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آگهی تجدید مزایده)نوبت اول(
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/601 مورخ 96/11/01 شورای اسالمی شهر فالورجان 
یک باب مغازه به مســاحت 15/17 متر مربع واقع در فالورجان، خیابان میثم، مجتمــع تجاری زاینده رود، طبقه 
زیرزمین به شماره ملک 15/1258 را با قیمت کارشناسی و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.
1( قیمت پایه فروش مغازه مذکور به مساحت 15/17 متر مربع بر اســاس قیمت کارشناسی به ازای هر متر مربع 
مبلغ 19/100/000 ریال و جمعا مبلغ 289/747/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده 

خواهد بود.
2( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/03/10 

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

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

5( جهت اطالع از قیمت پایه و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی  www.falavarjan.ir  مراجه فرمائید.

جواد نصری شهردار فالورجان

8

3

کشف بیش از ۸ میلیارد تومان کاالی قاچاق
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

8

شیرینی فروشان در تامین روغن دچار مشکل شدند
رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:

3

بیش از ۳ هزار مورد نزاع در فروردین ماه سال جاری
مدیر کل پزشکی قانونی استان مطرح کرد:

شهردار اصفهان:8

11
اصفهان الگوی توسعه دیپلماسی 

محله ها می شود

اصفهان گردی راحت 
خارجی ها با 200 دالر

11

3

 پیشنهاد ویژه
 تبریزی ها به قلعه نویی

10

3

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

 چاه های قابل مصرف چندانی 
در اصفهان نداریم

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: از 
هنرمندان تقاضا می کنیم ســاکنان فالت مرکزی را به شیوه 
هنرمندانه متقاعد کنند که با سازگاری و نیز متناسب با اقلیم خشک، 

آب را مصرف کنند...

واگذاری میز کشوری صادرات 
فرش ماشینی به استان اصفهان

سایه بالتکلیفی بر سر  بازار خودرو
وضعیت بازار خودرو در اصفهان نامعلوم است؛

 پس از گذشت 6 ماه، آموزش و پرورش استان بدون مدیرکل به کار خود ادامه می دهد؛ 

صندلی خالی
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علیرضا کریمیان

ایــران در حالی پس از خــروج آمریــکا از برجام با 
وضعیت نامشخصی در ســطح جهانی روبه رو شده 
که در داخل نیز هیچ اتحــاد و توافق نظری در باره 
چگونگی برخورد با این مسئله میان سران حکومتی 
و سیاســیون وجود ندارد. مانند چند سال گذشته 
برجام و بود و نبود آن به عرصه کشمکش و منفعت 
خواهی در صحنه سیاسی ایران تبدیل شده است. در 
حالی که وزیر امور خارجه برای رســیدن به راهکار 
عملی در مورد برجام مشــغول رایزنی و سفرهای 
چند جانبه و فشــرده به کشــورهای مختلف است 
در داخل اما هنوز عده ای بر ســر جنــازه برجام زد 
و خورد و تسویه حساب سیاســی می کنند. شاید 
نسنجیده ترین برخورد با انتشار نامه ای منسوب به 
شورای نگهبان صورت گرفت . متنی که در آن ضمن 
سرزنش منعقدکنندگان این پیمان، رییس جمهور 
را ملزم به عذرخواهی از مردم دانســته بود؛ اما پس 
از واکنش های صریح و تند نســبت به این بیانیه از 
سوی مجلس و دولت، سایت رسمی مجلس خبرگان 
رهبری  عنوان بیانیه منتسب به این مجلس را اصالح 
و آن را منسوب به رییس مجلس خبرگان و بخشی 
از نمایندگان خبرگان دانست. پایگاه اطالع رسانی 
مجلس خبرگان رهبری اعالم کرد که این بیانیه تنها 
با امضای آیت ا... جنتی، رییس مجلس منتشر شده و 

به اشتباه  کلیت و جهت گیری آن به مجلس خبرگان 
نسبت داده شده است؛ همچنین آیت ا... هاشم زاده 
هریسی، عضو مجلس خبرگان نیز در این مورد گفت: 
آنچه در بیانیه آمده حداکثر می تواند موضع هیئت 
رییسه خبرگان باشــد نه کلیت اعضا. عالوه بر این، 
واکنش ها نسبت به آتش زدن برجام به عنوان اولین 
واکنش مجلس نیز در روزهای گذشته موجب شد تا 
نمایندگان در اقدامی مضحک از زیر بار مســئولیت 

این اقدام شانه خالی کنند. سکوت نمایندگانی که در 
صحن علنی مجلس پرچم آمریکا را آتش زدند بیشتر 
ناشی از جنجال های فضای مجازی در روزهای پس از 
این رخداد بود و حاال برخی از  همان نمایندگان مانند 
»کوهکن« تمام قد از اقدام خود دفاع می کنند و حتی 
وعده تکرار می دهند و عــده ای هم مانند »کوچکی 
نژاد« مسئولیت را به گردن دیگری می اندازند و برخی 
هم روزه سکوت گرفته اند. از سوی دیگر عده ای از 

نمایندگان و مسئوالن در داخل با ادبیاتی طلبکارانه 
و تحکم آمیز اروپا را ملزم و مجبــور به همکاری با 
ایران و یا در بعدی دیگــر تهدید به ماندن در برجام 
می کنند. این مسئله بی شک می تواند در مذاکرات 
و بحث ها پیرامون ماندن و یا رفتن این کشــورها از 
برجام تاثیرات زیادی داشته باشــد. بر اساس یک 
واقعیت اتحادیه اروپا شــریک راهبردی آمریکاست 
و برای ماندن در برجام و همکاری با ایران آن هم بر 
خالف نظر آمریکا دارا ی محدودیت های زیادی است 
به همین دلیل برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند  
نباید با ادبیاتی بــا اروپایی ها صحبت کرد که آنها را 
بترسانند و مواضع شان را  به تدریج به ترامپ نزدیک 
کنند. بخش دیگر از واکنش هــا به خروج آمریکا از 
برجام شــامل اظهار نظرهای تمسخرآمیزی است 
که  خروج آمریکا از برجام را نشــانه قوت آن معرفی 
می کنند و قیافه حق به جانب گرفته و می گویند در 
نهایت این آمریکایی ها هستند که متضرر شده اند و 
در اقدامی ناموفق تالش دارند تا برای عدم شکست 
رو به جلو فرار کنند؛ اما در نهایت آنچه به نفع ایران 
و مردم آن خواهد بود برخوردی منطقی و به دور از 
سیاسی کاری های جناحی با این موضوع است اگر 
چه برجام منفعت اقتصادی گسترده ای برای ایران 
نداشت؛ اما بدون منفعت نبود و نمی توان تصویب و 

اجرای آن را خارج از محدوده نظام تلقی کرد.

واکنش ها به تحوالت فلسطین 
ادامه دارد

در واکنش بــه انتقال ســفارت آمریکا به قدس، 
در جریان راهپیمایی روز »نکبت« در فلسطین 
بیش از 59 نفرشهید شــدند. در واکنش به این 
رخدادها آفریقای جنوبی ســفیر خود در اراضی 
اشغالی فلســطین را فراخواند؛  همچنین دولت 
ترکیه سفرای خود در واشنگتن و تل آویو را برای 
مشورت درباره انتقال ســفارت آمریکا به قدس 
اشغالی فراخواند. وزارت خارجه مصر و پاکستان 
نیز این اقدامات را به شــدت محکوم کردند. در 
همین راستا مقامات ویتنام اعالم کردند که ادعای 
رژیم صهیونیستی مبنی بر حضور نمایندگان این 
کشور در مراســم انتقال سفارت آمریکا به قدس 

اشغالی صحت ندارد.

هشدار اروپا به انگلیس:
زمان برای توافق نهایی 
برگزیت رو به پایان است

اتحادیه اروپا به دولت محافظه کار انگلیس هشدار 
داد که زمان به ســرعت می گــذرد و مذاکرات 
برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه( با پیشرفت 
اندکی مواجه است.قرار است تا ماه مارس فرآیند 
برگزیت اجرایی شــود؛ اما با این وجود مذاکرات 
انگلیس و اتحادیه اروپا در ایــن رابطه با کندی 
پیش می رود.در پاســخ به درخواســت اتحادیه 
اروپا،  سخنگوی دولت بریتانیا می گوید برای ما 
رســیدن به یک تعامل و توافق قانونی مهم تر از 
ضرب االجل زمانی است.مایکل روث، وزیر اروپای 
آلمان در بروکســل می گوید که عدم شفافیت 
دولت بریتانیا بر ســر برگزیت، عامل اصلی عقب 

ماندگی مذاکرات است. 

همکاری هند و روسیه برای دور 
زدن تحریم های آمریکا 

با متوقف شدن پروژه های نظامی مشترک به ارزش 
12 میلیارد دالر، هند و روســیه تصمیم گرفته اند 
برای دور زدن تحریم های آمریکا با یکدیگر همکاری 
کنند. در این زمینه ، یک مقام ارشــد دولتی هند 
گفت: روش هایی برای دور زدن تحریم های جدید 
اقتصادی آمریکا علیه روسیه وجود دارد؛ بنابراین 
گفت و گو ها در ســطوح مختلف با دولت روسیه 
برای رسیدن به یک طرح موثر ادامه دارد؛ همچنین 
تحریم های آمریکا علیه صادرات تجهیزات نظامی 
روسیه سبب توقف قرارداد 6 میلیارد دالری هند با 
مسکو جهت خرید سامانه موشکی اس 400 شده 
اســت.تحریم های آمریکا علیه روسیه سبب شده 
که بانک های هندی که دارای روابطی با سیســتم 
مالی آمریکا هستند از تامین مالی پروژه های هند و 

روسیه خودداری کنند.

هلند استفاده از نرم افزار 
کاسپرسکی را کنار گذاشت

دولت هلند تصمیم گرفته اســتفاده از نرم افزار 
ضد ویروس روسی کاسپرسکی را به عنوان یک 
اقدام پیشگیرانه کنار بگذارد.به گزارش رویترز؛ 
»فردیناند گراپرهاوس« وزیر دادگسترس هلند 
در نامه ای به پارلمان این کشور دلیل اتخاذ این 
تصمیم را وجود برنامه ســایبری تهاجمی دولت 
روســیه اعالم کرد که از جمله اهــداف آن امور 
سایبری هلند و منافع این کشور است.وی تصریح 
کرد که مسئوالن شرکت کاسپرسکی مستقر در 
مسکو تابع قوانین روسیه هستند که براین اساس 
احتماال ملزم به تبعیت از منافع دولت روســیه 
است.این تصمیم جدیددولت هلند ضربه ای به 
عوامل کاسپرسکی وبنیانگذارش است که هرگونه 

همکاری با امور اطالعاتی روسیه را رد کرده اند.

زد و خورد بر سر جنازه برجام
اعالم آمادگی ایران برای 
همکاری نظامی با بولیوی

امیر ســرتیپ حاتمی،وزیر دفــاع در دیدار 
با فرمانده نیروهای مســلح بولیــوی با بیان 
اینکه آمریکای التین در سیاســت خارجی 
و دفاعی دولت و نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران اهمیت ویژه ای دارد، اظهار 
داشــت: معتقدیم کشــورهای مستقل باید 
سیاست  های دفاعی مستقل داشته باشند و 
در این راستا جمهوری اسالمی ایران با افتخار 
اعالم می دارد آماده همــه گونه همکاری با 
کشورهای دوست و مستقل و انتقال تجارب 
خود در زمینه های دفاعــی و نظامی و فنی 

است.

زمان و مکان بعدی کنفرانس  
آستانه مشخص شد

دومیــن نشســت ســه جانبــه هماهنگی 
هیئت های کشورهای ضامن روند آستانه با 
مشارکت حسین جابری انصاری و طرف های 
روسیه و ترکیه برگزار شد. مذاکره کنندگان 
ارشد سه کشــور ضامن روند آستانه در این 
نشســت، پیش نویس بیانیه پایانی نهمین 
کنفرانس بین المللی صلح ســوریه را نهایی 
کرده و زمان و مکان برگزاری جلســه سوم 

کارگروه را مشخص کردند.

طرح ساالنه ۱۲ هزار پرونده 
کمیسیون  ماده ۱۰۰ در 
دیوان عدالت اداری

رییس هیئــت تخصصی عمران، اســناد و 
شهرســازی دیوان عدالــت اداری گفت: از 
حدود 240 هزار پرونده کمیسیون های ماده 
100 شهرداری ها، هر ســاله نزدیک به 12 
 هزار پرونده در دیــوان عدالت اداری مطرح

 می شود.
جواد جبــاری اظهــار کرد: زیــر مجموعه 
دیوان عدالــت اداری، هفت هیئت تخصصی 
که در زمینه عملکرد شــوراهای اسالمی و 
شهرداری ها و مسائل مرتبط با ساخت و ساز 
فعالیت دارد.وی افزود: طبق اصل 1۷0 قانون 
اساسی هر شخص می تواند از هر مصوبه ای که 
آن را غیرقانونی می داند، اعم از این که به وی 
مرتبط باشد یا نباشد، بدون پرداخت هزینه 
شــکایت کند.وی افزود: مشکل دو نقشه ای 
بودن ساختمان ها یکی از علل اصلی خالف 

سازی هاست .

بهارستان

از نامه نمایندگان به قوای 
سه گانه تا بررسی جرم پولشویی

در جریان جلســه علنی روز گذشته مجلس 
نامه 1۸2 نماینده به رؤســای قوای سه گانه 
بــرای حل مشــکالت مــردم قرائت شــد؛ 
همچنین جمعــی از نمایندگان مجلس طی 
تذکری به رییس جمهور خواســتار اجرای 
قانون اقدام متقابل و متناسب ایران در برابر 
نقض برجام شــدند. در این جلسه مجلس، 
قوه قضائیه را موظف کرد نســبت به تشکیل 
 شــعب ویژه بررســی جــرم »پولشــویی« 

اقدام کند.
بر اســاس این ماده شــعبی از دادگاه های 
عمومی در تهــران و در صورت نیاز در مراکز 
استان ها، به امر رســیدگی به جرم پولشویی 
و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. همچنین 
مطابق تبصره این ماده در مواردی که مرتکب 
پولشــویی از مقامات موضوع مــواد )۳0۷( 
و )۳0۸( قانــون آیین دادرســی کیفری و 
مرتکب جرم منشأ شــخصی غیر از مقامات 
مذکور باشد، به پولشــویی حسب مورد در 
دادگاه هــای کیفری تهران با مرکز اســتان 

رسیدگی می شود.

سرلشکر محمد علی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران:

سپاه

صادق زیباکالم،اســتاد دانشــگاه دربــاره تاثیر 
خروج آمریــکا از برجام بر آرایش سیاســی داخل 
کشــور گفت: ظرف چند ماه آینــده برجام به کل 
منتفی می شــود چون حجم تجارت کشــورهای 
اروپایــی با آمریــکا بســیار زیاد اســت؛ بنابراین 
نمــی تواننــد از منافــع اقتصــادی همراهی با 
آمریکا صرف نظــر کنند. گرچه بــه طور ظاهری 
در برجــام می مانند؛ امــا عمال ایــن ماندن اثری 
 ندارد. زیبــا کالم با بیــان اینکه چیــن هم مانند 
اروپایی هــا خــود را هزینــه برجام نمــی کند، 
افــزود: چیــن نزدیــک 600 میلیــارد دالر 
 صادراتــش بــه آمریــکا را فــدای ســر ایــران

 نمی کنــد.  بــود و نبود روســیه هــم در برجام 
مســئله ای را تغییر نمی دهد. وی افزود: از 6 ماه 
دیگر تحریم ها بــه طور جدی خواهنــد آمد و  از 
همین االن احســاس پشیمانی گســترده ای در 
 بین آن 24 میلیونی کــه به روحانــی رای دادند

 به وجود آمده است.

  برجام 
به کل منتفی می شود

صادق زیباکالم:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

مشارکت گسترده زنان 
فلسطینی در تظاهرات

تحلیف نجومی روحانی، همچنان بودجه می خواهد

پیشنهاد سردبیر:

سرلشــکر محمد علی جعفــری در خصوص 
شــاخص های ســپاه گفت: انقالبــی بودن ، 
مردمی بودن، انســان محور بودن ســپاه را به 
سازمانی شاخص تبدیل کرده است.وی ادامه 
داد: الگوگیری و تقلید از سیســتم های رایج 
جهان، مشکل بزرگ کشــور است؛ برای مثال 
وقتی گفته می شود ســپاه نظامی است یعنی 
ما از ارتش های دیگر الگو می گیریم در حالی 
که این اشتباه اســت و تفاوت ســپاه و دیگر 
سازمان های نظام همین موارد است.فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
انسان محور بودن سپاه گفت: سپاه باید الگویی 
در ارائه خدمات انســانی و  پزشــکی به مردم 
و کادر ســپاه باشــد. وی تصریح کرد :  باید به 
صورت دائم با موضوع درآمد زایی و الگو گیری 
از مجموعه هایی که با اولویت های متفرقه شکل 

می گیرند، مبارزه کنیم.

مقایسه سپاه با ارتش های 
جهان اشتباه است

کوچکی نژاد
 نماینده مجلس:

پارلمان

سخنگوی دولت گفت: دولت یازدهم که با اعتماد 
مردم روی کار آمــد دربرابر اتهامات آمریکا و حصر 
اقتصادی ملت ایران ســکوت نکرد و تحریم ها را 
شکست. تاریخ ، قطعا روحانی را به خاطر شجاعت 
و خدمتی که به ملــت کرد، تکریــم خواهد کرد. 
امروز مردم جهان می دانند حرف آمریکا درســت 
نیست چون اگر درست بود کشورهای دیگر نیز با 
او همراهی می کردند و از طرفی ما برای بازگشــت 
به گذشته مشکلی نداریم و اگر خواستیم از برجام 
خارج شویم حتما خارج خواهیم شد و غنی سازی 
زیر 4 درصد را به 20 درصد و هر عددی که بخواهیم 
دور از چشم همه انجام می دهیم و قطعا آنها ضرر 
خواهند کرد.نوبخت با اشــاره به اینکه برجام یک 
قرارداد برد – برد بود و در عمل توانستیم نیکنامی 
جمهوری اســالمی ایران را در جهان ثابت کنیم، 
گفت: بارها رهبری نســبت به مردان دیپلماســی 
 به نیکی یاد کردنــد؛ بنابراین چیزی را از دســت

 نداده ایم.

تاریخ »روحانی« را تکریم 
خواهد کرد

نوبخت: 

دولت

نماینده رشــت گفت: امــروز واردات بی رویه 
قطعات و کاال و رکود از عمده مشکالت کشور 
اســت که همه با هم باید برای رفع آن تالش 
کنیم و با قول های بــی ثمر و حرف های بدون 
عمل اعتماد را کمرنگ نکنید. عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به روحانی 
تاکید کرد: رییس جمهور گفتید مذاکره با اروپا 
فایده ندارد آیا توانستید با کدخدا کنار بیایید؟ 
هنوز باور نکردید که آنها دنبال ســاقط کردن 
نظام جمهوری اسالمی ایران هستند، چرا فردی 
که باعث نابسامانی ارز است را عزل نمی کنید؟ 
چرا ده ها میلیارد دالری که اخیرا از کشور خارج 
شد را بررسی نمی کنید؟این نماینده اصولگرا 
تاکید کرد: برجام را آب طال می گیرد، می گوید 
که این سند افتخار ماست، مگر نمی گفتید اگر 
برجام تصویب نشود هر روز 100 میلیون دالر 

ضرر می کنیم؟

علت خروج ده ها میلیارد 
دالر از کشور  چیست؟

پیشخوان

معاون اول رییس جمهــوری با انتقاد از برخی حکام اســالمی، 
بی عرضگــی و بی کفایتــی برخی حــکام اســالمی را عاملی 
 برشــمرد که امروز قلــب ملت های مســلمان دنیــا را به آتش 

کشیده است.
اســحاق جهانگیری با اشــاره به انتقال ســفارت ایاالت متحده 
آمریکا به قدس اشغالی اظهار کرد: ما در شرایط عجیب و غریبی 
قرار داریم بعد از ۷0 سال از اشــغال سرزمین های فلسطینیان و 
انواع فراز و فرودهایی که این ســرزمین و رژیم اشغالگر داشتند، 

کار به مقطعی رسید که عده ای تصور کردند می شود با گفت وگو 
و مذاکــره راهکارهایی برای این ســرزمین پیدا کــرد و جلوی 
خون ریزی و اشــغال  بیشــتر را گرفت.وی ادامه داد: بعد از این 
همه سال و پایین و باالهایی که گذشت، آمریکایی ها با برگزاری 
انواع جشــن ها اینگونه نمایش دادند که در حال حل موضوع با 
گفت وگو هستند.معاون اول رییس جمهوری گفت: رییس جمهور 
آمریکا با انجام یک نمایش و معرفی کنســولگری خود در قدس 
به عنوان سفارتخانه تاکنون موجب به شــهادت رسیدن قریب 

به 60 انسان مســلمان بی پناه شده اســت.جهانگیری با انتقاد 
از عملکرد برخی حکام کشــورهای اســالمی در موضوع قدس 
اشــغالی اظهار کرد: متاســفانه بی عرضگی و بی کفایتی برخی 
حکام اسالمی به ویژه در ســال های اخیر باعث شده  تا  نمایشی 
 از  هماهنگی و انسجام با اسرائیلی ها نشان دهند که  امروز  قلب

 ملت های مسلمان دنیا را به آتش کشیده است. آنها باید نزد مردم 
 مسلمان کشور خود برای شاهد بودن چنین صحنه هایی خجالت

 بکشند.

واکنش جهانگیری به انتقال سفارت آمریکا به قدس:
بی عرضگی برخی حکام اسالمی، قلب ملت های مسلمان را به آتش کشید

نماینده ولی فقیه در امور حج با تاکید بر اینکه »محرمانه 
در حج نداریــم« از احتمال دریافت غرامت شــهدای 
مســجدالحرام از عربســتان تا دو ماه دیگر خبر داد و 
تایید کرد که سیاســت های ســابق برای ثبت نام حج 
و عمره خطا بوده است.حجت االســالم والمســلمین 

ســیدعلی قاضی عســکر  با تاکید بر اینکه »محرمانه در حج نداریم« از احتمال دریافت غرامت شهدای 
مســجدالحرام از عربســتان تا دو ماه دیگر خبر داد و تایید کرد که سیاســت های ســابق برای ثبت نام 
حج و عمره خطا بوده اســت. وی افزود: عربســتان مســائل مربوط به شــهدای منا و کشته شدگان در 
مســجدالحرام را آغاز کرده و همچنین پرداخت غرامت شهدای مســجدالحرام را آغاز کرده اند. قاضی 
 عسگر افزود: حمله به سفارت عربســتان کار اشتباهی بود و متاسفانه مســیر این پیگیری ها را طوالنی

 کرد.

جدیدترین مصوبه دولت بــرای تامین هزینه های تحلیف 
ریاست جمهوری نشان می دهد که همچنان هزینه های 
تامین نشده این مراسم نشان می دهد که با گذشت 9 ماه از 
تحلیف، حداقل 15 میلیارد تومان از محل بودجه پیش بینی 
نشده دولت برای این مراسم هزینه شده بدون آنکه توضیحی 

درباره علت آن بیان شود.این مصوبه در تاریخ 19 اردیبهشت ماه و با شماره 1۷21۷ از سوی اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور به وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده ابهامات و سواالت 
فراوانی همراه است و بهتر است نهادهای نظارتی، از وزیر خارجه بخواهند علت اختصاص 15 میلیارد تومان هزینه 
اضافی و افزون بر بودجه جاری دستگاه ها، برای یک مراسم تحلیف را توضیح دهد. این مسئله نشان می دهد که 
هزینه اقامت، پذیرایی و ... هیئت های خارجی حاضر در این مراسم تحلیف ریاست محترم جمهوری آنقدر قابل 

توجه بوده که تا اردیبهشت امسال نیز صدور مصوبه برای تعیین محل تامین آنها ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه:

 در مسئله حج
 محرمانه نداریم

تحلیف نجومی 
روحانی، همچنان 
بودجه می خواهد

هنوز هم متحد نیستیم؛

احیای دریاچه ارومیه 
با آب ترکیه!

سفارت خون

جشن جنایت در روز 
نکبت

جنون صهیونســتی، 
سکوت جهانی

خون بارتریــن  »روز 
نکبت«

دلواپسان 2
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چاه های قابل مصرف چندانی در اصفهان نداریم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

 یک بخشنامه
 و فهرستی از ابهام!

مصطفیمصریپور

همچنان ابهامات زیادی در بخشنامه ارزی بانک 
مرکزی وجــود دارد که آینده اجرایــی آن را پر 
مخاطره نشان می دهد. از یک سو، واردکنندگان 
در تامین ارز 4 هزار و 200 تومانی با مشــکالتی 
مواجه شدند و از دیگر ســو، صادرکنندگان نیز 
تثبیت این نرخ را ظلمی به صادرکننده دانستند.

عالوه بر این، انتشــار این بخشــنامه، موافقان و 
مخالفانی در بین کارشناســان اقتصادی داشت 
و دلیل اصلی موافقت بســیاری از اقتصاددانان 
و سیاسیون بر ســر اجرایی شدن این بخشنامه، 
شرایط خاص کشــور در حوزه سیاست خارجی 
و تامین ارز و لزوم شفافیت منابع و مصارف ارزی 
بود.از دیگر سو، ارز تخصیصی مسافران خارجی، 
کفاف حضور فعاالن اقتصادی در کشورهای دیگر 
را نمی دهد و برای تجاری که دائم در سفر هستند 
هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است.در بند 5 این 
بخشنامه گفته شده که اگر صادرکننده ای ارز خود 
را طبق این دستورالعمل و در مدت تعیین شده به 
چرخه اقتصادی بازنگردانــد، معافیت مالیاتی و 
مشوق های صادراتی او لغو می شود؛ یعنی عمال 
باید مالیاتش را بپردازد و مشوق صادراتی دریافت 
نکند.ابهام و مشــکل اصلی این بخشنامه از نظر 
فعاالن اقتصادی بخــش خصوصی، ثابت ماندن 
نرخ 4 هزار و 200 تومانی و مشخص نبودن نحوه 
محاسبه این عدد است.در صورتی که نرخ 4 هزار 
و 200 در سیســتم جدید ارزی کشور به صورت 
دســتوری ثابت باقی بماند روند صادرات مختل 
خواهد شد و این سیاست به سود واردکنندگان 
تمام می شود؛ در حال حاضر زمزمه هایی در رابطه 
با افزایش نرخ 4 هزار و 200 تومانی وجود دارد که 
در صورت صحت این خبر، می توان به موفقیت این 

بخشنامه امیدوار بود.

بازار

اتو مو

اختصاص بیش از یک هزارمیلیارد  
تسهیالت اشتغال به استان اصفهان

 عیســی منصوری، معاون توســعه کارآفرینی و 
اشــتغال وزارت کار گفت: امســال، در موضوع 
اشــتغال فراگیر اســتان اصفهان، بیش از یک 
هــزار و 600 میلیارد تومان تســهیالت در نظر 
گرفته شــد که بانک های عامل هشــت گانه در 
اختیار متقاضیان قرار خواهنــد داد.وی با بیان 
اینکه نرخ سود مشارکت تســهیالت باتوجه به 
نوع طرح بیــن 10تا16درصد خواهد بود، افزود: 
در حوزه اشــتغال روستایی اســتان نیز امسال 
بیش بر 270میلیارد تومان تســهیالت بانکی با 
نرخ سود شــش تا 10درصد در نظر گرفته شده 
است.منصوری ادامه داد: بر اساس بازخوردهای 
دریافت شــده و تجربه دو ماهه آخر ســال96، 
بخشنامه جدید دریافت تسهیالت در سال97 تا 
پایان هفته ابالغ خواهد شد که در این خصوص 
عالوه بر افزایــش دریافت ســرعت وام، اختیار 
عمل کارگروه های فنی شهرستان ها نیز به طور 
چشــمگیری افزایش یافته است و شهرستان ها 
می توانند وام های تا 250میلیــون تومان را در 
شهرستان تصویب و خود به بانک ها معرفی کنند.

واگذاری میز کشوری صادرات 
فرش ماشینی به استان اصفهان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: مســئولیت برگزاری میز کشوری توسعه 
صادرات فرش ماشــینی با هدف حل مشکالت 
تولید و صادرات این محصول به این استان واگذار 
شد.اسرافیل احمدیه افزود: نشست میز کشوری 
توسعه صادرات فرش ماشینی در آینده نزدیک 
در شهرستان کاشان برگزار می شود.وی با اشاره 
به فعالیــت حدود 700 واحــد صنعتی فعال در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در زمینه 
فرش ماشــینی و صنایع وابســته به این صنعت 
افزود: بر همین اساس، ســازمان توسعه تجارت 
ایران، میز توســعه صادرات فرش ماشینی را به 
اصفهان به عنوان استان معین واگذار کرده است.

به گفته وی؛ این واگذاری با توجــه به اهداف و 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی، جایــگاه ویژه 
صادرات کاالهای غیرنفتی، وجود تنوع در عرصه 
تولیدات صادراتی کشور و قابلیت های مزیت های 
تولیدی و صادراتی و امکانات اســتان انجام شده 
است.هر ســال حدود 160 هزار مترمربع فرش 
ماشینی در کشور تولید می شود که از این میزان 
حدود 75 درصد متعلق به تولیدات کارخانه های 
فرش بافی استان اصفهان به ویژه در کاشان است.

چین خرید نفت را دو برابر کرد
رویترز اعالم کرد: چین با نگرانی از افزایش قیمت 
نفت به دلیل تحریم های احتمالــی علیه ایران، 
حجم قراردادهــای خرید نفت خــود را دو برابر 
کرد که بخشی از این خریدها از ایران بوده است.

تحلیلگران و تاجران می گوینــد تصمیم آمریکا 
مبنی بر اعمال تحریم ها علیه ایران باعث شده تا 
چین به تازگی قراردادهای آتی خود را برای خرید 
نفت افزایش دهد و همچنین ا ین کشــور تالش 
می کند تا مبادالت تجاری خود را به جای دالر با 
یوآن انجام دهد. در حال حاضر قراردادهای آتی 
نفت شانگهای افزایش قابل توجهی یافته است. 
شانگ هویائو، معاون نفت خام در هوتایی سیرچرز 
گفت: در حال حاضر پاالیشگاه های چینی نگران 
هســتند که هزینه های خرید نفت افزایش یابد 
بنابراین عالقــه وافری به اســتفاده از نفت خام 

شانگهای در آستانه تحریم ها هستند.

پیش بینی بانک جهانی
 درباره قیمت طال

قیمت طال در معامــالت که تقاضا بــرای این فلز 
ارزشــمند به عنوان دارایی امن بــاال رفت، اندکی 
افزایش پیدا کرد؛ اما دالر، رشد بیشتر بهای معامالت 
را محدود کرد.هر اونس طال برای تحویل فوری در 
معامالت روز جاری بازار سنگاپور 0.1 درصد افزایش 
یافت و به 1۳1۳.54 دالر رسید.طبق جدیدترین 
گزارش بانک جهانی، بازار طال که سه ماهه نخست 
را پشت سر گذاشته، ممکن است بهترین عملکرد 
ساالنه را نشان دهد .به گفته تحلیلگران، این دو فلز 
به دلیل انتظارات برای باال رفتن فشارهای تورمی، 
تنشهای ژئوپلیتیکی فزاینده و ضعیف شدن ارزش 

دالر افزایش قیمت پیدا کردند.

اتو مو ي چرخشي 
ST290E بابيليس

 438,500
تومان

 116,050
تومان

دریچه

مرضیهمحبرسول

 نمایشــگاه های ماشــین ســوت و کــور اســت،
 نمایندگی های اتوموبیــل های خارجی طرح های 
فروش و یا پیش فروشی ندارند، ماشین های پیش 
خرید شده با قیمت توافقی تحویل داده نمی شوند، 
قطعات ماشــین های خارجی در بازار نایاب شده، 
معامالت خودرو در کمترین میزان خود قرار دارند 
و ... این حکایت بخشــی از بازار خودرو در اصفهان 
است. به نظر می رســد با وجود اینکه دولت مرتب 
اعالم می کند که همه امور اقتصادی و ارزی را تحت 
کنترل دارد و مشــکل ارزی برای وارد کنندگان و 
صادرکنندگان وجود ندارد؛ اما حال و روز بازار خودرو 

و فعاالن در آن، چیز دیگری می گوید.
گرانیبهبهانهارز،تخلفاست

عرضه خودرو چه داخلی و چه خارجی در بازار وجود 
ندارد و البته در کنار آن خرید و فروش چندانی هم 
صورت نمی گیرد با این حال قیمت ها به صورت برق 
آسایی در حال افزایش اســت. هر چند معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان می گوید گرانی خودروهای 
داخلی و خارجی به بهانــه افزایش نرخ دالر، تخلف 
است و اگر خودروسازان قصد افزایش قیمت دارند، 
باید از مبادی رســمی تصمیم گیری و اعالم شود. 
این در حالی اســت که پیش از ایــن نجفی منش، 
عضو انجمن صنایــع همگن قطعه ســاز گفته بود 
هزینه های سربار که متناســب با نرخ تورم افزایش 
10 درصدی داشته و هزینه های تولید و مواد اولیه 
افزایش ۳0 درصدی قیمت قطعات و 19/5 درصدی 
قیمت خودرو  مواجه خواهد شد. با وجود باال گرفتن 
تخلفات در بازار خودرو اما مدیر ســازمان تعزیرات 
حکومتی اصفهان در مصاحبه بــا زاینده رود گفت: 
علی رغم برنامه های رصد بازار توســط ســازمان 
تعزیرات حکومتی کل کشــور امــا برنامه نظارتی 
خاصی در اصفهان اجرا نشده است و افراد در صورت 
برخورد با تخلفات و یا داشــتن شــکایت از خودرو 
سازان به دلیل تاخیر در تحویل خودرو به بهانه های 

گرانی و افزایش قیمت خارج از چارچوب قرار داد می 
توانند برای شکایت به سازمان صنعت مراجعه کنند.
نمایندگیخودروهایخارجیچشمانتظار

تعامالتارزیدولت
رســول قناد، وارد کننده خودرو و نمایندگی تویوتا 
در اصفهان می گوید: دولت اجازه ثبت ســفارش و 
واردات خودروهای خارجی در سال جدید را نداده 
است و این مســئله موجب شــده تا وضعیت بازار 
نامعلوم باشد. به گفته وی؛ بانک مرکزی ارزی برای 
واردات خــودرو اختصاص نداده و اعــالم کرده که 
در شــرایط فعلی اولویت با کاالهای مورد نیاز دیگر 
است. به همین دلیل نه قطعات یدکی و نه خودرو در 
سال جدید امکان واردات نداشته اند.عالوه بر تویوتا 
ســایر نمایندگی های خودروهای خارجی در ایران 
 هم با مشــکل به خصوص در بحث پیش فروش ها 
 روبه رو هســتند و ایــن عامل اصلی التهــاب بازار 

است.
 ایمان نوابی یکــی دیگر از وارد کننــدگان خودرو 
نیز می گوید عالوه بــر داخــل، وارد کنندگان در 
خارج نیز بــا مشــکل نقــل و انتقــال ارز مواجه 

هســتند و اگر چــه هنــوز فرصت هــای بانکی و 
 شــرکتی طرف هــای خارجــی وجــود دارد؛ اما
 شــرکت های کره ای و ژاپنی و حتی فرانسوی ها 

حاضر به قبول سفارش برای ایران نیستند.
انتظاریکهالتهابمیآفریند

اگر تک نرخی شــدن ارز هنوز آثار عینی در جامعه 
نداشت است؛ اما انتظارات و التهاب ناشی از عدم پیش 
بینی ها در بازار موجب شــده تا قیمت ها به صورت 
لحظه ای باال برود. آن گونه که مصطفی روناســی، 
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهــان می گوید: تک 
نرخی شدن قیمت ارز خودروهای داخلی و خارجی 
را رسما در آستانه افزایش قیمت ها قرار داده و این 
مسئله موجب شده تا جو بازار ملتهب شده و انتظار 
گرانی افزایش قیمت ها را در پی داشته باشد. به گفته 
رناسی؛ اگر چه دولت با فشار بر بازار تا کنون توانسته 
اســت قیمت ها را تا حدودی کنتــرل کند؛ اما این 
مسئله ای نیست که پایدار باشد و مطمئنا می تواند 

التهاب بیشتری در بازار خودرو ایجاد کند.
خودروهایداخلیدرصفاولگرانیها

در حالی که انتظارات گرانــی خودروهای خارجی 

قابل تصور بود؛ اما آنچه تعجب برانگیز است تعجیل 
خودرو سازان داخلی برای گرانی محصوالت و پیشی 
گرفتن از رقبای خارجی است. در حالی که هنوز هیچ 
مجوز افزایش قیمتی به شرکت های خودرویی داده 
نشده است، ایران خودرو در دور جدید قیمت گذاری 
محصوالت خود در ســال 97 قیمت خانواده دنا را با 
رشد 5 میلیون تومانی به نمایندگی های این شرکت 
ابالغ کرد؛ البته این شــرکت در هفته های گذشته 

هم به صورت چراغ 
خامــوش قیمــت 
۳محصول خود را 
حــدود 5 میلیون 
تومان افزایش داده 
بود.ایــن مســئله 
در حالی اســت که 
ســال ها حمایــت 
هــای بــی دریغی 
خودرو هــای  از 
داخلی شده است؛ 
امــا به نظــر نمی 
رســد نتیجــه آن 
حداقــل در ثبات 
تاثیــری  بــازار 

مــردم  ســال ها  اینکــه  باشــد.   داشــته 
هزینه های چند برابری بــرای حفظ این صنعت در 
داخل را پرداخت کرده اند، نتیجه ای به جز تحمیل 
بار مضاعف از ســوی این خودرو ســازان بر جامعه 
چیزی نداشــته اســت و عمال در این اوضاع آشفته 
نمایندگی هــا از تحویل خودرو هــای پیش فروش 
 و یا فروش خودرو هــا به بازار ممانعــت می کنند؛ 
مسئله ای که در نهایت ضرر و فشار را بر مردم عادی 
وارد می کند. هر چند که مســئوالن وزارت صنعت 
هشــدار داده اند که خودروهای داخلــی اگر قصد 
افزایش نــرخ دارند، باید از مبادی رســمی و قانونی 
صورت گیرد؛ اما به نظر می رسد گوش شنوایی برای 
این هشدارها جهت البی های اقتصادی و خودرویی 

در کشور وجود ندارد.

سایه بالتکلیفی بر سر بازار خودرو
وضعیتبازارخودرودراصفهاننامعلوماست؛

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
ورود جوانان به عرصه های اجرایی و مدیریتی موجب 
خود اتکایی در کشور شــده و ما را از دیگر کشورها بی 
نیاز خواهد کرد.امیر کشــانی اظهار کرد:  در حالی که 
تجار کشورمان برای تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات 
کاالهای ضروری مردم با مشــکالت عدیده ای مواجه 

هستند، متاسفانه اقالم غیر ضروری زیادی وارد کشور می شود.وی توجه به تجارت را در شرایط کنونی کشور 
مهم تر از تولید دانست و تصریح کرد: موفقیت در تجارت ضامن موفقیت در فروش تولیدات داخلی است؛ چه بسا 
تولیدات مطلوب داخلی که به دلیل عدم توانایی در تجارت به فروش نرفته اند؛ بنابراین الزم است فعاالن اقتصادی 
کشور بر این مهم دقت نظر داشته باشند.رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: ورود جوانان به 

عرصه های اجرایی و مدیریتی موجب خود اتکایی در کشور شده و ما را از دیگر کشورها بی نیاز خواهد ساخت.

رییسشورایعالیجواناناتاقبازرگانی:

 اقالم غیرضروری 
بسیاری وارد کشور 
می شود

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان با بیان اینکه شیرینی 
فروشان در آستانه ماه رمضان با کمبود و نبود روغن نباتی در 
بازار مواجه شده اند، گفت: براساس سیاست اتحادیه، هر کیلو 
زولبیا و بامیه درجه یک در اصفهان در این ماه با نرخ 14 هزار 
تومان عرضه خواهد شد.حسن شریفی اظهار کرد: متاسفانه 
روغن سرخ کردنی در بازار موجود نیست و با وجودی که هر 

حلب روغن 10 هزار تومان نسبت به قبل گران شــده؛ اما برای عرضه در بازار موجود نیست.رییس اتحادیه گز و 
شیرینی اصفهان افزود: روغن ســرخ کردنی نه تنها در اصفهان، بلکه در تهران نیز که حتی 20 هزار تومان گران 
تر شده، در بازار عرضه نمی شــود. وی در خصوص دالیل گرانی روغن سرخ کردنی، اظهار کرد: برخی نبود ورق 
 برای حلب روغن و برخی نبود مواد اولیه تولید روغن سرخ کردنی را از جمله دالیل نایابی و گرانی روغن در کشور

 می دانند.

رییساتحادیهگزوشیرینیاصفهان:

شیرینی فروشان در 
تامین روغن دچار 
مشکل شدند

در راستای بومی سازی و نیاز به تعویض قطعات مستهلک شده ماشین های تخلیه کک کارخانه ذوب آهن، اشتانگ 
ماشین تخلیه شــرقی برای اولین بار در این کارخانه و کشور، طراحی و ساخته شــد. با گذشت 5 سال از زمان 
بهره برداری واحد 2 کک و نیاز به تعویض قطعات مستهلک شده ماشین های تخلیه کک، »اشتانگ ماشین تخلیه 
شرقی« برای اولین بار در کارخانه و کشور، طراحی و ساخته شد. طراحی و ساخت این قطعه توسط کارشناسان 
دفتر فنی تولیدات کک و مواد شــیمیایی و مهندســی نت انجام گرفته و نصب آن بدون نیاز به مشاور خارجی و 
پیمانکار و با تالش پرسنل مکانیک بخش و مهندســی نت در طول چهار شیفت کاری انجام گرفت که رکوردی 

تازه محسوب می شود.

 ماشین های تخلیه کک 
 در اصفهان

 بومی سازی شد

عت
صن

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از هنرمندان تقاضا می کنیم ساکنان فالت مرکزی 
را به شیوه هنرمندانه متقاعد کنند که با سازگاری و نیز متناســب با اقلیم خشک، آب را مصرف کنند.
هاشم امینی اظهار کرد: در سال های اخیر با کاهش بارش های موثر مواجه بودیم و باید این باور در بین 
مردم ایجاد شود که شرایط اقلیمی تغییر کرده است؛ هرچند موضوع مدیریت آب نیز جای بحث دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه چاه های قابل مصرف چندانی در اصفهان 
نداریم، گفت: آب چاه های اصفهان متاثر از زاینده رود است و اگر این رودخانه خشک باشد، چاه ها نیز 

آب چندانی ندارند. 
وی با بیان اینکه تنها راه نجات از مشکل کم آبی، مدیریت مصرف است، افزود: اینکه بگویند برای گذر 
از بحران کم آبی فقط باید حاکمیت ورود پیدا کند، بهترین بهانه اســت، زیرا این کار بدون شک فقط با 
همکاری و تعامل مردم پیرامون مصــرف بهینه آب صورت می گیرد که این امــر هم با برقراری تعادل 
میان عرضه و تقاضای آب محقق خواهد شــد. وی اضافه کرد: در چند سال اخیر در بخش فنی شرکت 
آبفای اصفهان تالش بســیاری برای کاهش پرت آب در شبکه توزیع در دســتور کار قرار داده؛ این در 
 حالی اســت که طرح هایی نیز در برخی صنایع بزرگ اصفهان برای باز چرخانی پســاب فاضالب اجرا
 شــده اســت. وی ادامه داد: هنرمندان به بهترین شــیوه و با زبان هنــر مردم را ترغیــب به مصرف 
صحیح آب کنید؛ چــرا که معتقدیــم ارتباطی تنگاتنــگ میان مــردم و هنرمندان برقرار اســت و 
هنرمندان در بزنگاه هــای مختلف نشــان داده اند با جایگاهی کــه در میان مردم دارنــد اثرپذیری 
مطلوبی بر رفتار آنهــا دارند پس در این شــرایط از هنرمنــدان می خواهیم ســاکنان فالت مرکزی 
 را به شــیوه هنرمندانه متقاعد کنند که با ســازگاری و نیز متناســب با اقلیم خشــک، آب را مصرف 

کنند.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستان:

چاه های قابل مصرف چندانی در اصفهان نداریم

اگرچهدولتبا
فشاربربازارتا
کنونتوانسته

استقیمتهارا
تاحدودیکنترل

کند؛امااین
مسئلهاینیست
کهپایدارباشد

آگهی تجدید مزایده )نوبت اول(
  سازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهيمشاغلشهريشهردارياصفهان در نظر دارد بهره برداري از باقیمانده مستحدثات مجتمع بهتوانی 
ورزشی غدیر با امکانات موجود واقع در محل اصفهان، کنارگذر شرقی بزرگراه شهید صیاد شیرازي، شمال باغ غدیر، مجموعه فرهنگي تفریحي باغ غدیر 
را به صورت اجاره با شرایط ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ 1۳97/02/26 تا پایان وقت اداري 
)ساعت 14:۳0( مورخه 1۳97/0۳/20 با ارائه اسناد و سوابق کاري مرتبط، به دبیرخانه ســازمان واقع در اصفهان، کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیاد 
شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک 5، طبقه سوم مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز 
مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده 

و اسناد مزایده را از دبیرخانه دریافت نمایند. 
تلفن تماس ۳266۳602
1-متقاضیانبایستي:

- داراي عدم سوء پیشینه کیفري و مالي باشند.
- داراي حسن سابقه، توان مالي و اجرایي مناسب باشند.

- داراي کلیه مجوزات الزم در زمینه کاربری مورد تقاضا باشند. 
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي الزامي است.

۳- مدت قرارداد بهره برداری از کلیه مستحدثات درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر به مدت یکسال شمسی می باشد که در صورت 
رضایت از عملکرد مستاجر و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه در صورت موافقت سازمان قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری )ساعت 14:۳0( مورخه 1۳97/0۳/21 مي باشد.
5- کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون عالی معامالت سازمان در تاریخ 1۳97/0۳/22 بازگشائی می گردد. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزینه انتشار آگهي به نسبت بر عهده برندگان مزایده است.

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
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مسئول حفاظت اداره میراث فرهنگی 
شهرضا:

میراثی که به پارکینگ تبدیل 
می شود

خانه تاريخــی »ميربد« که جزو آثار ارزشــمند 
و ميراث فرهنگی شهرســتان شهرضا محسوب 
می شده، توسط شــهرداری شهرضا تخريب شده 
اســت. مســئول حفاظت اداره ميراث فرهنگی 
شهرضا گفت: خانه های تاريخی فقط در روزنامه ها، 
جلسات و جلوی تريبون رســانه ها گنجينه های 
پنهان گردشگری هســتند و مسئوالن، مظلوم و 
دلســوز ميراث فرهنگی! ولی در عمل بايد آنها را 
مخفيانه در راســتای منفعت طلبی با کوته فکری 

تخريب و به پارکينگ مبدل کنند.
حميدرضا غضنفری اظهار داشــت: تخريب خانه 
تاريخی - فرهنگی »صادقی«)ميربــد( واقع در 
خيابان شهيد بهشتی توســط شهرداری شهرضا 
بدون مجوز از سوی سازمان ميراث فرهنگی به طور 
مخفيانه سبب بهت و تاسف تمام حافظان، حاميان 

و دوستداران ميراث فرهنگی شد.
وی افزود: وقيحانه تر زمانی که مسببان اصلی اين 
اقدام غير فرهنگی سعی دارند ملک را مخروبه يا 
پاتوق اشرار و ســارقان معرفی کنند. تخريب آثار 
فرهنگی توهينی به درک و فهم شعور و فرهنگ 
مردمان اين ديار اســت. مســئول حفاظت اداره 
ميراث فرهنگی شهرضا عنوان کرد: يگان حفاظت 
ميراث فرهنگی به محض مطلع شدن از اين اقدام 
تاســف بار برخورد جدی و قاطعانــه را با عامل يا 
عامالن امر در دســتور کار خود قرار داده و واحد 
حقوقی سازمان ميراث فرهنگی در استان پيگير 
موضوع از طريق مراجع قضائی و برخورد قاطعانه با 

عامالن تخريب است.

چهره ها

میراثیکهبهپارکینگتبدیلمیشوند

پیشنهاد سردبیر:

میراث

رییس سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 تحقق شهر فرهنگی اصفهان
 با برگزاری رویدادهای ملی 

رييس ســازمان فرهنگی تفريحی شــهرداری 
اصفهان با بيــان اينکــه جشــنواره  می تواند 
برنــد اصفهــان قــرار گيــرد، گفت: شــکل 
گيــری چنيــن رويدادهــای ملــی می تواند 
 اصطالح شــهر فرهنگی در اصفهــان را تحقق

 ببخشد. 
محمد عيــدی ادامه داد: از زوايــای مهمی که 
می تواند موجب افتخار هر شهروندی باشد اين 
اســت که حوزه ای مدنی مانند کانون حسنات، 
موضوعی مانند نيکوکاری را مــورد توجه قرار 
داده و سپس اين موضوع را در يک قالب هنری 

نهادينه کرده است.
عيدی با بيان اينکه جشنواره حسنات برای شهر 
اصفهان بسيار با اهميت اســت و  می تواند برند 
اين شــهر قرار گيرد، ابراز داشت: شکل گيری 
چنين رويدادهای ملی می تواند شهر اصفهان را 
با حضور فيلم سازان اين عرصه پر رونق ساخته 
و اصطالح شــهر فرهنگــی در اصفهان تحقق 
پيدا کند. بر اين اساس حمايت از اين جشنواره 
کامال اصفهانی بايد مورد توجه نهادهای استان 
 باشــد تا به ســمت و ســوی بين المللی شدن 

حرکت کند.

کارگاه های آموزشی رایگان 
نگارگری، پذیرای  اصفهانی ها

در حاشيه دومين نمايشگاه گروهی نگارگری 
»نقــش نگارين«  کــه امير رجايی و شــکيبا 
 شــريفيان، کيوريتوری آن را بــه عهده دارند
  و تــا ۲۷ ارديبهشــت ماه )فــردا( در گالری
  کوثــر اصفهان واقــع در ميــدان نقش جهان
  برگــزار می شــود، کارگاه هايــی برپا شــده

 است .
در همين راســتا کارگاه »پرنده سازی به شيوه 
ابروبــاد« و کارگاه »طراحی تخيلی به شــيوه 
قلم گيری« برگزار شــد. امــروز، کارگاه های 
»چهره ســازی نگارگری به شيوه معاصر« علی 
عباسی و »گل و مرغ ســازی به شيوه معاصر« 
رسول زارع و پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ماه)فردا( 
هم کارگاه »چهره سازی به شيوه مکتب صفوی« 

حسام محققيان برگزار خواهد شد.

 تهيه کننده به وقت شام از اســتقبال دانشجويان 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان از اين فيلم 

قدردانی کرد.
محمد خزاعــی،  تهيه کننــده به وقت شــام  در 
جمع دانشــجويان واحد اصفهان )خوراســگان( 

و در آســتانه اکران دانشــگاهی فيلم به وقت شام 
گفت: اســتقبال دانشــجويان اصفهان را در شهر 
شهيدان نســبت به خانواده شهدای مدافع حرم و 
 اکران فيلم به وقت شام متفاوت ديدم و اين بسيار

 ستودنی است.

 خزايی عنوان کرد: اگر مجاهدت شــهدای عزيز 
مدافع حرم نبود امروز بايد به جای به وقت شام 
از »به وقت اصفهان«، »به وقت اهواز« و »به وقت 

تهران« سخن می گفتيم.
تهيــه کننــده بــه وقــت شــام بــا توجــه به 
 مظلوميــت شــهدای مدافع حــرم اظهــار کرد:
 شــهدای مدافــع حــرم بــه دور از وطــن و 
ســرزمين مــادری در غربت بــه دفــاع از کيان 

اســالمی و عــزت ايــران ايرانــی پرداختنــد 
 و ايــن نقطــه اوج فــداکاری ايــن عزيــزان

 است.
وی افزود: ايــن فيلــم منطبق با اســتاندار های 
بين المللی تهيه و ۹۰ بازيگر از کشور های منطقه 
در آن نقش آفرينــی کردنــد کــه نشــان دهنده 
 اهميت اين فيلم در سينمای کشور های همسايه

 ايران است.

تهیه کننده »به وقت شام«:
استقبال دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان از فیلم »به وقت شام« ستودنی بود

زهرا هادیان

اصفهان همــواره دارای زيبايی هايی بــوده و آثار 
تاريخی اش آن را بــه نصف جهــان تبديل کرده 
 است. هرگاه نام زيبای اصفهان به زبان می آيد همه

 ذهن ها به ســمت ميدان نقش جهان ،ســی وسه 
پل،پل خواجو،چهل ستون ، منارجنبان و... می رود 
اين در حالی است که در گوشه وکنار اين خطه زيبا 
آثاری ديگر نهفته که در دل آن آثار چشم نواز گم 

شده است.
هرچه به ســمت غرب اصفهان و اطراف زاينده رود 
نزديک  می شــوی برج های زيبا والبته در بعضی 
مناطق چند قلو در چند طبقه چشم نوازی می کند 
که در دست نوشته های ميراثی باعنوان برج های 
کبوتر از آن نام می برند. اين بــرج ها که در منابع 
تاريخی از آنها به عنوان کفتــر خانه ودر اصطالح 
امروزی کبوتر خانه نيز اطالق می شود،امروز تبديل 

به مکان گردشگری شده است.
پناهگاه کبوتران؛يکي از نمادهاي تفکر و معماري 
ايرانيــان به شــمار مــی رود که يکی از شــگفت 
انگيز ترين معماری های ايرانی- اسالمی در استان 

اصفهان است.
کبوترخانــه ها، يکــی از تدابير قابــل تامل درامر 
کشاورزی در فالت مرکزی ايران محسوب می شوند 
و اوج تفکر و معماری مردمانی را نشان می دهد که 
با پناه دادن به کبوتران و حفاظــت از آنها در برابر 
پرندگان شکاری و ساير جانوران درنده، از فضوالت 
آنان برای تقويت خاک زمين های زراعی خود بهره 

می بردند، بدون آنکــه زيانی به محيط زيســت و 
کشاورزی خود وارد کنند. 

در سرتاســر اســتان اصفهان برج های کبوترخانه 
قابل مشاهده است. معماری اين مکان ها در اشکال 
مختلفی به چشــم می آيند که برج های يک طبقه 
آن به شکل استوانه ای ساخته شده و درون ونمای 
بيرونی آن با تزييناتی از آجر وگچ تعبيه شده است 
که از ورود مارها به داخل برج ها جلوگيری می کند 
ولی ســاخت برج های چند قلو باساختاری قوسی 
شکل را معماران به صورت زيبا ومنظم با مدل يک 

شکل و از مصالح کاهگل می ساختند .

 حاال از ســاخت بعضــی از اين برج ها ۴۰۰ ســال
 می گذرد و گفته می شود که تعداد اين برج ها به زير 

۵۰۰ تا می رسد...
 با اين حال تعدادی از اين برج ها در فهرســت آثار 
ميراث فرهنگی و گردشگری به ثبت رسيده است.

يک کبوترخانه گاهی محــل تجمع حدود ۴۰ هزار 
کبوتر می شد ولی متاسفانه دير زمانی است که اين 
دنيای سنگی و ســيمانی و پر دود و ترافيک که اين 
روزها با مشکل کم آبی و فرو نشست زمين ها و آثار و 
ابنيه تاريخی هم مواجه شده است، موجب تخريب 
و گاه سرگردانی کبوتران در مناطق مختلف استان 

می شود .
زخم های عميق ناشــی از خشکســالی زاينده رود، 
طوفانی از درد بر تن ســال ها فرهنــگ و تاريخ اين 
ســرزمين جاری کرده و بر ريشــه بناهای تاريخی 
پايتخت فرهنگی اين ديــار کهن لرزه  مرگ افکنده 

است.
سرزمينی که روزی به دليل آب های زنده رود شکل 
گرفت با خطر فرونشست زمين و از ميان رفتن نقش 
خيال انگيز بناهای تاريخی تهديد می شود و چاقوی 
بی تدبيری، زمزمه  غزل گونه زيبايی های نصف جهان 
در گوش تاريخ را به ســمت و سوی خاموشی سوق 

می دهد.
سال های سال است که در گرداب وعده های احيای 
حوضه آبريز زاينده رود، مســئوالنی سر برآوردند و 
به جايگاه های باالتر رســيدند اما تمدن، فرهنگ، 
تاريخ مردم اين ديار کهن به دليل بی مســئوليتی 
اين افراد گويی روز به روز به اعماق تاريک فراموشی 

فرو می رود.
بدون چاره انديشــی در زمينه ايجــاد راهکارهای 
محدودکننــده جمعيــت، تاميــن آب مهاجران و 
 پيشــگيری از ســرمايه گذاری وبارگــذاری جديد

 بر رودخانه زاينده رود، شهر اصفهان همانند شمعی 
آب می شود اما به چشم کسی نمی آيد.

فرياد مظلوميت تاريخ ترک خورده ای که اين بار هم 
بناهای تاريخی را قربانی خود کرده است.

و فرياد وا اسفا برای رســيدگی به روندی که ديگر 
تاريخ ساز نيست بلکه تاريخ سوز است...!

کبوترخانههایتاریخیاصفهانقربانیخشکسالیشد
   به دنبال خشکسالی و فرونشست آثار تاریخی اصفهان؛

اجراييه
2/724 شماره اجراییه:9710423633100047  شماره پرونده:9609983633100775 
شــماره بایگانی شــعبه:960789 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
1397009000165369 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973633101693 محكوم 
علیهم 1- حشمت اله عموشاهی فرزند رجبعلی 2- جمشید حاج حیدری فرزند رمضانعلی 
 به نشانی مجهول المكان 3- عبدالرســول کریمیان فرزند محمد به نشانی خمینی شهر 
خ طالقانی ک 14 بن بست 15، 4- مجتبی حاج هاشمی فرزند قدیرعلی به صورت تضامنی 
محكومند به پرداخت مبلغ 657/155/464 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21/060/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 19/971/731 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا زمان اجرای حكم در حق محكوم له بانک مهر اقتصاد با 
مدیریت عاملی آقای علیرضا زمانی به نشانی اصفهان پل آذر ابتدای خیابان توحید پالک 
3 با وکالت فرزانه عباسی فرزند امراله به نشانی اصفهان چهار باغ باال مجتع کوثر فاز اول 
طبقه دوم واحد 417 و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشند. رعایت 
تبصره 2 م 306 الزامی است. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 640 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )471کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/725  آقای مصطفی سلیمی دارای شناسنامه شماره 636 به شرح دادخواست به کالسه 
100/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نصراله سلیمی به شناسنامه 10 در تاریخ 1396/12/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حمیدرضا سلیمی، ش.ش 454، 
 ت.ت 1349/2/1 فرزند پسر 2- سعید سلیمی، ش.ش 9، ت.ت 1351/1/15 فرزند پسر
 3- مجتبی ســلیمی، ش.ش 83، ت.ت 1356/9/20 فرزند پســر 4- مصطفی سلیمی، 
ش.ش 636، ت.ت 1361/6/23 فرزنــد پســر 5- فاطمه ســلیمی، ش.ش 36، ت.ت 
42/4/12 فرزند دختر6- زهرا سلیمی، ش.ش 3، ت.ت 1345/4/12 فرزند دختر 7- زهره 
ســلیمی، ش.ش 549، ت.ت 1357/1/25 فرزنــد دختر 8- خدیجه ســلیمی، ش.ش 
131،ت.ت 1366/2/20 فرزند دختر 9- عصمت شریفی، ش.ش 11، ت.ت 1324/2/2 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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: 82 شعبه اول حقوقی و حسبی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/726  آقای محمد دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شماره 129 به شرح دادخواست به 
کالسه 831/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طیبه محمدی به شناسنامه 23 در تاریخ 1391/10/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا دادخواه تهرانی، 
ش.ش 5297، 2- زهره دادخواه تهرانی، ش.ش 204، 3- فاطمه دادخواه تهرانی، ش.ش 
608 )فرزندان اناث( 4- محمد دادخواه تهرانــی، ش.ش 129، 5- اکبر دادخواه تهرانی، 
ش.ش 105 )فرزندان ذکور( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست 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: 58 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف تیران )153 کلمه، 2 کادر(
مزايده

2  شــماره صورتمجلــس: 9709003623300041شــماره پرونــده:  /727
9309983623100263 شماره بایگان شعبه: 960264 اجرای احكام حقوقی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد دادنامه صادره از شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر 
اصفهان اقدام به فروش یک باب منزل مسكونی به شماره ثبتی 75/445 واقع در روستای 
کچومثقال دهستان ســفلی بخش 17 به لحاظ عدم قابلیت تقســیم به شرح ذیل نماید. 
تمامی ششدانگ پالک ثبتی به شماره 75/445 به مســاحت عرصه 753/30 مترمربع 
واقع در اردستان روستای سرابه که در آن ســاختمانی به مساحت 115 مترمربع با قدمت 
باالی 30 سال احداث شده است اسكلت ســاختمان از دیوار باربرآجری و سقف تیرآهن، 
کفسازی ها از سرامیک و درب و پنجره های بیرونی از پروفیل فلزی و دربهای داخلی از 
نوع چوبی مستعمل دارای سیستم سرمایش کولر و اشــتراک آب، برق و گاز می باشد در 
قسمت آشپزخانه و یک قسمتی از ساختمان و همچنین راهرو ورودی عملیات بازسازی 
و تعمیراتی ساختمان صورت گرفته است. با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ 
ملک مذکور به مبلغ 1/475/450/000 ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملكی را که 
آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار میگردد که باالترین پیشنهاد را 
ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی 
که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  می 
گردد. تاریخ مزایده: 1397/03/21 روز دوشنبه ساعت 10 صبح، مكان مزایده: واحد اجرای 
احكام مدنی دادگستری شهرستان اردستان م الف: 59 اجرای احكام مدنی دادگستری 

شهرستان اردستان )285 کلمه، 3 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/728 شــماره صادره : 1397/42/489851-1397/2/18 نظر به اینكه تحدید حدود 
ششدانگ یكباب ساختمان پالک شماره 4790/2967 مجزی شده از پالک 5 فرعی  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ولی اله ایرانپور فرزند حسین 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 3995 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/729 شــماره صادره : 1397/42/489940-1397/2/18 نظر به اینكه تحدید حدود 
ششدانگ یكبابخانه پالک شماره 5000/24986 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام مهدی کریمی فرزند رحیم در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/03/21 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3968 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)139 کلمه، 1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/730 شــماره صادره : 1397/42/489921-1397/2/18 نظر به اینكه تحدید حدود 
ششــدانگ یكبابخانه پالک شــماره 7081 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه اسماعیلی زارعی فرزند قدرت 
اله  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 

در محل حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 3976 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2/731 کالسه پرونده: 96/127 شماره دادنامه: 164 تاریخ رسیدگی: 97/01/24 مرجع 
رسیدگی: شــعبه دوم شــورای حل اختالف دهاقان، خواهان: علیرضا نوروزی به نشانی 
دهاقان پوده خیابان شــهید محمود دهقانی کوچه شــهید یدا... دهقانی منزل شخصی، 
خوانده: 1- حسین کاظمی 2- قوام چلمغانی قهه هر دو به نشانی مجهول المكان، خواسته: 
انتقال سند، گردشكار: خواهان دادخواستی/ درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده / مقرر شــعبه به تصدی امضا کنندگان ذیل تحت نظر قرار گرفت با 
توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست 
آقای علی رضا نوروزی فرزند حسین به طرفیت آقایان 1- حسین کاظمی فرزند مصطفی 
2- قوام چلمغانی قهه فرزند ناصرقلی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک 
دستگاه خودرو سواری پیكان به شماره انتظامی 13- 669 ص 22 مدل 1381 سفید رنگ 
به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی نظر به اینكه خواهان اظهار داشته خودرو 
مذکور را مطابق قولنامه عادی مورخ 91/03/27 مضبوط در پرونده از خوانده ردیف اول 
خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت نموده و تقاضای وی وفق متون خواسته می باشد 
که با توجه به مجهول المكان اعالم نمودن خواندگان از سوی خواهان و انتشار دادخواست 
و وقت رسیدگی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار )اصفهان امروز( خواندگان در جلسه 
حضور نیافته لذا شورا با توجه به تصویر مصدق قولنامه عادی فوق الذکر و اینكه دو بیمه 
 نامه مضبوط در پرونده اگر چه به نام خوانده ردیف اول میباشــد امــا به آدرس خواهان 
 می باشــد و صدور بیمه نامه و چندین سال متوالی توســط خواهان گویای اماره تصرف 
می باشد و این امر مالكیت خواهان را محرز می نماید لذا شورا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 219، 220، 362، 1258، 1284، 1286، 1301، 1321 
قانون مدنی و مواد 502، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حكم به الزام خوانده ردیف 
دوم به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رســمی خودرو موصوف به نام 
خواهان و پرداخت 512/500 ریال هزینه دادرســی در حق خواهــان صادر و اعالم می 
گردد و در خصوص خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوا در راستای بند 4 ماده 84، 
89 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس 
 از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان دهاقان می باشــد. 
م الف: 97/51 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دهاقان )445 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
2/732 در خصوص پرونده کالســه 961644 خواهان حســن حیدری با وکالت حسین 
محمدیان و مهری نمازیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت اکبر ضیاء 
الدینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/4/2 ساعت 8 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4257 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/733 شماره ابالغنامه:9710106794800016 شماره پرونده:9709986794800007 
شماره بایگانی شعبه:970007 ابالغ شونده حقیقی: اکبر عباسی دستجردی فرزند قربان 
کدملی 1289154661 به نشــانی مجهول المكان، تاریخ حضور:1397/04/04 ساعت: 
16 ،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی 
پور- جنب ســاختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی مرتضی احمدی به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الكترونیک 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) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از 

دفاتر خدمات الكترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیكترین واحد قضائی 
مراجعه نمایید. م الف:994 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( ) 156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/734 شماره ابالغنامه: 9710100377500586 شماره پرونده: 9609983722600373 
شماره بایگانی شعبه: 970123 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مجید هاشمی فرزند علی اکبر به اتهام خیانت در امانت مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان چهارباغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان( ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609983722600373 شــعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/04 ســاعت 11 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
 خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مر اجعه 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: 3327 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان )149 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/735 شماره ابالغنامه:9710106795800190 شماره پرونده:9709986795800052 
شــماره بایگانــی شــعبه:970052 ابــالغ شــونده حقیقی: حمیــد تــرکان ، تاریخ 
حضور:1397/04/04 دوشــنبه ســاعت: 17/30 ،محــل حضور: اصفهــان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 
57، در خصوص دعوی حمیدرضا کاظم زاده دســتگردی به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الكترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از دفاتر خدمات 
الكترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیكترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
م الف:4253 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

) 151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/736 شماره ابالغنامه: 9710106805100759 شماره پرونده: 9609986805101604 
شماره بایگانی شــعبه: 961604   خواهان آقای مهدی فاتحی با وکالت عظیمه صادقی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمد بروایه فرزند قاسم به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه ) 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 
9609986805101604 شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/05 ســاعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار 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: 4321 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شماره سه( )163 کلمه، 2 کادر( 
تحديد حدود اختصاصی

2/737 شــماره صادره : 1397/42/491136-1397/2/23 نظر به اینكه تحدید حدود 
ششــدانگ یكباب خانه پالک شماره 4786/473 مجزی شــده از اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام فتح اله کریمی فروز فرزند براتعلی 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/03/28 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالكین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 4433 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 

1 کادر(
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تحلیل نجومی از فرا رسیدن »ماه مبارک رمضان«

اخبار پیشنهاد سردبیر:

استفاده  ازموتور جست وجوی 
بومی برای دولتی ها

معاون وزیــر ارتباطات گفــت: در حال تهیه 
دستورالعملی هســتیم که درصورت تصویب 
هیئت وزیران، استفاده از موتور جست وجوی 
بومی برای دســتگاه های دولتی الزامی شود. 
»رسول ســراییان« در گفت وگو با مهرگفت: 
پروژه مطالعاتــی از دو موتور جســت وجوی 
بومی »یوز« و »پارسی جو« در مرکز تحقیقات 
مخابرات به اتمام رسیده و هم اکنون سازمان 

فناوری اطالعات مجــری عملیاتی و کاربردی 
کردن این پروژه در سطح کشــور شده است. 
وی افزود: پیش بینی می کنیم تا حدود سه ماه 
آینده اتفاقات خوبی در حوزه کاربردی کردن 
موتور جست وجوی بومی در کشور اتفاق بیفتد 
و بتوانیم قابلیت های این پروژه را توسعه داده، 

آن را به مردم معرفی کنیم.

۹۵ درصد پیامک ها در 
ایران به زبان فارسی است

در چند سال اخیر ســهم زبان فارسی در وب 
با افزایــش دو برابری به ۱.۸ درصد رســیده، 
اما موضوع زبان در تحولی که از اتصال اشــیا 
به هم در دنیــا در حال رخ دادن اســت، کنار 
گذاشــته می شــود و برای اینکه از این عرصه 
عقب نمانیم، بایــد ابزار ترویج زبان فارســی 
را توســعه دهیم. ابــداع خط زبان فارســی و 
ســپس سیاســت گذاری اقتصادی در حوزه 
پیامک، منجر بــه ارزان کــردن پیامک های 
فارسی شده و موجب گردید، اکنون ۹۵ درصد 
پیامک های ارسالی با خط و زبان فارسی باشد، 
 به طوری که رسم الخط »فینگلیش« کامال کنار

 گذاشته شد.

تعرفه اینترنت برای مشترکان 
کم مصرف تدوین  شد

معاون وزیر ارتباطات از موافقت وزیر ارتباطات 

با تدوین تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف 
اینترنت خبر داد. »حسین فالح جوشقانی« در 
حاشیه مراســم رونمایی از پروژه های شرکت 
ارتباطات زیرساخت در جمع خبرنگاران گفت: 
مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات 
برای سرعت و حجم مصرفی مشترکان، جدول 
تعرفه ای در نظر گرفته شــده بود که برخی از 
مشترکان کم مصرف نســبت به این تعرفه ها 
احساس نارضایتی کردند. بر این اساس، مطابق 
با این دســتورالعمل، اپراتورهــای اینترنتی 
می توانند درســقف و کف قیمــت اینترنت به 
مشــترکان کم مصرف اینترنت با سرعت باال و 

کاهش آستانه سطح مصرف بدهند.

کولر آبی؛ صدرنشین افت 
تولیدات صنعتی

طی سال گذشــته، هشــت کاالی صنعتی و 
چهار کاالی معدنی در میان کاالهای منتخب 
صنعتی و معدنی با کاهش تولید روبه رو شده  که 
در این میان »کولر آبی« بیشترین افت تولید 
را داشته است. براساس آخرین آمار مربوط به 
تولید کاالهای منتخب صنعتی،  از مجموع ۳۱ 
گروه کاالی صنعتی، هشــت گروه کاالیی در 
سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ 
و از میان سیزده گروه کاالهای منتخب معدنی 
و صنایع معدنی چهار گــروه کاالیی با کاهش 

تولید همراه بوده اند. 
تولید کولر آبی با رشــد منفی ۳۳.۵ درصدی، 
نئوپان با رشــد منفی ۱۷.۹ درصــدی، انواع 
تلویزیون با رشد منفی ۱۵.۸ درصدی، داروی 
انسانی با رشد منفی ۴.۶ درصدی،  وانت با رشد 
منفی ۴.۴ درصدی، الکتروموتور با رشد منفی 
۳.۴ درصدی، پودر شوینده با رشد منفی ۰.۶ 
درصدی و چرم با رشد منفی ۰.۴ بیشترین رشد 
منفی را در میان کاالهای منتخب صنعتی طی 
یک ساله سال ۱۳۹۶ نســبت به سال ۱۳۹۵ 

داشته اند.

فناوری

پیش بینی رنگ چشم، مو و 
پوست با »دی. ان. ای«

به تازگــی گروهــی از محققان و دانشــمندان، 
سیســتم تســت دی. ان. ای جدیــدی بــرای 
پیش بینی رنگ چشم، مو و پوست ابداع کرده اند.

گروهی از محققان بین المللی سیســتم تســت 
HIrisPlex-S DNA را ابــداع کرده انــد کــه 
توصیــف فیزیکی از فــرد را به طوردقیــق ارائه 

می کند. 
این ابزار می تواند نشانگرهای ژنتیک دی. ان. ای 
را در صحنه جنایت یا بقایای باستانی شناسایی 

کند.
»سوزان والش« یکی از محققان مولف این پروژه 
می گوید: ما قبال  ابزارهــای دی. ان. ای را برای 
نیروی پلیس و باستان شناسان فراهم کردیم که 
رنگ مو و چشم را شناسایی می کردند؛ اما ردیابی 

رنگ پوست کمی سخت تر است. 

تشدید حمله باج افزاری به 
سیستم کنترل از دور

مرکز مدیریــت امــداد وهماهنگــی عملیات 
رخدادهای رایانه ای نسبت به تشدید حمله های 
باج افزاری ازطریق پروتکل دسترســی از راه دور 
)RDP( در سازمان ها و مراکز اداری هشدار داد. 
بررســی الگوی این حمالت و مشاهدات به عمل 
آمده درامداد به ۲۴ مورد از رخدادهای باج افزاری 
اخیر که توســط پروتکل مذکور صورت گرفته 
است، نشان می دهد خسارت ناشی از آنها، بدون 
احتساب مبالغ احتمالی باج پرداخت شده توسط 
بعضی از قربانیان، بــه طورمیانگین حدود ۹۰۰ 

میلیون ریال برای هر رخداد بوده است. 
مرکز ماهر بــه کلیه ســازمان ها، شــرکت ها، 
به خصوص مجموعه های پشــتیبانی نرم افزارها 
توصیه اکید کرد، اســتفاده از سرویسRDP بر 
بستر اینترنت بسیار پرمخاطره بوده و راه را برای 
انجام بســیاری از حمــالت، مخصوصا حمالت 

»باج افزاری« هموار می کند.

 نخستین رایانه سازگار با »الکسا«
شرکت »اچ. پی« دو لپ تاپ ۱۳.۳ و ۱۷.۳ اینچی 
عرضه کرده که دارای نمایشــگرهای فوق دقیق 

هستند.
 اچ. پی، پورت یو. اس. بی را هم از مدل ۱۳ اینچی 
حذف کرده تا این لپ تاپ باریک تر از همیشــه 

باشد. 
طراحی نمایشــگرهای این لپ تاپ ها به گونه ای 
است که مشاهده محتوای آنها با کیفیت باال حتی 
درصورتی که فــرد دقیقا در برابر آنها ننشســته 

باشد، ممکن است. 
قیمت پایه Envy ۱۳حدود هــزار دالر و در آن 
از پردازنده نسل هشتم Core i۷ استفاده شده 
است. حداقل قیمت لپ تاپ Envy ۱۷ هم ۱۰۵۰ 
 GeForce دالر بــوده و در آن از کارت گرافیک

MX۱۵۰ ان ویدیا نیز استفاده شده است.

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی اعالم کرد که مجــوز فروش ســیم کارت های تلفن همراه 
 خارجی را به شــرکت های غیردولتی و واجد شــرایط که در ایران به ثبت رســیده باشــند، اعطا می کند.

 بر این اساس، دارنده مجوز براساس خدمات موضوع مجوز می تواند نسبت به فروش سیم کارت های خارجی 
تلفن همراه در داخل کشور و ارائه خدمات پشتیبانی و اطالع رسانی مربوط طبق مفاد مصوبه شماره ۸ جلسه 
شماره ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اقدام کند. مدت اعتبار مجوز، دو سال شمسی از تاریخ صدور 

اعالم شده است.

صدور مجوز فروش 
سیم کارت های 
خارجی در ایران

خبر
؟؟؟؟؟

محققان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر برای نخســتین بــار موفق به 
پیاده سازی رادیوگرافی صنعتی دو انرژی در آزمون های غیرمخرب 
شدند. به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، »مصطفی کبیر« مجری 
طرح »رادیوگرافی صنعتی دوانرژی در آزمون های غیرمخرب« اظهار 
کرد: در روش های رادیوگرافی با پرتو ایکس که در دنیا معمول است، 
بسیاری از عیوب جسمی که مورد بازرسی فنی قرار می گیرد، به علت 
اختالف عدد اتمی و چگالی با جســم مجاور با یک طیف پرتو ایکس 

قابل شناسایی نیستند.
وی افزود: این عدم شناسایی ممکن اســت بعدها زمانی که سازه یا 
مجموعه در شــرایط کاری و تحت تنش یا نیروهــای گوناگون قرار 
می گیرد، موجب عیوب اساسی و شکســت و خرابی کل آن شود که 

هزینه ای گاه جبران ناپذیر مالی و جانی به همراه داشته باشد.
کبیر ادامه داد: با اســتفاده از این اختراع برای رفع این نقیصه که در 
بازرسی دوره ای یا حین ساخت قطعات بهره گرفته می شود، می توان 

تا حد بسیار زیادی به کشف و آشکارسازی آنها اقدام کرد.
به گفتــه این محقق، علت دیگر نیاز صنعت کشــور بــه جایگزینی 
روش های معمــول و عمدتا ناکارآمد در حوزه بازرســی های فنی با 

سیستم های نوین نظیر رادیوگرافی دو انرژی است.
کبیر افزود: با استفاده از این اختراع، تکنیکی نوین در ایران و دنیا ارائه 
و معرفی می شود که به نوعی کســب فناوری نوین و یافتن راهکاری 

جدید برای از بین بردن نقاط کور رادیوگرافی متداول است.
وی با بیان اینکه با این فنــاوری و روش جدید می توانیم با اطمینان 
بسیار باالتری از صحت عملکرد و سالم بودن یک قطعه یا سیستم های 
وابسته ســخن بگوییم، عنوان کرد: به واســطه این پروژه، می توان 
حوادثــی مانند آنچــه در تیرماه ســال ۱۳۹۵ در مخــزن ۸۰۰۱ 
پتروشــیمی بوعلی »ماهشهر« اتفاق افتاد و خســارتی بیش از ۶۰ 

میلیون دالر به کشور متحمل کرد را نداشته باشیم. 
وی خاطرنشان ساخت: در این پروژه با شبیه سازی های مونت کارلویی 

به ساخت شبیه سازهای تجاری رادیوگرافی تک انرژی و دو-انرژی 
مبادرت شده است که به نوبه خود دارای ویژگی های منحصر به فرد 

عدیده ای است.
وی تاکید داشت: از این پروژه در تمام صنایعی که بازرسی غیرمخرب 
جزو  الینفک آنهاست، می توان بهره برد. از  جمله می توان به صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع هواپیماسازی، کشتی سازی، صنعت 
ســاختمان، پل، سدســازی و ســازه، نیروگاه ها، صنایع زیربخشی 
خودروسازی، الکترونیک و تولید بردهای الکترونیکی و ... اشاره کرد.

این فارغ التحصیل دانشــگاه صنعتی امیرکبیر گفــت: از آنجا که از 
ابتدای تعریف طرح بــر آن بودیم تا پروژه قابلیت صنعتی شــدن و 
استفاده ســهل بر روی همه نوع تیوب پرتوی ایکس را داشته باشد، 
نمونه اولیه آن نیز تمام این ویژگی های صنعتی بودن را داراست و در 
آینده ای نه چندان دور برای ادامه کار روی نیمه صنعتی شدن پروژه 

و تولید انبوه آن تمرکز خواهیم کرد.
وی با اشــاره به مزایای طرح گفت:  پیاده سازی تکنیک نوینی برای 
رادیوگرافی همزمان دو شــیء متجانس، امکان مشــاهده عیوب و 
نایکنواختی ها که در یک تک شــات دیده نمی شوند،  ارائه روشی با 
حفظ )افزایش( کنتراست تصویر و شــرط کمینه رزولوشن فضایی 
برای یک تصویــر رادیوگرافــی صنعتی، از ویژگی هــای این طرح 

محسوب می شود.

امکان »رادیوگرافی صنعتی« ۲ انرژی توسط محققان دانشگاه امیرکبیر

تکنولوژی 

کارشناس نجوم از رویت هالل ماه رمضان در روز چهارشنبه خبر داد 
و گفت: ۲۶ اردیبهشت ماه برابر با ۲۹ شعبان است و در بیشتر نقاط 
زمین و همه کشورهای غرب آســیا امکان رویت هالل ماه رمضان 
وجود دارد. »علی آزادگان« در گفت وگو با مهر اظهار کرد: آغاز ماه 
رمضان امســال هرچند برای اهالی نجوم و رصدگران هالل بسیار 
واضح و مشخص است، اما احتماال در بســیاری از مناطق به دلیل 

تبعیت آنها از سعودی ها اشتباه شروع می شود.
وی افزود: لحظه مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران ساعت 
۱۶ و ۱۸ دقیقه روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ برابر با ۲۸ شعبان 
۱۴۳۹ است. آزادگان خاطرنشان کرد: امروز خورشید در ساعت ۲۰ 

و ۲ دقیقه غروب خواهد کرد که ماه ســه دقیقه زودتر از خورشید 
غروب می کند و مهلتی برای دیدن آن پس از غروب وجود ندارد.

به گفته این کارشناس نجوم، غروب امروز در هیچ کجای کشورهای 
غرب آســیا )و در کل زمین( امــکان دیدن هالل میســر نخواهد 
بود.وی افزود: بنابرایــن طبق هیچ مبنای فقهی روز چهارشــنبه 
نمی تواند آغــاز ماه مبــارک رمضان باشــد. در تقویم رســمی 
عربستان ســعودی چهارشــنبه برابر با ابتدای ماه رمضان تعیین 
شــده اســت.وی عنوان کرد: روز چهارشــنبه برابر با ۲۹ شعبان 
خواهد بــود و در غروب روز چهارشــنبه برای اکثــر نقاط زمین 
و همه کشــورهای غرب آســیا امکان رویت هالل مــاه رمضان 
 ممکن خواهــد بود و پنجشــنبه برابــر بــا اول رمضان المبارک

 خواهد بود.

»شهرهای هوشمند« و خطرهای پیش رو!

تحلیل نجومی از فرا رسیدن »ماه مبارک رمضان« 

عکس  روز 

نخستین شعبه بانکی تمام 
اتوماتیک در چین

نخستین شعبه تمام اتوماتیک و بدون نیروی 
انسانی یک بانک در چین افتتاح شد.رباتی به 
نام »شــیائو النگ« یا »اژدهای کوچک« کار 
می کند. او کــه نگهبان بانک نیز به حســاب 
می آید با مشــتریان صحبت کرده، کارت های 
بانکی را دریافت و حساب های بانکی را کنترل 

می کند.

»شهر هوشمند« را می توان به عنوان شهری توصیف کرد که 
قابلیت اتصال به وب، تجزیه و تحلیل داده ها، خط های تلفن 
همراه، سنســورها، جمع آوری داده ها و سایر تکنولوژی ها را 
شامل شــود. این ابزارها می تواند شامل سیستم های نظارتی 
مورد استفاده در اجرای قانون، سیستم های ترافیکی هوشمند، 
چراغ های خیابانی LED مجهز به سنسورهای حرکتی و حتی 

شبکه های هوشمند سیستم های آب آشامیدنی باشد.
یکی از پژوهشگران دانشگاه »کولتوری« هشدار داد: از طریق 
سنسورهای تعبیه شده در شهرها و تلفن های هوشمندی  که 
در جیب های ما قرار دارد، شــهرهای هوشمند به طورمداوم 
قدرت می گیرند و شناســایی افــرادی که در آنهــا زندگی 
می کنند و اینکه با چه کسانی مالقات می کنند و حتی اینکه 
درحال حاضر مشــغول انجام چه کاری هستند، خیلی عمل 
راحتی اســت. هرچه شهرهای هوشــمند دقیق تر می شوند، 

مســائل مربوط به حریم خصوصی افراد بیشــتر می شــود. 
شهرهای مانند سنگاپور، سان فرانسیسکو و لندن درحال حاضر 
با استفاده از تکنولوژی سنجش شــهری» geotracking «که 
نشان می دهد مردم چگونه در تعامل با یکدیگر و محیط اطراف 
خود هستند، ثبت حرکت مردم و تجزیه و تحلیل زمان واقعی، 

حجم وسیع داده های جمع آوری شده را پردازش می کند.
هنگامی که ابزارها به اینترنت متصل می شوند، یک همبستگی 
طراحی شهر هوشمند می تواند به شرکت های خدمات دهنده 
به مردم اجازه دهد که یــاد بگیرند کدام مارک ها، محصوالت 
و خدمات را یک شهروند ترجیح می دهد و جزئیات مربوط به 

استفاده از آن را در اختیار این شرکت ها قرار می دهد. 
بر اســاس اطالعات ســایت »پلیس فتا«، تمام این اطالعات 
جمع آوری شده ارزشــمند توسط اشــخاص ثالث می تواند 
خریداری شود. در قرن ۲۱ می توان یافت که به فناوری های 

جدید اطالعاتی و ارتباطاتی نیاز نداشته نباشد یا به عبارتی از 
آنها استفاده نکنند؛ در این بین شهرها به دلیل وجود مسائل 
خاص و بســیار پیچیده ای که در خود دارند، از همه بیشتر به 
فناوری های جدید وابسته هســتند. اکنون مباحث شهروند 
هوشــمند، خانه هوشــمند، اقتصاد هوشــمند، حمل ونقل 
هوشــمند و انرژی هوشــمند، از جمله مباحــث مربوط به 
هوشمندسازی شــهرها هســتند که درصورت تحقق یافتن 
می توانند در کنار هم پازل »شــهر الکترونیکی یا هوشمند« 

را کامل کنند.
در کشور ما هوشمندســازی شــهرها در ابعاد کالن، قبل از 
هر چیز نیازمند تعامل دســتگاه های مربوطه اســت؛ وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با ایجاد بســترهای زیرساختی 
می تواند زمینه های الزم را برای ورود شــهرداری ها به مقوله 

»شهرهوشمند« فراهم کند.

سال جاری ۲۰۱۸ میالدی سال »شهرهای هوشمند«
چندی پیش وب سایت i-HLS در گزارشی بیان کرد »اینتل« با همکاری موسسه 
 پژوهشی »جونیپر«، به تازگی اعالم کرده اســت که سال ۲۰۱۸ میالدی سال 
»شهرهای هوشــمند و توسعه زیرســاخت های الزم برای آن» خواهد بود؛ زیرا 
این روزها شهرها و کشورهای بسیاری در جهان درصدد برقراری اینترنت اشیا و 
تبدیل شهرهای کنونی پیشرفته به شــهرهای هوشمند هستند تا به شهروندان 

خود سرویس و خدمات هوشمند و جدیدی ارائه کنند. تحلیلگران بر این باورند 
که سال ۲۰۱۸ میالدی سال »شهرهای هوشــمند و توسعه زیرساخت های 

الزم برای آن« خواهد بود.
 موسســه Smart Cities Index  هم به تازگــی در جدیدترین گزارش 

خود به بررسی فهرست شهرهای هوشمند در جهان و شاخص هایی 
که برای انتخــاب این شــهرها در نظــر گرفته شــده، پرداخته 

اســت که از این شــاخص ها می توان به ســاختمان هوشمند، 
جمع آوری هوشــمند زبالــه، حفظ محیط زیســت، دیجیتالی 
شــدن تمام امور دولت و کارهای اداری، دسترسی کامل، راحت 

و همگانی به اینترنت ۴G LTE، فراوانی دسترســی به هات اسپات اینترنت 
وای فای، استفاده همه گیر از گوشی های هوشــمند و دستگاه های الکترونیکی، 

چگونگی توســعه فرآیند هوشمندشدن شهرها، ســرویس به اشتراک گذاری 
خودرو و تاکسی آنالین، هوشمند کردن سیســتم ترافیک، آموزش، مشارکت 
شهروندان، پارکینگ هوشمند، انرژی پاک، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
 برقی و الکتریکی، ســرعت بــاالی اینترنــت و حمل و نقل عمومی هوشــمند 

اشاره کرد.
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مفاد آراء
2/320 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027007405 مورخ 1395/06/14  رجبعلي فروغي ابري 
فرزند کریم بشماره شناســنامه 57 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291313192 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12708 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 193/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139560302027011970 مورخ 1395/09/23 شعبانعلي وفایي حسین 
آبادي فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291851917 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 151 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137/07 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
3- راي شماره 139560302027014535 مورخ 1395/11/07 عباس عباسي طوقچي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 1631 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286371414 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 2656 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 296/46 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027000553 مورخ 1396/01/19  رســول عبداللهیان 
خوراســگاني فرزند علي بشــماره شناســنامه 307 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291472118 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 166/55 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شــماره 139660302027007309 مورخ 1396/06/23 رجبعلي هاشــمیان 
کربکندي فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 2695 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0035120614 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 159/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

6- راي شــماره 139660302027009846 مورخ 1396/09/09  محمد علي بلوچیان 
زاده فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2390 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292551909 در 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15191 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139660302027011245 مــورخ 1396/10/18 مرضیــه محمدي 
ســنجوانمره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 48930 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280378212 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اسماعیلی  .
8- راي شــماره 139660302027011246 مــورخ 1396/10/18 مرضیــه محمدي 
ســنجوانمره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 48930 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280378212 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اسماعیلی .
9- راي شــماره 139660302027011373 مورخ 1396/10/21 مجتبي شــله هاي 
جلوخاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 2244 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289424004 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 238/68 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد علی صالحی ابری فرزند 

اسداله.
10- راي شماره 139660302027011400 مورخ 1396/10/23 مجید رعنائي فر فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 1793 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283567350 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1594 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139660302027011402 مورخ 1396/10/23 ریحانه حقیقت بین 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3494 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287150977 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027011406 مورخ 1396/10/23 فاطمه رضائي طوقچي 
فرزند عطاءاله بشماره شناسنامه 844 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286434191 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027011414 مورخ 1396/10/23 فاطمه حجه فروش 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 2867 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288135270 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027011445 مورخ 1396/10/23 اکبر جاللي قلعه  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286369797 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 112/36 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027011694 مورخ 1396/10/30 طاهره آلوئی مقدم 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 3402 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283699850 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6495 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 173/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027011995 مورخ 1396/11/09 حســینعلی خانی 
کردآبادی فرزند قدمعلي بشــماره شناســنامه 868 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283984296 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
150 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/17 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139660302027012055 مورخ 1396/11/10 حســین شــوقی 
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 11384 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283815567 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5621 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 32/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید مهدی طباطبائی خوراسگانی فرزند سید میرزا.
18- راي شــماره 139660302027012099 مورخ 1396/11/11 مسلم ایزدي فرزند 
همت علی بشــماره شناســنامه 3845 صادره از آباده بشــماره ملي 2410446337 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي شاهپور ایروانی فرزند محمد علی .

19- راي شماره 139660302027012175 مورخ 1396/11/12 سیدمحمود حسیني 
فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 38404 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282311492 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7154 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 144/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین شاه ولی خوراسگانی.
20- راي شــماره 139660302027012189 مــورخ 1396/11/12 مرضیه محمدي 
ســنجوانمره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 48930 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280378212 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 65/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اسماعیلی .
21- راي شماره 139660302027012190 مورخ 1396/11/12 پروین فرهاني روحاني 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 33024 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282257803 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 495/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027012298 مورخ 1396/11/16 محمدرضا رعنائي 
فر فرزند اکبر بشماره شناســنامه 2283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286998042 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027012352 مورخ 1396/11/17 مرتضی صانعی فرزند 
نعمت اله بشماره شناســنامه 5743 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292585897 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید جالل حسینی فرزند سید حسن.
24- راي شــماره 139660302027012374 مورخ 1396/11/17  فاطمه بخشــوده 
فرزند عیسي بشماره شناســنامه 42603 صادره از تبریز بشماره ملي 1372708472 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 233/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمدعلی اسدی هفدانی.
25- راي شــماره 139660302027012384 مــورخ 1396/11/18 غالمحســین 
صادقي حسن آبادي  فرزند محمد بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5649799121 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پــالک 12986 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 89/5 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن پهلوانی ابری .
26- راي شــماره 139660302027012385 مورخ 1396/11/18 بیتا صادقی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 72 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649913889 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12986 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن پهلوانی ابری .
27- راي شــماره 139660302027012388 مــورخ 1396/11/18  مرتضي صالحي 
تلواژگاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649846227 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان.
28- راي شــماره 139660302027012392 مــورخ 1396/11/18 بتول ســلماني 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 6653 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283768291 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 397/70 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
29- راي شــماره 139660302027012532 مورخ 1396/11/23 لیال حسیني فرزند 
صفر بشماره شناسنامه 11915 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملي 1970890622 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 63/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مصطفی مسائلی فرزند حسین .
30- راي شماره 139660302027012546 مورخ 1396/11/24 علي اکبري خوراسگاني 
فرزند کاظم بشماره شناســنامه 5961 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283761386 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5179 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 164/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي کاظم وکیلی خوراسگانی.
31- راي شــماره 139660302027012574 مورخ 1396/11/25 حســنعلی بزرگي 
جوري فرزند قاسم بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291858075 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12519 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 102/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139660302027012586 مــورخ 1396/11/25 عبــاس اکبري 
شهرســتاني فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 3 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291218092 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلي 11580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162/36 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027012632 مورخ 1396/11/26 مریم دارکي آزاداني 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 1030 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291043780 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3و2و1 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 70/98 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

34- راي شماره 139660302027012633 مورخ 1396/11/26 مرتضي زارعي خیاداني  
فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 1931 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291594752 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 195/41 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027012662 مورخ 1396/11/26 علي احمدي فرزند 
براتعلی بشماره شناسنامه 14 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339800599 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11940 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 130/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139660302027012671 مورخ 1396/11/26 حاجیه خانم آقاجاني 
فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 97 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291391215 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10244 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نادعلی آقاجانی .
37- راي شماره 139660302027012673 مورخ 1396/11/26 رباب آقاجاني کردآبادي 
فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 935 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283984954 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10244 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نادعلی آقاجانی .
38- راي شماره 139660302027013215 مورخ 1396/12/14 عباس یحیائی فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 52 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091991480 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 56/42 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی گوهر زادی فرزند حسین.
39- راي شماره 139660302027013217 مورخ 1396/12/14 خورشید یحیائي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1291 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1090622759 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 56/42 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی گوهر زادی فرزند حسین.
40- راي شماره 139660302027013226 مورخ 1396/12/14 سید مهدي حسیني 
بهارانچي فرزند ســید علی بشــماره شناســنامه 1128 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283012553 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/02 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139660302027013229 مورخ 1396/12/14 کفایت قاسمي برسیاني 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 392 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284200884 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/02 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
42- راي شــماره 139660302027013278 مــورخ 1396/12/14 ولــي اله اعرابي 
جشــوقاني فرزند صفرعلی بشــماره شناســنامه 1133 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5658984602 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 128 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم معصوم کشاورز فرزند غالمحسین.
43- راي شماره 139660302027013279 مورخ 1396/12/14 محسن آقاجانی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291405471 در ششدانک 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از 
اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/35 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم کردگاری.
44- راي شماره 139660302027013300 مورخ 1396/12/15 رمضان نوابي سمیرمي 
فرزند شاهرضا بشماره شناسنامه 7165 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209061910 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
10055 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/64 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مال علی کردآبادی.
45- راي شــماره 139660302027013306 مورخ 1396/12/15 کریم فروغي ابري  
فرزند حسن بشماره شناسنامه 509 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287527388 در 
دو سهم مشاع از 36 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی باستثناء بها ثمنیه اعیاني 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 145 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 10020/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حسن فروغی .
46- راي شــماره 139660302027013317 مــورخ 1396/12/15 حســین عنایتي 
کردآبادي فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291481532 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 137 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی صالحی ابری .
47- راي شــماره 139660302027013342 مورخ 1396/12/15 علیرضا قاسمي نیا 
فرزند یداله بشماره شناســنامه 182 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110726041 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10 فرعي از اصلي 
5306 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی دانشمند .
48- راي شــماره 139660302027013350 مــورخ 1396/12/15 مریم کردگاري 
کردآبادي  فرزند حســین بشــماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283934000 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 129/75 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسم محمدی فرزند محمد .
49- راي شــماره 139660302027013362 مــورخ 1396/12/15 ســید اکبر بنی 
طباء جشوقانی فرزند سید هادي بشــماره شناســنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659593348 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6423 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/39 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
50- راي شماره 139660302027013390 مورخ 1396/12/16 مهدي شیخیان فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 38410 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282311557 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 174/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خدیجه زارعی فرزند عزیز اله.
51- راي شــماره 139660302027013391 مورخ 1396/12/16 بتول طبائي فرزند 
حسینعلي بشماره شناسنامه 1464 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287825729 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 174/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خدیجه زارعی فرزند عزیز اله.
52- راي شــماره 139660302027013392 مورخ 1396/12/16 حســین جوادپور 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 26649 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282193759 در 
ششدانگ یکباب انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 6814/49 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139660302027013406 مورخ 1396/12/16 ناصر سعیدی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199567124 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 201/15 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خدیجه امینی .
54- راي شماره 139660302027013407 مورخ 1396/12/16 مجید زارعي گشیري 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1184 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291493344 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 175/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بی بی جان مجردیان .
55- راي شماره 139660302027013410 مورخ 1396/12/16 زهرا صادقیان  فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 10641 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283808277 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8855 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 191/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139660302027013411 مورخ 1396/12/16 زهرا رستمي فرزند 
رضا بشــماره شناســنامه 466 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291509331 در دو و 
نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 9541 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181/56 مترمربــع. خریداري طي 

سند رسمي.
57- راي شــماره 139660302027013412 مــورخ 1396/12/16 حســین لطیفي 
خوراســگاني فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291380507 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 9541 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
58- راي شماره 139660302027013413 مورخ 1396/12/17 طیبه موحدیان فرزند 

محمدحسین بشماره شناســنامه 142 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288303661 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 168 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی فروغی .
59- راي شــماره 139660302027013416 مورخ 1396/12/17 حمید کرباسي زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 68978 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281787078 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 73/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139660302027013417 مورخ 1396/12/17 حمید کرباسي زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 68978 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281787078 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 123/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027013418 مورخ 1396/12/17 احمد علی گشول فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 765 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129170756 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 141/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد برادران توتونچی.
62- راي شماره 139660302027013420 مورخ 1396/12/17 لیال گله داري فرزند 
مصطفی بشماره شناســنامه 10375 صادره از لنجان بشــماره ملي 1170102395 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 218 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن ربیعی سمسوری.
63- راي شــماره 139660302027013423 مورخ 1396/12/17 ناصر حسیني فرزند 
ابولقاسم بشماره شناسنامه 8198 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283783770 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1576 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 218/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139660302027013424 مورخ 1396/12/17 نسرین اصغر عموئي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 412 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291125841 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1576 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 218/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027013429 مورخ 1396/12/17 ماشاءاله خواجه زاده 
فرزند بهمیار بشماره شناسنامه 1 صادره از گناوه بشماره ملي 3539833498 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 28/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي سید صادق شاهزیدی.
66- راي شماره 139660302027013438 مورخ 1396/12/19 عبدالحسین عابدیني 
پزوه فرزند علي بشماره شناسنامه 3101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283699011 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9564 - 9565 - 
9569 - 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 205/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
67- راي شماره 139660302027013466 مورخ 1396/12/19 علیرضا جباري فرزند 
فریدون بشماره شناســنامه 15849 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283860661 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 68 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 195 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
68- راي شماره 139660302027013467 مورخ 1396/12/19 محمدرضا محمدي 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 16 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649885321 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027013474 مورخ 1396/12/19 محمدعلي باقري 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2033 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291501843 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 58/41 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027013493 مــورخ 1396/12/19 محبوبه جرکوئي 
اســپارتي فرزند علي اصغر بشــماره شناســنامه 2945 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283534975 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي میرزا هاشم اخالقی.
71- راي شــماره 139660302027013494 مــورخ 1396/12/19 لطف اله مولوي 
هاروني فرزند کربالئی ابوالقاسم بشماره شناســنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملي 
4621889486 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 150 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بانو آغا بی بی جهاد اکبر .
72- راي شماره 139660302027013495 مورخ 1396/12/19 حمیدرضا رفیعي فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 3693 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288206305 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 255 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رحمت اله صفری دهاقانی.
73- راي شــماره 139660302027013523 مورخ 1396/12/20 اکرم فروتن فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 60140 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282430963 در چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
74- راي شماره 139660302027013524 مورخ 1396/12/20 علیرضا توتونی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 498 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288896395 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
75- راي شــماره 139660302027013534 مورخ 1396/12/21 قدرت اله میرزائي 
ســیچاني فرزند عبدالمحمد بشــماره شناســنامه 871 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288684827 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 549/45 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139660302027013535 مــورخ 1396/12/21 فضل اله میرزائي 
ســیچاني فرزند عبدالمحمد بشــماره شناســنامه 1560 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288834659 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 549/45 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شــماره 139660302027013550 مــورخ 1396/12/21 پري ناز حکیمانه 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1557 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288852371 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 72 
فرعي از اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
ادامه در صفحه7 
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78- راي شماره 139660302027013554 مورخ 1396/12/21 مسعود شايگان فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 2923 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286851841 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 72 فرعي 
از اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
79- راي شماره 139660302027013602 مورخ 1396/12/22 جواد تيغ ران پزوه فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 700 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283913984 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 263/17 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
80- راي شــماره 139660302027013733 مورخ 1396/12/26 ناصر قاسمی نسب  
فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 249 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649934 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8902 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 201/05 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
81- راي شــماره 139660302027013734 مــورخ 1396/12/26 شــهريار علــي 
خاني چمگرداني  فرزند قاسمعلي بشماره شناســنامه 146 صادره از لنجان بشماره ملي 
1171041284 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 133 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي احمد حاج رسوليها .
82- راي شماره 139660302027013747 مورخ 1396/12/27 حيدرقلي شمسي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 15 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199446572 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 171  فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/54 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
83- راي شماره 139660302027013748 مورخ 1396/12/27 مسعود شمس  فرزند 
حيدرقلي بشماره شناسنامه 355 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289427933 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 171  فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/54 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
84- راي شماره 139760302027000009 مورخ 1397/01/05 محمد غالمي نهوجي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره ملي 1189753472 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13084 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 160/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139760302027000013 مورخ 1397/01/06 شهربانو پروازيان فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 986 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288663358 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 198/72 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
86- راي شماره 139760302027000016 مورخ 1397/01/06 حسن دارکي آزاداني 
فرزند علي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291665307 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1-2-3 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 181/47 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين صغيرزاده دارکی فرزند رضا .
87- راي شــماره 139760302027000017 مورخ 1397/01/06 زهرابيگم سجادي 
مولنجاني فرزند سيدحســن بشــماره شناســنامه 2 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291672151 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
181/47 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين صغيرزاده 

دارکی فرزند رضا .
88- راي شــماره 139760302027000020 مورخ 1397/01/06 حسين کيوانداريان 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 97 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285415221 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان و زمين متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 108 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 367/37 

مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی حاجی دائی .
89- راي شماره 139760302027000021 مورخ 1397/01/06 رضوان فتو فرزند يداله 
بشماره شناسنامه 40839 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1280833963 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان و زمين متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 108 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 367/37 

مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی حاجی دائی .
90- راي شماره 139760302027000024 مورخ 1397/01/06 جالل نفيسی نژاد فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 736 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287780229 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
91- راي شماره 139760302027000025 مورخ 1397/01/07 زهره مظلوم الذاکرين 
فرزند سيدعلي بشماره شناسنامه 1397 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288153082 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 150/71 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
92- راي شــماره 139760302027000027 مورخ 1397/01/07 عباسعلي منصوري 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2969 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649421668 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9541 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 185/33 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسين اعتباريان.
93- راي شــماره 139760302027000029 مورخ 1397/01/07 قدير علي  شاطري 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 85 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284296407 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5865 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 19/59 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس دانش پناه.
94- راي شــماره 139760302027000030 مــورخ 1397/01/07  دولت جمهوری 
اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش - اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان  به شناســه ملي 14000290195  در ششدانگ يکباب مدرسه دخترانه شهدای 
پزوه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 1724/17 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
95- راي شماره 139760302027000031 مورخ 1397/01/07 احمد اميري قهفرخي  
فرزند عباس  بشماره شناســنامه 721 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285538862 در 
ششدانگ يکباب مرغداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 46 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 7667/66 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
96- راي شماره 139760302027000032 مورخ 1397/01/07 عباسعلي ايزدي فرزند 
حاجي قلي بشماره شناسنامه 67 صادره از نائين بشماره ملي 5409717643 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13005 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 147/75 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
97- راي شــماره 139760302027000038 مــورخ 1397/01/08 رضوان رمضانی 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 568 صادره از ســميرم سفلی بشماره ملي 5129432347 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 36 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/10 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ايران شهيد اول فرزند اسداله.
98- راي شــماره 139760302027000039 مــورخ 1397/01/08 صغرا خانم حق 
شــناس آدرمنابادي فرزند علي بشماره شناســنامه 104 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284024441 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180/46 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمدرضا کشاورز هفدانی.
99- راي شــماره 139760302027000040 مــورخ 1397/01/08 محمود عابديني 
خوراســگاني فرزند علی بشــماره شناســنامه 264 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291327983 در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 

از قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/90 مترمربع. 
خريداري طي سند رسمي.

100- راي شــماره 139760302027000041 مــورخ 1397/01/08 فاطمه مهتري 
خوراسگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 9061 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283792486 در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/90 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
101- راي شماره 139760302027000042 مورخ 1397/01/08 حسن عابديني فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 261 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291530509 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/90 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
102- راي شماره 139760302027000043 مورخ 1397/01/08  بمانعلي خيشاوه فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291662316 در ششدانگ 
چهار باب مغازه و يکبابخانه و انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2658/65 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
103- راي شــماره 139760302027000044 مــورخ 1397/01/09 اقــدس برکت 
خوراســگاني فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه 27 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291308555 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 9091 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 219/34 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
104- راي شماره 139760302027000045 مورخ 1397/01/09 مهدي فشارکي فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 271 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291485211 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9091 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219/34 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
105- راي شماره 139760302027000046 مورخ 1397/01/09 فاطمه گلشني منش 
فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 205 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291236945 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9335 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي يداله امينی فرزند بمانعلی.
106- راي شــماره 139760302027000049 مورخ 1397/01/09 زهره اميني قلعه 
نوئي فرزند يداله بشماره شناسنامه 13524 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283836998 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي يداله امينی فرزند بمانعلی.
107- راي شــماره 139760302027000059 مورخ 1397/01/09 عليرضا محسنی 
هماکرانی فرزند نادعلي بشــماره شناســنامه 7540 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287339451 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 121 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
108- راي شــماره 139760302027000060 مورخ 1397/01/09 عبدالرضا کريمي 
خياداني فرزند حسين بشماره شناسنامه 166 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293367605 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7929 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 423/27 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج عباس حاجيان خيادانی.
109- راي شــماره 139760302027000065 مــورخ 1397/01/14 احمد شــباني 
خوراســگاني فرزند يداله بشــماره شناســنامه 8959 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283791463 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6732 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 147/89 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حســين لطيفی خوراسگانی فرزند 

حسن.
110- راي شماره 139760302027000067 مورخ 1397/01/14  زهره طغياني فرزند 
علي محمد بشماره شناسنامه 10973 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283811601 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6732 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/89 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسين لطيفی خوراسگانی فرزند حسن.
111- راي شــماره 139760302027000100 مــورخ 1397/01/14 فاطمــه ندافي 
خوارســگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 545 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291423184 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 
فرعي از اصلي 5716 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 81/90 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
112- راي شــماره 139760302027000111 مــورخ 1397/01/14 عباس پويان فر 
فرزند علي بشماره شناســنامه 602 صادره از آبادان بشماره ملي 1816716626 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7 فرعي 
از اصلي 15196 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
113- راي شماره 139760302027000114 مورخ 1397/01/14 بهجت صفائي قهنويه 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 1297 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287634869 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7 
فرعي از اصلي 15196 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
114- راي شماره 139760302027000204 مورخ 1397/01/14 محمد ياري  فرزند 
قارداش بشماره شناسنامه 581 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5658934311 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 199/75 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
115- راي شــماره 139760302027000234 مــورخ 1397/01/15 زهرا رســتمي 
شــاپورآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 128 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283929511 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 296/95 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی کمشه ای.
116- راي شماره 139760302027000238 مورخ 1397/01/15 رمضان کريمی کيا 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284015084 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 296/95 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رجبعلی کمشه ای.
117- راي شماره 139760302027000388 مورخ 1397/01/19 مصطفي عبديزدان 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 1918 صادره از تهران بشماره ملي 0052959465 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 31 فرعي از اصلي 
15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/67 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي
118- راي شــماره 139760302027000392 مورخ 1397/01/19 منصور حســين 
پورشمس آبادي فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 185 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291359451 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
152 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/20 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
119- راي شــماره 139760302027000400 مورخ 1397/01/19 ســيد محمد قائد 
اميني هاروني فرزند ســيد رمضان بشماره شناســنامه 15 صادره از شــهرکرد بشماره 
ملي 4621874527 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پــالک 1 فرعي از اصلــي 11903 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 152/50 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي هاجر آقابابائی 

فرزند علی.
120- راي شماره 139760302027000422 مورخ 1397/01/19 رضا ستوده نيا فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 4179 صادره از آباده بشماره ملي 2410449751 در ششدانگ 

يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 252/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

121- راي شــماره 139760302027000434 مــورخ 1397/01/19 جعفر کرميان 
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 26 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291354557 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
31003 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203/55 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
122- راي شماره 139760302027000439 مورخ 1397/01/20 جليل يوسفي گورتي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 11544 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292644095 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 249 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/42 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
123- راي شــماره 139760302027000475 مورخ 1397/01/20 غالمعلی جعفري 
کليشادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111591679 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
124- راي شماره 139760302027000533 مورخ 1397/01/21 محمدحسن عابدي 
فرزند حسين بشــماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291297340 در 
ششدانگ يکباب خانه باستثناء ثمنيه سه بيســتم اعيانی از پالک 6122 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 132/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
125- راي شــماره 139760302027000534 مورخ 1397/01/21 موســی عابدي 
فشــارکي فرزند ســلمان بشــماره شناســنامه 78571 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281881181 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

195/23 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
126- راي شــماره 139760302027000535 مورخ 1397/01/21 ســلمان عابدي 
فشارکي فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659536212 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/23 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
127- راي اصالحی شــماره 139760302027001068 مورخ 1397/02/05  آيت اهلل 
شيرواني فيل آبادي فرزند نادعلي بشماره شناســنامه 70 صادره از فارسان بشماره ملي 
4679576669 در ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20/82 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/02/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/26

م الف: 2686 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9710460370200005 درخواســت:  شــماره   2 /413
9609983635500591 شماره بايگاني شــعبه: 960318 نظر به اينکه اعظم کرمعلي 
فرزند منصور شکايتي عليه آقاي حامد قلي پور فرزند خدايار دائر بر تجاوز به عنف در اين 
دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 960318 در اين دادگاه ثبت و وقت رسيدگي 
براي روز 1397/03/29 ساعت 8/30 صبح تعيين شده است نظر به اينکه متهم مجهول 
المکان مي باشد لذا حسب ماده 394 قانون آيين دادرسي کيفري مراتب دو نوبت و به فاصله 
ده روز در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي طبع و نشرمي گردد و از متهم مذکور 
دعوت  به عمل مي  آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف:3162 
شعبه 3 دادگاه کيفري يک استان اصفهان ) 18 کيفري استان سابق( )139 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگي
پرونــده:  شــماره   9710460370200006 درخواســت:  شــماره   2 /386
9609983733200535 شــماره بايگاني شــعبه: 960327 نظر به اينکه خانم شــهال 
سليماني فرزند حاجي محمد  شــکايتي عليه آقاي غالمرضا مومني فرزند حسين دائر بر 
تجاوز به عنف در اين دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 960327 در اين دادگاه 
ثبت و وقت رسيدگي براي روز 1397/03/29 ســاعت 10 صبح تعيين شده است نظر به 
اينکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حســب ماده 394 قانون آيين دادرسي کيفري 
مراتب دو نوبت و به فاصلــه ده روز در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار محلي طبع و 
نشرمي گردد و از متهم مذکور دعوت  به عمل مي  آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شــده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:3161 شعبه 3 دادگاه کيفري يک استان اصفهان ) 18 کيفري استان 

سابق( )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9710460370200004 درخواســت:  شــماره   2 /387
9609980358700235 شماره بايگاني شعبه: 960503 نظر به اينکه آقاي  آرمان قليزاده 
قوي فکر فرزند بهرام شکايتي عليه آقاي ايمان محمدي فرزند محمد  دائر بر ايراد جرح 
عمدي با چاقو و تفخيذ در اين دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 960503 در اين 
دادگاه ثبت و وقت رسيدگي براي روز 1397/03/30 ساعت 10 صبح تعيين شده است نظر 
به اينکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 394 قانون آيين دادرسي کيفري 

مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي طبع و نشر
مي گردد و از متهم مذکور دعوت  به عمل مي  آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:3163 شــعبه 3 دادگاه کيفري يک اســتان اصفهان ) 18 کيفري استان 

سابق( )145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9710460370200003 درخواســت:  شــماره   2 /388
9409980370200055 شماره بايگاني شعبه: 940613 نظر به اينکه خانم مهشيد نبيان 
دهقاني فرزند حجت اله شکايتي عليه آقاي امير نادريان فرزند اسفنديار دائر بر تجاوز به 
عنف در اين دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 940613 در اين دادگاه ثبت و 
وقت رسيدگي براي روز 1397/03/30 ساعت 8/30 صبح تعيين شده است نظر به اينکه 
متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 394 قانون آيين دادرسي کيفري مراتب دو 
نوبت و به فاصله ده روز در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي طبع و نشرمي گردد 
و از متهم مذکور دعوت  به عمل مي  آيد جهت رســيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:3165 شعبه 3 دادگاه کيفري يک اســتان اصفهان ) 18 کيفري استان سابق( 

)141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200011 درخواســت:  شــماره   2 /717
9509982816600006 شــماره بايگانی شــعبه: 950345  نظر به اينکــه خانم ليال 
قربانی فرزند تقی شــکايتی عليه آقای مهراب رحمتی فرزند علــی دائر بر زنای به عنف 
در اين دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 950345 در اين دادگاه ثبت و وقت 
رسيدگی برای روز 1397/04/11 ساعت 8/30 صبح تعيين شده است نظر به اينکه متهم 
مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آيين دادرسی کيفری مراتب دو نوبت 
و به فاصله ده روز در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار محلی طبع و نشر می گردد و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاريه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی را اتخــاذ خواهد نمود. 
م الف:4265 شعبه 3 دادگاه کيفری يک اســتان اصفهان) 18 کيفری استان سابق( 

)139 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200010 درخواســت:  شــماره   2 /718
9609980358700816 شماره بايگانی شعبه: 960294  نظر به اينکه خانم الهام جاللی 
جالل آبادی فرزند حســين و آقای عبدا... احمدی فرزند علی شکايتی عليه آقای حميد 
توکلی افجدی فرزند علی رضا دائر بر تجاوز به عنف در اين دادگاه مطرح نموده که پرونده 

آن به کالسه 960294 در اين دادگاه ثبت و وقت رسيدگی برای روز 1397/04/10 ساعت 
10 صبح تعيين شده اســت نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 
394 قانون آيين دادرسی کيفری مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی طبع و نشــر می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت 
رسيدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف:4261 شعبه 3 دادگاه کيفری يک 

استان اصفهان) 18 کيفری استان سابق( )149 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9710460370200009 درخواســت:  شــماره   2 /719
9609980358701310 شــماره بايگانی شــعبه: 960418  نظر به اينکه آقای محمد 
محمدی خوانسارکی فرزند محمد هاشم و خانم پری شيروانی فرزند اميرآقا شکايتی عليه 
آقای مهران رضائی کليشــادی فرزند مرتضی دائر بر تجاوز به عنف در اين دادگاه مطرح 
نموده که پرونده آن به کالســه 960418 در اين دادگاه ثبت و وقت رســيدگی برای روز 
1397/04/10 ساعت 8/30 صبح تعيين شده اســت نظر به اينکه متهم مجهول المکان 
می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آيين دادرســی کيفری مراتب دو نوبت و به فاصله ده 
روز در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشــر می گردد و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف:4266 
 شــعبه 3 دادگاه کيفری يک اســتان اصفهان) 18 کيفری استان ســابق( )148 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/720 مرجع رسيدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 246/97 حل 8 ، وقت رســيدگی ســاعت 4/40 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/5/9، مشــخصات خواهان: قدمعلی حاج حيدری فرزند مهدی به نشانی خمينی 
شهر هفتصد دستگاه چهار راه بسيج نوشت افزار فدک، مشخصات خواندگان: 1- عليرضا 
مال رمضانی 2- زهره سليمانی 3- حسن محبی،  خواســته و بهای آن:  الزام خواندگان 
به پرداخت هشت ميليون ريال و پرداخت کليه خسارات دادرســی و تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 648 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/721 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 691/96 حل 11 ، وقت رسيدگی ساعت 8/45 صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/3/29، مشخصات خواهان: عباس کاکوئی به نشانی خمينی شهر کشتارگاه خ حافظ 
کوچه 13 آبان، مشــخصات خوانده: بهرام ميرزاده،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد.م الف: 646 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/722 مرجع رسيدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 315/97 حل 4 ، وقت رسيدگی ساعت 8/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/5/3، مشــخصات خواهان: محمد علی رضايی فرزند مصطفی به نشانی خمينی 
شــهر خ اميرکبير آدريان بعد از فرهنگسرای کوثر، مشــخصات خوانده: ابوعلی شمشير 
پوريان فرزند ايرج،  خواســته و بهای آن:  تقاضای الزام خوانده بــه حضور در دفترخانه 
جهت انتقال سند مالکيت يک دستگاه mvm به شماره انتظامی 579 هـ 52 ايران 88،  
داليل خواهان: مدارک خودرو، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 642 شعبه 
 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )186 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

2/723 در پرونده 961493 اجرا دســتور فروش پالک ثبتی 84/755 حسب درخواست 
خواهان مهدی حيدری و به طرفيت خانم نرگس شکروی و صديقه شکروی صادر شده 
است که مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدين شرح است. 
مشــخصات مال توقيفی: پالک ثبتی 84/755 واقع در خمينی شهر خيابان 17 شهريور 
کوچه 27 مختاری کوچه قاسمعلی امينی پالک پنجم ســمت چپ که به ترتيب مهدی 
حيدری مالک 270 سهم مشاع از 315 سهم، خانم صديقه شکروی مالک 22 و يک دوم 
سهم مشاع از 315 سهم مشاع و نرگس شکروی 22 و يک دوم سهم مشاع از 315 سهم 
ششدانگ با کاربری مسکونی به مساحت 257/70 متر مربع و زيربنای 159/12 متر مربع 
که يک ساختمان فرسوده می باشد غير قابل اســتفاده با ديوارهای خشت و گل و سقف 
چوبی و دارای امتيازات آب و برق و گاز که ارزش کل ششدانگ 1/400/000/000 ريال 
برآورد شده اســت نظريه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است اين اجرا قصد 
فروش اموال مذکور از طريق مزايده را دارد. محل برگزاری مزايده: دادگستری شهرستان 
خمينی شهر، تاريخ مزايده: چهارشنبه 97/03/09 ساعت 10 صبح، محل بازديد: خمينی 
شــهر محل وقوع ملک، کسانی که مايل به شــرکت در مزايده می باشــند می بايست 
درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احکام مدنی تحويل تا ترتيب 
بازديد از ملک مذکور داده شود و کسانی که مايل به شرکت در مزايده می باشند می بايست 
در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن 
در مزايده به حساب سپرده واريز و ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده می بايست مابقی 
 وجه را به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس از کسر هزينه های مزايده ضبط 
می گردد. م الف: 644 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمينی شــهر )301 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

2/463 شماره ابالغنامه: 9710100352901013 شماره پرونده: 9609980363001687 
شماره بايگاني شعبه: 970112  آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به  آقاي 
امير هاشمي فرزند اکبر حسب شکايت سمانه سراهيان مبني بر ترک انفاق،  خواهان  سمانه 
سراهيان دادخواستي به طرفيت  خوانده  امير هاشــمي فرزند اکبر به خواسته ترک انفاق 
که به اين شعبه )اصفهان خيابان جي چهار راه مسجد علي خ شهداي ستار مجتمع قضائي 
شهيد بهشــتي واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980363001687 
شعبه 103 دادگاه کيفري دو شهر اصفهان)مجتمع شهيد بهشتي( ثبت و  وقت رسيدگي  
مورخ  1397/03/28 و ساعت 8/30 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:3188 شعبه 103 دادگاه کيفري دو شهر اصفهان)مجتمع شهيد بهشتي( 

)173 کلمه، 2 کادر(
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دستگيری عامل اخاذي 
120ميليون ریالی در اصفهان

فردی كه با به دســت آوردن فيلم هــا و تصاوير 
خصوصی يكی از شهروندان او را تهديد به انتشار 
آنها در فضای مجازی مي كرد ازســوی ماموران 

پليس فتای استان شناسايی و دستگير شد.
 رييس پليــس فضاي توليد و تبــادل اطالعات 
فرماندهــي انتظامي اســتان اصفهــان با اعالم 
اين خبر اظهار داشــت :در پي شــكايت يكي از 
شهروندان مبني بر اينكه فردي فيلم ها و تصاوير 
شخصي او را به دســت آورده و از او درخواست 
مبلغ 120ميليون ريال كرده تا آنها را در فضاي 
مجازي منتشر نكند، بررسي موضوع در دستور 

كار اين پليس قرار گرفت.
سرهنگ سيد مصطفی مرتضوي عنوان داشت:با 
توجه به اينكه فيلم هاي به ســرقت رفته كامال 
خصوصي و محرمانه بوده؛ لذا كارشناســان اين 
پليس سريعا تحقيقات خود را در فضاي مجازي 
آغاز كردند كــه در نهايت شناســايي و با اعزام 
اكيپي از ماموران اين پليــس در مخفيگاه خود 

دستگير شد.
وي افزود : متهم در مواجه با مدارك و مستندات 
اين پليس به بزه انتســابي اقرار و انگيزه خود را 

سودجويي و كسب منفعت بيان كرد.
رييس پليس فتاي اصفهان در پايان به شهروندان 
توصيه كرد: به هيچ عنوان اطالعات خصوصي و 
محرمانه نبايد در گوشــي تلفن همراه،تبلت و يا 
كامپيوتر متصل به اينترنت ذخيره شده باشد زيرا 
اين وسايل امكان به سرقت رفت يا مفقود شدن 
و يا حتي هك شــدن آن وجــود دارد كه در اين 
صورت ممكن است دســت افراد شياد و تبهكار 
قرار گيرد  همچنين از ارسال آن براي افراد غريبه 

خودداري كنيد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مطرح کرد:
 بيش از ۳ هزار مورد نزاع

 در فروردین ماه سال جاری
مدير كل پزشكی قانونی استان اصفهان گفت: در 
فروردين ماه سال 1397 تعداد سه هزار و 299 
نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي 
قانوني استان اصفهان مراجعه كردند كه اين رقم 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد 

كاهش يافته است.
 علی ســليمان پور بــه آمار متوفيــات حوادث 
ترافيكی  در اســتان اصفهان در يك ماهه سال 
1397 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل اشاره 
كرد و افزود: در يك ماهه سال جاری، 65 نفر در 
حوادث ترافيكی جان خود را از دســت داده اند و 
به اداره كل پزشكی قانونی استان اصفهان ارجاع 
داده شده اند. اين آمار در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل بدون تغيير بوده است.
وی گفت: از مجموع تلفات حوادث ترافيكی  سال  
جاری در استان، 19 نفر زن و 46 نفر مرد بوده اند. 
بيشــترين تلفات حوادث ترافيكی با 46 نفر در 
جاده هاي برون  شــهري، 18 نفر در مسيرهاي 

درون  شهري و يك نفر ساير گزارش شده است.
مدير كل پزشكی قانونی استان اصفهان ادامه داد: 
همچنين در مدت فوق دوهــزار و 328 مصدوم 
حوادث ترافيكــی در اداره كل پزشــكي قانوني 
استان اصفهان و مراكز تابعه معاينه شدند كه از 
اين تعداد 805 نفر زن و يك هزار و 523 نفر مرد 
هستند كه در مقايســه با مدت مشابه سال قبل، 

10/1درصد افزايش داشته است.
 سليمان پور به كاهش آمار مراجعين به دليل نزاع 
در فروردين ماه سال 1397 اشاره كرد و گفت: در 
فروردين ماه سال 1397 تعداد سه هزار و 299 
نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي 
قانوني استان اصفهان مراجعه كردند. اين رقم در 
مقايســه با مدت مشابه ســال قبل معادل چهار 

درصد كاهش يافته است.
وی تصريح كرد: اين در حالی است مراجعين به 
دليل نزاع35 درصد از حجم مراجعين معاينات 
بالينی مراكز پزشــكی قانونی استان اصفهان را 
تشكيل می دهند. همچنين از كل مراجعين نزاع 
تعداد يك هزار و 137 نفــر زن و دو هزار و 162 

نفر مرد بوده اند.
مدير كل پزشكی قانونی اســتان اصفهان خاطر 
نشــان كرد: در مدت مشابه ســال قبل سه هزار 
و438 نفر به دليل نزاع به مراكز پزشــكي قانوني 
استان مراجعه كرده اند كه يك هزار و 47 نفر زن 

و دو هزار و 391 نفر مرد بوده اند.
ســليمان پور  ادامه داد: در فروردين ماه ســال 
جاری 59 نفر برای دريافت مجوز سقط درمانی 
به مراكز پزشكی قانونی استان مراجعه و 48 نفر از 

آنها مجوز سقط درمانی دريافت كرده اند.

عکس  روز 

طرح »توشه برکت«  همراه روزه داران اصفهانی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 بهاری رویایی 
درکویر مرنجاب  

اطالعیه سازمان محیط زیست:
 هشدار در خصوص استفاده
 از قارچ ها و گياهان خودرو

اســتفاده از قارچ های ســمی منجر به فوت و 
نارسايی كبدی تعدادی از هموطنان شد.

مديركل دفتر مــوزه تاريخ طبيعــي و ذخاير 
ژنتيكی گفت: با توجه به بــارش های اخير در 
سراسر كشــور و رســيدن زمان فصل رويش 
گياهان خودرو، ضروري است تا هموطنان در 
خصوص جمع آوری و استفاده از قارچ ها و گونه 
های گياهی در زيستگاه های گياهی دقت كافی 
را داشته باشند.طاهره افتخاری افزود: شناسايی 
و تشــخيص قــارچ خوراكی از قارچ ســمی 
 بسيار مشــكل اســت و تنها افراد متخصص و

 با تجربه، توانايی تفكيك بيــن اين قارچ ها را 
دارند.

وی با تاكيد بر اينكه از راه ويژگی های ظاهری، 
بــو و رنگ قــارچ نمی تــوان به طــور قطعی 
سمی و غير ســمی بودن آن را تشخيص داد، 
كوچك ترين منجر به مرگ يا آسيب های جدی 

به كبد و ساير اعضای بدن شود.
افتخاری با بيان اينكه تمامی رستنی ها دارای 
خواص ويژه ای هستند و برخي از آنها در طب 
سنتی مورد اســتفاده قرار گرفته اند، افزود: با 
اين حال توجه به اين نكته حائز اهميت است 
كه مقدار مصــرف و يا دوز آنها بســيار مهم و 

حياتی است.

به مناسبت روز جهان پرندگان 
مهاجرصورت گرفت؛

برگزاری کارگاه »مهاجرت 
پرندگان و پرندگان مهاجر«

كارگاهــی با عنــوان »مهاجرت پرنــدگان و 
پرندگان مهاجر ايران« به مناسب روز جهانی 
پرندگان مهاجر توسط انجمن پرنده شناسان 
آوای بوم و در محــل اداره كل حفاظت محيط 

زيست استان اصفهان برگزار شد.
 در اين كارگاه كه با حضور فعاالن محيط زيست 
استان، دانشــجويان و شــهروندان عالقه مند 
برگزارشد، موضوعاتی چون چگونگی مهاجرت 
در پرنــدگان، داليــل مهاجرت پرنــدگان، 
روش های مهاجرت و ديگر مســائل مرتبط با 
مهاجرت پرندگان توضيح داده شد. در بخش 
دوم كارگاه، مهاجــرت پرندگان در ايران مورد 
بررســي قرار گرفت و موقعيت ايران و استان 
اصفهان از لحاظ اهميت بــراي گذر پرندگان 

تشريح شد.
روز جهانی پرنــدگان مهاجر، مهم ترين روزی 
اســت كه در ارتباط با پرندگان در دنيا وجود 
دارد. همه ساله با رســيدن اين روز، انجمن ها 
و گروه های مختلف در كشــورهای گوناگون، 
مراســم هايي را براي گراميداشــت اين روز 
برگزار مي كنند. در ايران نيز اين روز چندين 
سال است كه گرامي داشــته شده و در استان 
هاي مختلف برنامه هايي براي پاسداشــت آن 

انجام مي شود.

صدور حکم قضائی برای 
متخلفان تخریب رستنی ها

حكــم قضائی بــرای متخلفان مشــاركت در 
تخريب رســتنی هــا و بوته كنــی در منطقه 

حفاظت شده داالنكوه صادر شد.
سرپرست واحد حفاظت محيط زيست تيران 
و كــرون گفت: محيط بانــان منطقه حفاظت 
شده داالنكوه دو متخلف را كه اقدام به تخريب 
رســتنی ها و بوته كنی كرده بودند، به مراجع 

قضائی تح.يل دادند.
مهــدی صادقی افــزود: ايــن متخلفــان به 
پرداخــت دو ميليــون ريــال جــزای نقدی 
 بــدل از حبــس در حــق صنــدوق دولــت 
محكوم شــدند.منطقه حفاظت شده داالنكوه 
در شهرســتان چادگان دارای پوشش گياهی 
غنی ، حيات وحش و آبزيان زيستگاهی مهم در 

استان اصفهان است.
الله های واژگون، تره و پيــاز و چای كوهی و 
موسير از جمله گونه های گياهی اين زيستگاه 

است.

اخبار

مديركل كميته امداد اســتان اصفهان گفت: طرح 
توشه بركت با هدف تهيه سبد غذايی نيازمندان در 
ماه مبارك رمضان با همكاری كميته امداد، خيران 
و مردم نيكوكار اصفهان اجرا می شــود.حميدرضا 
شيران با بيان اينكه همه  ساله در ابتدای ماه رمضان 

اين نهاد اقدام به جمع آوری كمك های مردم نيكوكار به منظور تامين ارزاق مورد نياز مددجويان در ماه مبارك 
رمضان می كند، اظهار داشت: از سال گذشته و به منظور پوشش همه جامعه تحت حمايت، طرح توشه بركت در 
اين نهاد اجرا شد كه بر اساس آن هر يك از مردم نيكوكار اصفهان می توانند هزينه يك يا چند سبد غذايی را تقبل 
كنند.وی با بيان اينكه 84 هزار و 694 خانوار مســتمری بگير و 9 هزار و 300 خانوار نيز بدون دريافت مستمری 
تحت حمايت اين نهاد هستند، افزود: به دنبال اين هستيم كه امسال برای همه خانوارهای تحت حمايت يك سبد 
غذايی، عالوه بر سبد كاالی دولتی، با همكاری خيران و مردم نيكوكار اصفهان تهيه و در اختيار آن ها قرار دهيم.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

 طرح »توشه برکت« 
همراه روزه داران اصفهانی

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان با اشاره 
به طرح ملی ســفره های مهربانی و اجــرای اين طرح 
با هدف ترويج ارزش های انسان دوســتانه با تأسی از 
تعاليم الهی ، افزود: اين طرح در شيوه خدمت رسانی و 
كمك به ايتام، حفظ كرامت انسانی نيازمندان و رشد 

ايمانی در ايام نزول قرآن در راستای حمايت از خانواده های محروم، ايجاد زمينه مشاركت خيران و نيكوكاران در اجرای 
برنامه های عام المنفعه و خيريه و آگاهی بخشی عمومی نســبت به ماموريت ها و برنامه های بشر دوستانه جمعيت 
هالل احمر است.مومنی با اشاره به توزيع سبدهای غذايی در ميان نيازمندان اظهار داشت: در اين طرح خدا پسندانه 
با تاكيد بر حمايت از كرامت انسان ها به عنوان شــعار محوری،  در مرحله نخست افراد نيازمند شناسايی می شوند و 
سپس سبدهای غذايی تهيه شده از ســوی داوطلبان جمعيت هالل احمر به خانواده های نيازمند اهدا می شود.وی 

افزود: اين سبدهای غذايی شامل برنج، روغن، حبوبات، خرما، گوشت، پنير، قند و شكر، چای و كنسروجات است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد: 

آغاز طرح »همای 
رحمت« در ماه رمضان 

در آســتانه ماه مبارك رمضان نظارت گروه های 
بازرسی بر فروشندگان و مراكز تهيه و توزيع مواد 

غذايی آغاز شده است.
مسئول برنامه بهداشت موادغذايی مركز بهداشت 
استان اصفهان گفت : گروه نظارت، بازرسی از مراكز 

تهيه و توليد مواد غذايی را در اين ايام در سه نوبت 
وقت اداری، بعد از ظهر تا قبل افطار و بعد از افطار 

به عهده دارند.
به گفته سيد مهدی مير جهانيان، 10گروه نظارت 
و بازرســی در شــهر اصفهان و 50 گروه نظارت و 

بازرسی در شهرستان های اســتان از مراكز تهيه، 
توليد و توزيع مواد غذايی بازديد می كنند.

وی تاكيد كرد:نظارت ويژه بازرســی از واحدهای 
تهيه و توزيع شــيرينی از جمله زولبيــا و باميه ، 
واحدهای طباخی و فروش خرما در اصفهان آغاز 
شده است.مســئول برنامه بهداشــت موادغذايی 
مركز بهداشت استان اصفهان افزود: در تخلف های 

جزئی، مسئول مربوطه فرصت دارد تا در مدت 48 
ساعت، مسئله را رفع كند و در مسائل حاد، واحد 

غذايی با مجوز مراجع قضائی پلمپ می شود.
اين مقام مسئول از مردم خواست مواد خوراكی و 
شيرينی های مورد نياز خود را تنها از مراكز مجاز و 
به مقدار كم خريداری كنند و در صورت مشاهده 

تخلف با سامانه 190 تماس بگيرند .

تشدید نظارت بر مراکز تهيه و توزیع موادغذایی

آموزش و پرورش يكی از معدود دستگاه های دولتی 
اســت كه تقريبا با اكثريت جامعه ارتباط مستقيم و 
غيره مســتقيم دارد و می توان گفت ، همه طبقات 
اجتماعــی از فقير و غنی تا شــهری و روســتايی و 
همچنين زن و مرد به نوعی دوره ای از زندگی خود 
را مســتقيم و دوره ای را غيره مستقيم با آن مرتبط 

هستند.
مشكالت و معضالت آموزش و پرورش از شهرهای 
برخوردار گرفته تــا مناطق محروم، بــه اندازه ای 
است كه مديريت بر اين دســتگاه مهم و حجيم را با 

سختی های زيادی روبه رو می كند.
6 ماه پيش بود كه خبری در بين نمايندگان استان 
اصفهان،  بيش از همه بازتاب داشت. تذكر كتبی زهرا 
سعيدی و سيد جواد ابطحی به وزير آموزش و پرورش  
كه خواســتار عزل و بركناری فوری محمدحســن 
قائديها، مديركل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 

شدند.
 سوءمديريت و مسائل پشت پرده ای كه بازگو نشد

از جمله علت های اساسی اين درخواست برای عزل 
مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان بود.

باالخره تــالش نمايندگان اصفهانی پاســخ داد و با 
بركناری قائديها طی حكمی از ســوی وزير آموزش 
و پرورش، محمد جواد احمدی، به سمت سرپرست 
اداره كل آموزش وپرورش اســتان اصفهان منصوب 
شد ولی اين روزها ماجرای مديريت در اين دستگاه 

باز هم مسئله ساز شده است .

بحث بالتكليفی مديريت آموزش وپرورش اســتان 
اصفهــان  و تغييراتی كه می توانــد در قالب تحقق 
مطالبه جــدی بخش اعظمــی از جامعه فرهنگيان 
استان اصفهان، چرخش نخبگان ،استفاده از ظرفيت 
ديگــر نيروهای كارآمد اين دســتگاه بــا نگاهی به 
درجه اهميت آن و درنهايت اجرايی شــدن بخشی 
از سياست های دولت تدبير واميد در استان ها تعريف 

شود.
اقدامی كه تكميل آن از طريق جست وجوی درست 
ومنطقــی ويافتن قطعــه كامل كننــده اين پازل 

امكان پذير خواهد شد.
با گذشــت حدود شش ماه از اداره شــدن  اداره كل 

آموزش و پرورش با وجود سرپرست ، ضروری است 
هر چه زودتر مديركل اين نهاد تاثيرگذار مشــخص 

شود.
متاسفانه اين اداره كل با گذشت بيش از 6 ماه، هنوز با 
سرپرست اداره می شود . قدر مسلم است كه انتخاب 
مديــر كل اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با سياســت های دولت تدبير و اميد همســو باشد و 
معطل كردن اين جريان، تغييــر خاصی را به دنبال 
نخواهد داشت.پس برای اينكه از برنامه ريزی و نظام 
مندی فاصله نگيرد ، مسئولين موظف هستند هرچه 

سريع تر در اين باب تصمصم گيری كنند.
اين نگرانی وقتی طي حكمي از ســوي وزيرآموزش 

و پــرورش » محمد جــواد احمدي « ، به ســمت 
»سرپرســت اداره كل آمــوزش وپرورش اســتان 
اصفهان« منصوب شــد، چندان محسوس نبود اما 
بعد از گذشــت تقريبا 6 ماه از ايــن ماجرا اعتراض 

نمايندگان شورای شهر را نيز به دنبال داشته است.
رييس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره كل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در اين خصوص 
گفت: همچنــان برای انتصاب مديــر كل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان منتظــر تصميمات وزارت 

كشور هستيم .
عليرضا مهدی عنوان كرد : باوجود اينكه هم اكنون 
اين اداره با وجود سرپرســت اداره می شود؛ اما هيچ 
خللی در عملكرد اين دســتگاه وارد نشــده و طبق 
 برنامه های قبل ، كارها پيگيری و به قوت خود پيش 

می رود.
وی رسيدن به يك اجماع كلی توسط مسئولين در 
راســتای انتخابی اصلح را روالی عادی قلمداد كرد و 
خاطر نشان شد:شايعات و اخبار در خصوص مشكالت 
اين اداره بــه دليل نبود مديريت بی اســاس بوده و 
مطمئنا رايزنی های جديد مســئولين در اين باره، 

شبهات را برطرف خواهد كرد.
انتخاب مديريت در اين دســتگاه بسيار تخصصی و 
نيازمند داشتن شــاخص های خاصی است كه اگر 
رعايت نشود ، دود آن به چشم كل جامعه می رود و 
اين جا تنها جايی است كه خسارت انتخاب سياسی 
و قومی و يــا غير مرتبط و بــدون دانش مكفی، می 
 تواند لطمــات جبران ناپذيری را بــر پيكره اجتماع 

وارد كند.

 فرمانده نيروی انتظامی اســتان اصفهان صبح 
ديروز در مراســم رونمايی از اكتشــافات كاالی 
قاچــاق و مــواد مخــدر در قــرارگاه عملياتی 
»اقدام و عمــل« اظهار كرد: نيــروی انتظامی با 
توانمندی های موجود به دنبــال ارتقای نظم و 

امنيت عمومی است.
مهدی معصوم بيگــی افزود: بــه همين منظور 
نيروی انتظامــی راهبردهايی مشــخص كرده 
كه در اســتان اصفهان 3 راهبــرد و 12 اولويت 
تعريف شــده و يكــی از آنها قاچاق كاالســت.

فرمانده نيروی انتظامی اســتان اصفهان گفت: 
با توجه به نام گذاری ســال 97، نيروی انتظامی 
مبارزه بــا كاالی قاچــاق را در اولويت خود قرار 
داده اســت. اولويت ديگر مبارزه با موارد مخدر 
است و بايد  با اين ابر آسيب با جديت مقابله شود؛ 
اولويت ديگر پيشــگيری از سرقت و كشف جرم 
است.وی خاطرنشــان كرد: طرحی تحت عنوان 
مرصاد 2 برای تحقــق ايــن 3 اولويت طراحی 
شده است؛ امســال 12 مرصاد تعريف شده كه 
مرصاد 2 عملياتی شــد، در حوزه قاچاق كاال با 
تجهيز حدود 80 تيم عملياتی تمام ورودی های 
استان مورد رصد قرار گرفت و بالغ بر 8 ميليارد 
و 500 ميليون تومان كشفيات داشته كه توفيق 
بزرگی اســت. معصوم بيگی اذعان داشت: تقريبا 
42 خودرو نيز توقيف شــده اند و بالغ بر 70 نفر 
قاچاقچی نيز دســتگير شــده اند؛ در اين طرح 

نزديك به 2 هــزار و 500 كيلوگــرم انواع مواد 
مخدر كشف شــده كه 9 باند تهيه و توزيع مواد 
مخدر نيز شناســايی و برخورد شــد؛ همچنين 
هزار نفر قاچاقچی دستگير شــدند.وی تصريح 
كرد: بيش از 6 هزار و 500 كيلوگرم مواد مخدر 
از ابتدای ســال كشف شــده كه نسبت به مدت 
مشــابه تقريبا 2/5  برابر افزايش داشته است كه 
 پيام مهمی دارد و هوشياری بيشتر خانواده ها را 

می طلبد.
فرمانده نيــروی انتظامی اســتان اصفهان بيان 
داشت: طی دو ماه اخير پرونده های باالی 500 
ميليون تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بيش از 50 درصد افزايش داشته است.وی اضافه 

كرد: 2 نــوع تجهيزات جديد نيــز در ماموريت 
انتظامی اســتان اصفهان در سال 97 به خدمت 
گرفته شد؛ يكی دوربين البسه بود كه تعدادی از 
مامورين عملياتی از آن اســتفاده خواهند كرد و 
در فازهای بعد تا پايان سال دنبال خواهيم كرد 
 تا همه ماموران عملياتی از اين مورد اســتفاده 

كنند.
معصوم بيگــی يــادآور شــد: نيــروی انتظامی 
برنامه های مختلفی برای استانداردسازی رفتار 
ماموران خود داشته كه راه اندازی اين دوربين در 
اين خصوص كمك زيادی خواهد كرد.وی عنوان 
داشت: ماموريت ديگر دوربين اين است كه اگر 
شهروندان از ماموران پليس شكايت كنند، با اين 

دوربين حقيقت بهتر مشخص می شود؛ همچنين 
اين دوربين با امكان آناليــن و آفالين در بخش 

كشف جرم كمك زيادی می كند.
فرمانده نيروی انتظامی استان اصفهان تاكيد كرد: 
كوادكوپترها نيز كمك می كنند تا در كوره راه ها 
برای كشف و شناســايی قاچاق چيان عمليات با 
سرعت بيشتری صورت گيرد.وی متذكر شد: در 
حوزه مبارزه با ســارقان و مقابله با مال خرها نيز 
اين طرح ايفای نقش كرد؛ چراكه دســتور داريم 
تا تالش كنيم اموال مسروقه كشف شود و اموال 
به سارقان بازگردد.معصوم بيگی ابراز داشت: در 
سال گذشــته بالغ بر 140 ميليارد تومان اموال 
مسروقه مردم كشــف و به صاحبان آن مسترد 
شد؛ همچنين در اين ايام از مردم انتظار می رود 
تا حريم ماه مبارك رمضان را نگــه دارند اما اگر 
روزه خواری در مأل عام اتفاق بيفتد 3 تبعات دارد.

وی اذعان كرد: روزه خــواری كاری غيراخالقی 
اســت، اشــكال دوم اين كه خالف عرف جامعه 
است، مورد سوم نيز اين اســت كه اين كار جرم 

است و ما وظيفه برخورد با مجرمان را داريم.
فرمانده نيروی انتظامی استان اصفهان در پايان 
اظهار داشــت: برنامه ريزی كرديم تا نزديك به 
لحظات افطار ماه مبارك رمضان ترافيك شهری 
را به حداقل برسانيم و خود مردم نيز بايد در اين 
مورد كمك كنند؛ در حــوزه امنيت اخالقی نيز 

بايد احترام نگه داشته شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد:

کشف بيش از ۸ ميليارد تومان کاالی قاچاق

صندلی خالی
پس از گذشت 6ماه، آموزش و پرورش استان بدون مدیرکل به کار خود ادامه می دهد؛

تکتم کمالی
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چگونه برای همیشه از شر لک صورت خالص شویم؟
پیشنهاد سردبیر:

یــک متخصص مغــز و اعصاب دالیــل کاهش هوشــیاری ناگهانی را تشــریح کرد. حســین دالور کســمایی 
درباره افت هوشــیاری یــا غش کــردن اظهار کرد: بــه طور کلــی غش کردن شــامل چهار دســته همچون 
 تشــنج، ســکته مغزی، ســینکوپ و علل روانی کامبرژن اســت که در این زمینه فــرد وانمود بــه غش کردن
 می کند. وی با بیان اینکه اغلب تشنج ها با افت فشــارهمراه است، افزود: تشــنج به صورت حاد، ناگهانی و بدون 
عالمت می تواند ناشــی از سکته ساقه مغز باشــد که در برخی از موارد فرد سریع هوشــیار و در سکته دائمی فرد 
هوشیار نمی شــود.این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشــان کرد: افت فشار و از دســت دادن هوشیاری می تواند 
قلبی یا عروقی باشــد؛ بنابراین اگر منشأ قلبی داشته باشــد به خصوص در افرادی با ســن باال و به صورت تکرار 
شــونده، خطرناک اســت.وی با اشــاره به اینکه غش کردن به علت افت فشار و ســینکوپ می تواند علت عروقی 
داشته باشــد که خطرناک نیســت اما اگر مداوم تکرار شــود باید جدی گرفته شــود، عنوان کرد: مواجه شدن با 
حوادث ناگوار و ژنتیک نیز می توانند عاملی جهت از دســت دادن هوشــیاری ناگهانی در برخی از افراد باشد.این 
متخصص مغز و اعصاب گفت: علل روانی نیز ســبب بروز این عامل می شــود که در ابتدا مراجعه به پزشک مغز و 
 اعصاب و بررسی ریشه های آن الزم است و پس از آن پزشــک بیمار را به پزشک مربوطه همچون متخصص قلب

 ارجاع می دهد.

خوب و بد محصوالت تراریخته هنوز در ایران مشخص نیست؛

پریسا سعادت

طرفداران محصوالت تراریخته و یا مخالفان آن، بحث های جدی در مورد منفعت یا 
ضرر این محصوالت مطرح می کنند. اینکه اصوال ارزش های تغذیه ای این دو دسته 
ماده غذایی و یا اختالالتــی که این محصوالت برای ســالمتی ایجاد می کنند میان 
مهندسان ژنتیک و پزشکان محل مناقشه جدی اســت. از سویی اعالم می شود که 
محصوالت تراریخته، سرطان زا هستند و باعث مقاومت نسبت به داروها می شوند، از 
سوی دیگر و  از زبان رییس انجمن ایمنی زیستی می شنویم که محصوالت ارگانیک هم 
چندان ایمن نیستند و احتمال سرطان زایی برخی از آنها وجود دارد. این چندگانگی 

در اظهار نظرها انتخاب خریداران محصوالت را دشوار کرده است.
تراریخته به چه معنایی است؟

محصوالت تراریخته، در اصطالح به محصوالتی گفته می شود که با دستکاری ژنتیکی، 
از حالت عادی خارج شده اند. برای مثال، انتقال ژن یک حیوان مقاوم به سرما، به میوه 
گوجه فرنگی، تحت شرایطی سبب مقاومت گوجه دستکاری شده )تراریخته( نسبت 
به سرما خواهد شد. بر اساس یک تعریف دیگر هر ســلول گیاهی دارای 30 هزار ژن 
اســت که تعدادی از ژن ها عامل ویژگی های ظاهری و مابقی عامل ویژگی های رشد، 
نمو و ... هستند که امروزه بشر با ترکیب ژن های مطلوب چند گیاه تالش می کند به 
محصول مورد نظر دست یابد. ایجاد چنین ســاختارهای مقاومی می تواند منجر به 

تولید حجم انبوهی از محصوالت و حفاظــت از آنها در برابر انواع آفات و 
رخدادهای طبیعی مانند سرمازدگی شود. اهمیت این کار بیشتر 
به دلیل انفجار جمعیتی در جهان در قرن حاضر و نیز لزوم تامین 

 مواد غذایی و کمبــود منابع آبی و خاکی اســت که موجب 
می شود مقدار بیشتری از محصوالت غذایی در هر وعده 

از کشت به دست آید.
خوب و بد محصوالت تراریخته 

بســیاری از مخالفــان محصــوالت تراریخته 
معتقدند که اثرات ســوء این محصوالت به 
دلیل منفعت های تجــاری و مالی همواره 
مخفی نگه داشته می شــوند ضمن اینکه 
اغلب مواد غذایی و خوراکی که از این طریق 
تولید می شــود، راهی بازارهای آسیایی و 
آفریقایی می شــوند. برخی از کارشناسان 
تا آنجا خطــر این محصوالت را گســترده 

می دانند که معتقدند کشورهایی مانند آمریکا از آن به عنوان یک سالح علیه کشورهای 
دیگر استفاده می کند.  از ســوی دیگر اما طرفداران پر و پا قرص تولید این محصوالت 
آن را بهترین راه برای رســیدن به یک زنجیره غذایی پایدار می دانند. از جمله رییس 
انجمن ژنتیک ایران که معتقد است:» تولید محصوالت تراریخته عالوه بر اینکه از لحاظ 
اقتصادی برای کشور بسیار مقرون است، موجب افزایش محصوالت کشاورزی باکیفیت 
می شود؛ همچنین محصوالت تراریخته نه تنها برای سالمت مضر نیست بلکه موجب 
می شود محصوالت باکیفیت تر مصرف کنیم«. به گفته وی؛ در محصوالت تراریخته صرفا 
ژن های عامل برای تولید محصول باکیفیت جداسازی می شود و هیچ گونه دستکاری 
در خاصیت و کاهش کیفیت آن انجام نخواهد شد. به گفته برخی از کارشناسان؛ ایجاد 
بذرهای تراریخته و دستکاری شده موجب می شود تا راندمان و بازدهی کشت افزایش 

های کشــور از جملــه محدودیت یافته و برخی از محدودیت 
مانعی برای کشــت برخی در منابــع آبــی، 

ماننــد برنج نباشــد. از محصــوالت 
رویگردانــی مردم از هشــدارها و 
ت  ال تراریختــه تــا آنجا محصو
ه  شــده که گســترد

کتــر  د

ابراهیمی، استاد ژنتیک دانشگاه تهران معتقد است اخیرا افراد فاقد صالحیت، تریبون 
در اختیار گرفته اند و در خصوص محصوالت تراریخته تبلیغات نادرست انجام می دهند 
و آن را محصولی مضر برای سالمتی انسان ها معرفی می کنند و این مسئله عاملی شده 

که محصوالت مذکور از ریل سالمتی خارج شوند.
رویگردانی از تراریخته ها در دنیا در حال افزایش است

طی سال های اخیر استفاده از مود ارگانیک و لزوما بدون مواد افزودنی و نگهدارنده ها 
در دنیا طرفداران بیشــتری پیدا کرده اســت. اروپایی ها که معموال نسبت به سالمت 
محصوالت غذایی خود ایمنی و دقت بیشــتری را مدنظر قرار می دهند تا حد زیادی 
از مصرف محصوالت تراریخته رویگردان هســتند و قفسه مغازه ها تا حد زیادی از این 
محصوالت خالی شده، چون خریدار چندانی ندارند؛ بنابراین به طور کلی اقبال عمومی 
در سطح جهان، نسبت به این محصوالت رو به کاهش است. سطح زیر کشت محصوالت 
تراریخته هم اگرچه تا سال2014 روند افزایشی داشت؛ اما در سال2015 زمین های 
کمتری به تولید این محصوالت ادامه دادند. ایران در چند ســال گذشته نظارت های 
جدی را بر واردات این محصوالت به داخل  کشــور انجام داده اســت. بر این اســاس 
محصوالتی که واردکننــده آن را تراریخته عنوان می کند و یا به هر صورت مشــخص 
می شود که تراریخته است ، با یک برچسب مشخص می  شود که خریدار با آگاهی نسبت 
به این موضوع، انتخاب خود را انجام دهد؛ چرا که بســیاری از محصوالت تراریخته از 
جمله روغن های گیاهی در مزه و طعم هیچ تفاوتی با ســایر محصوالت ندارند 
و به همین دلیل  خریداران تنها با دیدن برچســب ها قادر به تفکیک این 
محصوالت هستند. طرفداران و مخالفان محصوالت تراریخته در حالی 
با جدیت ادعاهای خود را دنبال می کنند که بــه مثابه صدها مورد 
دیگر هیچ مرجع رسمی در این مورد اظهار نظر درست و علمی در 
داخل کشور ارائه نمی دهد. این مســئله موجب شده خوب و بد 
این محصوالت در هر صحبت و به هر مناسبتی زیر سوال برود و 
وارد کنندگان، محققان، کشاورزان و تولید کنندگان داخلی و 
خارجی این محصوالت، متهم به فریب کاری و منفعت 
طلبی در بازار ایران شــوند. اتفاقی که مانند هر 
پدیده دیگری ممکن است سال ها بعد و با بروز 
عوارض گسترده آن نســبت به مقابله با آن 
تصمیمات عملی و راهکارهای اطالع رسانی 

اتخاذ شود.

دو سوی یک تناقض

چگونه برای همیشه از شر لک صورت خالص شویم؟

لک صورت  معضل بزرگی برای افرادی است که  می خواهند پوستی صاف و روشن داشته باشند. این لک ها را می توان با مواد آرایشی و به صورت مقطعی برطرف کرد و 
لی لوازم آرایشی هم داری عوارضی است که ممکن است لک صورت را تشدید کند. پس بهتر است دنبال روش هایی برای از بین بردن لک صورت به صورت طبیعی باشیم 

تا برای همیشه از شر آن خالص شویم. حتما می پرسیدچگونه برای همیشه از شر لک صورت خالص شویم، پاسخ این سوال را در ادامه به شما می گوییم.

 ماست ترش
بدون شــک  ماســت ترش یکــی از بهترین 
درمان هــای خانگی برای برطــرف کردن لکه 

های ناشی از آفتاب است. وقتی احساس می کنید 
این لکه ها خیلی زیاد شده اند، می توانید ماست ترش و 

کمی زردچوبه را با هم مخلوط کرده و به مدت 5 تا 10 دقیقه روی 
پوست قرار دهید و سپس بشویید. تکرار مداوم این ماسک به آرامی 

لکه های پوستی را از بین می برد.

 سیب زمینی
سیب زمینی خام، اثر روشن بخشی روی پوست 
دارد و می توانید لک صورت را از بین ببرد. سیب 

زمینی را رنــده کنید و آن را صاف کــرده و از آب 
آن روی پوست بمالید. این مســئله سبب سفید شدن 

پوست می شود.

 آبلیمو 
آبلیمو بــه دلیل وجود 
اسید سیتریک به عنوان 

یک روشن کننده پوستی 
قوی شناخته می شود. مخلوطی 

از گالب ، آب خیار و آبلیمو را روزانه به پوست 
خود بمالید و یا می توانیــد آبلیمو را با کمی 
عسل مخلوط کرده و استفاده کنید. نتیجه آن 

حیرت آور خواهد بود.
جو

 مخلوط جــو و دوغ در از بین رفتــن لکه های 
پوستی کمک می کند. مخلوط دوغ و جو سبب 

الیه برداری مالیم پوســت شــده و به آن روشنی 
محسوســی می دهد و لکه های قهــوه ای را به حداقل 

می رساند.

بادام
بادام منبــع غنی ویتامین E اســت و به حذف 
لکه های قهوه ای پوســت کمک می کند. شما 

می توانید  چند عدد بادام را آسیاب کرده و با روغن 
چوب صنــدل مخلوط کنید و به صورت ماســک روی 

 لکه ها قرار دهید. اســتفاده مداوم از ایــن روش بهترین نتیجه را 
در پی خواهد داشت.

 آلوئه ورا 
این گیاه نیز یک روشن کننده پوستی طبیعی 
به شمار می رود و می تواند به راحتی لکه ها را 
حذف کند. شما می توانید ژل این گیاه را روی 

لکه ها بمالید و بعد از چند دقیقه بشویید.

زل
من

کافه 
مواد الزم:

شکر : 1 کیلو
برگ تازه نعنا : نیم کیلو

آبلیمو : 3 قاشق سوپ خوری
آب : 4 تا 5 لیوان

رنگ سبز خوراکی ) در صورت تمایل (
طرز تهیه: 

در مرحله اول طرز تهیه شربت نعنا، ابتدا نعناها را پاک کنید سپس آنها 
را به خوبی بشویید و با کمک کارد آشپزخانه نعناها را به صورت دو تا سه 
تکه برش دهید.بعد از برش دادن نعناها درون قابلمه ای مناســب شکر و 
آب را با یکدیگر مخلوط کنید. سپس قابلمه را  روی شعله گاز قرار دهید 
تا شکر به خوبی در آب حل شــود.بعد از اینکه آب به دمای جوش رسید 
و شربت غلیظ شــد برگ های نعنا را به مخلوط آب و شکر اضافه کنید و 

حرارت گاز را کم کنید تا شربت به آرامی بجوشد و نعناع عطر و رنگ خود را 
به شربت پس دهد.در مرحله آخر آبلیمو و رنگ خوراکی سبز را به شربت نعنا اضافه کنید و 

بعد از چند دقیقه حرارت گاز را خاموش کنید و قابلمه را از روی گاز بردارید و روی 
در قابلمه دم کنی قرار دهید و سپس درب قابلمه را بگذارید و اجازه دهید 

به مدت 24 ساعت دم کنی روی قابلمه بماند تا شربت نعناع 
به خوبی جا بیفتد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
اصفهان خبر داد:

آغازنظارت های ویژه 
بهداشتی ماه مبارک رمضان

معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان اظهار داشــت: طرح نظارت ویژه ماه 
مبارک رمضان بر مراکز تولیــد فرآورده های 
خام دامی از این هفته آغاز خواهد شد. محمد 
کشــتکار از کشــتار ۶0 میلیــون قطعه در 
کشــتارگاه های طیور خبر داد که بالغ بر 1۶ 
میلیارد تومان معدومی صورت گرفته اســت 
و ادامه داد: 400 هزار دام ســنگین در استان 
داریم که در این حوزه رتبه سوم کشور را دارد.

کشتکار با اشاره به اینکه وضعیت ما در زمینه 
کشتارگاه طیور قابل قبول است، بیان داشت: 
21 کشتارگاه دام به سالن پیش سرد الشه های 

دامی مجهز شده است.

وزیر بهداشت اعالم کرد:
 رتبه اول ایران در منطقه 
 در حوزه سلول درمانی

وزیر بهداشت با اشــاره به رتبه 15 ایران در 
دنیا و رتبه اول در منطقه در زمینه استفاده 
از سلول درمانی تصریح کرد: ما دانشمندان 
بسیار خوبی در این زمینه داریم که امیدواریم 
مجموعه ای که کار تولید انبوه ســلول انجام 
می دهد، بتواند آنها را بــه هم پیوند بزند. در 
این صــورت هم افزایی حاصل می شــود که 
می تواند فاصله مــا را با کشــورهای رقیب 
افزایش دهد. سیدحســن هاشمی در ادامه 
بیان کرد: حدود 15 ســال پیش رفتارهای 
ناصحیح و روش های غیر علمــی در زمینه 
ســلول درمانی در مراکز علمی کشور اتفاق 
افتاد و از طریق رســانه ها تبلیغ شد و مردم 
را به زحمــت انداختند. بــا راه اندازی اولین 
مجموعه تولید انبوه فرآورده های سلولی این 

مشکالت نیز برطرف می شود. 

شربت نعنا

کمبود این ویتامین ها اشتها را زیاد می کند
رایج ترین ویتامین هایی که کاهش مصرف آنها 
منجر به افزایش اشتهاو پرخوری شما می شود، 
 به قرار زیر اســت.با ما همراه باشــید تــا با این

 ویتامین ها بیشتر آشنا شوید:
امگا ۳ 

کمبود این اســید چرب ضــروری باعث هوس 
پنیر می شــود. نــوع EPA و DHA امگا ۳ که 

بهترین نوع محسوب می شوند، برای مقابله 
با هوس پنیر مناســب هستند. امگا 

3 در ماهی هــای روغنــی مانند 
سالمون، ساردین و کنسرو تن 

ماهی وجود دارد. تخم مرغ، 
گردو و دانه های کتان نیز 

حاوی مقادیر زیادی 

امگا 3 هستند. 
روی

 سطح این ماده معدنی در افراد مسن و افرادی 
که دچار استرس هســتند، پایین است. کمبود 
روی نقش مهمی در هوس خــوردن ندارد؛ اما 
روی حس چشــایی تاثیر می گــذارد و باعث 
می شود شــکر و نمک بیشتری در 

غذاهای خود استفاده 
کنید. برای تامین این ماده 

معدنی مواد غذایی همچون جگر، گوشت مرغ، 
تخم مرغ، لوبیا سبز و مغز میوه بخورید.

ویتامین ب
 این ویتامین نقش مهمی در مدیریت استرس و 
افسردگی ایفا می کند. به طور خالصه مصرف این 
ویتامین منجر به بهبود خلق و خوی و افزایش 
احساس خوب خواهد شد. هنگامی که شما به 
اندازه کافی ویتامین ب دریافت نمی کنید، 
به احتمال زیاد اســترس و در 
نتیجه آن و میــل به مصرف 
تنقالت و پرخوری در شــما 
تقویت می شــود.الزم است 
بدانید ویتامین ب در زرده 
تخم مــرغ، ســیب زمینی، 
آووکادو، گوشت، سبزیجات 
تیره رنگ و ماهی قــزل آال به 

وفور وجود دارد.
منیزیم 

کمبود منیزیم، منجر به تقویت میل به خوردن 
شکالت می شود. توجه داشته باشید که مصرف 
قند و افزایش اســترس می تواند سطح منیزیم 
بــدن را کاهش دهد. ســیب زمینــی، دانه ها، 
 لبنیات، کلم بروکلــی و ... منابع بزرگ منیزیم 

هستند.
کلسیم 

کمبود کلســیم معموال باعث افزایش میل به 
مصرف شکر و نمک می شود. به غیر از لبنیات، 
می توانید کلسیم را از راه مصرف کلم، ماهی آزاد، 
ماهی ساردین، دانه چیا و کنجد به دست بیاورید.

آهن
 کمبود آهــن در بین زنان بــه خصوص قبل از 
یائسگی شــایع اســت. کمبود آهن، میل زیاد 
بــه خــوردن گوشــت را افزایش می دهــد. با 
خوردن گوشــت، ماکیــان و ماهــی، مقادیر 
 قابل توجهــی از آهنمــورد نیاز بــدن تامین 

می شود. 

غش کردن نشانه چه بیماری  هایی است؟

نوشیدن چای سبز برای چه کسانی ممنوع  است؟
پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه برخــی از عصاره هــای چای ســبز، ســمی اســت و مصــرف آن می تواند 
بیماری هــای متابولیک را بــه وجــود آورد. مطالعه دیگری نشــان داده اســت کــه مصرف بیــش از حد این 
نوع چای باعث آســیب بــه پانکراس و کبد می شــود. مصــرف بیش از حد کافئیــن که در چای ســبز و بعضی 
 از عصاره هــای آن وجــود دارد در بعضــی از افــراد باعــث عالئمی ماننــد عصبانیــت، بی خوابــی و بی قراری 
می شود. افرادی که دارای بیماری فشار چشم هستند، از چای سبز نباید استفاده کنند. افراد با بیماری میگرن نیز باید 
چای سبز به میزان کم مصرف کنند؛ همچنین زنان باردار و شیرده نباید بیش از یک یا دو فنجان در روز بنوشند زیرا 
کافئین می تواند باعث افزایش ضربان قلب شود. با توجه به اثرات کافئین، در مصرف همزمان چای سبز و بعضی از 

داروها باید احتیاط کرد تا تداخل دارویی به وجود نیاید. 
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گزینه اصلی پاری سن ژرمن 
برای جایگزینی »کاوانی«

مهاجم آرژانتینــی یوونتــوس، گزینه اصلی 
پاری سن ژرمن درصورت 
پیوســتن »کاوانی« 
تلتیکومادرید  بــه ا
اســت.به نقــل از 
اســپورت، کاوانــی 
بهتریــن گلــزن تاریخ 
باشــگاه پاری ســن  ژرمن به 
شمارمی آید و توانســته عملکرد بسیار خوبی 
در این تیــم فرانســوی از خود نشــان دهد. 
خبرهــای زیادی دربــاره احتمال پیوســتن 
کاوانی بــه اتلتیکومادرید به گوش می رســد 
و »دیگوســیمئونه« با توجه به نزدیک شدن 
پیوســتن »گریزمان« به بارســلونا، سخت به 
دنبال جــذب کاوانی اروگوئه ای اســت. پاری 
 سن  ژرمن که روز دوشــنبه »توماس توخل« 
را به عنوان ســرمربی جدید خودانتخاب کرد، 
جایگزیــن کاوانــی را انتخاب کرده اســت. 
»گونسالو ایگواین« مهاجم آرژانتینی یوونتوس 
که گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایتالیاست، 
 گزینه اصلــی جایگزینــی کاوانی به شــمار 

می آید.

»الهالل« در آستانه جذب 
رونالدینیوی جدید

»سامی الجابر«، رییس جدید باشگاه الهالل به  
دنبال تغییرات اساسی 
در این باشگاه است 
و می خواهــد بــا 
جــذب بازیکنان 
سرشناس، الهالل 
را بار دیگر به قدرت 
نخست آســیا تبدیل 
کند. یکی از بازیکنانی کــه الجابر به جذب او 
عالقه دارد، »لوان ده ژسوس فریرا« است که به 
خاطر تکنیک باال و سبک کالسیک بازی اش، 
به رونالدینیــوی فوتبال برزیل شــهرت پیدا 

کرده است.
این بازیکن 25 ساله درســال 2015 بهترین 
بازیکن برزیل شد و درسال 2017 نیز قهرمانی 
در لیبرتادورس را به دســت آورد. رقم فروش 
او بیست میلیون دالر اســت و الجابر، رییس 
 باشــگاه الهــالل اصــرار دارد با او بــه توافق 

برسد.

زیدان: »مارسی« قهرمان 
می شود

»زین الدین زیدان« هیــچ گاه طرفداری اش را 
از »مارسی« پنهان نکرده 
است. سرمربی رئال 
مادریــد، متولــد 
این شــهر است. 
سرمربی فرانسوی 
بــا وجــود اینکــه 
هرگز نتوانست برای 

بازی کند، اما این تیم را از صمیم مارسی 
قلب دوست دارد. تیم محبوب زیدان،  امشب 
)چهارشنبه شب( در فینال لیگ اروپا به مصاف 
اتلتیکو مادرید، همشهری رئال مادرید می رود. 
به همین خاطر زین الدین پــس از انجام یک 
بازی خیریه در فرانســه درباره فینال امشب 
گفت: رسیدن به فینال برای مارسی موفقیت 
بزرگی محسوب می شــود. آنها در این بازی ها 
فوق العاده ظاهر شــدند. با این حال جزئیات، 
برنده دیدار نهایی را تعییــن می کند. دو تیم 
بزرگ با دو سبک متفاوت برابر هم قرار خواهند 

گرفت؛ اما »مارسی« شانس پیروزی دارد.

 تالش یووه برای 
جذب »موراتا«

پس از یک فصل حضــور در رئال، موراتا راهی 
چلسی شد و یک فصل 
در ایــن تیم حضور 
یافت و نمایش های 
پرنوسانی داشت. 
در نهایت چلســی 
نتوانســت ســهمیه 
چمپیونزلیگ را برای 
فصل آینده کســب کند تــا انگیزه های موراتا 
برای جدایی از این تیم افزایش یابد. همکاری 
با این تیم انگلیسی برای موراتا دشوار است و او 
نتوانسته اوضاع را به نفع خودکند، برای همین 
به دنبال جدایی از جمع آبی هاست و یوونتوس 
که روزهای خوبی را در آن سپری کرده، مقصد 
مناســبی برای ستاره اســپانیایی خواهدبود. 
متادارمیان، پرین و مارکتی، از گزینه های یووه 
برای فصل آینده درکنار موراتا هســتند، باید 
 دید اوضاع برای آلگری و مدیران چگونه خواهد 

بود.

 در انتظار دبل جام جهانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»صادق محرمی« بازیکن تیم پرســپولیس، طی روزهای آ ینده 
برای عقد قرارداد رسمی با باشگاه دیناموزاگرب به کراوسی خواهد 
رفت. این بازیکن منتظر صدور ویزا از سوی سفارت کرواسی است 
تا بتواند برای عقد قرارداد راهی این کشور شود و به نظر می  رسد 
تا حدود ده روز آینده محرمی به کرواسی برود. قرارداد محرمی با 

دیناموزاگرب 2+2 سال خواهد بود.

مدت زمان قرارداد »محرمی« با تیم جدیدش مشخص شد

دعوت »بیت آشور« به تیم ملی نشان می دهد احتماال »کی روش« 02
از آمادگی یکی از دوگزینه قبلی یعنی غفوری و رضاییان اطمینان 
ندارد و از آنجا که رضاییان در اروپا حاضر بوده و در بازی های اخیر 
اوستنده نیز به طور فیکس حضور داشته، می توان پیش بینی کرد که 
مرد پرتغالی به دنبال جایگزین برای غفوری است که در استقالل هم 

مدتی است، بیشتر به عنوان هافبک راست بازی می کند!

نقشه »کی روش« برای جایگزینی وریا غفوری
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بحث جدایی »امیر قلعه نویــی« از ذوب آهن آنقدر داغ و 
جدی است که جدایی رسمی وی از این تیم در پایان دیدار 

آسیایی  آنها مقابل استقالل می تواند باورپذیر باشد. 
امیر قلعه نویی گزینه ای جدی برای تیم سپاهان است اما 

ممکن اســت یک  اتفاق خاص معادالت تیم ســپاهان را بر هم بزند. واگذاری باشگاه تراکتورسازی به بخش 
خصوصی کامال جدی است ،یکی از متقاضیان خرید باشگاه تراکتورسازی نظر ویژه ای به جذب امیر قلعه نویی 
برای این تیم دارد و چنانچه رسما پس از برنده شدن در مزایده مالک این باشگاه شود، عالقه زیادی به استفاده 
از امیر قلعه نویی برای هدایت این تیم دارد. این متقاضی خرید یک بسته پیشنهادی ویژه برای قلعه نویی دارد 
و شنیده می شود این پیشنهاد به قدری می تواند اغوا کننده است که شاید مسیر امیر قلعه نویی را برای فصل 

بعد از اصفهان به تبریز تغییر دهد. 

 پیشنهاد ویژه
 تبریزی ها به قلعه نویی

مسابقه فینال »فوتسال« زنان جام ملت های آسیا که بین 
تیم های ایران و ژاپن برگزار شد، پخش تلویزیونی نداشت! 
این موضوع موجب بروز انتقادهای زیادی از صدا و ســیما 
شده است. البته چند سایت اینترنتی مسابقه را به صورت 

زنده پخش کردند. »علی کفاشــیان« نایب رییس فدراســیون فوتبال در حاشیه مراسم اســتقبال از بانوان 
فوتسالیســت در فرودگاه امام )ره( در این باره گفت: »به هرحال این مسابقات از طریق اینترنت و شبکه های 
ماهواره ای کشورهای مختلف پخش شد و برخی از مردم توانستند ببینند؛ اما ما منتظر صداوسیما نمی مانیم 
و خودمان از طریق توسعه اینترنت و امکانات، کاری می کنیم مردم بهتر بتوانند بازی ها را ببینند. صداوسیما تا 
بیاید مجوزهای الزم برای پخش مسابقات را بگیرد، طول خواهد کشید. به جای فوتسال بانوان هم هاکی روی 

یخ پخش کردند چون تایلند هوا گرم و هاکی روی یخ سرد بود به همین دلیل خواستند تعادل ایجاد شود!«

لیگ فوتسال بانوان 
پخش زنده می شود!

اکران جام جهانی در سینما
چراغ سبز نیروی انتظامی به پخش مسابقات 
جام جهانی در سینماها، اتفاقی است که قطعا 
هواداران تیم ملی و سایر تیم های حاضر در 
جام جهانی شدیدا از آن اســتقبال خواهند 
کرد. ســردار »حســین رحیمی« فرمانده 
انتظامی تهران بــزرگ درباره این موضوع به 
خبرگزاری میزان گفت: هنوز به طوررسمی 
هماهنگی های الزم برای اکران مســابقات 
فوتبال جام جهانی از طریق سینما های شهر 
تهران انجام نشده است و تنها صحبت هایی 
را در ایــن زمینه شــنیده ام؛ امیــدوارم اگر 
سینما داران برای اکران فوتبال تمایل دارند 
هر چه زودتر برنامه اکران خود را به معاونت 
اجتماعی فرماندهــی انتظامی پلیس تهران 

ارائه دهند.
پلیس، مخالف شادی شهروندان نیست و از 
برنامه های شاد که همدلی را باحفظ قوانین و 
شئونات اسالمی در بین مردم ایجاد می کند، 
استقبال خواهد کرد. همان طورکه در مراسم 
اعیاد شــعبانیه پلیس درکنار مردم برقراری 
نظم و امنیــت را برعهده داشــت، قطعا در 
صورت نبود مانع در اکران مسابقات فوتبال 
 جام جهانی در سینما ها نیز استقبال خواهد

 کرد.

جام جهانی

بوستون بسکتبال
سلتیکس 
- کلیولند 

کاوالیرز

ساعت 
05:10

سایت 
آنتن

مارسی فوتبال
- اتلتیکو 

مادرید

ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 
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ارديبهشت

 بهداد سلیمی:

 وضعیت تجهیزات وزنه برداری 
افتضاح است

»بهداد سلیمی«، ملی پوش دســته فوق سنگین وزنه برداری 
درباره بازدید مسئوالن ورزشی از اردوی تیم ملی وزنه برداری 
گفت: از حضور صالحی امیری خوشحال شدیم و صحبت هایی 
را هم با او داشتیم. رییس کمیته ملی المپیک قول داد تجهیزات 
بهتری برای تیم ملی فراهم شود که امیدوارم این اتفاق بیفتد. 
واقعا تجهیزات ما افتضاح است. حاال بحث کوچک بودن سالن 
جداست؛ اما تجهیزات ما برای 15 سال قبل بوده و فرسوده شده 
است. در تمرین هم دیدید که کیانوش با میله به مشکل خورد. 
خیلی از میله های دیگر هم خراب هستند. ما به صورت خیلی 

فوری به تجهیزات جدید احتیاج داریم.

با حضور در تمرین تیم ملی:

 پیشکسوت والیبال 
جور برادرش را کشید!

مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون،

 بانوان اصفهانی روی سکو های دوم و 
سوم ایستادند

»بهنام محمودی«، بازیکن سابق تیم ملی دقایقی نظاره گر 
تمرینات ملی پوشــان بود و با مربیان و بازیکنان باتجربه به 

خوش و بش پرداخت.
این پیشکســوت والیبال که در دوره انتخابات رقیب ضیایی 
محسوب می شــد، بدون توجه به مســائل مدیریتی برای 
حمایت از تیم ملی وارد گود شد. جالب اینکه بهنام محمودی 
مورد استقبال »کوالکوویچ« هم قرار گرفت. سرمربی مونته 
نگرویی که به حضور شهرام محمودی، برادر بهنام در تیم ملی 
اصرار داشــت و چند باری از او دعوت کرد، حاال با برادرش 

روبه رو شد.

مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بزرگساالن بانوان در روز های 
2۳ و 2۴ اردیبهشت ماه جاری در محل کمپ این فدراسیون در 
تهران برگزار شــد و در پایان این رقابت ها ثریا آقایی از تهران در 
قسمت یک نفره و ستایش عبدالکریمی و هاله همدانچی از تهران 
در قســمت دونفره به مقام قهرمانی دست یافتند. دیدار مرحله 
پایانی این رقابت ها در قسمت یک نفره بانوان بین ثریا آقایی از 
تهران و یگانه کرمانی از اصفهان برگزار شد که این دیدار در پایان 
با نتیجه ۳ بر صفر به ســود ثریا آقایی خاتمه یافت و وی به مقام 
قهرمانی دست یافت؛ یگانه کرمانی از اصفهان دوم شد و یسری 

بیگی از اصفهان به مقام سوم قسمت یک نفره دست یافت.

 از لیست ۳5 نفره ای که  از سوی »کارلوس کی روش«، سرمربی تیم ملی بعد از ظهر یک شنبه 
برای حضور در جام جهانی روسیه منتشر شد، تنها ده بازیکن سابقه حضور در جام جهانی را 
دارند و با پیراهن تیم ملی در دوره قبلی رقابت های جام جهانی  در برزیل به میدان رفته اند. در 
پرونده پیش رو نگاهی خواهیم داشت به کارنامه بازی این بازیکنان در چهارسال گذشته که 

آنها طی این مدت برای چه تیم های بازی کرده اند.
سیدجالل حسینی

»سیدجالل حسینی« که در رقابت های جام جهانی 201۴ در برزیل در ترکیب تیم ملی ایران 
به عنوان یکی از بازیکنان دفاعی به کار گرفته شده بود، پس از پایان این مسابقات  با امضای 
قرارداد یک ساله با باشــگاه االهلی قطر راهی این کشورشــد و پس از اتمام قراردادش با تیم 
االهلی قطر به تیم نفت تهران پیوست که با این تیم توانست به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا 2015 راه یابد؛ ولی به دلیل اختالف بر سر مسائل مالی از این تیم جدا شد و در 
بهار سال 2016 دوباره به تیم پرسپولیس بازگشت و با نظر مستقیم »برانکو ایوانکوویچ «، به 
عنوان کاپیتان این تیم معرفی شد که کاپیتانی او برای سرخ پوشان تهرانی همچنان ادامه دارد 
و با حضور در خط دفاعی این تیم در کنار محمد انصاری بهترین خط دفاعی را برای پرسپولیس 

در این سال ها رقم زده است. 
محمدرضا خانزاده

»محمدرضا خانزاده« که سابقه حضور دردوره قبلی از بازی های جام جهانی را در کارنامه اش 
دارد، بعد از اتمام رقابت های جام جهانی 201۴ برزیل با  تیم های فوالدخوزستان ، سیاه جامگان 
و پدیده در لیگ برتر شــرکت کرد و به رغم اینکه ستاره درحال حاضر درخشانی در لیگ برتر 
نیست، اعتماد کی روش را حفظ کرده و در لیســت تیم ملی برای این دوره از مسابقات جام 
جهانی قرار گرفته است که توانایی این مدافع در حمالت و نقشی که در ضربات ایستگاهی دارد 

را می توان از جمله نکاتی دانست که توانسته کی روش را برای دعوت دوباره از او مجاب کند.
پژمان منتظری

»پژمان متظری« یکی دیگر از بازیکنان ایرانی بود که فرصت حضور در بازی های جام جهانی 
201۴ برزیل را به دست آورده بود. منتظری بعد از این رقابت ها دو سالی عازم کشور قطر شد 
و در تیم های ام صالل قطر و االهلی این کشور توپ زد  و پس از پایان قراردادش با تیم االهلی 
دوباره به تیم استقالل پیوســت. هرچند ابتدای فصل با مصدومیت روبه رو شد، ولی توانست 

خودش را در ترکیب آبی پوشان جای دهد و نظرکی روش را برای دعوت دوباره جلب کند.
مهرداد بیت آشور

»مهرداد بیت آشــور« یکی از بازیکنان دو رگه ای بود که با حضور کارلوس کی روش در تیم 
ملی فرصت پوشیدن پیراهن این تیم را به دست آورد و برای حضور در جام جهانی 201۴ به 
اردوی تیم ملی دعوت شد. هرچند با نظر کی روش در آن رقابت ها 270 دقیقه از روی نیمکت 
مشغول تماشای هنرنمایی پژمان منتظری در سمت راست خط دفاع تیم ملی شد، ولی پس از 
یک جام جهانی ناامیدکننده، بیت آشور دوباره در مسیر پیشرفت قرار گرفت و به یکی از ارکان 

موفقیت های ونکوور در فصل 2015 تبدیل شد. بیت آشور فصل 
2016 لیگ MLS را این بار با تیم اف ث تورنتو آغاز کرد و توانســت 

دوران در خشانی را طی کند؛ طوری که بعد از درخشش در رقابت های 
MLS  و   در بازی های اخیر باشگاه لس آنجلس نامش در فهرست ۳5 نفره 

اولیه ایران برای رقابت های جام جهانی 2018 قرار گرفت. 
احسان حاج صفی

 »احسان حاج صفی« تنها بازیکن خط هافبک تیم ملی ایران است که برای دومین بار 
پیاپی فرصت حضور در  تیم ملی برای شرکت در رقابت های جام جهانی را به دست آورد. 

حاج صفی که از تیم سپاهان به تیم ملی رسیده بود، پس از سال ها حضور در این تیم اصفهانی 
و افتخارآفرینی به همراه این تیم پیش از شروع شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر راهی 
تیم پانیونیوس یونان شد تا در این کشور اروپایی توپ بزند و از پانیونیوس هم به تیم المپیاکوس 

یونان پیوست که درخشش در این تیم سبب شد درلیست اولیه کی روش قراربگیرد.
اشکان دژاگه

»اشکان دژاگه« پس از پایان رقابت های جام جهانی 201۴ برزیل برای حضور در تیم العربی 
قطر راهی این کشور شد و پس از سه فصل بازی در این تیم، درسال 2018به تیم وولفسبورگ 
بازگشت و بعد از حضور یک ساله دراین تیم راهی تیم ناتینگهام فارست شد که حضور دراین 
تیم برای او خوش یمن نبود و در بازی این تیم با تیم فوالم دژاگه مصدوم شد؛ مصدومیتی که 
حضور او در رقابت های جام جهانی روسیه را تحت الشعاع قرار داده؛ هر چند با وجود مصدومیت 

هنوز درلیست کی روش قراردارد وچند روزپیش، تمریناتش را شروع کرده است. 
مسعود شجاعی

»مسعود شجاعی« بعد از رقابت های جام جهانی 201۴ برزیل با امضای قرار داد یک ساله  راهی 
تیم الشحانیه قطر شد و پس از اتمام قراردادش با این تیم به تیم الغرافه قطر پیوست و برای این 
تیم یک فصل بازی کرد؛ سپس در سال 2016 به تیم پانیونیوس یونان پیوست. شجاعی امسال 
راهی دیگر تیم یونانی آ.ا. ک آتن شدو با وجود اینکه طی هفته های گذشته کمتر برای این تیم به 
میدان رفت، نامش در لیست اولیه کی روش قرارگرفت تا دعوت شجاعی  به تیم ملی در شرایطی 
که وضعیت آسیب دیدگی اش هنوز مشخص نیست و مدت زمان دوری او از میادین طوالنی 

شده است، بازتاب گسترده ای در رسانه های یونانی داشته باشد. 
علیرضا جهانبخش

 »علیرضا جهانبخش« از دیگر مهاجمان تیم ملی ایران اســت کــه در دوره قبلی بازی های 
جام جهانی حضور داشت و یک سال بعد از این رقابت ها با قرادادی پنج ساله راهی تیم آلکمار 
هلند شــد . درخشــش در این تیم به خصوص در فصل جاری رقابت های لیگ هلند، بازتاب 
گسترده ای در رسانه ها داشــت و تیم های مطرح جهان خواهان به خدمت گرفتن او شده اند. 
عملکرد درخشان جهانبخش سبب شده تا او یکی از بازیکنان تیم ملی ایران باشد که کی روش  

روی او برای بازی های جام جهانی 2018 روسیه حساب ویژه ای باز کند.
کریم انصاری فرد  

»کریم انصاری فرد« پس از پایان رقابت های جام جهانی 201۴ برزیل با قراردادی یک ساله به 

باشگاه اوساسونا رفت و پس 
از این تیم به مدت دو ســال 

درســال 2015 تیم پانیونیوس 
پیوست و  ۴۴ بازی رسمی برای این 

تیم انجام داد. در سال 2017با قراردادی 
به ارزش 500 هزار یورو و به مدت ۳ فصل و 

نیم راهی تیم المپیاکوس شد که هم اکنون با 
11 گل بهترین گلزن سوپر لیگ فوتبال این کشور 

شناخته می شود.
رضا قوچان نژاد

»رضا قوچان نژاد «کــه پیش از جام جهانــی 201۴ برزیل 
درتیم فوتبال جارلتون توپ می زد، بــا اخذ رضایت نامه خود از 

این باشگاه با قراردادی دوساله و به صورت قرضی به باشگاه فوتبال 
الکویت کیفان پیوست، ولی پیش از پایان یافتن مهلت قرارداد از این تیم 

کنار گذاشته شد، قوچان نژاد سپس به تیم الوکره قطر رفت. هیرنفین هلند 
تیم بعدی قوچان نژاد بود که باعت شد او که  سال ها سابقه بازی دراین کشور 

را داشت به لیگ هلند بپیوندد و با زدن 19 گل در این فصل در تیم منتخب فصل 
2017-2016 قرار گیرد.

 در انتظار دبل جام جهانی
 مروری بر بازمانده های تیم ملی فوتبال در برزیل 2014

سمیه مصور
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اصفهان الگوی توسعه دیپلماسی محله ها 
می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

خبر

حمایت شهرداری از 
تولیدکنندگان گل و گیاه

هفتمین نمایشــگاه تخصصی گل و گیاه از 24 
تا 29اردیبهشــت ماه در محل نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان برپاست. مدیرعامل 
سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به حمایت شهرداری 
اصفهان از تولیدکننــدگان داخلی گفت: این 
ســازمان با راه اندازی بازارهــای گل و گیاه و 
ماهی های زینتی و بــازار گیاهــان دارویی و 
برگــزاری جشــنواره ها و همایش های متعدد 
ســعی کرده در راســتای حمایت از تولیدات 
و تولیدکننــدگان داخلــی، همچنین افزایش 
کیفیت محصوالت و تولیدات داخلی گام بردارد.

»اصغر کشــاورزراد« ادامــه داد: برگزاری این 
نمایشگاه ها و جشنواره ها استفاده از گل و گیاه 
را در شهر اصفهان تا بیش از چهار برابر افزایش 
داده و از طریق این افزایش تقاضا، تولیدکننده 
به افزایش تولیــد و ارتقای کیفیــت تولیدات 
خود دلگرم می شــود و اشتغال زایی این بخش 

افزایش می یابد.  
وی تصریح کــرد: از بخــش های ویــژه این 
نمایشــگاه، انتخــاب نفــرات برتــر در حوزه 
پژوهش های انجام شده توسط شش عضو هیئت 
علمی از سه دانشــگاه به همراه دو کارشناس 
ارشد گل و گیاه زینتی از بازار گل و گیاه است 
که در مراسم اختتامیه انتخاب و معرفی خواهند 

شد.

مدیر منطقه 7 شهرداری خبر داد:
احداث آخرین خیابان بافت 

فرسوده منطقه ۷
مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: عملیات 
احداث خیابان »پوریــای ولی« به طول ۵۰۰ و 

عرض 2۰ متر از هفته آینده آغاز می شود.
»علی اصغــر شــاطوری« اظهارکــرد: احداث 
خیابان پوریای ولی حدفاصل میدان شــهید 
کویتی پور تا خیابان اشراق جنوبی، دسترسی 
شــهروندان  را بــه خیابان هــای کاوه، الله و 
بیمارستان سوانحِ ســوختگی تسهیل می کند. 
وی با بیــان اینکه مدت زمان قــرارداد احداث 
خیابان پوریای ولی تا پایان ســال جاری است، 
افزود: احداث این خیابان، آخرین خیابان سازی 
منطقه هفت شهرداری اصفهان در بافت فرسوده 
خواهد بود.مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان 
هزینه احداث و جابه جایی تاسیســات خیابان 
پوریای ولی را یک میلیــارد تومان اعالم و ابراز 
امیدواری کرد: پروژه در زمان تعیین شده مورد 
بهره برداری قرار گیرد. شــاطوری سامان دهی 
بلوار پرســتار را یکی دیگر از پروژه های امسال 
منطقه هفت شهرداری اصفهان خواند و گفت: 
عملیات اجرایی ســامان دهی ایــن بلوار برای 
پیاده روسازی، آســفالت معابر و تسهیل عبور 

مرور شهروندان در سال جاری آغاز می شود.

ثبت نام 1400 کانون فرهنگی 
درسامانه »بچه های مسجد«

رییــس کانون های فرهنگی، هنری مســاجد 
اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت راه اندازی 
و تقویــت پرتــال جامع »بچه های مســجد« 
بیان داشت: اســتان اصفهان با ثبت نام بیش 
از یــک هــزار و 4۰۰ بــاب کانــون فرهنگی 
 در ایــن ســامانه رتبه نخســت را در کشــور 
دارد. حجت االســالم »رمضانعلی معتمدی«  
به اشاره به اینکه استان اصفهان با فعالیت یک 
هزار و 8۰۰ باب کانون فرهنگی از لحاظ کمی و 
کیفی در رتبه نخست قرار دارد، گفت: تاکنون 
بیش از یک هزار و 4۰۰ باب کانون در این استان 
اقدام به ثبت در ســامانه کرده اند. معتمدی به 
ســابقه پرتال جامع »بچه های مسجد« اشاره 
کرد و اظهار داشت: این سامانه سه سال پیش 
با همکاری کانون فرهنگی هنری امام حســن 
مجتبی)ع( تیران و کرون در اســتان اصفهان 
به صورت آزمایشی و تحت عنوان »رواق« آغاز 
به کار کرد و از اســفند سال گذشــته با عنوان 
»بچه های مســجد« به صورت ملی و با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد. وی 
هرگونه حمایت از کانون ها را منوط به تکمیل 
اطالعات در سامانه »ســجا« برشمرد و افزود: 
با برنامه ریزی های انجام شده کلیه ارتباطات با 

کانون ها از طریق این پرتال انجام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

 انسان سالم الفبای
 توسعه پایدار است

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در 
همایش تجلیل از صنایع همکار شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان اظهار داشــت: انسان سالم، 
انسانی اســت که در منابع صرفه جویی کرده و در 
زمان تهدید، صحیح عمل کند و در حقیقت، انسان 
بزرگ تر از مشکالت آفریده شده است و می تواند 
راهکار مناسب را برای عبور از مشکالت ارائه دهد.

»منصور شیشــه فروش« بیان داشت: با همکاری 
همه صنایع و شــرکت آنها در طرح های تشویقی 
شرکت توزیع برق استان اصفهان، تابستان سال 
جاری به خوبی ســپری شــد. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: با همکاری، 
خردورزی و تدبر، می توان از تشدید آثار جوی در 
زندگی جلوگیری کرد و امروز باید با سازگاری با 
کم آبی، با این امر مقابله کرد. وی بیان داشت: امروز 
هر فردی در هر زمان و مکانــی باید برای حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی آماده باشد و همه بخش ها 
باید ســازگاری با کم آبی را مدنظر داشته باشد. 
شیشه فروش گفت: انسان ســالم الفبای توسعه 
پایدار است و باید بتواند در منابع صرفه جویی و در 

زمان تهدید صحیح عمل کند.

نماینده وزارت امورخارجه در اصفهان 
خبر داد:

اصفهان گردی راحت 
خارجی ها با 200 دالر

رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 
اصفهان اظهار کرد: درخصوص معرفی اصفهان و 
بحث گردشگری، فراتر از آنچه وظایف ماست در 
حال تالش هستیم. »علیرضا ســاالریان« افزود: 
ظرفیت های اصفهان را باید در آن ســطحی که 
هســت باال ببریم و اصفهان را به عنوان یک شهر 
گردشگری معرفی کنیم؛ این به آن معناست که 
ظرفیت های شهر اصفهان صرفا توریستی نیست. 
رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 
اصفهان اضافه کرد: کشور چین را برای امر بازاریابی 
گردشگری به صورت پایلوت انتخاب کردیم و اگر 
درخصوص جذب گردشگران چینی موفق شویم 
گردشــگری اصفهان متحول خواهد شد، چراکه 
با رقم کل گردشــگران از سایر کشــورها برابری 
می کند. وی اذعان داشــت: کشور ترکیه از حدود 
ده سال پیش، تبلیغ گردشــگری در چین را آغاز 
کرده و تبلیغات فراگیر و گسترده ای را برای جذب 
گردشگران چینی انجام داده  است. ساالریان تاکید 
کرد: ترکیه گردشــگران خود را به 2۵۰ هزار نفر 
رسانده  و ما نیز اگر طبق برنامه پیش برویم، طی 
سال های آینده می توانیم شاهد حضور گردشگران 
بیشتری در اصفهان باشیم. وی با بیان اینکه بعد از 
ماه مبارک رمضان گروه های بازاریابی به چین،  اروپا 
و حتی بعد از آن به ترکیه اعزام خواهند شد، اظهار 
داشت: گردشگران خارجی با 2۰۰ دالر به راحتی 
می توانند با یک شب اقامت در اصفهان، از این شهر 
بازدید کنند چراکه نیازی به روادید ندارند و پرواز 

ارزان قیمت ترکیش ایر نیز در اختیار آنان است.

عضو مجمع خیرین مسجدساز استان 
اصفهان:

نیازمند نهضت مسجدسازی در 
کشور هستیم

عضو مجمع خیرین مسجدســاز استان اصفهان 
اعالم کرد: 2۱۰ باب مسجد از سال ۱۳8۶ تاکنون 
در مناطق محروم و روســتاهای کشــور احداث 

شده است.
حجت االســالم »ســیدمحمد واعــظ« افزود: 
ایــن مســاجد بــه اهتمــام مجمــع خیرین 
مسجدســاز اســتان اصفهان و با مساعدت مردم 
و خیرین با هزینــه تقریبــی 8۵۰ میلیون ریال 
برای هر مســجد در هشــت اســتان اصفهان، 
سیستان وبلوچســتان، کرمان، ایالم، هرمزگان، 
چهارمحال وبختیاري،خوزســتان، کهگیلویــه و 

بویراحمد و کرمان احداث شده است.
این عضو مجمع خیرین مسجدساز استان اصفهان 
با اشاره به عدم وجود مسجد و روحانی در بسیاری 
از روستاها و مناطق محروم کشــور گفت: امروز 
نیازمند نهضت مسجدســازی از ســوی مردم و 
خیرین درکشــور هســتیم و همه باید به این امر 

اهتمام داشته باشیم. 
حجت االســالم واعظ افزود: ماهواره و شبکه های 
اجتماعی ضددینی،  حضور فعالی در اجرای اهداف 
ضددینی و ضدفرهنگی خود در روستاها دارند و 
مساجد و به تبع آن حضور روحانیون در روستاها 

می توانند این خأل فرهنگی و دینی را پر کنند.

مدیرکل اداره بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: بخش اصلی وظیفه 
مطبوعات، صداقت در انتقال مطلب است که درخصوص اخبار بهزیستی 
امانتداری همواره رعایت می شود. گاهی اوقات در حوزه مطبوعات به 
ویژه جوان ترها می خواهند هیجان ایجاد کنند و این فضای هیجانی را 
گران می خرند، یعنی به قیمت تخریب یک برآیند، یک مجموعه و یک 
فرد. من در مجموعه ایمنا این موضوع را ندیدم و به همین دلیل از این 

مجموعه تشکر می کنم.

»مرضیه فرشــاد« افزود: در بهزیستی فرصت خطا کردن وجود ندارد 
چون منابع بســیار محدود و فرآیندها بســیار به روز است؛ بنابراین 
اطالع رسانی به مردم باید صحیح اتفاق افتد، به همین دلیل صداقت در 
خبررسانی در حوزه بهزیستی بسیار مهم است. خوشبختانه شهرداری 
اصفهان منهای انتظارات زیادی که این اداره کل از مدیران شهردی دارد 
و گاهی بیش از توان آنهاست، در حوزه خبر نقش خود را به خوبی ایفا 
کرده است. فرشاد، با اشاره به تعامل بهزیستی با  شورای شهر اصفهان 

گفت: حضور یک آسیب شناس در مجموعه شورای شهر فرصت خوبی 
است؛ زیرا بهزیستی به صورت روزانه با مسائل اجتماعی در ارتباط است 
و با همراهی مجموعه مدیریت شــهری می توان گام های مثبت تری 
برای کاهش آسیب های اجتماعی برداشت. وی با بیان اینکه در اصفهان 
فضای قابل توجه رسانه ای وجود دارد اما به نظر می رسد شهروندان 
چندان اهل مطبوعات نیستند، افزود: در مقایسه با استان هایی فارس، 

به نظر می رسد مردم اصفهان چندان اهل مطبوعات نیستند.

مدیرکل اداره بهزیستی استان: 
 مردم اصفهان اهل مطبوعات نیستند!

شهردار اصفهان در جلســه همفکری دبیرخانه مرکز 
توسعه همکاری خواهرشهرهای ایران در محل وزارت 
کشور به ایراد سخن پرداخت و گفت: ظرفیت شهرهای 
خواهرخوانده، راهکار شایســته ای برای همکاری در 
زمینه های مختلف اســت، اما متاسفانه از این مهم به 
درستی استفاده نشده و تنها به ســفرهای دو طرفه 

محدود شده است.
»قدرت ا... نوروزی« بر لزوم گسترش روابط شهرهای 
خواهرخوانده تاکید کــرد و افزود: درشــرایطی که 
موضوعاتی مانند نسل چهارم حقوق بشر و جهان وطنی 
مطرح است، دولت ها و حکومت ها باید از توسعه روابط 
خواهرخواندگی حمایت کنند. انتظار ما از وزارت کشور 
این اســت که در این زمینه، یاریگر و تسهیل کننده 
باشــد، زیرا در حالی که دولت ها در برخی کشورها با 
یکدیگر دچار مشکل و اختالف هستند، تفاهم نامه های 
محلی همانند جا پای خشــکی در دریاست؛ بنابراین 
انتظار است که زمینه برگزاری هفته های فرهنگی در 

سایر شهرهای دنیا فراهم شود.
وی با انتقاد از اینکه برای ســفر دو روزه به شهرهای 
خواهرخوانده، باید از شورای شهر تا وزارت امور خارجه 
مراحلی برای تصویب طی شــود، تصریح کرد: الزم 
است در این زمینه تســهیل گری های الزم، انجام و 

شیوه نامه ای تنظیم شود.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه وزارت کشور باید 
برگزاری هفته فرهنگی شهرهای ایران در کشورهای 

هدف را ترویــج و حمایت کند، گفــت: نباید قدرت 
دولت های محلی را نادیده گرفت؛ دولت های محلی 
گاهی اموری را حل و فصل می کننــد که دولت ها و 
حکومت ها شرایط انجام آن را ندارند چراکه دولت های 
محلی در همه جای جهان بسیار مورد اعتماد هستند، 
اما متاسفانه در ایران از این قدرت در راستای توسعه 
روابط »خواهرخواندگی« و »خواهرشهرها« به خوبی 

استفاده نشده است.  
نوروزی با تاکید بر لزوم حضــور دولت های محلی در 
مجامعی مانند مجمع بین المللی سازمان ملل، گفت: 

این پیشــنهاد را با دکتر ظریف، وزیر امور خارجه نیز 
مطرح کردم و انتظار از وزارت کشور این است که این 
همکاری ها صورت گرفته و شرایط الزم، فراهم شود؛ 
اما در حال حاضر دستورالعمل ها به جای آنکه کمک 
کننده باشد، کارها را با مشکل مواجه کرده است. وی با 
اشاره به برگزاری مجمع کالن شهرهای جهان در کشور 
سنگاپور در آینده نزدیک، اعالم کرد: شهرداری ها باید 
مکلف به حضور در برخی از ایــن مجامع بین المللی 
باشند، زیرا این رویدادها فرصتی برای تعامل، گفت و 
گو و انجام ماموریت هایی است که دولت ها و حکومت ها 

نیازمند آن هستند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه امسال برای نخستین 
بار در ایران هفته فرهنگی یک شــهر ) اصفهان( در 
پاریس برگزار شــد، تصریح کرد: برگزاری این هفته 
فرهنگی با ۳8 عنوان برنامــه در زمینه های فرهنگی 
و هنری مختلف، تاثیر بســیار زیادی در معرفی شهر 
اصفهان در پاریس داشت. این در حالی است که پاریس 
در کل جهان فقط با شهر »رم« خواهرخوانده است؛ از 
این رو به نظر می رسد برگزاری رویدادهای مشابه برای 
دیگر شهرها، ابزار مناسبی برای نزدیک کردن ملت ها 
و معرفی شهرهای ایران، تعمیق روابط دوستانه بین 

کشورها و ترویج گفت وگوهای دو طرفه باشد.     
وی اظهار کرد: در رویــداد هفته فرهنگی اصفهان در 
پاریس برای نخستین بار یک محله از اصفهان با شهر 
»ایسی« در قلب پاریس، پیمان دوستی امضا کرد که 
با توجه به رویکردهای دیپلماسی شهرها در جهان که 
»محله محوری« را مدنظر دارد، این اتفاق، فصل نوینی 
در دیپلماسی شهری شــهرهای ایران بود. پیشنهاد 
می شود این مهم باید در دیگر شهرهای ایران نیز ترویج 
شود. وی با تاکید برافزایش ســطح روابط شهرهای 
خواهرخوانده، شهرداری ها را تسهیل گر و متولی امور 
خواهرخوانده ها دانســت و گفت: الزم است در روابط 
کنونی با شــهرهای خواهرخوانده، تجدیدنظر شود 
و ســطح روابط ارتقا یابد تا بتوان نهایت استفاده را از 
فرصت و ظرفیت شهرهای خواهرخوانده در زمینه های 

اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کسب کرد.  

اصفهان الگوی توسعه دیپلماسی محله ها می شود
  شهردار اصفهان:  

رییس اتاق اصناف اصفهان درخصوص وضعیت بازار و خرید کاالهای 
اساسی در آستانه ماه رمضان، اظهار کرد: خوشبختانه بازار اصفهان در 
آستانه ماه رمضان در تامین کاالهای اساســی هیچ مشکل و کسری 

ندارد. 
»رسول جهانگیری« با بیان اینکه مردم نگران تامین قند، شکر، روغن، 
گوشت، برنج، مرغ و ... نباشند، تاکید کرد: دولت ارز مورد نیاز کاالهای 

اساسی را از اکنون تا روز قیامت پیش بینی کرده است.
رییس اتاق اصناف اصفهان درباره اینکه برخی به بهانه افزایش نرخ ارز 
در بازار اقدام به گران کردن کاالهای اساسی کرده اند، تصریح کرد: این 

موضوع در بازار از سوی بازرسی اتحادیه ها، تعزیرات و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت رصد می شود.

وی با بیان اینکه انبارهای کاالهای اساســی در استان اصفهان هر روز 
کنترل می شود، تاکید کرد: اگر انباری نسبت به ورود کاالهای اساسی 
به بازار ممانعت کند، با آن برخورد می شــود و خوشــبختانه تا امروز 
گزارشی مبنی بر احتکار کاال در اصفهان ارائه نشده است.جهانگیری 
افزود: کاالهای رده دوم که ریشه خارجی و وارداتی دارد، تفاوت ارزی 
آن در بازار نمایان اســت؛ اما در خصوص کاالهای اساسی دولت مابه 
تفاوت نــرخ ارز بین 42۰۰ و ۳8۰۰ تومــان را پرداخت  می کند. وی 

افزود: کاالهای اساسی ما که در عمل منشا واردات دارد و بر روی سفره 
مردم اثرگذار است هیچ مشکلی نداریم، چراکه ارز مورد نیاز آن اکنون 
تامین شده است.جهانگیری با تاکید بر اینکه کاالهای رده دوم بر سفره 
مردم اثرگذار نیست، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز بر این کاالها اثر دارد، 
اما از ســوی متولیان امر بازار این کاالها رصد می شود. وی خطاب به 
مردم گفت: با توجه به رصد بازار از یک ماه گذشته، درحال حاضر در ماه 
رمضان در تامین مایحتاج اولیه هیچ کمبودی وجود ندارد و اتاق اصناف 
و دیگر نهادها به طور قطع با افزایش قیمت ها مقابله می کنند. رییس 
اتاق اصناف اصفهان درخصوص کمبود و گرانی روغن ســرخ کردنی 
برای شیرینی فروشان در آســتانه ماه رمضان، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه پیک مصرف در این زمان باال می رود، با افزایش تقاضا بعضا شاهد 

افزایش قیمت برخی محصوالت هستیم.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

در تامین کاالهای اساسی ماه رمضان کمبودی نداریم

مدیــر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان  
گفت:با عنایت به فرا رسیدن »روزجهانی موزه« 
و آغاز »هفته میراث فرهنگی« که امســال با 
آغاز ماه پرخیر و برکت رمضان همراه شــده، 

اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان با شعار امسال روز جهانی 
مــوزه یعنی »مــوزه هــای در هم 
تنیــده، رویکردهای نــو، مردمان 
نو« در راســتای ایجــاد پیوند هر 
چه بیشتر مردم به عنوان حافظان 
میراث فرهنگی کشــور و با تکیه بر 
انسان شناســی و توسعه فرهنگی، 
همزمان بــا روز جهانی موزه و آغاز 

هفته میراث فرهنگــی، برنامه های متنوعی را 
در سطح استان اجرا خواهد کرد.

»فریدون الهیــاری« تصریح کــرد: همزمان 
 بــا روز جهانــی مــوزه در روز پنج شــنبه با 
برنامه ریزی های به عمل آمــده بیش از ۳۰۰ 
بنای تاریخی و جاذبه گردشگری که در اختیار 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان قرار 
دارد به ویژه هفت اثر جهانی استان اصفهان به 
صورت رایگان به گردشگران داخلی و خارجی 

خدمات رسانی می کنند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار 
کــرد: مجموعه های جهانی میــدان امام)ره(، 
کاخ موزه چهلســتون، مســجد جامع عتیق، 
باغ فین کاشان و قنات های جهانی »مون«، 

»مزدآباد« و »وزوان« به عنوان مجموعه های 
جهانی استان به صورت رایگان به گردشگران 

خدمات ارائه می دهند.
وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر مــوارد 

 مذکور ســایر ابنیــه تاریخــی از جمله کاخ 
هشت بهشــت، مــوزه هنرهــای تزئینــی، 
 منارجنبــان، بنــای تاریخــی آتشــگاه، 
مســجد جامع نایین، بــازار تاریخــی نایین، 
مســجد جامع نطنز، موزه باســتان شناسی و 
مردم شناسی شهرســتان نطنز، مسجد جامع 
اردســتان، محوطه تاریخی ســیلک، کاشان، 
خانه تاریخی بروجردی ها، حمام های تاریخی 
کاشان و موزه ملی شهرستان، همچنین موزه 
مردم شناسی ســمیرم و مسجد جامع شهرضا 
مجموعه های تاریخی و گردشــگری اســتان 
اصفهان هســتند که در روز جهانــی موزه به 
گردشــگران به صورت رایگان خدمات رسانی 

می کنند.

همزمان با آغاز »هفته میراث فرهنگی« انجام می شود؛

خدمات رسانی رایگان به گردشگران در بناهای تاریخی 
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به تخلفاتی که 
به طــور خواســته یــا ناخواســته در احداث 
ســاختمان  ایجــاد می شــود،گفت:پلیس 

ساختمان برای ســاماندهی ساخت و سازها و 
 نظارت برضوابط شهرســازی راه اندازی شده

 است.
»حســن محمدحســینی« اظهارکرد: گشت 
فنی ســاختمان یا پلیس ســاختمان با توجه 
به فضای ساختاری چارت شــهرداری بیشتر 
مــورد توجه قــرار گرفته و برای ســاماندهی 
ساخت و سازها و نظارت بر ضوابط شهرسازی 
راه انــدازی شــده اســت. وی با بیــان اینکه 
نیروهــای پلیس ســاختمان، مامــوران رفع 
تخلفات شهری هســتند که مدرک تحصیلی 
مرتبط دارند و دوره های آموزشــی مرتبط را 
نیز گذرانده انــد، افزود: تاکنــون نبود پلیس 
ســاختمان برای متولیان ســاخت و ســاز 

و آن دســته از افرادی که حقوق شــهروندی 
 آنهــا ضایــع می شــده، نقطه ضعــف بزرگی 

بوده است.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
مهندســان ناظــر زیرمجموعــه 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
نیز بایــد وظیفه نظارتــی خود را 
انجام دهنــد و چنانچه در مراحل 
ســاخت و ســاز موارد تخلفی را 
مشاهده کردند، مراتب را گزارش 
دهند تا پرونــده مربوطه از طریق 
کمیســیون مــاده صــد پیگیری 
 و با توجه بــه نوع تخلــف، بررســی و اعمال 

قانون شود.
وی تصریح کرد: ۵8 تخلف به صورت خواسته یا 
ناخواسته ممکن است درمراحل ساخت به وجود 
آید که پلیس ســاختمان با گشت های ویژه در 
مناطق پانزده گانه بر روند قانونی ساخت و سازها 

و مفاد پروانه ساختمانی نظارت می کند.
محمدحســینی، رعایت قانــون را برای همه 
الزامی دانســت و گفت: هرگونه تخلف ممکن 
اســت باعث تضییع حقوق شــهروندان شود؛ 
بنابراین چنان چه مالکان ساختمان قصد ایجاد 
 تغییر در ســاخت را دارند باید به شــهرداری 
منطقه مراجعه و اصالح نقشه را انجام دهند تا 

با مشکلی مواجه نشوند.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

راه اندازی پلیس ساختمان در اصفهان
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جدول شماره 2418

افقی : 
1- اداره اخذ عوارض و رســيدگي به امور آن - از 
برجسته ترين کشــورها براي کنترل موفق تورم 

- وقت
2- جنين - نت بيمار - رنگ موي فوري - چروک 

پوست
3- پهلوانان - زمان مرگ - ممکن

4- عبادت کننده - زنجيره
5-  يک دم سيگار - از پرفروش ترين محصوالت 
شرکت خودروسازي رنوي فرانسه - ماده منفجره

6-  ابريشــم پســت - خرگوش - زير پا مانده - 
رهنده

7- پسر مازني - خردمندان - واجب
8- اقتصاددان آمريکايــي متولد 1857ميالدي 

صاحب کتاب »نظريه طبقه مرفه«
9- پادشــاه مغولي - يار هميشــگي قوري - نام 

سوره اي در قرآن
10- انگور تازي - کافي - پارسا - روز تازي

11- اسب نجيبب - از گل ها - رمق آخر
12- انس گرفتن - نيکوکاران

13- جهانگرد ايتاليايي - تاکيد شده - فروش به 
قيمت ارزان تر از قيمت واقعي

14- اتومبيل آلماني - منقار کوتاه - مســاوي - 
ميانگيري

15- بي کس - مهيا و آماده - مرکز مالي جهان
عمودی:

1- اســتفاده از نمودار ميلــه اي واگرايي انحراف 
ميانگين که از ساده ترين و در عين حال کاراترين 
شاخص هاي تکنيکال اســت و براي نخستين بار 
توسط اين اقتصاددان در دهه 1970ميالدي مورد 

استفاده قرار گرفت - گودي - تيره

2- توبه - قافله - حســاب هاي فعال بازار ارز اين 
کشور حدود 13درصد کل حســاب هاي جهان 

است
3- شاداب - شکمبه گوسفند - تقويت راديويي

4- آبراهه - گياهي شورمزه - خوردني ناخوشايند!
5- بزرگان - مارکي بر لوازم اصالح آقايان
6- ناگوارکننده - برابر - محصول صابون

7- درس کشيدني - وديعه - نصف
8- اتاق مدرســه - از بيمه هاي دولتي - پروتئين 

گياهي
9- سبزي غده اي - خوشبو - از لبنيات

10- قصد - دروغ ترکي - پيشواي مذهبي
11- عدد - عدالت گر

12- زرد فرنگي - ماچ - شاد و خوشحال
13- دوشيزه فرنگي - عمل بردن کاال يا مسافر از 

جايي به جاي ديگر - غرش درندگان
14- کاال و مال التجاره - هزارهزار - نقاب

15- آتش - واحد پول چين - بخشــي از سرمايه 
که در يک معاملــه جهت ضمانــت، موقتا کنار 

گذاشته مي شود.
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یادداشت

 وجود مشــکالت اقتصادی در جامعه، دغدغه های والدين را  
برای تامين نيازهای زندگی افزايش داده اســت، به طوری که 
پدر و مادرها مجبور می شوند ساعت های طوالنی به کار کردن 
بپردازند تا بتوانند نيازهای روزمره زندگی را برطرف کنند. اما 
گاه ديده می شود خود والدين  افزون بر نيازهای اصلی فرزندان، 
نيازهای کاذب ديگری را نيز  خلق می کنند؛ نيازهايی که متاثر 
از جامعه رنگارنگ شکل می گيرد و  تامين آنها تاثير چندانی 
در زندگی بچه ها نمی گذارد. پدر و مادرها برای اينکه فرزند يا 
فرزندان شــان از بچه های ديگر کمتر نباشند و مبادا حسرت 
زندگی ديگران را بخورند، خود را درگير شغل های دوم و سوم 
می کنند  تا بتوانند خواسته های گاه نامعقول فرزندان شان را 
برآورده ســازند! وقتی با والدينی که هر دو جهت رفع مسائل 
اقتصادی تالش می کنند هم صحبت می شــويم، می گويند: 
برای يک لقمه نان از صبح تا شب دويده ايم درحالی که همه اين 
دويدن ها برای تامين همان يک لقمه نان نبوده؛ بلکه بخشی 
از اين تکاپو، برای تامين نيازهايی اســت که به درستی مورد 

واکاوی قرار نگرفته است. 
پدر ومادرهــا هنوز نتوانســته اند نيازهای حقيقــی و واقعی 
فرزندان شان را به درستی تشــخيص دهند. اگر تالش برای 
رفع نيازهای خانواده از اوجب واجبات است؛ بايد مورد توجه 
قرار داد که توجه بــه نوع نياز از اهميت بيشــتری برخوردار 
است. »نيازســازی« و »نيازســنجی«، دو مقوله ای است که 
در خانواده های ما به خوبی از هم تميز داده نمی شود؛ همين 
موضوع زندگی  ما را دچــار بحران کرده، زيــرا پدر و مادرها 
فراموش کرده اند که فرزندان شان به خصوص در سنين کودکی 
و نوجوانی، بيش از آنکه به پول نياز داشــته باشــند نيازمند 
محبتی هستند که اين روزها به گمشده اصلی زندگی بسياری 
از ما آدم ها تبديل شده است. اگر محبت را جايگزين نيازهای 
کاذبی کنيم که برايش صبح تا شــب می دويــم، به طورقطع 

زندگی مان بيشتر در مسير برد تا برد قرار می گيرد.

نیازسازی یا نیازسنجی!؟

 زهرا ابراهیمی 

کارکنــان کارخانــه 
بحرینی  شیرینی پزی 
با پخــت بزرگ ترین 
دنیا،  »بیســکویت« 
جدیــدی  رکــورد 
در»گینــس« ثبــت 
کردند. این بیسکویت 
با یک الیه کرم درست 
شــده و دقیقا 73.4 
کیلوگرم است و »ارئو« 

نام دارد.

عکس روز

پخت بزرگ ترین 
بیسکویت دنیا در 

»بحرین«

دیکتاتورها هم عاشق می شوند!
زندگی تراژیک معشوقه »هیتلر«

هيتلر پس ازدســتيابی قدرت، به »اوا براون« توجه نشان داد و نخستين 
اقدام او اين بود که دستور داد تحقيق شود مبادا خانواده اوا براون رگ و 

ريشه »يهودی« داشته باشد. 
هيتلر مايل نبود مردم به رابطه او با براون پی ببرند، زيرا عقيده داشــت 
محبوبيت او در ميان زنان جوان کمرنگ می شود ؛ مضاف بر اينکه تصوير 

او به مثابه يک »اسطوره سياسی« و نه انسانی عادی، آسيب می  بيند.
 اوا براون، با تمام وجــود به ايدئولوژی »حزب نازی« ايمان داشــت و از 
فرمان های هيتلر بی چون و چرا اطاعت می کرد. جز اين هم نمی توان از 

اين زن انتظار داشت. 
هيتلر در يکی از آخرين فوران های خشــم خود گفتــه بود: »امروز فقط 
اوابراون و سگم به من وفادار مانده اند!« در روزهای پايانی جنگ، زمانی 
که اروپا به ويرانه ای بزرگ بدل شد و نخســتين گردان های ارتش سرخ 
وارد برلين شــده بودند، اوا براون می توانست از ســتاد حکومتی خارج 
شــود و زندگی خود را نجات دهد، اما تصميم گرفت در کنار هيتلر بماند 
و آخرين گام را با او بردارد. اوا، دو دقيقه قبل از هيتلر کپســول ســمی 
را زير دندان فشــار داد و دقيقا ســاعت ســه و 28 دقيقه بعدازظهر 30 
 آوريل خودکشــی کرد. آنها تنها يک روز قبل به طوررسمی ازدواج کرده

 بودند.

بریدهها

 بعضی  وقت ها حس می کنم اون يک دونه فلفل توشيشه خيار شورم!
زنگ زدم پشتيبانی اينترنتم گفتم: چرا اين قدر سرعت داغونه؟ گفت مشکل   
سراسريه، سرعت خودمون هم اومده پايين، نه دانلود می شه کرد، نه چيزی می شه 

ديد. هيچی ديگه يکم دلداريش دادم و گفتم ايشاال درست می شه و قطع کردم!
 تعريف ميکرو ثانيه: فاصله بين خريدن بسته اينترنتی تا پيامک مصرف 80 

درصد بسته!
 يک عکس خانوادگی قديمی ديدم، از لحاظ استايل ايستادن و لباس هامون 

يک لحظه حس کردم دارم پوستر فيلم »نهنگ عنبر 3«  را می بينم!
 به اون قسمت سال رسيديم که می ريم زير پتو گرم مون می شه، پتو رو می زنيم 

کنار سردمون می شه و اين پروسه تا خود صبح ادامه داره!
 من هميشه تو ماشين اول اســتارت می زنم، بعد کمربندم رو می بندم؛ اين 

جوری اگه بمب گذاشته باشن فرصت بهتری واسه فرار دارم!
يه خانواده متشــخص اومده بودن خونه مون برای خواستگاری. پدر و مادرم 
اون ها رو دعوت کردن برن توی سالن و روی مبل بشينن. منم آخر هال، تنهايی 
روی زمين نشستم و مثال سر به زير حواسم به حرف هاشون بود. بعد از حرف های 
 مقدماتــی، مامــان پســره گفــت: » عزيــزم بيــا ايــن جــا ببينمــت...«

 اصال نمی دونم چی شد، منم هول شدم و با ذوق و شوق روی زانوهام راه رفتم تا 
رسيدم بهشون! بماند که چقدر اونا خنديدن، من چقدر خجالت کشيدم و سرخ و 
سياه شدم. بابا و مامان می خواستن خفه م کنن، ولی خواستگارها رفتن و ديگه 
پشت سرشون رو هم نگاه نکردن. فکر کنم با خودشون گفتن اين دختره يا خله 

يا پاهاش عيب داره!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

کســی باشــم که بــه او 
خوبی فراوان کردم...!

کتاب »حریم«
ویلیام فاکنر

همیشــه منتظــر حمله 
آدم ها باش!

]...[زندگــی بــه مــن 
آموخــت کــه همیشــه 
منتظــر حملــه احتمالی 

يک جوان 22 ساله استراليايی توانست رکورد جهانی »مکعب روبيک« را از 
آن خود کند. »فليکس زمدگز« از استراليا، قبل از اين نيز چندين بار رکورد 
جهانی مکعب روبيک را شکســته بود. او در سال 2016 زمان حل مکعب 
روبيک را 4.73 ثانيه، به نام خود ثبت کرد. پيش از او، اين رکورد در اختيار 
»پاتريک پونز« آمريکايی قرار داشت. طبق آمارها، کمتر از 5.8 درصد مردم 
جهان توانايی حل مکعب روبيــک را دارند که به طورمتوالی رکورد جهانی 
آن شکسته می شود. اکنون زمدگز توانسته زمان باور نکردنی 4.22 ثانيه را 

برای حل اين مکعب پيچيده به دست آورد.

جوان استرالیایی رکورد »مکعب روبیک« را شکست

»جيمز هريسون« 81 ساله بعد از 1173 بار اهدای خون، به علت کهولت 
سن ديگر اجازه اهدای خون ندارد. خون آقای هريسون دارای ارهاش منفی 
اســت و می توان از آن »انتی دی ايمنوگلوبوليــن« توليد کرد که به زنان 
باردار برای حفظ جنين کمک می کند.حدود 17 درصد مادران در استراليا 
به »انتی دی« نياز دارند. براساس محاسبه صليب سرخ، استراليا با داروی 
تهيه شده از خون اهدايی آقای هريسون در سال  های گذشته به دو ميليون 

مادر کمک کرده تا کودکان سالمی به دنيا آورند.

پیرمرد ۸۱ ساله رکورد دار اهدای خون!

دو زوج سابق بر سر تصاحب گران ترين و بزرگ ترين قايق تفريحی جهان 
جدال می کنند. قيمت اين قايق 540 ميليون دالر اســت و درحال حاضر 
داخل بندر »دبی« نگه داری می شود.  اين جدال بين ميلياردر روسی تبار 
»فرهاد احمدوف« و همســر ســابق اش »تاتيانا ميخاويلونا« است که با 
احتســاب قيمت اين قايق، جدايی آنها يکی ازپرهزينه ترين و گران ترين 
طالق های جهان لقب خواهدگرفت. قايق مذکــور 9 طبقه ای، دو جايگاه 
مخصوص برای پرواز بالگرد دارد و صاحب بزرگ ترين استخر قايقی جهان 

است.

گران ترین طالق دنیا در بندر دبی رقم خورد

غش کردن »طنزنویس«
4- هرکی جای اين بدبخت بود غش می کرد. هر روز دنبال سوژه دلخواهش 

می دويد اما بعد از کلی ســرچينگ، آخرش 4 تا سوژه يخ پيدا می کرد که 
هم عرض لبه های قيچی روزنامه مان باشد و بيرون نزند. امروز دو سوژه  

مردافکن افتاده زير پايش ولی يارو دستش از دنيا کوتاه است.
5- بدبخت طنز نويس هنوز جسدش رعشه دارد وسط تحريريه. نگاه 
کن بيچاره را! شلوارش )سوژه اش( که دو تا ، روزگار امانش نداد که 
يکی از سوژه ها را بعد از نود و برقی بپروراند. چه گرد وخاکی می کرد 
اگر غش نکرده بود. دو تا سوژه عين هلو افتاده بود توی دامنش، ولی 

از فرط ذوق زدگی، غش کرد وسط تحريريه.
 6- صدبار گفتيم ســوژه های اين جوری را يواش يواش بهش بگوييد؛ 

يکی يکی بگوييد. ظرفيت که ندارد، ديدی آخرش چی شد!؟ بدبخت 
چه آرزوهايی داشت! حيف شــد. سايت ها خودشان پرده برداری 

کردند. بخشکی شانس. 
7- در آخريــن لحظه هايی که روزنامه زيــر چاپ می رفت و 
سرويس بهداشتی و مميزی مان خاطر جمع بودند، روزنامه 
در امان است، ديديم زبان طنزنويس تکان می خورد. خيلی 
دقت کرديم، شنيديم ترانه سرخابی ها را تکرار می کند : »ای 

آنجلينای قهرمان... خدا می دونه که حقشه ...!« اگر تا شب به 
هوش نيايد، هم ما بريده ايم و هم شما!

از مطبوعاتی ها و طنزنویس های 
قدیمی است که درسال 1337 در تبریز 

متولد شد و سال هاست در تهران در مطبوعات مختلف 
می نویسد.  نظرش درباره شوخ طبعی جالب است: »هیچ چیز، 

طنزآلودتر از زندگی نیست؛ جدی ترین زندگی هم طنز واقعی است. 
به رفتار پدرم که می اندیشم، می بینم درمعدنی ازطنز عامیانه بزرگ 
شدم. پدرم حتی روی صحنه آهسته فوتبال هم گلزن را تشویق 

می کرد؛ فکر می کرد دوباره گل زده!  »ابراهیم افشار« بیشتر 
ورزشی نویس است و در این زمینه  هم برای خودش یلی 

است. این هم پهلوان طنز. دیگر چه می خواهید؟!
»کبریت بی خطر«
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