
که می توان در گیشــه های ســینمای ایران توفیق به دســت آورد. لوکیشن 
فیلــم در برزیل اســت و ازفضــای رنگارنگ و شــاد آن گرفته تــا بازیگران 
 خارجی که به مقابــل دوربین آمده اند، انگار قرار اســت آنچه بازیگران ایرانی 

نمی توانند در مقابل قاب دوربین ارائه دهند را به نمایش بگذارد. 
»تگــزاس« همــه عناصــر جــذب مخاطــب را دارد. یک داســتان کمدی 
بــا ســتاره هایی شناخته شــده و محبــوب و روایتــی که آن ســوی مرزها، 
جایی کــه زنــان بی حجاب و ســواحل زیبــا و موســیقی و شــادی فضای 
فیلم را می ســازد، از همیــن روزهای اول اکــران فروش بــاالی »تگزاس« 
 را تضمیــن کرده انــد.در حــال حاضــر بایــد گفــت فیلم هایــی مشــابه

»تگزاس«،  تنها امید برای چرخاندن چرخه  صنعت سینما در ایران هستند و 
باید منتظر حضور بسیار بیشتر این گونه آثار در سینماها بود. آثاری که روزگاری 
در سوپرمارکت ها عرضه می شدند، اما حاال با استقبال مردم به سینما آمده اند 
و موفق نیز هســتند؛ اما باید اعتراف کرد نقطه روشــن وســتاره فیلم، پژمان 
جمشیدی است؛ هرچندشخصیت جمشیدی به اندازه بقیه کاراکترها تصنعی 
بوده و برقراری ارتباط با او سخت اســت. موهای رنگ شده ورگه هایی ازآنچه 

در فرهنگ عامه »اواخواهر« می خوانند در شخصیت وی تنیده شده تا بیشتر، 
بیننده را گول بزنند؛ اما اینکه در کنار حمید فرخ نژاد، بازی جمشیدی بیشتر به 
چشم می آید یک پیروزی مهم برای جمشیدی است. او تنها بازیگر فیلم است که 
جلوی دوربین راحت است و خشک و بی تفاوت ظاهر نمی شود. »تگزاس« برای 

پژمان جمشیدی، در ادامه مسیر رو به رشد بازیگری اش است.
داستان:

یک جوان ایرانی )با بازی ســام درخشــانی( به برزیل رفته، عاشق یک دختر 
برزیلی شــده و حاال که می خواهد ازدواج کند، پی می بــرد این دختر گرفتار 
مشکالت زیادی اســت از جمله قرضی که به یک باند مخوف دارد. او دوستش 
)پژمان جمشیدی( را با یک وعده خیالی به برزیل می کشاند تا از طریق او پولی 
دست وپاکند و دختر را نجات دهد؛ اما مشــکالتی پیش می آید و دختر به بند 
رییس خالفکاران در می آید. آنها برای کمک ســراغ یک ایرانی دیگر )با بازی 

حمید فرخ نژاد( می روند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از  نویســندگان: بابک کایدان-میثم کایدان، مدیر 
فیلم برداری: داود رحمانی، تدوین: موحد شادرو؛ طراح صحنه و لباس: محسن 
غالمی؛ آهنگ ســاز: امیر توســلی؛ طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق؛ 
صدابرداران: محمود خرسند-ســهیل متولی؛ طراح گریم: محســن دارسنج؛ 
طــراح جلوه های ویژه: حســن نجفی و علی فرشــچی؛ مجری طــرح: مریم 
رحیمی؛ برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان: علیرضا شمس شریفی؛ عکاس: 
سیدحسام الدین اطیابی؛ مدیر تولید ایران: مجتبی متولی؛ مدیر تولید برزیل: 

امیر رحیمی و منشی صحنه: نرگس مشایخی.

طیبه معین زاده 

الهام شهیدان 

نازنین صادقی
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کسب درآمد 50 هزار میلیاردی شرکت های 
دانش بنیان در حوزه مواد پیشرفته

خبرپیشنهاد سردبیر:

حمایت از استارت آپ های 
بورس 

درمراسم اختتامیه »فین استارز« 2018 در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران، مدیران 
سازمان بورس، شرکت رایان بورس و شتاب دهنده 
فارابی حاضر شــدند تا نخستین تفاهم نامه بخش 
خصوصــی و دولتی با حمایت مرکز شــتاب دهی 
نوآوری پارک فنــاوری پردیــس معاونت علمی 
در حوزه اســتارت آپ های بازار ســرمایه به امضا 
برســد. با امضای این تفاهم نامه، استارت آپ های 
بازار ســرمایه از این پس می توانند مجوز فعالیت 
جداگانــه دریافت کنند؛ همچنین دسترســی به 
زیرســاخت های فنــی بــازار ســرمایه از طریق 
استارت آپ فینوپا حاصل خواهد شد. در نمایشگاه 
فین استارز 2018 تفاهم نامه ای مابین شتاب دهنده 
فارابی و شــرکت رایان بورس منعقد شد. در این 
مراســم »پویا کندری« مدیرعامل شتاب دهنده 
فارابی و »محمد قاســمی« رییس هیئت مدیره 
شتاب دهنده فارابی به نمایندگی از بخش خصوصی 
و استارت آپ های بازار ســرمایه تفاهم نامه ای را با 
شرکت رایان بورس به نمایندگی از سازمان بورس 
و اوراق بهادار امضا کردند.اســتارت آپ های بازار 
سرمایه تاکنون چالش های عدیده ای درخصوص 
اخذ مجوز از ســازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و 
فعالیت رسمی و قانونی در کشور داشتند. براساس 
این تفاهم نامه طرفین توافق کردند از طریق شرکت 
رایان بورس مجوزهای موقت و مورد تائید سازمان 
صادر شود تا استارت آپ های این حوزه بتوانند در 
مراجعه به مراجع قانونی، ســازمان های دولتی و 
شرکت های فعال در این حوزه با اتکا بر این مجوزها 
به توســعه کســب وکار خود بپردازند. این توافق 
نامه بر همکاری در زمینه مشــاوره، انتقال و تولید 
فناوری، آموزش تخصصی منابع انســانی، ترویج، 
توســعه و فرهنگ ســازی و حمایت از پروژه ها و 
ایده های متقابل جهت سرمایه گذاری تاکید خواهد 
داشــت.هدف  دیگر طرفین از تنظیم و اجرای این 
تفاهم نامــه، ایجاد همــکاری و هم افزایی در ارائه 
خدمات و اجــرای پروژه های مشــترک علمی- 
پژوهشی و کاربردی در زمینه کسب وکارهای نوپا 
)استارت آپ های( فعال در حوزه فناوری اطالعات و 

ارتباطات بازار سرمایه خواهد بود. 
موضوع ایــن تفاهم نامه، نیــز در زمینه همکاری 
ضابطه مند بین شــتاب دهنده از یک سو و رایان از 
ســوی دیگر، جهت اجرای پروژه های پژوهشی- 
فنی، خدماتی، آموزشــی و اجرایی در زمینه های 
اســتارت آپ های فعال در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات بازار سرمایه و استفاده از پتانسیل های 

طرفین خواهد بود. 

فناوری

رتبه اول دانشگاه امیرکبیر در  
ثبت اختراعات بین المللی  

مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه رتبه نخست 
را در زمینه ثبت اختراعات خارجی در کشــور 
کســب کرده اســت. »مالک  نادری« مدیرکل 
ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی 
دو سال گذشته در حوزه ثبت اختراعات خارجی 
در میان دانشگاه های کشور رتبه نخست را کسب 
کرده اســت. وی افزود: این رتبه بندی از سوی 
»کانون پتنت« ایران وابسته به معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری اعالم شده است.
مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: بیش از 31.5 
درصد اختراعات خارجی ثبت شــده در کانون 
پتنت ایران مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

بوده است.
نادری اظهار داشت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در میان دانشگاه های کشور رتبه نخست برای 
دانشگاه نوآور را کســب کرده است. وی عنوان 
کرد: براســاس این رتبه بندی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر رتبه نخســت و دیگر دانشگاه های در 
سطح B قرار گرفته اند. مدیرکل ارتباط با صنعت 
و کارآفرینی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر تاکید 
کرد: کسب رتبه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در ثبت پتنت خارجی و نوآوری به دلیل برنامه 
ریزی ها و تالش های صــورت گرفته در دفتر 

ارتباط با صنعت دانشگاه است.
وی خاطرنشان کرد: شاخص اندازه گیری دانش، 
مقاله و شاخص اندازه گیری فناوری پتنت است.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی تکنیک تهران 
یکی از دانشگاه های فنی و صنعتی ایران است 
که در شهر تهران قرار دارد. این دانشگاه درسال 
133۷ رسما به عنوان دانشگاه صنعتی افتتاح 
شــد. بســیاری از پروژه های کالن ملی در این 
دانشــگاه انجام می شــود؛ پروژه هایی نظیر ابر 
کامپیوتر ایرانــی، انواع ماهواره هــای فضایی، 
ســاخت هواپیمای مســافربری ملــی، موتور 

خودروی ملی و بسیاری پروژه های دیگر. 

توصیه

بهترین شهرهای آسیایی برای 
کارآفرینی

یکی از پیشروترین مناطق جهان در کسب وکارهای 
جدید، شــرق آسیاســت. این مناطق بــه دلیل 
دسترسی به بازارهای در حال رشد، نیروی کار ماهر 
و رقابت پذیری در هزینه ها به نسبت سیلیکن ولی 
و ســایر همتایان غربی آنان، در حال ربودن گوی 
سبقت از ســایر نقاط هســتند. از چند شهر برتر 
شناســایی شــده برای کارآفرینی، چهار شهر در 

چین قرار دارند. 
۱-پکن: پایتخت چین و برترین شــهر برای آغاز 
کسب وکار جدید در آســیا معرفی شده است. این 
شهر میزبان ۷000 استارت آپ و ۴0 استارت آپ 
تک شــاخ )شــرکتی با ارزش یک میلیارد دالر یا 
بیشتر( است و فرصت ها و استعدادهای سرشاری 
در این ابرشهر وجود دارد. مناطق »ژانگ گونکن« 
کــه از آن به عنوان »ســیلیکن ولــی« چین نام 
برده می شــود، همچنین »های دان« که زادگاه 
شرکت های مشهوری چون »ژیائومی« و » بایدو« 

هستند، در این شهر قرار دارند.
۲-شانگهای: یکی از پرجمعیت ترین شهرهای 
جهان که هزینه زندگی در آن مطلوب اســت. این 

شهر میزبان بیش از 2000 استارت آپ است.
۳-شــنژن: این شــهر در دهه های اخیر موفق 
شده اســت از یک بندر ماهیگیری فقیر به قطب 
حمل و نقل چین با 12.5 میلیون جمعیت تبدیل 
شود. استارت آپ های موفقی چون »تن سنت« و 

»وان پالس« در این شهر متولد شده اند. 
۴-هنگکنگ: این بندر از سال ها پیش یکی از 
مراکز پیشــرو در امور مالی در سطح جهانی بوده 
است. این شهر میزبان حدودا 2000 استارت آپ 
است و به تازگی نیز نخستین شرکت ثبت شده در 

آن موفق شد به جمع تک شاخ ها بپیوندد.
۵-فوکواوکا: این شــهر به لطف حمایت قاطع 
»سوئیشیرو تاکاشیما« شهردار این شهر، توانسته  
مرکز استارت آپ ها در ژاپن باشد. این شهر به افراد 
مبتکر برای پیاده سازی ایده هایشان ویزای شش 
ماهه می دهد و به کارآفرینان محلی نیز وام هایی تا 

مبلغ 232هزار دالر اعطا می کند. 

وقتیصحبتاز»کارآفرینی«میشود،بیشــتِرافرادبهاختراع
وسیلهایعجیبوقریبالوقوعفکرمیکنندودرپایانمیگویند:
کارآفرینیکارمانیست!کلمهکارآفرینیحدودسیصدسالقدمت
داردونخستینکســانیکهواژهکارآفرینومفهومکارآفرینی
راموردتوجهقــراردادند،اقتصاددانهابودند.»شــومپیتر«در
ســال۱۹۲۸گفت:عصارهکارآفرینــیدردرکوبهرهبرداریاز
فرصتهاست.شــومپیتربهرابطهبینکارآفرینیونوآوریتوجه

ویژهایداشتوپنجشیوهنوآوری،مدنظرویبود:

فرزانهمستاجران

کارآفرینی از جنس االغ!
تعقیبفرصتهاوکشفموقعیتها

معرفییککاالیجدید

بهکارگیریشیوهایجدیدبرایتولیدیکمحصولقدیمی

ایجادیکبازارجدیدبرایمحصولموجود

کشفوبهکارگیرییکمنبعجدیدبرایتامینمواداولیه

ایجادساختاریجدیدبراییکصنعتموجود
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متاســفانه در ایران تنها مورد اول یعنی معرفی یک محصول جدید به 
عنوان کارآفرینی معرفی شده است. چرا خود را یک کارآفرین نمی دانید 
وقتی شیوه جدیدی برای تولید یک محصول قدیمی دارید؟ چرا وقتی 
بازاری را می شناســید که محصول های موجود را با استقبال بیشتری 
خریداری می کنند ، خود را یک کارآفرین تصور نمی کنید؟ و... هزار راه و 

شیوه که شما می توانید یک کارآفرین باشید اما باور ندارید.
»وسپر« در کتاب خود تحت عنوان New Venture Strategies در 
توصیف و تحلیل کسب وکارهای جدید، به یک نکته  مهم اشاره می کند 
و آن »ارزش آفرینی« اســت. وســپر توضیح می دهد، کارآفرین کسی 
است که توانسته باشــد ارزش ایجاد کند. به عبارتی، او از بین شرکت 
کوچکی که فقط برای پنج نفر شغل به وجود می آورد، اما ارزش بسیار 
باالی اقتصادی ایجاد می کند و کسب وکاری که برای هزاران نفر شغل 
تولید می کند، ولی ارزش آفرین نیست، مورد نخست را معیار کارآفرینی 

می داند.

 به طور مثال در وادی پر ریســک اقتصاد، چه کســی حاضر اســت روی یک االغ ســرمایه گذاری کند؟ با قاطعیت نگوییم هیچ کس؛ زیرا 
»علی اکبر حاجی جمهوری« 50 ساله،  این ریسک را با ســرمایه ده میلیون تومانی به جان خریده اســت. به قول خودش سه دغدغه موجب 
شد روی االغ و تولیدات االغی، ســرمایه گذاری کند: اول اینکه این حیوان مهربان در ایران مظلوم واقع شــده و نسلش در خطر انقراض است، 
دوم  خواص طبی بی نظیر فرآورده های االغی برای جامعه خیلی زیاد اســت و در نهایت هم شادابی و نشاطی که به همشهری های گنابادی اش 

 می نشــیند و می گوید: این آقا همان کسی اســت که پرورش االغبخشیده؛ زیرا هر کسی او را می بیند ناخودآگاه لبخند بر لبش 
 دارد.

 وی می گوید: با ده میلیون تومان شروع کردم و االن بیست االغ 
کوچک و بزرگ دارم. به فکر بازگشت سرمایه نیستم و از بهمن 95 که کارم 

را شروع کردم  تا امروز فکر و اندیشه ام احیای نسل االغ ها بوده. شاید 
باورتان نشود خودم که جانباز شیمیایی هستم در این یک سال و 
خرده ای برای عوارض بیماری دکتر نرفته ام و فقط با تولیدات االغ خودم را درمان می کنم. خیلی از پزشکان علیه من تبلیغ می کنند چون کسب و 
کارشان از رونق می افتد. پزشکی به من می گفت: ویزیتم 30 هزار تومان است؛ اما تو شیر االغ را که فاقد هر ماده شیمیایی است، ارزان می فروشی؛ 

شیشه ای شیر را بفروش 50 هزار تومان. من ولی اصال به فکر سود نیستم.  خیلی حس خوبی دارم وقتی مشتریانم درمان می شوند و ابراز رضایت می کنند. 
همین برایم کافی است. عالوه بر خودم برای دو فرزندم هم شغل ایجاد کردم. اگر فروش خوب باشد ماهانه حدود 800 هزار تومان به هرکدام حقو ق 

می دهم. البته تامین اجتماعی با من همکاری ندارد و االغ ها را بیمه نمی کند چون قانونش را در ایران نداریم. اگر مشکل بیمه نداشته باشم، هم کارگرم و هم 
االغ ها را بیمه می کنم. نامه برای تهران هم فرستادم اما بیمه نمی کنند. وزیر بهداشت هم که آمد به او گفتم به من کد بهداشتی بدهید اما استقبال نکرد.به مجلس هم 

نامه دادم اما فایده ندارد. فعال که صرفه اقتصادی ندارد ولی اگر بازاریابی خوب باشد، شاید پیشرفت کنیم. چرا باید گاو بیمه شود اما االغ نه؟»ریچارد کانتیلون« 
اقتصاددان فرانسوی-ایرلندی قرن 1۷ و 18 میالدی، عصاره  اصلی کارآفرینی را در ریسک کردن می داند. او کارآفرینی را چنین تعریف می کند : کسی 

که کسب و کاری را سامان می دهد و ریسک این کار را می پذیرد؛ به این امید که از این ریسک کردن، سودی به دست آورد. امیدواریم این کارآفرین 
عزیز نیز با حمایت مسئوالن به نتیجه مطلوب برسد.

همکاری شرکت های فناور ایران و کره جنوبی 
شــرکت های دانش بنیان ایرانی و کره جنوبــی در حوزه فناوری نانــو با یکدیگر 
همکاری می کنند. نشســت مشترکی میان شــرکت های خصوصی ایرانی فعال در حوزه  
فناوری نانو و شــرکت هایی از کره جنوبی با هدف همکاری مشــترک میان بنگاه های فناور طرفین در سالن همایش های 
کتابخانه  ملی ایران برگزار شد. در این رویداد که با مشارکت ستاد ویژه  توسعه فناوری نانو، مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری و کریدور توســعه صادرات و تبادل فناوری بود، همکاری مشــترک ایران و کره جنوبی در قالب برنامه  »باشگاه 
ایران و کره« وارد فاز عملیاتی خواهد شد. موسسه  علم و فناوری کره KIST با هدف یافتن ایده های نوین در زمینه  فناوری 
با چند کشــور دنیا همکاری می کند که قصد دارد از توانمندی شــرکت های ایرانی فعال در حوزه  فنــاوری نانو نیز برای 
اشتراک راهبردهای حضور در بازارهای فناوری و انتقال دانش بین طرفین استفاده کند.  »پاتریک ج«، مدیر مرکز بخش 
بنگاه های کوچک و متوســط )SME( موسسه  علم و فناوری کره گفت: حضور در بین شــرکت های ایرانی فرصت بزرگی 
برای کره ای هاست و موسسه  ما با هدف تولید فناوری در کالس جهانی، برنامه  باشگاه کره  )Kclub( را برای دستیابی به 
این هدف راه اندازی کرده است و تاکنون 50 شرکت کره ای در این کالب عضو هستند. برای پیشرو بودن در دنیای فناوری 
تصمیم گرفتیم برنامه  کالب خود را جهانی کنیم. ایران یکی از کشورهایی است که از توان باالیی در زمینه  تولید محصوالت 
با فناوری پیشرفته برخوردار است. »علی مرتضی بیرنگ«، رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گفت: ایران برای همکاری،  باز کردن دفترهای مشترک و اشتراک توانمندی ها و انتقال دانش و 
فناوری آمادگی دارد. در ادامه پروفسور »شــین کیونگ هو«، مدیر تحقیقات موسسه  علم و فناوری کره نیز درمورد برنامه  
G-PPP گفت: برنامه  جهانی همکاری های خصوصی با هدف تولید محصول و ارائه  خدمات مبتنی بر فناوری قصد دارد یک 
همکاری برد-برد بین شــرکت های ایرانی و کره ای ایجاد کند که امکان اشتراک فرصت حضور در بازارهای جهانی و آسیا 
برای تولیدکنندگان ایرانی و حضور در بازارهای جهانی و ایرانی برای تولیدکنندگان کره ای فراهم شــود. مسیر اصلی این 

برنامه شامل انتخاب و سازماندهی، آموزش و توسعه و درنهایت تجاری سازی خواهد بود. 
وی افزود: مراحل کار به این شــکل اســت که بعد از دیدارهای ســریع و برقراری ارتباط بین شــرکت ها، شــرکت های 
سرمایه گذاری مشترک تشکیل خواهد شد و موضوعات آموزشــی تعیین و آموزش های الزم برای بومی سازی فناوری به 
ایرانی ها یا کره ای ها ارائه می شود تا وارد عرصه تولید شوند. وی ادامه داد: در بخش بازار نیز ضمن شناسایی پتانسیل های 
بازار پیش از عرضه  محصول، بازار آماده سازی می شود و محصوالت ایرانی و کره ای بدون تاخیر امکان عرضه در بازارهای 

جهانی را خواهند داشت.

استارت آپ با طعم بازی!اخباری کوتاه از شرکت های »دانش بنیان«
گوگل قصد دارد یک استارت آپ »بازی اجتماعی« بسازد. این 
پروژه به هیچ یک از شبکه های اجتماعی فعلی وابسته نیست. 
گوگل مشغول کمک به »مایکل ســایمن«، یکی از کارآفرینان 
حوزه فناروی است تا یک استارت آپ »بازی اجتماعی« بسازد 
و عرضه کند. این پروژه Arcade نام گرفتــه و به هیچ یک از 
شبکه های اجتماعی فعلی وابسته نیســت. در عوض کاربران 
می توانند حساب های کاربری خود را براساس شماره تلفن شان 
ایجاد کنند. بازی های آن نیز شــامل عناصر اطالعاتی جزئی و 
سرگرم کننده است. گوگل نیز وجود این برنامه را تائید و فقط 
اعالم کرده این پروژه روی بازی موبایل با دوستان متمرکز است. 
به هرحال به نظر می رسد گوگل با الهام از بازی زنده HQ قصد 
دارد استارت آپ مذکور را راه اندازی کند. به نوشته »بلومبرگ«، 
این شــرکت قصد ندارد Arcade را به هیچ یک از پلتفرم های 
اجتماعی پیونــد دهد؛ زیرا این بازی می توانــد به طورجداگانه 

مخاطبان خاص خود را جذب کند.

»محمود مهرداد شــکریه« دبیر ستاد توســعه مواد و ساخت 
پیشــرفته معاونت علمی، درباره همکاری های بین المللی ستاد 
برای حضور هر چه بیشــتر در بازارهای بین المللی اظهار کرد: 
شرکت های فعال در کشــور ما برای بقا و توسعه ناگزیرند که به 
همکاری های بین المللی در عرصــه دانش و فناوری و بازار روی 
بیاورند. از یک سو باید بدانیم که پیچیدگی فناوری ها ضرورت 
همکاری را ایجاب می کند و از ســوی دیگر، این واقعیت را باید 
پذیرفت که با توجه به ساختار صنعتی کشور، بازار شرکت های 

دانش بنیان در داخل محدود است.
 شکریه در ادامه گفت: اگر تحریم نبود، همین میزان از بازار هم 
برای شرکت های دانش بنیان به وجود نمی آمد. البته حضور در 

عرصه بین المللی الزاماتی دارد که باید به آن ها توجه کرد. 
کیفیت محصوالت و خدمات، استانداردســازی، رقابت پذیری، 
برندسازی و انعطاف پذیری در روش های فروش و اقداماتی از این 
قبیل، کارهایی است که باید شرکت ها انجام دهند تا بتوانند در 
عرصه بین المللی حضور موفقی داشته باشند. دبیر ستاد توسعه 
مواد و ســاخت پیشــرفته معاونت علمی عنوان کرد: البته این 
فعالیت ها هزینه قابل توجهی دارد که برای شرکت های بزرگ و 
کوچک تامین آن مشکل است. به هر حال شرکت های بزرگ تر 
توان بیشتری برای حضور در عرصه بین المللی دارند. یک راهکار 
متصل کردن شرکت های کوچک و متوسط با شرکت های بزرگ 
اســت؛ همچنین حضور در رویدادها و نمایشگاه های تخصصی 
بین المللی، مجال مناســبی برای معرفی توانمندی های داخلی 

است. 
در همین راستا ستاد با شناسایی رویدادهای مهم بین المللی و 
رایزنی با نهادهای حمایتی توانسته است در چند مورد از حضور 

شــرکت های ایرانی در قالب پاویون جمهوری اســالمی ایران 
حمایت داشته باشد. شکریه، در بخش بعدی سخنان خود درباره 
این موضوع که درحال حاضر چه میزان از نیاز صنایع کشــور به 
مواد پیشــرفته در داخل تامین می شود، گفت: یک اقدام خوب 
که طی ســال های اخیر شروع شــده بحث گردآوری اطالعات 
شرکت های دانش بنیان اســت که بخش زیادی از شرکت های 

حوزه مواد پیشرفته در زمره همین شرکت ها هستند. 
طبق آماری که توســط کارگروه مربوطه منتشــر شده است  و 
براســاس اطالعات اظهار شــده توسط شــرکت ها، درآمد کل 
شرکت های دانش بنیان در ســال 95 چیزی حدود 2۴0 هزار 
میلیارد بــوده که از این میزان ســهم شــرکت های حوزه مواد 
پیشرفته بیش از 50 هزار میلیارد ریال اســت. به عبارت دیگر 
بیش از یــک پنجم درآمد شــرکت های دانش بنیــان مربوط 
به شــرکت های حوزه مواد پیشرفته اســت که این خود نشان 
 دهنده پتانســیل بــاالی این بخش بــرای خلق ثــروت ملی

 است.

ضبط و پخش بو!
 اگر به یک منظره زیبا برسید، به احتمال زیاد دل تان می خواهد 
از آن عکس بگیرید. بعید نیست که دوست داشته باشید صدای 
چهچهه پرنده های جنگل را ضبط کنید یا از یک اتفاق بامزه فیلم 
بگیرید. همه این ها خیلی خوب است اما با بوهای دوست داشتنی 
چه می کنید؟ تا امروز مجبور بودیم  بوها را به حافظه بسپاریم و اگر 
دل مان برای یک بوی خاص تنگ می شد، ممکن بود دیگر به آن 

دسترسی نداشته باشیم.
اما فناوری جدید به ما این امکان را می دهد که بوها را ضبط و پخش 

کنیم! یک دســتگاه کوچک بوها را پردازش و آن را به چند بوی 
اصلی و پایه ای تبدیل می کند؛ سپس دستگاه پخش بو )که خیلی 
شبیه به اسپیکر است(، با استفاده از کپسول های پایه ای آن بو را 
شبیه سازی می کنند. شرکت Moodo دستگاه پخشی درست 
کرده است که با آن می شود هر بویی را شبیه سازی کرد. خودتان 
می توانید عطرها را ترکیب کنید تا به بوی دلخواه تان برسید، یا از 
حالت های پیش فرض استفاده کنید. شبیه سازی و پخش بوی دریا، 
آتش در کلبه چوبی یا هندوانه در خانه می تواند هیجان انگیز باشد. 
ممکن است این فناوری درصنعت سینما هم به کار گرفته شود. اگر 
در صحنه آتش سوزی به غیر از صدا و نور، بوی آتش هم به مشام تان 

برسد، خیلی بیشتر در فیلم غرق خواهید شد. البته به شرط آنکه 
مستندی با موضوع زباله ها تماشا نکنید.

نوآورانه

 کسب درآمد 50 هزار میلیاردی شرکت های دانش بنیان 
در حوزه مواد پیشرفته
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ابالغ وقت رسیدگی
2/453 شماره ابالغنامه: 9710106793700468 شماره پرونده: 9609986793701612 
شماره بایگانی شعبه: 961612  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
نجف عیدی وندی فرزند اسکندر، خواهان آقای محمدرضا عروجی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای نجف عیدی وندی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986793701612 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/22 ساعت 
12 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 3274 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/454 شماره ابالغنامه: 9710100354200815 شماره پرونده: 9609980359500434 
شماره بایگانی شعبه: 961452   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محمد رنجبر فرزند حسینعلی، خواهان آقای محمدحسین شاهین دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای محمد رنجبر فرزند حسینعلی  به خواسته کالهبرداری  مطرح که به این شعبه ) 
اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980359500434 
شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 
جزایی سابق(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/22 ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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: 3209 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور 

تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )116 جزایی سابق(  )182 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/455 شماره ابالغنامه: 9710106805100496 شماره پرونده: 9609986805101626 
شماره بایگانی شعبه: 961626   خواهان آقای امیر مسعود افشاری دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقــای علیرضا کالنی اعرابی فرزند حســین علی به خواســته مطالبه  مطرح که 
به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805101626 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/03/21 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 3328 شعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شماره سه( )163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/456 شماره ابالغنامه: 9710106793700464 شماره پرونده: 9609986793701603 
شماره بایگانی شعبه: 961603  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
علی رضا نیک نشان فرزند مرتضی، خواهان خانم شهره زاهدی نور دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای علی رضا نیک نشان به خواسته مطالبه طلب  مطرح که به این شعبه )اصفهان 
چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986793701603 شعبه 7 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/20 
ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 

به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 3315 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/457 شماره ابالغنامه: 9710106793100379 شماره پرونده: 9709986793100021 
شماره بایگانی شعبه: 970021  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
وحید افراش فرزند حسن، خواهان خانم افسانه روزدار دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای 
وحید افراش به خواسته نفقه معوقه از 1397/01/01 لغایت صدور حکم علی الحساب مقوم 
به 10/000/000 ریال نفقه آتیه و نفقه فرزند مشــترک مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986793100021 شعبه 1 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/27 
ساعت 8/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 3310 
شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )186 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/458 شماره ابالغنامه: 9710100354200927 شماره پرونده: 9609980359500549 
شماره بایگانی شعبه: 970140   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محسن کاظمی تنهائی فرزند یداله، خواهان آقای سید محمد مهدی کارآموز دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای محســن کاظمی تنهائی فرزند یداله و اصغر سهرابی  به خواسته 
کالهبرداری  مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل 
خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980359500549 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و 
بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/27 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 3210 شعبه 116 
دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )116 جزایی سابق(  

)189 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/459 شماره ابالغنامه: 9710106795400159 شماره پرونده: 9609986795400839 
شماره بایگانی شــعبه: 960840  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به  
خواهان آقای ناصر مراد موری دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای کامبیز طاوســی به 
خواسته مطالبه- تامین خواســته  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان 
شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986795400839 شعبه 24 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/27 
ساعت 15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 
 3313 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )170 کلمه، 

2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
2/460 شماره ابالغنامه:9710106797200220 شماره پرونده:9709986797200068 
شماره بایگانی شعبه:970068 ابالغ شونده حقیقی: سعید قربانی به نشانی مجهول المکان، 
تاریخ حضور:1397/03/27 یکشــنبه ســاعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، 
در خصوص دعوی حمید شاه آبادی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
 این شعبه حاضر شوید. م الف:3317 شــعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شهید حججی( ) 71. کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460350800010 درخواســت:  شــماره   2 /461
9609980350800956 شماره بایگانی شعبه: 961094  خواهان زهرا و فاطمه و حسن 
و علی و زهره هر پنج نفر نصیری ده سرخی با وکالت آقای محسن قجاوند دادخواستی به 
طرفیت خواندگان محمد علی و اعظم و تقی و اکرم و اقدس و ایران و پوران و جواد و حسین 
و توران هر ده نفر معمارزاده فرزندان مهدی خواســته تنفیذ قرارداد و تجویز انتقال منافع 
به غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازی بین 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهری و به کالسه پرونده 961094 ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی )جهت اجرای قرار( آن 97/03/27 ســاعت 12 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویــز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. )نشانی: اصفهان کنار گذر اتوبان شهید 
 خرازی حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( 
م الف: 3241 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان )234 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/462 شماره ابالغنامه: 9710100352201210 شماره پرونده: 9609980352201300 
شماره بایگانی شعبه: 961415  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
فرهاد آقاجان اصفهانی فرزند اکبر،  خواهان  شــهرداری اصفهان دادخواستی به طرفیت  
خوانده فرهاد آقاجان اصفهانی و علی حلبیان به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرســی و تامین خواسته مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 207(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980352201300 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی(  ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/28 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3159 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/464 شماره ابالغنامه: 9710106794200447 شماره پرونده: 9709986794200137 
شماره بایگانی شعبه: 970138  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
مهدی شکوهی، خواهان آقای علیرضا مجیری فروشانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای مهدی شکوهی به خواســته مطالبه فاکتور  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986794200137 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/28 ساعت 
11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 3272 شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/465 شماره ابالغنامه: 9710100353700505 شماره پرونده: 9609980362300587 
شماره بایگانی شعبه: 961379 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 961379 ک 111 شکایت فرهاد مری علیه مهدی آقابابایی 
فرزند علی به اتهام کالهبرداری   تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
) اصفهان کنار گذر اتوبان شــهید خرازی حد فاضل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع 
قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخ 97/03/28 ساعت 
9 تعیین گردیده  اســت.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف: 3247 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 111 جزایی سابق(  )157 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/468 شماره نامه: 1397009000181312 شــماره پرونده: 9409983624000270 
شماره بایگانی پرونده: 970111 شاکی آقای غالمرضا یوسفی علی آبادی فرزند محمد 
شکایتی به علیه آقای پژمان ســتایش فرزند غالمرضا با موضوع کالهبرداری اینترنتی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9409983624000270 شعبه 
101  دادگاه کیفری دو شهر اردستان ) 101 جزایی ســابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/03/19 ساعت 11 تعیین که حسب دســتور دادگاه به علت مجهول المکان بودن 
متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی  می گردد تا متهم ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد. م الف: 51 شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر اردستان ) 101 جزایی سابق( )127 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/469 شماره نامه: 1397009000181145 شــماره پرونده: 9409983624000012 
شــماره بایگانی پرونده: 961031  شــاکی آقای مظاهر امانی فرانی فرزند محمد علی 
شکایتی به طرفیت آقای مصطفی باقری دســتگردی فرزند حجت اله با موضوع تحریق 
یک باب منزل مســکونی مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9409983624000012 شعبه 101  دادگاه کیفری دو شهر اردستان ) 101 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/20 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه به علت 
مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی  می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد. م الف: 50 شعبه 

101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان ) 101 جزایی سابق( )127 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/471 شماره ابالغنامه: 9710106793800096 شماره پرونده: 9709986793800033 
شماره بایگانی شعبه: 970033  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای  
میالد پور کاوه، خواهان آقای مهدی حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای میالد پور 
کاوه به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986793800033 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/29 ساعت 9  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 953 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
2/441 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 2 فرعی از 11920 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد علی کشکولی فرزند عبدالصمد 
در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027012358 مورخ 1396/11/17 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره  13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/19 روز  شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:3201 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/442 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 68 فرعی از 9336 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام یاســر عبدالهیان خوراسگانی فرزند 
محمودو محمود عبدالهیان خوراســگانی فرزند تقی در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139660302027010252 و 139660302027010250 مورخ 1396/9/20 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره  13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/20 روز  یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:3200 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)271 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/443 شــماره: 139721702210000977- 97/2/13 سند مالکیت ششدانگ  پالک 
ثبتی شماره 2267/4403 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 31655 در صفحه 368 
دفتر 151 بنام آقای مسلم پور ارشد فرزند منصور سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپی 
747739 هـ/91 تکبرگی  ثبت و صادر تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 14199 مورخ 
1397/01/22 که به گواهی دفتر خانه 177 اصفهان رســیده دفتر مدعی است که  سند 
مالکیت آن بعلت سرقت مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 3490 میرمحمدی ثبت اســناد و امالک جنوب شــرق اصفهان)219 کلمه، 
2 کادر(

فقدان سند مالکیت
2/444 شــماره: 139721702210000978- 97/2/13 سند مالکیت ششدانگ  پالک 
ثبتی شماره 2187/6222 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام آقای مسلم پور ارشد فرزند 
منصور  سابقه ثبت و صدور ســند به شــماره چاپی 368046 الف/96 تکبرگی و شماره 
الکترونیک 139620302210008611  ثبت و صادر تســلیم شده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 
14200 مورخ 1397/01/22 که به گواهی دفتر خانه 177 اصفهان رسیده دفتر مدعی است 
که  سند مالکیت آن بعلت ســرقت مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 3491 میرمحمدی ثبت اســناد و امالک جنوب شــرق اصفهان)215 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/445 چون  سید احمد صفوی فرزند سید جالل نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
آپارتمان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 6 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت سه دانگ  مشاع از 
ششدانگ  آپارتمان پالک 11810/1232 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
888906 که در صفحه 395 دفتر 492 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهــی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و وثیقه نمی 
باشد. به علت سرقت ســند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند 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( نسبت 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 ســند 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: 3446 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)222 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/446 چون  پری نظری دهکردی فرزند حسن  نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
آپارتمان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 6 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت سه دانگ  مشاع از 
ششدانگ  آپارتمان پالک 11810/1232 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
888905 که در صفحه 392 دفتر 492 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و  وثیقه نمی 
باشد. به علت سرقت ســند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند 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( نسبت 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 ســند 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: 3447 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)221 کلمه، 2 کادر(
اجرای قرار تحریر ترکه

2/447 شــماره: 970037-97/2/10 مرجع رسیدگی: شــعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان، بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواســت 1- محبوبه قربانی 2- اکرم 

قربانی 3- عفت قربانــی 4- اعظــم قربانی با وکالــت مهدی ابراهیمــی به طرفیت 
مرتضی قربانی و رســول قربانی قرار تحریــر ترکه مرحوم عباس قربانی طی شــماره 
970997679500026 در شــورای حل اختالف شهید حججی صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 15/30 روز دوشــنبه مورخ 97/4/11 تعیین گردیده اســت لذا از  ورثه یا نماینده 
قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرستان اصفهان با 
 آدرس خیابان ارباب حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع اجرای قــرار نخواهد بود. 
م الف: 3252 شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  )130 کلمه، 

1 کادر(
اجرای قرار تحریر ترکه

2/448 شــماره: 970038-97/2/9  مرجع رســیدگی: شعبه 20 شــورای حل اختالف 
اصفهان، بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست صغری کشاورز شهرستانی به 
طرفیت 1- حسین کشــاورز 2- صدیقه صادقی قرار تحریر ترکه مرحوم نبی اله کشاورز 
طی شماره 970997679500074 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای 
قرار ساعت 15/30 روز دوشنبه مورخ 97/4/25 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرستان اصفهان با 
 آدرس خیابان ارباب حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع اجرای قــرار نخواهد بود. 
م الف: 3316 شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  )119 کلمه، 

1 کادر(
مزایده

2/449 شماره نامه: 9710110372900009 شــماره پرونده: 9309980364002017 
شماره بایگانی شــعبه: 960063 اجرای احکام شــعبه 9 کیفری دادگستری اصفهان در 
نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 960063ش/ 9 مبنی بر فروش شش دانگ پالک 
ثبتی 3967/1 بخش 5 متعلق به عفت قمیشه دستجردی فرزند حسن جلسه مزایده ای 
مورخ 1397/03/01 روز سه شنبه ســاعت 10 الی 11 برگزار نماید متقاضیان می توانند 
5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگــی با این اجرا از پالک مذکــور دیدن کرده و جهت 
شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ ذکر شــده در دفتر این اجرا واقع در دادگستری کل 
اصفهان به نشانی خیابان نیکبخت، اجرای احکام کیفری، طبقه همکف اتاق 030، حاضر 
 شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین
 قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید. اوصاف محل طبق نظریه کارشناسی بدین شــرح می باشد مساحت پالک 
برابر 1135/50 متر مربع می باشد که کاربری کشاورزی این مالک به صورت محصور و 
در حال حاضر از  آن به صورت یک واحد دامداری ســنتی استفاده  می گردد مستحدثات 
موجد در محل شمال اتاق کارگری با دیوار اجری و بلوک و سقف چوبی و اغل گوسفندان 
 و سوله کاه دان با دیوار بلوکی و پلیت فلزی و بهاربند با دیوار بلوکی می باشد و فاقد امتیاز 
آب و برق می باشــد ارزش هر متــر مربع  با توجه بــه واقع بودن در طرح ســاماندهی 
ناژوان 1500000 ریال می باشــد که ارزش 1135/50 متر مربــع 1/703/250/000 
ریال اســت ضمنا آدرس محل واقــع در خیابان قائمیه کوچه همیشــه بهــار روبروی 
کارخانه لوله کوچه ســعادت کوچه نیلوفر صحرای دشــت ورز انتهای بن بســت درب 
فلزی بزرگ می باشــد. م الف: 3220 شــعبه 9 اجــرای احکام کیفری دادســرای 
 عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان)مجتمع اجــرای احکام کیفــری(  )293 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/450 شماره ابالغنامه: 9710106793700472 شماره پرونده: 9709986793700134 
شماره بایگانی شــعبه: 970134  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به 
آقای جواد خجســته،  خواهان خانم کافیه دشتبان دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای 
جواد خجسته به خواســته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شــماره 
پرونده کالسه 9709986793700134 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/03/23 ساعت 12 
تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به 
علت مجهــول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی 

به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 3285 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/451 شماره ابالغنامه: 9710106795400173 شماره پرونده: 9709986795400057 
شماره بایگانی شــعبه: 970057   آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به 
خواهان آقای مســعود ده دشــتی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای حمید محمدی 
به خواسته مطالبه- تامی خواســته مطرح که به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان 
شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شــماره سه شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986795400057 شــعبه 24 
حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/03/23 ساعت 15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ 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: 3281 شعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( 

)170 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/452 شماره ابالغنامه: 9710100354200866 شماره پرونده: 9509980359501893 
شماره بایگانی شعبه: 961457   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
اسفندیار حیدروند فرزند لطفعلی، خواهان آقای حمیدرضا جعفری دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای اسفندیار حیدروند فرزند لطفعلی و علی طبیبی  به خواسته کالهبرداری  مطرح 
که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9509980359501893 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 
شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/23 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 نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 3212 شعبه 116 
دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )116 جزایی سابق(  

)185 کلمه، 2 کادر( 
اصالحی

2/412 پیرو رای شــماره  1622 مورخ 97/2/8 مبنی بر درخواست خانم نازنین باقالئی 
ورنوسفادرانی فرزند حسین نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 301/69 پالک 
ملک  مذکور 386 و 387 فرعی از 116 اصلی می باشد که در آگهی قبلی شماره اصلی آن 
اعالم نشده است که بدین وسیله از طریق این آگهی اصالح می گردد. پالک صحیح ملک 

116/386 و 116/387 می باشد.
تحدید حدود اختصاصی

2/472 شــماره صــادره : 1397/42/487805-1397/2/10 نظر بــه اینکه به موجب 
رای شــماره 10219 مورخ 1396/08/20 صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی  تحدید حدود ششــدانگ خانه پالک شماره 4786/452 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام حمید رضا اســدی مبارکه فرزند 
عبدالوهاب در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک  به اســتناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشــنبه مورخ 1397/03/9 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 3626 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)154 کلمه، 

2 کادر(
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حصر وراثت
2/424 آقای علی خدادادی خوزانی دارای شناسنامه شماره 11795 به شرح دادخواست به 
کالسه  70/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رمضانعلی خدادادی خوزانی به شناســنامه 333 در تاریخ 1396/10/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه 
لری خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 10530 )همســر( 2- غالمرضا خدادادی خوزانی 
فرزند رمضانعلی، ش.ش 825 )فرزند( 3- علی خدادادی خوزانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 
11795 )فرزند( 4- زهرا خدادادی خوزانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 661 )فرزند( 5- زهره 
خدادادی خوزانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 2219 )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: 488 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/426 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 2172/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 10/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/3/28، مشخصات خواهان: محمد کاظم طاهران فرزند زمان به نشانی خمینی شهر 
خ امام شمالی ک دباغی پ 115، مشخصات خوانده: خلیل باجولی فرزند عزیزاله، خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 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: 526 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/427 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 695/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/15 صبح  روز یک شنبه مورخه 
97/3/20، مشخصات خواهان: اصغر جمشیدی به نشانی خمینی شهر بلوار ش منتظری 
کوچه ش دیباجی پ 9، مشــخصات خوانده: علی سعادت و شرکت صدف آرین، 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 شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 509 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

2/429 شماره ابالغنامه: 9710103635300343 شماره پرونده: 9609983635301551 
شماره بایگانی شــعبه: 961618 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی: قنبرعلی رواخواه 
ورنوسفادرانی فرزند علی به نشانی اصفهان خمینی شهر، مهلت حضوراز تاریخ ابالغ: 30 
روز، محل حضور: استان اصفهان شهرستان خمینی شهر بلوار دانشجو دادگستری خمینی 
شهر، نوع علت حضور: دفاع از اتهام انتسابی، بدین وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از بزه 
انتسابی ) جعل و استفاده از سند مجعول ( در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس 
از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 530 شعبه ششم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )213 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/430 شماره: 292/96  به موجب رای شــماره 529 تاریخ 96/8/27 حوزه اول حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان تیران که قطعیت یافته اســت محکوم علیه اکبر قاهری 
فرزند حسین به نشانی تهران میدان نوبنیاد خ شهید سنگری روبروی صنایع وزارت دفاع 
)عدم شناسایی( محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ 2/405/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر الصاقی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 166545-92/3/25 و 166546-92/4/25 تا زمان  وصول در حق 
خواهان علی یزدانی فرزند احمد به نشانی رضوانشهر خ پنجم غربی سنگبری مهتاب ضمنا 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر  حق االجرا که توسط اجرای احکام حقوقی 
احتساب و اخذ می گردد رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:64 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان تیران )210 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/431  آقای علی دادخواه تهرانی دارای شناســنامه شــماره 5219 به شرح دادخواست 
به کالسه 78/97 شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه فدائی 
تهرانی به شناسنامه 3531 در تاریخ 1396/11/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر دادخواه، ش.ش 4665، 2- محمد 
دادخواه تهرانی، ش.ش 5140، 3- علی دادخواه تهرانی، ش.ش 5219 )فرزندان ذکور( 
4- شــهربانو دادخواه، ش.ش 4666، 5- بتول دادخواه تهرانی، ش.ش 5029، 6- زهرا 
دادخواه تهرانی، ش.ش 246 )فرزندان اناث( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات 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 نشر آگهی ظرف سه ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 62 شعبه اول حقوقی و حسبی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )167 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

2/432 شماره:1397/04/488125-1397/2/11 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت 243 متر مربع به پالک ثبتی شماره 1210 فرعی 
از 51- اصلی مفروز و مجزی از پالک 694 فرعی از اصلی مذکور واقع در رهن جزء بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 13517 صفحه 436 دفتر 154 تحت شماره چاپی 930891 
بنام محمد طیبی رهنی فرزند احمد ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 970407061655826-1397/2/4 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 64816 الی 64818- 1397/02/04 
به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب 
کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 55 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)244 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/433 شماره:1397/04/488139-1397/2/11 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین محصور و مشجر به مساحت 36 متر مربع پالک ثبتی شماره 1988 فرعی از 
51- اصلی مفروز و مجزی از 691 فرعی از اصلی مذکور واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز ذیل ثبت 13516 در صفحه 433 دفتر امالک جلد  154 بنام محمد طیبی رهنی 
فرزند احمد تحت شماره چاپی مسلسل 930890 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 970407061655612-1397/2/4 به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 64806 الی 64808- 
1397/02/03 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 56 اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز)247 کلمه، 3 کادر(
مزایده

2 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300029 شــماره پرونــده:  /434
9609983623100189 شماره بایگانی شعبه: 960256 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960256 مدنی 
که به موجب آن آقای هادی رستم آبادی فرزند ماشــااله محکوم است به پرداخت مبلغ 
51/369/564 ریال به عنوان اصل خواســته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه در حق محکوم له خانم فریبا نیکنام فرزند حسینقلی، با توجه به اینکه محکوم علیه 
طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده اســت. فلذا اموال مشــارالیه را به شرح ذیل از 
طریق مزایده به فروش می رســاند: تعداد 4 عدد ماشــین موزر برقی هر عدد 137/000 
تومان- تعداد 6 عدد سشوار هر عدد 150/000 تومان- تعداد 50 عدد کرم ضد آفتاب هر 
عدد 45/000 تومان- تعداد 9 عدد اتو مو با مارکهای مختلف جمعا به مبلغ 1/395/000 
تومان. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده اموالی را که آگهی شده مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار 
می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی کل بها را به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید تا نســبت به تحویل مورد مزایده موفق مقررات اقدام گردد. 
تاریخ مزایده: 1397/02/30 روز یکشنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان اردستان. م الف: 49 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان اردستان )226 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/437 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  7897/3354 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محســن طاهری اصل فرزند محمد حســن 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027007327- 96/6/23 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/3/12 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:3205 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)193 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/438 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب کارگاه پالک شــماره  39/156 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر برادران توتونچی فرزند محمد 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027011543- 96/10/25 مفــروز گردیده با توجــه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 97/3/12 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:3204 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/439 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب تجاری مسکونی پالک شماره 11903/12  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شده از پالک یک فرعی  که طبق پرونده ثبتی به نام 
زهره واعظی فرزند محمد حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شــماره 139660302027008993-96/8/7 مفروزگردیده با 
توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا  بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 97/3/19 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:3203 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/440 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3660 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام رضا پیرپــاره دوز فرزند یداله و غیره 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شماره  
1396603020278782 و 139660302027008783- 96/7/30 مفــروز گردیده با 
توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 97/3/19 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:3202 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/428 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 697/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز یک شنبه 
مورخه 1397/3/20، مشخصات خواهان: اصغر جمشیدی به نشانی خمینی شهر خ بلوار 
ش منتظری کوچه ش دیباجی پ 9،  مشخصات خوانده: ســهیل سیام و شرکت عرشیا 
چینه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
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: 508 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(

مفاد آرا
2/26 شماره: 139760302016000028-1397/01/26 آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي 
برابر راي شماره 139660302016000336 مورخ 96/11/02 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا سلطاني فرزند 
مسیب به شماره شناسنامه 86 صادره از تیران به شماره ملي 5499425396 در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 149/92 مترمربع مجزي شده از پالک 2216 فرعي از 65 اصلي 
واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که متقاضي مالک مشاعي مي باشد محرز گردیده 
اســت لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/17 
م الف: 29  سید محمد حسن مصطفوي فروشاني رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

مفاد آراء
2/417 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760302016000005 مورخ 1397/01/07 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی کبیری 
فرزند اسماعیل به شــماره شناســنامه 8 کدملی 5499510660صادره از نجف آباد در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1834/24 متر مربع پالک 855 فرعی از 2 اصلی واقع 
در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان کبیری 
محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/1
م الف: 61 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران 

اخطار اجرایی
2/436 مشــخصات محکوم علیه : آزاد درزنی،  نشــانی محل اقامت: مجهول المکان ، 
ابوالقاسم متولی نشانی محل اقامت بلوار دانش کوچه شهروند 3 بعد از چهار راه دست چپ، 
مشــخصات محکوم له: آقای رضا محمودیان با وکالت آقای سنجر، نشانی محل اقامت 
: چهار راه آیت اهلل کاشانی اول خ بهشــتی جنب بانک انصارپ 5 ، محکوم به : به موجب 
رای شماره 883/96 تاریخ 96/10/20 حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان کاشان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم هســتند به : پرداخت مبلغ 55/000/000  ریال 
بابت دو فقره چک به شماره های 486488 ، 94/4/14 ،20/000/000 ریال و 629576 
، 94/4/25 ، 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/345/000 ریال هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مالی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق 
شاخص سالیانه بانک مرکزی از تاریخ صدور چک ها لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له طبق رای غیابی درباره آقای درزنــی و رای حضور درباره متولی تبصره2 از قانون 306 
رعایت نیم عشر از خواندگان دریافت شود. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجراییه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 63 قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف کاشان)259 

کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/435 مشخصات محکوم علیه : آقای علیرضا سلیمی فرزند حسن ،  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان، مشــخصات محکوم له: آقای رضا محمودیان با وکالت آقای ســنجر، 
نشانی محل اقامت : چهار راه آیت اهلل کاشانی اول خ بهشتی جنب بانک انصارپ 5 دفتر، 
محکوم به : به موجب رای شماره 882/96 تاریخ 96/10/20 حوزه 4 شورای حل اختالف 
شهرستان کاشان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 
80/000/000  ریال بابت دو فقره چک به شماره 76692 ، 96/1/31 و 76691 ، 96/1/26 
هر کدام بمبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/310/000 ریال هزینه 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر طبق 
شاخص سالیانه بانک مرکزی از تاریخ صدور چک ها لغایت اجرای حکم طبق رای غیابی  
ماده 2 از قانون 306 رعایت نیم عشر از خوانده دریافت شود. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 62 قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف 

کاشان )233 کلمه، 3 کادر(
مزایده

2/418 شماره مزایده: 139704302121000004 آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده 
اجرایی کالسه 9600114 تمامت ششدانگ پالک ثبتی 1504 فرعی از 75 اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابان امام خمینی خیابان بابوکان 
کوچه فضیلت شماره 6 پالک 321 حسب نامه شماره 96/5/14-960705841421486 
ثبت اسناد خمینی شهر تمامت شش دانگ پالک مذکور به نام فاطمه جعفری فرزند حسین 
ذیل ثبت 52894 صفحه 512 دفتر 224 نسبت به ششدانگ ثبت و سند صادر گردیده و 
محدود است: شمااًل: به طول 8/70 متر دیواریســت به دیوار پالک 1495 شرقًا: به طول 
28/40 متر دیواریست اشتراکی با پالک 1503 جنوباً: به طول 8/80 متر درب و دیواریست 
به کوچه هشت متری غربًا:  به طول 28/40 متر دیواریســت به دیوار خانه پالک 7462 
حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس به مساحت 257 متر مربع عرصه و 320 متر 
مربع اعیانی به صورت ملک و به صورت دو واحد مسکونی در دو سقف ساخت احداث شده 
و دارای پارکینگ است و اسکلت ساختمان از نوع بنایی است و در و پنجره ها آهنی می باشد 
درهای داخلی چوبی سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولرآبی می باشد پالک فوق 
دارای اشتراکات آب و برق و گاز بوده و قدمت آن حدوداً 15 سال است بنا به اعالم بستانکار 
به موجب وارده شماره 139605002121002681-96/12/21 فاقد بیمه می باشد که 
ملکی فاطمه جعفری فرزند حسین به موجب سند رهنی شماره 1393/11/29-77580 
تنظیمی دفترخانه 129 اصفهان موضــوع پرونده اجرایی کالســه 9600114 در رهن 
بانک مهر اقتصاد اصفهان می باشــد و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ دو میلیارد و 
سیصد میلیون ریال )2/300/000/000 ریال( ارزیابی شده است. بدینوسیله شش دانگ 
پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شــرعیه و عرفیه از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 1397/3/8 در محل واحد اجرای اســناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده 
حضوری به فروش می رسد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز  در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
423 کلمــه،   م الــف:524 اداره اجــرای اســناد رســمی خمینــی شــهر )

5 کادر(

مزایده
2/419 در پرونده 951232 اجرا محکوم علیهم ورثه مرحوم قدمعلی حاجیان فروشــانی 
محکوم به پرداخــت 1/039/187/000 ریال در حق محکوم له فرزاد خســروی و مبلغ 
51/959/350 ریال بابت نیم عشر اجرا گردیده که محکوم لها در قبال خواسته خود پالک 
ثبتی های ذیل الذکر را توقیف نموده است که مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس 
برآورد شده است بدین شرح است: مشخصات مال توقیفی: پالکهای 71/87 و 4203/87 
که بصورت زمین بایر به مساحت 125 متر مربع بوده و فاقد اعیانی- سهم ورثه 80/57 متر 
به میزان 80/46 متر از پالک 87/71 معادل یک و نیم دانگ- سه دانگ مشاع از پالک 
4203/87 معادل 11 متر و جمعا 57/80 متر مربع که ارزش ششدانگ 4/125/000/000 
ریال و سهم ورثه 1/907/400/000 ریال برآورد شــده است. نظریه طبق قانون ابالغ و 
مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال مذکور به میزان محکوم به از 
طریق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگســتری شهرستان خمینی شهر، تاریخ 
مزایده: پنج شنبه 97/03/03 ساعت 10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، کسانی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از 
مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده 
را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شــدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 521 اجرای احکام حقوقی 

دادگستری خمینی شهر )279 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/420 شماره: 173/96 به موجب رای شماره 478 تاریخ 96/12/3 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ولی جاگیروند به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و نود میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و پانصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر درتادیه بر مبنای تورم از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
سید مسعود نوربخش  فرزند سید ابوالقاســم با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی 
خمینی شهر خ مدنی فتح 10 پالک 11 و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در 
ضمن رای دادگاه غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:523 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )226 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/421 شماره: 171/96 به موجب رای شــماره 480 تاریخ 96/12/3 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ولی جاگیروند 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و ششصد و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر درتادیه بر مبنای تورم از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
سید مسعود نوربخش  با وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ مدنی 
فتح 10 پالک 11 و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای دادگاه 
غیابی اســت. 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 مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:522 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )218 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/422 خانم فاطمه حاج حیدری ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح 
دادخواست به کالسه  102/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان صفرعلی حاج حیدری ورنوســفادرانی به شناسنامه 6292 در 
تاریخ 1383/3/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- طلعت هوشنگی فرزند غالمعلی، ش.ش 71 )همسر( 2- حسین حاج 
حیدری ورنوسفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 822 )فرزند( 3- محمد حاج حیدری فرزند 
صفرعلی، ش.ش 360 )فرزند( 4- غالمعلی حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند صفرعلی، 
ش.ش 221 )فرزند( 5- احمدرضا حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 
110 )فرزند( 6- فاطمه حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 5 )فرزند( 
7- خدیجه حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 184 )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: 513 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/423 خانم فاطمه حاج حیدری ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح 
دادخواســت به کالسه  103/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان طلعت هوشــنگی به شناسنامه 71 در تاریخ 1391/4/22 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حسین حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 822 )فرزند( 2- غالمعلی 
حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 221 )فرزنــد( 3- احمدرضا حاج 
حیدری ورنوســفادرانی فرزند صفرعلی، ش.ش 110 )فرزنــد(   4- محمد حاج حیدری 
فرزند صفرعلی، ش.ش 360 )فرزنــد( 5- خدیجه حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند 
صفرعلی، ش.ش 184 )فرزند( 6- فاطمه حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند صفرعلی، 
ش.ش 5 )فرزند(  و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 514 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )172 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710463634800001 درخواســت:  شــماره   2 /425
9609983634801049 شماره بایگانی شعبه: 961080 د 3 در پرونده کالسه 961080 
این شعبه آقای علی اصغر فخاری فرزند رحیم به اتهام سرقت از داخل خودرو تحت تعقیب 
بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم 
حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد. م الف: 528 شعبه سوم دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/470 شماره ابالغنامه:9710106795600025 شماره پرونده:9609986795600149 
شماره بایگانی شعبه:960149 ابالغ شونده حقیقی: محمدرضا شریفی به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/03/29 سه شنبه ساعت: 16 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، 
در خصوص دعوی نیما حری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک 
انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه 
اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 
به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:1009 شعبه 26 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( ) 152 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
بدینوســیله اعالم میگردد در تاریــخ 97/2/7 دفترچه 
ساعت زن اتوبوس اینجانب مهرداد گنجا پور به شماره 
شناسنامه 862 صادره اهواز  در اتوبوس اسکانیا به 
شماره شهربانی 255 ع 43 ایران 43 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مدیر کل تعزیرات حکومتی استان :
 قاچاقچیان طال در اصفهان
 10 میلیارد جریمه شدند

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با 
اشاره به ضبط محموله قاچاق طال از محکومیت 
10 میلیارد ریالی عامالن ایــن قاچاق خبر داد.
غالمرضا صالحی در تشــریح ایــن خبر گفت: 
اداره کل اطالعات استان با دریافت گزارش های 
مردمی موفق به شناســایی و معرفــی 2 نفر به 
اتهام قاچاق 1809 گرم طال شــد که با دریافت 
این گــزارش بالفاصله پرونده تخلف تشــکیل و 
مورد رســیدگی قرار گرفت.وی افزود: شعبه 6 
بدوی استان پس از رســیدگی به این پرونده و با 
بررســی مدارک، تخلف را محرز اعالم و حکم به 
ضبط محموله مکشوفه به نفع دولت صادر کرد.
صالحی تصریح کرد: متهم ردیف اول این پرونده 
به پرداخت 3 میلیارد و 991 میلیون و 389 هزار 
ریال و متهم ردیف دوم بــه پرداخت 6 میلیارد و 
983 میلیون و 764 هــزار ریال جزای نقدی در 

حق صندوق دولت محکوم شدند.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان 
خبر داد: 

 پلمپ 12 واحدصنفی فروش 
پوشاک مردانه در اصفهان 

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان 
با اشاره به پلمپ 12 واحد صنفی فروش پوشاک 
مردانه گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی  
و اخالقی جامعه ، طرح بازدید و کنترل واحد های 
صنفی  فروش پوشــاک مردانه  توسط ماموران 
اداره نظارت بــر اماکن عمومی ایــن پلیس در  
شهر اصفهان اجرا شد. ســرهنگ محمد حسن 
اســماعیلی افزود: در این طــرح  از  504  واحد 
صنفی بازدید به عمل آمد که در نتیجه تعداد 12 
واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات 
مربوطه پلمپ و برای 28 واحد دیگر نیز اخطاریه 
پلمپ صادر و از متصدیان 87 واحد صنفی دیگر 
نیز تعهد کتبی اخذ شد. سرپرست پلیس امنیت 
عمومی استان اصفهان با اعالم تداوم و تشدید این 
گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، 
از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضوع را بــه مرکز فوریت های 

پلیسی 110 اطالع دهند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهی انتظامی استان:
زوج کالهبردار در اصفهان 

دستگیر شدند
رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
زوج کالهبردار خبر داد. سرهنگ سید مصطفی 
مرتضــوی، رییس پلیس فضــای تولید و تبادل 
اطالعــات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
اینکه فردی از طریق ارســال پیامکی با مضمون 
برنده شدن در قرعه کشی وی را فریب داده و از 
حساب او مبالغی را سرقت کرده، بررسی موضوع 
در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

با انجام اقدامات علمی و تخصصی و تالش های 
بی وقفه توسط کارشناسان این پلیس سرانجام 
عامالن این کالهبرداری که یک زوج جوان بودند 
شناسایی و طی عملیاتی با هماهنگی مقام قضائی 
دستگیر شدند.متهمان در بازجویی های صورت 
گرفته صراحتا به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را 
سوء استفاده مالی عنوان کردند.متهمان در مدت 
کوتاهی روزانه به بیش از 500 نفر پیامک ارسال 
می کردند و این زوج با شــگردی خاص توانسته 
بودند از این طریق مبلــغ 500 میلیون ریال از 

حساب قربانیان خود برداشت کنند.

 سفر معاون رییس جمهور
 و وزیر علوم به اصفهان

رییس دانشــگاه صنعتــی اصفهان اظهــار کرد: 
آیین بزرگداشت چهلمین ســال تاسیس دانشگاه 
صنعتی اصفهان و بهره برداری از چندین پروژه مهم 
دانشگاهی، رویدادهای مهم هفته جاری است که 
به واســطه آنها، معاون رییس جمهور و وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری به اصفهان ســفر خواهند کرد. 
سید محمود مدرس هاشمی افزود: این شهر بزرگ 
دانش و فناوری به عنوان یکــی از مفاخر بی بدیل 
استان اصفهان که دستاوردها و خدمات متعددی را 
به دانش، فرهنگ و صنعت کشور تقدیم کرده، امسال 
و مقارن با چهلمین سال از پیروزی انقالب اسالمی، 
4 دهه نوآوری، تربیت متخصصان و نخبگان جامعه و 
حرکت بر مدار پیشرفت و اعتالی کشور را پشت سر 

خواهد گذاشت.

عکس  روز 

مسئوالندرعملمعلمانراموردتوجهقرارنمیدهند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مسئول بسیج دانش آموزی اســتان اصفهان  با بیان 
اینکه برگزاری اردوی فرهنگی، رزمی پرنده آزادی از 
ابتدای اردیبهشت ســال جاری آغاز شده است اظهار 
داشت: ســه هزار نفر از دانش آموزان پسر پایه هشتم 
دوره اول متوسطه شهرستان های اصفهان، فالورجان، 
خمینی شهر و درچه تا 18 اردیبهشت در دهکده دفاع 
مقدس اصفهان در این اردو شرکت می کنند.سرهنگ 
محمد ادیب افزود:  امیدوار هستیم مرحله بعدی آن در 
ابتدای سال تحصیلی آینده؛ یعنی در مهرماه امسال 
اجرا شود.مسئول بسیج دانش آموزی استان اصفهان 
بیان کرد: این اردو در قالب 5 مرحله، بر مبنای درس 
»پرنده آزادی« کتاب فارسی پایه هشتم که به معرفی 
 شــهید محمد الدوره، نوجوان فلسطینی می پردازند.

) این شهید به دست صهیونیست ها به شهادت رسیده 
است(.وی با اشاره به تاثیرگذاری این اردو، خاطرنشان 
کرد: برگزاری چنین اردوهــای هدفمندی، مفاهیم 
دروس کتب درسی را ماندگارتر می سازد و دانش آموزان 

به خوبی هدف درس را در می یابند.ادیب تصریح کرد: 
تبیین عزت و عظمــت و اقتدار ملت ایــران در برابر 
استکبار جهانی، افزایش روحیه خودباوری و اعتماد به 
نفس و مسئولیت پذیری بیشتر دانش آموزان، معرفی 
بیشتر و بهتر سرزمین فلسطین، آشنایی دانش آموزان 
با مفاهیمی همچون انتفاضه فلســطین، مقاومت و 
آزادی،  تقویت روحیــه مدیریت و فرماندهی و مقابله 
با حوادث و مشکالت در دانش آموزان از جمله اهداف 

برگزاری این اردوی فرهنگی و رزمی است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان خبر داد :

شرکت 3 هزار دانش آموز در اردوی فرهنگی »پرنده آزادی« 
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان 
اصفهان اظهار داشت: 2 هزار و 653 شغل از مجموع 
7 هزار و 50 شغلی که توســط کمیته امداد اصفهان 
در ســال 96 ایجاد شــده، مربوط به بخش خدمات 
است.بهرام سوادکوهی با تاکید بر محوریت رویکرد 
توانمندسازی در اقدامات حمایتی این نهاد بیان کرد: 
سهم بخش خدمات از فرصت های شغلی ایجادشده 
توســط این نهاد 2 هزار و 653 فرصت شــغلی برابر 
با 37/6درصد اســت.معاون اشــتغال و خودکفایی 
کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه تسهیالت 
اعطایی اشتغال و خودکفایی از محل اعتبارات بانک ها 
و همچنین صندوق قرض الحســنه امــداد والیت 
به متقاضیان نیازمند پرداخت شــده اســت، افزود: 
در ســال 96 بیش از 129 میلیــارد و 443 میلیون 
تومان وام اشــتغال به 7 هزار و 51 مددجوی تحت 
حمایت واجد شرایط پرداخت شــده است.وی ادامه 
داد: دامپروری با 26 درصــد، فعالیت های صنعتی و 

معدنی با 22، صنایع دســتی با 10/6و کشاورزی با 
3 درصد رتبه های بعدی بیشــترین شغل های ایجاد 
شده برای نیازمندان اصفهانی توسط کمیته امداد را 
به خود اختصاص می دهند.سوادکوهی با بیان اینکه 
هدف نهایی از اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی، 
توانمندی مددجو و خروج از چرخه حمایتی این نهاد 
است، گفت: این هدف به مرور و با رعایت همه جوانب 
و با پرهیز از شــتاب زدگی در زمینه خروج مددجو از 

حمایت انجام می گیرد.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد استان:

بیش از ۷ هزار مددجوی کمیته امداد وام اشتغال دریافت کردند

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

سامانه بارشی فردا  وارد استان می شود

 هجوم موش های غول پیکر 
به شهری در انگلیس

افزایش تعــداد موش های غول پیکر در شــهر 
»هال« انگلیــس موجب نگرانی شــهروندان 

شده است.

کارشناس مســئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تحلیل نقشه های هواشناســی بیانگر ورود سامانه ناپایدار و موج جدید 
بارشی از روز سه شنبه)فردا( به استان اصفهان است که بیشتر مناطق استان را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد و بارش های رگباری را در 

بیشتر نقاط استان به دنبال دارد.
فاطمه زهرا سیدان  با بیان اینکه جو به نسبت آرام و پایداری در استان حاکم بود؛ اما احتمال بارش های خفیف و پراکنده در مناطق شرقی استان وجود دارد 

اظهار کرد: آسمان استان به صورت صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه شنبه شب بارش باران از برخی از مناطق استان از جمله فریدونشهر، میمه، کاشان و نطنز گزارش شد افزود: بیشترین میزان بارش از نطنز با 

4.9 میلی متر به ثبت رسید.

خبر

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان خبر داد:

دستگیری سه متخلف در 
پناهگاه حیات وحش موته 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان از دستگیری سه متخلف شکار وصید 
در پناهگاه حیات وحش موته اصفهان خبرداد.

مرتضی جمشــیدیان گفت: سه متخلف شکار 
وصید قبل از اقدام به شکار توسط محیط بانان 
پناهگاه حیات وحش موته دستگیر و به مراجع 
قضائی معرفی شدند.وی افزود: محیط بانان این 
اداره حین گشــت و کنترل در منطقه پناهگاه 
حیات وحش موته موفق شدند سه متخلف را 
قبل از اقدام به هرگونه شکاری دستگیر کنند.

جمشیدیان گفت: از متخلفان یک قبضه اسلحه 
مجازو یک قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و ضبط 
شد.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفــت: این متخلفان به دلیل شــکار 
غیر مجاز و حمل اســلحه قاچــاق در پناهگاه 
حیات وحش موته دســتگیر و تحویل مراجع 
قضائی شــدند.پناهگاه حیات وحــش موته با 
وسعت 204 هزار و 305 هکتار در شمال استان 
اصفهان، شمال غربی میمه قرار دارد.پناهگاه 
حیات وحش موته یکی از پر ارزش ترین مناطق 
ایران به خصوص از نظر گیاهان منحصر به فرد 
و زیستگاهی مناسب برای زندگی آهو و منطقه 
ای برای تکثیر این گونه است. پناهگاه حیات 
وحش موته دارای دو بخش، یکی بخش جلگه 
ای و هموار برای زیســت آهو و دیگری مناطق 
کوهســتانی برای زیســت قوچ، میش، کل و 

بز است.

رییس شبکه دامپزشکی نطنز خبرداد:
 تولد بره ای با یک دست 

در بادرود
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز گفت: 
در پدیده ای نادر؛ بره ای با یک دســت در شهر 
بادرود از توابع شهرســتان نطنز بــه دنیا آمد.

ســید محمد مهدی نظام طاهری، اظهار کرد: 
در پدیده ای نادر، بره ای با یک دســت در شهر 
بادرود متولد شد.وی افزود: این بره از بدو تولد 
با یک دست و دو پا به دنیا آمده که باعث تعجب 
همگان شده است.رییس شــبکه دامپزشکی 
نطنز گفت: علت این موضوع، اختالالت ژنتیکی 
از طریق اســتفاده زیاد از سموم در علوفه دام، 
استفاده از بره های خود گوســفندان در قوچ 
اندازی بوده که از عوامل اصلی است.وی تصریح 
کرد: استفاده بی رویه از دارو در دوران آبستنی 
گوسفند و عدم مشورت با دامپزشک از عوامل 

دیگر این پدیده نادر است.

چهار آبشخور در پناهگاه 
حیات وحش یخاب ساخته شد

رییــس اداره حفاظت محیط زیســت آران و 
بیــدگل اظهــار داشــت: چهار آبشــخور در 
نقاط حســاس پناهگاه حیــات وحش یخاب  
به مناســبت اعیاد شــعبانیه با نذر طبیعت با 
همکاری سمن های زیست محیطی ) انجمن  
سفیر کویر ، حامیان محیط زیست ابوزید اباد 
و کلوپ سافاري استان اصفهان ( ساخته شده 
است . اللهیار دولتخواه  افزود: این چشمه ها در 
نقاطی قرار گرفته بودند که اعضای سمن ها می 
 بایست برای ساخت هر یک از آنها  مسیر هاي 
صعب العبوررا با حمل کیســه هاي سیمان و 

آهک   پیمایش مي کردند.
دولتخواه افزود:آبشــخورها نبض حیات یک 
منطقه محسوب می شــوند و امیدواریم که با 
پیوســتن مردم به گروه های نذر طبیعت این 

حرکت هاي خدا پسندانه همچنان ادامه یابد.
پناهگاه حیات وحش یخاب  با وســعت 271 
هــزار هکتــار در شهرســتان آران و بیدگل 

قراردارد. 

اخبار

 کمیته امداد بسیج

مجتبی ناجی با اشاره به افزایش آگاهی های عمومی 
نسبت به خدمات روان شناختی، تصریح کرد: پیش 
از این به خدمات روان شناختی به عنوان یک »انگ 
اجتماعی« یا »استیگما« نگاه  می شد و مردم از اینکه 
به عنوان کسی شناخته شوند که دچار اختالل روانی 
است و نیاز به خدمات مشاوره دارد، پرهیز می کردند؛ 
اما امروزه این موضوع کمرنگ شده و مردم به راحتی 

به مراکز مشاوره مراجعه می کنند.
ایــن روان شــناس بالینی بــا بیان اینکــه امروزه 
مــردم از اینکه بگوینــد از نظر روانــی، ارتباطی و 
شــخصیتی نیازمند خدمات مشــاوره ای هستند 
ابایی ندارند، گفت: جامعــه این موضوع را پذیرفته 
که در یک زندگی طبیعی ممکن است نابسامانی ها 
و ناهنجاری های روانی وجود داشته باشد و اینکه در 
سال های اخیر مشکالت و اختالالت ابراز می شود و 

برای اصالح آن اقدام می شود، یک پیشرفت است.
منشأ فردی در بروز آســیب ها و بحران های 

اجتماعی
ناجی با بیان اینکه روان شناسی بیش  از همه از بعد 
فردی به مسائل اجتماعی و بیماری ها توجه می کند، 
افزود: روان شناسی عمدتا مسبب مسائل جامعه را 
»فرد« می داند و به همین دلیــل در تمام دنیا و از 
جمله در ایران زمینه رشد و شکوفایی روان شناسی 
بیشتر است؛ چرا که برخالف برخی رشته ها مانند 
جامعه شناســی که نگاه آن از منظــر اجتماعی و 
نهادهای اجتماعی اســت و بیشتر ســاختارهای 
اجتماعی را دنبال می کند، این علم ســاختارهای 

فردی را دنبال می کند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان با 
تاکید بر تاثیر بیشــتر عملکرد فردی در این علم، 
تصریح کــرد: روان شناســی در بروز آســیب ها و 
بحران های اجتماعی، منشــأ فردی و خانوادگی را 
مهم می داند و به بررسی آنها می پردازد.ناجی ادامه 
داد: امروز اطالعات عموم مــردم درباره اختالالت 
روانی به حدی افزایش پیدا کرده که مردم به خوبی 

بیماری های روانی را می شناسند و میزان اطالعات 
مردم و حتی افراد غیرحرفه ای نیــز در این زمینه 

افزایش داشته است.
ناجی با ابراز تاســف از پایین بودن اولویت خدمات 
مشــاوره در ســبد هزینه خانــواده، تصریح کرد: 
متاسفانه هزینه مشاوره و خدمات روان شناسی در 
اولویت اول خانواده ها نیست و مانند هزینه هایی که 

در سالمت جسمی می شــود ضرورت آن احساس 
نشــده اســت، در حالی که در تحقیقات اخیر 60 
درصد مشکالت جسمانی افراد را به اختالالت روانی 

مرتبط دانسته اند.
وی با تاکید بر وجود ریشه های روانی در بسیاری از 
بیماری های جســمی، گفت: بسیاری از مشکالتی 
که افراد پیــدا می کنند اگرچه ظاهــر روانی ندارد 
اما زیرســاخت روانی دارد. برای مثال فردی که به 
تشــکیل خانواده اقدام می کند؛ اما دچار تنش های 
زناشویی می شــود یا در پیدا کردن شــغل و یا در 
ارتباطات کاری خود موفق نیست زمانی که در این 
مشــکالت واکاوی صورت می گیرد مسائل روانی را 
ریشه بســیاری از معضالت اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی و فرهنگی افراد می دانند.
روان شناسی، علم لوکس و فانتزی نیست

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
در خصوص دلیل استفاده بیشــتر زنان از خدمات 
مشــاوره ای، گفت: اینکه زنان بیشــتر از مشاوره و 
خدمات روان شناســی اســتقبال می کنند به هیچ 
وجه به دلیل بیشتر بودن مشــکالت آنان نیست و 
تنها دلیل آن این است که زنان نه تنها باید به ترمیم 
و تقویت وضعیت روحی خــود بپردازند بلکه باید 
وضعیت روحی دیگر افراد خانواده ازجمله همســر 
و فرزندان را نیز رصد کنند و بــه همین دلیل زنان 
اهمیت و ضرورت ارتقای روانی را بیشــتر احساس 
می کنند و حتی ممکن اســت بسیاری از مراجعات 
زنان به مراکز مشاوره مرتفع ساختن مشکل همسر، 

کودک یا نوجوان آنها باشد.

خدماتمشاورهجاییدرسبدهزینهخانوادهایرانیندارد

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان با بیان اینکه از نظر تحصیالت 
آکادمیک بسیاری از دانشگاه ها در تاسیس و گسترش رشته روان شناسی گام های بزرگی 
برداشته اند، افزود: مراکز مشاوره و خدمات روان شناسی هر روز در حال توسعه هستند که در استان 

اصفهان نیز حدود ۲۰۰ مرکز مشاوره فعال است.

 گالیه معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان از عدم توجه خانواده ها به سالمت روان؛

سرپرســت اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان در سی  ودومین 
جلسه علنی شورای شهر اصفهان اظهار داشت: اینکه ما یک ارزش را از 
قدیم تاکنون و حتی آینده یادآوری می کنیم، به معنای تذکر و تلنگری 
به معلمان بر اهمیت کار آنهاست و از خداوند می خواهیم تمام معلمان 

در این راه موفق و سربلند باشند. 
محمدجواد احمدی خاطرنشان کرد: در بحث نظریه پردازی و توصیف 
مقام معلم، مسئوالن بسیار ید طوالیی دارند و همواره نسبت به شأن 

و مقام معلم صحبت می کنند؛ اما در عمل و آنجا که باید معلم را مورد 
توجه قرار دهنــد، آن همخوانی دیده نمی شــود و موجب نارضایتی 

معلمان شده  است.
سرپرست اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه جنس 
شورای شهر و ماهیت حرکت آموزش  و پرورش از مردم است، تصریح 
کرد: آنجا که مردم در توصیف معلم قدمی برمی دارد ما آن را صادقانه 
می بینیم و علت نیز این است که مردم از نزدیک کار معلم را می بینند و 

در هر خانواده حداقل یک دانش آموز یا معلم وجود دارد.
وی ادامه داد: مســئوالن باید اقدامات الزم را برای از بین بردن تمام 
دغدغه های معلمان و اعتالی علم و فرهنگ جامعه انجام دهند و ساز 
و کار و ابزار مورد نیاز برای این امر را تامین کرده و آموزش  و پرورش به 

عنوان یک مسئله جدی در سیستم کشور تعیین شود.
احمدی تصریح کرد: با نگاه به کشــورهای پیشــرفته و موفق به این 
نکته پی می بریم که هر کشــوری در هر زمینه ای موفق بوده  است به 
 این دلیل بوده که اهمیت واالیی بــه بحث آموزش  و پرورش داده اند و 
می توان گفت اهمیت و نگاه به آموزش  و پروش زمینه موفقیت در دیگر 

زمینه ها را فراهم می کند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

مسئوالن در عمل معلمان را مورد توجه قرار نمی دهند

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در همایش تجلیل از خیرین 
بهزیســتی شهرســتان نجف آباد اظهار کرد: حضور خیرین در 
عرصه های مختلف کمک رسانی در جامعه ریشه در مفهوم عمیق 

اسالمی دارد.
مرضیه فرشــاد افزود: دســتگاه های دولتی همچون بهزیستی 
فرصت خدمت بــه خلق را برای خیــران فراهــم می کنند و به 
دلیل مشــکالت موجود در کشــور تنها قســمتی از خدمات به 

صورت دولتی انجام می شــود.علیرضا قناعــت کار، رییس اداره 
بهزیســتی شهرســتان نجف آباد نیز در این مراســم با اشاره به 
شورای مشــارکت های مردمی گفت: این شــورا که به ریاست 
فرماندار تشــکیل می شــود، نقش هدایتی در راستای جذب و 
جلب مشــارکت های مردمی برای حل مشکالت جامعه هدف را 
به عهده دارد.وی در ادامه به بیان میزان مشــارکت های مردمی 
در سال گذشته اشاره کرد و عنوان داشت: در سال گذشته میزان 

مشــارکت های غیر نقدی، خدماتی و جذب حامی در نجف آباد 
حدود 58 میلیون تومان بوده که شامل لوازم التحریر، سبد غذایی، 
پوشــاک، هزینه درمان، کمک هزینه جهیزیه است.رییس اداره 
بهزیستی شهرســتان نجف آباد متذکر شــد: در کنار جذب این 
مقدار از مشــارکت های مردمی، اداره کل نیز مبلغ 19 میلیون 
 تومان به بهزیستی شهرستان نجف آباد در این راستا هزینه کرده

 است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
فعالیت خیران در مفهوم اسالمی ریشه دارد
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 قهوه خود را به سالم ترین نوشیدنی دنیا تبدیل کنید
پیشنهاد سردبیر:

منزل
                 کافه 

مواد الزم: 
6 عدد لیموترش زرد )1/5 پیمانه آب لیمو(،2 عدد 
لیموترش سبز )3/1 پیمانه آب لیمو(،یک پیمانه شکر، 

 6 پیمانه آب،  یک پیمانه تمشک تازه،
 تکه های لیمو ترش سبز و زرد

روش تهیه:
در یک پارچ بزرگ، آب لیمو، شــکر و 

آب را با هم مخلوط کنید. هم بزنید تا 
شکر حل شود و تمشک را اضافه کنید. 

روی آن را بپوشانید و اجازه دهید یک شب تا 
صبح در یخچال بماند سپس با تکه های 
لیموترش سبز و زرد آن را تزئین 

کنید. 

لیموناد مادالین

اسفرزه 
اسفرزه، دانه گیاهی است از خانواده بارهنگ  که گونه های مختلفی دارد. طبیعت آن سرد و تر است و  نوع سفید رنگ آن مرغوب تر و در آب ته نشین می شود. 
در آمریکا از آن داروهای ملینی چون Metamucil تهیه می کنند .اسفرزه در مورد کاهش درد و رفع خارش بیماری های کولون و رکتوم و قطع خونریزی 

بواسیر و همچنین در کاهش کلسترول مفید است.در استعمال خارجی ضماد لعاب اســفرزه مخلوط با سرکه و روغن گلسرخ برای تسکین درد مفاصل گرم، 
نقرس و نرم کردن ورم ها به خصوص ورم های پشت گوش نافع است و ضماد کوبیده آن با گالب برای تسکین سردرد و یا روغن بنفشه برای تسکین سردردهای 
گرم و رفع خشکی دماغ و اعصاب نافع است و همچنین برای رشد و نرم کردن مو و جلوگیری از دو تا شدن تارهای مو بسیار مفید است. در مورد مو باید مالیدن 

ضماد چند روز پی در پی تکرار شود.

عطار باشی

 در ساعات عصر، کافئین مصرف نکنید
قهوه یکی از غنی ترین منابع طبیعی کافئین در رژیم غذایی اســت، 
کافئین یک محرک بوده که باعث شــده تا قهوه یکی از محبوب ترین 
نوشیدنی ها به شمار رود. کافئین ســطح انرژی را افزایش داده و باعث می شود 
که کمتر احساس خستگی کنید؛ اما اگر در اواخر روز قهوه بخورید، ممکن است 
با خواب شما تداخل پیدا کند و موجب کم خوابی شــود. کم خوابی خود منشأ 
بسیاری از بیماری هاست.بهتر است بعد از ساعات عصر به جای استفاده از قهوه، 
یک فنجان چای بنوشید. چای نســبت به قهوه کافئین کمتری دارد؛ البته تمام 
افراد به یک میزان به کافئین حســاس نیستند، بعضی افراد ممکن است حتی با 

مصرف کافئین در عصر نیز به راحتی بخوابند.

 قهوه را با شکر مصرف نکنید
قهوه به تنهایی یک نوشیدنی سالم اســت؛ اما شما به راحتی با اضافه 
کردن شکر می توانید آن را به یک نوشیدنی مضر تبدیل کنید. بهترین 
راه برای شیرین کردن قهوه افزودن یک حبه قند به آن است، شکر یکی از بدترین 
مواد در رژیم غذایی مدرن است.عمدتا به علت داشــتن مقادیر باالی فروکتوز، 
احتمال ابتــال به انواع بیماری هــا را مانند چاقی و دیابــت افزایش می دهد،اگر 
نمی توانید با قهوه تلخ کنار بیایید، از یک شــیرین کننده طبیعی مانند استویا 

استفاده کنید.

 ترجیحا از قهوه ارگانیک استفاده کنید
کیفیت قهوه بسته به روش پردازش و نحوه رشد دانه های قهوه متفاوت 
است. دانه های قهوه که با آفت کش های مصنوعی و دیگر مواد شیمیایی 
رشــد کرده اند، هرگز برای مصرف انسان ها مناسب نیســتند.با این حال، تاثیر 
آفت کش ها بر ســالمتی هنوز جای بحث دارد. در حال حاضر شواهد محدودی 
وجود دارد که نشان می دهد مقدار کم آنها در مواد غذایی سبب آسیب رساندن 

به سالمت می شود.

 از نوشیدن بیش از 
اجتناب  قهوه  حد 

کنید
مصــرف بیــش از حــد قهوه 
می تواند اثرات مثبت آن را خنثی کند. مصرف بیش 
از حد کافئین ممکن اســت عوارض جانبی مختلفی 

 قهوه خود را به سالم ترین 
نوشیدنی دنیا تبدیل کنید

قهــوه یکی 

از محبوب ترین نوشــیدنی های جهان 

اســت، در عین حال به گفته بســیاری از متخصصان 

یکی از ســالم ترین نوشیدنی هاســت؛ در ادامه چند روش برای 

تبدیل قهوه به ســالم ترین نوشیدنی شرح داده شــده است. در رژیم 

غذایی برخی افراد، قهوه فراتر از میوه و سبزی بزرگ ترین منبع آنتی 

اکسیدان هاست؛ اما این نوشیدنی پر طرفدار مضراتی نیز دارد که 

می توان با به کارگیری برخی از روش ها، نوشیدنی های
 

 سالم تری داشت.

را به همراه داشته باشــد. به توصیه وزارت بهداشــت کانادا، مصرف مناسب کافئین 
2/5میلی گــرم به ازای وزن بــدن در روز اســت.هر فنجان قهوه حــدود 95 میلی 
گرم کافئین دارد؛بنابــر این برای فردی بــا وزن 80 کیلوگــرم، دو فنجان قهوه در 
روز مناســب اســت. با این حال مصرف مقدار زیادی از کافئیــن )400-600 میلی 
 گرم( در روز )حــدود 4-6 فنجان( در بســیاری از افراد هیچ عارضــه جانبی ایجاد

 نمی کند.

گاهی دارچین به قهوه خود اضافه کنید
طبق مطالعات دارچین می تواند قند خون، کلسترول و تری گلیسیرید را در 

افراد دیابتی کاهش دهد.فقط مراقب باشید که بیش از حد دارچین را 
در فنجان خود نگه ندارید، مصرف مقدار کمی دارچین خوب است؛ اما مصرف 

بیش از حد آن ممکن است عوارض جانبی نامطلوبی به همراه داشته باشد.

 از مصرف خامه های مصنوعی و کم چرب اجتناب کنید
خامه های مصنوعــی و کم چــرب ممکن اســت دارای مواد 
 مشــکوک باشــند؛ بنابراین بهتر اســت از مصرف آنها دوری

 کنید.

کمی کاکائو را به قهوه خود اضافه کنید
کاکائــو حاوی آنتــی اکســیدان اســت و مزایای زیــادی دارد و 

کاهش خطــر ابتال بــه بیماری هــای قلبــی از جمله خــواص آن 
اســت.یک قاشــق پودر کاکائو را به قهوه خود اضافــه کنید تا عطــر و طعم آن را 

عوض شــود.کافه مــوکا نســخه کاکائویــی کافــه الته اســت که در بســیاری 
از کافه ها نیز ســرو می شــود، با این حال، کافه موکا اغلب حاوی شــکر اســت؛ 

 شــما می توانید با تهیه مــوکای خانگی، از افزودن شــکر بــه آن خودداری
 کنید.

قهوه خود را با استفاده از فیلتر کاغذی دم کنید
قهوه دم کرده حاوی کفســتول اســت؛ کفســتول نوعی دی ترپن 

است که می تواند منجر به افزایش سطح کلســترول خون شود، برای 
کاهش تاثیر کفستول بر سطح کلســترول، کافی است از یک فیلتر کاغذی استفاده 
کنید.با این حال دم کردن قهوه با اســتفاده از فیلتر کاغذ گرچه سطح کفستول را 

 کاهش می دهد؛ اما باعث از بین رفتن کافئین و آنتی اکســیدان های مفید قهوه 
خواهد شد.

 رشد نگران کننده شیوع آسم
 در ایران 

عضو مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران با اعالم نتایج مطالعه »شیوع آسم 
 در ایران« گفت: متوســط شــیوع آســم در بزرگساالن 
9 درصد اســت  و بر اســاس نتایج مطالعه ای که اخیرا 
انجام شده، آسم در بین کودکان و بزرگساالن در حاشیه 
جنوبی و شهرهای بزرگ کشور شیوع باالتری دارد.عضو 
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، متوسط شیوع کشوری آسم را در بین افراد 
13 تا 14 سال 12/5 درصد اعالم کرد و گفت: بر اساس این 
مطالعه شیوع بیماری آسم در مردان بیشتر از زنان است و 
این موضوع با مطالعات قبلی که افزایش آسم بعد از سنین 

بلوغ را در زنان نشان می داد، متفاوت است.

 تشخیص بیماری با گوشی هوشمند
 و یک اپلیکیشن

در آینده ای نه چندان دور تنها چیزی که برای تشــخیص 
انواع بیماری ها نیاز خواهد بود یک گوشی هوشمند، یک 
اپلیکیشن و یک کارت نشانگر به اندازه یک کارت اعتباری 
خواهد بود.محققان به طور مداوم در حــال کار در حوزه 
پیش بینی بیماری هــای قریب الوقوع بــا کمک فناوری 
هستند و پیشــرفت های زیادی در زمینه تشخیص فوری 
داشته اند.مثال اصلی این موضوع، اختراع کارت نشانگر به 
معنی تناوب های کوتاه پالیندروم فاصله دار منظم خوشه ای 
است که یک فناوری اصالح ژن محسوب می شود و می تواند 
بیماری های قریب الوقوع را تشــخیص دهد.این دستگاه 
که به اندازه یک کارت اعتباری اســت، کاربــر را در مورد 
بیماری های قریب الوقوع یا شرایط نامطلوب بهداشتی که 
بدن وی را تهدید کرده است، مطلع می کند.این فناوری به 
همراه یک برنامه)اپلیکیشن( ارائه خواهد شد که بالفاصله 
در مورد تست انجام شده به شــما گزارش می دهد.سطح 
کارت نشانگر با پروتئین های کریســپر پوشانده می شود 
و هرگاه پروتئین ها در تماس با ماده مــورد آزمایش قرار 
بگیرند، شروع به شــکار بیماری ها و ســایر عفونت ها از 
روی DNA می کنند.اگــر پروتئین هــا هرگونه بیماری 
قریب الوقوع را تشــخیص دهند، پروتئین نورانی می شود. 
پس از آن کاربران می توانند عکس را مستقیما به موسسه 
»ماموت« ارســال کنند و آنها نیز نتیجــه و راه حل های 
احتمالی را در عرض 30 دقیقه برای کاربر می فرستند.این 
روش تست انقالبی حتی می تواند سرطان ها و عفونت ها را 
تشخیص دهد. از آنجا که این آزمایش با استفاده از فناوری 
کریسپر انجام می شود، می تواند عالئم باکتری، ویروس یا 
 دگرگونی مایعات بدن مانند خون، بزاق یا ادرار را تشخیص

 دهد.

 با کدام ویتامین جزئیات خواب 
شب گذشته  را به خاطر می آوریم؟

محققان می گویند اگر بــدن ویتامین B6 به اندازه کافی 
داشته باشد،انسان قادر است تا جزئیات خوابی که دیده 
است را به خوبی به یاد بیاورد.دکتر »دن هولم آسپی« از 
دانشگاه آدالید و همکاران در استرالیا بر اساس آزمایش ها 
متوجه شدند که دادن قرص ویتامین بی 6 قبل از خواب 
می تواند کمک کند تا فرد پس از بیدار شــدن، جزئیات 
خوابی که دیده اســت را به یاد بیاورد.آنها 100 نفر را با 
متوسط 27/5ســال برگزیده و به مدت 5 روز افراد را به 
3 دسته تقســیم کرده و به دســته اول قرص بی 6 قبل 
از خــواب )240 میلی گرم( و به دســته دوم ویتامین ب 
کمپلکس شامل بی 6 و ســایر ویتامین های B و به دسته 
ســوم نیز دارونما )پالســیبو( دادند، بــدون اینکه آنها 
بفهمند به کدام یک چه دارویی داده اند.نتیجه این شــد 
که مصرف کنندگان قــرص بی 6 جزئیات بیشــتری از 

خواب های خود را به یاد آوردند.

اصفهان از جمله شهرهایی است که فروشگاه های لبنیات 
سنتی آن پا به پای ســوپر مارکت های مدرن رشد کرده و 
ماندگار شده اند؛ اما این روزها استقبال عمومی از تولیدات 
این واحدها بیشتر از هر زمان دیگری شده است. این مسئله 
در حالی است که مسئوالن وزارت بهداشت طی هشدارهایی 
مکررا نسبت به شیوع تب مالت و بیماری های عفونی ناشی 
از مصرف لبنیات سنتی و فرآورده های آن هشدار داده اند. 
کشمکش ها بر سر ســالمت مواد لبنیاتی و سایر فرآورده 
های آن مانند بســتنی های ســنتی با رواج فروشگاه های 
لبنیات و اســتقبال مردم از این محصوالت بیشــتر شده 
است. در سال های اخیر مردم به دلیل تبلیغات استفاده از 
مواد ارگانیک و نیز اعالم وجود برخی از مواد ناسالم مانند 
روغن پالم و وایتکس در فرآورده های لبنی صنعتی به سوی 
اســتفاده از فرآورده های لبنی سنتی تمایل بیشتری پیدا 
کرده اند. در حالی که رییس جامعه دام پزشــکان و وزارت 
بهداشت نســبت به افزایش مصرف لبنیات سنتی و بیشتر 
شدن شیوع تب مالت در جامعه هشــدار داده بود، رییس 
سازمان دامپزشــکی اعالم کرد که مخالف مصرف لبنیات 
سنتی است؛ اما شیوع تب مالت کاهش داشته است.چندی 
پیش پیام محبی، رییس جامعه دام پزشکان درباره شیوع 
تب مالت اعالم کرده بود تبلیغات منفی که از سوی برخی 
مسئوالن علیه لبنیات به بهانه مصرف پالم در آنها صورت 
گرفت، عاملی برای بیشــتر شــدن اقبال مردم به مصرف 
لبنیات سنتی و گسترش شیوع تب مالت در کشور شد که 
باید فکری به حال سنتی فروشان در کوچه و خیابان ها کرد.

سنتی بخوریم یا صنعتی
طعم بهتر و قیمت مناســب تر محصوالت تولید شــده در 
کارگاه های سنتی موجب استقبال مردم از لبنیات سنتی 
شده است. این مســئله در کنار عدم کیفیت گاه و بی گاه 
لبنیات بســته بندی و کارخانه ای عاملی شــده که مردم 
در ســایه آن به کیفیت محصوالت سنتی اعتماد بیشتری 
داشته باشند. تبلیغات در چند ســال اخیر به خصوص در 
زمینه کیفیت شیرها و مواد مصرفی در کارخانه های مواد 

لبنی موجب شده تا مردم رغبت بیشــتری به استفاده از 
محصوالت سنتی به عنوان مواد ارگانیک به نسبت مشابه 
کارخانه ای داشته باشند؛ اما از ســوی دیگر کارشناسان 
وزارت بهداشت هشدارهای جدی در زمینه خطرات فراگیر 
شدن بیماری هایی مانند تب مالت در نتیجه مصرف لبنیات 
سنتی را داده اند. مسئله ای که اگر چه از سوی مسئوالن به 
صورت یک هشدار جدی عنوان می شود؛ اما از سوی مردم 

هنوز جدی گرفته نشده است.

مصرف لبنیات سنتی عامل شیوع تب مالت در 
ایران

نبود نظــارت در زمــان تولید، اصلی 
ترین چالش محصوالت لبنیاتی 
در زمان تولید محســوب می 

شود. اخیرا شایعاتی 
مبنی بــر اینکه در 
برخــی واحدهای 
ســنتی، شیرهای 

مرجوعی از کارخانه را پس از برگشــت دادن به دامدار از 
راه های غیر قانونی خریده و با قیمت های نازل به مشتریان 
فروخته می شود، منتشر شد؛ هر چند این مسئله از سوی 
صنف تولید کنندگان لبنیات سنتی رد شد؛ اما کارشناسان 
بهداشــتی معتقدند بسیاری از شــیرهای مصرف شده در 
لبنیات سنتی معموال از میزان سلول های سوماتیک باالتر 
از حد مجاز اســت و وجود این مواد باعث کیفیت پایین در 

شیر می شود. 
سطح باالی باقی مانده های آنتی بیوتیکی که نشان دهنده  
مصرف باالی آنهــا در مزارع پرورش گاو اســت، خطراتی 
را برای ســالمت مصرف کننده به دنبال دارد. ضمن اینکه 
بســیاری از محصوالت لبنی سنتی 
فاقــد تاریخ تولید و انقضا هســتند؛ 
همچنین برخی از مســئوالن وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدعی 
هستند که  در بسیاری از مراکز تهیه لبنیات 
 ســنتی از مقدار زیادی روغن پالم استفاده

 می شــود. این مســئله در حالی است که 

بســیاری از مردم پس از اعالم اســتفاده از روغن پالم در 
لبنیات کارخانه ای به محصوالت سنتی گرایش پیدا کردند.

لبنیات سنتی بر لبه تیغ بیماری
بســیاری از آلودگی های موجــود در لبنیات و بســتنی 
غیرپاســتوریزه مثــل باکتری بروســال هیــچ عالمت و 
مشــخصه ای ندارند؛ بنابراین نباید از روی ظاهر یا طعم و 
بوی محصول از سالمت آن اطمینان یافت. به رغم این موارد 
اما مردم همچنان از مصرف لبنیات سنتی رضایت بیشتری 
دارند.توصیه می شود قبل از خرید از صحت محصوالت این 
فروشگاه ها و پروانه کســب، مجوز صنف و کارت بهداشت 
کارکنان اطمینان حاصل کنید. این مسئله به خصوص پس 
از شیوع تب مالت در چند سال گذشته بسیار جدی عنوان 

می شود.

کدام محصول لبنی سالم تر است
حاال اگر به هر دلیلی در منطقه ای مجبور به مصرف لبنیات 
ســنتی شــدید، ابتدا مصرف ماست را به شــما پیشنهاد 
می کنیم زیرا هم شــیر آن قبل از تولید ماســت جوشیده 
می شــود، هم pH پایین ماســت به سالم سازی محصول 
کمک می کند و هم میکروارگانیســم های طبیعی و مفید 
 موجود در آن جلوی رشــد میکروارگانیســم های مضر را 

می گیرند.
 بعد از ماست، مصرف شــیر با احتیاط فراوان و جوشاندن 5 
دقیقه ای توصیه می شود. به این ترتیب که باید مقداری آب 
به شیر اضافه کنید و 5 دقیقه روی حرارت آن را هم بزنید تا 
هم آب آن تبخیر شود و هم شیر، تا حدی سالم سازی شود. 
فراموش نکنید تماس کودکان، سالمندان و خانم های باردار 
با شیر سنتی و غیرپاستوریزه می تواند سالمت آنها را به خطر 
بیندازد زیــرا بیماری تب مالت، بدون هیچ ســر و صدایی و 
به مرور زمان در فرد بروز می کند، بــه مخصوص در افرادی 
که سیســتم ایمنی ضعیف تری دارند. در نهایت هم از بین 
لبنیات سنتی، مصرف پنیری که حداقل 2 ماه از زمان تولید 
آن گذشته و در آب نمکی با غلظت حداقل 13 درصد خوابانده 
شده باشد، توصیه می شــود. مصرف سایر محصوالت لبنی 
مانند خامه، سرشیر و حتی بستنی سنتی به دلیل خام خواری 

و افزایش خطر بیماری زایی توصیه  نمی شود.

   اما و اگرها بر سر استفاده از لبنیات سنتی؛  

رقابت نابرابر لبنیات سنتی و صنعتی در اصفهان
پریسا سعادت
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مسی برای اسطوره بودن 
نیازی به جام جهانی ندارد

سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین معتقد است 
ســتاره فعلی بارسلونا 
برای اسطوره شدن 
نیازی به فتح جام 
جهانــی نــدارد. 
بسیاری از هواداران 
فوتبــال می گوینــد 
لیونل مســی برای جاودانه 
ماندن نامش به اندازه دیگو مارادونا و پله برزیلی 
نیاز دارد تا حداقل یک جام جهانی کسب کند؛ 
اما اسطوره فوتبال آرژانتین می گوید او بدون 
کسب چنین عنوانی هم بازیکن بزرگی شمرده 
می شود. سزار لوئیز منوتی، سرمربی آرژانتین 
در ســال ۱۹۷۸ برای اثبــات گفته هایش به 
دی استفانو اشــاره کرد. این سرمربی فوتبال 
در گفت و گو با TNT Sports بیان داشــت: 
دی اســتفانو جام جهانی را باالی ســر نبرد و 
»عمر ســیووری« هم اینگونه بــود. امیدوارم 
مسی به چنین عنوان دست پیدا کند؛ اما او با 
بیست قهرمانی و گل هایش هم تاریخ نویسی 

کرده است.

توقف قطار سوئیسی:
 آخر فصل می روم!

استفان لیختشتاینر که پس از پیوستنش 
بــه  التزیــو  از 
یوونتــوس در 
ســال 20۱۱ 

با ایــن تیم به 
عناویــن مختلفی 
از جملــه 6 عنــوان 
قهرمانــی متوالی در 
سری آ ایتالیا دســت یافت، بعد از پیروزی 3 
بر یک مقابــل بولونیا تایید کــرد که در پایان 
فصل یوونتــوس را ترک خواهد کــرد. مدافع 
سوئیسی راه راه پوشان تورین که قراردادش با 
یوونتوس در ماه ژوئن به پایان خواهد رســید، 
در گفت وگو با خبرنگاران گفت: » این ۱4روز 
پایانی ام در یوونتوس است. من اکنون نیاز به 
چالش و انگیزه ای جدید دارم. از جنبه روحی 
و روانی هم خودم را تقویت کرده ام. زمانی که 
به یوونتوس ملحق شدم، نمی دانستم که بازی 
در یوونتوس چه معنایی دارد؛ تیمی که در آن 
برای رســیدن به پیروزی فشار و عالقه زیادی 

وجود دارد.« 

جام نقره ای جدید فوتبال 
آسیا چقدر هزینه داشته است؟

جام ملت های آسیا 20۱۹ به میزبانی امارات 
برگــزار خواهد شــد. 
کشــور میزبانــی 
برای نخستین بار 
تصمیم گرفت که 
شکل جام قهرمانی 
را تغییر دهد و از جام 
جدیدی که بســیار زیبا و 
منحصر به فرد اســت، رونمایی شد.این جام 
که از نقره ساخته شده اســت ۱50 هزار دالر 
هزینه برای اماراتی ها داشت و روی آن اسامی  
تیم هایی که توانســته اند عنوان قهرمانی را در 
تاریخ برگزاری جام ملت های آســیا به دست 
آوردند، حک شده است.کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برای نخستین بار تصمیم گرفت که رقم 
جوایز خود را بــه ۱5 میلیون دالر که باالترین 
رقم در تاریخ برگزاری این رقابت هاست افزایش 
دهد.در جلســه AFC به مربیان همه تیم ها 
هشدار داده شد که اجازه تبانی را به هیچ وجه 
نخواهند داد و کمیته کارشناسی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا همه چیز را به دقت زیر نظر دارد.

الهالل با 10 میلیون دالر  به 
دنبال ستاره برزیلی است

ســتاره برزیلی تیم الوصل امارات مورد توجه 
باشگاه الهالل عربستان 
قرار گرفته اســت.

در نقل و انتقاالت 
تابستان امسال 
باشــگاه الهالل 
به واســطه لغزش 
هایی که در آســیا 
داشــت و پایان نگران کننده فصــل، به دنبال 
تجهیز تیم خود است و ســرمربی و بازیکنان 
جدیدی را اضافه خواهد کرد.گفته می شــود 
یکی از بازیکنان مدنظر الهالل برای فصل آتی، 
»فابیو لیما« است. ســتاره برزیلی تیم الوصل 
امارات که با درخشش خود نقش مهمی در سوم 
شدن این تیم در لیگ و نایب قهرمانی در جام 
نخست وزیری داشت، از سوی باشگاه الوصل ۱0 
میلیون دالر ارزش گذاری شده و حاال شنیده 
می شود الهالل برای خرید او اقدام کرده است.

»ذوب آهن« قلعه نویی می خواهد؛ نه سپاهان

پیشنهاد سردبیر:

سرمربی تیم فوتســال گیتی پسند اصفهان در رابطه 
با عقد قرارداد با تیم فوتســال گیتی پســند در مورد 
حضور مجدد در اصفهان اظهار داشت: من یک مربی 
هستم و در این روزها صحبت ها و پیشنهادات زیادی 
با من رد و بدل می شــود، در گذشته صحبت هایی با 
باشگاه گیتی پسند داشتم و  یک جلسه حضوری هم با 
مدیر عامل این باشگاه داشتیم و در مورد مسائل کلی 

قراردادم صحبت کردیم و در پایان نتیجه خوبی رقم 
خورد و قرارداد منعقد شد. رضا لک افزود: من روزهای 
خیلی خوبی در اصفهان داشته ام و خوشحالم که مجدد 
به این شهر برگشته ام و امیدوارم بتوانم آن طور که حق 
مردم اصفهان است به فوتسال این شهر کمک کنم. 
سرمربی تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان در مورد 
برنامه هایش برای گیتی پســند گفت: قرار شد هفته 

آینده که به اصفهان بازمی گردم برنامه جامع خودم 
را تقدیم مدیریت باشــگاه کنم. هدف شخصی ام این 
است که تیمی بسته شود که شایسته اسم باشگاه باشد 
و بتواند طعم قهرمانی را مجدد بچشد. وی ادامه داد: 
اما در کل تیم به بازیکنان جدید نیاز دارد و در بعضی 
از پست ها ضعف علنی است. امید دارم با همت باشگاه 
بتوانیم تیم خوبی را از ابتــدا ببندیم و به هدفمان که 
قهرمانی است، برســیم. لک در مورد مسائل انحالل 
تیم تاسیسات دریایی و کنار رفتن اصلی ترین رقیب 

گیتی پسند در لیگ ابراز کرد: به نظر من همه از این 
اتفاق ناراحت هستند، تیم تاسیسات یکی از تیم های 
خوب ایران بود و ضربه ای که منحل شدنش به لیگ 

زد واقعا بد بود. 
وی در پایان مطرح کرد: در مــورد حذف رقابت ما و 
تاسیســات باید بگویم نه تنها خوشحال نشدم بلکه 
به شدت ناراحت شدم.رقابت با تاسیسات یک رقابت 
همیشه جذاب بود و امسال با کنار کشیدن تاسیسات 

واقعا هیجان لیگ کم خواهد شد.

سرمربی جدید تیم فوتسال گیتی پسند:
تیم را برای قهرمانی می بندیم

فوتبال جهان

مسعود شجاعی با پیراهن شماره 24 کمک کرد تا طلسم ناکامی های 
تیم پرطرفدار پایتخت یونان بعد از 24 سال شکسته شود . شجاعی 
که در بازی هفته پایانی ســوپرلیگ یونان در فهرست ۱۸ نفره قرار 
نگرفت به محض سوت پایان بازی در جشن قهرمانی شرکت کرد تا 
سایت باشــگاه نیز تصویر او را در پوستر قهرمانی تیم روی خروجی 

قرار دهد.

AEK ستاره ایرانی در پوستر قهرمانی

دو جوان جویای نام سایپا، رویای شیرین ادامه درخشش در جام جهانی 24
20۱۸ این بار با پیراهن تیم ملی را در سر دارند.لیگ هفدهم برای مهدی 
ترابی و علی قلی زاده با اتفاقات بسیار خوشایندی همراه بود. زوجی که به 
دوقلوهای طالیی سایپا لقب گرفتند حاال مزد تالش ها را با قرار گرفتن 
در فهرســت مدعوین به تیم ملی گرفتند تا شانس این را داشته باشند 
که در برنامه های تاکتیکی کی روش جایی برای خود دست و پا کنند. 

زوج طالیی سایپا در رویای درخشش در روسیه
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در حاشیه

 شباهت مذاکره با شفر
 با مذاکرات هسته ای

ســیدرضا افتخاری بعد از قهرمانی تیم استقالل 
در جام حذفی و همچنین تمدید قرارداد با شــفر 
توضیحات مفصلی را پیرامون اتفاقات رخ داده در 
این باشــگاه ارائه کرد که شباهت مذاکره با شفر با 
مذاکرات هسته ای بخشی از صحبت های افتخاری 
بود که در این باره گفت: بعضــی مواقع مذاکرات 
ما با شفر تا نیمه شب طول کشــید و روی بند بند 
آن صحبت کردیم و حتی به او گفتم مذاکرات ما 
از مذاکرات هسته ای هم طوالنی تر شده است.  از 
آن طرف مردم از من تمدید قرارداد می خواستند 
و از طرف دیگر من باید منافع باشــگاه را در نظر 
می گرفتم. مار گزیده از ریســمان ســفید و سیاه 
می ترســد و من هم تالش کردم طــوری قرارداد 
 ببندم که هم برای شفر و هم برای استقالل برد ـ  برد

 باشد.

فوتبال
الجزیره 
امارات - 
پرسپولیس

ساعت 
20:00

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 

17اردیبهشت

پیشخوان

هودار! ایــن جام با 
چشم های تو، دیدنی بود،

خسرو حیدری: 
شرمنده ات شدیم

برای  تاریخی  روز 
انصاری  و  جهانبخش 
فرد در هلند و یونان، 

یک نفس تا آقای گلی

کی روش : من از کف 
خیابان به اینجا رسیدم

 پیشــنهاد شفر برای 
برگــزاری ســوپر جام، 

بفرمایید آلمان! 

یکی از انتقاداتی که از برانکو شــده انتخــاب برادرش به 
عنوان مربی پرســپولیس بعد از جدایی »سرتن چوک« 
بود. اگر چه برانکو شــدیدا از زالتکو ایوانکوویچ حمایت 
کرده؛ اما خیلی ها عقیده دارند که زالتکو در حد و اندازه 
های پرسپولیس نیســت و قرمزها از زمانی که چوک را از 

دســت داده اند دیگر نتوانستند مثل گذشــته بازی های زیبایی انجام بدهند. در چنین شرایطی خبرگزاری 
تسنیم مدعی شده احتمال بازگشــت ایگور پانادیچ به پرســپولیس وجود دارد. مربی که سابقه همکاری با 
برانکو در لیگ برتر را داشــته؛ اما ترجیح داد به کشــورش برگردد. او امســال و از چند ماه قبل به کادر فنی 
پدیده اضافه شد و اگر چه رضا مهاجری دوســت دارد او را در مشهد نگه دارد؛ اما از آنجایی که قرارداد زالتکو 
 با پرسپولیس تا پایان بازی برگشت با الجزیره اعتبار دارد، هیچ بعید نیســت که برانکو دوباره سراغ دستیار

 سابقش برود.

بازگشت احتمالی 
 ایگورپانادیچ 
به پرسپولیس

مسئوالن باشگاه سپاهان هنوز سرمربی فصل آینده این 
تیم را انتخاب نکرده اند و این جزو معدود سال هایی است 
که سپاهانی ها در این مقطع هنوز تکلیف سرمربی فصل 
جدیدشان را مشخص نکرده اند. هر چند مسعود تابش، 
سرپرست این باشــگاه در مصاحبه های اخیرش اعالم 

کرده که چند مربی در بین گزینه های این باشگاه وجود دارد  ولی یک منبع آگاه در هیئت مدیره باشگاه 
سپاهان به خبرگزاری تسنیم خبر داد که در حال حاضر جدی ترین گزینه این تیم امیر قلعه نویی است.

سپاهانی ها درصدد استخدام سرمربی ذوب آهن هستند؛ اما قلعه نویی هنوز تصمیمی برای فصل بعد نگرفته 
است تا اینکه تکلیف تیمش در دو بازی رفت و برگشــت برابر استقالل در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا مشخص شود. اگر قلعه نویی بعد از این دو بازی تصمیم به جدایی بگیرد به احتمال فراوان 

راهی سپاهان خواهد شد، در غیراین صورت سپاهانی ها سراغ گزینه های بعدی خواهند رفت.

دلیل تاخیر سپاهانی ها 
برای انتخاب سرمربی 
چیست؟

اصفهان به دنبال ثبت جهانی 
مینی بسکتبال

رییس هیئت بسکتبال اســتان در مورد مسابقات بسکتبال 
مینی کاپ )بسکتبال 3نفره( اظهار کرد: بستر بسکتبال 3نفره 
هنوز در کشور مناسب نیست ولی در نظر داریم که این رشته 
را به صورت نظام مند در استان اصفهان رواج دهیم و از حالت 

خیابانی خارج کنیم.
جواد داوری با بیان اینکه کلیه قوانین این رشته با بسکتبال 
5 نفره متفاوت است، افزود:به دنبال ثبت جهانی این رشته 
هستیم و امیدواریم با کمک دیگر مسئوالن بتوانیم این رشته 
مهیج و پرطرفدار را ثبت جهانی کنیم و ایران وارد رنکینگ 

جهانی شود. 

بانوی تیرانداز کشورمان 
قهرمان جهان شد

در ادامه رقابت هــای دوومیدانی قهرمانی معلوالن جهان در 
کره جنوبی، ساره جوانمردی با ثبت رکورد 23۷٫6 امتیاز به 
نشــان طالی فینال تپانچه بادی ۱0 متر )P2( دست یافت.

در این رقابت دو بانوی ملی پوش دیگر کشــورمان، خدیجه 
رستمی و سمیرا ارم نیز به ترتیب در جایگاه پنجم و هفتم قرار 
گرفتند.در ادامه این مســابقات، ملی پوشان کشورمان، روز 
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت)فردا(، در ماده P4 ، تپانچه خفیف 

50 متر به رقابت خواهند پرداخت.
رقابت های تیراندازی معلولین قهرمانــی جهان به میزبانی 
شهر چئونگ جو از ۱4 تا 2۱ اردیبهشت ماه در جریان است.

 »سید« و سودای بازگشت 
به دوران اوج

محمد موســوی حاال در کنار ســعید معروف از قدیمی ترین 
بازیکنان تیم ملی والیبال  محســوب می شــوند. در حالی که 
سال گذشته موسوی نیز در چند مسابقه غیبت داشت و اینطور 
به نظر می رسید که او به زودی در مســیر برخی از دوستانش 
برای خداحافظــی از تیم ملی قرار می گیــرد، این مدافع روی 
تور همچنان بــا انگیزه در تمرینات تیم ملی حاضر می شــود.
برخی کارشناسان سال گذشته اعتقاد به افت کیفی این بازیکن 
داشتند؛ اما خودش مصدومیت را دلیل این اتفاق می دانست. باید 
دید موسوی که در میان اهالی والیبال به »سید« مشهور است، در 

سال جدید می تواند بار دیگر به دوران اوج خود بازگردد یا خیر.

 آرامش امیرقلعه نویــی می توانــد بهترین برگ برنــده تیم فوتبال
 ذوب آهن در دیدار مقابل استقالل تهران باشد.

ذوب آهن که با هدایت امیر قلعه نویی در یک ماراتن نفس گیر 
توانست استقالل و سایپا را از رسیدن به نایب قهرمانی محروم 
کند و خودش در رده دوم لیگ برتر قرار گیرد، سه شنبه همین 
هفته )فردا( در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
میزبان اســتقالل تهران خواهد بود.شاگردان امیر قلعه نویی که 
نیم فصل اول لیگ برتــر را به دلیل برخــی اتفاقات آن چنان 
 که باید و شاید به پایان نرســاندند، در نیم فصل دوم با ارائه

 بازی های روان و زیبا توانســتند نایب قهرمان لیگ برتر 
شوند و جواز حضور در فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا 
را کســب کنند. از ســوی دیگر صعود این تیم به 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از 
دیگر دســتاوردهای ژنراِل این روزهای ذوب 
آهن بود که به نوعی نشان دهنده برنامه ریزی 
این مربی و حمایت های باشگاه به خصوص 
شخص سعید آذری است.اما در روزهایی که 
ذوب آهن خود را برای رویارویی با استقالل 
آماده می کند، مدیران باشــگاه همشهری؛ 
یعنی سپاهان در حال تصمیم گیری و رایزنی 
برای انتخاب سرمربی فصل آینده تیم فوتبال 
خود هســتند؛ انتخابی که تا حدی سرمربی 
تیم فوتبال ذوب آهن را نیز وارد این ماجرا می 
کند.در روزهای اخیر مصاحبه هایی از ســوی 
سرپرست باشگاه ســپاهان منتشر شده که یک 
ســوی صحبت ها همیشــه امیرقلعه نویی بوده 

اســت. این طور که به نظر می رسد مدیران باشــگاه سپاهان می خواهند 
با جذب قلعه نویی، هواداران شــاکی را راضی کنند تا کمی از فشــارهای 
یکی دو سال اخیر کاسته شود. برخی خبرها و شــنیده ها حکایت از آن 

دارد که پیشنهاد باشگاه ســپاهان به قلعه نویی رســیده و حتی رقم 
قرارداد قابل توجهی به وی پیشــنهاد شده اســت.از سوی دیگر به 
 غیر از ســپاهان یکی دو تیم دیگر لیگ برتری نیز پیشــنهاداتی به
 امیرقلعــه نویــی داده اند و حتــی در جــذب برخــی از بازیکنان 

نــام قلعــه نویی را بــه عنــوان ســرمربی فصــل بعد خــود عنوان 
کــرده اند تــا بتوانند بــه ایــن طریــق بازیکنان مــورد نظر خــود را 
 جذب کننــد؛ امــا در این برهــه از زمان که تیــم فوتبــال ذوب آهن و 
امیر قلعــه نویی بیشــتر از هر زمان دیگــری به آرامش احتیــاج دارند، 
اینکه باشگاه سپاهان به سرمربی باشــگاه برادر و رقیب محترم پیشنهاد 
سرمربیگری سال آینده را می دهد، چندان جالب به نظر نمی رسد؛ البته 
مدیران باشگاه سپاهان حق دارند که برای انتخاب سرمربی فصل آینده تیم 

فوتبال این باشگاه تصمیم گیری کنند و با هر مربی که در کمیته فنی 
به جمع بندی رسیدند پای میز مذاکره بنشینند؛ اما اینکه در آستانه 

 دو دیدار حســاس تیم فوتبال ذوب آهن با استقالل تهران چنین
 صحبت هایی عنوان می شود تنها باعث عدم تمرکز سرمربی تیم 

فوتبال ذوب آهن خواهد شد.
در شــرایطی که امیر قلعه نویی می بایســت تمام تفکرات، 
تجربیات و توان فنی خود را معطوف به دو مســابقه پیش رو 
کند، بهتر است هر باشگاهی که خواهان این مربی است کمی 
تامل داشــته باشد تا پس از مشخص شــدن صعود یا عدم 
صعود ذوب آهن به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا با این مربی وارد مذاکره شود؛ چرا که ذوب آهن و امیر 

قلعه نویی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر احتیاج دارند.

»ذوب آهن« قلعه نویی می خواهد؛ نه سپاهان
آرامش، برگ برنده سبزپوشان در  رقابت های آسیایی؛

فوتبال
ذوب آهن - 

استقالل
ساعت
19:15

شبکه 
سه

لزاربیه - فوتبال
پاری سن 

ژرمن
ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

سهشنبه 18 پخش  زنده مسابقات

اردیبهشت

دندان های سوارس!
 لوئیس ســوارس در ســی و نهمیــن دیدار 
جــام جهانی دوره قبل خبرســاز شــد و کار 
عجیبی در زمیــن انجام داد. ســی و نهمین 
دیدار جام جهانی 20۱4 برزیل دیدار دو تیم 
ایتالیا و اروگوئه بود. جــدال این دو تیم یکی 
از دیدارهای حســاس و زیبای جــام جهانی 
شــد. مهم ترین صحنه آن دیــدار گاز گرفتن 
کتف کیه لینی از ســوی لوئیس سوارس بود 
که باعث شــد او مدتی از تیم ملی کشــورش 
 محروم شود و ادامه جام جهانی را نیز از دست 
بدهد.این اتفاق بازتاب زیادی داشت و به نوعی 
جام جهانی را تحت الشعاع قرار داد و بازی های 
کامپیوتری زیــاد درباره این اتفاق ســاخته 
شد.چهار قهرمانی اول جام جهانی بین این دو 
تیم بزرگ تقسیم شده است. ایتالیا در سال های 
۱۹34 و ۱۹3۸ و اروگوئه در سال های ۱۹30 و 
۱۹50 به قهرمانی در جام جهانی رسیدند. البته 
ایتالیا پس از این سال ها دو بار دیگر به قهرمانی 
در جام جهانی رسید تا این کشور در رده دوم 
 پرافتخارترین تیم های تاریخ جام جهانی قرار

 گیرد.

جام جهانی
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  پیگیری ماجرای جنجالی ورود اتوبوس های 
گردشگری تبریز به میدان نقش جهان

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 اصالح قانون اخذ عوارض از 
تابلوهای شهری

»نصیر ملت«، رییس کمیسیون اقتصادی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان صحبتی دارد که دال بر 
منطقی نبودن اخذ عوارض شهرداری از تابلوهای 
تبلیغاتی شهری است که اِعمال برخی اقدامات 
سلیقه ای در این باره، صدای اعضای شورای شهر 
را هم درآورده است. پرسش اینجاست که چرا 
شــهرداری باید از تابلوهای تبلیغاتی عوارضی 

دریافت کند؟ 
برای روشن شدن این موضوع باید نکاتی را بیان 
کرد. طبق قانون، درآمد شهرداری ها از سه محل 
عوارض ملی، عوارض محلــی و بهای خدمات 
تامین می شود و اخذ عوارض از تابلوهای شهری 
در ردیف »عوارض محلی« گنجانده می شود اما 
این روند مشکالتی را به همراه داشت؛ به طوری 
که روزانه مراجعان زیــادی بابت این موضوع به 
شورای شهر و مدیریت شهری رجوع می کردند 
تا این مشکل حل شــود.این درحالی است که 
طبق رای دیوان عدالت اداری شهرداری نباید از 
تابلوهای دارای برند ایرانی عوارضی بگیرد؛ ولی 
این روند تا زمان اعالم وصول طرح ســاماندهی 
تابلوهای تبلیغاتی ادامه داشته است و امروز دیگر 
طبق آن عمل نمی شود. ملت در این باره گفته 
که برای اصالح این روند بــه اصالح ردیف های 
درآمدی شــهرداری پرداخته ایم و قرار است با 
حضور کارشناســان و عوامل دیگر شــهرداری 

تصمیم صحیحی در این باره بگیریم.
وی افزود: این طرح مصوب ســال ۹۶ اســت و 
اعتقاد مدیریت شهری بر این است که این روند 

باید اصالح شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان:

بهره برداری از موزه میدان 
امام علی)ع( تا پایان سال

 مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با اشاره به انجام عملیات نازک کاری  
امام علی)ع( گفت: پیشرفت  موزه میدان 
فعالیت های اجراشده در این پروژه مطلوب 
بوده و می توان اعالم کرد که موزه میدان امام 
علی)ع( تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. 
»حسین جعفری« در خصوص نازک کاری موزه 
میدان امام علی)ع( اظهارکرد: امسال مرمت 
موزه امام علی ) بخش نوساز و بخش تاریخی(، 
احداث پروژه A۱۱ و الحاقیه A۱۱، مرمت حمام 
کرسی و احداث پروژه A۱۲ به شرط آزاد سازی 

انجام می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان:
رفع تصرف اراضی دولتی در 

اصفهان
مدیر کل راه و شهر سازی استان گفت: به منظور 
صیانت و حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق 
بیت المال با همکاری یــگان حفاظت این اداره 
کل، این میزان اراضی که به تصرف زمین خواران 
درآمده بود به امــوال دولت بازگردانده شــد. 
»حجت ا... غالمی« ارزش ریالی این زمین ها را 
بیش از 80میلیارد ریال دانست و افزود: بیشترین 
تخلفــات زمین خــواری در شهرســتان های 
اصفهان ،کاشان ، آران و بیدگل ،مبارکه و بویین 

میاندشت گزارش شده است. 
وی گفت: احــکام قضایی بیــش از ۹2هزار و 
702متر مربع از اراضی ســازمان ملی زمین و 
مسکن اســتان نیز به ارزش بیش از 45میلیارد 
ریال در شهرســتان های کاشان، لنجان، آران و 

بیدگل، خوانسار و دهاقان اجراشده است. 
غالمی افزود: جلوگیری از اخالل، تصرف، تجاوز، 
تخریب و دخالت در اراضی عمومی، تشــکیل 
پرونده قضایی بــرای متخلفــان، متصرفان و 
متجاوزان از وظایف و اختیارات یگان حفاظت 

از اراضی است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان خبر داد:

برپایی نخستین همایش سفیران 
ایمنی در اصفهان

ســرهنگ »رضا رضایــی« گفــت: باهمکاری 
شهرداری، پویش مردمی و سازمان مردم نهاد 
جاده امن و امید، اولین همایش  سفیران ایمنی  
برگزار می شــود. وی افزود: پلیس راهنمایی و 
رانندگی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
به منظــور ارتقــای فرهنگ ترافیــک در بین 
دانش آموزان و تاثیرگــذاری آن در بین والدین 
برای اولین بار»همایش سفیران ایمنی« را برای 

گروه های سنی مقطع ابتدایی برگزار می کند.
ســرهنگ رضایــی گفــت: در ایــن همایش 
کارشناســان پلیس راهنمایــی و رانندگی به 
آموزش قوانین و مقررات ترافیــک پرداخته و 
اساتید دانشگاهی معضالت ترافیکی را از دیدگاه 

روان شناسی مورد بررسی قرار می دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان خبر داد:

برخورد تعزیرات حکومتی با 
اصناف متخلف

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
برپایی گشت های مشــترک به منظور نظارت بر 
عرضه کاال و خدمات در مــاه مبارک رمضان در 

سطح استان خبر داد.
 »غالمرضا صالحی« با اشــاره بــه آمادگی اداره 
کل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان برای 
اجرای طرح نظارتی ضیافــت در قالب تیم های 
گشت مشترک در مرکز اســتان و در هر یک از 
شهرستان های تابعه از بیست و دوم اردیبهشت 
تا پایان ماه مبارک رمضــان، اظهار کرد: با توجه 
به در پیش بودن ماه مبــارک رمضان و افزایش 
تقاضای عمومی مصرف کننــدگان برای خرید 
برخی کاالهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز و به 
منظور جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها، 

این گشت ها در دستور کار قرار گرفته است. 
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 
اصفهان کلیه امکانات خود را در این رابطه به کار 
گرفته است، عنوان کرد: این گشت ها با همکاری 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، 
دانشگاه علوم پزشــکی، نیروی انتظامی و دیگر 
دستگاه های مرتبط و به منظور نظارت دقیق بر 
عرضه کاال و خدمات و برخورد با اصناف متخلف 
اقدام خواهد نمــود. مدیر کل تعزیرات حکومتی 
استان خاطرنشان کرد: پرونده های متشکله  در 
طول طرح مذکور در اســرع وقت توسط شعب 

تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

 عضو کمیسیون اجتماعی
 مجلس شورای اسالمی

نجابت کشاورزان جنوب استان 
را با بی توجهی جواب ندهید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: شرق اصفهان به عنوان یک منطقه امنیتی 
در نظر گرفته می شود، اما اگر کشاورزان جنوب 
اســتان نجابت به خــرج می دهند و بــرای رفع 
مشکالت شــان ســکوت کرده و هنجارشکنی 

نمی کنند، نباید دلیل بی توجهی به آنان شود.
»سمیه محمودی« در جلسه شورای کشاورزی 
شهرستان، تاکید کرد: مدیرانی که در تهران، با 
بهترین شرایط زندگی و کار می کنند نمی توانند 
معضالت روســتاییان را درک کننــد؛ به همین 
دلیل گاه دســتورهایی می دهند کــه با واقعیت 

سازگار نیست. 
وی ادامــه داد: تغییر در نظام مدیریتی کشــور 
ضروری است، افرادی هســتند که بدون توجه 
به رشــته تحصیلی یا تخصصی که دارند، از یک 
جایگاه مدیریتی به جایگاه دیگر منتقل می شوند. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: قوانین و مقررات بخش کشــاورزی 
بدون توجه به آمایش ســرزمینی وضع می شود 
در حالی که باید به ویژگی های بومی هر منطقه 
توجه شود.محمودی با بیان اینکه نارضایتی مردم 
ناشی از تبعیض است، تصریح کرد: اگر استاندار 
در بین کشاورزان منطقه شــرق اصفهان حاضر 
می شود، باید به کشاورزان شمال و جنوب استان 

نیز سرکشی کند.

استحصال بیش از ۲۵ میلیون 
مترمکعب آب در بند ها و پخش 

سیالب
معاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان آبگیری بندها و پخش 
سیالب های این استان را مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: پارسال در این مدت روان آب در این استان 

استحصال نشده بود.
»ابوطالــب امینی« افزود: در ایــن مدت پخش 
سیالب های مغار اردستان به ظرفیت حدود یک 
و نیم میلیون مترمکعب، محمدآباد و ابوزیدآباد 
آران و بیدگل با ظرفیت سه میلیون مترمکعب، 
آبخوان کاشان و سفید آب کاشان هم با ظرفیت 
آبگیری سه میلیون مترمکعب سرریز شده است.

وی گفت: بهار امســال بندهای سنگ و سیمان 
تجره و پنداس برزک کاشان هم با ظرفیت 500 

هزار مترمکعب آب سرریز شده است.
معاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان افزود: برنامه ریزی 
امســال تکمیــل طرح هــای آبخیــزداری در 
شهرســتان های مختلف این اســتان است که 
پیش بینی می شــود در صورت اختصاص حدود 
کمتر از 10درصد بودجــه 200میلیون دالری 

مجلس از صندوق توسعه ملی اجرا شود.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: 
تهیه اطلس آماری و جغرافیایی شهرستان  های این استان در دستور 
کار این معاونت قرار گرفته است. اطلس، مجموعه ای از نقشه هاست 
که بر اساس بررسی و پایش آمار و تحوالت سال های اخیر در حوزه 
های ســرزمین، جمعیت و مهاجرت، آموزش، اشتغال و فعالیت، 
مسکن، حمل و نقل، شهرســازی و کیفیت زندگی تهیه می شود. 
»محمدرضا لعلی« افزود: این اطلس های آماری با استفاده از نتایج 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ســال 13۹5 در زمینه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی تهیه می شود. 
وی بیان کرد: همه شاخص های آماری در این اطلس درجه بندی 
می شود و امکان مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر وجود دارد. لعلی 
با بیان اینکه کار تهیه اطلس آماری شهرستان های استان توسط 
معاونت آمار و اطالعات سازمان برنامه ریزی و مدیریت اصفهان تهیه 
می شود، افزود: هدف از تهیه این اطلس، اشاعه فرهنگ آماری در 

سطح مدیریت و همچنین خانوارهاست.وی خاطرنشان کرد: نتایج 
سرشماری سال ۹5 حاوی حجم گسترده ای از اطالعات است که 
می توان از آنها برای برنامه ریزی و تصمیم گیری اســتفاده کرد.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان اضافه 
کرد: برای تهیه اطلس آماری تا کنون با مسئوالن شهرستان های 
کاشان و خمینی شهر مذاکره شده و این سازمان آماده همکاری با 

سایر شهرستان هاست.

اطلس آماری اصفهان تهیه می شود

 
همزمان با هفته فرهنگی اصفهان برنامه های مختلفی 
برای برگــزاری در ابنیه های تاریخی پیش بینی شــد 
که در یکی از برنامه ها کــه در میدان نقش جهان اجرا 
شــد، تعدادی اتوبوس در میدان نقش جهان مستقر 
شده و در کنار این اتوبوس ها غرفه هایی جهت فروش 

صنایع دستی تبریز برپا شده بود.
 حضور این اتوبوس ها که به گفته شــاهدان در شب ها 
برای تامین روشنایی اتوبوس روشــن بوده، در میدان 
نقش جهان، آن هم بعــد از مدت زمان زیــادی که از 
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودرو به داخل میدان امام 
می گذشــت، همچنین فروش صنایع دستی تبریز در 
شرایطی که دست فروشان اصفهانی مجاز به پهن کردن 
بساط خود در این میدان نبودند، با واکنش های زیادی 
از سوی کسبه هایی که در میدان نقش جهان فعالیت 
می کردند، مواجه شــد. شــهروندان اصفهانی نیز که 
طی سال های گذشــته به دلیل حفظ  ابنیه تاریخی 
موجــود در این میــدان از تــردد خــودور در داخل 
میدان خــودداری کرده بودند، انتقادهایی نســبت به 
این مســئله و فروش صنایع دســتی تبریز آن هم در 
هفته فرهنگی در شــبکه های مجازی و رسانه ها بیان 
کردند؛ به طوری که »علیرضا صلواتی«، معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان نیــز در مطلبی 
که در کانال شــخصی اش منتشر شــد، نسبت به این 
اتفاق واکنش شدیدی داشــت و خواستار عذرخواهی 

مســئوالنی شــد که این تصمیم را اتخاذ کرده بودند.
اکنون در شــرایطی که بیش از یک هفته از مراســم 
بزرگداشــت هفته اصفهان می گذرد، مشــخص شده 
که این اتوبوس ها، اتوبوس های ســفیر تبریز بوده که 
به مناســبت معرفی این شــهر که در نهمین اجالس 
کارشناسان ارشد و وزیران گردشگری کشور های عضو 
سازمان همکاری های اســالمی که اول دی 13۹4 در 
شهر نیامی، پایتخت جمهوری نیجر برگزار شد، به عنوان 

پایتخت گردشگری کشور های اسالمی در سال2018 
برگزیده شد، جهت معرفی فرهنگ و هنر تبریز راهی 
سفر شده است. این کاروان که شامل ده اتوبوس حامل 
صنایع دســتی مختلف و صنعتگران متعدد است، قرار 
بود شهرهای گردشگری مختلف کشور را طی کند که  
پس از عبور از ارومیه و زنجان راهی اصفهان شــد ولی 
از قضا زمانی به نصف جهان رسید که مصادف با هفته 
بزرگداشت این شــهر بود و در هفته فرهنگی اصفهان 

شروع به فروش صنایع دستی تبریز کرد آن هم در میدان 
نقش جهان که چند سالی بود که برای حفظ ابنیه های 
موجود در آن رنگ خودرو ندیده بود. این اتفاق ها سبب 
شد تا اعتراض هایی نسبت به این مسئله صورت بگیرد 
که مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در واکنش 
به این اعتراض ها در گفت وگو با ایســنا مدعی شد: این 
رویداد یک رویداد کشوری با دستور کشوری بوده و  تنها 
اختصاص به میدان نقش جهان نداشــته بلکه در همه 
سایت های مهم تاریخی نیز برگزار شده است. همچنین 
»فریدون الهیاری« متذکر شد که این اتوبوس ها روشن 

نبوده و فاصله آنها  نسبت به عالی قاپو رعایت شده بود.
اگرچه مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان انتقادات 
وارده به حضور این کاروان را درست نمی داند، اما آنچه 
در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این مسئله است 
که چرا حضور این اتوبوس ها باید کامال در هفته فرهنگی 
اصفهان باشــد آن هم هفته ای که قرار است اصفهان و 
صنایع آن به مردم این شهر و شهرهای دیگر معرفی شود 
نه صنایع شهر دیگر! بهتر بود این اتفاق در زمان دیگر ی 
رخ می داد تا نه  تنها مورد انتقاد قرار نمی گرفت بلکه از 

این رویداد نیز استقبال میشد.
همچنین بهتر بود این رویداد در جایی دیگری به جای 
میدان نقش جهان برگزار می شد تا مردم نصف جهان 
با تناقضات درباره ممنوعیت عبور خودرو از این میدان 
روبه رو نشوند تا هم چنان مصرانه در پی اجرای این طرح 

باشند و جهت حفظ ابنیه های تاریخی تالش کنند.

ورود ممنوع است؛ حتی شما دوست عزیز!

 حواشی برگزاری هفته بزرگداشت اصفهان در اردیبهشت ماه سال جاری هنوز ادامه دارد و حاال 
پای میدان نقش جهان و قانون ممنوعیت تردد خودرو در این میدان تاریخی خبرساز شده است.

  پیگیری ماجرای جنجالی ورود اتوبوس های گردشگری تبریز به میدان نقش جهان  

در جلســه دیروز شــورای شــهر اصفهان، الیحه افزایش 15 درصدی 
نرخ بلیت های شــرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه در جلســه 
امروز شورای اسالمی شــهر اصفهان به تصویب رســید. در این جلسه 
»علیرضانصراصفهانی« نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان متذکر 
شد: باغ نور به عنوان یک فضای شهری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد 
و با سازه ای سبک و قابل جابه جایی مسقف گردد تا در طول سال قابل 

استفاده باشد. 
توجه جدی به مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مورد توجه بوده 
و هســت و باید حس تعلق شــهروندان را با نظرسنجی دقیق مشخص 

کنیم. »مهدی مقدری« سخنگوی شورای اســالمی شهر اصفهان در 
این جلسه خاطرنشان کرد: نسبت رفتار ما با ســرمایه گذاران مناسب 
نیست و سرمایه گذاران گالیه ها و دغدغه های جدی دارند و کسانی که 
می خواهند درآمد سرانه شهر را افزایش دهند، گالیه های زیادی به دلیل 
رفتارهای غیراستانداری که از سوی برخی وجود دارد، دارند؛ کاری نکنیم 
سرمایه گذاران اصفهانی کالن شهرهای دیگر را آباد و از اصفهان فرار کنند.

»فریده روشــن« رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: در موضوع 
دوچرخه سواری، یکی از راهبردهای اساســی شورا موضوع هوای پاک 

و گســترش دوچرخه سواری اســت که در خصوص کاهش موضوعات 
ترافیکی و مشــکالت آلودگی هوا، همچنین ارتقای سالمت شهروندی 
مهم اســت اما مردم و شــهروندان نســبت به تعطیلی ایســتگاه های 

دوچرخه سواری گالیه مند هستند.
»پورمحمد شــریعتی نیا« نایب رییس کمیســیون بهداشت،سالمت و 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه تاکید کرد: 
برای نظام مردم ساالری خون ها ریخته شده است و افتخار می کنیم که 
در نظام مردم ساالری زندگی می کنیم و همه ما برای این نظام زحمت 
کشیده ایم و نباید شرایط به نحوی باشد که نمایندگان مردم در شورای 
شهر، اظهارنظر نکنند؛ اینکه در صحن و کمیسیون چه چیزهایی مطرح 
می شود بنا بر تحقیقات است و ممکن است پس از استماع نظرات، نظر 

متفاوت تری پیدا کنیم.

تصمیم های جدید شورا برای شهر

از نرخ اتوبوس تا ترویج دوچرخه سواری

مدیر عامل شــرکت مخابرات اســتان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان دارای سه میلیون و 7۶ 
هزار شــماره منصوبه بوده که از این تعداد، بالغ 
بر دو میلیــون و 483 هزار شــماره تلفن ثابت 

مشغول به کار هســتند و این مهم، 
ضریب نفوذ 48 درصدی تلفن ثابت 

را در استان اصفهان نشان می دهد.
»مهدی حیــدری زاده« اظهار کرد: 
تعداد شماره های تلفن ثابت منصوبه 
و مشغول به کار یکی از شاخص های 
مخابراتی محســوب می شــود که 
استان اصفهان در این زمینه جایگاه 
خوبی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: اســتان اصفهان دارای حدود ســه 
میلیون و 7۶ هزار شماره منصوبه بوده که از این 
تعداد بالغ بر دو میلیون و 483 هزار شماره تلفن 
ثابت مشغول به کار هســتند و بر همین اساس 
ضریب نفوذ تلفن ثابت در اســتان اصفهان 48 
درصد را نشان می دهد و باید توجه داشت این 
درصد نفوذ در کشــور 38 درصد بوده و استان 

اصفهان 10 درصد از نرم کشور باالتر است.
حیدری زاده اضافــه کرد: اســتان اصفهان به 
عنوان چهار راه ارتباطی کشور به شمار می آید 
و در زمینه زیرساخت های اینترنتی و ارتباطات، 
وضعیت بسیار خوبی را در خود دارد؛ باید توجه 
داشــت طی مدت گذشــته طرح های بزرگ 
مخابراتی تاثیرگذاری در اســتان اصفهان اجرا 

شده است. مدیر عامل شرکت مخابرات استان 
اصفهان با بیــان اینکه به تازگــی فعالیت هایی 
خوبی در حوزه تبدیل سایت های تلفن همراه 
به نسل ســه و چهار در اســتان اصفهان انجام 

گرفته است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت 
بی. تی.اس قبلی بر مبنای مکالمه بود؛ اما نسل 
سوم و چهارم بر اســاس پهنای باند بوده و نسل 
سه سرعت از نسل دو باالتر است و سرعت خوبی 
را می توانــد در برای شــهروندان فراهم کند و 
مردم از این موضوع می توانند بر اســاس ایجاد 
زیرساخت ها در گوشــی همراه از آنها استفاده 
کنند. حیدری زاده افــزود: نباید فراموش کرد 
ایجاد بستر پهنای باند و ایجاد زیرساخت برای 
دیتا برای مشترکان سیار بســیار حایز اهمیت 
بوده و بر این اســاس از اواخر سال ۹5 این مهم 
در دســتور کار قرار گرفت و امروز بستر الزم در 
تمام سایت های نسل سه و چهار در استان مهیا 

شده است. 

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان خبر داد:

ضریب نفوذ ۴۸ درصدی تلفن ثابت در استان اصفهان

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان 
گفت: پروژه ای به نام انتقال پساب تصفیه خانه 
شمال اصفهان به منطقه ســجزی داشتیم که 
این کار با احداث 15 کیلومتر کانال خاکی انجام 

و از اســتفاده این پساب برای کشــت گیاهان 
جلوگیری شــد. وی ادامــه داد: همان گونه که 
رهبری می فرمایند، بسیج ســازندگی خودش 
یک شعبه عظیم است و ما در زمینه های مختلف 
محرومیت زدایــی، خدمــت رســانی و اقتصاد 
مقاومتی وارد کار می شــویم. رضاپور با اشاره به 
اینکه بســیج در پروژه ها به دنبال سود نیست، 
خاطر نشان کرد: پروژه هایی را انجام می دهیم 
که محرومیت از نقطه ای برطرف شــود و جایی 
ورود پیدا می کنیم کــه از توان بخش خصوصی 
خارج باشــد. وی گفت: سال گذشــته با اعزام 
حدود 30 هزار نفــر در قالب 400 گروه جهادی 
به سراسر کشور اقدامات قابل توجهی در زمینه 
محرومیت زدایی توسط بسیج سازندگی اصفهان 

انجام شــد که برآورد تالش این نیروها، اجرای 
پروژه های کوچک به میزان ســه میلیارد تومان 
بود. به گفته رضاپور، بســیج ســازندگی در 1۹ 
عرصه اعم از پرورش شترمرغ، ماکیان، بوقلمون، 
پرورش بلدرچین، پــرورش ماهی، 
تولید کود ورمی کمپوست، پرورش 
زنبور عســل، ایجاد گلخانه، کشت 
علوفه هیدروپونیک، دام ســنگین، 
دام سبک، صنایع تبدیلی و صنایع 
دستی وارد می شود و در این زمینه ها 
در سال گذشته هفت میلیارد و 200 
میلیون تومان تسهیالت به متقاضیان 
پرداخت کرده اســت. وی ابراز کرد: 
بیابان زدایی یکی دیگر از موضوعاتی که بســیج 
ســازندگی در آن ورود پیدا کرده که برای مثال 
ده هزار هکتار از اراضی در شرق اصفهان با کاشت 
دو میلیون اصله نهال بیایان زدایی شد و استان 
اصفهان در زمینه بیایان زدایی رتبه اول کشوری 
را کســب کرد. رضاپور ادامه داد: پروژه ای به نام 
انتقال پســاب تصفیه خانه شــمال اصفهان به 
منطقه ســجزی داشــتیم که این کار با احداث 
15 کیلومتر کانال خاکی انجام و از استفاده این 
پساب برای کشــت گیاهان جلوگیری شد.وی 
گفت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یکی دیگر از 
مواردی بود که بسیج با پنج هزار و ۶85 نفر روز در 
11 نقطه آلوده با جدیت وارد عمل شد و این افراد 

آموزش الزم در این زمینه را هم کسب کردند.

رییس سازمان بسیج سازندگی اصفهان خبر داد:

عملیات موفق انتقال پساب شمال اصفهان به سجزی

سمیه مصور 
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افقی:
1- از عناصر اصلي فيلم سازي - بورس معروف 

مبادالت انرژي در آمريكا
2- سال پرآب و بارندگي - پرهيزكار - اشاره

3- بي حد و اندازه - گام ها - واحد سطح - گل 
سرخ

4- مشقت - داراي جايگاه اول فناوري نفت و 
گاز در منطقه

5- تنهــا - باال رفتــن قيمت كاالهــا - مركز 
فالسفه - حرف همراهي

6- ديروز - پول سامورايي ها - نوعي متكا - تنه 
درخت

7- جوانمرد - صنم - دستوري
8- نام وزير دارايي ونزوئال

9- خروشان - عدد فوتبالي - جديد تركي
10- بخشــي از پا - باال رفتن ســطح عمومي 

قيمت ها - ماالمال - رغبت زياد
11- انبار كشــتي - محل عبــور - از طوايف 

قريش - تكه پارچه
12-  ادب كردن - شهري در آلمان

13- كافي - رود اروپايي - فرد يا گروه  محافظ 

- پسر مازني
14- رودخانه كوچك و فرعي - فناپذير - خبره 

در كار
15- ثبات قدم - از عوامل موثر بر نرخ دالر

عمودی:
1- عبــارت اســت از حمــل كاال از يــك 
نقطــه بــه نقطــه ديگــر كشــور از راه دريا 
 يــا رودخانه هــاي مــرزي - از مقوله هــاي

 مهم اقتصادي
2- رنگ آسمان - قليل - جاري - فايده

3- قانوني - از درجات ارتش - تصديق روسي

4- از پسوند هاي صيغه مبالغه صفت فاعلي - 
گوژپشت - جهانگرد ونيزي

5- نقش هنري - تاجر - شهرنشيني
6- پادشاه مغولي - مساعدت - شيره خرما

7- شــركت آمريكايي كه با رسوايي هاي مالي 
خود موجب آسيب رسيدن به سرمايه گذاران 
و كاهش ســرمايه گذاري خود شد - يار زيبا - 

نوعي شلوار جين
8- كشتي جنگي - تير پيكاندار - ضمير جمع 

- ماترك
9-  آسمان - ناشنوا و الل - آبيار

10- منقار كوتاه - بنــدري در اوكراين - پول 
انگليس

11- نيروهاي مســلح يك كشــور- يكدل - 
گوشت آذري

12-  دوستان - گاز جو - درس كشيدني
13- نت سوم موسيقي - تئاتر - بي همتا

14- ميانه كوه - محل خريــد و فروش اوراق 
بهادار - رها و آزاد - ميوه نارس

15- اداري - منســوب به علمي كه به ارتقاي 
شئون مالي مي پردازد
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یادداشت

 سال ها  از نســلی كه با چندين خواهر و 
برادر در يك خانه زندگی می كردند و تمام 
خوشی های زندگی و بازی كودكانه شان 
را با هم شــريك می شدند گذشته است. 
همان هايی كه درد دل های شــان را به 
خواهــر و بردارهای شــان می گفتند، با 
 كيــف وكفــش خواهــر- برادرهــای

 بزرگ تر خاطره داشــتند و بــا آنان قد 
كشيدند، حاال اين روزها برای فرزندآوری 
كاســه »چه كنــم، چه كنم« دســت 
گرفته اند! حاال نســبت به داشتن خواهر 
و برادر برای فرزندشان، هزار و يك بهانه 
می آورند كه نمی شود و نمی توان! برخی 
هم تا بحث فرزنــدآوری پيش می آيد، 
همچون اسپند  روی آتش، از جا می جهند 
كه چرا فكر می كنيد، همه خوشــبختی 
يعنی بچه! يادتــان می آيد دو دهه پيش 
را كه روی ديوارهای ســيمانی كوچه ها 
و تابلوهــای بزرگ شــهری، طرح زن و 
مردی بود با دو فرزند)يك دخترر و يك 
پسر( كه باالی آن هم نوشته بود: » فرزند 
كمتر؛ زندگی بهتر« اينك اما پس از دو 
دهه اين شعار به »فرزند بيشتر؛ زندگی 
شــادتر«، تغيير كرده اســت. اين يعنی 
برای يك دو دهه آينده، با كشوری پر از 
آدم های چروك خورده و ميانسال روبه رو 
هستيم؛ آدم هايی كه جسارت خطركردن 
و حوصله خالقيــت و نوزايی را ندارند. از 
سوی ديگر، ســبك زندگی ايرانيان در 
دو دهه اخير در جاده يك ســويه تجرد  
می راند. تنگناهای اقتصادی هم گريبان 
زوج های جوان را چسبيده و شده است 
 انگيزه شــان بــرای پافشــاری برگزينه 
تــك فرزندی. يــاد خانه هــای قديمی 
 بخير! انگار توكل قديمی ها بيشــتر بود،

 همان هايــی كه باور داشــتند هر آنكه 
دندان دهد، نان دهد. شايد با همين باور 
بود كه به ما فرصِت داشتن خواهر و برادر 
دادند. چرا نسل ما چنين سست باورشده 

است؟!

 انگار توکل قدیمی ها 
بیشتر بود 

سمیه مصور

هنرمنــد بریتانیایی 
»لیزا لویــد« با کاغذ 
مجســمه های کاغذی 
جالــب ســه بعدی 
می ســازد. کاغذهای 
رنگــی در طرح هــا 
هندسی  اشــکال  و 
برش داده می شــوند 
و براســاس طــرح 
های ذهنــی لیزا جان 

می گیرند.

عکس روز

مجسمه های 
 کاغذی جالب 

سه بعدی

 چرا زن را به گل تشبیه کردند؟
اگرمی دانستم كدام شاعِر شيرپاك خورده ای برای نخستين بار زن را به گل تشبيه 

كرد، به نمايندگی از جامعه شعرا، حسابی به خدمتش می رسيدم! 
اصوال چه ضرورتــی  دارد كه اين گوهر گران بها، به يك شــیء نازك بين و 
خودخواه تشبيه شود كه در ادامه هم مجبور به  مطابقت دادن ساير اجزای 

اين دو با هم بشويم؟ 
اگر اين تشبيه نبود، بار بزرگی نيز از دوش شاعران بينوای بعدی برداشته 

می شد.
مصراع تکمیلی: چرا شــاعر )ولو كم عقل يا عاقل( كند كاری كه باز 

آرد پشيمانی؟!
يكی از شــاعران كه خيلی دلش می خواســت نامش فاش شود، ولی ما 

به بنا به داليل فنی و ادبی، نامش را لــو نمی دهيم، در تكميل و تائيد 
فرمايش های بنده عرضه داشته اند كه بيت: » دلبری دارم كه از گل 

بهتراست/ صورتش از برگ گل نازك تر است« 
 در اينكــه خانم هــا كال از گل بهتــر هســتند، شــكی 
نيســت؛ بر منكــرش لعنــت! پس چــه نيازی اســت كه 
 شــاعر، يــارش را به ضــرب و زور بــا گل مقايســه كند؟ 
گل به محض قرار گرفتن در معرض باد، عمرش به باد می رود 

و فاتحه.  
به طورقطع طرف راضی نمی شود با گل كه معموال عمر كوتاهی 

نيز دارد، مقايسه شود! 

اشتياقی« است؛ يعنی اگر  بين طنزپردازان بگوييد مهنــدس طنزپردازان »محســن  تنهــا 
مهندس را نديدی؟ همه می دانند كه می گويی محسن اشتياقی 

را نديــدی؟ هيچ كس فكر نمی كند كســی ديگر مدنظرتان اســت. 
مهنــدس متولد 1353 در تهران اســت و مرد رندی اســت. »مرد رند« 

نام مســتعارش نيز هســت. مهندس يك پســری هم دارد كــه خواننده 
است و دارد از خودش مشهورتر می شــود. كتابی هم دارد به نام »چهار 
فصل ناتمام« اصال بــه ما چه كه مهندس چــی دارد و چی ندارد؟! 

ايشــان يك ذوق طنزنويســی دارد كــه برای مــا كفايت

 

 می كند.

4-جنگ صدساله: نام اين جنگ ها تمام داستان را می گويد: اين جنگ 
خونين ميان فرانسه و انگلستان 100 سال به طول انجاميد. در سال 1337 
آغاز و در 1453 پايان يافت. اما اســم اين جنگ يك اشكال دارد: در واقع 
جنگ 116 سال بود نه 100 ســال. احتماال مورخان عدد را برای سهولت 

گرد كرده اند.
5-عریانی عمومی: برخی از سياستمداران و فيلســوفان يونان باستان 
عادت داشتند كه ســخنرانی ها و بحث های عمومی شان را با عريانی كامل 
انجام دهند. ممكن است دليل انجام اين كار اين بوده است كه در آن زمان 

بدن آنان سمبل زيبايی بوده و زيبايی جذب می كرده است.
6-هرم گیزای مصر: امروزه هم اين اهرام يك راز هســتند. تكنيك های 
مورد اســتفاده توسط مصريان باســتان برای ســاخت اهرام هنوز كشف 
نشده اســت. بلوك های سنگی شــان برای حمل و نقل بســيار سنگين و 
بزرگ هستند: تصور كنيد اين بلوك ها يك چالش برای ساختمان سازی با 
تكنولوژی امروزی باشند. نكته  جالب تر اين است كه هرم گيزا از بيش از دو 

ميليون بلوك سنگی هر كدام به وزن دو تن ساخته شده است!
7-سیگار برگ: »وينستون چرچيل«، يكی از معروف ترين سياستمداران 

انگليس، در روز حدود 15 عدد سيگار برگ كوبايی می كشيد!
8- تدفین در زمان جنگ های صلیبی: حيــن جنگ های صليبی در 
اراضی فلسطين كنونی، يكی از بزرگ ترين مشكالت جنگجويان، جنازه ها 
بودند. ازآنجاكه تعداد آنان بســيار زياد بود، تصميم گرفتند جنازه ها را در 

ظرف های بزرگ فلزی ذوب كنند و استخوان هايشان را جدا سازند.

بریدهها

 ناخنك زدن به سيب زمينی سرخ كرده ناهار لذتيه كه هيچ وقت نه قديمی 
ميشه، نه تكراری!

يه جوری ملت واسه خريدن كتاب تو نمايشگاه هول شدن كه انگار واقعا 
اين كتاب هايی كه می خرن رو می خونن!

 اين فصل سال اگر خيابون ها خلوت تر ميشه، تنها علتش اينه كه نصف 
جمعيت رفتن باالی درخت توت!

 روز تولد يكی رو با نوشتن »زمينی شدنت مبارك« تبريك ميگين. من 
فكر می كنم يا رو سيبه!

وقتی يكی سير می خوره و شما بهش می گيد آدامس نعناعی بخور، مثل 
اينه طرف سل گرفته باشه و بهش قرص سرماخوردگی بدی! اون رو  بايد سرشو 

قطع كنی تا بوش بره!
 اگه كتاب خونــدی و آدم هايی كه كتاب نخوندن رو مســخره و  تحقير 

می كنی، بدون كل راه رو  اشتباه رفتی؛ همه كتاب ها رو بريز دور!
 از خيابون رد می شدم، طرف می گفت: دالره دالر، آقا دالر بدم؟ گفتم به 
قيافه من می خوره دالربخرم؟ گفت نه تو فعال بيا اين اسكناس های شب های 

برره رو ببين!
واقعا لزومی نداره از تك تك صفحات كتابی كه دارين می خونين استوری 
بگيرين ها! بيا بگو ايُهاالناس، من خيلی كتابخونم، ما هم ميگيم ايول، قول هم 

می ديم به بقيه هم بگيم كه تو خيلی كتابخونی!
معلم هامــون راســت می گفتــن؛ چيــز خنــده داری نبود، مــا الكی

 می خنديديم!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

جــراح پالســتیک زبردســت.
تنهــا خانواده هــای بســیار 
فقیر هســتند که دســت به 
اشــتباه های دماغی طبیعت 
نمی زننــد. هیــچ مقــدار از 
 جذابیت، اســتعداد و هوش

 نمی تواند دماغ نازیبا را برای 
یک دختر جبران کند. بی برو 

برگرد، باید تصحیح شود.
عطر سنبل عطرکاج 
»فیروزه جزایری دوما«

سرنوشت دختران 
ایرانی به دماغ شان 
بستگی دارد!

در فرهنــگ ایرانــی، 
بینــی یــک زن مهم تر از 
یک ابزار تنفســی است؛ 
سرنوشت اوست. دختری 
با بینی زشــت، بــه زودی 
یــاد می گیــرد تنهــا در 
رویای یک چیز باشد؛ یک 

»جف بيزوس«، بنيان گذار و ســهامدار اصلی شــركت آمريكايــی آمازون كه 
ثروتمندترين فرد در جهان محســوب می شــود، اعتراف كرد كه افزايش ثروت 
برايش آسان تر از پيدا كردن راه های خرج كردن پول هايش است! اين ميلياردر 
آمريكايی گفت، تصميم گيری درباره چگونگی استفاده از پول هايش آن گونه كه 
 به نظرمی رسد به اين سادگی نيســت؛ چون اين پول ها آن قدر كم نيست كه با 
»سفارش دادن شــام دوم در رستوران تمام شــود«! به گفته وی، درحال حاضر 
يگانه روش موثر برای استفاده از ثروت، سرمايه گذاری های بزرگ در شركت های 

ديگر است.

قديمی ترين جوراب به جا مانده از دوران مصر باســتان، قدمت آن به سيصد تا 
پانصد سال قبل از ميالد تخمين زده شــده است. اين جوراب قرمزرنگ توانسته 
بعد از حدود دو هزار سال هم چنان سالم بماند. اين جوراِب خيلی قديمی در بين 
سال های 250 تا 420 ميالدی در مصر درست شده است. اين جوراب  مصری در 
اواخر قرن نوزدهم در قبرستان شهر باستانی »اوكسيرينخوس« از زمين بيرون 

آمد و در سال 1900 توسط »آلبرت تيلور« به موزه ای در لندن داده شد.
 تا كنون فكر كرده ايد كه انجــام دادن طوالنی مدت اين كار ممكن اســت چه 
عواقب وحشتناكی داشــته باشد؟ »ســورنيد زنگ« زن 28 ســاله چينی كه 
سال هاســت موقع اســتراحت سر كار، ســرش را روی دســت اش می گذارد و 
چرت می زند، دچار مشــكل عجيبی شــد. او بعد از بيدار شدن، دست چپ اش 
را حس نمی كرد و نمی توانســت هيچ كاری با دســت اش انجام دهد. با مراجعه 
به بيمارستان، پزشــكان به او گفتند كه اعصاب دســت چپ اش به طور كامل 
 از كار افتاده اســت؛ زيرا وی برای مدت طوالنی ســرش را روی يك نقطه قرار

 داده بود.

مشکل عجیب ثروتمندترین مرد جهان!عاقبت وحشتناک چرت زدن در محیط کار!

قدیمی ترین جوراب دنیا
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